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Alman planı 
şimdiden 

belli 
oluyormuş 

ll'ürkiyeyi çevirerek Ege 
adalanndan Kıbris yolile 

Suriyeye atlamakmif 

Londra 30 (AA.) - Bu sabah-
ki gazeteler, İngiliz kıtalarının tah
liyelerine dair tafsilat vermeğe izin 
alarak Yunanistan muharebesi hak• 
kında hüküm yürütmeğe intizaren • 
ıevkulceyş vaziyetini bilhassa Akde
niz meselesini hararetle bahiı mev• 
zuu ediyorlar. 

Balkanlarda inkar edilemez bir 
mu'li aff akiyet kazanan B. Hitlerin 
vakit geçirmeden taarruzuna devam 
ece::eğine hiç kimse şüphe etme
m ektedir. Hitler planının ne olduğu 
ıimdiden belli olmaktadır: 

ŞimaU Alrtkada Alman tanltlan 

Bu plan Süveyş ve Irak petrolle
rini kontrol etmek üzere Mısm bir 
kıskaç arasına sıkıştırmak ve Elcezi· 
reyi ve belki de Tancayı işgal ede· 
rek Akdeniz.in öbür ucunda bulunan 
Cebelüttarık'ı istifad~ edilemez bir 
hale koymaktır. 

Askeri mütehassısların çoğunun 
fikrine göre B. Hitler, Türkiyeyi çe· 
virerek esasen birçoğu elinde bulu· 
nan E.ge adalarından ve 12 adadan 
Kıbrıs yolu ile Suriyeve atlamağa 
gayret edecektır. 

Almanlar 
Finlandiyaya 
12000asker 
çıkardılar 

Alman kıtaati ve tanklar 
26 nisanda Abo limanina 

çıkarıldılar 

Yunanistan
daki lngiliz 

kıtaatı 
60 bin kiti gönderildi, 

45 bini tahliye edildi, ağir 
levazım kurtarılamadı 

• Londra 30 (Radyo) - Bqvek.il 
Churchill bugün Avam kaınaraımda 
ıu izahatta bulunmuıtur: 

jGI. Çolakoğlu 
Atinada bir 
hükumet 

kurdu 
General Yunan milletine 
hitaben bir beyanname 

nefretti 

Ccıneral Rommel'in emrinde bu· 
lunan kuvvetler Mısıra karıı yaptık· 
lan harekib t"sri ederken ayni za-
manda ba \iman kuvvetleri Cc-
belüttank ne yürüyeceklerdir. 

(Devamı sahife 2 sütun 5 de) 

Yunanistana gönderdiğimiz 
Ankara 30 (Radyo Gazetesi> - Sov- yardım kuvveti ancak 60,000 kiti

yet radyosu tarafından verilen bir den ibaretti. Bunlardan en az 45 bini 
haber, dünyanın her tarafında derin tahliye edilmittir. Hava meydanla
blr alAlca uyandırmıştır. Radyo, Tasa rından bir kısmını daha evvel tahliye! 
ajansının şu tebliğini bildirmektedir: . ld w • . d.. h 
128 nisanda Finlandiyada Abo Uma- etmıı 0 u~~u~. ı~?1 .. .?.!manı~ a· 
nına. dört büyük Alman nakliye vapu- va kuvvetlerının uıtunlugune ragmen 
rlle 12 000 Alınan askeri çıkanlJJUftır. bütün bu harekatın ıwıcak küçük blı 
~pl)Wle,topca .... *-1aft. ~ ..,,,..*hp; ..... ~.,. 
dır. Bu meyanda btlyiHc mUttaıda bnda yapılabiJmea dikkate llyık bir 
harp malzemesl de çıkanlD'IJftır. Kıta- muvaffaluyetttir. Akdenizde 

harp 
fiddetlenecek 

Küçük Asyada harekat 
Türk topraklarına 

dokunmadan 
yapılacakmıt 

Bern 30 ( A.A.) - O.F.l. ajansı 
bildHyor: National Zeitung ve Tri· 
bun ... de Ccneve gazetelerinin Ber· 
lin muhabir;nin bildirdiğine göre, 
:Almar. başkumandanlığı Yunanistan 
muharebesine bitmif nazarile bak· 
maktadır. Muhabir şunları ilave et· 
tnektedir: 

lar 28 nisanda hareket.e geçımf3lerdlr. Dümdarlarımız üç zırhlı Alman 
Tallln 30 <A.A.) - Taaıt ajanm bll- birliğinin tazyikine rağmen munta· 

diriyor: test uh bl lnln ln zam kol halinde çek.ilebilmiılerdir. 
Pravda gaze m a r anı- 01· b ' C b "d T 

ıstı de bildlrdl"'lne gö- ım os ta, re ene e ve er· lır haberlere na n & il ·d· d .. ı ·· ı r 
26 ısa d dört Alman nakllye ge- mop geçı m e o u ve yara ı o a-

re, n n a k d·w· · · 3000 d. Al rnlsl Abo _ Turku _ Finlandiya. Jlma- ra ver ıgımız zayıat ır. • 
nına gelmiş ve esliha, tank, topçu manlar bundan çok fazla zayiat ver
ve sairesl ile takriben 12 bin klşlll.k mişlerdir. 
Alınan kıtalannı karaya çıkarmıştır. Bazı yerlerdeki kuvvetlerimiz beı 
28 nisanda bu kıtalann Tampere•ye misline varan Alman kuvvetlerini 
nakll başl:uru.ştır. tevkif edilmişlerdir. Celecek mü

Alman tebliği 
Morada 1 İngiliz generali 
5000 efrad, 4 Yugoslav 

generali esir edildi 

Berlin 1 (Radyo) - Bugün net· 
redilen Alman ordulan karargahının 
tebliği: Yunanistanda kıtaatımız ileri 
hareketine devam ederek Meranın 
cenubundak..i limanlara kadar vuıl 
olmuıtur. Burada lngilizlerden bir 
general ve 5000 asker esir eclilmit
tir. Bundan baıka dört Yugo.ln 
generalı ile bir miktar YugoılaT ef
radı da teslim olmuıtur. 

nakaşada buna dair daha fazla taf· 
silat vereceğim. 

Şimdiye kadar 45 bin kiıi kurta· 
rılmıı olmakla beraber bu miktarın 
biraz daha artması ihtimali vardır. 
Yunan hükumeti 21 nisanda bize 
bir nota vererek muharebeye devam 
edemiyeceğini bildirmiı ve kuvvet
lerimizin geri alınmannı tavsiye et
miıtir. 

- Tahliye edilen kuvvetler yeri· 
ne vasılı olabil dilet" mi) 

- Böyle olduğunu zaaınediyo• 
rum. 

Ba§Vekil diğer bir suale de ıu ce
vabı vermiıtir: 

- Kuvvetlerimizin ağır malzeme
si bittabi tahliye edilememiıtir. Fa· 
kat Almanların esasen harp malze· 
meei yok değil ki ... 

cHarbin bir tevekkuf devresi ge• 
çırmiyecegı bilakis şiddetleneceği 
husı.sunda israr edilmektedir Zan
nedildiğine göre, önümüzdeki bir 
kaç gün içindr.. harp bazı yerlerde 
her zamankinden daha büyük bir 
tiddctle patlak verecektir. Berlınin 
nazarında Akdenizin heyeti umumi
Yesi tele bir cephedir. Alman mÜs· 
temlcke lutalarını-n şimali Afrikada 
d aima artan bir tiddetle hücumlar 

yapması. Alman hava kuvvetlerinin f8Sf8kl' Almanlar· 
Sicilya ile Afrika arasında akınlarını B. Hitler 
şid detl~ndirmeıi. hedefi Akdenizin Avam kamarasında Yeni Alman zabitlerine 
fethi olan herelcatın birer kısmıdır. hevecanlı bir nutuk 
Bütün Almar. hazırlıkları, kısmi za- sorulan bir suale B. .. • 
Eerl t- •le iktifa edilmiyeceğini ve Eden'in cevabi soyledı 
Berlinin dediği ~'.b.i. nihai .muh.ar~~.e Berlin 30 (AA.) _ (Stefani) ı 
için tam b ir iş gorulm~k Yten_ıl~ıgı· Londra 1 (AA.) -- Avam ka- Ordu Batkumandanı Hitler kara, 
ni ar.ıkça göstermektedır. enık drp marasında Hariciye Nazırından Fran· deıniz ve hava orduıile hücu~ kıta
aahnelcrinin lngiliz. ad.alarıw· a ar sız ve lıpanyol Fasına giden AI- lanna zahit olarak gid~cek namzed· 
ehemmiyeti= telakkı edılecegı ıöy· manlar hakkında bir sual sorulmut- leri nuıblarından bir gün evvel ye-
lenmektedir.> tur. Nazır B. Eden ıu cevabı ver· nid~n Sporte Palas'ta toplamııtır. 

. J?i.e Ta.t ~az~wt.esinin .~oma muhdaa· miftir : Hitler, müheyyiç bir hitabe ir~d 
buının bıldırdıgıne gore, R?ma - En son haberlere göre Fran· ederek gençleri Nasyonal Soeyalıet 
da Mihve devletlerinin as~erı ~~~~- sız Fasındaki Alman mütareke ko- ordulanhda bekleyen vazifeleri ha-

General Colakoila 

Ankara 30 (Radyo Cazeteei) 
Atinadan verilen habere göro, yeni 
bir hüktlmet kunılmuıtur. Hükume
ti kuran Epir cephe.inin kumandaıu
dır. 

Malum olduiu vechile general 
Çolak.oğlu kralın n hükUınetin mu· 
vafakatini almadan :Almanlara te8-
lim olmuıtu. CenCTal Çolak.oilu Yu
nan milletine hitaben bir beyanname 
neıretrniı ve ezcümle: cAlmanya
nın kahir kuvvetleri karıısında mai· 
IUp olduğumuz gibi ayni kahir kuT• 
vet altmda yeni hüktlmeti kurmak
tayız.> demittir. 

Yeni Atina hülduneti Almanya ile 
tamamen it birliii yapmak.tadır. 

Moskovanın 
bir kararı 

Her türlü harp malzeme
sinin Sovyet erazisinden 

transit olarak geçmesi 
yasak edildi 

kat yapması beklenmektedır. Butun misyonu azası iki yüze çıkarılmıftır. tırlatmıştır. 1 
nazarla.- her §eyden evvel SüveY§ İspanyol Fasına ve Tancaya gelince, Mo.kova 30 (A.A.) - Dıt ti· 

1 · · İt 1 ·d k 1 l'k degwı• .. .a •-•- .._ I - r ı caret Halk komiseri B. Mikoyanın ve Cebelüttnrık"a çevri mıştır. a - buralara aı ra am ara rna ı · .il!. .llA..11&.R., .:;;;;ıo 
yan gazeteleri Türkiye, Mısır, Is k bir miktar Alman tebaa- dün imzaladığı bir emirnameye gö-
ya ve Portekiz gibi doğrudan ı: sınıri : • ara da girdiklerin bil'.~·~- Meslek nezaketi re, her türlü harp malzemesinin Sov-
ruya alakadar memleketlerin . ru·· r'm ~ Afrikaya Alman hululu· Birinci mevkide giden kırk küım yetler Birliği arazisinden transit ola· 
rnu ile gittikçe daha fazla m gul 0 ....... }erini takdir ediyoruz. ~u- yaşında rabıtah bir adam, yirmi rak geçmesi yasak edilmektedir. 
oluyorlar. ~ " ita için de ne kadar tehlı~e küsur y~mdaki biletçi ile konutur- Tran.siti menedilen malzeme ara· 

Ayni muhabirin tebarüz ett;·· iği· 0 ..... , dair Fransanın nazarı dılc· ken ona «sin diye hitap ediyor. sında mühimmat, tayyare, mühim· 
ne göre, Libya harekatı ~ • ~ k • ~etmeğe çalışıyoruz. Biletçi ise: cSen. •• Kardeıün. •• As- mat imaüne yarayacak aletler ve 
yap:lan tecrübelerde Berli~~ o- _,_ lanun .•• :t tanmda liübali mukabe- patlayıcı maddeler de vardır. Diğer 
nıa. kıtaların ve silahların · a ·· ~ ~ nyanın Moskova ıe1en1e bulunuyor. malların transit tariki ile Sovyetler 
müessir bir surette nakledi ~~i M skovaya döndü Mesleğin yalnız para bozmaktan, arazisinden geçmen serbesttir. Fa· 

• BU S.&B.&BK.I 
'l'BLGB.&PL.&B 

Finlandiyaya 
çıkan Alman 

askerleri 
Norveçin §İmaline geç
mek üzere Finlandiya. 

dan transit olarak 
geçecek 

,_. ·-
V..m&ton 1 (AA.) - Finllnd.i

yaya Alman kıtaatı geldiiine dair 
Pravada gazetesinde çıkan haber 
hakbiıda Finlancliyanın Amerika se
firi demiıtir ki: 

- Filhakika bir miktar Alman u
kerl Abu limanına gelrniıtir. Bunlar 
Norveçin ıimalindelti kıtaatı değiı· 
tirmek. için giden askerlerdir ve Fin
landiya ile Almanya arasındaki an· 
laıma mucibince transit olarak geçi
yorlar. Alman askerlCTi ıillhls değil
dir, yekWıu 1 3 bini geçmiyor. 

Amerika - Almanya 
Atlantik'te Amerika va
purlarının devriye gez· 
mesi hakkinda Alman
yanın noktai nazarı 

Beri.in 1 (AA.) - Yan resmi 
kaynaktaaı bildiriliyor: Alman Hari· 
ciye nezaretinde, Amerikan donan· 
masının devriye faaliyetlerine dair 
B. Rooeelvelt tarafından gazeteciler 
toplantısında yapılan beyanata karıı 
alakasızlık gösterilmektedir, 

AJmaa aiyul mahfillerinden alı
nan intiba fÖy)e hul&.a edilebilirı 
Almanyanın teahit ettiii Larp mınta· 
kalanna riayet edilip edilmiycceği ve 
bunun kim~ tarafından yapılıp ya
pılmıyacağı Almanyayı kati,.en ala
kadar etmez. Hitler kati beyanatta 
bulunmuı ve harp mıntakaaına gi· 
rccek her geminin torpilleneceğini 
bildirmiştir. 

_.;;..------~-------

Uzak Şarkta 
Londn 1 (AA. ) - cDaily Ex· 

prese> gazetesinin Nevyork muhabi· 
rine göre, Birlqik Amerika. büyük 
Britanya. AVU8tralya ve Hollanda 
arasında l:iir anlllfDla mevcuttur. Bu 
anlaıma mucibince. eier Japonya 
bu devletlerder: birine ait araziye ta• 
arruz ederse, mezkôr devletler paai· 
fiktek.i deniz üslerini müıterek.en k.ul
lanacalc.lardır. Bu devletlerin pasifı'lt 
üslen taarruza uirayan devletin em· 
rine verilecek.tir. 

Amerikan bahriye müteha.ulan 
fU kaanattec:Ur k.i. Japonya donan· 
mut Singapur gibi üalerindesa uzak 
yerlerde harekette bulunacak olursa 
Amerika bahriyeel ona öldGrUcil ol
masa bıle çok aiır dar1Jeler indirebi
lir. 

lngiliz - Irak 
ihtilafı 

Iraktaki İngiliz kac:lm 
ve çocuklar 
çıkarılacaklar 

Londra 1 ( A.A.) - İngi)t 
re. Buraya yeniden askeri la
talar ihraç etmek niyetinde ol
duğunu Irak hükUmetine bil-
dinni,tir. Irak hükumeti 17-18 
nisanda Basraya c;akanlan kıta
lar Iraktan aynldıktan sonra 
yeniden asker" ihraç edilebilece-
iini hildİrmİftir. Bu muhalefet 
İnlriltere ile Irak arasında ihti
liflara yol açmaktadır. lngiliz 
makamlan Iraktaki İngiliz Jr.a. 
dm ve çocuklarının tahliyesi • • 
tedbir alıyor. 

Mısıra iki cep

heden hücum 
Bir İngiliz gazetesi, 

«Almanya Türkiyenin 
İngiltere ile ittifakım 
bozmasını İstiyecek» 

diyor 

Londrr. 1 (AA.) - cManchester 
Guardian) gazetesinin diplomatik 
muharriri yazıyor: Hitler ve gene
rallerinin Mısıra karşı taarruzu hem 

ıarktan hem de garpten yapmağı ta
sarladıkları anlaıılıyor. Binaenaleyla 
Türkiyenin de imtihana çek ileceği• 
azalı: cleiildir. Şimdilık Tur kiye üz .. 
riadek.i Alman tehdidi başlıca asked 
mahiyettedir. Fakat Almanalnn mak 
satlanna eri§mek için muslihane ha
IUI tabiyesini yeniden tecrübe etme
leri de muhtemeldir. Türkiye) i, ln
giltere ile olan ittifakını bozmaia 
sevketmek ve bitara bir hale kor
mak üzere diplomatik bir harekette 
bulunması da muhtemeldir. 

Almanların kullanacakları tabiye 
her ne olursa olsun, Türkleri, Yuna
nistan muvaffakıyetsizliğine rağmen 
Alman taleplerine kulak asmamağa 
tcşWk edecek birçok amiller vardır. 
Mıaır vaziyeti ve tarktaki İıngiliz mey 
inlerinin takviyesi Türklerin azmini 
kUTVetlenclirecek mahiyettedir. 

Abloka 
Lonclra 1 (A.A.) - iktisadi harp 

nezareti. Cirid adaıını müstesna ol
mak üzere bütün Yunanistanın dür 
man ~gali alhna gjrmif memleket te
lakki edildiğini. binaenaleyh diit
manla ticaret ve abloka kanununua 
buraya da tatbik edileceğini illn e~ 
mittir. 

•ördJ klerinden cKüçük ~ (AA ) _ Almanya· bilet kesmekten ibaret olmadıjı, ne- kat bunun için de mevcut ticaret an· 
harelclta tevcuül edildiw ova f.'. . t . . . • --'-...:.. d ----& • aabatmdan olda- lqmalarına istinaden verilebilecek _ Medeni Avrupa ... h'•lerlnde ekmetı k4jıda aararlarl. 
L • Til L kova ıe ırı pazar esı gunu &aaçuoij;e~~~~ICj;~-;;~~;i~~~!L~· ~~~~!J!!til~·-~~1ıLIAl1!!1!!d._~=.:.=::~=:::!:::..:r-= ... =~.:.:_ .......... .-,;;..-...;: _ _._ __ _:_'--.....;....::,;.;._.::ı..-..ııım uunu .. ıessızee ve r~ t 1 .. .. ··1ct d'" iu t • d emar •• ...a.- huıuıt bar müaaa • la a Cfolcunmadan yapılabilec er e goruıtu en sonra un • ı a e 



Sahife 2 

.. 

1 Diin Geceki 

Harp tebliğleri 

Jtalyan tebliği 

Doğu İngı1teresinde 
istilaya karıı yapılan 
manevralar muvaffa
kıyetle neticelendi 

B. Roosevelt'in 
beyanatı 

Ne kadar aivil tayyare 
varsa hepsi satın 

alınacak 

-

Beyanname verdikleri halde aevk gününde hareket 
etmiyenler 'devlet nakil vaiitalarile meccanen ae

yahat etmek haklar'ini kaybeCleceklerdir 

1 
1 Mayıa 1H1 

.. < • 

Haberler 
Almanpldnı 

fİmdiclen belli 
oluyormuş 
(Baatarafı 1 ind ..ıdfede) 

Musiki 
Konservatuar orkes
trasi ve koro konseri --

Evvdld gece Konserve. u r 
orkestrası Vt koro heyeti F r n· 
sız tiyatrosunda Muhidcün S c1 -4 
ğm idureaındc bir konser '<"rdi. 
Parter, Jocalar, balkon, pn di 
hıncahınç do)uydu. Ba~ local r
da Vali doktor Kırdnr. Kıırfı ta
rafta .İ!tanbul örfi idare komu
tanı gcnernl Artunkal... Gözü
me ili~en1er, Cemal Nndir, Ce
mal Reşid, \iti - Nu Seyfeddin 
ve Sez.ni As 1, !Ji Muhiddin 
Hacı Bekir .•. 

Müzik meraklılnn .•. Gençl<"r ... 
ihtiyarlar... Burada insana hü
%Ü!n veren boş konser anlonları
nın manzarası yok ... Ne cüz.el. 

Süratle yerime oturuyorum. 
Perde nçılıyor ... Sürekli alkıel rıı 
kıymetli ve se\'imli ~natkur Mu
hiddin Sad k revernnslnrla mu
kııbelc ediyor. 

Orkestrn, ecf Muhiddin Sada
ğın hakim ve çok knvrayuılı ida
resinde Glück'ün clphigenie in 
Aulis> uvertürünü çok cnnlı ola
rak çalıyor •.. 

Bu c:uvcrtür>, z.ihinlerimizdcn 
hayat endişelerini günlük ka} gu
lan silip atıyor... Bizleri tam 
mü7..ik dinleyecek bir haleti ruhi
ycye getiriyor sevkediyor ... 

Şimdi Bnc.h'ın cMi mnjön ke
man konscrtocunu Ali Sezinin 
orkestranın muvn!fnk refakaıi
le, temiz, içli, yayından dinli} o
ruz.. 

Haydn'ın c:do minör> senfoni
aindeki, zarafeti, kudreti ve bii
yüklüğü orkctha vüzuhln beliıt
ti. 

Koro bana bir tablo tesiri ver
di. Koristlerin çehrelerini tedkik 
ettim. Ne Jcndar mana ifade cdr
yorlardı. Sesler de öyle .• , 

Bir tek cümleyle ıöyliyelim: 
Dinlediğimiz m.ü%ikti ... 

Konserden g~e eve yürüye
rek d&ndüm. Köprü üstünde bir 
lahza durdum .•. lıtanbulun aon
ıuz güzelliğine baktım. Denizden 
karanlık göklere aanki eenfoni
ler yükseliyor. 

Adnan H. 

Churchill'in nutku 
İngiliz gazeteleri « İngil. 

tere harekete 
geçmelidir» diyorlar 

:Ne demeli? 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

.Tarihi eserleri, eskilikle
rini muhafaza ederek 
tamir etmek meselesi 

Pek muhterem bir şanatkar dos
tum aşağıki fikirlerin gazetemizde 
Yazılmasını istemişti. Ben de not al
nuş; münasip bir zaman bekliyor· 
dum. 

lst~!1~~1.!~~e !Şehir meclisi dün içti-1 Ahırk.apıdaki 
mudurlugü . ma devresini bitirdi lecı kaza 

Mantonun terenin basa· 
mağina takılmasi kazaya 

ırLayıs ,, ayına 
mektup 

Güzelim mayıs ayı, 
Seni bize tarif ederlerken• «Mev

simlerin en giizeli ilkbaha:dır ve 
bahar aylarnun da en giizeli mayıs
~·» demişlerdi. Yani bu hesapça Artist arkadaşım diyordu kiı 

- Osküdarda Şemsipaşa camisi, 
son zamanda tamir ettirildi. Bazı 
ressam ve mimarlarla birlikte yapı
lana baktık: Harim duvarları alçak, 
minare kısa olarak tamir tamamlan
m1'. Ayni cam.inin eski resimleri var• 
dır. Bunlardaki tenasüple şimdiki 
,eklin tenasüpsüzlüğü mukayese edi
lirse, feci hakikat meydana çıkar. 

Başka bir nokta daha: 
- Eski bir bina tamir edilirken, 

yahut bmıa parçalar ilave olunurken 
dikkate alınacak nokta, yeni malze
menin değil, eskilerin veya eskitil· 
mişlerin kullanılmasıdll'. 

GN"pte hep böyle yapılır. Yeni• 
camininkiler de bu arada olmak şar· 
tile bizde vücuda getirilen tamirler 
ve ilaveler yam(l gibi sarıbyor. 

Hulasa: 
- Garplilerin re:ilauration dedik· 

leri şey, yalnız tamir e~ek, o ~':": 
leri yenilemek deiildır; eskihgmı 
1nuhafaza ederek eseri ihya etmek 
demektir. Eksik parçalan tarnaml~
ken yİne eskiyi kuUanmalı; yıkık hır 
kısmı ilave ederken eski nisbetler 
göz önünde tutulmalı. Bu sanat mi
marhğm bir şubesidir. Restrauration· 
la uğrafanlar aynca tedkiklerde 
bulunmak, ona göre hareket etmek 
mecburiyetindedir. 

"'"'"' Bizde çok şükür bu diişüncenin 
artık uyanmış bulunduğunu görüyo
ruz. Bundan birkaç gün evvel Mec
J.iş müzakerelerinde Bursadaki Y e,il 
cami mevzuubahs olm°'tu. (Bu kıy• 
metli eserin pek feci bir halde oldu
ğunu ben de iki Üç sene evvel fo
toğrafiler neşrederek Akşam gazete
smde gösterm4lim.) Maarif Vekili 
B. Hasan - Ali Yücel ,öyle diyor: 

AlelitHi.k bir çini tamir etmek su
r<etile değil, eski mimari ve sanat va
sıflarını muhafaza suretile tamır 
etmek için bir mimanmıza. bunu tet
kik ettirdik. Yaptığı tedkl.katı 

ile iktifa etmedik. Topkapı sa
rayı müzesi müdürünün riyase
tinde ve evkaf ba,~ mlman bay Nihadı 
da alarak bir komisyon teşkil ettik. 
Üç mimar ve eski eserleri bilen bir 
ark!ıda.ştan mürekkep komisyon da 
bir rapor hazırladı. Bu raporu tat
min edici bulduk. Fakat bununla da. 
iktifa etmedik. Eskl eserleri bilhas
sa bizim memleketimizde tetkik et
miş ve kıymetli ikl büyük cilt yazmış, 
çoğumuzun bu mesaisinden haberdar 
olduğumuz Fraı:ı&ız profesörü Ga.b
riel'e bu raporu gösterdik. Ondan da 
aynca bir rapor aldık. Bu suretle 
işin tetkikat safhasını bitirdik. Bu 
iş blttıkten sonra çinilerin eski çini 
kullanarak yerlerine konulması im
kansızlığını görünce Evkafla temas 
ettik. Evvelce yapılan tamiratta kul
lanılmış olan çinilerden istifade et
tik. Varmış. Evkııft:m satın aldık. 
Şi~di t'.ı.mirata başlanmıştır. Bu ta
mırat, tabiri mahsusu !le rest;oı·~ et
mek yani ilk yapıldığı zaman, hangi 
mimari vasfı haiz ise elimizden gel
diği kadar eldeki mütehassısların fi
kirlerinden istifade ederek o tarzda 
ihya etm~k yolu!!day•z.t 

MüClürlüğün tetkilat ve 
kadrosu hazirlandi Vali ve Belediye reisi bir nutuk 

irad ederek görülen işleri saydı, 
azaya teşekkür etti 

Şehrlmlzde İaşe m~lığına. bat
lı olarak İaşe müdUrlü!til açılac~ı ha
ber a.Iınmıştır. İaşe miisteş8.fı şehr1-
mizde tedkikler yaptığı bir sırada. İa-
şe müdürlüğünün teşkilA.i ve kadroSll· latanbul Şehir meclisinin nisan terketti. Meclis de muamelat müdü-
nu hazırlamlŞ, Vilayetle de temas et.- devr•*ı· son ı·çtimaı dun·· Vatı· ve B~ ·· l lin k d ·· _,_ 
miştir. İaşe müdürlüğiin:lln ihdası Vi- . .... • • d 1_ L f' K d ~ ru sa ona ge ceye a ar muza.&.~ 
uı. t taratındaın da tasvlıp edllmiştJr. lediyo Reıs.ı. o.ıı;.tor fit ı ır arın reye devam etmedi. 
B.Y~ik Soyer, müdUrlüğiln t~M rjyaıeti albında yapılmıştır. Parti reisi Adi içtima devresinden maksad 
ve kadrosunu Ankara.ya. götümıuş~. B. Repd Mimaroğlu müzakereyi bir aylık toplantı olduğu anlaşıldık
Müsteşar bir h~ ~ ~ıı;ra: Is- takip etmi§tir. tan sonra mazbata reye kondu. Y o
tan bula dönecek, Iaşe rnüdurlü~un~ Un stoku için belediye emrine bir lun bugünkü hali ile kalma:sı kabul 
teşkil:\ :ı kadrosunu tasdlk ettırere milyon lira veriliyordu. Vali, un sto- edildi. 
geıtireSe kr. kl lar ku yapmak. üzere kendisi ile çahııa- Geçen celselerde acil vakalar için 

.. e er sa ıyan cak üç arkadaı seçilmesini istedi. imdadı sıhhi ekibinden ba§ka yeni 
cezalandırılacak Bu teklif riy~et makannna havale teşkilat kurulması istenmişti. Ma-

şeırer fıatlna. yeni bir zam yn,pıl- edildi. karndan gelen bir tezkerede imda-
mıyacağını Anadolu ajansı tebliğ et- Azadan biri Zeynep Kamil hasta- dı sıhhi teıkilah takviye edüeceğin
miştlr. Bir kısım fırsatçıla.rın ~una. nesindeki doğum evi yatak adedinin den acil vakalar için ayn teşkilit 
rağmen şeker sakladıklan Beledıyeye yüzo "bla<nm tekl°f ed·y d O k"' '-urulmasına tuzum·· olmadım bı"ldı·-ik!i t edllmesl ürerine tettlş ve lrolı- 1 ... 1 1 or u. s u- .ıı;. ... 
froıı~ra başlanmıştır. dar civanndaki hastanelerde kafi riliyordu. 

son 15 gün uufında İstanbul piye.- miktarda yatak mevcut olduğundan Amca Hüseyin paşa yalısınm be-
sasına 40 bln t.on şeker çıkanlmıştır. bu teklifin şimdilik yerine getirile- lediye tarafından istimlaki için beş 
İstanbulun 15 günlük şeker 1ht1.yact mjyeceği bildirildi. bin lira ayrılması isteniyordu. Bütçe 
1500 t.ondan ibarettir. Gümüpuyu yolunun 20 metreden encümeni bu paranın verilmesini 

Bir temaş_a sergı" si 25 metreye iblağı için geçen celse- muvafık bulmamış, mecliı de bu ka
lerde bir teklif yapılmıştı. Keyfiye- rarı tasvip etmiotir. 

hazırlanıyor ti tedldk eden nafia encüm~i yol On dakikalık celse arası veril~. 
İnkıl~p müzesinde açılaın Şehir ser- 25 metreye iblağ edildiği takdirde ikinci celseye B. Faruk Dereli ri

glsb:~i şimdiye. kadar bin kl41 gezınl.ş- bir buçuk milyon liraya çıkacağını vaııet etti Meclise verilen bir takrir
tir. InlolD.p müz~. te~ ~r~is~. ha.- bildiriyordu. Encümen reisinin ver- de belediye zabıtası talimatnamcsin-
zırlamaktadır. Mu'ıe müdurluğuniln d"W •• ah tta sonra V 1i l de hamal, kayıkçı, arabacılara ait 
bundan başka şeref lavhıı.sı hazırladı- .'.gı ız. a n a şun an 
ğı haber alınmıştır. İnkılA.p kütüpha- soylemıştır: kayıtlar bulunmadığından bahsedi-
neslne beş yüzden fazla. eser verenle-- - Evvelki ce1ıelerde bu yolun lerek teşrinisani devresine kadar bu 
rin şeref Iavhasına fsm1 geçirilecektir. 20 metreden 2) metreye çıkarılma- hususa ait maddelerin hazulaınman 
MualUm M. oevdet. Em1n ol!;lu Ziyanın 
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doğru olup olmıyacağı fen i~leri isteniyordu. Teklif mediace taııvip 

şeref lhhasında yer alımım kararlaş- '"d"" .. d 1 d edileli. 
mıştır. mu urun eo soru mu?, • 0 a c:nu- Matbuat mensuplarından malUI .;e 

Tarihi bir mevzu üzerinde etüd ya.- vafık> cevl.'bını vermıştir. İmar ışle- muhtaç olanlara bir yurd yapılmak 
pa.n Üniversite tale'belerlnin kitap rine devam ederken ikhsadı da ön üzere Çubukludaki belediye hali ar
t.edarlkinde müşkülat çektikleri a.nla.- pl8ında tutmalıdır. sasının bu işe tahsisi hakkındaki tek-
laşılması Ü7..eı1ne İnlolap müzesince Bu bakımdan yolu 25 metreye ib- lif kabul edildi. 
«Rehber adam• adı ile mütıeha.ssıslıar lağ edenek iktısad yapmıı olma- Bı·r mı·lyon liralık un •to'-u i•leri 
yetiştirilmesi kararlaşmıştır. "Rehber .. K: .... 

adam:. olacakların evsafı tesbi tedll- yız.> ile meogul olmak üzeıe B. Murad 
dikten sonra bunlara taı1ıht kitaplar, Bu esnada söz alan azadan B. F ortun, B. Hamdi Bütün, B. Ferid 
abideler, tarihi ooerler l}a.kkında. IA- Hamdi Raııim Bütün vunlan söyle- Hamal seçildi. 
zı:n gelen m::ılflmat v;rı.ıeceırtir. Tarl- miştir: Belediye heııabına elektrik, tram· 
hi bir mevzu ile iştığal eden t.a.J.ebe _ Bu zamana kadar yapılan i§· tün"' ı · l t • •·• 
de bu :reva.ttan istifade edecektir. . . . . . vay ve e ış e mesı umum mu 

]erde iktısada rıayet edılml§ mı} dürlüğünde çalışan mürakıplann 
<Evvela sarih evet veya hayır eli- maaşlan 300 liradan 400 liraya çı-

KÜÇÜK HABERLER ye cevap isterim.> kanldı. Celae telcrar tatil edildi. 
imar ınüdüril - imar iılerindo Üçüncü celseyi Vali açh. Eski za~ * Esnafın SLhhi muayenelerine ha- iktıs:lda riayet ediyoruz. bıt okunmadaııı önce doktor IAtfi 

zlrandan itibaren b111Jlanacaktır. Nafia encümeni reiııi - Yolu ge- Kırdar bir nutuk irad ederek dedi * Deniz tarik.ile memleket dah.lJ..l.n- niıletmek için birkaç aparbmanı yı- ki: 
de seyahat eden yolcular için ayrılan kacağız. Yola tertip veren bu apar-ı c- 941 ıenesi nisan devreııi iç
eski yolcu salonundaki tamirat ikmal bmanlardır. timalannı biti:dik.. Bu toplantıda 
edildiğinden, slaon bugün merasimle Müzakero lı:afi görülerek teklifler belediye zabıtası talimatnameııini 
açılacaktır. Yeni salonun üst katı 11- reye arzedildi. Bu e.nada B. Zahid çıkardık. Bundan başka elektrik, 
man işçilerine tahsis edilecektir. ayağa kalkarakr sular idaresi esas taHmatnameleri ile 

* Dün zabıtaca yapılan seyrüsefer - Yolu genitlebnek için gelecek sular idaresinin alım satlDl işini tan-
kontrolunda sıhhi mua.yeneslnl yap- devrede karar veilecektir diye maz- zim eden talimatnameyi bitirdik. 
tırmıyan lkl, otobüsünün günlilk mu- hatada bir kayıt vardır. Bir kısım imar planlannı da tasdik 
ayenesinl yaptırmadan serere çıkan B" d b' edi ş· di k B J b ı - ır evro ır ıen r. lDl etti . un a: i hana meııaımızm 
bir şoförle, hadd11stla.btdoo. fazla oto- k 
büse yolcu alan üç bllot.çl ce7.aYa çarp. bu hususta arar veremeyiz gayri büyük kısmını teııki1 etmi~tir. Bu İf· 
tırıimıştır. k.anuıni oluyor.> deyince Vali dev- lerin tanziminde büyük mesai gös-

* Dün muhtelif memleketlere 400 renin ne kadar ıüreceğini B. Halil terdiniz. Hepinize teıekltür ederim. 
bin Jira.lık ihracat yap~. Hilmi den ıordu. O da: 941 senesini bitirınlş bulunurken 

*Ticaret VekAleti lollı deriler.in 1h- c:Ha.tırlıyamıyacağım..> sözü ile hepinize hürmet ve saygılarımı a!Z 
racını lisansa ta:bi tutmuştur. Bundan mukabeled8 bulununca muamelat ederim> 
maksad derilerle yapağı ka.çınlmasına. müdürü cdevre> tabirinden no kas- Şehir oıcclisi dünkü toplanbda.n 
mani olmaktır. dedildiğini öğrenmek üzere mecl•si !"onra yaz tatili dCVTesine 'lirmiştir. 

sebep oldu ın:ıanlıu-m yaşadıgı- bür· b. -' • • un ır yu. 
ıçmde en tadına doyum olmaz otuz 
günü sen kucağında tutuyorsun ve 

Evvelld gün Ahırkaında. Cankur- onları birer birer bttt; veriyorsun. 
taran istasyonunda vukua. ~en fecl Muhakkak k: sen 4 k1 • k 
tren kazası hakkında polis ve adliye- leı·in genç fid~J aşt ~· çlıçke • 
ce yapılan t.ahkikat dün 1lcmal edil- 1 ' • arın ve guze o
ıniştir. Alınan neticeye göre facia şu ku.ıa.~ zamanum.. Mekt~pte iken 
suretle vukua gelm.1ştir: okudugumuz «12 ay» ma...-uumesin-
Ahırkapıdaki tütün deposunda çalı- de senden bahseden mısraları ha

şan Naciye. yaıunda. bir arkıı.daşı ol- tırlar mısm? 
du~ halde, Cankurtaran tst.asyonun- <Mayıs ayı, çi~ek ayı> 
da yolcuların yürüdüğü tnpra.k yol c:Mayıs ayı, kiraz ayı> 
üzerinde Uerliyerek 1.ş\nln başına git- Çiçekler sulhün, sükunetin sem-
meğe başlamıştır. b l .. d .. ı d ı 

Bu sırada Uzunköprüden İstanbula. •0 u ur er ve sen e on arın anne-
gelmekte olan 5 numaralı ka.tar Can- 81 sayı)m~n; 
kurtaran istasyonunu süratle geçmek- Bunun ıçm t<l 2 ay» man::umeain
te ldl. Tren, Naciye lle arkadaşının de tarif edildiğin gı"bi yalnız çİçek
llI'ka tarafından gelmeırte olduğu )erin ve yalnız kirıdarı:ı ayı ola
için Naciye, arkada.şmııı yanından rak kalmanı - bütün yeryüz:.i sa
biraz geriye kalarak yolun daha ge- kinleri namına - senden rfoa ed~ 
ntşlemesinl. temin etmeıJt istemiş, işte rim. Böyle vap ki seni dii .. iindüw··. 
bu sırada süratle geçmekte olan trenin _ _ gu 
tevlld ettutl rüzgA.r Naciyenln mant.o- mm :ı:aman -. hatı~an olarııık -
sunu havalandırmış ve çok rena bir burnumuzda bır leylak kokusu ve 
tesadüf esert olarak manto, ilçüncü aizunızda bir kiraz: lezzeti hlsm ..• 
vagonun basama~da. bir yere takıl- Gene büyük bir sair, senden 
mlŞtır. Biranda neye u~radı.ğını bile- bahsederken ,u beyti :ıöylüyor: 
mlyen Naciye, kendlnl toplamak iste- cM b" k"" ı·· k d 
m1ş.se de muvatfak olamamış, ve ka- ay.~s ~,r oyu 1~ ır.> A 

dın bir müddet bu ~kilde sürüklen- c:Saf-u dı.ber, şuh-u sevdakar.°' 
miş, nihayet üçüncü vagonun teker- Görüyor musun 1 Biz insanlara 
leklert altına giderek parçalanmıştır. senin hakkında ne biiyiik bir l:Us
Naclyenin arkadaşının feryadı üzerine nüniyetimiz var ve sana n~ kc:d~r 
makinist az ilerlde trenl teVkif etmiş- itimad ediyoruz. Sen hhim İçin pat"· 
sede Naciyenin hurdehaş olmuş cese- maklıırı kınalı, su teslisi om?ızun
dHe karşılaşmıştır. da - klasik tablolardaki ~ibi -

Za.bıta ve müddelumumllllı: ~kika.- çeşmeden dönen iyi yürekli bir köy-
ta el koymuş ve tamamen görunmez 1 .. kız d b k k. d-:::.., · 
bir kaza mahiyetini alan facia dolay&- u 111 an llŞ a ırnıe cı;usm. 
sile hiçbir klmse hakkında. ıqı.nunl ta- Yalnız gözlerin sevda dolu ve ba
klıbat yapılmasına lilzum görülmemlş- reketlerin ,ub .... 
tir. Dünya için her zaman öyle kıtl-

Denize atılan 
yavru 

mağa bak.. gene parmaklann kı
nalı. ve kalbm saf olsun. Gene omu
zunda ~u testin ç~enden dö!l 
ve sakın kötü bir yere uğrama •.• 

Saf ve dilber köylü kmnın alr.n
dan saçları oksijenli, gözleri slir-
meli. imanlan İztıraplara düşürP!l, 

Dün denizde bir haftalık evleri barklan yıkan, ocakları si"n-

b• uk ed• bul d düren genç, ~el, fakat hain bir 
lr ÇOC CeS 1 un U kadın çıkml.'mB.SJ şimdi bir mİlVM 

yedi yüz milyon imanın en candan 
Dün Tarabya sahlllerlnde yeni doğ- temennisini teşkil ediyor. 

ın~ bir Jcz cesedi bulunmuştur. Morg- Seni bütün dünya korkı:lu gözJe:-
ta yapılan otopside kızın bir ho.tta le bekledi. Ve hakkında ya:z:ıJ"•' 
kadar ~dlğl, sonra suda boğularak b. k db' ı w • ~· 
öldüğü anlaşılmıştır. Buna naz:ı:ran ırço me. ıye ere rıııgrnen ''""'"'' 
hadisede bir cinayet olması muhte- herkes senın masumiyetinden süp
mel görülmektedir. Zabıta bu yavru- beleniyor. Senin safiyetine kim<>e 
yu denize atanları bulmak için uğra.- inanmıyor. Bütün bir sene Avru~a 
ııyor. arkadaşların olan te1!"inlerin, ka-

Dün Fenerl>ahçe açıklarında. blr ınunlann. ,ubatların, mıutların, ni
cesed bulunmuştur. Cescd, morga ge- sanlann ye<liği haltları gördü. 
tirllmiş ve geçenlerde bat.an bir mo
törde boğulan Osman olduğu tesbit 
edllm~ir. 

Yardım sevenler cemiye
ti şubesinin faaliyeti 

Halkevlerl hazirandan itibaren 3 
aylık tatil devresine girerdt. Bu sene 
tatil yapılmıyacak, Halkevlerl yaz ay
larında Yardııruıevenlerln faaliyetine 
yardım edecektir. 

Yann Ankarada gönillHl hastabakıcı 
kursu açılacaktır. İstanbul Yardıınse-

BugÜn tekmil gözlet" senin üzerin
de .• Haydi göreyim seni l{Ü:ı:el mav!s. 
Kalbinin saflığım, temi71lğ1ni gös
ter. Gene eski gÜzel kokulu, çiçekli 
ve kirazlı mayıs ol. Hayatımızdan 
cSaf ve dilber. ,.uh ve 5evdakau 
ola!"ak ge~. Hatti ,eni ltorkı.ı il~ 
bekliyen, senden {!iµhe:enen büt~\l'! 
dünyayı utandır, onlau bir de ebedi 
ıulh getirerek iki milyara vakıo in· 
smu mahcup et •.. Hürmetk&nrnz: 

HikmP.t Feridun Es 
venler cemiyeti, kurs tallıruı.tnameslnl =============== 
isteml.şt1r. İstanbulda da bir lrur.3 açı&öylelikle restauration işinin biz

de layık olduğu ehemmiyetle telakki 
edilmei(e başlandığını memnuniyet
le görüyoruz. V ak&f işlerinde çalışan 
mimarlar bundan sonra daha titiz
lik göstermefülirler. Yalnız Yeşilca
mi gibi birinci derecede ehemmiyeti 
baiz eserler değil, di~e:leri de Şemsi 
1>sşa camisinin &kıbeti.ne uğratılma· 

Vedad Ürfi Şehir 
tiyatrosu komedi sahne

sinde «Kan l> piyesini 
oynuyor 

, lacaktır. Konferanslar 

ınalıdlJ'. (Va - Nu) 
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B. Hamdullah Suphi 
Tanrıöver şehrimizde 
Evvelki sabah şehrimize gelen 

Bükreş büyük elçimiz B. Hamdullah 

Uzun senelerdenberl Avrupa ve Mı
sır filim il.leminde Türle sanatı namı
na göğüslerlmizl kabartacak muvaf
fakıyetler kazanan ve elyevm be.a 
milli filim i§lert için aramıza a.vdet 
etmiş bulunan filim rejisörü ve tema
şa muharrlri B. Vedat thtı, 1 mayıs 
perşembe günü akşamı Şehir Tiyat
rosu Komedi kısmı salhneslnde uKan.1 
adlı büyük bir piyesi bizzat oynıya.

caktır. 

Suphi Taruıöver bu akşam~i . eks· Çanakkale belediye reisi 
presle İetanbula hareket etmıştır. B. 
Hamdullah Suphi Tanrıöver lstan- Ankara 30 (Telefonla) - Ça
bulda birkaç gün kaldıktaaı sonra nakk~le .h~lediye r~isliği~e . l?san 
Bükreşe gidecektir. Berk in mtıhabı taııdık ed1lmı~tir. 

Dün Göstepe Jm orta mektebinde model uçak müsabakası yapllmış 
birinciye bil' kol saati, Udnclre kalem, üçüncllJe percer takımı verllmlştlr'. 
Resmimb müklfatlann tevdlnl gösteriyor. 

Ba:v Amca.ya göre ••• 

G w ••• Ben sana <<Henüz olmadım!» İki yeşil erik yemekle bo-- ene mi ham erik yemcge 
geldin bay Amca?.. diye kaç defa söylemedim mi?.. yun mu büyüyecek? .• 

... Sık dişini, bekle .• . 

İstanbul Yardı.msevenler cenılyetl 
kongresinde merkeT.den bazı. dllekler
cre bulunulmuştu. İstanbula gelen ha
berlere göre, bu dilekler merkezce tas
vip edilm1ştir. 
Yardımsevenler ce:ınlyetln1n kaza

larda kollan bulunacaktır. 

Eminönü Halkevinden : Evimizin 
Cağaloğlundaki salonunda sabık 
Nevyork ve Avustralyadaki Mel
bourne ve lahik Lond ra üniversite
si pedagoji ve terbiye en-ıtitÜ3Ü pro
fesörlerinden beyınelnıil 1 imı ihanlar 
komisyonu azası H. P. Hanley tara-

Bir hamal yıkılan çuval- fından 2/5 /?~ 1 CU~l'I ~ü.nü saat 
' •• •• 21 de (ln~ılız terbıyesının n:bu} 

lar altında kalarak oldu ve 3/ 5/ 94 ı cumartesi günü saat 
Bir çeltik fabrikasında hamallık 21 de (Çocuğun inkişafı) mcvzulıı

eden 19 ya.şiarında Salim, dün fa.bri- rmda birer konferan.!l verilecek ve 
kada meşgul olduğu blr sırada, istif konferansları müteakip Evimiz tem
edllnılş plrlnç çuvalları yıkılmış, Sa.- sil şubesi tarafından (Himmetin o~
llm, bu çuvallann altında kalarak öl- lu) piyesi temsil edilecektir. 
müştür. Had1seden haberdar edilen H "k" .. ·· d t" ı · · E 

b ta '"dd ı ·lllt tahkik ta er ı ı gunun ave ıye erınm • za ı ve mu c umumı a . . b.. d ı · 1 
el koymuştur. Cesed görülen lüzum vJmız urosun an a ınması rıca. o.t:-
üzerlne morga kaldlnlını.1t;ır. nur. 

Meyva1anm 
afiyetle yel .. 

olgwılaşsın, B. A. - İyi amma o zaman da 
manav eline düşeccksl.n, tadına 
bakmak değil, yamna varnınk 
blle · lcşecekl.. 



- -:,- -.,----. 

6ahife 4 AKŞAM 1 Mayis 1941 

Gördüklerim, duyduklarım Darbe ait 
Bir tövbekirın anlattıkları 

,. .. 
~-
1 

Geçen giin Kurtuluita bir ahbap 
trYinde idim. Kapı çalındı. Baıörtu· 
ili ve yeldirmeli, elü be~ altm!§lık 
~ma hala yüzünde pudra, gözl~
rinde aürme eaeri sezilen bir kadm 
oda yel girdi. Bohçacı; Şile bezinden 
aıasa, sehpa, çay tepsisi örtüleri tia• 

tıyor. 

- R hanım tam vaktinde ıeldin, 
dediler. Misafirinüzle konuş, ba
tından geçe:lleri aç, eski hikaye1.ere 
11'1 er aklıdır. 

Vaktiyle Musevi imiş, fakat diUn
den lüç belli değil. Etrafın: (Geç
mişe mazi, yenmioe kuzu). (Kı'.· k 
y1l günahkar. bir gün tövbekar) h
bi!inden sözleri ve teşvikleri üzeri
ne, R hanını çıur çıtır anlatmağ"l, 
ben de aşağıdaki satırları ağzından 
aynen yazma~a başladım: 

Hiiniyetten beş altı yıl kadu 
evvel. Beyoğlundl\, Büyük Ziba' ~a 
madam Er.nan"ın evinde idim. Ter
•ane lr.ola~alarından bir dostum 
vardı. Sütlüc.:eli Nuri bey. 

Her salı geceıi kalır, ertesi sabah 
gıder. Aşıktı bana; Allah için eli 
de pek açıktı. 1 ler 9efer mutlaka 
bir hediye getirecek. Ya bir çift ço
rap, ya ipekli mendil, ya levanta. 

O ~ıralarda lzmirden buraya ':..•r 
ev sahibi gelmiş; koyu esmer olduğu 
İçın Arab denilen meşhur Mari. 
Seçme sermayeler toplamak niyeı;..-ı
<lc. Beni medhetmişler; (en evvel 
eötiirec:eğin odur) demi~Ier. 

cDerin derin içini çektikten son
ra gözlerini süzerek::> boşu boşuna 
adama güzel diye lağap takmazlar 
dı·ğil mi).. Bana Güzel Roza der
lerdi. 

Evet, o Arab Mari beni l)uldu. 
Gizlice 1'ulağıma: (Kaç lira borcun 
var~) diye sordu. (280 liTa de
dim). Musallat: 

- Borcunu vereyim, illaki lzmi
re gel!.. 

(Olur) cevabını verince ( f S gün 
ıonra bir emanetçi ile hu paranın 
hPpeini yollarım, vapura atlarsın) 
deyip gi.tti. Biraz ıonra ka!'11 köşe
mizdeki kahveye uğradım. Nuri 
beyin bir arkadııışı nargile içiyor. 

- Mustafa ağabey hen İzmire 
gideceğim. Nuri heni ~<"hiden sC'rı
yorsa bir iltimas bulur, vazifesini 
orava naldettirirl dedim. 

Az ötede gayet yakışıklı, tığ gi'li, 
göğsWıde alım ltöııtek, belinde ipek. 
T arabulus. hiç t.anımadığJm bir 
aclam göziyle işarette. Beni yanına 
ça~ırdı; ıoruyor: 

- Yavrum kiminle gidiyors..ın 
lzmird .. Söyledim. 

- O karıyı bilmezsin aen. Bir 
defa eline düşeu&n esiri olursun, ar
tık İs tan bulun yüzünü göremez.sin 1 
diyor. 

Bu adam Macar'da. kahveci meş· 
lı.ur KaEir Mehmetmiş. Zihnimi ta

aokup sokup tütün tabakasını çıkar
masından, kolunu boynuna atma· ~ip U.tline limonatayı lçecek
amdıın doıtu olduğuna ıüphem l:al- siniz; ıreri kalaoma da fabı ft}etmi-
mamııtı. yecelcain.iz. Bunlar kabul.sa qva}lalı. j 
Ahçıdan yemek getirtildi. Üçü- yoksa başımı belaya .okmadan ce--l 

müz. bir de kahvenin ocakçuıı ye- kin arabayı! .• 
meğe b~ladılt. Hanemde Roza: ı· Razı oldular. Zibaya cUSnCIGm. O 

- Yann cuma, l:ıep birlikte Ki.- aıılı akfamı doıt ıofrası kurduk'. Da-
1 

aıdhaneye gidelim 1 dedi. Bir maze- vetüler, içil aa.z takımı. sabaha 1 
ret ırösterİp: (Ben gelemem) de- kadar gelsin eğlenti ... 
diın ve artık orada durmayıp çık
tun. Koıa koıa Doğruyola. Biri ipek, Dokuz tarak.ta bezi olan Klfir 
biri keten M markalı iki mendil, beni delice sevmeğe baıalyıp çapkın-
25 lrnruşluk Fransız kolonyası. bir hklarından elini, ayağını çektiı 
de ikilik sigara paketi alıp gene hay- - Müslüman ol, nikahı buayım r. 
dj Macara. Ocakçıyı ıokağa çağırt- Şusu busu yok:, ben de onun ç:d-
hm: gını; <liiınden razayım. Aizımdan bir 

- Bunları uatana te.Iim eti... istida yazdırıp .Şeylıislim kapwna 
Ertesi günü Kağtdhanede Hanen- verdi. fü:ni çağırdılar. Mtibafirin 

de Roza mendilleri görünce benden evine yolladılar. Orada benim gibi 
olduğunu anJamtş. İkisini de yırhp müracaat etmiş, yahudi, leh, nmı, 
yırtıp ocakçıya vermiş: ermeni milletinden ıekiz. on kadın 

- Kunduralarını ıil, o karının ıu- daha vardı. 
ratına ati. ı Müha~ir kara aaJcallı, kupkuru bir 

Ocakçının uzattığı paramparça, adamc.ıı.ğız; kansı da inadına ıifman 
toz topraklı mendilleri görünce ı• mı fİşman. Üıt h,ttaki odada on· 
kim bayılmaz) Gene di§imi ııkbm. lar; alt kattaki odada da iki yatak. 

Mehmed meydanlarda yok. Pen- Üçer dörder kız yanyana yattık. 
cerede dört gözle bekliyorum. Ni- Tam bir buçuk ay kapıdan çıkrna
hayet göründü. Ceketi omuzunda, dım. 
kapının önündem geçiyor da uğra- Biz üç kiei idik. Ben Leh yahudi
mıyor bile. Dışarı fırlayıp fesini, ce- si; öbür ikisi İspanyol yahudiai ve 
ltetini kaptım: kızoğlaaı kızdı. 

- İçeri gel, bir §ey söyliyeceğiml. Bır sabah mübatir üçümüzü arka-
Kafir diye adı üstünde; naz edi- ııın!l katıp Şeyhiıllm kapıama gö

yor. Ev sahibi madam Ernan da ye- türdü. Evvela beni çağırdılar. H&-
tioti: ham başı da içeride; aordu: 

- Ayıp ayıp, diyordu, habayi· - Niçin dinini değiştiriyon.un} 
ğitliğine, h?'ı:ardalığına yakışmaz. _ Orıut benim bilecefıin 1ey; IE.~ .. ~. ~~· 
Kımden çelcinıyorsun) hem ben sizi tanımıyorum. Hak di- ..,..,,, ,.. 
Kabadayılıi~a _to~ ~on~urmaz- nini kabul ettim! deyip kelimei ıe- Mataban bumu deniz muharelıesine ahi ilk resimler: Yukarıda denize düşen bir güllenin 

ıii~I;. h~me~~erı gır~: <?uya] pek had et getirdim. kaldırdığı su sütunu, oriada tnıms amini p.mfsl, apfıda batm1an İtalyan vapurlanmn küçük 1 

eb .ı. unGı!·.dl" Ömın caıı:_ı,~ırun 2tu0 um·. Annemden de mühürlü, imzalı llmdaDara almaan mftretteliatı ' 
a reısı • m ı eraıu ye aa.n llğıd gelmış: (Müalüman olaun da 

lira borcunu veremiyor, mahcubiye- hu yaşadığı hayattan bir an evvel 
tinden kahroluyormuf. kurtulsun; razıyım ben) diye yaz• 

- Düşündüğün ıeye bak, dedim, mışmış. 
20 lira değil, isterse 1 OQ olsun 1.. Sank1ı, cübbeli hocafeaıdiler bir• 
KulağımdakJ küpeleri, parmağım- birleriyle biraz konuştuktan ıonra: . 

dan yüzüiü, aandığı.mdaki üç beşi - Pekala kızım, ismini ne i&ter-
bir aradayı önüne koydum: sin, ne koyalım) dediler. 

- AH... · Mehmed kapıda bekliyordu. Fat· 
Mchmed o gece beni Balata ka- ma, yan1 annesinin adını istiyordu. 

çırdı. Hanende Rozanın evi değil Onu söyledim. Hükfünet C!e R koy· 
mi im.iş) Ahçılık eden, dükkan tez- du. Babamı Abdullah, anamı da 
gah sahibi ltocaaı var amma herif Havva diye yazdılar. 
her ıeyi bildiği halde bağrına taş Nikahımızı ltıydırdık. Kasımpa~a-
huıp tahammül etmede. da bir ev tuttulc. KaynanAm da ya· 

ili gün ıonra madam Ernan, Clos- nımızda, senelerce güzel güzel ge
tu tütün kolcusu Kartallı Haydar, çindik. Kocam iriyan, vücubatlı 
ve bir zaptiye kapıya dayandılar: adamdı. İşi bozulunca içkiye çok 

- Güzel Roza bun.dayİnıı. 280 j dü~mü~tü. 40 yaşma girmeden, 
lira liarcu Tar. Teslim etmezseniz aslanlar gilii iken kan boğup gidi-
içeri cebren gireriz... verdi. -

Kafir bu, kuru giirüJtüye pabuç Beni o derece severdi ki bir gece 
bırakır mı) .• Karıı1anna dik.ildiı öfltelenİp ıustalı ile üzerime atıla-

- Girin de göreyim(.. cakken kJY11mam1f, ltoca çakıyı boı 
Handjyıeı hn olacak. Bereket böğrüne ıaplayıp aylarca. çekmişti 

ver.sin yumoıadıiar. Mehmed de fu- rahmetli ... 
satını butduı Sermed Muhtar Alus 

I ~ 

mainiyle bozmu,tu. Ne yalan ıöyli- ~--••••••••••••••••••••m•••aı .. 
General de Gaulle'ün r.ıısm :ıdyaretl: Soldan safa dofru general Wavell, general de GauJle, ., 
general Catroux (arliada g6rilnen) Yakın Şark bava kuvvetleri kumandanı general Longınorc 

general Spean 
yeyim, kendisini de çok beğenmiş
tim. O akşam düşünce bastmhkça 
ha~tırdı. Boytma İçtim: öyle sarho
fUm ki camlar, §İşeler kırıp duruyo
rum. Avucum kesildi; eczanede ıar· 
dılar, boynuma astılar. 

Tutturmuş ta tutturmuşum. 
- Kafir Mehmedin kahve.si ne

wede) Ona bi.- çift lafım var 1.. 
- Şu saatte onu bulsan bulsan 

Yenişehir' deki Bangiz bahçesinde 
bulursun 1.. diye duyunca doğru ben 
oraya. Şaka değil, fitil gibiyim. Ya
kasına asıldım: 

- Beni dost tutacaksın!.. 
- KlZlm, senin T ersaneHn var ... 

Bir gö-nülde iki sevda olamaz. Ka
bilinden martaval atıyor amma gö
ı:ü de gözümün içinde. Nihayet: 

- Nurini bırakırsan peki!.. dedi. 
Erte!'; akşam Nuri gelince kapıyı 

bile açmadım . eve a1madım. Hiz
metçiye seslendi: 

- Yubrda sandığın üstündeki 
bohçamı getiri .. 

içinde çamaşırları vardı. Hizmetçi 
bohçnyı verirken: (Bunu bana yap
masın, barı~alım) diye ne yalvarma, 
yakarmn... Kafir Mehmed kar§ıld 
mı-yhaneden hepsini görmüı. Tersa
neli mahzun mahzun çekilip gittik· 
ten sonra eve ıeldi. ErtQ.İ ıahah 
e-rkenden ayaklandı: 

- İ~im çok, duramıyacağım. Sa
lın ha burada geceledjğimi kim1eye 
ıöylemel.. 

İçimde kıskançlık. MutlalCa bq
ka dalga peşinde. O gün durama· 
dım. Macar' daki hhvesini arayıp 
buldum. Biz oturup konuturken 
uzun boylu, kara lc.aıh kara ıöz1ü, 
ıenç, fakat benden her halde blıkaç 
yaş büyük bir kadın birden bire ya
nımıza çöktü. Bana hain hain ba
karak (bu kim)} diye :i§aret ediyor. 

Mehmed: (Arkadatımın doatu) 
demez mH Hırsımdan çatlıya. ~th
ya di~imi sıkıyorum, yo1'sa aaç saça 
haşhaşa geleceğiz; karakolluk oJa-
cağız. 

Bu uzun boylu kadına Hanende 
Rou derlermi~. Klfirin cebine elini 

L A L E'nin 2 müstesna filmle hazırladığ:. muazxam proıramlannm 

Üçüncü ve en mükemmeli 
Bir Zafer deetant ... Bir kahramanlık menkıh"eai 

1 - Türkce YILDIR 1 M ALAYI 
RANDOLF. SCOT - JEAN BENNETT, 

En meşhur plajlarda ... En modern barlarda geçen büyü)[ a§k romanı 

2 - PLAJ YOSMALAR/ 
Bugün matinelerden itibaren: 

l A L E sinemasında 
Seansları YILDIRIM ALA Y1 ı Sa at 2, 15 - .5 .15 ve 8 <le 

Pl.AJ YOSMALARI: Saat 3,30 - 6,30 ve 9,10 da 

. 
' - Sayın Kadıköylülerin arzulan berine 
r lYARlf:l AKŞAM 
1 21 de 

SÜREYYA 
Sinemasinda 

SAFiYE 
ve arkadaşlarının 

SON BÜYÜK KONSERi 

Bu akşam s A R A Y sineması 
Büyük artist LlONE BARRYMOR'a 
M~ıleiinin Hfer tacını kazandtran ve ldiçük artitıt 

BOB W A TSON'la beraber yaratılan 

ÖLÜM AGACI 
Şaheserini takd:m edecektir. 

Saadet nerede ba~lar? ... Hayat ve Atk. Hayatın hi$1eri ••• 

Zonguldak Halkevlnde açılan çiçek ppka ve elişlerl kurs1anDa 
devam eden genç kızlarmm ve öğretmenleri. . ............................................................................. . 

YALAN 
Aşk Romanı 
Nakleden: Mebrure SamJ 

(4... Teni yeri: İkbal Jdtapeyt. 

"'60 Kuruş 

DARVl.ACEZE MENFAATİNE 
eehfr Tiyatrona B:ome.41 kmnm4• 

1 mayn peqe:nıbe filnl akpmJ 
..... !1 d.e 

ı - Feyba Tala7 tantmdıan ~ 
kmse1 ıeıitall. Ptjanod& ma(lpm &p. 

2 - Şehir Tl(ya.h'oım. ~ 
dan Bedia, Hasmı, Vastı tıan1ı:ndllı 
Saz - Caz opereti. 

Apartıman sahipleri! 
Bot daireJerinixe l1I kinci 

bulmak için cA K Ş A M> m 
KOçOK b.:A.NLARI nClan s.
tifade ediniz. 

Şehir tiyatrosu komedi "'"'meta 

1 
Mesud bir evlenme töreni 

Galatasaray Usesl idare memurla
rmdan Kemal Yılmaz He Susurluk öğ. 
ıotmenlerlnden Nebiye Aytlmurun ~v-
lerune törenleri 19 ni.s3n ctunartesl 
ÜŞ8.m1 Susurluk gençlik kliibünde bir 
~k güz1de davetliler arasında kı.tlu
.LaD:ıuştır. Tarafeyne sa:ı.detler temen
n1 'ideriz. 

DiKKAT! 
Beyazidda 

Sun'i Camlıca • 
· Tepesi 

Denizden 1200 metre irtifa
nıda ŞaClırvan1ar ~ Aama çiçek 

bahçeleri - Marmara Adalara 

muhtewem l:iir nez:a.ret - Havai 
tarap.lar ..• 

Beyuıtta (MARMARA} Si
MllJ&SID&J1 pırıl pirıl Jil)darla 

IJezemnit uma tarac;alannda: 

MARMARA 1 

GAZiNOSU ! 
Pek Y akiılda 

lı.tanl>ul luı.Diina açıb;row. 

~...,._~ 3 mayıs cumartesi aJrpmı: TQı1dye - knJ1casJ, 

':L HAMiYET YUCESES IONSE• 
iSMAil DUMBüLLU ft~ 

YALOVA KAPLICALARI (1Komed111, a.ynca monoloğ 

'--------ıc1:ma1:. Biletler gişede satılmaktadır 
..... 



~lllDIMlllBfflDJ 
Futbolcu portreleri 
Münir Nureddin (fenerbahce) 

• 

BugUnCn eşsiz musiki sanatkarı 
vaktile teknik bir futbolcu idil 

Fut bolcu portreleri )'udarim 
•ki ve yeni birçok futbolcalan 
talarkeın. bu arada Fennl.J.celi 
li futbolcu Münir NureddJnl el. 

Yunanistan 
harbinden 
çıkarılan 
dersler 

lnaDiz aazeteleri bundan 
baliaediyorlar 

cKMi 'derecede tayyme 

oe sirlıli lıavvet •önder
m«len piyadeyi harekete 

-..çirmek deliliktir> 
brlamak lizımdır. 

Her bir kelime,i bin bir aheqin Loadra 30 (A.A) - Daily Mail 
Jllhi ıüzelUğiyle ıüaleyip .aylf.y mueteai )'unaniatan mubarebelerin· 
)»ugiiniln tam mlnuiyle pohGlc •• den fQ derıleri çıkarmaktadır: 
&atadı. vaktile Fenerbahçe apor 1 - Klfi derecede tayyare ve 
klühünün birinci futbol takmıınd ııirhlı kuvvet ıöndermeden piyade-
aağ açık idi. Bunu çok kim.M ~ 71 harekete ıec;irmek deliliktir. 
Zira Münir, futbolu uzun mldd 2 - Alman ordularının taanu:ı 
oynamadı. Onu var kuvvetiyle ~etini bundan ıonra asla iıtia-
ken muıiki alemine daldı. kar etmemeliyiz. Almanların ciddi 

Bugün de denizcilik ve teü çor D)"İata uiradıklan doğrudur. Fakat 
lan ile me§gu] olan Milnir Nuredd" ba D)"İatı izam etmek budalaca ve 
der ki: c;olt tehlikeli bir hareket olur. Ciddt 

- cSporun çak fayduını sBrdüm. aarette hırpalandıiı haber verilen 
Bugüne kadar wcudümün formun Adolf Hitler fırkasmın birkaç ıün 
bu aayede muhafaza ettim. !a' · 90nra Korent körfezini ıı:eçerelc Pat-
hir takım hançere ve nef• h111uai ruı nptedeeek kadar kuvvetli ol-
7etlcrini, ciğerimin ıağlamlıiını ıpo dulunu ıördüğümüzü unutmamalı-
•yesinde kuvvetlendirdim 'Ye niha yız. 
7et senelerdir bu uğurda çok yoru Daily Herald ıı:azetesi, Yunan j~-
cu didinmelere. uğra,malara. ıpo lerine Ubya hareketlerinden daha 
yaptığımdan dolayı mukavemet ıı:ö az ehemmiyet vermekte ve Avam 
terebildim .• > kamarasında yapılacak müzak.ercle-

()yun tarzı, hU1uaİyetler.i. meziyet- rin birçok noktaları 'aydınlatacağını 
)eri ve noksanları: Umid etmektedir. Bu gazete, meclis-

Tertemiz kıyafetiyle futbol .aha· te ıu ıuallere cevap verileceğini 
ıına çıkardı. fnce teknik bir oyuncu Mlnlr Nar.eldin tahmin eylemektedir: 
idi. Spor terbiyeli fevkalade kuv· cSert ıelen toplara bfa vurmanin Kurmay erkanımız neden dolayı 
vctli idi. Kasdi olarak bir bata yap· iJd malmıra ..,. benim. için tehlikesi Almanların Libya harekatına pek 
tığını, bir oyuncuya çarpbpu, ha- vardır. Bir k•e tabitdir ki nkı ıeç müdahale edebilecekleri kanaa
hme karşı geldiğini kimse ıörme- ıadme ile dimai sanılır dolayuiyle tinde ısrar etmi§lerdir? Denizlere 
mİ•tİr. Çekingen, adeta tenİı oynar hançerero titrer, oradaki Hl tell&- bakim ?Jduğumuz halde bu kadar 
gibi nazik bir oyun tarn vardı. rim bozulabilir. Sonra da ııkı gelen k~~~tlı ve mebz~l ~ıtalar;ı nasıl ge
( Çnmurlu havalarda, yirmi bir tlitlere kafa 'YaJ'UfU yapılır.a msa- çmp Jhraç edebıJ~u~Jerdır? İhr~Ç 
oyuncunun üstü başı çamur içinde nın aaçları ı;abuk döknlürmüı. (Bu- yapıldıktan sonra ıstıhbarat ıervıs· 
maçtan çıktığını, yalnız Münirin ter- giln Münir Nureddinin ıeeinin biç ledmiz bu kıtaları~ .kuvvetini öğren
tcmiz kıyafetini mu haf aza ettiğini bozulmadığına ve hiilA ba~ında par- mek hususunda nıçın bu kadar geç 
söıdü\c). Arkadaıılarına ileri geri lak ıiyah aaçlarının mevcud oldu- kaltmı.ıtır? • . . • • 
yerden ve havadan ve zamaınında ğuna bakılırsa bu kanaatinde bu ee- tçı partısının naşırı efkarı olan 
cüzcl paslar verirdi. En büyük me· ki sporcumuzun tamamiy]e' hakkı bu gazete başlıca münakaıın mev-
:r.iyeti - o :z:nmanın açıklan için bü- ) zuunu istihsal meselesinin teşkil ede-

vannııı. ~· · k d d k 1 1 yük meharet sayılan - top •andelle- M" · N dd' kl"b" .. k cegmı ay e ere ıun arı i ave et-.. urur 1 ure ın u unu ço ae- . 
mt"leri idi. Kalenin tam önüne teh· verdi ve bugün de çok ıe\•er Koyu mektedır: 
likeli ve ant ortalamalar ~a?ardı. ve candııaı bir Fenerbahçelidir. Es- Daha çok fabrikaya muhtaç oldu
A> nk çalımları da .. y~rınde ıcli. l:f•- ki klUp arkad .. 1anna k•l'f• aaraıl- iumuz sibi lnı lfal>rikalarda daha 
mm oyuncusunun onunden topu ile- mu bir aamfmiyet ve muhabbet ra,,yonel bir tekilde çalııılmasını te
ri fırlabp \•e o oyuncuyu koıarak ge- aö•terir. mine de uıecburvz. Bütün iatilııal 
çip topu kapmalan ve ıürmeleri Münir Nureddin Fenerbahçeli ol- si11temimizi gayet Haılı bir surette 
mcshurdu. Siirati ve elcfesi de mü- duğu için daima iftihar eder. Fe- tadil etmek la'Z'lmdır. 
kcmmeldi. nerbahçeliJer ele Münir Nureddin Jmalatta görülen yavaılığın ıe-

Mnc;larda pek enerjik değildi. Fenerbahçeli olduğu için öğünürler. heplerini araştıran Timea ıı:a:ıeteai 
Sol ayağı znyıfh. Deplasmanı yok- Halk da bu kıymetli musiki eanat- de bu mütalaaya iıtirak etmektedir. 
tu. Kafa vuruşları noksandı. Hele kanmazın ayni zamanda •porcu ol- Timese göre, bu derdin ilacını yu

ıılcı gelen toplara kabil değil kafa du~unu öğrenerek onu bir kat daba karlarda aramak lazımdır ve kabi-
ile vurmazdı. Bunun sebebini so· takdir etsin... nede bazı değişiklikler yapılması 
ranlara ıu e!!prili cevabı verirdi. Bedri Günoy bu bakımdan faydalı olabilir. 
•HtHıH111111111111111111111111111111ı111111111111111111111111111111111111111 Timea yazısında ıöyle diyor: 

• Bugünkü hük\ımet bir ıene evvel 

~~~~ ~~~ 
buhranlı bir devirde alelacele ku-

' .-o..-.... rulmuştur. O vak.itten beri bir ·1ki de-
o O ğişiklik yapılmı§sa da bunlar tali de-

Kasalarını açık bırakanlar! 
recede ehemmiyetli olmuştur. Bazı 
tayinlerde isabet edilememiştir. Çiin

İsviçreliler dünyanın en munta- bu cemiyetlerin birçok 
zam adamlarıdır. Fakııt buna rağ- vardır. 

kü bu tayinler yapılırken harbin 
aboaıeleri idamesi hususunda laz.ım gelen va

rrıen en unutkan in11anlar olduk.lan Bu müeaeaelerden birinin yaptığı 
anla~ılmaktadır. Bir koruma cemi- istatistiğe s3r• 1940 senesi zarfında 
yetinin istatisti~i hl.illa delilCür. 79, 2 7 7 evin kapıın açık bulunmuıı-

sıflar aranmamıştır. Harp tecrübeli 
parlamento azasından ziyade teşeb
büs ve otorite sahibi insanlara ihti
yaç gösteriyor. Bu itibar la Başvekil, 
kabinesi için parlamento haricinden 
taze kuvvetler tedarik etmeğe te· 
ıebblis edecek olursn huna hiç kim
se hayret etmiyecektir. 

Denizaltı, tayyare, suüstü harp gemileri, 
muavin kruvazörler, hücumbotları 

İngilteren.ln harlçle muva.saı:ısını tonluk. ı torpil kovanı, 10,5 hık 1-2 
keserek bu &dayı tam blı1 a.bloka altı- top ve blrkııç makineli tüfek tqı.rlar. 
na almak için Almanya. tarafından Büyiik tip denlmıt.ılar 1000 tbndan 
harbin bldayetindenberl Atlas Okya- 'fUkan cesamette olul) 10,5 lut: yahut 
nusun~kl n&kllyata yapılmakta. olan 15 lik iki top ne makineli tüıeklerl 
taarruzlar umumt bir muharc~ ha- vardU'. Bir tahtelbn.hlrde be~r tor
llni almış w buna. Atlantik meydan pil kovanı için aza.mı 1k1 torpll bu
muharebesi adı verllmt.'.jtir. hı.nur. Son zamanlarda. torpilin çok 

Bu harpte Alınanyanın İnglltere hmı gitmesi ve denizin 11stUnde ız 
adasını ab1ok:ı. için verdiği karar 1914 bırakmaması için tekemmülüne çalı
harblndekl mütereddit vnziyetile kı· şılmnkta id.1. Sürat henüz 50 milden 
yu kabul et.miyecek derecede .süratli fazlaya çıkarılamamış ı.se de muzay
olmuştur. Geçen harpte Almanya bl- yik hava yerine elektrik kullanmak 
taraf devletleri ve bllhns.'>3. Amerikayı suretue torpilin lz.<ılz gltmesl temin 
kendl aleyhine çevimıemek 1ç1n ablo- edllm~lr. 
ka slllihı dentzaltllannı tevkalll.de te- Bundan başka blr tahtelbahlrln tor
ennl ne kull:ı.nmıştı. Halbuki .)imdik! pllJnl silratU ve zikzak giden d~an 
harı>te Almanya Inglltereyc glren ve gemisine nzak m~feden isabet et
çıkan bfitun gemllerl hüviyet ve mll- tirebllmesi çok muşkul bir lş oldu~un
liyetıerl ne olursa olmm bllAk.:ıydiı dan nişan hatnsını taı:hll1 etme-k u e
şaıt batırmak kararını hiç tereddüt re torpllln mıknatıslı yaplldığı anı şıl
etmrden ve vakit geçirmeden vermiş mıştır. Bu suretle denıznltı kuımmda
ve derhal tntıblknta geçmiştir. nının iyi nişan al:ı..maması yfü:undcn 
Dlğer taraftan Almanynnın elindeki torpil dü.~an genılslnln yanından 

ab oka silahlarına bu hn.rpte ta.Y,.Yare boşa gideceği yerde gemi bil11yestnde
de inzimam etmiştir. Blnnenaleyh At- ki mıkno.tıstyet tarafından m\layyen 
lant!kte ve miicavlr denizlerde İngl .. blr nresafe dahll!nde cezbcdllereık lsa
l!z nakliyatına mln1 olmak için açı- bet ~ukua gelmektedir. Bundan mna
Jan c!dal gerek denizaltı silahının faz- da bılhaMa zırhlılann yan t:ı.raflrı.nn
latığı ve gerek tayyarelerin Okyanus dakl lçlçe bölmeler blrltaç torpile mu
ortalanna lmdar uçnbllmek imkfını se- kavemet ederek :r.ırhlıyı batm:ıktan 
bebHe geçen umumi harpteklrtden da- kurtardığı 1çln mıknatıslı torplllertn 
ha şlddeUi bir mahiyet iktisap ctm.lş- tam omurgndn 1nfl10.kı tekneyi Pn uı.
tlr. Maanıaflh bu şiddete rağmen tesL yı! olan noktasmd. n yarnlıynrak bat
rl yani gemilere verdirilen z:ı.yl:ı.t masını tacU totme:ktedir. Bu seb~p~n 
ı9a harbindekl.nin fevkine çıkarıla- torplller çok mhessir blr silflh olmu§-

mamıştır. tu~enizaltıl:ı.nn blr kısmı da dü§mruı 
Atlantlk meydan muharebesinde munnkıı.le yollarına, ge~iUcre ve liman 

kullanılmakta olan t;:ı.arı.:ız v:ısıtalan önlerine mayın dokmekle meşguldUr
denlzaltı, tayyare, snü~tu harp ~ml- Jer. Tallfıelbahlrler gürültusiız maki
leri ve munvln kruvazorler~en murck- nelerle tochlz edilmekte ve süratle da
kep korsn.."'l cc~~er1 ve hucum.bot.lan la.bnmekte ve btr defa n.ldıklan mah
olmak üzere mut~nevvldlr. Halen At- rul::ı.tlo. binlerce mil mesafeye gldebll
lanttktc hareka.t yapan tahteıb:ı.hlrle- mektc olduklarından deniz haminin 
rln adedi tamamen mal\ını olmamakb. bugünkü şaı1:1o.rma uygun blr kifayet 
beraber denizde azamt 100 kadar tah- ka7.anmışlardır. 
telbahlr dolaşmakta oldu~u tahm!n İngiltercnin ablolrnsında dl~r mü
edilmekted!r. MıılQm oldu~u ürerc hlın bir tnarruz sllıllu da uzak nıesa
~telbahlrlerde 1k1 nevi sil.Ah bulu- fe tayyarelcrldlr. Tayyareler iahtel
nur. Bunlar t.ıorp do Ct.ıorpll) ve top- bahlrlerle müşterek faaliyette bulun
tur. Torplll atnı k için tahtelbaJılrle- maktadırlar. Rillyet sahalan fazla. oı
rin denizin sathmıı. çıkmasına llizwn duğundan bilhassa. Amerlkadnn İngUl 
yoktur. Faknt topunu deniz tıst.une tereye gelmekte olan 'npurlan keşfe. 
çıkmadan atanu:.z. derek onlara bomba Ue taarruz ettik-

Almnn denlzaıtılan J.-üçük, orta. bil- lert glbl bombaları bltJnce ta.ııtelba
yllk olmak üzere üç tıptJr. Küçükler hlrlere vapurlann bulundu~ nokt.ala-
250 ton olup t t.orpll kovanı lle 7 .5 lık n ve seyir lstlkrunetlerlnl telsizle ha
blr top ve 1kt ·ailr maklnell tüfek ile ber verirler. Uzak mesafe tayyareleri 
mücehhezdirler. Ort.'\ tipler 700-1000 ağır bombalar taşırlar. Bu tayyal'eler 

gemilere mümkun mertebe alsa.Jtt.an 
ve ekserya bulutlardan istifade ede
rek bomba at.arlar. Bu hücumlarda 
pllce tayyareleri daha ziyade muvaf
fak olmaktadır. Uıkln bunların nttık
lan bombalar büyük d"ğlldlr. Bir kı
sım tayyareler de 15 kulnca kadar sııt 
rulara mıknatılı mayın ntınaktn.dırlar. 

Taarruz vnsıta!nrmdan korsan ge
m11erlne gelince; Almanlar sürnm ti
caret vapurlarını, toplar torpido ko
v:ı.nları ve mayınlarla tcchiz ed rek 
ve bunlara kcşıf tayyare ı de vererek 
Atant!ğe çıkarmakta ve bunl!udan 
mada iki cep zırhlısı ·rn iki drltnot 
kruvazor!e zaman zaman Inglliz vn
pur ka!llelerine taarruz etmektetllrler. 
Bu korsan gemılerinln vapurln.rn ol
dukca mühim zayln• ,. erdlrdlklerl ve 
Ingillz donanma mı tak.ip hareı::ıt le 
h:ıyll meşgul c• ıklerl r,orülmektcdlr. 
Bazı korsan g miler1 İng Uz ''npurla· 
nnm uğradıkları Afrlkanın cenubun
daki limanlar onüne gC'C leyin mnyın
lar dökmckt..ed r. 

Atlantlk muharebelcılnde hucum
botları da rol oyn:rnrnktadır. Bu seri 
tekneler Manş ve şimal deıüzlnd l.\ 
üslerinden kalkamk lngl.lt"renin c -
nup • sahlllerlnde \•apurlara kırp do 
hücumu yapmaktadır. Bunlar lkı toı
pil tııliıy:ı.11 40-45 mu silrntindeki t::. r
nız vasıtalarıdır. Nihayet i~:ıl nl m
daki Frant1l.da Kale cıvarınn ve Grl 
Nes bumuna yerleştir len uzw1 çnplı 
ağır toplar İngiltere sahilindeki Dou
ver llmanma \ c o civardan geçen ~. -
purlara :ı.tcş a~mak sııretl!c Ingill:: 
nakliyntmı iz'aç etmektedirler. 
Yukarıda saydığımız taarruz \'ast

alarınm harckdtmda Norvcçten L!
panyayn kadar uzanan sahillerin Al
manlar elinde bulunması bu v ıta
larm Atıantlğe açılmalarını ko1ayl:ı.ş
tınnaktadır. 

HüHı.sa: Atlantikte cereyan etn ekte 
olan muharebelerde kullanılan tar.r
ruz sllAh vo vaqıtnları Okyamı un 
\•üsattne n betle kemiyet b:ıkım.naan 
gayri kAf dlr. Bu sllahlann Ingll. - ':ı.
purlanna vcrdlrdiklert zayiatın h r
tnlık vasatitl hakJknt n 100 bin ton 
raddesinde lse Ingııtercn!n bu z: } ta 
dahn uzun zaman day:mabllec ~ ne 
hfikmolunabUlr. 

Gelecek yazırnızdn AUantık me)·
dan muhnrebesinde kullamlnn müd -
fan sil~hlarının mahlycU ve tes!r1 
izah cdilecel..-tlr. - A. B. 
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Günün Ansiklopedisi 

Karadağ 
Yugoslavyanm 1nhtlall 1i7ıcrlne Kn

radağın tekrar doA-acağı mevzuubahis 
ediliyor. 

Windsor Dükü mühim 
bir karar verdi 

Bahama adalarına iltica eden Ameri
kalı gangsterler buradan çıkarılıyorlar 

Kş.rada~ slavca 13mi Çema Gora'
dır. 9,668 kilometre murabbaı mesah:ı.-
11. 200,000 nüfusludur. Meıicezi Çeti
ne'dir. Erazi tamnnılle dae;lıktır. Yük
sele tepeler 2,606 ve 2,448 metreyi bu
lur. Toprak gnyet az münbttUr. iklim 
de soğuktur. Htı.ll:.ın başlıca meşgale- Bahamn adalarının umumt valisi rahi ameliyatla çehrelerini, alameti 

f arikalannı Ye parmak izlerini bile 
değiştiriyorlardı. 

fsviçrede bekçi teşkilatı yoktur. tur. Bunlardan 8,495 tanesinin 
Buna mukl\bil muhtelıf yerleri hır· anahtan Gzerindo bırakılmııbl. .. 
•n karıı korumak. için huauat ce-- 21, 902 vitrin veya ıtor açık kalmıı
ıniyetler mevcuddur. Bu cemiyetle- tır. -438 benzin aabş yerindeki ma
re abone olanlar, korunmasını i.ste· kine, içindeki bütün benzin alınabi
dikleri evin, yahut ma~azanın bir lecek ıelcilde duruyordu. 
anahtarını verirler. Cemiyetin adam· 
la 1 

. b ht l kapıyı En garibi, yapılan teftiılerde, için-
n gece eym u ana ar a 

açarak içeri girerler ve her tarafı tef- de çok para aaklanan 405 kasanın 
tit ederler. Senelerden,~b~eri:::.:!o..:.ie~l~iy~e;;;n~a.-sı-.k;_,;b_u_l u_n_m_UJdır !. .• 

Kırmızı bahklar krah 
Birçok Amerikan milonerleri, ıer

-.etlerini oyuncakcılıkla kazanmır 
lardır. Meaela miloner Smit Millaaıd, 
t;ocuklar için bahçe içinde bir ıimen· 
klif er yaparak iıletmek suretile P.•~a
~zanmağa ba~lamıştır. Bahçe. ıçın· 
Clelti bu şimendifer her ~oktaı n~
zardan mükemmeldi. Mılland, tı· 
•endif ere binen çocuklardan aldığı 
lc:retle 5.000 dolarlık bir ıervet 
J'apnııı. Sonra itlerini geniıleterek 

Bugün Amerikada kırmızı balık
lar kralı aayılaın Artur Ditram, da· 

ha genç yaıında iken cam kavanoz· 
lar içinde kırmızı ve beyaz renkli ba-

nmes, Ba~vekilin \'e bü.tün mil1e
tin itimadını kazanmış bir nazırın 
istihsal iolermi tedvire memur edil
mesini ve bu adamın gerek dahili 
iolt-rde gerek imalat işlerinde Baş
vekilin yerini tutabilmt-sini ve resen 
kararlar almasını talep etmektedir. 
Bütün hükumet makinesinin iyi işle
me:ıi ancak bu suretle temin oluna
bilir. 

sı koyun ve keçl çobnnlığıdır. Bununla olan Wfodsor dükü, ecnebilerin 
geçinemiyenler de harice hicret eder- Simini adasında ikametlerini tayin 
ler. Vaktlle Tilrltlyede birçok kavaslar eden bir emirname imzalamıftır. 
Karada!İlıyrtı. Bunlar, irlyarı a.ruun- Bu emirname mucibince temiz bir 
lardtr. MemlckeUn münblt olan l"Crlert 
ancak Zeta ve Plva hav~ln.ndır. zabıta sicilli gösteremiyecek ve ya-
Karadağlılar Sırptırlar. 1389 da hut ıicillcri füpheli ve yahut lekeli 

Türklerin Murad Hüdnnvedlglı.r ku- telakki edilebilecek olaın ecnebiler, 
mandasında Kooova gallb!yetinl tanin derhal Bimini adasından çıkıp gide
etmelerl üzerine Kara.d:ı.ğ hem ernzl ceklerdir. Bu karar, hepsı de Ame
m~külatı, hem de Venedlğln hlmayesl rika tabiiyetinde bulunan elli eane
sayesinde hrist.iyan prensleı1n1 ve e6kl biye karııdır. 
ananelerlnl muhafaza. edebildi. Askeri K"'b M k 'k h"k~ 1 · d 
baknndan 1yl t.eşkllat.ıandı; Turklerin ': a v.e e sı a ~ umet en . e 
lst.ll~ına ruı.ynıldl. bu. ıuphelı phısla~a v~ze verm.edılc-

Slilalen!n blnlsl Danllo Petro\'İÇ le.~ınde~ bunlar, Bırleşılc: Amenkaya 

Bundan başka yeni ikametgahla
nnda gayet sakin ''e muntazam bir 
hayat aürdi.iklc:ri. vergilerini <le 
muntazama~ ödedikleri cihetle, ma• 
halli zabıta makamatı, bunlara karfl 
bir ıey yapamıyordu. 

Va~ington hükumeti, son zaman· 
!arda aldığı şiddetli tedbirler sa) e
ıinde, Amerikad11 yaşayan haydud
lann faaliyetine bir •ed çektikten 
ıonra ecnebi memleketlere kapa~ 
ğı atmış olanları da tnkip etmek için 
komşu memleketler polisleri ile teş
riki me.ıaiye ba"lıımıştır. 

lık ıatarak ticarete baılamıı ve yavaı 
yavaı bu ticareti ldeta inhisara al-

mııtır. Bugün Ditram, Birleııik Ame
rikada cam kavanoz:lar içinde ıe-
nede 2 milyon kırmızı balık satmak
ta, bunları ilretmek için rnuaz:zam 

havuzlar inıa etm.iı bulunmaktadır. 

Times yazısını oöyle bitiriyor: 1697 de piskopos prens ünvanını aldı. donmege ı:necbur ~alacaklardı~ ... 
Böyle bir adamı ıcçerken ıiyasi Rusların dostluğu sayesinde !>erlin Bu tedbır, Amerıkanın tnlehı uze-

ananeler, fırkacılık düşünc(.]eri kati- muahedesinde Karadağ hududunu ce- rine ittihaz edilmi~tir. Zira Amerika 
yen hesaba katılmamalıdır. Çüınkü ntıba. dOb'nl genlşlettı. İtalya kralı makamları, Amerikan haydudları 
hu gibi mütalaalar böyle bir zaman- Victor - F.manuel'ln Karada! pmtscsl reislerinin elyevm aürmelcte bulun
da milli menf aata çok aykırı olur. H~lene'Je evlenmesi de bu nıemlelaıttn ukları çifte hayata bir nihayet ver
Bu kadar yüksek işler için aranacak ltlb:ırını garpte arttırdı. Karadağ' mck istiyor. 
birçok vasıflar araamda te~ebbüs Balkan harbinde Türkler aleyhine AmP.rika haydudlarından Al Ka
lcabiliyeti ve cesaret en b"•ta gelı"r. harbe iştirak etmiştir. Umumi harp: ponc ıle John Dillingetin hrpmalan ..,. te de müttefikler cephesinde mc\'kı . 

Bundan sonra ~üpheli eşhasıın pa· 
saportları ve gösterdikleri zabıta si
cilleri menşe meınlekctnin zabıtası 
tarafından ariz ve amik tahkikattan 
sonra tasdik edilınedıkçe, muteber 
olamıyacaktır. 

Böyle bir adam bulunursa bütün tuttu Te.şrlnl:mnl 1918 de Podgorlc:ı.'- Bahama adalan manzumesınc men· Amerikaya bir İngiliz 
memleketin hürmet ve minneltarlı- da bh- mllll meclis kurulup tnü Nlko- sup tirin Bimini adasına jJtica edi-

Meclı"ıe ıevkedilen Hakem imtihanları ğmı kazanacağına ıüpho yoktur. lanın saltanatına lttlfakla nihayet ve- yorlar. Orada sahte namlarla mu· iktisatçısı gönderiliyor 
llıiloner olmuştur. 
=--

1 
rildl. Karadağ Sırbıstanla birleşti. azzam villalar foşa ettirerek §ahane Lcndra 30 (A.A.) - lngiltcre 

kanun ıa"'yı"halan 1.taııbul hakem komite1inden: Büyük ngiliz gazetoei bir impara- ....................................... , b" 1_·1d fri d' 1 !I" ı· N B K ır ıeıu e te ş e ıyor ar. .na ıye azırı . ingsley \Vood'un 

B 5 h le 
L d am edere'- torluk. kabinesi teıkiline aleyhtar bı·r aydan fazla toplanmı• degVı'ldı'r. B' · · d f k l" d · · 1 b' .. · l Ankara 30 (Telefonla) _ ue· on a em &urııuna ev & " ımını a ası ev a a e ırın ve ta e ı uzenne tamnmı!I ngiliz iktı-

1 ı l h değildir. Fakat bunu jıılerin iyi ::rü- Ne- Chron'ıcle aazeteaı', propa- ı~t'f b' ld • 'b" A "k B K •oı Ayree poıta kongresi karar arı- cifahi imtihan an yapı mayan a- •oa • a 1 ır yer 0 ugu r.ı 1 merı ·a ~atçısı . e:>ncs Vasingtona kısa 
h d 

,... rümesi için elzem telakki etmemek- •anda meselesine temu ederek bu sahilinden birkaç adım ötede bulu- b' z.' t k k' k 
Ilı" avi ıenetlerin ~asdiki hakkın a kem namzenlerinin 3/5/941 cumar· d' • ır •> are ) apara ıra ·anununun 
Munak.alat Veklletince hazırlanan . ·• .. t 14 30 da Bölge mer- te ır. noktanın da ıikiyet mevzuu oldu- nuyor ve haydudlar Amerika 7.abı- tatbiki etrafında Amerika hiıku-
hn1.1n layihası ile 

938 
yılında Kahi- tesı gunu aaa • bt·v 

1 
Oaily Telegraph gazetesi de, bu iunu yamıakta ve büyük bir Ame- tasının elinden kurtul~ak için ko· metile ve lngiliz mübayaa komisyo-

ıede irnzalanmıı olan telgraf ve te- kezinde bulunmaları te ıg o unuı. hu11usta yazdığı bir yazıda geçen rika radyo ıirketinin Londra mümes· laylıkla buraya kap:ı~ı atıyorlar. nu ile miizakcrelc:rde bulunacaktır 
le fon nizamnameleri ve ıon proto· harpte yapılan tecrübeyi hatırlat- ıillik miidüründen aldığı talimat Pazar tatillerini de Bimini' de geçiri- İngiliz müba) na komi :ronu, Amcri: 
loll ·ı d '- · ·ı_ 'f · ma,-ta ve bu tecrübenin imparator- üz:erine lngiltereden yaptığı neşri .. ·at yorlar. ı·nda ·ı 'lt 1 b" .. · 1 

an ı e rıı. yo ıı;omın:usyon umu- Lindberg'in İsb aıı ııo. dd 1 " ) . . . n n~ı ere) e ge en ulun sı) aı 
mt nizamnamesi ıon protokolu ve luk kabinesi kurulmasına taraftar mü etini yarıya tenzi ettiiini bil- ~gılı~ zabıtası, uzun scnclu bu :neı::elelerle ınc gul olmaktadır. 
Dlve nizamname protokolu reviz· kabul edildi olanlara hak vermediğini kaydet- dinnektedir. MezkGr tirket müdür- tehlıkclı şahılllara karcı tedbir ala- Hatırlarda olduğu Ü7. re B. ~cy-
'onlarının tasdiki hakkındaki kanun H b" mektedir. Filhakika Lloyd Geof'&'e leri lngilterede kayde değer Ufi miyorlardı. Esasen Bimini adsaında n,.1 J 914 19 18 harbi.:-ıi takip eden 
ı. V••=-... on 30 (AA.) - ar ıye •yjhalan alakalı encümenlerdcn ge- ...,...... tarafından teıkil edilmiı olan lmpa- derecede haber hulunmadıiını ileri soluiu alan gangıterler, başka nam- sulh lccnfc antı nda fngiliz hazin• 

_1_ k l Nezareti Albay Lindber;'in istifa- b L- d Q '- d" 1 1 b l l h b · id ~erocx umumi heyete ıev o unmuş- ratorluk ka ineıi -rp •naıın a • rmeıı;te ır. ara uraya ge iyor ar, atta cer-1 •ı müpvırı a. 
----~~~ .... ----~~~~...:-...~~~~~~..:.... ..... ~..&...&....L.. ..... ...:..~·. ~~~~--'-~~~~~~~~~~~~~~~~---=.~~~~~~~--"--'-....... ılimilıj ...... .:.:..-.~~~~...__.;ı ....... ~ 
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ıa.tmak lazımdı. ~itin Türkleri 
aldatması ihtimali va.rdı. 
Y~Uok Antalyadan Çanakkale}'tl 

doğru .açılıyordu. 

* Yolda Saide, Recep reise anlatıyor-
du: 

- Karayiğltin maiyet.ine K:ıramaıı 
oğullarından be.1 kLş daha lltlhnk et
miş şu halde onlar bizden dah:ı. kala
balık oldular ... Sayıca bl.zden çoktur
lar. Fakat, ne de olsa biz büyük · bir 
tekne içindeyiz.. onları mutlaka oir 
yerde kıstıracağız. İlk işimiz Gelibolu 
beyine vaziyeti anlatmak olmalıdır. 
Antalya muhafızını öldüı-en katilleri 
gemisinde hinıaye eden Karayiğit 
memlekete en büyük fenalığı yapm13 
demektir. Pad1şa.h bunu duy:ırsa, Ka
ram:ınoğullarmdan evvel onun başını 
koparacaktır. Karaylğlt bana. nankör
lük yaptı; fakat memleketine bu fena
lığı yapmamalıydı. 

- Onun, bunu yapa.cağını ben gö
zünden, halinden seziyordum. Eğer 
Flraunun defineleri o .«Meşum kuyu,.
da ele geçmiş olsaydı, Karaylğit o za
man size daha büyük fenalık yapa
caktı. 

- Deflnede gözü mü vardı? 
- Evet. Arkadaşlardan blıile ko-

nuşurken duydı.ım: .. Firavunun hazl
nes!nl bulursak, Saideyi ba.şunızdan 
savalım.» diyordu. 

- Bunu bana o zaman neden söyle
medin? 

- Söyliyemezdim.. ona herkesten 
fazla itimad ediyordun! 

- Hakkın var. Fakat, şlmdl söyle
nen bu sözler ne işe yarar? Onu de 
geçirsem. ben bilirim y:ıpacağınu. .. 

- Ne yapacak.sın? 
- İlkönce şn direğe b'lğ!ayıp, ar-

kadaşlann önünde yüzüne tüküı~ce
ğlm. Ondan ronra yaptığı ve yapmak 
isbedlği fenalıkları birer birer yüzü
ne vuracağım. 

- Bundan ne çıkar? Yurduna fe
nalık yapan bir adam irin, bunlar bir 
ceza değildir. 

- Sözümü bitirmedim.. en sonra 
onu padl~aha yani adaletin kılıcına 
tesllm edece!tim. 

- Eh .. bu fena bir düşünce değil. 
O halde dua edeliın de ellmi'lıe dfi.."llSiin. 

* Çanak.kaleyi geçiyorlardı 
Saide, GelJboluya varınca ne yapıp 

yapcak, yanına on beş yirmi denizci 
daha alacaktı. Bu işin sekiz on ki.11 
Ue yürümlyeceğine aklı yatmı.%ı. Z!V
ten Recep reis de bu fikirde değil miy
di? 

Recep ona bir gün: 
•- Gelibolu muhafızı çok 1yt blr 

adamdır. Gelibolu mağlübiyeti onun 
yüreğine işlem.iştir. Bozcaada hadise
sini duyduğu zaman (artık öl3em do 
gözüm arkada kalmaz.) demlştL Ve
nedlltlilcrden öc almak isteyen böylı 
bir adama işi açar ve· ondan yardımcı 
istersek. bize l.stcdlğimlz kadar d~nız
ci verir. Donanmadan hariç bir kor
san gemisi gibi enginlere açılırız. Dev· 
let bizi sıkı.ştınrsa da, Vened.iJt.lller pa
dişaha yamalar da, biz: cDevleti, pa
di~ahı tanımıyoruz, ~rlz. Bu suretle 
onlan da m~kül vaziyetten kurtarır, 
mücadelemize devam ederiz.• 

Demi!ff;l Recep reis akıllıca dU.:5ünen 
bir denlzclydl Zaten en makul h::re
ket de bundan ba.şka türlüsü olamaz
dı. 

Saide. Oellboluya giderken, Recep 
relse: 

- Senin .söyledllderini yapacaıtım. 
En doğrusu böyle hareket etmektir. 

Dedi. CYel}ilok) akşam üstü Gel!bo-o 
lu llmanma varmıştı. 

••• 
Gelibolu muhafızı, 
Saideyi görünce •• 

CYeşllok) liman ağ-zlnda. demlrle
mlş.t1. 

Gelibolu muhafızı İbrahim bey, ye
şil boyalı yeIJcenllyi liman ağzında gö
rünce şaşırmıştL 

- Bu bir Arap yelkenli.sine benzi
yor. Çabuk bir gözcü ş:ılopesl gl t-:in 
ve geminin limanımıza niçin geldlğ!nt 
sorsun. 

(Arkası var) 

b.aber bıraktım. Didar b.anım - Malikeylo evlenmenize rıı.7.1 Didar: 
cDoıtum da beuilin gibiydi: Ba- • .J .. te bu Bürhancıgı .. ın benim saa- olamam ... Bunu ço'- uz"" u··terek ~r·ze M 1'1~ • b b ,, ıı; .. - auıro:erun a ası, sizio L ''Y'-

na benziyordu. Para.aızd..L Onun ya· detim oldu. Onun ıayesindo vazife söylüyorum, emin olunuz . . ladan da feci bir i.Man ı 
nında fazla zaman kalamazdım. Fa- &§kını öğrendim. Ben onu iyi çocuk Ressamın teeaaürü tekrar beürdi. 
bt heyba.t ki b.ir güvenim, bir da- oaım diye yeti§tirmeie çalı~k.eıı. - Peki ama, niçin~ Nicia L.. - L .. 

Giizel GOz l ii Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (VA - Nft) yanağım yoktu. Hatta eıhhatiın hi- a.al o benim üzerimde tem edip i'ri Didar hanım verdiği karardan - Zira o, alçak. namusauz b.ii 

le... Hayatta ancak bır ,eyim kal~ adam olmama sebebiyet verdi. Ya- cayması mümkün olmıyan insanların insandır··· ~---------..-------

cDüşecekrnişim gibi ıendeliyor
dum. Kapıcı beni bir iıkemleyc 
oturttu. 

c- Mesele şöyle ... - dedi. -
Üzülmeyin, beyim, ne yapalım, lıa
yat böyledir... Ben sizi bilirim. ga
yet iyi bir insansınız. Namuslusunuz. 
Fakat kadınına düşmemi§siniz ..• 
Maalesef böyle oldu ... Zaten çok 
kimsenin ha~ına da böylesi gelir ... 
cÇocuğumun annesinden bu şe

kilde bahsedilmesi fenama gitti. Ka
pıcı heyecanla anlatıyordu: 

c- O orospu kan, eşyanızı. k.os· 
t'imlerinizi, her şeyinizi satb ... Si
zin de bu işi bildiğinizi bana söyle 
mişti, inandım, ah inandım, beyim .•• 
Kiradan alacıı.k verecek de olmadığı 
için ne istediyse yapabildi ... 

«Artık feci hakikati öğrenmiştim. 
Boğ;ız1mda luçkmklar düğümleni~ 
yor~. Buna ra~men söyle bir ııual 
sorabilmek kuvvetini !... .... ldimde bul
dum: 

c- Peki. çoeuk ••• 
d(apıcı: 
c- İJte o ciheti bilmiyorum ••• 
Didar hanım. reasamın anlattıkla

nnı, gözleri ~araral dinliyordu: 
- Feci ıey ••. Feci ~··· - diyo 

mmldandı. 

llUflıı Çocuğum. Her ıeye rağmen Yat yavaf. tasarruf, te§ebbü.a derken yaptıklan gibi içini çekti. - Ne diyorsunuzil. 
çalıfl.llAk. çabalamak, bunun için de böyle bir ma.iuanın ve at~lyeniıı - Eh pekala öyleyse. hen de actık - Hatti cani! 
toparlanmak lhım ııeliyorda. Ona de sahı"bi oluverdim. esrarımı 11ize söyliyeyim de görünüz Ressam: 
kurtarmak. yaptmak. .aadete ka- cHiltlyemia arka tarafını biliyoT- niçin olduğunu... _ Vah vah, Didar hanım ..• 
VUJtuımak İç~ sunuz.,. Bundan haıka. anlatacak Bürhanın babaaı, merakla bqmı - dedi. - Ben de size çok acıyo-

Didar lıanamt bi qeyim yok gıibidir. Fal:at bir 1e .. kaldırdı • .r rum ... 
- O bdından arbk hiç malWııııt daha aöyliyeyim: Ley lanın b.ıuıa - Söyleyin, rica ederim... Ney- _ lşte efendim. kızını almak ~.,. 

Vehbi, devamla: a1amadmız mı) ihanetinden 11onra artık hayatta hiç mi~~... Merak ediyorum. tediğiniz adam, tam nıanasile bir ca.. 
- Birdecı bire dimağmula bir - H~ ... Etramda gördüğüm bir şeye itimadım kalnıadı. lnsaııılat'- Didar haaum. abeste aheste an- mi, bir katildir. 

fikir belirdi. Sahte aile aaa.detinl sür- meıum tesirli kadınlann peşine ta- dan her §eyİ heldiyebilirim... Fa lattı: - Bu cürümlerin delili elinizde 
düğüm zamandan heri ihmal etti- kılmı§tı. Beni aldatmt). nem var. kat kendimin dilftüğüın tuzaklardan - Ben dul değilim ... Kocam öl- var mı diye sormak lüzumuınu ha.set
ğim bir dostumun evine gittim. C... nem Yoksa çalını§; çocuğumuzu da oğlumun obun mahfuz kalmasına memiJtir. Hatta ismim Didar b~le miyorum. 
yet 'ıyi bir inaan olduğu için ba.ıaa beniraı hqmıa bırak.arak sa.vut- çalışacağını. değil.·· Böyle müstear bir adla d-:>- - Eğer elimde delil olmasaych 
azıcık yardun etmek m.ak.sadile par- mu§ltu ••• Acaba bu fena hareketin- cİ~e bunun içindir ki. Didar ha- )aşıyorum ... Tek kocamın takibin- bu tarzda konu~ur muydum> 
çalandL Bürhanın sütoesine qj- den dola1'l hakikaten meeul muy- nım, sizden kızınızı rica ederim. den kurtulayım diye.•• - Kocanızın mücnm olduğunu 
radı ve: düil Yoksa ben mi mesuldüm) Zi~a Onun kalbinin ne ulvi olduğunu Vehbi: ileri Sürerek deliller gÖslermeğe ve 

c- Onlar da Leyliyı görmem.it- böyle sokakta raaladığım bir ka- ben bilirim. OnllD derecesinde tLç - Vah zavallı hanımcığım. ayrılmağa kalkmadınız mı) 
ler ... Haberleri yok .•• _ diye mal(\.. dın.a nfİyane hıanıvermiştim ..• lcimee bana hayat arkadaşlığı ede- vah .•. - diye muhatabırun ellecini - Kabil değil... Zira ayrılmağa 
mat getirdi. Gerçi o, henhn yanımda. benim nil- emez; yavrumu da ondan başka tuttu. - Sizin de hayahnızda böyle kalkhğım takdirde istemediğim ha-

c- Peki. çocuk> fuzum a1tmdayken 11arsılmıyor, me kimseye emanet edemem. gizli bir yara olduğunu seziyordum. kikatler meydana çıkacakb. Çocu-
c- Sıhhati mükemmel •• tan-et göıterlyordu. Fakat ayn)ma- Bu 11özleri işitince Didar hanimm Demin bana acıyordunuz. .. Fakat ğumun kbast olan adam da h• 
c- Ah, yavrumu alsaydın... mıı: üzerine. ha~ı bo;1 hulda, çirkef yüzündeki ifade gene birden hfre lı:tırabınt2';\ görünce anlıyorum ki ısi- yüzden mahvolacaktı. 
c- Almadım amma., sütneye. hayatına danC:ıtl gitti... bozuluverdi Ba§Inı hazin hazin iki rin derdiniz bdki benimkinden bile Vehbi: 

çocuğun kimseye verilmemesi if;bı c<;ocuk bahısine avdet edelim, yarı.a saUı.yarak.ı büyük ... Malikenin babası, ••• (Arkaııı •<ll') 
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KOCOK iLANLAR 
ll'evJWAde ahvalin deV&Dll 

milddetınce ga.yrt muayyen gtln
lcrde hnftnda. iki yeya. 1lç defa 
ne§l'edllecekt1r. 

1 - lŞ ARIY ANLAR 

tş ARIYOR - Kan kocn ikamet 
lllııl:ablllndc f!V ışlerine, bahçeye ba
b.r, yemek plşlrlr. Adres: ~l Bey-

u Asmaiımesclt aok. S/4 - 1 

tş ARIYOR - Okur yamr hesap !ş
aerinde anlıynn b1r bay müesseselerde 
""1n ticarethanelerde 1ş arıyorum. Ak

da C. K. rümuzunn mektupla mü
racantınn. 

BİR TtlRK BAYAN İŞ ARI~OR -
!:slr:! ve yeni türltoe okur yazar ciddi 
'f'e tuın1z blr aileden hususi müessese, 
tıcaretha.nelcrde ka.syerlllt t:lbi m n
M.«ılp ~ anyor. Akşnm gazetesinde M. 
N. rümuzuna mektupla müracaat. 

BİR GENÇ İŞ ARIYOR - inglllz
h, 1mnsızca, rumca. türkı;e muhabere. 
Ye nıuha.sebeye aşina az btr ücret.le 
calışacak münasip 14 anyor. A.skerllk
S. ll~ği yok, elinde bonservisi mev
eut. Aq:ı.m gazetesinde B. M. rilmu
suna mektupla mftracant. - 1 

BAl'AN İŞ ARIYOR- Clddiyetlle 
tanınml§ 17 yaşında yedlncl 81Ill1tan 
&JnlrnllJ genç bir Tilrk kl.Zl: Ya.zıh.ı.
nelerde, klitüpbanelerde ve doktor 
1'&llmda nıllna.sip bir ücret.le 14 a.ra
lnaktadır. Akş:ı.m gazetesinde 425 nu
maraya mektupla müracaatı. - 1 

jŞ ARIYORUM - Ben oo Türlc evlfl
dıyım. MekkiX!e doğdun1 ve orta t:ıh· 
lıll1m1 orada yı:.ptım. Yenı ve eski 
ttlrliQeyi okur ve yazarım. Her 1§1 ya
parım. Bllhnssa kapıcılıkta. 1ht1s:unın 
nrdır. i:steyenler bir mektupla bu 
adrese blldlrmclert. Divanyolu cad. 
17' No. ıu Abdullah cav:ı.rcı - 2 

B1R BAYAN İŞ ARIYOR - İn.g\llz
•· 1ransızcn., rusc& ve piy:ıno dersleri 
"8ı'Jyor. Mümc:ı.:ı.t: Şehzadebaşı, Fev
~ caddes.1 No. 21 bayan R. Umar. 

-2 

TADSİLDAR VE MUHASiP - Mua
mellt ve \8.h.slld&rlık işlerinde tecrübe 
~ eısld türkçe okur, yazar mü
~lerde ve tıcarethanelerde veya 
a'f\lta.t nezdinde bir Türk - Mu. e\·i 
ftıta.nda..q 1ş aramaktadır. Askerlıl:le 
IHltl1 yok. Alqa.m gazetesinde .. C!dclir. 
rGmuzuna mektupla müracaat. - ı 

BİR TtlRK GENCİ İŞ ARIYOR -
Oıta mektep dcrceeslndc tahsll1 o!:m 
remıl, hususi miiesseselerde her türlü 
atmaslp bir iş arıyor. Akştım gazete
lbld.e G. D. rümU%Wla mektupla. mü
n.caat.. -1 

llATRIK DİZEL MOTÖRLERİ- ttç 
tana1 Dil bentrllk, b1r tanesi '70 bey
prllk tara ve de:niz Tasltalarında kul
lanılır mllkemmeı bir halde dört aded 
(Mereedes - Bcm) marka. D1zel motör
lert ı:ıtılıktır. 81rkec1 oıtıanlye cad
desi No. 28 mtlraca.ııt. Tel: 20992. 

-4 

4 - Kiralık .. Sablık 
EML!Ktş - 8ultnnahmedde Dev

let mahallesi tqkil edilecek nuntaka
da 1stlınlt1k sahası haricinde olup 
1izerindc inşaat ıcrosma müsnııde ve
rilen 1500 M2 atsn ıam:ımen veya 
kısmen satılıktır . .ArSanlll n.Itında. 17 
metre derinliğinde ve 1000 metre ter
bllnde sı~nn~ mc-vcuddur. 

G:ılatas:ırnY ~ısmdA Eml~. 
Telefon: 49010. - 1 

FATill'.l'E - Fat1h lle Akoo.ray ara
sında Sofulıır caddesinde 3000 M2 ar-
sa. satılıktır. 

Galatasaray karşısında Emlo.k~. 
Telefon: 49010. - 1 

!lıi~ANTAŞll\'DA - Çok kibar bi:
muhlttc te:nız yn.pılmış §Ik bir apartı
man s:ıtılıktır Ayda yüz yetmiş lira 
ıradı vıırdır. 

Oalatasa.nıy kar§lsmda Eml~I~. 
Telefon: 49010. - 1 

t1SK1JDARDA - TunU3bnğı cadde
sinde kAg1r sekiz odalı çok munta2'.nm 
ve manzaralı bir rv atılmaktadır. 
Do6ya No. 447. 

Galatasaray lrnr~nda. Eml~. 
Telefon: 49010. - ı 

MAÇl~ADA - Güzel bir reevk1de 
be~ katlı 1500 llrn net iradı o1an bir 
apartıman satışa çı~tır. Do6yn 
No. 518. 

Galatasaray tarşı.ınıda Emlaki~. 
Telefon: 49010. - i 

MODADA - Şerefll bir mevkide 
dört odalı konfonu b1r apartıman 
dairesi mobilyalı ve mobilyasız olarak 
kiralıktır. Dosya No. 30. 

Galatasarny knr~ısmda. Emlfıkl~ 
Telefon: 49010. - ı 

FEKEltYOLUNDA - Çok munta
zam beton dokuz odalı mükenunel 
bahçell kalorl!er tesisatlı ve bütün 
konforu haiz Tlll~ klmlıktır. MobU
yalı ve mobilyasız verllcbllir. Bedeli 
1200 liradır. Dosya No. 37. 

Galatasaray t.a.rşısında En~rn.kiş. 
Telefon: <t9010. - ı 

ANKARADA SA1'1LIK EVLER- .An
kara küçük evler yapı koopcratlflnln 
lr.şa ettı~ı F tipinden (85) er met
re murabbaı ebadında bir çatı altm.
da tkU: ev tek veyıı çl!t olnrnl: satı
lıktır. Klrcmltlcrt konmuş çerçeveleri 
ve rnerdlvenlert mevcut olup iç ve dış 
sıvalarlle elektrik ve Slhht tesisatı na
tamamdır. Beherinin üçer büyük oda
sı lle koıidor mutfnk, banyo ,.e zemin 
katı, ve üçer ytlz metre murabbaı ar
gası Tardır. Beherinin mnktuen fiyatı 
dörder bin liradır. Paranın yüzde kır-
kı Emltık BankMından temin oluna-

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR blllr. Taliplerin mektupla Ank:ıra Ye
nlşehlr Scliınllı: caddesi SelAnlk apar-

BiR KATİP ARANIYOR _ tstan- tımanı 5 No. lu dairede Atıf Eker'e 
1-ulda 70l 1n§fl.atında çalışaca:ktır. Ya- mllracaatıan. - 1 
taca.k yert temin tdll1r orta yaşlılar ACELE SATILIK APARTJ1\JA.""J -
tercJh olunur. 500 llralık banka keta- Cihangirde Alman hastanesi bahçesi 
le& mektubu, veya muteber blr kefilin karşısında Güneşli sokak 56 numaralı 
noterden MU3llddak kefalet.name61, ve üç katlı senevt dokuz yüz Ura ıradı 
rahut bir mlilk ipotek edilmesi p.rttır. bulunan her blr konförü mükemmel 
.\1hk ücreti 45 liradır. Dalın! iş ba- köşebaşındaki apattıman acele satı
fl,nda kalacaktır. Saat 17,30 - 18,30 ııttır. Bltlşlğlndc-ki 154 nwnaralı Emek 
&ruı herg{in Galata Billur sokak Tap- apartım:uıı kapıcısı İsma.lle mürıı.ca
tu han 16-17 numarada Asını Yolaça at. 
flP.hsen müracııat. ~------------

ACELE SATILIK APARTDIAN -

BlR FEN MEMURU AlUNIYOR -
Yol işlerinde çaiı.omıo ola.nla.r tercih 
olunur. İ.t İstanbuldadır 100 Ura ücret 
'erllecekttt. sa.at 1'7,30 - 18,SO arası 
hergün Galata BWdr aokak Tapta.s 
han 16-17 numarada Asını Yol&ça 
fahsen milrncaat. 

MAKİNİST TORNACI ARANIYOR
Pres Te saire mak.lnelerl ayar etmeBi
nı 'e ince t.orna işlerini bilen bir 1.şçi 
aranıyor. Yaşı 36 dan yukarı olmalıdır. 
MGracaat yeri: Haliç Feneri Abdül
ez:ın caddes1 294 No. lu imalfltha
ne. - a 

DEPO M&,IUVRU ARANIYOR -
mu ll.rQ. tıcretll bir depo memuru alı
nacaktır: Tuh.sil derecesi mevzuuba
h!s değlldlr. Teminat ve kefalet irae
a!ne muktedir ola.nla.r tercih olunur. 
İsteklllcrin Çembcrllt:ı~ Vakifl.ar B~ 
J:nlldUrlil.ğll binasında Menba sulan 
ltletnıe 1daro5ine müra.caatıan. -2 

3 - SATILIK EŞYA 

8ATJLIK İKİ KAMYON - Bir ta.
nem Fordson marka bir tan.esi 33 mo
cıeı Ford mark& karüsertll takat lls
Ut.sıs iki kamyon satılıktır. Sl.rkecl 
Orhanlye caddesi No. 28 müracaat te-
lefon: 20992 - 4 

Cihangir F1ruza~a camll karşısı ağa
hamam caddesinde yirm1 numaralı 
altında ik.l dük1tAnı bulunan dört bt
lı ve sene'1 btn ftçyüz lira. ldrnya mü
tehammil mtlcedded apartı:ınan acele 
satılıktır. İçlndeldiere müracaat. 

MOBiLTELİ K.İRALm: DAİRE -
Taksimde Topçu caddestnde Uygun 
apartımanının 2 numaralı konforlü 
dairesi eşyaslle beraber yazlığı kirnyn 
vertlecektlt. Hergün sıcak suyu vardır. 
1ç!ndekllere mil.rac11at. - 19 

AYASPAŞA.DA KİRALIK KÖŞK -
Sa.rey arknsı soka~ında on bir odalı 
Boğn:z:ı. ve Marmaraya nezaretli tam 
konforlu köşk kiralıktır. Ayaspaşada 
Namıkpr.Şs rokak 7 No. lu eve müra
caat. - 6 

Sahile '1 

Tokatta yeni ilkokul binaları 

BOZKURT-EMLAK -Takslm .A:!U- JÔB.AT.IK - Ş~ll tramvay duralın· 
paşada s'!:IloV1 (2~84) llnı. TaridMı da Cç odn.lı hıı.va.d.tır b1r da1?e (möble 
olan Te ıa:nuı.mlle denize nazır ıen'4 n ııcak l'tı) 8 ay ıç1n ehven flytı.Ua 
cepheli beş oda ve b1r hol ve banyolu tıraltktır. Mü.raca.at: Slrkecl Hocn.pa-
5 btlı ~ın.m yapılı b1r apo.rtıman '2 oa hamamı No. 23 baynn Nevznt Ak. [Ti~~-:.;:~ 
b1n 11.,n!ya ss.ttlıktır. MAI.Tl'.PEDE KhıALIK EV - Kar-

Ta.kslm Abdülhak Htımid caddesi tal M!Lltepcslnde Feyzullah Efendi 
aozırurt-EmlAk No. 23 Tel.: 43532 caddesinde SG numnrn.lı miltek:Ut ml- ·~1ıt?!l."~~"" 

SATILIK APARTll\IAN - Beyoğlu ralny Hamdinln evi ldi'n.lıktlr. Malte
Pıı.rma.kknPıyıı b1r dakika. mesafede pede bakkal bay Hallle mür:ıcaat. 
ve senevi < 1680) Ura sellrl olan dör- - ı 
der odalı ve banyolu ve klişe b:ı.§lllda 
~ tıı.tlı b1r a.p rtımnn 22 b!n liraya sa
tılıktır. 

Taksim Abdülhak. B~d caddesi 
B<YzI:urt-EmJftk No. 23 Tel.: 4S532 Yali nutuk söylüyor 

S.\TlLilC APARTIIllAN - Beyoğlu 
tramvay caddesine 10 ndım ve trnm
vaya mütenazır ve sencv1 (2540) lira 
gellrl olan ve iki bap dükkinı havi 
altışar odalı ve banyolu 5 katlı blr 
a.partımnn (43) bin llrayıı. ımtılıktır. 

SATILIK APARTL'\IAN - Anka.ra
ci& Yenl§Chirde hnvadar >e manznrnlı 
ve her türlü konforu olan stklz do.1-
reli yeni blr apartıman s::ıhlbl :tarn
fmdan satılıl.tır. Senevi safi 1.rndı 
5,000 llmdır. Fiati maktuan 55000 li
radır. Tallplerln İstanbulda 41432 
veya Ankarnda 6650 telefonla sahibine 
müracaat etmeleri. - ı 

Tokat <~> - Merkm""' b- selecek ders yılma kadar t&mamlA
zalard& :ya.pılacak ilkokul b!nalaım- nacaktır: 

Teksim Abdülhn.k Hamid caddesi 
BoZh.-urt-Enılrı.k No. 23 1'el.: 43532 

KİRALJK KONFORl,U · KÖŞK -
Yorgun!uıtu dinlendirip her hususta 
huzurlu bir sezon gcçlrmek isteyenler 
Göıtepccic muazzam çam ıı~çlıklı 
ve zengin meyva bahçesi içinde 9 bü
yük odalı dahllcn boyalı ve moble te
lefonlu miJkcllef ~·i:işk ldro.lıkt.lr. Ak
§am yecilden .sonra 62,153 tcletoruı 
mfirara:ıl - 2 

dan btrlncls1n1n temelatma. ~1 ,... Qocuk ~eme turum.una. ,aıf. 
pılnuft.U'. Vali B. İ:eddln ÇatPaz: b!r da.t tem1n.l l~ ~hı1n tam mel'kez1n
nut~ .emif v• fehr1m1zde bul de rapılan ve Ziraat b:ınknsınn. Jdm.-

unnn la.nan blruı.nın açıl~ ~reni yapı1nuş-
Part1 m11.tE1tt141 ve Kars mebusu B. tır. I:lu res!.mde vall güzel bil' nutuıı: 
Zlhni Ortıun llk: barcı a.tmı.,-tır. Bina söylemıştı.r;. 

S.4.TILIK Al'ARTll\HN - Aytı..oq>:ı
şada asfalt cadde üzednde s~evi 8084 
llro geliri olan 'ie 1.l\m ı·oııforlu ve se
kiz daireli tamamllc denize nazır mo
dern bir npartıman 150 b n Hraya sa
tılıktır. KiRAJ,m:: Al'ARTil\IA~ - Şlşlld" 
Taks1ın Abdillh:ık Hamid caddesi mobUyalı kll"'..Jık küçük npartıman, 

TÜRK ANONİM ŞİRKETi 

TESiS TARIHi 1863 Bozkurt-Eml~k No. 23 Tel.: 43532 ik.l oda, mutbak, hnvagnzlı banyo mü-
racaat 11-12 telefon: 80326 - ı 

SA'l.'lUK APARTl:\1AN - Maçkada 
ç.ok mutena ve cazip bir mevkide se- SA1'1I.IK rAHGiR l~V - Havadar, 
nevl (4300) llrn geliri olan ve (220) nezaretli, y~ odası, elektriği, gazı ve 
metre kare üzerinde. çift ı:atlı inşa terkosu >a.r. lskC'leyc yakın. 'tİsküdar
edllmlş ıı daireli lüks bir npartımnn da Teph1:-hane knrşısındn Azlz Mah-
62 bin liraya ~atılıktır. mut sokak No. 61 lçlndekllcrc ve kar-

Taksim Abdülhak Hamid caddesi ~ısına mürıı.cant. - 4 
Bozkurt-Emlrtk No. 23 Tel.: 43532 

SA'I1UK APARTIMAN - Firuıa~:ı
da iyi bir mevkide senevi 906 lira ge
liri olan üç buçuk katlı ~eni model 
bir npartımnn sahlblnJn t.aşrnya git
mesi dolnyıslle 12500 lıraya satılıktır. 

Taksim Abdülhak ıı:ıml.d caddesi 
Bozkurt-F.mliı.k No. 23 ~1.: ~3532 

SA1'JLIK APAUTll\IAN - Bomontı
de tramvay kurbünde scnilvi (1080) 
l!ra geliri olan uç katlı bahçeli mo
dern ap:.rtıman 13500 liraya :>atılıktır. 

Teksim Abdülhak Hlı.mltl c ddcsl 
Bozkurt-EmUı.k No. 23 Tel.: 435:-.'! 

SATIUK APAR'l'llµAN - An. wut
köyünde trnmvaya. bir dakika mr5afe. 
de üç katlı ve elycvnı 40 lira kiraya 
mütehammil mozaik merdivenli ve ar
ka cephesinden mükemmel den!z gö
rül'. ııpartımana çcvrtlmlş bir bap bina 
52~0 1'1;aya. ~tı tır. 

Tnkslm AbduU le Hanıld cnddesl 
Bozkurt-Emli\k :No. 23 Ti 1.: 43532 

S.ı\'tlJ,lK KÜ;;K - Bostancıda is
tasyona 5 dakllmlık. mutena. mahal
llndc, Adalara ' 'e Knyışda~na man
zaralı, çamlık ve meyvaiık bahçe için
de iki cephell ve lk1 cadde üzerinde, 
7 oda. S helô.. 3 sofa. 2 balkon, ala
tnı.nga bnnyo, binaya muttasıl mat- 1 
bah. bodrum, tulumbalı kuyu suyu, 
Elm3j şehir suyu. elektrik ,.e telefonu 
haıl bir k~k Ue yine aynı bahçe için
de :ı oda b!r hcl.\ bir matbah, bir hol 
şehir suyu ve elektrik tesisatını havı 
diğer blr köşk b!rllltte satılıktır. Mü
racaat - İstanbul Y<'lll Vo.ldc han 
No. 79. Tel: 24630. - l 

m :VHJ:N' SATU.m: DtJKKAN -
Hasırcılar cnfüles1nde 29 No. 1ı pey
nirci ma~ zası satılıktır. Talipler 
Zi11d:ınkap ·a 70 No. 1ı maıazaya 
müracaat. - 4 

KİR.Um. F.V ARANll'.OR - Çifte
havu;;lnrln .Bostancı a.nı.sında deniz 
k<'nıırmd:ı konforlu, Juıhçcll k1rnlık 
ev nranmaJ.:t:ı.dır. 2071 No. lı post:ı 

StatGleri n Türkiye Ctimbmiyeti ile mlınakit mukavelenameal 
2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edümlftlı: 

(2.f/6/1933 tarihli 2.f35 Numaralı Resmi Gazete) ' 

Sermayesi: 
ihtiyat akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
ı.2so.ooo İngiliz Urası 

MISIR. 

Türkiyenin ba~lrca Şehirlerinde 
PAR1S, MARSİ!..YA ve NlS'de 
LONDRA ve MANÇF.SU:RDE 

KIBRIS .. YUNANİSTAN. tRAN, tRAK, F1LlSTIN 
n MAVERAYI ERDON' de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoslavya, Rumnnya, Yunanistan, Suriye, Lübnan 

Filyalle.ri .,.. bütün DünyadA Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Ban.im Muı.melelerl yapar 
Hesabı cart ve mevduat hca:ıı.-lan küşadı. 
T"ıcad krediler n nııaikli krt'diler küşadı. 
Tnrlr.iye Ye Ecnebi mcmleketlet üzerine keşide ıenedat iskontosu. 
Bona emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahıilah ve ıaire. 

En yüksek emniyet oartlımnı haiz. kiralık 
Kasalar Scnti,; va:-dır. 

SA TlLIK llANE - H:ı.llç fenerinde 
K reçhane sok. ı;ında umumi cadde 
üzerinde körcba ı 6 odalı ve hamamlı 
man müştC'mllat k(\rglr bir h:me 3250 
llrayn satılıktır. 

kutusuna snrlh ndresle mllrncaat edil- Piyuanın en müşait fll.o:llarile (kumbarah veya 
mesı. - ı 1_ 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt-Emlük No. 23 Tel.: 43532 

SATI!,I!\: .ı\RSAl.AR - HC'ybellada 
a.,c;falt caddeye bir dnklka mesafede 
plaj nam mevkide istanbula nazır çok 
cazip manzaralı t,ııu koy !~inde yeni 
yapılmış vlllalar 1ttısnlindc beheri 900 
metreye lfı'nz edilmiş 4 kıt'a ars:ı. sa
tılıktır. Beher metre kare 5 liradır. 

Taksim Abdülhak lilımld cac.idcsi 
Bozkurt-Emlfık No. 23 Tel.: 43532 

SATlLIK \'İLLAJ,Al! - Kadıköy 
KnyışdalP. ~si üzerinde Zl\"er bey 
yokuşu 3 dö.-ıfim bağ ve ağaçlarla süs
lenmiş 10 odalı köşk 8500 liraya ve 
keza Feneryolunda 1k1 asfalt :ı.ra.sında 
Yavcra~n sokab"llld:ı. 3 dönüm bağ ve 
ağaçlarla tezyin edllmiş 10 odalı bir 
köşk 8250 liraya Ye küçük yn,lıda. as
falt üzerinde 5 odalı ma.a müştemil~t 
kübik k!ırglr vmtl {)500 llraJa .satıliktır. 

Taksim Abdülhak H5.mld caddesi 
Bozkurt-Emldk No. 23 Tel.: 43532 

KİRALlK VİU,ALAR - Küçük Mo
dada deniz hnmamlan iistünde dört 
oda möbleli 800 Ura. Erenköy Hallın 
ağa sokak bir köşk dairesi möbleli 800 
llrnyn, kez:ı. küçük ynlıd:ı. dört odalı 
möbleli blr villa 800 llrnyn kiralıktır. 

Taksim Abdülhak Hiı.mid cnddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel.: 43532 

KIZii.TOPRAKTA - Ziverbey yo
kuşunda 26 nunıaralı bilyük bahçeli 
elektrik Terkoo tulumbalı kuyusu bu
lunruı 9 odalı nezaretli betonarme 
köşk satılıktır. içtndckllcre müraca
at. - 3 

"umbaras1z) tullrruf ht!$llplan açılır. 

KİR.Al,IY. E\' - Ortnköyün muten:ı iim••·--------------!lll••••ım••.; bir semt:ndc, bahçesl ve manzarası 
olan 7 od ıı. alaturka hamamlı 
bir ev mc' !mllk veya senelik 
ol"arak kira! t.ır. Görmek için, Orla
koydc, vapur 1 kelesi ıttısaltndc Sala
hmıe sokak No. 12 ııpartınıan kanıcı
sına Mü. Gnl:ı.ta, Nur han No. 13 • Te
lefon: 43265 

ACl\U~ DE,'REN SA'fll.IK - As-ı 
ker oldnğı.ımuzdnn Aksarayda B:ıkır
köy ve Cerrnhpaşa hnstıınesine giden 
otobüs dur:ıl:lnn lle Yt-dlkuleye giden j 
tramvay dum{tı arasındaki 1 No. lu 
tütüncü ve bakkal dükkfmı devren 
!:o.tılıktır. Tnllpler Cermhpnşn. c:ıA!dc
slndc ı nunınray:ı mfirru:ant. - 4 

5 - l\f ÜTEFERRIK 
l\IEKTEP DERSJ .. 1-;nt - Ortaokul, 

Use ve 'tJn!versite tnlebeslne Fransız
ca ,.e Almanca derslert CTahs!n Abdi 
GCık•lngöl) metodlle yahut <Bes!m 
Gürmcn) metodllc az zamanda ö~etl
llr. Makale, hlkftye, roman, ilmi eser 
ve büro not.er vesaiki itina ile tercüme 
edilir. Adres: Maçka Işık llsest karşı
sında Karakol soka.k Hayat ıı.partımıuı 
ı numarada öğretmen Tahsin Abdi. 

-6 
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İSTANr.t1L VF.Yı\ TAŞRAOA - Her 

~ &Dn aayfiyclerde ho§ vak.it 
seçirmek için mqhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük Te heyecanlı ronıan 
ıerisini okuyunuz J 

• Bu ıe:ri 6 büyük ve ruimli ciltıU. 
Beher cildin fiati 80 kuJUf. 

6 Cildlik takimi 
birden alanlar için 

liati: 4 liradir 
Teni Jeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20681 

Yiizdf yirmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip c.AKŞAM 

Matliaaaı Kitap ıerviaine> ae
tirtr veya g<Snderinıeniz flat 
üzerinden ıize yGzde 20 la~on
to yapılacakhr. 

türl!i emlak, apnrt.unan, çlttllk lda- 8ll!!!B••••l!ll••••••• 
resi lçln uygun şartlarla. vekb.let ka- ı:ıı 
bul olunur. İstanbul postn kutusu 
No. 526 yıı. yazı ııc müracaat. - 2 

ALMANCA DI>T.SLERt -Bir Yugos
lavyalı mwı.llime çocuklara, lire ve 
tlnlverslte t:ücbc~rlne ve büyüklere 
alm:uıcn. gramer, edebiyat ve muha
bere dersleri vertr. Grup halinde bir 
talebeye her crer.s GO kuruştur. Adala
ra, Kadıki:iye Bo~aziçlne gldeblllr. Me
todlan çok kolaydır. Madam Bl!tar 
Sırascrvller 101 kapı 9 ktı.t 4 Tnks1m. 

-S 

Dr. F ET H i 
LABORA1UV ARI 

Cerrahp~a hastanesi bakteri
yofoğu kan, idrar, balııam. 
mevadı saila tahlilleri n (id
rar "T&SJtasile sebeliğin ilk snn
lerin<Je kati teıhiai) yapılır. 
Beyoğlu: Taksime siderken 
Metelik ıokağı Ferah apartı-

manı. Tel: 40534 

cAKŞAM » neşriyatı 
ROMANLAR 

Kuru 
• 

Küçük hanlar V&.-Nu 75 
Kıvırcık Paşa 

Sermct Muhtar 75 
Deli Seliimi İzzet 30 
Yalı Çapkını 

Burhan Cahit 30 
Bu perdenin arkaamda 

Z. L 40 
Düiün gecesi 

Burhan Cahit 100 
Sumer Kw 

İsk.ender Fahreddin 125 
Asyadan bir (Ünq doğuyor 

lılr.ender Fahreddin 80 
Pembe matlahlı Hanım 

Sermet Muhtar 70 
Bir kadm geçti 

Selami İzzet 20 
Dnlw kaldırımı 

Halit Fahri 75 
Atk fırtması 

Muazzez Tahsin &O 
Tevzi yeri: 

~KŞAM matbaası 

cAKSAM» karilerine m&baus 
ybde 20 tmzilit kuponu 

AKŞAM 

-
Ttırkl)'e 

HOOkurul 
760 • 
.00 • 
1&0 • 

amebl 

1700kurtı§ 
1MO > 

IOO • 
• 



Sahife 8 

1 Günlük Borsa 1 
ESBAAI Ye TAHViLA.T- KAMBİYO 

H NUKUD FİATLE&l 
30 Nisan ıstı 

DEVLET BORÇLABI 

L. K. 
'11 7,50 933 Türk borcu L n. m 18.50 
il il 1938 1kramlyeU 
il il 1933 İkramlyell Ergani 
il 'l 1934 Sivas-Erzurum ı 
il il 1934 Sivas-Erzurum 2-T 
il 2 1932 Hazin& bonolan 
• .. 1934 il il 

il • 1935 • il 

il 1938 .. • 
A. Demlryolu tahvili I - ll .. .. m 

A Demlryolu mümessil senet 
Haydarpaşa Umanı 
H llrn:ını mümessil senedi 

HiSSE SENETl.ERI 

T C Merkez bankası 
T, ~ bankası nama. muharrer 
T. I~ bankası (hamUe alt) 
T, Iş b:ınkası mümessil hls. 
A Demlryolları ş!rketı ( ~ 60) 
A . Demlryolları şirketi !% 100 
E"l:lhisnr çimento şirketi 
ş ı.: ti Hnyrıye 
ı:; ... ,~.,ıı Hıı.·n ive temertil 

Kredi Fonsıye 190~ 
.. .. 1911 
• • Amorti 
• • Kupon 

Nlfl((l'J 

Turk altını 
Kulçe altın blr gramı 
O mRnlı bankası (bıınknot ı 

20.20 
19.02 
19.30 
19.40 
61.-
15.50 
29.50 
52.-
41.65 
42.25 
39.75 
43.75 
41.75 

103-
9.30 
9.50 

105.-
23.-
38.-
7.20 

26.-
21-

100.50 
92.50 
60.50 

1.05 

Istanbul ikinci ifla·s 
memurluğundan: 

Müflb Galip S!na.b masasına. gelen 
alacaklı Nefinln 1sted1At 1531 Ura 56 
buçuk kuruşun maa mesarlfl muha
keme ve Armanak Gönclya.nın ıste-
d!ğl 5500 liranın altıncı s:ıraya kayıd 
ve kabulüne ve sara defterlnJn bu / 
BUtetle düzeltilmesine 1!lAa idaresince 
karar verilmiş olduğu llA.n olunur. ı 

(4747) 

.. a•alOocuk doktoru•••lll 

Ahmet Akkoyunıu 

RADYO 
IBugiinktl program) 

ötıenütam 
ıuo Program 20.41 M1lllt av 
12,!I Solo p.mıaı 21.00 Dbııe,tet ... 
12,50 Haberler 21.SO 11Con1111aa 
13,0tS Şa.tkılar . 21,41 Orteıstra 
13.20 Kan.tık CPl. 22,30 HabeıW 
18,0S Orkestra 22,48 ~ CP1.J 
18,40 İnce su ı Mayw 
19,10 Konuşma Cama aababı 
19,30 Haberler 8,00 Program. 
19,45 Ziraat Tat. 8,03 Haberler 
19,50 Şarkılar s.ıa Haflf Pr. PL 
20,15 Radyo go.mt 8,45 Ev kadını 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10 
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MUHASEBECi ARANIYOR 
1st.anbaı civarında fııfaat toıerınde muha.sebecillk )'8pQCak ve bat· 

ta.da ~ def& İatanbula geleblleeS blr mllbaaeıbed7e 1htt189 va.rdll. 
Tal1plerln İ.9tanbul Yeni Pootane karltsında M1mar Vedat caddeat 28 
numara müracaa.tlan. 

MAYIS SAYISI BUGÜN ÇIKTI 
BU SAYIDAKi İŞLER: Yazlık kısa eldiven - yazlık beyaz 

süveter - oda köşelerinden nasıl istifade edilir - Çocuk odası 
- güzel bir perde, başaklar - Civcivler - Kroşe perde - Güzel bir 
çay masa örtüsü - Abajurlar - yaz elbise ve ma.ntolan - Bir 
patrondan nasıl istifade edilir - Dikiş işleri - Küçük örtüler -
Tayyör yakalarına kroşe çiçek - Yaz şapkalan - File üzerine 
örtü ... 

YAZIT.AR: 1941 yaz modası - Yakında anne olacaksınız -
CAZİBELİ OLUNUZ - Ev - İş Posta kutusu ... 

36 sayfa, güzel bir kapak, renkli sayfalar, 
büyük bir İş paftası, 20 kuruş. 

Türkiye Yaym evi - Ankara caddesi İstanbul 

,••mm--- FLOR YA PLAJI 

~ 
T. iŞ BANKASI 

1 BUGÜN AÇILIYOR 

1 Yeni ve lüks plftjlarile gazinosunun açıldığını sayın halkl.mıza 
, müjdeleriz. 
P >&WW Florya plaj lan müdüriyeti • 

Bir Tesviyeci Alınacak 

İDARESİNİ sim.-İŞ,BAHKA.SINÖA 
tKRAMIYELe i=tE:sABJ AÇAR 

/(.üçüktasarrulhesaplariı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

D. Demiryolları 3 üncü İşletme Müdürlüğünden : 

- ·. 

t Mayıa 1KI-

'l'tlrki:J"• (Jftmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
IQınalq t&ribl: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tilrlc UruL e• ,. 

aJan.1 adedl: 2151 
Zirai ve ticari her nen banka muameleleri. 

f Para birfktlrenlere 28,800 lira ikram.iye veriyor._ 

ZJraat Bankasında .lmmbaralı ve ihbarsız tasarruf b esaplannda en 
az ı;o Ur.ı.'lı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşa~1dak1 pllna 
~öre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet 1,000 lfrabk 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
' • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
' • 250 • 1,000 • 161) • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT : Hesaplan ndakl p:ı.ralnr bir sene lçlnde 50 llradan ap.ğı 

r1·•.,m!vnlere tkramlvı> cıı·t.ı!h takdirdi! % 20 fazlaslle verllecekttr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylul, 11 bir incikanun, 11 mart ve 

11 haziran tnrihlerincle çekilecektir. 

Ticaret Vekaletinden: 
Veka.let!mlz lç ticaret umum müdürliiğünde muhtcltf derecelerde açı.t 

memuriyetlere 3656 numaralı k:ınun hükümleri dairesinde asgari lise tah
sill görmüş olanl:ır tayin edileceğinden talip olanların, :ışağıda yazılı vesi· 
kularile birlikte 5 mayıs 941 tarllılne kadar Ankarnda iç t!c:ıret umum mü
dürlüb'1ine ve İstanbulda. mmtalm ticaret müdürlllğtine müracaatları lüzumu 
llan olunur. (2475 - 3216) 

ı - Nüfus tezkeresi. 
2 - Tahsil vesikası, 
3 - Askerlik vesikası, 
4 - Evvelce blr vazifede bulunmuş ise alınan bonservisler. 

iNŞAAT 1 LANI 
Sümerhank Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 
I - Ereğli bez fabrikası İvrlz kuvvet santraıı çlft makinist evleri ve yol

ları vahidi fiyat esaslle ve k:ıp:ılı 1.arf usulile eksiltmeye konulmuştur. İşbu 
lıışaatın muhammen k~!f bedeli 27,916,04 liradan ib::.rettlr . 

rr - Eksiltme evrııkı 1k! Iiro. mııkabll!nde, Sümerbank binasında birle
şik pamuk ipliği ve dokuma fabrikaları müessesesi mildürlüğilnden nlınablllr. 

m - Eksiltme 12/ 5/G41 tarihine müsadlr p:ızartesl günü s:ı.at 16 da 
Ank:ı.radn Sümerb:ınk B. P . İ. ve D. F. müessesesi müdürlüğünde yapılacakttt. 

ıv - Muvakkat teminat mlkd::ırı 2,018.70 l!rndır. 
V - İstekliler teklif evrakı meyanına, ~imdiye kadar yapmı~ oldukları bu 

kabil ~!ere, bunların bedellerine ve hangi bankalarla mu:ımelede buunduk
anna dair vesikaları koyacaklardır. 

Vl - T ek lif mektuplnnnı havı zartlar knpalı olarak ihnle günü s:ıat 15 e 
kadar makbuz mukabWndc Ankarnda Sümerb:ınk B. P . İ. ve D. F . müessesesi 
müdürlü~ü muhaberat şefll~ine teslim edilecektir. 

VII - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet 1hnle !3aatinden bir Rant 
evveline kadar gelmJş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması lfızımclır. 
Postada. vaki olabilecek geclkıneler nııznrı ltlbare alınmıyacaktır. 

VIII - Müessese bu ihn.lcyi icrada ~rbesttir. (2261) (3213) 

Harp Akademisi Satın alma Komisyonundan: 
Akademi kütüphane ve dosya dolapları için paz::ı.rlıkla 70 adet ka!e.s 

ambalaj sandığı yaptırılacaktır. Mün:ıka"a 3/Mayıs/911 cumartesi günü 
saat 10 da Yıldızd:ı harp akadem1s1 satın alma komisyonunda yapıl:ıc:ık
tır. Ş:ırtnamesl her gün akademi satın alma komisyonunda görült>billr. 
İsteklllerln münakas:ı.dan evvel Beşiktaş malmüdürlüğüne yatıracakları 63 
liralık ınuv:ı.kk:ı.t teminat makbuzlarlle birlikte m1?2kür gün ve saatte ko-
misyonumuza müracaatları. e33139~ 

Harp Akademisi Satın alma Komisyonundan: 
A§ağtcla cinsi yazılı mnklnanın sökülmesi ve embalaJlanmnsı pnznrlıkla 

3. mayıs. 941 cumartesi günü saat on birde Yıldızda nkndemi satınnlma ko
misyonunda yapılacaktır. Şartname ve mnk!nelerl her gün akademide görü
lebilir. Taliplerin mii.nakasadan evvel Beşiktaş m:ılmüdürlüğüne yııtıra.cak-
J:ı.n 6'J llrnlık muvakkat teminat makbuzlarlle blrl!kte mez.lciır gün ve saat

te komisyonumuza müracaat!an . 
ı.ıto Marinoni ve keski makinesi. 

Sıhhat ınemuru aranıyor 

(33701 

Harp Okuluna Havacı Subay yetiştirilmek 
üzere ıivil liseden mezun olanların kayıt ve 

kabul şartlari 
1 - Lise olgunluk imtihanını vermlş bulunmak. 
2 - Aldıkları mezuniyet diplomalarındaki kanaat notu iyi veya çok 111 

bulunma k. 
3 - Olgunluk diploma tarihinden blr seneden fazla müddet ~eç.memlf 

bulunmak. 
4 - Sağlık durumu pllotluk b!zmetlne müsait olmak. 
5 - Yaşlan en yukarı 21 olmak. 
Not : 
BlHl.hıırc h ava munycne h eyeti tarafından yııpılo.cak muayenede s:ııtlık 1941 ikramiye plani 

KEŞİDELER: 4 Şubat. 2 Mayıs, 
1 Ağustos, 3 İkincite~rin 

tarihlerinde yapılır. 

Muhammen bedel, bulmıduğu yer, mlkdar ve muvakkat temlnntl:ın durumları pllotluk sınırına m fu>a!d görülmlyenler ısterlerse harp okulun un 
~a{:ıda yazılı balastlar kapalı zarf usul!le eksiltmeye konulmuştur. !ha- diğer sını!lanna verilmek gibi hiç bir mecburiyete tö.bl tutulmazlar. Tam 
leleri Balıkesirde 1915/941 p:ı.zartesl günü işletme binasında. komlS";onca serbesttirler. Kendilerinin arzulanna göre muameleye t abi t ut ulurlar. 
rapılacaktır. İsteklilerin 2490 s:ı.yılı kanunun tayin ettiği vesik:ılarla. ihale Okul tcdrlsntı 15 Mııyıs 941 de b:ı§lıyn.cağından talip olanların, bulun
günü muayyen saatlerden bir sant evvel komlsYQna müracaatları lfızımdır. ı dukları askerllk şubelerine müracaat edeceklerdir. Askerllk şubeleri, yaptı-

1941 ikramiyeleri Bu ışe aid ş:ı. ıtnn.me ve mukavelen:ıme projeleri komisyondn.n nlınablllr. racakları sıhhl muayenede milsbet netice alanlar evrnklnr!le harp okuluna 
• (3335) sevkedllcceklerdlr. (2822> 

1 adet 2000 Lira.ilk 
3 • 1000 • 
ı • '750 .. 
' .. 500 • 
8 .. 250 .. 

35 .. 109 .. 
80 .. 50 • 

= 2000.- Lira Ba.l:ıst ocağının 
= 3000.- • bulwıduğu yer 
= 1500.- .. 
= 2000.- .. 

Kilom. 

= 2000.- • Manisa - Bandırma 172 = 3500.- • 

Miktarı 

3 
15000 M 

3 

Bir metre mlk'a- M. teminat İhale 

bının muhammen Kuruş Saat! 
bedeli 

180 2025 00 11 

Harp Akademisi Satın alma Komisyonundan: 

Taksim - Talimhane Palas 4 nu
mara. Pazardan maada her gün 
saat 15 ten sonra. Telefon: 40127 300 " %0 .. 

= 4000.- .. Balık.esir - Kütahya 97-99 
=80f0.-" 

8000 M 
3 

150 900 00 15 

Aşağıda cinsi yazılı makinenin sökü1mes1 ve a.mballjla.nmns1 pazarlıkla 
5 Mayıs 941 pazartesi günü saat 10 da Yıldızda Akııdemi sa.tınalma komla
yonda yapılacaktır. Şartname ve maki neler her gün Akademide görülebi
lir. Taliplerin münakasa.dan evvel Beşiktaş malmüdürluğüne yatıracaklan 
60 liralık muvakkat teminat ma.kbuzlarlle birlikte mezkür gün ve saatte 
komisyonumuza müracaatları. (3388) 

~------------"1:.Basa.ı.ıh~lrecmulr. KIW>.J& 182-ıM 7000 lıl uo 082 50 11 Llto Avusblr& n Traneport ma.klneal. 


