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Geceki ve a Sabahki Haberle 
t<t'it:iiA§ *M#ii 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Amba · Alagide dük 

D' Aoste beş general 18 
bin İtalyan teslim oldu 

Mrii 

Amerikanın' 

Fransa ya 
bir tebliği 

Dostça münasebetin 
devamı için mütarelie 

Bütçe müzakeresi pa
zartesi günü başlıyor 

Encümen varidat bütçesini 309,743,001 
lira olarak kabul etti 

Fransız 
kabinesi 

Pariıte Amiral Darla
nm reisliği altinda bir 

toplanti yapıldi 

--- f&l'tlarına riayet 
Kahire 22 (A.A) - bgiliz umu- d I Pn 21 (A.A.) - D.N.B: 

mi karargahının teblıği: Libyada, e i melidir Tuz miJdcdaa vergisinden yapılan tenzildt içkilere Oune gazeteamin bildirdiğine 
T obrukta vaziyette hiç bir değişik· yapılan :am ile telali olunacak aöre Clün alqam 8-.<nls&let bi· 
lik yoktur. SoJJum mıntakasında, Va,İngton 2 J (AA.) _ Reuter: D8151Dda amiral Darlan'm riyaae-
motörlü keşif kollarımız, yeniden Sözüne ir..anı1ır bir kaynak.tan bildi- tinde bir nazırlar konferansı~-
düşmanı şiddetli surette hırpalamış- rildiğine göre, B. Hull, dün Viclıy Ankara 21 (Telefonla) - 1941 Tuzdan alınacak müdafaa vergi- pdmıttır. Harbiye DUll'l p:neral 
)ardır. hüktinıetinin Amerika Birleıik dev- mall yılı bütçesinin tedldkleri bit- sf 1 ~ 1nQirildtğinden bu Hantziger ve iid:ieat llUD'I B. 

Habeşistanda, Dük d' A~ste, _refa- Jetleri nezdindeki büyük elçisi B. miş, 1A.y1ha basılarak Aza.ya dağı- fasıldan 1,750,000 liranın tenzili Boutlıillier ile bafvekil muavini 
k~tinde beş general ve hır ;Wkdar H~nri Haye'~· Fransız • Amerl.W tılmıştır. Meclis, bütçe müzakere- icap etmJştlr. Fakat btmun bir ~.DBarlan. n_:~_thu._ Mu•!-1.~~ 
yuksek kurmay subay oldugu hal- munasebetlennde iyi bir anlaşmanın .. .. u:ıııuuuru DCDOU1 ıı:ıa1111 lllljU"' 

de Amba • Alagi mıntakasındnki tetiai i .0 ,.. .. 'din Al !erine pazartesi gunu başlıyacak· kısmı içkilere yapılan zam ile te- maa. Ltirak ea-1.Jerdir. • çı yegane umı , manya .. .. • UADf 
bütün teçhizatın tevdiinden aonra, ile müzakerelerde Fransanın katt su· tir. Encumen, masraf bütçesini lafi edilecektir. Encumen, maz- Guete, Gnira1 Darlan'm dün 
d_ün teslim olmuştur. Bu mıntak_a. da- rette .. mütareke ıartlanndan aynlmı- hükfunetin teklifinden 5 milyon batasında teşkil!t ve kadroların ~ büyiik elc;iai B. Abetz'le 
k'. muharebe ~sna~ınd~ ve mute~-ıyacağı hakkında tahriri ve kati teyi- lira kadar fazla. olarak 309 mil- ihtiyaca uygun hale lfraını te- l.Cfe R3rüttüiibıii bildinneldedir. 
kıbo.-ı alınan esırlerın mıkdan 18 hın datta bulunmasında olduğunu res- yon 743 bin 307 lira üzerinden menni etmiş son söz olarak da J 
ile 19 ~İn araı>ınd~dır men bildimıiftir. • varidat bütcesini 309743001 lir~ demi tir ki: ' B. Roosevelt Addıs - Abeha nın cenubunda Fransamn Va m ton , . ş · · 
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.A.Li ile VELi 
Habilitasyon mu? 

Efem?! 
:Ali - Bugünkü gazetelerde 

okuyacaksın, Veli, ajaıns tel
grafları arasında şöyle bir ibare 
var: c ... üç gencin de habilitas
yon mesaisi verdikleri...> Bunu 
Yüksek Ziraat Enstitüsünde rek
tör söylemiş. 

Veli - Efem? ... Habilitasyon 
mu~ 

- Hani fransızca bir kelime 
vardır: 

c:Kaınuni ehliyet), «salahiyet) 
manasına chabilitation> ... Fakat 
baştaki eh> telaffuz edilmez ... 
lıte bu cümle, ckanuni ehliyet 
elde etmek için çalıştıkları• sure
tin-de tercüme edilmek istenme
miş de her nedense bu habilitas
yon münaaip görülmüş ... 

- Çolı: aykırı kelimesi olması 
bertaraf, acaba niçin bayle fır
eatlar kaçırılıyor: Türkçe ekler 
ve kökler ne güne duruyor? On
ları diriltmek, kullanmak, türk-hülen devam etmekte olan göller • • • f g olarak kabul etmiştır. «Başta Millt Şeftmizln en bu-

muharebesinde, kıtalar, ilci fırkanın sefınnın beyanatı Varidat tahminleri yapılırken yük istinatgihımız olan basiretli • çeyi sağlam türkçe yapmak, fran-m eS8J sızcanm acayip bir panayirl ha
linden kurtarmak için neyi bekli-

bakayasından mürekkep bulunan .. ':~~n 21 (~A.) - Vichy 11 aylık tahslla.t neticeleri ile yeni rehberliği altında hfllrOmetimizin 
düşman kuvvetlerine süratle yaklaş- hukumetının Amerıkadaki elçisi B. vergilerden alınması derpiş edilen umum! siyaseti en muvaffakıyet-
maktadır. Düın, cenuptan terakki Hay.e, Amerika Hariciye Nazırını ır:i- 1.kd .. .. .. d t tul t 
eden ileri kıtalanmız, dü1Jman düm- yaretle Fransız vapurlannın nezaret m ar gozonun e u muş ur. (Devıum tabife 7 eitun 1 de) 
darları ile şiddetli bir çarpışmadan alhna alınmasını prote.sto etmiı ve 
aonra aralarında birisi liva kuman- huna chasmane bir hareket> demiş

g önder mi yor L~y-oru-z? ___ Allv_eli_,J 

danı general olmak lizere bir mik- tir. 
dar esir almışlardır. Elçi mütarekenamenin 12 nci 

. maddesi mucibince Fransız tayyare 
Alman teb/if,i meyanlannm Alman ve ltalyanların 

kontrolu altınd• bulunacağmd.acn 
Berlln 21 (A.A.) - Alman başku- l>ahsetmiş ve bunun unutulduğunu 

ınaı:dan1ığının tebliği: . söylemiştir. B. Haye Alman tayyare-
Dun gece muharebe tayyarelerimlz 1 · · 5 · d k' F 

İngilterenln cenubu garoislndekl bir- ennın unye e ı ranııız tayyare 
çok tayyare meydanlarını bombardı- meydanlarına inmek hakkını haiz 
mnn etmişlerdir. Tam isabetle a.tılan /olduklarını izah ederek demiştir ki: 
bombalar hangarlarda. bl.rçok büyük 1 cF ransız milletini ayırmak için yapı· 
yangınlar çı.k.a.rmış ve buralarda as-ı lan teşebbiislerin hepsi akim lı:ala~ 
ker kamplannda taıırıbata sebebiyet caktır. Çünkü tek bir Fraruıız; miJ-
vermiştlr. ı t' d d ba ... -ı'- f' · p1. 

Al h -~ft ta 1 ... MA't e ı yar ır, o a ... ., ..... ~ ~e ımız c::· man mn a,~ yyare c.! w. a . .... d . • 
adr-smdakl hava. meydanlarına. mües- taın taraun ~ ıdare edilmelı:t~r. 
sir hücumlar yapmışlar ve yerde bu- (Anadolu aıansınm ınotu: Mutare
lunan 2 İngiliz tayyaresini tahrip et- k:e anlaşmasının 12 ncl maddesinin 
m!şlerdlr. Bu tayyareler, aynca, Hur- metni şudur. cHiçbir Fransız tayya
r1cane tipinde bir av tayyaresi de dü- resi toprağım terketmiyecektir. Tay
§linnüşlerdir. yar,e meydanları AJman ve İtalyan 
Şimalt A.Mkada keşif kıtalan taa- k tr 1 ı d b ı d 1 k 

11 t . ı t Al h __._ta on o u a hn a u un uru aca hr. 
y€ ı o muş ur. man mu ıı.~ y- t __ 1 ı d bul b · · 

yareler! Sollum ve Sldl B:ırrani cıva- JRJ• a tıın .• unmıyan ütün mm~ 
nnda Ingiliz otomobU kollarına mu- la~ardakı yabancı tayyareler Al
Taffakıyetıe hücum etmişlerdir. ırıan makamlarına teslim edilecek· 
Düşman ne gündüz, ne de gece Al- lerdir.> ] 

ın:ınya topraklan ilzerlnde hava ha-

Yüksek Ziraat enstitüsünde 

Bu senenin mezunları
na diplomaları verildi 
Enstitü rektörü bir nutuk söyledi ve birinci, ikinci, 
üçüncü derecede mezun olanlara hediyeler verildi 

«Büyük karar» verilme
sini bekliyenler ıukutu 

hayale uğradılar 

Vatinaton 21 (A.A.) - B. Roo· 
sevelt. dün gazeteciler toplantuıında 
beyanatta bulunarak yakında kon· 
greye hir mesaj göndermek niyetin
de olmadığını beyan ebniıtir. Bu 
beyanat, cbüyük karan m bildiri!· 
mesine intizar eden ve reisicümhurun 
bürosunda istical gösteren yüzlerce 
gazeteciyi lnkieara u~ratmıştır. 

Ankara 21 (Telefonla) - Yüksek getirecek gençlerin 1ç1Jıde ayn bir bö
Ziraat enstitüsünden bu yıl me'LUil lük teşkil edecek otan ~~ arka.da§ İspanya Hariciye Naziri 
olan gençlerin diplomalan bugün me- lara bugün şahad&tnamelıerln1 t&vzi Al 1 • • • k b 1 • 
rasımle verlJ.mlştlr. Ziraat Vekili B. etmekle Yüksek Ziraat enstltilBfinün man e çısmı a u ettı 
Muhlls Erkmcn, Milll mil:da!a.a. vekAle- pek müste.ma bir zevk duymakta ol- Madrid 2 1 (AA) - Hariciye 
il Veteriner işleri dal.rest reisl general duğunu 1fade ederek başl~ ~ 933 nazırı B. Serrano Suner dün Alman
Mustafa. Beın~. Ziraat Velt'Aletl ilert senesinde kurulan w 93-& aeneshı~n ya 'büyük. elçiai Von Stoluer"i k.ahul 
ge:ıeııerı, Ankara. zı.ma.t ~Ultl bugftne kadar zlraa.t, veterıner, orman, etmiştir. 
mensupları, Veteriner ve Ziraat birlik tabii 1llmler ve zira.at sanatıan fa 
ve cemiyet !'izala.n ile di~er müessese- kültelerinden mürekkep olan müesse-
ler erkanı merasimde bulunmuşlar- senin sekiz sene zarfında. memlekete A. k Jenı·z Je bı•r 
dır. . 93-i merun verm.iJ ve k\ıf'Uluştanberi a~ a~ 

Zemzem 

vapuru hadisesi 
Vapurun mürettebati 
J:ranıada bir limana 

çıkarıldı 

Berlin 21 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: Resmi bit menba
dan öğrenildiğine göre bir Alman 
harp gemisi müsadere haklarım kul~ 
lanarak rusan ortasında İngiltereye 
harp malzemesi nakletmekte olan 
Zemzem ismindeki vapuru tevkif 
etmiftir. Vapur, içindeki yolcu ve 
tayfalar tahliye edildikten sonra tor· 
pillonnıiftir. Tayfa ve yolcular bir 
Alman ticaret gemisine nakledilerek 
garbi Fransada bir limana çıkarıl
mıglardır. 

Amerikada haber yok 

1 
Mera.sime IstiltlAI marşlle başlanmış burada. ttçft ecnebi olınü: iN.ere 36 

ngilterenı•n ve ~ük.'!'ek Ziraat emtl.tüsil rektörü gencin doktora. w 3 genem de bablli- hava taaTTUZU Vaşington 21 (A.A.) - Birleşik 
B. S~~yya Gencan tarafmda.n btr nu- tasyon mesal.91 Terdlklert ve tfmdiye Amerika. Berlin' den gelen haberle· 
tuk soylenmiştir. kadar 307 çeşit neşriyat yapıl~ oldu- re göre Zemzem vapurundan kur· 

tekatın:ı terebbüs etmemi.ştlr. 1 

Jtalyan tebli~i 
tlmumi karo.rgahmın 350 numaralı müstakil vatanımızın, müsOO.k:bel sa.· &....,. .... "'iv tan mış o an merikalı a ın-Roma 21 (A.A.) - İtalyan orduları ı·stedı•gV• ı ı:ektör hitabesine, muza.ffer, hür ve ıı.. ...... u tebarüz etti ...... ' ... lr. l 1 138 A h kk 

te-bllğl: adet, servet ve §eref ordusunu vücuda (Devamı sahife 7 sütun 2 de) Alman tayyareleri İngiliz da Alman hükumetinden tam iza-
Şlm:ıli Afrikada. Solhnn cephesinde 1 gemilerine hücum ettiler, hat istemiştir. 

-ve Tobruk civarında mütC'kabll ke-şif ma zeme Nevyork 21 (A.A.) - Nevyork 
ıaauyetı olmuştur. Bir çıkış hareketi Jrak 'ta lngısı•ız _ AIIDBO zarar yoktur gazeteleri Mısır bandıralı Zemzem 
yaprn.ağa teşebbüs eden düşman insan _ _ vapurunun jçinde bulunan İngiliz • 
n malzemcce ağır zayiata uğr:ımıştır. • •. A 'k hh' k'lA 

B h N A i Londra 21 (A.A.) _ Reuter men an seyyar sı ıye teş ı atına 

20 mayıs gecesi Alınan tayyareleri a rıye azırı, mer - bombar Jıman 1 ·mka" nsız k' 1 1 b' l'k c b~ Uı an aoması 1 , aianaınıın Alideniz filosu nezdindeki mensup ımse ere ır ı te enu ı 
Malta üssünü bombardnnaı:. etmişler- kan yardımının y hususi muhabiri bir İngiliz kruvazö· Atlasta batırıldığı hakkındaki ha-
dlr. Bat:ıryalara ve projektorlere isıı.- •• I • .1 . • . • b ı · d' 1 T f ·ıA 
betı~r kaydedllm1ş, yangınlar çıkmış- ıurat e§tiri mesını Htıyor ründen yazıyor: <Aba hastane gemi- CT erı neşre ıyor ar. a Sl at mev-
tır. !ki düşman tayyaresi yerde ya.kıl- İngiliz tayyarelerinin Bir İnmliz mebusunun sinden aşa~ıdaki telgrah aldığımız cut olmamakla beraber umumi k.a· 
mıştır. Bir İngiliz tayyaresi bir hava • ._. N . b b ] ~ . b' naat vapurun mihver tarafından ba· 
muharebesinde dü.7ilriilmüştür. Londrı. 21 (A.A.) - Dün Lon- Musulu bombaladıklarl çok alkıılanan ıözü ~amağ~ kazı dar arkıgldmıkın yTeoıl ıfr brıldığına ve yahut zaptedildiği mer-
Şarki Akden.lzde to.rıpll tayyareleri- drada bir nutuk irad eden Bahriye bildiriliyor örnle 1di arşdıtın aDü a · e g

1
ra. kezindedir. 

miz 10 bin tonluk bir kruvazöre b1r Nazırı B. Ale.xander ezcümle ıöyle 1 Ye yor u: « .. ,man tayyare erı 
torpil isabet ettlrmlŞerdir. demittfrı Londra 21 (AA) - B. Attlee, vapura hücum ediyorlar.) , New-York T,imea. gazeteai diyor 

S ki Afrlk Aft .. ft d d ~ bir nece boml>ar<lımanlannın t.:ar••lı'-'ı kı: cZemzem ın bıtaraflık ifaretle-
,ar a ....... ,,..,.ye eı;er teY D h '- d ha l 'la er._ 21 (AA.) - D.N.B. aJ·an· • & :r aı T 1- fı Jd" d ... 5 yoktur. . a a ço& ve a ace e aemı • ~ . .. .... . .,,. oluak tahdidi için Almanya ile in h fifeagıa a lıgımb ızlikzaman '- ıger ri bariz idi ve vapur Avrupa harp 
Malasp!na. ismindeki den1za.Itınwı tiyoruz. Donanma için daha çok top- 81 b~nyor:. ~gdaddan ogrenıldıgı• -:l .:ı. b' l • 8 cüzütam a İr · te seyanat edi· bölgesi!le uzak bir yol takip ediyor· 

Atıantlk:te 7750 tonluk Ricaon 1sm.l.n- la daha çok ve daha süratli tayyare· ne gore, fngılız hava kuvvetleri açık .~tere araaınua ır an ll§ma yapılma- yorduk. Hastane g.errüsi bizden 115 d N k 1 d 
b . h' J M ul b b d bak'-ında Avam K d il 1• u. azi orsan arının görünme i-

dek:I d~man vapurunu batırmıştır. ]er i.tiyonız:. Bazı ahvalde filoları- 1r fe ır o an ua u om ar ıman sı & amaruın a er mil mesafede idi. Bütün süratimizle 
-·-- t.! _ _ ay••ı" içı'n kısa menzilli tay- ederek aivil halk {izerine mitralyözle aürülen bir fikre kınca chayır> ""e ği hiç bir deniz mevcut olmadığı gi· 

l k 
~ nım ....,. .... • yol alarak üç bu,.ult saat sonra has- b' b 1 · 'kl · b' b 

t bl •g • dafü 1 t l dır B' k L!-- 1 "I vabmı ver .... i<>tir. D1't"er bı'r mebu ,.. ı un arın rı:ıyet etti en ır ay• Ta e l l yare .. top anna da çok ihtiyaç a eı açmı§ ar · ırço .IUilllte er 0 : .._,,. s taaıe vapuruna ye~;·tik. Pike bom- k d t d "'ld' 
.. tü 1 ·ı· 1 . M ) yukarıdaki tek.lı'fin -:7t_ • .,..., Al -v ra a mevcu egı ır.> 

lıiaaediyoruz. Bugünkü harp bir ailah muı r. n_gı ız tayyare en uau cı- ... ........... • bardıınan tayyarelerinin şiddetli hü-
Beyrut 21 CA.A.) - 23 numaralı ırac lıarbidir B bar . . Al l varında hır gan da bombardıman manyaya üstiln1ük temin ettiği bir cuınlanna ve sekiz bombanın yanı 

tebliği: _, _ı __ ·b riu h plıçm lmdan arBs~- ederek bir,.ok k.imAelerin ölümüne d 1 
G h A-'-de De&eruen e azır anmı§ ar ır ız .., 1n sıra a yapı mış yersiz bir teklif oldu· ba•ma dü .. mü<> olmasına rag"'men va· 

arp cep .,...... • Plttarlarımıs, Kab- ...__ '--~~· • . d' ' J•l! sebebiy.et vermiıılerdir. Üç giliz v .. 1 d'V· " " " banlye mıntakamnda dilfmaıt]a tıe- &&Y ....... ll1!1ımız zamanı tım ı te an . d.. M . d 1 • bom gunu soy e ıgı zaman ıiddetle alkır pur hasara uğramamışb. Muvasalatı· 
masa girmiş ve düşmana alır zıaylü etmelt mecburiyetinde bulunuyoruz. tbayydaresı e u~ adı a anüh' ~ar 1 

h - lanmııtır. mızdan 40 dakika sonra 8 Stuka 
1'erd1rm.1ştJr Muharel>e devam et... B Al d Am rik ar ıman etmışee e m ım asar B Attl t k 1 · ' · exan er e anın ya...,.- 1 d ·. . ee, e rar .6z a ar-'-' ·}lyle tayyar~ı· tekrar gelerek ha•tane g-
mektedir. A•:t.. bı:...::1- d' 1 .. I r-

1 
yapamamış ar ır. ecJnu .. tir: AK sv ..... """ ... -

...._. ""'u.-; yar ım arın surat e yapı - " misini ve harp gemilerinin bombar-
Cenup cephesinde, malıalll halkın mıw zamanının geldiğini zannettiği- Bir lngil.iz tayyaresinin <Almanya ile herhangi bir aınlq· dıman ettiler. Halen Akdeınizdeki 

takviyesi ile kuvvetl~ Ba.sra ve ni eöylemif ve bu eayede ıimdild te- mur·· ettebab kurtuldu maya varmak imkansızdır.> parlak güneo ziyası Stukalar için çok 
Alşuayaba {Derine_ t.opçu a.tıeşbıe de- da.fiil muharebenin nihai zafeT)e neti-
fam etmiştir. Mütemmim malllma.t, _1 k 

1 
ı. _ mtiaaittir. Tayyareler bundan istifade 

.&ı..·navaba'da bir +-....ııı- sub&.., ile 10 ceıenec.e o an t .. ~a~.. mu™':rebe- Londra 21 (A.A.) - Irak'talci M d +::" .,, ~.LUU ,.,. J_L!J• d 1 t _.ı. harelr&t ••ft••ında, Samava'da kı... artı·nı·k'de e erek güneş altında büyük bir irti-.wgiliz a.s:lrer!nin öldiııw; .... ü te~d eyle- ye l1JJU ilP e ecegmı ı ave e mı~. _....,. ,. ,. d 
&'""" :1• lalar Gzerine wapılan bir hticumda ı:a an gelmio ve müteakiben hedef· 

mektedir. Mülteciler, oekllmek mecbu- " ı J ı:_ • k·-ıı ı k •L • • 
rlyetinde kalan dn,manm k&yıplan- •

1 
I - hasara uirayan bir tayyare, bu ıeh· er ULenne ta w o ara pıa;e ınmış· 

nın çok bilyük olduRunu sOylemekte- Bazı Fransız pı ot an rin 5 kilometre eenubı.mda yere F .... !erdir. Toplanmızın tam isabetli atıı 
dir. müttefik bava meydanla- inmeğe mecbur olmuı ve derhal, ' ranaız gemilerinin yapmasına mani olan güneş bu suret-

Tayya.relerlm.lz, d~an Osleri tize- • • 1 Reşid Ali kuvvetlerine mensup as· Clenfze açıldığı tekzip le pek mahirane tatbik edilmiş olan 
.rbıde keşi! uçuşları ya.pmış ve Sinel- rına ınmıt er . kerter tarafından sarılm1ıhr. Bu dil• bilcumun kmlmasında müıkilata ıe· 
dehan tayyare me)"damnı muv&ffakı- Hayfa 21 (A.A.) - Suriye hu- askerler, tayyare mürst.tebabna at~ e ıyor b-ı:ı oluyordu. 
t~Ie bombardıman et.mlşt1r. Burada.. dudundaı. gelen oayialara aöre, bazı açmı,Jardır. Vaziyeti görmiif olan . Düıman tayyareleri hiç bir tam 
dl çhok k411kayarlala.nı:! ve Tb{lyiik mad- Fransız pilotlan tayyarelerile bera· diğer bir İngiliz tayyaresi, derhal F Paria, 21 (A.A )' - O.N.Bı isabet kaydetmiş olmamakla l:iera-

asar o unm"'l"ur. ayya.relert- b S · d k. • .. fik 1 ort ;. Cle F 'd ~ıı _ıı_,'i '- _ b b 't:" 1 k ıınız, düşman teşeıı:;ktlller!ni nıitra.lyoo er unye en ?çar.a c~ar mutte yere inmiş, hasara uğramll o an tay- . . • rance an g aKu yorı ger azı omca ar hedeflerin ço 
a.teşine tutumuş ve alır kayıplar ver- meydanlanna ı.nmıılerd1r. F~.ansız yarenin mürettebabnı almış Ye ate~ ~i\V;:~eıııbeıi Martinique'de bu- yalanına dilşmüştür. Toplarımız fası· 
cüırmlşti~. B~tü~ Irak ta.na.releri, ~ hava ~u~etlerıne . m~up yu1ı:sek ra.imen ftiç bir zayiat vennedefi ,~ Bearn tayyare genıfaf ilo lDArz at~ etmitlerdir. Bir tayyarenin 
lertne dönmüştur. rlitbeli hır eubay Vıehy den Beyruta yeniden havalanmııtır. ~ Bertin huvazörilntln denize denize Claldığını g&rdük. Tayyareler 

a•~~r. Bu ~ubay gen~al Dentz• e • _ •• • açılmak Uzere o1du1ı:lan hakkında bütün bombalarını attıktan aonra al-
Am ik t ııandenlen talunatı hamıl bulunmak~ Bınbatı Glubb olmemıt şayialar dolaşmaktadır Antill t c;aktan uçarak tfmal istikametnide er a ayyare mey- w.dır L-- d 1 • es a· ki ı _] d 1 · Kadüa 21 (A.A.) _ Bir kaynak· &11I1 a a arındald Fransız Cieniz kuv- uza aşını~ araır. 

an arı yapıyor Bükre te İ ık liarartma tan öğrenildiğine g<lre, hazan <ikinci v.etleri kumandanı hu pyialan teli- -----
. New-York 21 (AA.) - New • f • f • ., Laurenee> adiyle anılan blnbafl zıp etmlt ve hu harp gemilerinin aa.- İstanbul P. T. T. 
York Herald Tribune gazetesine gö- mecbunyeti kaldırıldl Glubb'un Irak muharebelerinde öl- dece bir manevra yapmakta olduk· 
re B~rleşik :4-merika devletleri ~ Bülaeş 21 (AA.) - Stefaıni düğü hakkında pazartesi g{lnU AI- ~nı 'Ye ?e~e açılmryacaklannı 
mecliei yem.ı tayyare meydanları ln· ajanandan: Sokaklarda, bürolarda man k.ayna.klanndan yayılan hal:>er &yaın etmııtir. 
ıuı v~ .mevcut .hava meydanlarının ve hwıust ikametaahlarda ışıklann tamamen asılsızdır. Glnbb'un doğu Diler taraftan fnılliz harp gemi· 
ialahı ıçm 95 mılvou dolar tahm et- ltarartılma.eı mecburiyeti liugUndou ç&htnde normal ftZifC$inl ifaya de· }erinin Martinique açıklannda dev-
ıniştir. i'tibaren ~br. ' Tam elnacte olduiu l:iildhllmlttir. :ı:b'• a:ezdikleri ı8rtılmUttUr. -

muhasebeciliği 
Ankara 21 (Telefonla) - Divanı 

muhasebat ml.l.rakiplertn B. Muhtar 
Emrem, mfln:hal İstanbul P. T. T. mu
ha.sebecllJğlne nakl9ll ve terfian tayin 
edllm.lştir. -

Sollum ve Tobrukta vazi .. 
yette değişiklik yok 
Kahire 21 (A.A.) - İngiliz 

umumt karargahının tebliği: Libya• 
da, Tobrukta vaziyette hiçbir deği
şiklik yoktur. Sollum mıntakasında, 
motörlt;. keşif kollarımız, yeniden 
düşmanı şiddetli surette hırpalamış
lardır . 

B. Aziz Cudi Suna 
Ankua :ıı (Telefonla) - İstanbul 

Sıhhat ve İçtimaı Muavenet müdür 
muavlnl Di'. B. Aziz Cudi Suna Emı
nım Bllıhat ve İçtlma.t Muavenet mü
dürlüğüne terfian tayin edllmı.,tlr. 

ifa demeli? -
Bir kuiimiz ıoruyor: 
- cSeni göreceğim geldi> mi 

demeli? Yoksa nana göreceğim 
geldi> mi demeli) 

Gerçi ikinci ıekli kullananlar 
d9. var; fakat birincisi daha mu
vafıktır ve daha taammüm et
miştir. 

cSeni göreceğim geldi>. 

'demeli! 
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Nevyor ta garip bir klüp 
Düzinelerle Greta Garba, Hedy Lamar.r, 

Gary Cooper ve James Stevart ile dansediyor! .. 
Nevyorkun yüksek binaların· ~~-...,, 

dan birinin 34 üncü katında ga· 
rip bir klüp açılmıştır. Bu klüblin 
azasını arzu ettiği sinema yıldızı 
şekline sokacak berberleri, 
sajcılan, mak-yajcılan, hatta lcab 
ederse ameliyat yapacak opera· 
torleıi vardır. Sinema artistı~rin
benzemek isteyen kadınlar derhal 
klübc aza. yazılıyor ve tarifedeki 
parayı vererek beğendiği artistin 
şeklini alıyorlar. 

Tarifedeki ücretler bir değildir. 
Her artiste benzemek için ayn bil 
para vermek lilzımdır. En pahalı 
ücret Hedy Laman· içindir. Şim· 
di Amerikada çol~ rağbette olan 
Hedy Lamarr'a benzemek isf.e. 
yenler 250 dolar vermelidirler , 
Bundan sonra sırasile şu artist 
lC'r gelir: Greta Garboya benze 
mek için 220, Joan Crawford'a 
benzemek için 200, Claudette Col· 
bert için 180, Anna Bella içi 
175, Marlene Dietrich için 150 
Ann Sheridan için 130 dolar. 

Klüp yalnız Azasın,. beğendiğ 
artistin şekline sokmakla kalmı-
yor cıkardığı bir gazetede ar 
tistıere dair en clıemmiyetsl: 

tafsilatı vererek manen de ı 

nrtistc benzemek imkanını te- Arnrrikada herkesin benzemeğe ç alıştığı bir artist Hedy Lamarr 
min ediyor. Yalnız klüp Azasına . 
~atılan bu gezetede mesela Bette Jeanette Mac Dona1d1ar, Sylvıa 

navis'in çayına kaç şeker koydu- Sydneyıer, Jean Arthurlar, Ma.r- Greta GarbO 
ğu, William Powel'in hangi renk garet SUllavanler, Mae Westıer, 
J...ı-avattan en çok hoşlandığı, Errol Flynnler, James Stewartlar, 
Myrna Loy'ın yemekte ne içtiği Willlam Poweller, hatta Stan 
tarzında bin bir türlü malümat Laureller bulunur. Bunlar yeti
vardır. şirler, birlikte dans ederler. Bu 

Daima genç bir İsveçli 
ile geziyor 

Klübün azasına diğer bir hiz- tanışmalardan sonra i2:divaçlar Son zamanlarda Hollivutta 
metl de evlenmeyi kolaylaştırma- vukuu nadir değildir. Greta Garbo yine günün mevzuu 
sıdır. Mesela her sene klüp ~za- Suarelerin en dikkate şayan olm~tur. BWla sebep Gretamn 
sında düzünelerle Clark Ga.blc noktası büyük yıldızlardan blrine sv n gelen bir gençle sık sık 
yine düzünelerle (tabü hepsi tak- mahsus bir şeyin müzayede ile sa- birlikte gezmesidir. Bu genç Olaf 
Jid) Jrene Dunn'ler, yine düzüne- tılmasıdır. MeselA Katherin Hep- Gustaffson ismindedir ve Greta 
lerle Robert Montgomery'ler, dü- burn'un bir terliği, yahud Fred ile uzaktan bir akrabalığı da var
zünelerle Ann Sheıidanlarla ev- Astaire'in bir tek eldiveni mü.za· dır. Olnf Fox filim şirketine fen 
lenir. yedeye çıkarılır, yekOn bazan bir müşaviri olarak girmiştir. Pazar-

Klübün gazetesinde küçük iIA.n kaç yüz dolan bulur. Bu para fı- lan ve tatil günleri Olaf ve Gre
kısmı vardır. Bu losımda sık' sık knraperver cemiyetlerinden biri- ta dalma birlikte geziyorlar. 
şu tarzda ilanlara raslanır: aŞık ne teberrü edilir. Bu suretle sua· Bundan iki sene evvel Greta 
ve zarif bir Ginger Rogers, sevimli reler hayırlı bir işe de hizmet et- m~hur orkestra şefi Stokovsky 
bir Gary Cooper'Je evlenmek Istı- miş olur. ı ne pek ahbaptı. Hatta bir aralık 
yor. Ginger'jn mali vaziyeti çok Yeni klüp HolUvutta büyük evleneceklerinden ballsedilmişti. 
iyidir.» Yahud abir Tyrone Pover, merak uyandırmıştır. Bir çok si· Greta bundan sonra bir doktorla 
cıaudette Colbert'le evlenmek is- nema yıldızlan tanınmadan bu sık sık birlikte gezmeğc başlamış
tiyor. Claudette'in hiç bir işle uğ- klübc girerek benzerlerini görmek tı. Bununla da nlşanlandıkJan 
raşmaması şarttır.n merakına kapılmıştır. Fakat şiin- duyulmuştu. Halbuki aralarında 

Rlüpte vakit vakit suareler ve- diye kadar hiç blrl klübe gireme- sadece bir dostluk bulunduğu an-
rilir. Bu suarelerde bir çok taklid miştir. l~lınıştır. 

elvyn Douglas'ın yeni filmi 
Grcta, Olana çocukluğundan 

beri arkadaş bulunduğunu ve bir
likte gezmesinden daha tabii bir 
şey olamıyacağını söylemektedir. 

MEVLÜD 
Mülgn düyunu umumiye idaresi ih

tiyat mü.csscsatı şubesi mümeyyizi ev
nll bay Ekrcm'in avcesi ve Ayvnn
snrny değirmeni direktörü bay Mes'ut 
Nazlklnln ablası BAYAN GUZİDE'nln 
Az13 ruhuna. ithaf olunmak üzere 
mayısın 24 üncü cumartesi günü öğ
le namazından sonrn Ka.dıköyilnde 
İskele camll 4eritlnde mevlil.du şerif 
kıraat olunacağından, akrabyı taal
lfttatın ve ihvanı dinin teşrifleri ri
ca olımur. 

Hi..a.firlerinize kahYe yerine 
KARAMELA OEl\liL 

ikram ediniz. Makbule ceçer. 
ŞEKERCİ il. .:\IUSTAFA 

ve MABDmm 
Bnhceltapı - İstanbıiı 

Türk llava Kurumu menraatine 

Münir Nureddin 
KONSERi 

KADIKÖY 

OPERA 

Büyük: bisiklet müsaba
kaai nihayetlendi 

Atlas denizi muharebesi 
Bir lngiliz muharriri: "Almanlar 
Amerikadan tayyare gelmesine 

mani olamıyacaklardır,, diyor 
Yazın yaklagması, havaların iyi- leri noktalardadır. Binaenaleyh. 

le~mesi üzerine Atlas denizi muha- en büyük bir verimle çalı§abilecelc' 
Umumi tasnifte Eskişehir rebeai ıiddetlenmiıtir. Almanlar bu yegane tayyare sanayii Amerika-

• . • • b" • ·ı·..,. deniz yoliyle Amerikadan İngilte- dadır. 
1 bısıkletçılerı ırıncı ıgı reye yapılan sevkiyata mani olmak Amerikan tayyarelerinin kaffcşj. 

aldılar istiyorlar. f ngiliz muharrirlerinden ni deniz yolu ile nakletmek İcap. 

İstanbul • Edirne - İstaaıbul arasın· 
da yapılan 19 Mayıs Biıiklet müsa
bakasının ikinci kısmını teşkil eden 
Edirne • İstanbul yarışı dün muvaf
fakıyetle yapılmıştır. 

Dün sabah saat altıda Edirneden 
hareket eden 29 Bisikletçi çok mun
tazam ve o nispette de heyecanlı ge
çen bir koşudan soııun T opkapı sa
hası önünd- yarışı ikmal etmişlerdir. 

Yarışçılar Lüleburgazdan geçerler
ken başta kaza kaymakamı olmak 
üzere ke$if bir halk tabakası tarafın
dan karşılanmışlar ve mezkur kasa
baya ilk varan lz.mir Bölgesinden 
Kemal' e güzel bir saat hediye etmi~
lerdir. 

Neticede sekiz snat 25 dakikada 
İzmir Bölgesinden Ahmet Zümbül 
Birinci, Esld~ehir Bölgesindan Niza· 
meddin ikinci, Aü üçüncü, İzmir 
Bölgesinden Ahmet Çelebiler dör
düncü, Eskişehir Bölgesinden Os
man b~inci, Kemal altıncı ve İzmir 
Bölgesinder. Nihat yedinci olmuş
lardır. 

İstanbul - Edirne - lstanbul yarı· 
~unda 3 puva.nla her üçü de Eskişehir 
Bölgesinden Ni:ı.nmeddin birinci. 7 
puvanla Osmar: ikinci ve 6 puvan
la Ali üçüncü olmuşlardır. 

Oliver Stewardt bu münasebetle etseydi, Almanlar bunlarnı öyle 
Atlas denizi muharebesi baılıklı bir büyük bir nisbetini batırırlardı ki 
makale yaunıştır. Muharrir maka- Amerika imalatından ancak cüzi 
lesinde diyor ki: surette istifade edebilirdik. Şimdi ise 

Tayyarelerin Atlaıı dcınizi muha- düşman, hava yolu ile gelecek tay
rebesindc gittikçe ve süratle büyü- yarelerimizin önünü kesmek mec• 
yen bir rol oynacnğına dair emare- buriyetindedir. ki bu çok daha mÜş· 
ler vardır. Düşman, Amerikaya kil bir meseledir. 
uzanan hayati deniz yolumuza Atlas Bir tayyarenin Atlas denizini gc
denizinin çok daha içerlcrinde çerek lngiltereyc gclmeııi birkaç saat 
taarruz edecektir ve Alman hava sürmektedir. Lord Beaverbrook, 
ordusur.ur. bu vazifeye büyük kuv- bir tayyarenin bu mesafeyi yedi bu
vetler tahsi& edeceği ıüpheaizdir. çuk saatte katettiğini geçenlerde be-

Almanların fikrince, bu taarruz• yacı etmiştir. Denize hakim olma
lar, aciamız; zayıf düşürmek ve yan Almanlar, Amerikan tayyare
böylece istila edilmeğe olgun bir l~rine müdahnle etmeğı pek müşkil 
hale getirmek için, elverişli bir ça- bulacal..lardır. 
redir. Biz ise malzememizi de ha- Almanlar, bugüne kadar, hava 
vadan alıyoruz, müdafaamızı da yolu ile sevkiyata mani olamamış
havadan yapıyoruz. Kıtaata malze· !ardır, ve ancak bir tayyaremiz yol
me ve teçhizat yetiştirmek bakı- da zayi olmu§tur. Dünyanın en 
mından tayyarelerin neler bnfarabil- mükemmel surette tanzim edilmiş 
diğini Almanlar İspat etmişlerdir. ve snnayileştirilmiş bir memleketi• 
Almanlar, Norveçte, HoHanda ve nin tayyare sanayii bizi beslemekte• 
Fransada böyle hareket etmişlerdir. dir, ve bu snnayiin istihsalatı kesil
Lakin ~mdi biz, şimdiye kadar eri- mesi mümkün olmayan bir yoldan 
şilmemiş bir nisbctte ve cürtele bize süratle ulaşmaktadır. 
hava nakliyatında bulunacağız. Atlu denizi muharebesinin iyi ol· 

Birleşik Amcrikadaki büyük fab- mayan bir ciheti Atlas denizi limnn
rikalnrın bizim için imal edebile- larımıza yapılan gece bombardıman 
cekleri bütün tayyareleri doğrudan taarruzlarıdır. Alman hava taarruz
doğruya Atals denizi üzerinden lan Amerihdan bize akmakta olan 
uçurtarak İngilteredeki hava mey- malzeme selini müteessir edebilir. 
danlarına getirteceğiz. Şimdiye ka- Fakat hava yolu ile nakliyatı temin 

Edirne • İstanbul bisiklet dar, yalnız en büyük tayyareler edememekliğimiz için düşman ta· 
yarışı uçarak gelmiştir; lakin bundan son· rafından sarfedilen gayretler tam 

.. 21 (AA ) _ Ed· ra daha ufak tayyareler. hatta tek bir cıetice vermemektedir. 
Lülebur2U · · . . 

1~ kişilik avcı tayyareleri dahi uçarak Tayyarelerin Amerikndnn salimen 
ne • lstanbul bisiklet yarışına ıştira gelecektir Birleşik Amerikadan gelmelerini temin için uğraşıyoruz; 
eden bisikletçilere intizar etmek üz~- büyük mikyasta alacağımız bu tay- şimdi de limanlarımıza gelen mal
re bütlin §ehir ahalisi sokaklara do- yareler hem düşman denizaltılarının zemeyi korumak çnrclerine bakma· 
ltülmüştü. Grup gelirken ko~uc~lar- faaliyetini tesirsiz kılncnk, hem de lıyız. 
dan birinin 500 metre kadar ilenden gemiden ~e vak.itten tasarruf etme• Düşmanın limanlarımıza gündüz 
gelmekte olduğu görüldü. Bu ıuretel mizi temin edecektir. Yakında ye- taaruz edebileceklerini muhtemel 
büyük bir gayret aarfeder.ek. ~ka- ni imalat rekorları kıracak olan Bir· kılan bazı emareler vardır. Bunuın• 
daşlannı açını'. olan Esk21e?ır?~~ }eşik Amerika, fabrikaları seri tes· la berabe:, Almanlar geçen seneki 
Kemal buradaki muvasalat çızgısını limatta bulunacaktır. gibi bir mağlubiyete bir kere daha 
birincilikle katederek Lüleburgaz na- l .

1 
d f b .,_ 1 d 1 B · 

'- ngı tere e tayyare a rııta annı ugvrama1~ ı·stememekte ir er. u yi.ız· mına hazırlanmış olan bir ıaati .. a- ' k k K 

ld B "t k' 'div düşman bombalarındnn otuma deın, gündüz tanrıuzlnrına intizaren, 
zanmış1 o ud. unJud'mJ u ea17'P .... ~:~ üz.ere. onları iyice dc.ğıtınalc. icap et- zemini yoklamnkln m~gu)dürler. 
ko§'JCU zır ıı gc ı er. o..- • • B" ) b b d h 
Çorluya doğm yarışa devam etmek- mli'ıştı.r .• ht~y ecl' ~· 0

1:1t 
8~- 1

?1ç.ann i~a- Ben, şahsan,. yeni gündüz taarruz• 
d. ıtesı ı ıma ını aza. maır; 1 ı - tarının neticesinden eminim. Baş-

te ır. . lat veriminin de bir mikdar azalma-
} 21 (A A ) Ed lıca mesele, limanları gece bombar• Çor u · · - _ ırne - sina katlanmamız zaruri olmuştur. l k k 

İslanbul bisiklet ko~cularmdan altı Halı.."u'-i Birle,.ik Amerika faorika· dıman tayyare erine arşı ·oru-
b b '- b. ·· l 0 ır; " maktır. Bu hususta, son zamanlar~ k~ilik bir rup üyüıt ır surat e ları bizimkilere ve Almanlarmkilere 

llura~~n geçtiler Çorl~~a _yapılan nisbctle, çok faik bir vaziyettedir. da terakki kaydedilmiştir. 
mevzu yarışta .Or?n.n ~ırıncı. ve Is- Bizim bütün tayyare fabrikalanmız Atlas deniz: muharebesinin bir 
tanbuldnn Halıd ıkıncı geldıl.e~. ~s: düşmaaıın u:zun mesafeli bombardı- cephesi de geceleyin bombardımıın 
tanbul - Edirne kısmının bırıncısı man tayyarelerinin truı.rnızuno. ma• edilen limanlardaki sivillerin, pasif 
l Esk. h' ı· N. tt' de bu l · h. 0 an ı~e ır 1 ızame ın • • ruzdur. Alman fabrikalıın da bizim korunma memur arının ve snır ız .. 
~rupa dahildir. Ayn İ zamanda iki de ,4~~~~~~~tn~a~r~ru~z~e~d~eb~il;;;ec~e:;;k;;;·~m=e~t:;le~r:;İn=:o:::y:n::;a:f:y:ac::;a:;k=:l:a:=tı::r:::o::l:::e=t=nb==·ıd=ir=. 
İzmirli koşucu vardır. = 

lzmirde bağlara ilaç 
atılıyor 

Havaların son yağmurlardan son
ra bağlardcı ballık ve sair hastalık
lar yapacak derecede sıcaklnnması 
üzerine vilayet 7.İraat müdürü ve zi
raat memurları, bütün bağ mıntaka
lannı gezmişler. bağcılara hastalık
lara karşı kullnnılacak kükürt. göz· 
taşı atma ameliyesi hakkında öğüd
ler vermi~lerdir. Her tarafta bağ· 
larda ilaç atılmasına devam edilmek
tedir. Alınan bu gibi tedbirlerle 
bu yıl bağlarda hastalık olmıyacağı 
tahmin ediliyor. :.::...;:;,;;,,;_ __ _ 
lzmirde tamir edilecek 

eski eserler 
fzmir Vakıflar müdürlüğü, tarihi 

kıymeti hazi Hisar camisi ile Şadır
vanaltı camisini tamir ettirmekte
dir. Bu işler için 30,000 lira nrfe
dilecektir. 

Mnnisada mimar Sinanın meşhur 
~.serlerinden biri olan Muradiye ca
misi ve Akhisardaki Y enicami de ta
mir ettirilmektedir. 

* Şehremini Halkcvinden: Evimiz 
kütüphanesinin pazar gUnlennden 
maada her glin ötleden evvel 
ıo - 12 ye ö~leden sonra 14 - 20 ye 
kadar açık bulundutu 11An olunur. 

Kirahk 
Mobilyah 
Apartıman 

lzmir (Akııam) - tzmir civarini:la Bornova .Ziraat nümune meJi .. 
tebinden bu yıl 18 genç mezun olmuııtur. Talc&, hasad ve harman 
işlerinde staj görmeli ve köy]ü ile hasbihallerde bulunmak lizere ya• 
kında köylere çıkacaktır. Yukandald resimde Ziraat mektebinden bu 
yıl mezun olan ta~be ile mektep müdürü B. Hilmi Tunaboylu, mu
allimler ve diğer idareciler \;Ir arada görünüyorlar. 

Şöhrdl, dü.nya!an dolqaıı ... Nq'esl, llltelerl •ran t Şaheser 

Bugün matinelerden itibaren 

L A L E de 
1- Kral Aşkı 

(l'ransDea) 
Pernand Gravey ~ Joan Blondell 
yara.ttıklan bu fll.lmJe ana.t dün
yasına yıkılmaz bir A.blde kurdular. 

Seanslar: 3.t5 - UO - 9.30 

2-Kara Bela 
(Tirkce> 

Altın sesU DtCK FOB.AN'ın 
be,recanl.an eahlandınuı, falhıerc 

dehtet veren en g11JJel ft)midlr. 
Sean.!!ar: 2,30 - 5,115 - &;tö 

~----• Bugün 1'1atlnelerdeo. itibaren -----~ 

i P E K SiNEMASINDA 
Z Büyük Film birden 

Mııçkn Palnsta dört odalı, ' ı S i N ı-: 1'I A S 1 • • D A her türlü konforu, ve bütün ev 
Son zamanlarda Hollivutta en büyük rağbet görmektedir. Artist Bu akşam saat 21 de levazımını ve eşyayı muhtevi 

r~k filim çeviren erkek arti;ı son olarak Rosalind Russelle bir BlleUc~-ıtı~:k~dır~işeslnde bir apartıman kiralıktır. Dör-

v <§l Ole Mecnun 
Türkçe sözlü n Türk Musikisi 

Mclvyn Douglas'dır. Melvyn ta- filim çevirmiştir. Yukarıda iki istnnbuld:ın gelecekler için ve- düncü kapıdn 1 numaraya 
nınmış yıldızların hemen hcps11e artist bu filimden bir sahnedc_

1 

ı salt temin cdllmlştır. Tel: 60821 veya kapıcıya müracaat. JI 

1

..._ 

filim çevirmekte ve bu !ilimler görünüyor. '1 Yerlerinizi acele temin ediniz. 1 j \ıı~hlm:mea••••••••.,.• ~••••••• 

~ a Haydut Aşk.o 
(ÇİSKO KİD) 



Şarkı söylemek 
Halla radyo vasıtaailc p.rkılar 

ISiretilmeğe baılaındı. Bunun .İıçiD 
P/ct haklı acbepler var. En mü· 
himi, memleket prkılannı hep 
bir ağızdan aöyleyip eğlenen ya· 
bancılardar. ap.ğı kalmamald .• 

Fakat tim diye kadar kendimiz
de böyle nokaanlar görüldüyae 
hunlar şarkı bilmediğimizden de
ğildir. Bizim de bep bir ağızdan 
söylenecek prkılanmız vardır. 

Bizde olmıyan §ey tula değil, 
kalabalıkta şarkı aöylemek itiyadı
dır. Herkesin içinde rahatça gül
menr• ayıp. prkı söylemenin ha
ım_ilı: ~yıldığı devirlerin terbiye 
telakkiaınden miras kalan fena bir 
alıtltanlık ı .. 

Evvel~ ~unu defctmcğe çalaşa
lnn. Musıkıdcn evvel terbiye me
•elesi. 

Elde kalan! 
Fransa, Alnıanyaya teslimiyete 

karşı müstemleke İmparatorluğu
nu muhafo:za edecek. 

Nasır.ddin Hoca da hindisini 
~lıığa kaptırdıktan sonra elinde 

lııaı yemek tarifesini çaylağın 
ardından sallamış: 
T :-fıtediğin kadar kap, kaç 1.. 
arıfe bende! .. demişti. 

Modern .•. 
~e zaman <modern> bir pazar· 

Y~rı-yapılacağı kulağımıza çalınsa 
co:zumüzün önüne :aıvallı Kadı
köy halinin hali gelir. Galiba o da 
modem p&z.aryeri diye yapılmıştı. 
r.:a~ ve yapı bakımlarından belki 

kıkaten moderndi del,. Fakat 
rnaltaada hizmet edemedikten 
~nra isterse ültra modern olsun! .. 
la B~nae.naleyh Oaküdarda yapı· 
cagı haber verilen modern pa-

2aryerinin modemizmi yalnız ya· 
Ptsında değil yapıl~ fikrinde de 
kendini göstertnelidir. Ehemmi
!~t binada, binanın şeklinde de
ğil, o binaya -verilecek vazifenin 
tatbilindedir. 

Sinek koleksiyonu 
Ölen bir Danimarkah kaşif 

50,000 sinekten müteşekkil kıy· 
mc•Ji bir kolleksiyon bırakmış. 

Ya hep, ya hiç! ... 
Cazetdcr, yazı dilimizde bir

lik kurabilmek için adeta seferber 
haldedir. Birçok salahiyetli mu· 
harrirlerin gazete sütunlannda bu 
maksatla açtıkları kö§eler birer 
inzibat lcnrakolluğu etmektedir, ki 
bunun ne derece faydalı bir iş ol
duğu 2Amanla anlll§ılacaktır. 

Bir yanda bu kontrol devam 
ede dunnm, öte yanda ,-eni yazı 
tekilleri icat edenler de oluyor. 

Vakıt gazetesinde Hakkı Ta
nk Us imz.asile geçen gün çıkan 
bir yazt buna en yakın bir misal
dir. Sayın muharririn bu iki sütun· 
hlk yazısında bir tek büyük harf 
(majüskül) kullanılmamı§I .. 

Buna, iktisadi fikirleri meslek· 
daşlarına örnek olan üstadın, 
yeni ve ekonomik bir buluşu da 
denebilir. Fakat nede olsa ortaya, 
yazı usullerimizin umumi cereya
nını bozacak yeni bir çeşit çıka
nlıyor demektir. 

Ya hep, ya hiç 1 .. 

Pijama 
Hikmet Feridun Es bir Çırpı

da yazdığı fıkralardan birinde 
pijamanın bizdeki telakkisine 
dair birkaç hntıraıımı anlatıyor
Ju. Bunları okuyanlardan biri de 
ıu pijama hatırasını ilave etti: 

- Yeni tanıdıklnrdam bir ih
tiyan ıehir dıtındaki evinde zi· 
yarete g:İtmiştim. Beni bahçenin 
bir köşesindeki çardağın altına 
alıp ev sahibine haber saldılar. 

Etrafa, çiçeklerin güzelliğine, 
bahçenin letafetine bakarak 
efendiyi beklerken ağaçlar ara· 
smdaaı beyaz bir hayalin bahçe
derı eve doğru koşup geçtiğini 
l'Ördüm. 

Aradan on dakika geçmedi. 
ev ~hibi zat sırtında yollu pija
ma, başında kasket, geldi ve ya· 
n mahcup: 

- Affedersiniz, dedi, ıizi bek
lettim!.. Maluma biz eski adam
lanz. Gecelik entarisine all§mı§tt. 
On.auz yapamıyoruz. Huzurunu
za o kryaf ette çıkmak isteme
dim! .. 

Serbes mahkumlar 
Mevzu kıtlığında sinekten 

ya~ çıltaran Babıali muharrirleri- Ankara hapishane.indeki mah-
ni ridden kıskandıracak bir hazi- kiimlar 19 May11 günü ıerbes ser-
ne 1.. bea şehirde dolaştılar. 

Fakat kollekıiyondaki sinek Bu, hiç ıüphe yok ki, dünya 
m~darından anla"ılıyor ki kipif Adliye tarihinde büyük değer ka-
ömı ünde bir kere bile bizim taraf- zanacak bir hadisedir. Fakat ıürü 
lara uğramamış. Eğer uğrasaydı sürü insanların hürriyettcın esarete 
timdi 50,000 değil, so·ooo·ooo gönderildikleri bu yıllarda dünya 
eineklik b ir kolleksiyon bırakmak siyaset tarihinde kazanacağı de-

' erefini elde ederdi! .. ğcr dahn büyük olacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
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Yeni bir sulh 
taarruzundan 
l>ahsediliyor 

V aıington mahfillerine 
göre Almanyada nihai 

zafere olan itimad 
azalıyor 

Loadra 21 (A.A.) - Nevyorktan 
bildirildiğine cöre, Vaııington reami 
mahfillerinin düıünccsi, Nazilerin 
kontrolu altında ParİI matbuatı 
tarafından bqlanan sulh taarruzu
nun ve ayni zamanda Hcss'i.ıı İskoç· 
yaya kaçııının, Almanyada nihai za
fere itimadın ıilinmekte olduğunun 
ciddi emarelerini teşkil ettiği merke
zindedir. Bilhassa fU keyfiyet mani
dar telakki olunmaktadır: Paris mat
buaUnın B. Rooscvclt'fo tavassutta 
bulunması hakkında ileri sürdüğü 
fikirler, eğer Amerika Birleşik dev· 
Jetleri harbe nihayet vermeğe tcşeb· 
büs etmezse yakında harbe aürüklc
necelı:tir. Tarzında açık tehdidlerle 
müterafik bulunmaktadır. 

Sanıldığına göre, bu tarzı muha
keme. Amerikan yardımının gelme
sindeki ıürattcn dolayı Bcrlinde nr
taın .. kıntıdıın ve Alman mağlubiye
tinin mutlak surette İcab ettiği hak· 
lc.ındaki kanaatin Amerika Birleşik 
devletlerinde umumilcşmesinden 
mülhemdir. 

Mihver devletlerinin içinde bulun· 
duğu 11kınbnın diğer bir emaresi de, 
Çin - Japon anlaşmıı:zlığmda bir 
Amerikan tavassutu ihtimalini derpiş 
eden telgraflann Japon sansörlCTi 
tarafından çekilmesine müsaade 
olunmasıdır. 

isi an da adası 
Danimarkadan ayrıldı 
Cümliuriyetle idare olu .. 
nacak, şimdilik bir naip 

' tayin edilecek 

GiRiD ADA 1 
Girid stratejik bakımından çok mühim 

olduğu gibi, çeşitli mahsul 
itibarile de çok zengindir 

Girid'de Hanya ~rinin denizden görünüşü 

Ajanslar, Almanlann Cirid ada
sını ipgııl edebilmek jçin paraıütçü
ler indirmeğ•. devam ettiklerini bil
diriyor. Şarki Akdenizin en büyük 
adalanndan biri olan Ciridin ıtrate
jik ehemmiyeti büyüktür. lıngillzler, 
Ciridi bu stratejik ehemmiyetinden 
dolayı, ipgal ettikleri gibi Almanlar 
da aynı sebepten dolayı, bu adayı 
ele gcçirmeğe uğraııyorlar. 

Girid adasının uzunluğu 260 ki
lometre, geniııliği 12 ile 5 5 kilomet
re araıoındadır. Mesahai •athiyesi 
8,618 kilometre murabbaı, nüfusu 
da. orada 1'kar. edilen Rum muha
cirlerin inzimamile, yarım milyon
dan fazladır. 

Girid valii umumiliği 
ve mahsulatı 

niyet kurm~lar ve Ege havza!l me
deniyetinin pişvası olmu~1ardır. 

Bunun üz.erine Venedikliler C irid 
ado.sını Osmamlı devletine terkctmi<ı
ler ve yalrız Ciridin cenub unda 
kain olan Spinn Longn, Gra buse v e 
adanın şimali garbisind e kuin olan 
Suda .körfezini b ir m üddet <hıha 
muhafaza eylemi lerdir. Spin Lon
ga ile Ctabusc 1692 d e ve Su,ı 
körfezi de l 715 tarihinde O m • 
lı\an:ı eline geçmiştir. 

Mino.s medeniyetinin merkezi Kno
sos ıchri idi. Kandiyedcn araba ile 
40 dakika uzakta bulıman Knosos 
§ehri, bundan 40 aene evvel lngiliz 
asanatikacılan tarafından tamamen 
meydana çılı:anlmı§tır. Knosos teh· 
rinden .;ıkanlan kıymetli eski eser· 
lerle Kandiye §ehrinde çok zengin 
bir müze kunllmu§tur. Minos devri 
medeniyetinin hakiki C8crleri bu Ada, mütevali isyan ve kı) nml ra 
müzede mevcuddur. ' rağmen 1897 tarihine kadar Os· 

Sultan lbrahim, Venediklilc.rin manh hakimiyeti alında kalmış ve 
Malta §Övalyelerine yardım ettikleri 189 7 tarihinde Kandi) e şehrinde 
bahaneaile, Ciride 100,000 ki,ılik mevcud olan küçük İngiliz garnizo· 
bir ordu aevketmif vo .f5 gün mu· nunun katledilmesi bahane edilerek: 
huaradan aonra Hanya tehrini ele Ciride lafzi Oemanlı hakimiyeti nl
a~tir. tmda muhtariyet verilmiş ve Yunan 

Haoyayı. ele geçiren Osmanlı or· laalmm .ikinci oğlu olan prens J orj, 
Cirid adası, umumi valilikle ida- dulan Kandiyo tchri üzerine yürü- hami devletler unvanını alan İngılte

re olunur. Bu umumi valilik dört miifler ve bu mühim kaleyi muha- re, Fransa, Rusya ve ltalyanrı him • 

Londra 21 (A.A.) - Finlandiya- ~!ayetten ı~i ~~ndte: ranya. sara etmiflerdir. Kandiyenin nıuha· yesin de Cirid yüksek komiserliğine 
daki Lahti radyosu, Lılanda parla- cskk~o v~, şıt Av~~yeyt crın .en te- sarası 27 eylul 1669 sencaiııe kadar tayin edüm~tir. G.irid muhtariyeti 
rnentoaunun 16 mayısta lslandanın re up ~wyor. •04

1
•. un~ıaltanın tam yirmi iki sene aürmüt ... Yene· 1911 Balkan harbine kadar devam 

tam istiklalini ilan ve bu suretle Is- en zengın ve venm ı mıntaıı.a arın• dik.liler çok çetin Te hnh bir müca- ~ ve Balkan harbinden sonra 
landa • Danimarka ittihadını feshet- dan biridir. Ba~lıca mahsullerini, deleden aonıa Oamanlı ordulanna ada Yunanistana resmen ve k tiycm 
tiğini bildirmiştir. Evvel~ Islanda- teze ve kuru üzüm, zeytin ve zey• t~ olmaia mecbur Ulmıtla.rdır ilhak edilm~tir. 

tinyağı, muhtelif hububat, çok mik· ========-====::::aı::ıı=
0

============== 
nın Kopenhag elçiliğini yapmı!J olan 
B. Björson lslanda devlet reisi ola- darda portakal, mandalina, turunç, l 
e :ktır. limon ve kitre (ağaç kavwıu), oal, 

lslandanm Stoltholm' delr.i murah- badem, .. rap, konyak ve .. hun f(t~~••W• 
hası B. Wilhelm Simson yukarıdaki teşkil eder. Cirid mahıulatının en I J,-{,-·~,...._ .... ._ 
haberin doğru olduğnnu bildirmit belli b~lı müıtcO.i, Mısır, lngjltcrc, 
ve kral Christian Islandada çok sc- ltalya, Almanya vo Amerikadır. 
vilmekle beraber bugünkü prtların Ciridde tavşan, keklik, karatavuk 
ve bilhassa Dııınimarka ile münakale- vesaire gibi av hayvanları da peK 
nin kesilmiı olmasının bu karan za· meşhurdur. 
ruri kıldığını ilave eylemiıtir. Mühim limanlar ve Ada-

Danimıırkadaki Kalundborg rad- nın askeri ehemmiyeti 
yosu da Berlingııke Tidcaıde adında- Ciridin Hanya, Kandiye ve Res
ki Danimarkıı gazetesinin Stokholm- mo olmak üzere üç mühim limanı 
deki muhabirine atfen verdiği bir vardır. Kı.ındi .re limanı, ıhra··at :.,8 • 

haberde lılanda hükumetinin dıt iş- krmından ha§ mevkii iıgal eder. 
leri eline aldığını ve halıkavı mın· Ciridin §arki Ak.denizde aakeri 
takalarını kontrol etmekte t.ulundu· ehemmiyetini arttıran en mühim 

Harbin sıklet merkezinin A.kdeni· nerelere kadar gittiği ~alum değil- ğı.ınu bildimiıtir. Yine mezkür ha· yeri Suda körfezidir. Suda körfezi, Çanakkalede yardımsever bdınlann toplant.ısa (1 • Reis 
z.e intikal etmesi üzerine herkesin dir. Bir zamanlar 3 lngiliz askeri herde Islandıı parlamentosunun la- Ciridin en büyük ve tabii limanıdır. Süveybe Vandemir % • Umumi Jtitilj Saide Gölge) 

Cebelüttanğın maymunlan 

RÖz.lc · C b I ·ı · · kuyuya inerek tedkikatta bulunmak landa - Danimarka ittihadı •tatüsünü B k f • 1 k d r _ r~ e e üttarığa çevn mıştır. B I u ör ezın BU arı ço erindir. Su· n ( "'-A'bcluttarıkta kuvvetli istihkam• hevesine kapılmııtır. un ar uzun tecdit etmemeğe karar verdiği ve da körfezi, bütün İngiliz filosunu Çana!!:!!:Ue • A~~m) - Y~rdım- İnönü'nün Türk kadınlığına ' roı ı..· 
!arından, kayalanın altındaki yolla- halatlarla kuyuya inmi§ler, lakin bir fakat Btatünün ancak harpten sonra istiap edecek bir cesamettedir. Et- sevenler c:eınıy.ı:_t;1nın balkcvı _salo- )eri emri okumu~ ve Milli müda faa 
nnh dan ve büyük sarnıçlarından daha kendilerindcın haber alınama· ilga edileceğini teslim etm~ bulun- rafındaki Akrotiri bum,u dağları. nan~ tertip ettiı;:ı ~o~lanb~ ~er- hlmı.etcrinCk cemiyetin rehber ol .. 

daşka çok dikkate pyan bir ıey var· mııtır. Arkadaşları kuyunun ha~ın- duğu bildirilmektedir. Suda k örfezini üç taraftan himaye ce Turk kadını ıştıralt etmi§tir. İ1k cağını beyan ile vakit geçirmeden: 
ırCki 

0 
da maymunlardır. da günlerce beklemşilcrdir. Bir sa· Ayni muhabir lslanda parlilmen- ve muhafaza ed' er sözü reiıı hayan Süveybe Vandcmir ·r I • • • 1 

d b
• k · ] ak T k L-d l vau e ermuzı a mağı hararetle ifade 

ehalüttnrık kayaları maymun- bah askerler kuyunun başı~ a ır -~ç tosunun iiç saat süren bir müzakere- e. ar , Ür &a ın ığından beklenen ebniştir. 
~rla doludur. Bunlann Cebelüttan· iri maymun peyda oldug~?u gor· den sonra: Ada dağlık bir yerdir hizmetleri izah etmiş ve aözü umumt 
ga nasıl geldikleri ma!Um değildir. müşlerdir. Bunlar Ce~eluttank~ 1 - Danimarka hükumetinin bu- Cirid, Kandiye ve l...a§.İt gibi bü- katip bayan Saide Cölge'ye bırak- Bundan ıonra bir çok kadın ve 
t::ski bir rivayete göre Arap muha· ya§ayan maymunlara h.~ç benzerru- günkü §artlar içinde vazifesini ifa yük ovaları ihtiva etmekle beraber, mı.ştır. Bayan Saiile Cölge, cemiye- kıilanmız hastabakıctlık kur unn. 
cırleri tspanyayı :zaptetmek için Ce- yorlardı. Hayvanat ~utehassı~lan edemiyeccği hakkındaki bir k a rar yüksek dağlan da eksik değildir. tin çalı§maları ve gayeleri hakkında hastanelerde hizmete ve diki~ d ik· 
belüttarıkta karaya çıktıkları za- bu maymunların, Afr.ıkanın ııma• suretini mevcut 41 reyin ittifakile, Ciridin en yüksek dağlarından biri izahat vermiş, hami reisleri bayan m ek üzere isimlerini yazdımııslnrdır. 
nıııın beraberlerinde birçok maymun linde yapyan yaban~ ma~munlar- 2 - Birlik statüsünün feshedildiği idi namı diğeri Pailoridir. Yaz kıt ,-~---------------------------getirmişlerdir. Şimdiki maymunlar dan olduiunu sörlcm11lCTdir. B~?'- ~ıak.31ı:8ınredyalkei,kararauretini3reyekar- tepeleri karlar ile mestur olan ve G·u·N·u·N ANS.ıKLOPEo·ıs·ı ı 
hunların neslinden · · ]arın yer altındakı yoldan Cebe~ut- ,. sahilden epeyce ireride kam olan 

D 
ımış. 1 · h"k d.1 · t AJ 1 l d b' ·· h · ... iğer bir rivayete göre Cel>elüt- tarığa geldik erın~ u me ~-mış ır. J - san anm ır cum urıyet bu dağ, adayı, biri prki diğeri gar• 

tank boğazının alt11Dda Afrikayı Av- Bir efsaneye gore Cebeluttankta olarak idare ve Daınimarlı:a kralının bi olmak üzere iki lı:ısma ayınr, Bu 
nıpaya b&ğlayan bir yol varmııı. En- mayrnun kalmadığı zaman lngiliz ha- yerine bir naib tayin edilmesini teklif dağın garbinde Aa~ovuna ve tar
d1ü!üate yalflyan eaki Arap müellif- kimiyeti de hita'"? bulacaktır. Bu e~- eden Jt_ar~!. ı~retinin de ittifakla ita- kında 2,469 metre irtifaında l.a§İt 
en de böyle b' ld b '- - · ••ne sevkiyle mı. yoba başka bır bul cdıldıgını yaztyor. dagwları mevcuddur. 

I . ır yo an anaetmış- - d h hal p IA "'9 -e.rdır. Bu riv t d w · - mülahazadan dolayı mı ır, er • ar amento "T azadan mutctek· Bu da~lar, adanın bütün boyunca 
1 aye ogru Jlle may h k • · lll la k;ld' ilk 'b 1 k B Se · .. ınu1n1arın Afrikadan yer altındaki de İngiltere ü udmetiHmaymu: ~ B··- ır. • ~aı. ?._aedra .1 • : vcın dar manialar teşkil etmekte ve dağ-

Jo vasıtasiyl Jd"kl · b-kmct alakadar olmakta ır. er ay un a- 1oraon un ısmı zııı.r 1 mlfhr. lardan inen dereler ve aıılar. yeral-
ınelt ıa·zımdıre ge ı erıne u • nn ı'a.,..ı' V.an 60 lngiliz lirası talı-• -s- -r B' b' b A •k H • • - bnda kaybolmaktadır. Maamafih 

. Bu rivayeti teydi edecek bir ha- mat verilmektedir. ~r " rt u merı a arıcıye Nazıri- adanın her tarafında tatlı au çok 
CJ1acden bahsedilir : Cebclüttanğın para ile maymunlara yıyccek teda: nın iki tekzibi mebzuldür. Giridde mühim hiç bir 
~lb~da. Saint Michel ismi ver.ile. rik etmekt~. hastalananları tedavı Vllfİneton 21 (A.A.) - Hariciye ırmak yoktur. Kıpın akan dereler, 

CTm bu kuyu vardır. Bu kuyunun ettirmekteclır. nazm Cordell Hull dünkü gazeteci- yaz mevsimınide kurumaktadır. 

kumaş Saçtan 
Hart..· • 'd - d b b metlı' bı'r 'ıp'"'~ai madde kaynağı ol-ouı ıpti asın an eri ütün Av- uu b:;; .. da hüyük bir iptidai madde duğu anla~lm§ıl... l • diye 

gı vardır. Bilha.ua yün ve pa· Bu keşifte buluqan ar, fllll .• 
rnult birçok memleketlerde hemen kadar atılan saçların bir z.~:;.1 
lüç kalın bile feda edilmemesini tawıye ı· 

amııbr. Bunun için yün ve k 
Pamukta b lca dd 1 1 l yor]ar. Maamafih saçtan • wnaJ n il§ ma e er e yün ü •· eğil B yapmak kolay bir İş ~ • ~J· un• 
Te1yıı pamuklu kuma§lar yapmağa lan toplıyarak renklcnne gore ayır-
ça tşllmaktndır. d mak, dezcnfelı:te etmek, on an son-
h' Son zamanlarda kuma~ imali için 

iÇ nida gdmiym bir iptidai madde 
~u~unmuotur: Saç... insanın saçla
ny e Ankara aofuna benziyen çok 
~a?'anıklı kumaılar yapmak kabil 
•11. Bu suretle insamn çok kıy-

ra kumaı dokumak lllımllllf. 
Bu kqfe gl5re insanlar çok alu

§?Tlarsa karıdi ıaçlariyle muhtaç ol
duklan kumaşı dokuyabilecekler 
demektir. Fakat tepesi boşanarak 
saçsız. kalanlar ne yapacaklardır) 

ler toplantısında J apoın gazetelerinde Ciridin nüfusunu Rumlar tqkil 
çıkan bir halieri tekzib ederek de- eder. Bütün adada mevcud Yahu
mtitir ki: <Amerikan hükumeti Hin- diler, bir kaç yüzü geçmez. Türkiye 
diçini hükömetine mihver devletleri- ile Yunanistan arasındaki ahali mü· 
ni'!..sa~na girmemuini tavsiye etrn.İJ badelesinden sonra ekserisi Kandi
deği)Gır. > ye ve Hanya vilayetlerinde olmak 

B. Hull bazı Sovyet halierlerini de iizere adanın muhtelif yerlerinde 
tekz:ib ederek tunları aöylemi§tir: bulunan 40,000 Türle Anadoluya 

<Amerikan hük<lmeti Japonya ile hicret etmiptir. Bugiin Ciridde Türk 
bir an~maya varmak için tC§ebbüs- nüfusu kalmamıptır. 
te bnlunmamııtır.> Girid medeniyeti 
LİSAN l\ltlnınASSISI Prof. ANJEL Cirid adası, zengin bir medeniye-

F R A N S I Z C A to maliktir. Ege havzasındaki me-
Yas münascbetllc Giztepe _ Bostancı deniye!lcri.n . en ek.isi. o.lan Minos 
tramny ~zergihmda oturan aileler medenıyetinın merkezıdir. Bundan 
kmdl EVi.ERiNDE Profesör ANJEL'~ 4 , 5 bin eene evvel, Anadolu kıyı-

derslerinden istifade edebilirler. lanndan Giride geçm~ olMı Türk 
Bahçekapı Selime! Han Tel: 22051 kavimleri, orada yüksek bir mede-

Lucrece 
(= Lükres 

Borgia 
Borjiya) 

Dünkü Ansiklopedi sütunumuzda Vlctor Hugo onu pek vn.him şekil-
Lucrece Borgla'run adı geçıi. lerde tasvir eder. ~ Lucreoe mua..-

1480 senesinde doğan, ım te Pez&ro lilrlannm gÖEUlle htç de o ~e gl). 
aeD)'örii kont Sfona lle evlenen Ltıe- rünmenüştir. Bll!Uds heıites onun gu. 
rece, ondan vı ncı Alexa.ndre'ın em- ze.llıtlnt, cazlbe&lnl, ::ınfuıcvver1Ji1nl ve 
rlle boşanıp Arngon hükümdan 1klncl zekhını medhüsena et.m.iştl'r. Yaşadı
Alphonse'un gayri mc~ru otlu Bisnglia ğı muhitte büyuk bir ahllk fesadı 
dülı:il Alphonsc'lo. evlendJ. \'O.rdı. O da sun>Jtlıenmişt.lr. O zamruıtı 

Fakat ondan de evvel, bir Ç<>CUğu muhiti, Papalık memurlarından Bur-
dünyaya geldi. chıırd, biraz mubalflğn ile. :fakat d~-
Yekdlğerinl müteakip Ut! rennan ru olruıı.k, meşhur :kııZnnmeslnde tru;.. 

çılı:ararak. Papa. VI nc1 Alcxnndre bu vır eder. 
çocuğu evvcll'ı kendinin, sonra da~- ==============:::ıı 

Edirnenin Necatiye 
köyünde bir katil 

sa.r'ın oğlu olarnk Uıin etti. Bu ~en 
de, Lucrecc Borgla buyük blr ahlfı.k.'nz
lığın tl.ı:ru3all sayıldı. Zira Cesur, vı ncı 
Alexandre'ın oğludur. Luercce de 
Papa VI ncı Alexruıdrc'ın gayrı :ın.cşru Edirne (Akşam) - E.dirnenin 
kızıdır. H avsa nahi) esme bağlı ecatiye kö-

ısoo tarihinde, Cesar, Lucrece'in yünde evvelki gece bir katil h di-
lkincl kocasım odnsındn. hançerledi. seıi olmuştur. Köy halkı d Ah 

Genç kadın ertesi sene, üçlıncu dullah 1 • n an • 
zcvc olarak Alphonse d F...ste'e vardı ve . d k gecb: C),n kah, eden c\ ıne 
etrafında pek parlak bir fillmlcr ar- gı er ·en ır ağaç üst ndc pu u ku· 
tlstler ve munevv rler m uhiti topladı. rnn m eçhul bir nhsın attığı tab n· 
Bunların arasında Bembo 'I C Arlsto da en kurşuni>l d crhnl ölmü tur. 
bulunuyordu. Vnke. üzerine müdd · · 

Lucrecc Fc 'd 1 . . <:ıumumı m u-
.. _ ~ rrarc e 519 yıhndn öl- avını B. Şefik d erhal N t' k -

müştur. Sıynsctc karışm nuştır. ne giderek hadı"s• l eke ı:)l e oyu-
·> e c O)mu tur. 



Tefrika No. 81 - Demek. Cahid~k ~;~a- ::~~telde etmek ietiyorum .. Bu - Eğe~ bir çocuğumuz olaaydı 1durmUftu: UJtin ıimdi arbk aılua 
ruzda babanız daha f a ı. ·.. takı enın de ıayet tabii.., Ona bir kendimi ıimdiki kadar günahkar sakin bir devreai hüküm sürdüğün-

-!'lW•1.~-e 1 Go- zl-A 'llP- - Amumiz? ... d ban da m sualler 90ruyorum ... Tabii o saymazdım. Bunu da Cenabıhakkın den maziye aid dütünceler dimağ! .. 
._~ .. ....... - Banu '-7in e emem. ~ . ceva~ veıVor ... Babamsn naaal bir lutfu aayardıml nnı kurcalamaja batlamıttL 

N .... • (VA Nl) Mndl ... intibama pekh =İ·dte a ~. ~e ırad07le mücadelelere Ki· Birkaç ay eonra bir kızları dün· Melihat. bazı ıünlerini bir köıe-
tlşk Ve m8CS8 W ... • • annemden ~--'YUI L LL-&da ~~ ~~!L~ Ye la)'retİyle )'Übel- yaya ıeldi. ye Çekilip diifüımıekle geçİrİyordıa. 

MDIJ'OnaD ,_..em a'&&&lll ....... o.ugua 111K&ye edi.J'o cnn- birin 8 .. • 1 ' 
Ba•aa Rauf TuiruL delikanlıyı - His. .ı..dim... ___._._ di;orlar ••• Benim Cle .Jt- de de felek ona -!:i:ı.. bir un • lmaundı.unBuzennde nlet~ ~rm~ı_ pda~~ Rauf, bütlh gayretine raimen on• 

, . ı -la ha ...-_..ııı .a. it _.. Ez-- L_u_ ---. oyun oy• o u ... et ennı Un& aımı oyalayamıyordu. 
l>üyük bir al&byla dinliyor veseyr... ~ n -. •·-

1 
m ~ ......... DalDlf. zavallıak zararlara uiram11o aamyrlard. Seneler biribirini takip G . L._ı__ b . 

diyordu. Genç erkek de onun ba - Ben de 80fa71m. evllchmı - Ş... mahelrlrak ki. o ~ darl»e ,.... etti. 1 l • . k t erçı ~ yanı qlarmda gıt-
1 Annenizle babama hatuLamas _.. .. ~ _;.,ordu. Ba ---·er1··:...IJ:.ı&.1 --..ıı- !! '-ül~lenııı~~~~l da OfArtıya~aı ya- tikçe aerpiliyor, ıüzellqiyordu. Fa-diltkatini fark.edip memnua o u· -:·"' 

1 
- .u.,-.. ... --. ıvz· vq & enm~..,.,.. a L 1t ıenç- k diy . M l&h . 

yordu. mz) • ~----1..ın..ı _...... ;:::._..__ --~... ..._ ~ de kartılt.tı. liğinin aihir ve füsunu kalmallllfb. at ?nlun ~"..ıı~ L~ de . ati dta-
. 'f L1.. Delikanh btt an ~ -... ..,,.._. ~ ..-ı M.ı&J. tle L il:.'_ • • • • • manuy e a.enume naare emıyor u. 

cl..eylb hanunefendi. llti uu .. h ,.ldld .. _ ~ •dnWe umeizle 'ha· a'bet~ 5oca•nın davetlerine .:..kili ırıbı oyalananuyorlar, kendı Bu yanucaiın cıvıldayarak konut-
tekilde dedi ki: - Gayet map .. et' Ha~dar Yamaa fotopallan f.ı- var mı ~ kere ~ de~h,. lıaftada iki kendilerini avutamıyorlardL maaı, ona uzaklarda bir oilu oldu-

- ~den aon~a nimiz .aize ya]~eri aklımdu ~ hata- acaba) ladt. On~• lltmep bat: ~~.TuiruJ, z~ki b~ adam ol- ~u unutturamıyordv. Binlerce v,,e 
tamamıyle ~br, oıluna, Cahid... sibi oluyo~... R B '--- ili f,lr --8alMımm var... A.ma ...,. pek m ~~- da annaı duıa •?ın 'bu deiifmeyı kolaylık~a bmlerce günden beri seaini duyama-
T abit b6yiik annenizi ihmal etmez• ralar nerind• .. • a.-u. • k Oe-k"'I lalt ...... eaunua vuqONa. farketti. lhtiru. ne kadar ıedıd dıiı oğlunun hayatini dimaiından bir 
•~iz amma. ne zaman um ec1 ..... adamdı: m~ti... d:..~o~ ..... dec cVala nla, ~oJı.tor Rauf Talnal'la M.ııı..tta olma olsun. el~ . ~Un .. birinde türlü ailemiyordu. Atıiının bu ay• 
ıuz J>uı:a~a ırele~li~... Bebek ~-. elinde olıaalı:•SJI\! k..0 hlr de onanldal alı..-_ ... .tmkq= ~ Gudad• on taYll)'&C&kb. Nitekım 11te oyle ol- ~ıı mu~~deratın ~ir cilvesiyle 
me~tebinıze ~r~~oyund• daha 7a- - Doira ... - dedi. Halbaıld oaa bqa bnwbk ,.- -V c-ı kadar ,ıec;ndfd. H•kel muttu. . . • . . . ızab e~eaı De,.bud?dı. F eleiin ha 
~· UIClk ımum olanca hemen o.ubnlı. baflDI kaldudu ŞlmCll ppawml• cn,o.... 8mllm Neımr .. ...,_. llmlt. Doktor, sevııiJjainin kendinı ha- darbeame boyun egemiyordu. cAl-
bize ujrayuı ... sw ar•nızda ı5r• - Oma tamr 11U1d~ elen3lfıl: ::;. . k ala,1 Useriae .. ~" IUU70nla. talı .yarak vicdan azabı çekeceğin- nımm ya.mal• deyip geçemiyordu. 
rek çok memnun olmuz. • Doktor Raafwa bir bakwta ilı· k: ha ::a.u,... Raaf'la Mel&Mt. mubdd-.tm cMa •diteYe batladı. H&Ja sevdiği Pütün bu olup bitenlerde kendinin 

Cahid pek miitehuaia oldu; bed- ti)'atlt&rbiı ele alan MeWuıtt v M ın.~ 1' .. -~· 1mfMılerlnln oldaktaa eon- kamuun aizmı aradı. Ve onun da de bir kabahat hiaeai olduiun• 
baht babaaının ea .. dık ye aamiml - Hqır... FU.t bclıla Jf.aa e---. ~ "':,11~ • ra -.k ~ içinde keadilerinl haı& kendini sevmekte olduğu ka· hissediyordu. 
ar~dqma tetekkürler etti. Sesinde ondan &yle mk ak l>aheetd la. !>e- - s.M mit, .. - Clı,. eonııa. - a.natmutiudı. Ceanet slW atzel naatiae vardı. Fakat Mellhatin ak- Nefsi aleyhinde verdiği hüküm· 
hafif bir titr07İlle sorduı nim de c1imaiuada hlm• pek llav- :Va ... D...ai. ~-. ba ..., 4»!-- pıp ~-;Jeketleribde 78laa lam fikrini itıal eden batb düf(ln.a ler gayet fiddetli, batta zalimane)"-

- Tereddüd ediyoram. fakat ntlidılr. .. tik .. ~od birl>irl.W dl• •tel• ve ancak celer de vardı. Bir takım pifmanLk- eli. Kabahatini hafifletecek maze-
mektuplanmdaki suali s-e teba- KaJlııl ~-.. H8)'Wntnı - Eftt ehoClbn. d d'... Ba snipnek Jç~ .YlllUUflardL 8'! .,ıc lar, Yicdan azaplan hİ91ediyordu. retleri manhi reddedıyordu. Ha-
hpcajım .. , Pederiniz• dair bit bir 1Mlll etmeau• ieil dlD=stlfff de· hlbralar onda azap uyandırm-a aarhofhıi;u ıçınd., llJaUıl ~.. llk zamanların tiddetli qk ve ilı- yır, hayır! suçluydu Kendini ithaıa 
1Ul6mat alamadmız ma), vam etıb - .......... Fabl )!1-. Jlr 1 ... Melllaat ~Dilli klı tirw onlan bükmü alblıda bulun· ediyordu. (Arba nr) .. 
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Bir Alman Hür Fransız kuvvetleri Ciride 7000 kişilik bir .~ • • .-:&..1Z ~.J?\ M-~I ~ 
lırka~rnm ha~a Suriyeye girdi Alman fırkası inmiş ~KuC.~~~O:Jll"Nı;ARI~ 

) 1011 e nakit (Baş tarafı 1 inci sahifede) (Bnş taralı 1 inci sahHede) 
iLANLAR BUZ DOJ,ABI ALINACAK - Kulla~ KİRALIK HA1''E - Kadıkoyunda 

Bir fırkada topçu alayı 
ve tank dafi taburu 

bulunuyormuş 

Şam hnva meydanlanna yeni Alman 
tayyarelerinin geldiği haber verildi
ği zaman lngiliz ve hür Fransız tay
yarecile.rinin rakip olduğu İngiliz 
tayyareleri bu hava meydanlannda-

kuvvetler! adanın müda.fnasmda mu
harip Glrld dağlılanndan m~eret 
görmektedirler. Cesur eefler:ln ku
mandasında başlıca kama ve kılıçla. 
müscllıih olan bu da{tWar çeteler ha
linde teşkillitlandınlmlşlai'dlr. ve 
müdafaa ve 1stlhabart hizmeti iç1n 
mühlm blr kuvvet teşkil etmektedirler. 
Müdafller dün öğüı vakti vaziyete M
klm bulunuyorlardı ve yeni ta!slla.t 
gelinci~ kadar 1lk muharebeler ba.k
kmda fazla hf~ir şey söylenemez. Bu
nunla beraber, Yunanı.standa ve Ro
dosta.kt Alman ftslerinin yakınlıjp 
düşmana kıtaat nıı.kllyelerl, bombar
dıman ve avcı tayyareleri vasıta.sile 
taarruzuna fasılasız devam 1mkAnını 
verecektir. 

KOCOK 
Fevka!Adc ahvalin devamı 

müddetince gayrt munyyen gün
lerde hattnda lkl nya il9 deta 
n~rcdllecekUr. 

nılmış bir buz dolabı s:ı:tm alınacaktır. Raslmpaşa mahallesinde düz soknk•'l 
Galata Nordştem han Il-12 No. ya Haydarpaşa çayırına nnzır 14 16 nu
müraca.nt. Telefon: 44168 - ı maralı k!ıglr evler kiralıktır.' Içlnde-

nuz DOLABI - Vitrinli 180 boy, nlt _ki-:l:;erc:=-:-:m::-:u::ra:-c-::a:-:a~t:.... ------
kısmı soğuk hava deposu, kclvlnntor KiRALIK KÖŞK _ Kızıltoprnk Mu
marka yeni bir halde, 900 liraya satı- radlye karakolu karşısında 4 oda çam
lık. Mektupla Galata Danup Sigorta. lı bahçeyi havi ve tekmil konforu haiz 
han 10 Dr. Ekrcme müracaat. - 4 16 numaralı kö,,'>k mevsimlik kiraya 

ki Alman tayyarelerini bombalamış-
Londr:ı 21 (A.A.) - Reut.er: Lon- lar ve mezk\ır meydaaılnrda yangın

draya gelen haberlere göre, 19 mnyıs-

1 - İŞ ARIY ANLAR 

tn, Glridi havadan bombardıman et- !ar çıkarmışlardır. 
nıış olnn dışnn.n, bu bomb:ı.rdımanı Fransız Hava Nazıri 

BİR MATMAZEL İŞ ARIYOR -Ya
zıhanelerde İnglllzce muhn.berat, veya v<:.flcccktır. Taliplerin içlnd<'kflere 

murncant. 

bulun gı.in sürdürmüştür. Dün sabah S • d 
erk<'ndm yeniden hücum edilmiş ve urıye e 

bir ailede yaz ta.tlllndc öğretmenlik 4 - Kiralık - Satılık 
lçln bir ma.tm.ı.zel iş arar. İngilizcesi ANAD9LU~İSARINDA KIRAUK 

BAHÇELi KÖŞK - Havadar nezareıl 
te!knladeyc mnllk müt.eaddld daireler. 
Muracaat: Yenimahalle Bayram koş
kii ya.kınında Cuma sokak No. 12 _ 2 

l>araşütçuler indirllm.!.ştlr. Bllfı.hare Vichy 21 (A.A.) - D.N.B: 
Planorler \e asker nakliye ta.yya.relerl Fransız hava nazırı general Bergery 
kullanılmıştır. şimali Afrikada yaptığı teftiş aeya
ıa Parnşiitçulerln bazısının Yeni ze- hahnı bitirdikten sonra pazartesi ak
bu~:d~~ha._:cbe üniformasını labfs ıamı tayyare ile Tunustan Beynıta 
mıuııar t ~yl~nmlftir. Faka~ bu, Al- gitmiştir. Hava nazın tayyare mey
Almanıa/~ 1:: f~n tekzip edilmiş ve danında Fransız fevkalade komiseri 
muharcb~ ünft~a7~n ;enı ti?. ~lr general Dentz ve Suriye hava kuv
nıl"lerdlr. 0 Uotmu soy e- vetlcri kumandanı general Janne-

kuvvetlidir. Türkçe ve frnnsızca bflfr.. KADlKÖY'UNDF. _ iskele clvnnn
Ak§a.m.a 114 rumuzuna mektupla mü- da a.partıman inşasına elverlşll Qç ta.
rncaat. - 1 rafı yol olan mfifrez fkl nrsa sntılıktır. 

Yeni Zelanda 

ünif ormalılı~r 

BİR T0RK GENCİ İŞ ARIYOR - Galata - Köp:nbaşı Mohmed Ali 
Eski ve yeni türkçcyi mükemmel okur Paş Han Aflt Türel yazıhanesine mü
yazar, avuknt yazıhanelerinde adliye rncaat. Telefon: 43741. 

Yert' inl~ler, bflhassn, adanın garp quin tarafından k~rşıla~~ıştır. 
tarafına yapılmıştır. Esa~n tarihte Hükumetin emrı mucıbınce, gene
de bu taraf dalma adayn dühul yolu- ral Bergery Suriye fevkalade komi
:u ~cşkll cyleml.ştlr. Fakat Kandlyc'de seri ile birlikte hava hücumlarına 

eSa azlıdyere inişler olmuştur. karş: Sudyede ne gibi tedbirler alın-

Londrn 21 CA A.) - Salli.lllyettar bir 
kaynaktan öğrcnlldl~lne göre, Glrld'
dekl Brltanya ordusu kumandanı, mu
hns•mlannm üniformasını giyml3 
olan düşman askerlerine karşı tuta
caklan hattı harekette salli.hlyctlerl 

işlerinde ihtisası ve daktilo yaza.b11lr. MAÇKADA - Tramvaya iki dakl
Mkeı·llkle lllşlr,'1 yoktur. Her ne iş ka mesafede dört katlı ve dört daireli 
olursa olsun yapar. Bir npartımanın yeni bir apartıman satılıktır. 
ka.pıcılıjpnı atlcsilc birlikte idare ede- Galata - Köprübaşı Mehmed All 
blllr. Muhtaç vaziyette oldu~dan Pruja Han Afif Türel yazıhanesine mu
hayırsevenlerin Beşikta.!J Akaretlerde racaat. Telefon: 43741. 
40 numaralı kahvede bay Alf elllr 
Emin Somuncu - 3 

haiz bulunmaktadır. Sanıldığına gore, BİR TCRK BAYANI is ARIYOR
Yunanlstand.a \•uku buldu6'U tarzda, Eski ve yeni hartıcri mukemmel oku
Ycni zel§.nda i.inlforması ile esir edil- yup Ya7.an malUmnUı bir yar.ıhancyi 
m.l§ Alman askerleri, pek muhtemel miıkcnımelen idare cdebUcn avukat, 
olarak, alakadar mahkcmej'c verile- dokt.or vcynhud hususi ha.cıtanelerd" 
cck ve suçlu olduklnn subut bulursa idan! kısmında ı çalışır temiz bir al.le· 

HAl.iCT:ı-; - Sanayi mıntakasında 
fabrika inşasına elverişli, denize ve 
r.addeye ylmıl.şer metre yüzü olan iki 
bin iki yüz metre arsa. satılıktır. 

SUADİl'EDE DEVREN KIRAJ.JK 
APT. - Suadiyede Ycnfmalıallede as
falt üzerinde bakımlı bir bahçe içeri
sinde 6 odalı ve mobilyalı modem blr 
npartımnn uygun bir f!Atle devren ki
ralıktır. Osman.bey Trnk ap:ırtıman 
No. 9 n müracaat. - 4 

KİRALIK KÜŞK - Hey'belıa.da, Is
metpa"a caddesinde 76 No. lı 13 odalı 
bahçeli, sarnıç, aynen kuyu, banyo v~ 
elehirfkll sıhhi k~k kiralıktır. Talip 
olan Heybclladada komisyoncu b:ıy 
Pananlye murncaat. 9 

nı ığına gore, hnva yolu ile ge- w k.k d k · 
tlrtlen asgari bir düşman fırkası, yani dıgmı tet ı e ccekbr. k • l"k 
takriben yedl bin kişi harekfLta Lşti- Beyrutta e me sız 1 

Wı: etmiştir. Beyrut 21 ( A.A.) - Suriyede çı-
Galata - Köprüb:ı.şı Mehmcd Ali 

Paşa Han Afif Türel yazıhanesine mü
racaat. Telefon: 43741. 

n•;yjzr,fKTE SATILIK AR "A -
Cevizllk istasyon yakınında istikbali 
çok parlak, tamamen deniz ve Ada
ların dllneşin mruı7.araSlllıı. hakım, 
~ bir zaman manzarası kapanın z 
c20• don\ım arsa satılıktır. Goztcpe 
fırını karşısındaki kahvede kll!\1 Is
malle müracaat. - 3 

)'ol.ondrada kaydedildiğine göre, hava kan cŞarh gazetesi Bevrutta büyük 
no;~~~ nakledllen bir Alman !ır~. bir ekmek sıkıntısı olduğunu yaz-
Jhtıvn C:~~~te~~;n~u p:ı.~tç:e;~ maktadır. Halk sabahlan erkenden 
dedJmektedir ki, bu~da~vel, Al- fınnların önünde toplanmakt?.dır. 
inanlar hava yolu ile naklolunan blr Son günlerdo ekmek fıatlan yuzde 
~~~ka .. 1h~ç ettikleri zaman, harekat otuz 11isbetinde yükselmiştir. • 
ledıYun surrnU.,tür. Hava yulu ile nak- Ekmek temini işinde görülen suı 
gö en bir Alman fırknsı, bilindiğine idareden dolayı bütün tehirlerde hü
plyr:d· mutad üç piyade alayı yerine lki kumctc şikavettc bulunulmuştur. 

mnhkfım edılecekterdlr. İngiliz ku- den iki kişlllk bir alley:l geçindirecek HAi.İÇTE - İskele yanında ve de
mandanlığının, bunlıı.n derhal kur- ve pek müşkul mevkide kalmış olan n17. kenarında ayda kırk sekiz llrn.1rad 
şuna dizdirmek hakkını ku11an:ıca- bir 'bayan mknnslp bir vazife arıyor. getiren metin bir mülk beş bin beş 
ğı tahmin edilmektedir. Büyük mlk- Müracaatların clddi olması şayanı yüz liraya satılıktır. 
tarda Alman nskerlnfn Glrfd'de esir tercihtir. Akşnm gnzctesfndc tnfsilftth Galata - Köprübaşı Mehmed Ali 
edilmiş oldu[nına inanmak için biıtiın adreslerfle o:N. K. Z.11 rümuzuna mek- Paşa Han Afif Türel yazıhancslnc mü-
sebepler mevcuttur. tupla mürncnatları. - 2 nıcaat. Telefon: 43741. 

5 - MÜTEFERRiK 
e alayfndnn mürekkep bulun- --·- ------

~~ktadır. Hava yolu lle nakledllen bir 
~r ıı., başka bakımlardan da normal 

Berlinde resmi beyanat n:N l\1Uı1URU - Jçccek su hattı, n:şiı.KöYDE - Dört tarafı Gnzi 
• Nivellemnnl, münhanm harlta ve he- Evranos, Gfilibrlşlm, İrfanlye ve Sruı-

bekleniyor saplan işi y:ı.pablllr. inşaattan anlar, det.li sokaklarlle mahdut üç bin yüz ALl\l;\NCA YE UİYAZİYE DF.R I,E-

r fırkadan az çok daha küçüktür. 
Son haberlere göre, bu fırkaya bir 
topçu alayı da dahildir ve bu alayda 
)'edı buçukluk 24 top vardır. 
d Hava yolu ile naklolunan bir fırka-

a, 37 mııımctrellk toplarla. müceh
hez bir tank dlifl ta.'buru vardır ve her 
alayda bir mıtrnlyoz bölüğü bulun
~nktadır. Hava ycılu llc naklolunan 
tir fırkanın en esaslı bariz ''asfı, di
... ~r kıtnlardan çok daha bfiyük nis
U\:tte subay ve erat ~ı bulmıması
dır 

Almanlar bir tırkn.yı nakli için t:ı.k
aiben 250 taynyre kullanmakta ve ta.y
Yareler, üç veya dört ayn seter yap
lnaktndır. 

Almanların kullandı~l usul şı.ı olsa 
«erektir: Evvelt\ paraşütçüler gönde
rilmektedir. Eğer bunlar h<'deflerlnde 
muvaffak olurlarsa, asker nakliye 
tayyarelerine j.şaretıer vermekte ve 
hava yolu ile nakledilen askerler yere 
lnmcğc brujlamıı.ktndır. 

Bütce müzakeresi 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ıı ve emniyetli bir şekilde tedvir 
etmekte olduğu hakkındaki umu
ınt kanaatimizi izhar ve milli 
\'ahdetin verdiği sarsılmaz kud
rete imanımızı ifade etmekle be
l"aber yarının ne gibi siyasi hadi-
8elerle mahmul olduğunu takdir 
etmek imkfuısızlığı karşısında 
%aruri ve acele olmıyan ve tehiri 
ınümkün olan her türlü masraf
lann geri bırakılması lüzumunu 
tasrih etmeği bir vecibe addeylc
dik.n 

Bütçe müzakereleri dolayısile 
Maliye Vekilimiz B. Fuad Ağralı 
ı>azartesj günü Mecliste beyanat
ta bulunacaktır. 

Mecliste dünkü 

müzakereler 
Ankara 21 (A.A.) - Büyük Millet 

Mccils1 bugün Refet Canıtcz'in b~
kan!ı~ında toplanmıştır. 

Celsenin nçılmasını müteakip reis, 
19H mali yılı bütçesinin tevzi edilmiş 
oldur,"Unu ve müzakeresine pazartesi 
g\inu başlanacağını blldirerek mali 
Yıl b::ıslan~ıcına kısa. bir zaman kal
dığı cihetle bütçe muzakereslnin de
vamı müddetince her gün saat 14 te 
to?lanılması, yalnız bütçe ve bununla 
alakadar liıylhalıı.nn görüşülmesi ve 
:ruznameye başka maddelerin alınma
ması teklifinde bulunmuş ve ko.bul 
olunmuştur. 

Meclis, bundan sonra, askeri muha
keme usulüne, ve Hariciye Vekaleti 
teşkilat kanununa ait kanun laylha
lan ile Dahlllye memurlarından bir 
t.ısnunın tahdidi sinlerlne ait kanu
nun ikinci maddesinin, ordu subay
~a~ heyetinin ter:rllne alt kanunun 

Yüksek Ziraat 
enstitüsünde 

Lomlra 21 CAA.l - A. F. İ.: Salah!- iş arıyor. cAkşam» gazetesinde: K. A. beş metre murabbaı arsa. satılıktır. ui - Almanyada yüksek tahsil otınfş 
harr.kiitın Alman başkumanda.nlığuun rümuzuna. - 2 Galata - Köpriib:ı.şı Mehmed Ali bir genç lise ve orta mektep to.lebele-
planlan mucibince devam etmekte ol- P~ Han Aflt Türel yazıhanesine mü- rine hususi ders vermek istiyor. Bu 
duğu bildirilmektedir. Hô.len şiddetli 2 _ İŞÇİ ARIYANLAR racnat. Telefon: 43741. dersleri kuvvetlenmek nrzu eden 
bir muharebe devam et.mc-ktedir. Bır- ---:------------- talebeler Akşamda D.D. rUmuzunıı 

(n-cı tarafı 2 nci sahifede) kn" saate kadnr resmi bir b<>ynnnt · KiR U.IK OD,\ - Bir Alman mual- müracaat etmeleri. 
uo.. ..,, YALNIZ BiR DOKTORUN - Muayc- l" ı zd d -~------------ncşredUmeı:;l bekleniyor. 1mes ne in c 1-2 klşlllt moble ve · 

Rektörün nutkuna mezunlar namı- İ I h f }" . nehanc ve evine bakacak 1yl seclyell kıı.palı balkonlu büyük bir oda kira- IK!\1.o\1,E KAL\NLAltA - Bir fen 
na güzel bir karşı!ıt verilmiş ve ha- ngİ İz ma a İ ının blr bayan aranıyor. D. A T. r('mz\le lıktır. Mektep talebesine de kim.lana- fakültesi mezunu frn.nsıu:a ve d r 
raretıe alkışlanmıştır. Nutuklardan mütalaası mektupl:! murncant. bilir. Pazartcstden cumartesiye kadar dersleri istenilen yerde ucuz fıatla 'e-
sonra mezun olan 137 talebeye dlplo- · · N 0 i saat üç buçuk ile yedi nrasındn Istık- rlr. Adres: Tıp fakülte inde A Ka-

"f tJ t __. cdll lr-+ir T.ondra 21 (AA.) - o. F. I.: Saliıhl- UIR . IEl\lt:R Alt\. IY it - p yan- lal ddesind 133 ··---'· ya . nuı. ve mük ... ıı. an eu.ı m...,,~ · yettar mnhfillerln dun oğleden sonra go glsesinde çalışmak üzere carnntl ca e num .... au Hasan 
Birinci, ikinci ve üçüncü derecede mc- Jzhar ettikleri fıkfrlerc göre, l\lmı:mlar verebilecek bir memura ihtiyaç vardır, bey npartımanı, ikinci merdiven bl- ALMANCA DERSU:nı YE TERCC
zun olanlara birer sa.at hediye edil- Suriyeyi fşgnl ve Irak ve l"" uhtemel 1 aylık otuz liradır. Her gün saat 14 ile rlncl kat 6 nu~araya murncnat. - 4 

l\IJ; - Almancaya tamanıen vakıf 
mLştir. Mezunlar şunln.rdır: olarak da l''illstln üzerine il ·lcmeğe 16 arası dördüncü vakıf han 4 cü kat MOBİLYALI ODA ARANIYOR _ fen fakültesinden bir genç, Almanca 

Veteriner kısmından: Namık Bulu\- 35 ·· ve riyaziye dersi veri 1 d 
i 

devam cdcbılmek için Glrld \., Kıbrıc; numaraya muracaat. Yüksek tahsil görmüş ve ""bancı 11- r veya 0
' e n 

ralılar birinci, Mustafa Peker ik ncl ve ----------- "" sonra olmak üzere te · 1 l ı k 

M"'~"det Pekin üçüncu. glb~ ild mftnlnnın ortadan kaldırılma-. MOD1 l'RA BAYAN AltANll'Olt - sanlarda bilen blr bay, Bcyoğlundn, :rcume ş er n-
--.- • B ltt sı lazım geldiğini tnkdir ctmışlcrdir. \ • . \Kadıköy Moda ~eya B<>brazlçinde bir bul eder. Akşamda A. D. nımuıuna 
Ziraat kısmından: Kazın1 ayrn ar Bu harek"ltın muvaffak olnbılmesl Z?nguld t; çalışmak üzere. biçen ve aile nezdinde bir möble oda nnyor. mektupla mür::ıcaatıan. 

birinci, Kemal Yüksel ikinci ve Mu- daha ziyade m;itteflklcrln cllnde bu-: clıken ~ trıı. bayan nrnnıyor. Sirke-! !\k.şam gazetesinde 11Cak:ı.lof» ismin~ --------------
harrem Ö7..suyolcu üçüncü. • lunacak nvcı tayynrcl.-rlnln ad dine ci Anl ı;ıra caddesi 90 No. terzi Nazım mürncnnt. - 1 ALMANCA DERSLERİ - Berllnli 

Ziraat tnkülteslnden: Vehbi Men- bnl'Phdır. Bundan "ıkan netice şudur: uzman. _ 1 bir Alman mnallimesi kolay vr s ri 
gu

- .. Recep Boztok Cemil Eınr t t> ~' usullerle nlmancavı kısa bir zamnn-
Batur, Hamit özian, Arlt ohıamıt, Ister usulil d lr !na h zırl:uunıt bir .hlR Mt1TF..RCbı ARA..l'ılJYOR - KİRA •1 - YALI - Çcngelköyünde da o~t.mektcdlr. Bu lls:ından ikmale 
Ferdi Germen, Bürhaneddln Acar. taarruz, isterse dece curctll bir ~ .:;- Almancadan turkçcye JyJ tercüme ya- .lsıkeJe yanında 6 oda, banyo, havag~zı, kalan talebe:;! tatn devre inde lmtl
Mustafa Oürsıel, Dhaml Tannverim. kın mevzuu nhıs olsun, şayet muttc- pa.bilir, ifadesi dUzgı.in ve tercihen ev- clektdk, bahçesi mükemmel butiln hana muvaffak olacak der c d h _ 
Hızır Nurllı:<>Alu, Sadettin Derin, Ser- tikler slmd den Ciride yapılan taş b- velce gazetelerde bu ışı yapmış öğle-1 konforu _!ıalz yazlık klrnya verilecektir. zırlar. Miınf 'l".den veya "rup h llıı
vet .Arrer, Talip Alparslan, Ismail Er- biısu muzaf!crnnc defedcbllccek du den sonra, 3, 4 saat çalışacak bir mu- Çl~gelkoy iskele yanında 17 No. yn de talebe kabul eder. Bu talebeye ey
gümenç, Oı:ıhan Ortaç, Enver Ankan rumdn iseler, Asya kltasına Almanlar tercim aranıyor. Ayni zamanda lngl- _rn_u_r_a_ca_a_t_. ---------- lül sonuna kadar pek eh,·en bir ucrrt 
Hüsamcttln Anıl, Nazmi or~~l, Mu~ ~~a~~~ı ayal: basmalan lehlerinde ~zce bilen tercih edi~ektır. ıAkşama ACELE S.o\TILlK EY YE ARAZİ _ tn.tblk edllecektlr. Pazardan maado. 
şerref öztüzfin, Muharrem 01.suyulcu, Falluce'nin ı~ıue İngilizlerin Irak a Mute c mtı adresine ya71 llc mü- 6 oda 7 dönüm ba~ 8 dönüm nt:açlı ~er gün saat 3 buçuktan 7 ye kadar 
Nebih Aybar, Numan Unman, Ali Ti- ta. kaydettikleri muvartakıyctın ener- racaat. :h-' .:tupLa evvelce mutercinı meyvalı bahçe elektrik, t:ı.tıı su kuyu- Istiklal cadde8lnde 133 numaralı Ha
muçln, KD.zım Uluçam, Emlı!e ~usa.~, jlk hareketlerin mukaddlmeslnl te&kl olarak ç:ıiıştığı yerler ve şimdiki sa- su tramvaya 10 dakika mesafede mnn- san bey apartıman, ikinci merdh en 
Niizım nemlrgüç, Cevdet. Guçlu, Hu- etmiş olması biç de lmk..'iıısız d~lr rlh adres 'Y:izılm:ı.lıdır. - 5 zarası mükemmel Üsküdar Kısıklı birinci kat 6 numaraya müracaa·. 
seyin Önen, Salih Klşi, Şevk.et Sipahi, Tanınmış bir İngiliz mebus ve gazete- KAPICI ARANIYOR - Maçkada 9 Çllehane karşısında ııı No. İsmail 4 
Muharrem Tezer, Hidayet Oktan, Ke- l!lsi dün In .. lllzlerln Irak '""ferine daireli bir ap:ırtıman için "OCuksuz pehlivana müracaat. - 7 

M t Da
laman ~r b ""' ... }"RANSIZCA DERSLERİ - Ünlver-

mal Yüksel, esu ' ">"".!~ bomba yerine beyanname atar-'- b<u•- bir karı koca kapıcı aranıyor. Aylı•· i · ustaf Soylu Fehmi oz """' ...... "' SATILIK EV üç k t. ... ...ı 1 s teye hazırlık dersler!, lise ve o ... -
Inankur, M a • ·· - Jıımı~ olmasından dolnvı tıecssiif et- yirmi liradır. Teminat vermesi ""rttır. - a ..... rö.r. yed ' .... . 

1 Dur
_,, Mesu• Orcn " v- oda mutfak iki banyo ftam'"' • k okul dersleri kısa bir zamanda ö11re-

gen Ali Kema ........ ~ • mişt.ır. Bu his, nütu?Ju mahfillerde Taliplerin Eminönü Arpacılar han 19 ' ' ' ·· ..,.ırıı ve tlli ı:; ' ö k Kfı."'"" Bayra~dar · ufak bir bahçeyi havı· de iz -rü r. Adres: Kadıköy telgraf se-·ı ı 
Sevkct :zber • ....... • lngilterenln imkan ve fırsat olan yer- numaraya mürncaatları. _ 2 ' n go ı •' - eşad At 1 Ahın""' Tlna""Y maktuen 15 000 liraya Ad Türb şe!I Nur! Meriçe mürac""t 3 
M<ehmed R ı • "".. • ,.... · lerde tanrru?.a g~ecel';inl ürnld ettire- ' · res: e ..... 

Veteriner fakültesinden: R~blı_ Du- cek derecede yayılmış bulW1makta- ASÇI KADIN ARANIYOR - Alaf- Piyerlotl caddesi No. 40 Telefon: 21001 MF.KTUPLARINIZI Aı.urnmıı. 
rusan, Mehmed Demir, s~rn .. ozguner, dır. ranga alaturka iyi yemek pL!}imıcsini - 4 Gazetemiz ldarehanestnı adres 
.Ahmed Güran, ömer ~run. Aral b1lcn bir aı;çı kadın aranmaktadır. 40- -K-".'"l.RAL--IK--A-P_A_R_Tl_Mı_~_N ___ Ş_lş_l_kl_;e olarak göstennlf ol:ın karller:-

Gürsel, Süleyman Unal, Ibrahlm Dur- 1 Gu·· nıu·· k 1 45 yaşlarında olması, 20 llrndan 30 11- mobilyalı kiral!k küçük apartıman, iki ' mlzden 
sun, Enver AktnŞ, selim Şener, H~ Borsa raya kadar ücret verilir. Alqpm gaze- oda, mutbak, havagn2.lı bruıycı r.ıüra- A. - B. D. - E. K. G. - Rad)o 
Kansoy, Sabahaddin Gök~n. ömer tesmde ıA.~ıı- ıümuzuna mektupla eaat 11_12 telefon: 80326 _ 4 N. s. - MV. - T, c. 
şener, Niyazi Açıksöz, All Ölmez, Sa.b- müracaat. - 9 D. A. T. - R. M. - IH - Arazi 
ri Oruç, Salt. Abuşoğlu, Kemal Damar, ESHAM ve 'J'AHVtL.\'I' - ııtAMBhO ERKEK l'CZACI KALFASI ARA- BthilK VE KtJÇtJK iKi KÖŞK Kİ- namlarına gelen mektuplan lda-
Vecihi Yüce, Mit.at Çetiner, Ahmed ve NUKUD FİATLERl NIOYR - İstanbulda çalı'""'ak üzere RALIKTIR - Elektrik bol su telc!on rehanemlzden nldırmalan rlca 

.Atlı Muzaffer Unar, Sabahat Gün- ,,_. çamlık meyva ve seb7.e küçük tÖ§k ay. olunur. 
• 

1 
G-k 21 Ma,•ıs 1941 sanata vakıf. Yazı ile Istanbul 757 t 1 kt düz, Namık Buharalılar, Pak ze o - ________ ...;,;.:_,;,;.._,;,;..~_.._--- posta. kutusuna mürncaat. _ 5 rıca sa ı ı ır. Bostancı Küçükynlı ns-

türk, Mükerrem Koça, Emin Unan, UEVLt:T HOKÇLAKI falt üstü Telefon: 52,248 - 4 
Sabahattin Yozgat, Yusuf Enılp, Ha- BiR MtlllIDH>İS ARANIYOR - 1 ııı Sayman, Mesa.det Tekin, Ahmed • L. K Anndoluda bir doküm atelyesindc ça- MOBİLYELt KİRALIK DAİRE -
Arslanlı, Mustafa Peker, Sabahattin 3 7,50 933 rurk oorcu ı. 11. 111 19.30 lışmak üzere bir mühendlse ihtiyaç Taksimde Topçu caddesinde Uygun 
Ertuğrul, Enver Ersoy, Sıtkı Yalvaç, • • 1938 !kr::ımıyelı 19.10 vardır. Sirkeci Mühürdarzadc han 29 npart.ımanının 2 numaralı kontorlil 
Vahap KaI11.kaş, Ahmed Demirel, • • 1933 İkramiyeli Erganı 19.15 numaraya müracant. _ 2 dairesi eşyasile beraber ynzlığı kiraya 
l!.'mln Baykal, şeref özen, Sadettin • 7 1934 Sivas-Erzurum 1 19.45 verllecektlr. Hergün sıcak suyu vardır ı 
TUrgay, Recep Güven, Yaşar .. öze:ı, • 11 1934 Sivas-Erzurum 2-7 19.55 3 !çlndekilere mürncant. _ 1ö 
ismnfl Ersoy, Fikret Alon, Huseyın 11 2 1032 Hazine bonolnrı 61.- - SATILIK EŞYA 
Küçiik, zıya Birkan, Nuri Barlas, Or- • • 1934 • • 15.50 
han TUrtin, Bahaeddin Tunçay. • • 1935 • • 29 50 

orman ta.külteslnden: osman Eşit, • 1938 • • 52.75 
Fallc Atayurt, Şükrfı Tc-kin, Macid A. Demiryolu tahvfll I - II 42.50 
Gülçür Hüseyin Çalık, Biirhan Er- 11 

• Ill 43.50 
dcmgıı: İdris şlınfk, Avni Erenbruj, A A. Demlryolu mümessil senet 40 60 
Fethi Ribar, Affan :aeynzkurt. Ahmed Haydarpaşa Hmnnı 44.50 
Aitsoyer, Mehmcd Biner, Tcvfık Kut- _H_ı_ım_a_n_ı_m~ii.;.;n.;.;ıe;,,;;.ss;;;,;ı.;.;ı .;:s.:;en:.:.;e::.:d::.:.1 __ __:;42:.:.5:::0 
ıay. All Erdoğan, Bald Kru;aplıgfl, Nec- HİSSE SENETI ERi 
mi sanyer. Sadi Ertoğnn. Mahi~ Eris- --------------
bo, Abdürrahnuı.D Ereke._.N~mı Alto- T C Merkez bankası 108.50 
ve. Muvaffak Soylu, All Unlusoy, Baki T. İş bankası nnma muharrer 9 50 
Adar Mehmed Yalçın, Fahreddin Al- T. İş bankası <hamile altı 9.85 
~ Hüseyin Anka.il. Nl2.ameddin T. İş bankası mümessil hls. 108.-

~~r nFikret Güler, Ali Eren, Niyazi A Demiryolları şlrkctı ( % 60) 23.50 
'Kıe .' oğlu .Ahmed Eğemen, Tevfik A. Demlryollan şlrkct.ı ( % ıoo 38.50 
Pal~ Mevİüd Erel, Mesud Erden. Nall Eskihisar çimento şirketi 7.30 
Eren.' şlnıısi Akalp, Orhan Vural. Şirketi Hayriye • 26.-

Blrketı Hnvrfve temettil 21. 

T ap
u sicil müdürleri r.c:Nı·:ut TAttvtı.ı.F.Ri 

Kredi Fonslye 1902 kupan kes 
arasında tayinler .. • • 1911 

KİRAl.IK YALI - Dörder odalı 1kl 
SATll,IK DİZ.EL l\IOTÖRLERİ- üç daireli meyvn bahçeli elektrik terkos. 

tanesi 55 beygirlik, bir tanesi 70 bey- Şifa suyu ve havası ile meşhur. D:ı.lre
glrllk kara ve deniz vnsıtal:ırında kul-1 Icr ayrı ayrı veya birlikte verilebilir. 
!anılır mükemmel bir halde dört aded Vanıkö!de 34 numaralı yalı. İçindeki· 
CMercedes - Benz) marka Dizel motör- Jere muracaat. 
lerl satılıktır. Sirkeci Orhaniyc cad- -------------
desi No. 28 müracaat. Tel: 20992. SATILIK AHŞAP EV - Aksarayda 

PIRSAT- Az miktar mevcudu olan 
Pfaft ve Gutmnnn dikiş makinelerine 
mahsus çeşit yedek parçalan toptan 
olarak sntılıyor. Müracaat Yemiş Zln
dankapı caddesi No. 68 İstanbul. 

Katip Muslihlttln sokağlnda sekiz oda 
içi ve dışı yağlı ~ya her tarafı mu
şambalı, telefon, hamam ve her türlil 
konforu bulunan üç tarafı bahçe fev
kalade havadar ve manzarnlı ve tram
vay istasyonuna bir dakika mesafede 
bulunan ahşap bir ev maktuen be§ 
bin liraya satılıktır. 23396 No. ya tele
fonla müracaat edilmesi. 

Yaz.ıın sayfiyelerde hoş vakit 
geçirmek için meşhur 

A R SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
serisini okuyunuz! 

• Bu seri 6 l::üyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuruş. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKSAM matbaası 

tel: 20681 

çuneü ılladdeslnln cE• tıkrasmm de
tl~tlrilmesı ve İnhlsarlnr umum mü
~~~lüğü teşkilft.t kadrolanna mütedair 
~un lAylhalannın lklncl müzakere
lerini yapmış ve knbul eylemiştir. 

Meclis gene bugünkü toplantıda Di
Ya,:bakır istasyonundan Ira.k'a ve 
ruazık istasyonundan iran'a kadar 
\ı~tılacak demfryolu inşaatına tahsis 
~Q~lınek ve senelik tafz ve 1kr::ımlye 
hu an yüzde yedi ve itlbarl kıyın.eti 

er sene on beş mllyon lirayı geçme
nıek ve ylnntşcr senede itfa edll
?nek Şartıle 35 mllyon liralık tahvll 1h
r:cı, şeker ve glikozdan alınan istlh-

Ankara 21 CTelcfortla> - Mumunhumal • > Amorti 
bulunnn Tapu ve Kad:ıStro _ .. • • Kupon 
müdürlüğü merkez Kadastro mudu!- NUKU1' 
Iüğilne Trabzon. grup'! Tapu sicll mu- Tiırk altını 
dürü B. Talat Ülker, izınlr grupu Ta- Külçe altın bir gramı 
pu sicil müdürlüğüne samsun Cı:11pU Osm::ınlı bnnkası fbanknotJ 

96. 
88. 
6(}-
1.10 

2'1.30 
3.45 
2.90 

Tapu sicil müdürii B. Fev~ ~· KAl\tHI YO 
s:ı.msun grupu Tapu sicil müdurluğü- ------ ;,,,__;:__ ___ _ 

~kVCrglsinin arttınlması, çıtnnlacak 
tn tan 25 milyon lirayı geçmemek 
~re tıı.sn.rrur bonoları ihracına ait. 
tnın Ia.ylhalnnnın da hlrind mii7.a-

erelertni yapmı§Qr. 

ne izmlr grupund:ı.n B. Saffyeddin Londra üzerine 1 sterlln 5.22 
Menendoğlu ve Trabzon grupu Tnpu Nevyark üzerine 100 dolar 132.20 
sicil müdürlüğüne Erzurum grupun- Cenevre üzerine 100 frank 30.0875 
dan Yümnü Opan, ErzurUm grupu Ta- Atlnn üzerine 100 drahmi 0.995 
pu sicfl müdüriüğüne de. Edime Kn.- Mıı.drld üzerine 100 p.tzeta 12.89 
dastro müdürii il§ref Tüzilnel'. tayin Yokohama üzerine 100 yen 31.0175 
edilmişlerdir. 8tokholm üzerine 100 kuron 30.62'75 

' 

ur 
bu 
(0-

aı. 
:ti. .. 
·~ aı ,_ 



Sahife 8 

BULMACAM iZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sıhhat ve Güzellik 

Emekli ve yedek 
subaylarla aske

ri memurları 
yoklamayadavet 

Eminönü Yerli u. tubeaiadea: 
1 - l Haziran 94 1 günü yedek 

aubay ve askeri memur ve sanat

1__.,.._.~Sağlam f 
. ve 

t .. rların senelik yoklamaları başlı
Tacaktır. ve bu yoklama 20 haziran 
941 günü nihayet bulmuı olacaktır. 
2 - Her yedek subay yoklamaya 
bizzat gelmek mecburiyetindedir. 
Gelirken nüfus cüzdanı, askeri hiz
met vesikasını, sıhhi subaylar da 1 C 
Cfiploma ve ihtisas vesikalarile bir- ._ ___ _ 
likte ıubeye geleceklerdir. 3 - Ah
Yali sıhhiyeleri dolayısile ıubeye 
gelemiyecek derecede hasta olan
lar buluınursa bunlar (Mahalli hükU
met tabibinden alacaklan musad
dak raporu gönderecekleri taah
hütlü mektul· ;ı bağlanarak ve ıube
de kyaıtlı b..ılunduğu defter sıra 
numarasını bildirmek auretile ıube
ye göndereceklerdir. 4 - Şube mın
takası haricinde olup ta yoklama
larını yaptıracak olanlar istenilen 
vesaiki bir dilekçe ile bulunduldan 
mahallin ıube başkanlığına müracaat 
Ye yahut mektupla ıubeye göndere
ceklerdir. Vesaik (bal tercümesi. 
terhis tezkere sureti, nüfua kütüğün
de kayıtlı bulunduğu defter sıra 
aahife numaralarını bildireceklerdir. 
S - Yoklamaya gelmiyenler veya 
usulüne tevfikan mektupla yaptırmı
yanlar l 076 sayılı kanunun maddei 
mahsusuna göre 50 lira cezaya tabi 
tutulacaklardır. 6 - Bu yoklama
larda aşağıdı.kı vesaik asıllarile bir
likte ve tasdiksiz olar.ık beraberle
rinde bulunduracaklardır. A - terhis 
tezkere. tekaüt emri ve diğer askert 
vesaik. B - Nüfus cüzdanı, 2 şer adet 

Soldan sata Te :rukandan aplıı 
1 - Memnu - U.tıfe. 
2 - Bacağı sa.katl&n.mlf. 
3 - Yüzündeki kıllan. uzun dıetn. 
4 - Beyazla.şan - Kışın yatar. 
5 - Tersi tenha detu. 
'--- Kına ile boyanan. 

'l - Güzel giyinen - Fransız Naıır
larından biri. 

8 - Bal yapan böceğin uçma or
ganı. 

9 - Sonuna cR:e gelirse boyu uza
mıyor demektir. 
ıo - cereyan eder - Yeflllik. 

G~en balmacamısm halll 
Soldan sata Te :rukandan ... tı: 
1 - Muhafaza., 2 - Usanan, Şal, 

3 - Halı, Takla, 4 - Anılmak, A"f, 
5 - Pa, Mnlkiye, 1 - AntaıJa. 'l -
At:kallye, 8 - Afk, İnay. 9 - Alay, 
Yara, 10 - Alavereyap. 

Fenni Sünne~l 

Emin Fidan 
Kabine : Beşiktaş 
ERİP a.partlmanı, 
Telefon: 44395 -
Evi: Suadlye İs-

tasyon yanı. 

Güzel 
Dişlerle, 

Sağlam ve güzel 

Dişler de 

SANIN 
diş macunu 
ile temin edilir 

Diılerinize çok dikkat e<liniz. 
Duan en üstad. doktorlann bile sebeb menşeinl bulamachldan 

bir hastahğm, diş Utfhabından ileri geldiği pek çok 
tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Sabah, öğle ve alqam her yemekten sonra 
Günde 3 defa diflerinbi fırçahJBlÜ ve dalma 

Kozlu belediyesinden: 
fotograf, umumi ahvali sıhhiye ra- ZAYİ - Bakırköy yabancı askerlllt 120 lira maaşlı Kozlu belediyesi muhasipliği münhtlldır. Memuriyet ka
poru. C - Mühendis, Kimyagerlerin şubesinden almış olduğum terhis tez- nunun<lak1 evsaf ve şeraitl haiz bulunan taliplerin hAl tıercümelerlle birlikte 

!2 Mayıs 1941 

~Siimer Bank 
Birleşik Pamuk ipliği ve 

Dokuma Fabrikaları Mües
sesesi Kayseri Bez Fabrikası 

Müdüriyetinden: 
Fabrikamız Tamirhanesinde çalıwmak üzere deneme neticesin

de ye 1rösterecelderi · ebliyete 1röre ücreti tesbit edilmek tu1ile 
( 8) tonuıcı (1 ) &ezeci ( 1 ) demir pulanyaa (1 O) tesYiyeci ( 6) 

döküm ~ ( 1) modelci •'••cakbr. lsteldilerin fabrikama 
midirliiiüne timdiye kadar çalqtıklan yerlerin bonserYİlleri 

n bümi W nrakabrile birlikte müracaatlan ilin ohmur. 

Ak sarayda 

Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Mektebi 
dahilinde 

Gönüllü Hastabalcıc 
Yetiştirmek için 2 lluiran 1941 den itibaren kurs açılacaktu. 

Meccani olan bu kursa appta yazılı prtlan hais olanJar 
alınır: 

1 - 18 - ila 45 yaf aruinda bulunmak. 
2 - En az ilkmektep tahsili görmüt olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkında malOmat almak lstlyenler 

yukanda adresi yazılı mektebimfze her gün saat 8 • 16 radde
lerinde müracaat edebilirler. 

Kapalı Zarfla eksiltme ilanı 
h h · ı b ı d keremi kaybettim. Yenlslnl alaca-

angi ıubclerde i tısas arı u un u- ğımdan eskisinin hükmü kalnuyaca~- 28 mayıs 941 tarlhlne kadar ya bizzat ve yahut tahriren Kozlu belediyesi rt- 1 _ Ankara.da İstiklal caddesinde İkinci Vakıf npartıman dah1Unde 
ğu. (Su, Elektrik, Yol, İnşaat, gibi nı ilan ederim. ya.setine müracaat etmeleri ilan olunur. c3948• bulunan Sinema salonunun ta.dilen tiyatro tatbikat sahnesi inşaat ve tesı-

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

vesaikler. 7 - Her subay mahalli Peturgenln Mavrati köyünden Ali satının ikmal ve itmamı. 
emniyet amirliğinden fotograflı ve oğlu Kamil (eski Hakverdl) yeni 1 

1 
II - Bu ~ant ve tesisatın keşlf bedeli (172969,45) liradır. 

tasdikli bir ikamet senedi getirecek- Tann verdi. 314 doğumlu İstanbul Belediyesi ilanları m - Bu tadllMın inşa ve tesisatına ald tenni evrak ıuniardır. 
tir. 8 - Her sınıf içi:ı tayin edilen A - Münakasa. prograıru. -. 
günlerde yoklamay<. gelmesine ria- •••••• Doktor •••••I Kabataşda iskele karşısmdaki mahallin, iki sene müddetle kiraya veril- B - Mukavelename. 
yet etmesi ilan olunur. 9 - 2 hazi- Ç 1 p R U T mesl Lşi açık arttırmaya konulmuştur. Yıllık kira bedel muhammen! 40 lira C - Şeraiti umumiye. ç - Fenni şartname. ran pazartesi gününden 4 haziran . 1 fi 1 ve ilk teminatı 6 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelüt Müdürlüğü kalemin- D _ Projeler. 

Cildiye ve Zührev yem tehassısı d ·· - leblll ı· h 1 26/5/ 9 1 ·· · i çar~ambıt akşamına kadar, bütün Beyoğlu Yerli Mallar Pazan kar- e goru r. a e 4 pazartesi gumi saat 14 de daim encümende ya- IV - Üçüncü maddede gösterilen evrak Vakıflar Umum Mildilrlü!ttl 
rütbe tabib, harita, ecz:ıcı. kimyager, şısında Posta sokağı köşesinde ı ınlacnktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarlle lluıle günü mu- İnşaat Müdüriyetinden (865) kuruş bedel mukablllndc verilir. 
veteriner, levazım, subaylar. 1 O - Mevmcnet a :utımanı. Tel: 43353 ayyen saatte daimi encümende bulunmalan. (3598) V - Eksııtme 2 Temmuz 941 tarihine rastlayan çarşamba günü saaı 
5 haziraın perşembe gününden 7 .. ••••••••••••- * on beşte Vakıflar umum müdürlüğü inşaat müdüriyetinde toplanacak !ha-
h · · ·· ·· k d Tahmin bed ı·lk te · t le komisyonu m"rlfetlle y"pılacaktır. Teklif mektupları kararlaştmlan azıran cumartesı gunune a ar. İstanbul asliye altıncı hukuk ha- · mına ı .. "' 
T opc;u, ölçme, ışıldak. hesap me- kimliğinden 9411202 . saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon reldlğlne 
muru, muamele memuru, süvari, Zebra tarafından kocası olup mu- 1161,55 174,23 VıH\yet jıı.ndarma telefon ~be-kesi için alınacak verilmiş olacaktır. Posta gecikmeleri kabule şayan değildir. 

ki' . "hk~ b I l 1 kadcıema tstanbulda Kadırgada Fırın kablo Ye eaır-ıeyazım. vı - Tanzim edilen proJe ve kefltıerde yabancı memleket.ten grtlrll-
nSah ı~e, ıstı am, .su ~Y .~"d· -

1 1 
soı·ak 19 sayılı evde iken halen ika- 1308,09 196,22 Vilayet jandarma telefon şebekesi Jç!n alınnca1', mesi icap eden makine, ve elektrik malzemesine a id <27630) llrnlık klcrlnk 

azının pnzartesı gtmun en . . me.tgahı meçhul Mehmed Aziz aley- telefon tesisatı malzemesi. mezuniyeti mevcuttur. 
çarşnmba akşa~ını.. kadar: Dışçı, hinde açılan boşanma davaSlnın yapı- Tahmin bedelleri ile teminat mlkdarlan yukarda yazılı işler ayrı, ayn, VD - Ekslltmeye gireceklerin (9898) lira (47) kuruş muvakkat temi· 
sanayi harp. denız. ıandarma, mu- lan muhakemesi sonunda: Taraflar 2490 numaralı kanunun 4~ ncı maddeslnln L fıkrasına tevfikan pazarlığa nat vermeleri ve aşağıda yazılı veslkalan haiz olmnlan şarttır. Bu veslka
habere, oto, hava, demiryol, subay- ı arasında şlddetU gcçlmslzlLk olup bu- \ konulmu{tur. Şartnamelen Zabıt ve _Muamelat Müdürlüğü kaleminde görii- ları ibraz edemiyenlcre üçüncü maddede zikredilen evrak verilemez. 
ları. 12 - l 2 haziran gününden 14 na da mıideaalcyh kocanın sebebiyet leblllr. !hale 2415/941 cumartesi gunu saat 11 de Dalmi Encümende yapıla- a) - 941 yılına aid ticaret odasından alınmış vesika, 
cumartesi gününe kadar. Demirci, verdiği sabit olduğundan boşanmala- ca:tı~. Tallpllkcrin teminat m~~u.z veya mektuplan ve 941 yılına alt 'l'lca- b) - Nafia Vekaletinden alınacak müteahhitlik vesikası, 

k. · t k · rına ve kabahatli kocanın bir sene re 0 ası ves alarlle ihale gunu muayyen saatte Daimi Encümende bulun- c) - En aşağı iki yüz bin liralık inşaat '~ bu kabU tesisat işi yapmlf ma ınıs , amacı, marangoz. ımnm, " ınalan. (
3930

) 
saraç, mimRr, muzika, adli müşavir, muddetle başkaslle evlenmekten !!lmll'!!IJ!!!l'••~-.... --••• ... •111111!111!• .. •••••••- ve muvaffak olmuş bulunduğuna dair vesika . 

.. h d' f'f k · k • allim memnulyetlne ''e çocuklan Sabahat, VIIl - Eksiltmeye gireceklerin kapalı zarfın lhsannda ve tekllt mek-
rnu en ıs. u ~ çı, a.,s en ?'u.. .. · AU ve Turhanın ananın velayetine ~ tuplarının yazılışında ve bu zarfların tcvdlinde ve posta ile gönder!lme-
1 3 - 16 hazıran pazartesı gunun- tevdilne ve şahsi münasebetlerinin te- <9J sinde 2490 sayılı kanunun 32, 33 ve 34 ncü maddelerine harfiyen riayet 
den 19 perşembe akşamına ka~ar: mlnlne Sabahat ve Ali lçln nyda be- j edilmes' liizımdır. 
Piyade subaylar. 14 - 20 hazıran şerden on Ura ile ve Turhan için ke- Bugünden itibaren Havalar müsaid oldukça lX - İşbu inşaat ve tesisatın bedeli vahit !iaL esası üzcılnden i)clene-
cuma günü general ve kurmaylar. za. ayda dört ııranın tamamının He rg u·. n Mu·. zı· k O 1 acaktı r. ' cektır. <3725' 

müddeaaleyh babalarından alınarak 1 
Adalıı.r sulh mahkemesinden: 941/ 1 kfıçüklerln umuru hususlarına sarfe- •••••••• OTEL HAZIRDIR •••••••ıı 1 
Yanyada Ayn Kozma sokağında 41 dilmek üzere müddeiye anaya veıll-1 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

-No. ıu evde oturan Panayot Dlaman- mcslne ve 0270> kuruş masarl!ı'mu-,----------------------------- Umum idaresi ilanları 
dopulo'ya: hakemenln müdeaaleyhden tahsiline·~-----~-----.. 

mefter Dlamandı, Sofya ve Se- temyizi kabil olmak iızere 1815/941 ta- 1 k ·H k• ı 
vastl lle şay!nn ve muştereken muta- rihlnde hüküm verildiğinden keyfiye- ... 0 man e im Avrupadan diploma11 Yapılan ckslltmesi neticesinde talibi çıkmayan ve muhammen bcdcll 
sarrıf bulunduğunuz Büyükada Ba- tın on beş gün müddetle ilanına ve Terzi ve Kürkçü l 206500 lira olan 20 kamyon 3 otobüs ve bir tank kamyonu ve yedekleri 
lıkçıl caddesi kapı yeni 57 parsel 3, füim suretinin mahkeme divanhanesi- ( Dr. HAFIZ CEMAL) 30.'5 19.U cuma gunü saar; 15 te pazarlıkla Ankarada Idare binasında satın 
harita 24 numaralı gayrimenkulün ne asılmasına karar lktlzasından bu- Dahilh•e mütehassısı s A A o E T alınacaktır. 
kablliyetı taksimlyesl olmadığından Iunmakla adı geçen müdeaaleyhin ta- Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tnyin ettiği vesikaları hamllen ay-
açık arttırma lle satılarak şuyuunun rlhl ıı~ndan itibaren on beş gün zar- Div .. nyolu 104 Beyog~lu istiklal Cadd··ı· Kari- ni gün saat 15 e kadar komisyonda isbatı vücut etmeleri Hizlmdır 
izalesi hakkmda sfrzü geçen Elefter fında mahkememize müracaatla Ha- Muayene saatleri Pazar hariç ..... Şartnameler Ankarada Malzeme daires!nde, Haydarpaşada Tesellüm vı 
tarnrından alcyhtnlze ikame olunan mını tebellftlt ederek temyiz talebinde her l ü. z. 5 _ 5 Tel: 2 z 398 man Mağazası yanında Sevk şefliğinde görüleblllr. (3660) 
davanın yapılan duruşmasında: Mez- bulunmadığı takdirde hükmün kati Telefon : 41492 • 
kür gayrimenkulün kabili taksim ol- leşmiş sayılacağı ilan olunur. A.~ağıdakl cedvelde mlkdarlan, muhammen bedell ve teminatıarile fs. 
madığı anlaşılıruş olduiundan açık --------------------------------------------, tlhsal mahalli gösterilmiş olan iki kalem balast kapalı zarf usullle ayn ayn 
arttırma ııe satılarak şuyuunun izale- satın alınacaktır. Münakasa 2. Haziran. 941 pazartesi günü ı. el kalem 
sine karar verilmiştir. İlan neşrinin t • saat ıo da, 2. el kalem saat 11 de olmak üzere Slrk~Ide 9 işletme binasın-
ertesı gününden mubeber olmak üze- ı da A E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 
re 15 gün zarfında temyizi dava et- ~ • I İsteklilerin teminat ve kanuni ve6ikalarını ihtiva edecek kapalı zarfla· 
medlğlniz takdirde hüküm katiyet 

1 

rını aynı gün ı. el kalem için 9-a kadar, 2. el kalem için 10-a kadar komı,,. 
kesbedeceıtı tebliğ yerine olmak üzere yona vermeleri. lazımdır. 

UAn olunur. ~r ~~"'_ .·~ PA R A ı Şartnameler parasız olarak komisyondan verllmektedJr. (3897) 
.,- -- Muhammen bedeli Muvakkat temlna& 

ZAYİ - Fatih fUıbeslnden aldıtun ~ Ocak Km. si M!kdar M3 Lira Lira 
içinde askerlik tezkeresi kayıtlı nü- \\ ' 
fu.s cüzdanımı zayi ettim. Yenfslnl çı- '\\ - Çekmece 27 6000 M3 12600 945 
kara.cağımdan esklslnin hükmü yok- rı;;;;:m~ HAYAT ,,.Y ARIŞIN'llf Ispartakule 41 6000 » 12600 945 
tur. Ahmed oğlu Mehmed Sıddık ·of REKSİYONUÔUR 

Tevellüd: 314 -~.,r ... ---
AKŞAM 

- T. iŞ BANKASI TDrtııe 

İDARfiiıti 8iui"{l &ANKASfNDA 
tKRAM1yEl..I: HESA~ AÇAR 

Emekli dul ve yetimlerin ve askeri malullerin na· 
' zarı dikkatine: 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 
Maaşlarını bankamıza temlik ettirmek suretlle alan emekli, dul ve ye. 

timlerin eylül - T. sanı/941 üç aylıklarının tediyesine 2/Haziran/941 tari
hinden itibaren başlanacaktır. 

Senelik 
e AJııt 
1 Aylık 
1 Aylık 

lfOO tunıt 
'150 • 

2'100 turuo 
H60 • 
800 • 

J(üçüktaaarrulhesaplarl1--------------------------------------------~ 

1 - Maaş sahlplerlnln temll.k muamelesi için bir devre evvel bankamız
ca kendilerine verllmlf olan hesap pusulalarındaki izahatı nazarı dikkate 
alarak mezkür pusulaların alt kısmına işaret edllmlf gün ve saatlerde fotot• 
raflı nüfus cüzdanları ve resmi scnetıerlle bankamıza müracaatlan, 

fOO • 
150 • • 

Posta ltUbadtna dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600 altı ayiııtı 1900, üç aylıltJ 

1000 ıcuruıtur. 

Telefonıarmıız: UaşmıoJJarrlr: 2056 
Yazı işleri: 20'765 - İdare 20681 

Müıtür: 20-ı9'1 

Reblülalıır 25 - Hızır 1'1 
8. tm Gü ö~. İki. Ak Yat. 
E. 7,02 9,11 4,44 8,42 12,00 1,54 
Va. 3,28 5,37 13,10 17,09 20,26 22,l 

İdarenane: BabıAll civan 
Acımusluk sokak No. 13 

1941 ikramiye plani 
KEŞlDELER: 4 Şubat. 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 İkinciteırin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 Liralık 
3 .. 1000 " 
2 .. 750 " 
4 .. 500 .. 
8 .. 250 .. 

35 .. 100 " 
80 .. 50 " 

~00 " 20 " 

= 2000.- Lir 
= 3000.- .. 
= 1500.- " = 2000.- • 
= 2000.- " 
= 3500.- .. 
= 4000.- .. 
= 6000.- " 

İstanbul Dördüncü icra memurluğundan: 
940/1369 

Büyükada Çankaya caddesi 54 numaralı Harun Saffet Gfirson evinde 
muklm iken halen lkametgiı.111 meçhul bulunan Nazi~ Göktunafa: 

'l'ürklye İş Bankası İstanbul Şubesi tarafından dairemize ibraz edilen 
Sultanahmet üçüncü sulh hukuk mahkemesinin 21/10/940 tnrlh ve 940/1708 
numaralı ilamı mucibince borçlu olduğunuz (150) J!.ranın dava tarihinden 
itibaren % 5 raız ve avukatlık ücreti ve icra mnsraflarile birlikte tediyesi 
için dairemizin 940/1369 numaralı dosyasından tarafınıza gönderilen km 
emri ikametgii.hmızın meçhul kaldığı mcşruhatlle iad!l edildiğinden icra tet-
kik ;nercll~ce icra emrinin 20 gün müddetle ilanen tebliğine karar vcrllmlş
tır. I.şbu llun tarihinden itibaren 20 gün içinde borcu bütün faiz ve masraf ve 
sair tefcrrüatlle birlikte ödemeniz ve bu müddet içinde mal beyanında bu
lunmanız ve bu!Wlmadığınız takdlrclıe hapis ile tazyik edileceğiniz, haklkata 
muhalif beyanda bulwıduğunuz takdirde hapisle cezalandırılacağınız icra 

~-------------r1emrl makamına kaim olmak üzere ll~nen tebliğ olunur. (5158> 

2 - Kuponlarını vize ettirmek suretlle muamele yapacakların ve maaşla
rını ilk deta olarak temlik etmek isteyenlerin müracaatlarının 6/Hazlran/ 
941 cuma gününden itibaren kabul edilebileceği, 

3 - Askeri malüllerln müracaatı 2/Haziran/941 pazartesi günü sabah
leyin saat sekizden on ikiye kadar kabul edilecektir. 

Herhangi bir karışıklığa malını kalmamak üzere askeri malüllerin maı .. 
müdürliiğıine nazaran müracaat sırası aşağıda gosterllml§tlr: 

saat 
S - 9 anısında Eminönü ve Beşiktaş 
El - 10 » Fatih 

ıo - ıı » Üskudar ve Kadıköy 
11 - 12 » Beyoğlu ve diğer malmüdürlıiklerinde 

kayıtlı askeri malüllere tedlyat yapılacaktır. Yuknrda bildirilen gün ve 
saatlerden sonra vaki olacak muracaatlann diğer ınaa~ sahipleri gibi mua
meleye tabi tutulacağı ve malüllerin nüfus tezkerelerlle Lkramlye tevzii cilz
danlarını birlikte getirmeleri. 

4 - Maaş sahiplerinin rahatça muamelelerini yaptırabilmeleri için gün 
ve saatleri haricinde müracaat etmemelerini ve bu gibi müracaatların kabul 
edilemiyeceği ilAn olunur. (3871) 


