
Siper kazmıyanlar 
mahkemeye sevkedilerek 

cezalandırılacaklar 

İskenderun limanına gelen 
30,000 çuval kahvenin tev
ziine yakında başlanacak 
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Bütün Amerika 
gazeteleri 

B. Roosevelt' e 
taraftar 

Roosevelt'in sözleri 
ilanı harp mahiyetinde 

telakki ediliyor 

B. Roosevelt dün Lord 
Halifax'ı saraya aavet 

ederek görüştü 

Muharebe bütün tidde-
tile devam ediyor; 

Kahire 28 (AA.) -Resmen bil
C:lirildiğine göre, Hanyada büyük bir 
azimle çarpıomakta olan İngiliz kuv• 
,-etleri, yeniden da.ha müait bir 
geri meviie çekilmek mecburiyetin• 
ae kalmışlardır. MuhareJ;>e, tiddetle 
~evam etmektedir. 

Kahire 28 (A.A.) - Orta oarJC
taki İngiliz hava kuvvetleri kuman· 
C!anlığuun tebliği: 

lngiliz tayyareleri dün ve evvelki 
geco Ciridde Maleme tayyare mey
C!anına birçok hücumlarda J>ulun
mu~lardır. Gündüzün yerde bulu
nan birçok düşman tayyarelerine 
ağır hücumlar yapılmıştır. Bu tayya
erlerin birçoğu tahrip edilmiş ve bir 
takımt da ağır surette hasara uğra
mıştır. Avcı tayyarelerin den müte
tekkil bir hava filosu adanın şima
•mde 88 Junkers tipinde düşman 
bombardıman tayyareelrine tesadüf 
etmiş ve bunlardan üçünü düşürmüş
tür. 

Gece hücumu esnasında düşma· 
ııın beş tayyaresinin Maleme tayyare 
meydanında tahrip edilmiş ve keza 
bombardıman edilmiş ve mitralyöz 
ateşine tutulmuş olan civar plajlar· 
caki diğer bir takım tayyarclerde 
yangınlar çıkarılmış olduğu zanne
:..1:1--1 ...... ..ı.:_ 

Meclis dün beş Vekilet 
bütçesini kabul etti 

Ticaret Vekili: "lhtikin _kökünden kesip 
atacağımıza söz veriyorum,, dedi 

BU SA.B.4.BK.İ 

TELG&APL.4.B 

Amerikada 
iktisadi harp 

nezareti 
Amerika gazeteleri 

«Biz de harbin içindeyiz» 
diyorlar 

Bir Tu1HJs limanına 
taarruz edildi 

İngiliz tayyareleri liman
daki bir İtalyan vapuruna 

bombalar attılar 

Tunua 29 (AA.) - (Havas) 
İngiliz hava kuvvetleri tarafından 
Tunusta Sfax limanının bombardı
manı hakkında yeni haberler alın
mıştır. Bu haberlere göre Sf ax a ;ık
larında bir İta1yaın tüccar vapuruna 
İngiliz tayyareleri hücıım etmişler
dir. Vapur bir adaya sığınmıştır. 

Bir İtalyan torpidosu tarafından 
himaye edilen diğer bir İtalyan va
puruna da taarruz edilmiş ve vapur 
hasara uğrayarak Sfax limanına ilti
ca etmiştir. Torpido açıkta kalmıştır. 

Beynelmilel hukuk kaidelerine 
göre muharip devletlerden bimo 
mensup olan ve bilhas:Jcl hasara uğ
ramış bulunan bir tüccar vapuru bi
taraf bir limana iltica edebilir. 

İtalyan vapuru limana girdikten 
az sonra İngiliz tayyaerleri limanın 
\izerine gelerek birçok bombalar at
mışlardır. Bombalar Fransız Rabe
lais vapuruna isabet etmiştir. İtalyan 
vapuruna isabet vaki olmamıştır. 

Habeşistan 

harekatı 

[Gl. İZ'leddln Qalışlar maa::l! mllza-
kereslnde bobstlllerden bahscf 11 

Baba - Haylaılık pata etmez adam ol ad:ım • 
Bobstil - Daha nasıl olayım baba, ınuharrirl;r·· .Millet meclisin . gazetelerde, mohuslar 
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1 Dün. Geceki ve Bu Sabahki Haberler J~ , ________________________ _ 
Harp·tebliğleri 1 Vergi zamları 1Meclis dün 5 Vekalet 
lngiliz tebliği layihasının b ••t • • k b J ttİ 

Kahire 28 (AA.) - Orta. Şaıtinkt tk 'k • .,b • • u ç es ın ı a u e 
İngiliz ıuva kuvvetleri kumandanlıf,'1- f e l l llll 1 
ıı~.~~~~;ı:: 26 _ 27 mayıs gecesi Binga- (Baş tarafı 1 hıci sahifede)' madenlerini. <lemir ceVberlcrini ve 
zı ıımanına bomb:ırdınum tayyareleri Muh )"f •1 . . •W• • çeçen aeııe Sa!aryadaki Clemir cev· 
tarafından htlcumlar yapılmıştır. Bir le 1 Vergı ere zam kıl, yollarımızın genı§lıgının anc:aJC berini bulan Pu m6essesedir.> dedi 
bina tahrip edilmiş ve mendl!eğin el- nisbeti ne kadnı-dır? şimdiki ihtiyaca göre olmakla hem- ve enstitünün faaliyet §Ubeleri ve 
\armda yangınlar çıkarılmıştır. ber menfez ve bilhas'a temellc:re gruplarmın programlı çalı§maları 

Fransa 
Amerika'ya 

teminat verdi 

Sldi - el - Barranl ynkuUDda • 109 çok ehemmiyet verildiğini, bu ırı- hakkında izahabna C!evo.m ederek 
Messerschnıldt tipinde bir tayyare ye- Ankara 28 - FevkalM.e vaziyet do- retle ileride bu yollann istenild;ğj liu müessesenin b~ardıği işler ba1'· • 
re inmeğe mecbur edilmiştir. Ia.yıslle bazı vergi ve ~ere zam 1c- gibi genişletilebileceğini izah etti. kında bir fikir vermek üzere bazı 

Fransiz donanınasi ve 
müstemlekeleri başka 

bir devlete teslim 
edilmiyecek 

Tobruk'un üstünde 52 Junkers ti- rnsına dair olan kanun la.yi'hası nla· S • ] • · 
pL"lde bir tnyyare, topçu tuvvct11e dü- kadar encümcnlerden geçdLkten son- u l§ erı notlar Ye rak.amlar zı1tretti. Vqington 26 (A.A.) - Fransız 
~üıiilmuştür. ra mnumi heyete oov'kedilmlştır. Zam Nafia Vekili. beyanatına Cievrunla Münakalat Veki.Jeti hükUıneti, Fransız filosunun ve müs-

Dün Afrika sahili :ıçıkla.nnda. bulu- kazruıç, hayvanlar, veraset vercU:rile su meseleleri hakkında da ıunlan iktisat Vekaleti bütçesinin k.abu· temlelelerinin Almanyaya ve yahut 
J"an gcmllere muvaffakıyetı~ tetevvüc damga ve tayyare tesJmlerln<:, gum- söyledi: )ünden sonra Münakalat Yelileti herhangi bir devlete teslim edilmiye· 
<'dtn taarruzlar yapılmıştır. iki büyük ıiikte kullanılan evraktan :ılınan re- cBu işin program altında yapıl- br. · "ld" F 11 k ceği hakkında Amerikan hükumetine 
ticaret gem\sine tam isabetler yapıl- sim suni ipek ve iplik. li'ı.stik kahve ve .. _ utçesme gcçı ı. a.ı ar o unur• 
mış ve bunlardan Jıir müddet sonra çaydan alınan istlhHik vcrgtlerfne ya- md alsını ~ed?oylo ynpılmadıgından c ·en B. Mazhar Müfid söz aldı ve tahriri teminat vermiştir. Fransanın 
duman çıktığı görülmüştür. pılıyor. o ayı .~ı~ ıy~ kadar harcnaıan para.- 100 tnle'besi bulunan deniz ticaret Vafington büyük elçisi B. Haye, ha-

Habcştstaııd:ı: Cenubi Afrikalı tay- Mükellefiyetin tevsii şeklindeki zam. dan muhun hır kısmının heder oldu- mektebine 165 bin lira tahsisatı f.ız.- riciye nazır muavini B. Sumner Wel • 
yarelerle Hür Fransız tayyareleri lar da hfılcn muamele vergisinden ğunu bir arkadqımız söyledi. Hayır la bularak 6u taksim eclilinse adam ks' e bu hususta sarih garanti ihtiva 
Gondarda düşmanın bir tnyyare mey- m1:1! bulunan tuğla, kiremit, nebati böyle bir şey yoktur. Gerçi tabiatle ba~ına 1600 küsur lira düpığilnü eden bir nota tevdi eylemiştir. 
d:ınını ve Halyanla::ın Omo ve Glbbe y:ıglar, şekerden :rna.mul maddelerin mücadele ediyoruz ve senelerdenbe.. sö ledi. B. Henri Haye, gazetecilere yap· 
nehirleri yakınındaki mevzilerini bom- mua!iyetlerhıhı Uga edilmeslnden, çl- ri misli görülmemiş yağışlar ve feye- YM_ k IA V k"I" B C d v bğı beyanatta, bu notayı, Fransız -
bnrdımnn etmişler ve mitralyöz nteş1- mento, tuz, ihracat mnddclert, poota . . A • una a ut e ı ı · ev et "e-
ne tutmuşlardır. ve tA?lgraf vasıtaları ile telefon n.bo- z~nln~ oldu. Fakat .şımdı af.etı sem~- rim lncedayı bu tah.sisahn aarfed11- Alman ~irliğinin genişliği hakkın· 

25 ve 26 mayıs tarihlerinde Deha- ne bedelleri ve binalar ÜZJ:!rlne milda- vıyeyı ~karşıla!ab~lecek hır tckıl· diği yerleri izah ederek Türk ticaret daki Amerikan endişelerini iz.ak için 
rach'a karşı yapılan hava hücumlan faa verg1s1 vazındnn lha.rct bulunmak- de t~db'.~ler uzerınde çall§lyoruz: fılosuna eleman ye~tiren bu mekte- Vfoby'den aldığı talimat üzerine ya. 
esnasında boş ask.eri binalar tahrip tadır. Yerlı mutehassıslardan ve ecnebı bin faydalarını anlattı ve pelt yaltın· zıp ,,ermi§ olduğunu söylemiştir. 
edilmiştir. Geçen sene, serbes meslek erbabına teknisiyenlerdcn istifade ediyoruz. da talebe sayısının 150 ye çıkanla- Fransız hük.funeti, her halde, ge-

Surlyede: Dün Haleb'de bir tayyare yapılmış olan yüzde 50 ve gnyrlsafi Amık o~asında da su altında ka- cağını beyan etti. Bütçe kabul ec:LI- çen hafta B. Cordell Hull tarafından 
meydanı İnglllz tayyareleri tnra!ından W?rgi verenkre yapılmış olan yfl?Jde 25 lan yerlerın yansını kurtaracak bir di ileri sürülen taleb üzerine bu notayı 
bombardıman edllmlştır. Bir hangara kazanç verg1s1 mnunına bir mfsll da- tedbirin alınmakta oldugvunu kayde- · • B H 11 v· h 'd H" 1 r 
tnm isabetler vaki olduğu görülmüş- ha ilave edllmelttoolr. -Beyannameye den Vek"I O ta An d l . . ..h. Ticaret Vekaleti bütçesi verml§tir. . u • ıc Y en, ıt e 
tür. Bütün bu harekiı.t neticerlnde n.n- tru>l olanların ruhsat teZkerelerlne 20 .. ı r. a 0 u ıçın ~u un tarafdan unaurların Vichy hükUıne-
c:nk iki tnyy:ıremlz Jtnyıptır. !im znm yapılıyor. etudlerle proıcler hazırlnndıgı, 50 Ticaret Vekaleti bütçesinin müza- tini kontrolu altındn tutmadığı hak-

J\"ahirı? 28 r AA.) - Hava. t,arlkllc K:ıhvenln kilosuna 25 kuruş, çaya. 40 milyonluk tahsisata ihtiyaç gösteren keresi sırasında söz alan B. Osman kında düınyayı ikna etmek isterse 
gelen kuvvetlerle takviye cdilt'n ve kuruş, çimentoya ton başına 200 ku- bu İş için Maliye Vekôleti ile müzıı- Şevki Uludağ, ekmeğe çavdar katıl· vaziyetini sarih surette tahriren tes· 
lı"Vll kuvvetlerlnin §lddetl mfitema- ruş zam yapılmaktadır. kereler yapıldığını söyledi. ması kararından hah.sile ç.avdann bit eylemesini istemişti. 
diyen artan bomb:ı.rdımnmnd:ın mü- Bundan ba.şka, gümrük tarifesinin yol mükellefiyeti hakkındnki te- memlekette az yetiştiğini ve esasen B H . H t ·1 t • 
r.a ~eret c;ören Almanlar yenidl'n Han- B 129 ve C 132 de suru l-n.n.1? poq•~n- ·1 d d k b h . enrı aye, gaze ecı ere no a 

P=> ..... ,u mennı ere t ... u u bugw dayın içinde yuz·· de 20 kadar · · b"ld" k · · t ya mıntakasmdakt kuvvetıerlm\ze lnrma 'bir mfkt:ı.r zam y:ıpıl aktad e cm..., e ere ' - nın metnını ı ırme ten ımbna e • 
)r<ı ı af,'lr hU('Umlarda bulunmuşlar- Nakliye ficreUerlndeki ke:rler V<'~i susta hazırlanan proje ile işin uma· çavdar bulunduğunu, böyle olduğu mi§, fakat demiştir ki: cBunun, 

.A.Li ile VELi 

Miktar yerine cins 
Ali - Rakamı gördün mü, 

Veli) On yedi yılda 644 7 köy 
mektebi açılmı~. 

Veli - Doğrusu diğer mek· 
teplerin sayısı da, maddeten ka
lıbı kıyafeti de alkışlanacak de
recededir. Eski rejimlerde ma· 
bedler bütün yapılar arasında 
nasıl tefcrrüd ederse şimdi ele, 
bir mektep, köylerimizin, kasa
balarımızın manzarasına öylece 
hakim oluyor ... Fakat ... 

- Bunun da mı cfakab ı 
var) •.. Amma da müınekkit ruh· 
lusun, yahu •.• 

- Tenkitlerin bir kısmını 
Millet Meclisi kürsüsünden B. 
Feridun Fikri yaptı. Maarifimi
zin inkişafını umumiyet itibarile 
alkışlamamak elden gelmez. 
Amma biz de kendi düşüncemi· 
mizi, halkın ferdleri gibi, söyli
yelim: Artık mikdardan ziyade 
cinse ehemmiyet verilse iyi olur. 

- Ne gibi) 
- Mesela öyle bir ilkmektep 

ki, mezmıu yanlışsız bir iidi bir 
mektup yazabilsin; hesabını 
doğru dürüst tutabilsin... Hal
buki şimdi - lise rr.ezunu de· 
meğe dilim varmıyor - orta 
mektep mezunları bile, annesi· 
ne babasına yazdığı yirmi satır· 
lık mektupta ... kaç yanlış yaptı
ğını söylem eğe yine dilim varmı· 
yorl. .• 

Aliveli 
J 

d r olarak vublde irca edllmektedir. Müte- ma teşmiline çalıştığını ve proje halde ekmeğe neden tekrar çavdar Fransız • Amerikan münasebetlerini B 
InMliz kıtaatı, çok büyük bir azim d::-.vU evrtı.k ve senetlerde damga TCS- hükümlerinin arkadnşlnrını tatmm ilave edildiğini sordu. ihlô.le çalışanları kecleılendireceğinİ atan vapurlar 

n., döğü'"ml'kle beraber d:ıha müsald mı binde JkJye iblılğ edilmlştlr. ıı ku- edecek mahiyette olduğunu zikret~. B. Mümtaz Ökmen kürsüye gele· ümid ediyoruz.> 
rnrf bir mevzie çekilmek mecburlye- ru.ştan yukan slgnrnlara birer kuruş, Ş k · d"f 1 · rek Vekaletin m"•gul oldugvu umu· B H F w· · 
tinde kalmışlardır. Muharebe şiddetle ~ğı fiyatla. olanlar 20 para, likör, ra- ar şımen 1 er erı ~ . aye, raınsız c ınnıpeg> va-
dcvam etmektedir. k:ı ve konyaklarn. ~terine göre 4 ve- Şark şimendiferleri işine devam mi meseleler üzerinde esaslı izahlar- purunun, Karnib denizinde bitaraflık 
Tobnıkta tE"bcddfil yoktur. Adeden y:ı. 8 kuruş; şampanya, viskiye şJşe edildiğini geçen sone Batman çayı da bulundu. Bu izahlar arasında mıntakası dahilinde f ngiliz bahriyesi 

fi~ün düşman kuvvetlerinin tazyiki •başına 75 kuruş. şaraba. litre başına. 2 üzerindeki büyük köprünün demır umumi iaşeyi alakadar eden ve gü- tarafından önlenmesi keyfiyeti hak· 
karşısında İngiliz kıtantı Helfaya. ge- kuruş z:ım yapılmaktadır. tesisatı gelı:nediğinden zaman k.ı)·- nün mevzuu olan fiat tespiti ve kıada Amerikan hariciyesi nezdinde 

Londrada bir çok Alman 
ve İtalyan vapurunun 
batirıldıği bildiriliyor 

ridlni muvakkatn.n rerketmlşlerdir. Kibritlere kutu başına. ylnnl-r ,.,,.. • L' k . . b 1_ •• •• ihtikar la mücadele işleri etrafında t hkiL tt b ı mu t B Haye 
llıı cenhcnln &:ı.lr kısımlarında mo- ra zam yapıl"""r. Teşv',_, ...,..,:::yl ::'.'_ 'Detme~c ıçm .cton a_ rme a.opıu a a.a a u un §ur. . ' l 

~ ·J~ .LA.l .,......... ,.... Jd - ld k h l h h beyanatta bulunarak fiat tespiti i•i· w· · •· ha p kaçavgı eşy··ı 80··• Londra 28 (A.A.) - Bugü,ı n• törlü Inglllz k~f tollan dÜ"'"''\lll ta- nunundnn istlfade edenlerd .... _,,,..,.,.. yapı ıgını, e e ı ta sısat a u at· "' mnıpeg ın r ..., 
._,.... ,. .• ~ ~· ..,~ d M nin gayet mü•kül ve mrift bir '" ol· ·· ·· ·· ·· d·w· · } k ·ç:... giliz deniz ve hava kuvvetleri tara· clz etmek f:ı:ıllyetlne devam etmişler- müdnfan y"--'sine yu-7.de elli daha_,_ tın üç sene nihayetine ka ar u§a " .,,. -v turup goturmt: ıgını an ama ı .... 

.... 6 • .......... du;";unu. bunda liat Üzerinde amil 1 ld w ah t ı . . fından Alman ve İtalyan gemileri dlr. yapılıyor. varacağını ümit ettiğini söyledi. "' ya nız araştırı ıgmı mı, Y u ngı 
Vatanperverlerden müteşekkil mil Binalardan bub ve 1 1 kad:ı y ll k l olan anasınn tahavvül edip etmedi· lizler tarafından müsadere mi edil· ile Almanya ve İtalya hesabına sey-

hlm kuvvetler h:ıll hnzırda Debra. Ta: bir müdafaa v~rglsl ~nacZ:k~ır. Güm~ O arın ontro U ğinin ve ihb"karla mücndelede bu diğini anlamak istemİ§ olduğunu rüsefer eden gemilerin uğratılm11 
bordaki İtnlyruı garnizonunu sarmak- rükte kullanılan mfid.afnn vergisi pul- Çabucak bozulan yollar meselesi işin gayet mühim rolü o1duğunu an· söylemiştir. olduğu zayıat hakkında mütemmim 
tad.ırlar. Ke1.'l LakemU mıntaknsmd:ı- l:ı.n blr mJsl1 nrttınlınıştır. üzerindeki temennilere cevnp veren lattı. lhtikarla ciddi ve devamlı bir malUnıat neşredilmiştir. 
ki Italyan kuvvetleri üzerinde gitgide Mektuplara bir kuruş, relgra.flara Vekil, bazı vilayetlerde kontrol az mücadele yapıldığını, sermayesi mil· K h • • 
a~nn bir tazyik lem edilmektedir. eıti k~nış:ı kn.dar beş, yüze kadar on, olduğundnn suiistimal olmruıı müm- yonluk ticarethanelerin dahi kanun a ve tevzı 1 Muhtelif memleketlere mensup 
gmollt'dr mıntnlmsınl dac !26 ntcıl kiı;,_kat kull • ~"yufz zlelliy-0 .~~ar oln.nla.ra on beş, kün olmakla beraber Vekaletçe ma- pençesine teslim edildigwinden bahse- olan fakat Almanya hesabına scy· 

"il nnı genem a ara ı ..... a ı e ...... .ua n n Ouuuurdıın y1 ı ku rüsefer etmekte bulunan hacimleri· 
b~~·r.ber teslim olmuştur. Socldu'nun mildafna ve"""-' "" diltynn nış lumat alındıkça kontrollann burala- derek: 

.. .,..,. ~ve e or. d .1 ed'ld·•· • I H k b O b" ll k . . nin mecmuu 67 bin tona baliğ 38 
1<-galine takaddüm eden harekat es- Telefon aboneleri yüroe on arttın- ra a teşmı ı ıgını an attı. « er sabcının ar asına ir memur tuz ın çuva ı partının gemi yakalanmı~tır. Gemilerin ya-
nı>sındn İtalyanlardan 314 zabit, 109'3 lıyor. İhracatta müdafaa vergisi de bir B. Necmeddm Sahir;n takriri ile koymamıza jmkan yoktur. Burada tevziine yakinda k.alanmaınna devam edilmektedir. 
kürük zabit ve ne!er esir alınmıştır. mJktnr arttınlmaktadır. müzakeT~ kafi görüldü ve fasıllıı:a asıl vazifeyi vatanda§ görecektir. Fa- b l ı.: Bu da düşmanın mütemadiyen İn-
2590 yerli esir de vardır. geçirikrcK Nafia Vekaleü bütçe:ıi kat bütün hassasiyetimize rağmen a§ anaca11; 

Irak'ta Fallujn ve Ha.bb:ıni'lcde va- '-abul edı"ldı". d 1 d h giliz ablokasını zorlamağa uğra§-

' 

r "" vatan aş ar an müza eret görmü-
~Iyctre tobeddfil yoktur. Basracla SÜ- ngı'lı'z - Rus lkt" d v k"I ı· b"'t . makta olduğunu göstermektedir. , .. :fi ısa e a e ı u çesı yoruz. Bunun sebeplerinin başında .. _ı___ 26 (Telefonla) _ Otuz 
... 11 hüküm sürmektedir. · .tUJaarlll 23 ve 30 nisan arasında 14 Al· 

lktisa.t Vekaleti bütçesinde söz halkımızın yaratılı§ icabı ulüvvü -:e- bin çuvallık bir kahve partisinin İs- 1 
Jtalyan tebliği m U"naseball J b 1 h l'f · ı · b nabı geliyor. İkincisi de ihtikan ihbıır kenderun ıon· anına geld:~; malUın- man ve 19 talyan gemisinin yaka· 

a an mC' us ar mu te 1 ış erı ve u ._ lanmı• oldugwu bı"ldı"rilmektedı"r. 13 
an:da ipek meselesini mevzuubahs ettiği uı.man cürmün tespiti için dur. Alb aylık ihtiyacı karşılayacak " 

Roma 28 (AA) - İtalynn orduları --- ettiler. İktisat Vekili Hüsnü r-kır muhbir adliyeye çağnlıyor, mahlce- kahve partisi yola çıkmıştır. Şehir mart ile 14 mayıs arruııında sahil 
umumi karargahının 357 numar.ılı B Ed ' A k k d Y" ·ı· d" b ı'•lerden bombardıman servislerine mensup tcbl!M • en e vam ama• es i enberi İplik imalatının ihtiyaca meye Verı ıyor, ıye U y Ve kasabaların kahve ihtiyacını kar-

&'; 
28 mt.yıs f{i!Ccsi ha.va. tcşek- d ı~ fi l çekiniyor. Büyük toptancılar arasın· ıl k. I k . h k tayyareler dü~an sahilleri ile İşgal 

ldıllerlmlz, Malta Ü$ÜllÜ bombardı- rasın a bazi sualler a ı ge memesinden d-:>layı hariçten h hb w 1 ama üzere yapı aca tevzıat a •• altında bulunan memleketlerı"n sa-
man etmlşlerdlr. Şimali Afrlkada, Sol- alındığını, maamafih iplik imalatının da bir tüccar böyle ir i ar yaptıgı kında vilayetlerden tahmini rakam· 
Ium cephesinde düşman ~c:gali altın- soruldu bu yıl 1 O bin tonu bulacağını, fakııt takdirde kendisine karşı meslekdat- lar istenmişti. Bunlar tespit olun- hilleri açıklannda 61 gemiyi hatır-
da mühim bir mcvının zaptına medar ih · l lannm alacağı vaziyetten çekini- mışlar veyahut bunlara tam isabet· 
olmuş olan. muz:ı.f!emne bir hareket Londra 28 (A.A.) Avam ~ tıyacı~ 5 bin ton oldui:'Unu izah yor.> muştur. Bu esas üzere tevziata ya- ler kaydetmişlerdir. Bu gemilerden 
e..~asındn Italyan ve Alman kuvvet- kamarasında İngiliz Rus m·· ıznih ettı. Diyerek sözlerine ~öyle <ıeva.m kında başlanacaktır. bazıları kafile halinde, bazılan ise 
1erl. bir mtktnr esir ~Iınışıar, 9 top ve . ' - . u- ktisat Vekili, Karabük tesisatı • Mersinden 1000 çuval yalnız olarak sefer etmekte idiler. 
? tank iğtinam etml.şlerdir. nasebetıne müteallik bır suale hakkındaki suale de cevap fttdi. B. etti: 

26 mayıs tarlhindc İtalyan ve AI- B. Eden, katt cevap verebilmiş- Abdurrahman Nac:i Demirağ, Sümer cYüksek: huzurunuzda söz veriyo- kahve geldi Fakat hepsi batınlmı~ değildir. 
man hava teşekkiillerl, Demenin tak- tir Bank Yerli Mallar pnzarlannın fjat ruz ki, biz bu memlekette ihtikarı Mersint. çılianlan kahvelerden bin Almanlar, dahili münakaliıt hat• 
rlben ~-mil şarkında bir çok İnglllz. M vaziyetini tutmak İçin müessir b:r kesip atacağız. Kim olursa olsun ·bu çuval Haydarpaşa gümrüğüne gel- lannın yükünü hafifletmek için sahil 
deniz cuzut.amlarmı bombardıman et- umaileyhe Moskovadald lngt- .. h I" d b 1 d v y memlekette müstehliktn masum va· miştir. Buradan alınarak tevziata gemileri kullanmaktadırlar. 
mlşlerdlr. Bir tayyare gemisi lle bir Uz sefiri sir Cripps'in ne zaman ~~~fe a m le u un tgu;~· 1 er- tandaşın sırtından eli kolu serlJ:st başlanacaktır. -
:~ı:~~ ~ı:.'1:!0 0=~~~~~ B. Stalin ile göıiŞn~ olduğunu lerd: i,::il:~~~:,;~:;?ni~ ı;;:h:~~~~ olarak geçineme~. lhtikar yapa· ....................................... , Hollanda kadınları İçin 
yük çapta bombalar isabet eden ve Sovyetlerin Yalon Şark'taki olduğunu eöyliyerek bu pazarların maz ... :» ziraat, iktlsad ve köy ha.y:ı.tunıza y:ı- mecburi İş mükellefiyeti 
dlğ.er bir kruvıı.zörde mü!hlş~ ~ir niyet ve tasavvu.rıan hakkında hiç değilse bütün vilayet merkezle- lliracat vaziyeti p:ı:,~~rı=.e~~· ib.rahlm Diblnn Bcrlin 28 (A.A.) -Stefnni ajan· 
fnfıllik vukun geldiği gönılmuştur. teminat ~1, ... ,,, .... A • rinde birer şul...--j açılmasını ve bun- 1 B __ ,. d n· k ·1 H il d 
Diğer tnyy:ıreler Tobruk lfmnnındakl d ~&U~ veya venlmlş ol-

1 1
.a 

1
oc:s • s·· B. Mümtaz Ökmen, ihracat vazi- ve bazı hatipler söz aldı ar. u aıuun sın an: ır nrnmame ı e o an a-

t<'Sisat" ile bu 'umanda demirlemiş uğu suretinde bir sual tevcllı Barak atzımfıodan ser~nl yen~. fumkert yetine temas etti ve gıda maddele- kombinalar meselesi de mevzuubahis da kadınlar için de mecburi iş mü-
il rl bomb rdı tın! le ,,n;ı ..... t...H nn ara n an verı mseını, a a • • h oldu. Ziraat Vekili B. Muhlis Erkınen, kellefiycti ihdas edilmi~tir. 

<>I:ın genı e :ı. man e ş r- .. -.u..u ..... ~.... s·· B k d b . rındekı fiat bakımından arpten ev· n sürü b-tün okta.l 
dir. B. Eden, s.tr Cripn..'in Sovyet ~merd b~ln ·ın .• a. u skennl ba~eyfı .'et. velki devri yap.yan dünya yüzünde u:1dıya c~~P ~erdi ~e ha;ıaıı = --- -
Şarki A!rllmd.a düşmnnın Sidruno _ . r" mın e e ı mesı ıçın ma u ır aız e k l k ld v • h . B R d ı.:: 

ve aaııa mıntnkasının §imal cephe- hükflmeti ile muntazam surette halkın mevduabnı kabul etmesi icap te 1~em e ~t od ~gum~u 1~. ttt.ı istlhs:ıll için alınan tedbrrlerl anlattı u sene omanya a ÇOK 
gjrıdc düşmanın yapmış olduğu taar- temasını muhafaza ettiğini, ancak ettiğini söyledi. ve uzumu vo ~~ 1 ça aı t~ ır .:re Toprak kanununun ynkmdn. Mecllsc arazi ekildi 
nızler, her tarn!ta tardedilmlştir. Son son zamanlarda B. Stalin ile .. B. Hüsnü Çaltır, Yerli Mallar pa- baş ~urmaga ]uzum ?11?adıg~ı kay: vcrllece~inl ve bir. Zira.at §ftro.g teş- Bükrcş 26 (A.A.) - Stefani 
cunlcrcle Göller mıntakasında. vukua - • Jdn~.... .. gö- znrlnnnın bir çok yerlerde açılmMı dettı ve: cMemlek.etnnızde yıyecek", :i~e §ahsan taraftar olduğunu an- ajansından: Resmi bir tebliğde bil-
gelen muharebeler esnasında a.lba.y nışmemış O "'6"' .... u soylemlşttr. etrafındaki an.u v t 1 1 . h t giyecek her ıey vardır. Ve mebzul- · 
~cı~6taburlannın başında maktiil B. Eden, sualin ikinci kısmına rafta va1'i olduğu:u a b~ :::u:r a: dür. Bunlar herkes tarafından her ~ı:~:; =: ~';, == ~~il~~in~u::~e~t;;n~e~:;a;:a:; 
uşın r. Ambara mıntaı:a.sında ~u suretle cevap ve-ı..+t .. : zuyu ltar,.layabilmek . • bi '- yerde kolaylıkla bulunabilir. vesika srı:lıktan oldu ....... nu, maamafih hayvan b 

t!Zlın mfiddettenberi muhasara altm- ~ .......... ~...... l d y l ıçın r ço.. r· "tm .. b - · • 1) ıı;u artt ~ ek.ilmi§ ve bu crazide C1 milyon 
& bulwınn Ouolche!lt'ddd g&mhiolı sualin ikinci Jmanına gelince yıer er e eri Mallar pazarlan açıl- usu une ~l .e-&e uguıı ıçın ~ ep servetimizin seneden seneye 1 köylü çalı§mışhr. Bu rakamlara ea-
yenlden kendisine yapılan teslim olma b bapta bir gt1 beyanatta bu- chğını, bundan M>nra da imk.iın bu- yokur.> C:ledı. ~yllyen Ziraat Vekili, komblnalar me- kiden hatta büyük Romanya uma-
:iekll!inl recldetm•ttır. u na . lundukça açılacaiııu anlatb. - Velcil, B. Osman ~-ki Utu(I,.:;.,.. .ııeieslne geçti: cGeçen sene ııo har-

"'~ }tınacak aziyette değilim. """"" -- matı esi getlrttMc. Bazılan geç nında bile tesadüf edilmemişti. 
v Maden arama faaliy ti mütaıeaıanııa cevap olarak. tek ek- =· ~ cıa ttıtıyat oıaralı: baş- 6111-----------.... 

Bir Alman tayyaresi J"d - .. Vekilin izahab k.Af" - -ı : ha mek usulünün buğdaya yapılan 6at ka yerlere sevlcettlk. Yüz makine fizıe-
d .... ü)' d'• g ır pamuklan Sumer. ll ra ger:ld.i Mada 

1 gt':~~"'-ere • zammı neticesinde halka yühdı: fiat- ıtnden hesaplanıf'sa, 450,000 dönüm U§Ur u Banka J. sı a r • en euu .. arama 1 kınek eıd" el[ - r.~ 
J.ondn 28 CA.A.) - ingillz avcı t.ay- aab ıyor enstitüsü tah.Natına ait fasıl olunur- _• ~ d b ~= -eauuun ~~ topralc bu makinelerle sürfilm"'i ve 

'areleri bugün öğleden sonra lstoç,a- Ankara 28 (Telefonla} - Iğdır ken B. Ziya Karamürsel söz alarak :iun ite bu~ da • • .~~ ;e t!' . ~!ru~ı: ae:~~n~~= 
hin fimaJ.I §arltislnde blr düşman bom- pamuk tanın aabş kooperatiliniıı maden arama faaliyetlerinden veba c1ei~ yüzxjg { ıç~ e ~ e yı~ı maltla. beraber, bu biiyük tecrübelerde 
lmrdıman tayya.reslnt diişürmüşıerdlr. elinde bulunan 65 1,450 liralı1C pa• arada Beşiri petrollan üz.erindclti a:...erek b e ~vd a.rl 5° ~uldao!- Jr.omıblnalann muvaffak oldu~u hu-

w Süm Ba k ~ı ____ L_L ,__L __ _ı ı: L uy unun yuz e e çı .. arı ıgt· •- .... t M·· mugun er n a a&WUIMlM ._... çalışmalardan uamR:Uere .. uer .eoe iu aöyled" • EUl'U kalb ne ifade edecek b~ vaz.ıye -
unakalat Vekili tayya- .landa cereyan eden müzakerdet" v-en1mekte olan tahsHatla ~diye TicaretVek.it· 'b cı - teytz.,. 

re ile Ankaraya döndü bitnıek .üzeredir. • . . kada; ne gibi .~ıı iş~.c:r ya~ılmt~ tahsi~in konmm
1

asıu;~.:d':"a.lın:: ::!1~fr!>c~=~ ~:~!~-
Ankara 28 (A.A.) - Adana İngiltere bmer tonlu1' ~gunu VekAletten ogrenm k &.- tedbirlere temas etti ve bey&J1ab aJ. muz feyizli netlcelc:rde dayandığmılz 

ve İskenderun mıntakalannda , .. !1 -.L..- ----'· ıteıdı. • , • • _ kışlandı. ~ dayanaca~ en büyük ku!"ct , 
'tedkik 90e}1'9CT ya~ B. Hüsaü ÇalW M. T. '.A:. enstıtu- z· t v ek"' I . L!!..; • Türk köyl~dür. Türk köylü.sü-
1 ~ v~ tef~e bulunmak üze- Londra 28 (A.A.) - ~ .lijıün muntlWlm bir meşa.i takip et· ıraa a eti UU(oÇeSI nfın bunu benimsemekteki kud:.etı 
:re uç gün evvel Ankaradan ha- Herald'ın denbıcilik m~ Oll- tiğ' · imhtan sonra: Fasıllara g~erek T1cıı:ret Vekfilet1 ka1'.§lSltlda duyduğum hayranlığı~-
reket etmiş olan Münakala.t Ve- &eliğine gCJae.. tngit re amriye cBa :miicasese kendisine §imdiye bütçesi t:lbul edildi Te tnı_nu t.e!dOOB sek huzurunuzda. tekrarl:ımaktn bü-

tn İle%aretinin deniz hl a.atı mi1 ~ üıd 18 de Zirnat ~eti ~in m1iz:ı.- yük zevk hlsrediyorunı.ıı 
kili B. Cevdet Kerim cedayı, lmı. çok • § • t .. ar ~Pi n masrafları. çrh.rmı'~ keresh'ıe ~dı. Ziraat Vekflletl bütçesi de knbul 

Xe demeli? 
il 

Sabiha Zekeriya yaz.ısına t&Y- · ı 
le bir aerlavha koymu§: cBir 
devletin bir kıtaya hakimiyeti' 
realize edilebilir mi}> 

Böyle 

dememeli; 
Zira alışılmış türkçemizle ayni I 

fikri menus ve herkesin anlaya
bileceği tarzda ifade etmek pek 
ala mümkündür. 

dlir devletin liir kıtaya haki
miyeti tahakkuk ettirilebilir mi~. 
yahut ctahakkuk edebilir mi?> 

'bugün tayyare ile şehrimize :!lön- toldk kiiçtilt ~~;!a. ~-~- kan ehte bir çok yeraltı aervetlen B. :nkret Atlı iliz alemk. §l~e edildikten sonm celseye ynnn cbugün) 
m~tür. ı..! _... ,_ __ _.ı._ ___ ,_ ~ --'E:''ll . ndı~ııtır. Meml~ketirniz. için lı!adar hiç ehemıntyıet ~hay- sant 14 tc ~!anmak üzere nfü_!lct' J 

oır ..-.u ~tağu. biyük ı;v. servet olan Ylema~ krom vnn yemi memumu de ~. ~UD\ln vcrndi. J ~-------------·~ 
demeli! 
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lslanı Ansiklopedisi'nin üçüncü 
cüzü de çakmıs. Piyasada bir liraya 
ıatılıyor. İnce dizilmi• çift sütun 
üzerine basılan bu eser, 240 mcı aa
hife.ıme vamııt bulunuyor. Üçüncü 
cÜ4., «Ahlat» la «Akide» arasındaki 
kelimelerl ihtiva etmekte. 

Bizzat Ansikiopedi'ni:ı mahiyeti
ne aaia· malumatı evvelce de ver
ru4tik: Bu. İsliı.m alemi coğrafya, 
etnc.grn.fy" ve bibliogrnfya lugati
dir. Beynelmilel ekademiler birliği· 
nin yardımı ve tanınmış müste,rikle
rin 4tirakile neşredilmiştir. Bizim 
Maarif Vekaletinin kararı ile de İs
tanbul üniversitesi edebiyat fakül
tesinde kurular bir heyet tarafından 
tercüme, telif ve neşrediliyor. 

Üçüncü cüzü de, evvelkiler gibi 
gözde!! geçirdim. Ayni ihtimam, 
tavsamamı, · devam etmekte. 

Türkçemi~. bu suretle, birinci de
recede muhtaç olduğu bir esere ka· 
vuşmu, o!uyor. Bizi alakadar ed~n 
ve her kar,ılaşışta nasıl yazacagı: 

~ · • coi'>rafı mızı şaşırdıgonı:ı: nıce nıce ., . 
ve tarihi isimlerin yeknasak ,ekil, 
telaffuz ve imlasına arbk b~ ~er 
delalet edecek. ( lstitTaden soylıye-
1. k. k ··ku""r Ahır.ed'leri d» un ı. ço ,u · . 
ile değil «d» ile yazıyor. Emsah .. de 

.b. A'!.kada .. Jeor O'l'la gore 
onuı gı ı. "' • 
davransınlar.) 

Son :ı:amadar, Türk halkında, 
ansiklopedik malumat ~lde etmek 
mey'" artm~tır. Gazet~maz b~t~ ve 
onu takiben diğerler• bu ibtıy~cı 
karşılamağa uğra~ıyor. ~-akat ~u!'· 
yanın hiç bir yerinde, bo~le klasık 
kitnp muhteviyatını yevmı evr~~a 

k ·· · ·ımemia :citilmemlfhr. verme goru ...,, .., 
Bizim çalı~tığımız, sırf bir ?o~sanm 
telafisi. Zira mesela, evvelki gun b~· 
taıı zırhlı dolayısile ya:ıdığımız ~~
ra] Hood'ur kim .?l~uğunu •• ~ızım 
ana eserler menabıımızden ogren· 
mek ihtimali voktur. Bir millet irfa· 
nı için nahot'. bir4ey ! . . 

1 te İslim Ansikloperisi. bu ihb· 
ş 'Şark ;Jemine taalluk eden 

yacm . ed" 
kısmın. gereği gibi tatmm ıy.o~ · 
Bilhassı buraya, Türk unsurunu ila· 
v· e&erek... Yukarda bahsettiğimiz 
«tdib maddesi budur. 

Mesela. üçüncü cüzü açınca «Ah
med Vefik paşa~ maddesini, Ham
di Tempına" im:ı:asile yazılını• görü
yoruz. Bunu yazabilrr:t.k İçin Jour
nal Asiatique'den lbnülemin Mah
mud Kemal İnal'an cEvkaf Neza
reti» isimli eserinden, Mustafa Ni
had Ö:ı:ön'ün «Zoraki tabib» mu
kaddımesinden, Ihsan Sungu'nun 
.Ahmed Vefik ve Ziya paşaların 
Tartufe tercümeleri» sernameli ma· 
kalesinden, Mehmed Süreyya'ı.nm 
«Sicilli Osmanİ» sind"n istifade et· 
miş. 

Akabindcki madde, Fuad Köpr~-
1 .. , ·· . Ahmed Yesevi'yi tedkik edı· unun. 

ınşa ve tamir ı Siper k zmayanlar mahkemeye ı ıstanbuıun etmedikleri bı 

işleri sevkedilerek cezalandmlacaklar p_la_Anları .e .. •Ô~·~:~Üm. 111 
Belediye inşaat dairesinin B. Prost dün daimi bu-. ~omedı artistinin bir filim· 

l k f l
• t" .• • h . terilıyordu. Düf" d"" 

1 

9 ay ı aa ıye 1 V 1. B J d• . d kt L f encumcne ıza at verdı b""tün d.. un um. Herk 

Belediye inşaııt dıı1rcs1 ı haziran 
1940 tArlhlnden 28 .şub:ıt 941 tarihine 
k:ı.dar 9 aylık fnaHyetl gösterc!1 bir lls
te 11azırlnmıştır. Bu listeye göre Flor
ya gazlnosunda yapılan inşan.ta. 1579, 
B:ırbaros duvarlarımı 3684, Floryntln 
koşkler ar:ısı knldınmlann~ 1621, 
Floryada !'tra kabineler mşasına 
18308, Büyükçnmlıcada mı hazlne
sıne 138, Vnlikonağı tamlrlna 3152. 
süıeymanlyede Kermnsara.v sı~ınağı
na 13838, Stileymaniye medresesi ta.
mirine 1029. DarülAcezede b:ızt inşaat!!. 
1454, Tcşviklyc, Abbasağa çocuk bah
çelerine 2411, Taksim gazinosundaki 
Jnşaatn 41547, Cerr:ıhp:ışa, Zeynep KA
mll, Beyoğlu hnst_:ınelert He hayvan 
hastanesine ve muca~le merkezi ta
mir ve Uflvcslne 72897, mezbahada. pa
çahane, emtln deposu, buz fabrfknsı 
lnşaat.ına 4984, Tnkslın kışlası clvan
nm tanzimine 53799, Aynnlıçeşme ve 
Tozkoparan ve Tepebaşı bahçelerine 
26283, ahşap evrak sandığı inş:lSUla 
2193, sebze hfıllnde beton ve tel kn!cs 
,,e trotuar inşasına 2449, t-:mı;elerdeki 
kanapelere 3120, Çubuklu gaz depolan 
sığınağına 920, Florynda dükkôı.lann 
tamlrlne ve bazı lnşaatıı. 1503, Belediye 
şubeleri tamirine 7236, Çubuklu köşkü 
tamirine 5379 lira harcanmıştır. İnş.'\
at ııstesi Koordlnnsyon heyet1n!n ev
velce verdiği ka11\ra uygundur. 

Fırınları teftiş 

Belediye reis muavını 
neticeden memnun 

İı,tanbul Belediye Reis muavinlerin
den B. Lütrı Aksoy, Bele<llye hudutlan 
dahilindeki teftişlerine devam etmek
tedir. B. Lftt!i Aksoy, pazar yerlerin
den sonra fırınları teftiş ctmeğe ~
lamıştır. Fırınlarda yaptığı teftişler 

hakkında Reis muavini bir muharrtrl
mlze şu izahatı verml.şt!r: 

«- Fatih, Üsküdar ve Be~lkta.ş fı
rınlarını teftiş ettım. Teftişlerim oo
ııasında ekmeklerin normal \•czlnde 
~ıkarıldıklarını ve hamuıicı\rlann yeni 
vezne göre daha iyi ekthck çıkıı.rdıkla
nnı müşahede ettim ... 

Kur'a ile ayrılan 4 francala fırınına 
günde 20 çuval un verileceğini yazmış
tık. Unlardan her gün seki% çuval 
hastanelerin Jhtlyıı.cına tahsis NillmlŞ
tir. Adalardak.l fırına her gün iki çu
val un verilecektir. 
Bazı !ınncılar, francala imal eden 

'bu dört fırından fmncıı.la alarak ken
di fırınlarında daha yü.bek flatıe sat
maktadır. Bunlar yakalandıklan tak
dirde lhtlkl\r suru ile muhakeme ed.l
lee!'k1erdlr 

a 1 e e ıye reısi o or iit i 1 u . ~nyanın tanıdığı en 
komiklerm hepsi de kek l 

Kırdar Istanbuı halkını Vazı.feye Daimi encümen diın Belediyede Vail ta Şarlo Har ld Lui er L · fte 
ve Beledlye Reisl Dr. Lfıtfl Kırdann ı B • . 0 

• orel H 

d d 
ı iyaset.i nıt.mda blr içtima yapmıştır. 0astıbacak ile Düztaban. M avet e İyOr Toplantıda şehircllik mütcll:ıssısı B. ç Ahbap Çavuşlar •.• Daha , 
Prost'un verdiği izahat dlnlenmlştlr. manlara aid Maks Linder'le eskı 

Pasif korunma. l:Jlerl etrafında İs
tanbul Vall ve Belediye Reisı Dr. Lütrı 
Kırdar dün gazetecilere §U izahatı 
vermiştir: 

cı:- Sizleri buıgün pasir korunma 
toobirlertnl tamamhy::ı.ma.nuş vatan
daşlara bir daha ehenuniyet.l" bu va
zıteyl hatırlatmak için davet ettim. 
Hıwa taarnızlannda cephe gerisinin 
dl.;lpllnlni ve emniyetini teşkil eden bu 
c-s:ıslı ve hayat.i mesele hakkında 
muhtelif vasıta ve vcsllelerle şehirli
leri te11vlr ettik. Binlerce nüsha olarak 
b:ıstırdığımız Pasif korunma csaslan 
adlı broşürü dağıttık. Alfi.kadarlar ay
rıca izahlarda buhınarak halkın yap
m:ı.ğa me.cbur olduğu basit korunma 
işlerini anlattılar. Ayrıca bu son hnfta 
Ankara radyosunda do. pasif korunma 
te<ibirlerl birkaç gündür üst üste an
Jantılmaktadır. Bu itibarla artık her
kesin kendi vo.zl~tınc göre yapacağı 
şeyler malum olmuştur. 

B. Prost, hazırlaıunakta olan nbun ler,Zigoto'lar... r, F 
Büyük şehirlerde k.ıı.nlı teeriıbclerle ve tafsllıit plfmlan haltlnnd::ı. etraflı . 

sn.bit olmuştur kl, pnsif koruııma. lşt mhat vcrm~tir. Mütchasmsın izahatı • Baraz daha dütıünsek pek rn 
evıreH\ halkın 1şldir. Umum\yet itlba- VaU ve encümen tarafından tasvip bar.kaç erkek komik daha b ı 
rlle slperlerin, kapalı ve büyük beton edUmtştir. I..akin b ı . . u ur\111. .. un arın ıçınde • d 
sığınaklar kadar emin olduğu, aylar- Uskiıdar, Kadıkoy ve havalısı, Boğa- cede ,öhrette ve • aYnı 
danberi hava tarruzuna maruz kalan zlçtnin Anadolu yakası, &ımat.}a ve . . • aynı dereceıi' 
şehirlerdeki 7.a.ytatın nlsbet.lerlnden clvnn, Eyüp ve elvan nflzım plfi.nlan sanat k~bıhye~de bir tek k 
anlaşılmıştır. Umumi menfaat nıı.mı- ikmal edllm~tir. B. Prost meşgul ola- kadın gosterebılır misiniz? •• Hafi' 
na cephe gerlsl dislpllnt bakımından cağı işleri plt\nlıı.nuş ve bu plandan HalbUki kadınlar yery·· .. .. 
vatandaşlardan istedlölmlz ve belite- Daimi encümen ll.mlannı haberdar tün iş ,ubelerinde k duzil u~~ 
sin ynpabllecc~l pasif kinınma tedbir- etmiştir. • . en eranı ı 
lerJ ltln çok titiz davranacağız. Bir • - - ... -- t~ilerdır. Hiç alda gelmi 
kazma ve blr kürekle knzıla.bllccek bir Y enı malı yıl hazırlığı halarda erkekle dehşetli sur~~n -.; 
buçuk, iki metrelik siperi de açmıya- '{eni mali yıl yakla~tığından kabet etım.lerdir. • e 

~!~:t~~Y=~ö~C:~~~:~ bugün v daireler ellerbdeki iş~eri çı- Fakat buna rağmen. g:iz ! anat-
Cız. karmaga çalışmaktadır. Huzırnnda- laran en mühim bir şubesi I s k 

Pnstf korunma Wbirlerlni tamam- yeni mali yıl başlıyacnğından kendi- medi artisliğiyle bir türlü 
0 ::ğd: 

lnmamış olanlar Pasif konuıma kanu- lerine lazım oJan malzemeyi daireler l d şamam?ş ar ar. Bugijn )e:-yür"znde-
nu mucibince kaz.ı. fdarc heyetleri va- birer liste halinde hn:mlıyarak leva- ki bütün erkek komikler kad 
sıtaslle mahkemelere se\1t.olunncnk- zım müdürlüklerine verml"ğe başla- kabeHnden -katiyen knrk ıı:ı r~ 
lnrdır. Bu glbller hakkında. elll llraya mı !ardır. mıyaraa 
kadar para ee'ZaSlle altı aya kadar ha- Daimi n .. cI·· B 1 d" d rahat rahat çalışıyorlar. Aşa..<!ı yuk• 
pis cezası vardır Biz hemşehrllert iz- t.. cumen, un e c ıye e rı kadm rekabetinin ~ör ... rn d"ji 
den şahsi ve ~umi emniyet na:ına Vali ve Belediye reisi Doktor Uıtfi yegane İş sahası da budur :ı:~n~e
b!r bu~nk, iki m<ıtrellk basit bir top- Kırdnnn riyaseti altında toplanarak rim. Çünkü Amerikada lı: dınlaraıa 
rnk siper hnzırlamalannı istiyoruz. evvelce ihalesi kararla,tmlmış ve dalgıçlık bi!e ettiklerini i itiyoruz. 
Bunu da böyle bir zamanda külfet ad- 940 mali yılı tahsisatından ayrılmııı 
dedenler bulunmaz sanının... buluna~ işleri elden çıkarmıştır. Acaba kadınlardan nıçin me~ur 

-------------------------- komikler yetişmiyor? •. Onlnrın bu 

U
.. Ortako""y cı·nayetı• İşe istidadları mı yok?. Yoksa ko. 

Ferdi emniyeti tcmln eden birkaç 
siper kıı.zmalttan ibaret bir zahmetle 
cem'i emniyetin teessü.ı; cdece!ıini va
tanadaşlarımız hatırdan çıkarmama

lıdırlar. Bu, hem şahsi, hem de toplu 
korunma lçln esas teŞkll ediyor. 

Dün 

• • t h t • mile olmak, biz erkekler İçin: Allah n 1vers1 e eye 1 --- vergisi» denilen yaradılıştan bir İsti. 
Suçlu 12 sene hapse dad, yaradaşıltan bir kabiliyet ıtY? •• 

Divarbakıra hareket etti 
Komiğin giildünnesi İçin sevimli, 

mahkôm oldu tonton, cana vakııı bir tip olması 
__ .-rtt~. Kadınlar arasında da böy-

Geçenlerde Orta.köyde blr cinayet lelen pek çoktur··· 
işlenmiş ve Faik lsmlnde bir genç, al- Fakat bunluın haricinde bir de 
tı aydır metres hayıı.tı yaşadığı Hacer sanat kabiliyeti olmasr İcap eder 
lsm!~d~ki k~d~ı beş yerinden yarala- Bu kabili etin de kad ı rd b • 
yıp oldurmuştu . .Ağırceza mahkemesi, Y • • ın ~- a.. u
dun Faik hakkındaki karannı vermiş- lunmaması imkansızdır. Çunku ya· 
tir. Mahkeme, katil kasdının tamam pıla."l yüzlerce tecrübede kadınların 
olduğunu kabul etmiş ve suçlwıun ou erkeklerden çok daha fazla giizel 
sekiz sene muddetle hapsine karar sanatlara kabiliyetli olduğunu gös. 
vermlştlr. terıniştir. Bilhassa s&hne. sinema ve 
Yalnız Hacerin, eski dostu Kemal ile "k"d a·· .. b bal rd Ad 

tekrar rnilnasebatn glrişm~ olmasının musı ı e... ulun usa a a a e.. 
sablt olması, cinayet gecesi JJacerlnj ta dehi eserleri 1röstercn dünya ka
Falğe ağır sozlcr söylemcsl, cezayı ha- dırunın komedide bankalar yarata
tifletlcl sobeplerdı>n olarak kn.bul edll- bileceiinc inanmamız lazımdır. Fa
mlş, Ce?.amn üçte blrl düşürillerek ne- kat gelgelelim olmuyor ~te ... 
tice ltlbarlle on lkl sene müddetle 
hapsine hükmolunmuştur. Meseli gayet iyi hatırlıyorum. 

Faik, karann okunmasını müteakip: Lorel ile Hardi kendi ayarlarandı 
-- Teşekkür ederimi diyerek Jn.n- komik bir kadm bulup: cÜçü:ı:lüıt 

dn.rma muhafazasında salondan çık- bir halde filim çevi:rmck istem" •er-
mıştır d" ı ~k· ik" ~· • a. a..ö. m ı mC$hur komiğin bu 

iki katil vakası faili üçüncü arkadaşı bulmnk için aarfet· 

yor. ı ·Ahmed Gazete ve mecmuaların 
Padişah Birinci ve kincı • • 

terin maddelerini yazan Cavıd Bay- listesi 
Dün hareket eden heyet Haydarpaşa istasyonunda 

hk.... ld tikleri büfü:ı c;alqmala.r bo,a rıhtı. ma um o u s· k d · ~ ınemaya o a ar heveslı olen ka. 
Çatalca köylerinden birinde Zehra 

lsmlnde bir kızla nişanlanmak lstt-diğl 
sırada, kızın babası Hü.scylnln buna 
mumuna.at etmesine kızarak, hem kızı, 
hem de babasını ölduren Ahmed Şev
ketin muhakemesi dun blrincl alhrce
za m:ıhkemeslııde neticelenmiştir. 

dınlar hu İşe yanaşmadılar. 

·· •· ·· Ahrnedinkini yazan Mlltbuat Umum Müdürlüğü halen Bir haziranda başlıyacak 'ttnl- haftanın muvaffakıyetini temin 
sun; uçuncu . Ahmed Enver Ziya Karal. Gedık intişar etmekte olan gazete ve mec- versite haftasında Diyarbakırda işile şahsen meşgul olmuştur. 
pe anrnkini Mükrimin Halil Yanan~. muaların yeni listesini hazırlamıştır. konferanslar verecek İstanbul Faydalı olacağımızı ve istifade 

Bu da gayet tabii: Türkç_e hır Bu listeye göre gündelik siyasi ga- üniversite heyeti dün 15,15 de ederek döneceğimizi umarak bu
ansiklopedide bir Türk. padışahını zeteler 50, resm~ ı.:e sİ_Ya~.i gü~delik 
ve vezirini Türk kalemınden o~u- gazeteler 2, gayrı sıyası gundelık ga- Haydarpaşada.n hareket etmiştir. radan ayrılıyoruz.» 
mağa tercih ederiz. ~ir.a o~arı baze zeteler 5, gündelik olmı:an hususi Heyet, rektörün riyasetinde 12 İstanbul üniversitesi, geçen 
en iyi anlatacak, yet~lun mune~~r- siyasi gazeteler 36, resmı gazeteler profesörden müteşekkildir. Hare- sene Erzunımda üniversite haf
lerimizdir. Bu maddelerin ~«: bıblıo· 22, Halkevi mecmualara 3

1
7, resmi ketten evvel kendisini gören bir tasında verilen konferanslarla 

gra!yaları ayni suret]e genıştır. . • mecmualar 65, meslek mecmuaları muharririmize rektör Cemil Bil- alınan neticeleri bildiren bir ki-
«Abmed» kelimesini Zeki VeJıdı, 47, spor mecmuaları 7• çocuk ve ta- sel şu izahatı vermiştir: tap ne§rctmiştlr. Bu kitapta bil-

Togan, «Akdenizi Besim _ı>arkot lehe mecmua lan ~ 9, mizah ve salon 
yazıyor; diğ-l:r imzalar: lsınıu.1 H~.k- mecmuaları 18 dır. - Gördüğünüz veçhile şimdi hassa Erzuruma varan demlryo-
kı Uzunçar,Jı, Sabri E!ad ~ıyavuı· • hareket ediyoruz. Yarını Ankara- !unun tesisl dolayısile dilnya 
gil, ilb... Muharriri Süssbcım olan Ahmet Haşim gecesı da geçireceğiz. Bir hafta da Di- mlkyasındald demiryolu hareke-
«Akhisar» maddesinin altında ,öyle Şehremini Halkevinde 4 Haziran· yarbakırda kalacağız. İlmi, mem- ti grafiklerle tesbit edilmiştir. 
bir nota raslıyoru:ı:: ttBu maka!~ Be- da saat 21 de Şair Ahmet Haşim'in leketin üstün kUvveti sayan CUm-
sim Darkot tarafından tashih ve hatırasını yadetmek üzere bir gece huriyet lıükıl.metl ilmi yaymayi Sahibi bulunan köpekler 
tevsi edilıniştir.» toplantısı yapılacaktır. . ed teş hb'" ·· ·· ·· tak d b b 

.. 
1 

I''-1 ı ı t ı· ale- istıhdaf en e usumuzu - e ac.ı oş 
Boy e U\ e, garp ı arın s ~ .. •. _",."""'"""'"""'"'"'"'"''""•'",."'"'"'"'"'-' . _ . :'!:' 

mice dair tertio ettiği hır esen koru .. l • tifadeleri dırle karşıladıgı gıbl halkımız da gezemiyecekler 
körüne teTcüme etrnediğimiı mey- r~ .!erc';°1~~er erse as yakın alfilta göstermektedir. Dl- Tasması olduğu halde sahibi tara-
dana çıkıyor. kendi tuzumuzu d!1 buy~.k l 0 ~ : d' yarbakırda haftamızın üniversi- fından dolaştırılmıyaralt serbest bı-
b'! çorbaya katını.ıı:ı:; kendi c~!u- B~yle tıkenır ı. te için de tariht şehir için de ve- rakıları köpeklerin imhasına devam 
mazi de vermİ4iz. GllU'plıların .tsı&m Böy e yap · . . • • •• ' · d'I le d" K 
Ansiklopedisi» ni _ yetitkin bir Bu ansiklo~edı qmı böyle mu: rimll olabilme& için tedbırler e 

1 
me te ır. öpck eahiplermclen 

müslüman millet olrnalt sıfatile - vaffakıyetle • ıd. ar. e eden k~ymetli alınmıştır. Bilhassa, birinci umu- bazılan Belediyeye müracaat ede-

! 1 
b ik edenz Ö rek §ilcayettc bulunmuılaraa da .i-

ütinaf ve temyizden R"c;irrnİeİzdir. münevver erıınızı tc rı : NA) mt müfettiş, sayın Abidin zmen kA 1 . r 

S
. d" G 11 k ...1_ (Va u ayet erı nazan itibare alınmamıtbr. 
ım ı onu arp ı ar tüt ~den la.;- = · 

- Bu kadar zahmet ve maıraf-ı ... Karara göre Bı bahçelere ya 1 
tan ıonra çocuk bahçelerine hangi bu ıene ilkokullara lirebilccek çağ-
ıocultJarın alınacağı tespit edilllliş claki çocuklar ... 

ay Anıca! •• 

B&J' Amca.ya göre ... 

... r a ilkokul talebeleri. •• 

Mahkeme, Ahmed Şevketin otuz se
ne müddetle nğır hapse konulmasına 
mOebbeden hidcınatı ammeden mem~ 
nulyetine karar vermiştir. 

Gene dun, birinci nıtırceza mahke
mesinde, bunda.n blr müddet evvel 
Fatihte Çırçır clvnnnda oturduğu bl; 
evde kansı Meleği on ~klz yerinden 
yaral!ıyıp ölduren Hncı Ibrahhnln mu
hakemesi de bit!rllmtş ve mahkeme 
bu katili de otuz sene müddetle ha~ 
mnhkflm ctmiştlr. 

Ayasofya hakkında 
bir eser 

Müzeler Umum Mürtürlüğü Aya
aofya rehberi adlı bir eser hazırla
maktadır. Rehberde, Ayasofya bi
nasının haricindeki Atrium mevkii 
üzerinde yapılan hafriyatta çıkan ve 
eski Ayasofya binasına ait olan bazı 
mimara parçalarla Amerikalı profe-
sör Vitamur tarafından son zaman· 

larda meydana çıkarılan çinilerin 
mahiyeti izah edilmektedir. 

Şimdi bir sinema rejisörünün çu 
sözlerini dilşünüyorum. O bana: 

- En çirkin, en biçimsiz bir 1-; • 
dm bile s!.,cmada çalı$ması te'·lif 
etlilnnce gene kız, yahut evler ba;k• 
lar yıkan kadın rollerini oynıyarağı. 
ru zannediyor •.. demişti. 

Kadınlar belki kendı!erindcn r.ef· 
ret edilmesine rıu:ı olurlar annra, 
kendileri:ıe s:ülünmesine - vele ki 
bu snizel sanatl2.?'dan bir ;, oba 
bile - razı olmuyorlar .• 

Hikmet F eridw., Es 
111Mllft1111Ullltlltll11Htfltf1UlllURlllflHSllll nrııııınıtııırırırw 

Yeni mali sene mün~~e
betile İcra dairelerinde 4 

gün tahsilat ve tediyat 
yapılmıyacak 

İstnnbul Cumhuriyet muc!d lumu
rnlli>S-inden: 940 mall sene n!n bitme~ 
ve hesabatı umumlycnln 9U senes ne 
devri dolayıslle mayısın 31 inci cumar
tesi ve haziranın 2 ncl pa7A'\rtes1, 3 nc!l 
salı ve 4 ftncü çarşamba günleri icra 
muhascbesinde tnhsllAt ve tedlyat mu. 
nmP!esl yapılmıvacaktır. 
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Borsa l '~ıtl!ilAlMI~• f"IftI 
-.==-Yun~n donanmasının~ 
harp faaliyetine bir nazar 

Yunan bahriyesi denizcilik ruhunu 
bütün esaletile yaşatmış, tarihi.ne 

şanll sahifeler hazırlamıştır 
Bu harpte küç.ö)t 1Y ~ donan.. 

DıUIDın gösterdiği pyr•t ve feda .. 
.karJıltJar kahraman ,Yanan orduŞun
Clan aşağı kahn31D1,tu. Memleketill 
eografi vauy~ iJoasjyle Yunaniıı .. 
tanda denizcilik: büyük inki§aflara 
aıazhaır olmuıtur, Harbe tek.addürn 
eden yıllarda Yunan ticaret gemile
ri dünya denizlerine yayılarak nak .. 
liyat j~nde mühim mevki kaza;n
ımştır. 

Bu meyanda YWlani&tıuı donan• 
ına vücuda getimıeğe büyük ehem
miyet atfetmiş ve İngiliz bahriye
sinden zaman zaman mütehassıslar 
celbederek harp bahriyesini ıslah et• 
ııüştir. Son zamanda muhrip inşa 
edecek: bir tersane vücuda getirmiş.
tir. 

ESHAM ye TAHVtL.lT - ıtAMBİYO 

ve NUKUD FİATLERİ 

23 Mayıs 19U 

DEVLET BORÇLARI 

~ 1,ı; 933 Türle bhcu ı n m 
kupon kesik 

• > 1938 lkramlyel1 
, ı 1933 İkramiyen Ergıı.nl 
, 'l 1934 sıvas-Erzuruiu ı 
• • 1934 sıvas-Enıı?um 2-'l 
, ı 1932 Hazine 'bcmolan 
> , 1034 > • 
• , 1935 • • 
> l~ • > 

A. Demiryolu tahvili I - II 
. • • m 

'A. Deıniryolu müme.ssll senet 
Hayda.rpafS llmanı 
B. Jlmanı müme.sSl aenedl 

HİSSE SENETLEBİ 

T C Merkez bankası 
T .. İş bankası nama muharrer 
:r. İf bankası Chamlle alt) 
T. İf bankası mümessil his. 
A. Dem.lrJ'ollsm §lrkett es SO> 

. ~ Demlryollan §1.r:tetı c % 100 
J!!ııldhlsall ~ento ıtrlteti 
llıltetl Hayriye 
Şirketi Hayriye temettil 

ECNEBl TAllVİLLERt 

Jtred1 Fonslye 1902 kupon tea 
• • 1911 
• • Amortl 
, • Kupon 

Türk altını 
Xülçe altın bir gramı 
Osıruıniı bankası <ba.nknotr 

L. K. 

18.40 
18.13 
19.25 
19.55 
19.'75 
61.SCl 
17.-
31.-
63.--
42.50 
43.25 
4.-0.80 
44.50 
~.-

109.-
9,70 
9.85 

110.-
24.-
39.

'l.25 
26.-
21.-

96.50 
88,50 

- GC.50 
l,05 

2'7.05 
3.4-0 
2.80 

Harp başlarken Yunan dona:'l
ma.sı 1 zırhlı kruvazör, dördü e"lki 
olmak üzere 1 O muhrip, 13 torpido .. 
lıot, 6 denizaltı gemisi, 4 hücum 
botu, 4 mayn gemisi, birkaç mayn 
tarayıcı ve 1 mektep gemisinden 

. 1
1 
______ K_A_M_ BiYO 

mürekkepti. 

j Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 

..,~liilii•••~~~ ; Cenevre üzerine 100 frank 
ı At1na üzerine 100 drahmi 

Madl'id üzerine 100 ~zeta. Kurtulan Yunan gemDerln«len ~elidar Averof 1 

Yokoham.a üzerine 100 yen 
Stokholm ftzerlne 100 kuron 

5.24 
130.-

30.2025 
0.9975 

12.9375 
31.1375 
30.746 Elli adındakj küçiik kruvazör liniği zaptetmesi üzerine bu IIWl· 3 torpidobot. S denizaltı gemisl, 

İtalyanın Yunanistana harp ilan et- takada mahsur kalan Yunan •d•ı- 4 hücum botu mevcuddur. Bunlar 11"111"11111"mrmmmıınrnınıı"""""'""11"' 111"'-11-
mesinden evvel bir ltalyan deniz.al- 11mun büyük bir hmıı. bir gece halen Girid ve İskenderiyede İngi
tısı tarafındam Tinos :.dası önünde zarfında Yunan donanması tarafın- üz donanma.tile birlikte mücade

B:ULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 torpillenerek bahnlmıştır. İtalyan dan lrurtanlarak cepheye nak.ledil- leye devam etmekt.Girler. 

ordusu 28 birinci teşrin 1940 d.ı di Alınan ordularının tazyiki neti- :Yunan muhrip ve torpi.de>botlari- J 
Yunanistan erazisine taarruz etı.ik- ccsinde Yunaiıistandan çekilmek nın Alman hava kuvveti tarlamdan __ ....__. 
ten sonra Yunan denizaltı gem\!eri mecburiyetinde kalan fneiliz ordu- yansından fazla.sının batınlmumda 2.--ı--ı 
Adriyatik denizindeki İtalyan nalc- sunun kurtanlmasında Yunan do- evTelemirde bu cins gemilerde.ki 3 
Jiyatına hücum ederek malzeme ve nanması büyük gayret ve fedakar~ tayyare dafi silahlannın zayıf ol· 411--ı--1--ı-. aalcer yüklü müteaddid .dü§Dlall va- bklar sarfetmiş ve bir k.ıaım ~u- maaı ve o ıulardaki hava hakimi- .t ---'- -ı--ı-~-
purunul batırdılar. Yunan donan-' nan btaatmm Ciride Dillini temin yeti Aliiıanlann elinde bulunması 5 --·~· -
muı, ta1yan ordusunun denize d.a- etmiştir. Bu müşkül barekat Yunan ba§l&ea ad)ep tqlciJ etmekle beraber 
yanan aağ cenahını hırpalamaya donanmasına bayii zayiata mal ol- esasen muhxip ve torpldo'botlann 
başladı Muhripler İtalyan denizaltı- muştur. Alman tayyarelerinin taar- güvertesini 30 kiloluk Jr.üçiik bom- - -
lanndan birkaçını batırmağa mu· ruzuna uğsayan 3 muhrip ve 1 O balar dahi delebildiğinden mihTer -

1 

•affak olduklar. torpidobot bomba isabetiyle ı>at- hava kuvvetlerin.in çok yakınında - - - -, -
Yunan donanmaaı ayni zamanda nıııtır. · harekat yapan bU gemilere her ciımı ı-ı-ı-1- - -- -

limanlar ve adalar arasıaıdaki nak- Batan muhriplerden Kral Corc tayyarelerin nlc aı1t hücum edebil- 1 
liyatı himaye işiyle meşgul oldu. Yu- m.aılınôi İngi]terede inp. ed.ilereli mek &na.tını kazanmıo olmalarının 
nan muhripleri Mataban deniz mu· 1939 ıeneeinde donanmaya iltihak da bs ıuuvaffakıyette dahli ol
harebesinde İngiliz donama.sına ilti- etmiş 1350 tonluk, 35 mil aüratin- mu§tur. 
hak ederek •İtalyan donanmasinın ele yepyeni bir gemidir. P-.ı.ra, Halasa; aftı aylıli çetin b.ir harp 
hezimete uğratılmasında şerefli bir Hidra adlanndald diğer iki muhrip devren zarfında Yunan bahriyesi, 
hisse kazandılar. Mısırdan Yunanis- ftalyada inşa edilmiş olup 1329 t->n- ~em.isiyle birlikte ölmeği tercih 
tana lng:i}iz kıta.atmın raaldinele Yu- lult 40 mil süratinde idiler. Batan eden k.omutanlara ve denizde ölüm· 
nan tİ<:aret gemilerinden istifade 1 O torpidobot 200 - 300 tonluk kü- le pençeleşirkeiı YunanistaDJn yaşı· 
edildiği gibi bunlar Yunan muhrip- çü.Jr. teknelmdir. 6 denizaltı gemi- yacağuu haykıraıii metin gemicilere 
}eri ve gambotlan tarafından him~· sinden yalnız Proteus'un battığı malli'li olarak tarihine ıanlı ve ıerefli 
ye edildiler. Mayn tarayıcılar l•u ilan cdilmiıtir. Aynca lcaclro barici hifeier hazırlamı§tır. 
kıtaatın llnaç edildikleri Jjmanları.ı hir eski :r:ırhh da limanda bomba iaa,. Denizcilik ruhunu bütün eAletiy-
Snlerini clüşmaaı maynle1inden te· 'betiyle hatmqbr. le yap.tan Yunan <ionanmuınm 
mizlemegte çalıftı1ar. Şimdi Yunan clonıwnmaamda A.ve- milli gayret ve fedakarlılclanna bun--
Almanyanın Yunanistana harp rof zırhh kruvazörlyle, üçü yeni 't'e dan sonra 'da devam etmesi beli~ 

açarak Garbi Trakyayı işgal ve $e.. dördü esld olmak üzere 7 muhrip, lenir. A. B. 

SoldaQ sağa Te yukarıdan apğı 
.l - Sonra erdir. 
2 - Bir çift su damlası. 
3 - Alaturka musikide bir ma-

li~. 
:4 - Cereyan eClen • T erei gaz 

Jtuyulariyle maruf bir Sovyet fC}ıri. 
S - Bir mevsim. Tersi matbuat 

demek.tir. 
6 - T enıi hoş ve ma.iıalı sözdür -

Eski zamanın odun S)çüsü. 
7, - Tersi dışan «le(et CJ.emelt

tir - Ok. 
8 - Miruçılıli - Kaclınm J;qı. 
9 - Esmekten emir - Fani olma. 
1 O - Dudak bo.ra-ı - İç.inde J:>ira 

-============..,..======zıı=-=======ıa::::========-======-====-=ıı:=-=============================== Tar. 

Cibalideki cerh vakaai 
faili 19 gün hapse 
mahkfım oldu 

Cibalide oturan ve evvela kendi
llile evlenmeğe söz verdiği halde, hi
Jahare vazgeçen Bahr.iye İsminclelci 
kadını yaralıyan Hüseyin Faruk'un 
muhakemesi dün Birinci Ağır Ceza 
mahkemesinde neticelenmiftir. 

Faruk, sorgu hakimliği tarafımdan 
taammüden katil kaadile yaralamak 
auçile mahkemeye aevlı:edilmif Te 
Leş ay mevkuf kaldıktan sonra geçen 
muhakeme celsesinde, hadisede ka
til maksadı görülemediği anlaFldı· 
ğından gayri mevkuf olarak muha
l:emen.in devamı ka.raria,tınhnı§tı. 

fi 

' 
Bugün mUiinelerden itı1:iaren: 

İPEK sinemasında 
2 Film birden 

1 - 3 Ahbap Çavuşlar Sirkte 
(Türkçe sözlft) 

2 - Mösyö Moto CANAVAR ADAM 
BIBb: Jıelı ldPrlle bir tablo, görWme~ kudretlle bir Jı:ahra,ma.nlıG dıea
-.U .. Netel1 bir lleft :fırtınası - Esn.ı1le bir h~ mynaRı olan 

2 mb'ıema t1lm birden 
Bugün matineJenlen ıtıbaren L A L E sinemasında 

1 - VATAN KURTARAN 1 2 K r- p ., 
s.n;m~viLLAMD - aoın armanı 

(Renkll) 
sınaııa. &Jeminin en parlat ~. 
a.ıat dünyasDllll 1'JkılnWl bfr 

Geçen l>uhnacamizm halli 
Solda -fa -nt 7llkandan a.-iı 
1 - Kaııılanan, 2 - .A.i, Liba

de, 3 - Rikhat, ~. <f - Hrabede, 
5 - Ilaratahum, 6 - Ut.at, Be, 
7 - Ah, Bapran, 8 - Nareh, Re, 
9 - Adidnha.. F-. .10 - Nqe
menbaı. 

AKŞAM 
Aoone ücretlerı 

eeneııt 
e Aylık 
S Aylık 
1 Aylık 

Tllıldye 

HOO kanıl 
'150 , 
.00 • 
150 • 

Ecnebt 

2'100 torat 
1t50 • 
900 • 

• 
Posta ittihadına dahll olmıyan 

ecnebi ınemleketler: Benelltı: 
S600. altı aylığı 1900, tıo ayııt:ı 

1000 kuruştur. 

Eski tüt bolcu porterleri 
Amca bey Bürhan (Fenerbahçe) 

Matbuat aleminin meşhur (Bürhan 
Belge) si vakti le ateş gibi bir futbolcu idi 

Bürhan Belge'nin dikkate fayan aözleri: cSpotı 
bence edebiyat gibi profesyonelleri az, J 

meraldi ve i.şıklari bol, yani asil insan 
mqguliyetlerinden biridir ••. » 

(En kuvvetli, futbol devrimiz 
büyük harbin ötesinde kalmıştlr ... )1 

ı 

YU"Dll beş eene evvel Ft!nelballçıet 
'J)Or kulübü.- İşte biz kiiçü.klerin blm 
kahraman gı'bi takdis edip, ha'11Ul 
hayran alqladıty. bl..r1ncl futbol takı
mı oyuncularından bl.rb.çı .• Arif, cıa.
lib, Hasan K8mil, Aslaıeya:n, Topuzı 
Hikmet, Saıaha.ddin, Nüzhet Abbas,. 
otomobil Nurt ve nihayet (Amca bey 
Burhan) .. 

Burhan Belgeınln vaktile kulübil
mi.i2de adı böyle idi Amca bey Bur
ıhan.- (0 zaman. Cemal Nadlrln m.eş
'hm: Amca beyi dfueya.ya geJmed.lli, 
esasen Burhan da Ji;ınan olmad$ 
için) bu 1smln ne 8'beple verildiğin 
b1kmlyorum. Her haJde btı da, birçok 
tutbolculara. tmıulması Adet olan la
kaplardan olacak. 

Ylrm.i beş yıl evveline kadar bütün 
gayretimle hafıza.mı kurcalıyorum. 
Amca bey Burba.nln tipi, karakteri ve 
futbolculuğu ha.kkmcL"\ şunıa.n hatırlı
yorum: 

.F'enerballÇle spor kulübünün en kıy
metli müessislerindendlr. Kulü.büne 
çok hizmeti vardır. 

Orta bir boy •. vücud tenasübü çok 
muntazam .. san parlak sa.çla.r.. pırıl, 
pml J§ıldayan. etrafa ba.ktlk'ça zeka 
Jcmlcnnla.tı saçan bl! ~açık elA göe; .. 
güzel 'konu.şan, Jımıll§Ollcen ınsam hi
kim bir kuvvet ile kendı$ıe çeken, 
sevdiren, bağla.yan kıymetli bir varbk
mütevazi, meni, açık sözlll. sa.mlın1 bir 

y llZll.D: Bedri Cinoy 

arkadaş ve dost ... 
Atletik me'Zl.yetleri yerinde, dmıiI B. Bw-han Belge 28 sene 

gibi sağle.m, pars ka.drı~ çevik, m'lJkır nvel Ye l>agün 
vtm. nefesli tam mana.sile e.ne:rJt 'r& - •• 
te'lmik bir futbolcU. nıerll Galib, ve Hasan lle H~ o guıı 

Sollç oYDadı!Pm ha.tırlıyorıım. Çok. hazırdıla.r. Karışık blr ~ takımıı 
sert koşardı. Ant ~ glbl, s:ıkJ. §Ut- Ja.Pıldı. Fakat bir k:lşi eksik idi. Ufak 
lan va.rdı Bilhassa ha.vada.n a.ttıRt olduAıım baldo beni alrlılar ve sıuıtr
şutıar ~ te~111dl. (Bu ptıardan foı: oynadım. GünU.n ~fule golünOı ~ 
bırt h!lA. gOzilmiin önünd.ed1r.) Bu- ben at~ Günün 'hatırası olaralc alı
güııkü Feneıtıahçe stadının _ 0 za- nan resmıde, sanıyorum ki, mefhll.~~ 
man Jsmi ünyon kulüptü - futbol aa.- J'e.nml Arl!Jn yanında oturuyorum ve 
basının Papazın bahçeshıe ooırn olan Hmon yemi§ olchı~dan, yalanıyo. 
kalesine ylrml otuz yardadan, Burhan rum. 
öyle bir sıkı şut patlatmıştı kL kale Bir kuVVetll ha.tırnm, budur. Bir d.i
ağla.rmı dıştuı sol zaviyeden yalıya- teri, Beyrutta. Amerikan ii.niversite
ndc avuta. giden bu mütblş JQt lcu'Şl- .sinde, lise takımınln kaptanı 1dim. 
mı.da tııen biç unutmam, ~uklut he- Yıllik: lig maçlan finaline bizimle be .. 
yecanı ile ~l~ dem.1§t1m: ra.ber Tıp ta.kültesi kalmı.1f,ı. 

- İyi lı:1 direğe gelmedi. Y<*sa mu- Tıbbiyelilerin en iyi oyuncuları Mı4 
hakkak kale direğini kıratdıl.. sırlılar 1d1. Bizde. ümid. bende ve bir 

Görüşleri tam, paslan ;verinde idJ. cavalı da. idi. Çocuklar, o gün lçin 
Yanmdaki arkada.şla.n Jle yaptığı bir de heyecan v.erlcl .şarkı kaleme 
twmJ:>lnezonla.n emlnim ki şimdi ki almışla.rdı. Maçı biz ka.Zandık. Bu 1916 
futbolcular görseler imrenirler. Atıl- eeneslnde J.d.I. Bu sefer rn37 de Mı.suı 
ga.n, CesuI ~ bir ayan ta.rzı ff Suriycye bir seyahat ynpt~. Mes
~. Kafa. vu:nışlan da mükemmeldi. lek icabı Beyrut ga.7A!tes.ln1n ıdareh:ı.• 

••• nıeslıle uğradmı. Sahip ve başnıulıarri .. 
• Burhan Belge Ue eski ve ,.eni spor rl. vaktlle Amerikan üniversitesinde 
hatıraları spor mevzu.l.a.n ha.t.lcnda trulunmu~. Beni tanıdı ve o gün söy
btzzat konuşmalı ne kadar arzu eder- leneıı şarkının bana ait olan mısramı 
dim. Ne yazık ki kendl51 Ank.a.radadır. tettrar ettL Anladım ki, gpor, futbol 
Bundan dolayı mecburl olarak spora oyununa da münhasır kalsa, hizmet 
ald suallerimi yazı ile sonlmn. ı.,te bu etmek ve yararlık göstermek şa.rtlle 
eS1 amatör, değıerll sporcudan aldı- vefakft.r bir dosttur. 
ğun ~ istifadell Te lcymetll cevap- ı - Bizde profesiyonellile tar:ı.rtaı 
1ar: m1smn? 

- Eğer Fenema.bçenin Amca. beyini - Taraftar olmasam da, sporun bir 
be.tırlı:yorsanız, bunun bilhassa. tut.hol ~knlğl olduğu mü<idetçe profeslyonl
ve hokey meraklısı olduğunu da bll- leri mevcud bulunacaktır. Fakat spor, 
men.lZ JAzımdır. bence, edebiyat gibi, profeslYQnellerl 

J'llvaki biz o yaşta, da.ha. ziyade hat- az, meraklı ve Aşık1a.n bol, yani asll 
tA dlyet:ılllrt mk1 münh.a.ıılra.n bu 1kI insan meşguliyetlerinden birldlr. 
sporla alilad:a.rdık. G<ır&ümiiz ne de- f - Fatbolcüieriınb: içinde - eski 
nlz sporlarını ne de tenis yahud at gi- ve yeni - en beğenditlniz birka~ ismi 
bi bl..cuınm ha.yatı boyunca yapmakta. sayar nı.ı:suuz? 
devam edeceği .:içtimai sporlar•ı gö- _ Galatasaraydat\ H~an Ga· 
riirdü. Bundan dolayı, yaş ilerledikçe, llb, Fenerden Galib ve Arlf bun 
o beni bir zamanlar kendilerine bend ıar büyiik fUtboıcn neslin en 
etmı., olan futbol ve hokey•e karşı temiz sımaııı.rıdlt. Bunlar glblsl 
Meta bir kin besler oldmn ve yanı ba.- yetişmedi. Belki daha. b1 oyn.ı
şımda yetiştiklerlnl gördüğüm gençle- yanlar çıktı. fakat hiç tıtrlsi, sayd*• 
re futbol yahud hokey oJD,ama.malan- ıanın ~r sporcu değUdl 
nı bh nevi gayz ile tavsiye ettim. 5 _ EJJ kunem futbol devrimiz siz .. 

Bu da gösteriyor ki. bizim zamanı- ce han~ t:ln"Jıtedir. 
mızda spor, pek tek taranı ldJ. YalnJZ _ ~ukarrdaki cevabımda buntm da 
o yaşımızın eğlence ve !htirasıarın1 cevabı Yardır. Yani, bizim en t:uvvetll 
tatmin ett.ı., takat blr hayat arkada.'1 futbOl devrl.tniz, büyük harbin ötesln
olmak kabiliyetini gösteremedi. Bu- de kalmıştır. 

Mah.keme; Faruk'u idiyen cerh 
suçundan bir ay bet gün hapse malı
lum etmiş, fakat yaraJı k.aclınm. Fa
ruk'la 11ikahlanmağa karar verdiği 

lııalde sonra vazgeçme5İni c~ayı ha-
6fletici ..bep olarak kabul etmİ§, 
earilı yirm.i bir yqını da ikmal et
memiş olması dolayısile neticeten on 
dokuz gün hapse konulması karar· 
la.şm~tı, evvelce heJ ay mevkuf kal
dığı için cezasını l.Jitinnif olduğu da 
l:endisine tebliğ edilmiJtir. 

teref tlbfdes1dir. 

JOAN BLONDlil.L - M. DOCGLAS 
Hayattan alman b!il ~an 

Aşkla .sn&enen bl:rı &nür. eararia 
be0enen bir harikadır. 

ee.ıstar: 9_45 - UO • UO ••• Sea.'D.slar: 2,30 - 5,15 - 8,20 

gün, benim gibl, daha birçıok. ~. zanıa. Tanı ınAnaslle ama.tör bir sporcu 

Telefonlarımız: Başmrharrlr: ZOS nı.n tanınmış sporcuları, ne ~- nestıntn t.ertemiz llPOl'cwnı Burtıan 
Yazı işleri: 20765 - İdare 20681 ~· ne !elke?. kullanmasını ne e a,tıa. :Seıgeye gii6terdlği alakada.n dolayı te-

Môdnr·· •• 2A...... bınmesml bilirler. • şe-k.kür ederim. - B. G 

SA RAY • d .,....,, Şimdi suallerini7,e cevaP vertyorutll· • Bugün sınemasın a Cem.azilevvel z - Hı.zır 24 1 - Kaç sene hangi klÜPte ve Jtaıt-
E!. tm. Gii. Öğ. İkl. Alt. Yat. gi mevkide futbol oynadınız. Hayvan sağlık memuru 

Birinci muf 2 mükemmel ve güzel film birden: E. 6,•7 9,00 4,39 8,38 12,00 1,58 - 1910 dan 1922 ye kadar futbOl «>Y-

0 1 B B 1 G . va. 3,19 5,32 13,1117,10 20,33 22.ı nadım. yetittirınek için mektep 
KARA G NEŞ İr a 0 eCeSJ Istanbuldaki kulilbünı e:FCn~rbaJ1Çe ) k 

İngiliz amirallığüün . İdarehane: Babıllll civarı idl.ıt Hep Ferı.crli kaldım. aaJatasataY açı aca • 
d • --~ Tn-. Ricbard Greeo Louise Rainer • William Powell Acımusluk sokak No. 13 1 lisesine devam ctmekllğiJf' dahi l>una Ankara 28 (Telefonla) _ Hay-onanmaya mea&Jl ~ -.1 t d" ;;..ır........ bek vl 

tarahndan oynanmış fevkalaae tarafından yaratılmış emsalsiz mani te~:..il e :ne 1• ·ı?°"""...,.,.a .' van sag ığını korumak mahadile 
Loıtdra 28 (A.A.) - Amirall* İn- hır" 6lm. bir film. santrhaf, sol ınsayd, pntrro; Yanı, mektep açılmasına karar 't'erilmi 

ctliz dcinanmesına. "1 mesajı J'(>lla- V E F A T l"arsılasma nerede oyyfınıamı ,cab et- · B el . ş-
mı.ştır: Amlrallık, düşmanın en kav- Seaıbıslar: 2.3S • 6 9.05 Seanslar: 4.25 - 7.40 t.iri;se,"'or:ıd'.l oyn:ırdi.ıf1. Gaıatasarayla ~1~· una aı~ nizamname yanndan -.em gem.isinin fasılasız takip ve tah- &.."llııll••••••••••••••••••'-J&Cll*ll-••IMll'!llll•!IAAlll!le!!i!I Sabık Sirketi Hayriye direktörii 1 kı:.f':!ılaştığıınıı: mm:fl• bü~ünd adm-1 1tıbarhcn merıyete girecektir. Mek-
:r.ip edilmesine 1.ştlriı.k: eden ana. vatan * x---...... Rej" ........ p 1 . d "t b _ Hi;se:yin Haki efendi HRfidi ,.c daşlar btk oynamn!l hususun a ısrar t~P· ayvan sağlık memurları yetif· 
1l.losu kumandanı De erlerini tebdk .. ~ ıyorn ~· * Hazıranın 19 un an ı ı areıı rno U l 1 d" tırecdc d .. cici ti ili ] 
eder. Ztnı b!zlıert M:rin. ımre«e mfite- mr.abelerl ür&erbıde yapılan ~.lyata törlü kara nakil vasıtalarının yıllık 1 mumi Mağazalar G~nc! .!irehtörü 1 e< ;r erE~ ı· t Sllorculuk hatıranı cakt • M e~ bu e keene o a• 
essir eden Hood gemts1n1n ~ nrlüette bu111111e de deyam edlleccktlr. ReJıyom, muayeneleri bn.şlıyacaktır. 1 Hakkı Mançonun en4tesi, Bursa - ' ,uvı-cr - ır. e e e orta me tep mC4 

batının bu suretle tntt.amı amımı;: Blzam 2SJ?lanmda Uk:erl bir ~hir ol- * Pa~:ı.r yerlerinin kontrohma dc-ı Me~os Fabrika$ı Muhrıbe=:_nt Şefi 
1 
~ 1 &nt~~~~ı~n~ ~~ıı"-ııct-ı Oj-"Il:.lrk:_n bir zunJan alınacaktır. ~ektepten me

.Atla.ntilı: ahını ve mütteflklerlmtzın le- mil: .lübartle İstanbulun t.opografl.k vam edilmektedir. Belediye hekim~erl NAHiT ULCA y du.;ar ol;!ugu he:.~- r iin İ'ngır~ l:ı lYl"'llerlncl~n mutc.~1'- z~n ~olan ha~an s3:~~~ memur1an 
ra.atı lçin flaha em,ln bir hale ~- durumu üzerinde ehenuniyeti haizdir. mu.ayyen z::ı.mı:ı.nlard:ı paz~~ y.r rı:r~nc ' tııl!lct:ın !mrtulamıya:-al, ve.'"t clmir- i] bir tal;:ıp ~: 'l'~J • nc"le hir takım 1 h~kum~tçe }~zum gor~len yerlere 

. tiı'. * Den muhteıı:t memleketlere 969 uğııyarak csn::ıfın sıhhat cın:d,ınl .. ımı tir 1':-fovla Rah. et c r •e hil ctnı'' ..,lJ .., t:ı. l\:enıuuı J~c- gondcrılecektır. 
Dl.iŞ • bbı liralık lhracat }lapılmı.)tır. kontrol edec<>ktir. • ·-- 1

•
1 Y •l • ~ ~~ · 



KUŞ BAKIŞI: 

Almanya da 
iktisadi faaliyet 

ilk bası an askeri kitaplarımız. 
ve 

Jdukça uzun süren bu tqekküliin lsviçrede çıkan Journal de Ce-
3000 kelime/ ~ağılması bize çıkmasile &ıtmıw neve'in Almanyadaki muhabiri ik- • t 

Fransa sefareti matbaası B
üyu .. k Millet Meclisinde Maarif L--c... olan fildr, aan'at TC edebiyat tisadi vaziyet hakkında gazetesine 

J 
11

rr ı ı uzwı bir mektup göndennİ§tir. Mu-bütçeai konu§Ulurken dil :;· mecmualannı habr ath .. habir bu mektubunda diyor ki: 
aine de temas edildi. Dil - Dil birliği! Almanya durmadan çalışıyor. 
de •imdiye kadar bir hayli dü d ·ı b'l' b 

'" M allim muharrir ve mebus Fakat bu mesai, enı e ı ırse u döken mebuslardan bir znt: u ' G ekin · tı L-la __ ı 1.,ma, bir takım meseleler 

İlk matbanomuz Mfitelerrlka lbm- bhi ve tertibi cencı ııze,.. m=tt t 
hJm efendi matbaasını kurma.k 1çln :\' rıu ~ Qlan sefalnln htı.rt'kfıtı nıüteneV\ a verdi~ lstidadn cHlgat, hikmet, heyet, ~. ~ ~)' mfibl'yyin yahut dövu me~e tnytn 

01 
c... Radyo lisanında her gü~ Reşat Nuri Ünt cyenı ıa • uız 'ıi4I " 

halka hitap eden fransızca kelı· lablarımızdan beklediğimin !>4~ ortaya çıkarmaktadır ki bunlar an-
melcri topladık, 3000 i byldu .•. > tığı altında Vatan gazet..mde cak kısmen holledilmi§tir. 

tıp, riyaziye, hendese. tarih ve coğrnf- nnıı malfuntil miktar se!:ıln ne tn u-
ya.ya. müteallik eserler b:ısmak tale- üzere tasm olunaca~ ve s raını rn rz 
binde bulunmuş ctclslr, hadis, fıkıh ve ıı· \.;'O~ ~ ..-..); ;.; '9 kuıne hini muharebede ne ve ~r-
•et•m• tltaplan bamnam:ık §art!Ie ~ ..// ' 1(, 1 r- .~,,.....,;ı nmeı ve hnreke; "'""•klennt ,,,31<;~ d ğı bir fıkrada c ••• Her mede- Evvela iptidai madde meselesi 

dedi. yaz 
1 .,_~ - k de kabulü gelı·r. Almanya, yeraltı aerveti-mü9-Sayın mebus. cpikcr, aizında.n i dil gıui tür çeye İ a1 ruhsat nlmı..tttı. Görülilyor kf, gerek slre bir eserdir. Içlnde bir çök §CklU Müteferrikanın istidasında, gerek elde ~ ~ ~ de vardır. Yapanın ısmı Yoktur cı: d • A bcyncJmilel kelimeler .•. > tesnn fakir bir memlekettir. şg yabancı kelime topJıyacağun "' zarurı d . ettiüi yerlerden gelen maddeler ve Ye bQ .. una zahmet çekmif. Bu· 0}4uğunu kay etti. • ... 

" 1 • A-ı eUn aaym. meb. ~ B~ diğer Avrupa memleketleriyle yap-

ettiği fermanda askerl neşrlynt hak- -~ • eCevdet tarihla bu senenın vak"QJ 
kında bir kayıt yoktur. arıı.sında .,nır Fransız ınlman ın .. i" 

nun yerine öz türkçe kelime en Atalrvu ela < Dilımıze tumcn tü· bğı mübadeleler bu meseleyi halle-arayıp toplasaydı daha az yorul- aıan~ alay alay ingilizc7 demiyor. Sovyet Rusya kafi dere. muş olurdur.. ınen 1 • • tü-... ıen· b dd . nakli 

Müteferrika ilk basma kitabımız l[j::;_;.~;~~j:>;:;ıit:.~a-' tile tersanede imal olunan bir hr..e-
olan eVankulu. lfıgatl ile birlikte tab"a kalyon. un suyn lndirlldiği.nt ve •M~~ 
ba~lndığı, fakat lklncl eser olarak neş- ı;.;LJl.,_,JJI(.-)~ ~,,.,~..;.., kaddemeı Zafer. adının vertldil;inı ka~ retUği Kdtfp Çelebinin cTuhfetfilkibar - ..__ - Lıt -- ı"'"r.l yıtJ:ı bn hakiko.t.ı dolayısUe tekit t-•J• }itince k•lime er gınyor, " cede am ma e vermıyor, • Bir ihtikar çe§ı ı miz kıpırdamıyor ... > diye haykı1"" yat güçlüğü bu hususta kısmen 

c- Beyim, o mal sana yara· amildir. 
fl estarllblhar. ndlı kltabın:ı. yazdığı ~~..ı~~Jr.:-,,..;ı~f mektedir. e 

mukaddemede her ne kadar e.sen csa- • ,._~: r~ •_'='- Kütüphanelerimizin hiç birinde 

mazi .. > • dı.Bize hakikaten }>ir dil birliği fngiliz ab1okaııı A1manlan eaki Satıcı. kar§tSında biraz durak- Jazıml.. zamana avdete mecbur etmiştir. 
Jayan alıcıya hu ir§atkar tek.lifi ı Memlekette koyun eürüleri yeniden 

litôm rah• cihadın bem>n ve bahren <!<'-"' ~ me.cut olnuyan bu 1kl eser Aeabn k 
rehbort bazik> vo Caziyam mOoahldanı • .., ,ı..ı nüsha barum,. ve ne don bu kadar n ~ 
aamlmü! lçtlhadm <etınümn,.. ...,.,, "" dtr olmU§, bunu bir fölii tarın etı. a 

yapar! .. Ve tezgiihının altına eii· Gene o. · . fazlalapmııtır. Bir uırdanbeıi terle 
lir dükkanının bölmesi arkasına Gene Jsta.nb'ulunl çöf ~.er1dı~.. edilmiJ olan dokuma snnayiinde 

• 'L [ 1 da yalcı acaat çop erm 1 • rirer, gUyn yaraya:n malı ça.:anr, Biz ınn ar w 'b. d kullanılan madde er zenyatına ye-

oözle<llo '"'" etmokte ise do bu kitap me<lim. Fazla olarat tuhnr bi< ~= 
ancak bah<lyemlzln tarthlne ve tanzl- dutıe çok dikkate del;c. btr VCslka but 
mine alt askeri br tarihtir. ~..,___ dum. Bu HU kitabın yüz kadn.r n .. ,.,. -G M

-t r ....... •:..~ daP t · -•l;:~~~w,u;-;. ~ : ... _ Ch is _,.,.,a. ene u e eu.uı.n ına ....... asın a - ~ .....,..,Jo.ı,ııı..ı• .. sının Par~..., o eul • Gouuıcr nt m~tcrinin önüne sürerf hararetinden oldugud gı ı. tif~mad. niden bnşlanmışbr. ltalyadnaı ipek 1 1 Lülünden e ı.a a e . _ı_ b- ... d lk bakışta aahcının bu in.san ı· mdan ve iL L b' gelmcs.ine rağmen ıpc:.K ocegı e 
h n • yolunu bulacıı.ıı:: ır va- il k d" ğınn, bu ııamimiyetine ayran. -ye etmden111

8
rarken buna .;..,,dilik baJ- yetiştir' me tc ır. 

rona va.kasını mütenklp b3sılan bir kl- ~.. · 1-ı~ 41_,.i 1kamctgfıhında bulunarak F.ta.nsız lh n 
tap dahn vanl>< ki, bu da •klltf.,•n & - - ' ttı•u •ü=m elin, goçtı~ı g&ı.eruı: 
ekse• =nandn cntobestne ve ehlt is- r;.ı;.ı._.Jl '""'· Onl0<. bu kltapla"1an mumet biz 

beş kuruıı fazlasile malın iyi.sini tan aş ...-· Fakat bunlar kafi gelmediğinden ld 
.. 1 ruz k b"r ,..,re bulunmuş. · her zamandan ziyade ikame usu-n ıgımıza memnun o u · al ı ,......b lun 

4
00 metremikabı 

Halbuki bu aabş sistemi her stan u . b .. k Jüne müracaat ediliyor, suni madde-

!Omm moj!lllblyeUne ..,bep ne"" d;yc 1nkle temm etmek maksadllc hUSusı 
sual tahtında callblyete vesllc olar.nk ~ btr knram:une ""'•e.1erek bunJan ıs. tru-ıko ru-a.mnk ü"'re telif ve tabolun- tanbula c&ıd•nn•ııe ...,_bblls etmı., muştur. Bu eser de evvelki gibi kısmen{ G::r"=' 1 1 Acaba bu kipatıar ne olmuş? h.tn er. 

yerde tatbik edilmekte olan bir tutan günlük çöplerıd ;r ~~n ~· ler istihsnl olunuyor Maamafih bun-
ihtikur çeşidinden başka bir ıey zılacak dört çukura e ne 1 ec ·- lar pahalıya mal oluyor. Suni ben· 

değildir. mi;ı. • ) 1 Hemen Cena- zin, tabii be.'lzinin üç misli pahalı-
askeri mahiyette Jse de cbhn ziyade ilk tuın gelebUnılş mi? Bu krdnr na~; Iayfhamsı bir tarih klta:bıdır. Fransa sdarcti mntb sının olmalannn bakıhrsa. hnyır. 
Münhnsırnn askerlerimiz için bası:/ bastığı eserin k bı Üçuncil ask<'ri kit:ıbunız 

1792 
d 

ba Bu da hır usu ·• _ .. .. .. d Çıkıp tmah! b> Hak, çöpletln gömuldugu ':""" "Naki.yat m.,d..;ne gdônce, nnkH. 
Ajans haberleri arasında cRa- hada bı·r volkanın zuhurundan ıs· 

1 
k k 'hu' 

lan ilk nskeri kit.np Fronsn. ısdarctı Ra..ıit efaıdl'nln Mütef('rrlka'nın t r 0 matbansınm bir eseridir. 

1 

ınwıJllm bulunan de l..afittc ct:ı.ve, ba- k<.'S.lld('n satın _:ıldığı illetler ve kı ~ 
F<an=lar Müt.eferrlkanm vefabm stld>I;> tarih te 1786 .ın. men toed•t etti • hurufatın b um, 

ye vasıta an ısmen ruı er ı yacı ~d Ali Hükumeti dağılıyor> di- b 1 muhafaza buyursun, için alındığından ve bir kısım ko::-
ye bir haber vardı. tan. ~ u düktörler seferber edildiğinden se-

Zamamn sürat ölçüsüne göre amı~~~nı111111111111nınnHH 1111 k l d ''"ld" 

müteakip terekeden matbaasını B:ltm Eserin başında ınuknddeme yoktur. olan «Fennl hnrp~ nd!ı bir <' <'rd r alm:ığa teşebbüs etmişlerdi. .Fakat Ra-, «Emri CV\"el11 serlevhası nltında Uçı.inciı Selim talıtn cık r , ıknıa ~ şlt ve Vnsı! cfendi.lcr müdahale ederek <'Hint seferde bir nskerln scrd:ı.- keri 1 lerc pctı; ziy de f'h nıınıy t ı _ 
matbnayı uhd<'lerine nlmış ve kendi n mfilflhnza eylediği tedablri h:ı.r- rer k hu usi b r imde ile bJ <' ı;e 
hes:ıplarma işletmeğe bnşlnmışlardı. blyeye ve d~nnın hareketine n._c;ağıya ka3 d d~ccğun.z dı "r 1k nl 

11ır111nıı111ııaıııı1111111111111111111ınuı ~ ~~o 

1 

yahat eskisi kadar o ay cgı ır. 
Büyük şehirlerde öğle ve ak;ıam za· 

~ manlnn bnnliyö şimcndiferlerinde, 
. 

4 

O metroda veya tramvayla.da y« bul. 
n :;::...,-..;;;:-~ <1 • • • • • kt: d 
v mak hemen hemen im ansız ır. 

Ac:ı.bn Fransızlar bu matbaayı ne nnznran mevazii muht.c>llfedc pey- Bu dan voyvod:ı.sı Al :..:a11<1r Ip ı m:ıks:ı.Ua satın alnuı.k 1stlyorladı? Bu derpey ittihazı karar ve tevakkuf tl'n n o~ıu Koııstanfüı lJlS...ı t · ~ 
mahim değildir. Mevcut malfıınatn. Is- etmek lAzım olma.ğın tahtı zaptında tercumc ettinnfştlr. Kllnbın uz r 
tlnat ederek bir hüküm vermek Jiızım olan nsker da.hl mev32ll merkumede tabı tarihi 1·oktur. Faknt başını! 
~lirse bu düşuncc hn.tıra geJeb!Ur. konmak emri muktezidlr,. tarzında .şit cfendınin rrlsfilkıitt.ap bulund u 1 d Maamafih trenler normal surette ve 290 lisan bilen adam 0 U vaktinde hare.ket ediyorlar. Hudud Birinci Abdüıhrunlt ldareyı eline nl- oldukça açık bir türitçe lle Ynzılınıştır. kn)dcdlldiğlnd:'.'11 bu tarlhi Y\lk nda dığı zaman ilk iş olarnk askeri ıslahat İki cilttir. İçinde bir çok şe:killer vnr- gösterdiğimiz &ene olarak tcsblt k _ 1. haricine gönder.ilen şimendifer mal-Malay, Siyam, Tunguz ısım- k 1 Dünyanın en çok lisan bilen ada- J1aarpı onb, ulunup bunlan muhtelif leh· zemesine mukabil baş ·a mem e-

-· Dr. Lu-dovik Şu"" ts, 68 ya .. ında K 1 b- ketlerdea de Almanyayn vagon ve uu ,.. 1 • 1 konuşuyonnu§. arşı aş B . 1 d 

teşebbüslerine gll"Şn~, tasavvunmu dır. Fakat k.lmin tarafından yapıldığı bildir. 

Grunede:n fiile çiknrmak: Içln, blr ta- belli de{;'1ldir. Dörduncü ldtap )lne aynı nıutercıkım Fransız z:ı.blthü mualllnı olarak Bu kitabın hususi bir kıymeti de ınin eseri olan eFcnnı LağımD dır. getirtmişti. Bunlann tedrisatı kitap- serlevhasında mfiellifm cMühendls- 1793 te tr.ısılmıştH-. Içinde on bir ş kU sızlık yüzünden belki de ~kteye uğn- hnnee muallimlerinden olarak gclste- vardır. 
Frankfurt

'ta ölmü .. tu'"r. Bıı alim, ko- çe euy e d b"l d'"" b·r sair malzeme gidiyor. u ciım e en 
" v lisanlar arasın a ı me .ıgı ı k 1 ] D . k hu

"''P yazmasiyle 290 lı'san biliyo.r· gı .. ra olarak birço ta yan, anımar a, ,,- dı') çıkarsa onu Ögrenmeyın .. ce .. - d k mu
"· Kütüphanesinde, lisanlara aıd y k ı hatta Fransız vagonu gör Ü • 
" hat edemezmiş. o o maga ~z: [ k d 14,000 c.ild eser çıkmıştır. Dr. Şüts lisanların da gramerlerını Nehirlerde aeyrüse er o a ar 

)'aeaktL İ§te reiarıt matbaam bu nı~ .. ldl<. Demek 1795 te Uçllneü ~- Beşine! tltabm nW,Fennt Muluıs.ı
Fmnsz zabltlerlnln esederlnl n~- 1fm in HalıcıntJunda ı.e.ts ettıtı mu- modı<. Mütereımı de Kon""°ttn ,.,.,._ 
mek emelile tesis edU~ olabJIJr. Çun- hendlshaneden evvel bu nnmda. blr lfı.nti'dlr Üzerinde tabı tarlhl yoktur 
kü bu kitapları blzlm mn1.baamızcıa mektet>lıniz mevcutmuş. Bunun tarihinin 1794 olduğunu Jdta~ 

bütün Avrupa lisaninrını bildikten tu~uşdiyormuş Lisl.ljnlara dair ilmt çok faal değildir. Rhin nehri Üzerin
"-a.,.ka pek çok Asya lisanlarını da tcsıs c d. ı· 1 b ] de yalnız Karlsruhe civarında birkaç 
1> "' ... erlerı· arasın a, ısan ar v.e u •. n_a-öğrffllmişti. ;1~ lehçeleri hakkında hır buyuk ronıö·~fü' ".'& ~~İı~c·~e -oii'ifi Bildiği lisanlar arasında, eski Ja· kadar duba gördük. Avrupanm en 

basmak derhal Yeniçerileri k\~- Abbe Toderl'nin cDc la lltterature bın muknddemesfndeki cSabıkan re-dırıırnk tıı .. • u · t. 
4

lt· dcs Turcs. adlı eserinde mühendisha- .. - •- Raeıt ! dl Jta•..ı d ~ııt.'1.:;PlJJ, 'ltıirek'ct o'rtlıll 4·~: ~ ı ..... ~ - ..... q ki.ığı 1şaret ed.Ildlğl- lsıilkut .... p '!' c ~ ıı ., ... m an vo 1-1 d Ç. kitap da yazmıştır. 
pon lisanı Ayau, Altay, İn • xn. büyük nehir limanı olan Duisburg 

t • I daha hareketlidir. Almanlar şimdi Manş denizine düşen ayyarecı er nehirleri birbirine bağlamak için 

Fransa sefareti nuı.tba.naı 1785 tarı. ne•nın·1?'?.f"\!;:.O.S1 --.J- ~-Jt- içindeki otuz uç şeklın sonuncusund:ı-
hlnde setir Cholseut-Guo!!ler ta.nı.fm- ne göre bu mnlfuııat doenı o.lba Ct:•· .. ır ::;-;ariliıen- çLrnb'Üır-:: i'f. ~. do.n kurulmuştur. Matb:ı.nnın kunıluşu tJr. _ 11 

ı:ı.rtıan hakkında. ta.zıa rnalüm:ıt mcv- İkinci askeri kit:ıbımız bir sene son- Bu kit.nplann muelllfl Vauban, n u-
d alar kana1lar yapıyorlar. İÇİn Şaman ır Deniz nakliyatına gelince, bu hu· 

cut dl'~ildlr. Ancak hurufat buJmnkt<ı :m yine bu matb:uıda b:lsılnn •Usulül hııs:ırn cttJğl şehri mutlaka. znptcckr; nıü.fkiillit çc.kildiğl, Ra§lt efendinin maarıt fi "Veçhi ta.snın scfalnl donan- yaptıt'l istihkfı.mıar ise !etholunmaz: döktürdüğü har! kalıplarından ı.stUıı- ma. o.diıdır. MüelJ!fl Anıhııl Tnıguet, şohretlnl kazarunış büyük blr askf'z -
de teşebbüsünde bulunulduktnn sonra, bnsıldığı tnrlh te 1787 dlr. dlr. Zamanının en mühim nskerı Sahillerden bu işaretler görüldüğü susta ancak Hamhurg limanını gÖ· Manş denizinde düşürülen tayya- d •amandıray<r kayık gönderi- rcrek bir fikir edinebildik. Bu lima· 

relerden pilotlann kurtarılmllSl İçin an 
8 0 

" k ] B oın muazzam t03isab beynelmilel her nedctl3e, vazgeçilerek Fransadnn .İlk denlzcllik mcktebimlzln nçıhş kltaplannı Yazmış ve §Öhretı Avrupa 'Lanalın muhtelif yerlerine ... .!andı- lir, bu suretle pilotlar urtan ır. u ld .. . . b" Jc Jı: ,.-.~ kı d ticarete göre yapı ıgı ıçın ırço ralar lconulmll§tur. Her §amandıra- §Smandıralan fngiltereye a n a sa- doklar hareketsizdi. Fakat buna 
da 4 - 5 kişi sığacak yer vardır. k t1 k avdet edemiyen tayya• mukabil Baltık denizinde seyrüsefer 

hurufat retııtll~ billnmektCdJr. tıı.rlhf 1776 olduğuna göre o devirde hndutlannı çok nşmı,ştı. Bu kitaplar. 
Fransa sefareti matb:uısının ilk b:ıs- lb:ı.brl hnzırI:ıkla.rmuz için de Fransız dan o zaman için çok istifade memuı. tığı kltabın &dl - bfzim ilk nııkeı1 ki- z:ıbltlertnden Yardım gördüğümüz an- du. 

tabımız - cUsuJüI ınaarl! il tıertlbll lıl§llır. Son iki kJtaptaki şekilleri ynpa.
11 

Bunlarda yatak, elbise, biraz yi- a a.narn .. ettebabnın bannması k f 1 J s· k y lk kemi Yecelı: Ve lu

-zumunda ı"•aret v-mek relerm mur 1 d r ço aza ır. ırço B el en .. d - llH1111111Hı1111111111111111111ıı1111111111111111111111ı1111111111111111111111111111111111111111111aı11ıııı1111ıı11r:ıı " ~· 1 k ymu§ ar ı • ]eri de sefer ediyor. un ann ıçın e İrı"n radyo te..;•atı d ... _ -~2:.1"::::.:.;-u;;,;~o;..r_._ıç..;...·jn_A_I_m_an __ ar o 1 b"l d G l n ~ .l?'ÜÇÜK HABERLER 
on:ın ve tahassünlbl mUTakkııten.cUr. cSefalni don.a.tımanın veçhi tastltf KaprII ve Stepnn isminde iki hakkak. llıfücllUI o zam.an Mlihend!.shmıedc ve harekfi.tı mtthtelltesinln fenni ted- ı.ır. Sfüm Nüzhet Gerçer 

.,,. O>.> :. ..... heş direkli olan an 1 e var ır. enera r~ertev Günün Ansildopedis" iP\. Ü k orgu Askeri tayyarecilik, sivil tayyare-Dünyanın en büy ciliğin yerini İşgal etmiştir. Fakat D h *Dün Emlnönu mınt.nkasınd:ı y. -

. b" ük bi< lôti.• m...W Lultbanoa ynnn ôçôn hnznlan.yo<. emir an Philomele kimdir? P•an "'1odl zaMn konkolunda dO!<uz Asırlardanheri Avruparun en bü- bu kadar uy ktadır. Ticarete gelince, dahili ticaret esnaftan ve tramvnylnr Yiirilrken inip 

il · b 1 mama btncn dokuz tl§ld<>n ı>eşin para c..,. _ ,.Ok kUbe O<gu P•nğda bulunuyo<- - •ti u uo k" y<OÜ o<g !ôl;...m büçok maddele<ôn bulunmam..,~ Gazetemım"'1 •Gllzcl tözlü k>b ro lnn nhnm,., aynca ylnn! ilç esnat 

du. Şu koda• •a• '•ıonuip bi< ..... dan müteeufrdU.. Faknt heyeti um~ 70 yaşına hasmaai mnnında !!!he Phll<>meı.'den bahsolu- hnkkmda be1oc1; suçla.dan dolay, .. _ s .. n Jakob kilisesinde bulunan bu hinasiy)e gayrl _mudaıı büyük mum· miycai itibariyle çok ~ikiiyet edil· •• be ·ı M 1 nuyor. za Y.nptı tanzim edilmiştir. 
'"" mette h'ulundlJfCUn ı.-:.o kı1isc bina· miyor. Harici ticarette Almanya munase Ü e are§a Phllomele <= Phllomclc) Yunan 

org on yedinci nsnn sonunda Prağ. L! ihazınm hatırı ~... • . k d . .. Von Brauchitsch ve Von esattrıne göre. Ati.na kralı Pandlon'un * Bo!;azlçlnde Ycnlmnhnllcde K l ,.. 
· k ı_ d h ~ • .. ,.__ göotu~ıu. kabil olduğu • "' oen., ~un_.,.. tmdtr. Procue de onun h--•resıdt.. sokn!Onda oturan B. Ömenn seki' ı •· aa çıkan 'büyü oir yangın a a- auun te-nnne ııu.wu tı' cın~:..den betler t~:~e çnJı.,yor. c:_diden p b !L J fJ - ~~ ,_ daki k K 4-•· 1 O d 

e · b· _,__ me ~ ..... _. ... °"'"
1 

apen te r.1K te gra arı <Phllomeıe, Filomcı oktmur.J "'"'nn ızı evser, ~.ele Ynnınd:ı np o mu,tu. zaman anoen " ?.'• ,~ ':ka.ane olmam iti- blıçok hük<lmed0<le. ~~·. Bal- "'°"""· TrUya krnlı Tcree•ye Vnrdı. oynamakta iken denize dilşmfi, ıs., de 
ycnÔ>inW ômalWe çaLıtlmakta idi. deg,J, gayet aan da J!ah,_. kan devlod«iyle. en buyuk tica<et gönderdi ltys 1.s!mJ! bl< ottu dünyaya gcldl. ,..,_ etmftan >"e!tşenı" tarafından kurt, •• Yon; o<g nihayet yap.im ...... 26,000 bariyle de byme~\:. ~. ~ eden Almanynd.,. ,..., baJdwna karşı d<dn bi< İıfk ve nJm,.t« . 

.ao.,.am ağuLimda olup LaJıba. pannnli ı.-laa ta J "' Zfraat içôn de !ula gny<et vrud.,. TW'iWebe p.,., gazeteoinde aö- lhtlr.ı.s duydu. O.nç k>za zorla tesııhüp * Unknııanmda bl< handa otu< n 
D<da Avrup....,. biç bi. tmafmda da oanatkhano yap '"" • :zuaaı makônele<inde molö< Y«ine <Ülmüotü,, Emokl; Gene<al Pc.t•v ettikten oomn onun dl!!ni kesti. Fakat Yetll ,..,.ınnnda Gü!üza, isminde b" 

hayvan kullanılıyor. Maden ve sn- Demirhanın yetın~ ya,ını idralc ey- Phllomele, macerasından Procne'yl kız, o clvard:ı. tuğl:ıcı Rahminin ma-

Son giln}erde bmi sık Sik g~en Alribdald ~ Dakaı 
. - -._,_ ..- ------.... 

§ehrinin umumt BlADllU'aılt 

nayı· müessese erı e nme e rı ç lemcs.i üzerine Alman at,.•emjliteri ~ l 
• d 1 le · i in haberdar edebildl: Bir bez n-rlne hl- A'nzası önünde duran bir yük n:r:ıb ı-

H b d ...,. kli,Yesinl 1şllyerek ona gönderdi. nın beygiri tarn!mdan ısınlmı lır. môyat yap"

0

'· • a.m "'! a .!.e" Gonornl Robde kendisôni ,;y.,., Procne, h-1rostnln Yllrdnnlle ev- GQJüzann zıılntayn munıcnnu il2 "n•, leınüJ bô< loviç<ehnm •oyl«!•gme ede<ek Almnn o<du•unun ve Alman JIUh lıl'S't öklilrdu. Bt. ziyafet esna- 1nz, tednvt l<ln Kuduz hnst<me mo 
gfüe ehaH ııimd;ye kad.., "hh• ba· büyük dç;,; Ba<on Von Papeniu smda kollannı ve ha<nkJannt 'l'nıqa gönde<llm!şttr. 
lınnd~ ,..,.. gönnomô,fu. Bundan tcbrikl0<lni bHdi<mÔ§fu halına Yedlnll. * l!ni<apnnında T•klnin~ lsk'l"ln-ı;.,ka mektep ta~ebele<ine v~ n~~· ll.u mü ... obede Al.;,an o<dulnu 'l"eree de, iki kız kardeşin ta>lb!ne de hnma!hk etlen Mehmed, lskelodo 
Jeye .<ıamin hul"!nla" te~n ed~,. ba,kumandan• M..,.,.I V on B<au· ı:lrlıU. Tam Yetl;ecektı ki, Pnıcne bil! a&.llfilna a!d•to iki yüz kllotnkbfr bal· 
yo< ••bu su<etle laznn gel.,oe iP • dllbcb"ic •amma Tü<k Ma,.,.ı. ün~ bllle tebavvııı etU. PhUameıe de .,,_ ya ile kaW ilminden mamaya ceç
müvazenesi temin olunuyor. .. formasında Mareşal Yon der Coltz Jangıç oldu. Teree de ça~ kuşu (hüd- meokte iken müvazencslnl kaybeder k 

Maama6h Almanya, .b~' ••Y• '"•· Pa,.n•n b;, «smôni hedôye ola<ak hlld .. ,., ""'~.~ ;;:;'.,,!"J:"!iı,..be!'::~~ ,::.ı:;'.;;;;;,•: bütün meseleler ıçın hal yolu t.akd' t · ti" M ___ 1 V B f d c h h 
men Almanyada he,_ • •m • m., '· • "'~· on <au· B!l!hru-e, ranhş bi< tetslde, Phllo- dan polis tanım an ernı p.,. ns-bulamam"~' b~• .• h ti • dutach aynoa a,.ıodak, telgrafı çek. ıneıe, bült>fit te!Akkl edllmtıtfr. tan..ıne knld•nlnu,br. 
kesin harbm ıtrnesb'?' t.,.'~ ~ j m;,,;,, * Vatman o,..,:ınm td•=tnde Hnr-tem..ı.in bô< sobe ' • ' hma cBô.,,ok aend" Alman o'duou. Robert kolejde diploma biye - Fatih tramvay, dün •aboh "'•t bCıdur. . nun bir mensubu ve M';ue§BI Varı merasimi dokuz bucukta Çal'Şlkapıdnn Bcyazıda 

O C ] p · • d doğru gitmekte iken caddenin bir ta· 
B• •d m hükmü 10 sene ., 

0

"' .,..,n oam•m• 
0

" ve l"anbul Am0<ôk,.. Kolej; «kek mtmdan dlCe. tnrntmn rıeçmcı, wı. ır 1 a . . . . muavini sıfatile zatı aailı1nelerine en 
1
_ d n b K ı "d ) 1-1 • 13 ay

a ındırıldı samimi tebriklerirn ile yetmiıoinci do- ~ısm4ın a .. (,,o et b o e!. -~ az.ıt ral ,- yen Hilmi isminde on dört ynşlnnııda 
,, nın nru ,. • ....,.m a gunu • 9 a blr "OCU"°n Ç",..,...arak Yllrnlanmnsına. -dd l T k. .. I d .. ·· ·· ·· ~ lcu l 1 - r-·..- - " b - ... Bıa'ldan bir mu et ~vve ra Y~· gum. yı onumunuzu t u anDm. de diploma tevzii merasimi yapıla- .SOOeblyet vermiştir. Hilmi, Cerrahpa~ 

d p; inççô kOyünde b" eve oek.z Ayn, zamanda Ma, .. aJ Von "' caktu- hastanesine kald•nl..,., vatma.• hnk-
L'.'._. ~ahndan bô< b.,km yapolnu~ Goltz Paoanm velatmın yinnô b~ • landa kanımı taktbata gl"<lhnl•fü. ~vti ıaman bfr adam öldüriil· oind Y>I diioümü mOnn><betUe Mn- ....................... ,,,,.,,.,,.,.,,. * Ferlköydo ku<dele fabdka nda 
P'""k'eudHetlnô kuvalayan o ..... ,.,.ı,. Ta,..bynda!U Alman hup Alman do.ıluğunun yenô eoaola, üzo. dokuma tezgfilunda çalt§an M1'ı •I, 
'"°!' a biri de ,.;ne ... ı.. ku..,,.nJ..,_ maktulleri ma"'Ô•tanmda!U kab,; rlne tekm d;,nmeoô imkôom•n mü· ella! mntın<>nh: di<ll çarhuıa kaptır. 
fanin .::.W <lüpuüotü. Bfrind Ağ,, önünde aöyledôklorinW al•••mfüte. şnbed..ı.den duyduğum bahtiya,J,. lnl§. eli kesllml§tl<. 
la m mahkem<SÖnde bu dava görlil- Gen0<al Rohde tmaf•maa bild;,. ğ, b;.. daha sôzle.e tomôn <tmeğô b;, * O..ıakôYde oturan kahveci Koma-~ k .ı;ı.,;,,ı kovalayan Oomari dl. Bu piU heyecan ve eazlp beyana- vazôlc oaynnm.> l1n kw dnkuz Y .. lanndnkl Nonntn mu~~·-dcn · lendig"i neticesine ·van- bnızdan dolayı da şükranlarımı bil· Coneral Pertev Demirhan feld peynir mnya fabrikasında çalışan nn· taraıw an ~ "'- l d" · · M 1 V B h h ) b nesinin yanı11a gld k k ı_ k d. · in idamına hü..mo un. ırırım.> areşa on rauc itse i e Ü· ere onunh onu-ı.r.. en ~m Alman büyük elç;.; Von Pnpon"ôn yük elçô Von Papen"in teb,;k tel- {U<ken, P•nna~·uu mantnr truıkine ı. 
moohL • bkem<SÖ mahliemenôn Gcn0<al Pe<tev Demi• han" n yetm~ 

1 
g,uflanna nya; anmlmi §cldldc cc- ne knplıra<ak kesUnntıtır . 

. Tkemyu ma bozmu; olduğundan §incô doğum ,,ı. mü..,ebctôle çek· vapl., gönd0<mô,ti,. * Znbıt:ı dün yaptlan ·-· fer 
Du arannı b • d'" m' ld au t 1 af d .. 1 • ••• kontrolunda kamesız çalışan ~ekiz, Vi· 
mahLeme naha itti a Buetn;:ı ve ~.n . ıj]ı~ ~ u ekgrd:name e şu soz e- lz tn.. l'-k lı k ~ · • Karara go n tJva etme te ır· Emekli General Pertev Demirhan zes ~ra P" n amyon kullanan Y

eni kararını vermıştır. kı d k" 'd - B - .. k" : d l"kl bir, istlnb haddinden fazın yolcu :ıltw 1 
R"ulün bak n a • • am c ugunu es • zm e, c id,nk E.zurum mebu,udu,. Evvelce Mn,.. bi<, sahte oıaı,.. kuJJaua.-n•. ,..;; • 

'';:L k~.ti sene üç aya teJ!!il 'eı!il· eylcmenlzdon ve büıün haynt•mz oal Von D., Goiız"un e<kl\n• hn.b;. f'< eden bi< "1for •=>• •-' ?nu>-b~'."u on · srılôddotince çnlıubğuuz eo!U Tü,k - ye •cJ,lôğôodc bulunm..,ıu. tuc. mJftiı'. 



Lf R AKŞAM i 
l BlR uiKA l.'E 

Kim girecek ? 
Ferhunde Hamdinln uzattığı paket-ı teri erkek ml, kıı,d.tn nıı? Ben diyor~ 

\en bir stg;ra aıırkeıı: lci, içeriye m: gl,rccek ~ kndı:,nin,r. 
- ~ dedi, seninle arnmızda. btt 8en erkek: diye iddia ed lr m · 

!>ahlat i:tı atım - Edecim... \ 
Hanı~ı g~dl. Bu güzel kadm.Hl - :hk1 t>cn11J1. dödl#iın ç~Y=-

e.a bl'9k merakı, en bU;iit zevk! et?&- g~ıf.tUJJ& Uk giroçck insan mlsaflr ge
fmdaktıerıe böyle ba~ere tutuçmalt- d~l rapar mısın? Ban:ı. 
Q • .Delila!.Dlı onun slgara.sıru y!l.kar- lir ~!AA --~ kaD""rmı çattı· 
~· ft~w~g~e~ - · 
~ Pe"' dedi tutuşalım .. meeclli şu - 'Y 000 .•. yntma yok ... Boyla şeylere '1'1··· ' ı ,.... i,.e..ı""' girocek insan ya er-kflrfldakf masaya gturan adam gar- ge cm ...... " • ...,.. riiM uı 

Bi?,na han-gl iç'i01y1 ısınnrlıyncak? ... Ben kek, ya kndınrld Yani sn.na ) c e 

d}rorum ki, b~. ~ rı:t11çecek... n~~C: .! ~r=; blr 1ddln-
Fethun1io güiumsedL ya glriflyorum ve dlyonım ki, içeri gl-
- Hayır! ... Bira içecek... ısrar k oııın müşteri hem ka.dındır hem 
- Ben omm rnkl içcce~indc ~~~,.zgunl Ar:ıı>tır... , 

ediyorum. Ferhunde gulümsecll: 
- Ben de birada Lı;rnr ediyormn... _ ~te bu güzel! ... 

Bf! ııe he.zır mısın? - Ben şimdiye r..adal' bu :ayn. ~ ' 
- Hazmın, fakat nesine? _ 
:Ferhunde ınce kaşlannı kaldll'O.rtı.k bir kadın muşterl geldiğini~ gorı:qe-

d•. d"' dlm ... Bunun ls;hı bahsi kaze.runak ili.- . 
u.şun u· 
_Evet Nesine? Nesine?.. tınıallm son derece zayı.t del;ll mi? 
Kısa bi;·famla.dıı.n sonra gel:lc ~ ~ birt\Z sonrn. ~u knından ı~erlyt, 

ilfıv ttı· ~ ~P blr ka.dll) glrltt\$0? ... O 
~ ~r. • ~ btUısl. tA-yb~~a ner zamnn işte<!~ yapn.c.nJc mısın? .. . 

..,er n mUirobU siz - KuzgwıJ An\p kndlll mı?". Buna 
~Ye r~yım ... Ya bwa pek imkan görmüyorum. Peki dedi~ 
ortaya ne koyuyorsunuz?... •-n ,_ l'Yl A 

H dl d h bl s&,yı~eden ken-: cıkarsa sana m...... r ~ ...... c0 m". Lu-
am n a rşcy. b kin ıenci Jmdm ı;ıQ%:edri 

dl tizerin1c lınhls tut.o.ıŞtltd!\~ pos ı- H mdi mtltevckkll~ne boynunu bük-
y1k.lı t\d:ım garsol\O. seslendi. t\1. 11 

;- Garson ... Bana k{içlik bir şişG m- .:_ Eğer tallhlmhı perlsl beni sevi-

k! F~hınde buna renıı ho.lde kızmıştı. yorsa onu hemen gönderir ... 
y · Bu sır:ıda gnzlnoya çıkan merdiven-
~:ı.AH e hie~ıüst<Lhakkını versin herif.. lerdc bfr ayak ao.s1 lşlttller. Ulrln bu 

dedi snnltl r.akı içec k ne vardı? Bira daha ziyade erkek nynk se.sfnt nndı· 
tr ~e... rıyordu. Ha.mdiy1_dohşetl1 bir telli§ _al-

ı.ana m . b ı Hamdr Muz:ı!!er bir Mıştı. Ya gördfl:u zenci kadındım on-
tllvıru ı;illwnsüyor: ce gnz\noya bir erke« gire~·-_o z.a-

- Oordünfiz mü? Benim dediğim man baj:lsl kaybedecekti. Çunku Fer
<'?ktı. <rE'J.h"i knybtdersem h::r şeye ro,. hundc Ue :ı.ıı~lumd3.: «GuinO'Y&. gire 
zıyım ı • demiştiniz dr.:n mi? ... o hal- cek ilk m~riıı diye ka.r.z.ıta,ftınıut-
de'> 16njı. 

-- F nkat sız buna mukıııbll ortaya J:Akin tam bu esn~&ı. ~. OCIYW 

Türkiye Palamutçuları Anonim 
Şıirketinden: 

Şir~imwn 22 Manı 1941 tarihinde akdi muhrrt"T fevkalade 
umumi heyet toplaRtısınd.~ nisabı ekseriyet ltasıl olma<laiın~an içtima 
yn~&mAoµf vo Ticftret kqnunu muci~ince içtimam 27 Hexicaft 1941 
Cuma giiDü eaat 16 'da 1zm 0

T Ticaret ve Sanayi oda11 salonunda yapıl· 
ması takarru.r etmi,tir. 

Ticaret kanunu mucibince bu ildnci içtimada sermayenin asgart 
yi.lzde enisinin hazrr bulun fnası lazım geldiğinden sayın hissedarların 
~çtimn gününden on gün evveline l.:a<lar Şirket idaresine milracaatla 
clühuliye varakası almaları i!an olunur. İDARE MECLİSİ 

Müzakere Ruznamesi 
Şirketin esas mukaırelcsinin aşağıdaki şekillerde birinci maddHine 

eon bir fıkra ilavesi, 30 ve 41 inci maddelerinin tadili hakkında mil· 
zakere icraaile kararlar alınması. 

'J - . 

Z - 30 uncu maddenin ilk fıkrasi
nın bugünkü şekli: 
Heyeti umıımiye her sene Ni
san ay; znrflfld:\ tirketin mr-r• 
kez.inde sureti adiyede akti 
içtima eder. 

3 - 41 inci maddenin birinci 
fıkraaının bugünkü şekli: 
Şirketin senei malıycsi Mart 
iptidasında bed ile şubatın 
sonuncu gliaü hitam bulur. 

Birinci maddenin sonuna ilavesi 
teklif edilen fıkra: 
.Şirketin palamut gibi Ma, Sumak 
Çamkabuğu veııair taneli madde
lerin gayri mamul ve mamulünün 
Ticaret ve sannyli ile dahi iJtigal 
edebili:. Depo ve yazıhane için 
ar:ııa ve Bina satın alabilir veya 
inşa ettirebilir. 
30 unct• maddenin tadili teklif 
t"dilen şekli: 
Heyeti umumiye her sene tem· 
mu:ı ayt içinde şirk(ltin merkezin
de sureli adiyede toplnnır. 
4 1 inci maddenin tadili teklif 
t"dilt"n şekli: 
Şirketir. ticaret yılı Haziran İpti· 
smda baflay1p Mayıs sonunda 
biter. 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden: 
Ayvnnsanı.y, Uaııköy, K~. AyakapJ, Mumha.ne dcğinnenlerlnde 1s

tlhE~l edihnekte olan tnlm ve ince kepekler ·stenlldlğl miktarda so.tışn nrıe-
dilm .. ktedlr. Tnlipterln Lima.n hanındaki şubem1ze müracaallnn. (41!5) 

koy c •ınız şeyi söyl<'memi~tlnlz. Ba.- zenci k.ldm1ıl içcrlye ~rdlği görülcfil. 
his tutu?ulur a.mmn l1ct taraf da. kar- Haıtıdl stı.rtkl de})&ctll ~ır:nmı gibi: Nakliyatİ tevhit komisyonu reisliğinden: 
~J1Mı ortaya ıa rı;"'yler koyar. Bu !~bir - Aman ya";bbi! ... dedi, hakikaten Kendi a-mılarllc Anadoluya gltme-k lst\yenlere parasız naklllerl lçlıı ka:v-
t:tı;P.flı oh"M. Dalın biz tt\.Ill manasile bir zımci k3dın... . mska.mlıklaroa vertlm1s vesik.ı.l'arda y.azıh gtmlerde b .. hm cdllen vapuı'larlt'I. 
'l:ı hi.; tuttufjllUHlan adam ne !.ııtedl~i Ferh~l)de eevao verdi~ gltmtycnlctln veya ro~tH!r!"ll her h::ıngI blr 1'eh~le tehir etmiş < lanların 
so~lroL E~ siz kaybetmiş olsaydınız - G.ö:derime lnanruruyorum ... Sahi- mtıteaklp pq~a vııp~kıril.e nakillerine mıın,.~t nrUmlştr. 
bc>n ııc tnznnn.cakt'.m? Meçlınl de!il der;ı de bir zenci kadın!.. Her ha.net bir esbabı mücbire w mazerete bm~en vaktinde seyahat ede
ml9 B&ılc _y olmnz... K~m Arap olan ycRi nı,{i.şkfl ~- me~\§ ala.nlardan bamıma ma1.cret.ıcrl mevsuu bahis vesikalar üierlndc şerh 

H!l.mcti gülumsedi. P'erhu:l.deye bak pıdan içen ~e nelere ~yet yerilmek suretlle v~vctçc tasdik edilenlerin veslkalnn Devlet DcnleyoUan 
verı:'J Ha.kikaten tutuştUk\al'l bahb> venHtlnln fa-z~ obnııfEIJ1. lilr !Ot\-' Istanbul Bnüneent:Uığınca vl~ edil~blleceğlnden alfrkadarlann bu hususa 
ttmı.M1innmadan adam içeccğl ~eyi s~ i~lştl. ~u ltfer Itıundt Ferhunde- dikkat ve tthıa göstennelGrl ııa.n olunur. (4142) 
söylemlştt. mıı ehni tuttu: 

Bundan sonra bah.il de~1tird.iler. - Yarın b&kliyorum!. .. dlve mınl- K dık "k• • Ih h kuk h"kiml""'"nd 
Hamdi bu taş kalbll kadını bira~ ru- druıdı. Genç kadın gözleri ~rde .,,. a Öy ı ıncı su u a ıgı en: 
muşatmak için hııftalarda.n~i d1l dö- du: 937136 
k'iiyordu. Bu sefer de her zama.nkl ne.- - Kaçta? Kadıköyünde İsmail Ha}clo bey sokağında 57 No. lu hanede muz1m !~en 
k~r:ıt bMladı. Hamdi sesini da.ha sa.- - Yedide ... Olına.z mı?." Men ve ala.cak111~ın talebi Q:reH.ne mirasının resmen tnsflyo.slne knrnr ve-
mimileştlrere-k: - Ptkl. r~~ Mıi'ln t~reRM boreune. ~tı~edlğin.den K. M. 5'16 rıe.ı. maddesi dolale-

- Ferhundıc ... Yum benim a.pa.rtı- Bundan SJPra cazmodan kalktılar. Ult liıfa \fil~ }la~ım\mlm 180 inci madde~ tevfilin :nmıa..,mın tfiii.s :roliıle 
ııl<lnının gelir misin? Sana keıo:ıdl ell.m- Blribirlerinden ayrıldılar. ~·&lne ~ Teri~Jş ve 24/5/941 tarihinde itıln açıl~ır. AlooRkhlarla 
1e çny pişiririm. R:ıdyo çalarız. Dans- ErtNt ji;lnil Ferl;unde tam saat YP.- lstlhknk iddiıısmda bulunanlarin ala.c:lklarnn ve i.ıt.lılıtaklıınıu 11."in t:ı,rihin
ederiz. Hem gel de bak balkonliin. Re dide 1:taiıiıaJe ge1dl den itibaren bir ay i91nde kayıt ettirmeleri ve deUUcrinı Mltttn11ı;ımlze tcvdl 
kndar güz2ı... i!ettlcre krubr, butüa Bn -. ft dekolte eftıi~ gı.,m.14 e~lÜl hllAflzıa lharaıtt cezai mesullyeti miistelzim olmak frrere lxır~lula 
fı!n.rronmyı alıyor ... Mnlar, b~ı ta- v~ saqlaıw hıtti.kUllde bit şekilde ta- rtıün da aynı müddet içinde mürncaa' cy1eme:ı.crt ve mAiteveffanIR mııliarmı 
•·nq;a Bozhcrun. Gel de manzarayı scy- ramı.ştı. her r1 S'Ut'etit ohın:a. olsmı etterltıde bulundurnnların bu müddet 1~lnde bu 
ret:... O iÜn\~ çok iyi ~çtl. ~do ~ mallan h~~ tleTdi ~ıerı:ıeri v.e alaoalklıların ~lk aluadtltbl' toplan-

Genç kadın gülfümiycrek b~ı sal- gilzel eıµen~r. Nilın.yet Hamdi ona '-olan 14/6/941 cumartesi gtnu saat 11 de haklmH~bnlfıde ha:r.ır bulun-
lndı: sırrını s0..Vled1: ıita,ıfl'l UA.n ohmırr. (4120) 

- Ih.yır. dedi, gelemem!- - l'ei'hundeclğlm, dedJ, ben, uncl 
- r•ok lnatcısın Fcrhunck?.:. Ya~- kadını gnzlı_ıoya. giderken ~lun ttzc~ Malı.ye Veka"' letı·nden·. 

ma ... Bak sc-nl nasıl ~ğlend reoe~. r!nde g!imüştinn ... 
Bütün mls:ıflrpcrverllğl.ı:hl göstercce- ~11.J~ gUlQmsedl: Mahfuz §artnı:ı.melerl muclbince ihale ta.rihlnden ikinci ~§riU 941 sonu-
C,'1.m.. - Ben <U onu penceredıat ~ na.. na kadar kırtasiye deposuns. gelip gidaçek malların ya.kın iskele He depo 

- mmaz ... Nnflle çenenl yomıa!- ~.ünde tördtim. Fakat ses1m.l Olka~ bi~akl na.kllyo:ıi açık eaUtmeye ve bu mt'.ıtldet zarfında kant balynla-
Dirlblrtmlzl görmek ls~tğlmlz. zrunnn un." 'nridan çıkacak kapak t.ahtnlarlle, hurda sandlk ta.ht:Uan ve fersüde nmba-
iştc gnzlnolnıda. slnemalnrda Ye saire- Sonra dş. Hamd1n1n elln1 tu~: 1AI kAntlannın satışı ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuş olduğundan ıstek-
de bulusuyoruz. Daha ba~ka, daha hu- - Btt s,etcr de bahsi kaybetme 1.s· tme1in nakllye için ıao. knpnk tahtalnn 1!e hurda sandık tahtaları için 112.5 
susi ve daha samimi bir dekor arama- t•yordum ... diye 11~~~~ ~ s, ve. fff6i'H4e amtınlaJ k!Qdı için 105 liralık muvakkat tomlnat paralan lle be-
ğ~ ne lüzum var ki?... ~ 'l'a.be.r 30 Ma)'lB 941 tarlhlne mliMdif cuma günü sa:ıt 14 de Beşiktaş hrallye 

F•ı !!ırada Hamdinln gözleri penceı-e- R A D y Q Kıı:,tasiye Deposunda. müteşektll hey'ete müracaat eylemeleri... (31ffi0) 
d .... n :ışnğıda'kl yola tliştl. Oturdukları 
rn1Jno büyük blr OO.hçenin içinde ve 1htanbnt üçüncü icra memurıutundlln: İ.stanbul Beyu1t nillus ntcmorlu-
blr scd üzerinde idi. Işte bu sedden 1 1 Mukaddema G.edlkpa.Ş:ı.d.a Müslliu l"Im4a1t ı 
yukanya dol?ru ıten~ bir zoncl kadın Bugünkü program ~a 2/4 numar:ılı evde muk.lm Kemalpa~ mahallesi Yeşil Tulumb:ı. 
llerllvordu. Hıı.mdl diışündil. Bu yol _ _ :lkmı h•l"n ika.ınet~hı m~hul Avra- sokak 18/1 hanede kayıtlı Mehme ot-
nncak: (t'lzlnDYC\ kn.dar uzancynrdu. Öfte Ye akpftı .roa 9S8/2'iG9 Metodiyc:ısa olan boreu- Iu B-Odr.l Selll\m soyadını İstanbul 
Oradan b:ı~ka bir yere cltmek kabil 30()Q Df(nJQ şa~ .. ~, Sıılt a.ıını.ei b~şhıci 11 inci :ı!liye hukuk ht\klmllğlnln 23/ 
clcğlldı. O hnld"' bu genç zenci k:ı.dm H? 30 Pı.oognı.m. 20~ ~dyo gaoo:t JM11'da<n hwnk ar:"•~•~ ~reke dosyasında 11/946 tarih ve 9i0/'785 sayılı ntunne 
nmUakn gazinoya geliyordu. l'2,33 Şarkıl.v ~ =l sulh mn.t <:.Dl~ hncz.cn ttı..bsll Seler olarak değlştlrml.Ş olduğu mede-

Birdenbırc ı;i~ıeri parladı. Başının 12,-M ~abefler ~i,,ı,g erler .mevcu p:u.a. lbedll-"" b nt kanunun 26 ncı maddesine tev1'1-
1çindc bir şlm 't çakmıştı. ı~.oo Xa?Qfık ph'\ll 2.zA' M etct uıunatak daireye ec """9 ve n kan UAn okmur 

Bu f~r o Ferhunı!eye: ıa.tı ŞMtılor postası :b~_tebü!' muktszi 103 ll\ha.n ika- -...;....;;~..:.:..::::::.:.·:.._ ______ _ 
- m-ydi 8'""ninle bil' bahse daha tu- 19,ao Knrışık plak 

22 15 
Temsll dova ~gfıp~ m~lyeU dol.ayıslle F,minönü Hnlkevinclen: 

tu hm! • fr Ud""'tl ttı'.'ı tebU 3il - 31/5/941.cuma ve cumıutesi ak-
Genç k .. a. dın ..... . ... bü·~. ü• tı,Ol 1'. asıl .bey.ct.r mcrclce b ay m ""' c nen - 1 ua _a. .... , ft'• 3. O Mnns ..__ i 1 d şrun an saat 21 de Evimiz Temsil şu-
- Daha bimz uvcl t11tuşmuştuk ya ·18,30 2JimM T-. Cuma sıil>ahı aıne karar Terllni1ştlr . .uu.u tarh n en befil tı1Ia.fın4aıı CSofoldc.s) in meşhur 
- Sen böyle bnhsc tut111IDalan çok iS,4() Orkestra 'MO Pi'Og'tam 1~1'eıl bir ay ~b\de bu mıımsta blr (~ Odip l.slmU> 5 pcl'dellk trnJedlsi 

tteversin diye söylUyorum." ~:ı96 Dertleşme B 7 ,g3 MüZ.ı.k (J>l.) d\Jecclkıılııı VaTsa blldJnniıl'llz akli bk- t.em~l edUec.e-kUr. 
- Peki ammn. ne üzerine bnhls tu. 19,15 Orkestra. 7,.41 Habft!l• dlrde paranın alacaklıya verileceği Her iki tomsU11 '1.it giriş kartln.rının 

tutalım... 19,M Haberler 8,00 Müzik (Pi.) teblit makamına kalın olmiik üzere .E\rlmlz bürosundan aluuna.sı r:cıı. olu 
- Ş1md1 gazinoya girecek ilk mü~ 19,46 K«ıuşme. s,so Evm saati Hb olunur. nur. 

::s::ı: w: 
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1 ORDULARI DURDURAN KADIN f 
Tefrika No. 139 Yazan: ~?\"DER F. S!:RTELLt 

Hasan dayı gamının be,ş ktipeştesi- - Fırtına geliyor. Hem de pek ça-
na oturm\lş, gözleri gtıtte. fıldız:ılll buk .. 
arıyordu. Nihayet, neşeli blr sesle ba- Aradan yarım saat geçmedi. Düz blr 
Rırdı: yoldan yıldıran süratile ~ gelen; 

- İ;ite .. ,u kil~iik bulutmnn arasın- bir yolcu glbl, denizi blriblrini ~t.an 
d:ı doğan yıldızı gördünüz mü? O, be- mQthlş bir fırtına baş görtcrdl. &am
nlm y~ldızımdır. Ben bu snatte doğ- dıklan kör!cz Jllhfuz blr yer ol.maltla 
muşum. beraber, uyalıltlara çarpni'i rüzg[ir 

Ve. küçük hançıcrlnl çıkarnrnk, der- burada anafot" yapıtrak şlddetu u~ul-
hal balıeın karnını çizdi. tul.Qrla dağ'ılıyordu. Fırtınıı gltt:Jkç.e 
Balığın clğcl'inl çıkardı, nvucunun şlddetıenl,~r. rüıgrtr, bir oanavnr tolu 

lçlne a-ldı. g1bl tuttuğunu lrnl)Ulyordu. 
Kendi kendine blrşeyler okuduktan SaJ.dc her iki geminin de yelkenlcrl-

son.ra. cl.ğıırln tıstfuıdckl lekelere ba- ni iyice b:ıclıt.tmıştı. 
karak mırıldandı: 

_Burada Mrdüğüm şekillerin hep- Batıdan kopup gelen fırtınanın ııt~ 
slntn birer manası vardır. Bu b:ı.lıkln- detJnden direkler çatırdıyor, gE>nıl gü
rın clğerlerlnin hlç biri öt.ekme benze- verteı;lnde ne varsa koparıp atacak gt
mez. Onun i_çin eski mnıetıcı;r yalnız bi samyordu. 
bu balığın ciğerinden 1stikrell keşfe- Haco vaktlle böyle bir körfezde bir 
derlerml.Ş. fırtınaya tutulduğunu anlatarak: 

Saide dayanamadı: - O zaman e.rkaml7.da yüksek b1r 
- Ey .. söyle bakalım. neler görüyor- dağ vardı. Rüı.gilr dağa çarpıp tekrar 

suıı bu ciğerde? körfeze yayılıyor ve sırtJmızdQ.n dorl· 
H.a&'l.n gözlerini açarak, ay 111ı~ı nl- mlzi yüzecek gibi geçiyordu. Bereket 

tmd~ ıunları s<iyl.emeğe başladı: vei'Sin ki, buradaki değ o derece yük-
- Hava biraz ko.rnnlık olsaydı, bu sf'k değJL ~len rfizglir kayalara çar

çlzgtleri daha iyi görecek~im. Ciğerin prı.rak, arka tepelerde d$lıyor. 
üstündeki cizgHer çimdi ki,n doreoede Diye söyleniyordu. Bu müthiş kasır
ışılda~ıyor amma, ben r:ene görüyo- ga böylece - blrnz daha ş1.ddet1nJ nrt
nım önümüz<lek günlerde mütllt· bir tırnrnk - iki saatten fazla sfırdtt. Öğ
fırtına var .. istlk:ba.llmlz çok aydın!ık .. leye kadar gemilerden ayrılmadılar. 
fakat, bu fırtına blel kovkutacnk. Işte Öğleye doğru Uk şiddetini J.-.. 'l.ybed"r 
bir kr..dm b:ı .. ı.. elinde bir kalkanla gibi oldu. BlrknQ denizci ellerine sJ
kaI'ljısıntı ~ıkarı bir erkeği yere seri- peUer alarak, enginlerden sahile vu-
yor. ran balıkları toplam:ı~a gittiler. 
Hn~n dn:vı ayni zamanda cördükle- Kayalıklara imn denizcllerden lrlrl: 

rlni tefsir E'diyordu: 
_ Bu. Saideden baska biri dc~ndır.. - Burada ne çe.şld balık lsters:miz 

dfü~mmımı mn~lup edecek. .... vnr. Bütün deniz mnhlüklnn karaya 
Saide hevecnnh bir tnvırla sordu: vurmuş. 
_ Ellntlc"" kalktınl:ı. karşının çıkacak Diye bağırıyordu. Denizciler hcrgün 

adam klmcHr acaba? balık yefüklerl için, bu balık bollu un-
- Herhalde azılı bir düııman .. pek dan cok memnun kalmışlardı. Korfez

mnğrur görünüyor. Belkl de (Akgözlii de balık tutmak guç oluyordu. H:ıl
şö·ı:ılye) dlr. bukl f.ırtınadan ckmiz de karışmış ola

- F.~er onu d:ı ele geçlrobil!rsem, cnk ki, suyun i.istünde kalıp derinl!'re 
yahud bir döviişte postunu yere serer- inemlyen balıklar k<irfezc vurmuştu. 
ı:em, dünyad:ı. hl<: hlr cmel\m kalmaz. Sepet .!&pet balık tafıyorlnrdı. 

Hasan davı balık cizerlne bakarak Dcnl:aciler en lezzetli balıkları seçip 
başım sallı.dı: gemilere getirirken, kayalar arasında 

- Hlç bir emelin kalmaz mı? ... Ha- çoktanMrt sesi ı,,ıtilmlyen köpek b..-ıh
vır. Sen, onclan dahn büytik işler gö- ğının uğultusu lşitildl. Fırtınanın s1d· 
~eceksin ! Bütün dünyaca. meşhur bir detlnden o da müteessir olmu,tu. Za
ka'hraman olacaksın! Omu1tmdn iki ten bu kayalar nrasındn anlamı yu
kuş var .. talihin htt ~aman sn.na yar vnları oldu!lı anla~ılmı.ştı. Gerçi bir 
olacak .. hnyt\tb &l'tın yere gelmlye- köpek balığı vuruldnktnn sonra eşi gö
cek. rünmez olım111& da, fırtına, bu kinci 

- Bu. güzel b\r haber. Zaten babam mnhlüka eski yuvasını hatırlatmıştı. 
da bana, bir güvercin derlsl. üzerinde Köpek balı~ kuyruğunu suyıı çarpttk
fal bs.'lff\.l'ak nyni sözleri söylemişti. ~ birkaç ndam boyunda su .;ütURhı.n 
Şimdi inandım ki, sen bu işten an!ı- yülcseUyordu. 
yorsun! Saide bunu görünce güldü: 

Saide, Hasan dayının omurunu okşı-
ynrak. baıı kiipeı;.tcden ayrıldı. - Hali\ intikam almak heveıılnde 

Denizciler h!ıli\. Hns:m dnyıya soru- ol:ın şu mahHik:ı bakınır.. i:9inln aeısı-
yorlardı: nı unutmamı, gibi, hiddetini kny31ar-

- Başka hlrşey görmtiyor musun? dan alıyor ... Kuyruıtne sahil& vurup 
Yeni vurgunlar yapmıvncak mıyız? duruyor. 
Büyük pavlar almıyacak mıyız? 5aldenln adamlan kucak kucat ha· 

Hnsan dayı arkadaşlarını teskin lık getirerek. bir kı.smını gemide sak· 
~11.: lıyorlar: bir kısmını da sabBde J'1'.lr-

- Heplnlız zengin olac kiınız.. mek için, fırtınanın hatiflml~ bS-
Dlye söyle.ndl ve elin.W? tuttuğu el- ll.yorlaroı. Mansur sınıı boyundo. !ld 

~eri bl.rdenbtre denize fırlattı. kl\Ytl arasında ateş yalrnıa~a ~for-
- Bu bir kitap olsa, bundan fazla da Bu mühtedi Rum denlzdsi hemcın 

okunmaz. Haydi, yabhm artık çocuk- hemen ha.yatında b!lhktnn b~ bk
lar... ~ yeme-zdl. o ı:lin, bu balık bolh.ıjlu 

D~nl2cller birer birer yerlerine dön- karşısında sevinmekle beralY.!r: 
dili.ar. - Bu, hayır alameti değHdlr. 

Herkes büyii.k b.lr ümld ve sevinç 
Lçl-nde mınldnnıyôrdu: Diye mı-nldanı:vordu. Saide blr :ıra· 

lık Mansura sordu: 
- II.as~n dayının söyledikleri doğru - Siz adalılar, denizde olan herşey-

r.ıkn.rsa. Saide büyük işler gÖf'ccek. Blz den bir mnna r:ıkarırsınız. Bnhk boll11-
de onun yanında çalışacağız.. aengin 
olacağı"~ Hele şu CAJtgöclfı ~ısvalye)vi ğu neden hayra alamet Oe!;U" Şunu 
de bir kere ele geçirirsek, keyfimizden anlat bakayım banal 
yanımıza vanlmıyacak. Mansur cevap verdi: 
Yavaş yaı-aş her bl.rl bir tarata - ESki Mısırlılar Kıbnsı 1.şgal ttUlt-

uxandı. lflrl zaman, bir fırtına çıkmış •.. ~ e 
İki yelk"nllnln de ba ve kıç küpeş- böyle sahil boyln.nnda balık kara.ya 

telerinde birer nöbetçi ayıı.ktn duru- vurmuş. Firavunun serdarı: ~ 
yoröu. Haca da uyanık duranlar ara- şlrrıtiJ f P~ ırtt bal,1lıyor.~ dlilll'I~ • .M1Sır-
sında bulunuyordu. lılar bu akında en kıymetli gemllerlnl 
Balık karaya vurunca.. kaybetmişler. Denizciler ara~ında bu 

valm pek ıne!llhurdur, ve htc bir zoman 
O geeeyl huzurla uyud•l&.r. unutulmaz. Balığın karaya. Yutması. 

Akdenlzde bir rel!k:ettn ytlz gösterme
m demektir. 

Ertesi sab:fh güneşle be?'ftber uya
nan Saide ufuklara şöyle bir g&l attı: 

- Biraz sonra trrtuıa var, arkadaş
lar. Gallbıı., IfaSllH Wıyının ciğer falı - İns&n böyle bir vaka üzerine h•t 

za.mnn teşe'um eder mi? Arndnn bln
tasdlk larect yıl geçml§. 

çıkacak .. 
Denlzctltt Sni~in sözlinü 

ettiler: (t\rkMI nr) 

:sx::a s 

Tefrika No. 88 N k.i boni böyle •4•.tur~ ha~etti~ d6. Davud efendi, yahut Davud rı tattırmalıyım ... > 
Fa\!li ın9'eliksizin de bi::ri•:• Üstelik. bey isminde biıi. Ba~.alarına epeyce tuzluya otu· 

Sadi, Talimhaııode Fifi' nin nin• 
misafirliğ• gitti. Arblc earıdctine pa
yan yoktu. SOl'I derce~ ~ekik ve tero 
biyeli davrandı. Bir saat kadar 
oturdL1ktan sonra: 

,_ t8'tatae& ekfik,.. Fai:ct gene de Yaşanılan pchirler böyle ayrı ay- ran böyle bir saadeti Sadiye be-
~mı anlat.ıaoa h~ gidiyor. n olduğu için, fifl, oldukça mü- dava vermekte dahi mahzur görınÜ· 

Cüze! Gödö Kqm o.ski raki~ıi refteh bir hay~t ya_şıyordu. Arhk yorclu. Fakat yavaşçacık kaydığı 
Aşk '°" macera romam_~:__ ____ ...... ...___N_akleden: (VA • Nft), ~n esmer Fi6i, ~li. oo deli ka- ~dan, kabareden ctinl, eteğini çek- bir incizap uçurumundcl bulunduğu. 

• •W• • ~q ijıle Mıifııcl11rini mifünecek· mirti. Ziı.a 'b&yle hayatlardan ağzı JlU da duyuyordu. 
Kı.sncn anlatıyor~: PhilcuueJe'i, 

<NkkAç cam~inında aylar~eri 
naAıl sey.reder.k taptpırca9Ula se-Y• 
dlğlni Mmy~ diyorllu. 

- Bu hlHye ıize garip gQrQnli· 
yor. değil mi hanımefendi ... Fakat 
hakikat ş11 ki, be.n sizi hadsiz hu· 
duchuz bir afkla seviyol'\1!11 ... 
Plu1.o..-nele"in tasavvuru beni bir rüya 
aleminde yaşatıyord.u. Onu kcar
f!mda görmek beııi bir hak:ilıiatin 
enadetine kavuşturdu. l'3'ir ff.irin 
fantezisi tnhnkkuk etmiş b~uyor. 

Fifi hayretle dinliyordu. 

- Artık hayatım giizel avuçlar!· 
ıuzın arasındadır. 

- Bir mankeni sevdiğinize göre. 
p k fwzla meş<>uliyetiniz olmıya
cak > . . . Bu hikayeniz o kadar ko
mik ki dü~ündükçe bütün ömrümce 
giilmek•en kırılacağım .•. 

aşlda sevılduz.ını anlıyor, kadınlık leri bir Y•ıa gelmi.; Vakti•le par· ş k " dlı Bu ~ - 13 yumıştıl. ayet yakalanırsa bu son Kaşlennı çattı, dütüRüd: 
gururu. 0 şaı.J70r . w~ . . ~ıdi ~~e~o~ aencıin apkla- paralı l§ığ,ru da kaçırmaktan kor- «- Ya o.•yet benimle alay ettiy· 
anhamınha, ~ da degıldi .. l a ol~pıa. Rıakihderi onu kıa• ı. du H y-
Ci_ t d' h •_.J! -r ~ ıı.nyor . em şu eğlence yeı-lerini se) .... Ya samimi degwilse ..• İşte o 
..-ır ı, mu M'flHll. _ -~ rdı&. .F.alcGt l:mnı.ınle }_,eraber, 

Sad• K L..a.~ ha ahnı •· ··· • •· ~ d&lduran buııi.ia var, ... ·arın yok ka- zaman gösteririm ..• > ı ar&WJ1>mı on!'"•. 'l- ., ' · emeline va911 ~ıfh. nginHj " 
savvurla..., Uhıtdt411nı an.~· ~ k~._ıı~ .... mı~ z~tsin bır izdi· °9iH~~en adamlar yerine velev mU· Buna rağmen, bakıyordu, ıekrar 

_ Kartaca krali,eti ~ekt P ~p~~ı. tevazı olsun kendine aid bir erke· bakıyordu. Hayır, bu rnütevıtllll kop· 

e••rı· .... m,,L-~L-k kabul eQ.ileceD- z . ı.ıtl· • d·w 'd ~in yanıauia yaşamaııı:ı.ı istiyordu. yeci crayet namuskl'ır olacş1'tı. Oııu 
.... ... ..~,.... engın muw ere WJ ıgl sıra a • 

tı·r Ben .ae size ilk temsl1da en el • t.! k k ___ ı.. . .' Hovardaler muhitinde bir takım aldatmuına imknn Yoktu 
• • · a v aıma es1'J q ot u"'1{11tınm hasretı· · ~ ~ 

güze{ locayı ayuaeıı:ı;nn... ni çekerdi. Oradan kt.çar, buraya lai:ihaliliklere, katıelıklara alışmışh. Kararını verdi. Sadiyi. gayet na-
Şqot gonf kadın bttn<iaft aonra bir iki bef&a içJıi laile olsa g&lirdi. Sadi ile konuşurkense, ondan ne• zikane ev.İtle davet etti• 

onun .itham perisi olma~ı kabııl eder• l~e l>Y Y~Ofl 4ohyı hılunamn· zak•~ ve hürmet aöıüyordu. Bu da, Fifi eskiden daha ıyj bir Yerde 
ae, oair artık hayattaki bütün mani- mışt(. Bllttin servetİi ÔRıklarını bar- dikkatine çarpmaktan geri kalmadı. oturu;du. Lakin ptCS]eği bırakıp 
alan apcak, hedefe ulqacaktı. !ardaki yQ.b~ldı 'bit' oCta.!\ içtn ka• Böyl~ bir muamele hoıuna gitti. da kendini Davucf !Jeye hasrctti-

Barların al111k.ın müdavimi olan çırmışh. Bö,yle fant~ilere, ciddf Ken<li kondine dedi kl: ğinden itibaren dafia kadın kadıncık 
bu kadın, her erkekle cerbezeli cesı· erkeklerin taham~ülleri yoktur. Bt- «- BH, bu kadar tecrübeli- olmağa karar veıl!lİşti. Ayaspnşada
be:ıeli konuşmnaına rağoı::n bu se· rakıp giderler. FiFl'nfo de macera· yim ... Fakat bir kadının kıymetini ki büyük evini eşyalarını kısmen 
fer şaşırmıştı. Ne diyeceğini bil~· amın hulbnsı bu olmuştu. anlıyacak erkeğe acab:ı ras]~un satmış, ~imdi, 1alimhanede küçük 
yordu. Sadec~: cEvetb, cHayırt) Zamanın geçmiş olmasına rağ· mı? ... İşte bu Sadide o kl'fmetl aft" bir apartımıı'la taşuımışb. Büyük 
gibi k~ kelimeler eöyniyor?u. men, et!QN' kadın hlla eti;zeldi. f.sa~ lam.ak ~abiliyeti var. Ancak teorü· terzilerden er elbise ~ıı.ptırmıyordu. 

Aynı zamanda da kendıne kız- scın he~üz otuz beıindcydi. Güzelli· hem euik.:. Edremidli jlostu basıt ve ucuzdan 
maktaydı. ği gör.lor! kama1'hrmıyın değildi. Ve ıöylo düşi.iniiyordu: hoşlandığı 'çin, işte o da sırtıtıdalci 

Şöyle diifünüyordu: Şimdilik hayatındJ.t bir tek para ı «- Sadi, aşkın ıarhoş!uklarİn· I bu kostüıt tayyörü alıvermişti. Mü-
- Allah Allah ... Bu adamın A~ verw YaLda. ev- .g~ği! tY.ccar- <#an .b!h.J>eı görü~or. Oqa bu~a- ı teva21 o naia çalı~ıyordy. 

--,,---.~----............... --

- Mü•aadenizlt... • deyip dav• 
rıtndt. 

Kadut, ıaılun pşkın: 
- Neye gidiyoraunaz) ... 
- Tabii ... Fazla raheuız etml-

yeYİtn •.. Misafirlik bu kadardır . 
- Eh, madem yolu öğrendiıüz. 

tekrar beklerim. 

Sad~ kendine uzatılan oH par· 
maktan ucundan hllrmede t\pt\i Ye 
gitti. 

KadU\: . 
- Hayret ..• ~ di~oraü.-- lla• 

şıma iHt defa geliyor . Bfr erkek' 
evime ginin de, yalnız ciiaıi öp~ 
çıksan ... Olur ıey değil. .. 

Sadi. birkaç gün ıonra tekrM 
geldi. 

Gene eskisi gibi hürmetklr •.. fa• 
kat dalla az çekingen duruyordu. 

Davud e'9ndinin metresine öyf e 
\ıir nruamdm vardı W, karptsnıde• 
kini en namuskiir bir hanımefendf 
saydıAından şüphe :rolchı. 

(Arkuı ... ) 
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Umum idaresi ilanları 1 
== sahil ııatıarmdan gn.yrl 

Trakyn hattı ile Mudanya - Bursa ve S~ :,_,, tarUelerln tafbDdne 
bütün şebekede 1 Hnzlrnn 1941 gününden ltibarcıı 3~ ASİSTAN DOKTOR ARANIYOR -
başlanar.at'l. . yolcu t.ı:enıerlnlı1 hareket K O ÇOK ı LA N LA R Askerlik: 'fC mccbur1 hizmetle alı\kası 

Bu tarifelere göre yolcu münasebetlerinin be~eme salonıa.rma asııııuş ve Fevkal!ide ahvalin devamı olmıyan, doğum ve kadın hastalıkla-
zam:uı1arını gösterir cedvellerin ıst.asyonla~--1..,,,. buJunduta sayın b.alkn milddetınce gayr1 muayyen gün- rmda ihtlsas yapmak 1stiyen b1r dok-
küçfik cep tarllekırlnin gişelerde satılığ'a !:~.,...._ (4109) terde haftada 1k1 veya tıç defa. t.ora ihtiyaç vardır. İstekllleı1n Orta-
ilfın olunur. neşred!lecektır. köy Şifa Yurduna. (her gün s:ıat 1-3) 

'1- - ·• r·ğünden: ınüracaatlan. - l 
Devlet Demiryollan 3 üncil işletme l\lu=t ıemınatı yuzılı 1 _ lŞ ARIY ANLAR TAHSİWAR AHANIYOR - Bir 

Muhammen bedel, bulunduf,u yer, mikdıır ve mu handa. oda.b:ı.şılık ve tahsildarlık ya-
balast kapalı zart usulile r•· •eye kon~uştur. binasındn komisyonu- UİR TÜRK GENCİ İS ARIYOR - pacak 500 Lira nakdi t.emlnn.t verebi-

Ihnlelcrl Balık~rdr 1 salı günu işletme Eski ve yeni tfirkçcyl mükcmmcl okut Jecek blr t:::ı.hslldara lüzum vardır. 

SUADİYEDE l>EVRF.N KİRALIK 
AP'J'. - SuadJyede Yenlmahnllede :ıs
fnlt üzertnde balumlı bir bahçe lçerl
Blnde G odalı ve mobilyalı modem bir 
apartıman uygun bir !lntle devren ki
ralıktır. Osmanbey Trok apartuna.n 
No. 9 a müro.cnat. - 1 

nıu"rn yapılacn.ktır. tlği vcslkala.rla. 1luılc günü ya7.ar avukat yazıhanelerinde adliye Mahmutpaşa Manastır Han saat 
isteklilerin 2490 sayılı kanunwı tayin et tıan Jnzmıdlr. Bu 1şC işlcrln'dc iht•-~ı ve daktilo yazabilir. 12 13 yahut mektupln m~-c:ı.at --------------

k isyonı:ı. murac:ı.a 986) ~ - ..... · _ 1 B"''""'K "E KCçtlK İKI' KÖCK Kİ-nıuayyen :ı.atten bir saat evvel om misyondan nlınablllr. <3 Askerlikle ilişiği yoktur. Her ne ış u ... u • .., 

KİRALIK APARTll\IAN - Ş~llde 
mobilyalı kiralık küçük apıı.rtıman, iki 
oda, mutbak, ruı.vagnzlı banyo müra
caat 11-12 telc!on: 80326 - 1 

aid ş:-ırtname ve muknvelena.me projeleri ko t Muvakkat olursa olsun yupar. Bir apa.rtımanın -------------- BALIKTIR - Elektrik bol su tclefon 
Balast ocağının Bir me re teminat :ibale lillesll birlikte ld d Bm BAYAı'l AUANIYOR - Llsc veya çamlık meyvn. ve sebze küçük köşk ny-
bulundu ~ yer Kilom trc ~n :~~=en um. Kr. saati ~f;~1~~~taç va~yct.te old!~d:~ orta mektep IW:!zunu blr bayan aranı- nen satılıktır. Bostancı Küçükyalı :ıs-

bedcll 11 hayırsevenlerin Beşiktnş Akaretlerde yor. Balatta iskele caddesinde iplik falt üstü Telefon: 52,248 - ı 

Sahl!e 7 

5 - MÜTEFERRİK 

SERMATE iSTEYEN l\IESLEK S -
DİBt ŞERİK ARANIYOR - Meslek, 
ihtisas s:ıhiplerinden 1ş1ni ilerletmek 
için sermaye isteyen 30 mı 45 ynşmda, 
seciyeli, tnhsllU, şerlk aranıyor. isteni
lecek sermayenin. ~ari mlkfan bu
günkü vazifeleri, hal tcrcfunclerl, re
!ernnslannın adresleri, ailevi vnzl;:cli
lerl, fotoğra!Jarının Jcffile (Akşamd 
R. M. D. rürnuzunn yazılması 

Mruıı~-Bandırma 
Balıkesir-Kutahya 
Balıkesir-Kütahya. 

172-175 
97-99 

182-184 

15000 180 2025 00 15 40 numaralı kahvede bay Ali elile !nbrikasında hesap ve yazı işlerinde --------------
8000 150 

682
900 ~ 16 Emin Somuncu çalışabilecek türkçes1 kuvvetli bir ba.- CE\'İZJjKTE SATii.IK ARSA -

au ynııa ihtiyaç vardır. Taliplerin 12 den cevizlik istasyon yakınında. isUkball 
'7000 

130 BİR BAYAN iş ARIYOR - lnglllz- 14 e kadar Balattn kAin fabrlknya mü- çok parlak, tanın.men deniz ve Ada-

ALMANCA DEUSLERt - Ber nll 
bir Alman mımllımesi kolay ve rl 
usullerle Almancayı kısa bir z:ı.man
d!l. o.,rretmektedlr. Bu lisandan ikmale 
kalan tnlebeli tatll dcvrcsiııdc imti
hana muvaffak olııcnk dercced. ha
zırlnr. Münferiden veya. grup h:.ıl n
de taldbe kabul ooer. Bu tnlebey ey
lül sonuna kndar pek ehven blr fıcrct 
te.tbfk edllec..<>ktlr. Pnra.rdan m:ı.ada. 
her gün saat 3 buçuktan 7 ye k:ı.dn.r 
İstik!Cıl caddesinde 133 numaralı mı.
san bey apart.ıman, ikinci merdi\'en 
birinci kat. 6 numaraya münı.cant. 

* ce rransızca ve biraz muhnscbe bilen raeaat.ıan rica olınıur. ıarm dllneşln mnnzarasma hAldm, 
. h. s tınalnıa komisyonundan : bir bayan bürolarda münasip iş nm- hiç bir zaman manzarası kapanmaz 

Devlet Demiryollan Eskiıjc ır a ekmek 10/6/941 salı günü g;;t m:ıkla bera.bcr, on yaşına kadar olan İKİ llEMŞİRE ARANIYOit - Mek- c20o dönüm arsa. satılıktır. Göztepc 
Muhıımnıen bedeli 1!)477 JiJn 50 k~ruş colanAtelyesi Müdürlük binasındaki çocuklara. öğretmenlik yapar evlerde tep mezunu iki hemşire aranıyor, dip- fınnı karşısındaki kahvede tellfll Is-

15 dıı kapalı zarf usulu .ıe Eskişehirdc .,er gece de kal:ıbilir. Ak.ş:ı.mda S.S. rümu- loma ve vesa.ik.lle Büyükada sanat-Or- mnile müracaat. 
komisyon tarafından satın alınncnktır. Taliplerin kn:nunun tnyln et- zuna mrktupL.'\ mürncaat. - ı yomuna mtlracaat. - 2 

Muvakkat teminntı 1460 Um 
85 ~u~!~'f\s e kadar komisyon reisliğine ııiR ıutJREBllİl'Jo; ış ARll'OR -

tiğl vesikaları ve tckllflcrlnl ayni gun 
H da Türk tabaalı Alman bir kadın yeni 

•enll€leri lazımdır. Eskişehir komlsyonwıdnn, Ankara, ay r- dot".'llluş bir çocuğa ve yahut birkaç 
Şarinameler,parasız olarak ıınabillr <405G) çocuğa balonnk içln iş arnrnaktndır. 

ı>aşa, Slrkecl İdare yeznelerlnden a -1r • • Adres: Arnavutkby Sucu Bağcı sokak 
• . Satınalma komisyonundan : i 

Devlet Demiryollan Esb.,şchır olan 49 kalem kuru crı;ak 9/8/941 _N_o_._3_M_ad_a.m __ e_~_ıa_r_a_. _____ _ 
Muhammen bedell 38644 llrn 65 k~ü Ue ~hlrde Cer Atelycslnde BAY İŞ AHIYOR - 17 yaşında 1341 

pazartesi clinü mat 15 te kapalı zarf :drul satın alınacaktır. tevcllütıüyüm. Orta tahsile malik, 
Mudürliık binnsındaki komisyon ~~ruştur Taliplerin kanunun tayin et- türkçe lisanı blllr, fmnsızca konuşur 

Mu>nkkat teminatı 2898 lira - saat '14 e kadar komisyun reisliğine daktilo yazar, ayni zamanda. da mu-
tlğl vesikaları ve tckll!lcrfnl ayni gun hasebeden nnlanm. Kendime münasip 
•ermeleri lfızundır. kabilinde Esklşcllirdcki kontlsyondan, Anka- bir iş arıyorum. Akşamda: Genç 17 

Şartnameler 194 kuruş mu znelerlndcn alına4>U1r. (4055) rümuzunn müracant. - 1 
rn, Haydarpaşa, Sirkeci idare ve * 

d BİR GE."JÇ İŞ ARIYOH - Ll.se son · ıı Eskişehir Satınalma komisyonwı ;ın sınıfa kndar tahsfll bulunan bir genç 
Devlet Dcnuryo nn O kuruş olan 8 kalem et ve et nevinden hususi veya resmi müesseselerde iş 
Muhanunen bedeli 

34839 
lira 

5 
ünü saat 16 dn. kapalı ır.a.r! usulü ile~- arnma.ktadır. Akşnmda S. A. 588 rü-

olnn lhUyacat 11/61941 çn~nt~ g binasındaki komisyon t:uufınd:ın satın muzuna mektupla mürncnat. - 2 
Jdşehirdc Cer Atelyesl Mu uru 

alın<>caktır. 2Gl3 Urodır. Taliplerin kanunun tayin ettiği vesika-. DİT! TtlRit GI.NCİ iŞ ARUOR -
Mumkk t tcmlnaynlt - saat 15 e kadıır komlsyon reisliğine vermelen Lise mezunu frans.ızcn mükemmel, in-

TARABl"ADA - S:ı.tılık ve ldrnlık 
3 - SATILIK EŞYA npartıman şeklinde lld kntıı köşk ber 

katı lki oda bir salon bir mutfak ve 
ırusust OTO!\IOBİL Al.INACAK - hell'i antreli mürnca.a.t. TnrlaOOşı 93 

38,39 veya 40 model küçük motörlü numara Emltık ynzıhan<.'Sine 
lastikleri vesalr aksamı mükemmel-------------
kapalı ve dört kapılı otomoblllni sat
mak L~eyenlerln adresilc model, mnr
kn, evsaf ve en son fiatinl bir mek
tupla. dördüncü vakıf han birinci kat 
36 numaraya blldlrmesl. 

KA!IYO:S AP.ANIYOR - Mftstanıel 
iki kamyona ihtiyaç vardır. Satmak 
isteyenlerin Galntn Perşembe pazarın

KİRALIK KA r - Kule kapısmda 
Müellif sokağında 20 numaralı evin 
dördüncü katı kirnlıktır. 1ld oda btr 
sora bir mutfak teriros ve elektrik ve 
havagazı vardır. Kirası 19 llrndır. İs
teyenler Tak.slmdc Uygun apartımanı 
kapıcısı Recep ererullye mi.lmcaat et~ 
sinler. - '1 

da Arslan han dördüncü kat beş nu- -------------
maraya. müracaatları Tel.: 41359 - 2 

SATJLIK OTOMOBİL - 37 model 
Ford marl"..ah küçük motör taksi mü
kemmel bir otomobil acele satılIB'ır. 
Tnrlab:ı.şı 93 No. Emllik yazıhanesine 

SATILIK PiYANO - Gtizel bir Al

6000 LİRA VA l\IAKTUEN S.ı\TJLIK -
Kndıköyünde Rasim paşa mahalle
sinde Düz sok.akta Haydarpaşa. çayı
rına na.zır 14-1 ve 16-1 sayılı 1k1 bap 
k:ı'irgir hn?)e ile bir kıta arsa. satılık ve 
kirn.lıktır. Bahçekapıda eczacı Sallh 
Necatıye mfiracaa.t. - 3 lan ile t kl flerfnl a cun gllizceyi iyl bilen namuslu bir genç 

lftrımdır. kurU mukabilinde Esk..lşchlrdeki komisyondan, Anka- hususi ve resmI muessc...nelerde fş ara-
Şnrmn.meler iı7J.eci İd~rc veznelerinden alınablllr. (4057) maktadır. Askerlikle Ui§lği yaktur. 

ra, Haydnrp:ışa, * Fransızca ders te verebilir. Aksamda 

man piyanosu içi demir ve çapraz telli -------------
olarak satılıhi.ır. Taksim Tarlabaşı KİRALIK KÖŞK - Heybeliadn, fs
Yaghane sokak No. 50 - 2 metpaşa cnddeslndc 76 No. h 13 odalı, 

Devlet Dcmiryollan Eskişehir Satınalnıa komisyonwıdan: K.T. rümuzunn mektupla mü.rnc:uı.t. 
bedeli 21016 lira olan 4 kalem yağ, ve peynir 9/6/941 p:ı.- - 2 

~ATILlK - 9 ayak az kullanılnm; bahçeli, sarnıç, aynca. kuyu, b:ı.nyo ve 
BUZ DOLABI. Oormek ıstiyenler Tn.k- elektrikli sıhhi köşk klrolıktır. Talip 
sim: Abdülhak Hamit caddesi Altın olan Heybellndada komisyoncu bay 
Yuva apartımanı l numaraya mürn- Pnnaniye müracaat. - 6 

Muhammen t 16 da kapalı znrf usulü ile Eskişehirde Cer Atelyeslnde BİR GI::NÇ İŞ ARIYO~ - Güzel 
zn_!'t.csl ~mı san dakl komisyon tarafından satın alınacaktır. s:ınatlar akadcmlsint! devıı.r 1 eden bir 
.Mudurlük ~asın teminatı 1576 lira 20 kunı.ştur. Tnliplerln kanunun tayin genç boş saatlerinde çalışm'.lk fLZerc 
ettl~i~~knlıın ve tckllflerinl nynl gün saat 15 e kadar koınlsyon relsll~rine nıüııasip blr 1ş arıyor. İsteyenlerin 
.,·ermeleri ldzımdır. . Akşam gazetesine N. N. rümuzuna 

Şartnameler parasız olarak Eskişehlrdekı komisyondan, Ankara.. Hay- mektup göndermeleri. _ :ı 

r.aat. - 1 . tl lt 
-- . SATILIK JKİ K Ç K ARSA -

ACEl E ~e UCU_Z .FIATLE SATILIK Göztepe tramvay duru~ yakınında 
TAK!'{ 010~0BILI. - 933 modeli cadde üzerinde ikl yolun köşesinde 
yalnız . rka iki 11\stığl olmıynn Ilud- ımarca. yeni l!raz edl.mlş 1kl küçük 
son m· kalı otomobil S3tılıktır. Maç- parsel ayrı ayn satılıktır. Göztepc :ıs-darpaş:ı. Sirkeci İdare veznelerinden alınabilir. (4054) 

Orta - Lise Bütün ikmal Dersleri 
t 9 f 4 soocsindenberi u~:.ılü tedris ve muvaffakiycıle tanınmış 

(ÇEMBERLİTAŞ TRAMBAY DURACI) kaıpsında (Yabancı Diller 
ve Riyazjye Kız • Erkek Okulu) müşküllcrinizi giderir. Sınıfta kıı!-

mak l.orkusu da bırakmaz. 
Müdürü : Ziya Çetinkaya 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii müessesesi Müdür .. 
lüğünden: 

Elektrik ustnba!idığı: k 
Türk olmak ve askerlikle ala.kas: b==~ anlamak, 
Her nevi alçak ve yüksek tcvettur olmak. 
Şirket ve !a.brlkalarda. asgarl 8 sene ~~tte, :fııbrlkada yapılacak 
Azami ücret 140 liradır. Verilecek m r, 

bntlhandan sonrn takdir edilir. lar tercih edilir. 
sanat mektebinden m~~ olan Uracaa.tıar kabul edllmlyecektlr. 
15/G/941 ta.rllılnden sonnuu m 
J~ektrik usUıbaşılığı: .•ıı.ı al{i.k.ıı.sl butunmaxruık 
Türk olmak, halen asker.uıuc olmak 
Alçak ve yüksek tevettür tesisatınd~=l§ izmitte yapılacak imtlhan-
Verllecek fl.z:ımi fiçret 350 _ kurUŞ ye lr · 

da göstereceği ehliyete göre ucret veril t~rclh edlllr. 
San'n.t mektebinden mezun °1:1~tıar kabul edllmlyccektır. (4113) 
15/6/941 ta.rlhlnden ronrak1 m 

Anbar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

a ılacak a.nbarıarla idare 
1 - Erzurum istasyonunda Y ~ ekslltmeya konulmuş-

blnası vesair işler açık pazarlık usu e ü - yetmlş 
tur. Keşif bedeli 146,372,51 «yüz kırk altı bin ç yuz 
ild lira elli birı> kurUŞtur. . 

llİR TORNACI is ARIYOR - Mo
t.örlerden ve blli'ımum makinelerin 
tesviye ve tnmlrntındnn nn!nr fyl blr 
tornacı iş n.nyor. Taşraya da gider. 
Adres: Gal ta Kalafat yeri Giircu ka
pısı No. (9.,l Nuri ve Ali Sus:ı.m tami-

kada Maçka garajına müracaat. tasyon caddesi 15/ 3 c milraeaat. - 3 
-1 

l\'1\ El J,E!\fAN ?\IAKJN'J Si - Zavl- KİRAI.IK y,u,ı - Dörde:- odnlı. iki 
ye oI~ülür <Şt.:ı.rke Knmarer Vfenn) daireli, mcyvn behçell, elektrik, 'ter
konıple, satılıktır. K. A. rümuzuna kos. Şita suyu ve havnsı ııo meşhur 
Akşamda. - 2 Vanlkoyde 34 No. ynlı. İçindekilere 

rat atelye inde S. C. -2 müracaat. - l 
S'!.'111.IK OTOl'\IOBİl, - 1940 nıode- -------------

li kıı.nrry:n rengtnde hususi ve 5 kişilik 
2 - iŞÇi ARIY ANLAR 

BİR l\ltlTEI:Cİl'\1 ARANIYOR -
Almmıcndan tilrkçeye fyt tercume yn
pabiUr, ıt::ı.desf düzgün ve tercihen ev
velce gazetelerde bu işi yapmış öğle
den sonra, 3, 4 sn.at çalışacak bir mü-
tercim arnnıyor. Ayni za.rruı.nda lngi

spor Oldsomobll marlı:n 10 bin lt.llo
metre l' pmış ve ga~t iyi vaziyette 
bir otoırobll acele satılıktır. Günün 
her saatinde 23444 numaraya telefon 
edllebfllr. - 2 

4 - Kiralık - Satılık 
llzce bllen tercih edilecektir. cAk.şam1> CiIIANGİRDE - Denize nazır ve 
da cMütercirnt adresine yazı l!e mü- villa inşasına elverişli köşe başında 
racaa.t. Mrktupta evvelce müterclm yiiz beş metre murabbaı bir nrsa s:ıtı-
olarak çalıştı~ı yerler ve şimdiki sa- lıktır. 
rih adres yazılmalıdır. - 2 Oalata - Köprübaşı Mehmet. Ali pa

şa. hnn Afif Türel yazıhanesine müra.
ASÇI KAI>IN ARANIYOR - Ala!- cnat Tel.: 4374l 

l>tlrUK BİR FIRSAT - otuz sene
lik gedikli mü..<ıterllerf bulmınn mühim 
bir züccaclye mağazası bu kere mils
tcclrlerinln askere gltmesllc bo.,o;nl
nuştır. Mnrpuççulan Tahta.kaleye ba~
lıynn büyük cn.dde üzerlnde 41 numa
rn.lı bu mağaza klmya. verllecektlr. 
Pe~enınllık Ye saire yoktur. Ayrıca. 
kiralık blr de büyük depo vardır. Mü
racruı. t: İstanbul Ketcncner, Fındık so
kak No. 6 Boya mağazası icmıail Ke-
mal. - 5 

ranga alaturka iyi yeme!: p~rmeslni ------------...;"';......_ 
bilen bir ~çı kadın ara.nmaktndır. 40- SEHZADI<;BAŞINDA - Otuz metre-
45 yaşlarında olması, 20 liradan 30 U- lik Musta!akcmal caddesinde ve ltöşc --------------
rayn kadar ücret verilir. Ak.ş:ım g::ı.ze- başında mükemmel 1kl np:ı.rtımnn 1n
te.ı.inde •Aşçh rümuzuna mektupla ~asına musatd altıyfiz y1mıi sekiz met-

T AZLIK KİRALIK EV - Bahçe, 
elektrik, terkos, man7.arn. içi dışı yağ
lı boyalı 4 oda. Bcek Manolyn .soknk 2 
numaraya müracaat. - 2 

mürncaat. - 6 re murabbaı bir arsa. s:ı.tılıktır. 
ERKEK ECZACI KALl~ASI ARA- Galata - Koprüb:ı..,ı Mı!hmct Al! pa-

NlOl'R - İstnnbulda. çalışmnk üzere §a han Afif Türel yazıhanesine müm-
sruıa.ta vakıf. Yazı ile İstanbul 757 _c_aa_t_T_eı_.:_43_7_4_1 _______ _ 
postn kutusuna. münı.caat. - 2 tlSKtlDAltDA Doğancılarda. 

tramvaya bir dakika. mesafede denize 
DOKTOR ARAXIYOR - İzml.rde fevkalade nez:ı.rctll 1kl yüz elli sekiz 

30 yataklı hususi bir hastane olan Al- metre murabbaı bir nrsn satılıktır. 
sancak Sıhhat Evi için bir daimi dok- Galata _ Köprlib""l Mehmet All pa-
tor bayan istenilmektedir. İbate ve .... 
faşesl müesseseye aittir. İstey~lerln şa han Afif Türel yazıhanesine mü.nı.-
teklif mektuplarını İzmir posta kutu- _c_aa_t_T_el_.:_43_7_4_1 _______ _ 
su No. 121 e, yahut İstanbulda Şişlide T.ı\K ·İl\rnE - Caddeye çok ya.kın, 
Marmara Kliniğine şahsan müracaat- ayda otuz beş lira irnd gctJren yedi 
lan rica olunur. - 8 odalı kıi.rglr bir ev fiç bin beşyüz llra-
KUV\'ETJ,İ BİR l\IUllASİP ARANI- ya satılıktır. 

KİRAUK HA?lı'F. - Ankara cadde
si Acımusluk sokak on 1k1 nunınm beş 
oda üç sofn, banyo, sarnıç, terkoo, 
elektrik, havacnzını muhtevi hane ki
rnlıktır. Ayn! .mkakt.a doınlr tımırcls1 
bay Uunboya müracaat. - 2 

KİRALIK MÖBLEJ,i YAZLIK APAR
TIMAN - Dört oda, kAmllen pa'rlro, 
!bütün konfor, serin, piyano, radyo, 
möbleler takımla.r komple, merkezde 
Ayaspaşa Barlı 4 - 2 

2 - Pazarlık 6/611941 tarihinde saat 15 de ~arada r:: 
-d'" Iüguw•• binasında yapılacaktır. Eksiltm şa umum mu ur _ - m~,,.... ErnW"llII1 ofis 

mesl 5 lira mukabllit}.de umum nıudurlu.n.""'.u ve 

l'OR - Sınat mües.5esc mtıhnsebecili- Galata - Köprübaşı Mehmet Ali pa-

l 
ğinl yapabllecek kabUlyette bir muha- şa. han Afif Türel yazıhanesine müra-

· ı sip aramyar. Talipler Aksaray Selim- caat Tel.: 43741 

KİRı\LIK DAİRE - Ehven flntJe 
denize nezareti ol.an dnlrc, Sulta.na.h
med Kabasakaldn Utangaç sokak No. 
13 Mümtaz npartımanı dört oda her 
nevi müştemilatı vardır. Görmek için 
Kapıcı Beklrc pazarlık için blrhıd 
katta bay Has:ı.na mürac:ı.nt. ı 

-ı 

1-RA.'JSIZCA DERSLERİ - Ünh er
s.tteye hazırlık dersleri, lise ve orta. 
okul dersleri kısa bir znm.ıı.nd:ı ör!l"C
Wlr. Adres: Kadıköy teiarn! servlsl 
§efi Nuri Meric:e mümcnat. 

FUANSIZCA İKMAL l"AHUT Öl;
Bl 'ME DF.RSİ - Neticeden emin ol
ırınk için CÇarşıkapı, Hilscyin ağn, C~
ml sokak No. 9 da lise frnnsızca ö ret
menl Rasim Özgen'e müracaat. 5 

FİZiK, KİMYA DERSLERi - Biıı 
yüksek tahsll talebesi tatilde orta; 
okul talebelerine istenilen yerde eh
ven fiatıe Fizik ve Kimya derı;lcri 
vermektedir. <Akş..1m'<in Nt'vzad Gü
len). 1 

İNGJLİZCE \'F. FRANSIZCA DE 
Llmi - Tecrübeli pror o• I 
ve Frnrunzca dersler verir. I1on 
la.nlan iyi luzırlnr. Şemltler u 
her yere gider. Pang ltı <;umhu t 
caddesi No. 217 yahut Akşamda V v. 
ndresine mektupla müracaat. 5 

R\YANl.ARA INGİJJZCE DERS\~
RİLJYOR - Iyi inglllzce bilen bir ba
yan tarafından Beyazıdda Belediye 
yanında '1 nmnaralı doktor c .. nsc
ver·ın evinde ders verlleoektlr. Arzu 
edenlerin bu adrese milrac:ı:ı.tla.n tav
siye olunur. - 2 

1\IE.KTUPLARINIZI ALUlltL."az 
Gatetemlz 1darehanesin\ ndres 

olarak göstermiş olan karller'.
mJzden 
A. - B. D. E. K. G. - N. S, -
:arO. - S. S. -Aşçı - R. Al. D. 

114 - C M. 35 - Arazi 
namlıı.nna gelen mektuplan 1da

rehnnem1zden aldırmal3rı tlcn 
olunur. 

İstanbul asliye on ikinci huku ha· 
kinılig.indcn: 94VH 

Eyüp Ra.ml Cuma mahallesi D ğlr
men sok.al> No. 11 de muklm Hasnn 
Basri tarafından Kocamustafnpa.şa. 
Ara.bacı Beyazıt nıahaliesl es'll.l cnmı 
sokak No. 5 de muklnı iken halen ika
metgahı meçhul Fatmn Bclılc" al y
hlne açtı~ boşanma davasının !cra kı
lır.an muhakemesi sonunda: Turnflnr 
arasında .şiddetll geçimsizliğin sn.bit 
oldukundan tarafların bo anmnlarına 
ve bu gcçl.msiz.liğe da.\'alırun seb~blyct 
verdiği anlaşıldığından Kanunu me
deninin 142 m::ı.ddesi muclblnce blr se
ne muddeUe davalının başkalnrı ne 
evlenmekten meınnulyetinc ve 1029 
kuruş masarifi muhakemenin davalıya. 
nldl~thıe temyizt 'kabil olmak u re 
ittihaz olunan hükmün müdd<?laley
hiı: ikametgahının meçhl!lıyet.!nd n 
lliun suretinin bir nüsbasının mnhı..-c
me divanhanesine talikine v~ keyfi -
thı on beş gün müddetle gazete Uc H.ı
nma knrnr veriltr.1§ olduğundan mu
malleyhanın on beş gün znrfman mez
kflr hükmü usulen temyiz <:tmcdı!';l 
t.akdlrde kaLfyet kesbetml.ş sayılacağı 
tebliğ yerine geçmek üzere ilan olu
nur. 

Tür~ Hekimleri -
Dostluk ve Yardım 

CEJl.Jİl'ETİND.EN: 

Cemi.Y"Ct.1 alfilaı.dar eden mev
zular hakkında cöcüşmelc ~ 

ajansından alınabilir. paşa yokuşu 83 numara doktor Ziya İSTANRULUN - En gür.el sayfiye& 
Nurlye müracaat. - 4 olan Fenerbahçe mevkiinde her türlü 

KİRALIK_ KadıkQyünde Yoğurtçu n.znmn 31/5/941 cumnrtesl gunu 
karakolu knrşısında «183• numıımlı ve sa.ııt 1,30 dn Etlbba. Oda.sıll!l. teş-beş yüz altını§ 3 - Muvakkat teminat 8568.63 «sekiz bin 

sekiz lira altmış üç» kuruştur. . 
teklif vrakı meyanına eksiltmeye gırebllmek 

4 - isrekli~e~ d ~ayet bir güıı. evvel ofisten alacnklan 
iç.in ihale tarihm en 
ehliyet vesikasını koyacaklardrr. 8 / kutrunda ol-

. ta muktazi yalmZ 6 ve m m . 
5 - Bu mşaa d _;.,.;ıe 1 ton çivi Es~ehrrde 

nıtlREBBİYE VJo~YA DADI ARANI- nsri konforü havı !evkalô.de şık bir vil
YOR - Üç yaşında bir kıza. fenni mil.- la kiraya verilecektir. 
nasile dadılık ve mürebbiyelik edebile- Galata - Köprübaşı Mehmet Ali pa
cek bayana ihtiyaç var. Boğa.ziçinde şa. han Aflf Türel yazıhanesine müra-
Kandilllde Akıntıbumunda 25 numa- _c_aa_t_T_e1_.:_43_7_4_ı _____ _ 
raya müracaat. - 1 KİR!I.IK on,~ - Bir Alman mual-

(9) odnlı ve üç ailenin llmm.ctlne eı- r1flerJ muhterem fız:ı.da.n rka 
'\'Crlşll kÖŞk kiralıktır. Dört tnrn.fı bah- İİllliioıiiluiiniiuiiıriı. ••tt••••••R:::;ıi; 
t.e ile çevrilm.1ş yaz ve kış mevsimleri •@ :-?B 

için lskAna s:ıllhtır. - 2 --· Dr. inSAN SAMİ -~q 
KiRAldK - Co.ğnloğlu, 12 oda 31 Tİ F O A Ş I S 1 

salon geniş ta.ıılık 4 lıelii. hanıam. hah- ri!o ve parntffo hnstnlıklanna 
çc. kapıcı odası, elcktrlk hava. cazı tutulmamak için tesir! kat'l, mu-
tcrkos .. havadar günc.şli bir binn. kim- n!lycti pek emin taze a§ldır. Hrr 
lıktır. Iran se!a.rcUıancsı karşısınd:ı. CC7.anecıe bulunur. Kutusu 45 ku-

mak .. 7 ton betonarme elJ_ilA.u . ek 
uzere . kabilinde müteahhide verilec -

siloda teslim şartile bedelı mu (2919 - 4129) 
tir. 

HIDISİRF. ARANIYOH. _ Izmirde llnıesı nezdinde l-2 klşllik möble ve 
30 yataklı bir hastane olan Alsancak kapalı balkonlu büyük blr oda kirn
Sıhhat Evi için cerralıtdc ,.,,..k ıyt ,....,,~_ lıktır. Mektep talebesine de k.lralana-

:r~ ,....""] bilir. Pazartesiden cumartesiye kadar 
mış diplomalı bir hemşire veya. nyni saat üç buçuk ııe yedi arasında İstik- ,._.,.••111••n•miE:ıt:I::::Zlillilt111•amEtıo:;:mmmiE'iial:iimı 
,ş-.:ı.rtı haiz ebe nlınacn.ktır. İstiycnlc- lli.l caddesinde 133 numarnlı Hasan 
rin diploma. suret "e iyi hal kfımtlan bey apartımanı, iklncl merdiven bl
vc blr fotoğrnflarlle İzmir postu kutu- rincl kat 6 numaraya müracaat. - l 

ba.kkal bay Ali ye münı.caAt. ruştur. ilıiliii!lliim~i 

Fe , ZONGl}LDAK'ta . 
E ._ ı· Ko··mür~eri işletmesı 
regı EN· 
U l\I U M M t} D tt R L t} {; t)' N D • 

SADE YAGI ALINACA~TIR ~ 
• • 180 000 kilo erimış sade yagı işçi Tnbldotlnrımıı: ihtiyacı ıçm · ad Etib~ Umum müdür-

mübayaa olunacaktır. Şartname Ankar a guldak'ta Metme 
lüğündc İstnnbuld Etibnnk bürostmd~ v~ Zon H • an 194 ı tari· 
Umtun MüdürlüP,ünde görülebilir. TekMI~~ ~~ "n:Z:erUmİ$ olması 
hine kadar Zonguldnk İşletme Ummn M .. .,u;d;ur;l;üğümm•••••llirl 

mi81E1ammıı1m'BllmEl lazımdır. 1 

su No. 321 e veya bizzat Istnnbuld:ı 
Şişllde Marmanı. Kliniğine müracaat
ları. - 8 

HASTABAKICI ARANJl:'OR - İz
mirde 30 yataklı husust bir hastruıe 
olan Sıhhat Evi lçin lkin.ci rnuf iki 
h:ıstabakıcı bayan nlınııcaktır. Tahsili 

ACELE S \TILlK EV VE ARAZİ -
6 oda '7 dönüm bal; 8 dönüm ağaçlı 
meyı.,'!llı bahçe elektrik, tntlı su kuyu
su tramvaya. 10 dakika mesafede man
zarası mukemmcl Üsküdar Kısıklı 
Çilehane karşısınd:. 19 No. İsmall 
pehlivnn:ı. murnc:ınt. - 4 

ye cerrahlde1 doğıunda. çok 1yi pratik--------------
sahlbi olanlar tercih olmıaca.ktır. is- SATILIK EV - Üç kat kfırglr. yedi 
tlyenler Jyl hal kılğıtlnn ve bir fot-O(l'- od:ı., mutfak, l.ki banyo, cnmaşmık ve 
rafl:ırlle İzmir posta kutusu 321 ad- ufak bir bah~eyı hnvl deniz görür 
resine vcyıı. blzz"J.t İstanbulda Şişli maktuen 15,000 liraya. Adre : Turbe 
Marmara Kliniğine müracaatları. P.ıyeıloti caddesi No. tO Telefon: 21001 

-a -ı Bu halt laa iyete 



Sa.hite 8 

Askerlik işleri 
:V edek subay ve askeri 
memurların senelik 

yoklamasl 
Beyoğlu Yerli As. Şubesinden: 
1 - 1 Haziran 941 günli yed~ 

eubay ve askeri memur1ann senelik 
yoklamaları haşlıyacaktır. Ve bir ay 
~evam edecektir. 

2 - 20 Haziran 941 gününden 
30 ncu gününe kadar her hangi bir 
surC!tle gününde gelmiyenlere tahsis 
edilmiştir. 

3 - Yoklamaya gelirken iki v e
sika fotoğrafı ile, nüfus hüviyet cüz· 
d~nlarını, askeri hizmet vesik.alannı, 
umumi ahvali sıhhiye raporlarını, 
doktor, veteriner, Eczacı, ve di§çiler 
Cliplcma ve ihtisas vesikalarını bir
likte getireceklerdir. 

4 - Yoklamaları esnasında iste
nilen malumatı şifahen veya mek
tupla bildirmemiş ve şubeye gelerek 
kayıtlarını yaptırmamış olan yedek 
subaylar ( 5 O) lira para cezasıaıa 
çarptırılacaktır. 

5 - Mayısta yapılan maaş yok
laması ile Haziran yoklamasının lıiç 
bir nlakas1 yoktur. 

6 - Temmuz 941 tarihinde yaş 
haddine uğrıyacak yedek subaylar 
yoklamaya gelmiye mecburdurlar. 

7 - Bu yoklamada raporun hiç 
bir maks<Ada kafi gelmiyeceğinden 
rapor gönderilmemesi. 

8 - Taşrada bulunanlar, bulun

:AKŞAM 29 Mayıs 1941 

Fındık Farelerile 
Büyük sıçanları, Sabah; öğle ve ak§nm her yemekten sonra niçin 

diş macunu Jrullanmalıdır. Tarla ve her nevi SANIN 
büyük ve küçüle Gazel yüz 
fare ve sıçanları için ilk ıart 
itlaf eder. Tesiri güzel dit 

ani ve katidir. GUzel diş 

A R için ilk ve en 
esaslı şart da 

HASAN SANiN 
BUGDAYINDAN 
bir miktar seril
diği ve ekmeğe 
sürülüp farelerin 
bulunduğu yere 

kullanmaktadir. 

ÇÜNKÜ 

r bırakıldığı tak
dirde bir iki gün 

ı 
zarfında fare ve 
sıçanlardan eser 
kalmaz. 

Hasan deposu 

Mikroplan % 100 öldürür, dişleri fırçanın giremediği yerlere kadar 
nüfuz ederek temizler , parlatır, dış etlerini besler ve hastaıan

malanna mani olur 

Sabah, öğle ve aktam her yemekten sonra günde 
3 defa diılerinizi fırçalayınız. dukları mahallin askerlik şubelerine - ----------------------- ---- ----------------

bir dilekçe ile müracaat edecekler •••••••••••••••••• YARIN AKŞAM ••••••••••••••••••,.. -

k~~e~~:r t:ı~:h~~~ s:~~~~:~ı!::~~d:~ T E P E 8 A ~ 1 8 A H Ç E S ııt I 
tercümeihal ile askeri vesaik suretle- v Belediye 
ri gönderilecek. 

A • 
MLAKIŞ 9 - Bundan başka: 

A) Halen gördüğü iı ve memu
riyeti ve ikametgah adtesi. 

B) T ahsi. derecesi 
C) Mühendis, ve kimyagerlerin 

har:gi subede ihtisasları bulunduğu 
(suyolu, elektrik, sa·nayi, vesaire) I 
vesika suretleri. 

D) Doktorların dahili, harici, 
kulak vesaire ihtisaslarının vesika 
suretler:. 

E) Yabancı dillerden hangisi
ni ne dereceye kadar bildiği (ter 
cüme ve tekellüm). 

F) Askerliğinde gördüğü kurs
la,;. 

C) Malul olanlar maluliyet v e
sikaları ve yaş haddine uğramamış
lar karniler geleceklerdir. 

Büyük bir GALA 

Fi E 
ile açılıyor 

ve 20 kişilik 
saz hey'eti 

Havay Adalarında Bir Gece 
30 Kişilik Büyük Revü 

ALAFRANGA KISM- INDA: 

RADYO CAZ ORKESTRASI 
Zengin Varyete Programı 

Telefon: 42690 
H) Yaş haddine uğrayan ve yaş 

h~d~eu~adı~na d~n~hü-I~------~--~~~~~~~~~~~~~~-----~~~~--~ 
viyet cüzdanlarına işaret edilmeyen 'ı 
s~bay ve askeri memurlar müracaat f 

ederek nüfwıuna işaret ettirecekler
dir. 

ler: ~~şağı~~d;:~f~i~ ~~~~?ı:a ~n~f ~~~ PA R A 
ve rutbe sıra takıp edecektır. 1 \'\\ ' 

1 - 2 Haziran 94 1 günü gene-ı \ 
ral, ku.may piyade albaylar. ı •B.\YAT~YARIŞJNIN 

. 2 -.3-4 Haziran 941 günü tabip, 'DİREKSIYONUoUR-
Cl l'I tabıbi, eczacı veteriner, kimya- \ Nı , .,_,., ... , - - - .,. 

-;ubaylar. 
- 5-6 !~azir~n 94 1 ~ünü leva- ~~;:;:::;::==;;;s==:::=~ıc::::~~~ 

istihkam, muhabere, süvari her 

Yeni kadrosiyle faaliyetini fazlalaştırmış bulunuyor. lst~bulun 
her cihetinde, her kıymette ve her cins emlak yazıhanemize teşrif 
edecek muhterem mü~terilerine emlakın bulundukları vaziyeti resim, 
harita ve ha li hazır hususiyetlerinin mütemmim tafsilatını verir. 

U cuz binaların mevcudunu da dikkate şayan bulacağınızı arz 
eder, yakında taksitle satış eervisimizi açacağımızı lıaynı müşterileri
mize bildiririz. Galatasaray köşe apartımanı No. 5 E M L A K l S 

\. Mutavassıt kabul edilmez. 1 

ANBAR iNŞAATI 
Toprak mahsulleri Ofisinden: 
ı - Sincanköy istasyonunda yapılacak anbarla idare 

binası vesair işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 70 275.34 «yetmiş bin iki yüz yetmiş 
beş lira otuz dört kuruş» liradır. 

2 - Eksiltme 6/6/941 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofis 
binasında yapılacaktır. Eksiltme şartnameleri 5 lira mukabl

' linde umum müdürlükten alınabilir. 

" 3 - Muvakkat teminat 4763. 77 «dört bin yedi yüz altmış , 
üç lira yetmiş yedi kuruş» liradır. 

4 - İstekliler tekli! evrakı meyanına eksiltmeye girebil
mek için ihale tarihinden nihayet iki gün evvel Ofisten ala
cakları ehliyet vesikasını koyacaklardır . 

5 - Bu inşaata muktazl yalnız 6 ve 8 m/m kutrunda ol
mak üzere 6 ton betonarme demiri Eskişehir silosundan ve 
muhtelif eb'atta 1 ton çivi de Ankara veya Eskişehir silosunda 
teslim ~artile bedeli mukabilinde müteahhide verilecektir. 

t eden. 
4 - 7 Haziran 941 topçu, ölç

me, ışıldak büyük küçük rütbeli su-

• ... ......_. 111 ~ ·' • J IDAHS\Nl 8!~J.~·BAHKA1Ttf0A. --------------------1111 «4065ıı 

baylar. 
5 - 9 Haziran 94 1 günü jandar

ma. harp sa-nayii küçük b üyük rüt

jKRAMiY~Ll HE~ AÇAR l' T~ iŞ BANKASI "--._ 
-------------------------------aıı! beli subaylar. 

6 - 1 O H aziran 94 1 günü nakli-
ye, otomobi: küçük büyük rütbeli 
subayla r. 

7 - 1 1- 12 Haziran 94 1 günü de
niz, demiryolu. hava, harita her rüt
beden subaylar. 

8 - 1 3 Haziran 941 günü hesap 
memuru, ve m uamele memurları. 

9 - 14 H aziran 941 günü ask eri 
h akim ve müşavir, muzika, imam
lar. Esnafatı askeriye. 

1 O - 16 Haziran 941 günü p iya
de yarbay, binbaşı, yüzbaşılar. 

il - 17 - 18 - 19 - 20 H aziran 
94 1 günü piyade üsteğmen, teğmen, 
asteğmenler. 

Küçük tasarruf hesapları 

1941 ikramiye planı 
KEŞlDELER : 4 Şubat. 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 İkinciteşrin 
tar ihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 Llrall.k = 2000.-
1 .. 1000 .. = 3000.- .. 
ı .. '750 .. = 1500.- .. 
t .. 500 .. = 2000.- .. 
s .. 250 .. = !000.- .. 

35 .. 100 .. = 3500.- .. 
8t .. 50 " = 4000.- .. 

300 2!t = 8000.- .. 

12-21-23-24-25-26-27 -
28 HEıziran 94 1 giiınü: her hangi bir !!!!!il••- Doktor ~-••111!1 
sebepten dolayı yoklamaya gelmi- Ç 1 P R U T 
yen subaylar. ( 7 l 78) Cildiye ve Zührevlye mütehassısı 

••• 
Betiktq askeı-Jik •ubeıinden: 
1337 doğumlularla ihtiyat erabn 

J'oklamaya davetleri. 

1 - 1337 doğumlulardan şim
diye kadar .ilk yoklamalarını yaphr• 
mamış olanlar ile 3 l 2, 332 ihtiyat 
erlerden 941 yoklamasına gelmemi~ 
olanların haziran 94 1 seınuna kadar 
cumartesi gününden maada h er gün 
oubeye müracaat etmeleri. 

2 - Mezkur tarihe kadar yokla
maya gelmemiş olanlar hakkında 
1 1 1 1 sayılı As. kanununun hüküm
lerine göre para cezasına çarphrıla
cakları ilan olunur. 

Fenni Sünnelçi 

Emin Fidan 

Beyoğlu Yeril Mallar Pazan kar
şısında. Posta sokağı köşesinde 
Meymenet apartunanı. Tel: 43353 

ZA Yi - Trabzon askerlik ı;ıubesin
den aldığım terhis t~keremi ka.ybet
t.im. Yenisini alacağım.dan esklsin1n 
hükmü yoktur. Vakfıkebirli Köse oğul
lanndan Mahmud oğlu Mevlfıd Güç 

ZAYİ - 309 numa.ralı Fevzlpaşa. ı:no
törünün seyrüsefer plakası zayi ol
duğundan hükmü yoktur. Sahibi: Hü
seyın ÇelebL 

ZAYİ - Eminönü kaymakam.lığın
dan almakta olduğum maaşunda kul
landığım tatb~k mühürünü kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Mart Minasyan 

z.\ Yi - Edirne Karaağaç 241 nci 

1 

alay birlncl tabur 2 nci bölükten 940 
senesinde aldıj'.\"un terhis vesikamı ;ve [ 

1 

nüfus cüzdanımı zayi ettim. Yenisini 
Kabine : Beşiktaş çıkar.~cag-ımdan c~kl.slnin hükmü yok-
ERIP apartımanı, tur. Usküdar ToptaŞ'l caddesi 200 nu-
Tclcfon: 44395 - maralı evde oturan Hüseyin oğlu 
Evi: Suad ye L- Hamdi Ergenç 1329 

Türk hava kurumu İstaiı bul Ş. Başkanlığından: 
_ 1 - Yalnız kAğıdı idaremizden verilmek üzere nüınune ve şartnamesine 

~ore imA.l ettirilecek iki milyon fitre zarfı açık: eksiltmeye konulmuş.tur. 
2 - Muhammen bedeli 2500, muvakkat teminatı 187 5 liradır 
3 - Eksiltme 30 Mayıs 941 cuma günü saat 15 de TÜrk hava ·kurumu İs-

tanbul şubesinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. . 
4 - Nümunesi gösterilir ve şartnamesi parasız verlllr. 
5 - İsteklilerin . kanunun tarl! ettiği vesika ve temlnatlarlle birlikte 

belli giln ve saatte Istanbul şubesine müracaattarı. (3927) 

fJİİnde 2 defa· ••• 
Oiş1erinizin sarı kirini g idermek için her sabah .•• ·ve 
dişlerinizin çür ümesine mani o lmak için de her akşam 

ı fırçalayınız. Bu fırça lamalar, itiraz kabul etmez 2 IU• 

, zumlu am~liyedir. Aynı zamanda biltün dünyada tanın." 
mış en mükemmel Cins diş macunu olan o E N T o L ·11 
mutlaka kullanınız. 

Dentol 

Ordu Hastabakıcı hemşireler okuluna aid bazı 
izahat ve okula kayıt ve kabul §artları 

1. - Ordumuza. hasta.bakıcı ve hemşire yetiştlrmek ~re Ankarada M. 
M. V. tarafından 1939 sen esinde açılını§ olan hasta.bakıcı ve hemşireler <ku
luna bu sene de 50 tale~ alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, bulunduk· 
ları mahallin valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik şubelerine dilekçe ne 
müracaat edeceklerdir. 

2. - 3433 sayılı kanun m ucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

3. - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastanesin
de yapacaklar; ondan sonra. arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi teşek· 
küller ken dilerine açık olacaktır. 

4. - Tahsil müddeti 3 sene olup bu müddet içinde okurlara ayda beş Ura 
harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen okula. aid olacaktır. 

5. - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira asli maaşdan 
başlamak üzere maaş alacaktır ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır. Bu za
man dahi iaşe, giydirme ve bannma. orduya. aid olacaktır. 
dahi iaşe, giydirme ve ba.nnma orduya aid olacaktır. 

6. - Okul 15/Eylfil/941 de tedrisat a başlıyacaktır. 
7. - Okula. kayıt ve kabul şartlan şunlardır: 
a - Türkiye Cümhurlyeti tabaasmdan olmak ve Türk ırkından bulun

mak. 
b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her 1kllmde vazife görmeı:te mil· 

salt bulunmak ııbunu her hangi bir hastane sıhhi h ey'et1 raponı ile tesbit 
ettirmek ve evraka. bağlamak lbımdır.• 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmıyacaktır. 
d -- Kendisi, ana ve babası iffet ehllnden olmak ııbu vaziyet pollsçe tev

sik ettirilerek evraka bağlanacaktır. 

e - En a.z orta okul tahsilini bltlrm.J.ş olmak celeme ımtihanlannda mu
vaffak olmak şarttır. Veya bu derecede tahsil gördüğilnü lsbat etmekı tas• 
(likname veya. bllllun tasdlkll bir suret muameleyi evrakına eklenecektir. 

f - Evli veya ol.şanlı bulunmamak uevvelce evlenip boşananlarla. koeuı 
ölmüş ola.nlar kabul edilir.• buna ald medcnl hAU blldirir müsbe1t evrak keza 
eklenecektir. 

g -- Okur sıhhl sebepler dışında. okulu kendiliğinden terkettlği, evlenme 
sureti ile veya. dlğer inzibatı sebeplerle okuldan çıkanldığı, altı senelJ.k mec
buri hizmetini yapmadığı veya. tamamlamadığı ve yahut sıhhi sebepler dı• 
şında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mektep masraflan
nı tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna 
da.ir noterlikten tasdikli ve kefilli bir taahhütname verecektir. 

8. - Yukarıdaki şeraiti haiz olan okur, okula imtihansız olarak kabul 
edilecektiI. 

9. - Yukardaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenler• 
den, vilayet veya. kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya. askcrUk 
şubeleri vasıtası ile evraklarını doğrudan doğruya Ankara merkez hastane
.si baş tabibi ve okul müdürlüğüne gönderilecektir. 

10. - Müracaatlaı-ın Ağustos 1941 nihayetine kadar sona erdirilmesi lA
zınıdır. 

11. - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarlhlert 
aynı. makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

12. - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankamya kadar gelmek ve 
okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi hastalıkları tebcyyiin eden
lerin memleketlerine gitmek için masraf e<iecekleri yol paraları kendılerlne 
aid olacaktır. • 38Si • 
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