


ısa:ıı~-------.ı--............................................................................................... L'.lllillllml--~ 
1 Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 

Dük d'Aoste 
askerile beraber 1 

teslim oldu 
ı 

Berlin 19 <A.A.) - Alınan orduları 
Baııkumandanlığının tebll~l: Alınan 
hava kuvvetleri, dün gündüzı ye ~ee, 
Ingiltere etrafındaki sularda ve Ak
denızde İngiliz deniz kuvvetlerine ve 
ticaret gemllerlne çok muvatfaloyetll 
lıil<:umlar ya~lardır. 

Ba.lt-George kanalında, savaş tay
yareleri, ceman 12 bin tonilato h8:c-

Gondar ve Jimına'daki' 
İtalyanlar uzun müddet 
mukaTemet edemiyecel[ 

minde iki ticaret gemisi tahrlb etmış- R 
ıerdir. Savaş tayyareleri, aynı zaman- oma 19 

(.A.A.) - İtalyan onlulall 
da, Donegal körfezinin ga.rbinde kuv- karargUımın 148 numaralı tei>Ut'"* 

bır ka. ~ Şarkt Afrlkada Amba - Alacl vetll himaye altında seyreden - gamJr.on yi 
flleden bir ticaret gemisinde yangın ra1ı.lah 11 1ecdt ve lçeeeJctıen ve ya.-
çıkarmışlar ve üç büyü« fllebl de mahrum ~~~~ imkAnındJm 
ciddi hasara uğra.tını.şiardır. Şlmall -&l.ft.UU,I. mubaftbeyl ta
Atlantlkte bir savaş tayyaresi, 10 bin W etmek emr1 verilnı1§ti!· ~ 
tonll!to hacminde bir petrol gemlainl olan :tıtaa.tm başında dük d AOlte 
tahrip etmiştir. bulanmattadır. 

Glrid adasında Suda llmanında, sa- Londra 19 (A.A.)' - Bildirilcli-
va.ş ve stuka tayyareleri, tam isabet iine göre Aml>a p Alqi teslim ol
kaydcdilen York sınıfından bir kru- muıtur. Bugün İngilizler tebri ve 
vazörü ve iki destroyeri ha.sara. uğrat- garnizonu teslim alacaklardır. 
mışlardır. Ikl küçük ticaret gemi&! Kahire 19 (A.A.) - Aml>a. - Alacl-
batınlmı~ır. de dük d'Aoste ııe bqkmnandaıı P11e-

Jtebıloftwhm hm.et İnlnfbıibı paar gtinA Anbnc1a yapllan at 
J8ft1laıml tufti etUklednl ~ Ylllianaald resimlerde MDll 
~f yarışlar arumda muhteılf zevat De ~ glrttnllycır. 

General 
de Gaull'ün 

hitabesi 

ALj ile VELi 

MuvafJakiyetin 
cezası olur mu? 

Ali - Şarkıları dillerde dola
tan meıhur musik.i~inaslanmız
dan birini gördüm, Veli ... Şapka~ 
•ının kor-deli.sına yağ basmış ... Ce
keti ıoluk ... Benzi de pek kanlı 
canlı değiJ. .. Yolda gidiyordu ... 

~ 19 (A~.) - General Aklıma gazeteci mesleltdaılar-
0• a&bHe Braua-ritıe .. dy.,.anda dan birinin yazısı geldi: Bu 
iad •ttiii heyeoanlı bir hitabe ile adam pyet bir garp memleke· 
F:ranndan, vataalannı sattıktan aog. tinde eserlerini bu kadar yaya 
ra timdi de .imp.,.todaiu teallm p~ydi, arbk selamete erİ§~ti. 
edesa hainlere karp .İqaıaa dant et- Değil beateleri dudaklardayken, ' 
mittir. ha.tti. unutulduktan ıonra bile 
~eral lıital>aiıı"da ezcilmle iCSY· sırtı ,-ere gelmezdi.> Bizde ace-

le Clemiftir: ha ne yapılım, ne olsun ki, -------------=--=::1--------=-==-• Mümkün olan laer yarde Franm:- aan•a.tki.r bu halden kurtulsun, 

A • / D 1 1 /(; b l....tı .l!k 1ar l:iu adamlara itaattaa içtinap et- Clenin) O mümevver, eserleri 
mıra arıan ı rıs uuyu melidirler. imparatorluk araziaindeki muvaffak olmadığı takdirde, ta-

p • j b • bütün Franaızlar, hraat zuhur eder liini baııka m~lekte arayacaktı. bugifn QTl8 e fr ehemmiyet etmez ailiblamn düşmana lı:arp kul- Belki de o zaman refaha kavup.-
lanmahdırlar. eaktı. Fecaata bak: Bugün, mu· 

• J.• l Fraua bizimle oeraberdir. Alman vaffak.iyetinin ve istidadının ee-gtalyOr a l)'OT gauteleri bntün "Afrikanın tek bir zaaını çekiyor vaziyettedir ... 
kontrol albna .hnaoepı timCliden Olur tenakuz değil 1 

Bunda.n başka, birlal petrol gem.lsl raı l'rusel ve '1000 İtafyan askeri bulu
olmak üzere altı büyii:k ticaret vapuru yordu. Kahlredek! müı]ıah.ltler Anılı& -
o derece ciddi hasara uğrattlıruştır ki Alagldekl kıtalat teslim okiu«ıtan 800-
bunlarm arasından yeni kayıplar ol- ra Ha.be§ harbinin uzmı sürmlyeceğl 
duğu tahmln ed!lebilir. Alma.n avcı D.naatlndedJrler. Mücade~ idare 
tayyarelel'I, Girid adası tayyare mey- eden dü1r d'&.te tıeısHm olduktan 
danlannda pistler fuıerinde yedi in- sonra teerJd edllmlş bir vaziyette Almanya illi olarali 100 
glllz tayyaresi tahrib etmiş:ler -.e bir bulunan Gonde.r ve Jlo:ım& gamlzon- b• ' • • be 

ı .1• ) L ' (1 - IJ ilAn etmektedirler. Müatevli. taaav- . Veli _ Radyo, gramofon, 
ngı ız er uu a ayı ner vurlannı tahakliuli ettirme~ tbeTe 

ne pallaaİna oluraa. olaun l>ulunuyordu. Fakat imparatorlulan eesli filı:n, çalgili gazino ve telif 
hava muharebesinde Hurrica.ne tipin- lannm uzun miiddet mukavemet ede- m eıın ser S * .. bir İngiliz avcı tayyaresini dü.şür- miyeceklerl mnned.IUyor. hirakacakınif uhaf ed ki 

büyük bir Jiismmda Fransular hare- hakki kanunları icat edilmeden 

m~:~~ırAtrikada, Alma.n Afrika ko- İngilizler Habefiatanda 
lordusuna metıBUb keşif müfrezeleri bir yeri daha İ§gal ettiler. 
mahalli bir hücum yapmış ve bir Nairobi 19 (A.A.) _ Resmen 
mikdar düşman askeri esir almıştır. bildi ·1d·v· - H ,_- · d 

Dün gece, İnglllz hnva Jruvvetlerl . rı. ıgme gore, . apeşıs~ a 
az ehemmiyetli teşekküller halinde, Sciascımannanın takriben 60 ltilo
Almanyanın şimali garbi sa.hlll üze- metre cenubunda mühim bir yol il
rlnde kain bazı n~ar üzerinde uç- tiaak noktaaı teşkil eden Dalle, IDKi
muşlardır. Az mitda.rda hıfHU: ve liz kıtalan tarafından zaptedilmiş
yangın bomba.o:n atu.m).ftır. Hasat o tir. 
kadar fazla deilldlr. 

Irak tebliği İngiliz Bahriye ~aziri~ 
Beyrut 19 <A.A.l _ 18 mayıs tar1h1i Norveç kralına bır meaaJı 

Irak tebl.lği: Garp cephesinde devri- Londra 19 (A.A) - İngiliz 
yelerlmiz, mahalli kabilelerin mttz&- Bahriye Num B. Abander, Nor
beretııe düşman tanklarına hftcum veç kralı Haal.on· a bir mesaj gön
~mlş n düşna.na. a.tır myiat Yerdir- dererek. Norveç b&briyeai haklan
dilc~ sonra kıu;map mecbur et.mJf- dakf hayranlığını bildirmi§tir. Bah-
lerdır. • Na • da ·· J di Cenub cepheclnde 16/17 mayıs ge- nye mı m•aıın §OY e ~or: 
ceai mahalll kaJ:ıilelerin yardmunı Norveç iatiklllinin yı)dönümü ınü
«f;in>n kuvvetlerlmlz MakullJ'e civarın- n.-el>etiyle a.mJrallı'k ve kraliyet 
da Alfuaylb'de düşman kamp'lal'ma d01MUUDan numna, d~an.m -.ihat 
:htleum etmişlenlir. Düşman büyük rnağlıUbiyetini fntaç edecef olan mu
zayiat vermiştir.~ hiç bir :zayla- harebede Norveç donanmasının 
tımız olmanuştır. Duşman tanklarlle &Merdiği lc:ahramanlık.tan mütevel-
tcmasa giren lotaatmuz düşmanı ha- l"d '- - ı x..- izb -
reket noktasına dönmeğe mecbur et- 1 . • nayraa 1•"'1 ara musaraat 
mişlerdlr. Düşman biri atiıay olmak ediyorum. 
ti.zere 13 ölü vermiştir. --------

Bombardıman tayya.relerlmb çölde LJes • mese 'esı• 
düşman ta.nkalnna hücum ~er ve ff4 0 I~ 
blr kaçını tahrib eylemişlerdir. Sl-
yt>neldebbane vcsair .yerler \Pzıerinde 
kc~lf uçuşları yapılmıştır. Tayy:ı.rele-
rlmlzin hepsl Uslerlne dönmüştür. 
Düşman tayy&n!lert Bağdad ftre

wllMle uçarak Rqid kampına bir kaç 
bomba atmışlardır. Atılan bom.balar 
a~ır hasara sebebiyet ver:ın.işt1r. 

Berlin, bayan Hess'in 
tevkil edildiğini 
telızib ediyor 

Alınan haberler, Abmıeik 1smlle • 19 "(A · • h ı 
anılan yüma~ı Glub'mı öldüğünü re- Bemn .A.) - Bır USUB 

yld etmektedir. Yüzbaşı Glub, Aınbla muhabir bildiriyor: Alman muhtelif 
clvannda vuku bulan bir çarpışmada haberler, gazete b<l§mak~eleri ·.-e 
6lıni.iştür. bmılardan radyo nqrİyah, Hea'in 

Jt l bl•x • aeyahatindek.i hakikt maksadın bir 
O yan fe lE l sulh akdi oldu.ğaiıu söylemeğe mü-

Itoma 19 {A.A.) - İtalyan ordula.n Mit bulunmaktadır. Almanyaıılll 
umuml kara.rgA:h:ınm 348 numaralı ikinci mümtaz pb.iyeti bfiyük bir 
~bllğ1: Şbn.al1 A.frlk.a.da. düşmanın idealiat olup daima kendine mahsus 
'!'obruk cephesindeki bazı ta.a.ıTuz te- 1..L •L-..1 d H 1918 
febbüslert, daha b8$1.r başlamaz kı· Pli" --• ;1•!1~01• u.. . eM 
nımıştır. Egede düıJme.n tayyareleri deki maharip ~nıyetini tapyordu. 
Abahleyin erkenden Rados adası Ahnanyada daima 7apyan bu zih· 
ili:erlnde uçmuşlar ve bir taç bombn. niyet J 918 dekine müpbih bir fe .. 
.tm.L'}larsa da. bir güna hasar ika laketin her ne bahasma oluraa olsun 
e<iememlşlerdir. tekerrür e~uini iaıiyOTdu. Har· 
Şarki A!~~ı.~a ~a - Alagi garnl- he devamın pek çok insııin hayah-

llCID U, her turlu lmk8.nın fe'Vldndıe bir rvetl · ka 0 ı 
.. ı.~vemet ..w;...+ ... rdilı:te.n -~- ..ı _ nm ve muazzam ae erın y o -

nıuıuı. !>"'"'"" ......-.... .. J•Y"e d k ,_ -- "' d- ·· H eek ve içecekten ve yaralılan tedavi nuun eme oıacagını UfUnen ees, 
etmek tmk&nmdan malınım kalını§ tahat bir temula bil' tavassut tec
olduğundan kend1.s1ne muha.rebeyi ta- dibeainde bulunmak istemiftir. 
tıı etmek emri vertım.lştir. Berlin 19 (A.A.) - D.N.B. 

Amba - Alagi muharebesi esnasın- ajanaı bildiriyor: Bazı esnebl gaze
da Amba - Alagl karab1nyer1er1 gru- teler Bayan Rudolf Hess'in g(iya 
pu, ArdiU Tooelll bölüitü, Savoı Hum- tevkif edildiğini Yazmıt}ardır. AJ. 
baracılan 81 1ncl fırkasının havan maın siyut mahfilleri d b habe
topçu bölüğü, Savol huınbar:ıcıları, · asılsız oldu~ .. Jc ti b"e 1. a la,_ 
10 uncu alayının mitralyöz taburu, rın . -:- • ır ı.sa.n DC-

ea vol humbaracılan 60 ncı topçu yan e~ılmektedır. . 
alayının ikinci ve üçüncü gruplan, Derim 19 (A.A.) - D.N.B. bil
ıs milimetrelik 24 üncü ~ grupu diriyor: Rudolf Hesa meselesi ile 
i!c 43 üncü müstemleke topçu grupu alaJtadar olarak Almnnyada siyui 
bilhassa. temayüz etmi§lerd.il". seheplerle bir çok tevkifler 78.pl)ctı. 

Dilşma.n, ~erlerlmlzln kıymetini ... hakkında yabancı gazeteler tara. 
tıebcll maksadile zabitlerin tabanca.la- gı edil. h- '-- I aalahi 
rını bırak.mııı ve garnlzonumuzun fmdan neF en auc:r er, -
Amba - Alag11st.1hkAmında.n Çlkarlce.n yettar Alman kayna.k.Jan tarafından 
blr geçid resmi ya;pm.asm.1 ve tngi- kat't surette yalanlannlaktacLr. 
Uz müfrezelerinin kendilerine &el!m ==========-:=-====== 
durmalannı kQ.rar altına almı.fttr. .. :1. •-•-ft 4. I _ - s 
Dük d'Aoste da kıtaatmm lkibetlne ..... .-.. ., .:;:;> -.-

uğr:ınuştır. -------------
Jlınma ve G-Ondar mmtakalannda 

mukavemet devam etmektedir. iki tenkid 
K.. · Bizim araıunc1.. aülümsiyenk ostenceden Tuna nell- t-'-!.ı _ _. _, __ ol • . b. ka } 'l:IllUO ocueweır uyor. 
rıne ır na açılacak - Münir Nureddirıin frakı. iti· 
Roma l 9 (A.A) - Stefaıiıi nalı tuvaleti, ipekli mendili. •• 

ajansı, Tuna üzerindeki Çernevoda- Yabancılar ise töyle diyorlar: 
Y1 Köstenceye bağlzyan 38 mil uzun· - Alaturka terin söylerken J;a-
]uğunda bir kanal İn'ia edileceğini eaklarmı aymp sahnede otul'an ~ 
haber vermektedir. Rumen hükll- braımııt. fena gfyiomiş bayanlar ... 
moti ile Almanya arasında in§ası Ba t.nkldleln hanPi müessir ol· 
ir;in muta~ık hhnan bu kanalın ıın· l1lft da al&lmdar111r keadilerini de-
ıasına derhal başlanacaktı!• iittininler acaba?, 

m aza ece er kete pçerelı: Fraııu.yı lıay.iyet bn· evvel bu haller tabiiydi, Ali ... 
cı l)fr amlqmadan k.urtarmqlanbr. Fabt timdi hal&. devam ediyor· 

B F I d h e sa, mesela telif hakkı kanununun 
V'Aby lD (A.A.> _ .. _,_, Darlan, Londra 111 (A.A.> - B. Noel Monks, u ransız ar or uyu ve ava .:uv- • b L 

..., ,n.uu.ıııu ıyi tat i,.. edilmemesinden ileri 
yann 8&baJı Parls'e hareket edecek- DaUy Mail gazetea1nia JV.dılı blll ma- vetlerini yeniden meydana getirme- l 
tir. . kalede İngiliz bava kun'etl.erlnkı. Bu- ğe muvaffal'. olmuılarchr. Bugün ge İyor. 

Vicby 19 (A.A.) - O.F.L: Reeml bl.r '11yedekl Alman tayyarelerine kA1'I l>ayrağımız harp meydanlauında 
tebliğ y11z binden fazla Fnmm esiri- yaptılı aert baz.ıka&ın Alman bava d 1 _.__ 

Aliveli 
J 

nln Aİman makamları tarafından ster- kuvvetlerlnhı bu memlekette yerle§• a gaıanıyor. • . 
bes bll'akılaca~ı blldirme'kt.ed.ir. mek teşebbfisihıe emel bir delt>e ın.- General De Caulle ecnehıle~e Cie . 
Fransız _ Alman mil?,akereleri şa- dirileceğini kaydetmelctedir. Alman hitap ederek Fransız milletim ba

yanı memnuniyet bir tamıa devam tayyarelerlnllı Ira.k'da mils&ld aalıalar giinkil zimaındarlannın bar.ketleri· 
eıtırn.ektedlr. olmadıkça muvaffakıyetli harekMta ne bakarak muhalteme etmemelerini 

Amerika 
başladığı işi 

bitirecektir 
Londra 19 {A.A.) _ A.F.İ.: Vlchy'- bulunabilmeleri pek az muhtemeldir. talep etmiştir. 

nin battı barefttindeki dellş1tlik . Suriye sahillerine yakın ol&tl ve Gmıeral sözlerini ıöyle bitirınİ§-
kar-ŞJSmda İngiliz hekftmethıtn Fran- Inglll.zlerln elinde bulunan K,j>rı.s ti • 
sız fabrHtalannı Te e-zcümle Parla adası yeni nazı tebdld.ln1n taı'fl,lm.a r. • . • '"-la el 
mınts.kasını bomlbardımana tA.bl tut- dlk.Uen mühlm bli' noktadır . .Bu ada, ~ransanın istfd>a~mı ıılan ~ • 
malı derpiş edeceği hakkında. dün sadece btr hava ilmil olarak ktıllam- lermde tutanlar tayın edecektir. 
sabANd bazı yueteterde çıkan haber, lablldikt takdlrde bile, her ne baha.- Franaada Cle Gaulle 
Londra sa1~b1yettar ma.b1tllerinde mn:ı olul."Sll olsun maba.faz.a edllmell- . f l _ ., .. 
hiç bir suretle teyid edilmemektedir. dir. tara tar arma agır 

Londra 19 (A.A.) - Büyük Britan- I rildi 
O M • C ya ne Birleşik Amerib devıetıerbıin ceza ar ve 

sman Ümr ve on Sariye hak.kmdakl uamur haUl ha- 8-n 19 (AA.)' - Vi~· den 
Kemal aleyhlerindeki re1ııett ~da Vlııİtiır'!le 9ilt'ilı.ı alman Lir ı.&her. sa- sen•al <I• 

dava aksülamellenfen Londranm resmi Gaulle taraftarlarına çolt aiır cMa-
Ankara lD (Telefonla) - Esıentepe mahfill_erlnde büyük bir ihtiyatla lar verilıni11tir. Clermont Ferrand 

Ya,...,.,'" had'- dola....n... '"'Pılan bahsedilınektedlr. Bu mahfiller, bll aalteri mahkemeGnliı tlç k&ç6)[ za-
.. »~· ..,=• _,..,u.., J~ kadar açık bir vazıyet almacalmı b" 'd 17 ~ "'~ bf d 1 O 

neJl'lyattan dolayı stad mecmuası ile ta.hm.in et.m.Iyen ViclıY'nbı t.lmd1 va- ıti ı ama, - -.lçUA za !1. e • 
Va.tan pzetesl aleyhlne beden terbi- tıt kazanmap ~kaydetmek- seneden mUebliecl ktireğe be!ar gı
)'eıd genel dlrektıörlilğ{l umumt kAtlbl le iktifa eylemektedtrler. Clen cezalara mahkQm etti,ği .~ylen· 
B. Cemal Oökdal Te ıııeneI dlrddör- Alınan propegaıwtuının h.Jlmmalı melCte"dir. 
ıta: ertAnmdan ıs. Ziya. Atıet -.e CelAl faaliyet.ine ratmen. Suriyedeld A!'a.P 
D1n~ tanıtm.dan o.nan Mib:ıJr ve cemaatlerinin, bazı Irülılar mtıtrt.es
Coo Kemal ale,tııne BA;ılan davaya na olmak iizeM, B.qld Allnln huelke
Ankara ftçilncft ceza. mahbme!iııde tine iltihak 1çln erı H(ıOlt bir &rZU 
başlanm11 "fe bazı tebligat iflerl 1çtn h1le gootemıedJkleTl bl1lhda memnu
dava maym:n 2'l &ine bırakılm1şbr. nJyetıe kaydedilmektedir. 

Karabü:k 

fabrikalarımız 

T eıkilatlanClirma lial[ • . 
kında mühim tedbirler 

a1mdi 

Yurdumuzda 
alüminyum madeni 
Bandirma civarindan 

bafka yerlerde de ilam 
maddeye raalandl 

Hırvat kralı 

Yakinda Sania Luca'da 
taç giyecek 

1 ••• 

Roma 19 '(AA.) -,~ol Hır· 
vat kralmm taç giyme mera.siminin 
yakında Bania Lacada yapılacağı 

za$edil.mekkdir. 1~ makam
ları La hUD1ta biç bir m.Jtmat ver
memektedir. 

Roma 19 (A.A.) - ltefani 
.aJanmndanı Romada ftalya ile ~ 

Aııbn 19 (Telefonla) - xaıab& Anbra 
1 

n.tiatan aramda akdeciUcn siyaat 
clemlr ft ~Uk flıbrlkalarm1n bal1 Jmallnde :r.;:~a~ it:illflarClan soma Ouçe. irinci OTdu 
buır 4Dnya. "fUiyetkıe gfft, teıfklll': aıtmıınJOn madenlnhı bam maddesi kumandanlıima Mta1>en bir ezııri. 
~ ~ =- O&iırı bobUilı mmMettı11'2Jde ,..ınız yevmi newretmifdr. Banda fimdiye 
1md& kuJJamlacalr nl!f .,. tra:vers Bandırma c.lftnnda, delil ba.tb. yer- ka<lar ha]yan ukert WaJ.ine d.bl 
ım.an ettafındaö h&m"hklar bJtmlf- Ierde de ol~ BJ8in J&tal:ları olm.q olan HırvM uazisiııdekl ıli
t!r Bundan bqta gemi ~ Ye 1n.- mevcud oh1utu teıııblt dJm4ft;\l'. r.on- vil kllTTetlerin yarından itlôaten 

• rln1n )lıUb.d.Hne de girl- &aldatta Xdtabuda, Antalya.da, Zt-
§8.at demirle tellf ~ ao bo- lln llöyde, Alanyada, J,CwılaJar>da, !ç- Hırvat memurlanna terk.edilmesi = :ı Sçtn hosıısl bir oube- elfle 8ebilk6yde, bokfft l!Ohumtı k:e§- emredilmektedir. 
ntn açılması da n.rarl.aştırıJmlftır. fed.ilm1şt.lr. Hali hazırda mU.takil Hırvat dev-
Dlğer taraftan Rlzıede bir tel fabrl- N f • v k • ı • leti arazisinde l>u1una.n mU.ellah 

Hariciye Naziri B. Hull 
iki milhim beyanatta 

bulundu 

cDurmcidan artan harp 
malzemeainin J ngilizlerin 

eline geçmesini temin 
eCleceğİz» 

Nevyork 19 (A.A.) - Hariciye Na
mı B. Hull dün Amerikan milletine 
btt.a.ben radyoda bir nutuk söyllyerek 
.Aınerlkanm dış siyaseti hakkında lk1 
mibımı. beyanatta bulunmuştur: 

ı - B. Htıll, gönderilen harp ma.1-
ıııemıeslnln Jnglltereye varman oarele
rlnl Amerilcanın teın1n edeceğini te
yld etmiştir. 

1 - B. Hull, sulh tekrar teessüs 
ederken AmerJkan hükümetinin dün
,aya rehberlik etmesi Ibun geldlgJ 
prenslplertnı ilk defa olarak izah et
mfftir. 

Bu seneki Amerikan dı.ş ticareUnln 
bllyük bir kısmını dem.okrasllere gön
derilen ve binaenaleyh aynı zaman
da d& .Amerikanın müdafaasına mah· 
ınıa olan harp malreınesi teşkil ettl· 
linl söyllyen B. Hull demlştlr kl: 

cBu hup malzemesl, gönderilen 
memleket tarafından telellüm edile
mezse neye yarar? Biz pra.tllt bl.r 
milletiz. Bi.C işe başladığmnz zaman 

'(Devamı ıahife 7 ıülun 2 de) , 

Lord Gort 
Algeziraa umumi valisini 

resmen ziyaret etti : 
=i~ d:::ne!i:ı~ .. ~~:; a ıa e 1 1 kalyan kuvvetleri yamldan itibaren 
net.ıcesinde hariçten müi>ayaa. edilen işgal kıtaatı telakki edilmiyecek, Cebeliittank 19 (A.A.) _ Cebe.-
demir ve çelik ma.mftlatı mlkdar ve İzmitte tecJ,kiklerde belki Clo.t n müttefit memleket Iüttar~taki lngiliz ba,kumandanı ge-
kıym.et itibarile am]mış ~ ebemınl- bul arazis.inde aram eden kıtaat mahi- neral Lord Gort, bu sabah, Algez.i.. 
Jetli b1r döm t:ua.mıfuna Jmk:An unuyor yetini iktisap edecektir. ras askeri valisi general Munoa 
h.uıl olm\)ftur. 

Karabük deınlr Te ~elik fahi"ikala.- hmit 19 (Telefonla.)· _ N-••- Ve- Grandesi resmen ziyaret ebrÜftİr. 
nnm tevsU. usta ve ustabaşı kadrola. ........, G• •d'd Lord Gort, ~ezirasa ıenel kur• 
rmm ~ası dolayıslle son za: klll B . .All Fuad Cebemy bu aJtşa.m ırı e nıayı ile beraber deniz yolu ile git• 
m.anlarda. fabrikalaı'da. ıırıo Tül"k An.karadan buran gelmiştir. Vekil miftir. ÖğrenUdiiine göre, bulu§ma 
tekn.'8Iyenl ça.hşt.ınlmaktadır §arefln• BelecU19 tam.tından bir zı- -...L ııamimt olmuştur. General Graın-

-------· J'&fet verilDllfU.r. B. Ali Fuad Cebe.soy E . _ ld ... ~ 

H 
• • J'Bl'lD (bugftn) b111'8da. tedklkledne ge &Jamı, anarti o ugu des, Lord Cortun ziyaretini 26 Map ava faalıyetı ~vam edecektir. hakkındaki iddiaları yısta iade decelr.ôr. 

. . • . A vuatralya ·kendini yalanliyor 
İngilız tayyarelerı Kıel' e müdafaa etmeğe hazlr --

hücum ettiler Sydney 19 (AA.) - Avustral- Hmya 19 (AA.) - Eğe ajansı 
ya Hariciye Nazın B. Stewart dün bildirjyor: Dütman propagandası 

h Lon~ 1~ Kle~ pce İnglllz bir nutuk ı!iyliycrek demiştir ki: Ciritte gCiya anarıf olduğu haklan
~ar1 ~ öğr~ticum et- Pasifikte yap~ lüç bir telıclid da bir talam muallar uydunnakta-

ı,!Nlra 19 (A.A.) _~hava. ye Avustralyayı korkutamaz. Biz aılh dır. Bu propagandalara göre Ciritte 
da.hili emnfyet nezal'e\lerinln tebliği: iatiyoruı:. Fakat haııka yerlerde meş· ukeYİ erkandan biri öldürülmüı ve 
Düşman tayyareleri diin gece İngUte- gul olmamız dolaywiy)e her h.angi onun imdadına kotan bir metroıpo
rentn ceıı.W:ıu garbi.sinde l.k.i yere bir millet bandan istifade etmeği lid de yaralanmııtır. Bu iddialar son 
b<mba. atmışla.rdn'. Hasar ve in.sanca di.lııünürae Avustra)yanın kendini derece gülünç birer yalandan iba
zayla.t olmamıştır. ~unlardan ba-ş~ müdafaaya hazır olduğunu ve buna rettir. Ciritte asayiıı hiçbir zarnan bu 
lı:ayde dete; .. bir ha~ d~:;~n ~y= kadir bulunduğunu aöyliyebilirim. günkü kadar mükemmel olmamıştır 
~~~~ r Çok sıkı bir surette Almanya ile Giritlilerle diğer Yunan vatıınpeY· 

Ke demeli? 
Birçok kelimelerde tereddüde 

dü~enler oluyor: 
cMihıatıa> mı demeli ve yaz

malı. yoksa cmıknabn mı) 
Böyle m.ünaziünfih kelimeler

de doğruyu tayin için ölçü ıu
dur: Telaffuz ahectgi... Ona en 
yakın olanı seçmeli. 

cMiknatın 

Dememeli! 
Mıknatıs 

Demeli! Londra 19 (A.A.) _:_ Bu gece Büyük İ§ b. irliği niyetinde olduğunu bildi-ıverlerinin kuvvei maneviyeıi yüksek 
Britanp ilııertnde dÜ§tn.9.nın bir bom- ren B. Matauoka'nın bu beyanatını olduğu gibi azimkarlık.ları da zerre 
bardıman tayyaresi. tahr1b edllm1ştir. .kabul edemiyeceğim.. ' kadar sarsılmamıştır. I .._ ___________ _, 
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Bay Amca.ya göre ••• 

... Enjeksiyonlar ... Nafile!... - Bu kız kime çekmiş bilmi- ... o kadar kuvvet ilftçlan 
Yorum bay Amca... . 

~·· Vitaminli yemekler ... 

Harcıalem olan birinci nevi si
garayı ıçıyorum. Paketlerdeki 
sigaralar nefes lşlemiyecek ka
dar sımsıkı. Bir pakette 1çllcbl
lecek ancak bir kaç sigara var; 
ince 'l'iryakiler belki yumuşaktır 
diye bundan aldım, o da öyle, ni
hayet sigarayı tel"k:ctmeye karar 
verdim; inhisar idaresinin alaka
dar memurlan sigara imala.tini 
arasıra kontrol etseler de biz tir
yakiler ağız tadile sigara içsek 
fena mı olur.. - B. Gür 

~-------J 

Sahife 3 

Hikmet F eridııın Es 

O sküdar - Kadıköy 
tramvayları 

Üsküdar, Kadıköy ve hav:ı.llsl tram
vay şirketinin İstanbul Belediyesine 
devredileceğini yazmıştık. GeçcnlerdG 
toplanan şirket umumi h~ti bu k:ı.
ran tasvip etmi.ş, keyfiyeti Belediyeye 
bildirmiştir. İstanbul Belediyesi Dahi
liye Vekaletine mfrr::ıcaat ederek şir
ketin devir muamelesine ne zaman 
başlanacağını sormuştur. 

Tramvay şirketinde belediyeden 
başka Vakıflar idaresi, İş bankası ve 
hı.;susi kimc;eler hio;;scdar görünmek
tedir. Tasfiye isi Dahiliye Vc-kaletinin 
teşebbüsü ile alılkadar vekiileLLer anı
sında anlaçılarak netlcelendlrllecekl.ir. 
Belediye, bu hususta teıbl!go.t yapıl
masını beklemektedir. 

* On dokuz yaş'lannda Zelceriya. 
isminde bir genç, dün Çekmecede De
reağzı denilen yerde denize girmek 
isterken muvazenesini kaybederek 
taşlıktan düşmüş, ağır surette yara
landığından polis tarafından kdav1 
ıçtn cerrahp~a hastanesine kaldırıl
mıştır. 

... Kağıt gibi dudaklar, limon B.A. - Merak etme, büyüyün-
gibi beniz!.. Suratında bir sıh- ce düzelir!.. 
hat alameti yok!... - Nasıl düzelir acaba? .. 

B. A. - Gayet basit: Bir du
dak boyası, biraz allık." 
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lii!ıtl12'lAMl~f ~il!i8R 
Gördüklerim, duyduklarım 

Bir • ve zır köşkünde· eğlenti 
Şehremini Rıdvan pa§a ve valde- fen ricalar, niyazlarla aarıya boyalı yet uıtaca, fislteler vura vura, tram

.QrJe tanıfıklılt. pek eskiydi. Babası sa~fi. vardakosta bir hanımcf endi pete gibi çalı:ın yaılı bir kadın. 
iNüzhet efendi. önceleri askeri ktl- piyanochun 5nUne oturdu. Ortada misafirlerden jJti taze, iki 
tip iken annemin dedeainin maiy.- Bir de baktık ki piyanodaki beh- hemşire. Büyüğü uzunca boylu, kü
tinde. Rumeli ordusunda bulunmuı. ıai ve eesinin güzelliğiyle ıöhrel§iar, çüğü tombul. Büyüğünün kaıının 

Dünkü spor hareketleri 

Hukuk o zamandan kalma. göstepc komıumuz... üstünde fes: eteklerini bacaklarının 
Sonralan Maarif mektupçuluğu Camla, ~la kulak kuilmi§ olan arasından öne çelcip ıalvara benzet-

Mektepler arasında yapılan atletizm 
müsabakaları çok muvaffakıyetli geçti 

ve Matbuat müdürlüiü eden işbu herkeste ayni ağız: mif; guya bıyıklarını burup burup 
Nüzhet efendi, edip ve şair. (Mu- - VaroH ... Parmakların derd duruyor. Karşısındaki, başına yaz
ganniyetülküttab) adiyle edcbiya· görmesini .•• A11ah evladlarıru ba- ma bir mendil örtmüş, dekolte 
ta, (Nüzhctülmünş~t~ diye ~şnya ıiıflaaınl AAman kesme, daha ağır bl\ızunW'I omuzlanna saçlarını dölı::- 19 Mayıs Spor ve Gençlik bay-
clnir matbu eserlcn, bırçok bıına ve ~rkılar lutfetl mü§; süzüm süzüm süzülüyor: ramı dün ııehrimiz spor eahalannda 

Futbol/ maçında Haydarpaşa, Pertevniyali 4 - O yendi 

fıbidelerc tarihi menzumeleri var. Mumaileyha d hi (Muyu juli- da heyecan ile kutlanmış ve tertip 
Nitekim, 1288 (1871) de ikmal dem), (Meyle teskin eyle}, (Ahte- Ayıplaman beni doatlar yare bend edilen müsabakalar gençlik tarafın·K~~~~~[J 

edilen Aksaraydaki Valde camisi ri) gibi daha antikalarını aıvırya oldum dan büyük bir zevk ve alaka ile ta· 
için inşnd ettiği tarihin son beyti geçmede. Yanlk pcrvaneJ• gibi derde duı kip edilmiştir. 
tudur: 12, 13 yqlarındayım. Sürüp gi- o1dum En mühim spor hareketi Fener-

Söyledi Nüzhet 

Mebdi ü]yaya bu 

kulu 

cami 

itmamuıa 
tarihi tam 
pek rizel 

isard ... 

den o heyhcylerden ne anlanm ~ bahçe stadında mcktcp1ilcr arasında 
Bahçeye aıvı~ıverdim. Etraftan nidalar yağmada: yapılan atletizm müsabakaları ile 

Hafif mehtap var; çamlann üs- - Vallahi Peruz'l:ı Şamram'ın futbol maçı olmustur. Müsabakala-
tünde blübüller şakrıyor. Üç yımı tipatıp e il.. ra saat 15.30 da mektepli sporcula-
maz1larla çevrili. fıhıveli havuzun - Daha allısı sağlılttırl.. rın yaptığı geçid resmi ile baılan 
karşısında Rıdvan paşa tep:ııışını - Hem hunlar civan. onlar gibi mıştır. Bütün sporcular büyük bir 
önüne çekmiş, rıı.kı §i§eeiği buzlu kartoloz değil 1.. intizam ve mükemmeliyetle ıtad 
nikel kovada, içerideki ahengi din· Sazendelere sealcnen ıeslenene: yomda hazır bulunan Vali Doktoı 
liyerek, ellerini diz.terine vuravura - Aman kesmeyin!.. Lutfi K.:rdar, fatanbul Komutamı Ge 
baş sallamada. - Allah aşkına devam edinl.. neral ishak Avni Akdnğ'ın önünden 

Fakat günahına girmeyin. Fa.sid - Acem knntoaunu da isterizt.. geçmişler ve kendilerini sclamlamış-
fikri yok, ora oturduğu yerden ha- Bu sefer hemşirelerin büyüğü lnrdır. istiklal mnrıı ile bayrak çekil· 

Büyük oğlu Rıdvan paşaya gelin· 
ce arabi, Carisi ve fran~ızcaya va
kıf; o da katip, münşi ve §air mi
zaç ..• Cen,liğinde taşrada mektup· 
çuluk, kaza kaymakamlığı ettikten 
aonra 1877 de ilk defa ııçılan Os
manlı Mebu an Mcclis:ne başkatip, 
ardından Mabeyin katibi, Dahiliye 
müsteşarı ve İstanbul Şehremini ol
muş. On beş buçuk sene bu ma
kamda kalmıııtı. 

tunların kaynaştığı aalon katiyeın ~esi çar§Af peçesiyle sarmala}'lp si· dikten sonra müsabakalara geçil· 
görünmüyor. vah kalpağa benzeterek. küçüğü miştir. ır:---.::::;;r-"";;;r::~~~~ 

Ehlikeyif adnmdı. Yukarıda da başörtüsünü boynunun altına kadar Mektepliler 1Uasıaıda ilk defa bl.' 
dedik a, efail ve tcfaille ülfetli; sü- dolayarak ortaya geldi: şekilde büyuk bir müsabaka tertiı; 
nühatındnn prk1ları d:ı müteaddid. eden idareciler sahada temine mu· 
Nitekim: Nazlı civan, aeJ ebn 9eD nu vaffak oldukları intizam ve müsaba 

Kışın Şişlide Bomontiye sapıla~ Şevklııle, hayalinle o1m n(!Je bedidar Aoığma rahmeyle biru kılların mükemmeliyeti ile tebrikt 
yokuşun a:.c. ötesinde, cadde üstün- Günlerce fakat ağladuu bunca hek kaıanmışlardır. 
de elyevm mevcud, fakat renkleri gamım var ı tutturdular. Bu isi başaran Beden terbiycs • 
başka başka, birbirlerine asma ge- Afet mi nesin, ah nesin, ıco nesin Ccne sesler: hocalanndan Hamdi Saver, lsmai' U 
çidlc merbut iki kagir bina- ey yar - Tombulumuzdan Kemela'nin Hakkı Togay ve Neriman Tekil' 1 
dn oturur, yazlan sayfiyeye çıkardı. Her derdi unuttwn da senin aşkına arap kantosunu ve oyununu da bek- biz de gösterdikleri bu muvaffaki·t 

Bir vakitler üç dört sene. Çifte· diiftüm liyoruz. yetten dolayı hararetle tebrik ede· 
havuzlardan Fencrbahçeye gider- nam meşhur prkı onundu. Val- Sonralan: riz. 
ken. şimendifer yolunun sol köşesi- desi ve hnrcmi, sıbyan yaşta kuş- Müsabakaların sonunda Vali ve 
ne ras1ııyan, hala duran yeşil pan- palanndan ölen iki kerimesi dola- El'aman afitabı bibedclim fstanbul Komutanı tarafından dere-
corlu haneyi kiralamıştı ki burasını yısiyle (bu şarkı}'l yavrucuklarının Yanıyor kalbi zan pürkederim ce kaz<Mıanların mükafatları mcrn-
(Abdülkndir) vapurunun sahibi ve simle verHmi tir. Alınan teknik nc-üstüne yapb) derlermiş. . .. • . 
Galatasaray lisesinin çok müstaid Paşa, haftada bir kere köşkün- clıye turkçcl0eştırılen 0 arapça §a?• ticeler şunlardır: 
ve haluk mezunlarından 211 Mah- de gecclcmeğe hünkardan ceva:dı. kı da oyunıyle bcaber aradan &a· 100 metre: l Cezmi (C.S.) l l.3, 
ınud Hayrinin pederi Evliya dendi ld 11 Sezai (H.P.), 111 Kamran (H.P.). Bazılan gibi snyfiyegahını:,-ı semtine vu u. 
Batın almıştı. adımını atmamışlardan, yalnı:r. fotog- Hemşireler sırtlarını kambur ya- 200 metre: 1 Cezmi (C.S.) 23· 7• 

Rıdvan paşa oraya naklettiği se· rafını seyretmişlerden değildi. parak, yanlerina birini daha alarak, il Sezai (H.P.) • 111 Kamran (H.P.) 
neler deniz kıyısında, zamanedeki Çekingen çekingen etrafıma ha- ellerinde snplı süpürgeler, Küçük 400 metre: l Remzi (H.P.) 54.8, 
( Dalyan gazinosu) nun önüne hu- A l 1 T d ·• (Ü k 11 Adnan (Pertevnı'yal) 111 Cevat kınırkeın, beni görmüı; yanına ça· me ya i e o orı nin ç am· • 
susi bir deniz hamamı yaptırır, ah- ğırdı. Neler okuduğumu sorup: burlar) dücttosunu, ardımdan Kü- (San'at). 
haplarına da p~hş çeker. arada- (Mtı.pllnh. pch peh) lerden aonra çük Virjini'nin (Güvercin) Küçük 800 metre: l Eşref (İııtanbul) 
aırada bizler de giderdik. ağzmıa bir tavuk köftesi so u unu Eleni"nin G mici nn olarını a 2 , .6, il vnt n· t • lll me 

k 
.. Paşa nidhaky~t.5.~1 öztepeS~~d. Efren· cebime bir avuç tuzlu badem dol- sıraladılar. (Kabataş)· 
0 > arasın a ı u eyman u 1 e en- d (h d" d ) f k t ·ı · Hulusa, fasıl nece yansma kadar 1500 metre: 1 Eşref <lstnnbul) 

d. · ·· k .. k'. ·· ld ["'] uru~unu, a ı o aş, a a ı en- ., 
ının mutcvazı ·oş unu a 1 

• d k k ki sürdü. Kö_ukün kapısında Cöztepc- 4.18. 7, il Raif (H.P.), 111 Halil 

ıBudhazret(Ddef m~liyeckilik~ed) Y.ekt~l: m:I) 1e~i;~~·h;; u:u:::~~ ya aş- nin, Erenköyünün muhacir arabalan (H.P.) 
ar an; . ~ ten mu tası ısmı ı Tjyatro meraklılanmızın ve ama- stif. Birine atlnyıp evimize döndük. 80 metre (kız.lar) l Saibe (Eren-
meşhur kıtabıyle, Avrupaya ve ec- t'' ı · · · ')'- f d b 1 köy) 11.9, il Süheyla (Erenköy) . . fl or enmızın ı .. ıa ın a u unan, Sermed Muhtar Alw 
nebi dillcrıne vukufıyle maru nr· M tJ' ti' .. t '-' ı. l III Saadet (Çamlıca). 

eşru ye mu eaıup &.Umpanya ar 
dandı. kuran oğlu Rcıad Rıdvan beyi o za- Bu müsabakada kız muallimden 

manlar Göz tepe tııraflarmda gören ,J:! Bmir~~~~~ni gonnkurdurmy~t! Hayriye 11. 7 ilo birinci gelm~ ise 
1899 veya ] 9oo yılı. Daha bina kim~... İsmi var cismi yoL, hep .... """'" wu::mm -,. de kulvar degv io:tirdig· inden diskalifi-

eski, mütevazı halinde... Misafir l[ ki bueünkü (F.renköy kıs liaesi) nin "' 
k S 1 d b k . ·ı k Beyoğlunda... b" d ye edilmiştir. 

gitti . a on n aş a zıyaretçı er ço ana anası ır. El topu (kızlar}: 1 Melahat (mu· 
~t: ahenk tamamdı. Bah · (l ") ili 

K 1 .. t'" d b' f E çede pek uzı.klara açılmıya- allim) 48, il Reffaaı nönu , 
onso un us un e ır onogra . 1_ .. - Ni•an N ( 11 ) 

f k .. d... .. - b•tJ•v• · l d raııı; dola~bgmı ııralar koşkten Pe- -s evzat mua im . 
a v~t gor ugumuz, 

1
• ıgı~~z e~ en ruz'la Şamram'm m hur Çoban Dlş tnblbl Nuri Günynlın kızı ôtt- Yük,ck: 1 Selim (İstanbul) 1.65. 

degıl. Avru.pndandykenıBgetırtilmbıı ve düettoıu abetti. ~ retmen ?>o.yan Handan Ue TnıJcya il Cüner {lstanbu1), ili Cevat (C. 
koskoca bır san ı . orusu om· (TI tr Şe ,_.. . ,_ t ul umumi müfet~tl memurlatından S) 
b k d ·1· d' ı · .. b .. 1 · · ıya ocu vu nın .ıı.an oc an . 

ort n ar, sı m ır erı o ur erımn ld'"') d' . . k eskt ıMilll Onzete111 müdilrtl Kadrl c· .. l Kemal (İstanbul) 53,5, 
'k' b d mı ge ı,. ıye ıçerı oıtum. Oğuzqn nlşanlandıklannı memnun!- ırıt. l 1 1

B oyun.da. 'li d' J ta buld Piyanonun yanında fazla olarak yetıe haber nldık. Gençleri kutlular ve U Mehmet (lstnnbul). lII hsan 
u ç,ı uzun 

11 
n 1

1
r 

5 
nl L,a lteman gİygıylatan bir hanım; yt:r-" mutlu bir yuvn. tunruıla.fınl candan (Pertevnia1). 

abzloldugun.dan, hele a aturka ~lı ıuç deki erlc&n minderinde de tefi ga- dileriz. Küçük diıık: 1 Fuat (C.S.) 35.30, 
u unmadıgından kısa ve harcın cm- 11 Nihat (İstanbul). ili Alaaddin 

!erini takmak için tertibatlı. 
Gelsin Tamburi Cemilin tambur, s • s (H.P.) 

kemençe taksimleri. (Digvcrleri piya- y 1 L D 1 z 1 N E M A 1 Küçük gülle: 1 Alaaddin (H.P.) 
12,84. il Nihat (lstanbul), Cevat ıada, Hacıköçek camisi 11rasınad 

Onniğin, Direkleraraııındaki Necati- Yarınki Çarşamba matı·nelerinden itı·baren (G.S.) • H 1 . 
nin dükkanlarında on kuru§A veri· - Sırık: 1 amit ( stanbul) 3.1 O, 
lirken, lüks sayılnn bunlann fiati Unutulmaz hatiralar birakacak olan il Cevnt (C.S.), 111 Kadir (Pertev-
bir beyaz mecidiye). Hafız Şaşı niynl) · 
o .. manm, hanende Nasib hanımın müntahap 3 ncü Süper /ilmi Uzun: 1 Necdet (Kabataş), 6.1, 
ı:azelleri; şarkılar, türküler... il Kevser (İstanbul), lll Necdet 

Akşam yaklaşıyor, herkes dağıla
cak. Ev sahiplerinde ısrarlar, ant
lar: 

- imkanı yok aalıvenncyiz, bu 
gece bir eğlenti yapalım. Semtleri
niz yakın, gidiverirsiniz! ... 

Hatır kıran olmadı, herkes kal
dı. Yaşlılar bir tarafta, gençler bir 
tarafta biraz da dercdmı tepeden 
ıonra (buyurun, buyurun 1) Jarla 
yemek salonunu boyladık. 

Zemin katından koridorla geçilen, 
yeni eklenen bir daire. Gümüı ve 
Kristofl takımlar, krist1'l tabak çcı· 
nakalr, şampanya bardaktan, likör 
hdehlcriyle yüklü boydıınboya lake 
camekanlar, büfeler, kontrbüfe
lcr ... 

24 k~iJik masanın etrafı doldu. 
Ostü nadide çerezler, yemişler, çi
~eklcrle doaıntılmıı. Hotozlu, İpek 
elbiseli çcrkes kalfalar serviste. 
Orayn indirilen fonograf gene fna
liyc_-tte. 

T crbiyeli çorba, et, tavuk, börek 
re tatlıdan dondurmasına kadar 
ınükemmcl bir taam. Değme düğün
lıcrin )"emeği yanında halt ctmiıı. 
Zira pıışn mutfak, nhçı, kilerci hu
ıusunda titizlerden; bilhassa hazır· 
lık değil, mutad sofraları .•• 

Yemekten kalkıldı. Salonda sade 
hhvdcr içilip sigaralar tüttürülür-

S A R A J E V O (İstanbul). 
Balkan bayrak: 1 lstanbul lisesi 

~~~~:~ fisa=i~asaray lisesi, ili Hay-

Şaheserini takdim edecektir. 
1914 harbi niçin patlak verdi? ... iki hudut ara· 
iirida "delİ§et içinde kalan bir adam ••• iki A§k ••.• 

Yann aksam ş AR rK sineması 
Şahane bir 71ld.rs olan 

ZARAH LEANDER'i 
KilllÇENli'Ki(ii 

(MARIE STUART) 

UFFA SÜPER FiLMiNDE 
· Takdimi münasebetile • 

MÜSTESNA GALA MÜSAMERESi 
Yerlerin enel4cn aldınlması rica olunur. 

Haydarpaşa lisesi Pertev
niyali 4 - O mağlup etti 
Atletizm müsabakalan bittikten 

sonra Haydarpaşa ve Pertcvniyal 
liseleri Maarif Mürürlüğü tarafından 
ortaya. konan bir kupa :için karşı
la'1Jlışlardır. Bı.: müsabakaya her iki 
tahm en kuvvetli kadrolarile ve şu 
şekilde çıkmışlardır: 

Pertevniyal: Suat • Cadettin, Sa
bih • Mehmet, Salahaddin, ihsan • 
Veysel, Fethi, Şükrü, Salahaddin, 
Ömer. 

Haydarpqa: Sezai - Nazmi, Sü
leyman - ismet, Tank, Fuat • Bü
lent, Müjdnd, Sabri, Ercüment, Ha
lit. 

Hakem: Şazi Te:zcan. 
Oyuna Pertevniyalin seri bir hücu

mile başlandı. 1 laydnrpaşa müdafa· 
asında kesilen bu hücum derhal sol
dan mukabele gördü. Beş dakika 
kadar mütevazin geçen ve :iki kale 
arnsın<la münavc_-be ile ynpı!an akın
lar ne~icc_-siz kaldı. Dakikalar ilerle
dikçe 1 lnydarpaşanın dnha teknik 
bir oyunla rnkibinc tdavvuk ettiği 
görülmcğe başlandı. Ve nihayet 1 O 
uncu dakika.de:: Ercüment bir favul 
atışından i ti~ade edeTLk takım:.•ın 

VuJ..-nrıda: Fcııerl>Ahre stadında Vali B. Lütfi Kırdar derece kazanan bir 
kız sporcuya madalyasını takarken, aşatıda: Emtnönü Ralkevindeki me

rasim® Ev ba kanı B. YaTI1% Abadan nutuk irad ederken 

birinci golünü ve devrenin nihayeti
ne doğru da kalecinin hatasından 
istifade eden Sabri ikinci golü yap
makta zorluk çekmedi. 

lkinci devre tamamen Haydarpa· 
şanın üstünlüğü altında geçti, temiz 
bir futbol oynayan kırmızı beyazlılar 
bu devrede Snbri vnsıtnsile iki gol 
daha yapMak mtı.çı 4-0 galip olarak 
bitirdi • V ıı. rif üdürlüğü t -

rafından ortaya konan kupa oyun
dan sonra merasimle galip Haydar• 
paşa takımına verildi. 

Eminönü Halkevinde 
EınlnönU Hal~vl tn.rafmdan ter

l.lp edilen spor hareketleri diln Evln 
Jlmnamik salonunda. gil%lde bili da
vetu kütlesi önünde bfiy\lk blr ınu
vaftakıyetıe başanlmışbr. 

Mera.sime İst.lkllı.1 mıuşlle bıı.şltuı
ınış ve bunu Ev başkanı B. Yavuz 
Abadanın spor taal.lyetlerlnden ba.b.
seden blr nutku tnJdb et.m.1ftlr. Nu
tuktan sonra altı aylık çahşma dev
resin'de yapılan muhtelit m'ilsabak:a
larda derece kazann.n spol'cularm 
millitatları vcrUmlştlr. 
Kız ve erkek 6J)Orculann müzlkll 

Te müzllcsb: yaptığı şor barek.etJıeri 
seytrcller tarafından takdirle ke.r§ı
Ianmıştır. 

Fatih Halkevinde 
Fatih Halkevl tamfmdan tertlb 

edilen spor hareketleri dibı bft11ik 
bir muvaffa~e ~. Sa
bahleyin Edlrnekapı ne BilyWcç.ck
mece arasında gidip gelme olarak 75 
kilometrelik bir mesafede yapılan bl
sikleıt müsab:ıkasınıı 8 sporcu ~ 
etmiş ve nctlccdo Haliç Oençlllt tın
bündcn Mehmed 3 sao.t 14 daklka.da 

bırtncl gelm~lr. 
Saat 19,30 da. yapılan Fo.tih yarım 

tur sokak kOBusuno. büyük blr sporcu 
kalabalığı ışiırnk etmiş ve müsaba
kaların neticesinde derece knz:mnn
lara muhtelit mük~ verllmlştl.t. 

Edirnede yeni spor 
salonu açıldı 

Eclime 19 (Telefonla)- G<mçllk bay4 
rn.mı tevkalllde parlak bir şekllde kut. 
lanmıştır. Cümhuiiyet alanındn top
lanan kalo.balıl: daklknlarca gcçld res
mine ~ırak eden talebeleri ve gençlik 
teşekküllerini alkı.şladı. Öğretmen B. 
Fahri heyecanlı blr nutuk irnd ede
rek 19 mayısın ehemmlyetlnl tebarUz 
ettirdi. Bunu diğer hntlplerln nutuk
ları tnklb etti. 7 aydanbert ~atı 
devam eden spor salonu da bugun 
uınumt müfettiş general Kil.zun DırlJı: 
tarafından merasimle açıldı ve llk de
fa olarak blr boks m ı ya ıldı. 

Türk Hava Kurumu menfaatlııe 

Münir Nureddin 
Konseri 

KADIKÖY 

OPERA 
SİXEl\IASl~'DA 

laJl,Sln 2Z nei PERSEMBE 
akşamı saat 21 de 

Biletler OPERA g~eslnde 
satılmaktadır. 

İstaribuldan gelecekler S.Çln ve
sait tcınln cdllmlştlr. Tel: 60821 

Bu akşam s ü M ER Sinemasında 

MARIKA RÖKK 
Gayet Lüks ve parlak bll~f.
çeve 1çlnde bilyfik P ARiS MO
ULİN BLEU RevOslinil, en bü
yük danslı, §arkllı ve ~11 

HALLOi 
JlliMI 

zengin vo göz ~ ha· 
rlk& tıım.1nde tab11m ~. 

Bu akşam için yerlerlnlzl 
evvelden aldırınız. 

Yarattıkları mü te~ma filimlerle sinema dünyasında büyük ~eri 
olan sevimli yıldızlar J:o"ERNAr..'D GRAVEY - .JOAN BLONDEL 

Bu oerşembe L A L E'ye geliyor 
Kalblcri aşkla, heycranla titreten 2 şaheser birden: 

ŞKI 2-KA.BA. BEL.& 
Fransızca 

ı ım. ',\ND GHAVEY -
JO/\N llLO~UH 

~ t c ,, dir n 
rm-.k \ c ?.. • f imi 

Bir 

Türkçe 

kudreti bir orduya bedel 
olan kahramanlann 

yr.rattığı film •••~111 

-



• 

~ ~!t~~ ~t~Si 
Rümuzla izdivaç teklifleri f 

Muhtelit memleket.ıerde trıd1va.ç tee:- karnım tok..• J!bl bl~ bahane Uıe pan
ııtı için pek garip usulle• vardır. Er- dlspanya71 &J61jMııa: c8en1nle "len
bklerhı ço~ bir tıZ& 12Jdivaıt teklif mJyecelim. nama utr&lm&b demek
.ttıtt. saman reci cevabı ile Jca.rtalaoıt.- ıtr. Delikanlı için bundan eara Jll>a
•bunu bota ~yen blr bAdise, cak teY balb blr ıeoo km. pmd18-
battA bazen haywiJet kıncı tel&kki panya ikram etmektir. 

"Dağ başını 

duman almış,, 
Martin pft•İnİ öiret
men B. Ali Ulvi Elöve 

uail yazmqb? 

eder. Bunun için evvelce y& mtışterek Hollanda köylerinde p~ır ıtınıe- Sp.r ·n rençlik bayramı miina· 
tanadıklan vaaı~ 1mın ve aUeat- rinde de b3.1ka bir oeldJae ~ ıebetiyle db Ankarada 19 Mayw 
nın ne dilfündillü anla.fılır, yahut. da yapılır. Bir dellkanlı fuılat bülarak tad qa yapılan merasimde on bin
delltanlı rilmula ,enç k.uıa Dndlaile beğendiği kızın tapısını oal•~ ve .stga- ~ JD ... ltir aiızdanı .o-ı bapnı 
evlenmek 18tedll1rıl uıl&t.ı.r. Bu ta.ık- rasını yakmak içln 1dbı1t ıst.et'. Kl:P- erce .. 

1 
. . 

dlrde kız da rilnuala cevap verir. blzza.t kibrit pttrlrse muvafakat ceva:-- duman alırut> marıını soy emııtar. 
Hollanda ltÖJlerlnde bir ıeno kızla bıdır. Altll takdirde mttracaat lı:alnıl Atatilrk 19 •-rw 1919 da. arka

evlenmek isteyen dellkanlı, eline bir edilmeınif dıemekUr. dqlarjyle birlikte S.mıuna ayakba
parça pandlsp&nya alır ve betendıtı Yeni 7.elandada 17ıdtn.ç tetllt1 dabA .. rak Anado}qnun içirenn• doğru 
kızın yanına 801rulara.k bir parça pan- garip tarzda olur. Bir de]!bnlı belMl- bir kurtant yürlyiifüne çıkhiı za
dlspanya 1ltram eder. Kl& pandlgpan- d1ği kaa, .ılt ~ ~-Doıl~ man Du •&Jll aiylemifti. 
J&Yl tabu! eıterse bu muvalakat ceva- süt kova.smı tat>JD&11. tıekllt eder. -
t.ldır, delikanlı lasın ailesine milraca- ruı oıura m~ el'nl>Jdır. Abl cr>.i 1-pnı dama aalmıı> mar
M edebilir. Eter cfbnd1 ~ Jedbn, t&kdttde dellllM\tt lmtdl bımıetfdl7. pnın alzlednf yazan timdi Ankara 

Gazi terbiye ..-itüwnde tilrkçe n 

lsviçre askerlerinin çamaşırlara ;:t;~Zli:. ~.:;:!te:!:~n ~:n~~; 
İsviçre bit.arat bir ıneınUeketıtl.r, her 9Amafll'larm1 yıkayıp ~rln1 dl.it- •ÜlÜnu nwıharriri bu martın güf

taraftan muharip devletler.le çevrildi- mek için tereat &Jmıtlaıdır. Jıl\Jht.ellf t..UU a..a ;razclıflnı 8. Ali Ulvi Elö
tı halde şimdiye kadar harpten ma.- cemiyetler muhtelif a*erl ~bu veden eenauıtur. B. Ali Ulvi Elöve 
aun kalmıştu. Fakat hüktimet her Bl- auretıe hUmıet ~~ üka- gönderdiii bir mektupla bu auale 
t1male karıı tedbir alm11, Adeta umu- ....... İrrlle 0~~-~! ~-'- ~•~'eri cevap verm.İftİr. 
nıl seferberlik yapmlftır. BMOn :rüt- ._, uu... ....,. .. ,,.... ......... ",,..._... 
R« datlar ta.hklın edlJmift,lr. mıww cklerek muzlka ile kmaerler Kıymetli öiretmen mektubunda 

I.sv1çre kadınları askere gi4eJllerln vermektedir. Sellnik'te batlıyan eade dil cereya

Milli piyango 
19 Mayıs fevkalade keşidesin

de kazanan numaralar 

nının ana hatlannı çizdikten ıonra 
diyor ki: 

- Bir gün Moda' da o vakit er
kek mua1lim me~tebi olan Sen Jo
zef binasında arkadqlarımızdan 
terbiyei bedeniye muallimi Selim 
Sım }:,ey (timdi Ordu mebuıu Se
lim Sım Tarcan) geldi. Harbi umu
minin buhranlı zamanları idi. Cenç· 
lik izci teıkilAbna memur olarak 
Almanya'dan Fon H,,f İlminde bir 

Milli Piyangonun teıtip ettiği 19 60 ile nihayetlenen 3.000 bilet. ı:abit gelmiıti. Beğenilen bir İsveç 
May11 fevhlade piyangosu di.in An- 2 lira kazanan numaralar: Sonu marşı için türkçe bir güfte iıtenili
larada Sergicvinde saat 17 de çe· (O) iJ.e nihayetlenen 30.000 bilet. yordu. Diier musiki muallim arka· 
kilmiıtir. Bu çekiliıte kazanan au· 50.000 liralık büyük ikram.iyeyi daşlanmın yaptıiı gibi, Selim Sırn 
lllaralan aıağıya yazıyoruz: kazanan 141893 numaralı biletin bir bey de bana bunun notlarına göre 

50.000 lira kazanan numara parçası fstanbulda ve bir parçaıı da hece ıayılarını verdi. 
141893. C&ıende eablmııtır. Mevzu ne olabilirdi') Memleketi 

l 0.000 lira kazanan numaralar J O. 000 lira kazanan l 12 102 nu- .aran endi§eler, her §eye rağmen 
212102, 291262. maralı biletin bir parçası lstanbul ümidlerle dolu olan ruhumu eziyor, 

5.000 lirı kazanan numaralar ve bir parçası da Ankarada. diğer zihnimi her an didikliyordu. Genç-
033764, 197016, 08118.f, 271-499. ikinci 10.000 liralık ikramiyeyi ka- lere azim ve ümid, metanet ve kalp 

2.000 lira kazanan numaralar: zanan biletin bir parçası Sungurlu kuvveti vermek ietiyen: cDağ ba,ı> 
So:ıu 0635 ile biten 30 bilet. ve bir parçaıı da lstanl>ulda eatılmıt- mısrağları iıte böylece doğdu. Fa-

1.000 lira kazanan numaralar: tır. kat kim limid ederdi ki bu mısrağ-
Sonu 3103 ile biten 30 bilet, sonu 5.000 liralık ikram.iyeyi kazanan lar, aziz memleketimizin en korkunç 
7629 ile biten 30 bilet. bilatlerin dört parçası İstanbul, bir felaketlere uğradığı o kara günler-

500 lira kazanan numaralar: So- S ' 
parçaıı Edremit ve bir parçası da de yurdtın selameti için amsun a 

nu 2100 :ile biten 30 bilet, ıonu Ayvalıkta aatılmı .. tır. ayakbastığı heyecanlı anlar içinde 
25 5 3 ile biten 30 bilet. " 

100 lira kazanan numaralar~ So- Diğer ikramiyeler yurdun muhte- en kb~y'; T~r~ün ağzında bir terane 
au 05 7 ile biten 300 bilet. lif yerlerinde aatilan 'biletlere iaa'bet tei e ece tı. 

1 o Jıra kazanan numaralar: Sonu etnüıtir· s-llll 'böyle olduiunu sonradan 
-======--=..:iıiıiıiıiiıiııiiıiiiiıiıiiıiiııiıılıiiiiıııiiıııiııi-.ıııiııııiiiiiiliiiiiıi----------... duydum. Hayahmın en bOyGk T•· 

ki ve mazhariyeti o güftenin yüksek 
nuibi oldu. Şimdi ıize bu giiftenin 
tamamını eunuyorum ..• > 

cGençlilt martı> nın U.tad tara
fmdan eunulan güfteai tudurı 

Dai bapm duman almıı. 
GümU, dere durmaz, ak.u. 
Güne, ufuktan timdi dolar, 
Y&rüyelim arkadaılar 1 

Sesimizi yer, ıök, ıu dinlesin f 
Sert adımlarla lıer yer lnleıeüı. 

* Bu ıök den:Z nerede var, 
Nerede bu dallar, taıları 

Bu aiaçlar, ııtız.el lcuılar 
Yürüyelim aıbdatlarl 

' .. 

&aimizi yer, gök, ıu dinleein r 
Sert adımlarla her yer lııleein. 

* Her geceyi güne, boğar, 
Ülkemize günler doiar; 
Yol uzun da olsa ne var, 
Yürüyelim arltadaılar 1 

. .... 

Selimizi yer, gök, ıu dinlesin r 
Sert adımlarla her yer inlesin. 

At/antiği Akdenize 
bağlıyacak bir kanal 

Fransada böyle bir kanal açmak fikri 
AJrdenlzle Atlant.tk Okyanusunu, 

Fransız topraklarından geçen nehirler 
MJmıoa açılacak bir kanal vasıta.
sUe blrl8'tlrmek fikri Fransada öte
denberl mevcuttur. Bu tuavvur son 
zamanlarda yeniden canlanmış ve 
Fransız gazetelerinde tedkllt ~lime~ 
ba,ı}anDUftır. 

Panama kanalı açılması mevzuu 
bahis oldutu zaman New-Yo~ Herald 
gazetesinin müduril olan Gordon Ben
net Fransız sefirini slyaret ederek: 

- Panama kanalını açmak tuavvu
runu yerine get.trememl.nlz. PU&nızı 
ve vaktlnlzl ölu teşebbüsleroe ~eı: 
edeceiılnize iki deniz yani A&Jantik -
Akdeniz kanalını açınız. Itte besı size 
bu 1§ için 200 milyon veriyorum. Ben 
bu kadarını verdikten 80l1l'a muktezi 
olan diiıer paralan bulmakta zorluk 
çekmlyecekslnlz. 

(1 zaman Avrupa matbuatı AtJantlk
Akdeniz kanalının ehemınlyetlnden 
uzun uzadtya bahsetmişlerdi. Llch
tenberger Local Anze.lger gazetesi : 
cİtl deniz kanalının açılması, Fransa 
lçin lltUaadt ve &skert balamdan fev

yeni kanalın 
aüzerPlunı 
~terir harita 

yeniden can· 
landı, tedkik· 
ler yapılma-
sına başlandt 

tallde bir ehemmlyetl haiz olacaktır.» bir müddet IOllra Nafıa mG.stetarı. nalı tercih edecektir. Çunku mesate 
dediği gibi İsvJçrede o tarihte çıkmnk- Fransız nafıa koml.syonunun böyle bir bakımından 1500 kilomet.reıilc '-ir ~l 
ta olan Clamar Nachrlehten gazetesi kanalın açılmasına katı sure~ muanı :tazanaca'tlardır. Bir tuebla aatf<! 
de: c'Marsllya Ue Bordeau 11.rnanlan bulundutunu llln eylemlşt.1. Şlmdl vuati 12 mil süratle hare~ et~I 
böyle bir kanal sayeelnde fevtalAde Fransızlar, bu kanalın vatıt ve zama- hesap edlllrse 50-00 saaUlk bir zaman 
bir lnklşata mazhar olacaklardır. mü- nında açılınıf olmamasın& 1ıeet8Üf edi- da~ edllecekt.lr. 
talaasında bulunuyor, ıtalynnca Rest.o yorlar ve bu kanal açılmıf olsaydı, Ce- JCanalda mutedU bir tarife ta~ 
del Carllno gazetesi de: cBu Jcanal belüttan:tın Itontroluna tA.bi olmıya- bllc edllse blle senede bir milyar 400 
açıldığı takdirde Akden13de Fransız ca.k, A!rlkada.ki imparatorluğumuzun milyon ile blr llmyar 700 mllyoeı frank 
tkaretinin tevkallıde gen~llyecellnb mahsulfltını, İngiUz kontroluna ~ra- arasında bir varidat. t.enıln olunacak-
taydedlyordu. rnaksızın Akdenlzden AtlanUğe nak- tır. 
Açılması düşünülen kanal Atlantik Iedebllecek 1dik11 diyorlnr. Bmıdan başka 100,000 işsiz amele bu 

=~~:/~;11 o::~un~=~ Kaça malolacak? ~~~~ı~l~c:C~ ~~~ı~1ryet~r::~ 
ta.kip ederek ve Agen, Toulouse, Car- Son zamanlarda gene Fransız gaze- den inkişaf edecek, &!rast, .-ı ve 
cassonne şehirleri yanından geçerek tıelerl tarafından ele alınıın Atıantlk - lktlsadi emnlyetl.nılz bir hrunli!de ga
At:denlzc varacaktır. Akdeniz kanalı açılırsa acaba. kaça rantı altına. alınmış otacaktır. Bu bü-

Fransa, 1871 Alman -~ har- mal olacaktır. Bu hususta birçok ted- yii1t menfaatlere lta~ ne b l ı rnz
binden mağ}Op çıkınca, bu 1.k1 denizl tikler Japılnuştır. Bu ~e.rtn en ıa.r nert sürüleblllr.• 
bır ~--al Ue blrl"'-+'-ek fikri • .... krar clddlsl 1939 senesinde mutehassıs •• .... 
canı~ ve bu ;;:;J;ın en a.~ ta- Pierre Talenee tarafından yapılmış Kanalın guzergahı 
raftan olan mühendb verstraeıt, a.I.A.- olanıdır. Bu Fransız mütehaaıısı , mas- Oim<ll bu kanal için dü ünülen ı;U-
Jcadarları bu kanalın açılması lilzwnu- ratı 18-19 mllJU' frank tahmin edl- ııergrth da ıudur: Kannl G ronde neh
na ikna etmek için yalnız 8lyast ve JQr. Miltehass:ıs diyor ki: t1nin mansabında ktı1n Verdond n 
askeri sebepleri delil, lktlsad1 faide- - Maliyet flati yüksek gôniniiyor. ~yarak Garonnc nehri mecr ını 
I~ri de uzwı uzadıya sayıp dökmÜ§til. Fakat bu lı:analm ~lrt masrafı kapı- ta.kip ederek Touloup'dan geçe{) ,e 
Fakat bu gayretler, boşa gitzn1t Akde- yacaktır. Resmi istatistiklere gore Ce- Akdenl.zıde Narbonnc·un ve yahut la. 
nızı. Atla.ntlk Okyanusuna bir kanalla ibelüttank, dünyanın en Sşlek deniz Nouvelle'ln cenubundn Gnıi an'd bi
blrleşt1rmek proJesı reddolunm).lŞtur. me'rkezlerlnden biridir. Bcnede Oebe- tecekt.tr. Kanalın vasati genlşli{;l 120 

lilttank boğazından 20 bin vapur ge- ve ban yerler~ 160 metre ' "e derinliği 
Umumi harpten sonra çlyor. Şimall Avrupa ne Ak~tz ll- de 13-14 mfu olacakt.ır. na b ıki 
1914-1918 umuml hartılnde, bu ka- manlan aro.suıda senelik Uca.ret hac- 80,000 küsür tooluk Normandl.c tran -

palın yııklt ve zn:manlle açılmamış ol- mı '10,000 mllyon tonu geçiyor. atlant\ğlnln m al mahrect 11 metr dlr. 
ma.smm mabsmian aı•..,1mlf*'- Yeni bııaJ açı.Jıra oebelfıttankm Y1lkank1 maltimatı veren Fraı ız 
Ummnt baıp b1Wkfl81ı amra DaUTell tıMihı ehemm.Jyettnı 'Ye tk:a.retını p,zeteaı, ...,Ulesbıin aarıunda d yo• 
pllnı llln ecUUnce pne bu kanalın b.ybedecetln1 tdd1a etmek mQbaJAga- tl: cBu blyük fikri ~ ma
açılması meselesi tekrar menuu ba- dır. Jl'abt CebeUttıtank tanalmdan repJ Peta.ın, zorluklara ka11J ~üs 
his olmut. 19!8 ııenatlnde k.'llndaıı btr pçen fileplerln dörtte vebelkl de dpte aıeren bir realist. ilbl ceter fi.~ if ka
fiı'ket, bir plln huırlaınalc ~ ma- blı1 ban -.ımu:ıdan ve ben\ de mp.h- bll ı.e yapılmış demektk, ta# mum
halllnde tedldklere bqlamlf, fakat mattan t.uarrut etmek 1ç1n yeni -- tün 1.se yaptlacaktu.D demektedir 

Bir otomobil 
hendeğe düştli 

Bir kiti yaralandi, otomo
bil de hasara uğraCli 

1 Gtinün Ansiklopediai 1 
Spoieto 

Spoleto dtikü Hırvat kralı oiacak. 
Spo1eto Dalya. Ya1iln IA1ammn. Ple

izmirin ihracatı 
.1940 senesine ait bir 

Utatistik yapıldı 

rome eyal9'1nde 28,400 nüfuslu bir lamir {Ak,am) - İzmir tica
....,.,.. Jtınel1 V.Humbre'Jara, ~- ret ve aaaayi odau tarafından 1940 
ra ~re aid o1muttur. OaYet ... .u zar&nda İzmir limanı tLa cla-
141 ve tarlhl b1r beldedir, MU ... dan uı '- _ L C' _ 

DCıu. Ofta.köyde Ol9lan ca&'M'n- evvel 2~ de Romalılara geçt1. T:u1 Dil Onna& bere A;.Ke mıntakuının 
den Betıet ~ dottıı ıw:met- mene g01tmdelc1 muvaffakıyetlerlnd~ bütiln liman ve .iekelelerinden dıı 
te olan eotik Ahmedbı tı!U'lılladıMi aonra Kariacalılara. -..a..emeı eııtt. memleketlere ihraç edilen mahsulle
otıomobll. l>1r &ra1ı.k JOlun Wllk' idi· Orta caidl. J':recHrlc Baıtııerou.e ta- ıimiz hakkında 'bir ietatistik hazır
ım bir kanma sııı1mlatiı'. (kıımr bu- rafından barap edlldl ~ imar lanml§tır. Madde ve devlet iti· 
J"a1&. kadar oldatfa dratll reld111 olunup eneli irsiyet tarik1le ıötd&- barjyle tanzim edilen bu istaU.S. 
:1reb~:'*~ ~ :.ı_ eeçen :~~ tay1aı ::!,en:- tiie ıöre geçen yıl zarfındaki ih
da ka.2a7ı -~. önde :rol ıedlldl onOndan .!nra. ~palı« rmaka~ racat 35,892,808 lira kıymetinde 
ameıe.bıden Mu.stafa ~Ja oarpa- :mma ba~lı devletıet ma.sına. lirdl 188,945,374 kilo tutanndadır. Bu 
rak Jarala.mJ4, 10ru'a. da oQımob1l Lucrtce Bol"iia burantn nal>1 oldu. kıymetlere ihraç edilen 103,416 
hendeie ruvarlanmıotır. Şehirde Rom& devrine ald harabe- ba§ hayvan da dahildir. 

Bu yuvarlanma. netJoes1 d«o<iıU blr ler, su yollan çok esk1 ve rüzel man- İstatistiğe göre en yüksek kıy-
İstanbul • Edirne - latan- hayll hasara u~ da lY1 blr te- zaralı Yollar vardır. meti tutan ihracat mahsulümüz 

aadQt eıııer1 olaraıt oıtomobU tçmde Belll ba§lı 6.bldesl klllseQdlr ki, bü- tiitündür. 11,597,258 liralık tütün, 
bul bisiklet müsabakası bulunan lk1 YolCUl"t. Te IOfm b2r 1111' fÜk kısmı l'oman usldblle ya:pılnuf; 5.597,708 lira kıymetinde zey· 

Beden tert>ıye.ı ıeneı dlreidörlüğü olmamıştır. ~esa.:ur~de tekrar tanzim tinyaiı, 4,928,059 liralık üzüm, 
taratmdan tertip edilen İstanbul - Hadl3e tahtllca.t.ına sabıta el :toy- 3, 5 41, 9 34 lira kıymetinde pamuk, 
Edime - İstanbul bü:yilk blıdklet. mtı- muş, )'aralı amele lıl111tata. Akı& te- K } ı,] O 1, 9 3 3 lira kıymetinde palamut 
.saba.kul dün sabah 'J.30 da Topkapı- dav! aıtma aldınllDJI. totör ıataıa- ramürae in yollari h lA 796 343 r lık palamut 
d&n bqlam]ftır • .MOMbaka.Ja Ankara, narak hakkında bınunt takJtıeta rl- • • • u asası, • ır9: • 
EskJ4ehlr, Bursa, Kocaeli. tanır, İs- rtşllmlşUr. tamır edildi 634, 197 lira kıymebndc arpa, 

Ser "d ·ki köşe tanbul, Denlzll bJ.s1klet4llert lft1rak K.nminel (Akpm) _ iki 
99

• 612,374 liralık bui~ay, 132,608 
gı en 

1 

etmişlerdir Mll.!abaka ha.1ckında Edlr- nedenb 1 llar tami . liralık halı, 225.261 liralık kum da-
Konya (Akşaml -Akşam m sanat 

okulu talebeleri tarafından hazlHa
na.n serginin ~ma töreni, blrçolc 21C
vatın huzurlle yapılm)ft.U. Hazutanan 
sergt · dikit naklf, moda ıı,ıerı be
rine tenlp ~e tanzim edilmiş, bütün 
Ziyaretçilerin hayra.nlı.klarml kazan
nuı ve talebelerin kablliyet ve ıst.ıdat-

Azeri ainemaıinin 
ınakine dairesi yandi 

lan ta.tdlr ~llmlttir. Binanın ttıçülc- ne mutıabirhnlzden telefonla alıdıtı- Dikili Ve Urlada ı..:_ e; d.f0 ın r ve 1ı:_ıı:;ı rı. 274,SS 1 liralık fasulye, 256,500 
ıun btit6n eserleri ~e g6eıterm1- mız haberi de yazıyoruz: J } ~Y il sar e 1 e~ .~ayrebt eona ~mılf • lfralık ıuoam, 104,648 liralık ana-
utS'"• yapı an ev er O ar otomODU, ara a Ve &&m)"OD l 72 .f89 li l k 

ye tltı ~. F.Mnae 1! ..... ~~~!onla) - İst.a.nbul - bmir (Ak ) Di~'' L- seferlerine açılmıtbr. Tamire muh· ~on... : •v· b~ı\ z;mpa:;d ;n~· 
Mtıeale8e, kısa. mestetne ralm«ı Edlrne - .ıawm.ow b~~Jı.IUllll d-L· ba..:ı~ lze)- Q&l MtD· taç köprüler de yapılmııtır. Kara- ~nı llk~ltısligınk ed.ı aş ı ma ~ en• 
ı. 11 ~'-."' e ~, • ..._,_ blrlnol ııaertıalest ol&n Edir- •m -.;ı ,. ..... ze ede tamamen _ I y I 1 ,_ .. _..::.:ı nı tq ı etme te ır. 

de&er wı.ııcra. .... r v V5•~&ü.1Ll • har . • , mune - a ova yo u ve -.o.,....... D l • 'ba . l h . . . 
&lılmal ile ilkıelnmelleşU ne yanoı 9 au.t 22 ~a ikmal ap olan Dikili nin Kabalı:um "e ıld v da ıazeteler ve poeta ev et ıti rıy e ma ıullenmızı 

~~~~httln .~:a.:ı çetmltt.lr. - edilndfttr. EdllaJJıe 18 kilmnetre ka- Bergama'nm Ovacık k~yı.rinde ~:~ eü1!1\u n yoldan celaıektedir. 1.940 yılında en çok İtalya çckm!ş-
, , lıncıya Waıdar bhtıirler1n1 )'Üından Kwlay tarafındMı Jnp ettiwAıııaekte Halk hundan çok memnundur. tir. Bu •ebeple en kabarık y~kun 

Tapu ve Kadastro umum :neden al ~rll blslkletıçi olan 84 ev, haziru iptidalanaa ka- Kuaha dahiliiıdeki yollar da ta- 8,437,')tO liralık mahsul İtalyaya. 
olan At!:n~ =b~~ clar tamalanacakm. Bu yepeyai n mir edilmektedir. Suauz ıemtlere ıu 8,365, 158 liralık. mahsul Amerik .. 

müdürünün İzmirde brldt farkı ne beraberce te1mltler- süzel. pllnlı evler zelzeleden •rar verilmit. elektrik eantralinin kuvveti ya. 3,954,093 lıralık mahsul Ro-
edkikı • dlr. gönniif olan kaylü Hmma tapuya çoialtılmııtır. manyaya, 3,888,087 liralık. İngilıe-

Dün -"t l" da B'"'tecide Azıerl si.- t erı . ba •-- L 1-L• 1 ~ıı. • 2 127 917 ı· 1 k L- ı A1 - • u , Qok heyecanlı geçen bu m.Ocadeı.- ğN1Da<:aııı; ve •1U1n anna umııı reye, , , ıra ı maruıu • 
nemuının makine daire61nde tuımlt- İzmir (Akpm) - Tapan Jc:a- de nlhayet Nlzamedd:l.n ı ..- 22 d&- edilecc.ktir. Danimarkada çok eski manya)a, 1,434,585 liralık mahsul 
r1n ı>arlaması ne yangın çıJtmJttlr. d t umum mildürü B Halid Ziya '"''"-da blrlncl ............... y . 1 333 3 
Itfal akt1 ijşt.erllerln as ro · &ı&a 'Jarmı ...-oaRıa. fa.rtile SdJıat ve lçtimat Muavenet Ve- bir iskelet bulundu unanıstana, • ,5 1 liralık mah· dalı~nn~~~ ve ateşi Törklı:an, burada tapu ve kadutro Osman ftlncl olmuftur. klleti tarafından Urla kasabuliıda K--L 19 (AA) St f . 1Ul Macaristana, 1,314,439 liralıtl 
oldutu yerde ..:t-du"rmnJr.r. Yalnız i•lcrini tedkik'. ederek İıtanbula ıeç- iki r.aklşehlrllderı u blJI taıtrl& da .. ı ·1 '- ü · · .,..__q · • ' - c anı mahsul Fransaya 432 672 )' 1 k 

-.. - "'Y Or d d t dkikler yapa· Anıtara.dan All Eraoy ~ tnan,. goçmen ere verı meııı; zere lllfA ettı- ajansından: Aalbora dan bildiri!- h 1 . •. ' ~ra ı ::~~ bdalresı ve~~.!!'.~~ miıtir. l ~ ak da e Üçknvular buldan Halid ~ JlııilııllelUrd ri1mekte olan yüz ~çmen evi, bu cliğine göre orada yapılan hafriyat mla su de ArJantıne sevk ve ıhra9 
~ asara u& ....... "9..... Yap'""". caktır Z1D1r a aatro, ..., - -1-_..__.__ .............. aJtmeı da 'k l .dil k d d ·ıA d l . o unmuştur tahkltat netl.ceslnde makinelerin 5000 k:. d • ib Güzelya)ı. Göz- .A11 bef1nci, ~ ~ &)'l!l ıonun 1 ma ece ve er· eanaeın a mı a ı sa dan 10,000 se- · _ 

ı mev ıın en ıb arı:ııı -'-'•lerd!r b l .. l 'l - 1- • U l ' 1 b ' · B } ıra.ya qortalı oldulu anlaşılıruftır. K tin hil ve dal kı- a~ • a goçmen ere ven ec-ür. r a • ne evve yaıamış ır ınsanın tama- u garistan büyük İatik-
Makinlst ve slnenıa sa.hlbi hakkında tep~, a~~ e :- k üzere Karıı- Blrlncl He on Udncl arumda 16 nın geniı y2.ngın aahası, vaktiyle ka- miyle mahfuz kalmış olan iskeleti 
ta.hkıltata ba§lanmı.ştır. 1~ annık dhvat e melanmııbr Kar· da.klka fatk vardır. ~l~~rl :avi aaba için çok çirkin 'bir manzara bulunmuştur. iskelet, Kopenhag raz tahvilleri çıkarıyor * C>errahpqa caddesinde 44 nu- ya fa ~d a~ amadaha evv~l biti· sa y=an 8 Ed ~~ 1 ~ :a- teşkil ediyordu. Bu aaha üzerinde milli mü:z.esme nakledilmiş olup ar- Sof~·a 19 (AA) - 8tt'fanl aJ&nSın-= e~cı B. Ha.sana. ald evde de '~r~~ B aı 0

;; bütün İzmir hal- :i edecek ~e 2'i~yıst.a 1klncl mer- lnp ettirilen 100 göçmen evi, bu keologlar tarafından Şimali Avru- ~!n~d~~l~e b~r z~~~~ı~~ te~ 
Tılcnnı! y= ~=ır~= ~ b, kadaat~oS::n ~aydalarından itti- hlllt ol&n Edime - İa'tanbul mü.saba- c;birkinlii1ı:i ~tad1kn ~al~ır,mıt n kaıa- pda;ı~·tn keskdi. insan tipine mensup ıev lık 1 tıkraz tahvlller1 tıbrmala 
duvarlan Yanmış ve yıkılmıştır. fadeye batlamıılardır. tasına başlıyacaklardır. ayı ço 5uze ıtınnııtır. a e ı me te ır. ka r rm rtlr. 



Sahile 8 AKŞAM 

[:::.=.~ İ Avda bir kadın ] lzfmir mektupları 
==:::.:-::~ı=~s:.":ı.-::· Eski zmir hafriyatı 
ala sarsıla ilerliyordu. Dört kifl idi- cBeltd o tada!' lil9e1 dellld1. l'atM d d • 
ısr. Oçtı erkekti. Dördüncüsü genç bir kemanını eltne aldıtı saman ctmebıe- evam e ıyor 
tadın." Tüfeklerini ellerinde tutuyor- fiyordu.• 
ıardı. o zam.anlar muh.anirln bu ctımaf-
oe~ kadının sırtında bir erbk ce- alne gtllmftttil. Ble alınan can.az 

Utt, ayaklarında kllot pantaıonu Tar- Metin bir tnAnı birdenbire gt\zellefo 
dı. Şeför mevltUnln yanındaki bot yer- tırmeat ıcend18lne pek tuhaf gelmiıfU. 
de iki aY töpetl çıldır çıldır etrafa ba- Fakat ttm41 Ntmet.e batarUn buna 
kınıyorlardı. inanıyordu. Gen9 kadınm eU.ndeld 

üç arkadat çolt e kldenberl tanışır- çifte A.deta onun gt\rlıellltinden bir 
lar ve seYi.,trlerdl. nçünün de hayatta parça gibi idi. 
en bttyiik meraklan bu idi: AT- Genç l"ahrl artık an unutmuttu. Bunun 
tadın onlann grupuna hentıs bugiin yerine yanındatı gilzel aT a.ritadafmı • 
t~ıttı. o Ahmedln akrabaamdandı daha dikkatle seyretmekten btıytlk 
Te kendisinin dehşetli bir av meraltlı- bir zevk duyuyordu. Ne tadar soıtuk 
11 oldutu söyleniyordu. kanlı, ne kadar plştin bir aTCı ıd1 bu 

Otomobllde sigaralarını ttıtttlr{iyor- kadın 1 ... Tavla meraklıları, 1lstad bir 
ıar. ,otedan beriden, avdan bahılediyor- tavlacının oyununu aeyret.mekten çok 
lardı Nimet de bir sigara ya.kmlŞtı. Bu botlanırlar. Şimdi eak1 bit av meraklı
Oç t\tilıt avcı grupunu pek neşeli bul- sı olan Fahri, aon derece Qıııtadane bir 
muştu. Rem onlar çok lyt tnsanlarclı. şeklide avlanan bu ge'™; ve glliıel tadı
Yalnız bir köteye büzülen J.l'ahrl hiç nın bütün hareketlerini birer tur ta
Iaırı uşmuyordu. Genç kadın onunken- dar ince ve gilzel buluyordu. 
dlaine karşı da ltızumundan pet fazla Baatlerce a11andılar. Öltleden sonra 
aotut davrandı~ı farketmlştt Haki- da arkad~lan arasında yapılacak hu
kat.n de öyle ldl. Çünkü Fa.htt bu aust bir at14 ve nlp.n alma mllsabata
dppe tavırlı. çıt ıtınldım kadının ara- sına tştlrak edece"tlerd1. 
ıarma karışmasından hiç memnun Mtlsabata yerine geldJtlerl zaman 
olmamıştı. Hattl. da.ha bu sabah bir orayı revkalAde kalabalık buldular. • 
fırSS\tını bulup düşüncelerini Nimetin Nişan Rlma mf\abphJnna pe1r: çok av
yakın akrabasından olan Ahmede cılar tştırak edecettl ve bunlarm ara- · 
söylemekten de çektnmemiftl: aında pek mahir olanlar vardı. 

- Yahu üçümüz ne gil7ıel etleniyor İplerle çekilerek yürilttllen teneke-

/la seneki hafriyatta eıki /zmir 
Agorasının şimal kıımı hemen 

tamamen meydana çıkarıldı 

Eski hmlrln Agor .. 
ve avlanıyorduk. Bu küçü'k, şı.k genç den bir domuz yapmışlardı. Bu domu
kadını getirecek ne var? ... O sineme- zun üstüne bir ta.tım numaralar ton
da da mükemml'l dleneblllrdi. Blzlm muştu. Domuzun vtıcudünde ölüm ya
ıibi salon erkeği bile olmıyan avcıla- rası açabllecet yer .ı2. numarayı ta- fzmlr (Akşam) - 1932 sene- recektlr. 
lln arasında işi ne? §ıyordu. c12• :y1 vuran domuzu dertıal t ekte ,__ E ki b• ı~L! b ) d 

Ahmed buna şöyle cevap vermiıOtl: ISldilrmtış olacaktı. Bundan 800ra nu- sindenberi devam em O.LALI • ır aıut U un U 
- He yapayım birader?... O kadar maralar küçtlldilkçe dommıun yarala- eski tzmtr «Agora» hafriyatının, Karabunın kazasının Mordo-

lın'ar etti tıı. .. Zaten av dellal." n da hatınemış olacaktı. Mtısabakalar Türk Tarih Kunımu namma ya- ~an nahiyesi dahilinde Demlr-

dönd;':~ıe~ dot~:1= =~~ı!t~rd~~~:_~ !':~~ pılan 1940 - 1941 senesine ait menyan mevkllnde arkaik devre 
kalmamış. Oralarda da avlanır mı mete geldi. kısmı sona ermiştir. ald blr lAhlt bulunmuştur. Ma-
1miş acaba? Genç kadın nJ.tan aldı. Hareket ha- Bu seneki hafriyatta ~ok iyi ve hautnde tedklkat yapmak 07:ere 

_ Evet ... Her glttltt yerde avcı ar- lindeki domuza atet etti. Hedefi mua- .. . 
tadaşlar bulmuş ... Hattl HindlstAında yene edenler onun avcılılmm derece- yeni bir neticeye vanlmış, Agora- İzmir müze mudürü B. SalAhad-
blle avıanmı,... alnl, domuzu hangi numaralı yerinden nın şimal kısmı, hemen hemen din Kantar, Karaburun kazasına 

- o kadar kibar, ~!1gin av partile- vurdu;tunu baltırarak llln ettiler: tamamlle meydana çıkanlmıştır. gttmı"tir. Geçen sene de bu köy· 
rtnden sonra blmm 111utevazi bıldırcın - 121.~ ""l • 
avımız kendisini pet memnmı edemi- Bu bir muvaffKıyettl. Domuz il- Agoranın şimal kısmının çok mu- de bir lAhtt bulunmuş, fakat köy-
1ecek galiba ... Birader sen de hu züp- mllşttı. Maamaf1h tene'lreden oldutu uzam blr Bazlllka olduğu anla- lüler tarafından çıkanlırken par-
Pl'vi nereden getirdin bilmem ki!... için bir daha hareket etti. Nlmet gene şılmtşbr. Yani burada 160 metre çalanmıştı. 

işte yola çıkmadan böyle konut- ndlşannl aldı. Atq ettı. R~en muayene uzunluk ve 20 metre gentşllğinde, MalQmdur ki kadhnin Klbu-
musıardı. e e er

1 
gene aeslendiler. .. 

Fahrl otomobilde hemen hemen - 12 .... Bazilika mlmaı1 tarzında örtulü men «şlmdlki Kilizman) sehrl; 
atmıı açmamıştı. Kendlıine sorulan Domuz lldncl kere lHdtirillm~tL Ud katlı bir ıivak vardır. türabt mamulAtı ve bilhassa 
....ne~ tek kelime ile ceıva.p veriyor- Genç kadın altı41andı. Nimet tlçtbıctı t k A Wıitlerl il lh d büyük .. ~h t 
Qıı. !fth.ayet avlanacaklan yere geldi- mermialle gene 12 numarayı vw.rarak zmlr Agorası, gere sya ve e c an a !1" re 
te.r domuzu bir tere da.ha ISldirdll. Anadoluda, gerek Avrupadaki kazanmışb. KIA.zumen llhltlerl, 

Hep bt:rten otomobilden lndller. Fahn onun nıp.n allf)amıa, a11ratll emsali tçtnde tek ve eşsizdir. Ro- her taraftan aranır ve cenazeleri, 
•• • fa.kat o derecede de ölçil111 hareketle- .. l f 

• ,..P hff'~ey olmqtu. Fahri ile m- rine hayran olınuttu. Adeta tçlnde ..- mada da böyle blr Bazilika varsa bunlara gommek b r şere sayı-
me pek yan yana d9111n8'1erd1. l'a.brl k& benstıren hl.ller bellrmltt1. DC!aer- da ikl katlıdır. İsmir Agoraaı, ax- lırdı. Lahitler. o kadar güzel ve 
kaçaınat bakışlarla onu s'llztlyor ve ken otomob!lde bM>tll gtbl M1ıyordu. nca bir de alt kat, yeraltı katı ol· sanatk~rane ldl. Bu 1Ahit1er, şlm
lçlnden alay ediyordu. itti sevlmU, şık, Şehre ~1dlklerı zaman Fahri genç mak üzere üç kathdır ve sahası eli pek nAdfrdir. En yenisi MilM
ızüzel avcıya bir ders vemıeı1t için içi tadına: 
Jcinl ylyardu Genç adam •imdiye ka- _ Gelecek hatta da bizimle tetrlf kırk bin metre karedir. dan evvel 8 ncı asra «zamanımız
dar böyle çlftAl8lnden, av çantasına, eder m.lalnlz?.. Hafriyat ameliyesi itibarile de dan 500 yıl evveleineı> aittir. Ege 
kll:ıt pantaıonuna tadar iti dirhem blr Diye ona Adeta a1oada bulundu. lzmlr hafriyatı ayn blr hususiyet mıntakasının yeglne mil?.esl olan 
~ldrdet nice avcılar görmüttil ki bir ~ ratı deUbnlı lfl]ttır 
tev vurmadan şehre elleri bot olaralt ~~-=: m · taşır. Zira topraklar, üst kattan İzmir mü7.e81nde bu lA.hltlerden 
dönmQfledi. zaten o avcılann lüzu- _Azizim. dlJor, ne bdmL Ne 'k~ 8, alt kattan 10 metre lrtifaa ka· ancak 2 kınk parça vardır. 
:!n~~~n!:n~;n:: d= dm!_ Çifte71 bir tututu Tar. Bir w- dar el arabaları ve küfelerle çıka- Ötedenberi sağlam ve tam blr 
avcıııtuıdan filphe ederdi. tutu Tar. Blr n1flUl alıtt Tal'- Bir Met nlma.kt.adır tzmtr hafrivatının klAzumen IA.htlne malik olmak, 

edifi varı .. Bu nzl1'et Drpmıda sel • " - . 
Pek etrafta ava benzer birteY de de A.şık olma. .. Ne tadınL geçen seneki amellyeslne kadar- müze müdürlüğünün gayesi dl. 

görtlnmüyontu. LAkin bir ara!* llnde · ffalayet hasıl 
J11rilyen köpeklerin çalılar arasına Hikmet Ferldan ır. ld kımumn pllm, To.rk Tarih Ku- Şimdi buna muva 
daldıtıan ve bir 1ld bıldırcm taıclır- • • 1111 

"" 
11
-••

1™"'111111
•- nımu 1U11Dfman B. Süleyman olacağı anlaşılmaktadır. Çünkü 

dıklan göı1lndi1. R A D y Q örnek tarafından yapılımştı. Mordotan nahiye müdürlüğü, bir 

t:,~~~:ın t:~~t~i~~ Bu seneki bafrlyabn pllm, ts- köylünün tarlasını sürerken mey-
nada yanında bir slllh patlamıf bıl- ı . ı tanbul A1man Asan atlka enstl- dana çıkan bu lAhU, derhal mu-
dırcmlardan biri vuruimuttu. Hayvan Buailnldi program t11.sü müdürlerinden arkeolog ml- hafaza albna aldırmışt.ır. 
,ere döşüyordu. Öteki bıldırcın da bel 
uzaklqmata batJ•mıff:ı. Jl'ahrl bu ae- Ölle ve a1qw mar Dr. R Namnann tarafından Efeı bara eri 
ter ona nı.an aldı. At.et ettıl. l'alW l2,SO hJlnm 20,tl OrUstıa yapılmaktadır. Buna btr de re- Selçuk nahiyesinde Efes hara-
vuramadı. 12,n ~ PL 11,00 KooUflD& conitructlon Ulve edllmlştlr. Dr. belen hafriyatın& alt erazl ve bl· 
pa1:ı~C:.~ı~ k1Jf = 12,41 llabetter 21,11> ll1mlk CPL> Naumann ve İzmir müze müdil- naiar tzmlr müzesi müdürlüift-

dl 1ellt d6füyor .,. k6petler netell ba- ~::: = :: ::: ~911 rO. B. Salahaddin Kantar, ylrml nün idare ve nezaretine verllmlt-
reketlerle avlan yab.lamata ~r- 1s;ao KarJflk PL 22 •o 'U_.._....... bet '"'""'enberi bu tş üzerinde ça- tir. Erazl, her sene müzayede 
tardı. Genç adam bqmı salt tarafa, ,., ~ .... , l!i ..un.o 

Nimetin bulundutu yere oevirdl Bıl- 11.0S ll'aıal azı 22,46 Danı mtbdll Iışmaktadırlar. PlAn ve hafriyat suretlle kiraya verilecek,. devlete 
dırcınlan o vurmuşıtu. Ş1mdt dellbn- ll.SO Z1rut Tat. il lla119 raporu bu hafta Maarif VekAlett- ve köye ait tekA.lif ödendikten 
lı bu genç kadına bakarken tendlal- 18,40 Mtlztk Pi. ~sabaha kalan 
nin her hallle tlstad bir avcı olduğunu 19,00 Konutma 'I .n Program ne ve Türk Tarih Kurumu baş- sonra para, Efes harabele· 
anll)'Wdu. 19,15 Orkeııtn 'l.31 Mbllr <PL> llanlılma gönderllecektlr. Türk rlnln ve Selçuk nahiyesindeki 
Artık Nimete daha fazla diktat et- 19,30 Haberler 'l,46 Habeder Tarih Kurumu eskl İzmir hafri- diğer eserlerin temizliğine ve ba-

mete ba,ıamıttL Bu kllot pantaıonlu, 19,U Orkestra 8,00 Mtız!t <PL> ' kı 
erkek ceketli kadınm eline 8l1Ah ne 20,15 Radyo ıuıe 8,30 Bl1n. ısaatL yatını kendi namına devam etti· mına sarfolunacaktır. 

Tefrika No. '19 tulmak için aon nefaine kadar mü- ıritti: 
cadele edecekti. - Bir itirafta bulunacağım. Bu. 

Giizel GOzlD JE.l.z ~itl:nbuk~=k.k~m~~ P;~: !:.:=m~ne~!:. teYdir. Fakaı 
vartan qmak lmklm var 11117dı) .. • Müdür, hayretle bqım kaldırdı: 

Afk Ye macera romanı Nakleden: (VI • Nt), ' Evet. belki ••• iman lradelinin fev- - itiraf mı>... Neymi, baka· 
..,,. kinde bir irade aarfederek. lım) 

-Aziz dostum .•• Sana t&ftİ7em: 1wde daha fazla kalır• ak1sni b- Adam. Mil de .•• Buna batvura· - Ben ..hteklnm .•. Poliain ı..Jt. 
Bizim Bibi yap r F eleiin lillaine ra- çıracalmı anlıyordu. Oç aıbdaflDID c:ab. Mademki eon çare htvmut... la vardı... Aala deli defildim ••• 
zı ol... mGmldln mertebe fifa verici muJıl. M11phem bir proje. ıı:avallmın dl- Deli taklidi J'apbm. 

Cemal Nermi isyan ettir tine rainıen sinden ırüue f.ellket malanda belireli. Bu dumuh fikir, - Ne c1İ7onunuıı:) 
- Kat'iyen ... Kat"iyen ... Bu tende uçurumuna yuvarlandıimı duyuyor .. yav&f :ravat. dayanılmaz bir alevin - Diyorum kL ihtiyar pqa Ce-

can kaldıkça zalim mukadderata da. Her Gmicl beJiıitte ve o nml- aacakbiı O. on yaktı. mal Nerminin iaminl Miyleyince. 
bo>'wa eymiyecejim... Her ütünfl- din her lanJ.-cla ....,ama doira~ H...WW.8den bçalır .Ma miaı· b,mın de aklıma onua IMiviyetine 
ıı:e de ıöaterdiiiaiz dostluktan dola· biru daha ~ mU)'du) ba... Hakiki Recep Can. )>anan blbGnerek adaletin pençelİnden 
71 ayn ayn tepkkiir ederim. .. Beaf- Diler 'bhıok llleder sibf. cm.et 111ı.aJI diil mlrdl> ••• Fakat Adem )"Üyaı ..,.mnak seldi... Fakat bu 
pek az temdıiınııı: halde elinizden için de. m&J'8t den• ..,ta pek otlu bir kere akı.. ~ ta• tepbbfbUm muvaffak olamadL Ben 
rreldiii kadar yardunda buhmdunu. bilylk rolil var. mamdırı kmtuıamu ... DelUiiln ile. de yalan .aylemekten artık vazae-
Allah da aize bu iyilikleriniz İçİD Günden süne iradeeinln .... yavq yavq almna bir demir çembeı c;b'orum ••• 
müUfatlarmızı venin... dıiuu. beyninde bir~ eıld. ~ aaktıiuu ÖU)Q)'orda. Son PF" - Demek aen) 

Her ne olursa olsua buradan çık- duyuyordu. rednt takındı. Etkiden nud hL; bh - Evet. b• bapithane kaç1CaU 
mak, kurtulmak istiyorum. Buna da Hayır, asla ..• Dalgın yahut fıdtaei ıeyclen korkmayan iradell Jm pJıa. Recep Can'am. 
~ubak.lıak m~vaffak olacaiam •.• Si- gibi açıllDJf gözlil. miakinlik yaba.t si,yetse ıene &71e oldu. Mukadder&· - Ya> ••• 
zı temm ederan. elektrik aaçan bu mecmwılar nina bnm karp91na. meydan okurcasına - Öyle efenCllm ... Bu hastane-

Birkaç gün müddetle, Melihatin arbk dayanamıyacaltb. Murad. geçti ve ona 8ylece baktıl de bu yeri nafile itıal etmiyeyim .•. 
kocası. dalgın dalııın kaldL Kendine Pertev ve Kudret. artık bileklerini Hafif bir titreme h&ll vftcuClhl Batka ve hakiki butalar vardır. On· 
fıalr.im olmak iatemeııine rağmen, büklilmiit addebnitlerdi; kencliled· aanyona. bun\lll aebebi korltusa lar buraya ıelainler ... Ben de ken· 
bu tımarhane, ona dayanılmu bir nl mukadderatm aeline ko,ıuven;ıılf. defileli. lıtedilf )Gtfu keıidtıünden dl yerim olan hapi.ııaneye gideyim. 
muhit geliyordu. lercli. CahidJn bebua lae. onlara e.fraiyecelder Cli,ye çektnİ;yordu. Müdilrlin zihnini hiç bir filphe 

Hayır, yok, hayır!... Şilpbeaiz benzemeli katiyen İltemyiordu. Doktorun muayeeuainden takrlbea kurcalamadı. Cemal Nermi'nin itf.. 
deli deiildi. Fakat taYet bu mqum Doatlanna ela e&7lediil libi. kur· Jirmi .U.. eoma mlclilriba pmna rafı. esuen berkelİD edindili b· 
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ORDULARI DURDURAN KADIN 
Tefrika No. 130 

- Onu relı1n• olaıU .um,..,. .,. - MUıaJm b1Jl(kıl .. M•...- u..c' 
mal171L Zlra, Kefalonft ~ DUi& gelcUlb"A eadfl, mmln? 
bunun llb1 birçok konanlıana aen~ - Şüpbeıd&. O, ballnleıde lıllCOllı& 
tt saklıdır. Othıiin blrlndıt ban1ardall dan b&fb b1r JtN lk1em& 
da istifade edebtUrts. - Nlofıı?-

... ' - Yolda PllldNn 6t l6l1'CUm Ya.. 

E · k 8 · (Akgözlil PtJye> u. cıı.aw lıııDnanlM 
ıır orsan, ızanı · orada vurgun ı>&J"'•flcetlar. ynıaım 

limaninda orada bir sevgilLI de vardır. Mlbal .,_ 
mıuo aün aonra, bir glin l!l1e vak· tadım çok sevı,onta. Bu~ pa.

tt B!anı ıımanına gelıru.Jerdi. eottrt ymdan sonra orada bir lld &1 JmıdU 
Umanda, tayfalardan nmıca bilen bl- kalacaktı. 
rtne sordu: - Yanındaki. adamlar dôvillctl mil• 

- Burası nerem? Nereye geldik?... dllrler? 
- Bizans llmanmdayız.. - Hepsi de yaman varuculardıt. Fa-
- Burada mı taıacatıs? tat, çok 19ki i~erler. M1hal onlara da 
- Hayır. Karaya çlkacalJC. 01'MWl Magoada d~ htırrtyet.ı. verir. De-

Edfnıeye gldecettz. nhıciler orada gece ırilndilz içerler. 
- Yol uzun mu? - Çok A.IA." 
- Hayvanlar kuvvetli olursa on bet 

günde vannz. Bana kalsa, hayvanımı 
k()fturur ve on günde de varının. 

- Çok uzun yol. Benl F.dlmeye ne
den götürüyorsunuz? 

- Seni padAp.h görmek lıırtemlf. 
- Defineyi de beraber m1 götürü-

yorsunuz? 
- Evet. 
- Edlmede padifa.h bent lce8er mi 

dersin? 
- Belli olmaz. Elli klfl öldtlrdiitilnil 

duyarsa, hiç ıüphe yok ki, celllda tea
llm edecektir. 

- Ya ona böyle bir define daha 
vadetsem." o zaman beni gene 5ldü
rür mü? 

- Orasını bllmem. Vadedeceğin de-
fine nerede? 

- O da Kefalonyada. 
- Senin mi? 
- Hayır. Argonollonlu Mlhalm 

Fa.kat, benim gibidir. 
- Ba~asınm malı nasıl ııenin olur? 
- Çünkü o ancak altı ay 80nra Ke-

falonyaya döncektir. Bundan evvel be
nt ora.ya götürürlerse, definenin yerlnl 
gösteririm... Detineyt aldıktan sonra 
beni memleketimde bırakırlar. 

- Fena bir fltlr detll amma. Bu
nun cevabını ancak padJıp.h verebl
llr. Edimeye kadar sabret. Orada söy
lersin bunlan. 

* O gün Bl.zanata bahar oenllklerl ya-
pıyorlardı. 
İmparator Manoelin kırlara dola.ş

mata çıktııtı söyleniyordu. Bizanslılar 
o gün yedisinden yetmlflne kadar fa.
rap içerek kanlarını tasfiye ederlerdi. 
Şehirde bin bir türlü etlenceler tertip 
ediliyor, herkes kırlara döktllüyardu. 

Geli:bolu muhafızı İbrahim bey: 
- Aman çocuklar, dedi, limandan 

geçer geçml'z Rumell kıyısına yana
eaıım. Denlzcllerdeıı birl bhıe hayvan 
tedarik etebı Hemen 1'a ~ 'JO)a 
çıkalım. Geceyi burada. geçirirsek, li
mandan duyanlar bizi görmeRe gelir
ler. Sotlriyl k!mseye göstermemek 11.
znnclır. 
İbrahim beyin deditt glbt hareket 

ettiler. Rumeli kıyısına yanaşır ya
n&§IDaz llk işleri hayvan tedarlt et
mek oldu. O gün lklndiden biraz sonra 
hayvanlara blndller. 8otlrlyt de bir 
estere bindirdiler~ etrafmı aardılar 
Hemen yola çıktılar. 

Geride talan gemiciler 1brahtm beyi 
limanda bekllyecektl. 

Sotlrt Blzanaa llk defa ıeliJOrd\I. 
- Ne gtl7.el .. ne btıytlk tehir! diye 

aöylenlyordu. 
Şehri ya.kından Te içinden görmedt

tine mtlteeeslrdl. 
Yola çıktıtla.n zaman, Recep reıa, 

Sotlriyt aordu: 
- Şimdiye tadar - Rum oldulun 

halde - B1zanaa neden gelmedin? 
- Bizanslı bir tacire borcum vardı. 

Borcumu ödememek tçin gelmedim. 
Bu kadar gbel bir tehlrde ya§amak 
19ln aervettmin yansını bile feda et
meli .lml§lm. 

- Bugün tehlrde tenllt var. Ayrıl 
gün&! Kefalonyada sis de oenlik ya
par mısınız? 

- Hayır. Bizim halkımmn yil?.de 
doksan beti kır yüzü görmez, sahilde 
ya§ar. Bütün lflerl balık tut.malttan 
ibarettir. Denlzıclllte fazla ıatldadı 
olanlar da korsan gemilerine girerler. 
Blzaruılıların o kadar çok bayramlan 
vardır kl, biz bunlan aklımr.da blle tu
tamayız. 

••• 
Bizanı İmparatoriçesinin 

mücevherleri çalınıyor 
Yolcular, F.dlmeye d~ru glde dur

sunlar. 
Bir sabah Bizans limanında yerH 

Te yabancı ıemilerlnde herkesi tellfa 
düşüren bir araştırma ba41amıştı. 
İmparatoriçenin çok kıymetll taf· 

larla 1.şlenmlt bel kemerini çalmışlar
dı. 
İmparatora haber verildiğine göre, 

bu kemer Umanda bulunan yabancı 
bir ticaret gemialle Akdenlze kaçırıla
caktı. 
İmparator, Umandaki bütün yelken

lllerde sıkıca araştırmalar yapılması
nı emretmlttl. Saray muhafızlarlle 
beraber, birçok memurlar Umanı sar
mışlardı. 

O sırada Haliçte demirlemiş olan 
Türk yelkenlial de arqtuınaya tabi 
tutulmuş ve memurlar gemiyi çevir
m~lerdl. 

Akdenizden Reeep reisin getirdiği 
bu yelkenlide beş denizciden ve bir 
dümenclden başka k.lmee yoktu. 

Memurlar, dümenci küçük Basana 
sordular: 

- QPmlnin kaptanı nerede? 
..:.. Edlmeye gitti. Yakında dön cet. 

Biz burada onu bekliyoruz. 
- Nerden geldiniz buraya?." 
- Oellboludan .. 
- İyi amma, bu tekne. yabancı btr 

mllletin malına benziyor. Boyası. ya
pısı, direkleri, hattt döşemesi bile ya
bancı. 

Dümenci tilçilk Hasan memurlara 
cevap verdi: 

- Donanma beyi bu gemiyi bir ya
bancıdan satın aldı. 

- E~kı sahibi kimdi? 
- Bilmiyoruz. Bilsek de, size hesap 

verecek deA'tllz ya. 
- Oeaıl71 uvacatıs. 
- Gizli bir şeyimiz yok. Arayın .. 
Bizans memurlan Türk yelkenllslnl 

iyice ara.mata başladılar. Teknenin 
kaburgasına indller; her töşeyt göz
den geçirdiler. Baş küpe4t~ altında 
dolaba benzer 1ld tahta gördüler. 
Tahtaları sökttller. Memurlar blrd"n
blre sendelediler. Bu gizil köşede bir 
gttmtış kemer bulmu.şlardı. Kemerin 
üstünde çok kıymetll taflar vardı 
Türt denl?.cllert bunu görilnce fa.şır
dılar. İçlerinden blrlal. işi anladı, fa
kat memurlann yanında blrşey söyle
mek ıatemedl: 

- Kemer kemere benzer, dedi, bu 
kaptanımızın malıdır. Recep reis ona 
Rum adalarından satın almıştı. De
mek ki, buraya a&klayıp gitml,. 

Blzanalı memurlar: 
- Tevile lüzum yok, dediler, Türk

lerin bu hırmzlıtı yapacatını ummaz. 
dılt. Bu kemer, tmparat.orlçem1zin ça
lınan kemeridir. 
Memurların yerinde kim olsa bu 

hükmü verecekti. Denl?.ciler fazla b r
§e>' söyUyemedller. Memurlar kemeıt 
alıp göttırcUller ve Tflrt yeltenllslnJ. 
göz hapsine aldılar. 

* Türk yeıtenllalnde bulunan gtımtlf 
kemeri dotruca saraya götürmüşlerdi. 
Memurlar: 

- İmparatoriçenin kemerini Türk 
denizcileri çalın11 .• 

Diyorlardı. Kemeri imparatoriçeye 
verdiler. 

imparator Manoel bu hldiseyl d"O· 
yunca faŞalamJ4tı, <Arkası var) 

naate de uymaktayd~ 'yecanlar ve maddi ausıntılar bii· 
Haber, polise ulaıınca, Bedri, ıi- tün mukavemet kudretmi lunnamıt 

karını elde etmek iatiyen atmaca ı olsaydı müc:adelede devam edecekti. 
gibi hemen koıtu. Mütemadiyan baygın kalması için 

Cemal Nermi" nin karıısına ge- doktw Rafun verdiği uyutucu ilaç• 
çince: lar, vücudüne adeta bir titreklik 

- Haydi bakalım ... - dedi. - getirmiıti. Asabı dayanamıyordu . 
Hakiki menfaatinin ne olduiun• Kendini bir koltuia atb. 
anlamakta geç kalmıyacaiını zaten Bllflnl arkaJığa dayadı. Gözlerini 
biliyordum. Hem ıunu da bil ki. kapadı. Bir müddet öylece kaldı. 
uzun zaman çırpınıp kurtulmak için Rauf, öyle korktu ki, her ıeyin 
milcadele ettifiınden dola11 aenden mahvolduiunu aandt. Acaba müt· 
nefret etmiyorum. Hilelerin fena d& bit bir haatal.ı, mı. - aneızın ko
iildi. Şayet benim yerimde daha pan bir hrhna tarzında - baıl .. 
az zeki biri olaa:rdı. muhakkak :ya- yordu. 
kaya kurtarırduı. Fakat zarar yok. ŞŞayet Melahat hastalanına bütün 
Ben memnunum, çünkü martaval- planla.n altüst olacakb. Hatta belki 
larıru yutmadım. iç bakalım ıu Ye- ele bile geçeceklerdi. Zira burada 
niceden bir tane... hasta huta daiına eaklanmasıa. 

Ve paketini uzatb. imkan yoktu. 
- Sena bir paket de yolda gi- Doktor farkediyordu k~ ıayet ba 

derken alırım .. · • dedi. nahif mahlUku bu derece eziyet ve 
••• azap çektiği muhitten bir an evvel 

Melahat doktor Rauf un planı kurtanp ba,ka yerlere götilrmiyecek 
mucibince hayatını tanzim etmeğe olursa Melahat dayanamıyacakh. 
karar venniıti. Y aşayl\mıyacakb. 

Zira, aksi takdirde doktorun be- T apınme derecesinde ıevdiği ka-
hemehal kendini öldiireceiine inan· dırım ayaklarına kapandı: 
mqtı. - Allah rızuiyçin kendini top-

Bu inanııanda da haklıydı. la .•. İradene bakim ol... - diye yal· 
Eğer aeçirdill biltün numevl be- vardı. (Arb. var) 
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· ·zıer Irak 
aziyetinden 
memnun 

T aafiye edilmiı benzin 
hulunmadığından Irak 
~yyarelerinin faaliyeti 

durmuş 

Habbaniye 19 (A.A. - Reuter 
ajansının muhabiri bildiriyor: Tay
yare ile lngiliz kıtnlannın muvasa
latı üzerine Irakta vaziyet memnu
niyet verici bir hnl almıştır. Baııra
ya ııüratle takviye kıtalannın mu
YBsnlnt etmi§ olması hiç ıüphesiz 
çok İyi tesirler yapacaktır. Bağdad
daki vaziyet karanlıktır. Zira tel
ıtnraf muhaberatı ve demiryolu 
münakalatı kesiktir. Fakat Bağdad
da bulunan İngiliz elçiaile memurla
nnın ıınğ ve salim olduklan malum
dur, İngili:r. tayyareleri Irak kuvvet
leri bakiyesini mefluc bırakmak için 
&'BYretlerine fnııılasız bir surette de
Yam ediyorlar. 

Küçük bir istisna hariç tutulduğu 
~kd!rde Iraktrı. truıfiye edilmiş hen
:tın ıstihsal edilmemekte ve Bura 
da İngilizlerin elinde olduğu için az 
çok. ehemmiyeti haiz ye~i ben~ it
lıalı de imkan dahilinde bulunma· 
maktadır. Irak tayyarelerinin faali
Jeti hemen durmuştur. 

Amerikada 
Birçok Alman ve İtalyan 

tevkif edildi 

'.AKŞAM 

Uzak Şarkta 
büyük 

muharebeler • 

Japonlar mühim bir 
muvaffakıyet kazandıli

larım bildiriyorlar 

19 Mayıs bayramı 
büyük tezahüratla 

kutlandı 
(Baş tarab l inci sahifede) 

ne aıkaaından yürüyüıümüzün biç 
deiip:niycn izi. bizden •oiıra ceı ... 
cekler jçin de bir hayat çizgisi ı.-
lind e sürüp gidecektir. 

Minnet ve muhabbetle saygı h'a--

KOCOK ILAN~AR 
Fettaılde abvallıı denmı 

Dltlddetlnee gaJrl munen dn
lerde haftada iti •87& Oç defa 
Jle99dllecektır. 

1 - lŞ ARIY ANLAR 
lediğimiz Atatürkümüzün tan'ht ha- LİSE !tEZUNU _ J'ta.nsıZea blllr, 

Tokyo 19 (A.A.) - Japonlar yata gözlerini yumduğu andan iti- mld. harfleri oku?'. Tercüme, heap ve 
Honıın'la Şaruıi arumda hudud üzo- haren idareyi ve iradeyi kendi el- difer büro işlerinde ~blllr. Ak
rinde büyük bir muvaffakıyet ka- lerine alan Büyük Şefımiz İnönü, pmda (F K.) rümuzım& yazılmM.J, 
zaııilll§lardır. Bir Japon tebliğinde tıpkı önünde ve karşısındaki §U du
bildirildiğine göre 1 O binden fazla ruşumuz gibj Türk milletinin bir ha- İy~aıı:':~~l"~~:~~r 
Çin esiri alınmıştır. Bu.:ılnr arasında kem olarak her emirlerine hazır ve ticari muhn.bera.ta. vo.lcıftır. İyi 6cretlc 
2 kurmay subayı vardır. her ııöz.lerini dinler buldu ve daima ru.,a.n gldebUlr. Müracaat tnhriren Ak-

Gene bu tebliğe göre ÇinJiJer 33 böyle bulacak. şa.mda F. s. T. 
bin maktul vermişlerdir. 8 inci Çin Türk milletinin varacağı her an 

d k·ı· 1 MUHASEBE VE MUHABERE - Or-

nBSAT - Az miktar mevcudu olan 
Pfatt Ye Gutmaıın dl.Jdi m.akinelerine 
ma.bswı ~eşit yedek parçalan topUuı 
olarak aa.tılıYor. Mllro.cnnt Ycmlş Zln
danbpı caddesi No. 58 İstanbul. - l 

YAZI VE HESAP MAKİNELERİ SA
TIN VE TAMİR - Yazı ve hesap mn.
klnelcrlnJztn mükcmınel Te seri tnmi
ratı lçlıı 42475 telefon e<tUmesJ. (Müs
tamel yazı ve hesap nınktneleri iyi fl
atıe sa.tın aluur> Gnla.ta eSkl gümrük 
Cad. Mltakldl hun ka.t 2 Başkan atel
yesl. - 3 

HUSUSi OTOMOBİL ALINACAK -
JS,39 veya 40 model küçük motörlö 
ıastlkleri vesair a1tsmnı mükemmel 
kapalı Ye dört kapılı oWmoblllni sat
mak isteJ"CDleıin adresllc model, mar
ka. evsaf ve en son t.latbıi b1r mek
tupla dördüncü va.kıt han bh1ncl ka.t 
36 numaraya blldirm<!5l. - 4 ordu.unun kuman an ve ı 1 genera '-aran, her türlü korunma Te ya .... -d bu ,. ,,... tıı. ve liseyi ticaret mektcbhıde bl.t.lr-

Kaoııotung maktuller arasın a • ma kudretlerini onun yüce ,abııında ml§, muhasebe ve muhabcratı kuv- --------------
lunmaktadır. görüyoruz.. Ve ona inanıyoruz. ·TeUl gerek muhasebe ve gerek muhn-

Bir Japon hava tebliği de Japon Yurttaşlarım, ona inatııyoruz. beratta çalı.şmnk üzere lş anyorom. 
bombardıman tayyarelerinin, Şanııi Çünkü o da bize inrı.'Tlmaktadır. Jn- Akşamda (Y. I. T. M. 396) rümuzunn 
mahalli hükUınetinin merkezi bu- önü Şefimizdir. İnönü Başbuğumuz· _m_ı_"ir_:ıc_a_nt_. _________ _ 
!onan Sian üzerine §iddetli akınlar dur. İnönü, Türk milletinin düşünen BİR rtlKSF.K - Ma'kine ve elcktrllt 
yaptıklarını ve burada L1 §lalarla aair başı, ve duyan kalbidir. Bu birlik mühendisi çok cüz! aylık mukn.blllnde 
askeri hedeflerin bombardıman ve beraberlik manzarasının azamc- Ls arrun:ı.ktadır. Türkçıe, nl.ma.ııcn, in-
edildiğini bildirmektedir. tini ve kudretini hudutlarımızın dı- gll!.zce bilir. Akşamda cR. M .• rfımu-

1 (AA ) c:.~ •• • zuna mürocıuıt. Pekin 9 · · - .,,....nııı nın şından halı:nrnk görmek 16.zımdır. 
cenubunda on günden beri cereyan Gençler; milli birliğin bugünü IlAYAN İŞ ARn'OR -Tfirkçe, farn
edcn ıiddetli muharebelerden aonra yanna ulagtıran bnğı ııizleniniz. Va- sızca ve nımca ynzar ve okur. T1caret 
Japon kuvvetleri San nehrin ıimal zifcniz •erefiniz gibi büyüktür. Bu 1,."llerlnde bultmdu: kasiyer Te ~ 

80 ,_,l I'k b' 1- • "' vazifeleri mukemmcl yapar. •1604 
sahilinde .ıu ometre 1 ır ı;.avıs vazifeyi yapabilmek için şunu bir telefon ne mi.iracaııt. 
çizerek Çnlilcri ihata etmişlerdi~. an unutmayınız: Hayat, bir emele, 
Bahııi geçen mıntnkanın çok genıg kutsal bir hedefe raptedilmedikçe BİR .MAT!\JAZEL iş ARIYOR -Ya
olmaııı dolayıııi]e Japonlann bura- ~icdan huzurile ölmek hiç kim- zrhanelerde İngll.lz.ce muha.berat, veya 
da bulunan bütün Çin kuvvetlerini bir allcde ynz tatilinde ~tmenllk 
esir etmeleri pek az ihtimal dahilin- eeye müyesser değildir. Bu hakikate l<;ln bir matmazel ili arar. Ingill7.ces\ 

ermek için her şeyden evvel vatan kuvvetlidir. Türkçe ve rnı.nsızca bUl.r. 
dedir. ~. ı -ve millet aevgisile dolmalı; namus, Akşama 114 rumuzuna m1.:ıwup a mu-

iyi haber alan membalardan bil- şeref ve istiklal ateşile yanmalıdır. raca.at. - 2 
dirildiğine göre her güın birçok sıh- Sizin de bu duyguda olduğunuza _., . i 
hiye trenleri bu demiryolundan ı'tı'mat edı'yoru:z. BİR .u.ıRK GENCi Ş ARIYOR -
istifade ederek gimale doğru geç- Eski ve yeni türkçcyl müke~l okur 

4 - Kiralık • Satılık 
KADJKÖYUNJJE - ~kele clvann

da a.partunan inşasına elverl§ll üç ta
rafı yol olan mturez 1kl ansa ıııı.t.ılıktır. 

Gala.ta - Köpl'Übafı Mehmed Ali 
Paşa Han Afif Türel yazıhanesine mü
racaat. Telefon: 43741. - ı 

MAÇKADA - Tramvnyn. iki da.ki· 
Jm mesafede dört ta.Ut ve dört dn.lrel1 
yerı.1 bir apartmuın satılıktır. 

Galata - K(Jprllbqı Mehmed All 
Pata Han MU Tfirel yamhancmne mn
racıı.at. Telefon: 43741. - l 

BALİÇYI'E - Sanayi mmte.kasındn 
fabrika inşasına elverişli, denize ve 
caddeye Yirmloer metxc yüzü olan iki 
bin lki yüz mntre arsa sat.ılıktır 

Galata - Kôprübaşı Mehmet! Ali 
Paşa Han Afif Türel yazıhanesine mü 
racaat. Teıeron: 43741. - l 

HALİÇTE - İskele yanında ve de 
n.l:z kenarında ayda. kırk sekiz lira irad 
getiren metin bir mülk ~ blıı ~ 
yüz liraya satılıktır. 

Sahife 7 

SATILIK İKi KtJçUK AllSA -
Göztepe tramvay durağı ynkınındıı. 
cııdde üzerinde iki yolun k6feslnde 
lınarca yeni ifraz edilmiş iki küçük 
parsel ayn ayn satılıktır. G~pc is
tasyon caddesi 15J3 e müracaat. 

E.İRALIK YALI - Dörder odnlı 1k1 
dalrell meyva bahçell elektrik :tcrkos. 
Şifa. suyu ve havası ile me~ur. Daire
ler ayn ayn veya birlikte vertıeblllr 
Vanıltö}'de 34 numaralı yalı. İç!ndckl~ 
lere müracaat. _ ı 

SATJLIK AHŞAP EV - Aksarayda. 
KAtıp Musllhittln sokağında sekiz oda 
1çJ ve dışı yağlı boya her tarafı mu
aambalı, ~fon, hamam. ve her türlü 
konforu bulunan ~ tarafı bahçe fcv
kalAde havadnr ve manzaralı ve tram
vay istasyonuna bir dıı.kll:a nıesafede 
bulunan nhşo.p bir ('fV :ıruıktuen beş 
bhı liraya aatılıktır. 233~ No. ya teıe
lonla müracaat edilmesl. - ı 

SATILllt ıtAGiR EV - Aksarnyın 
Jy1 bir semtinde altı odn banyo, tele
fon ve her tilrlfi konforu bulunan bü
yükçe bir bahç.e içlnde bol güneşli ve 
manzaralı kAgir bir ev malttuen rutı 
bin llraya sat.tlıktır. 23396 No. ya Tel. 
ile müracaa.t edilmesi. - ı 

KİRALIK KÖŞK - GözteJ)C'dc Rld
vnnpaş:ı sokak 31 nunuırn.lı bahçeli 
terkos ve elektrikll 15 odalı kô,.qk tek
mili. veya 1kl kat ayn nyn ynzlı~ma 
veya seneliğlnc klrnhktır. Gemıek için 
2U numaraya münı.coot. - 3 

KİRALIK HANE - Kadıltöytındo 
Rnslmpaşa mahallesinde düz sokakta. 
Haydarpaşa çayınna nazır 14, 16 nu
maralı kA.gir evler kiralıktır. İçinde
kilere müracnat. - ı 

...-.ktedir. Bu trenler ayni zamanda Sevgili Türk çocuklan, bu hazır- yazar, avukat yazıhanelerinde ndllyc .. "'" ı k ı · :ı b' · ı 19 M işlerinde ihtisası ve dnktllo yaznhilir . 
• New - York 19 (AA.) - Stefa- yüzlerce tabut da nakletmektedir. 1 gün ermaen ırı 0 an ayıs Askerlikle ilişiği yoktur. Her ne iş 

--~ ajansından: Hava karardıkta.n Japonlar 120 hin tahmin edilen bü- Gençlik ve Spor bnyramı hepinize olursa olsun yapar. Bir .nıınrt.unanın 
hırkaç saat sonra Amerikıın polisi, yük kuvvetler kullandıklarını ka- kutlu olsun. kapıcılığını aileslle birlikte klare cde-

Galata - Köprübaşı Meh.mcd AU 
Pa.şa Han Afif Türel ynzı:haneslne mü 

KiRALIK KÖŞK - Kızıltoprak Mu
radiye karakolu kal'Ş\Slnda 4 eda ç::ı.m
lı bahçeyi havı ve tekmll konföriı h::ı.lz 
16 num!ı.mıı kôşk mevslmlik klrayıı 
verilecektir. Taliplerin içindekilere 
müracaat. - ı -

SATILIK EV - Yedi oda bir salon 
racaat. Telefon: 43741. - l 

gayri kanuni bir ~kilde Amerika- ~ut ediyorlar. Bu mmtakada bulu- Maarir Vekllinlın nutkunu bir me:k- b1llr. Muhtaç vazlyette olduğunda.n YEŞİLKÖYDE - Dört ta.rofı onzı 
dal ikamet eden birçok Alman ve nan Çin kuvvetlerinin yekiinu 180 dtepa ıhı cpkızınbirllı~ktetcn sol!_eyl~nennu.~~tU:~ ~Oaynırumsevacrnalleırin '-~vedlktea.şb"'YAkn.retlAll eerdlll"'e- d:Evtıranoska, Gkl~;tııtmmahd, İrt~ ve Sruı 

yansı kagir yansı ahşap iyi bir mev
kide hnmrun terkos maru:a.rnsı Rçık. 
iki bölük kiraya verlllr içinde il re 
müracaat. Adres: Şehzadeb~ı Mah
mudiye çeşme rokak No. 19 - ı talyttn'lan tevkif etmittir. bin raddC9indedir. .ıc " '""'1 

"' e 1 so ıu.ue ut ....., bln YÜZ 
New • York"ta polisin kahvehane çok sevdiği «Dağ b:ışını dumtı.n almışa Emin Somuncu - 4 beş metre murabbaı an;a. aa.tılıktl.r. 

mnrşı taklb etmiştir. Galata - KÖprüba§ı Mehmed All 
~e lokant.ılara yaptıiı ilk akmlar C5- Sollumda har.p BİR Tt.!RK BAYANI İŞ ARIYOR - Paşa Han Afif Türel yazıhanesine mü 
nasında yapılmış olan tevkifatın Bayrak Milli Şefe V~rildi Eski ve yeni harfleri mükcımınel oku- raeant. Teleron: 43741 . _ 1 
ınikdnrı yüzlercedir. Mevkufların Marş bittikten oonra, günlerdenberi yup yaZ"'l malümatlı bir yazıhaneyi --------------· 

ANADOLUBİSARUıı"DA KİRALJ K 
BAHÇELİ KÖŞK - Hıı.vndD.r nczare1J 
fevkallideyc malik müteaddld daireler. 
Müracaat: Yenlınahnlle Baymm koş
kü yakmmdıı Cuma sok.ak No. 12 - 3 65 i ltalyaa "dır. Amerikanın diğer Almanların bazi mevzi- atletlerimiz tıtra.fllldan Samsundan mükemn· len idare edebilen a.vukat, KİRALIK ODA - Bir .Alnwı mual 

merkezlerinde yapılmış olan tevkifat Ankara.ya getirilen bayrak Milli Şef doktor ' ya.hud hususi hastanelerde ltmesi ne7ıelinde 1-2 Jdşillk mlJbl~ ve 
mikdan meçhuldür. leri geri aldıkları İsmet İnönüne takdlnı olunmuştur. \da.re Iu.."!nında ı çalışır temiz bir a.lle- kapalı balkonlu büyük bir oda kira- ANKARAJ>A - Ke<;iörcn semtinde 

b"ld' ·ı· Bayrak bir mahfaza. içinde idi. Atlet- den iki ki:ııllk bir alleyl gcçlndirecek lııktır. Mektep talebesine de kiralana- Tepebaşında yeni yapılmış dokuz od:ı-

Amerikada infiradçıların 1 ırı ıyor lcrden en genel elinde mahfaza ol- ve pek müşkiil mevkide kalnuş olan blllr. Pazartesiden cumn.rtesiıye kadar lı banyo, çam~ırlık, mutfak, §ehlr su-

harp aleyhinde tezahüratı Londra 19 (A.A.) - Reuterin 
. Sollum civanndalci lngiliz ileri kuv-

duğu halde §ettf tribününe çıktı ve bir ı>nynn mknnslp bir -Ya.zlfe nnyor. aaat ~ buÇtJk ile yedi arasında İstik- yu., elektriği olan ev satllt'khr. An kam 
ynşa scdnlıın nmsındn nclslcümhunı- Müracıuı.tlarııı ciddi olma& .p.yaru lfıl caddadnde 133 numn.mlı Ha.san .EmlAk bankasında Mesut Özkoke mfi
muza tnkdlm etti. Milli Şef b:ıyro~ı tercihtir. Akşnm go.zctcslndc tn:r.s11Atlı bey apartınuını, .tklncJ merdiven bl :rncant Tclefon: 2501 

Ynşingum 19 CA.A.) - OF .I. ajan- vetleri nczdindcki hususi muhabiTi 
n blldlrtyor: narp aleyhinde 30 ma- bildiri or: 
YlStn toplanacak kongre murahhasla- Y • • • 

mahrnzasındnn çıknrdı ve halka adreslerllc •N. K. Z.D rumuzuna mek- rincl kat 6 numaraya mümcaat. - 5 
gösterdi. Bu h:ıreket heyecanlı te- tupla mürnca:ıtlnn. - 3 l\IOBİLYALI ODA ARAllıı"ll.'OR 5 - MÜTEFERRiK 

n şayet B. RoosC'VClt, 2'1 nınyısta söy- Almanlar, lngılız.l~rın perşembe 
llyeceğj nutukta Amerikan harp ge- günü aldıkları mevzılerdcn bazıları
mllertnin şimdiden açık denizlerde nı geri ıılOU§lardır. Almanlar, cür
vapur knfllelerine refnknt ett.iğini ve- etkar fngiliz akını ile dağıblmı§ olan 
Ya Dakar, Singapour, Asor ve Kanar- kuvvetlerini yeniden toplamağa mu-

zahürlere vesile oldu. Bundan 

2 işçi ARIYANLAR Yüksek tnhsll görmüş ve yabancı 11 
sonra talebeler, beden hnreketl~rlne - sanlarda bilen bir bny, Beyoğlunda, 1.>UKKAN DE\'RET!\Jl:."K İSTİl'EN-
-b&.şlndılar. Bu hareketler gerek K d tö Moda a ı y, veya BoCaz}çtnde bir LER - Balıkpazannda Hasırcılard:ı 
MllU Şc! ve Cc.roksc on binlerce ha.1- KADIN ':'E ımKEK BEl~BHR KAL- aile mzdinde bl.r möble oda. nnyor şıeıtercl uıı.ı•~ı diikkAnı devretmek ve 
kın takdir Ve! nlk~nnnn mnZhnr oldu. Fası ARA" ruoı• s ... &-...... tesfnd & ~ " ,........ ~ - un-..ıyedc açılan ...._..... gaze e •Qa.knlof,, ~ kfırlı işe sermayeli ortnk isteyenler 
Milli Şef spor hareket- Suadlye berber salonıma iyi. ücretle müracaat. - 2 Ak§am gazetesinde A. H. rilmuzumı. 

1 l bir kadın ve bir erkek berber kalfası- KİRAl.lK YALI_ r-......lkö .. n~..:a- mektupla mürncnat etsinler. 
Ya adalarını işgnl etmek nlyd.inde ffak lmu• ve ... 0 k daha büyük 
oldu~ .... i ....._ l ._.._., h va o " y 

11_ .. o unu Stılı yee...., o ursa. &Wole a- k ti k Banarak Solluma hakim eri ve atlet erdeki ilerle- na ihUyaç vardır. Aynca iyi bir mani- V'-.. 6 "" ,,. .... \.llti 

kürcü lazımdır. Suadlye Ba{tdad c:ıd- iskele yanında 6 oda, OOınyo, havngnzı, BİR MU.tt.J.İ.!\I B.ı\Fl'ACA iKİ G0 N _ meden memnun elektrik, bahçesi ınükemmeı bütün l_; 

.... ıue nilıruıyl§ler tertip edileceğini uvve er u • • • 1 1 
bıl<llnnişlerdlr. buluihım tepelen yenıden ı~ga ey e-

Harp aleyhtarı tezahürat Ncheeler, mi§lerdir. Bununla beraber, meşhur 
Nye ve Tobey glbl in!iradcı Ayan l\m- İngiliz alayı. hala Sollwna yakın u
lan tarafından tert.lp edilme'ktedlr. hil ovasındaki mevzilerde durmak-

.desi 394 No. M. Uzuncr'e miiracaat. konforu haiz Ya.7Jık kimya. verilecektl.i' Ortaokul tnlebelerile, Lise dol:uz ve 
Relsicümhurumuz, mck~11lerln ve ACELE EİR DAKTİLO BAYAN Çengelköy ı ele yanmda 17 No. ~ onuncu sınıf tnlebcslne hususi <krs 

beden terblyes!. mükellefiert.nl.n yn.p- ARA."l'lYOR _Eski harfleri okumasını müracaat. _ 1 vertr. Müspet bir metod dahilinde eh
tıklan hareketleri yakın bl.r alatn ne bllt'tl bl.r daktllo bayana 1htlyn.ç var. ---:------------- ~n fiyatla ikmal ve mc.."'llniyet hntl
sonuna kadar takib buyurmuşlardtr. Arnu edenler hergün snat beşten son- KİRALIK APARTIMAN - Bomon hanlarına hazırlar. Arzu l'denler Ak· Sovyetler Birliğinin 

Berlin büyük elçisi 
Ber line döndü 

Berlin 19 (AA.) - Sovyetlcı 
Birliğinin Berlin 1,üyük elçisi B. 
Vladimir Dekazanof, Berlin" e döne· 
rtl ı.-azifcsine tekrar başlam11tır. 

Amreikanın Filipin hat 
kumandanı Çunkinl" e 

gitti 
Manilfe 19 (AA.) - Buraya 

gelen haberlere göre, Amerikanın 
Fllipin ndalanndaki hava kuvvetleri 
haşkumandanı genernl Clagett <lün 
aabııh tayyare ile Hongkongdan 
Çunkinge hareket etmiştir. 

İspanyada hükiimet 
erkanı arasında yeni 

· değitiklikler 
Madrid 19 (AA.) - General 

Franco'nun imzaladığı bir emima
ıırıe ile, matbuat Te propaganda 
nı~teşan B. T ovar, matbuat umum 
ınüdürü B. EreiJla ve Alicante va
lisi B. Ribilla azledilmiştir. 

Öğrenildiğine göre, hükumet Aza· 
il arasında yeni deği§iklikler yapıl
lllasa pek rnulıtemeldir. Ziraat Na• 
:trrı B. Benjuınca Ma?iye Nazırlığı
ita. tayin edilecek. Madrid Falanj 
tefi B. Mignel Primo de Rivera, Zi
raat Nazırlığına getirilecektir. Eski 
ruNhariplcr teşkilatı §Cfi B. Ciron, 
q lll:lrJ olacaktır. 

Kanadada yapılan 
ağır tanklar 

M~awa 19 (A.A.) - Kanada 
~:ınmat ve Levazım Nazırı Mon
k da cCanadian.Pacific RailW&Y> 
• umpanyası fabrikalannda halen 
~ııl edilmekte olan 300 ağır tan-
- gelecek hafta tes14n edileceiini 

aoyloni§tir. 

tadır. 

b 1 d 
.., Spor ve atletlerde görülen llcrleme, ra Beynzıd Üniversite caddesi Kül- tide. manzarn.Iı dört oda bl.r hol elek- f3Jllda <F. G.) rumuzuna. 

Amerl•ka a~ a ıgı Devlet Reisimiz! çok memnun etmiş h:m sokak 12 numarada. doktor,. __ , trlk, havngazı, telefon, 30 llraya, nltı --------------
y ve bu münasebetle ha:ıı> ok-ulu müdü- Zeki muayenehanesine mümcna~~~ nylık mlbllyeU de olablllr. 52.324 tele- ALMANCA YE niYAZi 'EDER LE-

rii kurmay albay Belhz3.t Oölrer'I ve sinler. fon nwnarasına müracna.t ıti - Almanyada. yüksek tnhsi1 etmiş 
·ısı· bı•tı'recektı' r harp okulu beden terbiyesi mu:ılllml -------------- bir genç lise ve orta mektep talebelc· 

B. Hüsameddin Gürel'i tebrik ve taıtır İŞÇİ GENÇLl:R AUANll'OR - Do- ACELE SATii.IK EV VE ARAZİ rlne hususi ders vermek istiyor. Bu 
~"" tarafı 1 ın' c1 _ .... :•ede) eylem!J}tir. Kezalik beden tıcrtııyesl kuma tezgAhlan alA.tı hnamthancsln- 6 oda 

7 
dönüm bağ 8 dönilm aıtuçlı dersleri ku"vetıenmck arzu eden 

\....-..t :ınu.u. mfilrelleflyet.1nl tatbik eden general de çalışmak üzere 16-17 yll§ln.rında iş- meyvalı bahçe elektrik, tnt.ıı su kuyu- talebeler Akşamda D.D. rfimuzunn. 
,._., çl gençl"~" ihtiyar bulundu11-.•ndan ıs- :su tramvaya lO daltilı:a mesaf~e mruı- ınünıc..-ıat etmeleri. - ı t1rlr1z Muvaffakıyetle netice vaıu.u TIUl<!r'J ~ Onzl enstitüsü be- """ Y 6 u ~rnsı mükemmel 1tsküdar Xıslklı 

<SıU bl . -•-H-ıı: den tertılyesi .,,bes1 müdürü B. N'-- teymlerln Mahmudpa.şada TnrokÇJ]nr Çll h k +. ra· ,.t•t"" KALANI ıenece1t mukavemetleri tJLU.OUJ'~ ,,,_ ~ e ane ar,ıısında. 19 No. .ı.."llllall •• :ı ·•• .. ..ARA - Blr fen 
ı...ı .. esaslı olanlnre. harp m.amemes1. meddln Kır§rul'ı ve onun vasıtasllc yanında Kaşıkçı han 2 ncl tat 7 nu- pehlivana müracaat. - 8 fakültesi mezunu frnnsızca ve diğer 
.!::Acrrneği vazife edtndlk. Bu teşeb- mu:ılllmlerl t.ebrik etm1şlerdir. marnya pazardan manda her gün sn- demlen istenilen yerde ucuz flntıa ve-
~~üzün muvatr~ğe u~- Merasimln sona. ermesi münasebeti- bahtnn öğleye kndar miirncantıan. SATILIK EV - 'Oç kat ttırg1r. yedi rlr. Adr~: Tıp fakültesinde A. Kn-
tıımıısma mft.saade et.mıyeceğhnlzi ev- le Milll Şef stadyomdan ayrılırken de - 2 oda, mutfak, iki banYo, çamaşırlık ve ya, _ 1 
-ıce de 86yJenı.1şthn. Ş1.mdl. tekra.r halkın içten sevgi t.C'Zahürlert ve coş- YAT..NIZ ntn DOKTORUN _ Muaye- ufak bir bahçeyi havi deniz görür 
·~ l:mal t kun alkışlarlle uğurlandı. maktuen 15,000 llraya. Adres: Türbe ALMANCA DERSLERİ VE TERCO-
edlyoruın. Fa.brlkııln.nnuzın e - -=============--==- nehane ve evine bakacak fyi seciyeli PJyerloti caddesi No. 40 Telefon: 21001 ME .... Almancaya tamamen vakıf 
tlği ve mlkdnrı durmadnn art:ı.n mal- YENl NESRIYAT·. tllr bayan aranıyor. D. A. T. romzile _ 5 fen fakültesinden bir genç, Almnnca 
2Jemenln anlan ookllyenlertn eline mektupla mürncruı.t. - ı -~------------ ve rl~zlye dersi verir veya. öğleden 
geçmesini temln etmek çarelerini YÜCEL BİR DİPLOMALI HEl\tŞİRE _ Blr ICİRALIK AP,\RTIMAN - Şişlide sonra olmak üzere tercüme işleri ka-
bciacağız. hasta.bakıcı ve btr çanuışırcı istiyoruz. nıobllyalı kiralık küçük apa.rt.nna,n, 1kl bul eder. Akşamda. A. D. rumuzuna. 

Mihver devletlerln1n başlıca. malt- Tfirklyenln en büyük rlldr ve s:ı.nıı.t Şlşll son istasyonda .cater Tnyyıı.r oda, mutbak, havagıızlı banYo ınürn- mektupla müracanUan. - ı 
satıa.rı dünynyn. h!Udm ola.bilmek için mecmuası olan YÜ'CEL'ln 75 inci, ma- Kıı.nkı:ıt luıstahancslnc> mürnca..nt e- cant 11-12 telefon: 80326 _ 5 
evvel! den.izlere Mklm olmalttır. Dün- YIS sayısı creğcrll ynzı ve resimlerle dilmesi. 
ya.da hakka knr!Jı gôBterilen ıst.ıh!afa dolu olarak çıkmıştır, tavsiye ederiz. ------------ nthiJK VE KtlçtlK İKİ KÖŞK Kİ 
blr nihayet vcrllmez.50 yakmd:ı. et- BİR MEMUR ARANIYOR - PJyan- :&.ALlKTJn - Elektrik bol su telefon 
!mfmUZlll mütccav1zlerle &mldığmı go gişesinde çalışmak mcre garant.ı çamlık meyva ve seb7.e küçük kOşk ay. 
göreccğlm1z gibi i1stil:n bir kuvvete AKŞAM vereblleeek bir memura ihtiyaç vardır, nen satılıktır. Bostancı Küçükynlı ns-
lau1l bllflll yalnız başmuza lıarbet- aylık otuz 11.rndır. Her gün saat H ne falt üstü Telefon: 52,248 - 5 
mek mecburiyetinde Jaı.lııca.~ 16 arası dördüncü Vıı.kı! han 4 CÜ kat KİRALIK APARTDIAN - Kurtuluş 

Sulh prensipleri hakkınchı. ilk mü- Ab •• ) • 35 numaraya müracaat. - l tramvay caddesi 23 numaralı nn::ı.rtı-
hlm beyanatı yap:ı.n B. Hull demı.,- one ucret erı ., 
Ur tı; l\IODİS'I'RA BAYAN ARAJlllTl'OR _ marun 3 numaralı dalrcsl klrnlıktır. 

l - Azami derecede ileriye götürül- Ttllklye !'.cnebı Zonguldakta çai1.1111nk Ü2lCTC biçıcn ve Kapıcıya mü111cant. - 2 
müş bir milllyetperverllğl.n ticarete diken modistra bayan aranıyor. Sirke- MORİLYELi KiRALIK DAİRE -
mü!rit tahdidat tahmil etmesine mü- Senel!k 1400 kuruş 2700 kuruş el Ankara caddesi 90 No. tem Nı.izım Taksimde Topçu caddesinde Uygun 
sande etmemelidir. 6 Aylık '750 • 1450 • tJzman. - 2 apartımanınm 2 numarnlı konforlü 

2 _ Beynelmllel ticnretln inkişaf S Aylık 400 • 800 • dairesi eşynslle beraber yazlığı kiraya 
edebilmesi için beynelınllel t.icarl ı Aylık l!IO • • 3 _ SATILIK EŞYA verilecektir. Hergün sıcak suyu vardır. 
münasebetlerde farit gözetmemek bir ı------------.;;...- !çlndckilere müracaat. _ ıı 
kaide olmalıdır. Posta ıttıbaduıa dahil olmıyan S.:\T!!.iK DİZEL MOI'ÖRLERi- Üç KİRALIK YAZIHA!'lr'ELER vı: DE-

3 _ Ham maddeler ve t1cari cm.t.ı.a ecnebi memleketler: Senellğt: 
~•-asız bütün milletler tarafından 3600 altı aylı~ı 1900. Qo aylığı tanfsl 55 beygirlik, bir tanesi 70 bey- POLAR - Galntadıı eski Yolcu salonu 
'"'"..,... 1000 lnıruJtur. glrllk kara ve deniz vasıtaınrmda. kul- karşısında, kalorlferll müsto.ıdl 6 oda-
temin4 eTdli!~rillmemeı~.","' verlşlne &ld lanılır milkemmel blr halde dört aded h Yazıhane, altında kaloriferli mn~za. 

..... &.u":i' lik Telefonlarımız: Bıışnmhıırrh: ZOS6 (Merccdcs - Bcnz) marka Dlzcl motör- a.rkasındı:ı. her hususa elvcrl§ll büyük 
beynelmilel nniaşmalar müsteb 'fazı işleri: 207G5 - idare 20681 lerl satılıktır. Sirkecl Orhaniye cad- depo ve lttlsallnde Tahir hnnmdıt ka-
memleketJerl ve bu memleketJeıı alla- l\lfidür: 20497 desi No. 23 müracaat. Tel: 20992. Jorlferll ve osansorlu 7 odalı bir yn-
Uslnl hlıruıye edecek şckllde tanzlm - l zıhane katı klrnlıktır. Müracaat: Ga-
cdil lidlrlcr Rebiülahır 23 - Bızır ıs ı ta T h'-mc · · · a a ıc hanında No. l Tel. 426'.Zı 

ALMANCA DERSLP.Rİ - Bcrlinll 
bl.r Alman mu:ıllimesi kolay ve seri 
usullerle almancayı kısa bir z."lmnn
dn öğretmckt.cd.Jr. Bu llsand:m ikmale 
!imlan talebe;-! tatil den-esinde lmti
han:ı muvnf!ıık olacak derecede ha
zırlar. Münferldcn veya gtup halin
de talebe bbul ed r. Bu talebeye ey
ını ronunn knd:ır pek ehven bir ilcrct 
ta.tblk edilcc~kUr. Paznrcüın maada. 
~er eün saat 3 buçuktan '1 ye kndcı.r 
IstlklAI enddesinde 133 nwruı.ralı Ha
san bey apartıınnn, ikinci. merdiven 
lbirlncl kat B numaraya. müracaat. 
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MEKTUPLARINIZ! ALDIIUNIZ 
Gazetemiz ldnrehaneslni ndres 

olarak göstermiş olan karllerı
mlzden 
A. - 8. D. - E. K. G. - Radyo 

N. S. - MU. - T. c. 
namıanna gelen mektuplan ida

rehanemizden nldınnal::ı.rı tlca 
olunur. 

5 - Beynelmllel mali müesseselerin s. tm. Gfi. ö~. tkı. At Yat. .KELEPiR OTO.MOBiL - Ta.şraya 
nizrunnameleri ve mali anlnşmalar E. 7,07 0,14 UG 8,44 12,00 1,5 hareket dolayıslle Amerikan ytınl ve 2100 LİRASI 3 SENE TAKSİTLE_ •IJl•••••••••ım•mlii,11 
esaslı teşebbüslere ve bütün memlc- va. 3,31 5,38 13,10 17,08 20,24 22,1 kapalı bir otomobil sa.tılıktır. Uı.stik- 2500 lirası peşin. 7 odn.lı karglr 1ki 
ketlerde bu teşebbüslerin devamlı in- lerl henfiz çekiçleri üzerinde ve yeni- a.yrı daireli ev 5200 11.rıı.ya satılıktır . 
kişafına ynrdun edecek ve bütün İdarenane: BnbıAll civan dlr. Otomobil yalnız 18 bin kilometre Terkosu elektriği vardır. Almak ıstc-
memlekctlere rclahla.rile telifi kabll AcımusJuk sokak No. 13 yapmıştır, ekonomiktir. Adres: Kadı- yenlerin Fatih Fevzi pa.şa C'.lddesl 
tienri usuller va.c;ıtnslle tediye imkfı.nı m••••••••••••llııi köv Acıb::ıdem Mecidiye mahallcsi ör- Emlrbuharl sokak 2G numara-~ :ı he.r-
verecek tarı.da yn.pılmıılıdı.r. nck bağı telefon: 60227 gür. ü!;Icye kadar mürncnnUarı. 

ı 

Kalörifer kazann 
Radyotör ''e Botulan s:ıtılıktıı. 

Pcrnpalas ka.rşısında 187 No. Bn· 
rnn npartımnnımı miırncııat. 
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Askerlik işleri 
Betiktaı asker Iik ıul>e

ıinden: 

BULMACA MIZ l 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 •-1--1-1.~·I=~-'· = 
MEiHU R 

m. ş ! .. !!- - na!!a!!L._ [ 
dır, 8 t N O B R saathı.bı blltesl Ji\bek. m.IJ>a.

uzla icmelerı, ve Lokantası 
. K lrahktlr. ] 

tsterenıerın Emtnl5o.tı Arnopulo Han 5 numaraya mti.racaatıan. 
1 - 31..2 - 332 doğumlu dahil 

tekmil ihtiyat acemiler ile hu do
ğumlulardan muvazzaflık. hizmetle
rini yaptıklarına dair ellerinde ve
sikası bulunmıyanlar nüfui cüzdan
ları ile, 

2 - 316 ve daha rıenç aoğumlu
lardan muvazzaflık hizmetlerini tam 
olarak yaptıktan 11onra yükıek tah· 
ail görmüı olanlardaaı yedek subay
lığa isteklilerin diploma ve nüfus 
cüzdanlarile, 

3 - 336 doğumlulsrla rnuamele
ye tabi olup lise ve daha yüksek 
tahsilini bitirmiş yüksek ehliyetna· 
rncsi olmıyanlar nüfus cüzdanlan 
ve okul vesikalariyle, 

4 - 336 doğumlularla muamele
ye tabi gayri islam tabib ve vete
rinerlerin de nüfuıı cüzdanları ve 
diplomaları ile birlikte, 

5 - Yukarıda 4. madde yazılı 
erler 22 Mayıs 941 per§embe günü 
sabahı l!ube merkezind::: bulunacalc
lardır. Gelmiyenlerin hakkında As. 
ceza kıınu.nları hükmüne göre mua
mele yapılacağı ilan olunur. 

Emekli ve yedek subay
larla askeri memurları 

şubeye davet 
Be,ilttq askerlik ,ubesiaden: 
Beşikta§ askerlik şubeainde ka

yıtlı henüz yaş haddine uğramamış 
olan emekli ve yedek (Eslci tabirle ı 
Birinci ve İkinci sınıf ihtiyat zabitan 
ile memurini askeriye) subaylarla ı 
askeri memurların seneiik yoklama
larına 1 Haziran 941 günündon 
itibaren J>aşlanacak ve 20 Haziran 
941 akşamı nihayet bulacnkbr. Bu 

3.--ı--ı--ı---+-
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yaa şe:ralü faydalıclJI'. 
Oep saati krom.dan arka& fantuı 22 Lira 
Cep a.a.tı kromdan arkası fantuı çek 1nce 25 Llra 
Cep saati gümtlf arkası fantazı. 30 Lira 

Ucus saatler haltlk.l tasarrufu t.emJn etmes. Saa.tın 
talltea1 YükBek. mübayaa şera.itl faydalı olmalıdır, 

Tilrkl.yede evsafının filkseklltue fllbret bulan 
8 t N O B R saatleri bütün fa)"dalan camidir. 

Çünkü: Dllre mark& saatlerden ucuzdur, 
Tasa.rrufu temin eder. 

Çünkü: Hayatınızda sizi ~ sa.ate muhtaç etmez. 
Çünkü: On bet sene r.:a.rfmda tamir parası vermczslnis. 

Bu fırsattan J.1tlfad.e etmek istlyen taşra müşterllertmız bedelln1 posta 
--~ vasıtaslle peşin l'ÖDderd.1.klerlnde posta ilcretl tarafımıza au ol..ma.k tızere 

Soldan sata Ye yukarıdan a.şatı: 

ı - Mektup atılan daire. 
2 - Ayakta durur - Nefi edatı. 
3 - Abus çehreli. 

saat gönderilir. 
D t K K A T : Slnger saatleri İsta.nbulda. yalnız Emlnön11 merkezindeki 

mağazamızda sa.tııır. - İstanbulda ~ubemiz yoktur. 
&INGER SAATLERİ Mafan'lı, İstanbul, Eminönü caddesi, No. 1 

Babanın yansı. Devlet Demiryollan ve Limanlan İtletme 
Umum idaresi ilanlari 

4 - Tersi beyazl~r dem.ektlr • ı 

5 - Tersi tafra. yapmaktır. 
6 - Hilesiz - Mayası var. 
7 - Haddinl tecavüz ediyor. ========================-====~ 
8 - Büyük fransız lügatl 
9 - Genl.şll.k - Ta'bll bir tatlı -

Taşkın su. 
10 - AıJlkilr - Nota. 

Geçen bulmacaınuın halli 
Soldan sa.ts ve yukarıdan ~alı: 
ı - Marul, Acar, 2 - ~lkAr. İma, 

3 - Rlvanoı, Az, 4 - Ukavemet, 5 -
Llne, Rak, 6 - Romanyalı, 7 - Le, 
Yuva, 8 - CI, Travers, 9 - Ama, 
Alarga, 10 - Razakı, Saz. 

Avrupadan diplomalı 

Terzi ve Kürkçü 

SAADET 
Beyoğlu lıtiklal Caddesi Karl

man Mağazası yanında 

Telefon : 41 492 

Yapılan eksiltmesi neticesinde talibi çık.mayan ve muhammen bedeli 
200500 lira olan 20 kamyon 3 otobüs ve bir tank kamyonu ve yedck.lerl 
30/ 5/ 19.U cuma günü saat 15 te pazarlıkla Ankarada İdare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu l§e girmek lsteyenlerln kantınun tayin etU~l veslkalan hamllen a.y
nl gün saat 15 e kadar komisyonda isba.tı vücut etmeleri JA.zımdır 

Ş:ırtnameler Anknrada Malzeme dalres!nde, liaydarp:ı.şada. Tesell!lm ve 
Sevk şentğf.nde görülebilir. (3660) 

* Muhammen bedeli (12370> Ura (50) ku~ olan muhtelf eb'atta H5 Kg. 
yUvarlak başlı tırnaklı cıvata. 385. ltllo düz freze başlı tırnaklı cıva.ta., 1400 
kilo T b~lı cıvata, 3630 kilo altı köşe b aslı cıvata,102 kilo yuvarlak başlı dört 

köşe dipli cıvata Ue 15450 kilo somun (3/6/ 1941> salı günü saat (15.30) on 
beş buçukta Haydarpaşa.da Gar binası dahilindeki komisyon tarafından 
kapalı zarf usullle sa.tın alınacaktır. 

Bu 1şe glnnek tsteyenlerln C927) lira (79) kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekllflerlnl muhtevi zarflarını ayni gün 
saa.t (14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vennclert Idzundır. 

Bu işe alt şartnameler komLc:yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(3847) 

Kapalı Zarfla eksiltme ilanı 
yoklamaya İstanbulda bulunan Le- iill••••••••••••ıi Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Fabrika ı:e matbaaya 
elverişli bir BiNA 

SATILIKTIR 

I - Ankartı.da İstiklal caddesinde İkinci Vnkıf n:partımnn dahUinde 
bulunan Sinemo. salonunun tadilen tiyatro tatbikat sahnesi inşaat ve tesi
satının ikmal ve itmamı. 

II - Bu.inşaat ve tesisatın keşlf bedeli (172969,45) llradır. 
IlI - Bu tadilatın inşa ve tesisatına aid fenni evrak şunlardır. 
A - Münakasa programı. 
B - Mukavelename. 
C - Şeraiti umumiye, 
Ç - Fenni şnrtname. 
D - Projeler. 
IV - Üçüncü maddede gösterilen evr:ı.k Vakıfiar Umwn Müdürlüğü 

İnşaat Müdüriyetinden (865) kuruş bedel mukabilinde verllir. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
Bugüne kadar yapılan mübayaalarda satın alınınıyarak 

sahiplerine iade ed1lmi§ olan yuğunı.lmuş ve mağşuş afyonlann 
toprak ınahs11ller1 otist tarafından satın alınmasına karar ve
~ olduğundan müstahsll veya mutavassıt ellerinde bu gi
bi atyonlan olanlar aşağıdaki hususatı ehemmiyetle nazarı 

dikkate alarak bu nevi afyonlarını ofise satablleceklerdlr. 
1 - Yuğurulmuş ve mağ'şuş atyonlar, sandıklı olarak ts

tanbulda ve Afyonkarahisanndald ofis şubeleri tarafından sa
tın alınacaktır. İstanbul ve Afyonkarahisannda malı olanlar 
bir sandığı dolduracak kadar afyonları bulunmadığı takdirde 
sandıksız olarak asgari hadlerde dahi teslimat yapabilecekleri 

ı gibi, birleşerek aralarından birisini mutemet tayin etmek su
retile dahi teslimat yapabilirler. Bu takdirde teslimat sandıklı 
olarak yapılacaktır. Ofis bu mutemedi mal sahibi addeder. 

2 - İstanbul ve Atyonkarahisan haricindeki mahallerde sa
kin olup ellerinde mağşuş veya yuğurulmuş afyonu olan muta
vassıt veya müstahsiller bu mallarını bizzat veya bir mutemed 
marif etile ofisin yukarda bildirilen iki şubesinden birine nakil 
veya irsal ederek bu 1kl şubede sandıklı olarak mallan teslim 
edeceklerdir. 

3 - Bu kabil afyonlar en geç 10 haziran 1941 salı günü ak
şamına kadar İstanbul veya Afyonkarahlc:annda ofis şubesine 
teslim edilmiş bulumnalıdır. Bu tarihten sonra yapılacak tes
limat kabul ed.ilmiyeceğl gibi bu yolda serdedilecek hiç bir ma
zeret dahi kabul edilmiyecektir. 

4 - Afyonlar İstanbul ve Afyonkarahiı:ıannda ofosin mu
vazzaf eksperleri tarafından muayene edilerek mahiyetleri ta
yin ve mağşuşlardan tenzil edilecek diğer ecnebi maddeler 
nlsbetl tesbit olunacaktır. 

5 - Yuğurulmuş afyonlann ince toplanmış olanlarına be
her morfin derecesi için 50 kuruş, kaba toplanmış olanlarına 
beher morfin derecesi için 37 ,5 kuruş ve mağşuş afyonların da 
kıymetsiz olarak ayrılıp ofise bırakılmış olanlarından gayrisine 
şamil olmak üzere, beher morfin derecesine 25 kuruş fiat tes
bit edilmiştir. 

6 - Bu karar afyonlann temiz ve ince toplanması uğrun
da yapılan propaganda ve teşviklere ve bu maksatla ofisce alı
nan ve alınacak olan tedbire zerre kadar halel getirmiycceği gi
bi mağşuş afyon sahiplerine ilerideki ma.hsüller için cesaret 
verecek mahiyette olmayıp, sahibinin hatası yüzünden bu ka
bil afyona bağlı sermayenin seyyaliyetinl temine ve hassaten 

Cağaloğlunda fabrika ve 
matbaa ittihanna elveri~li , 
betonarme yeni bir bina sa
tılıktır. «Akşamı> idaresine 
müracaat: Telefon: 20681 

vazım, Veteriner, Eczacı ve Tabib
lerin yoklamaları 1 Haz.İran 941 
gününden 7 Haziran 941 gunune 
kada r devam edecekt.lr. Diğer su· ı 
bay ve askeri memurlanı. yoklama· 
lnn 8 1 laziran 941 gününden 20 ı 
Haziran 941 gününe kadaT devam 
edilecek yoklama günleri haftanın 
pazartesi, çarşamba ve cuma gün
ieri saat 8.30 dan 18 e kadar salı, 
perşembe günleri öğleden sonra saat 
14 den 18 e kadar c:.şağıda yazılı 
vesikalarla birlikte bizzat müracaat •m•• ••••-•••• lll 
edeceklerdir. 

1 - Emekli ıubav ve memurlar: 
a) - Nüfus hüviyet cüzdanının 

Hali tasfiyede bulunan 

ŞARK MERKEZ ECZA 

V - Eksiltme 2 Temmuz 941 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 
on beşte Vakıflar umum müdürlüğü inşaat müdüriyetinde toplnnacnk 1ha- 1 
le komisyonu marifetlle yapılacaktır. Teklif mektuplnrı kararlaştırılan 
sn.attcn bir saat evveline kadar makbuz mukab!linde komisyon relsllğine 
verilmiş olacaktır. Posta gecikmeleri kabµlc şaya.n de~llcUr. 

VI - Tanzlm edilen proje ve keşınerde yabancı memleketten gctırtı
mesi icap eden makine, ve elektrik malzemesine aid (27630) liralık klerink 

1 
mezuniyet! mevcuttur. 

memleket servetinden addettiğimiz yuğurulmuş ve mağşuş at
yonlann da bir defaya mahsus olmak üzere kıymetlendirilme
sine fırsat verilmesi maksadına matuftur. 

7 - 941 mübayaasında mağşuş afyonlar sureti kat.'iyede 
mübayaa edilmJy cği lbi yuğurulmuş afyon r dahi müba-

tasdikli sureti 
b - Maaş resmi senedi (Beraat) 
c) Varsa a:oıkerlik vesikası 
d) l ler hangi bir fen şubesinde 

ihtisas yapmış ise diploması 
e) Sıhhi subayların diploma ve 

ihtisas vesikası 
f) iki aded 4,5 X6 eb'adlnda ve

sikalık fotoğraf. 

Türk anonim şirketi 
tasfiye bürosundan : 
Tasfiye mu:ı.melı\tının 1cabat.ından 

olan llusus:ıta dalr aşağıda yazılı ruz
namedek! mevad hakkında müzakerat 

VD - Eksiltmeye gireceklerin (9898> lira (47> kuruş muvakkat temi
nat vermeleri ve ~ğıda yazılı vesikaları haiz olmııları şarttır. Bu vesika
ları ibraz edem1ycnlere üçüncü maddede zikredilen evrak verilemez. 

a> - 941 yılına aid ticaret odasından alınmış vesika, 
b) - Nafia Vekl\letinden alınacak müteahhitlik vesikası, 
c) - En aşağı 1kl yüz bin Hralık inşaat \"C bu kabil tesisat lşl yapmı 

ve muvaffak olmuş bulunduğuna dair vesika. 

Il - Yedek subay ve askeri mc· 
rnurlar: 

a) Nüfus hüviyet cüzdanının tas· 

vırı - Eksiltmeye gireceklerin kapalı znrfın lhsarında ve teklif mek
tuplarının yazılışında ve bu zarnann tevdilnde ve posta ile gönderllme-

15 te Sirkecide Horasancıyan hanın- sinde 2490 sayılı kanunun 32, 33 ve 34 ncü maddelerine harfiyen r•ayet 
da 6 numarada içtima edeceğinden edilmcs' lazımdır. 
hlssedaranın, içUma. tarihinden bir lX - İşbu inşaat ve t~slsatın bedeli vahit flat esası üzerinden ikk!ne-

icrası ile kararlar verilmesi için hls
sedaran umumi heyeti 11/ 6/941 tari
hine müsadll Çarşamba. günü saat. 

dikli sureti 

b) Askerlik vesikası (Tahsil tez
lcerc:oi, yedek subay d:ploması) 

bı .. fta evveline kadar müracaat ede- cektır. (3725' 

c) Her hangi bir fen şubesinde 
ihtisas yapmış ise diploması 

rek makbuz nıukabllinde hflmll ol
dukları h1ssc seııedlerinl ve yahut 
banka makbuzlarını tastJye bürosuna 
tevdi etmeleri ilan olunur. 

d) Sıhhi subayların diploma ve 
ihtisas vesikaları Rt!~AlUE: 

e) İki aded 4,SX6 cb'adında ve- ı - Tasfiye memurlarından bay 
sikalı fotoğraf. Necip Serdengeçtl'nln vefatı dolayı

sile inhiliU eden tasfiye memurluğu 
Halen lstanbuldan hariç mahal- hakkında müzakere icrası ve bir ka

Jerde Lulunan emekli ve yedek su- rara raptı, 
baylarla memurlar yukarıda yazılı 2 - Şimdiye kndıı.r ifa edilen tasfiye 
vesikaların birer suretirıi bulunduk- muamelAtı ve hesabatı hakkında lza
hrı yerin askerlik şubelerine müra· hat itası ve kararlara raptı. 

7.AYİ - Halep jandarma taburun
can 1334 senesinde aldığım terhis ve
sikamı zayi ettim. Yenisini al:ıeağım
dan eskisinin hükmü olmadığı IJ!n 
olunur. 

Adres: Kabataş, Yarasa sokak 12 
No. lı evde :\tehmed Sellin oğlu 315 
tevellütlü IJ:ıs;uı Türkman, 

Fenni sünnetçi 

A VNI T ÜRKCAN 
A~ı, enjeksiyon, kanlı, kansız h:ıca

mat ve pansumıın yapılır. 

Dişlerinizi muhafaza etmek isterse
niz, sabah ve gece yatarken RİDA d~
suyu mahlUlü Ue dişlertnlzl fırçalayı
nız, akabinde gara.garasını yapınız. 

ZAYi - Ye§llköy nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfus tezkeremi ve 
beraberinde Bakırköy askerlik şube
sinden vcrllen askcrll.k tezkeremi kay
bettim. Ycnls!ni alııcaITTında.n, eskisi
nin hülmıü yoktur. caat ederek pul ilsak etmeksizin .. 3- Tasfiye muıunelMı hakkında 

tasdik ettirip taahhütlü bir mektup· muraklp rap0runun okunması. Kamil Tunç 

la şubemize göndermeğe mecbur- ----------------------------------------~------------------------------------------

Kabine: Ç:ırşıkapı tramvay durağı 
No. 99 1''enni sünnetçlJik. 

~ur Mek~plannda bclundukları ı-~~~~~-)~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mahallin açık edrcsini yazmakla mü- .. -'~~. · ~ 
kclleftirler. Senelik ihtiyat yokla- 4"/.J:. ~ 
rnlisına iştirak etmeyen veya ta~ra
da olanlar yukarıda yazılı vesika su-

retlerile bulundukları yerleri bil- ! ~ ~ PA R A 
dirmeyenler 1076 •Ryılı kanunun \\( /\ 
1 O. maddesine tevfikan elli lira para ! ~\ ~ 
cezası tatbik edileceği ilan olunur. -

). • ftt\.YAT;:YARIJ.INI~ 
DİREKSiYONU DUR 

yaa harici bırakılacaktır. 
8 - Fazla tafsilat mahalU vilft.yet ve kaymakamlıklar vası

tasile köylere kadar temin edilmiş olmakla beraber alakadar
lar bu tafsllatı ekim mıntakalnnnd:ıki en yakın Ziraat Banka
sı şube ve ajanslarile ofis şube ve ajanslarından da alabilirler. 

<c376lı> 

Ordu Hastabakıcı hemşireler okuluna aid bazı 
izahat ve okula kayıt ve kabul şartları 

1. - Ordumuza hastabakıcı ve hemşire yetiştirmek ü~ere Ankarada M. 
M. V. tarafından 1939 senesinde açılını., olan hastabakıcı ve hemşireler rl~u
luna bu sene de 50 talebe alınaeaktır. Okula girmek nı-zu edenler, bulunduk
ları mahallin valiliğine, kaymıı.kamlığı.na veya askerlik şubelerine dilekçe ne 
müracaat edeceklerdir. 

2. - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar. memur 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

3. - · Mezun olanlar altı senellk mecburi hizmetlerini ordu hastnneSln
de yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi teşek
küller kendilerine açık olacaktır. 

4. - Tahsil müddeti 3 sene olup bu müddet içinde okurlara ayda beş lir• 
harçlık verllecek ve iaşe ve llb:ı.sları tamamen okula ald Qlacaktır. 

5. - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira nsll manşdnn 
başlamak üıere maaş alacaktır ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır. Bu zn
man dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya aid olacaktır. 
dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya aid olacaktır. 

6. - Okul 15/Eylül/ 941 de tedrisata bo.şlıyacaktır. 
7. -- Okula ka1't ve ko.bul şartlan şunlardır: 
a - Türkiye Cümhurlyetl tabaasından olmak ve Türk ırkmd:ı.n bulun

mn.k. 
b - Sıhhntl yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmc~e mfi

snlt bultınmak cbunu her hangi bir hastane sıhhi hey'cti raporu lle tesbit 
ettirmek ve evraka b:ığlamak Hizımdır.ı 

c - Okurun yaşı on altıdan aş:ı.t?ı ve ylrml lklden yukarı olmıyncaktır. 
d - Kendisi, ana. ve ba.'bıu;ı met ehlinden olmak cbu vaziyet pollsçe tev

sik ettirilerek enak:ı. b:ı.~lanacaktır. 
1 e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak teleme 1mt1hanlannda mu-

' 

vnf!ak olmak şarttır. Veya bu derecede tahsil gördüğünü isbat et.mekt tas• 
dikna.ıne veya bunun tascllkll bir suret mu::ı.ıneleyt evrakına eklenecektir. 

1 

f - Evll veya nişanlı bulunmamak ccvvelce evlenip boşananlarla kocası 
ölmüş olanlar kabul edlllr.ı buna afd medeni hfıll bildirir miiSbelt evrak keza 
eklenecektir. 

g - Okur sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden terketUğl, evlenme Yazın sayfiyelerde ho§ vakit 
geçirmek için meşhur 

A ~ 
sareti ne veya diğer inzibatı sebeplerle okuldan çıkıı.rıldığı, altı senelik mec-
buri hizmetini yapmadığı veya tamamlamadı.ğl ve yahut sıhhi sebepler d.ı· 

'!~~~~, şındn. okuldan çıkarıldığı ttı.k.dirde tahakkuk ettirilecek mektep masrnUarı
iiii ı nı tama.men ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru clduğuna 

dair noterlikten tasdikli ve kefllll bir taahhı.itname verecektir. 

1 

8. - Yukarıdaki şeraiti haiz olan okur, okula imtihansız olarak ko.bul ioARuiNi aiu"N Is sAHKAsıNoA 
IKRA~l_vEı.( HESA8' • Ay~.!3 

Büyük ve heyecanlı roman 
ıeriaini okuyunuz t 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuruo. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzd( virmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip «AKŞAM 

Mntbaa!ı Kitap servisine:> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinder: size yüzde 20 iskon· 
co yapılacaktır. 
~ ' ... ""' .. -. .,... .. ,... ... 

, - • ••"· • \o 

rT. iŞ BANKASI 
edUecektir. 

9. - Yukarda.ki maddeler mucibince evrakının muameleslnl bitirenler• 
den, vil!'iyct veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya askerlllı 

K üçük tasarruf hesapları 

1941 ikramiye plani 
KEŞlDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, .3 İkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

şubelerl vasıtası ile evra.klarını doğrudan doğruya Ankara merkez hastane---. ... _. ..... _____________ ......, .... -... ____ ..,.iliiilliiiilı:J sı baş tabibi ve okul müdürlüğüne gönderilecektir. 

1941 ikramiyeleri 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Müdürlüğü 11anları 

Umum 

Van işletmemizde münhal bulunan göl vesaiti için motör makinisti alı
nacaktır. 'l'nllp olanlann şeraiti anlamak üzere mevcud vesalklerlle birlik
te umum müdürhiğümüz zat işleri şubesine müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (3892> 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları ' 3 " 1000 .. = 3000.- .. ____ i::m: __________________ ____ , 

2 .. 750 = 1500.- " 
4 " 500 •• = 2000.- " 
8 N 250 M = 2000,- fo 

35 " 100 .. = 3500.- .. 
80 •• 50 .. = 4000.- .. 

~00 zo .. = 6000.- .. 
L 

Mildüriyetimizln Şehzadeba.şındakl Tcberrüknt ambarında mevcut (43G) 
kalem muhtelif köhne eşya. açık arttırma suret.ne satılacaktır. İhalesi 4/ 6/ 
941 tarlh!Qe mü sadlf çarşamba günü sant on beşte Istnnbul Vakıflar baş
müdürlüğü blnnsında toplanan komisyonda yapılacaktır. Eşyaların muham
men bedeli 1021 lira 75 kuruştur. 

Teminat akçesi 153 lira 26 kuruştur. Şartname hcrgün levazım kalemin
d e, eşyalar da her gUn öğleye kadar ı.;chzndeb:ışındakl anbarda görülür. 

(380U 

ıo. - Mürıı.ca.atıann Ağustos 1941 nihayetine kadar sona erdlrllmesl. lA.
zımdır. 

ıı. - Okurların ko.bul edlldlklerl ve mektebe hareket etme tarlhlert 
aynı makamlar tara.tından kendilerine bildirilecektir. 

12. - Kabul edlleceklerin okultın bulunduğu Ankarnya kadar gelmek ve 
okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi hastalıklan tebeyyün eden
lerin memleketlerine gitmek lçin masraf edecekleri yol :para.lan kendilerine 
aid olacaktır. 38371 

Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi 
Dekanlığından : 

Fa kültemizin Antropoloji enstıtüsüne imtihanla bir asistan alınacaktır. 
İsteklilerin Istanbul üniversitesi veya Ankara dil ve Tarih Coğrafya fa.

kiıltesi antropoloji şubesinden mezun olmnsı ve bir ecnebi dllln1 iyi bllmesl 
şarttır. 

İmtihan yazılı ve sözlil olarak 22/5/1941 perşembe günü saat 14 de y&• 
pılacaktır. Isteklllerln 21/ 5/ 1941 çarşamba günü akşamına kadar dllekçe ve 
n;üsb!t evrak lle fakülte dakıı.nlığına müracantlan. (2595) (3675) 


