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Hususi takas tali matna• 
meai dünden itibaren 

meriyete girdi 

iki kuru kahveci serbest 
olarak kahve satııı 

yapacak 

Sene 23 _ v 
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Litvinofun 
sözleri 

' Baylı köhnemif, epey milddet ::a Utı'anuş bir poUtaa yıldı
llaluı IU'ip bir tarscıa yeniden 

tlnor~~ görüyoruz: ut-

' 

Tarihin en bü
yük malzeme 

ve çevirme 
harbi 

tıp 8ovyeı RUlya, İngiltereyi atla-
h Almanya lle anlaşmaya karar Alman tebliğine göre 
-: sıralarda Hariciye komi- Sovyet zayiab: 
~ den affedilen Litvinof • 

Janın Ru.syaya taarruzun~ 400.000 esır, 7615 tank, 

Bu saba ı 

Sovyet tebliği 
Şark cephesin

de mühim 
değişiklik yok 

Amerika ayan•nm fikrine 
göre. böyle bir tedbir, 
Almanyaya kartı bir 
harp hareketi olacak 

V..m.ton 12 (A.A.) - ine 
ajana. Şimalt Amerika ve İngiliz 6-:: sonra İngiliz efklnna hltap 4523 top ve 6233 tayyare 

~.ek için mikrofon başına geç-
8-lin 11 (A.A.) - Alman or• 

SöyledJ.tı nuttu . .. dulan batkumandanlaiının tebliği: 
•teşıı keUnıe içindeki bütun Bialistok ve Minak meydan mu• 
iuk ~ lere raimen, biz SO- harebeleri cereyan ettiği sırada hu• 
1ad Bahusus, llftan zl- Miti bir tebliğ ile de hildirilmit ol
~ VUkuata ehemmiyet veren duğu veçhi)., bütün cihan tarihinin 
l milletine tesir edecek söz. en büyük malzeme ve çevirme mu-
er, SoYJet Rusya rad harebeei bitmit bulunmaktadır. Bir 

Momkan. 12 (Radyo) - Bu ea- lolannın tqriki mesaisi hakkında 
balık.i Sovyet harp tebliii: 11 tem· vaki c.lan teklife bahriye mıcümeni 
muzda cephede mühim deiifiklik buuun fikrini eorrnuttur. Azanın 
olmamlfbr. Hava kuvvetlerimiz. ekaeriai 8. Churchill tarafından ya
dütmanm motörlü ve mekanize kuv• pılmıt olan 'bu teklif aleyhinde bu
Yetleriyle hava meydanlanna mu- lunmutlardu. Ayan bası aruında 
vaffakayetli taarruzlarda bulunmut· umumi fikir. böyle bir tedbirin Al
tur. Ploea:i bombardıman edilmiftir. manya aleyhine müteveccih bir harp 

bunıar detUdl yosundan, çok kolordu ve fırka kumandam ge-
9 • 1 O tunmuzda 1 79 diipnan hareketine muadil olacağı merke-

tanareai imha edilmittir. zindedir. 
İfin neraller de dahil bulunduğu halde 

bu tarafı bizi alA.kadar et- 323.898 etir elimize düft1lüttür. 
!nez. NUtUkta şöyle bl Ü 

1 
33.JZ zırhlı tank, 1809 top ve mü

kl Türk efklnn r c m 6 var hiın miktarda sair silahlar iğtinam 
t>lan matbuat da. ve 0.na makes c.-lunmuı veya tahrip edilmittir. Bu 
iltızhık ta haklı bır hoşnut- suretle, ,ark cephesinde ıimdiye ka
kı· ıOn uyandırdı. Lttvınof diyor dar alınan esirlerin sayısı 400.000 i 
l ~ dan fazla devlet istiklA.1- geçmiştir. lr tinam olunan veya tah· 
• ~ den nıahrumdur h rip edilen haılıca malzeme iae 761S 
Ööntnüştür, halkı .' arabeye ta.nkla 4523 topa baliğ olmaktadır. 
Btt.aratlık ve Hl esır eR-Ilmiştir. Sovyet il. vn kuvvetleri timdiye ka-

Çetin ve kanlı muharebe- ---. ---
ler bekleniyor Surıyede 

Londra 12 (A.A.l - (B.B.C.) Bllttln 

şaıit cephesinde, yutandan qalıya lngiliz harekatı 
tadar So'V)'et Ue Alman otdulan te-

tavüz ~ tler ile ademi te- dar 6233 tanare kaybetmiıtir. 
haYall dostluk mlsaklannın Londra 11 (AA.) - Moskova Şarkta son barekita sahne olan yerleri ve Stalln haUmı 

gösterir harita 

mu hallndedlr. Fakat bunlar, U.11 
mevzUerl dilııeltmele matuf mll
sademeler olup esaslı bir muharebe 
yoktur. naıt,yet flddet.ıenmekte olup 
haldtl bir *1arebere münbllp olu
yor. 

1 
Hatitatte 1kl taraf da tablyevt ve 

1 straterjlk tecemmüler yapmaktadlr. 

durmadı 

Beyrut tehrinin ihata· 
sına devam ediliyor te ı>erdesl altında hMl sefil r•.dyosu ıunlatı aöylemiftir: Alman 

1r1ıı .. Yarı mfi•ldı bir nıevcudi t haıkumandanlağı Alman - lsviçre 
.. ~ıJan IDabdut blr kaç ye hududundan bütün askerleri çekmit 
keti de pek Yatnida memıe- ve bunlann yerine yqlı ukerlerle 

Bu tecemmüler. pek çetin w P* aa-
h mubarebeledn baflaıılJCldU', Loadra 12 (A.A.) - B. B. C.ı 

M 1 k t • • b A Suriyede mütareke meselt>Şi hakkın-

em ~ e ımıze ce rı Mannerheim' :m~çhte~~d~~.y::t~'·e~ce?te!:. 
Bu ıerait altında general Vilaoa 

bek~ ~Ynı akıbetin ma1Ulleri ikame etmiıtir. 
:tardır.... e in şüphesi (Da sahife 7 aiihm S de) 

inişler yapan ecnebi in yevmi emri ::~::ier~i:~;:u~~:'!.~~:~:~: 
yorlar ve bilhuea ıımale dogna 

1 
ilerli.f<>rlar. İngilizler. J 5.0 kilometre 

MUJetJertn lstiklllln h 
lrluahtd ı e ürmet e ere riayet ki ' 
'-lt'CIUl'afaa ~vüs mseye du-

Suriyede 

a are eri ~ ~· ==d~ Tel EhyUi ifSal et-y kurtacaktır' eliyor İngiliz tayyareleri Vichy uked .. 

nıeseteıertnı bir .... _ 
Bunı -.u-ıa.fa bırabliiD. 
fun an 8Öylerken bizzat Lltvino- • 

ki ~=lak aemnı1 çehresinde- edıyor 

. 
arp 

lünı eri altından nasıl gü· 
rini ve askeri teaieatuu hırpalamaia 

BereSedilint tahmin edebiliriz. 
t Hehiaki 12 (A.A.) - F'mllndi- devam edivor. Tel Talah'ta büyük 

3 Fransız tayyaresı Fethiye ye ve ya orduıan ba,kumandam marqal b;, depo yablmıt. daha ıimalde mo. 
l!lô 

1 
ket, radyolan dlnllyenlerin General Dentz mütareke 

11~ e~~ &eyretmesı için he: prtlarinı çok ağır bul-
Manne,rheim Fin ordulanna hitaben teaddid depolara yangın bombalan 

Antalya'ya 1 Sovyet tayyaresi de nqrettiğ: bir gilndelik emirde ez- abım.,. yarım saat infilaklar ta· 
9 r et icat edllrnedU duğundan reddetti cümle c:li]or ki: 1 kip et:nittir. Bet Vichy tayyareai. 

Z ldak Cl·vanna ı·ndı· · tanarelerimizi pü.skürtmeie te,eb-~ıi alAkadar eden ikincl cüm
hık . Türkiye Almanya ne dost-

ongu cAs~erl-:rr. ~yak b~taium yer- büa eylemitler. fakat Avuıtruralya 
/ngiliz tebliği General ler, milletimwn kaniyle sulaınmıı tanarecileriu hücumuna uğramıtlar· 

bu ınlsakı imzalamış oldutu için 
Cllk.cümıede kaba bir telmih sez. 

lalıenJerun limanina iltica etlen Fraıui.s donan- mukaddea topraklardır. Zaferiniz dır. B~ Vichy tanaresi dütürül-Dentz muhaaamatın Kareli0 yi kurtaracakbr. Sizin hare- mütıtür. 
t-a.:ı· • t l b tti • .,. • mcuının lıamandanı Antalıya vali.ini ziyaret etti ketlerin.iz, Finllndiyaya bii7ük ve 
ıııaa ını a e e gını Hamah0 ta bava meydanına tan· meeud bir istikbal bazarlıyacakbr.:t 

'l'ürkiy bt bildiriyor . . ruz edilbiftir. Tanarelerimiz. y..,. 
Jan h_: taraftır, hem Alınan· Anbra 11 (A.A.) -Son ~r ~Y teb~ Jean Nic, Mueil-. V~e, de iki tanare itahrip eylemitler ve 
b! ·-...91, hem Rusyaya karşı zarfında Akdeniz ve Karadenaz ile Mariua Chambon. Maneillau. DJ• Japon hükiimetinin diğer birçoklannı da huara uğrat· 

taraftu.. Eter blta • V'da,. 11 (~.A.) :- A.F:I·. ı Pa· bunlara civar memleketlerdeki harp bel Founine ve Cin& mı,Jardır. 
lnillet lçln bu raflık, bir ~. rad!oau ... Vachy hukGmetinm in- faaliyeti -netice8i olarak bazı ecnebi Bunlardaa 'biri avizo, },iri aalıil • aldığı tedbirler 
Yık bir ha derece tenkide il· gilizlerm mutareke .. rtlannı cson b •--arelerinin ınemleketimize uhaf Liri tarak ilu.i de petrol Beyrutta motörlü 24 Vichy ııemi-
~1-__ reketse. Rusyamn da derece aiır> telakki ederek reddet· arbp9 m:-~•ler wapbklan vlki olmak· m . 'dir~ Tok,.o 12 (A.A.) - D. N. B.: ei taarruza ;rı~arak daiıt~lm1t. 'bir 
·-.aıuanya tarafından ' mit old .. bildi kted' ce rı ... ,, ııenuaı • büdi"7o:r: Kabine baPaka İçti- çoklan vahim naaarata ugrablmıt-
~ tecaYilze ..._ us;ıu(A A rm) e Ar · h tdır. Birkac &7-~~.~~ ,_~~dap mamda mali. bankacılık ve ll&kdl m. Bu 1.arekltta 'Yalnız iki tayyare 
il evvel, Lltvinofun bu • . . . - man a· inen İtalyan l&Y'Yaraaan lllUUUU a o •------·bul ~ -L-...:.lik --'--~ !!1-!- d'-'__:l •!L..:_ ed L-a.&..'L D!- • -ereee lefU l6rdü ncıye nezaretinde beyan olunduğu- . alam. emdiii . uan ae.-eruer .auaaa mUDU11 te Dil' en __,,. en py~ .11111" -tanareaan murette-
:t'Qz. bttaranik lü ademi teoa- .. sere general Dentz kendisine vak.it •J;-r ı: . ~ ~ lcllili bir takım pllnlan tMvip ebnittir. bab kurtulmuttur. 
ıane haltı ve dostluk alyaae. ppılan mütareke prtlanm askeri ~i bu ;iad'- 7:.ema: aynen m • ···-· ............... ,_ .......................................... _ 
........ ~. - OldUiunu hatuktmat terefe mtıp)'ir sördüiü için reddet-- a :meli (&7dah alrtVoruz. Anbn J 1 (Telefonla) - Eski- Ç~ 
~IQU'. Çok zeki olan Lfh..1- t mittir. 11

• 8 b t . !-' d '-. . • . 1 S La ıehir Seferberlik m&dllril B. K&mil ?:.~ 
11bJd .. __ 1tYU10 U ce r lnJWler en umncın D • Ka ı. ani-uJ Sef he }İk "d" ( {, 
·:--1111 aklı başına ne kadar . Loaclra 11 (A.A.) - A.F.I.: Is· ziran tarihinde Fetbiyede olmuıtur ..... ~m t. . • ~ r mu ur- \ 
leç Plnılt! v~re rad~oıun~ bildirdiğine göre, Bir erbat kwnanduı albnda bulu- lugune tayın edilmıttir. ~ 

'l'Qrtı V ~hy hu~~ti h .. ür F ranaızlarla nan bir F ranaaz tanareai mak.ina· - _,.,~ .... 
~enin dosthıklan ve blta· muz.aite.reye. gıntmege ve Suriyedeki sındalci sakatlık neticesi olarak yese .. • k k a • I e ra 

-
laza ladece istiklAllnl muha- Y~rlilerden mürekke~ kıtal~nn bqka inmek zaruretinde kalmıtbr. Bunu ------------
titr ve SUiha )'ardım etmek 1 in· bir or~u7a ııeçmeler~n~ musaade et- 29 haziranda üç kitilik mürettebatı n_ı• _ı.. ••itim 

. Hiç kimseye ka ç memece l:arlU' vermııtır. olan dıier bir Fran11Z tayyareei yine ruılM uapn mu 
biç ktnıae ile d rşı bttaraf, .. Londra 11 (A.A.) - A.F.I.: Fethiyede karaya inmek suretile ta- bir Vtaile 
laınanıa ost Olmadılımız Söylenc:liiine göre Suriye için teklif kip etmiftir. 
ile d.ere.c r 1stikaıimlzt ko.nımaya e~ilen mütareke prtlannda umumi 9 temmuz tarihinde 6 kifilik mil-
.... _ e &znıetmi§ isek herkese bir .af da derpif edilmektedir. Suri· rettebab olan büyük bir Franaız Rapora ol8a ._.,..._ frwallı 
~ bitaraf, herkesle d~ oldu 'Y.8 ıle Lübnan Sterling bölüiüne il· bombardıman tayyareai de Antalya. "'._· Mt-a ~ fvmla-

Uz zaman da lstik)Allmtzi tihak e_decelderdir. ~l~an ve I~· ya İDD)iftir. na .d9!8 ~!-Y· ...... d8rt 
llıUhaıaza kararın ~ murahhaalan lnııılulere tealun Karadenizde Zonguldak cival'ID"' ~ Şimdi ~ 
l'llnııt detnız dan bir an ay- ~dileceklerdir. Bütün harp gemileri da Çaycuma mevküne ilci motörlü Ba famlmrı W , ...... _... 
ltılunı · Bitaraflık ve dost- ~anda .:alacak ve gemilerden in- bir Sovyet tanareei cebri bir iniı chr: 250 snm .......... alahilmeli 
latitade \Udan ancat dostlanmız gı az)~ me:ul olac~br. yapmak mecburiyetinde kalmıttır. için. INr 1aute- J.uta delil ele 
)a da eder. Bunda Sovyet Rua- V ıchy de muzakereler Bunun mürettebatı da üç kitidir. Ge- adeta pehliYc. -.... ta-. kipnek, 

dahildir, Loadra 11 (A.A.) - A.F.I. : rek Frı&naız taY)'arelerinin ve ıerek blapnak, .............. icüediFol'· 
Unıanı ki Vichy• den öirenildiiine göre, mü· Sovyet tanaresinin pilotlan ve air Uam - beldedld• •• bolat-

llof harbin bu lAkırdı1an, Litvl- tareke talebine lnıiliz cevabı Ame- mürettebah Ankara'Ya nakledilınek talan---. Wr taııwdri ..... ...,._ 
tir' Zira heyecanne söylemi§- rika vuıtuile Vichy''Ye tevdi edil· suretlie bur•da enterne edilınifler- cm 6atii ..... ~ INr laalde 
~ • bu saçma .s&lerde, dos- (0...... • c:lir. eve döndii. Ba yuiyette (akir, alil 
Okl~ Sovyet rlcallnln tştlrAld aahife 7 aütan 4 de) İskenderun limanina ve hMtalarm fnıac:.ta .Jehilm~IJ'i 

u tahmin edemiyoruz. Meclis reisi ve iltica eden gemiler .....ı miimk&a oı..7 ....., _.., 
Necmeddin Sadak Antaba 11 (A.A.) - lakende- Ba ~ ~· t::. dİIİplİDe 

Yeni tefribmiz 

l•san Mumyalar 
Yaıan: lakender F. Serie111 
Buıun altıncı sahlfeınt.M 

Nafia Veklll run limanına iltica etmit olan Fran· ahttuma:. içlD ~ ~· 
1di1 sız harp gemileri kumandanı buııün Po!i-8 claalla ~ k~•:;"• :: 

ge er yanıncta erkanı harbiyesi ve FranllZ fesi. kad ..ette '" ikim '!'• 
Büyük Mille• Meclisi reisi B. Al). koaıol<Mu olduiu halde vali Şükrü llUIS olarlık ~ ~· iPa lıo

dülha11k Renda ile Nafia Vekili ge- Sökmenauer'i makamında ziyaret et· la'Yblda ildeliıDd• ........ 
nera: Ali Fuad Cebesoy bu sabahki mittir. Galiba ilk .ı-. lmirlerfa bö7le 
ekspre..le tehrimize gelmitlerc:lir. Aataba 11 (A.A.) - lakende- hir lüzam& 1-aul ~wel..ıl !-!

B. Abdülhalik Renda Kızıltoprak- run limanma iltica eden ve kayma- na francala ..a..k W. delil. ~ 
ta, general Ali Fuad Cebe.oy da kam Giraud Jourdan'ın kumanda- mai a..Mt...a... mlll ~~ 

~~.._-------..-.... J Kuzpncuktaki evlerine aitıa;ler· .11nda bıdur.an Fr._ laarp aeaaileri •n'rn• ... ..,.. Wr tıA-• .... ..-· 
ldir. NlatclaJ ~ M,gp, gj. AYO- ...._ .... _..... 

• 

~ Napol6on nereleri lstiyll etmlftl, hatınnda mı? .• 
- Hayır, amma aon günlerde blzlm. pzetelerl iatiylA etm• 
. llafladıl .. 
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Geceki ve Bu. Sabahld Haberler 

Harp tebliğleri Mütareke 
talebine Alman tebliti 

Berlin 11 (A.A.) - Alınan ordulıı.n lngiliz cevabi 

Odun flatleri 
Belediye mahallinde t~ikler yaptıracak 

Harb daha 
iki sene 

sürecekmiş 
Başkumnndanlığuıın tcbllğl: İngiliz , 

deniz nakliyatına karşı yapılmakta Odnn .satl§Jan hakkında tla.tlve yekQn 420 kmıış tutma'tf.OOır. . . . • 
oınn mücadt-Jede den.lzn.ltılannuz ti- F - b ı: " m-"-ı.;:- ............ ...w. ... u ._ _ _..#.-~-- Buna ,....}\....,. ~ seneye nazaran Londradan gelen hır. srı..aıı Atıantıtte, ceman 27600 ton hac- ransanın u cevaua.,. ·"""A.Wl.UQ -.-....-.,....... WltLa..l.UJUAU; 6 ...... "" b"'Y~ I Al l 
m.lnde 4 d~ ticaret gemtsı batır- karıi verdiği nota: .geçen aenekl narhin tatblK edil- mı yıl maliyet ftatlerlnde 144 Jru- te grafa göre man ar 
mışlıırdır. Petemead adında.ki 4,000 , ..... , Jnes:tne karar veı11.diğinl ve t.op- ruşıuıc btr farlt varibr. Bunun ou kanaate vaıil olmuılar tonluk bir şllep tayynrelerlmlz tara-
fından batınlmıştır. Dün geee muıuı- Vlcby 11 <A.A.l _ OFJ.: İngilte- tancılann bu flatlere tttraz ettik- 64 ktıruştı kesme 'Ye araba mas
reoo tayyarelerlnden müteşekkil renın v~ bflyük elç.ls1, genet'al lerfnl yazını~ raflan ve diğeri de kayık nakll-
~hemmtyeuı filolar, Humber üzerin- Dentz tanı.tından yapılan mt\taı'ete Şeh_._1_.eld toptancılar dün ye ttcretlerinin artmasından fierl 
de Hull iaşe Umnnını müessir bl.r su- o.lehine cevap olarak Birleşik Am.erl- u.ıı.ı.~ 
:rette bombardıman etmlşlerdlr. kanın Vlchy'dekl büyük elçisi vasıta- İstanbul tıat murakabe bürosu gelmektedir. 
Grent - Yarmouth Te Bervvik liman- si e bir nota tevdl e~Ur. ile belediye iktlsad müdt'll'lüğüne Odunculann mı iddiası karşı-
.lan tesls:ıtına da hava hüeumlan ya.- tn mz otam şu htıSUSla.rı blld1r-
pılmşıtır. Şarki ve cenubt ingilterede meJooıı.:n bir maliyet listesi vermişlerdir. sında murakabe komisyonu ve 
tana.re mcyda.nlarlle projektör batar- 1 _ Mütteflklerln Burtyede, bu Bu liste ile geçen sene çekisl 280 belediye odtm kesme mıntakala-
yalan üezirne de bomb~la.r atılmıştır. memleketin Orta. Şarktaki mnttefik kuruşa malolan odunun bu sene irer ~ ... 'd ıt -
Duşman Manş sahili uzerlne yaptı· 1 aekerl mevzilerine karşı düşman k.al'a . rma b memur 6""'' erere ma 

tı bir akın teşebbüsünde :ıvcılanmız v.e hava kuvvetleri için & olarak kul- kendilerine 424 ~a malöldu- liyet :fiatlerlni mahallinde tetkik 
21, darı bata~a~ 4, donanma lanı masına m~ olmaktan başka ğunu iddia etmişler ve buna göre ettirmeğe karar ~tir. 
~pçu!11uz da S Inglliz tayya.resı dü- hedefleri yoktur. kftr hadleri tayin edilerek yeni 
turmuşlerdlr. Keza mnttenkler Surlyeye gt:reı1ten . . . AlAkadarlann tndrlerine göre 

2 Alman tayyaresi kayıptır. Amb h ika kn.rşı ıstıkUl.l temltnnı fıat tesbıt edilmesini istemişler- to t 
1 

rmaııdan iskeleye 
Dün gece dfişm.'Lllın zayıf hava te- a dl p ancı ann o 

Jekküllerl, garbi Almanyada muhtelit verme~~ınei::~ahhüde 1~le~- r.. kadar nakliye ı~ için koydukları 
ka abalara nuı.hdud mikdarda infi!Cı.k ~ ~~ bcyanatın'iat:;ı~e~IemiştJ~ - Oduncuların verdiği listeye g15-

120 
kuruş fiat çoktur. Çünkü bu 

n yangın bombası ntm~Iardır. sıvll re odunun çekisine ormanda 
h:ılk arasında ehemmlyetslz zayiat Suriye ve LM>nan'daltl Fransız mil-

1 
' 

1 
mıntakalarda köylü ekseriya kes-

vardır me..~lllği Suriye ve Liibnan'a verilen ağaç ve dev et orman resmi o a-
. 1st1kllil vaad.J çerçevesi dalılllnde ota- rak 50, kesme bedeli 20, orman- tiği odunu kendisi hayvanlle ve 
Sovyet tebliği ra:t Mir Fransız maJramla.n taratın- dan deniz iskelelerine nakil ücre- diğer vesaitlle iskeleye kadar ge-

Moskova 11 (A.A.) - Bu sabah 
ne.,roknan dü.n geceki Rua tebliği: 

dan temin edllecektlr. tinnektedir Belediyenln gönde-
2 _ Mütteflkler surlyede harbeden tl 120, idare ve ~!etme masrafla- w • • 

Perşembe günü cephede ehem
miyetli hiç bir hadise o1mamı~tır. 

Fransızlar hakkında tam bir umumi n 90 İskelelerden lstanbula ka- receği memur Vıze, Kandıra ve di
af bahşetmete fı.madedlrler. yık, ~otör navlunu 180, ve tire ğer bazı mıntakalarda tetki.kler
Müttet!ltter Surlyedek:l harp malze- i in d 24 kn"1cr masraf olmakta de bulunacaktır. 
ıresinln teslimini, Fr:ansız tuvvetJ.erl- ç e - ._ 

Sovyet tayyareleri Ostrop ve No
Tograd - Volins mıntakalarında dü~
man zırhlı cüzütamlannı bombardı
man etmişlerdir. 

n1n müttefikler davasına. lltJbaka ------------------------'"'"-

Sovyet tayyareleri garbi Dvina'yı 
geçmekte olan düıman hta1anna da 
muvaffakiyetli taarruzlarda bulun
muşlar ve yerde düıman tayyareleri· 
ni bombalamıılardır. 

serbes olmalannı taleb ederler. Bu 
davaya UWıaktan imtina edenler 
allelerlle birlikte memleketlerine gön
derileceklerdir. Bütün liman ve petrol 
~tlle diğer tesisat müttefik kuv
vetlere iyi bir halde tesllm edilecek
tir. Bu kunetler harp devam ettlRi 
müddetçe Suriyeyi askerl işgalleri a.1-
t.ında bulundurmak hakkını hııiz ola
caklardır. Bütün harp gemileri Bey
rutta enterne edilmek üzere sağlam 
olaralt teslim edllecektlr. Bu gemflc
r!n harpten sonra cblrleşmlş l''ransa. 
ya iadesi temin ve teketrül edilmek-

Vaşingtonda 

bir mülakat 
Sovyet sefiri, B. Roose

velte Ruıyanin ihtiyaçlari 
hakkında bir liste verdi 

Amerikanın 

yeni kararı 
San Fransisco koyunun 

"' agzına mayn 
döküldü 

Hava mahrrebelerindc ve düş· 
man tayya?e meydanlarına karşı 
yapılan hım:katta Sovyet tayyareci
leri 28 düşman tayyaresini tahr:ib 
etmişlerdi; ve kendileri ancak 6 tay
yare lrnyhetmişlerdir. tedir. Londra J 1 {A.A.) - Vaşington- • Washington l l (A.A.) - Bah-

Surlyedeki bütün Alman ve İtalyan- dan bildirildiğine göre Sovyet sefiri riyc nezı.ıreti San Fransisco koyunun 
1ar entenıe edilmek üzere teslim edl- Roosevelt ile uzun bir mülakat yap· ağzına mayn döküldüğünü vapurcu
leeeklerdir. mışbr. Sefirin Reisicümhura Alman- lara bildirmiştir. Vapurlara Mile-

ltalvan tebliği 
İ 1 B ku Suriye ve Lfibnan haklond:ı.kl a.b- Sovyet harf< ve Sovy<'t kıtalannın ricks fenerinir. 6 kilometre kadar 

Rodmıı 112 (A~~WM· ~!!.nreı:J~ lota kaldırılacak ve bu pıemlekctler son günlerde elde etttk1erl muvaHıı.- cenubu garbisinde, mezkur mıntakn-
man nn ıb.nın 6•· .,,,.. sterlin blokuna. ithal edileceklerdir h _ı,v. d d k 1 ı · 1 
Kıbns'da Lefkoşa tayyare Meydanını Bütün İngiliz esirleri sert>es bırakıla~ kiyctler hakkında iza at verwgı zan- nın ışın a a ma an tavsıye o un-
ycnlden bombalamışlar ve yerde bu- eaklardır nedilmel~edir. maktadır 
Junnn duşman tayyarelerin! tahrlb et- B h. be 1 İ gill b " n V••İngton 11 (A.A.) _ Sovyet Bu mayn dökülmesinin mutat as-

' l dl nı~ ta fil l azı a r er n z mı ay.s.nnı ...., . • • l - 1 . d ld m.ş er r. e.er yynre 0 anınız enterne edilmek üzere Fransaya gön- Rusyanın Vaşington büyük elçısJ B. kerı manevra ar cum esın en o u: 
II:ı.;:fnda petrol depolanna. hücum ey- derlldlklerlni blldlrdlğındcn İngiliz Umanski, mııtbuat mümessillerine ğu belli değilse de maynların gayrı 
lemL5lerdlr. Petrol depolannda çıltnn _,._, b 1 k R · • ·· h B ""dd 1 d'"k··r· k 1 ğı yangınlar snntlerce devam etmiştir. ınaka.mları bunl:ı.nn serbes bır~mn- beyanat ~ u unara eısıcum ur . muayyen ~u et ~ o u u a aca 

Şimali A!rlkadn mihver kuvvetıerl larına lntlzaren ellerinde rehlneler Roosevelt ile Amerikanın Sovyetlere haber verilmelttedır. 
Tobruk Unum tesisatını bombardıman tutacaklardır. yardımı meselesi de dahil olduğu 
etmişler ve Sollum'un şarkında. nnkll- Gene.mi Dentz bu şartları mtmı.ke- halde Alman - Rus ihti:afından mün
ye vasıtalnnnı mitralyöz ate~inc tut- reye esas olarak kabul ettiği takdirde bnis bütün meseleleri görüşmüı 
nıu•Iardır muhasamat derhal k.esllecektlr. ld w •• 1 . t" 

• · o ugunu soy emııı ır. Düşman tayyareleri Blngazl ve Der- . 
ne uzerfne akınlar yapmışlardır. Fransız notası Sefır, B. Roosevelte Rwıyanın ye-

Şarkl Afrlkada Uerı kıtalarımız İnglllz hükumetine gönderilmek ni ihtiyaçlarının listesini venniı ol-
Amnrn mıntakasında hareketlerine fi7'el'e 11 temmuz sa.at 16 da Vlchy'de- duğunu çünkli Amerikanın Sovyet 
dcrnm etmektedirler Düşman tayya- k1 Amerika büyük elçlslne verilen 1 Rusyanın Amerilcaya yapmak arzu
r,,.lerl Gondar mınakasında hava Fransız notasında §U hususlar bildi- sunda bulunduğu huswıi siparişlere 
akınları yo.pmağn teşebbüs etmişler rllmektedlr: vakıf bulunduğunu ilave etmiştir. 
fakat avcı tnyyarelerlmlzln muknbc- Fransız büktlmeti, İngiliz tekllfleri
Jeslle karşı1nşm~lardır. Avcı taY!a~- nln blrlncl maddcslnde münderiç s1-
le1:;1mlz ~ki du.şman tayyaresi duşur- 1 yasl şartlnnn Fransanm haklan ve Hu 5 u 5•1 taka 5 muşlerdır. E\·l~rde_ vahim hasarlar ol- idame va.zlfeslle mükelld cldıİ\u 
m~. 15 kişi olm~ 33 kişi yaralan- . 
nuştır. Düşmruı hücumu fiç mat ka- manda imtıy~rlle tablii teııf olma
dar sürmüştür. dılını ucfle müşahede ve te~~it et-

mekted.Jr. Fransa. Suriye ve ı.ubnan'ı 

lslandanın 
işgali 

Hadise Portekizde bü
yük bir alaka uyandırdı 

Bir tabur Portekiz piya
desi Asor adalarına 

hareket etti 

l.hbon 11 (A.A.) - Joao Belo vapu
nı dün bir tabur piyade 11e Llibon'dan 
Asor adalnnna hareket etmlşt!r. 

JJzbon 11 (A.A.) - Islıuıdanın Ame
ttkan kıtalan tarafından lgall Por
ıettzde de bliyük bir alAka uyahdır
ml.§'tır. Bu vesile lle Atlantlktekl Por
tekiz adalan hak.kında. endl§e izhar 
edilmektedir. · 

Amerika, Portekizde ve 

hür mllletıe.r hallne getirmek lçln 
bu memleketlerin mütnkün oldu~u 
kadar çabuk tur:tulmalan hususunda 
mandanın tend.13lne verdlltl vazifeyi 
dalına esas hedef olarak tel!kkt et
miştir. Frnma teahhütıerlnde kusur 
etmek niyetinde değildir. Fakat bu
nun zamanını yalnız kendi mesullye
tı altında intihap edecek ve tu lstlk
Jfilln tarzını kendisi tayin edecektir. 
Başka hlç blr hükümet bu hususta 
::ıuteber olncak surette Fransanın ye
rine kaim olamaz. Bıma. binaen Brl
tanya hfiktlmetlnln Suriye ve Lübna
nı kurtanna.t için yaptığı beyanat 
teenıemyek:Ondür. 

Dtter cihetten Fransız h ükümeti, 
de Gaulle Te Catroux glbl menıleket
lerfne ihanet etmlf olan Fransızlarla 
her ne Te&llo 1le olursa olsun müza
nreıere girlfemez. 

ı:ransız htlkQmetı, İngiliz hük(ime
tl tara.tından tekllflerlnln 1klncı mad
desinde kuUanıian cTam umum! alı 
ıta.des1n1 kabul edemez. Memleketıe
ı1nhı hflkOmetı tara.tından verilen 
emre ıtaat etm.lf olan Fransız asker-

Talimatname dünden 
itibaren meriyete 

girdi 

Ankara 11 <Teleronla> - Husu.~ 
ta.kas tallmatnamesl bugünkfi Resmt 
Gazete He neşrolunarak merlyctc glr
n-Jştlr. Hususi takastan maksa.<1 2 ncı 
maddede bahsi g~en memleketlerden 
her hangi blrlslle bu tnlhnntname hll
kiimlerl dairesinde yapılacak olan mal 
mübadelesidir. İkinci madde şöyledir. 

t:Türldye He ticaret ve tediye anlaş
ması bulunan memleketlerle anlaşma
lan hükümlerine tevfikan yapılacak 
husus! muamc1elei:1 Mcrk'ez bankası 
tarafından, Türkiye ne ticaret ve te
diye anlaşması bulunmıyan memle
ketlerle yapılacak husus! taka.'I mua
meleleri takas llmftet şirketi tarafın
dan tedvir olunur.• 
Diğer taraftan ta.llmatname husus! 

taka& mretlle lthalA.t ve ihracatın ne 
suretle ynptlacağı hakkında hüküm
leri de ihtiva etmektedir • 

Erzurumun suyu 
lerinin affedllecek halleri yoktur. Ankara 11 (Telefonla) - Erzu-

B. Rooıevelt donanma 
ve deniz komisyonu için 

yeniden tahsisat istedi 
V11Şİngton 11 (A.A.) - B. Roo

sevelt bugün kongreden donanma 
ve deniz komisyonu için 3 milyar 
32 3.000.00( dolar tahsisat istemi~-
tir. 

Baba tabancası 
Bir çocuk eline geçirdiği 

tabanca ile arkadaşinı 
öldürdü 

I 

İzmit 11 (Telefonla) - Bugün bu
rada biri 1 ı. diğeri 15 yaşında iki ço
cuk arasında feci bir kaza oldu ve bu 
kaza. ı 1 yaşındaki çocuğun olilmlle 
neticelendi. Zabıtanın tahkikatına. 
göre hadise .şöyle olmuştur: 

İdarei hususiye müfettişlerinden D. 
Cemalin oğlu 15 Yl1§lnda Sndeddin 
her nasılsa babasının tabancasını eli
ne geçirmiş ve komşulanndan ba.ş 
muallim B. Cemilin oıtlu 11 yaşında. 
Ümld Vuralp'm yanına gelmiştir. 
Umld tabancayı ıstemlş. &ıdeddln 
vermemiş ve lk:1 çocuk arasında kav
ga ba.şlaml.§'tır. Bu sırada tabnnca. 
ateş almış, kurşun 'O'mld'ln beynine 
saplanmıştır. Zavallı 'Ü'mld derhal 
Memleket bastancstne lt.aldınlmışsa 
dn. bir saat sonra ölmi}ştiir. 
Zabıta ve miiddelmnumillk tahki

kata devam etmektedir • 

Londra 11 '(AA.)" - 'Almanya, 
endito içindedir. Bunu Dıki.ra me
cal yoktur. Bitaraf memleketlerden 
birinin tabiiyetinde bulunan ve ken
disi de bitaraf olan bir adam, Reuter 
ajansı muhııbirine yukanda1ci beya
natta bulunmuş ve §U izahab ver
miştir: 

Evvela İngilh tayyarelerinin yap
makta cılduklan bombardımanlar, 
maddi ve manevi tcs.irler yapmak
tadır. Bu tayyarelerin pek tahripk.&r 
olan hücumlarını yenilemelerinden 
korlculmaktadır. 

Saniyen Hitlerin İngı1izlere taar
ruz için hazırlanmış olan alaylan 
Rusyaya ani surette taarruz edilme
si J\lmanyada yalnız hayret tevlid 
etmelde kalmamış, bunun bir hata 
olduğu kanaati de hası] olmuştur. 

Bu ana kadar harbin bu sene so
na ereceği tahmin edilmekte id.i. 
Ruslann mağlup edileceği zannolun
makta idi. Halbuki şimdi harbin 
daha iki sene süreceği tahmin olu
nuyor. Almanlann tahrip edilmiıt 
gemilerin mikdan hakkında Yermiş 
olduklan rakamlann doğru olma
sından ıüphe edilmektedir. 

Bazı Almanlar yavaş yavaş Ame· 
rikalılann da yardımiyle lngiliz ha· 
va kuvvetlerinin Azamt satvetini 
bulmadan evvel Alman hava kuv
vetlerinin bitkin bir hale gelmeai 
korkusundan hahsetmeğe başlamış
lardır. 

Jngiliz tayy~rclerinin akınlan ne
ticesinde hueule gelen basaratı giz
lemek için Almanlar tarafından 
sarf edilen gayretler halkı bu hasara
tın zannedildiğinden daha mühim 
olduğuna inandırmaktan baıka bir 
ioe yaramamıştır. Almanların büyiik 
bir kısmı Stalinden ve eser!erinden 
nefret etmekle beraber halk, Bitle
rin bol~evizm den ziyade İngilte
reye taarruz etmeden evvel Sovyet
lerin askeri kudretini imha etmek 
niyetile harekete geçtiğini söyle
mektedir. Şarkta açılan muharebe
nin müsaid neticeler vermediği ve 
Rueyaya taarruz etmekle İngiltere
ye hazırlıklannı ikmal için fırsat ve
rilmi, olduğu söylenmektedir. 

General Wavell 
Hindistana vasıl oldu 
Dombay 1 J (A.A.) - General 

Wave!I, cuma sabahı Hindi.stana gel. 
miştir. 

lngiJiz harp 
gemileri 

Bir kafile Akdenize, biri 
de Atlantiğe açıldı 

La J..inea 11 (A.A.) - 2 mnyn 
dökücii gemi ile altı ticart't gemisi 
Cebelüttank· dan şimali Akdenİzc 
hareket etmiştir. Bunlara 4 muhrip 
refakat etmektedir. 

21 vapurda!"! müteşekkil diğer bir 
kafile de 3 muhrip]e 2 karakol ge
misinin ve birçok deniz tayyaresinin 

himay~ir.d ~ olarak Cebelüttank' -
dan ıimali Atlantiğe doğru yola 
çıkmıştır. 1 tayyare gemisi, 1 kru· 
vazör, 6 muhrip ve 3 denizaltı ba
len limanda demirli bulunmaktadır. 

Berlin JI {AA.) - D. N. B. 
ajaıuının Öbrendiğine göre, Alman 
bahr;:> uiı 3 mensup uzun menzilli 
bir batarya bugiin bir lngüiz vapur 
kafilesini al'"Ş Z tutmuştur. lngiliz va-

urlan geri dönmek mecburiyetin
de kalmışlc.ıdır. 

müstemlekelerinde, 
Sibiryacla aıkeri üsler 

elde etmeğe çalıımıyacak 
Vaşington 11 (A.A.) - Tokyo rad

yosunun b:ızı haberleri hak.kında ca
zctc-ellerln sordu~ suallere cevap ve
ren hariclyr- mfisteşa.n B. Welles de
mJstır ki: 

Pranmı hfitfunetı menta.a.tıer1nc ve nnn ıehrine su getirilmesi için yapı
veJrar Te şere.flne bu kadar aylon blr lan etüdler bitm~tir. Te!isat için 1a
m~tattkeyt imz& edemez. ım olan boruların tercihan Knra-

lngtl.lz htlk6met1 başladı~ mücade- bükter. temini için tedbirler alınml§· Japonya Siyam'ın kauçuk 
leyi gayri hı.san! bir surette uzatmak tir Bu §ayİalar hakkinda 

Amerikan - Alman 
deniz muharebesi mi? 

mseullyetlııl fizerlne aldığı taJ:::dlrde, · mahsulünü satın alıyor 
fillen kafllla.§8.Cağı vazıyete uyan tecı- lace umum müdürü Bahriye Nazırından s· 11 (AA) O F J . 
birleri almak 1cUı genernl Dcntz'e • % • l"' • d" mgapur · · - • · ·· 
Fransız h"ı.h--•~·- ı••--... d :Ankara t 1 (Telefonla) - laıe ma umat ısten ı Çok emin bir menbadac öğrenildi-ı.u.u.un::wuuı ~ vnr ır.. d l Sa. s .. (Devamı sahife 7 sütun S de) 

umum mü ür üğüne ıp ıırper ın V . 1 1 {A A ) _ Am ri- ğine göre Japon hükumeti Siyam 
ta •• k I .... 1 t aşınyton . . e h"'kA · ı s· k k hs Ceml·ı Dı·no ş·m }"' E • yını arar n;ı ... rı mış ır. itan harp gcmilerile Alman gçmileri .~ .~me:ı ~·. ı~amın auçu ma u-

Amerikan Kızılhaçının ı a ı pır l . . · - - ik• . h b ld lunun buyuk bır kısmını satın almak 
k • . ld zmıt klor f abrıliasının arasında hnkı ı hır mu nre e o u- . . b. . .

1
• f kd . . hediye!İ omıserı O U • .. • . • ğu hakkında dolaşan ınyialar hak- ıçın u ıtı a nnıne a etnuştir. 

Londra 1 J (A.A.) . - Kızılhac; Roma l 1 (A.A.) - B. Muaeoliniı temelı bu llafta: ablaca.li kında ifadelerine müracaat edilmek~ Bu kauçuğun •atın ahnmil!l planı, 
t~kilntının bildirdiğine göre.' Ameri- büyüle elçi B. Cemil Dino'yu ~ Jzmft 11 (Telef~) - İılfnsı tn- üzere bahriye nazırı albay Knox ve,iki pmc;lik" mahsul h!lkkındadır. Ja
kn Kız.ılhnc;ının hediyesi olarak mali Epir'do :Arnavut1ar1a me!'°D ~~ ~n:ıla.n~";:~~== donanma · l:umandanl amiral Stark ponya daha geçenlerde Fransız Hin
.500,000 dolarlık malzeme son za- Kameriça Jllllltakasında fevkalade nm tem~tma~~ rııEı.ihnWActi &yan meclisi behriye encümeni tara-

1 
diçinisinden mühi~ miktarda kau

manlarda Mısır'a gelmiştir. komiser tayin eanwtir. hafta tçtnde J"llJl)acatt.ı '-ndan davet ~erdir. Pik satın alnu" idi. , 

.A.Li ite VBLi 

Kütahya cinsi tabak 
çanak ve fincanlar 

'Ali - İk.tisad Vekaleti, yer~ 
porselen ve çini sanayiinin inki' 
fnfı için bazı esaslı tedbirler alrnr 
ğı kararlaştırmı~. Kütahya mınl" 
kasında her nevi tabak, çan•"
fincan gibi lüzumlu eşyanın er, 
iyi cinslerinin imali mümkün o 
duğu halde buradaki imnlathl" 
nelc.rin geniş mikya!ta faaliyctt• 
bulunmamaları yüzünden ihtiy•' 
cın büyük bir kısmı dışardan ge
tirildiğini tcsbit etmiı. Avrup• 

harbi başlıynlıdanberi ise, bu ne" 

vi mallardan pek az ithal olun· 
maktaymış. Kırılır cinsten olduk· 
lan için, tabak, çanak, fincan ,.e 
snire çabucak imha edildiğindell 
nzalmnktddır; malum. Bunu 1111: 

zarı itibara alan lktisad v~kuk11 

Kütahyadak~ imalathanelerin f P.

aliyetini arttırmak için esaslı tcd· 
kiklere girişmiş ... 

Veli - Ala... Fakat bu 
kadar mı} 

- Bu kadar ya... Daha ne 
olacaktı ki} 

- Yeni başlanacak olnn bu 
seri halindeki imalatın bir dl 
estetik cihetmi düşünmeli. Güze 
sanat!ar akademisinin ve oroda· 
ki yerli, ecnebi mütehassı!lartrı 
fikirlerinden istifade etmeli. 1i· 
caretle ince sanayii birleştinne• 

nin yoluna bakmalı 1 AliveP 

Cenubi 
Ame1ika harbi 
Peru hükumeti tavassut 

teklifini kabul etmedi 

Buenos - Airea l 1 (A.A.) .,_, 
O. F. 1.: Başvekalet Peru ile f:.kıl' 
atör arasındak= ihtilaf hakkında Br"" 
zilyanın, Amerikanın ve diğer Arrı" 
rikan cümhuriyetlerinin müme•ill.,. 
rile teması muhafaza etmektedir. 

Hariciye müstcşan Gachc, biitiiO 
kıtadaki memleketlerin uzlaşma hıl' 
susundaki teşebbüslere iştirak ctrrıe• 
!eri, bite.raf bir mıntaka tesisi "~ 
askeri kıtalımn hududlann her ik! 
tarafında da on beşer kilometre gefl 
çekilmesine dair yapılan teklife rrıii• 
zaherct etmeleri arzusunu izhar et• 
miştir. 

Ba~·eki: Guinazu bu hususta Pctll 
sefiri Benovadis ile görüşmüştİ.İ1• 
Zanııedildiğine göre Benovadi' ti' 
vassut teklifi hakkında Perunun ce' 

vahını bıldirmiştir. 
Menfi olan bu cevabda evvcfclS 

Arjantin, Brezilya ve Amerika tat•"' 
fından ileri sürülen sebehler ıckı'llf 
edilmo..ktedi.·. 

Toz halinde 
et! 

A vustralyada yapılan 
tecrübe İyi netice vereli 

Sydney 11 (A.A.) - Avustrııl
yada öküz etini teksif edilmiş tol 
haline getirme:. için bir tccriibe 
yapılmıştır. Altı sene evvel yapılııll 

ve bu tozu ihtiva eden bir teneke 
kutu açılmış ve teksif edilmiş tozud 
hiç bozulmı..mış olduğu görülmüştiit• 

l\1oskovadan hareket 
eden Japonlar 

Helsinlô 11 (AA) - M~kovr 
daki Japon büyük dçiliği memur!•" 
rından 16 sı bugün Manculi'ye rnıV 
vasalat etmiştir. Büyük elçilik ıııe-" 
mur1arından diğer onu ile Moskova
da ikamet eden Japonlardan üçü bU
gün Moskovadan Manculiye hareket 
etmi~lerd.ir. 

VEF.AT 
Ankaiılda Jnndarmn önyüzbnşısl 

Mlthat. Son TeJgrat gazetesi mnttn° 
şefi Zihni, Adıyn.ma.nda. Kuyucak n:ı."' 
biye mydürü Nusret ve Ekrem1n pe
eerlcrl, Çeşme eşrafından blnb* 
müteakldl Mustnfıı Sıtkı Ildız dün 94 
yaı:ında. oldur;u halde eceli mev'udll0 

hakkın rahmetine ulaşnu.ştır. 

Cenazesi, Nnruosmnnlye caddesında 
56 nunuı.rada.kl evinden knldınJaralC 
namazı Eyüp camimde eda edildiktcJ\ 
sonra şehltıı~e defnedilecektir. Allııl' 
rnhmet eylesin. 
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72 numara lstinye 
iskelesine bindirdi 

Şirketi Hayrlyenln 72 numaralı va
puru dün sabah İstlnye iskelesine bln
dlrm.şi ve iskelenin ön kısmını tama
men pan;alamıştır. Hadise vapur saat 
7,50 de köprüye gelirken olmuştur. 
Kaza neticesinde lruranca mylat ol
mamıf, vapur da hasara uğramamış
tır. 

Noksan kalan dersler bu 
ıene tamamlanacak 

Maarif VekAletl bu yıl blltün mek
teplerde tedrisatın 15 nisanda. tamam
lanması üzerine bitmeyen müfredat 
programlannı ikmal etmek üzere ba 
sene tedrisata bu nokııanlan llbe 
etmete karar vermiştir. Her vilayet 
maarif müdürlliğü noksan kalan ted
r~~t hakkında. VeUlete blr rapor 
gondermlştır. VekAlet bu raporlan 
tasnif etmiştir. Yeni ders senesinde 
bu dersleri vermek üzere zaman a.y
rılacaktır. Bu za.man zarfında her sı
nıf ders öğretmeni geçen yılın not.
san talan müfredatını ikmal edece-k
Ur. 

Diler tarattan 6irend111mlze gönı 
ikmal imtlhanlanna blr eyUUden iti
baren başlanması kuvvetle muhte 1 
d!r. me -

Eski Türk uslObunda 
kahveler 

Çamlıca tepeıile Beya
zıtta yapılacak kahvele
r in projeleri hazırlandı 

Sahlf e 3 

Pek aamİmi bir kOIDfwn ve bu 
komtumun da herkes gibi haftada 
bir «tatil rüııü» var. Evet bir tatil, 
bir dinlenme. bir eğlenme giinü!! •• 

Bilhassa bu ııcak yaz günlerinde, 
daha cumartesi aqamından bizim 
abbaplan dehtetli bir dü,ünce. bir 
gaile bastınyor. Karşılıklı müzake-

Devlet Denlzyollan 1da.res1nln Ada- reler münak-..lar. 
ıar, Anadolu iskeleleri ve Yalova. hat- • N al · ., 
tında yaz tarl!elerl bu sa.ba.btan ıtı- - e. yap'?1 ı acaba •.• Bu pazar 
b:ı.ren başl.ıyacaktır. İdare ilkbahar nereye gıtmeli? 
tarl!elerlnl oldukça. genli tut.mu.o ol- - Şöyle maldara. vapurlu, trenli 
duğundan yeni tarifelerde esaslı blr bir yere g&ek. .• 
değiflkllk yapılmamıştır. Yalnız Ya- - Fakat pek kalabalığız, yapur, 
lova taplıcalan için daha erten va- tren. tramvay, araba n saire İçİll 
pur tahrik edilmesl lcab ettltlnden yahuz nakil nsıtasa 4 5 lira 
bu seferlerde tadlllt ya.pılmıf n Ada- tutuyor Tabii ~~1 

·d b" 
1ardat:1 plljlar için de tarifelerde kü- • ••• • • ... ,... .... az yer e .. 
ç~ detifltlltler olmuştur. ~ya ~ oturmak, bir ıeyler 

Yeni tarifelere göre enelce Köp- yıyıp ıçmek ıster ••• Yani epeyce pa• 
rüden Yalova.ya 19,15 de hareket eden ra... Bu zamanda? Maamafih ırene 
vapur bundan sonra 17,45 de hareket sen bilinin. •• 
edecektir. Sabahları Yalova.dan 8,lOda - Fakat kll' havası, deniz hava.a 
kalkan vapur da 6,45 de hareket ede- alD"dık ... 
cektlr. E • • • b" b" k Yeni tarifelerle Yürükali plAJı ııe • -. n ıyısı 11' vapura ınme ve 
Adalar ve Bostancı Maltepe ara.mıda biç mmeden tekrar Köprüye dön
ihdas edilen zikzak seferler plAJdald mek... İtte mükemmel deniz ha
islı:ele inşaatının henüz ikmal edile- •aaı ••. 
mcmlş oldu~n bir kaç gtin sonra - iyi. h°" ltiizel amma o malıf4!I' 
tatblk edilecek ve bu husus idare ta- ıribi bilet g~erinde debelenmek, 
rafından ilan edilecektir. Ada sefer- ezilip büzülmek itil" kakı] k 
lerlnde de bazı tadlllt ya.ptlınış ve T d -=-t.. • ıp ma ·•• 
Adalardan istanbula daha geç vakit- er en K""""""k s~ Y•Pıtmıı kal .. 
lere kadar vapur hareketi temin edil- ballk vapmlara ~k .•. Hatta bel· 

Adliye Vekili (solda) bir muhakmıeyi dinliyor ml.ştlr. Evvelce Büyütadadn saat 20 de lô de ayakta kalmak; sinirlenmek ••• 

Evvelki sabah şehrimize gelen Ad- çok iyi netice vermekte olduıtunu tec- hareket eden son vapur badema - Peki öyle ise hafta tatilini nud 
llye Vcklll B. Ha.san Baffeddln Mene- rübe ile anladıltı için ceza.evler!mlroe 22•30 da kalkacaktır. ıreçirelim? Nereye gidelim? 
m.encioğlu dün sabah adliyede umu- bulunan mahkt1m1ardan bftyilk bir - Evet. evet nereye sritsek? Ne 
mı bir teftiş ve tedk.lkte bulunmuştur. kısmını pek yakında topraltl verimli Harice yapağı yapsak? Ucuz, raba

1
• bir eğlence ve 

Vekil, evvelA müddeluınwnl B. Hlk- olan Muğla. vllAyetlne scvkederek ora- dinlenme giinü nuıl geçer? .• 
met onat'ı ziyaret etmı.,. bir müddet d:ı Ziraat Velı:Aletlnln 1.şletmekte ol- kaçırblamıyacak Oturup saatlerce dütünüyorlar. 

~~~~!üfuı:b~nram:dd~ı\:~~l ~~~t~ ~;:,'ute!'ı~~ec~ırı~r::!~ 1:;:~!. Derilerle birlikte harice yapaltı ta- Nihayet bir yere karar veriliyor. Pa-
~-'" t-'_.lr V kil .. - da.ha -"cude getlrlleblldllH h,._ çırmaİsk isteyenler hakkında gilmrlik aır ırünü ıafalda beraber yola .. Jo. vlnlerlnl ..-dlın e uu.oı~ • e mu- .., .. -.,.., Yu t» wa.&. ve tanbul mıntalca ticaret müdür· 1 G • • .. "' .. 

teaklben yanında. kalemi ma.hsus mü- dirde uzun mtıddetll mahk(bnlai'dan lütü tahkikata başlamıştır. Şımdlye YC.: ar. eç vakıt ev!er~e dondük-
dürü B. Şa.klr ve mtıddelumuml oldu- hemen hepsi açık havada ve serbes b.dar bu şekilde muhayyel tslmlerl len zaman Jorıruıı, bitkin, harap ol
ğu halde üst tata çıbra.k mahkeme- ~lde çalıştınlını.t olacaklardır. satış yapıp malını gtlmrWt depolanna lllQf, sinirleri bozulmut bir halde 
!erl gözden geçlrmJftfr. Şımdlye kadar görc:IOtftm mahtfun- koyan 8 firma teablt edilmlf n bun- onları görüyorum. 

B. Hasan Menemencfotlu, evvelA lar arasında ruhi redaet sahibine te- ıara verilen lisanslara a1d müddetin Erkek• 
asliye blrlncl ceza. mahkzmeelne gir- sadüf etmedim. Hepsi sakin ruhlu, ne zaman hitam bulacağı tedklk edll- _~bittim B lfU"luia 
mlş, burada kısa blr muhakeme din· selim ahlAtlıdırlar. Çalışmak tçln bil- mete baflanmı.ştır AIAkadarlar bu bir baftad • ••• 

0 
yor 

ledikten sonra asllye lklncl ceza mah· yük amı görtennelı:tedlrler. Adliye hu.susta. lüzumlu ·büttın tıedblrlerln • a ~emem. .. derken ka· 
kemeaine geçmiş, burada da oldukça Vt-kAletl de bunlan çalı.şma vaziyetin- alınd.ıtmı ve gayrt me.trıı surette ha- dm fikiyet edryor: 
uzun süren bir davayı takip etmiştir. den mahnnn etmemek 1çln elinden rte~ bir dirhem dahi ya.patı çıkanla- - Mahvolduk .•• Bir daha mı. bir 

B. Saffeddln Menemenciotlu, bllA· gelen gayreti sarfetmekedlr. mıyacatını beyan etmektedirler daha mı? •• 
hare adliye doktorlannın bulunduğu - Adıl slcll te§k.llAtı baklanda flk- · Ve sonra bofanıyorlar· 
odaya glrmlt, orada adliye dottorlan rlnlz nedir? H. b" d - bal 
B. Enver Karan ve B. Hikmet Tümer - Adli al.eli teşkllAtı her medeni K h t - iÇ D' ıey yapma llfUl\lZ -
kendlslne takdim ed1.lm.l4tlr. Vekil, memlekette vücude getlrilm1ştlr. BI- a ve sa ışı de dünya katlar para l(İtti ••• 
bundan sonra., birinci tedklk bürosu- zim nı.emlekettekl bir iki vlll'lyetlmtz - Üstelik bilet alırken kavıra da 
na. girmiş, burada yeni teşkil edilen müstesna olına.t tartUe profesyonel ettim, &sabun da bozuldu ••• 
kütüphaneyi gönnü.t ve beğenmiştir ve cürüm 1.şleme~e doğru müemayll İki kuru kahvecide - Çetin taPkaanu kaybetti. •• 

B. Hasan Menemenclo~lu, bundan insanlar bulunmadığı için belki şlmdl Amma çocuğun kabahati yok inaaa 
sonra iklncl tedkik bürosuna girmiş, sicim adli teşltllMı kendine şiddetle ıerbeıt olarak ıablacak o kalabalıkta ...,kumı detil • aldım 
burada bilhassa. defterler ve muhabe- ihtiyaç hissettirmemekte ise de zaman bile kaybeder ya... • 
l"8 kuyudatı Ozerinde meşgul olmut- llerledilı:çe bllhaasa fl!hlrlerde fa&ll- 8a -:L~-&1- dört L- •• ~-
tur. yette bulunan mllcrtmlerin mazllerinl Ttcareı VekAleU tarafından tdan- ~---& . - ~ ~ 

Vekil, müteakiben sorgu dairelerini tanımak ve hususile fhndikl natll va- bula tahals olunan bin tlçytb çuval- ._.. edııyor. Likm c:amarteaa ırelin
g~ cürmümefhud müdde!umnm1- sıtalarına nazaran büyüt mesafelerin lık kahveden 550 çuvalı halta. tevzi ce sene bir iiziintü. hir dütünce, bir 
lijpnin bir sirkat l.şlle meşgul olduğu ehemmiyeti lı:almamasıan ve yabancı olunmuştu. Vekalet vllAyet emrine pile: Acaba nereye sibek? •• 
bir sırada yapılan hazırlık tahklka.· devletlerle olan_ aı~ı lktlsadl ve ticari ydeennnid,8!'

1 
seKklahz yülz çduünval ~Tte tagön· Gene münakaplar. müzakereler ... 

tında bulunmuştur. münascbat gözönune alınacak olursa '9~ r. ve er vwaye ra- p alqamı A •• _ 

Vekil, öğleden sonra saat bire doğro memleketin ehemmlyetl bakımından fında.n teslim alınmıştır. Bu llba.rla 1 azar p • ıikayet dolu. d~ur 
adliyeden aynlrnış, yemeği müteakip bu teşkllAta ne tadar bilyük bir ihtl- yruından itibaren muhtelif turu kah- ~··· •. uartesı sabaha ~ biiJ11ı 
t~krar adliyeye gelerek meşgul olmuş. yaç mevcud olduğu kolayca teslim vecllerde halka yeniden çeldrdek kah- bir yulden kurtulmatl• l('İl>ı rabal 
tur. edilir. Adliye vekAletl bu ihtiyacın da. ve tevziatına. başlanacaktır. Te\"Zlatta nefes almalar... Halbuki bütün b.a-

B. Hasan Menemenci.oğlu, kcndlslM b!ran evvel temin edilmesi için 1ca.p ılk tevzlatta tevzi f~I aldıkları halde lara ne mecburiyetleri var bilmem 
müracaat eden blr muharririmlze eden projeleri hazırl&mıştır. kahve alamıyan vatandaJJıpJnn lhtl- ki? 
m ht lif adli ı.1 ri h k d - Adliye VekAletlnce harç tarife- ya~lan nazan ltlbare alınacaktır. • be~?-neatta. bJ':n;;:.tur: a kın a şu lerinln tadlll hususunda bir teşebbüs ikinci parti kahve tevziatı, tHt tev- SlD'uı muhakkak .ki. hafta !-tilinl 

dstanbula istirahat etmek l~ln gel· var mıdır? zlatta kahve alamıyanlann hisseleri pek çoiurnaz kenclunaze zeb .. edJ. 
dim. Bu fırsattan lstlfade ederek ad- - Harç tarifesi kanunu üzerinde tevzi edildikten sonra yapılabilecektir. yorm. «Tatil ırünü• bizde en pa· 
!iyenln fa.allyetlnl ya.kından gormek r.alışılıyor. Bu kanunun tadlllnde ta- Belediye memurlar kooperatifine de balı. en yorucu Riindür. 
üzere mahkemeleri t.aklp ettim. Mah· kip edilecek hedef ıudur: Dava mlk- yeniden kahve verilmiştir. Kooperatif Bir • ad • Alb - çal...., lııir 
üzere muhakemeleri takip ettim . .Mah- dan arttıkça harç azalmalıdır. Ka.- şimdi kahveleri öğütmekte ve paket sin dı..:ek «bir ~ itlemek 
yandırlar. Vakit buldukça sulh mah- nunlanmızın ihtiva. ettlğt akldlerden haline getirmektedir. Bir taç güne • • •• _ • • 
kemelerlnl ve İstanbul ve Uııküdar bir çoğu harç tarifesi kanununun kadar kooperatifte de memurlara IÇID ko~ •e ~ almafa .,__ 
cezaevlerini de göreceğim. şümulü harlclnde kalmıştır. Bu ak.ld- kahve tevziatına başlanacaktır. zen demq. •• Belki doirudar. Fabl 

Müsald zamanı geldiği vakit inşası lerin de az çot birer harca tlbl olması Diğer vlllyet kahve tevzlatmda blr ben kendi hesabıma tab1 JaplDIJO" 
mukarrer olan adliye blnıısına başla- IA.zımdır. Hazırlıı.nmakta. olan harç yenlllk ya.pmağa karar vennlştlr. VI- rum. Ve ~ rabatnn .. Hiç deiiJM 
nılmak ürere şimdiden projelerini de tarifesi kanun IAylhası mah'kOmünblh Iö.yet, kendi kontrolu altına alaca.it o byırum yok ••. 
tedkllı: edecettm. ve bu zamanın hu- arttıkça alınacak harç mlltenakıs sis- f'lcl kahvecide kahve satlflllt serbe8 
lulünde hemen inşaata başlanabilmek teme tabi olarak azalacakır. bırakacaktır. Bu ikl müeaeae kuru 
üzere lAzıın olan hazırhklan ikmal Buna mukabil harç tarifesi tanunu- .kahveci B. Mchmed ve B. İhandır. 

Hikmet Feridun Ea - 11111111• 

ettlrmeğe çallf8catım. Buradan im- nun şumulll haricinde kalan bir çok Buralarda 125 er gramlık paketler Yeni ekmek nümuneleri 
ralıya giderek İmralıda çalışanlan akidler harca tlbl tutulacaktır.• halinde halka serbes olarak kahve Belediye lktlsad mtıdnrmttı fehrl

mlzde ekmek çaşnlsinl 18lah maka
d!le bir müddet evvel bazı ekmek tee
rübelerl yapmış ve tecrübelerde elde 
edllen etmek nümunelerl tahlil ohm
mat üzere Belediye klmya.haneslne 
gönderilmişti. Kimya.hane, nnmunele
rı tahlil etmiş ve tahlll raporlarım 
Belediyeye göndermlştlr. Bu raporlara 
nazaran ekmek Ça.tnlalnl 1818.h etin* 
mümkündilr. Tecrübelerde elde edilen 
nOmuneler bugün imal olunan ek
meklerden daha ly1dlr. Bllhıum. bm
lann rütubet dereceet 39 dur tt be
gtlnkil etmek nümunelertne nıaarua 
pek azdır. Belediye bu hl18USta tecl
k.ltler yapacaktır. 

yakından göreceğim. Ve hasad zama- satılacaktır. Vilayet bu tkl mtıessese-
nı içinde bulunduRtımuzdan oraya yağ fiatleri neden de her hangi bir sull.stlmall önlemek 
gönderilmiş olan biçme ve harman yük• aeldı· '· m.a.ksa.dlle tedbirler alacak ve bunlara 
makinelerinin çalışma tarzını tedklk ancak blr günlük ten:lattlan kadar 
edeceğim. tmralı cezaevi bekledi~lmi:ıı Yağ satış.larlle stoklan hakkınd~ kahve verilecektir. 
net!celerl tahakku'lc ettirdiği ıçın çok mürakabe teşkllAtı tarafından yapı- =====11

--------

memnunum. Malikm olduğu lizere bu- lan tahkikat cllln neticelenmiş ve me- Düzeltme 
rada sekiz yüz t1fl çalışmaktadır. ınurlar raporlarını btlroya Tennlşler
Bunlann içinden hlç biri, orada tesis dlr. Tahklbta göre yat flatlerlnln 
edilen niza.mı ve ıatenllen faallyetl lstlh.!al mmtakalannda yübeldltl Te 
tozacak hiç blr harekette bulunma- bazı toptancıların da lüzumundan 
:rutla.rdır. ZOnculdak tömilr havza- fazla stot yaparak flat yütaellflne 
sında ve Kara.btlt sahuında cal14tır- .sebep oldutıan anla.plmıştır. Koml8-
dı1tlarımız da aynı tekilde sakin bir yon 1st1ha1 mmtakalannda alacatı 
surette mefgul olmaktadırlar. maliyet tıatıerlnB göre lzaml aatıf 

Adllye Vetlletl bu te§ebbilslerln hadlerini JUlden tesblt edecektir. 

Ba:r Amca:ra l"lre •• 

Dünkil sayımızda çıkan Tiyatroya 
dair konuşmalar yazısında matbaanın 
istanbula gellrildltl tarih :ranhllıkla 
1719 olarak gösterilmiştir. İlk matbaa 
memleketimize Ahmed Refik merhu
ma göre 1'728 de rHlstolre clu Temps 
Modemes. müverrlht v. Duru1'e göre 
de 1728 da ırelmJ.stlr. - s. t S. 

ıever-l . . . Kapının önündeki bir taıı 1 K '- d 1 1 . d 1 B . b" t... •• .. .. ,_ • • ı H radan alı it 111- . ·:· oı .. occ ev et erın amatap ··: . enam ar .. uçucu .. tqın ye.-mı •.. em bunun için zata alinizden l B. A. _ lstağfırullah, benden de. 
md._ P ıuraya oymak kabahat ~bdı oradu oraya tafmdılrJan de- deiattırmem kabahat oldul.. . m~.-Je mi alal1D1).. iil amm- bay Prosttan izin almalı· 

var • · •• On d b. sm. a ::orma an ar tramvay du• 
r&.jı bıle yerini deiiıtiremiyor 1 •• 
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Bir sultan kendisine zevct.
1 

arıyor ve bulamıyor 

YENİ NESRIY AT: 

İslam Ansiklopedisi 
cüz iV. 

Maarif Vekilliğince neşredilmekte 
olan İslam Ansiklopedisinin dördün
cü fasikülü, dolgun münderecatla 
çıkmıştır. Bu fasikülde de, tashih ve 
tadil olunmu' bir çok maddelerden 
başka, illin ve fikir alemimizin en 
selahiyettar siınalan tarafından yazıl
mış maks.leler de bir hayli yekun 
tutmaktadır. Ekserisi Türk alemine 
ait olan hu mevzular, büyük bir dik
kat ve itina ile işlenmiş ve hundan 
sonraki telif ata esas ve mehaz teşkil 
edecek bir kemal derecesinde olmak 
üzere, kaleme alınmıştır. Dördüncü 
fasikülün ihtiva ettiği telif madde
leri tertip s11ası ile aşağıya kaydedi
yoruz: 

Sultan Olympe Bradna'dan ümidi kesiyor ve sevgilisini 
yalnız bir defa uzaktan görmeğe razı olduğunu bildiriyor _,._ 

Dorothy Lamour, Johorc aultanı-
1un, izdivaç teklif eden, telgrahnı 
aldığı uman gülmüş, telgrafı yanın
da duran kocasına göstererek sor
muştu: 

- Gökten düıcn bu i§ık için ne 
dersin~ 

- Çok cesur ve azimk.ar 
adam... Biraz bununla mC§gul 
sak. 

Filhakika karı koca sultana 
nişanlı bulmak için uğraımağa baş• 
Jndı! • Dorothy, telgrafı ahbapla· 
rma göstererek fikirlerini sordu. On
lardan ııu ce'< abı ııldı: 

- Anla~ulıyor ki bu adam herke
se çarçabuk i.§ık oluyor. O halde 
lr.endisine Hollivut'un mahçup ba
liresi Olympe Bradna'yı teklif ed.e
Iim. Ona kur yaparken biz de bir 
parça eğlenmiş oluruz. 

Hollivut' da Olympe':in yaşayı~ 
tarzı hiç kimsenin boşuna gitmiyor
du. Yıldızların ekscrm bu genç yıl· 
dıza acıyorlnrciı. 

Bir gün Olympe stüdyoda cDeni

Akii paşc (Ahmed Hamdi Tan
pınar}. Akkerman, A1cşehir, Alaca
dağ, Aladağ, Alaiye, Alaşehir (Be
sim Darket). Akk.oyunlular, Alaiye 
(tarih\, Al~ehir (tarih) (Mukrimin 
Halil Yinanç), Akmcscid, Aksungur 
Ahmed ili. Alam ut (Zeki Velidi T o
gan), Alaeddin Halci, Alıncak 
(M. Fuad Köprülü). Alaeddin paşa, 
Alay (İsmail Hakkı Uzunçar~ılı), 

Dördüncü fagjkülün fiatı 1 liradır. ..... 
Bir celladın hatıraları 
Me~hur Amerlk.a.n celllldı Fred'in 

meraklı ha.tıralarmı nakletmektedir. 
Tevzi yerl (Güven Basımevi). FiaU 
20 kınııştur. Tavsiye ederiz. 

%İn Ruhu> adında bir filim çevirir-ır.. .. "' 
1'.en seyirci sıfotiyle bulunan bazı 
artistler, dekor değiştirilirken, ara· 
larında serbesçe görügüyorlardı. 
Gay Cooper, Mae \Vest'e töyle bir 

llollivut•un meşhur bulvan 
Atlantik 

muharebesi 
auni sormuştu: 

- Ahlak hakkında telakkiniz n 
dir, aziz dostum? 

- Ooo, burada böyle ~yler ko
nuşulamaz. Küçük Olympeirn.izin bi 
zi dinlediğine dikkat etmediniz mi? 

- Hakkınız var, hakkınız var. 
Olympe bu konuşmalardan, k~ 

tratosundaki kayıtlann gülünç te-
lakki edilmesinden bir şey anlamı 
yordu. O her şeye henüz bir çoc 
göziyle bakıyordu. Bir gitn bjr %:İ 
yaretçi kendisine §U euali sormuştu: 

- Mis Olympe bir gün evlenme 
niyetinde değil misiniı. ') 

Artist kızardı, ııu cevabı verdi: 
- Evlenip evlenmİyeceğimi h 

'llÜz bilmiyorum. Bildiğim bir şe 
.,,arsa o da bir gün birisini severse 
hiç kimsenin bu sevdanın önüne ge 
çemiye::~ğidir. 

Sultanın nişanlisi 
Olympe bir gÜn hayvanların ha

yatına dair bir kitap okuyordu 
içinde köstebeklerin aile hayatına, 
ayılara dair uzun yazılar vardı. Bu 
lar pek cazip şeyler olmamakla be
raber genç artist verilen malfunat 
dikkatle takip ediyordu. Bir aralı 
mürebbiyesi Miss Eviana içeri girdi. 
Halinden bir parça sinirli olduğu an 
Ja,,ılıyordu. Kadın, artiste fU sual 
ıordu: 

- Olympe, bana doğru söyle, 
Johore ımltnnını tanıyor musun~ 

Genç artist elindeki kitabı masa 
nın üzerine koydu, biraz düşündük 
ten sonra: 

- Pek iyi hatırlamıyorum, aca 
ha hangi devirde yaşıyordu) ... di 
ye sordu. Sonra birdenbire ellerin 
çırparak ecvinçle bağırdı: 

Olympe Bradn:ı 

- Buldum, buldum. Johore sul
tıını, Allnhın gazabına uğrıyarak 
hayvan şekline dönen adam değil 
midir) - Bu yabancı eultanı tanimİyor, 

Miss Eviana geni§ bir nefos aldı, emin -0labilirsiniz. 
lı:ızın sultanı tanımadığını anlamıştı. - Çok güzel. .. Öyle ise sultanin 
Fakat bir yanlışı da tashih etmek çektiği tdgrafı okuyun. Bu telgrafı 
lazımdı. Bunun için sorulan suale ıtüdyo kitabet daircai şimdi bana 
cevap verdi: verdi: 

- Hayır, o değildir. Sultanı Telgraf fU suretle yazılmıştı: 
Buhtürwıasır ile lı.:anştırıyoreun. Miss Olympe Bradna 

Bundan sonra genç kızı kitabiyle Hollivoo·d 
hnş başa bırakarak dışan çıkb, ah- Ben, Johore sultanı: yerde. gök:-
lak cemiyeti rl"i.aini buldu ve kendi- te ve denizlerde sevişen her ıey, 
sini teskin etti: en büyük, en saf aık namına eize 

:.;.a:ı.,.. ... ___ M_,_,n.~"'~------

llollivut'ta Olympe'ln eftnln balunduju cadde 

kalbimi, adım;, kendimi, servetimi 
arzediyor ve benimle evlenmenİ%:İ 
btiyorum. B~m~rur~ba cik~ 
yarın aktedilebilir.> 

Meclis toplamyor 
Miss Eviana telgrafı okuduktan 

sonra ahlak cemiyeti reisi: 
- Bereket lı:ız bütün bunlardan 

Şimali İrlanda Amerikan 
askerlerini memnuniyetle 

kabul edecek 

haberdar değil... dedi ve Yesayet Belfast 11 (A.A.) - B. Willkie'
meclisirıin toplanacağını ilave etti. nin l.landaya Amerikaa kuvvetleri 
Bu meclis, genç artiste aid her ~le gönderilmesi münasebetiyle Şimali 
mC§gul oluyordu. Mecliste ahlak ce- İrlanda da dahil olmak üzere diğer 
miyeti reisi, filim müesaeseıri mü- bazı yerlerde de buna benzer ted
messili, artistin simsarı ve mürebbi- birler alınması hakkındaki beyanatı
yesi, sair ban %evat vardı. Meclis na dair Şimali İrland:ı Ba§Vekili B. 
toplanınca sultanın telgrafı okun- Andrews elemiştir ki: 
du ve müzakere ha§ladı. Derhal tek- - Şunu tereddüdsüz aöy)iyeyim ki, 
lifler l>aşladı: eğer Amerika ve İngiltere hük\imeti 

- Bu adam namuıısuzca hareket böyle bir şeyin Atlantik muharebe
etmeıt' İstiyorsa derhal mahkemeye sinİın kazanılmasını kolaylaştrracağı 
vererek ağn cezaya mahkum ettire- neticesine vanrlaraa Şimali İrlanda 
lim. hükumeti buna memnuniyetle mu-

- Sultan e.ersemin birisi ise hu- vafakat edecektir ve harekatı kolay-
dud harici ettirelim. laştırmak için elinden geleni yapa-

- Hollivuttan hemen çıkımlması caktır. 
için tC§ebbüste bulunalım. ============== 

En makul sözleri arti~tin simsarı 
söyledi: 

- Derhal böyle şiddetli hareket
lere karar vermiyelim. Sultan genç 
kız için iyi bir koca olabilirse izdi
vaç meselesini de tetkik edelim. 
Unutmıynlım ki Olympe 18 yaşına 
geliyor. Bugün yarın evlenecektir. 

Bu makul aözleri herkes tasvip 
etti. Yalnız sultan kaç yaıında idi, 
çehresi nasıldı? Çirkin, sakat bir 
adam mı idn Bunları anlamak la
zımdı. Bu suallere hiç kimse cevap 
veremiyordu. 

Sultan davet ediliyor 
Tek.lifine verilecek cevabı sabır

aızlıkla bekliyen sultan bir gün 
bir mektup aldı. Mektupta nü
fus kağıdı, sair vesaiki ile birlikte 
vesayet komisyonuna müracaat et
mesi hi:C:iriliyordu. Sultan hemen 
g:iyindi, htenilen vesaiki alarak ko
misyona koştu. Artistin simsarı sul
tanı görüncı . bütün ümidlere veda 
etmek lazım geldiğini anladı. 

Johore sultanı çok iyi giyinmişti. 
Halinde, tavrında bir asalet vardı. 
Fakat yaş!ı görünüyordu. Olympe 
on yaş ihti!rarlasa, sultan on yaı 
gençlqse gene arada büyük yq 
farkı kalırd:. 

Sultan toplantıda ni"8nhsmı göre
meyince hayret etti. Bir parça he
yecanlı bi. tavırla sordu: 

- Niı,ıanlım nerede? Beni niçin 
bekletiyorsunuz~ 

Sultana va%:İyet, zemin ve zama
na uyan bi. ,ekilde, anlabldı. Za
vallı sultanın gözleri yaşardı. Darbe 
çok kuvvet); idi, fakat buna muka
vemet etmek luzımdı. Sultan sordu: 

- Bir kerecik olsun kendiaini 
görern.iyecek miyjın '> Konu~adan, 
ıadece görmek .•. 

Hiç bir söz söylememesi gartiy)e 
bu arzusu kabul edildi. Olympe bir 
gezinti esnasında iyi giyinmiş, hali 
ve tavn sevimli, fakat yaşlı bir 
adamla karşılaştı. Yanındaki sim
sarı selam verdi ve: 

- Şirket müdürünün doltlann
dan biri... Sizin son fil iminizi gör
müş, büyük bir artist olacaöınıza 
kanaat getirmiş .•. dedi. .,, 

Olympe tebessüm etti, sultan 
uzalclaşınc..ı simsnrına: 

- Yakışıkl· Ye çok sevimli bir 
adam ... dedi. 

(Sultanın Holllvut yıldıılnrına zlya
i'cti yannkl nüshamızda) 

Beşiktaş Askerlik Şubesinden: . 
1 - Beşiktaş şubesinde kayıtlı 

ma1ül subay ve eratla şehit yetim
lerinin tütün ikramiyelerinin aşağıda 
yazılı tarihlerde Beşiktaş kazası 
kaymakamlığında verilecektir. 

2 - lzdehama eebebiyet verilme
mek üzere herkesin cüzdanında ya
zılı numaralara göre saat 9 dan 12 
ye kadar ellerindeki mevcut tütün 
ikramiye tevzi nüfus cüzdanlan ile 
3 adet vesikalık fotograf ile kay
makamlığa müracaat etmeleri. 

3 - Bundan sonra müracaııt gün
lerinin Cumr.rtesi, Salı, Çarşamba ve 
Cuma günleridir • 

4 - Tarih tev%:İden itibaren bu 
tevzi müddeti 4 ay dahilindedir. 

GÜNLER: 12/T emmuz/ 941 Cu
martesi malül, 15 rr eınmui/94 1 
Salı günü ~ebit yetimleri 16/tem
muz/ 94 t Çarşambamalül, 18/Tem
muz/ 941 Cuma şehit yetimleri. 

Bey oflu Ralkcvinden: 
Amatör arkada.şlanmızdan teşekkül 

eden orkestraya iştirak etmek i6teyen 
flüt, akordeon, mandolin, kitanı., ha.
va.yen kitara, kontrbaz, saksiton. kor
net, klılrnet, viyoleMel ve piyano ça.
lanlann veya az bilenlerin Halkevi
mize müracaat etmdert rica olunur. 

Mesut bir nikah 
Sadnizam Ahmed Vefik paşa bafi

desi, Ünyon ve ItUhadı Milli sıgorta 
§irketıerl direktörü B. Ahmed Vefik 
Sertel kerimesi Bayan Nilüfer Sertel 
ne sabık: Ticaret Nazın B. cem hafidi 
mütea.hhid B. Nazım Mnhönül otıu 
genç mühendislerlın17.den B. Metin 
Mağgönül'ün nikrıh mernslmlerı 11/ 7/ 
941 Cuma. günü Beyoğlu Belediye dai
resinde ıcra edilmJştir. Her iklslne 
saadetler dileriz. 

Açık teşekkür 
Müblm ve mühlik bir hastalıktan 

muztarlben Gureba hastanesine ya
tan kocam Faik Derbent'ln tcdavlsl 
ve hayatının kurtantması hususunda 
hastane Başhekimi B. Ömer r \itfi ile 
mütehassıs hekim ve doktor B. Osman 
Şerafeddin ve aıı:ista.n kıym tli genç
lerımizdcn B. Ali Rıza ve B;ı,şhemşlrc 
fü• hemşirelerin vcsalr nlnkadarların 
IT!f'Sleklerine ve çok asil ve ın ..-:ıni duy
gularla vücude gctirilm!ıı hastanenin 
rncksa clı teşekküliıne y:ır:ışır sureLte 
masruf himmet ve yardıml:ınnd:ın do
layı kendilerine alenen teşekkürü borç 
blld1ğimden sayın gazetenizin bıma 
tavassutunu dilerim. 

~ı: N. Derbent 

12 Temmuz 

Tipler ve vakıalar 

Merhum Ata efendi 
-5-

Karısına söz söylettiği için, misa/i1. 
olduğa evin sahibine iki tokat aşkettı 

ve gece yarısı sokağa çıktı 

KQ 
~ bq 
~erildi 
dan l.i 
tine it 

Muta.sarnf Te kumandan meıtı.um bilirdi. Fakat bu esnAda Koso~n~!: 

Bu 
~c çd 
Clük 
Yatı~ 

Silleym:ı.n paşanın htmayeslle Taşlıca- naBtır v:Ulyetıerinin adliye ~ 
dan Avusturya işgal saha.cana . geçen te~ memur olan lstan.bulda. ~ 
Ata efendi, blr l!le!le kadar Banalub. ye neorneti erldmından Ha.U.nı ~ 
şehrinde kaldı. Bu su~tle pa.d!şalun CMeşrutıyetten .oonra. ~yan azab;-.: 
taldbatmdan kurtulmuş. ismi de t.s.- tayin edilmiş, blr a.ralılt Adllye Jltıf' 
tanbulca unutulmWJtu. Hukuken os- lığı yapını.ştı> re!.sllğl altmde. tılr 
ma.nlı devlet!.nin bükiimra.nl$ altın- heyeti Ta.şlıca,ya. gelmlştl. ; 
da olmakla beraber men Anısturyalı- Halim bey, Süleyman pa.şanDl ~ 
lann askert i.şgal ve idaresinde bulu- yeslle hapishane işlerinden cıe 
nan bu kasabanın büyük bir eıtrerlye- ve aynı zamanda Halim bey içln ~ 
tını müslü.ma.n Boşnaklar ~kil edJ- bir muhafız olacak Ata erendlyi il 
yordu. Ata efendi, Taşlıca eşrai'lndan yetine almış ve Kosovı:ı. vill\yetJni.ll }il". 
ve zenginlerinden Bayrov!k Mehmed ~k yerlerinde dola.şlıktan so~~.....ı 
pa.şa ve Koryenlk allelerlle t>e1t sıkı nastıra gelmişti. Manastır aCUJY~.ıı' 
cJıo6t olduğundan onun Ba.nalukadakl rualarda ~yn .. ~dklkata ve ~ 
hayatı da sıkıntı ne geçm.em!şti. Bay- muhla? gorülduğunden Halim ~ 
rovl.k Mehmed paşa, n.skert müteah- maiyeti, yedi, sekiz ay Mn.n.astırdll1rs" hitlik eden ve sultan Hamid tarafın- mış.lş.rdı. Bu suretle Ata elendi, f dO 
dan tanınmış mahalli zenginlerinden tını bularak Manastırdan kendi d' 
ve eşraftan oldu~ halde Atanın pn- duğu yeı-olan Serfiçeye gitmiş. o~ 
cl1şah ve hükfımet aleyhindckl ten1dd- kl akrabalarile göriL1lnüştü. Ata__ı;,.dl 
!erini hoş gürmüş battA Ta.şlıcada.n dinin akrabası - evvelce de ~ 
kaçmasına ve ~aluka'da Bosna. ve ~ım gibi - lçUmal mevkileri ~ıı 
Hersekli bazı dostlan tarafından hl- ve içlerinden birçok güzldeler yctl "" 
maye edilmesine yardım etm!4tl. kimselerdir. Fakat, o - kendlslne ~ 

B 1 berabe At efendi gene terilen f evkalii.de mlsn!irper\er 
unun a r a · ra~en - yakın .akrabasından kıı 

rahat durmn.m.ış, Taşlıca.da.ki propa- erkek birçok kimseleri hususile gel1 
gandalanna burada da d~m e~. !eri muhtelif ba.hanele;lc :ızarlııII15~ 
bu ıtlbarla Avusturyalılarca şuphell bir ve - kendince uygunsuz görülen 
adam telakki edilme~ başlanmıştı. hareketlerini tenkld etm~e başıaınıt 
Gerçi, kendlmni seven ve ona ufak tı. Me.cıelft, erkekleri tAfi derece c~ 
tefek ticaretler tcmln eden bazı kim- görmediğinden kendi mizacına. at'lf 
sele ronu bu serkeş ve pervasız haller- n olarak sakin ve uslu tabia.tte buidO' 
den vaz geçlrmeğe çalşnışlar, fakat ğundan bu gençleri muahezeye ltaı: 
muvaffak olamamışlardı. Diğer tar.:ı.f- kışmış akrabasından bazı genç ıuıl' 
tan Atada da blı:ın evvel buradan ny- nn da' şu veya bu sebepten doltıY1 ~ 
nlıp Ta:şlıcaya donmek arzusu ço~lı- lftn veya. falanla evlenmelerine ııııaır 
Yordu. Bu maksatla babama blr mek- olmağa kalk.ışmıstı! 
tup yazmış ve merhum babamın va- ti' 
zlyetlne bir tehlike gettrınediği tak- Blt~bi bu fuzuli mud:halclere ti' 
dlrde Taşlıcaya dönmek Jsted\ğinl bil- ba.mmül edile:nedJğin1 goren Atn._.,. 
dirmiştl. akşam bir munakaşa. sırnsında ~ 

. . a.krabasından (.") beyin yüziine ıld ..ı 
A~ efendinin fikrine gore Ta.şlıea- kat aıtketmiştl. Misafir bulur.dllllr 

ya dorune::ınde - kendi ~ için - evin sahlbinl bu suretle inciten A~ 
hiç bir mani yoktu. Qiinkü onun en hareketindeki sebep incir çeklrdeğlJI" 
tehafkell blrşeyden lr.orkm.ası bile 1zze- doldurmıyacak kadar basitti: 
t1 nefst için en a~ 'bir daıt>c idi. Fa- yıl 
kat babamı di\şünmeğe, korum.ağa. ( .. .> bey, Ata efendiden blrkn.Ç de' 
mecburdu: bir fenalık gelmesini ıste- küçüktü, ona son derece hünnct e 
ntlyordu ... Bir sene evvel Ata. efendi, rek cağa.bey!• diye hitap edlyor~ 
Taşlıcadan uzaklaştığı zama.n, Süley- Ata efendi, ka.rdeş:lerinl vak.tile ~14 
ma.n paşa ile babam, sa.rayı tatmin sulda amcasının yanında bıraktığı~ 
efımek ve p:ını.,aha. kJmln ta.rafından ( .. .) beyin kendisine bir büyük k~ 
verildJği meçhul olan jurnal muhtevi- muamele.si yapmasından son de • 
ptmı çürütmek üzere el birlijtlle ha- memnun k:ı.ln11ş ve Scrfiçedekl rrılst'~ 
reket etm!.cplerdl: Süleyman paşa, bir firllk müddetini uzatmı.ştı. Ata .~e:1f11 
taraftan Atayı ıözllr.e Stı.ray - Booruı. dinin Ser!içede bulundu~ :ı:aıı....-:., 
h ududuna a..şırırken , diğer taraftan da ( .. .) beyin kız1 da - roba.sının te:ııslıt 
- zevahiri kurtarmak mak:sa.dile - bile - gene kendi akrabalarından b 
Ata aleyhinde gayet şiddetli takibata gençle evlendirilmek isteniyordu. Aı;; 
girişmiş gibi harekı-t ederek bu işe nın fi.k:rln.e göre bu delikanlı giirb • 
Taşlıca serkomlseri İbrahim efendiyi ve cesur değildi; bunların 1zdivacııı. 
memur etmişti İbrahim efendi mer- dan doğacak çocuklar da mariz olll 
hum. Sü!eyman pa~m ve büyilk an- caktı. ...ı 
nemin akrabasından olmakla beraber Esasen bu cihete riayet edUmed15

• 

Ata efendinin de en ya.km dostlann- içindir ki, akrabası arasındaki ktldtl'' 
dandı. İbrahim e!endl, Taşlıca. köyle- erkek gençler - kendi .ıstedlğ.l glb~;: 
rinde günlerce bizzat araştırmalar doğmamı.şlar?-ı: Halbuki kendls1, b:.ı r, 
yapını§, A~ aleyhinde deliller topla- sı. amcası, bu~ük babalan hepm ce~
mağa çalışmış, fa.kat yaptı~ tahkikat kuvvetli, pehlivan insanlardı. Bu~ 
neticesinde hiç blr ize tesadtlf etmedi- beplerden dolayı ( .. .) beyin müstn .. 
ğ1 gibi Atanın nereye gittiğini de tev- d.'lilla.dını beğenmediğinden bu lzd[\'lı 
slk edememı.,tl! Bittabi komiserin bu ca ~hemehal m.llnl olmağa. ç:ılışıyo~ 
tahkikatta. elde ettiği neticelerin hepsi du. Işte g~n.~ ~lr akşam bu mevzu e of 
es:ıssızdL Süleyman paşanın emme ve r~fı.!1d:ı goruşurler~eı~ - Ataya.~ ~ı:ı .. 
Atanın muhabbetlle hareket ed.en İb- gorunmek ve gönlunu almak diiŞll .. 
rahim efendi Atanm saray ve hükll- ceslle hareket eden - ( .. .> beyln ze~ 
met aleyhincieki bütün hareketıerlnl cesi Ata efendi !le (. .. ) bey arasındıı. 
ve nerede bulunduğunu da yakından munaka.şaya miidnhale etmlş ve koC:Y 
blllyordu. Çünkü Ata, sözıerlnl ve !na- sına hitaben: 
llyetlerln1 hiç kimseden sa.klamıyacak _ Bey, n~abeylnin hnkkı var: scıs 
kada.r cesurdu. Bahusus en yakın ar- de ileriye gitme ve bu lş1 bentmle rıği" 
kadaşı İbrahim efendiden.. Ibrnhlm beyine bırak! demlştl. 
e!end.lnln yaptığı tahkllı.:atın fezleke- Kadmc:ığızın _ mls:ıfirl memnııtS 
sini babam yazmış. Süleyman ~ da. etmek üzere - bu hitap tarlı Atn>'İ 
neticeyı m::ıbeyln başklı.tlpliğlne bil- tatmın edecek yerde, hiddctıendlrınJf 
dimıiştl. ve asabiyetle ( ... ) beye dönerek: 

İşte onun bu seferki müracaat! - Sen ne eşek adamsın kl karın" 
üzerine babam Süleyman pa.~ He ıs- söz söyletiyorsun! .. demişti. "'' 
ttşare etmiş ve yruxtığı cevap üzerine ( ... ) bey, bu hakarete taho.tnJllı.P 
Ata efendi de günün blrlnde tekrar edemiycrek .sinlrlcnm.lş ve can sıkıilll .. 
Taşlıca.ya· dönmüştü. Ancak pruJa, yeni sile şu mukabelede bulunmuştu: 
bir Jurnal verilmesine sebep teşkil et- _Faka ağabey, benimle zevce!O 
:ııemek ve sarayı 1ruşkulandımuı.mak ara.sına ne hakla. müdahale ediyor"' 
üzere Ata.ya eski vazırest olan hapis- sun? 
ha.ne sergardlyanlığını vermemişti. Bu sözler, Atayı çileden çıkarmış~ 
Ata efendi de gerek PalJ8llın, gerek ( ... ) beyin her 1k1 yanağına. birer to"" 
ha.bamın hatırlarma. hürmet ederek 
ve hususile babama. bir fenalık gelme- kat indirmişti! 
mesl emelile hiHdlmetl ve ..... .M ... 1.. Man.ma.nb. ( ... ) bey, mu.ba.ta.bı.nıtı 

..,.....uı-... ınlzacını ya.kından ta.nıını~tı, n~ 
tenkld etmJyor, - sırf babanım men- ağzından ~ırdığı bir söz üzerine tıd 
faatl için - dlllııi tutmağa. muvaffak: tecavüz.e uğr~tı. HAdiseY1 büyüt"' 
oluyordu. Fa.tat seneıe:ın bu auretle mek ve bu suretle bir rezalete meyda11 
sakin geçmesi, bir sergüzeşt ve mace- vermek ıstemıyordu. Bahusus Attl 
ra. fırsatı bulunamaması onnn canmı efendi ailenin yaşta en büyüğü ve nıi"' 
mmağa b~lamıştı. safiri idl Bu sebeple demir gibi sert 

Bu tarihlerde (313) Omnanlı _ Yu- ve şiddetli 1ki tokat yemesine rağnıeıl 
nan muharebesi başla.ınıştı. Rtımell- .susma~ tercih etm.14tl. Fakat At&, 
nin her tarafından olduğu gibi Taşlı- efendi, artık bu evde blr da.'ldlta. fazl'i 
cadan da bir gönüllü taburu teşkll kalmak istemem.iş, hiddc:tle aynğı' 
edllmlştl. Ata etendJ bu gönüllülerin. kalkarak ev halkından hiç tııpseye SC"" 
başında bulunuyom;. KeıncUsl ve.ktlle !!:'ııvermeden geceleyin sob.ln. trrl::ı."' 
~~~ ba.,çavuş olduğımdan Taşlıca Ata

0

e!end· - ev sahil>!.nl tahk1r edO .. 
goniillu taburunun başça"'ltığunu 1 ti .. 
deruhte etmiş ve haıtıe tştirak etın1ır rek patakl:l.d$ halde - hftlA hiddc ıı 
tl Ywıan askerleı1le b1lf1ll en nerı n1 :ten~tl. Na.sıl olm~u da b 

. aehre ge1m.1ş ve bu insanlara mls:ıJJl' 
sa.fla.rda harbeden Ata - Jdl~ük l:Q oJmQ§tu? ftthdına göre blıı t.adınlll 
ya.ra blle alm.a.brmı - haıpten sonra, koca 51 • uı rta h - ..-
ta.bui1le T~lıcaya dönmn..ü na u ~ m:şey soylem1.:t;-

~w • hakkı ,.ottu. ltaat. he~en evvet 
Süleymnn paşa ve ha.bam, artık Ata. kadmm riayet edecet1 en mulaıddeS 

hak.kında sarayın takibatta. bulunma.- bir hJ.cJtl Bu itll>a.rla. avceslne bu şe .. 
dığ'ını düşünm.iişlu ve tendı.stnl kit- kilde s6z llllylemek tırsatmı veren 
rnr resmi bir vazife ile tavzif etmenin &dam, tam b1r eı1ceııt olo.ma2ldr dı?Ş
münasip oıac:ığına. karar vermlolerdl. t:ün blr maohhiktur Madem k1, s~rfiçe .. 
Paşa, Atayı yeniden hapishane 1er- deki &trabalan Ue ~k kı:tbil de-
gardiyanlığına getirmek: lstiyord.u. llldl. onun bu tah1attak1 akrabalara 
Cün.kü mevkufların sayısı gtlndenı cü- ne 1btıya.cı Tardı? 
ne arttığından hapiShane aaayifln1 
ancak onun glbl bir adam ıemın ede- (Devamı sahife 7 sütun 6 da) 

nı 

li 

• 



Kabahat 
' İzmirdo h" ihtü• ~erildi. T ır ~. vakaa haı>er 
dan b" .\_~Prnii ofisi memurların
.:.. m. ur. kaç bin lirayı ziıxuııe
'"'e gCÇlrmjş. 

'de Bu hcd~~htın dünkü eaze.tder-
. ..-kan ıtiraflan araamda .. 
Cliik ki auçlu 338 doium.Ju (.; 
:ra11nda b.dar) bil- . 
'W'etdiği 'faded iençtir. Ve 

ederiz. Fakat bizim kendi radyo· 
muz bile l:>o kadar mebzul hava
dis vermezken hudutlar aşın bir 
ülkenin bu cömertüğinde acaba 
:aasıl bir hikmet vardır>.. 

Hele Finlandiyarım çok konuı· 
maktan ziyade çok j' yapmak 
zaruretindt. bulunduğu ııu henga· 
mede .•• 

Doktorluk 5 - 6 h~ lir o de, ihtil&s ettiği 
hu dan ayı evvelce twıdarı 
1::-n ~arak: birilttir.ı~. - - Ah fU doktorlar!.. Hastaya -rerek . """tP-W aoy-
sirbtnıı-:_ Y~ fecaat arzederkeu çağmrsan oazlanırlar, gelmek »-
iatiy aoyljyereJtl -:kıımılm.ak teınezlerl.. Gelseler çok para is-

ecdt kadar iyi ile kötüyü d terler 1.. Böyle doktor mu olur'? .• 
e:tıncltcn acizdir ayır Dol:tor dediğin her ıeyden evvel 
~ halde nerede bldı. bir ı:rıü- cemiyet hizmetinde olduğunu bil-

i eye mcınar .luurken' aranan D>.elidirl.. cAmanL> diyene koş· 
tart ar) ... O tartlar ki vatanda,.. malı. cOEb diyene <leva götür-
~ her türlü ınedeni ve ahlakt meli.• ....................... . 
<111nlım1annı -ı__ .. B eml L • b" d d d ~ b" o.._.-u:ıege yarayan en n m ea.etiıı ır er j e iş-

ırer terazidir. te budur. Halk arasında bir so-
Bu vaka ya t • · • • • n••tunna y 1 and " rnedi"' . ' o eraz..ının ıyı ışle- -....- apı sa y an çogu 

J>ö l ~:Yahut da alınan adamın bu tekilde cevap verir. Ve netice· 
tö~t:..ru ır ölçüye vurulmadığını Cle doktorla haJk arasındaki ay-

··.r 0r. ııhk biraz daha genişler, hoşnut-
Devletın" L• . sazl--L b' d L tilas ed lJll' kaç bin lirasını ih- u.ıı;. ıraz ana artar. Zaten 

zayıl ellen lı::adar, böyle bir ifi blıoun içindir lci halk, çoğu ycr-
'bahatıid ere emanet edenler de ka- de, dol:tora gİtmekteruıe aHara 

r. gitmeği, ev ilaçlarile iyi olmayı 
Mola tercih eder. 
Peyaıni Safa l) _ Faka:: doktor da nihayet bir in-

larada t l ugunlerde 'An· aandır. O da yemek, içmek, yat-
lconıis op anan Gramer terim mak. uyumak, gezmek, dinlen-

Yonunda Türle d"lin '- ı· mek ve herlı:ate.ı fazla ola-,_. tne seçm ki ı e .ıı:e ı- J<J.K 
B e ~ ıneşgul. okumak ihtiyacındadır. Bir bak-

u nıeşgalcn· ~al l li oldu~ ın ne derece zevk- nası ha deyince dükkanını 
cunu, nası) b" · b' ' - k"b · Tat.t.cağını b'J • ır netıceye açıp ır ırntu ı nt vermezse bir 

• ıaflarına •. 1 ınıyoruz amma, iti- doktorun da ha deyince koşamı· 
lzasın1 du""ngore, bu İ.ş komisyon yacağı saatler 'vardır. 

Ya ah I" d B" hıralcacak ve b" va ın en bihaber ır otomat bile arasira yiğfan-
:tetccek le d ır Robensona ben- mak., vidaları ıııluşmak için du-

s· . a ar haıaretlidir nır. 
• ınn Yoruc 1ı· d" . 

Löyl h' u a ıseler araamda - Peki amma bunu halka na-c ır mola ._,_. l 1 
inek h" d lıng:anını elde et- aı ıın atmaL'? .. 
değild'ıç Eev fena bir mazhariyet Evet, bunu halka, hele hastaya 
• . . ır. ger teriın k · anJ L ~ını çabuk b". oouayonu atmaıı;. güçtür. Buna çare bu· 
tnelif.. ıtirmeue mazur gör- lacak yine doktorlardır. Araların-

/ da nöbet mi tutarlar, yoksa !}ehir· 
~ Ve konuşmak leri bölgelere ayınp ona göre mi 
Fınland' l · 1 b"l pr ıya radyosunun ıriinl"k yer eşu er ı miyoruz, fakat her, 

L Ogta.mına türk e . U halde bun3. bir çare bulmaJı ve 
a.onrnu L h • ç neşrıyat da d k 1 L 

\' 1_ • ş. a tı postası gü .• b « o tor uıı;> gibi halkın tam em-
aıttınde b" - k nun eş . t • • d , h 

1 
ıze tur çe hah l mye ve ıtima ına mu taç bir 

rece.:rni.. B 1• er er ve- 1 v. b" 'kA 
,,. 11 a akaya t ı_ı _ .. mes egı ır ş1 ayet ve dedik.odu 

•oaaın eşeııuı;ur 1 k k l 1111111111111111111 nıevzuu o ma tan urtarma ıdır. ........... 
·······································••ı 

~ o ~ . ~!~!~.~~~~ 
Eski Mısırlılarda doktorluk 

la Beı bin sene ev l 
nn nasıl I ve Yaşayan adam-

\:i ehraınl J er olduğunu Mısırda
l:i ehraınl a~ an çıkarılan mumya-

y~ Se:ıar~:n•; ~~~rılan ~umyalar
ınıkyası k• sene once vak.it 
di ille d •aat ullandıldan da şİın-

M Y ana çıkmıştır. 
ısır rnede . . . 

ev\re]· k nıyet.inın 16,000 
ıne ·ada . l sene 

ırıcşgu] Prof ~. lz erini tedkik ile 
Mısırlılarda C::~a Ha_nıı Much, eski 
olarak ilCT)ed'Y• _betın bir meslek 
torlar gibi ıgını ve ~imdiki dok
ehliyetini . b o zarnankı taliplerin de 
dayj ruhsıs at ederek ünvan ve te· 
tiz. atı aldıklarını keşfetmiş-

T ahabet ınukadd-
~ bir meslek 

insan gözü 

olduğundan Mısırın 
ilahlar ve krallardır. 

ilk tabipleri 

Mısmn ilk hükümdarlık ııülalcsi
nin mücssiS: Menes'in oğlu ve ha
lefi Athotis tabip idi. Hatta dok
torluğa dair bir hayli kitap yazmış
tır. Oç~ncü sülale zamanında yaşa
yan tabıp T osorthoıı' a ilahlara mah
sus _olan Sa iinvanı verilmiştir. 

~ı~]erce sene ııonra Yunanlılar l::iu 
tabıbın l'!serlerinden tstifade etıni • 
]er ve İsmini Aııklepioıı ıekline Jc.o;
muşlardır. 

T osorthos Memphis ,ehrinde ya
şıyordu. Tarihin her türlü • .ti. h • "Ik .,onu 
aız ı diplomalı doktoru bu Mı-

sulıdır. 

ve karanlık 

KUŞ BAKIŞ!: 

Avrupanın 

ticareti 
Milletler Cemiyeti iktisadi tetkik

ler aervisi. son harpten evvel Avru· 
pa mıntakasmın dünya ticareti üze
rindelri rolü hakkında uzun bir etüd 
neşetmiştir. 

Avrupa, ltüreiarz mesahai sathiye
sinin anc._ k yüzde dördü nisbetinde 
bir saha kaplamış ve nüfusu, dünya 
aekenesinin ancak yüzde on dokuzu 
nisbetinde olma.sına ;ağmeıı ticareti 
bütün lotaların ticaretinden daha 
çok fazla idi. 

Avrupa ticaretinin yansından faz. 
lası. Avrupa memleketleri arasında 
teati edilen mallardan ibaret idi. Fa
kat smai Avrupa memleketlerinde 

elzem olan yiyecek ve ham madde
lerin büyük bir kısm1, deniz aşırı yer
lerd.m geliyordu. Bu hususta tem
sili bir intikal senesi addedilebile
cek olan 1935 aenesinde, Avrupaya 

ithal edilen yiyecek ve ham madde
lerin kıymeti 2,250 milyon dolan 
geçmiştir. Ayni ııene zarfında lngil

tereye ithal edilen ayni maddelerin 
kıymeti ·biraz daha yüksek oT'üp 
2,330 milyon dolar tutmuştu. Vel
hasıl berr~ Avrupa 500 milyon dolar
dan fazla yiyecek maddeleri satın 

alıyor ve 250 milyon dolardan bi
raz daha az kıymette hayvan mad
deleri .satıyordu. 1935 senesinde 
Avrupanın yuvarlak bir hesapla 
umumi ticareti şu idi: 

Alh hayvan maddesinin ihracat 
fazlası: 226,000,000, nebati cins
ten yiyecek maddelerin ihracat faz
lası: 545,000,000, diğer cins yiye
cek ithalat fazlası: 3,000,000 dolar. 

Şunu da kaydetmek icap eder.ki, 
hayvan cinsinden yiyecek maddele
rin ihracat fazlası, geıı.iş bir ölçüde 
yağ ve yem maddelerinin ithaline 
bağlı bulunuyordu. Avrupanın sırf 
yağ madde ithali, 2 7 4 milyon dolar
lık bir masrafa mal oleyordu. 

İptidai maddelere gelince, Avru· 
parun ithalatı daha muazzam bir 
meblağa, 1, 9 3 5 milyon dolara baliğ 
oluyordu. 

lşlenmı!m:ş mensucat, yağlı mad
deler, r.~adeni yağlar, başlıca ithalat 
maddele~ni teşkil ediyor ve berri 
Avrupaya vaki olan ithalatın beşte 
üçünü tutuyordu. 

İngiltcreye gelince tek baııırıa gı
dai ma!ldeler ithalAtı, 1,398 ve ham 
maddeler ithalatı da 935 milyon do
ları buluyordu. 

Bu ıakamlann başlıca bariz ma· 
nası, sanayiin ticareti inkişaf ettirdi
ği ve n1uhtelif Avrupa memleketle
ri sanayiinin biribirini tamamladığı
dır. Avrupanın en belli ba,lı sanayj 

memleketlerinden onuna ait ticareti 
Avrupa kıtasımn yaptığı ticaretin 
beşte dördüne baliğ olduğudur. Bu 
memleketler, ihracatlarının yüzde 
kırkını mübadele ediyorlar ve ihra
catlanmn ancak yüzde on altısını di
ğer Avrupa memleketlerine gönde
riyorlard;. Bı. muazzam İç ticaret 
bilhassa mamul eşyadan ibaretti. 

Diğer taraftan Avrupa ithalat faz
lasının onda dokuzu, bu on memle
kete aitti. Bu ithalat fazlası, diğer 
kıta1ara mevdu bulunan esham ve 
tahvilam faiz ve gelirlerile ödeni-• Amerikalı - d k 

llnin idd· goz o torlanndan bi-
olduğu ıasıh~ göre lncilde yazılı 
ışık gel veç. ıle, yeryüzüne İptida 

sını ileri sürüyor. yordu. Avrupa ithalatının en büyük 
Doktora göre bir insan ışıktan 1tn.- kısmı, a1acak1ı olmasına rağmen Bir

ranhğa girince-, gözlerinin kuvveti }eşik Aınerikadan geliyordu. Bu ga
~OO misli artmakta, elli dakika sonra rahet muhtelif Avrupa memleketleri 
ınsan gözü kaıanlıkta azami lc.uvvet arasında mevcut olan girift ticaret 
ve kudretini kazanmaktadır. müvazenelerile kabili izahtır. 'Avru-

ı_. ·lllemış v d-
11t1rıleri ol e unyanın ilk sa-
tnüddet kan hayVanlar binlerce asır 

A . aranlıkta yaşamışlardır. 
ınerılc.alı d k 

Yid etınek •. 0 .tor bu iddiasıaı te-
tan zjyad ıçın ınsan gözünün ışık

e karanlıkta ha.ssas olma-

lşıklar araya karı~arnak tar- pa ticaretinin bu muhtelif cepheli 
tiyle, kısan gözü karanlıkta her §eyi mahiyeti, hariçte e.facakları olmıyan 
tefn1ı.: edebilir. bir çok memleketleri başka kıtalar-

Be ------~------ dan muhtaç bulunduklan iptidai 
l-1 nzinsiz işleyen otomobiller maddeleri tedarik etmelerini temin 

ı · l arp do!ayısiyle t bill . ediyordu. 
nır erd h" o omo er şe- .. l) l 
rinde ~k .1lh~a Avrupa merkezle- ~~leraş :a:ı;ııştır. ~ektrildi otomo- Diğer taraftan Birleşik Amerika-· 
lıen1:.inin silmegve başlamıştır. Fakat - bi~ kilote l 5 kıloıneı:e yol alıp nın ihracat fazla.'lt, bu memleketle
teltni~· .

1 
Y?klugunu gidermek • . uç k d l gram kadar yuk de ta.oı- re, başka yerlerden satın aldıkları 

gı ı eni . ıçm ma ta ır ar. Bunlar .,.. ... · 1-,-trikl . .d • dd 1 • -d k .. 
~n . cnıış memleketler ben· ) . • .. -.ı e e.ıı: e ıpti aı ma e en o eme ıç.m yar-
lar Yerıne başka rnadd ça ışan otomobıller, taaarruf bakı~ dım ediyordu. 

dır. Bü "k eler bulmu;ı- mından ve fazl ··1c ) 
dt" oto y~ Avrupa merltezlerin- <lola b . n. yu lafıma arından iktisadi nasyonalizm inkişaf ettik-
11111•11:~.~ıJler elektrikle işletilme- -.l!Lyı kt de~) le çalışanlara tercih çe, Avrupada ticaret, 1930 - 19 39 
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sene en arasın a ır tena us gös-
ltıerikadaki Al terdi. 
İtalya k man ve lslandanin İşgali münase- Bazı Avrupa memleketlerinCle 

n onaoloshane betile bir tekzip Autarde'ye yani kendi kendine ki-
R lllemurları Beri.in 1 l (AA.) - A. F. l.: fayete matuf olan bu temayül Avru-

Nev;~ta 11 . (AA) _ O. F. 1.: ~· N. B. ~~anyanın Vfohy'ye Mad- panın umum ithalab yekunu üzerin
dirildiğ· n Cıornale d'ltaliaya bil- nte te Lizbona birer nota göndere- de İngilterenin pamuk, yün, 
ınurları ille göre konsoloshaneler me- re slandanın işgaline karşı bu Mi· gibi iptidai madde ithalatı Jor~· 
- rıın rnernl k ti · . d . h k.Uınetlerin vaziyetlerini tasrih etme- le~ek derecede artmı•tır. 
--.sıında Arn . c e erıne ıa esı u- 1 . " 
- erık Al f 1 enni jstediğine dair verilen haben· Aynı" zaman"da A ,_: .... ın oto . I an. man ve ta • vrupanın §arıı;. ve 
muştur rıte eri aras.-ıda anlaşma ol- saçma olarak tavsif etmektedir. cenubu şarki ziraat memleketlerde 

f 2 B suıai bir inkişaf baş göstermiş ve 
~ terrunu:zd Q atan vapurlar bunlaı Avrupadan eşya yerine, <le-
adarı hd n ueen vapuru yüz Londra l 1 ( 

310 Al ın. ve çocuk olmak Üzere AA,) - A. F. 1. : niz aşın memleketlerden sınat ipti-
olarak 78

0
n ı1ıc 70 i kadın ve çocuk Hacimleri .!elciinu 20 bin tona baliğ .dai ma.Jdel..:• ithaline l>aşlanuşlardır. 

baıc1 talyam hamil olduğu olan altı dutman gemisi dün öğledeıı .Maamnfib bu sınai inkişaf, bu mem· 
)'o k e Lizbona gibnek .. N sonra Cherbourg ve Havreda lngillı: leketlerle Almanya arasmda mah
ı.:h tan hareket edee kf uzBıe ev- bava kuv~etl.e~ tarafından bom bar- .~tları yerine mamul efYa vermek-

orıa f 7 g- d e ır. u vapur dnnan eddmıştJr. Bu gemilere ınüı- ten ibaret olan ticaret mübadelesi 
un e vasıl olacakbr. valmuo na.zarile )>alcılmaktadır. üzerine haleldar olmu~tıu. -

Donanma, hava kuv ef i 
himayesine muhtaç mıdır? 

Harekat yapan bir donanma denizaltı emniyeti için nasıl 
muhripler dolaştırırsa hava taarruzuna karşı da üstünde 

tayyare eksik etmemek mecburiyetindedir 
Harbin deniz cepbelerlndc §imdiye 

kıl.dar yapılan ha.rekAtın hemen hep
sine ha.va kuvvetinin iştirak et~ göz 
önünde tutulursa. artık donanmaların 
her türlü muharebe vaziyetinde hava 
kuvvetile m~terek çalışması l!Lzlln 
geldiği kanaatine varılır. Fllhak:lka. 
'bir deniz haretitından istllido.t edilen 
gayeyi elde etmek lçl.n karşıla,şılo.cak 
düşman kuvvetinin m.lıktannı, bulun
duğu mevkil ve ne tarafa seyretmek
te olduğunu tesblt edebllınelr en mü
hinı ve mübrem bir ihtiyaçtır. DfüJ
manla. muharebeye tutuşIİı.a.zdnn evvel 
bilinmesi !Azım gelen bu maIUmatı do
nanmarun süratli lkeşl! gemileri Ckru
vazör ve muhripler) yakın v.eya uzak 
keşif harekitll.e temin edebilirlerse de 
bazen hava şer:ı.It.lnin rüyeti işkAl et
mesi yahud düşman keşif kuvvetinin 
mümanaatı sebc-bile dü.şman hakkın
da. kafi derecede m.alfun.at elde edile
mez. Kezalik bir düşman harp limanı
na veya üssüne deniz lruvvetlle baskın 
yapılması icap ettiği z:ı.rruı.n hasım 
donanmanın limandaki vaziyettnı ve 
kara istlhk8.mlarının müdafaa kud
retini harp gemilerlle keştedebllmck 
ekseriya mümkün olmaz. Ayni veçhlle 
düşman tarafından yapılacak bir ih
raç hareketi yahud nakliyata mAni ol
mak için düşmanın fa.allyetl bazı ah
valde keşşaf gemilerlle zamanında 
haber alınamaz. 

Takip har~Mında düşmanın izl.nl 
kaybetmemek, bilhassa harekAta. sah
ne olan deniz ölçülemiyecek mikyasta 
vlsi olursa, keşif hizmeti lçln çok bü
yük müşkülat arneder ve takipte düş
manın yapacağı sunl duman ekseriya. 
harekatını gizlemek suretile kaçıp 
kurtul.abilmeshı1 temln eder. Şu halde 
hemen hiç bir deniz harekatı yoktur 
ki, k~i! hizmetinden müstagnl olsun. 
Gemiden yapılan tarassutl.ann her za.
man doğru netice vermemesi nazan 
dikkate alınarak dona.nma. gemileri
nin; bllhassa keşif umurü için tayya
re taşımalanna. ihtiyaç görülmüş ve 
geçen umumi harpten sonra donan
manın zırhlı ve kruvazörlerine ve hat
tA bazı büyük denizaltı gemilerine 
keşif tayyareleri verilmiştir. Bu tay-

KÜÇÜK HABERLER 

* Beykoz kaym..aka.ml B. Sadeddin 
Sarıkamış ıtaymakamlı~a, Silivri 
kaymakamı B. Na.il Beykoz kayma
kamlığına., Mürefte nahiye müdürü de 
Silivri kaymakamlığına terfian nak 
lolunnıuşlardır, * Arabacı İlyas, Edirnek:ı.pıda. Yah
yagiizel sokağından eçerken arabaslle 
B. Muharrem kızı dokuz ya,~la.rında 
Naciyeye çarparak yaralanmasına se· 
bep olmuştur . * Kudıköydc Yeldeğlrmeninde otu· 
ran Fikriye isminde bir çocuk, Sürey
y:ı. sinemasında fillıri seyretmekte 
ıken oturduğu yerde uyukla~, bu 
sırada muvazenesini kaybederek dü.ş
mftş. ba,şından yaralanmıştır. * Dün, Cerrahp:ı.şada bayan Rlda
yetin evinde bırakllan bir mangaldan 
t:ı.htal:ı.nn Inzışmaslle yangın çıkmış, 
b!r oda kısmen yandığı halde ateş it· 
falye tarafından söndürülmüı;tür. 

*Dün yapılan Belediye za.bıta kon
trolunda Eminönü mıntakasında yir
mi altı dükkl.\ncı muhtel!! Belediye 
suçlarından, Üsküdarda da dört esna! 
zabıtai belediye talimatnamt'sine mu
gayir harcketl,erinden cezalandınl
m.ıştır. 

Bunlardan lY.ı.şka, tramvaylar yürür
ken inip binen altı kişiden, sırtta yük 
taşıyan yedi hamaldan da. birer Ura 
peşıln para cezası alınmıştır. 

Bulgaristana kamyon 
ve otobüs seferleri 

Avrnpa tren batıarile irtibat temin 
edilinciye kadar Türkiye - Bulgarls· 
tan arasında kamyon ve otobüs se
ferleri başlamıştır. Alfiltada.rlann ver
dikheri malfunata göre kamyonlarla 
nakledilen mallara çok yüksek nakli
ye ücreti istendiğinden bu manialarla 
eşya nakliyatı güç olmakta ve maJ.la
rm maliyeti mühim mlkdarda. yük· 
selmektedir. Nakliye ücretleri kiloda 
8 - 9 kuruşa kadar çıkmaktadır kJ 
vapurla buradan Amerl.kaya nakledi
len mallar daha ucuz !1.atlerle gönde
rilmektedir. 

.;;.:;.;;;;.;...~~---~~-

1 ki İngiliz vapuru 
torpillendi 

Vaşington 11 (A.A.) -Amerika 
kızılhaçının bildirdiğine nazaran tor
pillenen il:i İngj]jz vapurundan l O 
hastabakıcı kadm kurtarılmıştıır. 
Buiı.lardan 4 ü hüviyeti henüz tesbit 
eclilenıiyen bir lngiliz vapurundan 
kurtarılmıştır. Bunlar şimdi lslanda
da emniyette bulunuyorlar. Kızılhaç 
hastahanesine ait bir erkek hastaha· 
lc.ıcı ile 10, hastapakıcı kadın kayıp-
tır. 

yareler gemilerden Ya Ckata.polt> de
nilen fırlatma Aletlerile ya.hud vinçle 
den.ize indirilmek suretile ha:vala.nıf 
ve umumiyetle deniz tayyarestdlr, 

Fllha.kika. denizde donanmayı tay
yarenin gözünden, karanlık, s1s, ttpl 
gibi tabll h!ldisattan baŞka hiç bir 
tedbir ıraklıyamaz. Tayyarenin den.iz
de gördüğü gemilerin cinsini tefrik 
edebllmesi rRsıdın denlz kuvvetıerl 
lla.lda.ndakl bllgl ve görgüsüne bağlı 
olma.kla beraber denizcilik mesleğin
den yetişmiş olmasının büyük testri 
olduğu muhakkaktır. Şu halde deniz 
harekatında en sıhhatli keşlt tayya
reden beklenir. 

Deniz harbinin bugüne kadar cere
yan eden muhtelif safahatında. her iki 
taraf hava kuvvetinin keşif hususun
daki muvaffakıyetli hi:zımetıerı Non•ec 
harekatında. Akdenizdekl c;ıırpışma
lartia, Atlas Okyanusundaki korsan 
akınlannda ve tak.iplerinde ve nihayet 
İngiliz nakl!yatl.nm geçtiği yolların 
tesbltinde defaatle görüldü. Gene bu 
harekıitta ha.va kuvvetin1n donan
maya karşı çok müz'iç ve tahripkar 
olduğu tezo.hür etti. Şususile dar de
nizlcrcie harekat yapan ve kB.II 
av tayyaresine malik bulunmı
yan eden muhtell! safehatında her ikl 
kuvvetı karşısında ciddi zayiata uğn
yacağı anlaşıldı. Neteklm İngl.Uz do
ıı.anması. Girld muharebesinde Alınan 
hava ı..-uvvet!nin mütemad1 taarruzu
na dayanamıyarak sa.haYı terke mec
bur kaldL 

den atıldığı mman isabet ettıti bl.r 
kruvazörün 14 santimetrelik zırh gü
vertesinden niifuz etmektedir. 
Bombanın sıkleti fazlalaştıkça. ba~ 

gemileri üzerindeki t~ de o n.Lsbet
te artmakta.dır. Norveç sahillerinde 
takriben 500 kiloluk lk1 boml>a 1.sabeti 
alan Rodney İngiliz dritnotu ancak 
yarım yolla ve büyük ihtinıamla. üssü
ne dönebilmlş ve Sicilya boğazında. 
Alman tayyarelerinin hücumunn uğ
rayan İllustrius tayyare gemisi beş 
ağır bomba lsabetile ve aynca yanın
da denize düşen bu sıklettekl birkae 
bomba ile büyü.it hasara m:ıruz kalmış 
ve tehlikeli vaziyete düşerek güçlükle 
Mruta limanına sı!tınabilmlştlr. 

Tayyarelerin deniz hedeflerine kar· 
~ı bomba ile hücumlan muvaffaklyet
ll neticeler alınmasını temin ettiği 
gibl havadan torpido (torpil) atmo.la
rı gemiler üzerinde çok mulılm tahri
bata sebep olduğu ve hatta bunlardan 
birkaçının en büyük dritontlan batı
ra.bileceği naz.an dik.kate alınırsa ha
va kuvvetinin taarr021ınu önlemek 
için donanmal.ara :ı.v tayyarelerinin 
ı-efakat etmesi zaruri olmaktadır. Şu 
halde müteamz hava kuvvetine karşı 
donanmanın kendlsini müdafaa eden 
topları kafi gelnıediğinden yanlarında 
behemehal tayyare gemileri bulundur
maktan başka çare yoktur. Fllhaklka. 
bir t::ıyyare gemisinin taşıdığı 40-50 
tayyareden ekseri.sini av tayyareleri 
teşkil etmektedir. mı.va kuv:vetlle hi
maye edilmeden harekata çıkan dcniıı 
kuvvetlerinin feci a.kıbeti!e knrşılnş-

Her ne kadar tayyare bomba.'flle tıklan Bismark h[ıdisesinde ve Glrld 
modern dritnotlar batınla.mıyorsa. da bozgununda bilfiil görülmüştür. 
tayyarenin attııtı torpil ve liman a~ız- Hülasa; harekat yapan bil"'donan
ıanna döktüğü mayin dritnotlar 1çln ma. n:ı.sıl k1 denizaltı emniyeti için 
de ölümü intaç etmektedir. Diğer ta- etrafında muayyen blr teŞklllitlıı. mtL'1-
rafan drltnotlar ve büyük tayyare ripleri dolaştırıyorsa hava. taarruzuna 
gemileri hariç olmak üzere don.anına- kar.şı kendisini emniyetlemek için de 
nın diğer bilumum cüzütam.lan \ize- fu::tünden tayyal'€yi eksilt etmemesi 
rinde tayyare bombası imha.kar bir lazımdır. Binaenaleyh donanma t.abl
tesir yapmaktadır. Çünkü 100 kiloluk yesindc hava emniyeti başlı başına ve 
bir bomba. her irtifada muhrlplerin en ehemmiyetli bir mevzu teşkil et
güverteslni deldiği gibi tayyarelerin mektdir. Denebilir ki, tayyare gemisi 
kolayca. taşıdıkları 400 kiloluk zırh olmıyan donanma götürlımdür ve düş~ 
dellcl bir bomba. da takriben 2000 man hava kuvvetlerinin truırruzile li
metre irtifadan pike tnen blr tayyare- manda ölüme mahkUümdur. - A. n. 

f GüNüN ANSiKLOPEDiSi 1 

Napoleon Bonaparte . 
Almanların Rusya seferi dolayı.sile 

Napoleon günün mevzuu olduğu içln 
herkes ondan bahsediyor. Fakat ha
yatının bir parçacığından. Meşhur 
Fransız cihangirinin tercümeı haline 
lruşba.kı.şı bir nazar atmak faydalı 
olacaktır. 

Napoleon, 1769 senesinde Aj:ıcclo'd.a 
doğdu. Charles Bonaparte'la Laetlzia 
R:.>..molino'nun ikinci oğludur. 

Brienne askeri mekt.ebinde tnhslli
nı bitirdi. Toulon'da topçu yüzbaşısı 
olarak temayüz etti (1793). 1794 se
ferinde de İtalyada miralay olarak 
kendini gösterdi. 9 Therruidor'u mu
teak.ip 1dbara uğradı. Fakat 13 Ven
demialre isyanını bastınp Scherer'in 
yerine İtalyadakl ordunun bnı:;ına 
geçmege muvaffak oldu. 1796 dn Mon
tenotte, Mlllesimo. Mondovı, Castig
lloni. Lodi, Arcole, Rivoll, ilh za!erle
rlni kazandı. 

Pariste artık herkes genç kuman
danı takdir. ediyordu. Onun da hırs
lan, zaferleıile birlikte artmaktaydı. 
Napoleon kendini vnzgeçilemez bir 
unsut haline getirmek htedl. 
Hatıralarında şöyle yazmıştır: 

cBonaparte'm Fransaya hAkim ol
ması için Directoire'm, onsuz, mu
vaffakıyetsı.zliklerle karşılaşması icab 
eck!rdl. Ve onun avdetlle ordumuza 
zaferin gelmest Hi.zımdı.:. 

Mısır seferinin hakiki sebebi buydu 
(1798 - 1799). Bu müddet zarfında, 
Dlrectoire rejimi, 1799 seferile mec
buri askerlik: ve mecburi ikr::ı.zat ka
nunlarlle halkın gözünden düştü. 

Bonaparte'a vakit münasip görün
müştü. Mısırdan sürntle döndü. Çok
tandır tasarladığı d.arbcl hükümetı 3 
bruına.ire denen 9 teşrlnisanl 1799 da 
tahakkuk ettirdi. 

Evvela birinci konsül olmuştu. Lu
neville ve Aın!ens mua:hedelerlnden 
sonra. kaydı hayat şartlle kendini 
konsül tanıtmağa. muvaffak oldu 
(1802). 

Zalimane bazı harekeUerl \'ardı: 
Mfu.-tenılekelerde esaretin la.desi ve 
dük Enghein'in idamı gibi. Fakat di-

Mebusan ve ayanda ancak birer ~ 
onz kı:ı.rşı muhalif rey kullandı. 

Napoleon, imparator olduktan son
ra, on beş senedir dahili ve harici 
çarpışmalar içinde yorul:ın Fransaya, 
muhtaç olduğu sulhü temi!l etmedi. 
Zaferle mevkle ge<;ınlştl. Aynı suretle 
yerinde tulunacaktı. 

Avrupa kıtasına karşı meşhur se
ferlerine ba~ladı. İnkılap flk!rlerınt 
her tarafa yaymak iddiasındaydı. 
Austerlitz'de Jeana'da, Eylan'da, 
Frlealand'da Ekmünl'de, Vagram'da 
hep muzaffer oldu. 

İmparatorun yıldızı 1312 den itib:ı· 
ren sönmeğe yüz tutnr. Henüz üpan
ya. seferi tamamlanmamıştı ki Rusya 
harbi çıktı. Lutzan ve Bautz..'Ul muha.
relıelerinl müteal:ip, Napolcon bclkl 
de şerefli bir sulh imza.lıya.billrdl. Fa
kat Prag kongresinde kendisine teklif 
cdılen şartlan reddetti. 1813 de I.ein
zlg'de miittefikler tarafından ma~lub 
cdlldL Fransanın dü.,<mıanlan Parise 
girdiler. Napoleon, il.yan tarafından, 

sukut etmiş sayıldı. Fontaineblenu'd:ı 
saltanattan feragat~ mecbur knldı. 
Elbe adasına çeldldi (20 Nisan 1814). 

Bir :kaç ay sonra. 26 şubat 1815 de 
bu uzletgfı.htan ayrıldı. Jouan körfe
zinden Fran.saya döndü. 20 martt.a 
Parise girdi. Bir gece evvel, on sekl-
2.lncı Louis devlet ~rkezinden aynl
mış bulunuyordu. 

Fa.kat birleşmiş Avrupa, Napoleon'a 
Vaterloo'da tekrar galebe çaldı. Bu 
sefer imparator İngilizlere teslim edil
mişti. Saintc - H~lene adasına sürül
dü. Meşakkatli bir esaret ha.y:ıtıııı 
müte:ı.klp 1821 de orada vefat etti. 

* Beşiktaş llk.okullarmdaki yoksul 
çocuklara yardım cemiyetinden: 13<'
§il..'ta.ş (ilkokullarındaki yoksul cocuk
lara yardım cemiyeti) 11!za.mname.ci
nln 6 ncı maddesi mucibince senelik 
kongresini 19/7/ 941 cu.martesı güniı 
saat 16 da cemiyetin merkezi olan 
Beşiktaş C. H. P. salonlarında akte. 
d_eceğinden sayın rızanın L.~tirnklerl 
rıca olunur. 

ğer ta.raftan da iyi hakeUerl dikkate Kadıköy Halkevinden: 
çarpıyordu: Kanunu .medeni, yeni Evimiz eskrimcilerile (Dagw cılık • 
mali sistem, Fransa bankası, Ünivcr- Esk sııe. rin. il• Tenis) kulübü eskrimcileri 

Papa yedinci Pie ile imzaladığı arasında 12 temmuz 1941 cumarle· 
konkord:ı.t;o sayesinde katollk kllİsıe- si akşamı saat 20, 30 da bir müsaba- • 
sini devlete bağladı. Ruhban sınıfını f[a tertip edilmiştir. Gelmek istiyen
böylelikle maiyetine alınıştı. 18 mayıs lerin ev idarı:: memurluğundan dave-
1804 de imparatorluğu da taıundı., tiyelerirJi almaları rica olunur. 
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HER AKŞAM 
BİR HİK..~YE Çirkin hemşireler . 1 KONUŞAN MUMYALA~ 

ma k 1 • Tefrika: No. 1 :Yazan: İSKENDER F. S;:,;. 

iktisadi meseleler 

Harman işinde 
nelerin hayırlı rolü 

Hnşim Şadi tamam on beş sene son-ı yolcuları arasında. senin tanıdıkla.rm
ra. tekrar istanbula döndü. Babasın- dan blr çl.rkln hemşireler kaldı ... • de
dan kalma eSki köşke yeniden yerleş- diği zaman Haşiı:nin ba.şmın _ ~inde 
tı. zaten son on beş senesi müstesna. bütün bunlar ca.nla.nmıştı. Gülu.mse
hemen bütün hayatı, gençliğin.!n en di: 
güzel günleri burada, bu köyde geç- - Çirkin he~~ler mi? Zavallılar 
mi.ştt. Ha.rlkulade yakışıklı bir adamdı. büsbütün çirldnleşmlşie!'dl.r • 
Boyu bosu, vücudü pek muntazamdl. Arkadaşı onun bu fikrine iştirak 
Arlmdaşlan arasında çeşid çeşid isim- etmedi. 
leri vardı: cServl Haşlnu, cGüzıcl Ha.- - Bilakis ... dedi, bllilds güzelleşti-
şlm• bunların başında gelirdi. ler. Hem de şa.şılacak bir tarzda.. 

Onun kadın muvaffakıyetlcri bir _ Dünyada buna. inann.maml.. 
zamnnlar masal gibi dillerde dolaşır _ GCYılerinle gördüğün zaman ına.
dururdu. Öyle şeyler anlatırdı ki bun- nırsın._ 

Yapılacak şey: Mümkün olduğu kadar 
kombinaların kadrosunu genişletmek, 

makineyi her tarlaya sokmak 
• 

lan dinleyenler şaşarlardı. Zaten bu H~im Şadl cevap vermedl Çlı1tln 
yüzden de evlenmemişti ya ... Kendi- hemşirelerin güzelleşeblleceklerlne 1h- Acal:ia hasad mevsimi nasıl ge- grupu, Ankara civannda \ombina
si~cg :ı~~~d~~~\-~~-~n~ıı.şimle ev- timal ve~lyor, inanamıyordu. Ertesi çiyor) Yakın zamana kadar yurdu· k.nn bulunduğu bir köyde, çocuk 
lenecck kadın son derecede bedbaht günü eski dostu ile beraber vapura muzun h~ tarafından gelen haberler vefiyatının azaldığına şahit olmuı· 
olmağı göze almalıdır ... dennltdl. bindiler. İstanbula. ineceklerdi. Arka- de, köylünün her yerde haaad bay- tur. Bunt.m sebebi ıu suretle izah 

Halbuki daha bundan yirmi sene ~;'1 onu birdenbire dürttü ve fısılda- ramı yapbğından bahsediliyordu. ediliyor: 

evvel H~!m Şadl o yorucu bektı.r ha.- + .. te l •·•- h lr 1 ı Yalnız geçen hafta içinde yağan İptı·d·aı· istihsal vasıtalarının kul-
'·a tmdan bıkmıştı. Hatta üzerine çev- - ~ ç rLU.l emş e er... t ı 
., yağmurlar zürram ve stanbu piya- lanıldıgıv köylerde, kadınların tarla· rilen iltifatlı, sıcak bakışlara bile si- Bu sefer Haşim Şadl gözlerine ina- F k 
nlrlen!yordu. Kendisine İstanbuldan namıyordu. Hakikaten ltarşılannda. sasının da hoşuna gitmişti. a at lardaki vazifesi malumdur. Kadın· 
uzakta bir iş tekli! olununca tered- çirkin hemşireler oturuyordu. Gene son alınan malumata bakılırsa. yağ- lar, çocuklarını evlerde bırakama
<Hidsüz kabul etmişti. eski halde idiler. Aynı kocaman ağız. murlann yalnız Bursa mıntakasında dıkları için, ekseriya tarlalara götür-

Tnmam on beş yılını istanbuldan Kemiğe yapı,'}ık deri, çıkık elmacık ke- zararlı olduğu anlaşılmıştır. Diğer mek mecburiyetin<le kalmaktadır. 
çok uzakta geçirdikten sonra i~te tek- m.lklerl. Ve kalın sesle konu.'}uyorla.rdı. mntakalarda faydalı tesirleri olmuş· BaZl kadınlar da, çocuklarını evlerde 
rar dönmü.,tü. Ukln bu sefer bu ilet kadın onlar:ı tur. Esasen basad zamanında yağ- beş.klere bağlıyarak çıkmak mecbu· 

Jlk günü oturduğu koyde cskl arka- gü7..el görünüyordu. Zamanın güzellik murlann en büyük zararı, harman riyetindeyd;. Her ne suretle olursa 
dnşlnrından ve ko•.n:rulann.dan birine telakkilerine çok uygun iki tipti. 1 . d .. ··1·· ı t"h 1 t l .. yer enn e go~.u ur. 6 ı.v~ vası a a- olsun çocuğundan uzaklaşmak mec· 
rast geldi. LM arasında sordu: Arkada.'Jl Şadiye sordu: rının tekeınmul etmedıgı yerlerde, buriyetinde kalıyor. Bittabi çocuğa 

- E3kiden vapurda birço~{ tanıdığı- _Nasıl? Güzel kadınlar değil mi? buğday mahsulü günlerce harman 1 bak
1
Iamaz bu yüzden birçok kaza-

nuz, hiç değilse uzaktan göz aşinalığı- ı · d b ki v hk. d ' 1 
ı - Evet o"yle ... """kat onlar güzeıı-- yer erın e. e emege ma ·um ur. ]ar hastalıklar vukua gelebilir. h-ınız olan kimseler vardı. Tabi bunla- r" --. , 

nn bir kısmı dağılmış olacak ... Eski mernlşler, bizim görüşümüz değişm.1ş!. Köylü, ekser günler harman yapmak timal saatlerce tarlada çalışarak evi· 
gunlerden kimler kaldı? Şimdi iki kız kardeşe daha. büyük için rüzgar bekler, rüzgarın olduğu 11e gelen bir ana, çocuğunun bağlı 
Arkadaşı düşündü, düşündü. Müte- bir dikkat!e bakıyordu. Tuhaf şey, hiç zamanda bunun arkasından yağmu- bulunduğu beşikten çıkarak, yere 
dl de ihtlyarlam:ımışlardı. llıtti aradan n.rı geleczgvinden endi•e eder. Niha- du·· .. tu'"gVu··nu··, go .. rür. Daha bunun gibi 

nıa yen: geçen seneler; onların giizcllr.ş.nıelert- " " 
- Dur bakayım, senin t:ınıdıklann- ne. gelişmelerine rruinalaşmalann:ı. yet yağmur gelir, harmandaki huğ- hattra gelmiyen bir sürü kazalar da 

dan kimler var? Klmler vnr?.. hizmet etmiş gibl idiler. Ta.bil eskisi- day kümelerini ıslahr, neticede mal olabilir. Halbuki makinayla ziraat 
Diye mırıldanıyordu. Nlhayet şöyle ne nazaran vapurda çok da.ha. serbes ziyan olur. yapan çocuk anası. Bu iş başında 

lliıve etti: oturuyorlardı. Sigara içiyorlardı. Rumeü köylerinde, zürra buğday ancak birkaç saat çalışabilir, tekrar 
- Zannedcrlm senin tanıdıkların- ba k k d h · · J Herhalde Haşim Şadlyt tanımamış şaklarını yağmurdan vikaye et- çocuğa avuşara , onu a a ıtına ı 

dan kimse kalmartı. .. Hani .. Dudağı b l 
tıenll kadın• dediğimiz sarışın bir ka- olacaklardı. Çünltil eskiden ona karşı mek için, bunları bir küme haline bi:· surette baka i ir. 

d rd Ya büyük bir aldka gösterirlerdi. Hele kız getirerek hafif tertip toprağa gömer. D-mek oluyor '-ı', tekemmu··ı ;..ı·, 
ın va 1 

••• kardeşlerin uzun boylusu ondan uti- y v d d v b "d I ' · ıı;: ... 
- Evet. .. Güzel bir kadındı.. HA.Ilı. fat ve hayranlık dolu bakışlarını hiç agmu

1
r ur ugu zkaman

1
• ug 

1
ay a- modem istih~I vasıtaları kullanılan 

vapur yolc".Jl:ın ara~ında onu görmek esirgem~l. H~lm Ş::ı.dl kendi kendi- nn ya nız saman ısım an ıs anır. sahalarda, yalnız ziraat bakımından 
kabil mi? ne: ~aalesef bu ~sule. An~dol~ k?yle- değii, içtimai bakımdan da değişik-

- Maalesef ... Geçen seneye ka.da.r - Evet, evet ... Muhakkak beni tanı- rınde R~e-~ --~~ha~ırlerı rıa~e.t HJdeT cereyan etmektedir. Bütün bu 
her zamanki evinde otururdu. O da madılar... dedl. ed;r. Y ~rh koylunun bır kısmı, hala hadisderi göz önüne getirdiğimiz 
Beyoğluna taşındı sanının~. Senin ta- an anevı usullerde a 1 t l M 
mdıklanndan kimse kalmamış ola~ Şlmdl vaktlle esrartı baloşlanndan n yrı mamış ır. zaman, hatıra 111 fikir ge iyor: üm-
cak... sıkıldığı uzun boylu ka.dmı süzüyordu. Mahsulü harmandan bir an evvel kün olduğu kadar kombinaların 
Haşim Şadi: O, kız kardeşinden daha güzel görünü- kaldırmak. yağmur albnda ıslanma· kadrosunu genişletmek. makinayı 
_Tuhaf şey! .. dedi, eskiden ne ka- yor ve kendislne birdenbire ismini ha- mak için yalnız Rumeli köylülerinin her tarlaya sokmak ... 

d ,, ~ı d V ir r tırlamadığı bir sinema artistlnl hatır- b"k ·v· 1 . k d 
:ır ço ... a~nam var ı. apura g e 1 t rd A- b uf k k ..... tat ı ettıgı usu e nayet etme c H- • Avni 

girmez renk renk kaç çeşid göz üze- a ıyo u. &"• umu acı · -r k.4fi d V·ıd· B · · A usey1 
gooü, karacıkı diye tarif edilen eski -a ~~ı ır. unun ıçın yegane ça- ..................................... .. 

rime çevrilirdi. güzellik nazariyesi suya. düştükten re makınadır. 
Arkadaşı gülümsedi: sonra 1ki kız kardeşin yıldızlan par- Kan kadim harman usullerile B U L M A C A M 1 Z 
- Tabii, dedl, o z:ı.ma.n köyün, vapur lamıştı. Ve şimdi onlar maziden inti- buğdayı 15 - 20 günde kaldıra bili· 

yolcularının en yakışıklı adamı idin... kam alıyor gibiydiler. riz. Halbuki makinala.r va~ıtasile 
Dur dur bakayım, senin tanıdıkların- Tuh f alll. · Şadi ta 
dan biri aklıma geldi. Hatıl bir değil a şey!.. H H~- Yi - birkaç saatte ... 
1 1 . . nımamı.şla.rdı. Vapur kopruye yanaş- z· v kA 1 • k" l . . 
ki k şı... Iki kadın.. .rnıştı. İ.!keleye çıkarlarken bir an ka.- ıraat e a eh rna ınay a zıraatı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Haşim merakla sordu: dmlann gözü Haşlnıe taltıld.ı. Şlnıdiye inkiıpf ettirmek için, geçen sene 
- Kim bunlar? kadar ona. dikkat etmemişlerdi. Fakat lcombinala .. kurmuştu. Geçen sene 2 
_ Çirkln hemşireler!.. iki kız kardeş kendisine bakar bak- her biri on traktörden mürekkep 4 
Hnşim Şadi gülümsedi. Çirkin hem- maz ba.yrete düştüler. Uzun boylusu: olan on kombina. merkezi Anadolu- ı; 

şlreler ha!. .. O iki kız kardeşe bu ismi - Aman yarabbi... dedi, ne müthiş nun muhteüf yerlerinde en seri bir ... 
k d. 1 k t Ik. . k k d b değişiklik!.. Vücudü ne kadar berbad d b . 1 . . 

en ıs oymuş u. ı ız ar eş u- olmuş, ne biçimsiz tarzda şişmanlanuş, aurette ncı as, armac ı_ıı erını yap-
güı: kü güzel11k telll.kkilerlne göre hiç gördün mü? Halbuki. ne kadar yakı- mıılardı. Bu sene kombınalann da
de çirkin sayılmazlardı. şıklı bir adamdı değil mi? ... Korkunç ha genit faaliyeti görülmektedir. 

Hntt§. belki de şimdiki ölçülere gö- blı' değişiklik! ... Şu erkeler kendi zan- Alınan iyi neticelere göre kombina· 
re onlara güzel!• blle denllebil!rdi nett!klerinin aksine olarak ne çabuk lann miktaı: d ... arthnlmaktadır. Ne
Koca~n ağızları, derilerine yapı.şık, ihtiyarlıyorlar ve bozuluyortar! ... • Ne tekim Ziraat Vekaleti tarafından 
çıkık elmacık kemikleri ve gayet kalın i klnl i 1 ı 
sesleri vardı. Bugün bu tipteki sinema ç r eş yor ar··· Amerikaya 3 milyon liralık makina 

Haşim bu sözleri işlttl. fa.kat arka.- · · · ·ı · · M l f ı k'd artistler! kra,şısında «Ne gii?.cl kadln!ı da.cnn ı. .. - '"'tm 11~ ldi sıpanşı ven mıştL aa ese ra a 
ı 1 k h b Ş d ......... a -...'ılı ~ eıınez ı;,e ge · d k • h. d" l ·· <! yen er ço .. al uki Haşim a ı o cereyan e en as en a ıse er yu-

z,'..mnn bu !ki kız kardeşi pek çirkin Hikmet Feridun Es zünden Basra yolu kapandığından 
bulurdu. Yalnız Haşim değil, bütün bu mı.kirıalar da Burada kalmıştır. 
ıı.rkadaşları çirkin hemşirelere ayni Ç .,, D d Son günlerde Basra yolu açıldığı 
gözle bakarlardL 0CUgUDUZa 8 J 

Çirkin kardeşlerden biri, daha uzun için, bu mak.inalann sevkine başlan-
boylu ve daha kalın sesli olanı Haşl- mıştır. Bu makinalar da geldikten 
me ka?'l11 pek mültefitti. Hatta kulak- sonra ziraat sahasında daha geni:ı 
tan kulağa dolaşan rivayet.ıere ba- bir inkişı.fa p.hit olacağız. 
kılırsa bu kadın Ha~im Şadiye fena ••• 
halde tutkundu. 
Şimdi Haşim ona ras geldiği zaman. 

lan hatırlıyordu. Çirkin he~1relerin 
uzun boylusu ile karşılaştrltlan vakit 
kndın ona dik dik, uzun uzun bakar
dı. Gülümserdi. Hatta birkaç defa, 
müşterek ahbaplar v:ısıtaslle Ha'1m 
Sadi lle tanı.şmak bile istıeml§tl. Fa.
kat buna muvaffak olamamıştı_ O za
D'.nnlar Haşim ona fena halde slntrle
nlrdi. 

Bunun için şimdi arkadaşı cVapur 

L 

Acaba; ziraat makinalannın yal-
nız zir:ıata mı faydası vardır? Ba:ı
ka .sahalarda <la tesirleri yok mu
dur) Bu hususta Yurd ve Dünya 
mecmuas:nm ikinci sayısında bizi 

Bulmak İ~İn tenvir eden bir etüd<len istifade ede-
<Akıam> ın KOÇOK iLAN- ceğiz, bu etüdü Ankara Tarih ve 

LAR: en süratli ve en ucuz Coğrafya fakültesinin tertip ettiği 
vuıtadır. Köycülük kollan yapmıştır. Profe-

iııl••••••••••••••• aörlerin nezareti altında bir talebe 

Tefrika No. 132 Borsacı, o meşwn gece zarfında. 

Giizel GOzlii B.ız 
Leylayı doktor Raufa yollamamış 
mıydı? Demek ki böylece karşılq
mışlar, tanışıp evlenmişler) . . . Bun· 
dan daha mantıki hiç bir ıey ola
mazdı. Aşk ve macera romanı Nakleden: (VA • NO.) 

~~--+---------~ 

Cemal Nermi hayretle ..• Aklı :a
vanadan çıkaracak bir hayretle ... 
Birdenbire şöyle düıün,:nüttü: 

c- Bu kadın Leyla ..• Kaıpmda· 
ki bu kadın muhakkak ki Leyli. ... > 

Melahat, gözlerine inanamıyordu. 

Kolları, bir hayal, bir tayf gör
mü~çesine dehşetle havaya kalkmış. 
öyle, duruyordu. Gözleri yuvala· 
nndan dışarı fırlamıştı. 

Fakat. hayır, hayır ... 
Şüphe etmesine bile mahal yolt-

tu. 
Bu adam Cemal Nermiydi .•• 
Kocası ... 
İ~te dipdiri ... 
Dehşet ve vicdan azabı içindey-

di ... 
İleri doğru birkaç adım attL 
Kocasının önünde diz çöktü. 
Başını hicapla önün~ eğdi: 

- Ah, beni affedin! - diye in
ledi. 

Erkek, onu kaldırmak tqebbü-

sünde bulundu. 
- Biliyorum, beo alçak. aefı1 bir 

kadınım ... Hiç bir affı hak etmiyo• 
rum ..• 

Cemal Nermi. müıfik. mülayim 
bir sesle: 

- Zavallı leylacığım... Sizin 
kendi kendinizi böyle itham etme
nizi istemem... Kati surette eminim 
ki hiç bir kabahatiniz yok: ... Siz bu 
İfte tamamiyle masumsunuz ... 

Melahatin gözlerinde bir cinnet 
ifadesi yanmıt ve ıönmüıtü. Kocası 
da; Cemal Nermi de - bpkı Fifi 
gibi, Seyid Rükneddin gibi - onu 
Leyla sanıyor... cGüzel Gözlü Kın 
telakki ediyor ... 

Uğrndığı büyük hayret darbesine 
rağmen, Cemal Nermi, yavaş yavaf 
kendini topluyordu. Böyle bir tesa-

düfün nasıl olabileceğini kendi k:ea
dine izah için uğraııyordu. Leyla ile 
dostu doktor Rauf biribirlerine nasıl 
tesadüf etıniflcrdi} • 

• 

Doktor Rauf Tuğrul. yalniz şa\Mi 
hiesiyab noktasından değil, mesleki 
terbiyesi noktasından da böyle dür 
mÜf kadınlan himaye etmeie mey· 
yaldi. Y o!undan çıkmış olan biçare. 
bayabnı bütün fecayü ile ona da an
latınıı olacaktı. Doktor. 'borsacının 
başladığı kurtarma rolüne devam et
mişti. Muhakkak l:ia. böyle olmuştu. 

Mclahatle Leylanın arasındaki 
benzerlik <le bu işte bir rol oyna
mıştı elbette... Melahat. doktor 
Raufun çocukluk arkadaşı ve çok iyi 
dostuydu. Leylanın ona benzemesi, 
rikkatini celbetmiş olacaktı. Ona 
kapısını kapayamazdı. Eski muhab·
bet, bir aşka inkılap etmifti. 

Cemal Nermi, karştsındaki kadı
nın böyle dehşetle haykırmasını, 
korkmasını da kendi kendine izah 
edebilmifti. 

Evvela istemiyerek sebebiyet ver
diği cinayet. sonra da kendinin bu 
cinayette methaldar sayılmaaı... . 

Erkek. tatlı bir acele: 

1 - Osmanlı tarihinde maruf Meh
med Çelebinin numarası. 

2 - Gösterme - Başına cR~ gelirse 
bir tatlı olur. 

3 - İstekli olan. 
4 - Binalar - Tersi EUcıınln başı-

dır. 
5 - Kudret. 
6 - örtme - Şan. 
7 - Başına •o. gelirse Mrgüçlü 

bir hayvandır - Ka.nşık. 
8 - Kıymetini takdir et. 
9 - Dananın annesi. - ölmemiş. 
10 - Süs - Elemli. 

Geçen bulmacammn halli 

Soldan sata ve yukandan aşalı: 
ı - Ekuatör, Ko, 2 - Kestaneci, 

3 - Uskur, Dara, 4 - Atumok, Nal, 
5 - Tarobal, 6 - ön, Karaman, 7 -
Red, Larlma., 8 - Can, Miras. 9 -
Kiralamalı, 10 - Al. Nasır. 

- )' avrucuğum, üzülme ..• - de
di. - Beni kurtarmak için ne yap
mak lazımsa hepsini yaptınız. emi
nim ... Aksi takdirde sizi burada bu· 
lamazdım ..• Şimdi Doktor Raufun 
evinde karşılaomamız. bü.snüniyeti
nize delildir. Doktorla birlikte Ye
dilruleye gelmif olaca.hınız... Anla
tılan evi boı buldunuz... Zira heni 
götürmüılerdi ... 

Zavallı kadının İztuabı arbyordu. 
Şaşkınlığı son perdesini t>ulmUJtu. 

Demek ki müatear ıah.siyeti olan 
cl.eyla> kocasının felaketlerine se
bebiyet verenler arasında bulunu
yor? O vak'ayla alakadar olduğu 
için mahut gece zarfında. koşa koşa 
ken.Ji evierine. gelrn.iı ..• Ve orada 
ölmüş ... 

O ana !tadar muamma kalan bu 
hakikati, Leyli. ıimdi hallediyordu. 

KarşMnnd<lki, kocasıydı l 
Dünyanın er. iyi kalbli, en ıefkat

li adamı... Bilhassa ona ve oğluna 
karşı ... Onlar rahatlaşsınlar, iyi ya
şasınlar diye bütün bu acılara katla
nan adam ..• 

Kocası elbette çok geçmeden ha
kikati bütün çi·kinliği ile öğrenecek
ti. Onun ve dostu Doktor Raufun 
müthiç ihanetini lıaber alacaktır. 

BAŞLANGIÇ 

Miaır Sultani, Halepte 
Yavuzla karşi karşlya 

[Ordusile Raleb üzerine 
yürüyen Yavuzu yakala
yıp boynunu vardarac&
ğım \'e derisini yüzüp 
muganniyelerin ldlerine 
rereceğlm.] 

- Mısır Sultanı Gorl -

Mısır sultanı, Yavuzun Mısır üzeri
ne yürüdüğünü duyunca, elli bin kişl
lik bir ordu ile Halebe gelml.şti. 

Mısır hükilınetinin Haleb vallsl olan 
Hıı.yrl bey (1) Mısır sultanını debdebe 
ve- ihtişamla karşıl:ımı.ş, ve Çerkes 
alaylarına hediyeler dağıtmıştL O sı
rada Yavuz da. ordusile Haleb civarı
na. gelmiş bulunuycrdu. Sultan Gori, 
Yavuz Sultan Selime bir heyet gönde
rerek cNiçln Halebe geldiğini• scrdu 
Yavuz: cBeıı İrnn seferine ~ıktım . Se
ninle alış verişim yok.ıı cevabını ver
di. Padişahın bu cevabını Mısır sulta
nına bildlrmek üzere Halebe giden üç 
k!.şilik lrycti, sultan hapis ve tahkir 
etmişti. Eu iiç kişiden yalnız Mah
mud isminde biri döndü ve Mısır sul
tP.runın kendilerine yaptığı hakaret 
ve işkenceden bıı.hsedere'k.: 

- Arkadaşlar.mu idam ettiler, şev
ketlim, dedi - ve sultan Gori'n!n söy
lediklerin! ay,nen padişaha. a.rzetti: 
~ordusile Haleb üzerine yürüyen Ya
vuzun boynunu vurduracağım ve de
risini yüzüp muganniyelerin tenerine 
gereceğim ... 

Yavuz bunu duyunca ateş piiskür
mcğe başladı. Ordusuna hareket emri
ni verdi. Türk akıncılan, biri timal
den, diğeri şarktan Haleb üzerine yü
rüdüler. 

* Haleb valisinin konağında oturan 
Mısır sultanı seksen yaşında olmakla 
beraber, sefahet ve eğlence dü~künü 
bir adamdı. Mısırdan Ha.lehe gellrkıen, 
m~hur rak!taselerini de beraber ge
tirmişti. o gece konakta cümbüş var
dı Gorinln etrafını saran Çerkes ve 
Arap dilberleri tef, tanbur ve darbu
ka. ile tasla. başlamışlardı. Bu rakkase
lerden Şamlı Hatice isminde blr ka
dın, sultanın gözüne girmek ve o ge
ce fazla bahşiş almak içıri Gorıye şöy
le bir fikir verdi: 

c- Mısınıı sultanı ve müslümanla
nn halifesi olan siz efendimize klm el 
uzatabilir? Bir a.vuç b:ıldın çıplağı 
ba.~ına toplıyarak buralara kadar 
gelmek cüretlnde bulunan Osmanlı 
padişahını, bir damla zeıhlrle öldür
mek sizin elinizdedir! Kendisine hedi
~ olarak bir hokka zehirli reçel gön
deriniz. Selim bu reçelin tadına bak
mak için bir lokma alır almaz, öbür 
dünyayı boylar, sultanım!• 

Rakkasenin sözünü dinleyen Mı.sır 
rultanı derhal bir elçi ile Yavuz Sul
tan Selime anl~ma tC'kli!i yapıyor ve 
zehirll reçeli gönderiyor. 

Fa.kat, bu sırada. Türk akıncıları 
Haleb1 ikl çevresinden kuşatmışlardı. 
Selim, elçinin başını vurup sultan Go
ıi'ye gönderiyor. Ve reçelden şüphele
nerek, devşirme :ı.skerlerden birine bir 
lmşık yediriyor; asker yanın s:ıat son
ra kıvranarak mosmor oluyor ve ze
hirlenip ölüyor. 

Selim hileyi anlayınca büsbütün 
hiddetJeniyor. Şehri tazyike başlıyor. 

Halep önünde iki tarafın a.sk:eri mu
. harebeye tutuşuyor. 

Şamlı rakkase Mla scksenllk MlSlr 
sultanını avutmakla meşgul 

- Şamda meşhur sihlrbazlar var, 
sultanım! Hemen ferman buyurunuz 
da buraya gelsinler. Gökten yılan, ak
rep yağdırarak Türkleri çil yavrusu 
gibi dağıtsınlar. 

Sultan Gorl: 
- Geç kaldık, Hatice! diyor, Düş

man kapımızı sarmış. Onlan kahra
man askerlerim tenklle muktedirdir, 
Bi.ra.Z sonra hepsinin nasıl kılıçtan 
geçirildiğini göreceksin! 

. * Ha.leb kapılarında lk1 ordunun cen-

Oğlu da arbk ondan nefret etmek 
hakkını haiz olacaktı. Belki kızı da 
gayrimeşru bir münasebetin mahsu
lü olduğunu öğrenecekti. 

Yeis içinde: 
- Hayır, hayır ... Dinleyin be

ni ... - diye inledi. 
Hıçkırıklı..n göğsünü dolduruyor; 

boğazından taşıyordu. 
Ne olur.sa olsun, bu müthit yükü 

sırtından atacakb. Hakikati söyliye
cekti. F erahlıyacakb . 

Büyük bir gayretle itirafta bulun· 
du. 

Dedi ki: 
- Yanılıyorsunuz ... Ben, merha. 

metinize layık değilim ... Zira ben ... 
Sözüınü bitiremedi. 
Dokfor Rauf Tuğrul, odanın eşi· 

ğindc belirmişti. Onun da gözleri. 
dehşet içinde, testekerlek büyümür 
tü. 

••• 
Cahit, amcası saydığı ve pek sev· 

diği doktora, babasının avdetini bir4 

denhire bildirmek istememiş.ti. Zira, 
onun arkadaşını ne kadar sevd•ğirıi. 
çok zamandır onun hasretini çekti-
ğini biliyordu. · 

Gayet müphem cümlelerle: cEski 
bir doıttan>, chayrette kalacaiın-

ge tutuştuğu bu sırada, suıtanJJ1 
vezirlerinden Dubaş, vazıyette' 
harbin neticesinden emin o~ 
konağında sultanm g()rı;del 
Şam.lı Hatice ile ba.şbaş:ı. oturıııııt 
leniyor. clİ., 
Dubaş, Haticeye meftundur. ';I 

la iki senedir gizliden gizHye 
yordlL (jlJİ 
Konağın loş bir odasında it 

yorlnr: J 
- Türklerin mağlup oıncaP"' 

em.iti misiniz? 
- Şüphesiz. Bunu dü.ş.ü.nlJleS 

mtı.na.sızdır. Bugün değilse yarıtlt 
kümet sarayının kapısı önünde~ 
mln kesik başını asılmış göı~ı 

- •rürk ordusu da çok kuvve 
yorlar. . . ...1, 

- Sen Mısır ordusunun ve ~ 
b'Ultanın fedailerinin naslı haı'l""i 
ğini görmedin, delt'il mi? . _. 

- Hayır. Görmedim .. muha~ 
çok korkanın. Eğer Türkler 
olursa, bana ne yapacaksınız? 

- Ne mi yapacağım? iğtln 
lıisseme düşenlerin yansını sana 
ye edeceğim. 

- Beni o kadar çok sevıyo 
demek?... ,.1, 

- Elimde olsaydı, bütün d~ 
sana bağışlardım, Hatice! seni -J 
seviyorum. Sultanın koynunda~· 
ladığın geceler, benim için asırlar 
dar uzundur. Onu afyonla sızdırıP ıl 
nim koynuma neden gelmiyO 
Hatice? ti 

- Efendimize nasıl ihanet edt 
rlm? Ya duyarsa?.. ti; 

- Sen tedbirli davranırsan. ~ 
duyabilir? Saıb::ıl'ılcyin o uyanın 
tekrar odasına dönersin. Ben ~:ı.n~...t 
gösterecek değilim ya .. kadın, ?
m.ak isterse, sebep ve vcsil'.: 1 
mnkta güçlük çeker mi? /. 

- Pek~lı'ı... söz veriyorum.. bil 
Jstediğinlz gibi hareket edeceğUll· 

Mısır sultam o /:ce fazla afYaO ~ 
mlştl. Sabaha kadar gezlerini ıı~.ı! 
dan uyudu. Güneşten evvel (Dul>.""I.I 
koynundan dönen Hatice, efendl"" 
00.,ı ucunda yelpaze sallıyordu. rl 

Gori gözlerini açınca sevgıllsJnJ 
şısında gördü: 

- Erken mi uyandın, Hatice? '# 
- Hayır velinimetim. .. Bu gece 

uyumadım. 
- Niçin?... Rahatsız mıydın? 
- Sizin, uykuda çok terlediğ 

gördüm .. ve rahat uyuyab!lmenlı 
sabaha kadar alnınızı yelpazeled~~ 

- Vefakil.r kadın! Senin. yerYU"r 
de eşin yoktur. 

Ve ellerini vurarak hareına 
çağırdı: ; 

- Hatlceye bir kese altın veriıı···; 
gece beni sabaha kadar rahat u1" 'I 

Harem ağası hazinedardan aldığı ıJ" 
kese altını Ha.ticeye verirken, ra 
senin kulağına yav~a fısıldadı: ~ 

- Şehir kapılarında harbe ııı 'rıl 
tuar .. Türle akıncıları nerdeyse ~ 
girecekler. 

Hatice haremağasını kovdu: / 
- Haydi, defol şuradan. Efendi rl. 

zln kahramnn a$'.erleri, düşman ~ 
dusunu kılıçtan geçirmesLru çoı 
bilir. 
Haremağası. geriye çekildi. ilı'. 

Bu sırada. sarayın kaplSl ön !tJf. 
yüksek sesle konu~alar işltiliyo~.,,. 

- Türkler şehre girerse, ne ya.pli"" 
ğız? -" 

- Hepimiz evlerin bodrum katl 
na saklanırız. rl 

Gori bu sözleri lşltlnce cellfı.dtn1 
ğırdı: "-

- Hayd1, şu herlfierin ita.tasını 11~;,A 
Ve böyle manasız şeyler sıöyUyeJll"' 
de susturma.ğa çalı.şl ..ıı'. 

Cellad sok.ağa çıktı ve tap~,., 
önünde derdleşen iki al"kad.o.şın JtlJ'r 
lannı bir vuruşta. yere düşürdü. VJ 
Kapıda duran nöbetçielr, cell 

sordular: -" 
- Neden vurdun bu zavaUıl 

başlarını? ... 
- Efendimiz ferman buyurd~:. 

(Arka51 .... 

(1) Aslı: Hayre Ba7, Çe-rkes~ 

d.ın> bahsetmiş; banımefendiısiı' 
odasına gitmesini ona söylemiftİ-tı" 

işte, Rauf Tuğrul. bu şerait ~" 
da odaya .girdi. Karıısında eski~ 
kadaıı .Cemal Nermiyi görüoc~ ııı 
retinclen adeta kötürümlC§mlf 
halde kaldı. ·" 

O ıırada, Melahat. ihanet etlW 
kocasının dizlerine ltapanllllf bir ~ 
ziyette duruyordu. 

Doktor: ..J 
c- Şüphesiz ki, <lerhal her ,,,,. 

itiraf ettib <liye dütündü. . ı.f'. 
Demek eski arkadqı. nuıl bır .. tı. 

leyle, kansını ondan aldığını •fP'" 
öğrenmiş bulunuyor)... ,J' 

Fakat Cemal Nermi, çok hidd;Jlı" 
görünmüyor... Yüzünde nefret • fPI 
metleri okunmuyor... Yoksa af 
etti} 

Yoksa, Melahat, bütün macer-"' 

nı bir solukta hikayı? ederken, 1':: 
disinin nasıl müthiş bir tuzağa d bd' 
tüğünü, sürüklenmekte mazur 
lunduğunu ishat mı etti} , 

Cemal, Melahatı öyle severdi ~ 
belki de büyük atkı büyük bir •f ~ 
lini almııh. Melahat. ağlıyarak. 1-;, 
vararak, karşısındaki erkeği yutP 
~tmıı mıydı) •••• 

·- . (Arba .... > 



12 Tamınuz 1941 ~AKŞAM 

lQdlililmMJi•:faft1i Mısır fiatleri Suriyede harp Tarihin en büyük 

Kürek yarışları fiaJ:::~~;:~ret :ı:.:rı: :d2.::.~ cmev~ılrzmeemehavreb.ı 
Vekaletinin tebliği Bi • • t •k mittir• Verilecek cevabın biran ev· • 

flDCJ eşvı müsabakaları yann ADbra 11 (A.A.) - Ticaret VekA- vel göndCTilmesi için kabine bugün (&.tarafı 1 İnci sahifede) 

Kani ·ı B b k d 1 )etinden tebllt oluıımuşur: öğleden sonra toplanacaktır. Sovyetler bir Alman lca 1 e e e 81aSID a yapı IyOr Mısırın toptan l7.8.Ul1 ııatıert bak- Vıchy 11 (AA.) - Fransanın 
1nndak1 1/4/941 tarihll t.ebllğln 1 tncl Şimali Afrika mümeaili general firka.aımn imha edildiği-

' 

: 

-; -

maddes1nde bildirilen ıst1bsal mmta- W d. dün akpm Cezayir' den m· bı"ldı"rı"yorlar blarmdan bal,tk.a qağ'ıda tslmlert ya· eygan . . . 
zıh merkezlerln de lzam1 mısır fiat- Vichy'ye tayya::h~İ ~e!Dll§b:~ Sı· Moakova 11 (A.A.) - Sovyet 
Jer1 Tıcaret VekA.letlnce tesbit olun- yasi Fra.nnz m Wennın md~ eba- hatlarında yapbğı bir gedikten geç-
muştu:r sına göre general eygan m u le bb- - d bul bi Al 

1 - Samsun ve Çarşamba. esas fla- seyahati Suriye lılcli.elerile alaka· me t~ed usfırunk c ~ant h trtı L • 

tıne göre şarki Karadeniz .sahl11ndeld d d man pıya e asının nca a a;e-
v11Ayetlerln nnt mtı.rnkahe komisyon- ar ır. •• •• • ailmi§ ve nrka Sovyet kuvvetleri ta-
lannca tesblt edllml.ş olan mnlıalli Vilıon - Dentz goruımeaı rafından imha edilmi§tir. 
f!.atler .Ordu 8,20, Glresun 8,25, Trab- Londr 11 (A.A.) _ Suriye halt· Bu hareket esnasında 100 kadaı 
zon 8,40, Rlze 8,50. Çoruh 9 lrurWlD blr k d a al Dentz'in dün Beyru· taıık tahrip edilmi§, 35 den fazla 
Jcllo dökme san mısırın bu merkez- 111 a gener Al k · "ld" -ım- 2400 
lerde toptan Aza.mı sat1' tıatlerldlr ta yakın bir ~ampta general Vilson .maf as ~rı ;:, .. ~ ~ ved 
Ba flatler evvelki tebliğin 2 incl fık• ile yapmı~ olduğu mülakat esnasın- ~ a ınn:.ış ır. .u m. tar_ a tec
rası mucibince yüzde 5 ticaret payını da mumaileyhe aCTdetmiş bulundu· hizat, 28 top, bırç.ok ~~~lyoz., ~O 
da llıtlva etmektedir. ğu tekliflere müteallik resmi malU- araba ve 50 motosıklet ıgtinam edil-

2 - Band.ı.rm.n ve Muda.nyn.da ayru mat yoktur. Bu tekliflere verilmiıı miştir. 
cins mıstnn toptnn satış f!.aU '1 ku- olan cevap da malum değildir. Ha· Moskova 11 (A.A.) - Pravda 
nıştur. Bursa ve Balıkesir merkez ta- 1'A d k d' gazetesi bugünkü ba~makalesinde, 
zalarlle İnegöl, Karacabey, M. Kemal- re at evam etme te ır. Stalin'in en iyi Alman fırkalannın 
paşa, Balya. Manyas, Bürlı:ı.niye. Gö- Harp devam ediyor ~imdiden kırılmış olduğu, hakkında-
nen, Sındırgı. Susurluk 'kaza.ln.nnda 
toptan flatler, Bandırma ve Mudanya V1ehy 11. (A.A.) - Cepheden ki beyanabnı tekrar etmekte ve fa. 

Evvelce yapılan yanşlardan gtlRI bir enstantane iskelelerinden btrlne kadar olan ha.- gelen haberlere göre Suriyede mu- kat millete daha önünde çetin mu-
İstanbuı kDd nakil masranannın '1 kuruştan harebeler devam etmektedir. Son harebeler mevcut olduğunu hatirlat• 

tarar d SU sporlan ajanlığı ŞI fhmalkAr davranan Fenerbah- tenzlll surctlle bulunur. haberlere nazaran, lngı1tCTe ıimdi maktadır. 
Jrıüsaınb .. ,~n tertip edilen kürek çelllerln bu seneki vnT"l~larda da 3 - Diğer mısıra el koma mmtaka- b- .. . . B - · d Gazete yazısını §Öyle bitiriyor: 

cu<.alannın birin J---s lanna dn.hll Ada.pazarı, Hendek, Ka- utun gayretım eyrut uz~rın e to~· Dü,.manı famlMız bir surette hır-
Kanlıca 11 clsl yann fazla bir §eY yapacaklarını tah- rasu Kandıra ımzaıarlle Bolu'nun lamış bulunuyor. Damur un tahlı· ,. 
)acaktır le Bebek arasında yapı- min etmiyoruz. Kürek yarl§lan- ~e Jraznsında Azami tıatlcr, İzmit yesinden sonra, Fransız kıtalan Bey• palayacağız ve yeneceğiz. 

· tenunuz de"''--llik '-- veya Akcakoca..,,a nazaran hakiki na- rutun 1 O kilometre cenubundaki ye- Sovyet Backumandanlari ranu _ •.LUA; ua.y- nın diğer emekta.rlanndan olan ~ ::ı:' 
nıunasebetn b kil masrafının bu 1kl meı'kez lçln tes- ni mevzilere çekilmişlerdir. Toprak Moakova 11 (A.A) - Moskova 

bir yanş ya ~e undan evvel Anadolu ve Beylerbeyi klüblerinln bit ed.llm1ş olan '1 kuruş flatten tenzil anzalı olduğundan daha bazı muka- radyosu mareşal Voro§iloFJa Tııno
koyund iki P ise de Moda ellerinde bulunan tekneleri başta olunarak bulunacaktır. vemet göstermek .imkanı vardır. Fa- ıeııko ve Budenny'11in aıraaiyle cep-

a bin metrelik düz hat 4 - Diğer hu..cnıslar hakkında ımsır k 1 ·ı· 1 . b d .. h. k 
olrnadı~dan o saydığımız klüblere nazaran eski flatl rlnin tesbltlne da.lr 1/4/941 ta- at ngı ız erın ura a mu ım uv· henin timal, garp ve cenup-garp 
huriye şamandı ya~Iar bilmec- olduğundan derece almasına im- r1hll e tebliğ hükümleri tatbik olunur. velteri ve bilhassa Avustralyalı pi· bölgeleri başkumandanlıklarına ta-

Sahife 'I 

Tinler ve vakılar 
(Baş tarafı 4 ncü salıüede) 

Bu düşüncelerle geceleyin sokağa ~ 
kan Ata, art.ık yalnız <-·> beyle nll~ 
efradmd:ın değil, diğer akrabala.rm, .. 
dan, hatta Serflçede:n de ~I! 
karar verdi ve - saba.hı bekleme a 
lüzum görmeden - geceleyin tıir aıa:I 
atlıyarak Manastır yolunu tuttu. 

Ata efendi Serfl.çeden ayrıldıktan: 
eoora uzun yıllar Serfiçedeld tn.aııQa;..1 
tile temas blle etmemi§, onlan - ken;.;~ 
dl ahlA.kına ve mlzacına !Ayık gOzme.. 
d.lğ11çin - gönlünden tamamtle .a,;; 
mlitl. ~ 

Tekrar Manastıra. döndüğü zaman. 
Ata efendi, Hallın beyi bulmu!.l, fa~ 
Hallın. bey heyetlnln de İ.stanbula ~ 
meğe kf.rar verdlğlnl anlayınca. g 
baba.mm yanma., Taşlıcaya gltın~ 
münasip görm~tü. o. ,flmdlye lmd~ 
yaptığı ıecrübclenıen arılnmıştı ıcto' 
babamdan başka hiç klm3e ne anlnşa;.. 
mıyordtı. 

Yakından tanıyan herkesin mıitte-J 
r:ı:tan ta3cllklne göro gayet yumuşa,kl 
huylu ye sabırlı bir adam olan meıı-1 
hmn babam, onun bütün ta.flonlJ.kla...; 
rına t.ahammül ecllyor; k.end.lslne knr. 1 

~ sadakatinden dolayı - ayni za.ma.n;.. I 
da pek mükemmel bir muhafız ol:ın -i 
Ata efendln.ln refakatine kıymet verl- ~ 
:rordu. 

Ata efendi, 315 sc.n.eslnde tc.k~ 
'l'aşlıcaya geldlğ"i zaman ben tcncUsl·~ 
nt taamıağa. başlamı:}tım. Bu 1tlbarla• 
nıerhamun bundan sonra. hayatmı'f 
pek yakından takip ettiğimden bunu 
takip edecek yı:ı.Zılarım, co;kun mace. 
:ralarla dolu bu ömrün en mühlm ıa
mnlarma taallOk edecektir. 

Mustafa Racıl> 

1 Günlük Borsa 1. 
ESHAM M TABViLAT - ltAMHtY() .ı 

le icra edi}n-ıf .. ~ donınek sureti- kln yoktur. Fakat her yanşa. tek- • yade lutaları ı.·ardır. yin edildiklerini bildirmiıtir. 
d" ·~ .. e son senelerde Hava akınları General Dentz mubaıa- Spiker, başkumandanların va- •· 

uz hat üzerinde yanş yapmah neler arasındaki büyük farka rağ- zifelerine ba§ladıklarını ilave eyi~ --~----~ll_T_em_m_u_z_ı_94_ı ___ _ 
alışınış olan klübleriınizin bakı men ~evk ne t.ştlri.k eden bu klüb- mabn tatilini taleb etti miıtir. 

ye NUKUD FiATLERt 

lı:t! kıYrnetıerı meydana .... ...._ - lerimlzi t.akdir etmek JAzımdır. lamailiye civarindaki Kahire t ı (AA.) - Orta 1ark Londra, Rus ordusunun 
ı. ~uuuamış-

'-ıe Bayanlar müsabakalannın ge- İngiliz tayyare mey- umumi karargahının tebliği: vaziyetini müaaid 
~ bu hafta Vichy hükumetinin Suriye fevka-

dan h aJanlık tarafın- ne Galatasaray lle Fenerbahçe danİna taarruz )ide komiseri ve haı1'umandanı ge- görüyor 
:rı 1 ~lanan birinci iefvik ya- arasında geçeceği tahmin edil- nenı.J Dentz muhasamatın tatilini 1 
şan kurek 11nn 11 n-ı:.. 11 (A.A.) - lamailiye f . Londra 11 (A.A) - A.F •. : 

~ -ı""nı e gul ktedlr İki k gü ~- . l . . talep etmiftir. Bu hususta yeni ta 11-a.lübleriınlzi bu meş me . sene evvel ço - civanndal..; Abusveır ngılız tayyare lata intizar edilmektedir. Bu arada Rus cephesinde vaziyet eereyan 
tekilde gird~lerin~~-~hkl bir zGeünl bir kadın ekibine malik olan meydanına yapılan taarruz halı:Iı:ın1'!- Halep ve Humus istikametindeki eden hadiseler dolayıııi)e oldukça 
nın ... _ ' ·~ lan- eşlllerin bu sene bu kısma yesıi malumat alınmııtır. Bu ma u- il . .. .. .. .. .. . t • müsait addedilmektedir. Rua atrat~ -nam olup 01-.. _._ erı yuruyuşumuz memnunıyc verı- ld ,_ 'd 
gösterecektir uua.uıtını bize ehemmiyet verip vermedtitlnl pa- ~ta nahnzardan, Almal n abavqbtayyd are- ci bir surette devam etmektedir. jik vaziyetlerinin o u .. ça iyi oı u• 

· - .. v. lerı tara an yapı an om ar una- 0 .. 1 T k. I Ş . Jj d ğu Londrada müşa~de edilmekte• 
Boğ'aztçJ halk zar günkil yanşlarda gorecegız. h · kA t · 1 • ) ..+.. Y un ngı ız ıta an amın ııma n e dir. Bununla beraber Ukrayna isti· 

?una ka-. , ının kürek spo- Galatasaray ile Fenerbahçell ba- ndın bta lrıp ar eaır en~ mt u .... ~r:. der- Şam ~ Beyrut yoluna muvaffak.iyetli 
•yo Oıan alakası - .. .. e u unan en •on aıs em yuz en b' h.. 1 d kametinde ilerlemiş bir uç, bir taz• 

de tutularak te§vik gözönun- Yanlar arasındaki rekabete Gü- fazla düşman tayyaresi tahrip oloo- ır u.cur:ı .ya~mış.ar ır. . . yik vardır. Yakında yeni ve belki 
birisini h Y~lannın neşlll ri d k t lm .. baka muş ve cephane ve benzin depoları Ce:zme nın şımalınde yenı terakki· de pek şiddetli bir muharebe bek-

DEVLET BORÇLARI 

L. K. 
"' '.5 933 Türk bor.:u ı n m 21.-

• • 1938 lkTamlyeU 19.50 
• • 1933 ltramiyeU l:rganJ 20,-
• '1 1934 Sivas-Erzurum 1 20.30 
• • 1934 Btvas-Erzunm 2-1 20.401 
• 2 1932 Hazine bonolan 65.50~ 
• • 1935 Hazine bonolan 16.50 
• • 19!8 Hazine bonolan 26.25 

A. Dem.lryolu tahv111 1 - n 46.-· 
A. DemJryollan tahvlll m 44.75 
A. Dem,lryolu mfimeasn senet 

kupon kesik 
Haydarpaşa Umanı 

H. llc:ıanı milmessn senedi 
kupon kesik 

"11.-
48.-

43.-lif kı...,_1er sene Boğazın muhte.. lannehen e nla 
1 ası n:usa b - şiddetli infilaklar altında ateş almı~- ler kaydedilmiştir. lenmektedir. 

....... annda y k yeca ı geçmesıne se ep · Sah'I k d A 1 h f ı· 1. t su~etı apına ve bu olacağı uhakkakb br. ı mınta asın a vustra ya Birkaç gün evvel Ru. ava aa r- ets~E SENETLER 
k e bu a!Akayı körüklemek m r. Tayyare meydanının bütün tesisa- kıtaları durmaksızın Beyruta yaldaı- yetinin gittikçe zayıfladıiım ileri aii· --------------

ÇO Yerinde bir hareket olmakta- Pazar günkü müsabakalara sa- tı, tamirhaneler de dahil olmak üze- maktadırlar. Keıif müfrezelerimiz ren Almanlann bu iddialanna rai· T C Merkez bankası 130.50 
dır Bl · 1 d' ı al b T. it bankası nama muharrer 11.50 · lhassa yanş tekn 1 . . at 15 te başlanacaktır Davetliler re, en ağır çapta bombalarla harab yefliden faaliyet göstermış er ır. men Sovyet tayyare eri fa ir su• T. İ4 bant~ <hamlle alt> 
hilden takip etmek im e ennı sa- yanşlan Bebekteki Galatasara olmuştur. Her halde taarru:z düşma· Habeşistanda kayda değer bir rette muharebelere iştira\: etmekte- T. İş bankası mfimessU hl&. 1~~~~ 
lan halk b klnıru. bu- d . . Y nı tamamile gafil avlamışbr. şey yoktur. dirler. A. Demlryollan şlrketı ( % 60> 2G......-

.. u cazip ~ra karşı bu" enlzcllik lokalınden takip ede- ç k "d 1 d A ) B ı.. ,_ I di • d .. De ,_ 11 1 00 3 Yük bl lat -.t'"' • k t o müsaı hava p.rtlan a tın a Kudüs 11 (A. . - eyrut naıı:• Fin in ya üzerın e •· mu,,o an ş rketl f % 1 4 .-
Ge;n: ~göstermektedir ce lerdir. ŞAZ Tezcan ve ay ı~ığında yapılan bu taarruzda kında general Vilaon'un radyo ile Helsinlô 1 l (A.A.) _ NeıredjJ =~a;ı;e:to flrketl 8.35 

dere YA.,.,.,.e~e Tarabya- Büyük- F tb 1 b• ı •ı• Alman aa~aş tayyjeleri dü~an tay- yapbğı tekl:fe generjl D_en.tz'tn len resmi bir tebliğe göre Finlandi• flrtett Hayriye te;nettü ~~:= 
kU -~· unu pek bariz bir şe- u o ırıncı ıklerı· yare mey anına p ane ve pı e uçuş- henid hiçbir cevap ge memıtbr. • y.a üzerindeki düıman hava faaliyeti 

de ispat etmiştir. Pazar günkü larla saldırmışlardır. Bütün bomba- paratc.rluk kuvvetleri. J?amur mu- dün az olmUflur. Yalruz Hamina ECNEBi TAHVİLLERi 
Yarışın da aynı rn.k .. v lar çok alçaktan atılmıı ve niıan zafferiyetinden sonra ilen hareketle· bombardıman edilmiftir. Haaar ol-
-uh"'· a ayı gorecegi hareketlen· bu"tun" mürettebat tara- · d B t .. "nde oldukça mu-• ., cu<.kakt B' Dün rın e eyru onu . mamııtır. Bugün düpan henüz rm-
dan R ır. ıihassa Kanlıca· •• federasyon binaain- hndan normal olarak yapılm11br. Bu k.avemet görüyorlar. Vıchy hava lindiya üzerine bomba atmamııtır. 

Kredi Fonslye 1903 
• • 1911 

104.
!18.-
59.50 
1.-

la - urnelihisanna geçen fıta- d ku l tartlar albnda genİf bir sahaya da- kuvvetleri Damur'da zaptedilen 
B ruı sahil rotasını takip ederek a ra ar çekildi ğıtılmıı olar.. tayyare meydanı teai· mevzileri bombar~ı~an ediyorlar. 
ebeıc koyunu katet 1 satına taarruz edilmiıtir. Şimdi Beyrut, İngılız hava lcuvvet-

l'ln g\İıeUiğlnl bir ka~es yanşla- Ankıı.ra 11 (A.A.) - 1941 yılı TüT- Dönüıte Alman mürettebatı teai· )erinin taarruzu neticeairıde lim~nda 
ta.cağına . daha arttı- kiye fütbol birlnclll~ mıüsa.bakaıan eah kül eden alevleri 100 kilomet· ateı alan bir vapurdan çık.an aıyab 

Bu şüphe yoktur. Ankara, İstanbul ~ Eskişehir bölge~ reden fazla mesafeden görmüşlerdir. duman tabalı:asile kaplıdır. 
tasar sen~! kürek sezonuna Gala- lert blrlncllerlle, Seyhan, Balıkesir Bütün Alman tayyareleri zayiatsız Genera! Vilson kar~rgahınm a~z
le ay klubü diğer denizci klüb- ~~:n blrtncllerı aruında yapıta- dönmüılerdir. - cüsünün 3<iy1ediğine gore Damur ela 
rirnıze nazaran daha iyi . t- Almanyaya bava akını 1imdıye kadar 700 esir alınmııtır. 

te girrnektcd' vazıye Müsabataıara dave~ edilen biltün Bertm 11 (AA) - D N B. Diğer taraftan Şam • Beyrut demir-
ın ır. Ve bunu ı tem- takımlar iştirak etmlştlr. · ... · ı ·.. ı ·· • d ki taarruza da bir ni-

uz denizciler bayra.nuııd M Bugün federasyon binasında çeki- ajaneının öğrencligıne göre ngılız yho ı.: uzerm k . . ziınl' b" t 
dada ya ıl a o- len tura neticesinde: Eskl§ehlre bir, hava kuvvetleri dün a-ece garbi Al- ayet :verme ~çın a ı ır gayre 
blrincı p an YRnşlann hepsinde Kayserlye iki, Kocaellne fııç, Anbraya manya üzerinde mahdut uçuılar ıarfed!1mektedır. Bu~ac:lanı Cebel 
İki gelmekle ispat etmiştir dört. İznilre be,,, Trab7mıa altı numa- yaparak yangın ve infilak bombalan Mazar • dayanan Vıchy to~uau 

senedenberi tlst üste İstanbuj ra !sa.bet etml§tir, atmıtle.rdır. Halk arasında birkaç mü~~~f!klerin .~dan .Beyruta il:· 
~piyonluğunu alan Güneşuı 7 numara klüplertn TCrdiklerı :t.a- ölü ve yaralı vardır. Şimdiye kadar Jey.1.fmı 1 S gMundenberı t~durm f• 

n bu sene . . e- rar üzerine Beşiktaş& Terllmtştır. Bu alınan haberlere göre harp aanayiin- )ardı. Cebel azar, mez r mınta-
<>ldukı pek iyt bır vaziyette numaralara nazaran Te federasyonca de hasar olmamıthr. lı:ar. hakim bulunmaktadır. 
~ i . a~nı tahmin etmiyoruz. r"pıl.?11§ ta.mime tevfikan numaralı Londra 11 (A.A.) _ Reuter Dün müttefikler Cebel Mazar te-
\.. Yi kurekçU .. ..ı-den bazıl ikstur aşağıda.ki surette 1simlendlrll- . - .. cliv· - 1 'liz pesine ve bu tepe ile başlıca hat tar· i\.Cte "UU an ag. ml§tlr· ajansının ogrep gllle gore ngı . k 
d' gittiği için ekiplerinin f · bombardıman tayyareleri dün gece kında bulunar. Cebe] tepesı~e a~§ı 
tiştüğü haber ver'I kted' za.yı Cumartesi: Esldtehtr - Kayseri, de Rhin'deki askeri hedeflere taar· şiddetü bir taarruza geçmıılerdır. 

arnafih .k 1 me ır. Ma- Kocaeli - Ankara, Pazar: İzmir - tm. 1 d" Daha öğleden evvel sağ cenahın 
1'1.şla 1 1 senedenberi teşvik ya- Trabzon. Eskişehir Xaysert galibi - ru~ dış er 1

1
[' (AA) 1 T müntt-hası olmak üzere bütün hedef-

rına fazla eh · Beşiktaş, Pazartesi: Kocaeli Ankara 0 ra · · - ngı ız ld ed"l • · M te eainde-
Yen v b- _ emımyet verml- galibi - İzm.1r Trabzon Hbl saıı· hava nezareti istihbarat bürosunun ler e e ı mıııtı. 8::ı.ar. P 
ııa e utun enerjisini şampiyo- Final. gn ' · bildirdiğine ~öre dün ıimali Fran- ki Vichy topçu mevzılen de yakın-
lı Ya saklıyan Güneşlilerin bu se- G"l .. - ~ sa üzerinde lngillz han kuvvetleri- da ele geçirildiktea aonra ~yrut 
b~ d.e böyle bir taktik a mal o cük spor takimı nin harekatı eanasında 14 dütrnan üzerine ıarktan yapılan tebdıt art-
UYtık bir ihtimal dahi~edir arı Ankaraya gitti tayyaresi ~üıürülmüıtür. 9 )ngillz mıı .?lacakbr._ 6kl B , e-
li'akat · İUDI avcısı kaybolm111tur. Fakat l>unJar.. Böylec" mutte er . eyrut ~ ç . 

ilin ku ne de Olsa kürekçllerl- ges1. t ~~onla >- Kocaeli MI- dan birinin pilotu denizden kurtarıl- virirken Suriyenin ötesınde flJllAÜ 
lel b" VVetinı ölçmek için çok gü- ymu T~l tik rnıı>u tüt.bol fUDPI- mışbr. .. ıarlcide lraktar. gelen Hind k.ıtaları 

ır fırsat lan t,._.;,.. c ıııpor ıatmı.ı Ankara.da. l 1 1 d k" 1. 1 O · k. .ifga] ebniılerclir Bey-
JlJ ihınaı et o ""'l•.:ı.. ~lan- ==.ı: 1!:!: fütl>ol blrlnclllt:ıe- §ga a bn a ı ıman ara k=~nar~ıometre fimali ı~rkisiz:ı-
dan tyt bir meler:!. te~lk bakım- flllt bir kafile halin~ =,.!.8 !: taarruz de bulun.an Dardanakadaki Vichy 
lA Moda tAbiye de~d.ir. Mese- reket etml§lerdlr. Loodra 11 (A.A.) - lngiliz tay- kıtalannı bombardıman etmekte~ir. 
iştiraki Yatışlarına bır tekne ile yareleri pergembe gecesi Manıın .ir Burada Vichy lcıtalan kuvvetlıye 
ınuşt eri kendi aleyhlerine ol- Duktor gal altında bulunan limanlanna kar- benzemektedir. 
la ur. Bu sene Galatasaraylı- B ıı en ağır en UZllD bombardımanla- Müttefik tazyiki Merciayun mın-

ra en fazla :rakip olarak Beyko- ahaddln LOtfl nndan birini yapmı§lardır. Bu akın takasında <la idame olunmaktadır. 
tu görznekteyt Bilh V 8 r na il &, saat aürmü§tür. Bir aralık seri Bu tazyili Has naya istikametinde 
Ynrışlnrınd z. assa Moda halinde vukubulan infilaklar dört yA-pillnaktadır. Ve Kafacebaa köyü 
libi Gaı t a Mannara kupası ga- OPERATÖR "OROLOG dakika devam etmİ§, Alman tayyare i§gal clunmuştur. 
Çok f 21 n asarny dörtlü ekibini Böbrek, mesane, :idrar _ dafi batnryalanmn sesleri işidilmez Dü .. .. si C:amda 
tık a a sıkıştumaıan mevsimin .. ., bir hale gelmiş ve Man§ln lngiliz sa· rzu rueaa ":l . · .. 
t Yanşı Olduğunu da hesaba ka.- ~ tenasül ynlları hastalıkları bili~deki evler aarsılmışm. ~. 11 .~A.A.) -:- , ~beliduruz 
arsak büyük . mütehassısı bgiliz tayyareleri bundan bnıka Emin ile dıger Durzu ruesası dola-

'l'ck ve iki bir muvaffakıyettir. - memleket dahilindeki ·hedeflere de şık bir yoldan Şıınıa gelmişler ve go-
~i tir . . çifte elemanlannı de- Beyoğlu, İş Bankası kar.şı- taarruz etmiılerdir. nera! <le Gaullc'ün yakm ıark umu-
l'a~1diklerı takdirde bu seneki sında. Emir Nevruz 80k.ağ'ı, Bugünkü cuma sabahı er'kenClen mi mümeaşili general Catroue tara-
ları ,:rda mühim rol oynıyacak- :Panaiya. aprt. No. 2. Mantın .Fransız sahilinde ~dilen in- fından kabul ediİmiJlehr!"rF. J?urla2'Ü 

Uhnkkaktır. Tel. 42203 61Wardan İngiliz tayyarelerinin ta- heyeti, Ceheli<lüruzun ur .ransız • 
licr nedense 1 kar arruzlanrıJI, dmr.aın ettikleri cull!!Jıl- rm ve müttefiklerin i.dareai altıncla 

su spor a.nna - Ur. . k•lm.w atmauwı iidw. egn~ 

lslandanın 
işgali 

(8aftaralı 1 inci sahifede) 

• • Amortt 
• • Kupon 

NUKUT 

Ttlrk altını 
lttuçe tlb.n bir gramı 
OmıanJı bank'aSl (banknot) 

KAMHil'O 

25~ 
3.18 
2.55 

eBırle§lk Amerika ne Portetmle ne Londra ~rlne ı sterıtn 5 24 
mftstemlekelerlnde, ne de Bib!.';'ada Nevyork berine 100 dolar 130.0250 
ukerl n;ya babrl 6sler elde etmete Cenewe tııerlne 100 fl'Ulk 29 6875 
~haallJflDd ~l'·~~"~'"-:1....!!.1' lııfadrld li&erlne 100 ~ta 12.9375 

e A.U.Llan P~v-~ çı...-.~,,--. · 8totholm tlzertne 100 '"uron 3 
Alman propa.gandaanın beden Ame- y t hama _ • 1.1375, 

rika ne Japonyanm ara.sını açmaktır. ==o=o===uu=r=1n=e=ıoo==ye=n==3=1=.0050== 
Tokyo radyasu, Amer1ka Ue Ingllte-

:re, Çin ve Sovyetler Blrllll arasında 
bir ittifak derpLt edlldltlne ~ bu ıt
tlfak mucibince Amerikanın Kamçat
kada askeri üsler elde edece~bıe dair 
Tokyo gazetelerinin hn.berlerl!:ıt ver
miştir.> 

Bir tecavüz harbi 
Vaşing-ton 11 (A.A.) - Ayandan B. 

Taft dün !i.yan mecllstnde beyanatta 
bulınıarak deınlşt1r kl: 
•Amerikanın şimali Islanda ve f1-

ıruıU Irland:ıda İngiltere hesabına ha.
va üsleri inşa. etmekte oldutunu haf
talarca evvel itıma.da. deRer bir :t.ay
naktan öğrenınlşUm. 

B. Wandell Wlllkle Relslcümhuru 
ziyaret ettikten .sonra. Amerikanın ır
landada ve tbnall İ.Koçyada aakeri 
üsler tesis etmesi tcab ettıttnı beyan 
ettiği zaman ben dün mecl!ste söyle
dltim nutkun ilk. milneddeal.nl yap
mış bulunuyordum. ŞJmall Irlandanın 
işgali buradaki İngll1z :tıtala.nnın 
serbes k:alıruısını ve ba.§ka blr yerde 
kullnnılmasını ve 500 bin gen~ .Ame
rlkalmın İnglllz adalarında Jerle,,
mestnı intaç edecektir. Irlandada t.e
sls edilecek btr ils Isıandada tesis edi
lecek blr üsten zly:ıde deniz n:ı-kllya
tını koruyacaktır. Isla.nd:ının 1şgnll 
için gösterilen esbabı muclbclerln 
hepsi Irlandn, İngUtere ve Portekiz 

RADYO 
1 Bugünkü program 1 

Öğle ve akşam 

13,30 Program 
13,33 Türkçe 

Pl~klar 
13,45 Ajans ha

berleri 
H,00 lUJ8,setl

cumhur ban~ 
c:kmı 

14,45 'fiirkçe (Pl.) 
15,00 Daıis müziği 

<Pl.} ' 
18,03 Karışık şar-

kılar 
18,30 Memlelrnt 

J>osta.sı 
18,40 Caz orkes

trası 
19,00 Konuşma 
19,15 C:ız orkcs

tı:ası 
19,30 AJ:ıns ha 

berlerl 
19,45 Geçit prog-

ramı 

20,15 Radyo [?aze
tesi 

20,45 Eski İrtnn
bul şarkı ve 
türküleri 

21,00 Zlra:ıt t.a.k
vimi ve top
ra.lı. nınb

sullerl bor-
.sası 

21,10 Dinleyici is
tekleri 

21,40 Konuşma 
<Giinfin me
seleleri) 

21,55 S:ılon or
kestr:ısı 

22,30 Ajans ve 
para borı:ı
sı b:ı.berl"ri 

22,45 Salon oz:
k.cstrası 

••••••••••••••••••••••••a•••~••••~••••• l~hı de kabl11 tatbiktır. 
B. Taft, Islandaya Amertknn kuv- ketler Islandruian d:ıha uzak d ğıl ... 

vetlerl ihracının bir teca.viiz h:ırbi diu 
demek olduğunu ve Relslchnıhura A 'k daki • } 
kongreden müsaade alm:ıdnn böyle merı a · nümayış er. 
bir tcd'bir ittihazına s:ı.lfi.hiyctt:ır bu- Ncvyork 11 CA~.) - inrıratçılaı- ve 
1-nnmadığını söylcmlş ve dcın1şirtlr kl: sulhpervcrler, başnuıkaJcslnde Amerl-

•BU suretle Reisicümhur Islnndaya knnın hnrpJJ.ı'i.n ctmesinl 1stl9en Nev
gtmderdlğt gibi İskoçyaya, İnglltereye york Post gazcteslnln idnreh:ınesinhl 
.-e Porte1dze de Amerikan kuvvetleri önünde dün blr nümaylş tertip etmlş
~lleceki1r. Cünkü bu mcmle- ıerdir. 



Sahife 8 

EKSPOZiSYON HER AKŞAM - Tel: 42690. ---~ 

A vrupadan Diplomalı 

TERZt ve K0RKC0 
TE E B A ş I BELEDiYE 

B A H Ç E S-1 N' de 
~ ©I t 

12/7 /94 I Cumarteei aaat 
16 d~ Taksim Belediye Gazi. 
nosunda, 13/7 /941 pazar saat 
19 da Tarabyada Tokatlıyan 
Otelinde Yazlık Elbiae Model· 
lerini teşhir edecektir. 

ve arka
daşları SA Fi E 

BAKiRELER AYİNİ 
Duhuliye serbesttir. 

istiklal Cadd. 692 No. Tel. 
41492 

30 kitilik ve 12 Tablo büyük Revü 

ZAYİ - Bcyo~lu mal nıüdllrlfiğün
de maaşımda kullandığmt taıbllc mn
hürümü kaYbetUm. Yenisini alaca
Cun dan eskisinin hükmü Yoktlır. 

Faik 1'1ertçll 

Yazan: Zlya Şakir 

Müzik: Şefik Gümıerfç 

Sahneye koyan: Amerikadan 
yeni gelen Zenci Al1 Rıza Kara
yıldız. Memleketimizde Uk defa 
sahneye konan bu büyük revü'yü 

ıillil•illıiliil•IİJ görmek fırsatını kaçırmayınız. 
7.A"ti - 334 senesi Edime an.erlik 

fllbeslnden aldığım terlili vesllcamı 
zayi ettim. Yenlsinl çıb.racııtımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 
Kasımpaşa Yenlçeşme Piyade sokak 
18 de !Uchmeit Emin ofla ıAhrned 

Rcycan 314 

Alafranga kısmı: TürkiyenJn en eski ve namdar müessesesi olan 

Fenni Sünnetçi 
BARDENBAR BAHÇESi RESTORAN - KABARE 

VARYETE - DANSiNG 
Rejisör Zenci Ali Rıza'nln iştirakile: Japon Pandomim Baleti 

AVNİ TÜRKCAN Her Pazar Matine de büyük V A R Y E T E Programı. Konsomasyon 45 kuruş ,.1 
Aşı, enjeksiyon, kanlı, kansız haca

mat Vfl pansum:ın yapılır. 

Kabine: Çarşıkapı tramvay daratı 
No. 99 Fenni sünnetçilik. 

Dr. A. Aum Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunu dinlendirmek ve neka· 
... at devrini geçirmek isuyen· 
!ere mahsus yegane müessese. 

Telefon: 42221 

Tarabyada TOKA TUYAN 
Otelinden: 

EKSPOZiSYON 
Avrupadan Diplomalı 

Terzi ve kürkçü 

~~@l<QI 1t 
13/7 /941 pazar günü saat 
19 da Otelimizde yazlık elbise 

modellerini teşhir edecektir. 
Görmeniz tavsiye olunur. 

Duhuliye serbesttir. 

•••••• Doktor -----

ı • cnS: v~ ~re~e ~ .. ~ 
•••••••••••••• Beyoğlu Yeril Mallar Paznn kar

şısında Posta sokağı köşesinde ı 
Mevmenet noartımanı. Tel: 43353 Gaip evrat< ve vergi 

ka~ıdları 

Fabrika ı>e matbaaya 
elverişli bir BiNA 

SATILIKTIR 

PL znr knza.smdan aldı~m yol ver
gisln' ald ve aynı zamn."lda hayvan 
vergl.:,,ne dair olan makbuzlar ve fo
toğra rıı pasapart muamelesi evrakı 
Nimetullah yatındnn alınan bonser 
vJsl, doktorlardan alınm14 olan reçe-
telerim 11/7/ 941 tarihinde saat 9.3o Cağaloğlunda fabrika ve 
ıo arasında Çeşmcmeydanı - l{arnköy matbaa ittihaıına elverişli 
arasında kaybolmuştur. Her kim bu- ı betonarme yeni bir bina sa· 
lup adresime getirirse memnun edlle· 
cekt.lr. Aksi takdirde hükmü yoktur. tılıktı'r. aAkşam» idaresine 

Galata Yatknpam 12 No. h kahvede müracaat: Telefon: 20681 
kahveci Osmana ınüracaıtt 

lsam ·t, __ _ 
İdrar yolları iltihabı, yeni ve eski BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorluğu, Me
sane ve Prostat ntlha.bı, Sistit ve Koli Slstltıere. Böbrek rahatsızlı.kla.
nna karşı en mükemmel ilA.ç BELŞA.MİTOL,dur. BELSAMİTOL kulla
nanlar yukarıda sayılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Eczanelerde 

bulunur. Satış deposu: Sami Ak.su Bahçekapı İş Banka.-;ı arkasında 
Rahvancılar sokak No. 5. 

Türk Armatörleri birliğinden : 
Türk Armatörleri Birliği nizamnamesinin 20 nci maddesi mucibince 

her sene Temmuz ayında ad iyen yapılması mukarrer olan senelik umu· 

mi hey' e• toplantısı bu sene 21. Temmuz. l 941 pazı.rtesi günü saat 15 de 

Galata Rıhtım caddesi Kefeli Hüseyin Han 1 inci kat 3 numaralı dairede 

yapılacağından mezkur gün ve saatte mukayyet azaların bu toplantıya 

te~rineri rica ve ilan olunur. 

RUZNAME: 
f - İdare hey' eti raporunun okunmasİ, 2 - Mürakip raporunun 

okunmıuı, 3 - 30/6/1941 tarihine kala: he:..abatın tedkiki, 4 -
Bütçe ve kadronun tasdiki, 5 - idare heyetinin ibrası, 6 - Yeni idare 
heyeti İntihabı, 7 - Yeni sene hesa batı için mürakip tayini. 

1 İstanbul Beledivesi ilanları 1 ----------: T:llunln Bedeli İlk Teminat 

13943,48 

{)000,00 

13515,45 

10871~ 

, 

8720.80 

1045.77 Haseki, Cerrahpa.,a, Beyoğlu ve Zührevi has
talıklar hastahanelerlle Zeynepkflmll doğum 
evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 8 kalem 
kuru erzak. 

675,00 Karaağaç buz fabrikası ve soğuk hava mah
zenleı't için :ı.lınncak 1500 saf mayi amonyak. 

1013,66 Haseki, Cerrahpaşa, Beyoıtıu ve Zührevi hasta
lıklar hasta.'ıanelerlle Zeynepkrımll doğum 
evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 9321 kilo 
sadeynğ. 

815,35 HruıW.ho.neıe.rle sıhhi mücs.seaat.ın yıllık ihti
yacı için alınacak 216,750 kilo kesilmiş me~. 
211,000 kilo kesilmiş gürgen ve 162,500 kilo ke
sllmemiş gürgen odunu. 

654,06 Belediye daire ve şubeleri için alınacak kırt.a
siye. 

Tahmin bedelleri ile Uk teminat mlktarlan yukanda yazılı işler 2490 nu
maralı kanunun 40 cı maddesinin son fıkrasına göre pazarlığa. konulmuş
tur. Şartnameleri Zabıt ve Muam'.!lt'ıt müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 
2117/941 pazartesl günOsa.at 14 de Daimi Encümende yapıl:ı.caktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya ~ktuplnn ve 941 yılına alt Ticaret odası veslka
larlle ihale günü muayyen saatte Dalmt Encümende bulunmalan. (5640) 

Hali Tasfiyede 

PETROL LiMiTED SiRKETi 
Tasfiye memurlu~undan 

Petrol Limited Şirketi tarafından, evvelce para tahsili, mal te· 
sellümü ve aaire için bazı kimselere verilmiş olan vekaletnamelerin. 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : Şirk.etin feshi ve tasfiye haline inkılap etmeai hasebile hükmü kal· 
İkinci iç hastalı.klan kliniğinde bir asistanlık münhaldir. Arzu eden ta- madığı halde bazı kimselerin bu vekaletnam~leri muhafaza ettikleri 

liplerln i!An tarihinden iUbaren onbeş gün içinde tıp fakültesi dakanlığına anlasılmaktadır. Tasfiye memurlarının imzalarını ihtiva eden vesaik· 

, 

B~f~ Dl,, Kezle; GriJ.!· Romatısm• 
J!enaltt.<: l.u~khk'. :•e BfttClD. WA.~annısı Derbu Ke.d 
lcetımdl.,,,.-'11Dd~S·tap·uubDlr~Lfn.EJUNOEN SAKıNtNrı: 

'HER,-,YERDE )~ÜltU KÜTULARI' 'İSRARLA91STEYINIZ' 

ASI 
T. 1 Ş B A N K A S 1 

Küçak tasarruf hesapları 1941 ikramiye plÔI" 
KEŞİOEI,F.R: 4 Şubat, 2 l\Tayıs, 1 Ağustos, 

3 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAMİYELERi 

ı adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 

" 1000 
" - 3000.-

" 2 ,, '750 
" - 1500.-

" 4 
" 500 

" - 2000.-
" 8 

" 250 
" 2000.-

" 35 " 100 
" - 3500.- .. 

80 
" 50 

" - 4000.- " 300 
" 20 " = 6000.- " 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü 1lanları 
ıl Muhammen n'/ 

Semt ve mahallesi Cadde veya sokağı 

Yeşllköy Umranlye 
Eyüp Düymecller 

Topkapı Fatma Sultan 

Bostan 
Oluklu bayır 

NO.Sl 

36 
5 
6 

Cinsi 

Ev 
Tekke ve arazi 
Meşrutahane 
Fatma. Sultan 
camll 

L. JC. ---4 co 
7 25 
2 50 
2 oO 

müracaııt r.tmelerl. (5618) ten b;ışka herhangi bir suretle yapılacak tediye vt teslimin bir hük-
Keskin, Kırıkkale nakliyat i• birlig"' inden: mü olmadı2ı ilan olunur. Bahçekapı Dördüncü vakıf hanın as-

~ ma katında 
18 oo Oda 

Biı'Jiğlm!z için ikişer tonluk asgari 20 .şer k!.şillk üç adet kamyon veya : : 
otnbüs nlınncaktır. Elyevm yedinde kamyon ve otobüsleri bulunan §Jrket- ı·ı 11 Mercan İbrahim paşa N:ıS'uh ağa lla.-

37 
7 

16 oo 
6 7~ 

lcr. ajantaıar ve eşhasın otonioblllertnin marwını, modelini, fiatını blldl- Devlet Demiryolları ve Limanlari lıletme nında 
rlr resmi bir beyanname ne 2117/941 tarlhJne kadar Keskin nakliyat iş bir- Umum ı·daresı· ı"la" nJa .. -

1 
Fatih Hoca Hayrettin Maltar.,arşısı 

Baraka. 

s 50 
2 00 !iği relsll~e müracaatta bulunmalan UA.n olunur. (5533> • Bakıı1töy Osmaniye Cami Divan 

======================================================:::; üzerinde 

33-29 Dük. 
Baraka 

Ankara valiliğinden 
1 - Ankara - Kalecik - Çankın yolunun 29 + 800 - 45 + 000 inci kilo

metreleri arasında. esaslı şosa tamir işi 28'7/941 pazartesi günü saat on altı
da daimi encümende ihalesi yapılmak üzere kapalı 2arf usullle eksiltmeye 
konulmu.stur. 

2 - Keşif bedeli d39033• Ura c25• kuruş ve muvakknt teminatı •820h 
Ura c66ıı kurustur. 

3 - İsteklilerin tekllf mektuplannı ticaret odası veslkası, muvakkat te· 
mlnat mektup veya makbuzu ve..ihale cünündcn en az üç gün evvel vllflyete 
istida ıle müracaat ederek bu iş için alacakları fenni ehliyet veslkaslle bir
likte yukarıda adı geçen günde saat on beşte daimi encümen reisliğine ver
meleri. 

Buna alt k~lf ve şartnameyi her gün nafla müdürlilğünde görebilecek-
leri. ( 4191) (5704) 

Eminönü Orman Bölge Şefliğinden: 
Unkapanında Teklrdağı iskelesinde müsadere olunan 212.S kental ka

yın ve gürgen odunu 23n/941 tarihine müsndif çarşamba günü saat on beş
te Unkapanında Orman bölge §efilğlnde açık arttırma ile satılacaktır. 

Beher kentalinin 135 kuruş muhammen bedeli vardır. 
Alacaklıların o satten evvel teminat parası olan 28 lira 70 kuruşu Zi-

raat bankasına yatırarak İdarede bulunmaları. (5521) 

Ticaret V ekiletinden : . 
1 - Dı,, sergllere ald pavyonlar lilşaa.tında kullanılmak fizere aşağı.da 

cinsleri yazılı çiniler sntm alınacaktır. Tahmin edilen bedel «4938• lira olup 
muvakkat teminatı c370e lira «2011 kuruştur . 

. 2 - Açık eksiltme 21/7/941 pazartesi günfi saat 14 de yapılacaktır. İs
teklilerin teminat mektuplan veya vezne makbuzlarile zat işleri ve levazun 
müdürlüğüne müracaat etmeleri lllı.n olunur. 

3 - Bu işe ald şartnameler her gün veklı.let zat işleri ve M!vazı.m mü-
dürlüğünden nlınablllr. (3883) (5387) 

14 takım pano 76,68 metre murabbaı 
2 takım kemer Kitabeler 8 metre murabbaı 
1 takını şömine 

Orta kuşak 6 metre murabbaı 
Ulama çlnl 
Ulama brodürlerlle 63 metre murabbaı. 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Talebelerine 
İkmftle kalanlar için açılacak kurslara yazılmak üzere hemen okul ida-

resine miıracaat ed!Jmesl. (5713) 

Muhammen bcdell (4645) lira olan muhtelif eb'atta 230 adet Civalt 
ampul 24/7/1941 Perşembe günü sa.at (11) on birde Haydarpaş:ıda Gar bi
nası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme usullle satın alınacak
tır. 

Bu 4ıe g!nnek 1stlyenlerln 348 Ura 38 kuru.şluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaik.le blrllkte eksiltme günü saatine kadar Komis
yona mfiracaalan lA.zımdır. 

Bu t,e alt şartnameler Komisyondan parasız olarak dajt1tılmaktadır. 
(5538) 

* Muhammen bedelleri aşaıtıda yazılı 2 liste muhteviyatı cem'an 185 kalem 
eczayı tıbbiye malzemesi 28/7/ '941 pazartesı glinü saat 15 den itibaren sıra
sile ve .ita.palı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek Jsteyenlerln aşağıda. yazılı muvakkat tıcmlnat ile kanunun 
tayin ettl#i vesikaları ve teklıtıerlnl aynı gün saat 14 e kadar komisyon 1 
reJsllğlne vermeleri lazundır. 

Şartnameler (150) kuruşa. Ankara ve Haydarpnşıa. veznelerinde satıl
maktadır. 

Llste 
No. 

1 
2 

Malzemenin ismi 

141 ~eczayı tıbbıye 
« kalem eczayı tıbbıye 

Muhammen Bedel Muvakkat teminat 
Lira Lira 

43.185 
33.241 

AZ F 

3.238,88 
2.493,08 
(5653) 

Çarşıda Kahvehane 12 Dilkktın ı 00 -" 
Y_ukarda yazılı mahaller 942 scne.-;t Mayıs sonuna. kadar pazarlıkla Id~ 

verileceğinden ~k.lller 18/Temmuz/941 cuma. günü saat on beşe "'j;I 
Çemberlltaşda Istanbul Vakınar B~üdürlüğünde Vakıf Akarlar KaJeJ11 
gelmeleri. (5744> 

Ttlrkiye Otlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarlhi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk llrası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve tlcart her nevi banka moamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 Ura ikramiye veriyor. 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda eıı 
az 50 llr.ı~ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ııe aoa~dald pllD1 

~öre ikramiye da~ıtılacaktır: 
4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 U1' 
' • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 , 
4 • 250 • 1,000 • 160 • 20 • 3,200 , 

4.0 • 100 • 4,000 • 
DiKKAT: Hesnplanndakl paralar bir &'.!ne içinde 50 liradan aşd1 

rırı~m!yer.lere ikramiye cıktııtı takdirde % 20 fazlaslle vertıecektır. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 birincikanun, 11 mart ve 

l 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 


