
Hususi takas . hakkındaki 
talimatname bugün 
tacirlere bildirilecek 

Maarif Vekili şehrimizde bir 
hafta kalarak nıekteplerin 
ihtiyaçlarile meşgul olacak 
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Alman tehlikesi 
karşısında 

tngiltere - Sovyetler 
anlaşması 

~k ~ ert harekMın, bugünlerde 
an ordulan lehine döndüğü 

ıeamı tebliğlerden anı~~ıı 
au arada b -ıt• yor. 

Leningrad 
şimalden de 

tehdit 
ediliyor 

bldu· i . ir de siyast hA.cllse 
bu harb~gı!~re ile Sovyet Rusya Fin kuvvetleri 
~ardım etm v~mınca birbirlerine 
Jn" eyı ve ayn ayn sulh büyük bir 

Uza.keresine glri me • 
hüt ediyorlar ş meği teah· taarruza gectıler 

İrnzaıanan. . ' 
let arasınd Vesika, her iki dev-
tiyetın ~unu ~evcut bir va- Stalin hattının yanlmaıi 
fçin, neticeleri ~aret olduğu Nevyorkta büyük 
tniyetu değildir Al ndan ehem- teıir yapti 
be tutuşınu · manya ile har- ____ _ 
ket a ş olan her iki memle- . 

.' Yn ayn sulh mü k . . Beri.in 14 (A.A.) - Alman l:iao 
glrışmemeyt k!ğıt Ü z~ eresıne kumandanlığının tebliği: Şark cep· 
ahhüt etmekl Z~rmde te- hesini yarmak için yapılan harekata 
rnücadeley de, giriştikleri çetin plan mucibince devam edilmektedir. 
sunda k e evam etmek husu- Feld mareşal Mannerheim'in ku· 
temi endi milletlerine bir nevi mandası altındaki Fin orduları La
~.. nat vermiş oluyorlar B doga gölünün iki sahilinden ilerle-
uzunı gösteren bl b · una mektedirler. 

'1ar: Almanya İ .1~ se .ep daha Torpido muhripleri iki Sovyet ka-
Rusyaya taa ' ngı ereyı bıra~p rakol gemisi batırmışlardır. 
giltere il rruz ettiği vakit, In- New-York 14 (A.A.) - Pazar 
tı~ . e gizli bir anlaşma yap- gazeteleri, Stalin hattının yarıldığına 
Jn rıvayettni ortaya atanlar 1_ dair Alman başkumandanlığının 

Uştu. o tebliğini başta neşretmektedir. Bu 
Rusyanın, Alman a . haber, New-York'ta pek büyük bir 

na kadar harbe Y ıle sonu- t~sir yapmıştır. Haber, geç vakit 
lngiıtereni 

1 
. devam etmesi geldiği için gazeteler, bu bapta he· 

fngilte n şıne geldiği gibl nüz mütalea yürütmüyorlar. 
Yan renin Almanya ile sulh~ United Presse Londradan bildiril
m aşmaması da Sovy tl . eliğine gö·e çok güvenilen Stalin hat· 

1 
enfaatı icabıdır. İmzaıa e erın tının yanldığı haberi çok büyük bir 

8.Şma bu ruht hfı.letin ~~n an- mdiıe t.yandırmıştı1'. Bu Alman 
ifadesidir. Anlaşın mu.~terek muvaf~a~iyetinin:. ~u ha~te bir mü· 
<le esasen anın ŞUmulü dafaa ıçın a.::IA gorulmedık d~recede 

--esas t t sırt Almanya harbini felaketli bir şey olduğu Londrada 

2ira ~ uyor. Bu da pek tabiidir beyan edilmektedir. 

arasındngUterc ile Sovyet ~ Düıürülen Sovyet 
ntında a, umumt siyaset bakı- tayyareleri 
l3ir ayn.. menfaat birliği yoktur. Benin 14 (AA.) - Cereyan 

1. t 

' 

.:> 1 

• • 
IUKRE~~. 

•• 
Fin ordusunun vt Almanlann taarrua istikameUerinl 

gösterir harita lçind onceye kadar, bu harp eden hava muharebelerinde ve dan 
h d e ve bu harbin müstakbel bataryala:ımızın ateşile 1 3 temmuz-

e enerı bakımından b' bl . d .... 82 Sovy ... t tayyaresi düşürülmüş- s t R An anyadak·ı §iddetıe ınuanz olan ik. ır nne tür. Almun savaş tayyareleri, Sov- ovye usyanın ım 
8adece müşter k d.. 1 devlet, yet tayyare maydanlarında aynca 

f::ı~t:•n;ya. k~:;~~ı::~~~ ::!:::e!~1~~::~;:.:~m .. 161 sefaret konsolos! u k er kam ge idi 
kıYm ~ anın sıyast ve askert Bedin 14 (A.A.) - Alman ha- '-------------:-
cey e hakkında faıla düşün- va kuvvetl..:ri~l mensup av;ı. muh~- 1059 k. ·ı·k k rıe memleketimizden 

e hacet yoktur. İnglıt R rebe ve tahrıp tayyarelen, Stalın 1Şl 1 a 1. • 
!aYa, Rusya İngilte ere ~ hattında mE.ğlup edilmi, olan Sov- geçerek Sovyet Rusyaya gıdecek 
den geldiği k reye e11eıin- yet kıtala~ına, Vitebıık ile Şitomir'in 
lerdir B adar yardım edecek- şarkındakı mıntakada hücum etmiş- 5 t R yanın Almanyadaki 

· una mecb d 1 1 d. B 1 'ki · .. ·t&h ovye w A ikad "ki" ühim' • st lealıh" ur ur ar. Siya- er ır .. o şevı er: ınsan, a.gır ıı a sefaret konsolosluk erkan ve mensu- mer a ı m 
bu ut, 1mk!nlara bağlı olan ve nakıl vacıtası bakımından büy:.ik: b' . d 1 OSS kiıilik iki kafile dün kanun 
ğal Ya~dırnı ne. eksiltir, ne de ço- zayiata uğramış!ardır. Birçok 2:1rhlı ~;~~Y=~an şehrimize gelmiştir. 545 

labılir. S::ıv- et ta? klan ıle Sovyet ba~aryala- kişilik ilk kafile sabahleyin, 514 ki- Londra 15 (A.A.) - (B.B.C.) 
'I'ek başın rına v-ı hır zırhlı trene tam ısabetle Tk 'k' . k file de öğleden sonra B. Roosevelt Amerikada askeri hiz-

lnarnak a Al.manya ile anlaş- bombalar atılmıı ve bunlar muhare- şı 1 j 4n3~ ; ıehrimize muvasalat meti bir seneden fazlaya çıkarmak 
Yade t tmeseıesınin de daha zi- be harici edilmiştir. Petersburg ve aaat. . • H: iki kafile de garda jçin salahiyet iatiyecektir. Ameri-

' a min edi · Sm 1 k tak 1 d Al etmıştır. ka Asken'cin, Amerika haricinde ğeri cı manevi bir de- o ens . mın a arın a, . man Sov et sefaret erkanı tarafından 

h 
vardır. Harp içind 

1 
tayyarclerı 13 temmuzda demıryol- k Y1 t r kullan'll;.k salahiyetini meneden ka-

8.rbe , . e o an, 1 h" d k d h 1 arşı anmış ı . k Id 1 du''n kongrede 
t
. girışen ırneml k tl d arına ucum e ere a a evve ce M' f' }erin bir kısmı rıhtımda nunun a ırı ması 

BU S.A.B.A.BK.İ 

TELGBAFLAB 

3 Alman tebli~i 

Leningrad'a 
doğru ileri 

hareketi 

Sovyet tebliği 
ütmanın taarruzlarına 
ıiddetle mukavemet 

edildi 

Ballıkta bir deniz muha
rebesi oldu, 15 Alman 

vapuru batırıldı 

Moskova 1 j (Radyo) - Bu sa
bah neşredilen Sovyet tebliğidir: 
Dün muharebe, cenup, garp, şimali 
garbi mıntaklannda devam etmit-

devam edl.yOr tir. Düşman tanklarının ve motöri-
ze kuvvetlerinin taarruzlarına şid
detle muku emet edilmiş, mükerrer 

Vitebık havaliıinde 
Rusların çok müstahkem 

mevzileri zaptedildi 

Dnieper ve Duncl nin 
şimal mecralarında ileri 

hareketi durmadan 
devam ediyor 

Berün IS (Radyo) - Alman 
Bcışkumandanlığını;ı tebliği: Düşma
nın şiddetli mukavemetine rağmen 
Leningrad'a doğru ileri hareketi de
va mediyor. Düımana çok büyük 
zayiat verdirilmiş, Duna mıntaka
sında 1O1 •ank tahrip edilmiştir. 

Berlin 15 (Radyo) - Alman 
baıkurr.andanlığının tebliği: Rus as· 
kerinin Vitebsk havalisindeki mu· 
kavemet teşkilatı ve çok müstah
kem mevzileri zaptedilmi§, düşma· 
na büyüL: zayiat verdirilmiıtir. 

Bertin l 5 (Radyo) - Alman 
başkumandanlığının tebliği: Peripet 
bataklığının şimalinde geniı bir cep
hede ileri hareketi devam ediyor . 
Dnieper ve Duna nehirlerinin yukarı 
mecralanna:;. ileri hareketi dunna· 
dan denm etmektedir. 

Almanlar Smolenak'i 
zaptettiler 

mukabil taarruzlarla Almanlara za. 
yiat verdirilmiştir. Garp istikame· 
tinde kara ve hava kuvvetlerİı:lin ha
rekab ne.icesinde takriben 1 00 Al· 
man tar.kı imha, cenubu garbi isti
kametinde 3,000 kişiden mürekkep 
bir Alman kuvveti tarumar edilmiş· 
tir. 

Evvelki ~ece ve dün Sovyet ha
ha kuvvetleri düşman hava mey
danları ile tank ve motörize kuvvet
lerine hücum etmiştir. 

1 2 temmuz akşamı Baltık denizin
de torpido munripleri, hücum bol
lan ve tay"arclerin himnycııi altın· 
<la bir Alman nakliye kafilesine te 
sadüf edilrr.iştir. Baltık filosu ve 
sahil müdafaa bataryaları ate~ aça· 
rak iki Alman torpido muhribi, 1 3 
nakliye gemis: ve tank taşıyan bir 
mavna batırmışlardır. 1 3 nakliye 
gemisi ve bir torpido muhribi ağır 
hasara uğramışUr. Sovyetlerin za· 
yiah yoktur. 

Son ı_::ünlerdeki muharebelerde 
düşman, ön kıtamız tarafından mü
dafaa edile·, cepheyi yarmağa çalış
mıştır. Bataryalarımızın kahredici 
ateşiyle bu hareket durdurulmuş• 
tur. Almar. tayyareleri, nakliyatı 
durdurmak. için cepheye yakın yük 
istasyonlarını şiddetle bombardı
man etıniftir. Fakat mülazım Kor• 
novun kumanduı albndaki takım 
tahrıp edilen yerleri çabuk tamir 
etmektedi•. Buna mani olmaia ça· 

Londra 15 (A.A.) - (B.B.C.) lışan bir Alman avcı tayyar~si dü
Hitler'in karargahının tebliğine göre ıürülmüştür 
Almanlar Dnieper nehri üzerindeki --------

Finler 60 
kilometre 
ilerlediler 

Mogilew şı:hirni zaptetmişlerdir. Bu 
şehir Smolensk'in 160 kilometre ce
nubu garbisindedir. 

Londradaki 
Sovyet heyeti 

Londra 15 (A.A.) - (B.B.C.) 
I.:ondradl\ bulunan Sovyet askeri 
heyeti reisi general Golikof ile heyet 
azasından albay Dragof, İngiliz ge
nel kurmay başkanlığiyle müzako
rede bulunduktan sonra Moskova· 
ya gitmi§le:dir, Bunlar raporlarını 
verdikten sonra Loodraya döne«k· 
lerdir. General Golikof un avdeti
ne kadar Sovyet heyeti amiral Kar
lamof un riyaseti altında vazifesine 
devam edecektir. 

Fin tebliği ileri hareketi. 
nin devam ettiğini 

bildiriyor 

ıriıe . e e er e kes- d . k't ... t l 1 .. k ısa ır .... "l .. t'' nııyen ha.d· • e ın ı aa ugra ı mı, o an muna a- b l S vyet bandıralı Svanetya ~oruşu muı ur. 
hangt hilk(\ ıseler karşısında, !atı bir k~~ J daha durdurmuılardır. u unan b' kısmı da Tarabyadaki ıa11111ı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
at-a glıi metlerin, hangi icra- Bundan baıka Kiyef ıehrindeki ·as- Sapur~na,farı;thanesine bir kısmı da 
lacakı §lllek mecburiyetinde ka- kert hedefler de bombardıman edil- b?':'Ye. se f otellere taksim olunmu1t 

Helsink: ıs (A.A.) - F"uı ordu
lan bqkumandanhğmın tebliği• 
Kıtalanmız 1 ') temmuzda topçu ha
ZU"lığn.dan aonra diqmanm Lado
ga - Kareli bölgesinde kuvvetli su
rette tahkim edilmit bulunan mev• 
zilerine hücurn ederek dü,man meY• 
zileriıü biTçok noktalardan Yarmıt
lardır. Kıtalanmız bu muvaffaluyet
ten istifade ederek bazı yerlerde 
timdiki hududdan 60 kilometre ka
dar ileri gİbnİflerdir. ileri hareketi 
devaJ etmektedir. arını h . 'ddl h 1 ... l ırıncı ıını 

Ue ta • erhangi bir vesika mıı ve cı asar ara ugratı mışbr. ve bütün ihtiyaçları temin edilmiş-

d 
Yin ve tahdı't . kA lm Antrepolarda yangınlar çıkanlmıı . M' f' le. memeleketimizden ge-

l~- ım tı.lll o a- . b' . b k tir. ısa il • 
suıı birçok misal .. .. ve su tesısatınn tam ır ısa et ay- . erek Sovyet Rusyaya gideceklerdir. 
llerhaıd . lerle gorduk. dedilerek mezkur tesiaat tahrip edil- ç 

ler, b .. e, lngıltere ile Sovyet- mittir. Birçok .trenleı- yoldan ~ıkmıı Der~ .14 (A_.A.} .-. ~1?1anya
ka Ugünkfi Alman tehlikesi ve asker naklıyatı sekteye ugratıl- nın Turkiyedeki buyuk elçısı, Mos-
bi 1llSUıda, ve ona münh t mııtır. kovadaki Alman büyük elçiliği me· 

tlik UAn t asır, am murlarile Leningrad ve Batum kon· 
bUndan lb e mişlerdir. HA.d.ise 601oıluğu memurlannın, başlarında 

aretttr. B. Cevad büyüle elçi kont von Der Schulen· 
~ Necmeddin Sadak burg olduğu halde, Türkiyeye gel-... A k [ diklerini re9men bildirmiıtir. 
"""'--.::_•ka •Ierı Çl Q ln VJadivoıtok·dalci Alman baı kon-

aoloıluiu memurlan 12 temmuzda 

Balaç • l • Sefirimizle birlikte Al· Mançuri'ye vannıı1ardır. 
ear.2: _e? ~rın • • __ ~ Kont von Der Schu1enburg, Al-

ÇOCr.ıkları ıçın... man Hancıye Nazınnı man. Sovyet muhasamah başladığı 

1 
__ r.t...;, QaÜd .. _ liarargi.binda ziyaret etti zaman oahıt itleri dolayısi1e Sovyet 
~ tetldlıJerd ürü 1 1' dm ~ Ruıyada bulunan bazı Almanları da 
~ fa d e ~ ~~~ llerlln H (AA.) _ HU8Uıll1 muhabl- refakatinde getirmiıtir. Halen Sov· 
lbüt. tOc 1 ~ ~ ettiii ıöriil· rlmls blldlrly()r: Tüı:idyenln Berlln yet Rusyada bulunup da münakalat· 
~~~ kelif bulund~ büytik elçllJll B. Husrev Gerede ııe ta tesadüf edilen müıkülat sebebile 
d~ ~ --.. 'bİrbç ~ bahçeli Türkiye Hariciye Veklletl umuml kl- henüz Tütlt bududuna gelmemit bu-

Pttüteb ~. tip muavlnl B. Cevad Açı.kalın cumar- lunan Almanların eevlderi için Al-
oı-_ ;-- ....._ tetkikin bit hacet tesl günil Alman Hariciye Nazın von f ı · . S R d 
,----..-., , • e Ribbentrop'un Şark cephealndeıct ka- ~an men aat erını o'?'et . usya . a 

d•h "et'ec ~ .teaisabn matlup fay- rarglhına giderek bir k.a.ç saat kal- hımaye eden devletlenn dıplomatik 
-..JIJor. B •iiai •e •~iğini herkes mışlardır. müme9silleri nezdinde lazım gelen 
' İbti ilı.... fakir semtlerde Alman malümata göre, b(lyillc el~l- teşebbüsler yapılmıştır. 
~~ Yae ••: Bütün «mahaBe nılzln bu ziyareti Türk - Alman d08t- .,,. ___________ ..... 
~ ,. nı losl. aolraklarda oy- luk muahedesinin musaddak nü.ma
~ - km'larmalı! lıte hedef lannın taatlsl 1çln Berllne gelmif bu
~-· Bun\31 İcİn d lbet uk ıunan B. Cevad Açıkalın'ı von Rlb
.. _ lceaif bul e e «çoc • bentrop'a. takdlm etmet maltsa.dlle 
.._ Lirle unduklan mmtakalar- vuku bulmUftur. Müllkat samlml blr '-" .. -.::t coeuJr bahçesi• kafi deiil. dostluk havuı içinde cereyan etmıı
~" t-t- on bet yirmi en bir tir. Türk ricali gördükleri hü.mil le&-

Bugün 4 üncü sahifemisde: 

«La Pleiade• ve eaki 
Türk Şairleri 

Yuan: lzZET MEUH 
•• mecbmi INıbçe!. .. bulden çolı: müsald blr )ntll>a_almıt 1 . 

....... hL l ..................... .__.lllllll!U 

- Havadan mıdıT, uykusuzluktan mıdır bilmiyorum, bugün 
mm içi bomhotL. 

- 19' 1.etİl ~ 1'.~ 7orj._ . 

Macar tebliği 
Budaı>etle 1 S (A.A.) - Tebliğı 

Macar kıtaları düımanın takibe de
vam etmişlerdir. 

Orta Şark 
Mareıal Smub: cBuraıi 
harbin dönüm noktaııni 
tetkil edecektir• diyor 

Loadra 1 s (A.A.) - (8.8.C.)' 
Orta Şarkta harbin baılarnA11n1D 
yıldönümü münasebetiyle Cenubi 
Afrika Başvekili marqal Smut8 bir 
nutuk sö7lemi1tir. Marep1 demiıtir 
ki: 

Muasolini yediği darbeden dola· 
yı elan kendini toplıyamamııtır. 
Orta Şark, Hitlerin •ukutunda bü
yük bir amil olacalcbr. Asıl muha• 
rebe başka yerlerde cereyan etmek· 
le ber.ıber Orta Şark belki harbia 
dönüm noktasını teıkil edecektir. 

Geçen sene düıman taarruzu her 
feyi yıkarken Britanya yalnız bap• 
nıt. buna mukabele etti. Hitler o 
zaman bile harbi kazuıamadl. Şim· 

k f di. İılanclaya kadar uzanan Ameri-
a •· ka, ıı~lecek muharebede demokra

silerin cephımo ambara vazifesini ıö. 
tec:c:ktir~ , 

• 



Sahife ! AKŞAM 15 Temmuz 1941 ,;;;;;;... .... ____________________________________________________________________ ., 
1 Dön Geceki ve Bu Sabahki Haberler 

1 Harp tebliğleri 
lngiliz tebliği 

K:ıhire 15 (A.A.) - Orta şark Jnglllz 
bava kuvvetleri umumi karnrglılıının 
dürıku tebllf,1: İngiliz bombardımnn 
t:ıyyarelcrl dünkii pazar günü Trnb
lus"arp açıklarında bir dü..cınıan kafi
le.sine muvaffakıyetle hücum etmlş
lcrdır. '1 ,000 tonlnk bır gemiye nteş 
verilerek tahrip edilmiştir. Gemiden 
mı:azz~m duman sütunları yükseliyor
du. 

Reuter siyasi 
muhrririnin 
mütalaası 

«Şimalden Alman liulu· 
lüne karşi Türkiyenin 
arzettiği himaye®n 
istif acle ile Suriyecle 

tutunabilmeliyiz» Uç direkli bir petrol veya mü.hlın
m:ı.t gemlslne de bomba isabet etmlş 
ve 100 tonluk küçük bir vnpur da yn-
nnrken görülmüştür. Trnblu.sgnrp li- Loııdra 14 (A.A.) - Reuter 
ın:ınmın içinde bulunan biıı vapur ajansının dip)omatik muharriri di
fızerlne de mü~ddid bombalar atıl- yor lti: cGeneraJ Dcıntz ile bir mü~ 
mıştır. tareke muahedesi imza edilmesi ve 

Insillz ağır bombardunan tnyyare- Suriye harp aahneainin ortadan 
lcri cuma geces\ Blngazl Umanı ile kalkması, müttefik)erin Orta Şadtta.
DE'nıedc hnvıı. meydanlarını bombar- ki harp vuıtalannın büyük nial>ette 
oımnn etml4lerdlr. 88 tipinde bir Yını- So 1 
kers cum:ı.rtesı günü Llbya sahili açık- artmasını intar edecektir. n ay ar 
l:ı.rınd:ı. bir İngillz avcısı tarafından içinde İngilte~e. dünyanın bu kıs
diı~üriilmüştür. mında Yunanistan, Iralı:, &.,.iye, Ha-

Ai;ır bomba.rdıman tayyareleri cu- bqistan ve Libya' da olmak üzere 
mnrtcsl gecesi Rodos adasındaki düş- bC§ cephede harbetmek mecburiye• 
mnn hava meydanlarını bombardnnan tinde kalmı§tı. Irak ve Suriye mu
etmlşlerdlr. Knlııto'da 1n1ş meydanla- barebeleri birinci derecede ehemmi
rm:ı. bombalar düşerek yangın ve ln- yeti haiz muharebeler deği~)er de 
fll6klnr vuku:ı. cetlrllmlştir. daha vaziy~tin adamakıllı ıalah ediJ-

Maritza'da h.ava me;-:ınnının bina- mediği bir zamanda vultubalmuo
l&ı ve hangnrlan alevler içinde bıra.- )ardır. 
kılmış ve şiddelll lnftl6.klar vukua ge- G ı R ı·· hl ·· 
tır!mlşLlr. Yerde dağı.nılı: bir hnldc . enera ~mme ın zır ı tı.omen-
bulunnn tnyyarelerl tahrlb edlldlgl len , Sotlum da durdu~ulmu~tur. 
:r.ann.-::\ilmektedir. Han. meydanının Irak ta sulh ve huzur yenıden tees
şarkındnkJ orman, tayyarelerimiz ny- süs etmİ§tİr. Mahalli kıtalann kuv· 
rılclıklıın zaman yanmakta leli. vetli mukavemeti yüziind~n olduk-

Kattavia hava meydanında da yan- ça büyük gayretler aarfedilmesini 
gııı ve infilaklar vukua getirilmiştir. icap ettiren Seriye iıi de halledilmek 
Bu harcktittnn bütün tayynrelerlmiz üzeredfr. 
aalımen dönmüşlerdir. İngilizler, lr1tkta olduğu gibi Su-

Alman tebliği riyede de ya)nız askeri hedeflere 
hücum ederek mümkün mertebe si-

Rerlin 14 (A.A.) _ Alman Başku- vil ahaliyi korumuşlardır. 
mandanlığının tebll~: İngiltereyi lngiJizlerin bu tarzdaki hareketi 
çev1ren denizlerde savaş tayyareleri yüzünder Vichy kuvvetleri ı>azı 
bir kafile arasında ilerlemekte ..olan yerlerin maı.uniyetinden istifade et
ikı şilep! berhava etmişler TC cUAer ikl mifler ise de menabii tükenen ge
tlcaret vapurunn 1sabeUer kaydebnlf- neral Dentz. her türlü mukaveme• 
leıdlr. tin faydasız olduğunu anlayıncaya 
Sav~ tayyarelerlnden mürekkep kadar ileri harelı:etine devam edil

bavn teşekküllerlmlz dün gece İngll- m" tir 
&erenin cenub ve cenubu şarki sahil- ıtM.: . 1 · . · t 
leri açıklannd:ı liman tesisatını bom- uttefık er, tımdı tımalden ge e-
balamışlardır. cdt bir AJman hululüne karıı Tür-

IJÜ<Jman Alnıanya üzerine zayıf kiye'a.in biı- tampon dev~~- ol~rak 
akınlar yapmış ve Almanyanın şlmali arada bulunmasının arzettıgı hıma
garbislne bombalar atmıştır. Ha- yeden istifade ederek Suriye' de tu
sar olmnm~ır. Gece avcı tayyarele- tunabilmelidirler. Habeıistan harbi 
rlmlz blr İngiliz muharebe tayyaresi hemen hemen bitmiş gibidir. Bina-
oüşurmüşlerdlr. enakyh Mıaır'a kartı yapılacak hir 

Jt 
' 

t b l 'ğ tehdid y:ılnı..;:: Libya cephesinden ge-
a yan e l I lebilir. 

Roma 14 (A.A.) _ İtalyan orduları Orta Şark İngiliz kuvvetl~ri ba,-
tımumi karargiihının 404 numaralı kumandanı general Auchın Lech 
tebliği: Şlm:ı.li Afrlkada bir düşm:ı.n oimalden, cenuptan ve ıarktan bir 
müfrezesi, toplarımızın cndahtlle fi- tehlikeye maruz kalmaktan kork
rarn lcb:ır edilmiştir. mıyarak hütün enerjisini burada 

Tobruk cephesinde mihver devlet- toplayabilir. 

lngiliz 
deniz altı/arının 
muvalf a,kı~eti 

Suriyede 
mütareke 
kati leşti 

----------~-------~ 
Kısa Röportajl~ 

« F ormidable ! » 

İstanbula gelirlCen yara· 
lanan İtalyan petrol ge
misi tamir için lta~aya 

dönerkeD M.hrildi 

lngiltere 
mütareke ve 

müzakere 
istemivor 

B. Clıi.claill cHer 

ı Kadıköy vapurunun Jüks ~ 
ml4rf;ndı:. iki bayaa konuşı.tY~~ 

K " 1 d•• l..ah 1 chı:. "'lıri, tanınmış bir Er111~. atı an apna un aa'f di~isınin zevcesi. Öbürü de gıı 
imza edildi zt:lliği ile meşhur bir sarışın. ,. 

- Formidablel - diye ~~ 
tayn bir ]uf atılması üzerine~ 
lak kabarttım. 

•_ı_ 1..-- ~ · • · Berlin 14 (A.A.) - Vichy'den 
uaruv,,e ~:yemet D.N.B. aı'ansina gelen haberlere gö

_·...1--a~a ·_x1 __.. 
ec:ıwç._.~ ·-• - e Suriye :ihtil&fını haJleden anlatı-

Loadn. 14 "(/\."A. r - A&rall&~ ma bu saball general Dentz ve gene-
dair~ tebliği: ·• .!A: __ ·..ı al Wilson tarafından imza edilmiş-

ft.kdoni.z ku...-vetleri llatllumanda- cZİrfl M irnf....,. •eOl'e• tir. 
ai emri altında Wunan denizalt.ıla- .niden 6iiHin 6e:ıeriyetin VICby ı 4 (A.A.) - Aklta' da pa-
nn yeni mu·nffakiyetlerin.i 1:u1dir- liaı ri-yefi ve tereli rafe ~dilen m\itareke bugün imza-
mittir: .,. _ı.._ ·..ı~al....L_• nacaktır. Parafe edilmezden evvel 
E~eke denizaltJaıırnızdan biri· 19K,-_,, ~ lftllT ıır rauıx ve İngiliz ukeri makamları 

nin torpili ile aiır hasara u4n>'aralt arumda cer~yan eden fikir teatile-
İstaabula giden S.232 ton1uk ltal- Lo..lr~ 14 (A.A.) _ Revter bil- rinin hareket noktasını Fransızlar 
yan Stıombo petrol aemisi timdi ta- diriyor: tarafındaL mücadeleye 'devam im
mir için lta}yaya dönerken ha tırıl- Hydepult' da ıml ıniidalaa k.uv• Unı k'almadığının kabulü teıltil et-
mıtbr. . Tetlerini teftiften ı.Prdikten eollTa .mittir· Ayrıca Fra.ıız kıtalannın 

Kev. bir ailtahlı ticaret knıvazör\i Bat kil ~r CKurellill d.iier hü- Suriye erazf.ini şerefli bir surette 
ile _hir de.troyerin ~ay~inck ola- ~~ erllii ve I.:ond.ra komiserle- terketrneler' meselesi de görü11ül
rak: ıeyalııat eden .~ır. ltafileye men- n ile birlide t:onCba kontluio mec- miiftür. Mütareılae anlatmasının met
aup 5.500 tonluk bır ıaşe vapuru ba- lieinin miealiri olarali ı;ğle yeıneiini ni nqredilecektir. 
bnlmııtır. • . . .. yamiıtir. Yemekte yeni Zellnda iyi haber alan mahfillerde bu met-
Ec~ denızınde düıman kıta~h v.e Batvekili Fruer de davetli olarak nin Fransız hükumeti tarafından 

asken malz~~e nakkd«ı biiyuk blJ' lıazır l)ulunaıuıtur. reddolunı.ndan çok farklı olduğu 
yelken gemm batınlmıştır. Mieter Cburchill radyo ile de neı- söylenmekt~dir. 

Diğer bir denizalb açık denizlerde d'l bir nutuk iHd ederek Lon~ Yeni prtlar siyasi mahiyette ol-
h. b" d"" · · d""f d re ı en d le • 1- "k h"" ıç !r uşT?.an gemısı1?e tes:' u e e- dra kontluğuna ait büyüf HalJ'in mayıp sa ece as erı ve tunı u-

Şimdi bir taksiden inip vnP; 
ra yetişmişler meğer ..• Heyce 
jçindeyc"ier. Zira baılarınd,I 
küçük bir vak'a geçmiş ... 

Sarışm güzel, son z.amıınl•" 
da, seviştiği erkekle dargınfll1f' 
Esaser. bu, şehrimizin ba~lıt' 
mondanite dedikoduları arasııı· 
da ... Amma, bozuşmanın sehl" 1, 

hini kimse bilmiyor... Zira, _,.. 
rif icadın, pek mi pek sıkı ağıılı: ı: 
c':ırl Her gördiiğüne meselt~ 'ıt 
anlatmıyor... Ancnk, Erme"' 
ditçinin pek itinıat ettiği ze"'' :: 
aile takside lı:endini yalnız hi~e' ;~ 
dince, başlamış efendim, en iıı' 
ce teferruata knd3r .. . F ransı~• 
konuşuyor; artıda sıradıı d11o 
adeti veçhile dormidable> kt' 
lime.sini savuruyormuş .. . 

Acıllltrr.11 aplatmış ... Bere~ 
versin onıda kimse yok ... B•' 
kn bir kadın arkadaş dnhi olı• 
bu sözleri süyliyemez doğrusu · meyınce du~anın Bıngazı yakının- dan yıkılmamış olaa ... ıdan dolayı ltümle-i ihtiva etmektedir. Fransız 

da demirli gemilerine topla h\icum me uniyetini aiıp}iyerek e:ıı:cümle kıtalarına askeri ıerefin icabettirdi-
etmiıtir. Bu taarruz esnasında 1. SOO de:ntir lı:i: · ği muıtmele yapılacaktır. F'rıın•ız kı- ı 
tonlu le bi~· i~şe vapuru ile bir •ilahh 8~' sabah Hydepark' da gördüiü- talarır.ın Su:-iyeyi tahliyesi de düşü
balılı:çı .. geımsi muhakka~ surette ha- müz maı zara Londra aivil müdafaa nülmii'°tür. Demek oluyor ki Akka 
sata ugratılmış ve belkı de batırıl- kuvvetlerinin kuvvetine ve miiessi- mütarekesi fngilizlerin 1 O temmuzda 
mış~~ • riy~tbe dair hepimizde çok güzel teklif c.tt;kleri tartlardan büsbütün 

Tam Kadıköy iskelesine var· 
r.ıışlar; şoföre parayı vermişler: 
adam, mükemmd bir Frnnsıı 
~ive~ile: . 

Dıger gemılere taarruz intibalar bırakmıştİr. batk.a bir zihniyet tesiri albnda ya-
Londra 14 (A.A.) - Hava ne- Şimdi biz kendi lteadimize 111 au- ~ılm1fhr. 

zaretinin tebliği: ali sormak mecburiyetindeyiz: Hava imza münasebetile general Wil-
Blenheim tayyarelerimiz bugün taarruzlari acaba yeniden başlıya- son'un nefrettiği mesajın nezaketi 

öilecle~ ıon~a düşman ticaret seyri- cak mıdır) Buna ba,layacalı:larını Vichy' de t.! • tealim edilmektedir. 
aefainini araştırma vazifesini yapar· tahmin ederek ce'Np v.creceğiz. Ayrıca mesajın İngilizlerin Suriyede 
iten Hollandanın Frise adaları açİ- Bunda.1 birkaç ay evvel dahili emni- Fransız kU".(Vetlerinden l>qka ya
ğında küçük bir lı:afileye hücum et- yet nazın t~ arkadaılarından önü- hancı luvvetlerle lı:arşılaşmadılları· 
mişlerdir. 6.000 tonluk bir gemiye (Devaınf aabife 6 sütün 3 de) nida itirflf ettiği tebarüz ettirilmek-
ilç tam iaallet va~ olmuş, 3.000 ton- e<fü. 
luk diğe: bir vapurun teknesine 
bomba düfmÜJ ve 1.500 tonluk hi
mayeli bir vapura da arkadan ve 
ortadan isabet kaydedilmiştir. Bom
bardıman tayyarelerimize hücum 
t.den bir düşman avcısı denize dü
ıürülmüştür. Hiçbir İngiliz tayyare
si kaybedilmemiştir. 

Almanyanın 
bir talebi 

Habeşistan da 

Galla Sidamo mıntaka· 
aındaki İtalyanlar da 

teslim oldular 

Kahire 14 CA.A.) - Şlmdl alınan 
mi!temmlm haberlere göre Galla Sida
ıno"daki İtalyan kıtaları kumandanı 
general Gam?ra 3 temmU?.da muha
sematın tatlllnl teklif etmiş ve Ha
beşlstnnın cenubu garoi.sinde hare
katta bulunan Belçika kıtaları ku
mandanı general Gllllaer ile görüş-

lakenderiyenin tahliyesi 
Londra 1-4 (A.A.) - Kahiredcn 

alınan bir habere göre temmuz ayı 
içinde lskenderiyeyi terkeden mülte
cilerin aC'edi 90,000 i bulmu§tur. 
Bunlardan 60 bini yukan Mısır' a 
gönderilecektir. 

Besarabya 
ve Bukovina 

- Formidablel - demesİJI 
mi) - Konuştuklarınız ciddct' 
harikulade baynn filfıncn ve fıı· 
lanca. .. Ben, ikinizi de tanıdı· 
w "b" A d rrı"ıı gım gı ı vrupa ıı uzun z.a . 
bulundu~; ecnebi diller bih' · 
ri=n... Esasen şoförleri sağ•' i 
sanmak hayli hatadır: Bizler bll ,~ 
gidi~le bütün lstanbulun esra11rıı ı ı 
öğrencet!ğiz .•• 

Bayanlar: 
- Forınidablel - diye tıe

yecanJanaralt vapura kaçrnJi' I;., 
!ar ..• 

lıte ~im<li onun için hala he· 
)ecandl\ydılar. 

y.Ç. 
~ 

Teneke tevziatı 
,, 

Evveli. konserve ve gazof 
kapağı yapan fabrika]ar' 

tevziat yapılacak 

lcrinln hava te~kküllcri düşman Bu muvaffakıyetler bir yıldırım 
r.ıcvzilerlnl bonıbnlanuşlar ve Mnrsa llarbi kadar göze çarpacak mahiyet-

Baltık ve Şimal buz 
denizlerine hastane 

gemiıi gönderilmesine 
Sovyetlerin cevabı 

mek üzııre bir murahhns göndcrmı,. -
tir. Teslim olma şartlan, Mavi Nilln Rumen memurları yeni- Ankua 14 (Telefonla) - füıber"' 
cenubundakl bütün Habeşistan ara:ı:i- rlldlğine göre memlekete k"ıfl de~ 

Matrouh civarındaki depolarda. ynn- t • ı '-1 b b t 'it · 
gın çıknrmı.,lardır . •. o manıaıı; a era er ngı cren~n 

T b k••ft to ....,1 i 1 t elmde bulunan kuvvetler ve lngıl-
sine şt\mll olnıak üzere 4 temmuzda den vazifeye ba,ladılar de teneke ithal edilmi~lr. Bu ten~..41 
hnzalnnmıştır. !erden milhlm bir kısmı konSCJp 

o ru ..... pçu mevu er , n.şe e- • . h ckA h · d 
slsatı motörlü vasıtaların tahaşşüd tere yı ar at sa nesın en ayıran Moakova 14 (A.A.) - Tass 
merk~ilerı ve liman mtiessesatı bom- mesafe. nazarl itibara alınırsa, on- ajansı bildiriyor: Bulgnristanın Mos-

İtalyanların teslim olmnsına, şld- fo.briknlarlle tcncl:cdcn garoz knP'~ 
dctli bir topçu hazırlığından oonra Bükreş 1 4 A.A.) - Rumen me- yapan fabrikalara tevzi ed!lecelt t. 

bardıman cdilml~Ur. darı da az parlak değillerdir. kova elçisi B. Stamenof, Alman hü-
. Trnblusg:ırbe hücum et.miık teşeb- Almanlar ~ general. De~tz'i kabil klımetinin müaaadesile 1 1 ve 12 

Belçika kıtalannın yaptı~ı kuvvetli murlan Çernoti ile Bukovinanın baş· Tesblt olunan esasa nn.znran tc\'ı~, 
bir hücum taka~düm etmlştlr. lıca. ,ehirlerindeki vazifelerine yeni- bu fabrikaların bir sene zarfınd!l ~ 

bl
3 te~tamu~ tıtklaJjyfnnt~~~~rd~aslaBntı den başlamışlardır. Bükreşle Çernoti fetılklerl teneke mikdarının ytizdC~ll' 

busilnde bulunan l1d İngiliz tayya~- olduiu kadar u~n hır muddet mu- temmuzda Sovyet hükumetine ver-
si, nvcı tayynrclerlmlz tarafından du- kavf.mete tefVJk etmekten batka ..l!~· t l l Al ,. "L•me•: · 

r mu re-.e e e ,._e ır. d .. ı· · d'd veya yüzde 40 ı nlsbctlnde yapılnc--mütarekc teklifi 4 temmuz oiinü saat arasın a posta murase atı tım .1 e.n 1 ~ 
2 de Galin Sl.damo'da bulun"' .. "~ bütün haılamış bulunmaktadır. Yenı brr tır. Bundan sonra lklncl bir pnrt ~ - ·· ı ·· ı ı ı ı d d ._ft S • • d h" h" ......_,., no a ar a man nu~u unın ıuru muş ve a ev er ç n c en'""" lB'ıy>e ye yardun hususun a ıç ır 
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'hl" La 11 
dünnü..tfir bb"" I ) l ı ~t~nn tarı ı naye 

.... neke de teneke ne iş gören diğer 
İtalyan kuVTetlerlnln yanl 15 bin k.l- karara kadar Beıarabya ile Bukovi- tekküllere tevzl olunaenktır. 
şinln tarpamlle teslim olınası ~klln- nada yenj işgal edilmiıt bulunan ~ "" · tete uste bu unmamtŞ o ma an ca- ,_ 1 · • • d B it k d • 

Düşman tnyyarelerl Rodoo adasın· ı.,,_, d'Lk • mu~ave esıqe 11tına en a ı enı-
' oc:n ~ attir. · i1 • 1 B d · · h t da bazı mahalleri bombardıman ede- Su . • deık" Al 1 1 T ·ı zı e pma uz enızıne as ane ge-

rek biraz hasar ika etm~lerdlr. Şarki . harıy~ • ~ I m~~-~r, ngı ~ 1 J- misi olarak birçok büyük vapurlar 
Afrlknda Uolchefit mıntnkasında. şld- ~ re etı . 1 ar UGY .amaz. aun .e göndermek niyetinde olduğunu Rus 
dctıı topçu faaliyeti görülmilştür. ~u memleketi ~erketmışlerdır. Dı- hükumetine bildirmiştir. Hariciye 

de tecelli etmiştir. yerlere yolcular ancak muayyen 
Belçika kıtıU,arı Sayada. general aslr.eri, ıiyaal ve iktisadi sebeplerle Ankarada bir fiat mür•" 

cer taraftan Sunye tayyare meydan- h ile k · • B M } t f b b 

Gnzzera. ile beraber iki fırka kuman- girebileceklerdir. kabe kursu açıldı 
danı general ve blr çoğu subav olmak 
üzere 1200 İtalyan ve 2000 kadar da Bülaq 14 (A.A.) - Nazırlar Ank.'lra H (A.A .) _ Ffat mürn~ 

] d • "f ·0 d . k 1 a omıserı . o o o . u eya-
arm an ıstı a e e emıyece o an 1 k 1 3 d B Almanyaya hava akıni Alm J K"-- • d S . 'd ki nata cevap o ara temmuz a . 

ta a• ar, ıclaorısla ad un!e.f ed Stamenof a yaptığı tebligatta bey-

yerll er ve erbaş bulmuşlardır. meclisi dün öğleden aonra to~ana- işlerinde kullanüacnk kontrolörle ıf 
rak Besiuabya ve Bukovinada yapı- yetiştirmek üzere İst:ınbuld:ı ııçıl~ 
lacak teşkilat ve tesis edilecek mu- ol:m blrlnci kursu tnklben bll il' 
vakkat idare için ittihazı icap eden şehrimizde de ikinci bir •Flynt. JJl 
tedbirler hakkında yeniden müzake- rakabeo kursu açılmıştır. 

J ondra 14 <A.A.) - İngiliz hava ~~~e. mey ~ ~rı~. an ısti ~ e ndmilel muahedelerle mukavelele- Çindekİ Almanlar 
nezaretinin tebliği: İngiliz bombardı- et~H:n zaman gıbı hucum edemıye- . Al h""k• t" t ( d ·d· 

tn 1 rl dil ld Al •-) d' rın man u ume ı ara ın an a ı-
nıan yyarc e n gece yen en - ceıı: er ır. ce ve .;..temat·ı'- b"ır eurette ihlal edil-
ma.nyruun şimali garbisi üzerinde - ~ " 
uçuşlnr ynpmışlardır. Her ne kadar Clı b H melde olduğunun sabit olması üzeri-
ham müsaid olmnmaktn devam et- er ourg ve avre'a ne Almanların La Haye muahedesi 

Grup grup Hindiçini'ye 
gidiyorlar 

mi~ de tayynrelertmlz bilhas&ı. Bre- bava taarruzu hükümlerine riayet edeceklerine 
men ve Veg~s::ıck'dakl endüstri hedef- Lo 15 ( Ö" . . S h .. ,_A · • • " O 
lerinc geniş mikyasta hücumlar yap- ~· . ("--A.) - grenıldı- ovyet uıı:umetımn ınanamıyacagı- Tcboung King 14 (A.A.) - . 
nuşlardır. Am.,"ierdam ve Ostende gme ııore İngihz bombardıman tay- nı bildirmiştir. F. 1. : Transocean ve D.N.B. nin üç 
dokları da bombardımnn edllınlş Rot- yareleri dünkü pazartesi gunu Sovyet M;ltimeti Alman ordusu mümenili, Çin - Alman tirketi tara
terdam'da petrol depe>larmda y~gın- Cherbowg ve Hawre'da doklan ve tarafından, en ba&it hukuku düvel fından lı:endilerine tahsis edilen 
lar çıkanlmıştır. Avcı tayyareler:im.lz Npurları hombarduaan etmitlerdir. prensipleri hilafına Sovyet hastane- kamyonla Hindiçini hududunda ka
düı: gece yaptıkları taarruz! keşifler OıCTbour'da 6 000 tonluk bir lerinin bombarC:lanan edilmiş olma- in Congtcbeou'ye gitmiflerdir. Bil
esnnsında §lmnll ~aki Ü§ına}l V1FUra i.a;2ct b;dedilmiştir. Keza ıını timdiden protesto etmiı bulun· haaaa Alman iş adamlarından mü-
tayyıı.re meydanlanna hucum etmiŞ- _ı_.__._ h d L· d f l ma'-tadır. Bu vazı"yet ' -aruonda Sov- ,_,_ ·1c· b' d .. " .. lerdlr. ~nn cenu un aıı;ı cm ryo u ıı; .ıt ..-··· re~ıı.:ep ı mci ır grup a onumuz-

..... _,_ ...,.~ garı ile lokomotif depolarına ve bir yet IWKumeti Alman hükumetinin deki per•embe günü hareket edecek-
Bütün bu harckAta ~- ......,.. h'"L l "' bombardıman ta. n-1 lm1zd yal- fabrikaya <la tam isabetler kayde- La Haye mukavelai ii«.üm erfoe tir. Başlıca Alman diplomasi mü-

yy ... .,.er en d,.___. . . . ... '- t ·1 1 '-'- 1 
nız biri ~ne dönmemiştir . nıaııtır nayet ebnıyecMl ve aaı ane genn e- mesşil erinden müreJı;.ıtep o an son 

Al J f Daha sonra avcılar refakatinde rini a~.ert maı..atltır uğrunda k1:1l- grup da 25 temmuz tarihinde tayya-
man ar, 9 ngiliz diler bir Blenbeim teşekkülü Har- l.anmak isteye.ceii huausunda §Üphc- ·re ile buradan ayrılacaktır. 

tayyaresi dütürdüler zclnouck' da demiryolu depolarına ye düşmek için biitün de illere ma- r - _ •• .. 
Berlin 14 (AA.) _İngiliz savaş hücum ebni,Jerdir. Hedefe birçok lik bıllnnmalı:tadır. Binaenaleyh Sov- Malta açıklarında buyuk 

tayyareleri avcı tayyarelerinin hima- bomba salvoları düşmüıtür. yet hükUmeti hu gemiler lWıklcında bir hava muharebesi 
Ycsinde olı ak b hah M _ Yedi d~··' an avcısı tahrip edil- 18 il1"etrin 1907 tarihli La Haye Roma H (A.A.) _ Cumartesi gün-

• u aa anı sa . . lk" il' b b d k '--" . b'k" •• hillerhe hücum te bb .. .. d bu- nuıtir. ı ng ız om ar ıman tay- mu avere5ının tat • ıne rıza goste:- kü İtalyan tebliğinde blldlrlldlğl gibl 
ıe usun e .. 

1 0
.. ,. .

1
. k 

11 
__ 

Junml.lşJnrdır. Alman avcı tayyar~- yaresı ı e ort ıngı ız avcısı ayıptır. remez. :Malta adasında Muu..bba tayyare 
I · 9 J ·ı · · d" ·· •. 1 A !'- d k ul .. mcydnnma karşı yapılan akını taklb 
e_n ngı ız tayyaresı uşurmuş er- A mer1Ka a aras arı ecıen hnva muıı:ırebesı Ak.denizde 
dır: ~unlardan dördü savaş tayyn- vrupa ile m ·· nakalat Rio-de-Janeiro 14 ( A.A.) şimdiye k:ıd::ı.r vuku bulan havn. mu-
:resıdır. Edime GAfıam) - Avrupa pos- Buıadı. b'ulunnn bitaraflık komisyo- harebelertnln en ehemmiyetlisi olmu'l-

Bristol - Blenheim modeli~e tay- ta münı:ıkali.tınm bn§laması üzerine nu, karaısularımn 12 bahri mil ,mesa- ttıı•. _ 
yarelcrdcn mürekkep bivteşekkül bir müddcttenheri durmuş olan feye kadar geniş]etilmes.inin 'Ameri- Bu hava muharebesine yuz }'.adar 
H •· · d ·ı '. h d"I E..J' - B b _, _. "Alp il k · tayyare ljtlra.k etmlş ve HurrlcMe 

?vre uu nn e tamamı c ım .n ~- ı - Ulllle - a tte:NU - tt u u arasın- an rnemlel.:etlcri menfaatlerine uy- tipinde dört İnglllz tayyaresi dilşürül-
mışt~r. _Alman avcı .. tnyyarelerı hucu- dnki yolcu nakliyatı baılamışbr. Bu gun olacağı Roktai nazanni itlifak)a müşür. Muh:ı.rebeye iştimk eden İtnl
ma ı"tırak eden duşmaa savaş tny- hatta tahsis edilen bir otobüale tren tasvih etmit iae de laenüz bu hususta yan tayyarelerinin lrcpsinln \islcrlne 
yare c:-ini r: hepsini düşürmüşlerdir. yolculara tıldip aelmektedir. kati bir karar alınmamııtır. dönduklerl malüındu.r. 

relerde buh·nmuıtur. İaşe müsteşnn B. Şefik aoycr'~ 
Nazırlar meclisi ayni zamanda vermiş oldut,'U ilk dersle açılnn Jr. 

b"uğdayın fiahnı tesbi tetmiı ve lluğ- kursa 55 namzet iştirak eylemekte t/' 

day istihsalah ile aatı~ını mürakabe 15 gün devam edecek bu kurs d~. 
etmek üzere bir bug" day ofisi t~Li resinde namzetler, tlat mürakabC .. _;.& 

~ - !eri üzerinde ameli ve nazari tatblP" 
line karar vermiotir. göı eceklerdlr. 

Hırvatiıtanda katolik 
olacak Sırplarla; 

ortodokılar 
Zağrep 14 ( A.A.) - StP.fani 

ajanaından: Auatachi zabıta te,kila
tı kumandanlığı, katolik olmak is
teyen Sıplarla ortodokslann 15 tem
muza kadar hususi sicillere kaydo
lunr::alar:r.ı karar altına alml§hr. 

Boanada bir otobüs nehre 
yuvarlandi 

Gençlerbirliği, Altaya 
4- 1 galip geldi 

Ankara 14 CTelcfonl:ı.) - Türltl~ 
!utbol blr1nclliği miisa.bakalarmıı b ı:t1 
gün 19 Mayış stndyomurida d""ıı 1,, edllrnlştir. Ankara Gençlerb!rliği ~ 
İzmlrin Altay takımları acasınd cll· 
maçta Genç1erbirllğl 4-1 ga..1.lb ge!,. 
M\lsa.bakaların finali yarın ya.pııac 
tır. .... 

lfe demeli? 
Z:ıfreb 14 (A.A.) - Stefanl ajan- cKutkullandı> diyenler var· 

sında.n: Dün Bosıudn. müthiş bir kn- ~ Kelimenin aslı ckuşku> olduğu· 
u. olmuştur. Gönüllü iş servisine men- na göre: 
sup 26 lise talebesi, beraberlerinde 
n.ltı da profesör oldultu halde Jajoe'ye cKu .. kuUandı> 
gitmek üzere otobüsle Banjııluka'd:ı.n dememeli·, 
hareket etmişlerdir. Jajoe'ye bir ka.ç 
kllomctrc mesafede otobüsün volnm 
kınlmJş ve otobüs Urbas nehı:J.ne yu
varlnnmıştır. On bir kişi ölmü,, on 

4.Kuşkulandı> 

demeli! 
beş klşl yarnl:ı.nmıştır. Şimdlfl? kadar l ~ 

be~ cesed çıkarılmıştır. '-----------------



~KŞAMDAN AKŞAMA 
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Musikiye dair 
tuluat! 

( )11 ................... o 
~--~~;s!~!:!.~~.!.J~~ ... :i!..ıi!~~.iil~~~~=:..=:i~.==:~=.::::.::;. .... -.1 Garip bir buhran 

d Hürmet ettiğ~ münevverlerimiz. 
an Bay Seyfi Ç., ayni zamanda 

garp musikisinin değerli amatörleri 
arasındadır. 

Beni görünce dedi ki: 
- Gazetenizde radyoya ve ala

~kar~ ~air bayii yazılar çıktı. 
ep~ını. alakayla okudum. yalnız 

Muhıddın Sadak'ın d'" ·· el . h ~unc erme 
ak verdim. Şayet ayni rnevzua av

~et ederseniz, lütfen bir ciheti t ba 
rliz ettirin. e • 
-? 
- Takıirn d •- • rney anmdan geçer-aen, cıvardaki • 1 

de • &azmo ardan hanen-
la" aeslerı aksediyor. Bu, adeta ku-
&Unızı tırrnalarnakta. ç::_ı_,, 1 h1rkacfır ...._u a a-

o • Şayet garp musikisi olaa, 
b ınodern meydanın tabii letlamm.a-
1 aaraamda bulunacalctL Dikkati bi· 
e celbetmiyecekti. Şimdiki hal uy. 

lnuyor. ÜılupıuzlUk •-kil -..ı· 
B 11_. • • .._ -=uıyor. - e .. ı .. z· al ıwn açın ... - dedim. -

arMuhaturkadan hoılannuyoraunuz. 
atabırn: 

d - Aıal. ıöylernek utediği b ka • 
ı. - d .. .. aş y o·:· ıye ıozune devarn etti. -
unyada be.,.. 1 ·ı l • tek 111 ik. " .. e mı e maluyette bir 

ve Ah:ı ı vardır. Buna da, İtalyan 
Faraza İ rnusikileri esas olmuştur. 
ıikiJer• ıpanyol, Yahut Macar mu· 
konae:ı~ . millidirler. Bunlann 
kabiJd' verilmez. Alaturka da o 

1 ır. 

44'• 

«Hitler bana ded' ki. . imi' 
llletbur kitab ı •• ııı •• as ı 
okuyahild' ı ancak son gÜn}erde 
da, (k ~'!': Alman şansölyesi bun
Yet d ~ ısıne atfedilen sözler şa
Yor. 0R1'uyıa) takriben, şöyle di-

nu-:-. Gel'!eraller, harbin ne olduğu-
h !'I_ ıytı fanla) amamıtlardır. Zira tek-

._ e er t'• ' 
Yeni h r~a ıçınde boğulmt14lard0". 
İçin ark hını· ne olabileceğini gönnek 

as er ık meal .. • · d rnak · egının ışında ol-
ıcap ederdi. lşt be b • Yette h b' e n, u vazı. 

ar ı lasaVVur ediyorum 
44'f. • 

h . Ne ben, ne de haıka her hana1 
ır '"'el' • •. ... 

h b 
~ aşı guze) vatanda• iki' 

a •ande H' 1 ,. ._., mus 
b. ' ıt er ın sözlerine .. • 

ır iddia iler' •. muvazı 
de .. ili ı •urmek hakkmı haiz 
fahlt z. Ancak 'u kadarı var ki. .. 

assas olmadan dah. mu-
rak etmif bir k" . ı - kırkını id
le - ataiı yuk ur~aarz sakini ııfati
da ald.---'ı'm da~ .erdmevzu etrafın-

aa aresın e "tal 
Yan etmekten bizle • •-· rnu ea be
tnez ! rı Ktmse menede. 

Binaenaleyh B 
dedi.n: • • Seyfi Ç.'ye şöyle 

- Fikr' · 1>-, ınıze i•tirak edemı'yorum D«Dsetfw• ' t ... • 
mili• ~ınız ıspanyol yahut Macar 
de ~ rn::-Jeri kA111lığı olarak biz
i( e alk türküleri var: Zeybek 
aıtamonu s· K ' 

İre h l • ıvaa, aradeniz ve ıa-
«al tva an. Fakat hunların yanında 

a urkaııı dediiimiz fasıl !L' • 
Yasıyor B b •. .. . muıuusı 
milel • ~· utı.ın hır $arkın beynel
z• .. - ksiJa~ı ~r =. Asuri mabedinin, Bi-
t-.. aseıının Bak A • • ran ah d ' u ateşgedesanin, 

Şehrimizdeki r 

Vekiller 
Maarif Vekili lstanbulda 

bir hafta kalacali 

Şehrimizde 1'ıulunan Maarif Veklll 
B. Hasan AU Yücel dün ıstlrnhat et
mi~tlr. Vekil bu sabahtan itibaren 
~hrimlzde yapaca~ tedkiklere baş
lıyncaktır. Vekil bUhassa. yarın açıla
cak bulun:ı.n ikmal kurslannın vazi
yetini g&den geçlrecekUr. Maa.ri! ve 
klll üntvers1te vesair mekteplerin ye
ni 1htlyaçlarHe de meşgul olacaktır. 
Vekilin oehrlmlzde bir hafta. kalması 
muhtemeldir. 

Adliye Vekilinin 
tedkikleri 

Adliye Vekili B. Hasan Menemen
cloğlu dün sabah İstanbul adllyestne 
gelerek icra dalrelerlnln teftlşlle meş
gul olmuş ve bu teftiş ve tedkikler 
Öğleye kadar devam etmiştir. Vekil, 
öğleden sonra. Beyoğluna geçerek Be
yoğlu adliyesinde de tedklklerde bu
lunmuştur. Müt.eaklben tekrar İstan
bula gelmiş, müddelumuml B. Hikmet 
Onatla birlikte ceznevlne gltmlş, ora
da da tedklklerde bulunmuştur. 

Lozan günü 
Üniversite rektörlüğü 

program hazırladı 

Uç cinayet 
iki genç iki kadını, bir tavuk 
meraklısı da bir genci öldürdü 
Dün, ilciıı aok, bir diğeri de tavuk 

yüzünden ü.; cinayet işlenmiştir. Üç 
kanlı h&dise hakkında mahallinde 
tahkikat yapan bir muharririmizin 
aldığı malumat oudur: 

Sultanahmed cinayeti 

Vasfiye. hastahaneye yabrılmİJ
tır: Ali dı•, aorguaunu müteakip tev
kiflıım ~ye sevkedilmiştir. 

Eyüp cinayeti 
Bir tavuk yüzünden yirmi .ilô yaş· 

larır.d& b~ gencin öldürülmcsile ne
ticelc :ıen cinayet de Eyiipte Tahta· 

Sa.hah saat sekiz.... Ahırkapıdaki minare sokağında bir bostaa önün-
Tüt:!n inhisar <lepoıunda çalışan iş- de işlenmiJtir: . 
çi kızlardan on altı yaşlanndaki M~ Eyüpte Oçoehitler mahalleıınde 
zaffer, Sultanahmette, yanan adliye yirmi iki y~larında Kudsi Balyemez 
binasının enkazı arasındaki kestirme ismir.dc bir genç oturmaktadır. Ay
yoldan Ahırkapıya inmek Üzere bir ni sokalı:t:ı Veli ieminde biri de ika
arkdd~ıile beraber üerlemekted.ir. met etmektedir. 

Muzaffer, biran sonra başına ge- Velinin evinde lieslemekte oldu-
lecek faciadan bihabCT, arkadaşile ğu_ tavuklar vardır ki, bunlar sokağa 
güle söyleşe yürürken, birdenbire çıkıp dolaşmakta bu m~yanda, ~ud
Halıcıoğlunda oturan Behzatla kar- sinir. bahçesine. de gırmektedır~e.r. 
şılaşmıştır. Bundan bir müddet evvel, Velının 

Behzat, bundan bir müddet ev- tavuklarından ikisi kaybolmuş, Kud
vel, MuzaHerle ni~nlanmış, bir siden sormuş, 0 da komşunun tavuk
müdclet nişanlı olarak konuşmuş- !arına b~kçilik edemiyeceği şeklin· 
lar, fakat son zamanda genç kız, 1 de .'.:evaplar vermiş ve bu arada d~ 
Behzadı beğenmemeğe başlamış ve bazı ağır sözler aarfetmiştir. Velı, 
ondan yüz çevirmiştir. Dehzat, ni· ı' Kudsir.in bu §ekildeki söz ve hare-
şanlısını durdurmuş ve ona: ke.lerinden muğber olmuştur. 

- Muzaffer, şöyle biraz gel d e Kud:ıi, gc:; vakit evine dönm~~te 
seninle konuşacaklarım var 1 de- jken bir bostan civarında Velı ıle 
miştir. kars:laşınca v~li yanında bulundur-

Muzaff er; Behzadın bu sözlerine du~u bıçağı çekmiş ve Kudsiyi muh-
24 temmuzda kutlanacak bulunan hiç aldırış etmemiş, arkadaşının ko- telif yerlerinden yaralayıp öldür· 

Lozan zarcrl için üniversite rektör- lundan çekip yürümek istemiştir. mü~tür. Veli, cesedi bir kenara hı· 
liiğü bir program hazırlo.mıştır. Prog- Behzat rnuzc.ffere lakırdı kar et- rakmış, kanlı bıçağile beraber, Ra-
ram bir kaç güne kadar !lan olunacak- ' fi 'd k d b. k 
tır. Lozan günü mernslıninl ünlvcrsl miyec . ğini anlayınca, yanında bu- mi tara arına gı ere • ora a ır. a • 
te rektörünün neması muhtemeldir. tundu:..:· u büyük bir kamayı çıka· rab:ısının yanında gızlenmek ıste· 

Lozan zaferi Hnlkevlerinde de par· rarak genç kızın sol göğsü üzerine mişt!r. 
lak merasimle kutlanacaktır. Her bir defa sokmuş, yirmi santim ka- Hadiseyi haber alan zabıta, bir 
Halkevl bu hususta bir program ha- da:: içeriye giren kama kazın kalb taraftan müddeiumumiliği haberdar 
zırla.mıştır · nahiyesin. isabet edCTek derhal et:nıkle beraber diğer taraftan ka-

FI _ d_ b___ k 0··Ju'"münü intaç etrni.,tir. tilin takibine koyulmuş ve bir müd-orya a ır çocu y k t d·w· d 
Yanındaki arkadaşının bu kanlı det sonra end~ini giz en ıgı ev e 

boğuldu ölümünü görer. diğer işçi kız, feryat yakalanmtır Tahkikatın adli safha-
Klrkor isminde on be,, yaşlarında ve istimdada koyulmuş, katil Beh- sına müd~eiumumt muavini B. ~a 

blr çocuk, Floryada denlzıde yıkan- zat. esasen biraz aksak olan baca- f~ken~eroglu el koymuş, ceset, a • 
makta iken boltulmuştur. Kirkoruıı w • 1 h. d. . de uzaklaşmakta lıye c.oktoru B. Enver Karan tara-
cesedi bir müddet sonra su üzertn:e gı c a ısc yerın n f d d'l k .. ··ı 
çıkmış ve kenara çekilerek ailesine olduğu bir sırada yetişen polisler ta- ~n a.n. muay.en~ ~ 1 ere gomu me· 
teslim edllmlşt.lr. rafından yakr.lanmıştır. Cinayetten sıne ızın verılmıştır. 

----- haberdar edilen nöbetçi müddeiu- Katil sorgusu yapıldı'ktan sonra 
Et narhi kaldırılmiyor mumisi B. Turgut Oktay ve adliye tevkifhaneye gönderilmi~tir. 
Et flatlerlnin ucuzlamasını temin doktoru B. Hikmet Tümer hadise 

etmek lçin mevcud nat'hın kald2rıl- yerine gtlır.işler cesedi muayene et· 
ma.ın hakkınds. kasaplann fiat mura- • . . · ı 
kr.be komisyonuna yaptıktan teklif- mııler, kahlı d~ sorguya çekmış er-
ler dün komisyonda tedklk edilmiş dir. 
ve muvafık görülmlyerek reddedilm~ Behzat, verdiği ifadede; Muzaf-
tir. ferle bir müddettenbcri nişanlı ol· 

• duğunu, kendisinin bir hayli parası· 
Tuhafiyecilerin kar m yemiş bulunduğunu, nihayet son 

nisbetlerİ günlerde, artık kendisilc evlenemi· 
Mürakabe komisyonu dün tuhafl- yeceği hakkında kat'i red cevabı 

yecilerin kfır hadlerini de yeniden verdiğini, bugün de tekrar barışmak 
tedklk etmiş v~ evvelce yüzde 28 ola- ümidile yolunu beklemişse de son 
rak kabul edilen. kar yüzdesini, yüzde teklifini d! kabul etmeyince ne yap-
23 e indlrmeğe karar vermiştir. tığını bilmediğini ıöylemiştir. Beh-

Kariler im iz in 
mektu plan 

At yanıı mi, iztirap 
müaabakaai mı? 

kea· . un aaravanın. Mevlana tek
i 11\ın,. Osmanlı enderununun Sü-
eyananıye k bb • • • İk" • 
rnız M" • u esınan ve neıildaıı- ıncı parti kahve tevzii 
dahi" un~r. Nureddin'in bunda hep Vll~yet tarafından iklncl parti kah-

zat, sorgusunu müteakıp tevkif ve 
tevkifhaneyt. sevkedilmi~tir. Mu· 
zafferin cesedinin gömülmesine izin 
verilmi~tir. 

Blz istanıbullulann çok sevdl~
ml.z at yn.rışları başl:ıdı; heı1c.es 
derln bir hevesle, ~Uyak ve heye
canla bu cazlp spora. koşuyor: .. an
cak ya.rı.tlar bittikten sonra donüş 
meselesi 0 gün tadılan zevki, du
vulan heyecanı insanın burnun
dan getırlyor. Bunun sebebini na
kil vasıtalarmın azlı~a.n ziyade 
yarışlann geç başlayıp geç bitme
sinde aramalıdır. 

d.ı_ u tesırı olmn•tur B"tü" b t 1 ..,.laruruz .-. · u n u say- ve evzı ne dünden lttbaren başlan-
at~1 'ehırlerden nasıl söküp mıştır. V1liiyet memurlara tevziat ya-
hulzs ız. Sark musikisini de ata- pacak Belediye memurlar tooperatt- Asmaalti cinayeti 
öı.:,,_ ?,'"~: Esasen kimse atamadı. !ine 150 çuval kahve tahsis etmlştlr. Un kapanında oturan Ali isminde 
ı.. .._,. un Yan d h d Bu kahvelerden kısmı Azamı ilk par- . 
"•Yat' . • ın a u a Yatıyor. tide kahve alamıyanlara verilecektlr. biri Küçükpazarda oturan yirmı ı:. l •7etaı1 kaybetmeksizin. Muz" -- ' d V fi · · d b' .. o tnaks V • . ... - Vlll\yetın kahve tevzJatını bazı gl- be~ yaşlı:.rın a aı ye .ısmın I': • ır 
dedereJc! ı.zın. e utıkbal dahi va- şelerde ve kendi kontrolu altında kadınla münasebet tesıs etmek ıs-

- istikbal? serbes bırakacağını yazmıştık. Serbes tem ekte. fakat Ali tarafından yapı· 
satışlar kuru kııhvecl B. Mehmed ve lan te':lifler Vasfiye tarafından red 

Ş - Garp rn d • • d B. İhsan tarafından yapü:ı.caktır. ar._ a.I e enıyebn e ;•kemle olunmakt·dır 
" rn"'Uen· İnd ... • Serbes tevziat 125 gramlık p:ı.ketler u • J:"-ıcat .... ıye~. e minder vardı.r. hnlinde 35 er kuruş muka.blllnde ya- Vasfiyen.İn bu hareketleri Aliyi 

nin ın:ntin bırınde, köıe minderi- pılacaktır. Bu işe 90 çuval kahve kızdırmı tır. Ali dün, kadının işe 
koltukı em divan olup iskemleli, tP.hsls olunmuştur. Kazalara da lazım gitmek Üzere geçmekte bulunduğu 
dıia"ı 1ıı;;~•n~!>eli salonda yer al- crfldlğl kadar kahve tevzi edllmlştlr. Asmalh yolunda beklemiştir. Vas
l'tı. Yen' il · Böylece o Sark unau- M d . . ı~._ fiye, bu yoldan geçerken, Ali karşı
ıit bir 

1 
aı 7e kal'llh. Tabii, bu ba- ıaırçarııaın a ıatim aA sma çıkmış, ona ötedenbCTi yaptağı 

Yadar -:.ıey. ~· Cünkü maddidir; et· muamelesi bitti teklifleri tekrar etmiştir. Vasfiye, 
Onun' İç~aıka, elbet daha muğlaktır. Mısırçarşısının istimlAk muameleleri yine yüz v~rmeyince, Ali bıçağını 
rna faa.ııı.; Sarkın hayatından doğ- camamıanmıştır. Çarşının hlll haline çekmiş ve kadını altı muhtelif ye

Ankarada ya.nşlar ~ başlıya
billr. Çünkü orada hallcın etserl
yetl yürüyerek evlerine dönmekte 
zorluk çekmezler. Halbuki İstanbul 
gibi dağınık bir kocaman oehlrde 
Büyükadadan, Bey1ı:O'JJda.n, Yeni 
mahaU~n, Pendlkten ilh- gel 
mlş olanlann avdetinl dii.Jünmek 
lazım. Beyoğlunda oturdutum hal
de reflkamla beraber trende ve 
tramvayda ayakta gelmek şartlle 
ancak: saat ylrm.1 ikide evime dö· 
nebildlm. 
Yanılara g1!9fn sene olduıtu gibi 

mesel! on beşte başlamayıp da. on 
altıda müba.feret etmenin mAna 
ve faydasını bir türUl anlayama.
dık. Merclinin nazan dikkatini 

tibi L .. ıuya nazaran zeytinyağı lfrağına l ağıısto~tan itibaren başla- rind::n yaralamıştır. 
• enuz tİrndilik apayrı duruyor. nacaktır. İnşaatı üç ay içinde tamam- Kanlar jçinde yere yuvarlanan * Hububat blrllğl ya.mı bit umuml 

!anacaktır. Mısırçarşısı hakkında. imar .. 1 Al' · k"b b 1 ........ ır ve hububat 

(çekmenl..211 rica ederlm. B. N. J 

(Va - NU) müdürHiğü tarafından hazırlanan kadını goıen er, ı>:ı, ta ı e aşa· heyet toplanbst ya.,- -
(1) proje Belediye ve Maarif VekAletı ta- mışlar, az sonra yeboen zabıta me- çılar namına Antaraya gidecek heyeti 

Çuval stoku 
bildirilecek 

Tacirler beyanname ver
meğe davet ediliyorlar 

İhtiyar bir doatum vardır. Da 
adam vaktiyle son derecede muzip, 
herkese tuhaf, hoşa gidecek azizlik
ler yapmasını fevkalade seven bir 
İnsandı ... 

Ben de kendisinin hakikat~ şık, 
zarif ve etrafındakileri tatlı tatlı 
güldüren birkaç muzipliğine ~id 
olmuştum. Lakin aon zamanlarda 

Fiat mürakabe kom.lsyonu dün vaU hiç kimseye azizlik ebniyordu. Tabi
muavini B. Ahmed Kınık'ın riyaseti ati tamamiyle değipnifti. 
altında mıntaka ticaret müdürlüğün 
de toplanarak mühim kararlar ver- Dün onunla karıdaştık.. Bana ftJDo 
ml~tlr. Çuval üzerinde son zamanlar~ lan söyledi: 
da piyasada lhtlkAr vakalan görül- _ Azizim meıh• bir muharrir 
mekteydi. Bazı toptancıların stok ya- radyoda nüktedan buhranından, 
parak fiatleri yükselttl.klerl anlaşıl- b fıla üld"' - - biki el 
dığından buna bir tedblr olmak üze- Of a, K .. urucu • • Y er. aa-
re .şıahıslar elinde bulunan bütün çu- latanlana azlıgmdan ıikiyet edİyOI'· 
vallann beyannameye tA.bl tutulması du. Fakat asal ortalıkta muzip • ..
kararlaştıpl.mıştır. Bu sebeple elle kacı buhranı var... Eski muziplere, 
rinde un ve Marda çuvallarından 5 eski ıakac1lara nazaran bugiinkü)er 
adetten fazla olanlar ve keza 5 çu- pek ciddi ve batta IOlllurtkan m. 
vallıktan fazla kanaviçeye malik ıanlar sayılır. 
olanlar mevcudlarmı birer beyanna- • . • • • 
me ile üç gün zarfında kaymakam- Sundikilere muzıp demek ıçm lurlr 
Iıklara veya vllı\yet makamına blldl· ıahid ister. 
rec~klerdlr. _ Eskiden gazetelere geçen, aylarca 
Öğrendiğimize gore bu çuvallar dillerde dolqan hayret verici dere-

alıikadar makamlar tarafından değer { ed • likl ı k -L 

kı c e muzap er yapan ar pe çua-
flatlerle s:ı.tın almaca ır. tu A d rbal .. 1i • k' L!! . mma e ıoy yeyun ı uu-

tün o muzipliklerin biç birinde idi· 

Husus.... takas çük bir kabalık, etrafını müteessir 
edecek hiç bir ıey görünmezdi. .Bü-

Yeni talimtname bugün 
tacirlere bildirilecek 

tün bayatını bu kabilden ,ık. zarif 
azizliklerle geçirenler vardı. Mesela 
bir misafirliğe gidersiniz. Size bir 
kutu uzatırlar. İçinde ucu yaldazh 
bir sigara .•• 

Mühim ıthalllt maddelerile aynı - Buyurunuz ... derler. 
ehemmiyeti haiz bulunan lhrnc:ıt Almak istersiniz. sigara yerinden 
maddeleri arasında hususi tak.as oynamaz, çekersiniz, çekersiniz, na-
muamelelerine dalr Ticnrct Vek(\letı· fil D·· d km 

b 
- e... unya a çı az ... 

nı·n hazırladı~ı talimatname ugun 6 
Çünkü azizlikten büyu"k bir z--'-t:ıctrlere tebllğ edilecektir. ıcva 

Talimatnameye göre TıCytinyaıtı, alan abhabını.z bu kutuyu ta nere
prina yağı, tiftik, pala.mut ve pala- lerden ıize muziplik yapmak içia 
mut hülasası, pamuk döküntüsü lhra· ıretirlmittir. Sigara yalaıncıdır ve ka
catı ancak memleketin mühim lhtl- tuya yap1'ıklır. 
ynçlarına tekabül edecek mallnnn it- Daha bunıcı "'ibi neler, neler ... · 
hnll mukabilinde hususi takas mevzuu ... 
olabilecektir. Ne biiyük muziplikler ... O zamanı. 

Bir liste ne aynca taclrtere tebllğ taka ve azizlik yapmak bayabmma 
edilmekte olan mallar da şunlardır: en eğlenceli aafbalarou tetkil ederdi. 
Deri, kösele. ağaç mamt1lfıt, pamuk Ben kendi be.abana bunların ~ 
ipllklerl, pamuk mensucat, demır ve ıerlerine rasgeldim. Mesela anlat. 
çelik ve mamüIAtı. cağım val.ayı pek çokları bilir. Bir 

Bunlar harlcinde yine memleket .. • 
1htiyanna tekabül eden mühim mal gun Caddebostanmda oturan bir 
ıar ithali için yağ ve palamut. tlftik tanıdığıma bizi düğününe davet ettı 
ve pamuk dökiintüsil 1hracatı lçln, Bütün arlredaşlar rittı'k. Kalabalık. .. 
lcab ederse Veklletten müsaade 1ste· Saz, içki, eğlence garla gidiyor ••• 
neccktır. Ukin biraz ıonra muzipliği an-

ladık. Meğer ne düğün varnut. • 
KÜÇÜK HABERLER .relin! .. Sadece küçük bir muzip. 

lik... Azizlik yapmuanı aon derece * Üskücbrda oturan Şakir ve Edlr- ..,..... alıbabmua hisi. bütün arb
nel:apıda oturan Silreyya isimlerinde daffaruu sahte bir düiüne da.et 
iki arkadaş bir kotra Ue M&rınarada ebnİf bu IUl"etle hem kendisi. .;... 
gezinti yaparlarken Salacak linlerindc •. .. .. _ .. 
kotra devrilmiş, her 1klst de denize ~~ baz eğlendik: Giinler'Ce ıüliit
düşmüştür. İki genç etraftan yetişen- tük ... Evet, muzapler, takacılar çolt 
ıer tarafından kurtanlmUJtır . eksildi. Halbuki onlann - tabü ııa-* tisküdarda. Doğancılar caddesin- rif olanlara -•• cemiyetin bir ani 
de oturan Rasim isminde bir çocuk, ~ unaunı ıdı. » 
dut ağacına çıktığı blr sırada muva- İhtiyar ahhabunm belki baldo .....-. 
zeneslnl kaybederek düşmüş, yara- dar. Lakin bana kalana bizde delil, 
ıandığından hastaneye kaldırılmıştır. bütün' d" d • ı __ ı_ - ·'--unya a mUZJp er, .-aıı;JHS' * Şoför Hasanın idaresindeki Bele- pek azalnuotır. 
diyenin nezafet kamyonu, dün Unkll.- Dünya ahvalinin bu kadar ıdoc:a 
panında Zeyrek Yokuşundan inmekte 
iken Nevvare isminde bir kadına çarp- olduğu br zamanda yeryüzü bal
ını§, kadını muhtellf yerlerinden ya- landan bir de ·azizlikler, tık ve z .... 
raladıktan sonra kenarda duran elek- ıakalar yapmaamı beklemek pek 
trik direğine çarparak ha.sara uğrat- tuhaf olur. 
mıştır. İşe el koyan zabıta memurla- Hilı:met Feridun Es 
n, yaralı kadını hastaneye lcaldınnış, . ..................................... . 
şoför hakkında kanunl taklbata gl
rlşllmlştır. 

* Avnıpanın blr çok şehlrlerUe 
memleketimiz arasında tayyare pos
taları vasıtas!le mektup muhaberatı 
tekrar başlamıştır. Avnıpanın muh
telif şehlrlerinden tayyare postaları 
Bulgaristana kadar gelmekte ve mem
leketlmlz için getlrdlklerl mektuplar 
Bulgaristand:uı tara. tarllclle gelmek
tedir . * İzzeddln kızı Şaziye isminde biri, 
Çatalca.da bir harman yerinde ate4 
yaktığı sırada alevlerin blrdenblre 
vücudünü sarmaslle muhtellf yerle· 
rinden yanmıo ve tedavl lçln şehrl
mlre getirilerek Ha.seki hastanesine 
yatırılmıştır. 

Kadın, ellerinin yanık yaralannın 
tesirlle dün hastanede ölmüş, adllye 
doktoru B. Hikmet Tümer tarafından 
cesed muayene edilerek gömülmesine 

Francala tevzii ıekli 
Belediye lktı.sad mildürlilR'fuıthı 

francala tevziatını yent baştan orp.
nlze edeceğini ynmuştık. Yeni tevziat 
:francala yemek mecburiyetinde bulu
nan vatandaşiara verilecek karneler
le yapılacaktır. Bu karneler Beledlye 
matbaasında. t:ı.bettlrllmlşt.1r. 

Çocuklara tahsislstne lüzum görll
len francalalar için Toprak rnahsullert 
ofisinden istenilen 100 çuval un hak
kında Beledlyt;ye henüz bir ceva.p gel
memiştir. Diğer taraftan Belediye 
tınnlann kontroluna devam etmek
tedir. Orta.köyde bir fınnın ln1al et
tiği ekmeklerden üç yüz tanesinin bo
zuk olduğu görülerek :fınn hakkında 
zabıt tutulm~. bozuk ekmekler mtı
sadere olunmuştur. Belediye fınnla.
rın kontroıu hususuna A.7.aml derece
de ehemmiyet verllmeslnl kaza ka1-

evarnı aabife 4 sütun 6 da) rafından tedklk ve kabul edilmiştir. murla '1 da kendini yakalamıştır. seçecektir. 

-==========~~==~:::,~~===~~~~~~~:======~~==================================-
B a :v Amca:va göre ... 

Jzin verilmiştir. matamlarına bildirmiştir. 

ni;- Yıllardanbcri tazelenip tazele-ı 
bay ~taya çıkan bir mesele vardır 

ınca: , 

• .. Konservatuar binası!.. 

l . . . Her sene bir 
ııfuklarında çakar, 

... 

defa İstanbul! ... Bu 9e11e de Şişhane yokuşu ba·ı ... Fakat Beyazıt gibi, Taksim gi-ı B. A - Elbet doğrudur, ama-
geçeri.. şında çakbl.. bbi meydaknlar dururken bir y~kudş~n törlere birı_~8:nat .zi

1
rvesine . tırman-

. aşına onservatuar yapmaıı. og· manın zevıı.ım verır •• 
rıı mudur~._ -



lngiliz-Sovyep s· )t k d• • Pikir ve ~an'a't anlaşması ır SU an en ısıne zevc 
"La Pltliade,. ve 
eski Türk şairleri 

Berlin maliafili bunun 
vaziyette hiç bir deği
ıiklik yapmiyacağı 

kanaatinde 

arıyor ve bulamıyor 

Mukayeseli edebiyat - c Gül» ü teıid eden beyit
ler - On altinci aair ~ranaiz ve Türk şairleri 

araıinda mukayeseler - Üç yüz sene evvel 
cKliıisİzm» devrini geçirmiı olan 

frenkçenin mazhariyeti. 

Sultan, 
. 

garıp 

Berlin 14 (A.A.) - Yan reami Jeanette 
bi• kaynC'.ktan bildiriliyor: Berlinin 
siyasi mahfillerinde beyan olundu- faV -' 
ğuna Jör İngiltere ile Sovy~tleT Bir- fU sıyeue 

Mac 
kıyafetli Hindlinin tavaıyeai ikerin• 
Dona/el ile g6rüıtfı. Artiat ltendi
bulandu: Hemen buradan gidiniz! 

liği arastndt. Almanya aleyhine mü· - ~ -
teveccih olmak üzere resmen akdo· Sultann ziyafeıjnde Hollivut'un 
lunt.ıı uker: ittifakın askeri vaziyet en güzel kadınlanndan yetmit ka· 
üzerinde hiçbir ehemmiyeti olmaya- dan bulunmuştu. Fakat bunlardan 
eaktır. hiç biri sultanı cez.bedememif, bila· 
M~hu· bir söz vardır: Düıen kis zavallı adam gürültüden adeta 

iki itişi biribirioe tutunmakla dür sersem olmuıtu. Sultan, ertem gün 
mekten kurtulamaz. Siyasi bakım- geç vakte kadar kendini toplıyama-

• Yazan: iZZET, MELiH dan mütalea ediline, lngiliz • Sov• dı; ancak akıama doğru eokağa çı· 
yet pakh şu cihetten ehemmiyetli· kabildi. 

Geçen haftatl makalem, frenklerln Seni, ey ıüf! Sever canmı ki einina dir: Plutokrasl ile bol,cvikliğin Av· Hollivut'un bulvarlarında mah· 
cRenalssance.t decUt.lerl ııan'a.t. 'Ye lr- hltal>DD.S1n. rupa aleyhinde kurdu1dan müttehit %Un, yorgun bir tavırla gezmeğe 
fan teceddüdüne ve bu mhld hava. - Bir elinde rül, bir elde cim, «el- cephC'!-i meydana vurmuştur. Chur- baıladı. Hiç kimse bu meyus ada-
içlnde yeUşen .ı.. Pleade. :r.ümresinc K •-•- -•--- •

1
• dfuh, tsilaya! clüli'in Avrupaya ihanet ederek bol· mın yanına yaklaşmağa cesaret ede· 

d:ılrdl. Şlmdl Ronsnrd, du Bellay, de anıllUU IWMUJ•ı ıu a ya u camı, ·1c.ı·w ı· w h h · d 
a.lt .,. ~••. ~ev: ıge tcs ırr:. etmege er an azır mıyor u. 

Ba.lf ve Remy Bellcau'yu, on ıncı .-cıu B ı 1 asır Türk şalrlerllc karşılıı.§tıl'arak ba.- (CAm k.a.deh; ~kıya,~ prab Teren olduğundan Berlinin ıiyasi mahfil- ir ara ık su tanın öni.iınde yarı 
sı neticelere varmak ı.,ııyoııım. Ma.- sevglll demektir.) kri hiçbir zııman şüphe etmemişler· c;;İplak bir Hindli peyda oldu. Baı· 
1\ımdur tt, bu nm yazılara Fransız'- - Tab'mı o b:ıltban-1 giranı - dest- di. Fakat çok şükür işler uzun za· ka bir zaman olaa .uTtan bu man-
Jar (lltterat.ure c~) .muka,e- mayedlr, ma."'ldanberi öyle bir inkişaf göster· zara karşısında hayret eder, te-
acll edebiyat. tsnlm verirter. Mukn- Kim bir &iil istesem, bana bir güısi- miştir ki, gerek lngiliz plutokrasisi- vahhu~ eseri gösterirdi. Fakat Hol· 
veseli edebi""t, mllleUeramsı müna- tan Terir. · k b J "ki""" · h k 1· t'ta •• d k d J J- (Y ,.,,,.,_ - 1 DA_,.,_ hün li nm gere o ,evı ıgın vn 841 şe • ıvu az zaman ıçın e o a ar 
~betlerin &kla.şması ve edebi tenldd ara~ .. oy e ~'&"· ve er li d J d la ki d h" b" · 1 - ·• t•· '- · bk. hi tBullc.rlnln llcrilemooi üzerine, zama.- blr b:ı.hçıvandır kJ, blr giiI istesem !} e ceza an ın ca arın a ıç ır garıp şey er gormuş u ~ı ar ç 
nımızda büyük blr ehcmmlyet kazan- bana bir gül bahçesi verir.) şuphe yoktur. bir şeye hayret etmemeğe başla-
mıştır. Paris Edet>lyat Fa.kült.esinde, Şeyh Gallb'den: İngiliz gazetelerinin mııb. Sultanı:. bunda hakkı vardı. 
Bandesbcrgu ve Jeruı - Marle Carre Erlşüp bahara bülbül 1enllendi sob- ak ) 1 • Bu garip tchirde gece yaruı kızıl 
dbi edlb profesörlere tevdi edllmlf bet-1 gül, m a e erı derili kıyafetli insanlara, aabah er· 
bir mukayeseli edebiyat kürsü- Yine nevbet-1 tahammül dil-1 bika- Londra 14 (A.A.) - lngiliz-Rus ken Hind rahiplerine, Ehlisalip as· 
su vardır. Asırlarca Arap ve rare düştü. anlaşması, lngiliz matbuabna B. kerlerine teeadüf edilir... Bunlar 
t.Uhassa İran fafrlerlnden ilham ;.. Churchilrin üç hafta evvel bildirdi- hep figüranlardır._ Fakat bilmiyea 
aldıktan sonra altmış, yetmlt se- Vezln n bftye aJıengl men.sur tıer- ği siyasetin manbki bir neticesi ola- bu garip kıyafetli insanlar karıısın-
llcdenberl Gnrbe dönm"• bulunruı cum-elerimde "'_-.,....__ .. ,_ ~---- go-- k. ı Lk d ı k d Tı 

_,.. A.A.JUVUIWUUllo '~ ra te a~ j e ime te ir. 1DlC9, an• da ıuııırır ltalır 
edoblyatımwn, mUkayescll tedklk ve rülüyor ki iPlilade• f&lrlerlndmi •u- ,,.-
tetebbülerden çok fayda. göreceğine zuh n selbet, hele tablllDc ve aaml- laJmanın bir ittifak manasına geldi- Yarı çıplAk Hindli, sultanı aelam• 
tanllm ve bundan dolayı, İstanbul mlyet pelı:: munis, petc cana yatmd.ır. ğini ve son 20 aene hadiaelerinin, lfdıktan sonra ıu aözleri söyledi: 
:Onl'fersl~le Ankara Dil 'fe Tarlh - Tabiat t~lerl de hıee tıeferrüa.Uı, Rusyanın i§tiraki olmadıkça p.r]d ve - Hoı geldin, safa geldin aulta
Coğratya fakülteahıde b1ttr mukaye- renkli ve ısıthdır. (Remy Belleau'nun cenub'- prlti Avrupa meselelerinin n~m ... Seyahatinin aebehini öiren-
8ell edebiyat dersi ~ı temen- dflsaıı.mı hnt.ırlayıruz.) LAtln ve İtal- hallinde ntibr temin edilemiyeceği- dün. Ben sana bir kadınla göriifme- .::-
niye pyan görürüm. Jaiı oatrlerlnln, Ortde, Virgile ve ~t- ni göstenni!f olduğunu yamıaktadır. ni tavsiye edeceğim .•• 

lııad ...... b••• fiann .. _,...
1 

ra.rque'm ıestrıerl 0 kadar bariz kl... Tunes' e RÖre mukavemetin ;ar- Sultanın canı sıkıldı, ıert hir ta-
,p t:: e..ın .._ ca vnsı ı, wu.. - Blz1mkilerde !ııe taaıınıı ~; ruh im ld v •- h' b" 

ftt ae..,glşt, mükemmel bir fekilde ta- ıalıllllert muhtuardil'; "fe tabiat re- aa ıı o ugunu :r.annetme~te ıç ır vırla: 
l»lat tasvirleri aam\mt dunular Jdmlerl mii~ tett>Düer 1sU&reler sebep mevcut bulunmamaktadır. - Arbk evlenmek niyeti.;de d~ 
tahllll 'fe kibarbt, m!et &em.ayiillert, ..., ctn~ar aJtmdA. sanki t>oİuıur bava Son üç haftanın harpleri Sovyet re· ğilim. .• dedi. Fakat yan çıplak 
diye 8aJ'DUf ve sümren1n en mümtaz atamaz Fakat buna mukabll, Fuzuu, jiminin Rus milletinin memleket Hindli yala&ını bırakmadı: 
falrlerinden bazı manzumeler aec;:ıerek Baki ?eya hine1 Selim'bı bell.gat, müdafaasındaki azim ve birliğini ta- - Sah.ettiğim kadın ıeninle ev
ıereüme etmiştim. Mukayesemlze ilk ha7a} ve cllrlmı• kudretleri emsaJmz. mamik muhafaza ettiğini göster- leMcek değildir, çünkü esasen ev· 
güzel Bemln, gül mevzuu olablllr. Giil. .. dlr: ~üı. menuu münascbeWe JU- mek.tedir. Rus askeri. 2) ıene evvel· lidir. 
Saf be132dan, hWl pembeden, :ıı:ıs- tanda gaydJklanma §11 beyitleri ,_. k d ~ ı d h tanç sandan te}ıveUi ak Ye matemli nave ederek düşününüz, haklı değil ıci a ar muuvemet e ve a a ziya- Şimdiye kadar resimlerine l>aka· 
afılıaha kadar bhı bir renge boyanan, miyim? de kabiliyet ve tqebbüs fikrile çok rak seçtiği kadınların hepsi evli çık· 
bazen hicap ve nazı, buen de ifVe ve Saltan Sellm-I SinPden: d&ha iyi techizatla ve davayı daha bğı için yine evli bir kadından bahae-
•l"ZUJU 1fade eden gül... Bu çlçdtler Biz bülbül-1 mahrlk cıem-1 ribar·i iyi uılıyarak dövüıüyor. • dilince ıult&11 bir dakika durdu. Me-
ınelltesine, •Pleiade• plrlerlnde ne firakı!, Daily Mail diyor k.i: cBu pakt. rak sevkıyle aordu: 
~t rasladık: Ateş kailir ge( e aal>a giil.1ftlbais· müıt~rek harp pakb olup realist ve - Bahsettiğin kadın kimdir? ••• 
Mayısta pliin daJda ilk ııcıllfl ye 4m. faydalı oldtoiu için iyi karşılanmalı· Dün gece bütün Hollivut kadınla· 

siiseJ rençlltf, rin Cletaman- rö:ıı Wnuli'den: . dır.> tiyle görüıtü~üm halde neden kcn· 
1~•::::::. --·maı·, ..... ~ynimum kolunu diler havadan. Daily Telegraphe da fÖy]e yazı- disini göremedim} .•• 

-- J-r-.1 J- .._ı kblnl sorar sahadan. • T-'--"k b k d f ·ı· R J • • ,. • nnı beldemeClen, hemen bdfÜU baya- (Mecnun Leyll'yc diyor ki: boynum yor. c. ~ı. a ~ a.n ngı iZ· uı eanette'm hikayeli 
tm• riJlerinl toplayınız. havadan scnin kolunu diler ve dôda.- paktı hır ıttıfak degıldır. Fakat asıl -1 . J M D ld'd 

- Nazeninim! rd bakalım: ha sa- b • ti' kt ı,·· .. k B "t smı eanette ac ona ır. 
lım saba.h rellnden senin ducfalmı e e~.ml ı~e. 1 no a •. uyku 1

1
1 a~~a Hollivut"un en güzel ve en hieli ka· 

balı, al esvabını pnqin alnına seren oorar.) enel')ı .:rırun ve genı~ uvvet erının d la d b" "d" C! __ • d b".lb •. l 
giit, akpnı isti, ktrmm Jlbasmm kı'f· Hele ıwı.met ve haşmet hususların- nazizmin yıkılmasına kadar sürecek .•bn. ~ın ~. ın ır. ~~. e u u 
nmlarmı ft ıdzinlrine miişabib tmlni da cPlelade. •A'•lert blzlmkllerden ...,.,, f l b" L _ . . b" I . b gı ıdır. Studyolarda fıguranlık. yap· 

ı. · ( d &o rd ) ~ ..,._ ası asız ır narp IÇln ır CŞffil:J U• w • • Jt • • • bybetm~ mı! P. e nsa · geride kalırlar. (Bu va.sı.!la.l"l ancak v. 1 d tıgım ıçın mdısıyle bırçok defa le-
-Ten.ini, 1>eyazıa.-n samballlardan. Hugo'da bulablliriz.) MeselA. Bakl'nln unNmasıL ~r.t> G d"a d" k" mas ettim. Bunun kadar zeki ve 

hflnı altından, iki cludatmı ıüller- K un1 8 anr.nı::s er uar ı n ıyor ı: ahi.ki d an ultan Süleyman hakkındaki R .. t ek uh . l"k a ı ka ın görmedim. Git, ken-
den ft ıp'palı röderlni Pıı~en al- mersiyesinde, fetDıt.en fethe katamk « wı~antt ınf'k md u!.1er °! ti~np ık disiyle görüı. fakat salon izdivaç• 
dL (J. du BdlaJ) Viyana kapılaruıa da.yanan muaı:ıam - mu e 1 • egı - vazıye uza b ha a· 1 h 

- Giillerin imrü ancak bir gün bir ordunwı sert adımlan ve zafer prkta belki muvakkat bir kazanç tanb. Aa etml e.k ırd~makn ar mq ur 
aunlapnda sürer- a 'Ari ,.._,.,, lcil d b"I" J b" •. ır vrupa ı en ısıne ur yapmak 

.,r.ı.ze~ .. ..., .... ur: te§ e e ı ır. aponyanın ır gun . d" A . b h A a1 
- Giin, yıldm, sababJe7in ıök yo- Ol Şehri'far.J mülk-1 saadet ki rah- bize n Rusyaya ka?11 tcfebbüse gİ· ~tf t. b" rt~t u mi· ~ ~rup ı_ra 

lana (lb.rken doiuflllla temaşa etılğl şine, rişeceğine §Üphe yoksa da bunu §İm.- bo!, ~.k ır ers ver ı .. a .. ~cagız 
ıiilün, akşam. dön6şte. ya.şlan4ıtuu Cevlin tleminae arsa-i ilem -ıür- eli kt uyu yese kapltdı ve omrunun ba. 
prür. u. A. de Batr) .. - ynpmıyaca ır. k . • . k - b" 

Blztm Pirlerlmlzl.n de .gül.e gönül dü tmr- ıyesını geçırme uzcre u manas· 
Te ""ref veren mısra1an sayıS12ldır. (Saadet üHce51nin o blntclslne, a.tmı H" d" t d f • t tırn girdi .•. 
Sn~ll cPWndC•bı mua.sırlarma. bakn- :toşturduğu zaman dünya. meydanı ın il an a aııa Sultan titredi. Gerçi o da yeis 
ıım. (Giiz1dcllğ"e tıyn:ıı!t ~tek mnnl dar gellrdl.) aleyhtari teşkilat içinde jdi, fakat bir manaatıra ka· 

yor. Çehrcce çirkinse yüzünü gö&
termeden filimi çnirtirim. Şarlalan 
arka.mı dönueJt IÖyler. Hemen 
k

0

endmne telgraf çekerek: daveı 
edin .•. 

Telgraf çekildi, artiat Hollivut'a 
çaimldı. Herka aabııwzlıkla bekli
yordu... Birkaç ıün aonra Jeanette 
geldi. Çirkin değil, billk.ia pek gü· 
zeldi. Küçük bir tecrül>e fılimi çe
virdi, matluba tamamen muvafık 
çıkb. Bunun üzerine kendisine bir 
mukavele uzabldı. Arti8t mu~a'Ye. 
leyi imzaladı, İfe 1)qlad1. Daha ilk 
filimj ile en büyük mevkii kazandL 

Bu mütevazı ve çok nammlu ka
dın Hollivut' a geldiğinizi duymu§· 
tur, sizinle görüşmekten memnun 
oiacağını zannederim. • 

Sultan, artisti görmeie Jiarar ver· 
di. Adresini öğrendi, Hindliye elli 
dolarlık bir çek v-ererek aynldı. 

Jeanette'in evinde 

miJ, fazla tuvalet yapmamiıtı. ~ 
rinde lacivert bir eteldik, açık ~ 
bir ceket vardı. Fazla boyaı'"'" 
mııb. .l 

Sultan gelince kendisini .,.,.. 
etti. Derhal IC88M girifti: •. ılı 

- Boraya evlenmek için gel~ 
nizi duydum. Bunu duyunca ~ 
nıza rağmen sizin ciddi bir dİ'. 
olmaClıiunza hühnedeceğim gel -

Sultan kızardı. Şimdiye kacı.~ 
defa olarak Jiendiaine Y'f1 hatif 1"! 
lıyo~du. Fakat buna kızmadı. _ ... J. 
pındaki kadın kendi.ine qk ~ 
itimad hissi telkin ediyordu. ~ 
netle sordu: 

- Bana ne tavsiye edersinU~ 
- Hemen buradan gi~ -. 

Hollivutta evlenmek fikrini bır 
rafa bırakma11SU1ız. ~ 
• Sultan, artiati haklı l>ul~u. Uf'. 

lionU§IJ1aia lüzum görmedi, ye 1 
den kalktı, bu tavsiyeye teıe~ 
ederek çılciti. .-

Jeanette dünyanın en Zllllgİn ada~ (Yarmkl nfuılıamızda. suıta.nın "" 
mını evinde bekliyordu. Sade giyin- rupa seyaruı.tl.) 
......................................•...........................•.....•.• ..-. 

Talihliler 
Piyangonun altinci tertip 

üçüncü keşideai 

AKŞAMDAN AKŞA~ 
Musikiye dair 

tuluat! 
n :tofma tarzında halk şlirlerlnden u• Dombay J 4 (A.A.) - Bombay- panmayı aklından geçirmiyordu. 
b.c;an trcnk san'atklrlarını, tabll, dl- .... :;ıeıade•m ve umum.lyetıe frcıık da bulunan 30 sendikanın mümes· Merakla ordu: . • . • (Bq tarafı 3 indi sahifede) 
un p.lrlcrlm.lzln yanma koymak ıa- !fCM4 ve edlplerlnln gıptaya değer tali- • • . 1 8 . . . k h. ti k Millı pıyangonun albncı tertip • •• _ _ ~ 
sandır Diğer bir eefer saz fQlrlerimJz- hl fU kJ, tA on altıncı asırda temlzle- sıllen bugÜn hır top a~b yapar~k 7 u . artıst ıçın ç? !.9 '-v~? üçiincü çekilifinde .ıf0,000 lirayı ka-~ ebedıyyen böyle. bI.acN. ~:-~_.. 
le tro~d }at ' d b " _ nere1ı: tesbtt edllml§ ve 0 zamruıda.nbc- cAll lndia Trade Unıon Councıl:t ahlaklı dıyorsun. Benım gordugum inımmmnaJ Daha buit b ~ 
~a;~er ~:;,Dlrlz.~ :ı. c, , mu t.1 cihana yayılmış olan bir dilde eser lcrin, faşit aleyhtarı bir meclis teşkil ~rtistle~n hepsi hoppa ıeyler oldu- M:~~y:i~~:su=~ r:b~ı'i::::.~ sencinin ~ n usaı'İ!eyG~,d' 

Fmnılı.,den·. yazm13lnrdıJ'. Cha.rles d'Orlfans tara- etmcaine karar vermişlerdir. guna göre Jeanette nasıl bunfar.n :ır- lmm -=.-...1-ı!I_ (d-L d w tın"-- -· da manav Hamid, diğer parçaa 1.- ·~- uıa oarmu ~ 
_ Gil-1 rubsanna 1ı:arşa 1:ösiimden """'' ~ 1fiz sene evvel ;azıhnJş şu Bu teşlcilabn hedefi faıizme karıı arasına ltanştı> b ld Cav I vl S IS) ihtiyaçları kanftı. 9' ... bııla akar su <Rondeau) prJcmm, bugün b!r tek yaptıklan mücadelelerde dünya de- - Jeanette, hasmın hepsi musi- tan u 

8 
ga og uda ıhhiye apar- -~ • • .... 

BaMblm! fasl-1 ~ldür ba, akar su~ ~cslnb 1 tdeğlştlnn7 eğe veya anlat- mokrasilerine yardtm etmek ve icri- kiden anlıyan bir aileye mensuptur. tımanı .numara 
7 

de l>ayan Hida- koca ~ ~etinin~ 
5 • ..-ya ace var mı yy yet Ekılmezdedir. Türklerin de tm:a bilMrl • 

_ Jar ~alanmu '!ıı! L . lenn harp gayretlerine daha müesııir Çocuklu~da anasının, babasının, olan ba ed • • 
- Ginee kılma& şad, ıuı ~mu~~- O:':::::: :e ~~son :;:a:ıeaı~ı. bir iştirakini temin etmektir. kardeflennin çaldıkJan havaları I O,OOO liralık ikramiyenin bir 1941 ~ =~ ._ ~ 

lmna, ure e P .._ zevlı:le dinlerdi A . • • -rü parçası Kahta uk~rlik fUbesi reisi L.....ı -ıL_._ -L.tU. 

Anamencl-i Nb·I ali lebi handanı- Et s'est Teta de broderie, Tahta ukl d •btik" k k - k. d?"Bö~~ elvbı~ go r- binba11 Ergı"nay'dadır. le&ma! ard "-atmata~suor-bllat••= c-~ 
l>f> So)eft hdsant, clalr et beau. top ar & 1 ar en pr 1 80Y r L Y e lr sanat nenı. h" • d el .ı_ D--- D0 

)" k bil • :t e -<- Benln al :raııntun "fe gfilen duda- Kadın aynkkabılanndı.\ kullanılan mu ıtin e yetiıen kız a sanau.ir UCJCı" ın ıra azanan ·etlerden T~-L 1 • .. lmı 18tiyorum.) il n•ya bete ni oisea tahta topuklar toJ)tan doksan paraya oldu; tahneye çıkh. Herkes bu bül- bir tanesi Suıclııri belediye t&Wda- upnı~ 'bncla ,...deıa .bir ~ 
_ GiJ •enli badika-ı emelden, Qa'en son :Jargon ne ehante oa erle: J'8Pl].ırken, bunlann flatlnl dört lı::anı- bül aesli artisti ıevdi. n ~med Ekebir, diieri Gümütha• ~~~.bir =--t 
Mey içti rirahl-1 eeelden. d.e tempe • laissc "11 manteaa fa. yükselten bir fabrika. hakkında - O zaman kaç yqin"da idi) ne orta okul öiretmeni Özcan. Cli· Wı) ' -.mcu

7
-:'" ~~ 

(Emel bahçeatnden gül t.opıadı, ecel De Tent, de froldure et de phdu nat nrilraka.be tomlsyonu tarafından On d" d Se 1 ier 1> - D • d w •-~-"' bla:Jcınz... Biliin zindeliii aiirahlslndıen tarab içti.) tabtlb t yapılnuf ve lAzım gelen adli -t"'- ye ti ı_ YdBfl~ a .. ·. a· ne.~ k- - ~ -psa~ül emuEr~~g r~er - MiM ,_ ,,...,... Şark . ~ 
- Ne pide renı-6 l>i Tar idi, ne IUvlere. fontahıe et ralsseau tnıdbatın 1cnw :için hazırlanan evıı:ı.t geç açe sana .. u reti arttı. ır gun oyunoc eyman ......,. u... pıuça· ölmık Fatilaab knn 1 ,,.. 

sabacla 
1 

.Pornnt en ı.m-ee Jolie vekfilcte gönderllml.ştli". Erneet lııbiı.c:h adında bir sahne ıı da Saltanahmed Üçler malWJe- ;~ •eti ·~ = .d':l 
Ben rfı\şenlnde bilbül-1 nalan ld::; Gmrttes d'argent, d'orfe'fJ'Crie; · vam, Avrupadan gelen Moria Şö- ıinde Tah.in Yücddedir. nlı: oOıJ! ~ .. ~ 

una. Chacun s'habUJe de noaveau. SCileymaniye spor klübü ı;..ka,n- niye adında meşhur bir sanatkarın 2,000 lirayı da Ankarai:la :A..ktat b" ı.---a.: yen.a • ~~~ ~ 
Bakiden: 
.Açıl. balın 1:ilü nesrini ol ruhsan 

rörsiinler, 
Salın, 9UV·Ü sanavber şiY&-1 reftan 

ıönünler. 
(Yüzfinti aç da. bah~ln gülü ve ya

ban! güm o ranatı görsünler; 
Balmarak dolao ta aclvl ve çam, yü

rüyüş flves1nt görstlnler.) 
Fipni'den: 
- Şemlml kikiliin almış nMim riil

tende. 
Demiş ki sünbüle: ae:nde emanet ol

san ba. 
(Sen gül bah9f!Slnde iken, rii7.gAr aa.

~ın ın güzel kokusunu almış ve sün
bülc: bu 8ana. emanet olsun, demi§.) 

•Plelade.den aı asır sonra aöylen
mlş olmamna ralmen. fU nefis cgilllib 
beyitleri de nakletmek zevkinden ken
dimi alamıJ"Qnml: 

1'redhn'den: 
Gülüm tü1ıe, filim bÖyle demektir 

Jire mutadım. 

Le temps • lame son manteaa flğmdMı: ç.evireceği filim için bir kadın ar· maha1lesi numara 12 de Nariye, ~ ....,7 _. ~:. ~; JJ"' 
De Teıü, de froldıtre et de plaie. Klübümüzün yıllık toplantısı tiat anyorda. Şövalyeyi tanıram, de- Huriye ve Ali kazanmııJardır. ba ~ ~~ ec • 
Tercümesi: 19/7/9.ıf1 cumarteei günli saat iil mH _ it• •7."e -.uu;,onmı. _ 4s 
Zaman; rüzpr, ayaz ve yafmar 14,30 da; ektıeri}"Ct olmazsa 26/7 / -Hayır tanımam .•• Erkek artist- T•• ki J Mı ....... do.tmn dfinı.ceo" 

hil'at.ini •&arak işlemelerle ve parlak, 1 . isimi k • ur ye at etizm grup ~ 
J.erralı:, giiRI ıiineşle rlyindL 941 cumartesi günü ayni aaatte lı:lüp enn eri a lımda kalmaz. birincilikleri - df•bin ne old.S- iyi ~ 

Bir hayvan, bir kuş yok ki, kencU dl- merkainde yapılacağından mensup . - Zaran yok ..• Biz aadede gde- mü: • • reneraJ imamlık ~ 
"!'de fiiyie haykırmasın Teya şarla Azanın gelmeleri rica olunur. tını... Morla Şövalye çok ),üyQk *Atletizm ajanhiuıdan: 20 tezn. . ııçeı • • 

0 
• • ......, 

soylemesin: .z:ı.man; rizr;ftr :ıyaz n ....................................... töbreti olan bir artiatti. Karpama çı- muz 941 tarihinde Anbra'Cia - 4.fr!:t nazarıyesı mac.ıbuıcıe, 
yafmor hll'atlnl cıkardı.ı> tçln büyük bir mamarlyettır. Biz~ bcak artist Cle ona~ olmali. lıal· laealt Tür.lcjye atletizm grap = DD var. - dedi. 

~eJılr, ~qme Te mnalt; riimÜııl n ise, yalnız eski p.trlerlmJZln de~ zı, km canını ııkmamalı idi. ÇevıileeelC c&lerine apJlda yazılı atle~e 
macevhu clamlatannı nefis bir libas ya paşa ve Abdülhak: Hlı.mld'ln, hattA filimin adı: cAık: Re.migoeddb• idi ~ edilecel.ti· 
ttlarak ~~= berkf.S yeniler ri.,er. Za- dünkü Ahmed llaflm'ln mam.umeıe- Daha filim çevrilmeden bi-~ıt .: DıRI- ••• -.:_!J _ _ı ___ L: '--
man: ruzgir, ayaz Te yalmar hll'attnı r1n1 yeni neslllere sevditmek için ele- • • ·..- ~eun:u ~ cıucçu. uııı at· 
çıkanp atb. seriya onln.n tercüme etııS ~url~ nem~. ~~lerı milyonlar :'ererek Jetler en ıeç 16/7/941 prp.mba 
. (Chnrlcs d'Orleans, U391-14GS) Duc yctındeyizl Fransa'da Malhcr'be'ln bu filımı .ıöatermek halckuü satın sPinii akpmma f.ad.ar ikfter fotoe· 

Louls d'Orleans'ın oğlu; oatrıer dostu 1600 Ue ~628 sıenelert a.rı:ısında lls:uıda almışlardı. • :rafla adetizrn ajenhfma miiracaat-
ve bAmlsl ııan'atkA.r blr prena idi.) 1aptıfı ctıcbellür> ve «tlaslslzını ame- Telgrafla davet lan tebliğ olana. 

J'evtalAde ıııengtn flslGbuna, on al- ~acele a.,- ....... lt..... Bepınritı 
tıncı asnn her muhlt.lndcn Ye her leh- faır.L.'\ 9'ıÇ taııDJ; Olan~~ ~I; . ~ ~ ze.kine itim.ad et.tiii biri Muzaffer, Cema.i., ö.k:an, :Velide
~~n kelimeler ve W>lr~r sotmuo kemmel illnln nımı trf&nım• ~el- I..:ubı~h e. JeaneUe Mac Doıaald'• mir, Rıza, E.,rel, C..U.. jeba ,YaYnJ. 
olan lbı.bbeıaıs'yı bUe zamanımı:ad& 36Dl oldu~ıu mükımac!!1en IClr1!ıp cbia ~ Safuıe 'Yam de,ıW. ~I. Vanık. Al&attin. Necat. 
miinevvcr bir frenk, kamusa nadlıen üz1!üiıf.oıı& · - Fena &ldr delil. dedi. Sa.inin AlıicllmJwnrnı t.Wüdclm, ~et, 
batarak anhyablfü. Bu !W, bir lJa:aıı ı..t Hellb ıüzel olduiancfa herkea itttlU edi- ~Remzi, Men"h, Sadi. 

(Vi-~ 

TiYATROLAR 
Film rejisörü: VEDAD ORfl 

Yaz temsilleri 

l 7 Temmuz perıemboc Takairrl 
AL TOO'EPE Aile liyatrosuııd• 

BEYAZ BAYKUS 
Facia 3 perde 

'(Vedad Orfi ternıillere bizzat 
ittirak edecektir). 



-------==--=ıaı=ıı==zı-======-===~=-=-· KUŞ BAKIŞI:. 

'd)eA)'.~4' Kahveden tayyare, 

Gene Napoleon! 
_Sabiha Sertel cNapoleon bü

Yük adam mıdır)> baılığı alt:n-
da d" ..1.~ • • un yaz\llKI bır fıkrada yine 
büyük bir meseleyi el~ alm11: 

•- NapO!eon,•u büyiik adam telikkl 
eden devirlerden fersah fersah 

'il kahveden otomobil 
Çocuklara francala Avnıpanın her tarafında bü-
13ıhhiye idal'Csi 1 - 5 ya~ ara- . 

nndald çocuklara francala veril- yük bir kahve buhranı var. Bır-
mcsi için tctebbüste bulundu. çok memleketlerde bir dirhem 
Hü:k\tmetimizı burıa elbet hayır kahve yoktur. Halk nohut ve ar
demiyecektir. payı kızartarak kahve makamın

Çocuk midelerini gözeten bu da kullanmaktadır. Bazı memle-
tcıebbüs çocuk kafalarına gıda 1 
vettnlcre de örnek olmalıdır. On- ketlerde nohut ve arpa ya nız gı-

Tuna nehri iki kanalla 
.Akdenize bağlanacak 

Birinci yol Adriyatik denizine, ikinci 
yol Selanik körlezine inecek 

lı:iıa.kta}'lZ. Büyük a.d.amı be§eriyetln 
terattıaıne, tettmüıibıe, ın&an cin&
Jerinln rera.h "Ye kurtulUŞan.a. 1Ük 
Rllflne JaJ>tılı hızmet.ıerıe blc;üyo
ruz_ Blr Einstetn blr W 

lar da g&z yo)iJe çocuklara Ter• da maddesf Olarak ku}JanıJdığın
(lik)eri gıdalara böyle ihtimam dan, ha.Ik taklid kahve blle bula
söstermeliclirler. Zira. mide bo- mamaktadır. 

Tuna nehri Orta Avrupa memle- kilometresi de İtalyan topra.ldarm· Iiaaah ile Tuna ile Alcc!eniz araıii.. 
~etlerini mükemmd -.urcttc birbiri- da bvl~~r.. . • daki muvasala yolu i.z.ami SSl; 

bağlıyazak ideal bir muTaaala Bu ıruz,ergihta iki su tak.un batu kilometre olacak ve eYTcllti y<0h11f 
Jaınec Watt dün d' agner, bir 
d bü ~ • e, bugün de yarın 

a Yük Matndırlar. l'a.b.t bir Ka
l'~, blr İakebder, Jül Semr b - _ 
tu olçfilerlmhle beferiyete • = zulduiunun bir, ilü ilaçla teda'9i Avrupa kahve buhranı içinde 

edı1muine mukabil, kafa bozuk- iken Amerika kahve bolluğundan 
laiunan kolay kolay ıifa bulmt-

::bekeai tefk.il eder .. Oder nehri vardır. Kanal birini 2-4-0 n diğer\· beşte biri kac1ar bir ıey buluna• 
ile Tuna arasında hır lın&I ya- ni 244 metre irtifadan bte'bnek- c:aluır. 
pılcLğı aibi Tuna ile EJbe nehri tıedir. Tunan1a Adalar 'Oenizi VU1tasiyle 
arasında da bir kanal açılınalctadır. İmci projede kanalın &ÜZergi.- Alı:denize bir ltanalla liağlanmaai 
Bu suretle Tuna Şimali Anapayı huwı ancak 97 kilometrelik. kıımı için de 'lnÜteaddid :porjeler haııl'" 
bu )utanın cenubu prkitine bai· Alman eraziainden ıseç.İ7or. 156 lanmJJt.ır. 

Ye 7alnıadan - .... - bir P . ~ fe1 ııet.ır-
ıntyen nıuhterialerden ba.tk& bir_ 
cleiUJdlrler... vwı, 
diyor. 

Ka~anlıkta katmıı tariht haki
latlenn aydınlanması daima fay
~alıdır. Falcat korkanz lı:i Napo

on meselesini aydınlatan bu 
Bca~ı_!> ışık bizim Cengiz gibi, 

aroaros <>ıbi Y 'b· F ·L· 'b• K .,. • avuz gı ı, abn 
gı ı, anuni Süleyman gıoi kah-
ra~lanlarınıızın adlarını yaka
ca.,. .. 

Aiaç zevki 
Betona k 

rn. • ıyınet veren modern 
ımarı v 1 Y • d • agacı ya nız evlerin bün-

csl ın tt1 atmakla kalmadı Ec;...r 
Ja nız b" ı · 0 -. • ?->: e olsaydı onun milli 
nııınarınıızı "d d ta 1 v rencı e e en ıarla-

n ıgını - ·1 .,_. "il h vı 1 enıııo:ı nesı ere ümit 
ag •Yarak _ · d'l'L 

dik. §•m ı ııı; affeder-

yan lfetlerden olduğuna fiiphe sıkıntı çekiyor. ~re~ya şim~ye 
yoktur. kadar kahveyi komur ve gubre 
. ŞimeriJiler gÜ%ergahi! makamında kullaruyordu. Şimdi 

PlA. • _.1 _ı • kahveden tayyare ve otomobil sa-
a1ın ye umumıy..-. e aenız . ·ım 

kıyılarının zevkine bugünkü ka- nayilnde istifade edi eğle baş-
clar varılmadığı devirlerde İstan- lanmıştır. Breziyada. bazı kirnya
bu1wı makbul sayfiye evleri ~ gerler uzun araştırmalardan son
,mendifcr güzergahı?daki~er~_i· ra çekirdek kahveden (kafelit) 
>\lqamlara kadar evlennde omur dı ril bir madde yapmağa 
eüren kadınlar, kızlar hatlarını a ve en 

1 
d Bu madde 

örtüp evlerinin önünd-en geçen muvaffak olmuş :ır ır. . 
trenleri seyretmekle eğlenirlerdi. çok mukavemetlı ve elastılddir 
Şimdi de böyle aayfiye evleri ve istenilen şekli almaktadır. Ka

·nr. Ö~lerin~en vızır vızu tr~~- nada tayyare fabdkalan yeni 
lcr gel!p geçıyor. Hem de plaı- maddeyi tayyarenin bazı kıstmla
lara gıden pantalonlu, mantar d tec -be tmişler ve çok iyi 
pabuçlu, kara gözlüklü ltadınlar- nn a ru e Ü 
la bobatil deükanlılaıla dolu ola- neticeler almışlardır. Bunun ze
rakl.. Fak.at bu trenleri- eskiai gi- rine tayyare ve otomobillerin bazı 
bi seyredip gönül eğlendirmek kısımlarının kahveden ya.pılması-
kimin haddine}.. na başl~hr. 

Vagon aahnalıklarinı, pencere· Harry Attwood adında Amerl-
F'akat bu . • lerini dolduran irili ufaldı çocuk- di K Adada bir 

Önündeki bahmarı, ağacı hatta lann etrafa eaçhldan galiz keli- kalı bir mühen san 
kada çeden d-e atacak meler, baya~ı hareketler •"""'e- tayyarenin gövdesini ka.ınilen 

r tal' 'lh~ '-l'd' B ) - -J • 

.-a f' k " ... reıı; 1 ır. i haaaa denlerin gönlünü eğlendirmek (kafelit)' ten yapmıştır. Tecrübe-
rü~s;{~. r~.e dikkat ederseniz gö- töyle dursun ancali gönlünü bu- Jer 

0 
kadar muvaffakıyetli olmuş-

) nuz ıı:ı modern mimari csu- la 
arına 1- ndıracak ıeylerdir. tur ki dmdl bütün tayya.renln 
nı ore yapılmı§, daha doğ- Bir zamanlar Ahırkapı taraf- _. d- - ülmek 
le:ug~apıl.mak iatenmif kübik ev- larmdan geçen tren yolcuları ka- kahveden yapılması uşun -
Yi~ du'!.ef1n altında dura dura eri- le duvarlan üstünde oynayan ço- tedir. YalruZ motör madeni olar 
hdva ara~~~~;:1ıt dhissini veren cuklann harfenclazlığına uğrar- caktır. 
aölgeııizdirler u ar çıplak ve lardı: Bunun öcüne geçildi mi. (Kafelit) sayesinde tayyare in· 
ı Bunların ~rasında .. _

1 
it geçilmedi mi bilmiyoruz amma şaatı çok çabuk olacağı ~bl pa-

oa2:1 bahçes' v 1 ıoru ece bu çirkin manzara timdi tamamen radan da üçte bir derecesınde ta· 
hah c]' 1 

1 
• agaç. 1 evlerde eski terııine, yani trenlerden tren yo-

ı.. _ ç 
1 ev erın mırasına k 1 sarruf edilecektir. 

oahtiyarlardır Çü k'• L•onmu~ undakil~re teveccüh etmit ola- l 
evi su b h. n u ea.U Türk rak, Anadolu banliyösünde lcen- Kahveden .tayyare ve otomob 1 
di ' YU, a Çeyi Ve ağacı k-en- div bazı sa 
. yap.ısından ayırmayacak kad dini göstermiştir. sa.nayiinden sonra, ger -
ınce bır zcvlr.e malikf ar Bunun önüne geçilmelidir. Ak- natıarda da istifade edileceği talı· 

Bugün şehrin I ık ıi takdirde evvelce tren seyrine min olunuyor. Birçok memleket. 
ağaç diknıev çlıp a Yerlerine pencerelere, balkonlara koşan hat 
ruhlara ağa:eze~~;ııanlar ~vvela boyu halkı şimdi tren seaini du- lerde i~tenilen şekli alabilen V~ 
ler ı .. dilunclidir~ yunca e..ğınaldara koımağa mec· taş haline gelen maddelerden pek 

•11111111111111 bur kalacaklar!.. cok eşya yapılmaktadır. Bunlann 
····•··········· ~ . ... 

111111111111111111111111111111
11111111 ......... 11 başlıcalan baston, şemsıye başlı-

o ~ Nl!Lll! .~LD ~~:~;:~~~:1k!~~ed~y1:!~: 
. ~l.3lS~~.~@[!;(!!J ması duşnüluyor. 

· k 1 Cenubi Amerika memleketleri, çıçe ••• , • JA 
Ba ,__. bılhassa Brezilya, kahveyı evve u. 

:ıı neoatlann çiç v. . l d ki k" - .. b ak ında döndürmek .. egını zıyaya an ıyama ı annı ileri sürm~ler, bu omur, sonra gu re m am 
çek açnıam~{agmur ;manında çi- çiçekl-erin bu dille uzaktan uzağa kullandılar. Geçen sene bundan 
da çiçeırini k' veya Lokunulduğun- bjribirlerile konuştuklarını iddia et- kum~c:: yapmagav muvaffak oldu-

., npamaıı: boz 1 . 1 d' P 1 1 """.t 
!apraklannı kıvı -L' • u ":1~1· llU§ er ır. atagonya ı ar bu konu- lar Şimdi tayyare gövdesi için 
ııç • • mı~. ÇJÇeklennın •"n · "' • H bl f · · · · erısıne giren • v. k :r- çıçegc. c a a ou ısmını ver- kull 

1 
Harp devam eder 

tulmuıı 'b. k sınegı apana tu- mi§lerdir. anıyor ar. 
.,;L . h~ gı ı apatarak kamnı emmek Sabahla .. _ı ... L , ' bl ve kahvenin ihraci kabil olına?:Sa 
... oı &asaları va d F ... n guneı aogarıı;en na a-
konuşacağ . d 'r ır. akat çiçegin farların, bol bulunduklan ovada zı· bundan sonra kahvenin akla, ha-
rni§ti. Böyl

1 
§ıb":1 ~~e kadar görülme- yanın teairilc çiçekkrini açarlarken yale gelmiyen yerlerde istimal 

e ır ıı;onuşan . .. P h 1 e1 l 
tagonyada And d vl çıç~ge a- usu e g en sesler, insan ıcalerini edileceği anlaşılmaktadır. Amer • 
raıılanrnıştır. Bu ;g ~~ ova ar~ı:a ~dınp ovada gıjya gizlenrni, birçok kada kadınlar kahveden elbise gi· 
açıldığı zaman b çegın yapra rı :ı:nsanlann veya aiperlcrde saklan· . r kahveden tayyareler 
taklar biribirlc •~r ~ kal~ bu yap- UU§ askerlerin konuıtuklannı andı- y~r, pilotla la k A rupada za. 
rait gıı.ri h" n o u aşar , oguşa- nyomıuı. Yabancılar, konuprı i- içinde uçar r en, v 
ta P ır ses çıkarırlar ki bu ade- ~klcrin bulunduğu ovaya gün d~ vallı tiryakiler halis kahvenin 
~ ~n '~z.ıltısına benzer. Uzaktan bu gark.en rasladıkları zaman önlerinde hasretini çekip duruyorlar! 
~ tı ınsan ıosini andırıyormuş. hiç kimsenin olmadığı halde bu in-

d v atagony4lılar, bu çiçeğin dili ol- aan seslerinin n~reden geldiklerini 
Uı;tırıu Ve bu lisandan insanların anlamıyarak epey afallıyorlarmı§I 

Yıldınm tedavisi 
ın· Tababette hatır ve hayale gel- Yıldırım tedavisinin fifa verici te-

Meşhur bir kemancı 

kilometrelik kısmı MacariıltaD. 21 6 Bunlardan birine zöre kanal 
byor. - . _ı " 20 ~- l k d 'L." Tunanın yegane mmaıd olmıyan kilometrelik lusmı da Va.goaıavya Be1graaın Kİ ometre ıar ın aııı;1 
vaziyeti Karadeniz gibi kapalı ve ezazİ9İnden geçmektedir. ltalyan Scmcn<lrcden ha,lıyarak Morav.a 
dünya münakalat yollanndan çok eraziııindcn ancak 5 5 lcilometrelik nchrirü takip edecek ve Vardar ha•-

d · d-k-1 '-'- o1 ma- bir kJı1IDı ge,.;.,cir. zasın• iki ihavza arastndalci eu azak bir enıze o u me....... '1 ... ., ... 

ndır. Halbuki iktisadi bakımd11n İkinci projeye göre kanal birinci taksim hathnı geçerek girecek ve 

h k bu .. .,u .. k proJ· edcki a."i.,.erai.htan 76 kilomet- Selanikte Adalar denizine müntehi Akdeniz avzasmın ço J •- o 

ehemmiyeti vardır. re daha uzundur. Faltat teknik c:- olacaktır. 
T d v d dogv bctinden claha basittir. r:--lcü çık- Bu kanalın uzunlugwu 548 kilomet-Bunun için unayı ogru an • yuıı 

ruya bir kanal ile Akdenize raptet- tığı irtifa daha azdır. Lllüngsdorf J"e olacaktır. Şu :kadar var 1ti Şarki 
mek üzere geçen yirmi otuz sene cİYannda 151 metre irtifaa çıltarak ve Garbi Moravayı kat" için çok: 
iMnde müteaddid projder hazırlan- bu irtifada Radkersberg'c le.adar irtifaa çıkmamak üzere bir uzun 
·T· 256 kilomctre de•ant etmektedir. tünel kazılma&ına lüzum hasıl ola-
mışbr. 

. 'ha t b l Drava nehrini geçtikten sonra Karst ca\hr. 
Balkanlarda harbın 01 .r:e ~) • dağlannı 600 metre irtifadan katet· [)jğer bir projeye göre kanal Tu-

rnası üzerine Almanyada • una 1 e mektedir. nanın Sır'bistandaki bir kolu olan 
Akdeniz arasr.da bir kanal m~uı ta· Üçüncü bir projeye göre lc.acıalın Timok nehrini takip edecek ve 
ıavvuru arhk ciddi aur~~te mevzuu Adriyatik denizindeki müntcl\ası Nif civanndalti evvdki projenin 
bahaolmaktadır. Akdcrı~~e Tuna Fiyume olacaktır. Vjyaaadan f'iyu- güzergahı ik birleşecektir. 
arasında k~al .açılması _ıç~n ~azır- meye kadar kanalın uzanlc.iu 5 5 2 Bu projeye göre kanalın uzunlu-. 
lanmıı pro1elerın en m~ıı_?~ ~~- kilometredir. :ğu 510 kilometre olacaktır. Ge.rdC 
nubu Şarki Avrupa ensb~ı;su ıç.ın Diğer bir projeye .;göte kanalın semcndrc gecc'k Timok güzergahı 
mühendis Ludbeig Bran?l. ı~ uzun aüzergiht Mariburg'clan sonta ce- tahal&.ulc ettikten sonra Baltılt de
ıen.~l-er d~va~ eden mesaısının mah- oup istikametini takip ve Sava neh- n.izi ile Akdeniz arasındaki eu mu• 
ıulu pro1edır. rinin bir kolu olan Kulpa vadisini vasa]a yolu §İmdi bo~ıu.Jarclan g<:-

Bu projede Tunayı Adriyatik de- Karlatadt cİ•armda ga.-be teveccüh çen yola :nazaran 760 h1ometrc (Ja
nizine bağlıyacak ltanalın güzttgibı ed~lı: mütemadiyen 'bıa Uıtiltamoeti ha 'kısa olacaktır. 
ıu suretle gösterilm~tir: takip edecektir. Kanalın güza-gi.bı Hal! hazırda Balbk denizinıleki 

Kanal Viyan.anın yanıb.,inda SSO metreden fazla rrtifaa c;ıkmıya. Stettin limanı ile Sunne ve Ça· 
başlayıp cenup istikametini takip cakbr. Fjyumenm şarkmda Adri- nallak: aruındui .eyrisefain yola 
edecek YC Alp clağlannın prk etek- Talik deniz.ine ulııp.cak olan bu ka· mllhtelif sed kapaklan hariç olarak~ 
l-eri boyunca ilerleyip timdilti harp- nalın tulü 543 kilometre olawtu. J,660 kilometre tutmaktadtT. Bu ' 
ten <:vvellci Almanya hududa üze- Bu projelerden ~angİIİ oluna ol- mesafeyi Triyeat.e yolu 2,585 ve 
rindeki münhat eraziye girecek ,e aun biri tahakkuk ettiği takdirde Scliııik. kanalı 2,361 kı1ometr.eye 
eski Yugoslavya erazisinin ıimali Tana - Oder kanalı ile birlikte indirecek ve birinci proje ile L3~9. 
garbieini geçerek lta}yan erazisine Baltık denizi ile Akdeniz ara91nda ve ikindsi ile 1,095 kilometre ıey
dahil olacak, Triyeste civannda en kısa nehir muvasala yolu tesis risefain için taaanuf edilmiş ola-
Adriyatik denizine .kanpcakbr. edilmiş olacaktır. caktır. 

Kanalın umumi uzunluğu 446 ki· Tunanın Sunne ağzı i1e boğaz- Hangi projenin tercih edilmesin .. 
lometre olacaktır. Bundan 209 kilo. lardan ve Adalar den.izinden geçen ele su talıim hatlarının irtifalarının 
metresi Almanya eraz.isinde, l 64 deniz yolunun uzunl~'U 2,689 kilo· daha az olmaaı daha ziyack naz.arİ 
ltilometresi eski Yugoslavyada, 55 metredir. Halbuki Viyana - Fiyume dikkate almacaktsr. 

1 Günün Ansiklopedisi 1 
MiMAR 
Kemaleddin 

Hadimde yabani ağaçlar 
Antep fıstığına aşılanıyor 

Yıldönümü münasebetllc, ~im~r 

Milyonları bulan bu yabani ağaçlar, 
memlekete büyük bir servet temin edecek 

Kemaleddlnln hA.t.ırası anıldı. Usu- Hadim (A1tpm) - Göksu vadi-
darda. Harem Js)celeslnde 1870 de do- sinin her ili sahilini ihtiva eden ea
ğup Ankarndn. 1927 de vefat eden bu hadaki milyonlarca (Mcncngiç) ve 
Türk mimarı den~ mira.l:ı.ylannde.n (Butum) denilen yabani ağaçları 
Ali beyin oğludur. Ibrahlm ağa m~k- a§ılamak ve halkı refaha kavu_ştur
teblnde 1lk tah6llln

1
.l. ya.dept:n~faebaıllsıe b~ mak için vilayetimiz.in gösterdiği 

•ene müddetle G A.., v....,.. l"k h" I ki k- ]" ·· ·
İW1muştur. 0 dıı. bu sırndıı. arapça ve •.dada ve ~d.et,. ~ r oy umuzu 
rransızca öğrendi. Dönüşünde fran- c:.ı en eevın ırmışbr. 

swcıı.yı hususi dcrsl:_rle, arı;~ayı Bu kıymetli ağaçlar §imdiye ka-
medrescde ilerletti. Mülkiye mıaı..ıen- d d'Lk L_ . h ıL· 

ln girip 1891 de ora.dan ar nazan ~ ab çe.ıunemış, a ıı; 
dis mckteb e . ki b 1 d .,_ ·· ·· ı. birin lUkle çıktı. önce mektepte un an o un, ıı;omur yapmaıı; sure-
Alma~ mlm:ı.nn muavini oldu. Bir tile kullanmıştı: Fakat bu ağaçların 
müddet mltnnrlLk ve y:ı.pı işler!l~ uğ- değerini biJen Ziraat Müdürlüğü, 
raştı ve tahsilini ta.mnmlamak uzere Fen memurlan vaaıtasile tetkikat 
Alm.~ynya. gönderil~. ta.hslllnl bl- yap•ırmıv ve Gaziantep fıstığı a§ılan-
. Dört buçuk seMn~~W:S mektebinde masına tamamile clveri§li olduğunu 

tirdik ten sonra wıen •• •• .• h 
1 

w. • 

wJmarlık ve inşaat dersleri okuttu. ve uçuncu eene ma su ve.recegmı 

Bir ta.raftan da hususi şekllde mlm.ıır- tesbit ebni§tir. Binaenaleyh milyon
lık yapıyordu. Blr are.I.ık eski serasker- lan bulan bu ağaçların ıslahı mıre
llk dairesinin b:ı.ş mimnn oldu. tile halka vereceği ttfah ve mem-

1908 de evkaf n~retln~ ~ldl.aaJı~e lekete getireceği servet pek büyük· 
tamirat müdürlüğüne geçırı - .. 

; 

Antep fıstığmn aşılanan d~~~s~n~:~:~e~dcn hastalıkların le- &İri iki gün zarfında görülmektedir. 
hir y )d lS a e ediliyor. Şimdi de Yıldırım tedavi.inin muvaffakiye
ckfa b ınm tedavisi çı'kmıttır. İlk ti vücudun multavemet kuvvetini 
etı•v . u uısul vücudu ç.ibanlar istila d 

lki aenedenberi Sovyet 
liapiahaneleri~de ya~an 

Lehli bir kemancı 
kurtarildi 

münde Ankara evkaf umumi müdür- tur. 
' lüğü heyeti fenniye müdüril buhmu- Vilayet ziraat dairesince kazamı· mcnengiç ağaçlanndan biri 

ıgı :t•- ff arttırmasın adır. Vaktiyl~ m .. ıhur yordu. .. •A1PI _,.,. za gönderilen Fen memuru tarafın-
ı ddin Kudus""""" ...,._.:-nılrn -. .. an muva akiyetle kulla- .... ..,.. 

ııtır. cKoch ve Puteur de yıldınm tedavi-
Yıldırım t d • • sinin ehemmiyetini sezmişlerdi. Fa· 

ırıüatcvli h I~ a~ıs.ı bun~ müteakip kat pratik olarak tatbik edememiş~ 
na ltarp k ~I c lıltıhabırıe hastalığı- lerdi. Şirr.d! ise buna muvaffakıyet 

u aıu nıı~tır. hasıl olmuttur. 

Karadağda hurma ağacı ı 
KaracJ.ğ gay t l k h . 
~ dav} k b. e çıp a ve avaeı ta ve Moraça nehirleri havzası sOll 
hlcşhur~~r o:v~le~~t odl~ralc. senelerde imar edilerek bir cennet 
:Jalay . · 8 n mutema ıyen h 

1
. 

1 De d a.n tıddetli rüzgarlar ne çam a ıne getiri miş olduğunu hayretle 
itnk• e rnqe ağaçlarının büyümesine görmütlerdir. 

Ban vermemektedir. Burada incir, dut ve üzüm ıöyle 

Berlin 1-4 (A.A.) - D. N. B. nin 
bildirildiğine göre Alman ulterleri 
26 haziranda ild aenedenberi Sov· 
yet hapiabanelcrinde yatan meohur 
Polonyalı kemancı Heinricll Schab
liDslcy'yi kurtamu§lardır. 1890 da 
doğan Schablinsky, uzun müdde~ 
Stokowab'nin Filadelfia eenıfonik 
orkestrasında birinci keman olarak 
ı>ulunmuştur. Bundan bafka Prin· 
cetown üniversitesinde de profesör
lük etmiştir. 

Mimar Kema <' • 1 ı an kurs açılmıe. Menengiç ve Butum 
li.sl meseldi a.tsanm t.amlrin muva -
faklyeUe başardığı ~in İngiliz trallık ağaçlannm ıelahı, budama, ayıkla-
ml.marları enstıtüstl Azalığına. seçll- ma ve aıı usulleri hakkında izahat 
mlştl. . 

1 
verilmiş, aoı usulü öğretilmi~tir. 

Türk ve Isl~nı eserlerlnl pek yl Halkıll'ız, Cümhuriyet HükUmeti
tedklk etmlşti. 
Başlıca eserleri fUiila.rdır: İlta;nb~

da Bostancı camlt ve mektebi, Üsku
dar. Ayazma mektebi, Bebek ve Bakır
köy cam.ileri, Eyiipte .~eşadlye mek
tebi ve türbeSl, Yefilkoy ca.mil, ~
mud Şevket, Cevad~ All Rıza. ve Hus
nü pn.~a türt>elerl. Ista.nbulda. blrlncl, 
1klncl, üçüncü, dördüncü vaıcıı han
ları Lfılelide Harlkzedegiın apa.rtım.a
nı. 'sultan.selim clvannda blr kaç 
medrese. üniversite kü~üphanesi, An
karada, Yenlşchlrdekl Dkmektep, An
karada. Atatürk mualUm mektebl, 
Ankara istasyonu yanında. demieyolu 

nin bu C:leğerli teşebbüsünden mem• 
nun kalmışlardır. Binaenaleyh Zir .. 
at Müdürlüğünce mınta'kamı7.n het! 
sene birkaç bine yakın aşı kaleminin 
gönderileceği ve ağaçların mi.ismiıı 
bir ağaç şcltli alacağı anlaşılmıştır. 

• 

aon u . ltorlcunç ve kısır memleketi durııun, limon ve portakal -.e batta 
•ele ~aret edenler Karadağın yük- burma ağaçlan bile geniş mikyasta 

&yalarından dökülüp gelen Ze- yetiştirilmektedir. 

Cerrahhkta büyük terakkiler 
ter~~ ~arp, cerrahlığın ıayam hayret Bqka bir İngiliz cerrahı gene bir 
tin• b~Yatını ve ccrrahlann mehare- gemide ayağından yaralanan ve kan 

1
1 ~r defa daha isbat ctmİft:İr. __ ı..,_1 . 

1
• l . _ . 

ngıliz d b" ~ mmcsı a amel en goıtercn bır 
c onanmassıa meruıup ır ta f 1 _ ı· ı·· - . w errah g . • .

11 
..1~ d Yanın ıı;a ı uzum uzeııne ayagını • emısı torpı en._.. eıra a 

laYet rnühim b·ır a 1. -• keam.iş, ve ameliyat muvaffakıyetle ·- ı· me ıy- yapmış, . 1 . . s· w 

hi;c IYatı bi rdiltten sonra tayfayı da netice cnmqtır. ır ay sonra ayagı 
ı: ta!ılisiye ıaııdaluıa bindirerek keıailen tayfa tamamile iyileşmiş ve 
urtıunuıtu. - eap~il•m aileai nezdine döndüıtür. 

' 

Scbablinıky, 1939 <la I.:emberg'~ 
de Gepeu tarafından tevkif edilmiJ 
ve umberg'in zaptı esnasında Al
man kıtalan tarafından kurtarılınca
ya kadar iki sene Bialstok ve Minsk 
hapishanelerinde yatmıobr. 

Cebelüttarik'a liomşu 
lapanyol mintakaaı 

kuman<ıanlıği 
M.drid 14 (A.'A.) - Cumartesi 

günü yapılan bir kabine içtimaını 
müteakib general Barror.'un general 
Munoz Grande yerine Cel>elüttanb 
mücavir askeri mıntalta ltumandan
lıiına tayin ~dildiii bildirilmiıtir. 

müdürlüğü binası. 
Bütün bu eserlerde tenkld olunan 

pek. çok cihetler vardır. Mimar Kc
maleddln milli mimariyi a.rnmJŞtll', fa
kat elbette neticeye daha sonra van
lacnktır. 

* Fatihte ııüsambey mah:ıı.ıesindc 
oturan Mahir Anl:ı.r lsmlndc lııri, Ve
fada Bozdoğan k~rl altından ge
çerken, yukarıdan düşen bir ıa, pe.r
çaslle yaralanmıt. polis taralıpdan 
hastaneye kaldırılnll§t.ır. Surlye harbi: İngiliz hafif tanktan bir köyftn g!'Çlyor 



IIBR AKŞAl\1 
BİR HİKAYE SUS GUZELi lngiltere mütareke ve Hankeu'da bir hadise 

1 KONUŞAN MUMYALAR 
Bahçesinden etrafa ağır, manolya ı mu~ Çünldl MilkeITem. boyasızken, 

kokula.n da~nn beynz )>oyalı eve bir boy~ halinden batUL daha güzel gö- _ _ (~tarafı \'.' inci s~ifede) 

müzakere istemiyor A~amli polisler bir Ja
pon askerini öldürdüler Tefrika No. 4 \~azan: İSKENDER F. SER-

genç kndın ta.şın~tı. Insanı şn.şırtı- rünuyordu. Boyn onu fazla Ita.dınlaştı- muzdekı sonbahar ve lışı geçen se
cı, hayran edlcl bir güzelliği vardı. Me- rlyoi'du. Boyasızken 11.deta. mektep gö- neki vaziyetten daha ağır bir şekil· 
selft. yalnız gözleri blr kadını fevlmlA- ğüslüR"ünü henüz sırtından çıkarmış d · ... • - "h ,_ h 

Tokyo 14 "(A.A.) - Domei ajan
sİnın bildirdiğine göre Hnnkeu 
Franı.iz imtiyazlı mıntakasında ne
ticesi vahim bir hadise cereyan et
miı:ıtir. Annamlı polisler otomobille 
imtiyazlı mıntakaya giren altı Ja
pondan birini öldürmüşler bir di
ğerini de ağır surette yaralamışlar. 
dır. Japonların ifadesine nazaran 
Annamlı polisler otomobilde ara,
tırmi\ yapruak istemişler ve otomo· 
bili durdurmuşlardır. Bu esnada si
nirlenerek tabımcalarile Japonların 
üzerine ..lLeA açmışlardır. 

de güzel göstermeğe kftfi ldl. Yalnız liseyi bir iki sene evvel bltl.rntlş blr .~ ~eçırecegımızı 1 tar edereg, er 
dude.klan. ya.lnız vücudil, yıılnız ba- genç 1cz hallno glrm1.şt1. Çok uzun kir- turlu haz:rlıklarda bulunml'l.larını ta· 
caklan bir insanı çok cazlbell blr plkleri De sürmesiz götleri dnha. tnbll lep ettim. Bu hususta her türlü ted· 
:ınnhllik olarn.k gösterebilirdi. Yeni kl- bir ışıltı ile parlıyordu. Dudaklarının birin ittihaz edilmiş olduğunda şüp
racı bütün bu güzclliklerln hepsini kcndlllğinden kırmızılığı pek göz alıcı he etmiyorum. Sığınaklarımız daha 
kendinde toplamıştı. 41Kndı kı:ında idi. Çok temiz, .sıhhatli, hilesiz bir gü- fazla tahkim edilmiş, islah olunmuş, 
bile blr kusur vardır ... derler. Müker- zclllğl vardı. aydı:ılatılmıı ve ısıtılmıştır. Yangın· 
rem kadı kızı olıruı.dığt halde hiç bir Kom.~la.n evvelô. bu işe hem hayret 1 l:) k · b • k · · tedb · ı 
kusuru yoktu. HarlkulMe güzelllğl ettiler, hem kızdılar. Dem.ek boyasız barı ça u as.rma ıçın ır er 
yanında perdedeki sinema artistleri d •. ldi h ı B l 1 1n bir ulunmuı, yangın başlayışlarına ne· 

a guze a..... u on nl1 ç I ""k 11 f h. 1 · • ı·h 
bile zava.llı kalırlnrdL Gly!nmeslnl de ınnğlübiyet dcmekU. Fakat kolay ko- zaret e mu •. e. e ızmet erın ısa ı 
l>lllrdl. Zevkli kadındı. lıı.y mücadeleden vaz geçmediler. He- yolunda muhım adımlar atılm1~br. 

Semtteki bekarlar onun komşuluğu- men kendilerini topladılar. İçlerinden Bundan ba~ka yapılmı~ birçok §CY-

nu bir nevi saadet addediyorlardı. Va- biri: !er daha vardır ve eğer bugünkü sÜ· 
kıd pek c!ddt bir kadındı. LAkln ona H h dl d bo- kut 'h t b 1 t: k f t b'"t'" ras gelmek, onun yaz günleri vücude - ayır, ayır... yor u, eene • nı. aye u a .. a ve ır ına u un 
dökünmek üzere güneşte ısıtılmış su yanıyor, fakat çok iyl, müthl4 bir usul ~ddetıyle yeruden başlıyacaksa 
gibi ılık bakışlarını biran Üzerlerinde bulmW}-. Hiç belli etml}'Or ... O dudak- Lcxıdra hazırdır, Londra başını eğ
hissetmek bekar komşular lçln mühim lar kendiliğinden ° kadar kırmızı olur miyecekti: "e Londra her darbeye 

Elazıgda spor rehberi 
kursu 

bir z2vktl. mu? Bu Amerlkada yeni çıkmış bir mukavemet edebilecektir. 
Semtin kndınlarına gelince- Onlar usulmuş. cGl.711 boya• dlyorlannış. 

çok mfişkülpesend insanlardı. Btr ka- Bu boya mesela dudağa sürülünce me
dıııı öyle kolay kolay beğenm~erd.l. samata. giriyormuş. Hiç boya g!bl 

Eliizıt 14 (A.A.) - Elfızığ izcilik, 
Jimnastik, su sporları, da~cılı.lt ve kış 
~porlnrı ajanlıklarının müşterek ter
tip ettikleri program tatbikatından 
olarak dün Elılzığ'a 60 kilometre me
safede Haza gölü ve da.Rı eteğinde 
Kürk'de bir spor rehberi kursu ve 
kampı açılınLştır. Kursa He.rput nnh!
yesl Hogu köyü b..1Şka.nlartle El~zığ 
Gençlik klübü mükellef m:ıngn başlan 
devam etmektedir. Kursta beden ter
biyesi knnun nizamnameleri tııtblkntı 
ile mükelleflerin mecburi hareketleri 
etrafındn. ameli ve mı.zart tedrisattan 
ve Hazar dağından tatbikatta bulu
nulacaktır. Bu kampın açılması mü
n<ıtebetlle Kürk'e gelen 17 sporcunun 
2ştlrnklle dün mevsimin ilk yüzme 
teı;vfk müsabakası yapılmış Gençlik 
klfibünden Seliimi birinci, İlhanı! 
ikinci olmu!:tur. 

Eğer Mükerremln küçük blr kusurunu durmuyormuş._ 
görmıiş olsalardı şimdiye kadar mut- - Görüyor musun kadının kurruı?:
laka onun çlrklnllğlnd.en başlarlardı. lığını ... Ba.k hem boyanıyor, hem et
Uıkin yenl kiracı komşularının blle rafta boyıısızmı.ş, dudaklan kendlll
ta.sdlke mecbur olacakl:ı.n kadn.r gü- Cinden öyle kıp kırmızı imiş tesirini 
zeldl. Cazlbell idi. Onun güı:elllğlnde uyn.ndınyor ... Görenler de: cBu kadın 
küçük bir noksan bile bulamıyorlardı. boynsız bu kndar güzel... Ya boyan-

Mükerrem en güç beğenenlerin sal ... • diyecekler. Ne tilki kndın! 
blle a~zını l:npayabilmlştl. - Ya giyin~i? Ya giyinişi! .. Güya 

Fakat ko~ulnn da boş durmuyor- ~de, ucuz blr keren elbise dcğU ml?. 
laı c:•. Herhnlde Mükerremln giize.lllğl- Hnlbukl keten elbise derlstnin ynnık
nl sönuk gösterecJk blrşey buiup söy- lığını nasıl meydana çıkarıyor!._ O ne 
lemek lazımdı. Bunun etrafında gün- bilgiç kadın!. .. Ne bilgiç kadın!. .. He
lerdenberl kafa patıatıhyc:-du. ~iha- plmlzl suya götürür de susuz getirir ... 
yet içlerlnd"n blrl mühim 'bir keşifte - Kardeş kim ne derse des!n._ Kir
bulundu. Dlr dedikodu m"cllslnde bu p!klerl de takma._ Hakiki kirpik öyle 
keşfini ortaya. attı: uz;.ıa ve ltıvrık olur mu? Köşede otu-

- Canım, Mukcrremln nere:.i gıizel? ran r.enç şair bir de onun lçln eKlr
Boya güzeli o? .. Görmüyor musunu::? plklerlnln koyu gölgeslnde ... 11 diye 
Adeta yuzünun üstüne bn(.uı. bir çeh- manwme ynzmış ... Ne budala şey! ... 
re re m0tmlş gibL Onu güzel gösteren Klrplklerl sahici zannetmlş... Hnlbu
boy~ ı dedi. k1 o kirpiklerden Beyoğlunda çok satı-

Mrcli'"tc bulunanların yüreğine sıc- yorlar ... 
rln bır su serpllmlştl. Bu büyük keşfi Dedikodu o kadar etrafı sannıştı ki 
yapan kadına: Mükerrem semtini del:!'lştlrmeğe mec-

- Hay ağzını öpeyim Sıdıkacığun ... bur oldu. Çok uzak blr mahalleye 

\

dediler, c:ıhl bak ... ,Tevekkeli blz de: glttl. O günden sonra komşulan şöyle 
aBu kadının güzelliğinde bir sahtelik konuşuyorlar: 

l'·ar amma ... B dlforduk. Öyle ya ... onun - Biliyor musunuz? Kimse ne ko
mizelllğl boyadan ibaret ... üst-;ı!lk ken- nuşmnz, kendini bcğenml.ş bir kndın-
dislnl de blrşey zannediyor, bl.r klblr dı amma ç-0k güzeldi değil mi? Onun 
bir alamet .• Boya güzeli ne olacak!... güzelliğini evvcIA ben ortaya atmış-

- Hani biliyor musun? Şu erkekler tun ... 
de hakiki guzclden hiç mi hiç nnla- - Yooo ... İlk önce 41gözleri b!r hart-
nııyorlar _. Mükerrem onlar !cin çok kal» diyen bendim ... 
gıizeJ bir kadın değil mi? · - Ya ben? Dudn.kla.nnm kendlll-
-· Sonra o tuvalet nedir, o şıklık? ğlnden, Alla.htan boyalı olduğunu her 

O süs? ... Yalnız boya gu?:ell değil, ay- zaman söylemez miydim? ... 
ni zamanda süs giızeU de ... Kadın bir - Yüzünde blr dnınln boya olmadığı 
glyd'ğini bir d~ha gJymtyor. İskarpin zaman bile doğrusu şahane güzeldl ... 
üzerine iskarpin, t•lbise üıt::rlne elbise- Ya o kirpikler._ 03.lma bahsederim 

Iç!erlnden biri gülerek ilave etti: ya ... • 
- O süsü bizim hizmetçi kıza da Evet kom.şuları şlmdl böyle s6ylQ-

y:-psak güzelleşir doğrusu... yarlar". Acaba onun çirkinliğinden 

T bl
. 

1 
bli bahseden kimdi?... • 

- a ı o. ... Onun giydiklerini Hikmet Feridun Es 
&zın hizmetçiye giydir de bak ... Orta-
ya bir Met ç.kar mı çıkmaz mı? ... Kar-
<le.şlm simdlki güzellikler tabii değil 
iki... Hepsi yr.pmn... Evet, sonradan 
y2.pma ... Tıpkı kundura boyatacak
:mı.~ı:ı gibi l>!r salona giriyor, ken
dini güzelle!jtlriyor, parasını veriyor 
ve çıkıyorsun_,,. 

O günden sonra Mükerremln Isml 
cEoya gfizell. tllS güzeli, tuvalet güze
li. kalmıştı. O bunların hiç birine ku
la!: n.smıyordu. Etrafında çıkarılan 
dedikodu bazı erkeklerin de kulağına 
glımlştl. Insanlar kendilerini çok ça
tuk telkine kaptıran garip mahlOklnr
dır. Şimdi o:ılar ela Mükerrenıi biraz 
fnz!a t~yalı buluyorlardı. 

RADYO 
1 Bugünkü program 1 

Öfle ve akşam 

12,30 Program 
12,33 Türkçe Pl 
12,45 Ajans ha -

berlert 
13,00 Türk~e Pl. 
13,15 Karışık Prog 

ram Pl. 

20,45 Neşeli par-
çalar Pl. 

21,00 Zlrant Tak. 
21,10 Saz eserleri, 
21,30 Konu~a 
21,45 Klı\sik Türk 

Yaz gelml.ştl. Oturdukları semtin el- 18,03 Salon orkes-

musikisi 
22,30 Ajnas ve pa 

ra borsası 
hal.>crleri 

22,45 Cazband Pl. 

vannd:ı.ki plfıj açı1mı.ştı. Do!<tor tav- trası 
siye ettiği için Mii:k.errem :ırt~k her- 18,30 Memleket 
gun denize gidiyordu. Her saroıı evin-
den. sırtında beyu blr keten elbise postası 
olduğu halde çıkıyordu. Bu en ucuz 18,40 Salon orke.s- * 
clnslnden, en sade şekilde yapılmış bir ırası 
~lblse idi. Hatta Mükerrem onu kendl 10,00 Yuva saati 
dikmişti. Hiç bir süsü yoktu. Denize 19,15 Salon orlres-

16 tem.mııs çar
şamba sabahı 

glderken komşuları onu boyasız görü- trası · 
yorJardı. Sanki Mükerrem güze1llğl 19,30 Ajans ha. -

7 ,30 Program 
7,33 Hatif par

çalar Pl. 
7,45 A,!an.s ha -

berlerl .hakkında söylenenleri tekzin etmek berlerl 
istiyormuş g~i boynnma.mağ"~ başla- 19,45 Fasıl sazı, 
mıştı. , 20.15 Radyo gaze-

llk günler! bu, semtte bir hddlse ol- test 

8,00 Hafif par
çalar Pi. 

8,30 Evin saati 

Tefrika No. 135 

Güzel GOzlfi. Kız 
~k Ye macera roır.aru Nakleden: (VI • Nd) 

~--------.-.~---------
' - Neylersin) • • • Şaşırıp kalıyo
rum ... Jnanılacak gibi değil... Ma
hut kavgamız esnasında Leylarun 
kulağını öyld bir can havlile ıstnnı,
tım ki, yarısı ağzımda kaldı. Tükür
~üm, yere fırlattım. Bunu gayet iy:i 
hatırlıyorum. B:ı kanlı lokmanın di
limde hala menfur bir tadı vardır. 
Esasen sen de oradaydın ya ... Olup 
!>itenleri gördün. 

- Gördüm tabii ... Bütün tefer-
ruatile habrlıyorum ... Sonra götür-
dum, climd~ pııcısıman yaptırdım ... 
Kulağın kopuk olduğunu da ıyıce 
gö,düm ... Bu mübarek ot gibi yeni
den bitmedi ya ... 

- Bitmez elbet... &na ben de 
kat'iyen eminim ... A. pek mernk 
ettim doğrusu ... Doktor Rauf beyin 
evine tekrar gider gitmez, inşaallo.h 

iJk işim ka-ısına: cAç güzelim, ku
lağına bakayım b demek olacaktır. 

Recep Can da, Fifi de, uğradık
ları şa~kınlığır. derecesini biribhleri-

ne itiraf edemiyorlardı. 
Melahat, her ikisine de: cBen ti

zin sandığınız o Güzel Gözlil Ku: 
değilim I> diye asarda bulunmut
tu ... Sonuna kadar bu noktada ıs
rar etmişti. 

Acaba iddia.sı hakikat mı) 
Fakat bu takdirde, Fifi'nin gürül· 

tüsüne niçin papuç bırakb) Bebek 
bahçcıünde Recep Can'la mülakatı 
niçin kabul etti) Neden onunla uzun 
uzadıya münakaşalara girişti, hatta 
yalvardı bile> ... 

Bunun içmde bir muamma var
dı... Müthiş bir muamma ... Eski 
fişıkdaşlar, bunu düşünüyorlar, d:.i
şünüyorlar; bir türlü işin içinden 
çıknmlycrlardı. 

Be)'inlerine düşen merak ve en
dişenin derecesini biribirlerine itiraf 
etmemekle beraber, çok meraktay
dılar. Hakikati öğrenmek için öle
ceklerdi. 

Saht,. Suriyeli metresinden öğre-

Mister Churchill, maziyi tahattür 
ederek geçen eylülde fırtına patladı
ğı -.rakit bunurı ne netice vereceğine 
haftalarca müddet korku ve emni
yetsi.ıli!c ;çinde İntizar ettiğini söyle
miı ve nihı:.yet bir akşam, soğuk, 
yağmur!J ve karanlık bir akşam, İç· 
le::'İndc ipe} çorapları ile ve uzun 
ökçeli iskarpinleri ile yüzlerce genç 
kız da bulunan halk kütlelerinin so
kaklarda otobüs bekledikleri bir sı
rad \ t~hlik,· İşareti verildiğini i,itti· 
j;-1 v&kit kalbinin Londra ve Londra· 
lılar içb kan ağlamış olduzunu itiraf· 
tn:ı çekinmemiştir. l~te bütün bu hal 
hafif fasııalarla dört aydan fazla sür
müş Ye bu :nüddct zarfında kendisi 
Downing Streetde Başvekalet bina
sında \ a·iyeti a':llo.mnk ve mukBye
selerde bulunabilmek için her hafta 
içtima!ar akdetmiştir. 

Biz düşmand:ın bu son zamnnl:ı.rd:ı 
o kadar yardım gördük ki onu:l bom
bardunan hareketlerinden do!nyı hlc 
bir teessür duymuyoruz. Eğer bu ak
şam Londrnlılarn bütün ~hiı"lerln 
bombardımanına nihayet verılmesini 
derpiş eden bir mukavele y:ıpılrıcağı 
biJdlrllse kahir bir ekseriyet şöyle 

baıtm:ı.caktır: cUayır olmaz, Alman
lara bize verdiklerinden fnzltı.eını ve
receğiz.• -Alkışlar- Bütün V:mdralı
lnr bir tek sesle Hitler'e şunu söylt
yeccklerdir: cBütün clnayetlerı lrtt
kAp ettiniz ve en nz muka.vemet gör
düğünüz yerde en vahşi davrandınız. 
Fark gfuetmeden bombardımana siz 
başladınız. Harbin ilk günlerinde V:ı.r
~vnnın neye ı:ğradığını hatırlıyonız. 
Itlyatla.rınızı Belgrad katılA.mı bize bir 
kore da.ha hatırlattı. K.a...11ramancn 
müca.deleslnde kalblerimlzl kendisi
ne çeken -alk1"tar- Rus milletınc kar
şı yaptığınız hayvani hücumu pek iyi 
biliyoruz. Ne ı;!zinle ne de lıainane 
emlrlerlnlzi icra. eden çetcnh:Ie ne 
mütareke, ne de müzakere lstemlya-

Sıvasta yüzme 
müsabakaları 

/ . 
Sivas 1 ·; (A.A.) - Halkevi Spor 

olu bıı."-kanlığı tarafından hazırlanan 
üçüncü yüzme teşvik müsabakaları 

Etem barajında dün üç bin kadar 
seyirci karşısında muvaffakiyetle ya· 
pılmııtır. Bt: müsabakalarda Genç
lik klübü mükellefleri 28 puvanla 
birinci. Demirspor klübü 7 puvanla 
ik!nri olmuştur. 

AKŞAM 
Abon~ ücretleri 

seneme 
5 Aylık 
S Aylık 
l Ay!ılt 

Tftrldye 

1400 kuruş 
750 • 
400 • 
150 • 

Ecnebı 

2'100 turu' 
1450 • 
800 • 

• 
ruz Yapabileceğinizin en fenasını ya- Posta lttthaıiına dahlJ olmıyan 
pıyorsunuz ve pek yakında sıranın ecnebi memleketlı:r: Seneliği: 
bize gelmem mümkündür. Insan tarl- 3800 altı aylıfl 1900, Oç aylıtJ 
hinin müthiş bir devresinde yn..şıyo- 1000 kuruştur. 
ru?:. Fakat seyrini takib eden geniş •----------------
ve emin bir a.dnletln mevcud olduğu- TelefonJanmıs~ 8&'1!1Nıarrlr: 2056 
na ınanıyoruz. Atımızda komşularına ~azı tşlert: t0765 - idare Z068l 
ve dünyaya çektirdiklerinin benzerini Müdür: Z041'1 
Almanlara bizzat kendi vatanlarında. 
ve kendi şehirlerinde çektirmenin tam 
z~.manıdır. Şlmdi son aylarda Alman 
şehlrierllc llmıınlarına, sanayıine ve 
dlger askeri hedefleri üzerine sistemli 1 
bom'bardımanlanmızı te~id ettik. Bu 
şiddeti nazı rejimi gerek bizim tara
fımızdan ve gerekse daha iyisi bizzat 
Alman milleti ta.ra!mdan yere seri
llnclye kadar her ay daha zlyade art
tırarak lda.me edebileceğlmlz1 zanne
diyoruz. -Alkışlar- Her ay fabrikala-
nmızda yeni büyük bombardıman 
tayyareleri llunal edlldikçe veya At
lasl geçerek buraya geldlkça ytiksek 
infilflk bombala.nmızı vicda.n a7& •ı 
çekmeden Aimanya üzerine atma~a 
devam edeceğiz. Her ay bomba. ağır
lığının arttığını görecektlr ve geceler 
uz.'ldıkça. bombardıman tayyarelerl
mlzin faaliyet sahası d:ı artacaktır. 
Almanyanm İtalya. tesmiye ~dilen en 

Cemazilahır zo - Bızır 71 
S. İm. Gü. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 6,48 9,01 4,39 8.39 12,00 1,5 
Va. 3,2S 5,41 13,20 17,19 20,40 22,37 

İdarehane: BabıM! elvan 
Acımusluk sokağı No. 13 

bt'<ıbaht vll~yetı de bunda.o hissesini 
alacaktır. 

B. Churchlll sözlerln1 şöyle bltlr
mlştlr: 

tHer hafta evvelkinden daha çetin 
vurmak nlyetındeyi?" Duna binaen 
tallmlerin!zln tekran içln hazırlanınız 
dostlarım. Yol ne kadar çetin, vazife 
ne kadar müelllm olursa olsun hede
finılııden şa.şnı.ıyacağız. Zira. bu imti
han devresinden bütün beşeriyetin 
hürriyeti ve şeren te.krar doğ:ıc3ktır ... 

necek başka bir şey kalmadığını gö- diye kadar, mazisi dolayısiyle elin
rerek ricat yolunu tuttu: de oyuncak sanıyordu. Halbuki iı 

- Meselenin ne olduğunu tah. bildiği gibi değilmiı ... Ya silahı ona 
kik edeıim ... -dedi. - Neticeyi tesir edemiyecekse) ... Ya bu yüz· 
de sana bildiririm ... istediğin tarz- den k~ndi bapna bir iı açılırsa) 
da istifade etmenin yoluna bakar- Yakayı ele verirse) ... 
ıın, ıüzelim... Recep Can. düıündü, tatİndı da: 

- Mesele fU ki. acelem var... c- En iyisi gene Sakin Baba ..• 
Sıkııılt vaziyetteyim. Gidip tundan bir fi.kir danııayım ... > 

- Düğün hazırlığı yapİyorsun, karanna vardL 
onun için paraya ihtiyacın çok il&· Cerçi eski aenelere nazaran va· 
liba > ı ziyet biraz baıkalapnıştı. Eskiden, 

- Orası senin Üstüne vazife de- Sakin Babanın bütün nasihatleri 
ğiL ona fayda verebilirdi. Zira, ikisi de 

- Unutma: Düğne beni d• da- a~ yukarı ayni tabakanın insan· 
vat edeceksin.. lanydı. Şimdi ise, Recep Can muhit 

- O cihetten ıüphe etme. değiştirmişti. Yüksek tabakaya in-
- Öyleyse Allaha ısmarladık tisap etmişti. Keza, Üyla da öyle: 

şimdilik. Fifi'ciğiml Gene görüşü- Yüksek tabakaya geçmişti. Oranın· 
rüz... sa kaideleri baıkaydı. Acaba, saat. 

- Cüle güle! çi Haydar Şakirin dedikleri fayda 
Seyid Rükneddin cenapları, ilk verecek. miydi~ 

metresiyle bu mülökatından sonra Bununla betal>er, o, akıllı bir in· 
araştırmalarını derinleştirmeğe ka· sandı. Her hnlde <liyeceklerinden 
rar verdi. zarar değil, kar elde edecekti. 

Fakat elindeki vesait de pek az... Böyle düşünerek", Recep Ôm, 
Ne yapmalıydı da, ileriye doğru da- Aksaraya doğru yollandı. 
h<l adım atmalıydı> Saatçinin <Iükkanını kapalı buldu. 

Doktor Rauf Tuğrul'un zevcesini Kendi k~Cline: 
yeni bir randevuya çağıramazdL Bu <- Allah Allall .•• - diye <ıü
tehlikeli olabilirdi. Zira kadını, ~un- şündü. - Cene seyahate mi çıktı 

yoba_t ... Bu y"ta yerin.4.e o turamı· . 

Habeş kizi, Kara Osmani - ~ ktırtulduttmu bı.ıtyor ti 
nereye kaçirdı? sun 

1 
Evet. Bunu Abdullah. söyledi: ~ 

Şabnka sarayda çok klmseyo lylllk n1m yerime blr esir vermlşs1rilS. ~ 
yapmıştı. Mısırdn. Şaıbaka.yı herkes se- - O esirin. scrun yerine b:ı.şl 'f'llJP 
verdl. H~ kızı, sadık adamlanndan du~undanda. haberdar mısın 7 
birine: Kara Osman birdenbire ürperdi~.., 

- Kara Osrna.nı evinde sakla! Yarın - Demek ki. vezir beni öldil ~ 
Türkler Mısın nlırsa, bu yararlığının yor .. o esir, bcn1m yerime can ~ 
mükfıfntını görürsün! dem1ştl öyle mi? . -~ 

Bu adam, Abdullah ismlnde Kahl- Şabakn mağrurane b)t tavırla 1JM"'" 
rcll bir Araptı, kard~ saray znbltıe-- salladı: _.-. 
rlndendl, bu münasebetle sarayla. nl~- - Evet. Sarayda blııçok kl tftl 
kası vardı. Abdullah. Kara Osmnnı bir padişahın elçilerinin ~ünün de 
gece Arap kıyafetile evine kaçırmıştL koparıldığını biliyor. Halbuki se!1 fi 
Osman zaten esmer bir erkek oldu- şıyorsun .. ve yaşıyacaksınl 
ğundan, Arap kıyafetlle yerlilerden Ve birden sesinin ah~g1 deAtşt;t.. 
ayırd edllmlyordu. Mütehakkimnne blr eda ile: 

Kara Osman, blr 1kl gün sonra Ab- - Sen bundan sonra benim 1çiıı ~ 
dullahı kandırdı: şıyaca.ksın. dedi, benim eslrlın 

- Türk ordusu nasıl olsa şehre gire- ra.k yaşıyacaksın ! 
cek. Yavuz. Mısın zaptetnıe~e kara.f Kara Osman, boynuna esaret h~ 
vermiştir. Bana. Kahlreden Türk ka- .sı geçirilecek bir Jnsan ~lcllL i' 
ra.rgfthına giden yollan g5.ster1rsen, ~aktansa, ceU!idm elinde 
yarın buraya geldiğimiz zaman seni vermek onun için da.ha kolay ol~ 
lhya ederim. dedi. tı. Fa.kat. bu sırada Abduııaıun _ .. 

Abdullah buna razı oldu. göz l.şaretlle kendlni toplayan OSIJI"""" 
- Birkaç gün evimde kal. Knçaca- ihtiyatlı konuşmağa başladı: ; 

ğın yolları tecessüs edeyim. Tehlike - Bundan sonra, hayntunı 
yoksa, sana bir at veririm .. gldersln! borçluyum. Bu lylllğinizl unutmıyııcl' * ğım. 

Kara O'"lllan, vezır Sungayın elin- Şa.baka ~u cevabı verdi: f/I: 
den kurtu'duğu gündenberi, ona diş - Bizim Ha.beş Metlerine göre. 
bıliyordu. Türk ordusu Kahlrcye gl- ın,.an, kendi hayatını kurtaran ıct~ 
rerse, llk önce onun derisini yiizdüre- senin esh1dlr. Sen de bundan so~ 
ccktt. benim eslrlmsln! Bana muti bir t 

Osman hayatını Şabal~ya borçluy- gibi. dalma boynunu eğecek ve ;;: 
du. emr!ml ltira7.sız kabul edeceksin. • .. 

Bir gün Abdullahın evine yüzü ka- nl nldatmaga başladığın gün, cell~ 
pah bir kadın geldi. Abdullah kapıya ensende hazır lıulac:ıksm! ti 
koştu ve Osmana: - Bu kndnr ağır yaşayış şa~.1• 

- İşte, d~dl, sultanın gözdesi .. seni içinde ben burada. ömrümiı n.l.Sıl gw 
zindandan ve celladın baltasından receulm? ,,. 
kurtaran kadın. - Ben sık mit buraya gelirim . 

Kara Osman, kendlslne iyilik yap!ın nlnle b:ışba.'}a yemek yeriz .. şar:ıp iÇ 
E'accş kızını yakından görmek ve ona rfz .. türkü söyler, eğlenlrlz. 
~şekkür etmek istiyordu. Gözlerinin içine dikkatle b"l.ktı: r 
Şabnka, Ha.beş kadınlannın en git- - Ateşli bir delikanlıya benziYOşJ 

zellydl. sun! Mısır sultanının biric i:~ H!lb • 
Habeş dllberi, Abdullahı görür gör- gözdesine esir olmakla iftih:ı.r cd ~ 

mez: l!rsin! Bu belki lll: günlerde sann b 
- Misafir nerede? 2z ağtr gelecek Paknt. sultanın ıııı· 
Diye sordu. Kara Osman derhal danlarında lnledlğln günlert hntırll' 

Şabakanın ellerine sanldı: dıkça, bu esaret hayatına ç:-buk :ılJ' 
- Benl ölümden kurtardın. Bu lyl· şaı:aksın! .. 

li~ln mükll.tatını göreceksin ı Kara Osman, o daklkn)-a lmdnr It• 
Dedi. ŞabaJ::a içeriye girdi. Kapıyı beş clllberlnln kendisine t~mnyül r;6" 

kapattı. terdl~lnln farkında değildi. Bu '"Ö"'"'~ 
- Ben yetişm~eydim, Sımgay seni den sonra Şab::ı.knnın baltıljlarınd' 

de öldürecekti. o. Türk ordusunun bunu sezmiş ve kendisini nlı;in ö!uıır' 
1 

Kahireye gireceğinden emin değildir, den kurtardığım ~imdi anlcmı~tı. 
dedi. Kara. Osman kurnaz, pl~kin bir er
i Şabaka bunlan söylerken başını aç- kekti. Vaziyeti lmvr:ıyınca. w elül 11ıe" 

mL5, sırtındaki örtüyü çıkarmış, süs- Iül Hnbeş dilberinin yüzüne bnl:tı· 
Hi vücudu ve gösterişli, mütcn:ıslp en- - Slzln memlekette, b~r esirin. h'" 
damı meydana çıkmıştı. nımını sevmesi belki ~det değlld·" 

Şab:ı..ka, Kam Osmanın Türk karar- Fakat bizim memlekette gönüller hUr" 
gAhına kaçmağa hnzırlandığından ha- ddr, serbesttir.. istediğini sevetıilıf. 
berdar değildi. Habeş kızı, ev sahibi Ben de seni sc\·dtm .. senden çok tıcf' 
Abdullaha sordu: lanıyorum, Şabaka! Her dakika seJ\11 

- Misafirin birşeye ihtiyacı var mı? sesini duymak, ~nln sıcak nc!;.;ıı.t 
- Hayır. Yalnız, dört gözle Türlı: omuzlanmın dlblnde hlssctme:t ı!:t:ycr 

ordusunu bekliyor. rum. 
- O halde bu müjdeyt ben vereyim: Şabaka zaten Osmandan bunu beı-

Padlşahın veziri sınan paşa, bir ordu liyordu. Bakışlarile onu sevdiğini ıra" 
ile Kahire clvanna. gelm.lş~ bir ikJ de etmişti. Osmanın da onu se·ılp sef" 
güne kadar su!tanın askerleri Türk- ınedlğlnl anlamak istiyordu. Osm"n; 
lcre hücum edecekler ... şehir kapılan hile ve riyadan U7 .. 'lok görünen eözl 
önilııde müthiş muharebeler olacak. Şabnkanın çok hoşuna gftm~tl. 

Şabaka birden ellerini birlbirtıı• 
Osman bunu duyunca sevindL vurdu. 
- Sultan Tuman Bayın aSkerlerlnin Kapının dl§lnda duran bir uş?.k t~ 

,gallb gelcblleceğlni ta.hnıln ediyor mu- şarak içeriye girdi: 
stmuz? - Emriniz s!Lti? .. 

- BelU olmaz. Tumay Bay cesur bir Ş:ı.bnka: 
adamdır. Bu sa.ba.h yanında !dlm; ku- - Cabuk, blı.e şarap getir .• 
mandanlarını çağırdı, onlara şlddetıl Dedi. Uşak gider gitmez, Abdull:ı.hl 
emirler verdi. Ve Türklere hÜı:uın edil- dör.dü: 
mesine karar verdi. _ Haydi, sen de buraya sofra hazJf" 

- Şehirde ~ltanm ne kadn.r n.skerl la. Saraya ikl saat sonra, yanı 11111' 
var acaba?... karannca dönmeğc mecburum. BU ıP 

- Herhalde Türk ordusundan fa?:- saatimi, yenl ve yakışıklı eslrlmle bat' 
l:ı.dır. başa içerek ve eğlenerek geç!receğlııl-

Osman içinden güldü, fakat Habeşll Abdullahı\ yerlere kadar eğilerek: 
kadına Türk ordusunun hakiki mlkta- - Kulunuz da, sofrayı hazırladıl" 
rı hakkında birşey söylemek isteme- tan sonra. - müsaade ederseniz - si" 
dl. ze kanun çalayım. 

- Galib, mc.ğ!Op harp meydanında Dedi. Şaba.ka güldü: 
beJli olur. Ben şlm.Pl, bu meselelerden - Şüphesi?:. Sen de blzl eğlendire'° 
zlyade, slzln bana 'ırar.şı gösterdiğiniz, ceksin .. ben türkü söylerken, sen P" 
insaniyete ve iyiliğe nasıl mukabele nun ç:ılacaksın ı 
edeceğimi düşünüyorum. Hayatımı Abdul.lah sofrayı hazırlamağa bllt' 
celladın elinden kurtardınız .. size te- ladı. 
şe-kkilr ederim, Şo.bak.a.: (Arkası .-r) 

yor .. • Ne oldu buna>... Bit yere mad beyin evine giderek ihtiyaıt 
gidecekse, otelimi biliyor, bana ha- arıyamam... Bilhaua, şayet ha~ts1" 
her vermeli değil miydi> ... > sa... Öyleyse baıka bir usule bar 

Hapishane firarisi, geçen sefet vurmalı ••• > 
ba~urup malumat aldığı komıu Recep bu usulü aradıysa da rıa"' 
manava müracaat etti. Saatçinin na· file ..• 
sıl hastalandığını, damadı tarafın· Evine döndüğü zaman, Melahat• 
dan kaldırıldığını, timdi Babıalide ten bir mektup var mı diye heY"' 
falanca adreste bulunnduğunu öğ· canliydi... Kendi.aini görmeğe ac•" 
rendi. ba gelecek miydi) ••. Fakat inlösa,. 

Bu sırada cVehbi Feridun> ismi uğradı... Mektup falan yok .•• Me-
geçmiıti. lahat gelmek taraflanna yanaıın' 

Zindan kaçkını, kendi kenrune mış. 
düşündü: Doktorun ltariııı, soğukkanlılığırıl 

<- Yahu ... Ben bu ismi biliyo· bozmamıştı. Seyid RükneddinİO 
rum, işitmişim amma nereden)> tehditlerine le.arşı koymuştu. 

Birdenbire alnına vurdu: Esefleniyordu: 
«- Hatırladım, hatırladım ... Cü- c- Acaba yanlış ad;m mı at' 

zel Cözlü Kız'ın bu isimde bir sev- tım) ... > 
gilisi vardı. Bir de çocuklan dünya- Kafasını iki yana sallıyordu: 
ra 6Clmişti... Eskiden bütün bun- c- Ne de olsa bir neticeye ~at" 
lan Leyla bana anlatmışh. Bu Vehbi mak lazım .. . Mademki Leyla barı• 
Feridun ne idi, ne olmuştu, ne ya- gelmiyor, ben bir çaresini bulııP 
pıyordu) ..• lşte o cihetler aklıma ona gitmeliyim ... > 
gelmiyor •.. > Bu karar üzerine, sahte Suriyel~ 

Bununla beraber, hatıralan ya- Bebeğe hareket etti. Doktorun e1fl' 
vaş yavaş canlanıyordu. ne vardığ-ı sırada, iki insanın kapı• 

Şöylece düşünmeğe devam etti: dan iç-::ri girdiğini farketti. Bunl:ıt" 
<- Saatçi Haydar Babanın da· dan biri bi.· askeri mektep talebe' 

madı, şüphesiz o adam olmıyacak ... s~. di. Öbürü de yaşı epeyce ilerle" 
Yalnız isim benzerliği ... Ne olursa miv, ağır yürüyüşlü bir zat ... 
olsuıı, böyle aellemetüsselim da- · -=-- .(Arkası var' 
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...___ DISSE SENETr.Eat 

~ c Mertez bankası . 
'l'. i ba.nkası nama mtıharrer 
•i t bankası <haınue alt) 
A. Je bankası mtıınessu hl.s. 
A. ne:1'1ollo.n şirketi ( 3 80) 
lstuı lryollo.n ~lrtctl <3 100 
Şlrıtc~~ent.o atrketı · 
IJlrtetı a Ye 
- nYr1ye te:netttı 

- l!CNEst TABVİLLtml 
kredi Ponstye 1903 

• .. 1911 • • • Amortı 
_ • Kuı>on 

-
'!'ürk aıtnı1 
ktilçe altın 
Oılmnnh bir gramı 
- bankası lbnnknotT 

- KAllBIYo 

41,25 
48,50 

43,25 

130,50 
11,30 
11,'10 

US,-
26,50 
43,50 
8.35 

26.-
21.-

105,-
09,-
69.50 

p 1.-

25,20 
3,l'l 
2.55 

~dra lıertne ı 
Rıvyort llzertn sterıtn 5,2-1 
~evre 62e e ıoo dolar U0.0250 
lıladrtd he rtne ıoo frank so.ıo 
8tokhobn rlne 100 J.eltta 12.9375 
1'okohaJna ~rtne 100 kU!'Oa:ı sı 1375 
...__ ertne ıoo Yen 31'.ooso 

BULMACAMIZ 
t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ırrı-i-ı-~~:... 

l 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tcuaTTUf hesaplari 1941 ikramiye plam 

Jt.EŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 

3 lkinciteşrin tan1ı1erinae yapılır. 

2941 bmAMl.YELERl 

ı adet 2000 Liralık - 2000.- Lira 

3 " 1000 ,, = 3000.- ,, 
2 " 

'750 
" 

= 1500.- ,, 

ı• ,, 500 
" 

= 2000.- " 
8 ,. 250 ,, = 2000.- " 

35 ,, 100 ,, = 3500.- ,, 
se .,. 50 " 

= 4000.- " 
300 .. 20 " 

= 6000.- " , 
Mühendis, mimar ve fen memuru 

aranıyor 

Toprak mahsulleri ofisinden 
An'bar ~at şıanUyclerinde ve merkezd~ teknik: büroda ça1ıştınlmak 
~ Y. mtibcndJs, Y. mimar, mühendis ve fen memuru alınacaktır. 

ı---ı-.a Tallplerbı liizımılu vesitnlarln Ankarada Ofl3 teknik büro rel6llğine 
22/7/941 talihine ka.dnr mürncaatlan. (4273 - 5'7Tl> 

Sold11n ata Ye~ .. 
1 - Koc et·d b. ~: 
2 a ı e n kaza m-_,_ • 

- Al_ ~ezı. 

3 r-utar suyun hYl!l 

4 
- F azla1agbrı1an. ' 
- Tersi bozk d v . la.nda bir h. ır ır - ıı unanıs-

S fe ır. -
- Son:ına .<:. -1ur N· d 'V> &"elirtıc cereyan 

6 - s· 11. - Afrik.ada bir göl 
7 = 1l' !11cvaim ıncyvası. 

•tıne. Eıcgc verilen ibit ~ _ yok 

8-T .. ,_ 
9 cn;ı aıra;at eder - lraııt 

eo~; Tersi nbancının YUrduğu 
IO _ T • 

Enuıi 1• crsı tanımaktan emir • 
Yctı..: adam. 

~-~~en bulmacammn ha'Di -'Qlll.a .. 
ı - ıı.-:-· 'Ye J'Ukand- ataiı: 

tak 3 aramqa. 2 - Sum.asa-
' - K etn1· " liınan S r ın, "' - Amma. 

Aailad' - Ral, Kafala. 6 _ 
A.ç ı.a.nı, 7 - Manifatura. 8 -

' ıvıaınuf'C 9 Ş 
ıo _Ak N'k - aşal Reva, 
--.... • ı a. Aş. 

Askerlik işleri 

Münakalat Vekaletinden 
l - V~kAlet otomobll.lerl ~in 3195 llra muhammen bedelli 1800• teneke 

benzinin G atmtos 1941 çarşamba' günü saat 15 te açık e.kslltmesl yapılacak
tır. 

2 - Muvnlint teminat •239• lira 163• kuruştur. 
3 - Şartname panı.sız olo.rak verlllr. Isteklilerin kantınt veslknlarlle blr

llk:te mezkOr gün ve saatte Lcvazmı müdürlüğündeki komisyona. müracaat-
lan. (4177) (5'103) 

latanbul fiat mürakabe komisyonundan 
82 numaralı ilan: 2511/1941 tarihinden itibaren tuhafiye eşyasmda top-

taneılar mallyd tizcrlnden 'Jı, 2S toptancı lin alacaklardır. (5842) 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel S, 10 ve 20 paralıklann tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Eski n.lhl s, ıo ve 20 paralıklann yerine dalltelli bir ınıruşluklarla bronz 

an tıarahltla.r darp Te piya.~ya li.n miktarda çınn?ınış olduğundan eski 
nikel 5, 10 ve JO paralıkların 11/6/94.2 tarihinden 90nra. tedaTfilden ka.ldırü-
muı braıiaşt.ınlmıştır. . -

.Meozktlr ufa.k paralar ı Tommuz 942 tarihinden iUbaren artık tedavül 
etmı,.eeeıc ve bu tn.rlhten itibaren a.ncak blr sene müddetle yalnrz Malsan
dıtlarile Cümhurlyet Merkez bankam eubelertne -re Cüm!ıuriyet Merkez 
banka.sı etıbcsi olnuyan yerlerde zıraat banitası şubeleri tarafından kabul 
edllcbUecektir. 

Ellerinde bu u:fnk ~n bulunnnlann bunları Malsandıklarlle 
Cümhuri~t MC?t:e-z b:ı.n'kası ve zıraat bankası ~erine tebdil ettirmeleri 
UAn ohm ur. (5605 > 

1 latanbul Belediyesi ilanları 1 

Sahife 7 

iLANLAR 
SATILIK TAKSİ OTOMOBiLt - SATILIK ARSALAR: Ş~: Osmnn 

KOCOK 
Fevka!Ade ahvalin devamı 

mtlddetinee gayri muanen gthı
lerde haftada 1k1 veya tto defa 
ne'1'CtWecektlr. 

1975 No. lu Buik 936 model taksi oto- beyde 11~ Jcıt':\ arsa yanynno. istt'nll
moblll lmDamlır halde ehven fiyntıa. dJğlnde hepsi birden veyahut ifraz 
satılıktlr. Sarıyer: Yeni mahalle cn.d.- görmü.ş parçalar ayn ayn ehven fint
des1 No. 74 teni Fazlı Yıldtz:L miirn.- in mtıhkbr. CepheSi mecmuu 20 M. 

- ı olup cem'an 400 metre murabbaıdır. 
-------------- Müracaat Taksim Cütnhurlyet me>y• 
BİR VİNÇ ARANIYOR - 3 1lA 5 ton danı Kristal altında. 14 No. da. EmU'ı.k-

1 - İŞ ARIY ANLAR sıkletindeki b1r yük(} kaldırncak evsaf- ~ı Avniye müracaat. Telefon: 41812 
- ta. blr vlılç a.ramyor. Elinde mevcut 

olnl}lann Karabük P. K. No. 1 n.dreQ- SATILIK EV - Maçkadn. 'Tcşvlkiye 
BAYAN tş ARIYOR - Mükemmel ne blldJnnelerl. cnmll clvaruıdn. Bayır sokağında '18 

Türkçe ve biraz FrnnSıZCa blllr, lfyn.- numa.ra?ı lkl katt:ı.. ikişer odn bir sofa 
s1yes1 kuvvetli genç blr Tiirk Bayanı 4 _ Kiralıli • Satılık mutfak havagazı su elektrik n.Jfkatta 
ış arıyor. Daktilo, büro Sşlert veyn çamaşırlık mutfak iki kömürlük bah-
vezne muamelfi.tında ça~k 1stlyor. EMLAK tş _ Ma.hmut papnın en çel1 eüne§ll h:ı.vadnr ayda kırk yedl 
Tahriren Akşam'da N. o. E: remzine işlek yerinde 281 m2 yüz(l ola.n bir buçuk llra kirada. olan bina dört bln 
müracut. nrsa acele sat.ılıktır. D. N. 501. liraya acele satılıktır. Yanında so ve 
, BİR BAYA.lli iş ARIYOR - İyi tah- Galatasa.r.ı.y Köşe aputıman 2 nel 82 ntmıaralarn müracaat. - l 
sil görmüş bir Tilrk mı eGkl harfleri bt Emlak Sş. - ı KiRAlılK KAT - Nuruosmanlye 
..... daktilo blllr. D•cm ... va gider. Ken- caddesi kape.lı!ırın karşısında. 34 No. .... ..,_.., Arnavut.köyünde deniz keno.nnda t. • tatı ,_,_,.ktır :ı ıncı k t ..... .. , ... _e m;;-,,.•ip bir 4• anvor. Akşamda ap .. ııur...u • a .uu 
UJO)U• ............, ~ o1 dört kat -ü7.erinde, hastab&ne Temek- dokto ı .ı-ııd· T'A' 6063 
<İ. Y.> rümuzuna mektupla mnra~i tep olmasına e!verl411 23333 M2 bah- ra. e ve • ..., ır. == ı - ı 
------------- çell kAglr bina. satıımattadıl'. acele DEVREN SATILIK DthtKı\N -

ESKİ BiR MUBARRİ1t - Ve fran
mıca muallimi müterclmllk a.ıımıak
tadır. Cldcll ve edebt tercümelere 
muktedirdir . .Aqamda. trnnsızc:ı. mu
alllml adresine müracaat. - 1 

ediniz. D. N. 23. Çok işlet blr yerde bakkaliye ve ayak. 
Galatasaray Xö.Je apartıına.n 2 nd ta içki sat.ıl:ın bir dii'kkAn satılıktır. 

ıcat Emltlk iş. - ı Müracaat İstanbul posta. kutusu 417. 
-3 

Ayupaşada. denize nazır tyl randı
manlı bfitftn konforu haiz altı kat 
Uzcrlne çl!t daireli Beton blr apart.ı.-

2 - lŞÇl ARIY ANLAR man satılıktır. 1'1atı 80.000 liradır. 
__ _.__;~---------------- D. N. 543. Galat.asa.ray Köoe apartıman 2 ncl 
ECZACI KALFASI ARANIYOR - kat Emlak iş. - 1 

İsta.ııbulda çaı~ak iizere sanata n
kıf blr meslektaşın yazı ne İstanbul 
75'1 po.sta kutusuna müracaatı. - 1 

ASİSTAN DOKTOR ARANIYOR -
Doğum ve kadın hastalıklannd:ı. ihti
sas yapmak isteyen. askerll.lt ve m~
buri hizmetle aHi.kası olmıyan genç 
bir doktora ihtiyaç vardır. İsteyenle
rin hergün Ortaköy Şlf:ı. yurduna <sa
at 11-13> müracaatlan. 

DADI ARA'Nll"OR - Altı aylık bir 
çocuğa bakmak üzere orta. r...şta blr 
dadı aranıyor, Yabancı dll bilen ter
cih edilir. Müracaat hergiln 13-15 
Maçka k~tıthane cadd~ Cemlllye 
apartımanı No. 3 - 3 

ECNEBİ LİSAN BiLEN STENODAK
TiLOGRAF ARANlYOR - Adanada 
büyük bir m~ çalışmak bere 
tiir'kçe stenografiye q;lna. bir bayan 
daktilograf almacaktır. Ba.şlıca p.rtlar 
~lardır: 1 - Türk ırkından olmak 
2 - En a.z Use tahsUi görmüş bulun
mak, 3 - Türkçe stenografi~ aşina 
olmak, 4 - İnglllzce, Almanca Te 
Fransızca lisanlarından ikl.sınt mü
kemmel surette bilmek, Matlup nsa!ı 

Beyoğlunun merkezi btr J'Ulnde 5 
kat üzerine b1 lrnUı, konforlu kAgir 
b1r apartıınan satılıktlr. 1'1atı 30.000 
liradır. D. N. 554. 

Galatasaray Köşe ape.:rbman 2 ncl 
ut Emlak ı.ş. - ı 

MecJd1yeköyünde bir :tat üzerine 
banyolu za.rlf bir villA. aablıktır. Flatl 
-t,000 liradır. D. N. 560. Acele ediniz. 

Galatasaray K<>§e ape.rtıma.n 2 ncl 
Jc.at Emlak iş. - ı 

EMLAK ALiCi VE SATICILA-
RINA - İstanbul. Beyoğlu Kadıköy, 
Usküd:ır Te Botazın berı-ı!Jetfnde em
JA.'!ı.i olup satmak Teya almak ıateyen
ler Te dük:kAnı olup da atmak ı.ste
yenlerln İstanbul Ankara caddcsl 
Adalet han 3 No. da Türlı: eml!lc bü
rosuna acele müracaatları. Tel: 2060'7 

-9 

13to LİRAYA n 500 LhlASI TAK
SİTLE ÖDENMEK tlzmz - e odalı 
tbtüdarda ACELE atıl• a2lfa.p ev. 
Müracaat: TORx EMLAK bttrosu, t.s
tanbul An.kam. caddesi Adalet Ha.n 3. 
Telefon: 20M7. - 2 

haiz talipler arasında seçilecek bu SATJLIK KONFORLU AHŞAP EV -
daltt.ilografa ehliyeU Ue mütenasip Akse.rayda k!Up MusllhtMln aobbn
iicret verilecektir. Tali~rln nihayet da tramvay :Lstasyoowıa bir dakika 
20 temmuz l9U tarlJılne tadar Dör- mesafede sekiz oda itıl dJfl yallı boya 
düncü Vakıf hanı Asma tat 10 nu- 'Ye muşambalı tıç tarafı bahçe fevka-
maraya mür:ıcanUan. - 2 lAde manzaralı ve ~lı: konforlu ahpp 

· tR ı\Ti tR blr ev mattuen C5000) liraya utııık-
TEC~VBELI B K rLF. B tır Evkaf bedeli verilmiştir 2339fl nu-

DAKTILO ARANIYOR - Tt:arettıa- · - · ,__ Uarda çal'f"'lf ..... ı maraya telefonla. muracaat edilmesi. 
nelerde veya .. ..,..a ,... - _ ı 

yasadan anlar tecrübell bir klt!ı> l'C 
daktilo yuacak blr bayan alınacaJrtır. Vç AY fÇİN KiRALIK: APARTl
Ma.aş dolgundur. Taliplerin fototraf- MAN - Beyoğhmun en merkezi bir 
larile ellerindeki vesalltln suretlerini yerinde mobllyali mükemmel konforlu 
İstanbul 42 poota tutm\Dl& müraca- denize tevkalide nezaretli nç odalı 
aUan - 3 apartıman yaz Jçln kiraya nrl~ek-

t 
ARANIYOR lr. Akpmda L. M. D nımuzWla. mek-

DAKT LO BAYAN - tupla müracaat. - 1 
Bir yazıhane için daktiloya. 1htlyaç 
vardır. TatsllAtlı mektupla AJcşam ga
zetesinde N. B. rümuzuna. mektupla 
müracaat. - 2 

~İR DADI VE BİR ARÇI BAYAN 
ARANIYOR - İtiz bir ~da. iki ço
cuğtı. bakacak 1y1 bUglli blr dadıya -re 
yemek yapmasını blllr'blr bayana lh
tlynç Tardır. Tahriren İstanbul ~ 
kutusu 731 veyahut btzr.at Büyükdere 
Pootahane karşısı 120 No. yalıya mii
racaat. - 2 

3 - SATILIK EŞYA 

ACEl,E SATII.IK APARTl1\IAN -
Nlşantaş Teşvikiye Camll civarında 
Çınar caddesinde köşebaşı otuz iki 
metre cepheli deniz ve yeşilllk nezare
ti fevkaldde her kontörü luıJz. Beton 
nrma altı kat on bir daireli satı iradı 
fazla. bulunan on blr numaralı apartı
man altmış beş bin llraya satılıktır. 
On numaralı dairesine her gün saat 
12 den üçe kadar müracaat. - 4 

KİRALIK HAS KATI - Emlnöniin
de EmlAk Bankası yanında 4811 No. h 
Na.il bey hruunda. geniş tist lcntı, gerek 
yazıhane ve gerek lmalMhane olmata 
QOk elverlşll olup, kiraya verileceğin
den Isteklllerln Han kahvecls1ne mü
rncaatlan lüzumu ilfın olunur. 

KİRALIE KAT - Beyoğlu Tünel 
elvan Milellif sok.n.Jt No. 20 evin dor
düncü ka.tı ltlralıktır. 2 odtL bir oofa 
mutfak terkos 'Ye elektrik, havagazı 
vardır. Kirası 10 Ura, isteyenler Tak
sim Topçu caddesi <Uygun apartı
man kapıcısı bay Recebe mürncn
at. - e 

ACELE SATU..l.K EV VE ARSA -
4 oda, kuyu suyu mevcud cadde üze

rlnde tmmvaya yakın &ynl clvnrda 
arsa da. satılıktır. Görmek görüşmek 
üzere Aksaray Şekerci sokak ı numa
raya bayan İhsana mümcant. - 2 

SATILIK EV - Cerrahpaşa has
tanesi civarında. Çardaklı ha.mnm so
kağında 8 oda, 1k1 so!a, balıçe, kuyu 
ve elektrlk, yeni denecek derecede 16 
numaralı ahşap b\r blna satılıktır. 
Görmek arzu edenler her gün öğlt'yc 
kadar görebilirler. - 2 

SATILIK APARTIMAN - '1 daire, 
deniz görür, tramvaya yakın her lton
forii havi Uılell Mesih paşa İhtlsap 
ata 80t:&k No. 11 1ç1nde 5 ncl daireye 
müracaat. 

5 - MÜTEFERRiK 
ALMANCA DERSLERl - B<>rllnll 

bir Alman muallimest kolay ve seri 
usullerle almancayı kısa. bir :raman
da Öğretmektedir. Bu lisandan ikmale 
talan talebeyi tatil devresinde imti
hana muvaffak olacak derecede ha
zırlar. Münferiden veya grup halinde 
talebe ta.bul eder. Bu talebeye eylül 
aıırıuna :tadar pek ehven bir ücret tat
bik edilecektir. Pazardan maada her 
gün .saa 3 buçuktan 7 ye tadar İst.lk
W caddesinde 133 numaralı Hasan 
bey apartıman, lldncl merdlven birinci 
icat 6 numaraya müracant. - 2 

RİYAZİYE, FİZİK, KİMYA mms
ı.mi - Bir orta mektep i)ğretmenl 
riyaziye, kimya, fizik derslerini h:ı
zırlamak veya kllvvetıendlnnek lstı
yer.Jere ehven şeııı.ltle talebe evlerin
de ders vereblllr. Akşamda c. N. ü 
rumuzuna mektupla mürncnat. - 1 

EHVEN FİATLA - Y. Mühendis 
mektebinden bir genç tarnfından 
Fransızca. matematik, Fizik dersleri 
)'erllmektedir. Akşnmd::ı. 11. ö. rümıı
zun::ı. mektupla müracao.t. 

Af,MANCA DERSLERİ VE KİRALIK 
ODA - Tecrübeli bir Almanctı. lisan 
munlllmesı ucuz ve kısa blr zamanda 
o.imanca öğretir. Temiz mobilycli bir 
odn da ucuz fiatle klrnyn. verilecektir. 
Beyoğlu İt bankası arkasında Reşad 
bey &Otak 9 numara Jçerde 2 numam 
hergün ötleden a:mr:ı. mür:ıcaat. - 2 

BİR TtlRX - İhracat ve ithrıl:\t 
tüccarları yanındtı. 3000 lira bir sn
mayc ile koymak ve şahsen çalışmnk. 
Alıns.nn)'l eski Avusturyayı, Mnca· 
rısta.nı ve bütün Yugoslavyayı, Bul· 

SATJLIK. AMERiKA.~ YAZI lllAKİ
NESİ - Çok nz kullanılmış portatif 
Türkçe hurufatıı mikemmel bir halde 
Sirkeci Yeni İzmir ambarına mtira
caat. 

SNI'ILIK MAKİNELER - Pulanyn, 
spor tepsl trnnsmlsyon vesnlre satı
lıktır. Aksaray Kenuı.lpaş:ı. caddesi 30 
No. mnrnngoz ve d$ama fabrikası 
Tel. 21713 

ACELE SATILIK APARTIMAN - garistanı ve lnuhltlerlnl tanır ve li· 
Clhanglı'de Cihangir nınhallesl G\i- 63.lllarını bilir böyle ç:ı.l~kruı bir şc
nelill sokak 56 numamlı k~ başı yüz- rl:ke nıtıya.cı olanların lfıtfcn mcktup
dc yedlbuçuk safi Iradı bulunan h~ la adre3lerini bllcllrmelerlnl Ak.şam(la 
b!r konforü mükemmel lk1 buçuk ıcat- M. N. - 2 

~otıa Yerli Askerlik Şo~aen: 
!'a.nuy Şılbenılzde knyıtlı ve Tütün tk-
e?at esme nılistabak maıru. ba. Tahmin bed. İlk ie. Al'rl' ... <>•TJLU[ TAKSİ - 2359 
fkra~~t ~ Mı S:U~ 1770.00 132,'15 Darüllce:re müessescmtln yıllık nıtıyacl için alma- No. ~l Trıı.blen markası blr taksi 

lı apartıman on bin beş y{iz liraya sa
tılıktır. Blttşiğindekl Emek aparturuı
nı kapıcısı bay !smnne hergün sa
at dokuzdan on ltlye ka.dar müraca
at. - 4 

ŞERİK ARAYA.,'LARA - 3500 lira 
blr l~ye lle işlek ve clrolu k:urul
mu~ blr i§e iştirak etmek ve nhsen 
çalışmak böyle blr şerike ihtiyacı 
olanların lfltfen mektuple i§in ne ol
duğunu ve açık adresini bildirmeleri 
aqamda A. F. - 2 

den e\'veı ~3.§atıdakl cftnlerde öğle- ~ 15,000 ltilo patates, 30,000 adet yumurta ve •.OOO otomobil b1n altı;riiz liraya acele satı- ACEliE MAKTUEN 7511 ı.i.RAYA 
ile 1.ahst8 ~dan. kendllerl- adet lJmon. lıkt.ır. Rady05'U ıklyiiz llralık yedek KARGİR SATILIK APARTIMAN -
'~t edilen cthılerde elle!indekl 2217..95 168,35 1"anbuı 'ft Beyo~u sar! hastalık1a.r m.llcadele mer- parçalarile beraber ıerllecektlt. Eı>o- A~y Kemalpa~ caddesi Belhn pa-
~"e ve dörder adet f.......__flıuile kezlert hayvanatınm yıllık nıttyacı 1~ almaca1t .... ..+n biraz ,.......,.,,..,ı ve kak 4e 

" -o1 !:!tneıcr:ı. "_... 13,180 kilo •'""a, 6590 kilo saman ve 9190 kilo kuıılot. tık ya.pı:nak _ ..... e ...... - fll so numaralı bütün konforü 
" ~ .... .., betler:lm. Adres: Her gün ~leye ka- havi tarasa üstü camekAnlı deniz ıı>-

lrıek lçbı ~klığ:n aeibcblyet verllme- l68S,90 2'16,ü Merr.arlıklar müdürliiıti Jıç1n almacak 6.000 metre dar Tophane Necatlbey caddesi 34'7 rür. 2 daireli ~l n rJemlnt yaRJı boya-
lltuna....,,_ ettesın cibıdamnda ~zılı P&t1aU. No. ıı kahvede M3 Yıırana müracaat. hdır. İçlndek.Uere müracaat. 
de nı ·-rına göre tahsJs edllcn gün- 'I'ahmfn bedellerile m: temınat mltdarlan yukarıda yazılı 1şler ayn ayn _ 2 

1~ca.at ctmeıert nıin olwıur açık eblltmeye konıılmuştur. Şartnameleri abıt ve muamelAt müdurlütü ıtlRALIK ottza. EV - Şlollde Os-
bayıa 1941 çarşamba günü maım ·su- kalem1nde g(ırillel:ılllt. İ'bale 28/'11941 pazarles1 gönü saat U de Dalm1 Encil- OTOMOBİL SATANLABA: Tanın- manbeyde kalorlt'er, banyo, patte, ga-

18 r 1 - 30 mende yapılacaktır. Tallplerln Dk teminat makbuz ..ey& mektuı>ıan ve ~ mış marblardan Anadoluda t.llllanll- raj..elektlik, havagazı hasılı her t\lrlü 
11 17/9U eunıa günü mnıoı &'llbQlar 7llma ald nca.reı oduı vas!blarile nıaıe günü muayyen saatte Da1.ınl Encü- mak ilzere 12. 1f ~ 18, 18 ki41llk ,konforu havi bahçen gfize1 blr ev klra-
2ii,~ m:=zıde tnıluımuııarı. <5'700) u kullanılml§ 'Ve)'a hiç tuııanılnwruş lıktıt. Antre, hizmetçi "e sandık oda-

lılt:KTUrUKINIZI ALDl.lllN 12. 
Gatetemlz 1darebaneslnl adres 

olarak eöst.ermlf olan tarllen· 
mlzden 

A. - B. D. - E. K. G. - N. S. -
Mii. - C. M. 35 - R. M. - N. A. -

Ma&ematilı: - R. T. 
namtanna gelen mektuplan lda

rchanemlzden aldırnı:ı.ları rl~ 
olunur. 

1 -
40 

41 ~ günü :malfıl er:ıt G=---=!.
1

_
1 

İ blr otomOOll ıınyorum. Satmnt ıste- lan ha.rlç 8 güzel odası vardır. 81378 
23

111941 
uaurwuer muhafaza genel komutanlık atanbul yenler veya da.he. mufassal :mnı~at ıtelefon numarasına mümcaa.t (sabah "Osküdar Asliye Hukuk Bilkimliğfo-

tı 
8 

çali&lnba günü malfil erat S bn J k . und aJ:mak isteyenler ~ccl Osmantyc saat 10 dan öğleden sonra 2 ye kn- ilen: 94V854 
2;n O a a ma omıayoD aD otelinde 41 No. Hnttı Erdo!tnna mü- dar> - 5 Salih Meneş oğlu tarafından kansı 

1 - 36941 c~ eünü şehit yctlmlerl • mnhnnmıcn bedeli İlk teminat Eksiltme gün Te mnU racaat. .KİRALIK DAİRE- Kurtulu~ta tram- Patma :aleyhloo nçılan boşanma da-
28n; CJns ve mlkdan Lira kuruş L1ra ~ vay durak yerinde 23 numaralı Mü- vasındnn dolayı müddclaleyha Fat-

lerı. 
31 

941 ~ ctinü şelılt yetim- 611 adet knput 7637 $0 5T2 82 31 Tem. 9il pefVembe SA'DUK YENİ FRİJİDER - 938 t:cyyen apartımanınm 3 numaralı ve maya gönderilen dava. ıstldası teblli.t 
- &I saat ıı de tıpı 6 ayak mücedded b\r buz dolabı üç odalı dalresl boştur. İstlyenler he:r edi?'emediğlnden ilanen tebllca,t lcrn-

"~11/941 ~ .,..,,...... 6ll ta.kını iio§lık elbise 8554 oo 641 55 31 Tem. Ml perşembe s:ı.tılıktır. Pn.znrdo.n maada ber gün gfin gezebilir. _ 24 sına tnhklkatın 3/10/94! sııat ıo a 
'""lllerı 61 _ 

90 
.. -.~ aıehtt ye- 6:1.at 15 d.e IAlell Fethi bey caddesi 20 No. bak- talikine ve b1r ay nıüddcUe Uan cdıl-

l/sı941 c - 611 takım yazlıkc.lbls.e 4888 00 356 60 l Atustoo 941 cuma. tal dillckfi.nına mtıracaa.t. - ı ACELE SATILIK APARTDIAN - mesinc karar verilml§ ve bu baptaki 
tı - 120 uma cunn şehit yetımıerl saat 11 de Cihangir Firozağa mahallesi A{~ahn- d:ı.va istidası ile davetiye vamknsı 

va;941 " Ynlranda yazılı 11ç kalem. melbusa.t hlzala.nnda yazılı gün ve saatlerde .AL!Ti CERRAHİYE - Demir rune- mnm caddesinde yirmi nmnnmlı se- mahkeme divanhanesine tam: edilmiş 
lerı 121 ~ eünu gehlt yctım- Ata.put ıre kışlık clblse kapalı za.rf, yaz14: ~blscler nçık ekslltlnc ne almricn.k- Iıyat masası dcmlr ve kristalli alfıtı nevi iradı bin yüz kırk llrn olup mn, olduğundan, nıüddelalcyh:ı. !"atmanın 
t~~/8/0t"7 _ t.ı.r. Niimun.e ve fQ.rtnamclcr.l komi8yonda ııeı gün görülebilir. ~ ceITahl)'e :1toymnk 1çln dolab cemı.hl yüzde yedi lrndı bulunnn köşe H"nşılmüddetl lçindtı davaya cevap verme
"'<lllerı 

151 
~~ gunü fehlt ~- bpaiı zart SçJn d:&lltmo a~ b1r il8&t enellnc b.dar bpnlJ. u.rfla:r:mı teblı: muıdığı tekmll -.c her nevi al.Atı meydanlığa nazır dört "katlı npartı- si ve muayyen günde de mnhkcmeye 

'18/&iı - 180 Galatada. Mmnhanc addfıst 62 numiraıı clalrciteki·satmalma kaınlsyonuna )cttmhlye ve nlsnlye< aatılı'ktır. Xadı- man acele satılıktır. Her gfın saat on gelmesi ve aksi ta'kdirdc gıynbllldiı. 
laı _ ııo.cuma ciluii IÇ_l\lt ~11 wınoııeıerı 118 açık ebf!tme ~ .u &mt~»>ıııJan'" tanunt "'9lkalarlle köyünde Halk' ecmuest ~ lUfata ikiye kadar içindekilere müracaat. t:ıhklkata devam cdllcceği 1liln olu-

'*11!tnw .. HQde~~ '5819) telefon~ 00581 · ,_ !. - ı.nur. 
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Sahife B ... 

KRiSTAL'd buldum 
okuyucu bayanlann en lylglnl orada gördüm 

t(Ozeyy n Senar'm 
Leyi! M enununu dinlediğim zamnn kendlmt 
vccd lçJnde g~olmuş buldum. 

' Pi 

AKSAM 

Yül<sek fiatla alıyoruz 
Her nevi ıınUka, tufrnlı l'Ürk ve ecnebi gfimü!fler, vazolar, tablo

lar eski türkçe yıııı levhalnn, stfl eski mobilynlar, 1ıey1 eller, tıltılolar, 
cslt kumaş ve tesbihlcr, knlemtnış, maktnlnr. Beykoz p:ırçııl:ın, eski 
iıılcmcler, e:.kl llalılıın. 

Yüksek fiatla allyoruz 

Demiry H ri ve Limanlari lıle me 
Umum idaresi il"nlari 

> 

1 N 1 

DiŞ MACUNU 

Her sabah, öğle ve ak
şam, her yemekten son
ra mutlaka Fırçalamak 
şarttır. Bu usulü şa§
madan, m untazam bir 
m etodla takib edenle
rin dişleri mikroblar
dan, hastalıklardan mu .. 
halaza edilm i olur, 
paslanmaktan ve çürü
mekten kurtulur. Her 
zaman temiz, parlak 

güzel olarak kalır. 

ile sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra 

.ısTemmus~ 
.. 

E\İ.Sanavıve Ziraata mahsus hef'- cessm ette 

• 

Devlet Dcnıiryollan E ki ehir Satmalma Komi yonundnn: 
Muhrunmen bedeli 29805 Um 50 kuruş olnn 7 kalem et ve et nevinden - günde 3 defa 

lhtlyacat 24/7/941 perşembe gilnll saat 15 de kapalı zarf usulü ile Eskişe- Eczabanelerle bUyUk ıtriyat 
hlrde Cer atelyesi müdurlük binası içindeki komisyon tarafından satın ab- .. 1 a b 1 
nacaktır. maga2a ann a u unur. 

Muvakkat teminatı 2235 Hm 42 kuruştur. Taliplerin kruıunun tayin et-~ 
tllU veslkalnrlle tckllflerlnı ayni gün saat 14 de kadn.r komisyon relsll~e ı=------------~ ~BURLA~2 vermeleri lfızımdır. 

Şartnameler 149 kuruş mukabUlnde Esklşchlrdeki komlsyondnn Anknra, 
Haydarpa.ş:ı, Slrkecı İdare veznelerinden alınnblllr" (5350) 

* Devlet Denıiryollan Eskişehir Satınalma Komisyonundan: 
Muhammen bedell 17419 lira olnn 4 knlem yağ ve peynir 25n1941 cuma 

[!Ünu saat 14,30 dn kapalı zarf usulü ile F..sklşchlrde Cer atelyesinde müdür
Hik bln~ndakl komisyon tnrafındnn satın alınncaktır. 

Muvakkat teminatı 1806 lira 43 kuruştur. Taliplerin kanunun tayin et
ııcı 'e lknlnn ve tekliflerini nynl gün saat 13.30 a kndar komisyon :reisliğine 
vermeleri Jftzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Eskl~ehtrdekl komisyondan Anknra. Ha.y-
darp~. Sirkeci idare veznelerinden alınablllr. (5351 > 

* Devlet Demiryollan Eskişehir Sahruılma Komisyonundan: 
Muhammen bedel! 18682 lira 50 kuruş olan ekmek 25n/9tı cuma gUnll 

saat 15.30 da kapalı zarf usulüyle Eskl~hlrde Cer atelyt!s1 mlidürlfik bl.nn
sınd:ıkl komisyon tarafından satın alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 1401 Ura 19 kuruştur. Taliplerin kanunun tay!n et
tiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün s:ı.at 14,30 n kadar komisyon reı.sıı~e 
vermeleri lAzımdır. 

Ş!ırtnameler parasız olnrnk Eskişehir komtsyonundnn Ankara ve Hny-
darp:ışn. Sirkeci idare veznelQrlnden nlınıı.bUlr. (5352) 

* Doktor, eczacı ve eczacı kalfa ı araniyor 
İdaremizin muhtelt yerlerinde tnvzlf edilmek üzere 15 doktor, 5 ecz.ııcı 

ve 5 eczacı knltn.'ilnn ihtiyaç vardır. Doktorlnrıı. maaştan gayrı mesken veya 
mesken bedeli verllecekUr. 

Fnzla lznhnt istlyen taliplerin D. D. yollan Zat işleri müdüriyetine mll-
rncantıan. (4249) (5172) 

'f 
15 Ağu to l9U tnrihindcn itibaren: 

J - B:ınllyo yolcu tnrlfelcrile zahire tarifesi hariç olmak üzere, demlr
yollan esas tarifelerinin c6 olan emsnll, nakil ilcreUcrine münhasır olmnk 
' 'C tarife vahltleri ile hnsılı znrbındnn çıkacak santim kesirleri santime 1bl!l.(t 
ed imek şnrtlle -.6.3• e çıkanlacD.ktır. 

2 - Ann hat t:ı.rlfelerinden D. D. 9, 10, 11, 14, 15; 16; 17; 18; 19; 101; 102; 
109. 112 

201, 202, 203. 204, 205, 200, 208, 211, 212, 213. 215, 217, 220, 222, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234. 

eMııktu ücretlere ald Ill. cil kısma• 236, 237, 238, 239, 24-0, 241, 2'42, 243, 
244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259 

Mudanya - Bursa tnrlfelerlnden: M. B. 1, 3, 4, 5 
S!UllSun - Çarşamb:ı. tarifelerinden: S. S. ı, 2, 3, 4, 5, 6, '1, 8; 9; 
Erzurum hudut tarifelerinden: 19, 20, 21 

numaralı husu.si ve tenzUU tarifelere 
cöre her mes:ıre jçln tahn.kkuk edecek nakil ücreUerlne % 5 znm yapılacnktır. 

Fazla tıı.fsllll.t için lstuyonlara müracaat edllmesl. (4280-5813) 

Keskin, Kırıkkale nakliyat iş birliğinden : 
Blrllğlmlz için l.k~er tonluk nsgart 20 şer kı.,tllk llç adet kamyon veya 

otobüs alınac:ı.kttr. Elyevm yedinde kamyon ve otobüsleri bulunan §lrkct
ler. ajnnt.n.Jar ve eşhasın otomobillerinin markasını, modelini, flntını blldl
tir resmt bir beyanname ile 21/7/041 tarihine kndnr Keskin nakliyat İf blr-

llQI re.Wl~ne müracaatta bulunmalnn UAn olunur. (5533) 

Sümer bank birleşik yün ipliği ve dokuma ve 
aunğipek fabrikalari müessesesinden : 

Untapanındn Tahnlye :değirmeninde mevcad Sümerbanka oJd muhtelif 
değirmen ve makine tcsıaatı sntılııcnktır. Tallplerln lüzumlu izahat almak 
üzere Defterdar fabrikası 'DlÜdtlrlORüne müracaaUan 11An olunur. (56Q2) 

inhisarlar D. Bakır Başmüdürlüğünden: 
Sartnamesi mucibince 15 gün müddetle ve kapalı zarf usullle eblltme,-o 

ıkonulmu§ olnn baş müdürlüğümilzUn 941 mall senesı ctuz hariç• umumi 
nakliyatı, teklif edilen flatıer haddi lAyık görülmediğinden nynı oartıar dnl
:reslnde on/941 tnrihlnden itibaren 15 gün müddetle nçık eksiltmeye konul
muştur. 

Nakledilecek eşyanın muhammen mlkdnn 2366 ton ve muhnnımen bedel 
04629 lira muvaldmt teminatı 4847.17 liradır. 

Muvakkat ihale 23/7/941 tarihine müsadıt çarşamba günü .saat 16 da 
b~ müdürlüğümüzde mO:~kkll komisyon t:ıro.fmdan ynpılncnktır. 

t 
Şartnamesi Anknrn, Ist:lnbul, Sllrt. Mardin, Bitlis; Malatya ve D. Bakır 

nh!snrlar idaresinde mevcattur. (5616) 

Kadıköy ikinci hu kuk hakimliğinden 
940/21 

Ölen ve terekesine hfıklm.ll~lmlzce el konulnn kuyumcu Frangfile ntt 
mücevher ve saire 17/7/941 perşembe günü sa.at 14 te İıitanbul Belediyesi mü
rayede salonunda. açık arttırma suretlle satılacağından tallp olanlo.nn ma-
h •• Ulnde bulunmaları llAn olunur. ' (6804) 

Sinema, San'at, Gençlik ve 
Güzellik l\lecmwısı 

65 inci sayısı !evko.IAde nefis 
bir şekilde bu iUn çıkb. 

l"ILDIZ'm bu snyısm4a: 
Jennette Mac Donald ve Nelson 
Eady bl.rblrlcrl hal:kmd.ıı. neler 
diyorlar? Rlta Hayvorth - Dokuz 
yıldızdan 1 yıldız çıkarmak yolu.
Fred Astalre - Snn'at kudreU mı 
yoksa güzellllt mi? - Perdede kn· 
dm knvgalan - Nasll sevişirler? -
Walter Pldgcon - Roman, HlkA· 
yeler, to.blo, blografller, dert or: 
tnğı V.S. 

HER l.'ERDE 15 KURUŞ 

BfRADERLER 
ıSTANBUL - A "'KAAA - ;z M İRI 

Kachköy Sulh icra Dairesinden: ~ SUAD iYE PLAJINDA rt'I 
Alaco.klı Halit t:ıra!ından borçlusu 1 16 Tt'mmuz akşamı 

Ka.dıköy\lnde İbrnhlmaRa mnhnllest-
nln Çeşme ca.ddesl scOOı~nda 4 numa- M Ü N 1• ·R LJ O E D D i N ve adcadaşleft 
ralı dükktuı müsteciri Mustafa aleyhi- ~~ .. J 
ne 136 llra bedeli icar mntlCıbntından 119 Temmuz Cumartesi snnt IG dan 18 e kndnr Terzi ,.e Kurk· 
dvlnyı borçlunun 18612 No. lu Fillps çü Bayan SAADET'in çok zengin yazlık Ek~o7Jsyonlan cn111' 
mal'ka bir ndet radyosunun hapsi üze- -._ • • ___ 
rlne borçluyn gö.ncrllen adresine öde- -. Mankenlerle ga:ıınomuzda takdim e<'hlccektlr. 
me emri g6nderildlğ1 ve mumalleyhln :::::::::...-" 
~u ndre.-ste buıunınamam doıayısne istanbul Defterdarh;r..ından: 
İcro hA~ olba.ptakl karan ~ ııJY 
veçhlle hukuk usul muhakemeleri ka- Ankarnda Mnllye Meslek mektebine lise ve orta mektep mezunu ol 
nunmıun 141 incı maddesi deltıletlle lı:ı.rdnn müsabaka ile talebe alınacaktır. 
14.2 ncl maddesine tevfikan İstanbul- 1 - Mllsabıı.ka.lmtlhanına glreceltlerln: 
da mnn~ Akşam gıwıteslle borçlu-
ya 15 gün müddetle ve ııtm yollle öde- A - 16 Yllflndnn küçük ve 25 yaşından büytlk olmamalıı.n şarttır. ntJ' 
me emri tcbll#1ne kanır verilmiş oldu- B - Ac:kerllk ça~ında olanların askerllğin1 yapm~ veya. nskerllklC 
R'tından. ~ rehnin pa.rnya çevrilme kalan bulunmam~ olmak 111.zım.dır. cMüeccel olanlar kabul edilmezler.• 
yollle ödeme emrlnln 1ltın.cn tebllğlne ~ - Imtlhan evveli!. yazılı ve sonm sözlil olarak yapılacaktır. 
ve müddeU kanun1yesl ol:uı on beş Imtlhan progmmı: 
gün 1çlnde bir itirazda bulunmndııtmız ıHe.sa.p, Tnrlh, Ooğ"ratya ve medeni bilgiler. 
takdirde rehnln .s:ıtılncn~ ve m:ı.hpus 3 - Lise mezunannm ynzılı imtihanı 28/7/941 tarllılno müs:ıdlf ~ 
radyo Kn.dıköy{lnde İbrnhlmaRn m:ı.- tesı günü sant 14 te Defterdarlık binasında ve orta mektep mezunla12...t• 
hıı.Jleslnde 4 No. lı kahvede ikamet yazılı 1mtıhnnı 29/7/941 tarihine mUsadlf salı günil saat 14 tc keza ~· 
eckın Hüscyln1n istllıknk ettiği clheUe terdarlık binasında ynpılacnktır. ıtf 
bunun ha.kkında. dahi bir ıuro.zınız 4 - Orta ta.hslll ol:ı.nlardnn mektebi muvaffakıyetle bitirenler 20 l Uf 
vnrs:ı. İcra. ve :tnrus kanununun 96 ncı mal!.§ veya '15 lira ücretle, lise tahs111 olanlnrdn.n mektebi blUrenler 2~ l 
maddesi mucibince üç g{in içinde bil- ma.o.§ veya as Ura ücretle Mıı.Jlye memuru tayin edllecekUr. ısJ 
dlrmenız JQzumu 1111.nen tebllit olunur. _ ~ - Mektebln tahsll müddeti 2 senedir. Talebelere, tedrisat ve ~ış• 

muc1detlnce mektep yatakhanesinde veya Anknradn. vellleri nezdinde Jtu.> 
Kayıp aran ıyor cnklanna göre yevmiye muknblll nyda. 20 - 30 llıı:ı. verllecektti'. .tA' 

6 - Müsabaka imtihanında muvnlfalı: ojup da mektobo knbullcrlne ~-
Solda fotoğrn!ı Uyo VckAlctlnce kanır verllmlş olanlar lilzumlu olnn ves:illtle beraber ~ot 

,..-....-c--~·----abulunnn oğlum Ava- terdartığa nilmuneslne tevfikan noterlikçe tanzim edllmLa bir kıt'a ııuıııtı 
no.slu Yusut Özkan 5 senedi de vereceklerdir. ti 
Haziran 941 de ya- '1 - Yu1mndnk1 vasıf ve şarUar dalreslnde lmtlhans. girmek isti~ . 
nımdan ayrılmı.§, bir 261'1/941 tarlhlne müsadlf cwno.rtcsi günü sa.at 1! e kadar bir ıstlda Ue ıaı;. 
daluı. eve dönmemiş- sil vesikası, nütus cüzd.nnı ve 4,5 x e cb'adındıı. 2 fotoltrofı htı.mllen J>C O" 
tir. Nerede oldu~nu tcrdarlı!ta blr.:z:ı.t milmcaat ederek fo~nı kabul kn.rtJ nlınalnn 1lAn ol 
bilenlerin adresime nur. (5493) 

Lıtıınbul Asliye 1 uncu Hukuk Bı\- haber vermesini rica. - ---------- -------------- -

Istanbul Deniz Komutanlığından : k.lnıliğinden: 41/%65 ederim. 
B~lkta.f Yeni mahalle Kapancı eo- Ankara: K:lvaklı-

ikak 5 No. da. Emine Kurter taratın- dere Belediye Gül 
dan samsun İnh.lşarlar. lctareslnde Bah çesinde bahçı-
memur oımw.n oğlu Zeki aleyhine aç- van Mcbmed Özkan 
tığı kaydın te.rkln1 dnvasınm yapıl- Sinop Sallı Hukuk Mabkemcslnclcn: 
makta olaıı muhakemesinde: Mild· Slnobun KabtJı kôylinden Seyyit 

Den iz lisesi ve gedikli erbaı mektebine 
talebe alınacak 

Afatıdak1 fartlnn ha.la olanlat deniz Uscslle KOdllill ert>at metıcı>1Jlı' 
talebe ola:o.k alınacaktır. 

Denfs ıı.e.tne rf,recek talJplerln ı 

ı - Y84lan btrlncl sınıf 1c;ln H-18 

deaaleyhlıı ikametgUıı meo!ıul oldu- Mehmed oAiu Halil YWrael vek111 &
tundan, dav& arzuhall ve dc.vetlye mi Dc.rntı-k:tıql ta.rafından Genenln 
mahkeme dlv&nhaneslnc talik ve P - Sanyer k6yilnden t.n..u oitlu şatır 
zete ile de ilAıı ed.lldi#i halde )'evmi özcan ale.yhlne açtılı 115 ın alacak 
mezkQrda mahkemeye gelın,edlA'lnden davasın~ dolayı ~ olan 
mnhkamenln gzyaben ıemınns. karar duruşmo.dn. ı.tftddea ıoytı Şaklr öz- 2 - Tqlan ı.ıtı.ncı sınıf içln 18-19 olacaktır. ~· 
ver~ ve yirm1 gün müddetle un.nen can nam~ çıkan cı:.Tettye varak&- 1 - Bu ~nfan altı ar btiyük Tep küçlik olanlar da tabut ec:ruece ı:ı" 
tebllğlne ve to.rafiann evll olup olnın- sında. fkam.ef.i'lhınm mew,ıuı oldu~ 4 - Lise blrlncl sunta. orta mektep mezunlan alınac~ gtbt Usenln 
dlklannm alt oldukları nüfus memur- blldlrllmlf olduğundan bakkındaltİ rln.cl mııfında ikmale ka~ olanlnr da. alınncD.ktır. 
luklanndan sonıımnsına. ve muhake- tebllgntm İstanbul AJı::şnm carıcteSUe Denb ıedlkli Erbq hıızırJama okuluna ı:trmete tallplerfn ı 
menin 12/9/941 saat 10 da :mnhkcmeye m.ncn 1crıısın& ve dW'U3Jllnnın 6/Bİ 
gelmesi ve gelmedllt takdirde bit de.- 941 Ço.rşamba gQnü aa.at 10 a bırnkıl· 
ha. mahkemeye kabul edllm.tyeceğl ma.mıa mali\-,emece brar verllmi§ ol
gıyap knran makamına. ta.im olmak duğundan, tebtıgn.t mnlaımına knlın 
üzere llftn olunur. olmak üzen Jr.cyflyet 11An olunur. 

İstanbul mintaka ticaret müdürlüğünden 

Tiftik ihracatçılanna , 
Tlttlk lhrncatının muraknbcslne 1a lr nlznmnnmentn 15 inci maddesi mu

cibince t~kkül eden heyet, bu senenin Konya dnğ, Konya. ova tıp nümune 
lerlnı ihzar etmı.ştlr. 

Yeni tıp - nilmunelerin Mildürlüğümtlz fhıı:ı.cn.t b:ı$.ontrolörlilltilnde 
- Liman Han Slrtcel - teıhlt cdllme kto olduğu UAn olunur. (5838) 

1 - Yaolan 11·17 olacaktır. ıJ 
2 - Bu me1ctebe ilk mektep mC"Lunu nlınac$ gibi orta okulun muhtel 

smıflnnnd:ı. lkınale kalmış olnnln.r da alınacaktır. 
3 - Tnh.ııUln1 ynln~ bir sene zayt etml§ olanlar. da olınncaktır. , 
Bu şartlnn haiz olup denlz lLscslle deniz gedlkll emııt hazırlamn oıı;1J, 

luna girmek l.stcyen tnllplerin 15 Ağustos C41 tıı.rihlne kndar İstanbul~ b11
, 

lunanlarm XD.sunp~adn deniz komutnnlıjpnn hariçte bulunnnlann da ı:tıl' 
halli askerllk şubclerlne müracnatıan. (5708) _.,.,.,.,. 

İstanbul fiat mürakabe komisyonundan 
83 numaralı il~: Elinde 5 ndetten fazla esk1 ve yeni un ve marda. çlJ~ 

bulunduran herkes bunlnnn bulunduklnn yeri ve kendi a~erinl bir :;111 
yannn.me Uo 3 gün için~ .lı::aymaknmhklo.ra veya vllı1yete bll<Unnelerl ~ 
Korunma kanununun ftlt'd1f1 salAhlyete lstlnndcn ' • n olunur. (5&tS) 


