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Sahlfe 2 'AKŞAM. s Mayıs 1941 

Geceki Da Sabahki Haberler ] 
Yunan harbin- Ordu' hlzmetlerl 

de Alman kamara•ındaki 
b 7 S BO b • Ankarada g&ıüllii basta bakıcı kursu 

ayı ı - ın ve bir dikiı aervisi açıldı tniizalıere 

Avam Harp tebliğleri 

Alman teblifi 

Yunan topraklarinda 
muharip hiç bir 
İngiliz kalmam 

Reuter muhabirinin mü- anam.&ına yaıdimôan 
AnDıa 2 tıeıetcmJa)' - Yar- rme Akw>lq bu nraun mahiye- -bade liarp iatibaalab 

talıedesi: Tanı liava 8"elller eemtyethıfn gönQIHl Uııı 1'8 Tlrk kaibnma dftoEn ftZl- s&iittileceli 
Berlin 2 (A.A.) _ Alnrm ordulan hakimiyeti olmadıkça bımı sayın bayan felerf anJetaıı bir mıtuJt qJemlş--

Ba.1tup>andnnJıtmm tebliti: Yuna.- bir liat muliafaza :lnano::nün huzurJle ~ saat Ur. Bunu. lııfUl! 1ılGdafaa ~~ ·~ _ ,. •J _ "D--'- .4.a ...... _ 

ntstanda: Alınan ordusu ~filleri dil .,,...~ mhhat dairesi retıd --1 _. - - -- ..._.. _ __.... 
ıırora"nm 1Ka.lln1 btt.ırm!flerdlr. Yu- e emez 15,SO da NO.mune hastanesinde 5 "'"™- mil ~ m1JlıalJ1r1 razıyor: 
nn.n topraklnnnda muharlp hlç bfr ~ Ba İn&ıtı hastane- lumun açıt •n1dbl. takip ~ ~ bettmda. Avam tama-
in&lllz kalmnmıttır. Mora.'nın cenub Kahire 2 (AA) _ Yunani,t.an- ' yan ' tir. Bundan sama ilk den gen&- ıif!}• ~ ~ ld gtlnlük 
ıımanıannd::ı. kaçmakta ola.n İngiliz d d"" iti". • d. _...111· .. __ ı.ı..ı nfn muhtelif dairelerini sfyaret ral ... __.__ ....__.._.. __ ___,..,.. a:dJiıfrıere, YvnantSJtane. J'&ıtbm me-

b an onen ma auuır m~er -.-a ~ ~ .....,. ;...~ h 
bakiyeleri vapurlara 1nm."eden tutul- y . h lerind ki AJm.an etttkten sonra ordu hasta.bakıcı T\--"- ba +- ..ratudm ~ ~-- arp 
J11u.slar ve esir edllm1iJerdi.r. İnglllz wuuııstan arp • e.. ~ınau sonra ayın yan .ı.n- wıtwıJAtmı ~ dalr olacak-
es!rlerinln sııyısı 8,200 dilr. ao nisan- kayıplarıma 75-80 ht-:. kı~ı olduiu- mektebinde ayni.an salana geçe- önil hıfmmbba emtıt11sane gide- m. B. ~'!n. JJUllLI' rtın1l rad-
da tanklarımız Korent körfezinde blr nu tahmin etmektedirler. rek gönülltt basta.balacı olmak ret burada turulall "(or'du gıen:oı.. ,.OLta ~ nutulc eltin 11mumtye 
düşman nnkllye gemislnl batırmış,la.r Londra 2 (AA.) - Reuts ajan. . . . bstıı:ae llJıl taıılr ,. .. .,.ır. Bt\k\ı-
ve dJğer blr nakliye gemisini teslim ımın Yunanistandaki İngiliz YO mı- ftzıere gelen bayanlarla görüşmüş- l'ft dlld§ llel"Visl) nm de 8Çlbo me- meıtl tenk1d ~em~ olan-
olmağa mecbur ct.mışlerdii'. puatorhık lcuTVetleri neadincle.lti tor. Cemiyet lDllumt ktUbl Meb- rastminde hazır bulundu. 1smı n.ztyetfert de bunu g&rtemıek-
Şimall Afrlkada: Alman ve İtalyan muhabiri Yunanistan muhareliele- tedlr. 

savnş tayyan:Icrlml1Jden milrekkep bir rinden çıkarılaçak mı esaslı netice- Berkıealn dllı:t:ati dalı1ll oepbeye ve 
~~teşekküller Tobrnk ~tv:ınnda düş- ]erin tabit kuvveti doİayıaile aıörii- Sabtkalı Satı·m -metresı· ~ mlllbat& miiW..eç-.m ... n lsUhkıl.mlarmı buyfik b!.r mu- _ . • • db&ır. Harp ıme.IA.tı namr.ı dfln a:ır 
vıı.trııbyeUe milteadd."1 defalar bom- nuıte zaptedilmez bıı. mahıyet an:- 'tılak mıamtı battmda memnun.Jret-
bardıman etm.i§lerdlr. Trun bomba eden bir hatbn. tamım hava ıamıa- Mu·· kerrem·ı barda 0·· ıdu·· rdu·· b6lıf btı: cevab •erınJştir. Fakat di-
~bctıeri bataryaları harp bar!cl bı- ycsi n!tında olmadıkça. muhafaza fm' mıeseleler ft!'dır. Bazı parlD.men-
n.k:m~lar ve Pllnstrlno kalesinde ve edilemiyeceii noktan olduğunu ıtD la!arı, it llMln Bnln'1n so.nay1 
ccpbıı.ne depolannda §lddetll lnfllAk- kaydetmektedir. K t• J • t• :a.- ki k _J _ llllfeıb&ıııtı 'Ye ~ ı.ttında daha. 
Jar tevlld etmiJlerdlr. Torpil tnyynre- Muhabir Almnn haYa lnıTYetleri· a ı , cınaye 1 mtn:ea p açmışsa otl ...... r !ı&ft!aet ~ tsf.tyorlar. 
krl de kara muharebelerine muvaf- nin bütün müdafaa kuvvetlerini b J ~r mmahıl.n b.bll <Jktııtlf kn-
fnkıyetle ~tin:ık etmişler ve bir hava kıymetten dG§llrdilğüntı kaydetmek- za ıtaca yaka ancacagı"' muhakkaktır im~ &mi etnwktdr. 
muh:ı.rebC<"...lnde Burrlcane tipinde l üd r L -tla 
d-rt t ----'-I dn..n ...... naıer ve te ve geri aman m a aa na rın-

o av rıyy~ı "'1~ ... ~ d b" h ··~-L · • d 
dlR°ct' blr tııyyareyl de yerde tahrip a ır ava muzanereti eayesın e BWldan üç aene eneı. Belediye el- aaıı wnanldd&, aellmfn lllldsl slb1 
etını.~lerd1r. tutunmak pek müml:ün oldağanu ftl'IDda pollis B. Buan Bamin1n evine bn'lıshtla.r ,..,........., n.lıllıııe lt.lba-

B:ı.hriye toplan Akdeıili:de dört İn- söyledikten sonra AnzakJann çok hnmllık maDadlle gl:rerek bedisin\ rDe Makerıeml bol para De tatmin 
gfliz torpll toyyareslnt düşürmüşler- kahramanca dövüıtüklerini ve bu lDdtrmft: suçundan ıdama. ~ edem.emıesl ikisinin uumı ~ ve 
dir. k.ahramanlılı.: kzı.r§ısuıda Yunan aa- bulunan Nıwma -*akta göoııcülük e~ Mmterrem Beyoğl11Dd& ~ 9l!DÇ1e ta.-

Sırp pa#riği 

tevkil edildi 
SU1hlı teş1f tayya.relerimlz İngilte- kerlerinin hudutsuz bir bayranL1' t1li annfl~ =tbu = ~. Kadın, JM&I J'&ftŞ Sal1mi 

ren!n cenup sahlllnde bir silih :fa.brl- duyduklannı ilave etmektedir. ~nl t olmTa __ A,. saı'ım •-fMde b1 1bmale, geceleri eve relm.emel!'e ba..<tla- A'---'-·- C!.:- .. •t 
tasını bilhassa muvnf!ııkıyetJe bom- u un.an eı.-.-... ~ e r mış, bu uıiı ,ımbJıtalı da tı,ı fle7Xllrm1- uınuuar -.A&.., tacına aı 
bc:ılamışlar ve blr ticaret gem1sl.n1 Atinada kurulan yeni AbJkalı dün ıeoe Gard.en bardn bit re;rek :Mükerrem.in pq1.ne ~tlştür. micevllerleri de ele 
P1ymouth cenubunda batırmışlardır. bu··ı~met cinayet lşlemıl§ ~bir bdını llldtir- Salinı, M'Qkerrcmlıı ~ltmda Gar- _ _:-1:ı 
Donanmanın uzun ır..enzllll toplan K.U ıniıltftr. Bu .ı;abıtalmm mdilntiiğtı ka- den bara devam e«Jlb\l ~ve -~uı er 

Douvres açıklannda vapurlara. te- Hanya 2 (A.A.) - Ege ajana- duı bndl.s1nlo Oll 8e!ledenbeı1 metresi. gece aa.t yirmi 1lc11'e dolnı bam git-

alrli bir ateş açm]ftır. nuı bildir~ne göre Girid pzet~ = be::e. ~tik~rrem miştlr. .&akara ı (Rad1o ~) _ Yu-

.A.Li Ue VELi 
X eni yolcu ıalonu 

Ali - latanbulda yeni yolcu 
salonu açıldı, Veli... B. Raufi 
Manyas, ıazeteclleri de davet 
etti. burasını gezdik. Pek iyi dü· 
oünülüp tertiplenmiıt doğrusu. 
f.ak.iden bu tarz umumi müesse
seler, bin ayak bir ayak üstünde. 
l>ir 91lantı, bir bela ifade eder· 
di. Mesela, hastanelerde öyle 
değil midir~ Hzı.atane kö§elerine 
ablmak> denirdi. Sade bakacnk 
kimsesi olmıyanlara böyle bir 
atılış ıeva görülürdü. Halbuki 
timdi haatanede tedavi, evde
kinden bile daha makbul bir hnl 
aldı. Tıpkı onun gibi, prk usu
jü, üstüstc. altalta, heybeli, tor
balı. itişli kakışlı seyahat de ar· 
bk memleketimizden kalkmak 
yolunu tutuyor. Bu yeni yolcu 
sa1oau onun müjdecisi ''e baş-
~n~cd~ • 

Böyle tefckküllcr aayes nde, 
vapurla bir yerden bir yere git
mek, yorucu, üzücü bir §CY ol
maktan çıkarak, keyif verici bir 
mahiyet alacaktır. Evde yol yor
gunluğu değil, yold:ı ev yor,..un
iuğu çıkanlacnkhr. 

Veli - İhtiyar, dul ve çocuk 
hemşehrilerimizden bazılnrını ls
tanbuldan selametlediğimiz ~rün
ler zarfında açılan bu güzel yol
cu salonu münasebetile ııunu da 
eöyleyebiliriz, Ali. .. İnşallah on· 
lar da, bizler de, bütün vatnn
daşlar da, bu tirin yolcu salo
nundan çok ferah günlerde, çok 
bayırlı seyahatlerde gider gelir, 
gıder gelir, yine gider geliriz ... 

Alivcli 

Mecliste Savaş tayyare tıeoekküllcri dün ge- leri Atinada ifgalden aıonra 'Alman- ve ~ blı: ta.ctmdır. nşın Salim, MülceneDı1ıı barada bir IOll*.'f paWI Oa~ AJmaıı!ar ta-
ee yeniden Ltverpool iaşe 'ft1nanına lar tarafındaiı bir hük1lmet kurulma- Mi.i1tcn de b1 k de!ala Bali adamla ot~ oldatumı a&'üzlce. Jlllfrnden teft:U ecftım~. &tu1ar- Dün" k"" · t" d " 
ınm~k ve yangın bombalan a.tımı§- ama hrp nefretlerini bildirmekte min yap;: hı~ara. ~ ~ ağzına gelen küfürlerl sa.vurd~ cı.ıır ıı:a patıt. ~VJUlUl tıçıü u ıç ıma a muza-
lardır. Şehirde ve llmanda ast.eri .. l:iıı" . v• sonra yanın.de. bulundu.rclu#U taban ~ tk9Jıee!ne muhallN. AJJD8ıllla- kere ve kabul edilen 
tıhemmlyetteld bedefierde bilyük :ran- ve mu.tev JJ? oyununa gmnegı mek ~ onun çalıp leıL1rdlli ~ayı casmı ~ n altı tortunun beps\- llll oriOdi>kslarl& SJ1 pçbımedill a.n-
tınlar çıkını~ "ıntuA.klar obıı:ıJ§tur. kabul edea 'bırkaç Yunanlıya karp aaklamıdc au~c zabıtaca ?e mahke- ni kadının &:erine bopltmJotı.r. Neteldm. A~ or- layihalar 

İngUterentn cenubunda Te cenubu teeeeürlerini Dhar etmektedirler. melerce sorgular& çekllnı.1şt1r. Kurşanlal'dan tllt 1Joıla. gltm1f. ~ ~ relsl de yeni~ Ankara 2 tA.A.) - Bilyilk Millet. 
prtıtsinde Ilınanlara, e-ndfi.str1 tıe.ıdaa- CazctelCT büyijk bir kahraman- N Ba.ttA. ~em, hı::e ı-an: dü M~ kol, baea.k ve Jca.rnma kuruluşu mUna.sebetlle ppıliı.n Mccllsl bugün B. Refet Canıtez'in 
tına ve tayy:ı.re meydanlanna da~ bkla harbetmif ve niabehliz bir ai:let n::;:nen. =da~ ma.h~ lsnbet etmiş, kendisi de o aralık fır- ~de bullmmamıştır. Bin*n- mışk:uılıl;mda toplanmış ve celsenin 
laca taarruzlar tnclh olur'lluştur. .Faikiyeti kalJlsında mağkip olmuı kemeeinde Nazmı ft Sııllm1n yanında a.t ~de~~~,.. lıastan alltlh !etek YmıufiM.nda ~ Ya- açılıruısını mütenkip Bilecik mebusu 

Sc:ıpaflow üsstl berinde ilC baraj olan Yunan milletinin lüseiyatile maznun mevkf.lnde bulunmuş fa.ka.t Mu • a ~~.l'V&'-"" e.. flll!la'r1ada Al!mln ~e b.fll Ta- Ballh Bozok'un ve.fa.t ett1A1nl blldlren 
•ru d"·ilrlilm-11r L ' d 1 L:...b· _,.,,___ lmad ' shıe kaJdmlmıp eli. aldıl1 jiai'ala .,_ almdığı ~. Ba§vekAlet wkcresl okunmu<ı ve 

onu ~ _.. . D11 a am ann ...,.. ~r ~ o ı- bu ile J.ştlrakine dair dellll bulunma.- tesirfle bir mllddet D:ıra. ~Ur. Berlbı 2 (A.A.) _ AlmQ ıataıan ayakta beş dakika. sükft~ edilmek su-
.Alınan topraklan tızerlndıe ne riin- mlı beyan vc:ı blitun milletm temen- d.ıtmdan beraa~ ~. Ka.tU, o esnada taçm.ı.~. Salim Oltldc mwa-tınnda ftiı> tac:.ma. a1d retlle merhumun Mtırası taziz olun· 

düz ne de gece hiç bir düşman faali- nileı-i içinde kralın etrafında topla- İfte Balimle metresi Mütemm, 8.1- her tarafta mbrtae& sıkı lftlreı- ndcevherlerln blr bmunı eıe geçir- mustur. 
:retı olmamıştır. narak mücadeleye devam eden mil- n1~n1k1 ~ olaraıJc seneler- '9 aranmuma ratmen henüz ele geç- mete m11Vaffalt olmtJO}ardır. Bu ma.- Meclis bundan sonra ruzname.mıde 

J tal yan tebliği 
il h81dmıetia Yunan Jllilletini temsil ce tan koca dbl 181f'ml)lar '" biri- nıemlltir. Maamafth J8kalaı>IDMI n1- ~a iltica etJnW olan Sup pattf!l'i bulunan maddelerden Buenos ~ 
ettiiini i1&Te etmekteClhler. blıier1n1 dellcestDe ~.Fakat ~ bir eün meseleıddlr. OlmlloY1c; de teft1f edllmtft.1i'. posta kongresi kararl:ınnı havi me .. 

seleleHn ve milletler ıırnsı telei:omlnl-
llcıma ı CA.A.> - ita.ı:van ordula.n H kasyon mukavelesine ba~ı telgraf ve 

mnuınl brargUımm 331 numaralı Yunanı· ~an -'an ı·tıerı·n Alman deniz T'""rukta Nlr· eyan telefon nlzamnamelert nlb:ı1 proto-teblltt: Tayyarelerim1z Maltadn Va- ~· Ul V0 '1'U kollan ile radyo komtn!kasyon nlzam-
letta limanını bombardıman dmlf- namelerinin tasdiklerlne ald kanun 

:~d:ı::~ rı!ıe:ar= 43 bin lıngiliz müstakbel üsleri iden nntharebelet ~:~rı:bJl~ir~üzakerelcrinl 
esnasında Hurrlcane tipinde üç tay- Mecll.s gelecek toplantısını pazar-
r.ıre düşürmüşlerdir. 1 d Ce..tanfı 1 iaci ubifede) Meclise verilen yeni Şlmaıt Afr!Xada Bollum mmtab- talı/ive edildi planları bomba an 1 c.wr. l (A.A.) - Orta Şark k IA "h ı 
anda Alman - ltaıyan müfreaelerln.tn 'J laa:mz bava kavvetlerinhı tebliği: anun ayı a arı 
ft Alman tayJarelerbıbı faall1et2 1aaitiz hava kuvvetleri. Tobruk Ankara 2 <Telefonla) - Hukumet 
ı«ırülmilştür. Bu ıayyareler, dGlma- AI 1 &-- ~-·~-- Reuter a :.n•inin aalieri Bir petrol gemisi de da Acroma clvannda ta.rafından Mecllse yeni kanun lAyl-
nın motörlfi ve.satt.1n1, kıta tabfl.datı- __ man.ar ...-arma.au ,,___ halan gönderfl~r. Bunlar arasın-

bata la alçaktuı ~ il L--"l 3000 L: .. :..: muharriri yaziyor liaaara airabldi aakliye vuatalarmı bom· da tnhisarlar ummn miidllrlilğ{l 1939 ~~- rya nnı rd1 )"O an ..-ı en -..P.7 a an etmif ve mitralyöz atefine maıı _,, ~-ti heeıı.bı ve ordu subaylar 
-.rıuuardıman etmışle r. k-.__.-1.; b • • J"'- -
İtalyan ve Alman tayyareleri Tcıb- ter emr mec urıyeti • J •

1
• ~tur. Bir~k bombalann kam- heyetinin t.ertllne ald kanunun üçün-

n:t. ıstihUmıarmı §!ıdde'Ue bomlıar- ıa..il olmuı cBa mane11ralarda T iTk- Y •nı ngı ı.z bombalari onlara isabet ettikleri s&rillmü,tür. c11 ma.ddeslnln (!:> fıkrasının detlt-
dımana devam etmJflerdir. Burada lere 'lıar;i topla bir Ja,tüiii yerden 500 metre lncaiz avcı tanrareleri Tobn.ık tize· :m1~po~~=~~~!: 
tazyik1mJz tlddeönl gttt.iqe aıttıt- -..... .__...... a._!!_amla S'"-·-V.: ·-pta me«d-,Jeı..~ l • rinde aörGlen n birçok pike bom· desinin tadili hakkında tanun IAyiha-
DUkt.adır. Alman &V taY)'al'eleri, dilf- !%DU:fllt• ~ _._ _ _..w.- lllK' UUW:ol"s• - eq, IQ el1 enn bardıman tan-arelerine C:IUpnllliı &V• 

ınanm dört av tanares1n1 d~Of- llll9 tan<llld BackJHi+nctan ..,.,ı- ı.,ebbiia beklenebilir• çGIÜini açarayor Cl1aima refakat etmekte olan. Uç av-
11 =~tan askeri cev. tanunun-

Jerdlr. Dtl§man Deme 'Ye Bl:nlU1 bt- n1 guıeral BlmleJ AnRralJa Raıt>t- a tayyaresini alevler içinde dütür- da mevcud husu.si atıflann mAns 
rine han aktnlan ~. Haan.ı J'll Ruınna =bir tıeıcratta Y1i- L.-!ı b flrtlr Nüf --'- __ ,_._...._ 19 tmpuaııorl.uk 0 _ ., __ ,._ • ma,leıdir. uqıiıiz )iombardıman tay .. T9 filmullln1ln tayini hakkında B..-

a · mca ....,._t )'Oktur. _...,.,._. Lonclra % (>i.A.) - ncuter _.,... • (A.A.) - Bav& ~ --led C:lü•maa mevzilerini ·..e nail· ftltilet ~eresl alltnlı eneiimenlete 
Şarld Afrfkada b}'dıe detw mQbba bn'eaertda 1ılblljıill ~ afa....,m ubd muluurirt pneral bagln &f&lıdatı ,,__ " 

bir §eY olm.amıftar, 1ıl!Wlln1 bRdınttktıe:D llll!ıl& 181111 Dt.ve Sıir Hubert Hoqh Almaidann Yu- tebHli ~: lire vatıtalannı lK>mbardıman etmit- leW.edllml.§t~lr~. ----
lllmektecnr ..... tan harbinde Napob"cm t&biy .. :ı!!.~ eanra. bombardıman ler ve lnrıiliz kuvvetlerinin kara ha- 1 ki kU maş t&Ci ri 

•Tahlt,Je edDenler 1aktmu a..DOO cnr. Dl kullandılmı yazarak diyor ki: - men.sup Blenhelm Up!.rıde ııekltına müzaheret etmitlerdir. Per- • 
Habeşistanda Deıı"de l5llDleıtn .,. 1m JlaJde CS....di J-(jtJ • ısnnmüzdeki ma- tnguız ~len HaJder Alman de- tembe gecesi İngiliz bombardıman tevkif edlldı 

IOO den fala delllc:U.r. tncıııs b'Y- ....... enn B nıır bstne b.raı P tıeslrll blr tur- tan-releri Bingazi limaıuıiıa ve Mir Kmnaf f1atlarmda lhtlklr :raı:ımU 
wıllll1nden laazı A~ ü nevralarını beklemek lazımdır. 11 ruz JaPDUflardır. ln811lz ta:v:vareetıerl askeri hedeflere ll!cum etmiflerdir. suçlle bir müddettenber1 haklarında 
cllllll cıılmalc 1mere J1ı1ııa. plljlarmda maıaevralzı.r muhtemel olarak pnlar eok l-~-

ıngı")ız· ler dun·· de 1•ki ...... Ln" " dtlW :rerıer&ı ı.ooo M......, ~- -•---Ltu·. a ~~ ta.arnm ederek flddeW Dütman ticaret vapurlari üzerine de tatıkilaıt yapılmakta olan Suraakl mil-
- fÇU zanırett bud alm ......,.. ~ bir han daft at.eti ba.rajma ~üs birçok boml>alar ablmıı .,-e bir va- esseaesi direktörlerinden Moskovlç 'Y9 

İfgal ettiler ıd .__1 .Almao1ar'IJIWr-= I - ~ünıkiln olduğu. takdird~ termltler Te havuzlar mm.takasında par yakılmtşttr. Bir mühimmat depo- Plnhu llk 90rgulan icra edilmek tme-
baDlarm ,,....11.......,,_ Ll>yadakı ordusunu takvıye etme duman bulutıarınm JÖ.Sleldltinl ve ftJJlda infil&~ vubbulmuı "t'e büyü~ re baklanndald nrak Be berabee 
)NDm1"1r. .&1J&W"' kaneUedndm -.. ayni zamanda Trakyada Türkle- -~A- müddelumwnlllltçe Sultanahmet sulh 

Klıbire 2 (AA.) - Orta Şark '1maıı ~ ~re kup kuvvetli ve toplu bir hü- ;;:;' ~annm havya fuiadılmı mr yangın çıkmıthr. Benina tayya- ceza mahkemesine verllm1olerd1. Sulh 
Qlllumi kıarargahmın tebliğiı ft ~ ~.IA& ~ ~r. cmnda bulunmak MttelÜe Süveyti tlwlerdlr. Bleörllt m2~ezlne, re meydanı tekrar bombardıman eeza mahbmest d6n mrgularını mtı-

nm a.aUIMD -- muu.a-.ı. ...,..au_ blla1ara .,. d1ler binalara tam ıa- edihni§tir. teaıkip tevldflerine tara.r vennıptr. 
Habetistanda: Yol iluriadeld lhbM't* cı11n 1>'r pq 1IUl!l8. o da sapta t91ebbU. qlcmek. betler oldu""· ..-..-- Muhakemeleri 79-Pılmak için de n-

tahribııbn tarnm .. yam meam..,_ lllbdDt ftlltl. tm>uiJe tmparafDrl1* 2 - Bu teıebbüsle birlikte bab . • .. eu~ ....... _.. .. r. Şimali Afrikadaki raklan müddelumurntllk vantasile a&-

biı: aurettı.. devam -etmiftir. JCda1an. lrıatnUrzHn Vmsrbm W6lt.tlP- ~deoizindeID lngiliz deni& fi99ünü (Dn.mı ..mfe 7 sütun 3 ele) ltalyan a.nel kurmay Uye ceza mahkemeslıılJ c6Dıda~ 
mız. binnetice, Ambalasbi lıımut,ye dlr 9 AlnwnJeZ'ln ..,., ..... alı! ele pçirmek makaadile l.panya üı:e· •- ~tir_. ___________ , 

eden düıman mnzlleriae kup ta.- m;,llMlr. dacMn 'bir pyTette bahmmak. Ba Arnavutluk reiai aldG 
yik]erini arttarahilir. Kıtaıanm., lefebbtla yalım: Cebelüttank'm mu- Roma 2 (A.A.) - Stefmi ajan-
Bahrbar ve Dehubu igal ......... Bulgar kralı cleld ayni amanda Tan- lmlll 'blldirdiiine tare. Trablua tlz..-
dir. Cenup mıntakumcla hanUt • le ~ Faınnın ifgalini de nne ~ bir bava hOcumunda 
pyanı memnuniyet lııir tanda ele- leppm•an edecektir. Batvekil yeni llu'Cludlar, alır JUa)anÜ seneral AJishiero 
Yam etmektedir. • t-aa} edilen --1..:-leri S - Bulda.7 depplanm ele geçir- İçİn ne diyor? Mido %2 nisan'Cıa hastanede BlmOt-

Nairobi 2 (A.A.) - BilcliriJcti- &le ~& melt ... Kafkasya petrODeriııe dol-- tür. 
iinc göre Dessie' de iitiDam edilen ziyaret etti bir yol ac;mak. Ukranyaya hücum General Mielo, fimalt Afrikadalı:i 
harp malı:cmeıinin milı:tan lııeniz , ••• etmek. bu pk bir faraziyeden ziya- Benı 1 (A..A..) - CO.J' i): Rom.adan lta}yan Jruyyetleri ba~kumandzı.nlık 
tamamile teabit edilememiıtir. Dil- Mılıara 1 Clleıd10 pıılell)' _Bul- de bir lmklın ve ihtbnaldU. . . ~::e~~:.ı:::;~~= genelkurmay reisi idi. • • 
taraftan haber verildiğine ıeire, A- IR balı Dodl, Bulp.rlar ıan.fmdan BGtOn bunlar geniı pllnlarchr. obeı!cen ArnavuUutun hududu nasıl Macarlarin iıgal ettıklen 
diaababadan bazı ııivillerin tahlly .. illal edllen ~ Ea.n.l&, :n.,.. Fakat Hltlerin elinde iyi tealih edil· olacaktır? Arnavutluk Bnqvekll! Vra- akl 
ııüıe bqlanmı§tır. _..:_.. --.-... ._ mft uka- drüleri mevcuttur. clye göre Amavut.ıut, fhnalde Kara- topr ar 

Ambalagide, Alomata c:Jvuuıda - .,.. d1IW bazı--~~ .. ~-""" ~ 1:ılr :tısmını, cenupta Yugoslav- BaClapqte :Z (A.A.) - Stefani: 
<lüşman mevzileri Ye Falag pçlcla. mtlUr. Ecnebi müteliaıaiı ve }'ada ttll'ttlbün tarbndakl a.raziyl '" Son zamanlarda i§gal edilen mınta-
Cleki dü~maı kalen fiddetle Bull&1! paıteleri ua'.k ~ Bu}-. montör}er Arta ile YUnanJatanın Pıeteze llma.- katardaki askeri makamlar, 31 ilk-

liardıman edilmiftir. Elli kada~ bo;n-~~ llulgar ıctet.- Aabn 2 (Telefonla) _ lkneb! ~ = =ft ~= ka.· t8p')ıı .1918 den en:~l •. bu topraklar· 
ianm tam iaahetle hedefler uerme Dlltn ta' etı1ltll1 ,_..,..,.. ~ mfMael...,. ~• mon't6rletıln Slt!bdaını dar b~. Bmadl., ~!1e ıör.e. ela bulunmıyan l>utu~ ~uplann, 
dattüi6 görülmüttür. Bütün 'bu ba· nber, bu bdar -- arutde :mmı loln b.tta1 Vtl:lletlne ne IU1"eıt.1e eae~ Anıavud olan bir mll~ an~ ve yahuclilerın derhal 1 
•ata fttlrak eden tanarel~ bbtlltn tıem!n1 ~ ~ m81MIM edlleoeli ı.t1nncJa Jelli ntfmı nnbr. ka?Ja lltlt6metı bU 'b1ı .m.tüalan terketmeleri lizım 

Ke dem.eli? -
Bazı yaaılışların muharrir ve 

musahhihleıden eldir olduğu 
yazının gelişinden anlqılır. Fa· 
kat bazılan da 'bir tertip hatası 
eebebiledir. Gazetemizde küre 
aözü kürre olarak çıltınıı ki. 
ikinci fasiledendir. Bunu bir ka· 
rümiz bu sütunda tashih etme
mizi istiyor. Fakat biz cNe 
demeli~~ yi hak.iki yanlı§lann 
tenk!dine hasrediyoruz. Buna 
rağmen elbette: 

cKürre> 
dememeli; 

cKüre> 
demeli! 
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Aldıfımız solukları 
ciğerlerimize zehir 

gibi çekmesek ••• 

- Hıdarellez de geliyor... - de
diler. 

Birdenbire elim masıuwı çdmıe
ıine gitti ve duraladım. Hayretler 
İçinde kaldam. 

1939 yılının bu kır bayramı arife
sinde bazı kitaplar karıştırarak bizim 
ansiklopedi sütunu için bu günün 
mahiyetini ve tarihini anlatan bir 
yazı hazırlamıştım. Diğer müsvedde
lerimle birlikte onu da cebime k.QY&· 
rak matbaaya gelrni~; sekreterimize 
vermiştim. Yazı müdürü: 

- Maalesef, ayni mevzu etrafında 
yarır..k.i nüsha için uzun ve resimli 
bir yazı dizildiğuulen bunu ·koyaını· 
yacağız. - dedi; ve yan ,aka, giile
rek ilave etti: - Gelecek seneye 
ıaklar:ıanız yine kıymeti azalmaz •.• 
Tasarruf İyi ,eydir .•• Bugiin için ayni 
tütuna başka birşey hazırlayın. 

Çekmeye athğım bu bendcik. mü
teakib haftalar ve aylar zarfında 
bir çok sefer elime değdi; aklımdan 
çıkmadı idi. Nihayet sakladığım sa• 
manm zamanı geldi. 1940 m baha· 
rmda, ayni giliıiliı yıldönümünde, sa• 
rarmış kağıdlan ya%1 müdürüne sun· 
dum. 

Şimdi yine HıdıreUe:?:... Şqıyo
nım... Elimin ir.siyaki bir hareketle 
çekmeye gitmesi hiç de haksız de
ğil ••• Zira. dimağım bile yanıldıktan 
sonra: Bu 365 ııün bana bir buçuk, 
haydi haydi iki ay süratile geçip git• 
mi, görünüyor .•. 

Anı:ızm aklıma geldi ki, kısa müd
det sonra bu harbin ikUıci yılı dola
cak. Geçen seferki dört sene sür• 
dü~·dü; ne sürüncemeli gelmişti. Bu 
ise, gözümü açıp kapayıncaya kadar 
uçtu, gitti. 

Vaktile ihtiyarlar, «Hayatın ilk 
devresi uzan, son kısmı rüzgar sür
atile geçer!» derlerdi de hunu kuru 
lif sayardım. Meğer ne haklı imif
ler. 

Einstem nuariyesindeki nisbiyet'i 
fÖy.le anlatmışlar: «Aşk raındevunu• 
:za iki saat kalmıştır, size ilci yıl ge
lir: fakat randevunuz iki saat sürer, 
iki dakika gibi görünür. İşte herşeyin 
nis!Ji olduğunu bununl9. kıyas edi
niz.» Şüpheaiz diğer bir misal de 
çoc;:ıkluk ve ihtiyarlık safhalarmda 
hayatın kayıp akış temposudur. 

Dönle beş, albyla yedi ve sekizle 
dokuz nrruımda birer :.ene, bireı- bu
çuk sene eu, ~u e,,Jerde kiracı otur
tnl:şuı:. Bunların beheri bana yjr
miy fo kırk çağındaki hayatımdan 
dabı uzun görür.Ur. 

Milli mücadele 1919 da başlamıt· 
Aman yarabbi ... 1941 deyiz •.• Ara· 
daki mi.•ddet 22 yıl. .• Şu dünyadaki 
mevcudiyetimin yarısından fazl!lsı .•• 
İki kere daha o k!ldat zaman yaşaya
bilmem farzımuhal... Olsa olsa ta
bial:in bana müstesna bir iltifatı ola
bilir. HalbıJ1d nedir o devri dolduran 
hayat? .•. Nasd lahzada geçti ... Göz
tcrıede, sair Ali Mükerremin ?vinde 
Yahya Kemal!~ kar~ı kl'.rşıya otur· 
rluğu..rnuz ve üstadıu bize ümid ve 
cesaret ve:-d~ği günler, öyle muaz· 
zam bir tarihi devre teşkil edecek 
kadn uzaklarda mı buhanuyor? .•• 

Mukayese edelim; Meşrutiyet 
1~8~ ~n~~mu~; 1M4~ 
araların;la ancak altı yıl var. Bunun 

:AKŞAM Sahife S 
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ihtikara karşıt Borsaya nakliyat 
Makineleşen macuncu 

1 Çöp fırınları Eski lattmLuıu yuıJannda wew. 

1 
reni• Yabus bir tipi layık olduğıı 

Tecrübe iyi netice verdi Melıernmiyetle çizmeii unutmutlardırı · 5 mayısta başlı or Faturada değipkliğin 
önüne geçmek için: 'Eedbir 

aliniyor Ankara vapuru dün bir kafileyi neboluya 
Fatura Uzerinde ~-yat~~ o-ötürdü. Trenle sevkiyat 11 mayıstan 

ihtl.k!rdan kurtulanla.re. ...._'i" ~.., & 

odam. yenl tedbir a~. Yeni. kavl 7 hazirana kadar SÜrecek 
rara göre yerli ve ecnebi her n.e 
mensucatla. makara lplllclerlda. ~~~- Dün saat 14 de Galat.a rıhtı-ı Iı 460 yolcuyu alarak Mudanyaya 
ğer her nevi iplik satı1lann r • d har '-t ...:A 
ka ve imalMhanclerle muamele ye..- mın an el\,Ç Ç\,len Ankara va- gidecektir. Yolculan Bursa.ya 
panlal', topdancı ve yan topdancılar puru parasız nakledilecek yolcu- tren götürecektir. 
verereklerl faturalarda ~rak.!._nde lan ala.rak İneboluya götürmüş- 6/5/1941 tarihinde saa.t onda 
~mı satış fla.tl gösterm~ .. m.,-....,ur 
buiunmaJctadırlar. tür. Bugün Zonguldağa gidecek Galata nhtımından kalkacak 

Bu kararın tatblka.tına mayısın lldnci parti Aksu vapurtle hare- Trak vapuru 4461 - 4560 numara-
on beşinden itibaren geçilecek ve her · . . 
za.ma.n kontrol yapılacaktır. Bu hu- ket edecektir. h 460 yolcuyu Mudanyaya götü-
susa tiayet etmiyenler, oe1alar kanu- Mudanya hattına recektir. Yolculan Bursa.ya tren 
nunun beşinci maddesi muciblııct .d ki götürecektir. 
tecziye olunacaktır. gı ece er 
Kravat için azami kar İstanbul vUAyetinden tebliğ Trenle nakliyat ne 
h dd. yakinda tayin edilmiştir: Mudanya hattı iskele zaman baıhyacak? 

a 
1 d .1 k ve istasyonlarına gidecek beyan- Trenle nat:ııya.t, beyan edildiğine g~-

e ı ece nameye tabi yalculann hareket re 11 mayısta başlıyacaktın 11 may111-
Flat müraka.be barosunun tedkik- .. tan 17 mayı.sa tadar İzmlt ve A~ 

ıerı üzerine gömlek fl.a.tlerlne Azami günleri ile saatleri ve beyanname- pazarına.. 17 mayı.sta.n 22 ma.y:ısa. ka-
kA.r haddi te~tt edlldlittnl yazmllJ· deki vesika numaralan, inecekle- dar Vez!rbaıı, Esk1şeblr, Küt&hya., Af
trk. Büro, gömlek fla.tlerUe boyunba.- r1 iskele ve istasyonlar aşağıda yon, Eğr1dlr, Burdur, .MQeh1r ve Kon. 
ğı ve ppke. fla.tlertnt de tedldt: edt- ,....,1.....,,.,t • · yaya, 22 m.a.yıst;an ltlb~ de Mersin., 
yordu. Şapkacılatla yapılan temasta Y--~ ır · Adana, Fevztpaşa, Meyda.nııeM>ez, Ma-
aradald rekabet yüzOnden fiatleıin 5/5/1941 ta.rlhlnde saat onda latya, Eiazıt. DJ.ya.rbaJo.r, Kayserl. ~ 
düştüğil anla~ılillUJ, Azami tıat tesbl-- Galata nhtımından kalkacak vas, Erzlncana t.adar se~ başlı
ttne lüzum gört11mfln.lştir. yacaktır. Son ka.flle 7 haziranda ba-
Boyunbatı fla.t~rlndeld tedk1kat Trak vapuru 4361 - 4460 numara- reket edecektir. 

devam etmektedir. Yakında tedkJkl• 
ikmal edllecek, boyunbaRt sa.tışlanna 
Azam! klr ha.ddl tesblt olunacaktll\ 

Sümerbank umum 
müdürünün tedkikleri 
Süm.erbank umum m!ld1lrt1 B . Bat

han Zihni Sanus tedklka.t yapmQ: 
üzere Ankaradan şehrlmlze ge~lr. 

Dün sabahki yangın 
Bir işçi yandı, bir kız da 
ağır surette yaralandı 

Feshanedekl tedklkatını ikmal eden _ 
umum mlldür dlğer fa.brtkalarda Dün sabah saa.t dokuza dogru nan fabrika çıraklarından on dört 
meşgul olacaktır. Mısırçarşısı clvannda Ketenciler yaşlarında Hasan muhtelif yerle-
~ümerbank umum mfidilrlü~ fia.t semtinde Sabuncu hanında bir rinden yanarak kısa. bir müddet 'l 

mürakabe komJsyanuna müracaat _ 
ederek son günlerde ham deri flatle- yangın başladıgını yazmıştık. On içinde ölmüştür. Yine orada bu-
rinln gittikçe yükseldl~l ve 65 ku- dört yaşlarında blr erkek çocu- Iunan Dona ismindeki musevl ' 
ruştan 90 kuruşa fırladıtını bUdlrrnlş, ğun ölümü ve ....ı ....... ~ iki yaşların- kızı da muhtelif yerlerinden ya-
tedblr alınmasını lstem~r. Flat mü- ., .... JJJ-4 

rıı.ka'be bürosu piyasada tedkikat ya- da bir musevl kızının da yaralan- ruklar aldığı cihetle hastaneye 
pacak, deri faı'brlkn.törlerinl, tüccan maslle neticelenen bu yangın kaldırılmıştır. 
dinliyecektlr. Tedklkatın hitamında.. .. . . 
hazırlanacak rapor sümemank umum hakkındaki tahkikat dun bıtmış- Derhal haberdar edilen ve h~-
müdürlüğüne gönderlleeektir. tir. Alınan netice şudur: dise yerine gelen itfaiye, ateşi 
Yakında. halk tlpi kunduralann B. Ziya isminde birine aid bu- daha fazla büyümeden söndür-

tıatıerı ııa.n <'dilecek, tmalAto. geçlle- - . 
cektlr. sümerbank hnlk kunduralan- lunan Sabuncu hanımn bir ka- meg'e muvaffak olmuş ve dığer 
nı ucuza ımaı edebilmek tçhı dert tında B. Ka.mlle aid krem ve flit taraftan Eminönü merkezi ile 
fiatlerlnl yükseltmemeğe çalışacaktı!' "dd i ··-~'ik tahkik t el · 1ma1Athanesi vardır. Burada, mu e umu.uuı a a 

Tarihi mezar taşlari krem imalA.tı için sabahleyin ya- koymuşlardır. 
toplanıyor kılıp hazırlanan gazocağında bir- Fabrika sahibi sorguya çekil-

Topkapı mezo.rlı~ın tarfhl meza.r denbire bir parlama vukua gel- miş, hA.diseye çırak Ha.sanın se
taşı müz~sı haline konacağını, bura- miş ve bunun neticesinde kıvıl- bebiyet vermiş olduğunu söyle
dakL ağaçlandırma işinin im plA.na cımlar gazocağı civarında bulu- miştir. 
alındı~ını yazm~tık. 

İleride müzelerle bir !htllrıf çıkma.- nan patlayıcı maddelere isabet Aynca kaza mahallinde bir ı 
ması tçln Belcdlye reis muavinlerin- ederek bu maddeleri tutuştur- keşif yapılmış ve bu hususta ha-1 
den B. LfltfL AksOY yanına Müzeler t 
müdürü B. Azizi alarak Topkapı me- muş ur. zırlanan rapor tahkikat evrakına 
zarlığına gitmiştir. Müzeler müdürü Bu esnada ocak başında bulu- eklenmiştir. 

- , acuncur •• 
'fırınların yapılmaıina Eeki istanbu! ıokaklannm 0 ne 

baılanacak P~lak, ~ rı_e rnühim ve ne dik.kate 
deger bU" sıınası İdi! Macuncu ayni 
zamanda küçük bir saz heyetine rl• 

Şehrin çöplerlnl :vnkmak ftsere Edlr- riyaset ederdi. K d" • k ı -
nekapıda bir çöp nünıune fırını m.,a klanı al en ısı e ser YA 
olundu~u, ilk tecrübenin muva!fa- tındaet ıJ.a:!ti ~İc~ tcpıiai ba
kıyetle neticel~ndI~nl. ynmuştık. Fı- .. ' •. .. 0 tugunı.m albnda 
rında. y~ sebze ve yaş meyva yakına 0 onden Yuruı:, . maiyeti erluinı da 
tecrübesi de yapılmış, içine b!raz kö- arkasından gelırdı. Onu takip eden· 
miir tozu karıştırıldı~ takdlt"de bun- ler ud keman çalarlardı. 
lann da kolayca yandığı .an.ıa.,ılmıştıi'. Macun tepsisinin içi bir taknn lll· 
Nümune olarak inşa edılen Belediye yııız küçük müsell ı ~, __ _ 
çöp fınnı tamamtın müsbet. netice . . es ~r~ ay, uı.u.aŞtı. 
verdiğinden çöp fınnlannın inşasına ~unların ıç~~':. z~~c:fill&, darçınlı, 
katı olarak karar verilq proje ve limonlu ve türlu turlu esanslarla ya
keşitlerln Belediye İmar işleri müdür- pılm1t, çeşit çe~it renkli macunlar 
Iüğü ta.rafından bazırlanma&na. ba.ş- vardı. Müselleslerin tam ortasındaki. 
lanmıştır. boı yerde küçük küçük, İnce ince 

İsta.nbulun günlük çöpü 400 tondur. sopacıklar bulunurdu. Macun bir 
Edlmekapı ve Mecidiyeköyünde inşa demirle alınır bu sopalara ·ı 
edilecek iki fırın bir miktar çöpü ya- ril ___ , ' --'- et:?"• ~ 
ka.blleeektir. Belediye relsllğlnin ka- çev e sanı~, çoc~lara .. verilırdı. 
ra.rla.ştırdığı şekle göre fırınların yak- Onu YeJ?lenm ~e ~ır uıulu erkam 
m.a.ğa yeti§tiremedll?'i çöpler de şlmdl vardı. Öyle çıgnerup yutuhnağa fi. 
olduğu gibi denlzııt döküleceldJr. lan gelmezdi. Ağzınıza sokup çıkıl-
İnşaat molozıannın çöplere karıştı- rac:ak ve yavat yav~ emeceksiniz.. 

rıldığı.ndan şlkA~t eden çöp milteah- Bu sırada etrafınızdaki arkadaşlnn
hidl çÔJJf'.~n sayıla.mıyacak molozltm nm da İmrendireceksiniz 
denize dok:mek ıstememt.ş, çöpün t:ı- • 
rtfln.e lüzum hasıl olmuştur. Belediye Siz macunmıuzu yerken. macun-
lle mütea.hhid arasJnda ya.pılan bir cunun refakatindeki çalgıcılar da 
görüşmeden sonra. çöpün tarın yapıla,.- fasla b~larlardı. 
bilmiş, ~t molozlarını müteahhl- Artık 5 · ·· <l··•- • • din dökme~e · m.....a.ur tutul ,,_ ne « enı gor uuçe tıtrıyor 

& çyu amıyaea6• - - • ! 1 B . b. .. 
neticesine va.nlmı§tır. ~molozla- yuregım » et', ne: « enı ır gun 
rınm çöplere ka.nştırıiması çöp fırın- olur elbet ararsın.ıt, cKolJannda 
lan 1çln de zarar verebilecek mahiyet- can vereyim ba,ka bir ~ey istemem:. 
tedlr. ler, ıne: cDili virannnı yıktın ta te-

Karilerim izin 
mektupları ---

Anadoluhisanndaki 
namazgah meselesi 

Gazetenizin 29 Nisan 941 salı 
günkü nüshasmm ftçüncft sahire
sinin Karilerin Mektuplan sütu
nundaki yazı baştan a.şatı, gara
za. müstenit tasni eserl olup ha
kikate tamam.en mu~ayl.rdir. Şöy
le ki: Mezkftr mahal ecdadımız
dan mevru.s ve ötedcnberl tapu
ya müsteniden tasarrufumuz al
tındadır. Buraya. tecavüz surefüe 
bir 1k1 balıkçının ağ asmal::ı.rının 
menettlrUmesl üzerine menfaat! 
şa.hs1yes:f muhtel olanlar tara
fından rebm.en vald flkllyct.ıer 
üzerine alakadar vilayet ve Be
lediye makamlannca inceden in
ceye yaptırılan tedklkat n~tice
slnde tapunun tedavülü eyad1 kay
dı da bu mahallin eskiden.beri ta
sarrufumuzda bulunduğu sa.bit ol
muştur. Evimizin peneerelert da
hi bu bahçeye açılmı.,tır. Şehir 
meclisinin kararma müsteniden 
de etrafına duvar çeltllm1.ştlr. 

melinden .. " ler .• Neler de neler .•. 
Kafeslerin arkıısmdan ftsLltı ha· 

linde macunculara farkı bile wmar
layanlar olurdu. 

Dün bu eski macuncu tipini habr• 
lamama garip bir ,ey ıebep oldu. 

Penceremin kenannda oturmUf, 
gazetemi okuyordum. Birdenbire 
dışanda bir takım alafranga dans 
havalan işittim. Evvela komş'.llar
dan birinin radyosu zannettim. Fa
kat bu se:ı sokaktan geliyordu. O 
zımum bir müddettenberi Ule'i1 

Beyazıt ve civannd« pek m~hur 
' olan iki İnsa'la rasgeldim. Bunlar 
macuncu idiler. Fakat asri rnacıın
cula:-... lolerini makineleştimıisle~di. 

Eskisi gibi bir takım el ve ai:{ız 

ı çalgıları ile dol8tmıyorlard1. Biri 
macun tepııisini. öteki de bir gramo
fon, bir plik lcutuau. bir de sehpa 
taşıyordu. İki adınıd'.I bir ıehra 
kuruluyor, v.ramofon acılıyor, en ye
ni. filimlerde çalman plaklar kO'flu• 
luyordu. 

Eski e:Dili viranımı yıktın ta teme
linden.... sanası yerine e:Balalay
ku lar gırla gidiyor. 

İşte bugiinkü İstanbulun asri ma-
cuncusu .•• 

Makinele:,en macuncu! •• 
Hikmet Feridun Es 
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mezarlıktan toplattılarak aynca tet
rik edilen yere konacak ve nu
m:ırala.n::ı.cak tarih! me?Jal' ta~larmı 
görm~tür. Maarif VekA.letl Müzeler 
müdürlüğü mezarlık içinde · tarlht 
mezar ta.§ı müzesi vücude getirilme
sinde bir mahzur mevcut olmadı~ 
Belediyeye bildirmiştir. Taşların tas
ni! işleri ile meşgul olmak üzere Ev
kaftan tariht vukufu bulunan bir mü

Bahçeler 

Esasen her hangi bir şl.kAyetıe 
tapu kaydına bağlı tasarruf hak
kı iptal edilemtyeceğt için bun
dan başka bir netice çtlana.sına 

B • kt ı da lmk§.n olamazdı. Hal böyle iken 

eşı as cınayeti :.~::ı~/~:~fın~~~l~~~~~ 

Denizden çıkan çocuk 
cesedi hakkında tahkikat 

devam ediyor 

tehassıs istenecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ağaçlandırma işine 
ehemmiyet veriliyor 

den kullanılanı benlıruıemek ta-
Suriyeye kaçan katilin birt kendilerinin ~a.hst garazları-

teslimi istendi nı gösterir tezvir eseridir. Cüm-

1 
huriyet kanunları ve resml tapu 
kayıtları herkesin tasarrufunu di-

Bundan bir müddet evvel, Beşlk-1 lediğl şekilde lstlmal etmesini 
taşta Yıldız caddesinde B. Mchmed 1 amirdir. Hadise remıt tahklkatla 
Ali adında zengin bir ihtiyarı dokuz da teeyyüd ettiği halde müteco.viz-

İçi.'1e neler sıkışmamış: «Yaşasın 
'1ürriyet!~ )er. ümidler, heyecanlar, İnsana tamamile ber'akiamit gibi 
nutuklar, matbuat t~kınlıklan, fırka geliyor. 
patırdıları, 31 Mart 1909 lar ..• (Dik-

Belediye, bahçe ve par'k inşaatını ön 
plAna almıştır. Şehrin manzarası üze
rine tesir yapa.bilecek bahçe ve park
ların gelişi güzel hazırlanmaması için 
Büyük Millet MeclJ.sl bahçeleri müte
hassısı İsta.nbula çağrı]nuştır. Bele
diye reis muav1nlerlnden B. Lütfi Ak
soy yanına bahçeler' mütehassısını 
alarak Üsküdara gldecek, Üsküdar 
meydanının ağaçlandmlması ve yeşil
lend1rllmest işleri kararlaştırılac::ı.ktır. 

yerinden bıçakla yaralayıp öldüren !erin M.lıl ta.9Illlerlne devanı et-
katil hakkındaki tahkilut bltnılştl.r. mest üzerine haklarında kanuni 
Bu işe el koyan müddeiumumt mua- takibata aynca tevessill edcce-
»lnlerinden B. Yakup Şe'k.ip lle clna- ' ğ1mden bu neşriyatın aynen ilk 

Bundan dört gün evvel, Tarıı.bya 
önlerinde denizde bulunan on gün
lük çocuk cesedi hakkında zabıtaca 
ta.hldkata dev:ım ediliyor. Blr cina
yete kurban git.miş olduğu anlaşılan 
bu kız çocuğunun klıne ald olabilece
ği hakkında muhtelif izler üzerinde 
yüriinnıektedlr. Cinayet faili kadının 
veya müşterek-en bu l.ş1 1.şlemesı !htl
mall olan bir kadınla. erkeğin hüvl
yetinin yakında tayin edileceği. anla
şılmaktadır. 

kat buyurun, Meşrutiyetin henüz ye- Einstein zamantnın nisbiyeti hak
dinci ayı) tafsilatilc söylemiyeyim: kında bir nazariye kurmut. Biz de 
Bulgaristan istildali, Girid hadiseleri, ona dayanar:ık, bir tefelsüfte bulu
Ar>;avutluk isyanı, kadro harici gÜ· nabiliriz: 
rültüleri. Trah!us harbi, BaJkan har- Bu kadar akıcı, kayıcı bir,eye is-
b . K"'-:t tinad eden bir ömür! ••• Ve ona ver-ı, Said pa,a, Kô.mil paşa, an.,.. 
pa .. a, Said pafa Bebıali baskın1, diğimiz kıymetin yanlışbğıt.. Bari 
M L k ' ak ttil ~ f neticeyı" üzüntüsüz, bergün yürek 

ııı . .-.mud Şev et paşıı v ası. a -
çılru-ın sürgüne yollanmaları, Cemil çarpıntısız beklesek.. Aldığımız so
p~Şanın Gülha::ıe parkı etrafında luklan ciğerlerimize .z4:h~ gibi çek
uyanan dediko!iular, köpeklerin Ha· mesek •.• Her ne ,eraıt ıçm.de bulu-

tıl h h b alh k bulunalım hadiseleri rindane yırsızadaya a maııı ep ep u nuraa 
yıl içinde... Şimdilci rejim, ona na- karşılasak .•. 
zaran üç buçuk misli uzun sürmüş ..• {Va - Nu) 

Ba.hçe ve parklara., cadde ve sokak
lara dikilen ağaçların sayısı arttırıl
maktadır. B. L~t.tı Aksoy kazaları ge
zerek umum! aR-açlandmna. işlerini 
teftiş edecektir. 
Kadıköyünde Ömerli köyüne yeni

den 207 çınar dlkllmlştlr. Bu mevsLm
de şehirde d1kllen ağaçların yekunu 
2147 ağaçtan ibarettir. Fidanlıklardan 
halka 11065 çam, 10467 yaprağını dö
ken ağaç dağıtılın~. para Ue 3431 
ağaç verilm~tlr. Meyva !ldanı satışın
dan Of.778 Ura. alınmıştır. 

yet masası memurlan kat!Hn hllvt- çıkacak gazetenizin aynı siitunun-
yetlnt tesblt etmişler ve Saıba.haddln da. tekzibi suretlle hakikatin ay-
isminde on dokuz ynşhrında bir genç dmlatılmasına del1iletlnl.z1 rlc::ı. 
olduğunu tayin eylemLşlerdlr. eder saygılaruru sunarım. 

Katllln hüvlyetile beraber, İsta.n- Anadolnhlsannc1a Kızılıerçe so- , 
buldan firar ettiği ve Suriyeye gl~ katında 22 - 24 No. ıı yalı mu-
olduğu da öğrenlldiğinden, orada ya- tasarnfı l\lfunine Özgüven 
kalanıp gönderilme.si hakkında yeni- l, J 
den blr müracaat yapılmıştır. Katil ~-----------
Sabahaddinln bugünlerde ~h~ 
getirilmesi beklenmektedir. 

* Kunduracı Yuda V9 Kara.bet 
kundura çtvtlertnde ihtildr yaptıkla
nndan nat müraka.be bürosu tarafın
dan adliyeye verilmişlerdir. 

* Galatada Azapkapıda oturan 
Sara lsmlnde bir kadın, diln Emlnö
nünde tramvaydan inerken muvaze
nesini kaybederek dü.7m~. muhtelif 
yerlerinden yaralandığından polis ta
rafından tedavi altına aldınlmıştır. 

Bay Amca.ya göre ... 

E3ki Şark şimendiferleri 
memurlarının davası 
E~kl Şark şimendiferlert şirketi za

manında memur ve mürt.-ılıdem bu
lunan bine yakın şahsın bu şlrk~t 
aleyhine açiuş olduğu davaya yarın 
ikinci ticaret mahkemesinde devam 
edilecektir. 

Memurlara verilecek tazminat v& 
lkr:;.mlye nlsbetlerinl t ayin etmek 
üzere mahkemece seçilmiş olan ehli
vukuf raporunu mahkemeye tevdi 
ettiğinden bugünkü celsede bu rap0r 
okunarak mahkemece tcab eden k::ı.
rar ittihaz olunacaktır. 

k• - Sayın Lutfi Kırclar lstanbulda-
1 haşarı !arının arasın;ı bir yenisini 

daha ilave etmek üzere bay Amca •.• 

G 
• harrı"rlere yıl· ı ... Kalem sahipleri ihtiyarlayıp 1 ... Çubukluda kunılacak olan bu\ ..• Galiba kalemle rubuk arasm- y ksa 3 0 ;;azdan <l:ıha mü mı-

'.. azetecı ve mu ' . h 1 ı · ah dd 1· h . A . -s o ... . 

1 d 
.. .. d"kler'ı bir yurd çalışamaz hır a e ge mce, Y ut \yur a yan ge ıp, sa nenın sım da hır benzerlik bulundugvu için Çu- !\İp yerler d.: bulunabilirdi!. .. 

ar ır ruyasını gor u b b b k k 1 ak b k . . ô • k hastalanınca... a asına enzeme ten urtu ac - u ·lu scçılmış.-., B. A. - yle amma ccun bogaz-
açaca mış... larrnı§l... dan gelir> bayıınl ... 

J 



Bahlte • 
.AKŞAM 3 Mayıs 1941 

Hıdırellez hazırlığı Tren bir koyun 

Ç 1 k.. l . d sürüsünü ezdi 
or u oy erın e Jio~ ~~:~~~~ ka!:;a~:u?~ 1 

BUGiJN 

MELEK 
RiCHARD GREEN - BRENDA JOYCE 
GLADIES GEORGE - RICHARD DIX 

Sinemuı eibi 4 büyük ıinema yıldızını 
Şahane ~fr •urette yarattıklari harikulade güzel ve müen ir sahnelerle dolu 

KiRiK YUVA niyet çekme egv lentisi ~:a:~::o::~~:z::~:~~~::~ 
ıınc:la çoban1an tar&fından, kuyuda ~------N.O. hlr pheaer takdim .eliyor. Buıün ıaat 1 Cle tenzilatlı matine. •••••lill.S~ - 9Ulamak iizere reçirilmekte iken. ,,, ________________________________ llllmı:ım•---. 

k d 1 
Toprakkaleden hareket eden ve .1 

Eğlenceye iştirak eden a ın ar Ceyhana gelmekte bulunan makinist Bu G o N ROBERT MONTGOMERY - ROSALIND RUSSEL 
Mebmedin ldareaindeki IWU'pllcliz •ı p E K 

koydukları niyetler çıktıkça treni koyunlara yakla~tığı sırada ain-
yal yapmı,, koyunlar ise c:l-erhal Ür· 

Siz.i l ... t eilenC:lirecek, ııiUdürecelL merali ve hey~anla 
ancak nefti bir filmde 

( 
Kocam ) 

polis hafiyesi 

kahkahalardan ktnlırlar kerek trenin önünde ve hat iizerlııde Sinemaamda 

alabildiğine kaçmağaba1lam~lardır. KARANLIK KUYU 
Ayni süratle yoluna devam eden 

Çorlu (Akşam) - Çorlu kör Aç röziinii hir cün ha ~ marşandiz treni. nihayet koyunlara 
iminde aileler arasında yapılan eğ- Ateşlere yaaanm. yeti§erek 73 ünü ezıni, ve 24 ii,nü Buııün •at 1 de ten.zilAtlı matine. 
lencelerin en meraldıaı: cNiyet çek- - Oıtüne, fiıtüne, tam üttilııel de ağırca yaralamışhr. Keyfiyetten 

me» eğlentileridir. Bu niyet çekme çıibk.lan arumda altu,l&r ortalıiı haberdar edilen zabıta mahalli Ta· ••••••lllll•••lill••• ·------------~ eilentisı HıdıreHez 1:ünü yapılır. lçmlatb. kaya gitmiş ve gereltli tahkikat yap- W Şehir tiyatrosu komedi kLsmmda 
Evvelce söz kestirilmiş bir yerde, Dördüncü maıni (S5, - 60) hk mıştır. BU AKŞAM: Tllrkiye Ses Kraliçesi 

~;)~~~ ~f:'n:: b~~zc:V:1c:~1~1•1:~:: bir~~:~ası::=.eni. Kız yüzünden cinayet ' HAMI.YET YUCESES 1011SEftl_ıl ,ırı~r. Toplantıya jııtirak edenler Doiuran uJa ıeni. n 
bağda, oturarak genişçe bir halka Yoama erim, ~ ebiıı Tire kazaeının Kurdurlu köyünde ., s M A ·ı l o u M B u l l u.. ve.~~~-d&Şa.nla.n 
ce,,iriricr. Bana bir Allah seni. bir cinayet olmuştur. Hüseyin oğlu ~cLu..u 

İçerisinde kaıık, anahtar, düğme, Gene luhrdapnalar. ardınClan Mustafa Kaya, biT k.ız meıele9inden 
:yüzük ve saire gibi nişanlar taşıyan uluorta takılmalar haşgöıterd.iı Mustafa . 0 ilu Ali ~elam tabanca YALOVA KAPLICALARI cX.omedh, aynca m.onolo; 
toprak kavanoz kemali itina ile or- - Varol be Fatma yenge, hu kurşunu ile sol kuııından yaralıya- B11e'Uer g1§e<1e satılmaktadır 
taya getirilir ve eğlenceye başlanır. yqta.n böyle de. .. rak öldünnüatür. Mustafa Kayaa:ım, 
Kavanozun d ar ağ:nnda.n el daldırıp - Hadi Fatma yenıe, ıel seni Ali Arslanın. ye~ •w~ızini e~)cn
nişan çek.ecek çocuğun sevilip ok- ıııı yosma ere bir ni~ edelim( ~ek malt~dıyle ~tedıgı, Yerilme: 
pnması usul icabıdır. Çekilen nişan Beşinci mani en ziyade hopaııılanı !111c~ .. ~ugb~r ol~u~ ~e bu c:ınayeti 
klrne aitse tekerlem~ mani onun olmuıtu: 11ledigı tesbıt edilmiştrr. Katil tul!J-
aiyeti add~d ilir. Maniler kah tek Harflerden cca» p°'İ cç&>, ]arak adliyeye verilmiati.r. 
ağızla, kih meclistekilerin ~tirakile Ata yurdumdur Foça. 
IÖylenir. Kadı o1sam derdim ki. 

Ben; Akşarn'ın okuyuculanna, Tek kadına çift koca. 
aaktan phid olduğum bir cniyet Niyet ıahibi arandı. Fakat ne Y•· 
cıekme> eğlcntisinde gördülderimi zık ki aarfolunan bütün &'ayretlere 
anlatacağım: rağmen bulunamadı. Kendiıini ta-

Orta yaşla bir kadın, kısa bir gÖ· nıtmağa cesaret edemeyifi enli boy
lfuı geçirm~indcın sonra ince, lav- lıı alaya alınmak korkusundandL 
tak sesini yükseltti: Haklıydı da. 

Bir mani atam &'ene, Altıncı mani avuç büyüklüiüınde 
Herkes dengi dengine. bir kilidindi: 
Fakirsen fakir ıev Kemeri tel 11tmadan. 
Gönü) takın" zengine Yüriime:ı bel kırmadan. 
Kalbleri ayni fiddetle ça.rphran Öpme bir tad .erir mi. 

tqkın bir hcyecm. Nc.feşler kısılır, Difleyip llll"ID&dan 1 
~zı ld D k · ki Kilidi kavanoza atan, yarabbi, Jle 

IO er pan ar. er en n.ıyct çe - ·_ı • l k ,,,_ • '--- -. 1 D 
li Ç k bir b·ı "k ae cıve e , nwdecı JrJ;Unl§ ~ • e~ 

r. ı an cam l eZl : ı__ı Ahhı_h c:1· b" • L-. .. .• .. .. rn:u: « n > ıye ır ıç çeıı;mez 

RA OY O 
leugünkü program J 

Öl;le ve akşam 

13,30 Program 19.50 Fasıl heyeti 
13,33 Tllrkçe Pl 20,15 Radyo gazet 
13,50 Haberler 20,45 Şarkıla.l' 
14,05 Tilrkçe Pl. 21,15 Kon~ 
14,20 Bando 21,30 Ort:estra 
15,00 Müzik Pl. 22,30 Haberler 
15,30 Konser 22,DO Müzik Pl. 
18,03 Orkestra. C Ma115 
18,40 T\h'tfiler Puar sabahı 
19.00 Konuşma 11,00 Program 
19,15 Bu eserleri 11,63 Haberler 
19,SO Haberler Sl,18 Müzik 

• İstanbulu gan_ eden 
M0NtR. NUREDDlN'iD 

UhQti tıublan 
SADETI1N KA YNAK'm 

Nefi• beateleri 

MÜZEYYEN SENAR'm 
Sehhar terennUmleri 

n FERDİ TAYFUR'un 
DilJerde dol~an harikul!do 
litlerile ikinci hafta gösterilen 

BiN BiRiNCi GECE 
!Alemdar 11 Milllf 

Aıııcak birkaç i'ÜD daha 
&Österilecektir. AYRICAı 

Seyredenleri heyecandan don
duran me,hur Polllı Hafiyeai 

ŞARLl Ş.AN'm 

KATIL K l M? 

LALE R 

sıneması Bugün 
2 müste.na filmden hazırladıği tahaııo progrit.malnnın 

a .mttkemmelini ıösterccek. 
l iNCi Fb..M: 

K•droti bir efeıuua olan il Güz.elliği clillere de.tan olan 
lµNDOLE SCOTT JOAN BENET'in 
_:y'ımattıiı Jnr o.fer de.tanı ..• Bir kahramanlık menkıbesi olan 

(TORKCE> 

VDl.DDRUM ALAVD 
Seansları 2, 15 . .. S, 15 n 8 de 

a NC1 Fil.Mı Düııyanm eıı. me~hur lianyolannda ve en güzel l:iar
ı.iiıida )'atanan bliyiik q°k: •ilence ve zevk romanı. 

PLAJ YOSMALARI 
Sean.lar: 12,.fS. tcnzilltlı. 3,30 • 6,,0 ve 9.1 O da , , ... ,,~ 

- A, a, dıye sulu~up bağnplır, :ıni> Görmeie değet"di dofnu.u. 
hu Gülsümün, Güllü1erin Gülsümün! Oradalciler gülmekten kı.nldılar, 
Göğsü yeni k:abarm!J, değinnice . geçtiler. 

19,45 ZJra.at Tak. 11,45 Ev tadını ' , 
Mewimin en 'bliT\lk mu-yaffakiyeti ..• Sinemada fimCÜye kadar çev
rilen en ıUzel milzlkli film ... Emaalliz bir zenginlik.. . Bütün Rus 

ruhu bir filmde ... 

ZARAH LEANDER ve MARIKA RÖKK Jll~l~ ukılga::' b.~ kıza b~kı~ld1 •. G.i- ~ Yedinci mani kocaaından te.le 
Jinlşınden dU§kun hallı hır aileye bo.ıanmıı bir ta:ıeye çıupmıııtıı 
mensubiyeti kolayca tahmin edilen Diz döğeRlr bat vurur 
&ı kız. utancından renkten renge Gö:ııünde y-.lar durcr.' 
airiyordu. Çünkü yüz.üne çevrilmiıı Be canım meraklanma 
bakı;ııfar apaçık bir mana ~ıyordu- Ayıran kaVQfhırur. 
lar. Yani denilmek isteniliyordu ki: - Kavu§turUr, kavu~tururf ıeale
cSen ancak aile .eviyeın.le mütena- ri. 
Iİp birini ıevebilirainl> Teyzenin yüzüne bak.tun. Maninin 
Acıdım .. acıdım. Birçok yerlerde 

1 
teselli ye temennisinden. uedeme, 

cesalet> ölçüsü cparn dır. Kabul pek de memn\81 görünmüyordu. 
olunan izdivaç prensibi de cmal ve Sekizinci mani aaçma düıımiittil. 
mülkte beraberliktir.> Saltanat dev- Zira aöylenenlerin niyet aalıı"b.ine 
dnden artakalmııı bir zihniyeti Za- yorulacak hiç bir noktau yok al-
manla elbet de giderilecek. biydi. 

lkinc: mani bir cevlit kadına idi: Karanfil bpkuadll', 
Ele yakma abaya. Çiçejini morartır. 
Kıskanır Memit dayı. Meşhur kelamı GeleoJer, 
Hayunu bilirsin ya Gidenleri aratır. 

Acıkh ölüm 
Muhlls pqa torunu senedat mildüı::ü 

memum. 8a1t Beyza.de bay Sallmhı la
Zl ve tl\ccarla.nmıdaJJ M~ Ba.rguç 
ve Yusuf Ba.rguçun m kardetlerl Em
lAklş müessesesi .sahJl>lerlndaı Tümen 
Em1r Subayı b&J Ekrem Oöçm.e-rJn. eşi 

BAY&~ l'tlERGlJBE GÖÇMEZ 

dftn hayata g<Yılerin1 yummuştur. Ce
nazesi bug'U.n 1.klndi namazv11 mtUea.
k1p Teşvlldye cam11nden bldınl~ 
Ferlköytlndekt ailesi. ma.kbereslne def
nedtlee&ktlr. Allee.ine ve ıı:mını~ 
müemes:esine samhnl ~eı1miıı:t 
sunarız. 

Emlikişten: 
Basar tonra sopayı. Sabahtan alttama kadar ueT1U11 Arta.daşımız Ekrem ~n 
_ Memiş dayı yapar vallali. eden bu toplanb.da ıöylenmia olan ııa.ygıdeter qı ~ Mel'l'Qbe 
_ Memiş nene yetmemiş } bütün manilerin buraya geç.iri!mesi· Göçmezin vefatı seıbebll& t:ı;y. 
- Hatict: abla, ıopa yomtuk ne imk!n bulunamıyacağmdan bu metil ölünün batıra.sına h~ 

desene} Yollu etraftan ıoğuk latife- kadarı ile yazımı bağlıyacağım. _ ten mftessesemb b~ tapalı 
ler fırlatarak kahkahalar savruldu. cNiyet çekme> eğlentisi başlıl:ia- L bulunacaktır. 

Üçüncü mani, cçapkın> bir kua l§?tla bir alemdir. Ve meclis halkmı, , 
YUrmuştu: gizli Te muzip parmaklarla gıdık- Al • İ kk • • 

Daldan dala konarsm , lanıyorm.uş gibi. kahkahadan kah· en 1 eşe Ur 
Talihini smarmı.. kabaya düşürür. Segvili babamız Refet Ömer Ta

gayın cenaze meraaimine iıtirak et
K 0Ç0 K HABERLER mek lutfunda bulunan1ara, mektup 

ve telgrafla taziyet edenlero ayrı Belediye zabıtası 
kontrollları 

Zabltae:ı. dün yapılan seyrüsef er 
tontrolund:ı. çarşamba. - Mecidlyeköy 
bn.~tmda çtı.!~an lki, Eyüp ~ Kereste
ellrr hattında çalışan bir otobüs had 
ı&lablslndcn çok fazla yolcu aldığın
dan memurları yakalanmı§lar ve ağır 
pc.ra cezaslle ct'2:llıı.ndınlmı.~lardır. 

B undan başka karnesiz çalışan altı, 
sıhhi muayenesini yaptırmayan b1r, 
mühürsüz plakalı otomobil kullan~ 
bir, numaralı kaırket giymeyen bir, 
otomobilinde dlltlz aynası kulla.nan 
bir şoför de cezaya ı;arptınıınışlardır. 
Tramvayla r yürürken inip blntın on 
kişiden de birer Ura para cezası alın-
mıstıı·. 

Runln rdan başka .. Çorlu s. pllkalı 
bir otobüsü el11lyetsiz olarak kullanan 
Hamdiden yirmi beş, sahibi Hiirun
dan da aynen yirmi beş lira peşin 

para cPzası alınmıştır. 

Konservatuar koro 
orkestra konseri 

U ildarda Sol&k Sbı&n maıha.1- ayrı tqelküro imUn bulamadıiı-

1 *1 
d sk turan Halid 1'mıl.nde blrl mı:ıdan ıı:azetenizin delaletile min-

oo n e o ' t .. k ] 'bl"'v . evln.tn ba.hçıe31.ndek1 ertt ~ ne ~e ıu ran anınızın ı agını rıca 

çıktltı bir sırada muvazenesinl kay- edenz. 
beder ek dftşmfiş, b~dan ağır su
rette yaralandığmdan tedavi iç.in 

Ailesi adına oğlu: 
Şevket Ömer Tagay 

Nilmune hastanesine taldınlmı~. -------------

* Ticaret of1s1 umum müdürlüğü 
bir müddet 1ç1n yaln.ııı lthal~t ~erile 

Ayini ruhan1 
meljgU} olacaktır. Bu suretle piyasanın Devlet Demiryollan dördüncü 
ihtiyacı olan lthala.t manan va.kttı • l tın ··d ·· ı··-·- d h ek. t ba• ı 
zııma.nında. getl.rllebilecekt.tr. İhracat ıt ~ ~ !11~ ur uııun e ar e . ,.. 

1 iŞlerf §!mdlkl fibl serbes bıra~tır. ~ufettışı iken vefat edem Alkivya: 
dis Kald.ia'jn birinci senei devriyeeı 

· } - münuebetile istirahati ruhu için 
Seri bisiklet yarı§ arı medfun bulunduğu Şişlide Rum me

lstanbuJ böJıesl bisiklet ajanlıfm· za.rlığı kilisesinde 4 Mayıs 941 ~a-
dan: zar günil aaat 1' de bir ayini ruha-

1 - Seri bisiklet yan§larının be- ni icra edileceğinden merhumu se
şlncl ve oonunucusu 415/941 tarllıhle venlerin ve arzu edenlerin tctrifleri 
miisadit pazar cflııü sa2>ahı Topkapı- rica o]unur. 
Slllvrl yolu twerlnde ve 150 tı:Jomet.
relik bir mesa.te da.htlinde yapılacak
tır. 

1 - Ya~ tam sa.:ı.t 8,30 da baş
lanacaktır. 

S - Bu Yan§8. Bursa, Eskişehir \'8 
Kocaeli bölgeler! b~er.ı. de ıotı

Kaldia ailcıi 

Şarlu vtı Viyo!on 11ağınelerile 

YILDIZ 

Niçin?--~ 

Hetkes !MARMARA! 
Sinemuma koı1Q'GI'? ••• 

Buaünkü muztarip dünyanın 
filmi 

MUKADDES 
VAZiFE de 
L1onel Barrimor 

Her kalbi titretiyor ..• 
(Türkçe ıözlüdür). 

Ayrıca.: Çıldırasıya ııüldürft.cl 
Darbı ko:ınlkler 

LOREL - HARDİ 
HAYDUTLAR 

ARASINEA 
SONGONLERJ 

BUGÜN Matinelerden itibaren 
KADIKÖY · 

OPERA 

tarafın4an em.alaiz bir tarztta yarablan 

Bu hafta s u M E R Sinemasında 
Bhılerce ıeyirci tarafından takdirle alkışlanan 

UNUTULMAZ BiR BALO GECESi 
1 

filmini llİ.z de mutlaka görünüz. Suareler için yerlerinizi evvelden ı 
aJduimz. Buc«n eaat 1 Cle tenzilatlı matine. ' , , 

Haltamn • rizel temaıa filmi 

• 
1 G FAL 

S., rolleriıü kendilerine hM bir maharetle oynayan 

HERTHA FElLER :ve HANS SÖNKER 

Het seanada ş A R K sineması 
aloııımu çmlatan takdir :Y• albt tufanlarile Jiaroılanmaktadırlar. 

~--.Sug(in eaat 13 de 'H Y•nn 11. <le tenzilatlı matine 1 

0aİina en btiyllk dramatik Macera filmlerini gösteren 

TA KS 1 M Sineması 
uAvSin:asındKa U' Bu Hafta': JACKIE COOPER ve 
R1 1 'I FREDDIE BARTHOLOMEW 

~:.;:ı:.m KARi&nAiili MüCiöELESi 
Kım olecek? 
Kim dönecek. 
V ah§i ormanlar içeminde insan 
fazilet ve f eragatinden müheyyiç 

aahneler. 

5 /5 / 941 akşamı verilecek olan 

MUM SÖNDÜ 

filmi ıöıterilmektedir. Mütbit bir temqa ... Atet cölü için mucaae
le ... Ate,ler aruın<laki adam ... )'anan topraiın memleketi ... Böytk 

Te ı..,ecanh bir mevzu ... 
b...A VETEN ı MUSIKIU V ARYE'IE 2 bımh.k büyük kome<li. 

' Buırün ıaat 1 de tenzilltb matine. ••••••" , ~ 

Bugün Beşiktaş GÜREL Sinemasında 
Üç film bittlen: 

1-ASILAMAYAN ADAM: BORİS KARLOF 
2 - K 0 C 0 K M E L E K: BlNC CROSBYı 
3 - SEREFLİ DARBE: slı..AHŞOR KOVBOYI.AR 

T enısiü bay Hazım Kömrükcü
nün devam eden rahatsızlığı 
hasebile 12/ 5 / 94 J Pazartesi 
aktamına tehir edilmiotir. Tem-

..._~•sil•e s•aa•t •20•d•e b•a•şlan•a•ca•kb•r.J ,_SARA y sineınasında 
,, Emsalsiz bır muvaffakiyetle ıösterilmekte olan 

Konservatuar müdürlüğün.den: Ko
IO ve orkestra konseri bu akşam Tal:-

e Belediye gazinosunda tekrar ed.1-
ektır. Koro ve orkestraya da.bll bft
banın prova için bu sabah do

kuz buçukta behemalıal Tabbn Be
adiye ııazLnosu salonunda hazır bu
hmmalan ehemmlyetle rica. olunur. 

ra.k edeceklerdlr. 
4 - Koşuya. 1Gtira.k edecek blsiklet

çllerln hazırlanmıf olduklan halde 
Y8.rıt saatinden evvel Topk&pıda ha
sır bultmnıal&n ft ı.tmlerbıi balQem. 
ooyottne kaydettırmeıerı JAzı.mdır. 

::~~;::;;o:~;:k~:l::~ ı'ÇEMPEKBEYARKILND,·Ay-·ş~ OLÜM AGA.CI 
vaffakiyetle gösterilmekte olan 1 . JC 

DANK O PiSTA 1 SJNEMASINI?A LIQN~~~göriin~ ~ ~ün~oYyM O R E Geç kalanlar 1arışa !şt!ra.k ede-
mezler. 

I
MARJKA R Ô KK 1 Sinemacılık hayatındaki en büyük ve en güzel filmi olduğunu bin.at 

(Macar Senfonisinin) KORA TERR• 1 beyan ediyor. Hayatın hi!!lerini ve ölümün büyüklüğünü tudi.lt " 
SON 4 GÜNÜNDEN 1 tasvir ed en bir filmdir. 

J ·r d d . '1 j • 1 
1 

M..· 1LA VETEN: FOKS JURNAL son d ünya haberleri. 
ati a e e ıniz. f4 , 'i 

&& awuu~ı:P J \?E:aeZll fi! m;ndc ~.// . ~IRM?' ;wpa Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. •••••" 
(!

Beşiktaş SUAD PARK sinemasında!) 

H i N D R Ü y A s 1 TUrkce 
TYRONE POWER • MIR.NA LOY • GEORGE BRENT -



iktisadi meseleler 

Her türlü istihsaıaıı artflrmaya 
çalışmallyız 

KUS BAKISI: · 

Nuf us arttırmak 
ve yeıJi malt 

San zaJTlflllla.rda bO.tün A vnıp&
da nufııs arttınnak ve yerli malı 
k1Jl1mma.k için büyük bir gayret 

ihracat faaliyeti devam ediyor ~~:=eısı~~ıS: 
. l l ntın en mühim meselesi ha.Un1 

yenı an aşma cir yapılıyor ~- Her memlek~t nutusunu 
arttırmak için tedbirler alıyordu. 

8oll cQ.nl9r'd• '1.reoek ma&:!.eleıi bqk& AlmanJa.rm b1r mJ.l7mı UmLık Aimanyııda altı çocuk babalanna 
ıs;,.auarınd& d1\ftijlıl'Üık bq I~ ım1k aıacalı;1armdan da belJ,sedDme:k- • • 
JD1şt11I. Tral>:ııon. Jl.l'la.rı, b1?b.f itin· 1ıedlr. AJm&n ıuım-tvı, muanen mad- büyük mükMatlar vertııyor, İta.1-

Çıplaklar adası 
deniz üssü oluyor 

Bir heyet adaya gitti, bu maksatla 
tedkikler yapmağa başladı 
Adanın kraliçesi madam Labaron Wagner'in 

anlaşıldı el' an hayatta olduğu ..-n 126-130 kuruta at.ııma.ttadır. deler tıwiDe m\Jht,a]J;f anla~~ yada da çok çocuklu ailelere bir 
b:ı batta evvel 1'0 kuru§tu. Peynjr, yapmattadırl&r. Toprak ~aşması çok yardımlar ediliyordu. Fransa 
bru eebze f1&Uertnd& de ybde otuz of111 ile de GOOO t.cxı Upe!c ılan '7SO 
JWıbet1nde bir ucuzluk gllıle çarp- ,apJ.lmJftıl\ ~ ~ uzun müddet nufusun geıilerne- Avrupa harbi birçok ıeyleri alt- jhirhç sene evvel Calapagos adala-
maktadır. Yazlıt leıbzelel:Jn oefld ve bin l1r&1ık ~t sine karşı lı\kayıd kaldıktan son- üat ettiği gibi Okyanusun ortasında nna uğrıımı~ olan bir vapur lcaptıt
ırııkdarlan da arttılı 1çhı bu sahada tatb1lklne da Aim&nra. Jİe ticarl mfhıa.- ra nufusu arttırmak içln bazı ted- küçük bir ada.da yapyan çıplakla· nının Avrupa.ya getirdiği haberler, 

mezar o)duiunu sördük. Derkea 
onumuze bir kadın dikildi. Bu ka
dın, yan çıplak bir hnlde bulunuyor
du. Vü.cudü, güneşten kararmıştı. 
Kadını derhal selamladık ve hüviye
tini ıorduk. O: 

•tr f'lai ucuzlutu b~. P ya.sa. ..,_,,. ıı tı h d b '- ü di d h fild d · b" h Fakat d maddelerlmiz:l tsra.f et- 9'1betıerden bafka, ıııı.ıatm. .M-. o - birler alın~a tesebbüs etmlşti nn ayahnı a ozmaıı. zere r . mon en ma a e crın ır eye-
lllf'Dlek 1[1 & dır fi ı1.mbe dtışeo bir cali mıınasebetl• llurlnde de durma.le · Alınan haberler adada tedkikler can uya...,dırmı~tı . Cal:ıpagos adala
Tazife Tar~ ld."o ;:., p1& buhranı JAıam<iır. &xı samanlarda J'ill9tln Ye Harp, bu husustaki mesaiyi dur- yapıldığı ve buraeının güzel bir hava nndan birinde çıplaklar kolonisi 
ll;il1'de bunalan me.mleke-tlere pi& Irak tirm&l&n ~ul = T~ duramamıştır. Hatta Almanya, üssü olabileceğiıtin anlaııldıiını bil-ı dağılmı,, bu koloninin kraliçesi aa
~ddeleri göndermek, bunun mu.ta· n& mn:~u 1zha.r ~~le~. harbin sebep olduğu zayiatı telA.- diriyor. Bu sebeple yakında adada 1 nılan La.baron Wagner de ortadaaı 
blluıde, ihtiyacımız olan ~ = btr Ucaret mdttubu m.ahl.~tın- n tmek 

1 1 
d ğu artt k inşaata ba§lanacak ve çıplaklar ta· kaybolmuştu. Bu adacıkta bir faci:ı :arik etmek.._ Nerekim ~ıert dı§arl- de Jı::alan bo amııan taha.kJruk ettir- e ç n ° mu ~nna biatile buradan aynlmağa mecbur cereyan etmiş olduğuM ~üphe yok· 

azla olan bir tı.sım nıa _ _., ... d• 11& meık ~ın w.cJ,rlertın.lJdn bu memleket- fu;ere daha fazla bir gayretle ça- olacaklardır. tu. C alapagos aduına uğramıs olan 

- Adım Mariarct Johnıom'dur. 
Bu adacığa bana yapılmıı olan f°" 
nalıltları unutmak için çekildim . .• 
dedi. 

Genç kadına biraz viski ve birkaç 
sigara iham ettik. Kadının dili da
hil ziyade açıldı . Perulu bir dola.,. 
ncıyı çıldırasıya ıeverek buraloıra 
düştüğünü aöyledi. 

ıa satmak ıruretlle bu v-...ue.J• "\' • , 
edJYornz. İhracat ıuıt.elerl tıedJdk edl- Iere k&dAr .uyah&t y&pmalan, &l.lka- lışmaktadır. Çıplal.:.lar adasının aaıl adı Gala- vapur, orada yaşayan çıpla~lard~n 
~ bunlann arasında bol mlk.ta.~ dar nrmaıarıa JX!.Aballtndc9~ et- Nutusun tezayüdü için çalısmak pagos takım adalarına mensup Flo· hayatta kalmıı bazılarını gerı getır· 
d:ı. gıda ma.dckl~ tesadüf edilmek- meleri l!zlmdır. r.tanbul, .ııwı.ır Tic&- ~ • reana" dır. Burasını çıplaklar diyarı mjşti. 
tıcdir. Zeytlnya~ zeytin, nohud, ıruru ret odala.rmm bu= ~:rt ter: yenl bir tedbir değildir. Biı çok baline aokan, aslen Almnaı olan ma- Avrupaya dönen çıphıklıır, Lab.ı
bakla, peynir, balık, balık mı,servele- :ı ~~~ er yap asırlar evvel Avrupada bu tedbi- dam La baron Wagncr' dir. Labaron ron Wagnerin dostu Ritterin. iki 
ri, ~m ve 58.lre g'lbi... b.n ald ~~ hUe~~tler.ln.e gelince, ~n re müracaat edilmişti. On yedin- Wagner"in hayatı, bir talum ıergü- küreği arasına saplanmış bir bıçak 
tm"Y_ıyecek mad= 1 ~aSıa & mllc- hafta da ya:rAığınuz ctbt, itbAllt, 1h- el asırda FranC!nda on döı:düncü ze,tlerle doludur. darbesile öldürülmü~ olduğunu •öy
~~ a~ a.pmak ~~- AnD- racata nazaran daha zayıf bir mev- ~ E.loise Wagner, Almanyada ev- lüyorlardı . La.baron \Vagnerin dün· 
ra rad'::s~u~. her akşnm 8Ôyled1~ EUdur. A>manları birçok mAllan iste- Louis y1nn1 y~ından ufak evle· lenmiş ve Berlinde yerlefmi§ti. Fa· ya ile alaka!!ını keserek bu adacığa 
&ib1 hiç harp olml'yncıikmıl gibl, su- dlltlerl ba.lde, ne gibi mailarJ ...erebi- nenleri vergiden mua.r tutmuştu. kat kocası ile aralarında aık sık kav- çekildiği zaman beraberinde ı;ıötür· 
tfinet içinde çalışmalı, yann harpütolaün- lecekl!;~~ ~-~lln cevabı ını .. _~ller: Bunlar yedi sene hiç bir vergı· ver- gal:ı.r oluyordu. Hatta bir aralık mü~ olduğu kıymetli bir elmas ger-
eakınq gibi hazır. dunnnlıyD. B mek 5 ............ n..•u~uY&, ~ er •.-. e k k daki ·· k d 1 w d d k ld w 

Tiitldye bu parolaya. uygun bir şekilde cet1 ha"1Ma hentız p.ly:ısaya bir ka- miyorlardı. Ayrıca on çocuklu darı b·.?c~ •.~a;;.n ki. ~ub-a)a~ o ~- an.lı~ını~ _] • a ol rtad an yo o ugu-

Bu ıözlerinden cesaret ıılarnk cenç 
kadına sordum: 

- Madam müsaadeniz.le hir ~ey 
soracağım. La.baron \~1agneri tanı• 
yor musunuz? La.baron ile dostu 
Rittere ve diğer dostlanna ouralaı
da hiç raslamadınız mı? 

Kadın bu suale cevap vermed;. 
hareket etmektedir Günlük dedi.kodu:- naa.t verınemıştlr. Tüccarm bunu an- n.Af t 'li ar uyumuş u , ır ır erme ro· nu ı ave ecııyor ar ı. 
llı.ra lrUlıı.k ~ sükünet daire- laması, Alman:yanm ttıracat kablli~- be.be.lara para m{~ a 1 verı yor volverle at~ etmi~ler ve mahkeme- Bu facia, bir müddet Avrupa 

- Ya bu mezar kimin) diye ııor• 
dum. 

mde istihsal yapmalıyız. tı hattında btr fikir edinmesi l!mn- ve bunlar da vergiden muaf tutu- ye dü,erek nihayet boşanmı~lardı. monden mahfillerinde çnlk.andıktnn 
Haftanın ticari dır. Vakı.A. A1m.an1ann her nevi mal- luyordu. Fakat zaman geçtikçe La.baron Wagner, talaktan ıoqıra sonra unutulup gitmiştir. 

- Bu, en aziz dostumun meza .. 
ndır. 

h k ti • lan Ttı.rkireYe tıeC11m edec~e Fraru ad utus 
8 

lesine verilen Fransnya geçmiş ve Pariste büyük Aradan uzun bir müddet geçok.-
are e erı dalr haberler dollL§IIla.ktadır. Fakat s an me e bır terzi ntel:resi kurmuştu. lıleri yo- ten .eonra Amerika milyonerlerinden 

Tekrar sorduk: 
- Bu dostunuz kimdir~ 

Harta !çlnde en ~yad~ sat.ilan mal- bu haberlel'l teytd eden ha.reketıere ehemmiyet azalm~tı. lundn gidiyor moda 'lalonlarını Pa- Milton Lotellin yatı Kaleas linııı· 
larm başında tiittln pG.muk, deri bu- tesadnt etmek lınkA.nı hasıl olmamış- . . . ' . . y G 1 - Bu, çok aevdiğim köpeğimin 
lunmak.taydı. ' TütünUn en büyük alı- tır. Prusya büyük Freredrik on rı.aın yerlı ve ecnebı kıbar kadınları nına uğramı~tır.. at a apagos mezarıdır, mukabelesinde bulundu. 
eısı Almanya idi. Alman !lnnalannın, Mubtellt memleket.ıel'den betlenen sekizinci asırda daha zecrl tedbir- dolduruyordu. adalarından gelıyordu. Yatın Pa- - Madam, bir oeye ihtiyacınız 
~ altındaki memleketlerin bUe 1ht1- mallar çoktur, bu malların. btr klanı, . Fakat bir g!in (ljkiş salonu· aifik Okyanusunun bu ı"ız ve ücra var mı} 
yacını tem.in etm~ maksadlle tütün son Balkan bt.rb1n1n. 1nlc1§a1'.ı üzertne, ler almıştı. Kial, Pru....<:yadan n:u- nu kapamı., kibar sosyete ile adacıklarına uğramı, olması, merak 
alacağından bahsedilmektedir. Hatt~ muhtelif tstasyonJarda ka~ı. Bu haceret etmeğe kalkıŞ'anlara agır alakasını kesmiş ve do!tu Ritter ile ve seyahat arzusunda...'1 ziyade Bir· - Hayır hiç bir ıeye ihtiyncı!n 
Alman firmala~ bu Yolda. 3 mllyoo. arada Tuna yolundan seferler yap- cezalar verileceğini UAn etmişti. beraber, Cenubi Amerıkada Pasifik leşik Amerika hükumetinin oralar~ yol\ Dünyka ile al~kamdı kk~stim, dedi 
llralık tütün anla"""'ası ya:pıldığı da malta 1mkD.n olmadığı da iddla edil- Ok G l d 1 d d . .. l . ,_ ,_ " d ,. ve .. o~ra o cıvar a ı orma:mı ....... ,.........,. .,___ yanusunun a apagos a a arı ıı. enız us en K.Utma.. emeun e.. . • d Ü • • 
söylenmektedir. Dlllkte, bu ytlzden b .... ~ maıuuuı Tu- Yerli mallar kullanılması cere- . . b" d w • •1 . 1. d ç·· k"" Galap•u•oıı ıçıne a p gıttı. 

mı.tt 1 lnd uk dyad Ro- ıstasyorılannda kaldılt nert stırül- manzumesuun ıssız ır a acıg151a gı- ı en ge ıyor u. un u ~ . . 
manya;a ~ön:e~lr~Roman;a ne :ı~ktedlr. Bu malların 00• zaman yanı da eskidir. İki asır evı:el derek orada bir çıplaklar kolonisi adalarının Büyük Okyanusta ttr<lle- . Milyo~~r Mılton, bu ,..rı çıp';ık 
aramızdaki tlcat1. anlaşmaya. göre, memleketımtu gel~ de ayn bir garpta bu hususta büyük gayret- kurmu~tur. Bu adacığ;ı. kendi-1i ve jik bir ehemmiyeti vardır. Yat ea- kadınınızı ortada~ kaybol~n. l..a~<t 
petrol ve benzin mnkabillnde bu mem- meseledir. All.kada.r tacirler her gün ler sarf edilmişti. Büyük Frederik doetu gibi çıplak yaşamak istiyen hibi milyoner Milton. Galapagos ron Wagner. ol?uguna 1.:.an~dır .. K_a
lelı::ete pamuk, tl!tik sa.Ulmakta.dır. tıelgraf m&m'8.flanna girerek bu ırua- çay kahvo için harice çok para bazı tanıdıkları iltihak etmişlerdi. adalarındaki müşahedelerini ıöy1e dı?ı~ k:tumıyetı, dokt~.r 

1
Ri:tednn ~s

Rıımenlerden baıka, Alma.n nrınaıan lln C6vabım elde etme~ çalışmakla •. ~- _ Bu çıplaklar kolonisitıin kraliçesi, anlahyor: mını telaffuz ederken goz cnn e ~ 
~ ~l;~~lt Uftlkı ~- 1~~~ meşguldürler. B6 1 A 1 glttığ'ini gorunce halkın çay, kah- Labaron \Vngncrdi. Dünya, bu ada- - Gemimiz Galapagos manı:•.ı· liren cndj§c, bu husust!l pek manı
•nHHHHıHıl:~~ .... 111HHIH111111H11111uu1111ınınıt1n:N1:~11r.11 Ve yerine sıcak bira fçmesi için cıkta münzcvt bir hayat 2 ürcn bu mcsine dahil Floreanr.ı adasına uğ- dardır. 

1 
bfr kanun çıkannıştı. çıplaklar cemiyetinden nadiren ha- ramıştır. Etraf cenneti .. ndınyordu. Her halde Öu muammanın çözül-

• O - . ~~t~~ ~D~ Bu yolda en ileri giden İngiliz bcr alıyordu. Zaten Galapagos içeriye ~den b ... azı ?at!kal~ ... r.a ~asla- meai ~zun ~rm~ye~ck.tir. Yakında () J'*L: o O @J o o kralı Şarl olm s, «Bundan sonra adalarına vapur uğraması da pek na- dık. D~hıle do'!ru Jlerıledıgım~ ı:a- Amerık~ b~hrıyelilen, ~!oreana ad~-
~ - ~ ' _ . ~ .. . dirdi. man hır çayırlıgın ortasında ç.ıçek· 1tnda hır üa kurmak ıçın oraya gı-

•. I bütOn kefenler yunlü mensucat- Labaron Wagnerle tebaasının bu lerle ıüalenmiı bir tümseğe tesadüf decekler Y~ top yerleştirmeli, mazot 
Fazla tutun içmenin zarar an tan olacaktırı> diye bir kararname llcra adada mesut bir hayat aürdük- ettik. Bu tümıeğe yaklaştığımız za.- depoları vücuda getirmek için hzı-

Tii - .. L_, k lla l d y Lon'""esinin vardı&. netice- çıkarmıştı. Buna sebep İn!!iltere- Teri sanılıyordu. Fakat bundan man bunun gayet iyi ba1tılmıı bir }ara baılıyacaklardır. utunun naz.ıa u nı muın an aymar ıı; .... •· ~ 

çıkan tehlikeleri fenni ıurette ted- lere göre ttltünün fazla istimalind~n de pamuk bulunmamasıdır. On 
1.ik etmek için AJmaınyada bir enatJ· çıkan mazarrat yaln~ bu mad?enın .sekizinci asırda İngiliz parlamen
tü kurulmuştur. Bu enıtitü (Yana) nikotini ihtiv• .. e~eaınden ilen gel- tosu pamuklu kumaş giyilmesini 
"-~- · · fınd · ed'l • ti Tiltunun hafka maddele-~Y~rmtcaı tara an tem 1 • memı§ r. . . d yasak e+-rnı.,tı. Diğer taraftan yün 
mıştır. re nazaran bir buauaıyetı _var ır. ~ 

Enstitünün açılmuı Vaymarda Bunun ber tabı ve mizaca ıore kul- istihsalini arttırmak: için tedbir
toplanan ulfun ve fünun kongresin· nılacalt miktar ve (doz) uınu bul· ler alınm~tı. 
t!e yapılan münakaşaların n veri- mak gÜç olmaaıdu. Fransa.da İngiliz )"ünlüsü gt
len kararların bir neticesidir. Bu Ba%l kını.eler çok tütün içtilde- yenler kralın memurlaıı. ta.rafın
lorıgrede Almanya devleti ııhhiye ri halde uzun 6mürlü olurlar ve dan ara cezasına çarptırılırken 
~!eri reisi doktor Conti. ile profesör ömürlerinin ıonuna kadar aıhha,tle- p 
Reiter umum.t hıfzıasıhha naktuın- rini muhafaza ederler. LAkln bazılan Landra sokaklarında Fransız 
dan tütün hak.kında birçok izahat da pek çabuk nrannı glSrürler. tpeklisi ile görülenlerden 100 

•er~lerdi. Her • ı~yden evvel tü- Yena {iniyerıitcsinin meydana ge- sterlin ceza alınıyordu. Hele ha
ttın ~çm~ ı:"b~ hır ihtiyaç olmadıit tirdiği enstitü, tütünün blltiln tesira- rtce altın kaçıranlar için pek ağır 
tesbıt edilmıştir. 

1 
tııııı fenni surette teebft edecektir. ,.-alar vardı 

I:" - - - tü'" tü- •• f zla kullanı ma- """ . ı::.aasen nun a d alınacak kati neticelere 
911ldan hıuıl olan zararlı tesirler al- B;n an mi aıhhat daireleri l&zım Tarih tekerrürden ibarettir der-
lolün iatimalinden meydana ~el~n e e[:n :d~irleri alacaktır. ler. Şu hMlseler de bu sözün doğ-
allmetler kadar b&riz değildir. g ruluğunu gösteriyor. 

iradesi kuvvetli bir adam 
. • ) blltün dünyada kendi namına izafe 

İradesi kuvvetli bır adaroın _neb: _ ~!l --Lur makabı iead etmittir. 
ff k ı w barız ır oaı en mcwu 

re muva a o acagını~ en İ .1 G çen sene F ransada yapılan bey· 
misalini körler ıöstenyorlar .. ndgı • T ~l ı daktilo müaabakaaını U-
t • h kiniatlerm en ne mı e ' 
~'f~nın en met ur m~ . edi kon namında biri kazaınmııtır. Ukon 

irin olan Elmer Ravı.s, yinnı tyk iki -zü de kör olduğu halde mü· 
J~ında kör olmuı, fakat bd fe l .et aal:i~kaya giren gözleri aağlam, genç 
~'SldinJ kalıpnaktan mene emerm'· ve dinç binlerce kadın To erkek 

Sipahi ocağında 
gece müsabakalan 
Bayan Melahat Aluel 

birinciliği kazandı tirEimcr Ravilı l:.lSr olduktan ıonra daktilo arasında birinciliii k.azan

Clört ıene mütemadiyen çalışmış ve mııbr. 

1 Evvelki akıam, Sipahiocağında 
Hafif defi top an mümtaz bir ıeyirci kalabalığı önün-

• olması atqinin fe\•olide ıüratinden de mi.n.ln atlamak ve dreaaj müsa-
Çok yüks;klerd~n uçan :ır:;ı~· bafka ınermilerinin baakın ıek.linde baltaları yapılmııtır. Mani atlama 

lere hrp agır defı toplan. k 1- tevcih edilmesinden ileri ıe}jyor. yarıpna yedi kiıi girmiş, bayan Me
nı.alc.tadır. Pjke yapan, yar ço ! Bunun için bu ıili.hı kullanacak mil- llhat .Abel, Galatuarayın eski mer
~ltlara inen tayyarelere arıı agır tt batın gayet mükemmel taliın ve kez muavini B. Nihad, B. Kemal 
~efi toplannın faydaeı yoktur.:if"- re Ü e areae görmesi )hını gelir. manileri hatasız atlamışlarcbr. 
lllta. karoı hafif defi toplan u a· mA": defi topları bir merkez e.i-
JUJ gır dil Bunu müteakip maniler yükıel· 

ır. bazı vaeıtasiyle hedefe tevcih e . • tilmiı ve 1 ı40 metreye çıkanlmıı· 
. Hafi! defi toplan 2 yahut 3, 1 .s~n- eliği halde hafif defi toplannd~n br. Bu defa parkuru yalnız bayan 

tirnetre çapında makineli bir ıılah· her biri hedefini yalnızbaşına tayın Melahat Akse} hatasız bitirmiş ve 
tn ld çok ağır mitralyözlerin ıon derek münasip bir zamanda ateıı birinciliği kazanmıştır. Bayan Mela
.lerecede ıslah edilmio bir nümune· :çmak mecburiyetindedir. bat, Şehap adındaki ata bin~ti. B. 
e.idlr. Bunlar ıon derecede ~ri ateoli Bu ıebeple hafif defi toplan k.uk Kemal ikinci, B. Nihad da tiçün
el1Jp bir dakikada 200 menni at• mandanlannın gerek id~re, !~ek eli ııelmi~lerdir. 
ına_ktadır. Hafif defi topları çok mü· karar cihetinden fevkalad~b' Y~ e Müteakiben yapılan dreeaj müta· 
eaai:r bir müdafaa sil&hıdır. Bunlar kabiliyet ve mümarese ıahi 1 ~ mrsı bakasında Rougier birinciliği, Kohen 
İÜ::ut~arnz tayyareler için gayet teh· icap ediyor. Yalnız 

1 
kuman an f: ile Kemal ayni puanla ikinciliği ka· 

a(ijelıdir. Atbğı humbaraların kap- değil, istikamet topçu ~rı v:1:z~=~ı- zanmıılardır. Galiplere kupalat Be
li il ~ok lıasaas olup tayyare ile ha· tayınine memur efrad a Y • ti d yoğln kaymakamı B. Gafur tarafın
fj~· bır ternaıı yapsa bile derhal in· na muharebe etmek mecbu:f :m~eİ dan Teriimi~. müsabakalan danılı bir 

alc ederek büyük hasar ika eder. bulundu1c.Janndan gayet mu akpın yemeği takib etmiftir. 
. 1-1 .. r:ı _ı ,. • • ,. __ _ .,,_:ı .. .. lm"'lıdırlar. 

1 Günün Ansiklopedisi 1 
Ege adaları 

Ege adaları bl..rer birer mllivcr. dev
letlerinin ellnc geçiyor. Anknra. radyo
runun verdiği habere nazaran İngilte
re yalnrz Glritle Kıbnsı müdafaa ede
cekmiş. Böylellkle, günün meselesi 
ha.llne ~en Ege adalarının til11cçe 
tsimlerile bugün kullanılan t'ransız~a 
şekillerini aşağıya dercediyoruz. Bu 
adalardan Slsam ve Ta..5os müstesna 

lzmir Belediye bütçesi 2,5 
milyon liraya yaklaştı 

Cümhuriyet ve Fevzipaşa bulvarla
rının yakında açılış resmi yapılacak 

d1ğerlerl Meşrutiyetin ırn.nmda bizim tmıır CHusust mu.habirlmlzdcn) - oca.klan kongrelerinden gelen dllek· 
eski Oezatrı Bailrl 6et'ld vllfıyet1m1ze 1mı1r Belediye MecIW 1941 senesi büt- letdlr. Bu dllekler. iizerlnd.e eb.emm1-
a1ttı. VllO.yct merkezi Rodos, Sakı7, oeslnl t.edklk Te kabul ettikten IOlltn yet ve marıa. dutuyoruz. Bu dilekle~ 
Midllll, L\mnl olmak üzere 4 sancak- nisan içtim.ama. nihayet ?ermi.ştır. r1n mühhn. bir kısmına. cevap Terli~ 
tan, buulara. bağlı 18 kaza. ~ 19 na- Son cebede bazı mazbatalar ve Ktll- gibi tıundaıı 10nra. daha. çabuk -rn ko· 
hJycden ibaretti: E*lden Kıbns da türpark ııe Fuar, mezbaha. ve otobüs lay tekilde 1htıyaçlan temin edecek 
bu idari teşkllfıta. dahildi VUA.yetln dalrclerl bütçelerine ald karam:ıme- vaziyette bulunuyoruz. 
merkezi Sultan Hamfdln son devirle- lcr okunarak kabul edllm~. mtıteald-
rhıde kO.h Sakız, kAh Rodos oım.u.,tur. ben bazı A.zalar söz o.larak şehrin tim- Şehlrde lı::ınall.zasyon, yol, ~lr 

ve lnş&at l.§lcrtne her şeye ra~cn 
Ege adalannın mesk~nlatı, blzl.m ranına. ve halkın ihtiyacına dair bazı ehemmiyet verilmektedir. Birçok bı.· 

!darem!meyken _ küçt1klü b1lyültlü dileklerde bulunmuşlardır. nallzasyon ve yol ya.pılmıştır. Yakında. 
24 taneydi. Ana.doluda. Menteşe san- Belediye rei~ B. Behcet Uz, fızanın iki büyük bulvarın, Cumhuriyet ve 
eatmın sa.hlllndeki dar burun da bu dilO'klerlnl dinledikt<!n sonra söz ala.- Fevzlpaşn. bulvarlarının ruı. açıldığını 
ıcıart teşkll!l.ta rtrerdl. rak bu dile-klerin tecikik edlleeeğınl, göreceksiniz. Bulvarlaro te.sndüf t"den 

Ege adal:ın §unlardır: halkın menfaat ve 11\tiyacma uygun mahallerde birçok ı.sumıWe:t ynpıl· 
olanları yerine getirmt:'ğe çalışacağını, mlf ve tıttrnişUr. Butlln bu yapılan ve 

Bemadlrek Bemothra.ki 12<Uha.mn mAn! olmak için G~Iyalıya :yapılacak ı.,ıcr 20 ıı.ğu.-,-tost:ı. açı~cnk 
İmroz 1mbros muayyen zamanlarda. otobüs işletildi· Izmlr entema.sy0ıI1al fun.nnda da canlı 
Llnmi Llmnos ğln1, Belediye ga.raJında yerli otobüs surettıe iz:lh edilecektir. 941 fuan açıl-
Bozcaada Tenedos inşasına teşebbüs edildiğini ve buna dığı zrunnn dünyanın içlıide bulundu-
Bozbaba Alst.rati muvaf!l\k olunduğ'u takdirde Halkapı- iti aikıntılı vaz!yete ra~en, bu cen-
Midllli Led>os (Mytt11Dl) nara ve Kahramanlara. da otobüs ~e- net vatanın §U güzel köşes1l1de de n:ı-
Yunre !.fooko.n!aia tuecetını aöylem1.ş Te nutkuna devam sıl çalı~ldığı ve yeniden ne glbi !ıjler 
İpsaro Psar:ı ne c:iemltttlr ki: bn.,.,. . yapıldı!lı, hülasa. nasıl bir hayatıyet 
Sakız C'htos - Belediyenin yeni yıl .. ......,sı gösterildi~ daha gfrzel görülecek, nn-
Karyot Nlcar'.a l,400,000 Ura üzerinden tanzim edil- Ia.şılacaktır. 
Furn1 Phnrn~s m~tir. Mülhak bütçelerle 2,062,000 
Ba.tno.s Patmos Ur:ıya, mezbaha ve otobüs bütçeleriyle 
Lcpso Ltpsos 2,sse,000 liraya yükselmektedir. Yan1 
Lczyoz ~rı'?:rms "- bütçemiz iki buçuk mllyon lira.ya y:ık-
Kallmnoz ..,... " "''"" ~,....,. lınl ostropal;ra Astropal.ia la.,.c;nıış bulunm ........ ~dır. Bunlar hep -

Ko z1n de pek çok lstedJg-lmlz Amme hlz-
t;an köy Nislros metlerine hasredllece4c faydalı 1Şleri-

clrll Symi mlzd.endlr. Memur ~ müstahdemler 
~~:ıekl Tilos lçln bütçede ayrılan masr:ı.r, umumi 
Hergtt Charkl masr.ıfın yfiz.ıdc otuzunu g~memckte-
Rodoo Rhooes d1r. 
Kefl)tl Karpathoe Bizim en büyük yardımcımız parti 
Kaşot Kasos nerwıuınn1111nııeıntııınıııııı•ı11raıuıımıııııınunımc 11_... 

Bunlara, yukarıda. bahsett!R1mtz Ş'UI'lar; diğerlerinin nna dll1 türk-
~ \'e Slsa.m'ı da tllve etmen. çoyd.1. 
VUAy~tn nilf"DR btzhn Mml"Jm1ı.- Bu ad.ıılar, Fatih İklncl Meluned, 

da 300,000 t~. !hmlann I0-,000 1 otlu Beyazıd "8 Kanımı 8Qleyman 
mtsı1lman, a,ooo 1 ~udl. mtıtttı.ıt:ıst a.manlııl'ınd& Oıınw>lı 1llkes1ne :tn.
rmndıı. Mftsltima.nlar Islıant:6,, 111- tıldı; 1ne1rutıretı talrlb eden harp ve 
d1D1 n Bum& Jaf&?'lardı. ~ız mualıeChtlerle Oea.!.r'l Bahri Bet1d 
8*mdat:t m.ıMlftmankr ramoa au- v11A.yet.t daltldı. 

Belediye rclslnln bu nutkn Qlddetlt 
alkı~larla karşılanmıştır. İçtımaın hi
tamında, lızrı.lar turist otobüslerinden 
birine blnerek Kadifckalcsine gitmiş
ler ve Belediye reisi tara!mdan Şilre r
lerlne verilen ziyafette hazır bulun
muşlardır. Ziyafet~ p:ırti erkanı ve 
şehrimizde bulunan mebuslar da 1. tt 
rak eylemişlerdir. Ziyaf et çok s:ı.mimt 
b1r hava içinde cereyan ctm~tlr. 

Edirnenin 941 bütçesi 
Edirne (Akşnm) - Vilayemizin 

1941 yılı bütçesi tetkik ve ta dık 
olunmak üzer~ Dahil:} c vekuletine 
arzedilmiştir. Y o..,i bütçe geçen &c· 
neden 30, 40 bin lira fnzla olup bu 
para memleketin mühim nafıa i:le
rfoe ıarfcdilccektir • 



• 
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Erkek kıyafetti kadlll 

Tefrika No. 62 arkadaşınız daha varmıo. kaçrm1- diniz kani değil mWniz) - Beni dinleyin beyim ••• - de- işkence edildiğine hükmederek gar-
- İkiniz bir olup nv.a.llı kadını bıçak- - Affedersiniz efendim... lbti- di - Ya ben aldanıyorum, yahut diyanlara etmediği küfürü bırak.-

G •• ı Go•• l'" ..... _ lamıpuuz ••• Ce.edl de ortadan kal- mal oyumdur. Fakat samimi konut- da siz, affedilmez bir bata işliyor- mıyordu. Üçüncü de can ver&uze z ..... -~z dırmağa uğTaş~ .. • . . . . manu utiyorsanız bilemiyorum. sunuz. Ben hayatımda adam öldür- cekm~ gibi hırıl hınl hırlıyordu. So-

Nakleden
•• (VA • NQ) Cemal N~?1.alnında ın ın ter . D~k~or, _yeniden hiddetlenmiı gi- müı canilerden değilim. Buna kati nuncusu daha iyi bir vaziyetteydi.. 

~k ve macera romanı 
~~~~----_..-~~~ 

damlalan helirm.itti. • hı gorundu: kanaatim var. Recep Can ismi de Kahkaha.lan kopanp duruyordu.. 
- H~r._ ha:J'll';··. Buna imlı.:b - Haydi. bu meseleyi bitirelim ••• benim adım olmıyacak. Öyle sanı- Fakat bu kahkaha öbürlerinin ağ-

- Affedersiniz, efendim... Öbür 
hastanenin doktorları benimle ko
nu~urken sizin gibi sert dananmı
yorlardı. 

- Benden şikayetiniz mi var) ••• 

Size bir fenalık mı yaptım> 
Doktor Ramiz, hastaınna dikkatli 

mkkatli baktı. Kendinden emin bir 
adam tavnnı takınarak: 

- Sandığımdan da daha kurnaz
r,.,tşsınız... İyi taküd yapıyorsunuz. 
~,,_. oyun lan başkasına oynayın 1 Ben. 
kabeden fikri edindim. Haya.bnızda 
1!k defa mı böyle deli taklidi yapı-
':' Or .. unuz? 

Cemal Nermi, hazm hazin muha
tabına baktı: 

- Rana söylediğinizi anlaımyo
rnm efendim ... Halbuki anlayayım 
diye çok gayret ediyorum. Kafam 
işlemiyor ... Bunu nnlıyorum ve mü
teessir oluyorum ... Hiç bir şeye yine 
eski~i ~ibi aklım ermese daha mem
nun olacağım ... Eskiden daha rahat-

bm. İyi}e§tikçe fenalqıyorum. . ,-olı: ... Ben boyle bir il yapmadım. •.• Takatimi tülı:etmeyjn, rica ederim ••• yorum. )ayıp bağırmasından, çırpınıp yırhn• 
Doktor, müstehzi mlltelızh - Nud yaplDUD.lf olursunuz) Bu halinizle va1ı:timi kaybettiriyor- - Hala ıırar demek) masmdan bile fazla asaba dokunU<-
- İb.ti7ar kadını 51dlrilp de ,... Evde aoyulacak ha,ka. teY var mı sunuz. Meli.hatin kocuı, eliıU, param- yordu. 

k:aYt ele verdiiiniz zaman el.eli takJ.. diyo tekru ıelm~ız. O zaman - Pardon... Fakat beni ne yap- parça olmuıı yüzünde dola.şbrdL Cemal Nermi, öteden beri uysal-
di yapmak çaresine bq9umıamllfb- yakaya ele.vermi~uz ••• zl malr. arzueunduuwr:) Dalgın dalgm: du. Sakin sakin duş yaph. Tek söz 
nız. Mellhatin. koeua haykırdı. Gö e- - San.mm. oa L- gün kadar - llcimizden birimiz delirm;• ola- d ı:LL· k' d T ._ -ela Wak b" ek.&~ • daha .,.,. •• _,,. u. ~ın ıa m Uf yapb, e"' s~ 

Cemal Nermi deh.,etla priledb rinde ilk d o ır z: esı burada kalmanu: icap edecek. cağız ••• - diye mınldandL - bile söylemedi 
- Ben mi) ... Birini mi öldilm:ıU... parlayıp yaıımıttlı Çünkn l)"lU'1lJDZlll muntazam ıekildo Doktor bu tan mütalaayı kendi 

şüm) ... Bir bdmı mı) - Her halda yaıulıyomınuz. Bu Paneunıuı edilmeıd llzım. Kqke yüksek makanuna karp bir nevi 
- Bilmiyorduınm: demek) ••• KJ. tJCiylediğiııh adam hen d~ . öbGr tara.ha blaaydmız da iyilefir bilmıetaizlik saydL 

buki mahkemede 111 hakikat me:r- - Vay, Recep Caıı siz değil mı- İyil'qnıez m:i pne kodese gönder- - Gardzyanl - diye haykırdı. 
dana çıktı: Pıuuını çalm.ak içill Jra. siniz> Hapishaneden k.açmadmız selerdi... Ama mademki buraya içeri izhandud gibi bir adam 
dıııı öldürmü~ilz... İftira olacak mı) 1iader gelmipfnbr baıada kalın. ba- girdi: 
her halde .•• Ah fU bAkimleru. Zati- Yarahıua ömıalmda yeni bir tep- kabm... - Bu herifi duıtun altına ıokun ... 
aliniz g:ıb.i muhterem bir zatım maı- rqme olduı çok pyret earfed.iyor: Cemal Nermh Aklı başına gelsin ... 
musile oynamJ.§lar · · · fikirlerini bin"birine bağlıyamıyordu. - btemiyonmı... - (liye itiraz Cemal Nermiyi hamama doiru 

- Demek beıı Jıınırmupm ... "-- Yeniden hitapbk Liaaetti. Keııdini etti. - Mademki iyilepnifim., side- sürüklediler. 
tilmi§im) koyuvererelt: celim. Burada, dört deli vardı. Altı hu-

- Olabilir... Zira hu~ -Recep Can mİ}' ... Evet. evet... - Ya. kala tutuyonuD., öyle tabalocı kendilerini doktorun tarifi 
den dolayı hapishane)'9 atdm•pmıs.. İnnimin. böyle oldaiunu bana fl'f~ mi) • . • Dur hele... Ben sana e&te- üzere tcadvi ediyorlardL 

- Ben mi, hapislwıqe), velce do .a;ylemj,lenli. rhim ... Bizimlıe bu tanda kouufU}- Hastalardan biri, ç.elik o:itler gibi 
- Vay, bunu da mı fnklr), X... Ayni uılisteb%f lfade,-le (folttor d& ~ yavrum... vücudünün üzerine inen su darbe-

teaı ~öyle bir hakikat <la Tllrt ~ vam etth Eski ~ ~ aJç~ltarak ve leri kllrfISmda kıvrım krvnm kıvra
i~leyen yalnız aiz değilmipinir... Bir - Recep C.. olduiunuza ken- yumup~ nıyordu. Bir diieri de kendine 

Ceza bitince, hastabakıcı kendisi
ne şöyle dedi: 

- Buraya bak, yeni gelen ... Sa
na bit'§ey ııöyliyeceğim. iyi dinle .•• 
Burada gözünü adamakı11ı açmalt
sın... Doktorun hiç §<>kası yoktuı 
ha ... Kafa şişirmene tahammül eda
mez. İşi azıtırsan deJi gömleğini 
giy&ğin gündür; onu da iyi bil... 
Fena adam değilmişsin gibi geli
yor ... Sana işte önceden haber ve
rzyorum... Buranın nizıı.rnı 1.:.ulağın
dn bulunsun. 

Cahidin babası, boynunu büktü: 
- T eıekkür ederim, efendim. 

( Arkll.ll ur) 
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ırakta harp ıs baıkası ve Ergani 
başladı tahvilleri ikramiye 

Alman deniz Usteri 
bombalandı l.~:~~~~J Kızllay Cemiyeti 

" ·~a~,.~~ı Umumi Merkezinden: 
( Baştarafı 1 inci aabifed•) k 1 d i '(a..utalı 1 inc:i ..blfede )' 

Habbaniye tayyare mqdam etr..- eoı es DaDbalder'de ve TeUl'de AJma.n kı-
hnda lng.iliz ve Irak kuvvetleri ara- 'l talan m.1tra.1YÖZ &tıQ!ne t.utuımu;tur. 
•ncla bazı hadiseler çıkmıtbr. ~ tePilllt& mensup bıa111z to,y-

Ba~vekil bir tebliğ nqrederek Dünkü ketid~Cle ~azanan ===-~u:ı~ = 
Irak hükumetinin İngiliz hükQmetile numaralan yazıyoruz ~ clDlmW1 pımilo.ıiııe ~ tau-
lbtil5Ja düşmemek için elinden ge- ..-,rd& balm:un~a.rdır. 1,000 tıoo!· 
leni yaptığını fakat İnii.lizlerin, JMol1* bir anııo ~mls1n1n e1c1d1 ba-
nıevcut muahede hükümlerüe teli- Ankara 2 CA.A.) - Tldd19 -ı!! aı&ıl· 11r& aimdılt zamıedllmekt.edir. 
fi kabil olmıyan ve memleketin. hu- ftcnXl Jdtçtlk tasarraf .._~ Perwembe. cuma eooes1 a.ıi1ı teıJkl· 
kuk ve enr.ıiyetine tecavüz eder ma- anda tertiP e:r~ lHl buCID b&n- lltı W.yya.relert Brem hnvuzlanna hfi-
'-' 1 h k 1 ül plAnmm map bfSdM hu cum etın1§lerdlr. ıuyette görü en are et ere teveaa lca umumi ~ ~~~ taza: Bu hareketlerden tek bir ıa.yyare 
ettıklerini bildirmi§tir. zmund.a ,.pılmJftlr. _.... dartmcm1§ttr. 

Bu hal lmk hükumetini millet ta- na.n taUhlllerln ~ hes&P nu- Londra 2 CA.A.) - İnglliz hava ve 
rafından isteı:ıilen ve vaziyetin jcap mara.Iannı ve bulundulClan merkezle- da.hlli emniyet nC"....aretler1nln tebliği: 
.ttirdiği mukaddes vazifenin ifasına r1 blldlrtyoruz: Gece, düşmanın cs:ı.slı hava hücumu, 
mecbur etmiştir. Irak hükumeti 1 ooo liralık Utram!Ye Bursadn :~3 Merscy nehri kıyıla.nna tevcih edll-
mcmlrketin emniyetini müdafaa için nu.ıiı:ı.raıı hesap ı;nhl.J:ıl .Ahmed M. - ~tir. Fnka.t bu hfıcum şiddetli ol-
). ı d ı 1 d b'r me isabet etmışUr. . mn.mış ve uzun sürmemiştir. Alınan 
azım ge en te bir eri a mışsa a ı Beşer yüz lira kazananlar. tzmıroc haberler ölü ve yaralı mlkdarının 

taraftan da soğukkanlılığı muhafa- Şe!lkn -11653-, tJ~üda.rda Turan tnzla olmadır;'lllı göstennektedir. 
za ederek her türlü tahrikattan çe- -1850-. Dlğ'er bazı mıntaknlara da bomba.
kinmiştir. Fakat Jngilizler hnsmııne iki yüz elli.şer ıırn ta.za,nanl.ııt: An- .Iar atılmıştır. Faltat hasar hafiftlr 
bir vaziyet alarak tahrikatta bulun- karada Sezal -24132-, Ankarndn. Sa- ve lnsnnca zayiat yüksek değildir. 
muşlardır. Bunun neticesi olıırak de<ldin -35983-. Gece avcı tnyya.relerı blr dUşmn.n 
da Irak ve Jngiliz kıtaları arasında ynzer lira ımznnı:uılıır: Zonguldak- bombardıman tayyaresi Wlrfp ctmlş-
çarpışmnlar olmuştur. ta Behice -107-, Dlyarbakırdn Fehmi Ur. 

Bütün r-ün e:iren askeri harcka.A t Aydemir -1221:· ~adıköyiinde Ih51an İngiliz bombalarının 
" k d -10235-, Kadikoyunde Sab1ha -35 8-, • 

muvaffakiyetle dcv<ım etme te ır. Beyoğlunda Mustafa -25327-, Anka- kuvvet! 
Hükümet milleti sükunete davet et- rada Güzin -35412-. Londra 2 (A.A.) - Hava Ncza-
m iştir. :Bundan başka muht.eUf şubelerdeki retinin istihbar t scrvi~'nden bildiril-

Hayfaya gelen harp yirmi hesap sahibi elli4er lira, yetmJş d w. .. ı .1. h k 1 . 
hesa &..'\hibi de yirmişer lira kazan- ıgıne gorc, ngı ız nva . uvvet en 

malzemesi . ~ı~roır tl!'rafından kullanılan yem bomba-

DEVLET BOBÇLARI 

L. it. 
" , ,10 133 Tll'k l>orcu L n. m 1uo 
• • 1838 ıtramlytll 

kupOn :ıcesDc 
• > 1833 ikramiyell Krgan1 
• , 1934 Slvas-i:rzurUm 1 
• > 1934 sıvas-ı:rzurum 2-1 
• ı 1932 Hazine bonohn 
> > 1934 > ) 
• > 1935 > • 
> 1938 > > 

A. BJml.ryolu tahvill I - ll 
• > ., m . 

A. Demtryolu mtimcssll senet 
Haydarpa~ 11.manı 
H. Um:ı.nı mümessil senedi 

HİSSE BENE'J'L'f!Rİ 

T c Merl:cz bankası 
T. İş bankası nama mubrı.rrer 
T. İş banknSl (be.mile nlt) 
T. İş bankası mümessil hts. 
A. Demiryollt-.n §lrketı l % 6<ll 
A. ~miryolları lrkctl ( % 100 
Esklhlstıı: çimento şlrketl 
Şlrkctı Hayriye 
Şirk t.! Hn}'·r • e temettü 

ECNEBi TAHVİLi tınt 

19.-
19.-
19.25 
19.35 
81.-
15.50 
29.50 
12.
,1.65 
42.25 
19.'i5 
'3.75 
'1:15 

lOS-
9.20 
9.40 

105.-
23.-1 
ss-

7 .20 
26.-
21.-

1 - Azamt (250) liraya kadar ay'ıık iicret ve aynca mes

ken tazm.1natı verilmek üzere, Kızılay cemlyeti umwnt merkez' 

Muhasebe kontrol servisine bir şef 
alınacaktır. Taliplerin aşağıda yazılı evsafı haiz olması ıazun
dır. 

A - Yüksek mektep mezunu olmak, 

B - Askerlikle ilişiği bulunmamak, 

C - Devlet devair ,·eya müessesatında Yeya Bankalarda 
uzun müddet muhasebe ''e muamelat servislerinde şeflik "e
ya müdürlük gibi vazifeler görmüş olmak, 

Ç - Sıhhati tam olmak, 
2 - Talip olacakların; bir mektupla, mevcut mektep dip

loması, çulıştıklan yerlerden aldıkları Bon servlsleri ve vesaiki 
müsbiteleri ve iki kıt'a :fotografileri ve bit nüsha tercümei hal 
varakalarile birlikte, 10 Mayıs 1941 t;aıihine kadar, Ankarada 
Kızılay Cemiyeti Merkezi sicil müdürlüğµne müracaat etme
leri ve müracaat mektubunda kendi luı.k).annda malumat ve
rebilmek tan~ üç zatın isim ve mm·agzah 1l.dre lerini dere 
eylem lerl lAzımdır. 

Tahsil dcrecelert nazarı dikkate alınarak, evsafı matıfıbe)i 
Kredi Fonc:!Yt' 1902 lmpon kcsllc 99.- ha.iz oldukları anl ~Jan taliplerin taa(idüdü halinde araların-

, , 1011 91.50 da bjr müsabal>".n açılacaktır. 
> > Amortt 

60
·
50 imı;:mıamm•••••••m•mmı:a·m•ıE~aoa&•s;&:!m 

Beyrut 2 (A.A.) -.v.(O.F.1): m • • • ] ·ıı • . lann istisnai tahrip kudreti Emclcn-
Hayfadan haber V('rildıgıne sore Erganı ta lVI erımn den gelen haberlerden nnlıışılınak- NUKUT 
pnzartesi ile çarşamba günleri ara· ikramiye keşidesi tadır. Emden postanl' i ci,anna atı- ------------2-a-.S-S 

, , Kupon 1.05 -.:;:==*=-=============M=u========='·=·C!=-::;:;:; 

' 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme ı 
aında beş nakliye vapuru Hııyfaya Ankıırn 2 {A.A.) _ ı.ıally<? Vekfı.leU lno bir bomba bu şehrin bu kısmını Türk nltını ı h ··h · at b h b h l' k Külçe nltm blr gramı 3.64 

Umum idaresi ilanları 
srclmiş ve karaya eıı i a, n:~ ımm ve Türkiye Cümhurlyct Merkez ban- tam İr om e a ın~ oymuştur. Osmanlı banltası Cb:ınknot) 8.10 
ve tayynre dafi topları çı.:arnuştır. kasından blldlrllm'iştir: iO 1 tamamen tahrip c:dilmiş olmak ...;,.....-------:------- \ Muhrunm.cıl broeli (12370) llrn (50) kuruş olan rnuhtelU eb'atta. l45 Kg. 
Bu malzemenin tekrar vapurlara Yüzde be§ faizli ve 1kromiycll 1923 üzere 200 ev hasara uğramı~tır. Bu KA~1BiYO yuvarlak başlı tırnaklı cıvata. 3S5 kilo düz treze b~lı tırna\tlı cıvntn.. 1400 
yüklenmesi için dün emir verilmiş.tir. tnhvlllerinin bugün Merlrnz bankası hesapta kınlan pencerclrr dııhil efe- 0 1 t Un 6:24 kilo T ba lı en ata, 3630 kilo 6 kôş:) başlı clmta, 102 kilo yuvarı k b~lı dort 
Bu m .. lztmenin Ba•rarn sevkedıle- bina ıncln Maliye Vckfıletl. Merkez ~·1d· B b d" .. v.. s"o 1 Londrn zerine ser 182 20 ko~"' dlpll cıvn.ta. ile 15450 kllo _.,.un (15/5/941) per ... embe .. ünn sant {15) 

.. b::.nka ı ve dlğeı· banknlar miımes.sil- gı ır. om anın u tugu yere ~ Nevyork üzerıne 100 dolr.r ~ ......... y .. 

eeği söylenmektedir. lerlle noter huzurunda ~apılm altıncı metre me- fede bulunan cvlerın Cenevre üzerlne 100 frank S0.'10 oo beşte Uaydarpaşa<ia Gar bln:ısı clnhll1ndck1 kontlsyon tnrn.fındıın l~-
Londradan verilen lkromlye ve üçüncü amorti ke~ldcsln- pencere ve kapı çerçeveleri ile çııtı- Atinn üzerine 100 drah:nı 1~~~ palı B7:%eu:11~ea:sai'1° ::~:27> lira <79) kunışl ": muvakkat temm t, 

malum&t de: lan yerinden fırlnmıştır. Madrld üzerine 100 pez~ta 31.1375 kanwrnn tayin ett ğ1 vcsik.üarl::ı. tekliflerini muhtevi z:ı.rfln.rmı ayni CUil 

Le nd
ra 

2 
(A.A.) _ (Rcuter): 237.148, 280.740 numaralara 10,000 er İki bombanın tevlid ettiği )"angın- Y?kohamn ,nzcrlnc 1~0 ::~n 30.745 sant 114) on dorde kadar komi..c;yon re1s1lğine vermeleri lazımdır. 

ura. 12.763, 39.564 nwruıralarn 5,000 er lann alevi 200-.300 metreye kadar SU>!dıolm fu;erlne Bu ı.şe alt şartntı.meler kmnislondım parasız olarak da~ıtıımak:t:ıdır. 
Bu akşam Londrada öğrenildiğine lira, 1>7.353, 110.174, 151.543, 225.482, yükselmistir. (8359) 
göre, Irak kıtnlarının Habbaniyede 262.081, 326.620, 384.426 num::ı.ralar::ı. * 
tahşid edilmiş olması bu kuvvetler- I,000 er lira, 69.840, 158.341, 182.126, Aş:ı.gıda isnı.l, muhammm bedeli Ye muvakkat teminatı ayn ayn gös-
lt. lngilizler arasında teessüfe' §ayan 195.646, 108.886, 224.943, 266.563 276.'191, Osn1aniye ve Ceyhan da terllm!ş olan .Anknra ııastan.ezi muhtelif ~tının yııptınlmtı.sı Jşl 17/6/ 
çarpışmalara sebebiyet vertniştir. Bu 285.330, 304.163, 310.178, 372.282, 384.368 çeltik ekilecek 1041 salt günü satn 15 dtn tUbaren ka.p:ı.lı ıarf usult\ ile Anl:arndn İdare 
kıtaların çekilmesi hakkında yapılan numaralara 303 er llra. ve nyrıca 596 Adnna (Aksam) _ Osnı niyede , binasında &ra lle ve ayn ayn eksiltmeye konmuştur. 
tekliflere rağmen Irak kuvvetleri adet numarnya 40 ar Ura ikra'm.Jye ve 

1 
h 1 Bu işlere girme-k 1steyP.nlcr1n listeleri h1zasındn razılı muvnltkat temi: 

k l d k 
10,320 adet numaraya da amorti ı.sa- bu y1l çeltik zirnati yapı ma. usu- nat ile kanunun tayin cttt~l vesikaları ve te?tllfler1nl aynı gün $ant 14 de 

nıez.kiir mıntakadan çc i me i ·teın bet ctml~lr. sundn alakadar vckuletlerden izin kadar komisyon re!..5li~ne H!mıclerl lA.zımdır. 
başku dün yeniden takviye kıtaları gelmiştir. Ceyhan l:aznsı:ı.da da bir Şartnameler parasız olarak Ank:ı.rndn Malzeme da.1resinden, Haydnrpa.· 
almışlar ve bu sabah erkenden İngi- l şada Tesellüm ve Sevk Şefliğ1nden dağıtılacaktır. 
liz askerleri üzerine att!ş açnıı,.fordır. T•• k T "h k !kısım arazide çeltik zirnnti yapı ma-
Kıtalarımız icap eden zaruri nl'ıka- ur arı urumunun sı muvafık görülmüıı ve buna dair 
bele tedbirlerini derhal almıştı. aylık ilmi toplanhsı. emir vek:'ılt'tten vilfı;rete gelmiştir. 

Muhdrebe bi.ıtün ıı;ün de'l.am c-tti- Ankara 2 (A.A.) - Türk Tarih Bu .emre ,gore Ceyhan bölgesinde 
x.·, g"ıb:. tahmin edildiğine göre dfın kurumu ba§kanlı~ından: ı ı 0262 deknr arazide ekim yapıla-
., T- k t ih k d t cnktır. Ve bu snhalaT dört pnrçadan 
.:ı8 devan etmektedir. ur· ar urumunu..-ı evam e · .. kk . 
c:ı ., l k •1 A I l mure cptır. 

Bunda~. bı'r ay kadar evvel ha- mcktc olan ayı ı mı top antı arın-ı \f'JA . '"d" l"w" kAI .. .. .. . ı ayet zıraat mu uı ugu ve ·a e-
ıid Ali bazı yüksek rütbeli ııubayln- dan dördüncusu 3. mayıs .cumarte_sı tin bu emrini dün mahalli kayma
nn 11üzaheretilc iktidar mevkiini ele günü saat 15 de Dıl • Tanh ıre cog- kamlığa tebliğ etmiştir. 
aldığı zaman İngiliz - Irak muahede- rafya fakültesinde Y_apılacak ~e bu 
ııfoe sadık kalacağım alenen beyan toplantıda Dil - !arıh .v.~ .~ografya 
etmişti. Buna binaen lngiliz hüku- fakültesi arkeoloıı enetıtuıu doçent
meti Irak hükumetine müracaat ede- lerinde:ı Or. Ekrem Akurgal cPa
rek İngiliz kıt:ılarının geçmesini te· zarlı kabartmaları üzerine yeru ted
min makııadile Irakta bir muvasala kikler mevzuu iizerinde konuşacak-

AKŞAM 
Abone ücretleri 

yolu açır.ak arzusunu izhar etmiş ve tır. _ 
bu ar::usunu bir sene evvel Irak hü- ~ • • Ttlrtıye Ecnebi 

k'1meti tardından verile:l taahhüt- T. T. K. ort yenı eaerı 
lere istinat ettirmiştir. R:ı§id Ali bu satı§a çıkardı :e~;: ı;~ ltu~uş 
teklifi l:abul ettiği cihetle !ngiliz kt- Ankara 2 (A.A.) - Tiirk Tarih ı Aylık .o() • 

2'100kuruŞ 
1uo • 
800 • 

taları Lasraya hiçbir hiıdıse zuh~r k başkanlığından bildirilmi~- 1 Aylık 160 • • 
etmede._ ihraç edilmiştir. Fakat bır .u~uTmu-urk Tarih kurumu tabı bitem •--------------·• 
ı. ı ur Pcın& lttıhadtna dahll olmıyan 
-~ç .gü? .sonr~ ~eni. kıtaların ge ece: dö~t yeni eseri satışa c;ıkarnuştır. ecnebl memleketler: Senellğl: 
il bıldırılmcsı uzerıne Irak m~kam B lar Pazarlı hafriyatı raporu, Os- 1800. alU ariıtı 1900. iç &Jlıtı 
lan, mevcut lngiliz ku,·vetlen Ira~ un lı mali tarihi hakkında tedkik-1 1000 turiıştur. 

· • d · · d yenı man 939 d 1 •--------------kramı~ ~n l g~çıp ~t~e e~ mü- ı~r. belleten sayı: 16 ve a s- Telefonlanmıı.: BapnNıarrlr: ıo 
uvvet erın . ıa a_ .g~tı~ı ıı:ıcsı~e. tanbulda toplanması tek.anür etmiş- ~ası işleri: Z0'7&S _ la.re ıo&Bl 

aaade edcmıyecegını bıldırmıştır. k n harp dolııyısile toplanamıyan Müdür: 20491 

RebiüJAhır 6 - Kasım 177 
8. İm. Gil Öl:. tkt. Ak. Yat. 
ı:. '1,63 9,4!} 4,03 8,55 12,00 ], 
Va. 4,00 6,!56 13,11 17,03 20,07 :U,51 

İdarenane: BabıAll elvan 

1 -•--
' 1 

Soldan '"ata ve yuk:ırıdıın aşatı: 

1 - Ulu• .ı - Ger! gönderme. 
2 - Eım ' uymak. 
S - Knı çuk - Zeybek a~n.sı 
4 - Eski bir Avrupa kaYJnl - lıtan-

bulda bir çlkola ta maıitası 
5 - Dlkkrı.t eyllyen, 
8 - Yama - Tnzylk edilen. 
7 - Köpek - Yapıcı. 
8 - İşçilik et. 
9 - Yeraltmdn gömülll servet -
~e. 

10 - Tersi keçinin babasıdır - Ktı.
tlbl adil. 

Gecen bulma.aaıızın balll 
Seldan ·sata w ,.Uarına ...aı: 
1 -Totaliter, 2- Onv. 5emls. 3 -

TınhJk, ~. 4 - Arla.nan. 5 - Unu
tulan, 6 - Iskat. ıuse. 7 -Te, Nuran. 
s - ı:ma, Lln, Ko, 9 - Rlz, A3, Kol. 
10 - Zennerolü. 

l?gilterenin l~ak - l·~giliz muahd~ b:ynelınilel antropolo!i .ve preh~to
desı hakkındakı nokt<u nazarın "k arkeoloji kongreeırun teblıgler 
tarar etmesi ve yeni kıtaların Basra- ~ rgisidir. Her d8rt eaer de Maarif 
ya ihraç edilmesi üz.erine _lr~ kub~- Vekaleti yayımevlerinde, Ankarada 
vctleri Hnbbaniyede te~dıtka~ 1~ Akba, lstanbulda Üniversite ve Ha
tekilde tecemmü etmege ~r! j';;l ıet Kitapevlerinde tedarik edilebilir. 
tır. Bundan maada maha 1 •• 

kumandanlığı Habbaniyedehki.~~~ıi~ Hırvatistanın Berlin 

İstanbul asliye birinci bukok hl
klmlilinden: 39/83 Hüseyin Hllml ta
ra.tmda.n İrini ve Ak.sarayda Çıngıralt
h bostan .solı:a~ında. blll'l No. lu evde 
mukim Sabrl kın Fatma Munevver 
aleyhine lknme ohmnn mahcuz ~'1l
lar özetine vaki istihkak ve mUdalıa-

Acımusluk sokak No. 13 lelerlnln meııı ve ıcra takttmtmm de-

luvvetleri kumandanına ta 11 
• • • }" • • 

ci bir mektup göndererek Hab~anı-ı ıefırı Ber ıne gıtti 

ill••••••••mı•••lil vaımına mütedair davanın yapılmak.ta 
İstanbul İkinci iflis mcmarJotun- olan muhalı:ernealnde ınezbure Fatma 

dan. Münevverin bu bapta yemin etmesi 
: 1çln 14/4/941 tarUılnde mahUnıcye 

Ynpt.lnl:ıcak tes!.satın adı 

Muvakkat 
Muhammen bedel tem :ı.t 

I No. Jı l1Se muhte\1yatı ç~ırhane tesisatı 
2 No. lı ı.ı.ste muhteviyatı mut!ak tesisatı 
3 No. h ~..e muhteviyatı Etüv b?slsatı 

* 

Lira I ra. 
9375,- 7 3,13 

18750,- l40C,13 
4375,- 32" .13 

Vngo!Jb.."lll tahmH ve iahllyc müddetleri hakkında tatlll edevat tarl-
fooJne yeni bir zeyil yapılmıft?r. 

Bu zeyil mucibince senenin bütün aylarında ve her 1ste.syondn sarnıçlı 
vagonlann tahmil ve tahliye müddetleri c6ıı Te diğer vagonların tahmil 
müddetleri c5:e ve tahliye müddetleri c4ıı aant olarak te.sblt edUmiştlr. 

Bu saatlerde araya giren ~le tatiller! dahil Te anbarlann kapalı kal
dığı munyyen gece &ı.atlep 'f'e resmi tatil günlen htıriçtir. 

Bu tari!e zeyll 118/Hl tarJhlnde merlyete girecektir. Bu tarihten iti
baren 3/10/1938 tarihinden muteber tari!e zeyll ll[;vedilecektlr 

Basmahane ve Alsa.ncak anbarlanna yünıd eden tam hamulell vagon
ların. evvelçe llin edilen p.rtlar dahillnde, :ldare<:e t-nhU~llrlne 1/6 1941 
tarihine kadar deYa:m edllect:'ktir. 

Izmlrde cAlsancak, Kemer Te Basmahane. tam vagon muamelesine 
t!ı.bl hamcielerin tahmll ve t&hl1yeler1ne datr olan D. D/509 No. ıı t..'\rlre 
lil3/l941 den 1t1baren tabblk m.evkllnden knldınlac:ıktır. 

l":ızln Wsllft.t lçln ısta..~ra müracaat edlleblllr. (2381) (3418) 

Harp Akademiai Sabn alma Komiıyonundaıı: 
A~f;ıda cinsi yazılı makinarun sötlilınesl ve ambnlfıllanmnsı paz:ırlıkla 

il Mayıs 941 salı günü saat 10,30 da Yıldızda a.kademl &atın alma koml.syo
nunda. 1:ıpıl:ıcaktır. Şartname ft makinalar her &ün a.kademtde görülf'bt
llr. Tallplcrbı münaılıuadan nTel Beilltat mal müdiiflilA'i\ne yaptırac:ı.k
J&n 80 liralık munkbt. temJnat. ınUbuslarlle blrllk\e mezkUr g'1n n 
ıaatte koml.syonumtız3. müracaatlan. (3412) 

Tipo ve bıçak mAlriııMl 

Hava Gedikli namzetlerine 
~j.kll ~ 15 - 18 ~ oIJJe oıuayenede kaa&mu§ ve 

evralilan '8.ınamlaaun~ olalJJM ı Ma~ ıwı ~i'teat aıNkedlleceklerin
den bunlann pruıartesl saat e da. turumda 'bulunma.lan Uln olunur. 

(3409) 

Devlet Deniz Y ollari lıletme 
MüdürlQü llinlari 

Umum 

yede herhangi bir İngili~ as~erı h~: Bcrlin 2 (A.A.) - Stefani: Son 
rcketine veya hava faalıyetıne ~d manlarda Hırvatistanın Berlın ae-

1 · ~ · · ksi takdır e za d O B - 1-aaade edi emıyece~n~·· a v• . bil firliğine tayin e ilen r. raruı.o 
bombardıman emnnı ''.e~~egını 'd Benzoa, refekatinde Hırvat aefaret 
dirm~tir. İngiltere c!c;ısının .. Raşı . heyeti olduğu halde Berlin' e gel-

Mufila Kostantın Or1zagrld.ls Ması- gelip yeminl icra etmesi ila~ tetıyt 
ama gelen alacaklı Hnzlnentn 1stedlğl edtldiği halde muayyen günde muma- .&dalar • Anadolu- Yalova hatti llkbahar tarif eai 
90,000 Ura hakkında. ınb klııreslnce lleyha mahkemeye ~lmemlş oldı.:!un- A. 
yapılıın teWJcatta dellllu ıbraz ~ı- dan yeminden kaçınmış ve yemin ede- 5 Mayıa 941 puıart.eel &iinilnden ıı&auen Adalar - Anadolu - YalOTa 

Al' d' d Irak kuvvetlerının gen . . 
ı nez ın o ~ bbüs- mı§br. 

alınmuı hakkında yaptı~ı tefC - --• • 
ler nazarı itibare alınma~ıotır. 

1 
k İran ve Irak' a emtia aevki 

Londradaki kanaate gore, R r~d 1·çı·n ruhsat alınacak 
\alk b" ··'- bir kısmının aşt 

ının uyu,1; l T İkt,118.dl harb 
Ali tarafından takip edilen ~~~ ız Londra 2 (A.A.l - diline göre AT· 
aleyhtarı siyaseti takbih ettıgıne nez;aretinden bil: baara! mem
llülunettirecek birçok sebepl~r ~a~- rupa. dışında ıı!! k&ıfci fOllle ban 
dır. Halkın büyük bir ekserıyetmın ~~e=enden17'den sev:ıtedilecek ber 
iki nemlekel arasında evvelce ı:ıev• türlü emt.la için bundan böyle deni2 
cut dostane münasebetler~ yenı~.en ruhsn.tıyest almak kab edecekt.lt. 
tcessüsünü görmek istedigıne oup- ;. • .a •• ~-~"!11.!~"!~I 
he Yoktur. E R L • T z 

Irak yabancıları B 1 
çıkan yor ı 

~ut 2 (A.A.) - lr~k gaze~:. 
l~rınden Elahval gazete.sinın verdıgı 
bir habere göre Irak hükumeti mem
lekette muhtelif müesseselerde çalı
'8:11 ecnebileri j,lerinden çıkarmak 
lçın ıiddetli tedbirler almıştır. Mali
~e komisyonu Basra liman idaresi 
1 e deniz iflerinde çalııan yabancıla
rın büyült bir yekuna baliğ olduğu
ııu teabit e · ·r. Bundan baka 

Lisan Dersanesi 
BtlT'ÜN YAZ AÇIKTIR. 

Beyoğlu: 294, tstiklil 
caddesi 

FRANSIZCA \ Uaan kurları 
lNGlLIZCE •• Hueuat 
"• .. A lUCA Denler 
AJ,.ITM'M.. da 4 lira. 

medi~den tayıd talcblnin ttddıne cet1 n.luların da. sa.bit olmut sa:fl].- ha.ttma iur.babar w.rllesi tı&~ olur>acrJrttr. 

tarar verilmiş oldutu 1lln olunur. muma ve ifbu kararın lllnen td>litl 
1
· 11111Y-en•1•1ı&rl••te•J..-••ıe•:.e•re•aallmJIW'•••'•••••••••••"'"••

2

•) .. ___________ <_48_1_8_> _ ."fe tarihi teblitden ıtib&ren lldı:iz st.n 
lial'fmda arzuhal 1le yeıoi1n ecıeısetmı 
mahkemeye bllcitrdlti takdirde ta.yin 
edll«ek günde gelip ,emin edebllece
ttne H. U. M. K. nun 337 ncı madde
a1nln blrlncl Ntruına tevtlkan ta
rar verlldlti ve bu husustaki ırınhkc
menhı l3/Mayl3/941 sah aaat on dör
de moalla.t bulundutu llAnen iet>llğ 
olunur. 

Eminönü Ballcerinden: 
oi/5/941 pazar eünü aat (17) d.e 

Vlyolonslllst Peyha TnlaY'm 1fW'a:klle 
Evhnlz orke6trası aylık aon korıserlnl 
verecektir. 

Bu konsere celmek isilyc.nler dave
t.iyelerlnl :ıı:v bftrosundan almaları ri
ca. olunur. 

Türk Ticaret Bankası. A. Ş, 
lstanbul Şubesinden: 

ı MaYl8 lgf,l to.rihlnden ltl.baren yenl if'ara kadar Banknnuz ılleleri 
a.pğıdn gösterilen saatlerde devamlı olnr:ı.k açık bulundurulacaktır. 

Adi günler: 11,30 dan 13.30 a Jcnd!lr. 
cumartesi. g!lnlerl: 9.30 dn.n 11,30 a kadn.r. 

Sümerbank Umumi Müdürlüğünden : 
.Ankarada. Merıtez kn.drosunda çalıştırılmak üzere Franııızc:ı.dan Türk-

ye Tiiritçeden Fn.nBızcaya ıyı ıercümc yapmak iktidarını hai~ mald-1 = eeır1 ~ahilcn ba.yan bir müberclm daktilo alın:ı.caktır. Aynca Inglllzcc 
bllen terclh olunacaktır. Ehl.lyetlne röre 150 Uraya kadnr ttcrct ırerllecek
tır Tallpler1D 10/5/9{1 Wllıhıe krı.d&r Ankara.da \UDumi müdürliık perı;o
neİ ~ ı.t.aobulda fube mtklirlülüDe mö:ıacaatla talepname imzala
maıan n 10/l/Ml Pn~ ... 11 de ~ 1lı1IUJDll mödtirl 

Ticaret Ofisine Müsabaka ile 

MEMUR ALINACAKTIR. 
Ofisimize, yüksek mektep mezunlan ile Liae ve Orta mekt~ me

:mnları arasmda müsabaka j)e memur alınacaktır. Miiaabaka imtihi,n
lan tahriri ~e ıifahl olmak üzere iki kısımdır. Tahrlrt imtihan 1-5 
Ma:>,s 941 Perıembe günli saat 15 de Bııhçekapı '4 üncü Vakıf han 
dn Lıtaaıbul Ticaret ve Sanayi odası içtima salonunda yapılacakbr. 
Günü ayrıca tayin edilecek olan ıifahi imtihana girebilmek için tah
Tiri imtihanda muvaffıık olmal: ı:.uttır. İmtihana talip olanlann me
murin kanunu ile 3659 numaralı kanunda yazılı vasıflan haiz olma
lan ve bunları mübcyyin vesn.ikin asıl veya musaddak auretlerlı:ni as
k.erlik hizmetlerini bitirdiklerine dcir vesiknlarını kısa bir tercümeihal 
jJe haklarında malumat nlınnbilecek kimselerin muvuzah iaim ·n 
adreslerini bir istida ile 1 O Mayıs 941 Cumarte:ıl ı:ünli öğleye kadar 
Bahçekapı Kutlu handa Ticatct ofisine tevdi etmeleri llzımchr. 

Müsabakada kazanncak memurlar 6 aylık bir tec:riibe devre&i ge
çirecekler ve ehliyetleri aal»t olmıyanlann hiçbir iddia laaklım olm • 
mak üzere vazifelerine nihayet verilecektir. 



P'l~~..,...~rmt.:~:!llE!l----lllll!mZ~fEaBllilli&lliı'll-· 

DİŞ 

İyi ve güzel traf olmak 
isterseniz 

POKER 
Traı bıçaklanni 
Muhakkak kull•nmn 

ve h• yerde Pok• trat 
bıçaklan i.teyinl%. 

MACUNU 
Mikropları yOzde 100 OldOro;, dlşlart temizler parla: 

tır dif etlerini besler ve hastalanmalanna mani olur. 
_,,.,,.. 

Her yerde OENTOL d1t macununu ısrarla tsteytnta. 

~1--Y· .. }f.!!.~ .... !!!r.!? !!.!!. ~ !!.·t!e--.. 
~~·.ı:::r~ BiR KUSTUYU YASTIK 1 LiRAOIR 

Yastık :1organları da pek ucuzdur. Adres: İ.stanbul Çakmakçılar 
ömer Balı o~hı Kns Tüyü Fabrikası. Tele!on: 23027. 

En zengin yerli kumaş çeşitlerini 

AK,A:fıi 

Çocnk donitıi' 
tı:t lbtlkı1. dlş 1pet!l ktım.af-

ta.Ja Yt.Ptlıml ooct* donlart .. 
oocut alta mt1.fambal.a.n ı:ok • 
yanıklı Te o<* zıa.riNr. P17ua.
)'& tat:lltlert çıbnlnılt olda
tundaa 

marka.sına dlkka.~ ed1nts. Her 
Eczanede bulunur. Toptan satıf 
yen Sl?bcl Demirkapı No. 30 
Tel: 20992. Telgta.f: İstanbul -

Atef. Pa.ta kutuau No. 38 

.-•-FIRSA 1!·'~ 
Kahvehane. Gazino ve Bahçeler 

için 1500 adet katlanır 

Demir sandalya 
ve iyi bir halde 

500 MASA SATILIKTIR. 
Tepebaşında Halk bahçesine 

müracaat. 

Açık Arttınn.s ile Fevkalade Satış 
941 mayısın 4 ncii pazar günü sa

bah saat ıo da Beyoğlunda Aya,.c;pa
şada Alman Se!arethanesi karşısında 
47 numaralı ALASA Apartunanın 6 
No. lı dairede Amerikalı Mister Houl
berg'e a1d kıymetli bilumüm eşyalar 
ve Biblolar açık erttırma ıruretlle sa
tılacaktır. Oevlz kaplama asrı yemek 
oda takım> 9 parça bü!e vitrin, oto
matik yemek: masa ve altı deri san
dalyesi tıe; Limon kaplama. yatak 
odası takımı l\3rl 4 kapılı dolap, tu
valet, 2 komodin, marklz sandalya ve 
2 ~Ulı: karyola Amerikan somlyest 
ııe ve çok tyt halde, tekrar asrl ceviz 
kaplama komple yatak oda takımı 
1 divan asri yandan etajerli, 2 koltuk 
ııe ve üzeri goblen kaplı, tekrar ma
sıt kara ağaç asrı ı divan 3 koltuk ile 
üzeri kreton kaplı, nn.dlde bir salon 
vitrini, asrl 1 kanape ve 2 koltuk üze
ri maket kadife kaplı, Bohem, Ro-

S Mayıs 1941 

KÖYLU ve ÇiFTÇiLERiN NAZARI DIKKA TiNE 

Henuı elektrik ceryan.1 mevcut olmiyaa kücük kasaba ve 

lc~ylerin balkı ve bilhassa çiftçilenn. Ankara radyoıu_Jenl 
Zıraat servili ocşrıyatından istıfad-. etmeleri içia. ..... 

140 .. TIP . BATARYALI 
• 

RADYO 
tavsiye etmekle bahtiyarıx.. Bu radyo · her üç dalga aahasmchı 

gayet iyi randıman vermclde beraber at c:eryao sarfiyatla. 
aağlam ve mükemmel bir radyodU"-. • 

tJllTd- IATIJ YEll ; , fSfANBUl .- SULTAN HAMAM. HAMDI a GEÇiDi No. 48. se 

BAHÇEKAPIDA 

KULA 

senthel, Sncume, Portegez, büyük ve 
küçük nadide vazolar, tabak ta.kım
lan, Blö blAn ve famiy dö ros duvar 
tabaklan, imzalı yağlı boya resimler, 
marur Zonaron'm Akuarel tablosu 
nadide bir tuvalet takımı, hak.iki ma
roken kutu derununda; yeşll tstorlar 
ve mysterler, salon masalan üzeri 
krlstallı ft kolonlar; İngiliz mnmu
lA.tı blr ıst.orlu yazıhane, asrl kütüp
hane ve kartonler; İngiliz mıımuıa.tı 
ufak salon ve oyun masası; Avrupa 
mamüll\.tı avize ve abajür, Yunkers 
ma~alı bir hava gazocağı tınnlı, 
güm~ port.Jtart, ekmeklik vesatre. j 
~~m~~~n~~~~~--~~=~~~~J--.• ··~~~.~--~"~~~~~~~---,~---~~ 
mümkün bir çok lüzumlu eşyalar ve / . 
biblolar, 1 RadYo SABA markada 391 ~&-
modeli ve 6 Ul.mbalı yepyeni 3 ayak · ~ 

Mensucat Fabrikall T. A. Ş. 

Büyük mağazasında iftihar ve zevk 
duyarak 

.. .. .. 
gorunuz. 

1 buz dolabı Kelvinatör 140 parça 

gümüş çatal bıçalı: takımı Saru!, §1- ~ • ::7' PA R A' raz 1pckll Kaysert vesalr kıymetıı I r ~ 
seccadeler. ? ~ ' 

ZAYİ - Eminönü kazası malmü- 1. ,.\ · - .. 'ij 
dürlüğünden aldığını 551 No. lu aske- ~ • : B"T.ATV.ABJ.~}N _ . 
rt tekaüd ma94 cii?.danımı zayt ettı- DIREKSIVONUOUR -

TOP TAN ve PERAKENDE 
itimden yenlslnl alaca~ım cihetle es- u:.c~ı..-:~==---~ 
kisinin hükm!l Yoktur. Adres: Divan- l':;:F-;:;;:;;s=;:~t;S~~~==~~~~ 
yolu tramvay caddesinde 87 No. ıu t:: 
hanede Eczacı emekll er.bay Fehim 
Zembile! ı 

4 MAYIS YARINKİ PAZAR Gt.tNO 

MACAR KAOIN ORKESTRASI 
Suadlye Plijınd 

T! K!;!:,a?~~~!~!rı Nafia Vekaletinden: 
'.!015/941 salı giınü saat 10 da Ankar:ıda Nnfla Vek0.let1 blnaın içinde 

malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 
tı l30875• lira muhanunen bcdclU 114ağıda müfredatı yazılı 18 knlem yol in
şaat malzemesinin pa1.arlık usullle eksiltmesi yapılacaktır. •Bu malzemenin 
hepsi iç1n tıcldlfte bulunul:ı.bllece~ gibi bir veya birkaç kısmı 1çln de teklif
te bulunulablllr.ı çalacaktır. Otel, müşteri kabul etmek için hazırdır. 

. ,. ... 
11\.l'ıS \Dl HA\AG.\ZI OCAKLAR~I 

TERCİH F.OİNİZ 
GALATA SES PİYER HAN 

~---Bayanlar! IE!ll"lll--1111!1---------.. -11:1ı:m1m_____ Nişantaşındakl BERNARD 
Harp Akademisi Satın alma Komisyonundan: Perükar Salonu Müdürü 
Aşağıda clns1 yazılı makinenin sökülmesi ve ambal!jlanması pazarlıkla BAY BERNARD 

5 Mayıs 941 pazartesi günü sa.at ıo dtı. Yıldızda Akadenıl satınalm& komis-
yonunda yapılncn~tır. Şartname ve makineler her gün Akademlde görülebl- Dalma sııyın ve sadık müşter1-
llr. Taliplerin munnkasadnn E!'VWl Beıı!.kta.t malmüdürlüğilne yatıracakları lertnı memnun etmek emeliyle 
60 liralık muvakkat t.emiruı.t makbuzlıı.rtle birlikte mezkOr gün ve saatte 15 Mayısta açacağı BtJYVKA-
komlsyonumuza müracaatları. c3388) DA ŞUBESİNDEN başka SUA-

ı.ıto Avusbirg ve Transport makinee:I.. DİYE'de Şaşkın Bakkalda 356/1 
de de bir şube açacağını müJde-

Harp Akademisi Satın alma Komisyonundan: ıer. Tel: Nl.§antaş 80202• Bilyükada. 56.22, Suadiye 52.267. 
Aşağıda. cinsi yazılı maklnanın sökülmesi ve ambalA.jlan.ma& p112.arl.ıkla liilll••••••••••••• 

7 Mayu 941 çarşamba günü saat 10,30 da Yıld.IZda akademi satın almıı. lco
mlsyonunda yapılacaktır. Şart.name ve maklnalar her gün akademi~ gô
rüleblllr. Taliplerin münakMadan evvel Beşiktaş mal müdürlütünt yatı
racaklan 60 liralık muvakkat teminat ma.k:buzlarlle birlikte :ınezki\r gün ve 
saatte komisyonumw.a müracaa.tlan. (3413) 

Pedal - Zımba - Tel dlld.ş maldnası. 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültemize bağlı dı.,tababct1 mektebinde kırk lira ücretli bir he~

relik münhaldlr. Şeraiti Öğrenmek üzere tıp ta.kültesi dekanlığına milraeaa.t 
etmeleri. c3402• 

HER AKSAl'tl 

TAKSiM RIS 

Tilrkl7e İ4 Bankası A. S. den: 

İstanbul, Galata, Be~u l}ubeler1-
nıl.zle Beyazıd, Kadıköy, Üsküdar 
ajanslanmız gişelerinin 5 mayıs pa
zartesi gUnünden ltlbaren yaz mev
siınl müna.sebetııe ou sıınUcrde açık 
olacağını muhterem müşterııerlmize 
blldirtrlz. 

Her gün: 9.30 - 13.30 
Cumartesi günlerl: 9.30 - 11,30 

Bahçes nde 
Necati Tokyay'ın 

J: 
Tanburi Salahaddin Pınar ve kemani 

1.ştlraklle memleketin en maruf muslk.1 sanatkArlannı bir arada dinlcyl.n.I& 
Bayanlar Sazendeler 
SUZA~ Piyanist FEYZİ 
SUZAN Klarnet ı;;tlKnlt 
FAİDA Udi SELı\..'lİKLt ABDI 
NEZİHP. Kanun İSl\fAlL 
FAİKA Hanende AKSARAYLI YAŞAB 
NADİRE Hanende HAMİD 
hIOfiİBE Tarbuka : HASAN TAHSİN 

M:ücssesenln gösterdiği büyük ted:ıkfırlıı;a rnITTnen rıatıer gayet ehvendir. . 

1941 ikramiye plôni 
KEŞIDELER: '4 Şubat. 2 Mayıı, 

1 Ağustos, 3 İkincite~rin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

ı adet 2000 Liralık • = %000.- Lt 
s • 1000 .. = 3000.- • 
ı • '751 • = 1500.- • 

1 4 • 500 .. = 2000.- • 
ı 8 • 250 • = 2000.- • 

Eksiltme şarlnamefti ve teferrüatı ~654- kuru, bedelle malzeme müdilr
iüğünden alınabilir. 

Muvakkat tem.inat mlkdan pazarlık esnasında tekli! edilecek bedzlln 
50000 liraya kadar olanı lçln % U yüzde yedl buçuıtu ve 50000 liradan faz
lası için % 5 yüzde beşi olacaktır. 

istekliler muvakkat teminat Te tartnameslnde yazılı vesaik ııe birlikte 
nynı gün saat 10 da mC'Zkilr lcornl.syonda hazır bulunmalan l!zımdır. 

Clnsl 
Takribi ınkletl 

Kg. .Mlkdan 
80 • 50 • = 4000.- • K ,... si r1 -• 

1 

35 • 100 • = 3500.- • 

300 20 • = 6000.- aıımıı. ... ı ucu v ve Ye-~ 3.5 
3.5 

3500 ad~ 
~ "..JKazma bir ucu sivri ve yeni 

""•--------------•' Kazına. sapı ~ı 
6500 • 

20000 • 

İstanbul asll1e altıncı hukuk mah
kemesinden: Müddei: Sabiha: Klzıl
toprak Sela.mı çeşme 223 No. Müddei
aleyh: Şükrü: Ayn! hanede. Müddei 
Sabiha ıara!ından müddeialeyh Şükrü 
Bağdu aleyhJne açılan boşanma dava
sına alt arzuhal sureti müddelaleyhe 
tebliğ edilmek üzere yazılı adresine 
gönderllrnJ~ de mumalleyhln mezkür 
ika.metglhını terle ile semtı meçhule 
gltt1ginln beyanlle iade kllınması üze_ 
rlne hukuk usult\ muhakemeleri ka
nununun ıu, 1~. 1~ ve 183 üncü 
maddelerine tev!lka.n iade kılınan da-
va. arruhall ile tahkilca.t gününü gös
terir davetiye varak.asmm mahkeme 
divanhanesine asılmasına. ve 941/385 
numarada kayıtlı IŞ>u davaya müd-
deialeyhin 10 gün içinde cevap verme
sine karar verllm1ş ve bemıucibl ka
rar arzuhal ile davetiye varakası mah
keme divanhanesine a.~lnuş olmakla 
mumalleyh Şükı11 Bağdunun yukan-
da yazılı milddet zarfında. davaya ce
vap vererek tahkikat için tayin kılı
nan 16/Mayıs/941 cuma günli saat 
9,30 da mahkememizde hazır bulun
mll.!l veya kanun! bir vekil gönder-

Kürek sapı yenl 
Kürek yen! 
Bel küreği yenl 
Varyrn yeni 
Demir tokmak yeni 
Manivelll demiri yeni i 
Kaşıklık demir 
Çlvlllk çellk 
Baramln çellR'l 
Balast yabası yeni 8 pamıakh 
Balata çekici yenl 
Gemici renerl 
Demirel takımı: Demirci seyyar lc6-
rüğil, örs, mengene, kıskaç, tokmak ve 
çekiç 
Ufak dekovil vagonetı komple yeni 
Dekovil rayı yeni: P.:klla, travers, e>
vata, krapo komple b1r halde 

1.200 
!.5 """ 

c7-10 Kg.• 
«4-5 Ki• 
12 
8 m/mll1c 

50 mim Uk 
22 m// m wı 

1 K8-

c9-12 Kg.• 

(2398) 

20000 • 
5000 • 
1500 • 
300 • 

1750 • 
500 • 

1000 tııo 
5000 • 

10000 • 
'150 ad8' 
2500 • 
1100 • 

30 takım 

100 ad• 
f500 meır. 

(340'7) 

Sıhhat memuru aranıyor 
Türk hava kurumu havacılık. daire.si için aşağıda.ki şartlan h.a1s olmu 

üzere 75 lira ücretle bil: sıhhat memuru alınacaktır. Taliplerden İstanbul
da bulunnnlnnn Türle hava. kurumunda. havacılık müm~Ullğlne ve diğer 
mahallede bulunanların da Ankarada havacılık dairesi genel dlrektôrıtı-
ğüne müracaatıan urı.n olunur. (3313) 

1 - Sıhhiye mektebi mezunu olmak, 
2 - Yaşı 40 dan yuka.n bulunmnmak ve ra.aı hlzmete elverişli olduğu 

na dair tabip raporu bulunmak, . 

1 Pazar günleri s~9a; 1~a~~~ MATitJE : KONSOMASYON 27 +kuruştur. 
"·'- .. •_.--.:s- ... ::. •• ::.-. ..:.:--ı-•- ,.,...,..,. ıtnnno 

i mest lüzumu tebl~ yerine ge._.'"'tllek Uze
l .re 11An olunur. 

3 - Şimdiye kadar çal~mı.ş olduğu yerlerden verilmiş lyt hal kAğıd 
lnnnm bulunması, 

4 - 1'..abul eclllecek olan sıhhat memuru İnönü .kampında istlhdaı 
edUecektJr. (3313> 


