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Kief önünde 
büyük bir 

tank muhare
besi oldu 

Sovyet hükumeti 
Gorkiye nakletmiş 
Jeiyef nııntakasinda Sov
~et kıtaları dağılmiı, bir 

kianıı ormanlara 
atılmııtir 

Alınan • Fin '-ıt l - .k. Sovy R a arı ı ı 

rek z:8 tabu~unu çevire
men ımha ettiler --~Bedin 15 (AA 

gunü Stali h · ·) - Pazartesi 
latihk&.rnla n tı.ttının tahrip edilen 
ları doldu: ar~asında açılan boıluk· 
efe doğru maga ve Almanların Ki· 
l'Ü durdu•mv~ptıkları ileri hareketi· 
b.iın Sovy t aga teşebbüs eden mü
tnen iınh e zdı'rlhl! t~şekkülleri tama-

S a e ı mı~tır. 
L ovyct 1a kl ı 
ıooıluklar n .. arı a elacele açılan 
<lan p a Rondcrilmiş oldukların-
ı_ az:ar .... d 
Pİ.r tı.1 k hgunun enberi §iddetli 
L • rnu nreb · 
JJatlarnı,t r 50 e.;1 cereyan etmeğe 
!Yiiücrce $ · · O ton ağırlığında 
!arının v:vy~~ tankı Alman tank
•tcıle tah • mdu~ett.e~atının açtıklan 

A • rıp e ılmı§tır. 
gır tanld d b 

topla~! .. ar an azılan l 5 ı·ı_· 
"' · a mucehhez b 1 •~ 
ou çok bu" .. k k u unmaktadır 

Yu tnn la d • 
hı'.:!l·Janında k"l r a muharebe 

So .. mıııtır. 
Yyet kuvvetler' · 

takasındp ".ı.pt ,_1 ının Kief rnın-
t " IK arı b .. " aarruzla c d.. ut un mukabil 
(l• ·ı uşrnana kanlt · l ın erek tardedil • . :zay1at ver-
Br\ d iıt 1 mıştır. Sovyct kıta-

ı ar.ıştır B 1 d 0rnıanlra atıl ' un ar an ba:r.ılnn 
'Ve )>u mı t mı~. bazısı kuııatılmıı 
büyUk b'n akkada toplanmıı kıtalann 
1, ı• ısın . 
Up edil . 1 .' ıse tamamile mağ-
n n-1~ erdır 

.. erlin 15 (A.A 
ıtunü Al · ·) - Pazartesi 

man F' k ~anın ıimal' d- !kn' ıtaları Finlandi-
,. . ın e ı ı So b 
~cvırrni~ler b 1 vyet ta urunu e•-· 1 ve un an k . h uıııı erdir s w ısmen ım a 
edilmiştir. . ag kalanlar ise esir 

"'.'! Şark ceph . . . 
1:lc b' k esının şımal b"I • d ır aç gün o gesın e 
fırknsı imha ecfü'v~l ~ir Sovyet avcı 
~iman • F' mıştır. Bu fırka da 

ın teıekk"ll · 
muhasara d'ld'k u erı tarafından 
cdilrniı b l e ı ı ten sonra iınha 

S u unmaktadır. 

. OYyet erkanı Gorki 
B ~ehrine cekilmi• 

Almanlann işgal ettikleri yerleri, Stalin hattını ve Alman taarruz 
istikametlerini gösterir harita 

Sovyetler birliği ile 
hali harpte bulunan 

devletler sefareti 
272 kişilik Alman, Rumen, Macar 
ve Slovak heyeti Erzuruma gelerek 

oradan Ankaraya hareket etti 

B. Churchill 
lngiltere ile 
Rusyayı müt
tefik ilan etti 
İngiliz Baıvekili dün 

Avam kamarasinda bir 
nutuk söyledi 

BU SABAHKİ 

TELGBAPLAB 

Alman tebliği 

Almanlar 
durmadan 
ilerliyorlar 

-
Bu sabahki 

Sovyet tebliği 
Üç esas mıntakada 

muharebeler 
devam ediyor 

Londra t 5 (A.A.) - Reuter bil~ 

Sovyet tebliğine göre 
Witebsk mıntakasında 
iki tarafın da zayiatı 

ağırdır 
diriyor: Bugür. Avam kamarasında Sovyetlerin Alman ilerle· 
söylediği bir nutukla Baovekil ChuT• • • d d k • • Moıkova 16 (A.A.) - Bu sa· 
ehil! Sovyet Rusya ile İngiltereyi yı§ınİ ur urma ıçm bahki Sovyet harp tebliği: 
müttefik olarak itan etmiotir. yaptıklarİ teıebbüsler 15 temmuzda Pskof. Vitebsk. 

Başvekil dem.l.ştlr ki: akim kaldı Novograd Wolinski mıntakalarında 
istihsal hakkında cereyan eden ıiddetli muharebeler devam et• 

v~ iki gün süren müzakerelerin ecne• miştir. 
bi memleketlerde ve deniz a11n hü- Almanlar, .fimalde ve Pak.of istikametinde i\erliyen bir 
k.Ctmetler efkan umumiyeti üzerin• • l bAd " 80 di.iııman motörlü kolu, kısım kısım 
d b · b '- 1 ııma i gar ı e vasatı e fena ir tcsır ıraıı;mıı o masın• sanlarak tahrip edilmi~ elimize ga· 
dan çekiniyorum. Sanayümizin, ne- kilometre ilerlediler naim geçmi§tir. 
ye nazaran olduğu tasrih edilme- Oüşmnu taarruz.lan batı tarahn-
melde beralier, yalnız yüzde 75 nir Berlin 18 (Radyo) _ Alman resmı da püskürtülmüıtür. 
betinde yürüyebildiği ve tayyare il· tebliği: Alman aSkerlert yaptıkl~n Vitebslr ıark.ına ilerilemeğe to
tihsalatı nezaretinin karmaltanıık: yatmadan sonra Dnleper ve yuk.ıı.n ıebbüa edip te buna muvaffak ola
bir nizamsızlık içinde çırpınmakta Duna.'da durmaksızın llert hnrcket- mıyan motörlü düıman kıtalariylc 
olduğu tarzıudaki beyanat Birleıik lerlne devam ediyorlar. SOTyeUerln çetin muharebeler cereyan etmekte 
Amerila ile dominyonlarda ve bil- ihtiyat asker ku~tlerini ha~~ h "~, f d w • w 

SO
'=:a.'lr ve Alman ilerlleyi•lnl durdur- ve er. uu tar~ a agır zayıata ug· 

hassa Avustralyada bu i,lerin çok .!!:!!!_ " k dı 
fena idare edildiklerine ve elimiz• .mak hususunda.ki t~büslert, kendi- rama ;a r. 

lerlne pek ağır zayiat verdirilerek Novograd Wolinski mıntakasın· 
den geldiği kadar çalııımadığımıza a'kinl bırakılmıştır. Alman Uerlleyişi da, lanklarUe iltisak peyda etmeğe 
dair intibahr bırıı.lcacak mahiyett&- pek geniş blr cephede devam ediyor. çalıtan dü,manla şiddetli muhnrebc-
dir. Pek yuında bu meseleler hak- 14 temmuz gününde 72 Sovyet tay- ler vuku bulmak tadır. 
kında yeni bir müzakere açarak ynresi hava. mubarebelrlnde dOşürill- Bir muhrihimiz, kendisine hücum 
amme menfı.atlannın aleni bir celse· mll.ş 150 Sovyet tayynresl de yerde d d" 1 • d 'k" . 
d~ yapılmasınn imk!n verecek dere- tahrip edl.lmLş bu sureUe blr günde e. ed ... ~'m.~n .. tayy~re erın en 1 181

" 

ced..: bizzat genİf vo tam beyanatta 222 d~an tayyaresi imha edilml§tir. nı u~urmu§tur. ayn tarayıcı ge-
Alma.n zayiatı ise 9 tayyaredlr. Bu su- milerimiz, mayne çarpan bir düş• 

l>ulunr.:ııı.k niyetindeyim. Bu suretle retle harbin başından bugftM tadar man denizaltısının battığını görmüı· 
dünyanın her hangi bir tarafında SOvyet tayyare zayiatı 7182 Y1 bulmuş- !erdir. 
yanlıı bir intib. ı vuku bulmasına ma- tur. Hava kuvvetlerimiz, dün düşman 
ni olunact.ğını ümit edibrum. Londra 16 (A.A.) - B. B. C.: hava meydanlarına ve motörlü kuv

a~::~:ı~~rnlş g~~ de= B. Hitlerin umumt karargahının teb- vetlerine hücumlarına devam etmi,. 
tir ki: liğine göre Alman kuvvetleri. .dur· ler, yerde ve havada 52 düşman 

ıcİmza edilen ve metni neşredilen maksızın ilerilemeğe devam edıyor· tayyaresini tahrip ve ısknt cylemit-
-nnlaşma. luı.rl>ln 1stlkbnU i1zerlne ;pek lı.r. lcrdir. -izim tayyare zayiatımız. 
zıya.de hayırktır bir tesir icrasından D. N. B. ajıınsı, §İmaldc ve ~j- 24 tr.nedir. 

(Devamı sahife 7 sütun 1 de) mali şarkidt Alman cephesinin bir Sovyet tayyareleri Romanyıı.da 
ucundı.n öbür ucuna vasntt surette P:oesti petrol mıntakasını, Sulina ve 
80 kilometre ilerktilmiı olduğunu Tulçea,daki düıman depolarını bom• Türk - Bulgar 

münasebatı 
Bulgar ajansı, Tasa ajan

sınin verdiği haberi 
tekzih etti 

So(ya 15 (A.A.) - Bulıar ajan
si bildiriyor: Bazı ecnebi ajanı lan 
ve bu meyanda Taas ajansı, Bulgar 
kıtalannın giıya Türk hududunda 
tah1tnüt etmekte olduğuna ve Bo
ğazlara kar,ı bir taarruz İçin hazır

bildiriyor. bnrdımau etmiştir. 

Moskova 
tahliye edilmiyor 

Sovyet istihbarat müdür 
muavininin beyanatı 

Londra 18 (A.A.) - (B. B. C.) B. 

Müteakiben Sovyet tebliği ferdi 
muvaffakıyet ve kahramanlıklardan 
bahseylemektedir. -----

Al manyaya 
hava akınları 

Londra 16 (A.A.) - <B.B.C.) İngllhı 
tayyareleri, dün Almanyaya pek şid
detli akınlar yapmışlardır. Ta.yyarecl
ler, yangınlnnn ve inflli\ltların birlbi
rlni ta.kip ettlğlnl görmüşlerdir. Ha
novre mıntaka.sında tahribat pek bü
yüktür. 
--lllllallHIHRmlllltllfffflllllllıtnHlllttltlllllllllUllllU118 

. erlın 1 5 ( A • ~ 
i!.:ılaşan • . ·,A.) - Berlinde 
herlere ~:- cıddı telakki edilen ha
rner, CROrf' Stalin ve Sovyet h'u'k• 

' tıklar yapıldığına dair haberler i~ 
ediyorlar. 

Lozvskt <Sovyet istihbarat müdür 
muavini) Sovyetıerln Moskovadan sl
vıııcrı tahliye ettırmcğl tamamen lü
zumsuz gördüklerini bahusus halk 
arasında dlslpllnln mükemmel oldu
ğunu gazetecllere söylemlştlr. Rusya
nın hiç blr tnraftndn, hnlkın oca.kla
nnı terlrettiğl. görülmemektedir. Hiç 
blr yol, hareket edenlerle tıkannuunış
tır. Sovyet Rusyndo. rlcnt vukuunda. 

Fronsndakl hnllerl ve hnlkın askeri 
sanara. kan.ştı~ı göreceklerini zan
netmiş olanlar, tama.men nld:mmışlnr
dır. • otk;'d u-

husuata M. e bulunmaktadır. Bu 
lr.n tekz.' hkova tarafından yapı· 
hl"'tnekttd' urada doğru addedil-

[c ır. 

orki M 
hıetre , .. 'k d oskovanın 400 kilo-
!1nd11d,r. ~k' ~· yo~~n nehri kena-
<lır. ] ı ısını NıJni Novogorad- Heyetin bir müddet istirahat ettiği Karstan bir görün~ 

Moskovadaki sivil halk ~ara 1 ~ (A.A)" - Sovyet Rus·ı Er:ruru111 15 . (A.A.)" -:- Sovyet 
çıkarılnı - Y~ 1!.e halı ~.arpte bulunan devletler Rusya ile muh~samat .~ahn~e bul.il'" 

, londt'lı 15 ıyor buyuk elçılıkler heyetleri ve bu nan devletler uyast mumessılleri ıle 
<lan Brer'e ~AA.) - Moskova- memleketle.- t~baalanndan 272 ki- tebaaları iki kafile halinde buraya 
ahalinin So ge en habere gör~ sivil şilik. bir kafile evvelki gün saat bir- gelmişler ve ietasyonila bir müddet 
~lmeleri i · ">},~t payıtahtını tahliye de Kızılcak hudut istasyonundan istirahatten sonra husust bir trenle 
~ir .. HatttSo 11 emir ı.:e~ilm~ş değil- Türkiye topraklanna gcçmiılerdir. Ankaraya hareket .. eylemiıılerdir. 
~tı için hıız;?ı~tler sıvıllerm harwe· •. B~ıları~d.a Almanyanın ~oskova Enurum l 5 .. <.~:A.). =. Fransa-

biı" lüturn .. kla.rda bulunmaga buyuk elçısı B. Chulenbourg un bu- nın Tahran buyuk elçıhgın<len An-
İta} gorınfıemışlerdir. lunduğu bu kafile 23 7 Alman, 17 kara büyüli elçiliğine tayin edilmit 

kıYan rkasınin ilk Rumen, 13 Macar ve 5 SlovaktBD olan B. Helleu <Iört 1c:iıili maiyetile 
~ smı Viyanada mürekkep bulunmaktadır. dü? .ll.ur,._ya getmi~tir. ı;:ransız büyük 

9: d0ına 15 (A.A ) Ş . Heyet Kızılcak. istasyonundan Ha- elçıaı Ankara~a gıtmek: üzer_e cuma 
.n o: h b · - arıt cephe· · · V '-"'l · .. ·ı· K .. Ü h · • ".J 1 kt l' . ar edecek ol I ncıye eıı;:a eti mume98ı 1 ve ara gun ıe rımızaen ayrı aca ır, 
Ctı aef . an talyan he- . t d' k .. .. fı d k \ra erıyesinin ilk k v· ernr.ıye ıre toru tara n an arşı· 

l:. rrnıı ve orada ask ıs.mı 1~8:n1 aya lanmış ve İstasyonda kısa bir tevak-
... n t r Eı erı ve sıvı er· k ft b' 'b' . . k'h h 
A 

il ndan k 1 u an ıoart ırı ırını ta ı en aTC.-
arıı anmı tır. • iman zı hl · t" ş l . ket eden trenlerle Karsa gelmııler· 

• r ı umen erı- dir. 
nın ·ı · h 1i • l.o d 1 erı are etı Buraya muvaıalatlarında liafile 

Dr. Ziya Gün 
vefat etti 

Üniversite merhumun 
cenazesini merasimle 

gömecek 

Bulgar ajansı, Türk - Bulgar mü
nasebetlerinin aşikar bir tanda ih· 
lalini istihdaf eden bu haberlerin en 
kat'i bir tarzda tebip edilmesine sa
lahiyetli mahfillerce mezun kılırumı
tır. 

Bulgaristanın Türkiyeye karşİ 
muslihane battı hareketi pekala ma
lUırıdur. Türkiye ile Bulgaristan ara
sındaki dostluk münasebetleri ber
devamdır ve steçenlerde imzalanan 
deklarasyon ile de takviye edi!miı 
bulunmaJdad1r. 

.. :l.kka~Ierı 

Yıkmadan yapmak 
Fikirler ileri sürülüyor: cBelediye, 

Beyazıda, Çamlıca tepesine eski 
Türk üsluln kahveler in.- edecek
m.İf. Emirgina. meıhur Çmarh kah
venin yeri.ne de bunlardan bir tane 
yapım!> 

Bahai geçen y«. ıimdiki haliyle 
bile tehrimizin batlıca gijzelliJderin
den birini tetkil ediyor. Hele va
pmdan. oraya f(iyle bir alıcı göziyle 
bakarsanız, OD sekizinci UD' lıtan
bul estamp tablolaruun canlı bir 
modelini sröriiraünüz. · 

O kadar bot. harap ve sakil yer 
dururken. yeni bir giizellik teaia 
edeceğimiz zaman, niçin mevcud bir 
güzelliği tahrip ebnek aklımıza 

~an ; {a 15 (A.A.) - Moskova- arasında bulunan büyük ve orta cl
h:lva ~ en ht.berlere göre Sovyet çiler istasyonda vali ve mevki ko· 
&ında AJVVetlerinin hücumlari karşı- mutan· tr.rafından karşılanmıııtır. 
~~reketi ~~· zırhlı tümenlerinin ileri .. Vali ~~file reisi sıfntile Alman bü: 
tumenf . g.rlamıştır. Şimdi Alman yuk elçısı fon Chulenzourg'a beyanı 
~İıdis t' arkalannda cereyan eden hoşamedi eylemiş ve büyük elçi bü
tıluor:, e~t . ehemmiyet vermeden m~kabele k"!ndilerinc karşı gösteril· 
'tİl\e a .. 1 erlıyememekte ve kendile- mııı olan kolayhklnrdan ve iyi ICa
tayya b'Ilr . Zıı>;at verdiren Sovyet 'bulder:. dolayı teşekkürlerini bildir-

Bir milyon liraya yaktn servetinin gelir? 
büyük bir kısmını, üniversiteye tc- Mesela, Takai:m bahçesi de, eski 
berrü eden doktor Ziya Gün, Clün halinde pekaladı. Şayet yeni hah· 
gece yarıst Cerrahpaşa hastanesinde çe, hali bir yerde inta edilseydi oim-' re erın.... h" . •= 0eqıl)e l . 1 ucumlarına karşı mışur. 

lıakle~ e~ınde dafi bataryaları da İstasyon ulonunda istirahatleri 
~u sur tİge mecbur kalmaktadırlar. müddetincı hnzırlanmış olan büfede 
tı Y&.tı•en ~:zırhlı tümenlerin sürati ya- iznz edilmiş olan kafile azalan yine 
l~ri ~•.çl •nrnekte, nakliye ve iaşe iıı- iki grup halinde saat 20 ve 22,30 
lctin , . ıosınekte ve Messerchmitt'- dı:. talırik edilen iki trenle Erzuruma 
l:e!ınt.kll"ı":"l'!Iİııi lemin etmek lazım gitmek. i.zcre Sarıknmışa hnreket 

~ g.u., l eylernişlercfu, 

vefat etmiştir. di bahçemiz iki tane olacakb. 
Doktor Ziya GUn, servetin! ilim Yıkmadan., ıneler. neler yapabile. 

ve irfana tahsis ve teberrü etmek cek vaziyetteyiz: cYeni bir oteli» 
suretile zenginlerimize gUzel bir dt:yİnce ~~palas arsası aklımıza 
örnek olmuştur Üniversite merhu· gelmemelıdu. 
mun cenaz~iri m~ıasiml!l • kaldıra· Daha nice nice maddi Jf• ın!Devi 
cakt&h sahalarda bu J>ö7leJ 

D~an tarafından işgal cdllcn yer
lerde halk: yerlerinde düşman ricnt.a 
b:ışlndığı zaman üzerine çullnnmar:n 
hazır bir vaziyette lmlmıştır. 

nııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

- Gençliğinizde sfa de böyle plı\jlarda yanar mıydınız anne? .• 
- liaY.ır, biz kafes arkasında r.anardıkln. 



Sahife 2 

Haro- tebli~\eK~ 

Alman tebliği 
r~rUn 15 <A.A.} - Alman başku-

121 ndanlığtnın tebligl: 
Şark cephesindeki harekılt terakki 

etmektedir. 

Londra 
Rusyada 

vaziyeti ciddi 
görüyor 

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

: 
ve 

Müttefikler 
Beyrut'a 
girdiler 

Suriyede akte<lilen 
m&tar.elienin hükümleri 

Ingiltereyc karşı yapılan mücadele 
e:m~ında Alınan hava kuvvetleri dfın 
gt-ce kuvvetll tayyare fl1olnı1le Hull 

Ankaradaki birincilik finali 4 - 1 
Beşiktaşın mağlubiyetile neticelendi 

faşe limanına yeniden hücum etml!- , Mamafih ~ Mosliova.-
lcrdlr. Buyük yangınlo.r çıkmıştır. at. . • • -91... HaJfa ıs '(AA) u-ttefık 
aco.....,. ıımruunda bir ticaret vapunı'1 Lenıngrad, Kıef g.wl Ankara Ul (l'elefonla)' - Bu- llk cıeta o1arK af.adda mfimf bir • · . --: u 

• bw kuTVetler Beyruta ~-
atılan bir bomba ne b::ıtınlmıştır. ; ~sasli merkezlerin zapb 19 Mayıs sati!yomunda TOr- liAalseye_ p.hlt (jda_ ~-- w..a.. ı S ·cA.'A.) - O.F.L .; ...... 
Şimali Afrilrnda bulunnn avcı tay- . ·;,.~.-- ,_ 

ynrelcrl Sldi Bamu:ıI clvannda toplu kafi değildir» diycı:- futbol blrindllğ1 müsabaka;- mı Ianca bir oymm 've &.d teıt- al mmıriyor: Suriye ·ve l...ü&ıanda 
blr halde bulunan Ingillz otomobille- anstl hkara Gençlefl- yGıııftudaı iti tam.f cırun- mn"•matm tatili h:.klmıda imza 
tını d:ığıtmışl:m!ır. . btrDği 9e Betlttaş arasında oy- ammıd& lıiaıp Çlktı. :ICP- edi!mit ~n itilifuı baılıca madde-

Alman savaş tayyarelerinden mü- Londrn 15· ·~A.A.) - . Moek:ova . .._,.,o puılardır: 
rekkep bir hava teşekkülü dün gece anlapn.uı, ~giliz - Rue konu,maıa.. na.nCh ve Gençlıerbtrliği b'll ~ta. ga poUsln Dl& 'mi 1111 ~ Bir tara~at:: FdietinCI. mıllbteSJt 
Sfıveyş limanında bulunan İnBlllz ge- nnda biç bir fasılayı ınucıô olma- 4 - 1 galip geılııeD4; TOrldya futl:)ol. "D1dıtt.an sama tier tt1 tllıl'.ma Tfttier k'mnan'C:ıaaı genıeMI Wil-
ır.llcrinl ~ombclamt1lardır. Ceman 12 ~r. Anl&fD'ADm anıııhtarlan teabit şampiyonu oldtt. . tt.ızar k!şl olaraf maea de- ~ (ljğer taraftan tar~ hvvetled 
bini. todl1!.llatotkllu~t }kira§l~;>t:!ıh:b~I~ edilir edilmez diplomadar, aalerler +-= ,.._.._.. 3 - O ,_Mft bitiren ettrler 1'e bmx1an IOID'& _,. • ' <!ani muavini -eral de 
m ş, 6 er va..,u fencil &n--ı:- R • 1>· liiW .u& ~.,..~,.& t:.._.t' ~ ·--
Tcltl olmuştur. ~~ er • ~ - ~ Jf iT ea Qençlerbfrtttt milltemmel bir gayet sert ~ 7'e'Yliids b1r §ek8de v~ ataildak.i ıerait &hilin-

fnglllz savaş ve avcı tnyyareleı1 ta- ıyı putla~ ıçmde tatbik edel:ıilmek tU. Sariye Te .l.Jil>nan clahiliade mu-
ra.fmdan Manş sahlllerhıe :ta111 ,,apı- üzere İcab eden müstacel tedbirl«in oyab- Çlkardı. Pakıd Be§fktaflılar cereyan e _ . . · ta allayet 'Yerm~ hunsun-
lan akın ~~~üsünde &Vt't tnyyare· tedlı::ik.i11c hqlun~rdır. bu de1'l'ede btr ~k fınatlar 1c:açn'-- Maçın mrı daklkaJanna ttoir'1l da n:mtaı:ıf hhmtlarclm 
lerlmlz ve d-f bataryp.lanınri 12-\j Ea ·AL. J R 1 fu. '9'e bir -""'yı af.amadılar. ~ penaltidan. yıerlne ı _ Muhuam t 1 l tem uz bahriye topçumuz da 1 dü.fin:m tay- aıeD ~mı•n ar ua gene t""'-...... . . a m 
ynresl diişürmiişlcrdlr. 'mayına vakit l:İlrc.knııyorhn. '.Alman İldnd de"f'rede BeşDdaşh1ar bO.- yılannı b~. Bu 8'll'eUe t94f ~~de -.at 21 i bir daltib 

İnglliz ta.yyarelcrt dün gece Alınan- ~mızu Jcemiricl bir tarzda tehar tün gayretlerine ratmeD gol çı- maç 4 - 1 Beşlktafm ~ FÇerek tatil eclilmittir. · 
y:-ının şimali gnrbtsıne, bilhassa Ha- batlamışbr w vatlJ"d;in ciddt mahl- k"aramıyorlardı. 8por mÜ8abalm- ne nihayet btıJdu. 2 - Müttefik kunoetler Suriye 
novre ve sahll mıntnkalo.n fizerine in- yeti gizlencs.ez t:o.irada .kert . -.e I.Ja>nan eraziıini iıgal edecekler-
fllltk ve yangın bombalan .aımış~.a:cıır. mütehus1.8lann mi\:aleasına göre, 1armı k!IDa DMih bir hava için- Seyirdter, cYqum Gençler- dir. Fransı:: kuvvetleri Jtom.i9yocılar 
Sh·ll halk arnsında müteaddit olu ve Alman genel kurmayı mutad tabiye- de seyretaneğe sl:ıflk olan Ankara birliği• nidaları M981!lda saha- tarahnda.: tespit edilecdi mıntalca-
yaralı vıı.rdır. Gece avcı tayyareleri- • d 1_ I lm B b' ~11,.. :..--•- _, :..~. dan ynldılar ·~f .., , __ '~Lt.!J• ·~ 15 1941 -vı mlı ve dnfl b:ı.tnryalanmız '1 İnglllz ııne aa ı~ :a aktadır. u ta ıye u........_, ucv~.un ıııuıuarm& uug~..., a . _. aan.ı ına~ temmuz og e 
b.yynresl du~rmüşlerdlr. şudur: Bi= ~.ok l..ava 1'.qiflerinden ..-.ktine _kadar toplablDllf olacak Te 

sonr11. ve ml'.ltevraya en müııaid gö- s 1 • • l •l • s f müttefik: lataab aynı saatte ıevkul-
Jt a İ yan l-etı!.'iğ·ı rülen noktalardon en kısa bir müd- ovyetıerın yenı ngı ız .. - ovye ceyt balom.dan ehemmiyetli bazı 

det içinde çevirme hareketlerinde nolttalann ifgaline tueaııül e-decek-
lforna 15 <A.A.) - İtn1ynn ordulnn hulunmali vo bunu inkişaf ettirmek. bt•T fedbt.Tl• l maSl lerdir. Framnz kıtaatı rnemleketleri-

mnumt knra~ahının 405 num;-'"lllı Alman genel bırmayının ilk he- an Q Ş ne gönderil inciye kadar mahdut 
tobllğt: Şlmah Afrika~r Soll:ıl'?' oop-\den Len>ncra<.1 _ Oı-eha • Mogilev kaClrolarla Fransızların kumandası 

aı.; ile~ 
Ya « Y atffa!ıt , 

:Va cAf§ffağıh .. • 

Ali - Peyami göklere çJr.11' 
yor. 

Veli - Kimi} 
- Maarif V ekı1ini... Gel' 
- Halbuki adeta bir :ın 

aele açmış değil miyda •.• t-1' 
tırlardadır: Kimse unutma~ 

- Şimdi, gramer kongt' 
gitti... Demek fikri değişnıİf·S; 

- Garip tecellidir, Ali.·· . 
zİm fikir adamlarınm e«teıİ' 
ya ~14~şa(>, ya caşş~ağı> V 
mek yolunu tutuyorlar •.• O~ 
Cla biri ho§Umuza gitse, yahu,~~ 
ınize gelmese "daima ıoğuk"j 
Llıkla. haqmashkla, liyık • 
C:laiu kıymeti venneği, kıyın' 
ııi vermekle beraber gene dl 
İcap eden nolttalardan Ofld 

lı:id etrneği ne zaman öğre~e: 
~?... Al~ 

Alman 
gazetelerini~ 

başhkları 

«Rooaevelt Alman de~ 
altılarina ate§ edilınel' 

emrini verdi» 
besinde kıta.ntımır,, duşmanın ınrhlı ld .. ~ f -~ • 1 ı d ı 1 kl d E.mru b 
btr mÜfrC2lesi tarnrmdan ynpıınn yn.- ho ud~ ;--c r-.!ı n-:.::.vn .1·~~kun;rur andnm K ka ·ı J Almanya hunu kiymetten ~tın da acacba t~dr ı:.: h dyetb a- ~ 
nasma teşebbüsünü akamete uğrat.- u cmıryo u~u ıteo:t cıvarın an amçat l e apon • s;ımm an e e ı uruz attın a azı Berlin 15 (A.A.) - c:Roosevelt 1 
mı~ır. Tobnık c~phesinde dü.şnuuı.ın ve pek rnuhteroel olarak bu ıehrin denizindeki mühim baJiri arİ bir veaika addediyor husuat tedbirler ittihaz edilmİ§tir. istiyor., e.Rooscveiı'Jn Amerika~ 
bir takım müfrezelerinin bl2lm bir §ima12 pi.kisinde~ geçdikleri anlaplı- •• _ ı_ J J1 - t hl·k· 1• 3 - Başlıca mevkilerin işgali, or- na.masına verdiği ha.hıa.ne -:;.A 
m.cvz!fmlze karşı yapmış olduklan blr yor. mune.Jf..a e Y0~ı:arı e 1 e 1 • ..___ ... _..t dularda b.ılunan Fransız ltuvvetleri- cRoosevc.lt ateş açmak ı.sw;-. 
t.-ınrruz püskürtülmüştür Mlhvcr dev ·• tak i}A. - ·-1!}d• Berhn 15 (AA.) - .nJ.lll&ü .. ,,o.>l · · d hal fik k cRoosevelt Alman denizaltılanns '."'",.. 

. .. d- Bu noktadaı Alll"..anlar, ,imal mm a an euı ı mnhfillert buaiinkii 8*erl ~ cm yerınr er rnütte uvvet- edJlmest emrini verdb ı:lbl wşl~ 
Jetlerinin hava kuvvetleri muteaddl t k uht 1 1 ,_ V 1· t ,.,;.._ R ~ ... her türlü lerin ikamesi.,i temin edecek bir .. e- 1111 v_ defalar müstahkem mevkiln hedef- mın a asına m eme 0 araır,; e 1• sonra n~ - US ,_._.._. • " altında, bu sabahki bütün Ber ":.J 
Jerlne ve Tobruk limanına bücumlaı:- kilukı .. den anayolu tutmağa tqebbüıı J - S t l ehemmiyet ve ~tten lr1 ve blçblr lild<. yapılacalthr. zetelerl B. Roosevelt'ln ~ık de~ 
ci:ı. bulunmuıılnrdır. edeceğe benziyorlar. Ayni zamanda apo?yanın ovye e er~ ~ Uade etmlyen bit vesika.~ oldu~ ~ - Kara ve ~eniz ~ayn tarlaJ:ı· de zuhur edebilecek bir bll1 

DlCer cüzüt.runlar, İngllizlcrln ileri Smolensk çc fimali Ukrayna ish1ca- harp haTekete geçmen mutalAumdadırJar. an:ıtd:ı.W :!le Sta.- n itgal Jrnvvetlenne gosterilecektir. Jst!fıtM ederek Almanynya karŞJ 
hn.m mevzilerini ve diişmruım sıw 1 metlerfocb de !.aJelietlerde bulunu· •ht" ı· d b L-edı·ı·yor lin. blribfrlerlnln kollan arMlD~~dl. S - Franm: kuvvetlerine askeri llft.n etmek lsted.lğlnl ifşa etıneX 
ınıntnknsındlakl tesisatını bombardı '-- M ~L Al t bt·vı • l ıma ın en aws ı ta zorla atümışlardır. Bunun ~· r ihtiram ifo. edikcektir. Ba kuvvetler ınektedlrler. 

ı
yorw.ı-. amann man e ıg enn- Jd bugiin ft1 çok garip vaziyet teha.d- • • • • • - Voeltlscher Beobachtcr eliyor ıi~ 

m:ı.n etmişlerdir. deki iddiaların ifrata kaçtığı ve en- düs etmıfUr• İngllterenhı POionyayı k=di .Uahlan toplan, mıtralyozle- ~ .. 
Shfdi - el -dBarmnl lletMarsa1-ri~1f;_- di---1• hulunao Alman efkan umu- Tokyo 1 S (A.A.) - Japon istih- ,_._.,a etm'• 0°1an memldcetle •· btrll"" ri, tanlı:lan n mühimmatlarile bir- Roosevelt'ln en hata.retli "il. 

düşmanın motorlü lruvveUertne pejt mıyesıo:u tesb11 cayesinı istındaf ey- r~t S aırcsıtl aozcB.usli~' y.aptMıgı keya- yapması ~1_o.; 
1
s._auonkl ~letıer?: b r Fe c; ı eceh erla r. b-.:ı rupayı, garp ynom kürcslnI JJlil6 

rou arasın a avcı ayyare e u.u.,' ~ • • • ba d . • - - •. v b .ıoı.ua. .., '"'l r likt cık·ı kl di mcvcudlycti lçln müca.dtle edetl~ 

yakındo.n hücum ederek düşmanın lediği z811nedilmek!cdir. natta ovye er u gının os ova- taraftan lllAWJMJr u ere AA?lll muca- raınsu: su ny rı, er ~an veya gtbi uY<Iurma. bir bahane ne sıı-Wl 
bazı vesaitini tnhrlp etm4Jerdir Düş- L d aalc hfjJI • • _ daki Japon büyük elçisi vasıtaDle dele etmekte, diğer taralta.n Jae dlkta- erleri 1<4h!İ silahlarını muhafaza ede- vurmaktadır. Roosevelt böyle bil lit 
mıı.n, Deme, Bardla ve Bmgnziye l on ~ Reri md eı:ın';li mkta- tebligatta bulunarak Kamçatka ile tör Stalln fte 1ttila.k akdeyiemektedir- eeklerse de erler hiçbir mühimmat etır:ekle, hldlselertn cereyanını ..,,. 
aklnlar yapmıştır. Bu son mahalde blr ;a1tna g?re 1_,u•be~ usa flj Yk A'i: 1 Japon denizindeki bazı mühim bah- let Am rlt:a. bl 1"8, .... d 1 t t!lflyamıyacak.lardır. Diğer harp le· ~!~ıura.mıyn n~"~v--rt~sı1~rikae M:;!.J 
lngillz tayyaresi düşürmüştür. ar erar. terKJ a asına 0 ara ı rt münakale yoJlarımn Sovyetkr Bir- nglltcre ile c r - ev e - vazımı Bıitanya kuvvetlerinin neza- ""'öM• ~ " ~ 
ş~rkl Afrlkada Gon!1'1r'da tayyare manlavnn Jhntn menavralarındat' ku~-lliv. hükumeti tarafından tehlik~li lert, demokrasi namına totaliter re- reti albnda bi? tarafta toplanacak Lonclradald ~tll.Atıannı kur ~-..ıll 

dafı bataryalarımız, duşman tayyo.re tulmaga mo~ffak olmu,tur. Bu gı- gı . & • ·v· . . . llmlerle mtica.dele ediyorlar. Pnkat . . • lçln yapac:ı.Rı teşebbüslere ~~ 
lerlnln bı hu" m u k .. -.ı b. . L. • 'ddt • 1 . 1 1 mıntaka olarak ilan edildıgıru b1ldn- onlar ayni zam.anda küçük mllietJere ve bund<1n rlrıtanya kıtalarının ıhtı- bo1 .. ..wf .. 11ıM ve fnwnı~'erl bek.liyetl r cu un a..,.,.amış ve ı erazı ters;mır. cı netice en o a· . • . lan L l 1 B · '9"•LO>ü5 • ~ 
bir dfümı::ın ta ........ -..t-ı muhalif v 1_ • •. h 1 ki mıştır. de tecavüz ederek totaliter devlet yacı o .. ısım arın a ınm&11na n· bet de~şm.lyeccktlr. 

"' :1:1ü.1.~• • mıyacagını aa .. erı mule assıs ar es .. & • b _.Jb" · lr s tl k h-1-k 1 k d ) Frnnsızlardnn r.ıürekkep mürettebatı .. b I d d l k "dd. ed . Sovyet hukumetı u t.a ın me§· !d:areslnln b modeli olan OVYe er tanya ma amatmın aı; ı o aca tır. · (Devamı sahife 7 sütun 3 e 
lle birlikte düşürmüştür. t~ru e er !n e~ı:. a. ara · 1 ıa . ~- 1 ra göstermek için mevzuul>ahs saha- blrll~l lle mütesanit bulunduklarını Üıt tarar l.ıgiliz kuvvetlerinin kon· 

Evvelltl gece İnlllz ta.yynrelerl, Me- mıyo~lar. Fa1ta
1 

t tın:~:yc k~~a:- •. ı .-, larda Alman harp gemilerinin bare- llAn ediyorlar. trolu altında Fransızlar tarafından 
ıılnn adasına bombarlar atmıtıar ve ya ugra:nuş ~an dı'j!t:r bu~? meJn: Htta bulunması ihtimal dahilinde imha edilecek.tir. 
baz? binaları h:ı.sam _u~~tm~lardır. leketlerden_ ZJy~de f...u.y~ ıç~n eTaZl olduğunu ileri sürmüştür. Japon SÖZ· Trabluaaarp, Bingazi ve 7 - Franaızlarm elinde l>ulunan Batan vapurlar 
Blvll ahaliden bir ~l olmuş, dort tlşl ~ayb~nın_ hıc; b;~ _ehemnuycti olamı- cüaü bu nokta hakkında mütalea B d• bo l d · müttefik ordulara mensup esirler 
}"arı:ı.lnnmıştır. yncagı soy]enebılır - .. k Al t. il . . ar ıa ma an 1 d L_I t hı· d·ı 1_1 d. F • yurutere , men narp gem cıının • l T b erıYN a ıye e ı eceıueT ır. ran- İngiliz filosunun liazit,

ayindaki zayiati 
Her halde Hitler .için asıl mesele· mezkm mıntakalarda harekatta bu- Kalıire 15 (A.Aj) ~-ngı .;z blm- sız esirleri ise bütün Suriye ve Lüb-

nin RUtlan !:ati bir mağlubiyete lunabileceğine Japonyanın inanamı- bardan~ tayyare en un r~ uıt- nan erazisi i,ga] edildikten ve müta
BaıJapeşte 15 (A.A.) _Macar genel- uğratmak olduğu . beyan ediliyor. yacağını ve bu tedbirden memnun hgarptalud Zuara ~~,a d~ Hnını relı:e tartları tatbik olunduktan son-

kurmayının tebliği: Moslı.ova. l..e.:üngrad, Kief gibi esaa- olmadığını söylemiştir. ombar ıma~ ~u .... er 1~· ava ra tahliyıe edilecektir. Londra 15 (A.A.) _ lng~l.I 

Macar tebliği 

Motörül kıUı.lanmu dü.,,.,,,,nın taki 1: mukez!erin zaph kafi d~ldir Londr 15 (A A ) Bu aabahki meydanmdak• bınalarla bir miktar 8 H h ı!tt t-1_1 • ta • d'. :ır~- - · -... • a · · - d.. kJ· tas - · e - er fil ıs mu eru: enn • caret .filoıunun hazira~ ayı jçitlıdıf 
t.lnc devam etmektedir. Bundan lıa§ka Alman ordolannın /Daily Herald gazetesi yazıyor: İngil- ,uf1nan na '.!ve_ ~İ ~ .. uzy: rafıca geçmek Teya memleketine ia- zayiatı 79 gemiden 1baret oı~ 

Amerikada alüminyom 
istihaalatı arttırılacak 
Wadüngton 15 (A.A.) - lstih

al ofisi, senelik alüminyom iatilısa
labna 300 milyon 1ti1o arttırmaları 
için S kumpanyaya 7 yeni fabrika 
kurmalarını bildirmiştir. 

Bu .Eabrik.al~nn inşa masrafını bü
lumet verecektir. Faaliyete gaçtik
leri vakit. Amerikanın alürninyom 
iatihıalatı ıenede 700 milyon kilo
ya baliğ olacakbr. Bu rakama Ka
nadadan getirilen 100 milyon kilo 
'alüminyom da ilave etmek IAzınıdır. 

Valide Kraliçe Helene 
yaralılan ziyaret etti 
Biiruet l S (A.A) - Valide k•a

liçe Helene refakatinde 'bqydtil 
nıuaTini B. Mihail Antoneeco oldu
iu halde Bükrqin iiç büyük hasta
nesinde yaraldan ziyaret etmiftir. 
Her yaralı ile ayn ayn kon-..ınut. 
•endilerine ıia'ara 'Ye lütaplar Ter
JIÜttir. 

Bu ziyaret der~ bir tesir bueule 
eetirmiftir. Halk Talide kraliçeyi ha
raretle a1k11lamlfhr. 

Bir İspanyol balıkçi 
gemisi yandı 

RuaLırın çekilmeden evvel her §eyi tere' de Am.:rikanın silahlanmasının bombala .. diftuguela:orü ~U§lt~. • de edilmek h.allmı haiz olacakbr. lıaciml .. ri yek\ln. 329,296 tona bll"' 
ta'- ib tm J • • 1--'-· • • .. · h-1-L d .. b d.. - - de bulunan tayyar er mıtra yoz ate- C) B l I ı. La-nn e e erme manı o nuu. ;u;tn ıuratı a&.s;ın a ıup eye Uflll\&Ştu. • I h v tıl b• 52 - azı memm ara nUı9WJi ~ bulunmaktadır. J1' 
bütün ıürat.Je hareket etmesi lazım Maamafih Amerika.om ıüratle silah- ry e asara ~a mıt. ·i:ı· .-yun- hiclemata memur aıul>aylar yerlerine Berlin 15 (A.A.) - Jyi ... ,a' 
ırelir. ~ tabirle \;etlııc.i Alman ]anma.ha olduiu muhakkaktır, çün- e;9 ~~~eame atq ..,.~ ... ııti::o diğerleri temin olununcıya kadar alan bir menbadan bildirildi~ ti 
lı:ohman Rusyadak; vazifesi daha k.ü Japonyanm çok daha kati bir temmuz l ~ ;v.ır 

8
1!1- memleket jdareainin devamını temin re Alman tayyareleri pazar .. .,.S d#' 

eTT~İ istilalarda olduğunwı tama- tehdidine karşı koyması ihtimali bar~~ ta~~ en ~~-0~ ~efilak- eylemek üzere vazifeleri hapnda tcai geceai SüveYf limanındaki ~· 
mi1e aksinedir. O istililarda bqincl mevcuttur.

1 
P zı uzerıne r ya.....-l uhm - kalacaklardır. man 'Yapurlarına hücum etınitl~6 

lr. 1 tah -ı.• d d. b • •ıAd ah "r! • d 1 ar vuk.UUJla ve yangın ar z uruna l O 1 ..:r L F l . . ; o • no e er ı, u ıstı a a t _ - ı ımee gaze!eeinın ip omasi mu- - n~uız mas;amab ranaız Bu hücumda ngılizler cenıaO b"' 
ribe mani olmakla mükelleftir. lıabirinin bir baş makalesinde izah sebep olmuşlardır. kıtaatın~n ~ransız gemilerile mem- bin ton hacminde üç vapur ka!. JI 

Amerika İngiltereye 
mısir gönderiyor 

fteyyork 1 S (A.A.) - Conımo
dity C..edit Corparatioa müessesesi
nin bildirdiğine göre, büyük Britan· 
yaya 2.250.000 kilo mısır gönderil
mea için 900 tedbirler ahnDllfbr. Bu 
ınıur, Amerika hükGmetine aid olup 
icar n iare kamuıu mucibince fngil
tereye -.erilmdttedir. 

BaJıriyqe aicl le'Y1lZlllUD aeYki için 
de mü::a.kerel• cereyan etmektedir. 

laYeçte büyük bir Yanain 
SWdtolm IS (AA.) - Pazar

tem Karı.terci limanında hüyük bir 
yangm dmuttar. 1 O büyük mağaza 
ile biit&a tahta binalar yanmııbr. 
cStokholm. Tıdningen> , ziyanın 1 
milyon İneç kuronu olduğuna tah
min etmektedir. Yangının ıebebi 
henüz öğrenilem ~tir. 

etmelı: iakdiği de hudur. Bo muha- Amerika 4 İtalyan leket\enne ıadesi buSU1Unda muta- mi§lerdir. Diğer bazı gemi]erırı i1i' 
bir diyor ki: cJaponyanın Hindi bıktırlar. hasara uğradığı tahmi:ı edilebı i' 
Çinide ve Rusyada bir harekete geç- gemisini sabn aldi 11 - Fransaya iade edilecek as- Hasara uğradığı kuvvetle tah~ 
mesi heklenilm~ktedir.> Vatinctoa 15 (A.A.) - O. F. 1.: lterle.rin nolı:ut ve mevcudatı yazo- edilen gemiler arasında ber 'ırİ' 

Ayni mımabir, Japonyanın as- Hu.ine nezareti bahriye encümeninin lunacalc yemi bir ıeltil dahilinde 6000 tonluk iki ticaret geıııiS t.f' 
keı-i bir 'Aarek.ete geçeceğini göste- Amerika limanlarında atıl bir halde Fransaya nakledileceklerdir. çok zarar gördüğü ve hunlar~ .ı.' 
ren bir ta1am alametler mevcud ol- bulunan dört eski İtalyan gemis~ 12 - Suriye ve Lübnanda bulu- rnamile kaybolmuı nazarile ba~ 
duğunu yazma.k.tadır. Silfttij: •.W fJt• sabn aJmı~ olduğunu bildirmdttedu. nan Fra.-ısız lıeaieatına hiirmet edile- bileceği anlqılmakfc.:adır. 1..f bin t, 

ct:ktir. luk büyük bir nakliye gemisine t ti. 

Lord Halilax. 
Hindi.tan umumi Yalili
ğine tayini muhtemeldir 

B. Cevad Acıkahn 
Evvelki gün Ş,rlinden 
Viyanaya hareket etti 

1 3 - Bütün idare makamab Te isabetle c;ola ağır ~')mbalar diifd!~ 
umumt hidemat hiçbir zarar Te zi- tür. Bu bombalar !>irçok. fidd 
yan görmemi, olarak İnsi1iz btaa- infilaklara sebebiyet vermiştir. " 
tına teslim edilecektir. Aynı llücmn esna91nda S bin 'tk. 

14 - BilUnıum nakliye neaiti de luk clijıe:r hir -.apu:r ela ı.ua-.. ~ 
aailam olarak devrohmacalı:tu. ıa.mıftır. DiğCT bombalar da ~ 

15 - Liman tesİl&b aynı weraite 'Yapmlann hemen y:anlarmc:la r 
tabidir. lıtmıftır. .. . -'*' 

Btoklulhn. 15 (A.A.) - Delhi'den Bedin 15 (A.A.) B. Ceva·d 16 ncı madde tayyarelerle tayya- Alınalnar :zayiata ~ 
Exch.ange Telegraph İngUiz aJansm:ı Açıkahn. dün Berlindeu Viyanaya re meydanlarından, 1 7 nci madde dır. 
blldlrllc:!ltfne göre, Hindistan payıta.h- h k • d lurk · bü b • oklannda 16 · · dd tm ftfu 1 mah!illeı:inde Büyiik are et etmıt ve pr a ıye - enzın ıt n, ına ma e 
Brl-nmz ;qlngton biiyiÜc elçl&i yük elçisi ve Alman hariciye n~a- te-davülde bulunan ve yahut banlı:.a
lord Haillax'ın Londra.ya avdet.inden reti mümeeailleri tarafından selim· larda ithar edihnit olan nukuttan 
sorua llln<11sıan umum1 vallnğine ta- lanmııbr. l>aheet.mekb ve bunlann hiçbir su-
yb:ı.1 muhtemel telii.kkl edilmektedir. retle tahrip edilemiyecejini tasrih 
Lord Hallfax, Taktlle lord İ.rwin ünva- Karadağlılar bir naip cylcmekt~di •. 19 uncu madde fngi-

Amen1cadan ç'io.kariJaıt 
Alman ve İ'talyan 

konaolo.r aıi _ .. , 

Algesiras 15 (A.A.) - Ceuta'- Edirnede Hal.kevinde 
ıun 1 4 mil cenubu prkisinde bir •• 

nını tıaşıdığı ru:ı.da yani 1926 dan • t • l liz lcıtaat:nır., Fraımz.lar tarafından 
1931 e kadar ayni v11 . .zlfcy1 bir kere~ il ıyor ar tahliye edildikçe p.rkta bulunan hu-
ha 1fn etmlştl Roma 1 S (AA.) - ltalya payi- susi askeı i tcşkiliita mensup erleri 

Nnyorlt 15 (A.A..) - Şhndi ~4İ 
maya lltılınk eden ·~rlıtnıı »~ 
gemisi, çık:ı.nlnn -450 A...'man ve ~ 
yıın konsolosu fie allclertinl ve . ':::J 
t.:ıhdemlerl hamilen bu gün ı..19"
harcket edecektir. • ,, gemi imdat i~retleri vermiştir. Bir musamere 

ı!>osta ve bir kaç balıkçı gemisi dtt- F.clirne (Aqam) - Şehrimiz Be- Bir İngiliz devriye 
:ba] gösterilen mahalle ye~iper, dm Terbiye& Ccnçlik klübü ta:ra-
Valans limanında mukayyed bir ba- fından dün geee H:Jkevinde bir mü- gemisi batti 
Lkçı gemi inin alevler iç inde oldu~- &amere v-erilmiştir. Kalabalık bir se- Loodra 15 (A.A.) - Amirallık 
nu görmü lerdir. G emi tamumilc yirci kütlesinin hazır bulunduğu bu daird Ac:chland devriye gemisnin 
tynnmıştır. Müretteb at kurtarılabil - müsamerede gençl~rimiz muvnffa- battığını bildirm~tir. cAuckland> 
rmtir. ~ angının sebebleri henüz ~y.et göstererek hıı.munı,m '4..kd.ide- 1938 de ikmal edilmiş J200JC?P 
meçhu.dur. lrmı \na~ıchr. ac.mindc bJı .11c111ıUd.i,, 

tahtında öğrenildiğine göre. Kara- ruıkt-re alabileceklerini göstermckte
dnğlıların bir murahhıuı heyeti ya- dir. 
kında buray ... gelerek Krnl - fmpaıa- 20 nci madde ile fngiliz maknma
tordan Karadağ için bir naib tayin h bu eon harekata iştirak etmiş olan 
etmek lütfunda bulunmasını rica Suriyelilerle Lül>nıı.nlılar hakkında 
edecektir. Siyasi İtalyanı mahafili. hiçbir cez.:." tertip eylememeği taah
nlyabete tayin ~dilecek ntın kim hüt etmişlerdir. 
olacağı hakkında bliyiik. mr ke.m._mi- 21 - D:.ı itilafın tatbikatı üç f n• 

t ~östcmıekt~lK. ·~ xc :iki FJJ.ımıJkn ~iil.ekkc.P 

••• 
························••\••·····~ ~d' olarnk Bzynıttn toplana.cak bir ~· 
misyon tarnfındnn k~trô l ediJece 

tir. ' rtft'_ 
22 - Bu anlaşmn fngil.iz ve f ~ 

sız lisanı ile iki nüsha o]ant k ta~·ıe'. 
edilmiştir. lhtil:ıf vukuundn'• ingılı 
metLi muteberdir. 
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· - n· C1 Clinı. ır onıates salatası! - de-

Getirdi •• 
kalın '--b aınma. ne geliril: Kalin 

- ukları üz • d , _, enn e ..• 
- LoOKIUıt )>Üz b acı olacaksın! - diye 

Ututturdurn. _ A - Peki. yıp, ayıp .•. 
tanı... darılmayın, soyalım, pa-

caddesi 
Tozkoparan caddesine 

bu isim verilecek 

İl!c: tabağı '-··k Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi Kır-
re •• ı.'-dı '°"". asına vermek üze-~ B dar, yeniden 1mar olumı.mk nsfalta. 

eserler- halka dinletilecek 
ilk konser eylül ayının 

haftasında verilecek 
ilk 

isin .~ ... ı · enı nıeraklı gördüğü tahvil ohma.n. Tozkonar::m caddeslnln - ... ıyacak. c ·· 1 ·~ 
)'ordum: Bil eki . oz ucuy a bala- isminin ~tlrllmesinl kru"arl~1r- İ İstanbul Belediyesi konserde 
alcrta daırJat ennden tıpır ııpır ınıştır. Belediye Riyaseti Tozkoparan stanbul konscrvatuannın, 
~batıyor! H~?.~atesleri soymağa caddesine (Refik Saydrun caddesi) is- uzun znmandanbert çalı~arak teşhir olunmak üzere Hamaml
lnAl. hilıria" k unayet yerinde am- mi verilmeslnl Şehir mecllslnıe tekllf tesbit ettiği (Tariht Türk nıusl- zade t~aU dedenin eldeki mev-

E ı Yo • edecektir. imi rlnd ısı·r d ede ek v hanunı w • kisi) ne aid eserlerin halka din- cut res e en ı a e r 
l>ab d ıgı Yerinde aziz b" ah Diğer taraftan yapılan tcdk1kler, . 11 te ~ . 1 bir Uf~ ı- - tıracaktır ıın an vakti} ··• . • ar - Em'-Anın aslının Emi.-ün olduıı.. .... u letilmesı için faa ye geçecegın uus unu yap · hat IMlt'·- •• e ogren_ dığınıi der- u5.. ...l'i ~.... d ... " sösterm..lştır. Bu itibarla Beledi.ye, yazmıştık. Konservatuar bunun Konservatuar, konserlere al 
... _- ICaYnar a d Err..lrgfma., Emirgün _ lsml verilmesi lçin konserler verilmesini karar- hazırlıklara başlamıştır. Konser--
....... ?<aL .. x.... t:Yf • omateai atar- hususunda da. teşebbüsler yapacaktır. .. 

\)y """" zar 11"bı çıkar! • laştınru~tır. Dün sabah bu hu- ıer için bugün mevcut eleman-

eşyası 

Amerikadan illi parti 
yola çıkarıldı 

Manlfnturncılar şlrketınln İngiltere 
ve Amcrlkaya sipariş ettiği 500 bin 
llrnhk man1faturadan ilk partlsinln 
bugünlerde Amcrllmdan yol& çıtanla
cnğ-1 öğrenllmiştlr. Bu parti divitin, 
patiska gibl maddekrl ihtiva etmek
tedir. Ma.nifaturalar Bıı.sra tartkUe 
memlek-etımize golecektlr. Şirketin bü
tün siparişleri 6 ay tçlnde memleketi
mize gctırllccektir . 
Diğer taraftan şltkct Müra.k.a.be ko

misyonuna. mürncaat ederek maliyet 
ft.a.tıerlrtln y\ik8elmek:te olduğundan, 
kA.r hndlerlnln arttınlnuımnı ısteml.ş
tlr. Bu milraca.at tedkik edilmektedir. 

Sahife 3 

Eski bir konağa gittim. Burası bir 
edebiyat merakJısınm evi idi. Duvar• 
lannda gÜzcl ve meşhur mısralar, 
beyitler, levhalar halinde nsıJmıştı. 

Sağ?ma baktun. Sunu okudum: 

•Bir mevslml b:ıhanna geldik ki 
iı.lcminıt 

cıBülbül hanıuş, h:ıvz tehi gülistan 
harabe 

Şair ıanki bunu dünyanın bugÜn· 
kü zamanı İçin söylemiş... Benimle 
beraber olan arkad~ım bu beyti 
tekrarlamaktan kendini alamayq_r. 

Onun yanında bir mısra: 

cOönüldendir §ikfıyct kimseden fer
yadımız yoktur. 

Ve bunun üstünd.e belki dünyanm 
en gijzel beyitlerinden biri: 

cKan1 ol gül gülerek geldiği demlel 
Ağiarun hatıra geldikçe gülüştüklerl-

'Arnrn~ ~apb ve nıuvaffak da oldu. H ı • • d • susta hazırlıklar yapmak maksa- ıardan 15 kişilik bir heyet teşkil 
f;rn ka lf sade salatada mı? Key- a iÇ 1 aresı dile Belediye reis muavini Llltfi olunacaktır. Heyet bütün eski !hf ı'ka"r· ~a m•u•cadele 

_ ~~~· . Aksoy'un riyaseti altında bir top- Türk sazlarını kullanacaktır. 1 i 
tı.ıyorlar· dan açmışlar, para kaza- Dün denizyollari idare- ıantı yapılmıştır. Toplantıda Bunlar arasında tanbur, kemen-

SOida tu mısra: ' 
ı.Süzrne !O(:§mlıı gelmesün müjgiın 

müjgi\n üstüne. 

Laberıeri o~tes doğramaktan bile Konservatuar müdürü B. Yusuf çe, kanun, ud, santur, ney ve 
Hele retir{~"··· . - diyordum. - sine teslim edildi b ı t r d bul ktı nıa~rıllah .•• 1"' bıftek... Köseleydi Zlya da hazır u unmuş u · kudüm e unaca r. 

Hen.. İlk konserin, eylül ayının ilk İlk kon.sert teşkil edc~e olan 
... _ uz RCnç olmasına w Belediye dün ak.şamdn.n il.ibaren haft d erilmesi kararlı:tctı rind ıra 
-:-'"anlarda tabah raKtnen son mefsuh Haliç şlrkctlnl bütün mevcu- asın a v . • ; - dedenin eserle en sonra s 
bır rnestel( ağab -~t~ merak saran dile blrllkte Denlzyollan idaresine nlmıştır. Bu konser, tanhı Türk ile tarihi Türk musikisi üstadla-
ttıu ifitti. dec:lı" ı.!e:. ımı:ı: bu homurtu- devretmiştir. Haliç vnpurlan bu sa- musikis}nin en parlak yıldızı olan d Abd··ıkadir Jtr:t Zekat 

iLi 'bn.htnn itlb:ıren yeni idare tarafından . nn an u • • 
h"f- Dornatcsi bil · . işletilecektir. Hnliç şhıkctının infisa- Hamamizade lsmail dedeye ıthaf dede, Sadullah ağa namına kon-
"~:c~, ~:_ı1 Yapıldı~~: h=~ hından sonrn teşkil cdılnıiş olan mu- olunacak ve dedenin en güzel serler tertip olunacaktır. Kon

Y?rtundur. ~? Her hıllde bilrni- ::::ı~11!~~~~1;~~e:;1J1~!~;~a~e:~ eserleri çalınacakt.ır. serlerin hepsi on kadar olacak ve 
~arn, artalc w geçenlerde öğren- m:unlanacaktır. Bu idarenin hes:ı.plan Konser esas itibarile üç kısım- ı bütün kış mevSiınince devam 
L c .en tcc~~:ı: tadile yiyorum. Bir ~şkll edilen bir komisyon tarafmdan d "rekkep olacaktır. Birinci edecektir. Konserler F111nsız tl-
oiı- Yeraad e ettir. 1stanbulun hiç tasfiye olunuca.ktır. Tnsfly~ işine Be- an mu . . . 1 . . 
'biftek y· e r~lannııyan nefa.seue ıc;tlye n:unına Beı:cııye Reis muavl.ni kısım kl~ik Türk musıkısi, ıkin- ı !a~rosunda verilecek ve herk~ın 

V ıyec:?lua::ı sayemde Lutrı Aksoy, Daimı encümen nzasın- ci kısım asgari yanın asır evvel- ıstıfade edebilmesi içln bilet üc-
") anlattı: • cta:ı ~ vnl Yağız ve Belediye Müvazcne k" kıları ve üçüncü kısım da I retleri asgari hadi erde tesbit olu-

- l<ıuaptan • . . !nudurü B. Necatı memur edilmiştir. 1 şar . . . 
•uı. YLlıu... . • etı dildanneden alır- Heyet dünden itibaren vazıresıne baş- halk sa.rkllannı ihtıva edecektır. nacaktır. 
a ık! ... SL"lır ve - k 'n t D l _:_· ------------------------>' a~r· old w . Yag ıınnJarıru • ınış ır. ev r muamelesi, bu husus-
lar, tazeİ·-· ut{~. gıbi, buzlukta sak- ta Büyük Millet Meclisi tarafından T k • ı 
Yall-'lt:ırs~Kıne gorc, bir iki gün ba- kabul cdllen k:ı.nun mucibince cereyan a Si er 
L:.. .. • ~nra, ırayet k . edecektir. 
~:rnur .~teoı döktürürsiln E ~~ bır AY1Jl kanwı nıuc.i.blnce. Belediye, es-
. k, dort ıantinı k 1 · h uç bu- ki Haliç şirketinden alacağı olan 128 • 11 -
lırnJer halinde 1 a ı?lığm<'..a iri di- bin Ura için vazetti~! haciz muamele- Tek ve çıft numara ı arın 
da ıa2:1Jn değil ~~~rsı°k Tuzlamak lerlr;ıl tekketmiş ve Haliç idaresini De- ayni günde işliyecekleri 
rne:ı:; ıakın h • b Og?n<? de İcap et- nlzyollanna borç.~uz olarak teslim et- • • • • 
hafif biraz a.. ozulur! lki tarafına mlştır. Belediye, alacağı olan 128 bln bıldırılıyor 
iı sürerek Zeytinyağı, Yahut t~ lirayı eski Haliç idaresi tasfiye masa-
Y t k.. .. ıaırara üstün~ t a- Stndan talep edl'ccktlr. . 

e omurde alevlenrn • a eşe. Sa- Ank.:ı.radan gelen bl.r habere göre, 

Karilerimizin 
mektupları 

Çekirgedeki Sultan 
Murad camisi 

•ta~ak ıöndürec:eka eE}uraa. tuz Piyasada çay bollaşti blr gün tek, bir gün çllt nu.m.ımıJı tak-
·~•Yesi swıiyeaine b':k. ınde. Sılllt, Basradan şehrimlze gelm!.ş olan &ilerin işl~~ ~ünün k.aldınlınası M!~sa:a~~e~ltl ya~~~ 
lciJc. Reçİtıce bift w• ·!anı bU" da. çaylardan mühim bir kısmı Mürakabe muvafık gorulmuştur. Bu hususta ya
ka sonra Yu;e .. e_gı çevır. Bir daki- bürosu ve Çay birliği kanallle tevzl kında bir kararname neşredilecek, =:ı.~lrl:ı~ ~~ pe:a:::,~ 
satıh. be, l •• evır. Bu ıuretle ayni c:<ıllmlf ve PIYNl&d.a çay boll&§mıştı bundan sonra. bütün taksUer aynl 
Fakat ao ~ t~. defa döndürülecek. Diğer tarart:ı.n bugünlerde 20 rto. n günde işllyeceklerdir. Cllere zarar vermektedir. Tamir 
._ '- .~ donUfler bir dakika s·· • • kalay da plya$3.ya "ı.karılacft,.. Bu kararın QOk lsabetll olacağını için taıısısat da olduğu halde bir 

Y ...... e" u unnı .., -~ır tu··rıü ~--•-t b"•1anuyor. Çeklr-
1> •• ) • ç çeyrek d·'-·'-a la ak · söylem~e lü'Z'Uffi gönneylz. Son za.- wu.ıu.ı~ _. 
0 oy cc "'Al& o c B J d • l!stlk ıı:elilerden aldığımız bir mektupta 
tek ı>ia:..~'&a:: bir lezizlikte bif~ ~. e .. ıye ~e vilayet daire =ar::sa~~~d:1;!"n piyasa':: ald makamın dikkati celbed1lmek-
rarnitl!: 187.ırn ~uzlaram, salça ve mudurlerı hafta sonunda çekilmişti. Bu yitıden taksi bulmakta l tedlr. J 

V. •. sa oyarım. • h t çok güçlüklerle karşılaşılıyordu. Yeni _ -
e rülerek: ıza a verecekler tarar bu müşkülA.tı tzaıe edecektir. 

Arpalar - Suru Yıuayımf Vali ve Beled!ye Reisi Dr LO!tl 
- Canım . - dedinı. K_ırdar bütün Belediye ve VilA.y~t mfı-

lli T ' senın sütununa uymaz· durlerlne gönderdiği yenı bir tamım.
İç:·· abdıate müteallik bir L ~· bundan sonra her daire müdürü-

Denizyolları 
ırı ınevzu. u.::nd nWl hafta. sonunda o ha!t.a. zarfında 
- Vnktile h" y:ı.pılan işler hakkında kendl.slne ıza- M l - • ~ 

rnukacldiınesind U' a.tçılılc kitabının hat vermesini istemektedir. emur arın tayın, terı-ı, 

Geçen seneki mhsul de 
olsa ihraç için lisans 

verilmiyecektir 
dıın ı d e ollwnn•h·- .. ta İ • • t • - edim ...,........ us - km ı k l · ı teczıye, tazmına ve 
•İni ketfed • - Bir Yemek cin- a ura arı açı ıyor Ankara 15 CA.A.> - Ticaret Velcl-
Rökte Yeni ~ek halka bildirmek, Maarif Vekaletınln lkmale kalan ta- harcirahlari letinden blldlrllmlştlr: 
daha f dal ır .~!Yare keşfetmekten ~ebeyi yet!.ştirm<?k ma.'ks:ı.dlle açmaıta 1940 senesi nuı,hsulünden oldu~ ve 
Yem k a~ ı lllllf. Bu ise y • b" arar verdiği lkmnl kurstan bugünden . T l f l ) _ o~v- uzun müddet beklemeğe tahammülü 
t"ad ' cına: hile dew il Ş, enı ır ltıbaren açılacaktır. Kurslara alt ha- AnkarL 1 5 ( e e on a olmadığı beyanlle ellerinde bulunan 
1 a berbaa sure r ..•.. u;.ada bu- zırlıklar tamıı.mlanmı~ ve Öğretmen Jet Denizyollan iıletme umum mü- :>.rpalann Uırt:.cına. milsaade edilmesi 

Ve rıihayet Baki' den ıu nusrabr 

Fazla fiatle yapağİ satan cZinhar eline fıylne vlrmruı o katırını 
biri yakalandı .zıra görünce suretini bütpcrest olur. 

Bu odanm dört duvan sanki bir 
Ticaret Vekf.l]ıetı y:ıpaftı satışl:ı.n edebiyat antolojisi halinde idi. 

içln fızamt 81 kuruş flat tesblt etmiş Bu bize darbunesel haline ş;el
vc bu hadden yuk.:ı.n sntq yapıldığı ıniş, daima dilimizin ucunda olan 
takdirde müsebbiplerinin Milli korun- birçok nefis mısraı, beyiti hatırlattı. 
nuı. kanunu hükiimlertne göre ceza- Eskiden edebiyat menlklılanndan 
la.ndınlacafl b!ldirllmiştl. çoğu böy]e büyük tairlerdcn mısra

Müra.ko.be teşkilatı mcmurlan Zeki 
!smlnde blrlnln 20 ton Y~Yl 97 ku
ruştan snttığını tdlt etmişlerdir. 
Suclu bu satışta açıktan 3500 liralık 
fazla bir kıir temin etmiştir. Suçlu 
<lün Adliyeye tesllm edilmiştir. 

Sebze ve meyva tolium
larında ihtikar yapanlar 

Sebze, meyva ve çiçek tohumlukl:ı.
nnda mühim mikyasta lhtlkA?' y:ı..pıl
ma.kta olduğunu ve mürakabe teşk1-
1Atının kontrollara başladığını yaz
mıştık. Memurlar dün Hrl.sto ve Manol 
isll'Jnde iki ldşlyi suç üstü yakalamış
lardır. Bunlar evvelce ô.za.ml 80 kuru
şs. satılan m:ıydnnoz tohwnunu 180, 
ve evvelce kilosu 60 - '70 kuruşa sntı
I:uı rafi'yi 360 kuruşa satmak ister.ılş
ICTdlr. Sur;-lular dün Adliyeye verilmiş
lerdir. 

imtihan haklan 
Ertesi yıl imtihana gir
mek iıtiyenlerin kay· 

bedecekleri haklar 

Ank:ıra 15 (Telefonla) - Lise ve 
orta.okul son suutıannda kanaatle 
bütünlemeye kaldıltı için devlet orta
okul ve ıı.u bltlrnıe imtihanlarına ey
lülde ba§lzynnlann veya ilse bıttrm~. 
devlet ortaokul lmtlha.nlanna gimıe
ğe hak kazanıp da o yıl girmeyip erte
si yıl girmek ıstiyenler!n imtihan hak
ları şöyle hesap edilecektir: 

Eylülde imtihanlara başhyanlar 

dört hakkından blrln1, ertesi yıl hazi
ran devresinde ba.şlıyanla.r keza. dört 
lnıtihnn hakkından lklsin1 kaybet.mi§ 
sayılacakla rclır. 

lan, beyitleri giizel yazılarla yaz
dırırlar, çerçeveletip duvarlara a:ıar
lardı. 

Dütündük. Böyle bir :ıevl< sahibi 
adam yeni eürl~rden levhnlnr yaz
dırıp odasının duvarlarına asın.ağa 
kalksa ne gibi mısralardan, beyitler
den istifade edebilir? 

Meseli bq köşede tu levha ı 

cHlç bir şeyden eekmedl dünyo.da-. 
cıNnsırdan çektiği kadar .. • 

Bu «Yazık oldu SüJe-.;.nan efen
diye,. man:ı:umes:aün ilk i1ti m,ı&r:U• 
dır. Bunmı arkasından gene ayni 
faİrİn fU mısraları:. ~ -

«0ÖzlE'rim nerede? 
Şeytan nldı götürdü. 
Satnmad:ın getirdi.-. 

Ve nihayet son zamanlarda b\lyUk 
akisJer yapan Orhan Veli'nin t• 
mısraları: 

•Hem tcsblh sat.arım 
Hem kAğıd oynanın. 
Hem de zurna çn.lo.nm .. -. 

İtte eski konaklarda oldufu a1Y 
yeni, kübik apartunanlann duvarla
rına modem tairlerden levha ... 
mağa ka1karaanız 1ıöreceğini:ı: man
zara budur ••• 

Hikmet Feridun Es 
........... ..__. ....... ""''''"''""'''"""''''.'"'"' 
Milli piyangonun yedinci 
tertip birinci çekilişi 7 
ağostoıta latanbulda 

yapılıyor 
Piyangonun geçen ay 86.921,25 Ura 

s:ıtış hasılatına mukabil bu ay Z3.rfın. 
dakl hasılatı 147.743 lira. olmuştur. 
Piyango hasılatı bu ~kllde her gtlu 
biraz daha. tezayüd etmektedir. e;.1 Uiı:J b;. ttc:_.on~uze sürü- kadroları tesblt olunmn..+ur. ı·kmal d ı te ...,. :ı_, ....... tlcr vaki 

il( .. venı - - k -~ dürlü<Tii memurlannın tayin, teb i , lçın VekiUe ~zı m~ .......... 
"Yıtun bi h esrıın a~:ı: tadına ·urslanna alt faaliyetin bugün Ma- .. -

1 
olmaktadır. Teneke tevzii için 

lokant~ıl n:ı:trlanıe tekli!... Belki arl! VeldU tarafından teftiş olunması terfi v::: tecziye usullerile on ara ve- Oeçen sene mahsultl dahi olsa, el 
Milli Plyango idaresi İstanbul hal· 

kımızın bu suretle ply-..ngoya. karp 
gOOterdl~ n.lA.ka ve ~eti göz llnftn
de tutarak yeni 7. net tertip p~mna 
ı. inci çekilişini '7 .Ağustosta. hemesba 
bu çe~şll1 kolaylıkla taltlp edrbllmcsl 
için Istanbulda Takshn meydanında 
ynpmağ'a k.nrnr vemılştir • 

e:ferJ l\l'utıız okurlar, İstifade muhtemeldir. rilecek harcırah, tazminat ve tahsi• konma mınta.ıwJan dahil Ve haricin· emir geldi 
haUe:ı·~·. Fa!cat m~ele buntmJa F h 1 k d ,_, • arın de bulunan bu nevi arpaların da ih- Teneke tevziatı için Ticaret Vek.ı\-
hir de~U Ybccekd, ne ya%Jk ••• Çeşitler rancala satİ§İ satlar a · ın a.ıu. nızam~ame : • ~cı için 11..sans verilmemesi tetarrür Jet!nden dün emir gelmiştir. Mıntaka 

" • eı eğil... Belediye İktlsa.d müdürliiğü !ra.nca.- dan itibarer. merıyete gırecektır. e"Mllişt.ır. Toprak ma.runıllert oflBl hil- Ticaret müdürlüğü İstnnbul lçln tah-
- Meıılekler· k • • la. k~~ışlan. hakkında. hazırladın-ı yeni Devlet Denizyollan işletme umum kümet~ tesblt edilm.lş ola.n :tıatıer sis edilen 1875 ım.ndık tenckellk: lft.vha-

~:~er. İnce:~er:..~d1!.e:ı hevli~ ra .. lıyatcaatkbtıırk:ıtB~nhblr katç l&;.ÜM kndar miidürlüğü memurlannın tayin, teb- üzerinde bu n."'.J)lllıın mübayaa ede- nın ihtiyaca göre tn.kslml için bugün 
..,.-.. - d" k .... oerenrne - "' . .. usus :ı ... zım .gelen ,. . . 

1 
. h h. cektlr. Binaena1e;1ı alakadarların ih- nlılknda.rlard:uı Uıtlyaç llstelerlni nl-

y ckıa .dıye • ODl•fuyorduk. _ hazırlıklar yapılmış, kaza kayma.kam- dil, terfı ve teczıye en, arcıra . raç tnle'bl ile Vckf\let.e mllracaat et· m:ı.ğa başlıyncn.ktır. ö~endlğlmlze gö- T d • uh Ak 
d nıı e!erı:niz=:ı hal. !arına. icap eden emirler verilmiştir. fazla mesai, ikramiye, gemi .iaşelerı, memeleri ve mallanıu Toprak mah- re bu defa.tık koruıervec~re yüzde 30 e avıye m taç tam 

.:ı-. ~ 1 Yaman- E ı rt b'l .. , .... e-.. 
·'e vvr c ce ~z~unız glbl, yeni şekil- Vekalet tahsi&atı, hastalık ve kazada sullert of'lslne arzeylemele ' um.u..-. ve gaz01.eul&ra da. lhtlyn.çlannın yüz- sanat okullan· talebe • 

Ark.ad ı u ra.ncaıa lhtıy 1 • de 40 ı n1$beUnde teneke d:ı,Rıtılacak- il 
tniisteb:ı:i:' llrunızdan biri müstehzi nz~ml 2.~o gr:ı.m ~~~~nıa::ı:ı;~~ ve askerlik hizmeti için ~yralııtda, Taksim bahçesinde tıı<. Birlnel,partlnbı tevziatı nlha.yet- Ankara 15 (T6lefonla) - ~ 

. 
_ 'Y-..:ı·ı w Bugilnku _frruıcala narhı 21,5 kuruş- mezuniyette ve kadro t~naıkahn. a bed k lendlktcn sonra. Jklncl parti teneke okullanna devam eden vo Y&§lan lza.. 

ı:-... -·••.:::" e u İh tur. Bu itibarla 250 .,.,....m fraııcalanın memurlar1ı1. v.e vefat haJınde va:ıı· ava onser tevziatına başla.nacaktır. ml tahsil çağı olan 20 ~ f8a1a. ol• 
.. rvlaına1c rn- l~ıyorsunu:ı:... • b k .,... llalkevinin 60 1t1şUik bir ko b kA rdıma ıiı. 

-

1>_

1 
• - .. e esı ••• - dedi. ~ uruş on beş paraya sa.tılması ı~:. lerine verilecek ücret ve tazminat Beyoğlu • mıyan e r ve ya mub~o ta-

oe ki. Fak zım gelmektedir. . . l . ro heyeti vardır. Koro heyetinin yaz * Bey~lu Ilalk.evlnden: Dördüncü !ebeden pııevantoryom VeG'a ~.,. 
hıtiyar1- .• at ayni zamanda İktl.sad müd~ ı ··ğü ıle memur ve amele hizmet ev erı, mevsiminde bedava konserler vermesi meydan •~--n• 19/7/941 C"'"'"rtesı' yomda tcdavllerine heyeti sıhhi- ...,_ 

~llrnak 1 ur u ' beş p:ı.raların . f • h te ·ı su edl b ~ ~...... .-- &--•ahha.ti "e .ı__ .;rnese esi ••• Midenin mevcud olmayışllll naz:a.n itibara. ala.- gışe, ennı a~~ msı • çamaıır.. kararıaştırı.Imıştır. Bel ye, una ünü saat 18,30 d& T porlo.rile lüzum gösterilenler, d.lter ı,... 
uaınaguı zevki meselesi. •• ralt 250 gram francalanın beş buçuk tahsi.:atı ve dıger munzam tahıısat Taksim bahçesini ta.hsL9 emı.lştir. ~ h s1 epd>afl Çocuk lebcnin tabl olduğu ~ dahllbiOıl 

- kuru.şa satuınası için Belediye Dalml bu nizamname hükümlerine tabi ola- önümüzdeki haftadan itibaren :kon- n çe nde vcrllecektır. Temsil pa.r:ı.- bu mile.sseselerde teda.Tl edllebileeek• 
(Va • NU) encümeninden karar istlyecektır. caktır. ' ~rlere başlanac.ütır. sızdır. l~rdir . ' 

Bay Amca.ya göre ·-

- Beden terbiye · .. k . . . 
l'ett bizim d . ~ı mu ellefi-ı ... Zayıf blr arkadaş <tBen bunal ••• ŞL_.~an uBen nasıl hizaya! ••. Korkak biri <ıBen nasıl mav-ı ••• Mıyop bır arkadaş da «Ben B. A. - Hiç telftşa. düşmesin.. 
teıaşa düşürd~ı~dekı arkadaşları nasıl dayanırım!» diye tasarlan- gelirim yarabbi?• diY.O keder- zer tutanın?! diye üzüldü... nasıl nişan alırım?• diye dö- ler! .. Bir şey öğrenmeseler, buza-

u ay Amca... d.ı.... lendi.. ~ - • 1 vündü ... i , manda hazır olmayı öğrenseler 
· • gene kfı.rdırt_ 



f::\hlt 4 AKŞAM 

Johore sultanı nihayet 
bir zevce buluyor 

Fakat aradan bir buçuk sene geçmeden genç zevce bir 
bomba isabetile ölüyor, Sultan beş gün matem tutuyor, 

altıncı günü baıka bir genç kızla evlenivor 

Gördüklerim, duyduklarım 

Küplü Şeyh efend 
• 

Zengin bir şehir: Adapaza~ 

Adapazannda hükumet caddesi 

Adapazan (Akoam) - Adapa· 
zan Türkiyenin büyük ve müterak· 
ki ıehirlerinden biridir. Adapazarı· 
nın bir asırlık tarihi vardır. Yıldan 
yıla terakki ve inkişaf eden bu ~eh
rin nüfusu 301000 dir. Eski devir
lude Adapazarı civarında iki kol
dan akan Sakarya nehri bir ada teş
kil ettiğinden bu adnda da müsait 
günleTde pazu kurulduğundan (A· 
da-Pazarı) isimleri bir araya getiri· 
lerek Adapazarı tesmiye edilmiştir. 

Adapazarı ve kazası, toprağı 
münbit, iklimi orta, yapuru bol 
ekim bakımından çok ileri bir zira
at mıntakamdır. Adapazarında yağ· 
mur çok yağaı vasati olarak senede 
1000 milimetreye çıkar. Kazamız 
tekamül etmiş ve makinala§nUf bir 
ziraat mahallidir. Ovada mevcut bir 
çok çiftlik.lf'rde modern bir ueulle 
istihsnlat yapılıyor. Adapazarı ova
sında mahsulün bol oluşunu göster
mek için hububat saplarının 2 -4 
ınelre uzu:1luğunda yükseldiğini söy· 
!emek kafidir. 1 dekar tıulanın 350 
kilo buğday ve 1 deL:ar toprağın 
450 kilo mısır verdiğini !'tÖylt'mek 
loprnğ:n verim kr-biliyelinin üıtün
İ:i ~i! ~.aU ır.da fikir \•eTcbilir. 

·ıeıf' 
Adapnzarında ııosyal haynt 1 

111
, 

dir. Üç dört ecnedenberi iki sine 0~ 
vardır. Belediyenin iki parkı ç 
rağbet görüyor. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye r.cnebl ___, 
Seneııt 1400 kuruı 2700 tut1'$ 
il AJlı.lı: 750 ı H50 ' 
3 Aylık jOQ • 800 ' 
1 Aylık 160 • - ..!,,,;t' 
Posta lttillnc!ıua aahll oıın1>'11.ıı 

ecnebi memletetlı:r: BeneUi.~~ 
ıııoo altı aylığı 1900, lici aYll•· 

ıooo kunıttur. _.......: 

Telefonlarımız: Başmrharrlr: z::ı 
l'aıı işleri: %0765 - tdare ıo 

&liidiir: !049'2 / 

Cem:ı.zilah~r Zl - Buır ;;ııt· 
s. tm. Gü. Oğ. İkl. Ak. 1 51 
E. 6,50 9,02 4,40 8,39 12,00 z2.S 
Va. 3,29 5.42 13.20 17.19 20.3~ 

tdarennne: B:ı.bı~ll civarı 
Mımusluk sokn~ No. t~ 



t 
~ f Bulgaristanda 

ihtikar la 
Tiyatroya dair ko~rışmalar ., r yun '' mücadele '' ,, 

an ad pted·r 
&\7.~~ 

1 Zoraki dehşet!•• eözle bitiriyorum. HepU.ize gün• 
Müthi~. heyecanlı haberler VCT- ~dın, (;kriın.> diyerek nihaycl 
~ tnetcciliğin ıanmdandır 1.. verdi. 
ı; wtat verilen haberlerin mevzu Buradaki csöz> ün claf> ma· 

~ından haldkaten müthi~ ol· numa .ıclmediği nu yolda ısarfc-• Fransa • lapanya dostluğunun teairleri - 16 nci a&irda Franaiz tiyatroiunut( ınalan g ·tıktir. Yokaa. zorla deh:- ~len gayıetlerden anlat1ılmakta· • • d k 
ıet1cn~rilmi1 haberler efkart chr. Gerçi komisyon henüz bu bü· dekoru - Franaiz sahnesın e adın kiyafetinde erkek aktörler - Zenn~~ 
u~uınıyeyı ~hıete d- nnekten yü:ıt itin temellerini atmakla mcş· "" - • ve c Yeni dünya» nereden çiliti? 
by~de ldilrür v gaz~ pp, auld\ir. müabct netice bu temcl1'!r 
reyı deve yapnn adeın J ali fMtünC:le ,-ühelecck' e4Uİn bliny•1 

rif edenlere L-ı.: ..... d. • 
0 

ar ta· Y SEL.1 MJ JZZET SEDES B· n«" .. ._ ınr. ilinde çörükcelr:tir, amma J-la. azan: R 
~d müthi, habCl' ~on ca· san - Ali Y'uccl'in nutkunun '°" ·----

%et~.-::y mcaıescf bu ikinci •ınıfa Dtm• liir ccünayclın> u.ıc1ivcr- FranSn ı7 neı n.sırd& 1e !!eı as:roakı ffiiiifiiT~iinif=ınF=:jfi§~=m~fii~;;_:~~~~Ril 
nıde~uBp' tuRrlar. M & '-'- .. ••ete- meai de, bir türlü fendini bulamı· kuneUI ve kudreUI bilyiik ispanyanın 

" uu ·- yerlni tutup İspanya. Fransa. ne uzun 
· • ır casusunun İflUtı>' 1an türl:çe eclim meselesini hıll· süren bir dostluk tesis edlnce ı.n101 dıye bir ı... __ LL - " "$°' ' Jetm...: '--kımından, müsl:)'et bir '---- 1• il ~A •·-()- • "-1!1.C gorur l'G QC ete ...,.. im edebiyatı Fransız ~ C u.oI ...uu-
UŞcrsıniz. Bir de albn~ .. 1.: • neticedir. fıı. ...,.,,,dı, bu runlardı:ı da. bize ortn teJ,,... h :---'I aıana ;ı...;ı.. rd 
.,.a nı okuraunuı; ~ biJm- ovnnunun tekniği ııe 16 ncı osı a 

ne d ~ -... Ma··L~Latlı' ·-t.' .rf n1 ,,.. b_.... ,........ ·ıı.ırc en gelen bir RU8 eksperi RCU ~n• Bir ticarethaneye yap~ .. ı a'U: Frruısa tıyntrolannın a.c.ı.., g.....,..,.,e 
~1 ~ ıano.yü hakkında bir ıey- «İhtikar yaptı~., için kapnt 1- dekoru biraz datın ... ~~Uedşerek gclso~I~ 
er ıoylcmiftir. . Mal'§ müsabAkrunndan sonra kfı- d 16 ncı asrın oı ........ nn a.n • 

B ~r do bate müsabaka:ıı açıldı. mıştlh yazılı gı Fr:ınsız tlyat.rosu Greko - Lltın üslu-
le b~ halvadisin ~lıktaki dcL·et- JG· .. -anJara muhtelif para müka· bu taklld ederken kendini İtalyo. tıe 

ır • k 1 uy ......,., Bulgaristan ela ihUkArla mücadele rind d kurtara 
d d y

0 ası o madığı meydan- fatlan verilecekmi§. "iddetlc devam ediyor. Bir Ucnret.hnne lsp::uıYJUU!l tesirle en e -
r~ ır.. e havadise bu ıekli <re- .. dlrd mıyordu. O de\Tin tıyntrosu İspanyol 

··' kımte "o. "•susun, .... ...ft•ue- Bmm bildiğimize göre musiki. sahibi, 1ht.\lı:Ar ynptkığılın~~ eh, emuzun ve İtalyan tiyntrosunun hallt.nsıdır. 1 - " ..... .1- ..._,, ...- muameleye lüzuın n n .... n. en '"'""'in » b!lec~ı 
rn
ugukrt. ne olduğunu bilmwor de- resim, edebiyat gibi güzel aan'at t Sahne yirmi otuz~· sıoa "b • 

e ır. ·.1 eserleri &adı' atkarlann hiçbir vai- ~ hapis ve para cez:ı.lann& çnrp ı- destekli, paynndah bir masaydı. Ma-
rılıyor müessese ve dükkfi.nlan kapatı- -..ı.·tııan bez 

Orkestrada ·--ı . de ümit bağlrımada~ yalnız de- lıyor. Kapatılım dükkfin veyn mağrura- s:ınm duvıır tnl' fm ~...... -
let •- .Tauıtş ses vcıen hır ıuni bir cezbe ile ortaya a~•ıkları lara cihtikfi.r yaptığından kapatılmış- ler dekor yerine geçerdi. Bu bezler 

ı_,_ nehıı: dar dayaınılm•• '-'r k·- A~ 16 ncı asrın b~angıçlannda yalnız 
"~ r ·-• .... oı ..- his tezahürleridir. tırıı ibaresi yazılı bUyiik matbu kuc•t- 16 asrın Ct~u ~ .atslQlğı ise havadis han• br ....,p • .+ınlıyor. Mııht~er sürgü.. - - ycitardan tutturulurdu; ncı 
"" ıçınde d 1 L Esasen bugüne fadar plıeser ,,_ "'1" dd t ortnlannda, bir adam boyundnn blr-

llYn" d c yan 1§ çııwn sesler ne A:öndcrlkilkleri glbl, uzun mu e :ız daha yüksek üç bölünılü parnvana-
ıaı.:,lar~~~edc ro.hataı~lık veren <liye tıınınmıt 'bedif eserlerin ço- ticaret yapmn.lttan mcnedlllyorla.r. lar yapıp boşluklarına bez gerdiler. 

iu bu ç~it •an' at mahsulleridir. Vaziyet dolayı.ğle bir maddenbı tü- Sahnenln arta kısmınn bu p:ırava-
M ü b t Bu itihuln. biıkaç yüz. liıa kar§Jh· kcneceği hls~lnce hültfunet h"1len nalnrı koyarlar ve ~ni.1nde oynarlardı. On altıncı asırda Fransada bir temsil 

s e netice imd ean'atk&rlardan istane.n o maddeye el koymakta ve fiatlnl Aktörler, sahnenin bir yanında top- 1 
Ankar da t 1 • ..erlerin Jirymetini fimdiden tah· te.!bit etmektedir. Nctekhn geçen g{ln lanıp sıralnrım beltl4ll'ler. sırası gelen oyunu için Ahmed Raslm nnsıl: aŞ\.•1 ınisy M op nan gramer Ito. min etmelı:: güç değildir. SOfyayn dilşcn ceviz büyiikJü~dekl sözOııü söyleyip geri çekilir ve de- veye, fıdete, ananeye, nhlfilo mnhalll-

onu ao.rif V ilimiz H dolu şehirde ve bavnllslnde kınlma- korun önünde otunırdu. Kadın rolle- yeye ald hususi veyn umumt tcUi.kkl· 
=~· -Ati Yücel'in nutkuyla so:~ Eğer mak'sat san'atkarı ve san·- dık pencere ve vitrln camı bırakma- rl.nl kadın kıyafetine gtnntş erlteklet. yatın süvert tehz1llyesinden ibarettir. 

ı. ab himaye ise ona daha l>a~ka mıştı. Hükumet der'hnl meırJekette yaparlardı. U) diyorsa İspanyol Tonndillnlnn 1çlnl 
Sayın y ,_,, bütün camlara. vazı.yed ederek her tür- verilen hüküm de rııdur: 1.Bu temsille~ 

nutk C&1.1 uzun ve değerli yoHar göstermelidir. Bu ~ekil ne lü camların kalınlık ve büyüklükleri- Gülbane hat.ti hümayunundan son- hlcviyedir, tehzlldlr ve bunun Jçln 
7 una< ••• T'ürk Gramer komis- ..uı'atkan, ne n'atı ihya etmez ne göre fiat.ıerln1 toobit. etmiş ve cam .. ra. hürriyetlerine kavuşan hırlstlyan- ~ hclkın hoşuna gltmişt\r.ıı 

onunn bi- aözl b 1 d cılann thtlkAr yapma.la'f'ının önünü L'l.r nasıl tıyairoyn snrıldılarsn, 1740 
••uıı • e 

8
§ a ım, bir eanırıL •· ...,._ ı ı nı.hat 1 örneği İspanyadan gelen orta oyu-11111111111111111 a.Imıştır. Flnüer ve ceznln.ra ~arpwn- kapıtülAsyonlarlle yn.,....cı a.r a 

1111111111111111111111111111111111111111111111111Hı11111 lan muhtekirler gnutelerle de ııAn rahat temas fırsat.mı bulan Musevı, ~-- f nunGa llk plşekfı.nn Yahudi olduğunu 
edilmektedir. Ermenl ve Rwnlnr dn Frnnsanm hl- _ da iddia edebiliriz ve Plşoktmn elln-

mayesl nıtm<!a. İstnnbuln. gelen yaban- On altıncı asırda Fransada deki ş:ı.kşak da - orta oyunundan 

H k 1 cı GU'bedebnzlaro ennlmış olacaklar çok daha evvel gelen hokknbazm şak-aya a 1 n arı ki. bizde de zenneli komedyalar baş- çıtalara gerilmiş bezli dekor §ağı olduğuntl. göre - bu iddiamız 
lndı ve .. Yeni dünya• dedi~~ deko.r kuvvetlenir. 

L d görilndü. Şu'bedebaz itumpanynlannın temsil- ş d 11" edelim kl Rumbrın 1 

or ile L d k !erinden tıYalu:dl ile çingenenin muıı.- unu a uVC • • a Y el f meleri n İn İngİlterede ö}en Ve o,.rta oylinumm cY!nl !1ilnya.sı çıta. ~ak:asıanı ele alalım: Erkek Ynhudl Cüstlnyanlden fn2'.la. ldllse yapmış ol-
e km ek . , yara}ananJarİn mikdarİ larmdan bezleri solriilınuş 16 ncı n.sır- güzel çingene kızına tlşlk oluyor, yanıp duğunu söyll"diklert Köprülü Mu...c:tafa 

1 e alakaSf QakP Fransız tiyatrosunun para.vana- yakılıyor ve tam mura.dına ereceği de\Tlnde de memlekette Musevi ve hı· 
ll • lngiliz alimlerinden birı· ya d .. sın<!an başka. bir şey de~ldlr. ilk za- zaman baskına u~yorlar. Yahudiyi rlstiyanlarm büyük bir hürriyete n· 
oır eserde diyor ki: z ıgı dy kelimesi cekmek. tevzi eden ita· Londra 15 (A.A.) - İnglltcrede ha- manlar •Yeni dünya-.ya beı: gerilme- bir e,,,.ğe ters bindirip idam edilmek hlp olduklannı unutmamalıyız. Kôp-

1 l d .. l" va. akınları net.lces1nde ölen ve yara.- .ıır.ı ... e dair de elde •esika yoktur. Biz r~rer-•iy"-tg""ft go'"tu··ru'"yorlar. rülü Hüseyin de :Must.:ıfnnın siyasetini - n_ıan ar binl"·ce senedene . m> mıuıasına gc ır. kkınd ki ""ti .. ' ' uz.c " ...,.. cuJ.A 
k ..... o y ld h w k l:ı.nanlann miktarı ha a son ~r nede"~" o-*ft oyununu frenklerin takip etmişti. Raşid tarlhbı!n: etme YlYorlar. rı. __ ck . en eni usu e nmur yogurma ııa- ta; 1 1 uc ı.ı.>\.i • .,... d 

1 d L.6.lI1 Yemek b resmt rakamlar Alman nııre er tretolann'dan wer" indirince dekoru Bu temsillerde slınltci, haraççı ve cAyan ve :ı.l:ıallnln işbu nuıhalle !!.• ıır a tab ·• b" h" . ınsan- natı. 19 uncu asırdan itibaren aş- ft-'dı"""'' ·· ,, "' · r:-.ı 11 ır ıs hali -'--· · akmlahnm pek ziyade ~ & .... gos- .ı- ters kurmuşuz. o de.rlrlerde bütiln daha bi--Jr esnafın da. taklidlerl ya- vctleri babında tE.kit ve şedit mumse-ı:Jtmc1c l.. 'b ne 8ıı:uruştır. lar. Orta ,...,gw larde r.avdar ekmegıw• ""' • .,,"~ fil .. l b '" la 
Lo • oa olı gıd .ıd y- y- termelttedlr. dw .. "'.yada ka.dın rollerin! erkekler ya- pılır, seyredenler kahkaha ııe c er- leler tahrir ve 1ç!nde şay e yaz oy 

rd ile Lady lı:e]· I ~a k!dir. ~pılıyordu. Bug\in en iyi cldnek 1941 hazimnmda. 399 kişi ölmüştür. parken ortn oyununda erkeğin kıı.dın lerdl. yaz diye lmlll.yn gelmez ve zurufu lıu-
lc cln\;as1 dır ırnc cnnın e ek- portakal suyile yapılmaktadır. Por- Bunların 175 ı erkek, 160 ı kadın ve k!yafet!ne glrmeslni oyunda csarfedl- Bu orta oyunu dc~Udir; faknt orta ru!a sığmaz snvtu safir teklif edip 
Lord kcli;ar. . Sak.sonlann dilinde talal suyilo yapılan ekmek. en ne- 64 ü çocuktur. Hasta'h&.n«'tekl :ynmlı- len elnnslann :mıı.hl.yetl dolayısUe da- oyununmı muhakknk ki ba.şlnngıcıdtr ba.zl~ gütt.ügfllnn yazıcı oyununcl."l.n 

esı <ekmek yapan>, La- fis ekmek addedilebilir. lamı sayısı ~1 dır. Bunlann dn 239 u ha muvafık olduğu gibi, 0 söıü<ırin kıı.- YC aynen İspanyadaki şu'bedeba.2 kol- nümunedar oldu.-. 

S t>rkek, 1751 kadın ve 47 si ~ocuktur. dmlar hesabımı erkekler t.ıırnfından ıannın oynadıkları oyunun tıpkısıdır. Diyerek blı: oyundan bahsetmesi ca-
İ nema t d . ~dan başk:L 7 erkek tc ayıptır ki söylenilmesi oyun 1çJn b1r hu.sustyet 17 ne! asırda İspanyadnkl cRlenceler llb! dlkkattir. Raşldln bu Oy<Jn\l 1703 e rlS Ve terbiye VaSıtaSI oldukleri zannedllmek:tedlr. Halbuki te§kil eder (2) yollu~ muclbele.r- arasında hfineri:>arz, hokkabaz, ate~- vclmyll sırasında. anlatt.ığmn ı;öre, bu 

Filim ve · 1 w mayısta 5300 klşt ve nl.!snda da 605 le izah etmek faydasızdır. baz. cambaz, 1740 dnn sonnı bir.de gö- oyun ya 2 ncl Mustafanın son d~m-
'Ytı.sıtası 1 kİcrnkal Ya nız eglence filim sipariş edilmiıtir. Sipari§le.rin kişl.da. Alm~~~:vBua. ~~enlı-~~~ nl18tı31a4yınkl= 0

_._ om•nunun örneği, kıldın ıcıyn- rülen bütün GU'bedeba.zlıır mevcuttu. ıerlnde veya 3 üncü Ahmedln Uk dev-
h d 

0 
ma a a mamııtır. Şimdi hepsi de bugünkü tcraitin gayet ..... ....,. UAU• .... u....... • , ...., J - rt b ber garp Bunlar 1757 senesinin dini bir bnyrn.m rlnde başlamış olacaktır kJ, t.Niznmı 

llın.und an der. s .vcıme ve terbı"ye cı"h·-. ~ ölmü.c:tür Daha evvelki altı ay için- tetlne girml§ o.ktörle le era ' - gunM ü "arkılı bir temsll verdller: 1.Han· r.edldDin Kn.rlorça mua.'hedcs!nin, eknl. d t ~ mü .. kül buJ .. ft-"'sına ragmw •n .,....n·- :1 • " •- eım--ıa -•~--· ç-'" kollann- ... "'w 
en e ıstirade edilmektcd" B .. ......... ... J ~ de ölülerin sayısı 23,!l60 idi. ı.=.ı. g. ~--~;ı.u.;,rı=.&üp "".nne rolle- cı ııe çingene lozının mwı.şakn.sı.. Uyetler hukukunun tnnmmasındau ııun ba l . ır. u- ne getirilmiş ve filimler mekteplerin İ . h ak- · dan çıngene .ı>.UJan o.,,- ""' 

ne şkıcn dehli filim mu·· ........... ıen·- d 1 ngıltereye ava mı ri p..ı.."l" onl"ra oynatılırdı. Bu ba- Bir hancı güzel bir çingene kızına ronra meydana çıktıtl;ı anlaşılıyor. Or-........... ~ i are erine teslim edilmi .. tir. t:.ıı..11 .. "' ..... b ' l k t i k . me tep ve diğer irfo ·· .. Londra 15 CA.A.) _Bir Alınnn hava lonıdan. kadın har.:mde kapalı oldu- f&şık oluyor, yanıp yn.kılıyor ve ....,,1 tn oyununa :ı..ş.angıç sayınca cms - ı 
11 hırafından verilmckt rnul~- .A:skeri mektepler tarafından da filo.su bu saba.h İnglltcneye yakl~ş- tundan kadın rolüne erkeğin çıktığım muradına ereceru zaman ba.sı!ıyorlıı.r. le pek benzer oyunlara dalma g:ırr· ... 

Pnrişhi d e 
0 

an sı- 63,512 filim sipariş edilmiştir. Di· mak teşebbüsünde bulunm~tur. In- iddia. etı:nek de doğru değildir. Ancak Hancıyı bir eşeğe ters blndlrlp idam temns anlarınd:ı. tesadüf edilmesi O 'o lnnsıd: nMcnİ .. ttı seneye artmış ol- ier irfan müesseseleri tarafından si· gUlz ucı tnyyarelcrt dilşnınm ıu:çı_:- kadının bareme kapatılması orta. oyu- edilmek üzere siyaset.gf&ha götürüyor- bu gibl eğlencelerin bize cnrptcn g<>l-
d Al r. ese u 1940 senesi zarfın· pariş olunan filimler 1 2,626 dır. Al· mışlardır. İki Alman tayyaresi duşu- nunda erkeklerm ~rlnl tadınlıı.nn lar. di!11ne şüphe bırnkınnmaktndır. 
ne rnnnyadaki filim müesseseleri- manyada filim imal eden müessese- riilmüştür. tutmasına engel olmuştur. Bu temsillerde İspanyol rosyeteslnln Scıümı irıet Scdc! 

mektepler tarafından 840, 779 lerir. sı.yıııı bini bulmu§tur. Cebelüttarık'a bombalar cŞu"bedebaz ı.-umıxwynbrının orta. bütün tlplerl sahneye konur, onların 
t. ld · oyunu koluna lnkılf&p etti~, yahut dn- tülldlerl yapılırdı. Köylülerin, esnn- O> Jules Trufüer. Le Thc:ıtrc mı ıG E3 İ r ğ t a1.l 1 . ha doğru bir ifade lle orta. oyuncula- im. askerlerin, tareadorlann tnklidlerl me. Siecle. a aç 8 kaç yaprak Var? Lalinea 15 (A.A.) - (~.F.l.) ~e nnm da bu kollardan yet.1ş1p heyet tam yanın asır halkı güldürüp e~len- (2) Selim Nüzhet. Türl temaşası. 

Orrn ı ~ yedi tayyare Oebelut.t.ank uze· halinde ıcrai ıüblyat (3)> ettJklerl ne dlrdl (4) Sah.: 128 ınalz:er:~.a·. ma1hr~knt ve in~aat çocuklnra aı;ılamağa baılamışlardır. rinde uçmuştur. Hava. dnfl bataryaları kad&r muhakknksa, şu'bedebaz kolin- Btı ~ariolı İspanyol halle oyunlnnnın (3) Refik Ahmet. İstnnbnl ııasıl cf'-
• 

1 
'erme en, aular tarafın- B" w ve projektörler harekete geçml_, ise de nnın temsilleri ne orta oyunu tcknif;l- adı TanruHJJa'd.ır. sazını bizde zuma leniyordu? 

d~loprnğın süriiklenmcrnesine yar- ırik.nebntçlı aı:.açlardbn ynprakların tayyarelerin mevkllnl tayin etmek nbı ispanyadan geldi!Ji de o kndn.t ne, davula, şarkı ve raksını do. çengi- (4) J'eaıı - D:ı.zs. Dcs Zarz.uclas Es· 
ctındcri yerlerin y ·1 b"" .. ne m tar o ncaKını sa ır ve gayret· mümkün olnuunıştır. Tayyarelerin muha""'·-"tır. lere bıraktı.ı;ı 1nkAr cdUcnıez. Orta p:ıgnol a l'Operette. r~k .. l • cşı e urune- 1 ...ı..ıı... bo ""l """' ~ 

~~~l~~nhu~t~w~~~~~&~~~h~cl~~~a~~~M m~~~==============================~~~=~~~~~~~~== 
Y 

. ı bakımınan çok büyük chemm"ı· ne gore, 37 santımetre kutrunda nıütahassıl olduğu znnnedl.len infll!k-
Cti hai d" B 1 b" k w 1 lar 1şltıım.Lştir. Bombaların hedefler!- A ve lek~tlcr~ ıh_k~ ıcbleple bütüın mem- o nn .. 'r nyın Dagacının 19,000 ne isabet edip etmedl~i nınlüın de~ıı- rores 

ıc . l e u umet er, ormanlan ek- yapragı varmı!J. iken yapraklar de- dir 'Y 
rJYet e husuıt ""lk" . ruk' 

ralı:: k d'. l mu ıyettcn çıkara- nen çam ve maz.ı gibi ağaçlnnn yap• Tob a taarruz Yeş·ııburun 
ları en 

1 ıdardcrine almışlar, ağaç- raklnrı ise yukarıdaki yekundan da· Berlin 15 CA.A.) _Geçen p:ızar gü-
Lı ve orrnanlan tahrip edenlere ha fazla çıkmı§hr. 40 _ 50 santi- nü Alman sav~ tayyareleri Tobruk 

r l cczı..la• k 1 1 k b" - dn .......... +......... ----'lerlne ~uhnf .. 0Ymuı ar, orman ann metre utrunda ır çam agacı- civarında ~ ....,....,u ı.w=v,.. b d } d 
orm- alznsıkıçın kanunlar çıkarmışlar, nın 1 O - 20 milyon arasında, 60 • 70 -büyük muvaffnkıyeUe t.aa.rruzlarda Amerika U a a ar a 

o.nar. oruma . t1 • k"l . buhmmu~lıı.rdlr. Ayni zamanda. nY Portekiz ha""kimiyetinin tlıniol k cemıye en teş 1 santunetıe lr.uturlu bir çam ağacın tayyareleri Sldl-Barrnnl clvnrmda du-
hı1U·~:· he lc~lerde aiac:m ve or- ise 40 - 50 milyon yaprağı olduğu ran düşmanın kamyon koluna taar· devamina taraftar 

_.. ne cmmıyetini, küçük ya§tan aıılll§l}rnıJtır, ruz ederek müteaddld arabalan tmha 

G 
eylemişlerdir. Bunlar, top ve mitralyöz 

0 
.. k"" 

U. ·Nu· .N ANS.KLOPE nt.eşlle yakılmıştır. Vatiaaton 15 (A.A.) - unu '-- 1 DiSİ Almanyaya yapılan akin matbuat toplantısı~da. Bd. Sjtln~r 
Londra 15 (A.A.) - Paznrt.eslyl sa- W ellea. Amerika Bırleşık ev e e • 

K n E F 
bya bağhyan gece İngiliz hava kuV· nin, Açorca n Y ~il~u~un. ~dal;rı 
vetıerlnin hücumlannın büyük bir üzerinde Portekiz. bak.imıyetinın .e-
kısmı Bremen ft Hanover,e tevcfh vam etmesini arzu ettiğin bildirmıı· 

ltlet'tn dlifttıttıne edlhnlştlr. Büyük yangınlar çıkanlmı~ tir 

~lı~::Y~et. mcmı~u~r:!e~:: ~aı:ı: :e~~ir 1mpan.totluk merkeıJ :=ınie de bl~k hasa vukua ~ununla .beraber B. S~m;e~ ~~-
(Yahut Klet ~ıitezl olan Kiev 98Q t&rihlnde büyWt Vladimlr, er- Daha küçük bir teşekkül Rotter- Jes, dinleyicil.erinin cliha e~, · 
~ilindedir) Dnleper nehrinin sağ aaneye nazaran bu f(tllrde t.ekm1l or- dam'da doitlan ~alamıştır. Rooscvelt"in Islanda mese_lcu ha~
Yanın · 538,000 nüfusludur. Rus- du.sile hr1stlyanlı~ kabul ettL 1037 de Berlln 15 (A.A.) lngillz ta.nareleri, k d k ngreyc göndermıı oldugu 
dir. uı:ıu~des Qehirlerlnden blrt- Klef, blitün Rusyanın payı.tahtı hali- dün cece Almanynnın flmali garbi- 10 ~ _ 0 "ne cclbetm~tir. Ba me· 
Y~rl Olan P 1n.şa. edilen Ayasotya, haç ne geldl. 1180 de bu sıfat. ilzerlnden sinde birçok şeblrlere bom'Mlıı.r atin~- m~J BuzeRn dt, Amerika emni-

l{t '1n eçerok buradadır.> alındı. Şu tarihlerde fU e~re g~l: trr MeStl'ln mahallelerde hasar ol- saJda · ooscv 
nlı:u~'mısı iiniversı.tesı, Ukrayna lllm 1205 ta Polonyalıl:ı.ra. 1239 da. Batu m~ur. Bir killse Jle bir hastaneye yeti için 'Atlantik ileri lı:.a~kollarmın 
tcseJ ' dlnt miize61 llh CU>l mües- han idaresindeki Türk Mogollara, ve bir ibUynrlar yurduna boı:nbala.t cDost ellerde kalması> 1u%Utnundan 
hane~~ "~dır. Panc~ şekeri imalfıt- 13~ de L1Luanyalıla:a, H81 de Krunlı isabet e~ir. Bu sefer de. yalnız si- bahsetmiştir. ~ 
nrasınd • er sene 1 şubatla l mart. Tntarıara. Bu sonuncular §ehri hemen vll halk arasında ölüler vardır. 

11 
ı d Amerika ile 

chır. a kurulan Panayırı meşhur- tr.ma.mlle . tahrip ettiler. On altıncı Gece avcısı tayyarelerle dAfi batar- B. Wc es geçen er e . • • 
asrın baflllda Polonynlılnr bttrn81Dı yalanmız dfişın.nn tayyarelerine ateş Portekiz arasında yapılan film teat~-

1 ••• yeniden Jnp ettiler. Şehir, Ukrayna etm~lr. }erine de temaıı etrni tir. B~ ~ır 
l{u :t::!e nnzanm Klertn bAnJsi merkezi olarak, nrtıt t.amrunııe Rus- I . S . ..

1 
ak}• - teatilerinden Amerika, Portekız mus-

"'a biri lmlş. Bu zat. 9 uncu :yaya geçti. rak • urıye ÇO D ıyab t 1 kelerinin eraz1 tamamlı~na ve 
llaı~ ~~11· A1nl tarllı, Klef'in 1918 1 ta.kip eden b.rg~:Wklar es- Londra l5 (A.A.} - (B.B.C.) h:i:iyetine karıı hiç bir tecavüz 
r~ak•~ .. .:1'lnden alındı~ı devre nasınp dtl:ı.I K~er, Bat lşcvt1.~c1r, ~~ar M<ıyıııl.anberi inkıtaa uğramıı olan n"ıyeb'nde ol-ad•~nı. fakat Birleşik 
l>re -.ur. Şeblr :sonra Novogorod ve e ora:nın ara ....u arı ~-rın- 1 k ...: . ..1 ki" 'd ... -· b .. ld oı~nc l'.lt oldu. İsmi Samlııı.ta.s'tı. dan işgal edildi. 1920 de kısa bir müd- ra - ... unyc ço !a ıyatı yem en de'Yletler politikasının ugun e en 
tl ~ nrlanndrın lklsi bumd11. aske- det Polonyahlıtrn lntlk:ıl ettlY')& ~ bqlamıııtır. Bagdaddan hareket alınamaz ıneıru müdafaa hak.kına Şark cephesimleki muhal't"beler: Alman motörlii to~u kuvveti vo 

eııertnı kurduklnn ı~ın. ICtur wnra tamamen bol§evl.tle~U. eden ilk mot.§ı.l.iLUııllll Sema .-vuıl istinat ettiii;U ~d.iımiıtir. bir Alman nakliye kolu cepheye gidiyor -
olmuatur..' 

• 



Sahife 8 

HER AKŞAM 1 
'-=İR HİKAYE PiYANGO lzmir mektubu 

_ Eşya p!yangomuz şimdi çek:lliyof. I mek, sevişmek: dururken yemek ~ 
Lütfen numara.lannıza. dl.klmt ediniz. mekl-

Bu esnad:ı. küçük bir ıoz bir cam Uıkln Şadiye cllnlemlyordtı: 
dolabı çevirıp duruyordu. Dolabın - Dünyada oı..m.ım. .. Soın derece he
içlnde bir silru fiş vardı. Bunlar iyice vcshn geldi. Kırma. beni.- Bak sıma 
kıı rıştırıldıktan sonra birer birer çe- bu eşya ile bir yemek p~ylın de 
kllmeğe b:ışlıı.ndı. uzun boylu bir de- gör ... 
likanlı eşya piyangosunda kazanan - Evet amnıa Ş~l!eı _ 
numaralan okuyordu. Bir aralık: - Israr etme .•. Söyluyorum sana ... 

_ 333331 .. deyince Hakkı yerinde Heveslendim.! .. 
doğnıldu. Bu kendi numarası idi. Aca- - Fakat, öteberiyi ner:cıe buluruz? 
b:ı. ne çıkmıştı? Biraz evvel numnrayı - Bak işte, kapının önünden g~n 
okuyan delikanlı ilave etU: zerzevatçıların sesini işıtlyorum. Sen 
-· 24 parçadan mürekkep mutfak bana ap:ırtınıan kapıcısı ile biraz k:ıy

eşyası! ... Bir da.ha. söylüyorum, 33333 ma. bakkaldruı_ d:ı. bir miktar yağ, bl
numaraya 24 parçadan mürekkep ga.- ber tuz al'!!~· ust ta.rafm:ı. karışma_ 
yet şık mutfak eşyası çıkmıştır. Bu e.ı,- Hakla güluınscdi: 

' 

lznıirde fuar hazır-
lıkları ilerliyor 

Ziyaretçilerin kolay- yer bulmalan 
için resimli bir rehber hazırlandı 

ya buyük blr müessese tarafından bi- - Peki, lakin bütün bunlara btr 
z<> hediye edilmişti!_ şartla razı olurum. Akşam yemeğini • 
Hakkı şaşırmıştı, kendisi ve mutfak beraber yersek... Baka~ım senin ye-

eşyası ı... meklerln nasıl o~a~.ak .. :-
Şimdiye kadar hiç evlenmemişti. Şadiye biran dilşündu: 

Dunya.da hiç klmseSt olmayan blr be- - Olur, dedi. biraz gccikeceğlm am-
kil.rdı. Kendisine can yolda.şlı~ eden ma ... 
bir fıno köpeği vardı. o zavallı da. bir- Hakkı aşağı indi. Apartıman kapıcı-
kaç ny evvel bir kamyon altmda. kain- sına: 
rak o1üp gltmişU. - Bana biraz kıyma alacak.sini ... 

Dalma yemeklerini dışarıda yediği Dediği zaman ndamcağız pek hayret 
için oturduğu apartımanın mutfağı etti. Kıyma ve Hakkı!... Bu lnadcı be
senelcrdenberl kil!dll duruyordu. Bu- kfırın şimdiye kadar böyle şey aldırttı
nun için şimdi kendls:lne mutfak eŞI- ğını hiç gönneml.ştl 

" 

yası çıkmnsı Hak.kının pek garibine Kapı önünden geçen zerzevatçılar
gftmlştl. o bun1nrı ne yapacak~ı? dan kabak, donıntes. patlıcan aldılar. 
Mutfakla en küçuk bir nl:iknsı bıle Hava.gazı olmadığı için Şadiye ateı İzınirde Kültürparkta hnyvanat bahçesinde vahşl 
yoktu ki... yakmağa mecbur olmu.ştuf.kBlr mkaüddet hayvanlan seyredenler 

Evveli\ piyangodan çık.an bu eşyayı sonra tencereler fokur o ur yna-
blr arkadaşına man hcdlyt! etmeği mn.ğa başlam~ı. Yemek: kokulan lzm.ir (Akşam)' - İzmir !uan-
du ündü. Lakin biraz sonra. kazandığı etrafa yayılıyordu. Bu be'kAr evinde 
eR,ayı kendisine gösterdikleri zaman pişen yebeğin ve domates salçnsmın nın açılmasına bir ay kalmıştır. 
bundan vnz geçtı. Çünkü pek güzel kokusu ilk defa lşltlllyordu. Koku eve Bu sebeple fuar sahasında hazır
şeylerdi. Çocutluğund:ın kn1me. hatı- adeta başka bir hüviyet vcr.miş gibi 
rnlarl:ı. ev eşyası denmnc~ gözünün idi. Bereket kl evde blr fid. tabak ve lıklar, hürnmalı bir şekild~ deyarn 
önüne kara ımra tenct're! -. sımsiynh Hakkının annesinden kalma bir sofra etmektedir. Fuar müdürlüğü, v!-
e;uraııı . isli tavalar geJlrdi. Halbuki 1 tıı.kımı vardı. " rn.yetlere ve tüccarlara fuar saha-
onun knzandıı;,rı eşyn pırıl pml, göz Ş:ı.dlye bunlarla guzel bir sofra kur- • . 
nııcı oyuncak gibi şeylerdi. du. Yemeklerini orta.ya koydu. Karşı- sında rnevcud hususı pavıyonlan-
D~rt alünıınvom tencere, sa.pl:ırı lıklı Y"meğc b:ı.şladılnr. Hn.kkı daha. Uk nı hazırlamak üzere icab eden 

kırmızı yepyeni, bembeyaz pırıl pml ~atnl~~k:ılüde dedi senelerdenberi insaatı şimdiden yapmalarını 
kcp,.el:?r. daha Hakkının ne lşe ya- ··· • • . . . • 
radığını bllnıcdıCi bn.zı delikH delikli, böyle lezzetll yemek yedlğlmı bllm.lyo- bıldırrnıştır. Bu sebeple alakadar 
ıcııı ~eyler. rum. Lokantal:ırdıı. böyle lezzeuı ye~ vilayetlerle ticarethaneler inşaat 

Blr dişçinin crunel·fmınchki eşyayı mek yapamıyorlo.r. Pek hoşuma. gltt. t . ta b 1 1 d 
nndıran bütı.m bu p~rıltıh, göz alıcı bu paı.lıco.n sllkmesil... ve amıra aş amış ar _ır. 
ş~yı"r Hakkının o derece hoşuna git- Şadiye: Türkiye Ticaret ve Sanayi oda-
~lştl l:I, onl~rı bir otomablle doldu- - Ta'bii, dedi, ev yemeği!_ lan için büyük sergisarayında 
rup evinin yolunu tuttu. Kendi kendi- litıklo başını sallıyarak ~r:ı.r ettl: 
ne gulümsüyor: - Evet ... Ev yemeği... Ouzel yemek. C paviyonu ayrılmıştır. Birçok 

_ Iştc, dlyoıdu. belki de hayatımın Ocnç kadının pl.şlrd~ öteki şeyler ticaret odalannın fuarda teşhir 
sonuna kadar bana lazım olmıyacak de pek güzel olmuştu. Hakkı: edecekleri emtia ve mahsuller, 
bir takım eşya! .•. Tanıdığım kadınlar- - Bu gece fcvkalflde yemek yedim... . . . . . 
<lan birine hediye ederim... Hem de tıka basa... şımdıden İzmır Tıcaret ve Sanayı 

Eve gelince ne zamandanberl adım Her zaman ~k.şa.m yemeklerinden odasına gelmektedir. Bunlar, ta.s-
atmadığı mutfaı:tı nçtı. Etrar toz için- sobtrnrak mlllkldehs!~ft~ed ddehi şetıı bir ağırlık, nif edilmektedir. İzmir Ticaret 
dedi. Kendisine piyangodan çıkan e ş ~· er · . 
eşyayı buraya koydu. Ertesi sabah Tuhaf şey .... Bu gece blrşey yok- odası pavıyonu ayndır.Bu pavi-
hergün apartımıınına gelip tşlerlnl t~. Ondan sonra her buluşmalarında. yonda yalnız Ege mmtakasmda 
gören ve ak~amlan giden hizmetçi ka- ~f1e hadr~ket !ttiırer;.aşa.g~ı!e edve gaBUr ve vilayetimizde yetişen mahsul-
dın mutfağı pırıl pırıl temizlemiş e3- g mez ooru u ag ırıyor u. u 
yayı yerleştlnnlş. 0 güzel k~lerl belki dünyanın en garlb aşk randevu- terle ma.1nul eşya teşhir oluna-
duvnrlara asmıştı . su 1dl amma onlan mesut edlyordu. caktır. 

Hakkı ç~rşnmba günleri kendisine Piyangodan çık.an bu mu:r~k takımı 
mls:ı!lr gelen Fcrihaya mutfağındaki onları .. ~~kli!t memurunun onune ka.- Türkiye Ticaret odalan pavi-
eşyayı g6sterdi. Uı.kln genç kadın bun- dar goturdu. . _ yonu için Ticaret Vekaletince bir 
ıara alakadar bile olmadı. zaten Feri- Bir arkadaşı Hak.kıya bir gun sordu: k mite teşkil olurunuştur. Bu ka-
ha tuvaletinden başka blrşey düşün- - Ne kadın kadıncık bir karın var... 0 

. 
mezdi. h~::~::ak onun için meçhul ve Nereden buldwı onu? miteye Izrnir Mıntaka ticaret mü-
esrarenglz bir iilemdl. Mutfak eşyası Gen~ adam şöyle cevap verd.1: dürü B. Ekrem Ediz, İzmir Tica-
ktndlslne mühim blrşey ifade etmez- - Piyangodan çıktı! .. 
dl. Guzel kadındı. Hakkı onun için bir Hikmet Feridun E.! ret ve Sanayi odası umumi kAtibi 
tıı.kım mühim şeyler düşünüyor, hatt:\ B. Turgut Türkoğlu, ve İstanbul 
ilrrısı için planlar blle tasarlıyordu. Ticaret odasından B. Servet Faik 

Bu arada Şadiye isminde bir genç YENİ NEŞRiYAT: . 1 d" K •t b 
kadınla da taııı!iillı§tı. Şadiye biraz tayin edilrnış er ır. omı c.>, mu --
s!Uk. kendi halinde bir ınsandı. Hak- H ~i1HiRBArZ d t .. telif ticaret odalarından gelen 
•··· rt d ı t t k nmdl Varo6 u tara ın an ercwne . ,. yı apa ımanın a z yare e meme- - edil b f 1 11 1 1 mahsul ve emtiayı tasnıf ederek 
l" beraber ikisinin arası pek -iyi idi. · en u eser enn usu er e can ı 
Dellkanlı bir gün ona: ~ mahlüklar yaratrna~a ç:ı.lı.şıan bir ana- ayn standlar halinde teşhir cde-

mın meraklı ve heyecanlı hayatını kt' Bu "t'b ı T .. k" · h - Bana piyangodan 24 pa.rç:ı. mut- anlatmaktadır. Fiatı 25 kuruştur. ce ır. ı ı ar a ur ıycmn er 
fak eşyas~ çıktı. Pırıl pırıl :ran:ın fev- Göklerin Casusa mıntakasında yetişen mahsuller-
kP.lAde güzel şeyler ... dedl BI k dm bl Fra.n ta ı ed"l t" k Şadiye atıldı: r a casusun, r sız Y- le ima ı en e~ya ve em ıa ço 

A 1 .. . 1 yareclslnln planlarını elde etmek lçln . bir tarzda Türkiye Tic:ı-
-. man şun nrı goreyım... giriştiği çok heyecanlı ve meraklı ser- zengın . 
Gunlerdenberi Hakkının ısrnrlarma güzeştlni anlatan bu eser Mualllm ret ve Sanayi odalan pa\•ıyonun

r~ğmen onun apa.rtımanın:ı. misafir Ah ed Halid Kitabe: i 't ral d · · D ·ı b"l" k" 
gitınek istem iyen Şadiye şimdi bu fev- m v a ın an da görülebilecektır. eme ı ır ı 
k 

a .. neşredilm}ftlr. 160 sahife 40 kuruştur • . ·· alude guzeı nıutıa.k eşyasını gl!il'Illek · bu pavıyon, çolı: zengın ve mu-

, , 

bildirmi~tir. Domtnyonlara ait 
her nevi emtia da İngiltere pavi
yonunda te§hir edilecektir. Bil
hassa Hindistana ait fildişl ma· 
mulatı, geçen sene olduğu gibi, 
her halde bu yıl da büyük alftk.a 
ve revaç görecektir. 

Fiıar müdürlüğü, fuara gele
cek ziyaretçilerin İzmirde istedik
leri yerleri kolayca bulmaları için 
resimli ve güzel bir rehber hazır
lattırmıştır. Bu rehber. tabetti
rilmek üzeredir. Devlet Demir ve 
Dcnizyollan idarelerinin fuara i~
tirak edeceklere yapacakları mü
him tenzilat ile yurdda geniş bir 
hareket temin eyliyecekleıi an
laşılmaktadır. Bilhassa fuar ziya· 
retçilerinin bu yıl bir milyonu 
geçmesi muhtemel görülmekte
dir. 

RADYO 
1 BugÜnkü program J 

ötıe ve akşam 

12.30 Progrnm 
12,33 Kımşılt şar

kılar 
12,45 Ajans ha -

berlerl 
13,00 Karışık §ar -

kılar 
13,15 Karı.şık pr.'.>g 

ram Pi. 
18,03 Dans m\lzl

ği Pl. 
18,15 Memleket 

postası 

18,25 Konuşma 
Dış politika. 

18,4.5 Çocuk saati 
19,30 Ajans h3. -

berlerl 
19,45 Fasıl sazı 
20,15 Radyo gaze

tesi 
20,45 Bir halk tür 

küsü Öğre -

21,10 Solo §arkı
lar 

21,25 Riyaseti -
cümhur ban 
dosu 

22,10 Karışık şar
kı ve türkü
ler 

22,30 Ajans ve pa 
ra borsası 
haberleri 

22,45 Dans müzi
ği Pi. 

* l'7 Tenımıu peT!J 
şembc sabahı 

7 ,30 Program 
7,33 Hafif prog

ram Pl. 
7,45 Ajans ha -

berlerl 

maksadlle t.ıpı.ş tıpış delikanlının önil- kemmcl bir eser olacaktır. 
lll' düşmüştü. Mutfağın kapısını aça: * Fenerbah~e gençlllt kulübü b:ı~ niyoruz 
:ıçmaz: ka.nlığından: Feneroahçe Gençlik Nümunelcrden bir kısmı, fuar 21,00 Ziraat Tak 

8,00 Hafif prog
ram Pl. 

8,30 Evin saat\ 

- Fevkallicte ... Harlkulfıde ... dedi, kulübü umumt heyetinin 22 haziran müdürlüğüne gelmekte ve bunlar -Ka--d-ak_ö_y_H_al_k_ev_in_d_en_: ___ _ 

~:e~~~e~~t:.:ç~~~:n~~:~~~fa1::~ ::~cıtac~~f ek~~vü~~;e!ç:1:ı:~ da İzmir Ticaret odasındaki ko- 20 temmuz p32a.r gilnil saat JIJ.30 da 
blr yemek plş1rey1m... 20 temmuz 1941 pazar günü saat ıo da miteye gönderilmektedir. Nihayet Fenerbahçe stadyomunda. yapılacak 
Hakkı gülümesl, cevap verdi: ktılüp merkezinde aktedlleceğlnden diğer devletlerden sonra İngiltere boks maçları da.vetlyelerlnln idare 
- Aman yavrum, tatlı tatlı konuş- muhterem azıının teşrlllert rica olu- . t" ak edeceY•n· memurluğundan alınması rica olu-

m:ı.k, muhabbet etmek, a.şktan bahset- nur. de fuara resmen ~ ır gı 1 nur. 

Tefrika No. 136 

Giizel GOzlii Kız 
Aşk n macera romanı Nakleden: (Vi • Nll) 

-~--..._ ... _., ___ _ 
Bu otr.ı yaılı adam, korkak hal

Hyd:. Eve: girmeden evvel, aank.i 
tökip edilio edilmediğini anlamak 
i&tı: ormu9Ç&sına iki yanına bakındı. 

ı; , adamı farkedince, Recep, ade
ta, bir y=rine iine batmış gibi ye
rinJe.:ı sıçradı ••. 

Zaman ve mukadderat ne derece 
'değ ~tirmış olursa olsun, bu yüzü 
tanıyordu. 

Şııyet yanılmıyorsa, bu adam, 
Yed;kule hadisesinin kurbanına, Ce
mal Nermiye benziyordu. 

~ahte Suriyeli, bütün vücudünü 
as.:.bi bir rf,şe kapladığını duydu. 

Bu adam sahiden cinayetlerinin 
kurbanı mıydı) ... Nasıl olmuş da 
böyle birdenbire önüne çıkıyordu .•. 

Neden olmasın) .•• 
Bu gayet tabii ... 
Cemal Nermi, Güzel Cöz.lü Kazla 

lconuşmı.k için geliyor. .. Bu adam 
vaktiyle onun hamisi vaziyetinde 
değil miydi} Esasen Yedikulc hadi-

sesi de bu yüzden zuhur etmemiı 
miydi> .•• 

Yoksa vaktiyle kendinin zindan
dan kaçbğı gibi, o da mı kaçmıt
b) ..• Belki de mabkii.miyet müdde
tini bitirmişti:-... Sakın hakiki hü
viyetini ve masumiyetini isbat ede
rek beraet etmiş olma.sın}... lıte o 
zaman ..• 

Recep etrafını müthiş tehlikelerin 
aldığını farkediyordu. 

Leyla şimdi ona: 
c- Seni öldürmek istiyen adamı 

gördüm I> diyecekti. 
O da: 
c- Ah şunu ele geçirsem •.. > ce

vabını Yerecekti. 
Recep Can, korkudan helak olu

yordu: 
c- Aman yarabbi 1 Aman ya

rabbi!... Benimki ne safiyeti. .. Şim
diki iı.mimi bildirdim... Adresimi 
verd~m ... > 

)'oksa, mahkemder huzuruna ye-

niden m: çıkmak lazım gelecekti~ 
Merdi' enköyü cinayeti mahkumiye
tini tamamlamak için ... Hapishane
den kaçtığı için... Y edikule cinaye
tine teıebbüs ettiğ için... Baıkasını 
kendi yerinde zindanlarda çürüttüğü 
.için .•• 

Vay, vay, vayl. .. Ne işler ..• 
Yeniden zindanlara ablacaktı ..• 

Artık bir daha kurtulamamak ,ar
tiyle... KerıUkleri çürüyecekti ..• 

Recep, yere mıhlanmıt gibiydi ... 
Y erinckn kımıldanamıyordu. Kö
türümleımişti ... Hiç bir karar ala
mıyordu. 
Şunun farkındaydı: 

Hangi tarafa teveccüh ederse et
sin, her yerde müthiş canavarlar 
ağızlarını açmışlardı ... Korkunç siv
ri di~ler arasına düşecekti ... 

c- Am:ı, ne olursa olsun eil
kinmeli. bu halin bir çaresine bak
malı ... > diye düşündü. 

Bir müddet öylece durdu. 
Deminki iki adam, evden tekrar 

çıktılar. Bu sefer yanlarında üçüncü 
bir şahıa da vardL Üçü birden iske
leye doğru yürümeğe başladılar. 

Recep bu sefer Cemal Nermiyi 
daha vazıh surette görüyordu. 
Adamakıllı tcşhia edebili)'odu. )'ü-

zündek.i yarı izine rağmen ... Ve bu 
iz. onun hakiki hüviyetine dair da
ha kati bir fikir vermekteydi. 
Şimdi yegane korkusu: Bilmuka

bele görülmemek, tanınmamak ... 
Tak.ip edecekse, takibini ona göre 
yapmak ..• 

Acaba titae miydi. buradan uzak
laşsa mıydı} ••• 

Her nedcınse içi l>unu istemedi ..• 
Bu adamlan takip etmek hevesini 
kendinde yenemiyordu. 

Yavaş yavai ıoğukkanlılığanı top· 
!adı: 

c- Şu adamlann muhavCTelerin
den birkaç cümle kulağıma çalınsa 
itime yaramaz mı> - diye düşün
dü. - Yarar elbette ..• Şunu bir tec
rübe edeyim ... > 

Üç adr.m, yavaş yavaş yürüdü
ler... Bir müddet sahili takip etti
ler... Çınarların altından geçtiler. 
Bebek bahçesine girdiler ..• 

Recep Can, gayet ustalıklı bir ma
n evr:ıyla, Cemal Nermiye sırtını ve
rerek bir masaya oturdu. {Diğerleri 
onu tanımıyorlardı... Görseler bile 
kıymeti yok ... ) 

Üç adam, kendilerini dinliyen bi
rinin bulunduğunu ıezmeksizin ko
nugmağa bagladılar. 1 

16 Temmuz 1 

KONUŞAN MUMYALA! 
Tefrika No. 5 

Uşak biraz sonra blr testl şara.b ve 
birçok kızartma. ve yem.iş gibi §eyler 
alarak döndü. 

Sofra. kuruldu. 
Kara. Osman bu vaziyetten mem

nundu. Onu sıkan blr nokta. vardı: 
Muvakkat ve geçici de ols:ı. esen benim 
esirimsinb sözüne tahammül ede
miyordu. Ona: 

c- Türk, esir olmnz .. çünkii esare
te alışmamıştır.• 

Diye bağıracaktı. Bu sözler birkaç 
kere bopzmda. düğümlenip kalmış, 
Abdullnhın ikazı üzerine kendini top
lıyarak süküt etmiştL 

••• 
«Benim esirimıin.. seni 

seviyorum!• 
Eğleniyorlardı. 
Şa.baka şa.r.ıp Içly0r ve da.ima ken

di kadehinde.ki artığı Osmana uzatı
yor: 

- Haydi. sen de iç 1 Sen de neşelen .. 
Diyordu. 
Şab:ıka: - Habeşistan da blr esir, 

efendisinin karşL5ında. .,arap değil, su 
bile içemez.. fakat ben sana kendi 
hakkımdan veriyorum .. kendi artığunı 
ikram ediyorum. 

Diyor ve Osmana. soruyordu: 
- Sizin memlekette esirlere şarap 

içmek hııl.lnnı verirler mi? Oradı:ıkl 
e.c;irler, hammlanna t\şık olur mu? 

Osman gülerek: 
, - Evet, dedi, blzim memleketimizde 
öyle esirler vardır, efendilerinden ve 
hanımlarından daha mesutturl:ır. De
min dedim y:ı., insan kudreti esirin 
eline vo dlllne zincir vurnıağa müsa.
Ittlr. Fakat gönüllere esaret zincir\ 
vurulamaz. Gönül, kanun ve nizam 
tanımaz.. koı1m bilmez ve ölümden 
yılmaz. 

- Sen de öyle misin? Senin gönliın 
de korku bilmez, k:ı.nun ve n:zam ta
ıumaz mı? 

- Evet. Ben, nğzımla ne söylesem, 
gunül gene bildiğinden şaşmaz .. dlle
diClnl yapar ve ben ona hflkim ola
mam. 

- O halde, şimdi gönlünün ne dile
di~lnl ne yapmak istediğini bana söy
ler misin? 

Osman lşl lô.uballliğe vurarak, Ha
beş dilberinin önünde dolu duran şa
rap kadehini aldı ve bir yudumda bo
şalttı.. 

içini çekerek genl.ş bir nefes aldı: 
- Çoktanberl şarap iç"llemlştim. 
Şab:ıka, adetleri hll4fında hareket 

eden Osınana hayretle baktı: 
- Bir esir, hanımının önündeki şa

rabı ne cesaretle alabilir? 
Osman kaşlarını kaldırarak güldü: 
- Dedlm ya. Gönül, Adet ve nizam 

tanımaz.. o, kendi kendinin efendi
sidir. Kendi kainatının hfildmidJr. Ben 
ona. hilkmedemem. O, böyle istedi.. 
böyle yaptı. Eğer bu bir suçsa, suçlu 
ben değ'ılim, odur. Eğer suçl~ ce
ı-.alandırmak lazımsa, beni değil, onu 
cezalandırınız! 

Yazan: İSKENDER F. sE"iı' 
ceksln. benim 1sted1lPm yerd• 'I 
tedlğim zaman yatıp knlkaC~ 

Bu sefer kadehleri ayn nYtl 
!ardı. ...#. 

Abdullah kanun çalmn~:ı bSP"" · 
u. .J 
Ş:ıbaka Ha.beş dilile türkü sP: 

du. ..~ 
Sultanın gözdesi, akşam gUJI""" 

tar batmaz saraya dönecekti. . ~ 
Abdullah, bu şarkının ~\ 

OSinana anlattı. 
Şarkının meali şu idl: ]it 
ırBlr insan, ne kadar yütse 

yam < 1 > ı a.şruna.z. 
Göklere erişmek hülyası, bd 

binlerce insanı öldürüyor. 
Fakat ben, sevgilime: 0--"'1·---

lnra çıkma.dan kavuştuın. 
sonra, ucu bulutlara erişen 
tırmanmıya.ca.~ım. O dağların 
l:ırında bl.rlblrini kovalayan ~ .. 
rlni yiyen geyikler gibi hUS'-: 
mahrumiyet içinde yaşa.mıya ·-• 

Bana, bu saadetlmin :;ebeblll" 
soruyorsunuz? Be~ mesudunı. 

Ve sevglllme kavuştum. 
Artık herşey sizin olsun. ~ 

mukabll bana bırşey bırakın: 
mi bırakın!• 

Osman bu ş:u-kıyı dlnler".cen. 
bwılardan kendine hisseler çı 
ve kendi kendine: ~ 

- Bu kadın beni iyice ben~ 
elinden bakalun nasıl kurtuıae'

Dlye düşünüyordu. 
Bl.r aralık Şabaka, osnuı.nı ~ 

le korkutmak yolunu tuttu: A 
- Tuman B:ı.yın vezirleri çok ti!# 

dir. Eğer ben kurt:ı..rnı.asnydıı:n. 
arkadıışlnnn gibi celladın ba~~ 
tında can verecektin. Kazandı.o~ 
yata muk:ı.b!l, yalnız benim .;,. 
yalnız benim esirim olarak kal 
tem ez misin? 

Şab:ı.ka bunları söyledikten 
Osmandan cevap beklemeden 
ediyordu: 

- Sen de Ham (2l gibi bund:ı.J' 
ra, kendin için değll, bir baş'.caSle 
benhn için yaş1yacaksın ! Ben 11 
ma.n bir Akajo (3> yaprağı gibi 
rıp solarsam, sen de o zanuın bt 
le beraber sararacak, benim\e b~·~ 
bir yaprak gibi solacak, benıınleıd'J 
ber öleceksin- Başkalarına ta 
caksın! 

Osman için irin kızıyor, fıık1\t 
y•·ttnl düşünerek hiddetini belll 
yordu. 
Akşam olmuş, ortalı~ı esmer 

lar kaplamıştı. • 
Şabaka birden pencereye~·· 
- Gitmek zamanı gelnılş .. ~ 

turmuşum. 

Dedi ve Abdullnha döndil: 
- Esirim sana emanettir. oıı11 

rada sakla... incitme.. harp bit ~ 
sonra, Tuman B:ı.y beni azad ed "il. 
Habeşl.~tana döneceğim. Ve meıııl 1 
time giderken. Osmanı da beraııer 
türcceğbn.. ,(İ 

<Ark:IJI Şa.baka, dak.lkalar geçtikçe Osman
dan hoşlanıyor, onun sözlerine ve ha-
reketlerine canı sıkılmıyordu. m oDetyam = Detiamı. Ha 1 

Osman derhal ~rap testisine sanı~ ikiye ayıran oGoyam• datıar1nl'..J 
dı .. Şalıakamr. boşalan kadehtııl ağ- ·yüksekidir. 4800-5000 metreye ~ 
zına kndar doldurdu; kenarından taş- yüksek noktalan nrdır. Bu 41•~ 
ınış bir halde dudaklann:ı. uzattı: tepelerine kar yatar. Bir Uabd "-1 

- Blzlm memlekette şarabı böyle nesine ıöre, Detyam'ın tepesin• 1 
içerler, güzel Şab:ıka.! Habeşli cıkınağa muvaffnk oını~ 
Habeş dilberi de Osman gıbi yap· döndülü zaman haleti ruhiyesi ~ 

mak istedi. miş, çok matruı: bir adam olm-*A 
Kadehi bir yudumda midesine bo- beşliler bundan kinaye olarak, ~ 

şalttL rur kimselere •Detyam'a mı çıll 
- Oh .• ne kadar nerıs bu şarap. derler. ~ 

İçime bir yığın a.teş dökilldil sandım. - Müverrih PeHin'in seyahatn~ 
Sizin memlekette şarap içmesini da- C2> Nuh ~namberin fit~ 
ha lyi biliyorlar .. Tumay Bay şarabı adıdır. Ham, eski bir efsaneye ~ 
yudum yudwn iç.er. Galiba bunun için dalda giderken bir kadın çoban ~ 
bir zevk duym~yo~: fmdsn ölümden kurtanlmııt ve ~ 

Abdullalıa dondu: ondan sonraki hayatını çoban ~ 
- Sotraya bir boş kadeh daha ıı;ctır. bor~lu olıırak, bir esir cibi ona bJtllll"'" 
Abdullah b~ kadehi getirdi, Şaba- etmi<J. .J 

ka doldurup Osmanın önüne koydu (3) Haheş d:ıf!annda büyük ~ 
ve: raklı, yüksek bir ağ'açtır. Yapr ..,-

- S~i seviyorum delikanlı, dedL g-üneş KÖrünce büzüıür, güneş b'~ 
Sen, benim esirimsln ! Brwnlm malım- ca açılır. Çok hassa.'! olan bu ya~ 
&ın ! _Seni, ~ısır~kl Çerkes kızlarına lar, bazen de geç uyanır ve '~ 
ve gozleri sunneh kıptı kadınlanna hararetine yakalanıp saranr. ~ 
kaptrnnıyacağım. Sen, ölünceye kadar lann yapr:ıklannı koparmak, ~ 
benim olacaksın .. bana hlzinet ede- ö1diirmek kadar günahtır. ~ 

Recep, Cemal Nenni' nin ağzın
dan çıkan şu suali pek vaz.ıh suret
te farketti: 

- Demek Leyla ile evlendiniz> 
R~ep: 
c- Artık kati şekilde anlaşılı

yor: Doktor Tuğrulun kansı Leyla ... 
M&hud Leyla... Her ıeye rağmen 
o ... > 

Cemal Nerminin bu suali karşı
sında, Raufun kalbi burkuldu. Me
lahtin kocasını fazla aldatamazdı. 

Recep dört kulak kesilmiı din
liyordu. Ayni zamanda doktor 
Raufa bakıyordu. Onun yüzünde ha
fif bir tereddüdün belirdiğini gör
dü. 

Doktor, kararsız bir sesle şöyle 

dedi: 
- Gördün ya .•• 
- Çok iyi bir şey yapmışsın, azi-

zim, Rauf •.. Memnun oldum ... 
- Kendisiyle çok al!kadar ol

dum ..• Ziu evvelemirde onu bana 
yollamıştın ..• Sonra da ..• 

Sustu. 
Cemal Nermi, hazin bir sesle: 
- Sonra da .•. Anlıyorum ... Zira 

Melıthatciğimir.. canlı bir tablosuy
du ..• 

Doktor: 
- Evet ... - dedi. - iyi tahmin 

etmipiniz ••• 
Cemal: _, 

H ""d ··t,_,. .. - ayretımın erecesını d 
vur edemez.sin ... Bugün oğlu~ 
hidle birlikte annesinin me fi 
gittik. . . Melahatciğimin ruhun• • .Jı 
tiha okudum... Sonra buraya r 
dik... Sanki onunla karşılat~.-.
Aradan seneler geçmesine ra~
benzeyişi eksilmemİf .•• 

Doktor: -·~ 
- Demek kendisiyle evlend7 

hoş gördün~ , 
- Tam İnşan olarak hareket Jı 

mişsin ... Bu bedbaht kadıın, af~ 
meği ve yükseltilmeği hak etnıiftl

- Doğru. 
Cemal Nermi, dalgın dalgın~ 
- Beni görünce öyle he)' ~I' 

kapıldı ki ... Sanki bir cürÜ!1\. ,,t' 
mis de kendini aff ettirm~k istJ1 
muş gibiydi. 

-Ya... ·l· 
- Ama ben biliyorum: Ş• I' 

beni Yedikuledeki o evde bu)sd' 41' 
dınızsa kabahat ne onundur, Pi,eJ 
senin... Aziz dostum ... Zira. ğllı' 
haklaya" caniler, baygın ol~U g8' 
halde, vücudii.mü raylar üzer~ne ı". 
türmüşler... Üzerimden trenıP rf 
çeceğini. parçalanacağımı sa") 
lar... (Arkuı ~-
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Çamaltı tuzlası 
1941 ıstihsal yılına başladı 

. Alman gazetelei'inin 
başlikıarı 

{Da§ taraf~' "-inci sahlfe(le )' 

Sahife' 

Devlet Demiryollari ve Limanlari lfletme 
Umum idaresi ilanlari Borsa 11 

~-=============-ı;================= 
Mnbn.mmen bed.cll (S0.000) otuz bln lli'D.. ola.n 100 ton karpit 1/8/1941 cuma 
gilnQ. s:ıat. 15 de knp:ılı mrf llSUlü ne Ankanı.da İdare binasında. satın alı

.~ nacaktır. 

Bu işe etrmek 1steyenlerln (2250) 1ld bln yüz e111 1imlık mUYaktnt tc-
Bet!Jner: Boeaıen zeıtmır, Roose- -------------. mb:ıat ne kanwıun tayin ettiği vesikaln.rı ve tck1iflerln1 aynı gün s:ı.at 14 do 

':velt.'1n Ame:rlkan (hıanmrunn:ı. TCrdl- DEVLET !JOBÇLABI l::M.tilr komisyon re.lsllğlne vermeleri Hl.zımdır. 
~ emri cd1ru>.m1t :tonmuş ıu.n >diye L. K Şnrtna.m:eler 150 ~ Ankara ve Haydarpaşa veznelerlndo sa.tıımak-
ta:vsH ederek diyor k1: - • tadır. (5801) 

" 7,5 933 ~ barctı I II m %1,sb * 
Eeer Rooseve.lt, seçtm e.ma.smdn • • 1938 ıkramiY~ 19,55 MUhammen bedeli (4645) llrn olan muhtelif eb'atta. 42!\o adet cıvalı 

ver4lğl söz1crc mc:men,Amiırlknn mil- • > 1933 1kraın\VeU Etganl '-ll,08 ampul 24/7/1941 Perşembe günü sant (11) on birde Hayda111 ~da Gnr bl-
letinl harbe ailrliklcr ve dilnyayı harp > 7 1934 sıvas-Emı:nım 1 20.30 nası dahllindckl Komisyon inrnfından açık ek:slltme usullle ısatm alJnacak-
Tiı 'kana. boğulmuş buhıl"sn.. bunun on- • • 1934 sıvııs-Erzul'Om 24 10.40 tır. 
ca ehemmiyeti yoktur. Yet.el" k1 Ya- > 2 1932 nıı.zıne bonola.n 65.50 Bu l§e girmek ist.lyenlerln 348 llra 38 kutuşluk muva.kknt temln!lt '\e 
2ıudl damgasını taşıyan dolnnn em- • • 1935 Hazlne bonolan 16.50 knnunwı tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kndar Komi -
peryallimln1 lal.bul et~llsln. Bunun • • l938 Haz1ne bonolan 26.25 yona müracaalan Uı.zımdır. 
1çindlr ki Rooscv lt tn.hrlktcn doJ1'ru- A. Dem!ryolu tahvill 1 - n 44,25 Bu işe alt şartnameler Komisyondan parasız olarak danıtılmaktadır. 
da. ndoğruyn taarruza geçmek iste- A. Demlryollan tahvili m 46,25 (5533) 
mekteclir. A. Db~Ju mümessil senet * 

Deutschc .Algemelne Zcltung'a göre, kupon 'kP.Sik 43.- Muhammen bedeli (38.000) lira olan 19 kale-m muhtell! elektrod 28 8/ 
blr 1 tsveç _,.,.btcsı tarafından vertıen Hayda.rpaşa ıfmanı 49,25 1941 perşembe günü ~at 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada. İdare blnn. .. . _..,.. essn dl smd& satın alınacnktır. 
malfimat, Vaşlııgtandan blrknç zn- H. llmart mt\m sene 45,- Bu tşe girmek isteyenlerJn (2850) Urnlık muvaklaı.t teminat 1le kanu-
mandır: gelmekte olan ve bllh:ı.ss:ı. sem ~':.kesUt nun tayın ettiğ\ veslkala.n Te tekllnerinl aynı gün saat 14 e kadar IComis-
günlerde alman birçok lınberlert §:ı.- &İSSE SENETLERİ yon Reisliğine vermeleri l!zımdır. 
yanı hayret bir tekilde aydınl:ı.tm:ılt- Şartnameler (100) lcunıfa, Anlc:ı.ra. ve Haydarpaşa. veznelertnde satıl-
ta.dır. Alman gazetesi., Reislcümhunın l!0,50 maktadır. (5'129> 

Ça ~ ~tlerlnln, flmdlyo kadar takip T c Merkez bankası 115t * 
nıaliı tudasıncta tmlar tavalarda donarken t ci.ı.-..; ~uiu sııyasetln bir tezahürü T. tı banka.sl nama mQb&rrer 12:_ Muhammen-'lledcllcrl a.talıda yazılı 2 liste muhteviyatı cem'an 185 kalem 

lz.nir (Ak""m) _ ,.. ___ , i oldu~unu tebarüz ettirmektedir. T. iş bankası (hamlle alt.) 135,- eczayı tıbbiye malzemesl 28/'l/1941 ~ günil saat 15 den itlb~ren sua-
lası 1941 . ."" ':r'UIUUb tuz- tramvay, Clelcovil baui. vapurlara E~er Birl .... n. Amerllm devlet.lcrt Re- !·. ~e~~a:,n~~ı(~~Ol 28,50 sile •e kapalı zarf usulü ne Mltt\rada darc bln:ı.sın~ satın alınacaktır. 

ıstihıı ı _, L--' ı:. ~ 0 •J 43 50 Bu Işe girmek Lstcyenletın qalJda yazılı muvakknt teminat ile knnunun 
:t'ürki>cnin h. a h:"uına U<lflamııtu. otomatik surette tuz dolduran teei- 1slcümhurunun bu durumu ~da A. Dem1ryollan ştrtttt <" lOO 

8
'
35 

tayin ettiği vesikalan ıe tekllflerlnl aynı gfuı saat 14 e kndar komisyon 
Ball:anlard ıç. ;r Yetinde, hatta sat. elektrik. falln"kasi ile sofra tuzu ınlhver de'Vletlerinl ürkütmek emen B.!tlhlsar ~c::-~U 

2 
· relallğine vermeleri u.,.. .... dn· 

•hı tu-1aıııa ep oulunmayao Çam- fabrika.a. büyük depo1ar, modern gizli ise, hesabında yanlışlık n.rdır. Ştrtetl Hayrty~ 261.- Şartnameler usô) lun1Şa AıWıra ve Haydal'paşı veznelerinde satn.: 
r..ı nonn 1 l '- ed O atrtetı Hayriye temett11 .- --~·dır. ,l8C - 220' h" a 0 ara~ een e ır.emur evleri. güzel bir ilkmektep Hiçbir şey vlcdanlannm k.cnd erine _:..,,_·--~-------:--- u-....wı 

ıııektcd· 10 
ton tuz istihaa.1 et- binaın, itçi binalan •e aair lüzumlu emrettiği tarihi vazlfelerlnl müdrik ECNEBl TABVİLLERl IJate 

Bazı :_ fazla binalar vardır. bulunan Alınanyn. ve müttefiklertnln ~-
larda istih · J· aıcalı:: geçen - yıl- Kı1ometrelerce imtidad eCJen tuz· bu vazifeyi tahaldrutı: ettirmelerine Kredi Fonslye 1903 105,-

Muhammen Bedel Muvakkat teminat 
IJra. Lira 

dar yükacl~':~~ıı; 280 bin tona ka- lada çalı§ma •iııtemlidir. Muayyen ma.nı olamaz. • • 1911 98,-
hukadar fnz;!' . ~olmuştur. Fakat mevsimde tuz tavalarına 'deniz auyu Amerikada müntehip- • • Amortl 6{.~ 
dır. Tuzlad:ı t l sa) yıllan, eayılı- verilir ve tevziat, mütehassısların • • • ' Kupon 
1odoa :rü,..,. az a hız. istihaall için kootrolü ıı.lhnda •apılır T ehtıccür lerin yüzde yetml§l -~UT 

-..urına kat" "h · d J • NUIL 
Tuz tavııla d ı,/ 1 tıy~ç var ır. ec!en tuzla;, kar gibi muhtelif §e- "harp aleyhinde 

iörft..-li yday~ a cıl djnız •.~la~ı, k~ılerde tebeJlür eder, binlerce işçi· Nevyork 
15 

<A.A.) _ Dally News Türk altını 25,15 
r.nın tesiriyle t b ~hen odlruzga- nın çalışarak tavalardan kopatdığı gazetesi Nevyor?t müntehiplerlnln on- Külçe altın bir gramı 3,18 
lckfısn: ed d c a ur etme te, tuz tuz kalıplan, parçalar halinde yı- da biri nezdinde bir anket yaparak, ..:O_s_m_a_n_h_ba_n_k_a_s_ı _,_b_nn_kn_o_t_) __ 2_._ss 
ın· e e e tavada tehaccür et ~ I ·· - ··ı·· B w ) k lnd 1 
la ııı tuz kalmakta tc • kk b. gın ara goturu ur. u yıgın ar, ı- Ameriknnın harbe glnncsi lelt em' KAMHf'fO 

rla lavala . ' ~ aya a ı- §111 yağmurdan pek nzı ve en üst yoksa bunun alcyhlndc mı olduklan-
h~alarla ra gırlcn ışçıler, bunları kısımdaki erimekle beraber muha- nı sormuştur. 6.20 
1~ parçn amakta v J. •• ··k f d!T • 1 gınlar haline . k e ouyu aza e nmış olur ve ihtiyaç o an 51,507 müntehlp ynnl yüzde 29 O 
İlıraca he.zır get.ırere sevk veya mıntakalara scvkedilir, satılır. lnhi- harp lehinde. 122,802 kişi de yani yüz
dırlar. vaz.ıyete koYrnakta- sarla:• Un.~ müdürlüğü, Çamalb de 70 i harp nleyhlne bulunmuşlar-

Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Madrld fi.zerine 100 ı;.aeta 
Stokholm üzerine 100 turon 
Yokohamn ilıerlne 100 yen 

129.0325 
S0.10 
12.84 
30.90 
30.'17 Çaınaltı tuzlasm T . tuzlı.smı müstai..:I miidürlük halinde dır. 

nehilir. Tu 1 a ~ uz şehrı> de- idare etmektedir. Çoic nfühim bir İngı"lterenı"n Vaşı"ngton p)• z anın musta'lh 1 . k. f d -
anl da burası Tr ki c •1n ışa vari a~ vuıtası olaı. tuzla, hu saye- • • • 

tchri haline geti~ lı::ur Yenın tuz de lcısa bir zamanda mühim inkişaf sefareti tıcaret ataşesının 
lanmıştır. Tuz.lada el kta~zkdla ~~zır- göstermişti.: n bu inki~f devam et- bir .__lr~ibi 

- e c tn e ışlıycn nıektedir. 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

~· Churchill lngiltere 
ıle Rusvayı müttefik 

nan etti 
<Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Mu katamaz 
1Lt.lfattır v R Bu, ı>ek tabtt ol:uıı.k blr 
flkirnıZdlr e us nılllet.ı Ghndl mütte-
8ınuf,s' · < Alkı.şıar > • General 
hı>tıtı ~ mutnc:ı kıynsetıi sôzlcrlyle 
lat.erfnı. Z :vanatı burada tekrar etmek 
ın~ lr:ı. bu sözıer kraliyet hlikü
fıecur ~oktal nazarını teşk.U etmek
~ ~tsb G6yle de~tır: Hi~lr 
da. oldu~ 1zhn tonunıtstıet ıntm
IU Yaptı~uzu !C koınünlznıln harbl-ı 
ttıYu 1dar ızı soyllyemez. Kurtla. ku-
hartıını ~ et.mck Lstlyenleri nazizınln 
"°irU ol Pnıakla itham etmek daha. 
Jlla1 lle R~ HUer !UUrsuz megaloma
deleye rnecf1Y1 mudafaası 1ç1n müc:ı.
:rıta takdt uı: etU~ lçl.n Rus ordusu-

cAKŞAM » neşriyatı 
MUHTELİF ESERLER 

Vaşingtor 15 (AA.) - lngiltere 
sefare

1
•,inin İtic~1ret .mü.steşan . B. 1 ~ __ _ 

Chalk ey, ngı tererun ıcar ve ıare - - -

rikan ihracatlarının aleyhine olaıak, 3 _ _ _ __ __ _ 

ııı.adm asker oluna 

kanunundan istifade ederek, Ame- 2 _ _ _ - - -= 
kendi ihracat ticaretini koruduğuna 4 •C!I 

Kurut dair Amerikan matbuatında çı'kan ,- - -, ·ı-.ı--tı 
bazı neşriyah kat:i surette tekzip et- 5.__ı---ı---- - - - -
mişfü. ( 

B. Chalkley, icar ve iare kanunu· 7 - -_J-- 1 Necdet ~tü SıO 
ftalyadan Ame~ 
nasıl ~ar M. Saffet 35 
İttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi: Yakup Cemı1 
niçin ve nası1 öldürüldü 

M. Ragıb 150 
Smema yddalan (ciltli) 100 
F:::.zıl Ahmed 
Hitabeler, ıiirJer, hicivler 
veııair~ 

Edeb: hahralar 
Hüseyin Cahid 

80 

60 
25 kuruşa tam bir roman eseri 

nakistinade:- gönderilen mahsullerin 8 - •• - =-.ı--.1--11 
te rar ihraç edilliğini de tekzip et- C 1 1 
miştir. B. Chalkley. gemi adedi ve ~ - - - -
insan kuvveti meselesinin lngiliz ih· 1( ~.-.... _.__. 
racat ticareti 6Cvİyesinin muhafaza
sını gitgide .güçleştirmiş olduğunu 
söylemiştir. 

Ayan reisi bitaraflık 
kanununun lağvıni istiyor 

Vaşingtoı. 15 (A.A.) - Son za
manla~,d:~ ayan meclisine muvakkat 
reis scçileı: iyandan B. Carter Class 
gazetecilere beeyanatta bulunarak 

Soldan sağ:ı n yakandan qatı: 
ı - Mlminimlnl. 
2 _ Acıklı piyes muharrir!. 
3 - Yemek ihtiyacı hissetmek -

Tersi t.üçük mıığaradır. 
4 _ ~:ış sandalı - Birden.bire 

Tersi lslmdir. 
5 - HJsisllk. 
6 _ Başın:ı cB• gelirse ltade edilen 

sözlerdir - Güzel sannt. 
'7 _ zengin dct':il - sevdalı. 

1 
2 

141 talcm eczayı tıbbıye 
44 kal~m eczayı tıbbıyc 

43.185 
33.241 

3.238,88 
2.493,08 

(5653) 

SERMAYEDAR 
Mcvaddı gıdaiycye veya mclbusa.t lmtııntına b~la.nuık fizere bir 

mü~hassıs a.ra.ma.kt.a. veya. halen fo.nUyette bulunan bir lmal.A~cyc 
1.c:t.ır.ı.k etmek vey:ı satın alnınk ıı.rzusundadır. ihraç edılebilccCk eşya 
tercih edilir. 

Vnkl mürnc:ı:ıt.lar hakkındıı. ketumiyet muhafaza edileceği temin 
ednlr. Tekliflerin •İMALAT.a rumuzlle İst. 1'16 Postn. kutusu ndrcslnC' 

gönde~ mercudur. 

..Karagüınrük atadyomu 1 inci kısım topral! 
inşaati eksiltme ilani 

Beden Terbiyesi lstanbul 
Bölgesi Müdürlüğünden: 
Beden terblye81 umum müdürlüğü İstanbul bölgesi tarafından yaptı

nla.ca.k Karagümrük Çulrurt>o.stan stadyomunun toprak tesviyesı, bazı 
ihata ve istinat dıvarlan Te fut.tol sahası ile koşu plstinln lnşnsı işi ko.
pak zarf usulü lle eksiltmeye çıkn.rıltIU§tır. 

İhale 2 Ağustoo 941 tarthlne müsadl.f cum.a..rtesı. günü sna~ 11 de Tok
slmde Sıroservller .cnddeshıde k!ı.lıı sı numaralı beden terbiyesi I.sU:.nbul bol
gesi binasında ;n:nıJ.acaktır. Bıa 1§e alt. evrak ıwılardır: 

1 - Ekslltfue ~ 
2 - Mukavele öm~ 
3 - Hu.susl fennl eartname 
4 - Bayındırlık. işleri genel şartnnme.sl 
5 - Nafia Vek!ıletı yapı 1§lerl mnumi fennt §artnamesl 
8 - İlk kcŞ! hfil!i.sa.'il 
1 - P!An ıte projeler. 
İnşaat vahld.l fiyat esası üzerine olup bu kısmın ilk keşif tutarı 

48.837 l1rn 45 kuruştur. İhaleye iftlrft nDıek ısteycnlerln ihale gününden 
tıç gt\n evvcl İstanbul vDAyetinden bu işe benzer asgari 30.000 lirıılık bir ıır 
ya.pdı.klarma. da.lr birer ehllyet vesikası alm:ılan ve yukarda yazılı gün ve 
saatten bir sn.at evvel llk teminat bedeli olan 3M7 lira 80 kuru§u bölge mu
hasetıesine yat.ırar:ık tdltllf zarnnnnı imzo. mukn.blli tesilm eylcmclt'ri la-
zımdır. {5850l 

Ereğli Fabrikası için 
Bir Doktor Ahnacak 

lllne hiç =r •e komünızm umde
t.aın ın etıne1csızln bu orduya 
ruz. ıu:;ffnkı~tıer temennı cdlyo
Dıan Cde koınUnızme kend.lsbıl dfi3-
d~ Yap~cn blzi Bovyct uındcsıne 
Rtısyayı ,;:uştır, ııasıı ki evvelce 

Dipsiz kuyu Va-Nn 
Pempe pu-Janta Va-Nıl 
İlci cinayet gecesi 

25 
25 demişti-: ki: 

Denizlerin scrbestisini yeniden te
sis etmelc v,; Hitler" e kendİsİ:'lden 
korkmad:ğunızı göstermek için bi· 

8 - Ezmekten emir - H!lyva.n cese-
dini. Sümer Bank birleıik pamuk İpliği ve dokwna 

9 - Aldatıp lna.ndı.rIYOI'. f b İk } . d } "" d Hikmet Feridun 
Y.aracaahmedin c11ran 

25 

haıılan~ bire kucaklamadan 
Cburc.ııın aôzl dostu yapmJftı. Teni yeri: 

laarı tbnıttİr· erJnc ıu suretle de- 'l\KŞAM matbaa• 

Va-Nu 
Va-Nu Kardq katili 

lfarıcıye N~ ·------...:...---.....:.:::.....:.:.::..::...• 
1tt Rn- n &Ynl zamanda Sov- cAKŞAM '-aril • --·L 
da da bk• -<i<l\'Iettyıe Polonya ara.mı- > • enne 11111111US 
~ ~~ıo husulü için :pek rizde 20 tenzilat kuponu 

kereıer henüz Jta. ~tır. Bu müza- ~~·••••••••••' 
la ~ nct.ıecıenmemiş olınalt-
Jet adanıı' K"eneraı Stkorskl'nln dev
Jlelı;; ~asıflannın da Yardımı ile 
:nın U:-vaı büttin dünya nı.llletlen
~ c:Üııı Ve 2stttbaııcr1nl tehdld 
lbaaı ı in ere karşı bit safta yer al
Ga.lıa ~nl ve büY'fik blr tedblrin 
td!Yo~ olacatı:ıiı kunet:ıe fimld 

:e. ChUrchlll 
~la • Suriye nıfita1"*'eh:ı9 
~~ Keneraı 'Wa'ftll'den tadlıle 
llt: Ve aözlerını IÖYle blt1nn.14-

Bıırtn ~ 
~bında. bllttt-..a.. tartıamu bu. be
"'.' llQt bq .~~ tiımld etmlftlm 
ttbııt ectn~.~tz nihat tetDnde 
~t;bUUftlr· '1'111 ~ "821 
ıtıbarue uı "'"'bn11tJ.r. fab1 esaa 
~ bu tadlDer ~ 
.., en Dıeznnunınu m~ 

-= 
r.!~~Dobor--Bahaddln" Lattı 

Vernalı 
OPJ!:RATöR tlROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenastU ,allan hastaııktan 

mil t.ehassısı 

lleyoğlu, tş~ tarşı
stn<ıa, Emir' Nevruz sokağı, 

Fanafya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

Y llZlll sayfiyelerde h~ Yakit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
LüPEN 

BG,iik n heJeculıı roman 
..w..i okuJcmca:& 1 

• 8'ı Mri ~ '676k n resimli cilttir 
' Beher didin fiati 80 lcaruf. 
~ 6 Cildlilt "takimi 
birden 'alanlar iÇin 

"liati: "4 lira'dir 
Teni yeri: ~KŞAM matbaam 

tel: 20681 

Y""a:ak 7İrmİ İlkonto kupodlf 
~ bponu Jiesip ~KŞAM 

MatFaaaı Kita\> eervisine» ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
iherinden eize yüzde 20 iak'on· 
to yapdacakhr. 

Aparbman sahipleri! 
Bao dairderinize iyi lciraci 

bulmak. için cA K Ş A M> ın 
KOçOK iLANLARI ndan a. 
tifade e'i:iiniz. 

10 _ Tersi mevcut demektir - Be- a r a an müessesesi mü ür ügün en: 

araflık kanunu derhal lilğvedilme
lidir. Bu ftanunun lağvile Amerikan 
vapurları Jnailtcreye iıleyebilecek-

deli icar. Erelli bez !abrikamıs ~ 250 lira ~ue dahlllye mUteha.<ısısı blr dok• 
Gev~ ~acammn halli tor abnaca#mdan talip olanların nihayet 251'7/941 t~e kadar li!ıuml.u 

Soldan ata n yUkandan ~it: v~larlle birlikte tahriren "teya blzr.at Ankarada.kl muessesemiz meıitcz!:Jı 
1 _Mapa.zan. 2 _ Dertkenan, 3- ne müracaat. etmeleri. (f311 - 585G) 

lerd!z. Eeuen ıimdiden harp halin
deyiz. Gönderdiğimiz harp malze
mesinin lngiltereye varmasını temin 

Arttırılan, 4 - Pıcts, Dram.ıı, 5 - Akı, .. -------------------------· Ya., Ça.t, 6 - Zerdali '1 - Anır, izale, 

etmeliyiz. 

cAKŞ:AMJ> ın faydalı 
neıriyati 

Kuruı 

Tarih öğreniyormn 
Ahmed Refik 

Çocuklara coinfya 
bullsi Faik Sabri 
Don ICİfol Cervante. 
Nereden aeJiyona 1 

F aı1t Saliri 
Gülliverin seyahatleri 
Yer yiizü. Gök yüdl · 

Faik Sal:>ri 
Bir lurk lomun Amerika 
,o1ca1aia Faik Sabri 

30 

50 
2S 

40 
75 

150 

75 
Tevzi yeri: 

~l(ŞAM> matbaası 

cAK.ŞAM• karilerine mahsus 

s - Ralaç, Acem, 9 - Irama.şle, 10 -
İnat, Emin. 

Çocuk analari ---·• 
Babalari! 

ıYavruma ne bedlye vetecelfm.• 
diye artık d[lfilnmeylnlz. işte 
emniyet.le aeçeblleceAlnb gt\r.el 

hediyeler 

Çoeuklara Coğrafya 
lmaatleri 

Ynan: Faik Sabri Dunm 
50 liumş 

Tarill öğreniyorum 
Yazan: Ahmed Refik' 30 Kr. 

Teni Jfrt: AKŞAM matbl&ll 
Tel. 20681 

l'bde ıt temllit llnlpona 
Bu kuponu kesip alparll mek
tubmıuzla gönderir9enlZ tıt.ap 
ftatlerlnden yüzde 20 tenzUAt.a. 
bat ta.zanırsuuz. 81patiş bede

lln1 o suretle hesap ederek 
gbnderlnlzl yüzde 20 tem:ilit kupona M 

~ ................. rı ... ,._ .................. .,_ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - Mevcut nümunelcrlne göre 53 kalem muhtelif ~me pazarlıkla 

sa~:~en bedeli rl>87.7b ıı.ra. muvnkkat temtn:ı.tı a88.15• liradır. 
3 - Pazarlık 291"7/9U s:ııı günü saat 11.15 de Knbataşto. levazım §Ube-

m.1zdek1 satış ~onunda yapılacaktır. " . 
4 -Nüınuneler adı geçen §Ubeden her gün öğleden sonra gorülcbll.lJ'. 
ı - Paznı'hğn g1rec;eklcr 'lo ı' güvenme ~urlle birlikte adı geçen ko-

misyona gcJ.meleri. (5870) 

OSMANLI BANKASI 
T0RK ANO~ ŞİRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile miınakit nıııkavdenamesi 

22<>2 Ndfnarah l 0/6/1933 tarihli kanunla tıpdik edilmiftir. 
(24/.6/1933 tarihli 2-HS Numaralı RC(ınt Gazete) 

Sermayui: 
ihtiyat akçesi: 

10.000.000 lna-1liz Liran 
1.250.000 İngiliz Lirası 

MISIR. 

lürlriymin batlaca Şehirlerinde 
PARls. MARSl!.. YA •e NIS0 de 
l.ONDRA ve MANÇESTERDE 

KIBRIS, YUNANIST AN. tRAN, lRAK, 
ve MA VER>\ YI EROON' de 

Merkez ve Şubeleri 

FlLlsTlN 

Yagosla'Y)'a, Rumanya. Yunanistan, Suriye, Lübnan 
FilyaDeri n biitlln DünyadR Aceııta ve Muhabirleri vudır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabt cari ve mevduat hcaapları küpdı. 
iracari krediler v~ vcsaikli krediler kiltadL ... "' 
Türkiye ve Ecnebi memlckctle-r üzerine keşide ıenedat İskontosu. 
Borsa emirlert 
Esham ve tahvilat, altın ve eıntaa üzerine nvamı. 
Senedat tahsilah ve saire. 

En yüksek emniyet ıartlannı haiz kirnlık: 
Kasalar Servi:ı: vll!'dır. 

Piyasanın en müsait ~ttlarile (kmnbaralı veya 
kumbaraslz) tasnrruf hesaplan açılır. 

-----------.ıı .... 



'"Sahile 8 ~KŞAM 
• ... 

Malul ve şehit 
yetimlerine davel 

Kadıköy eskerlii ~cmı 
Kadıköy askerlili şubesi 9-41 .... 

nesine ait tütün ikramiyesinin aşa
iıda gösterilecek. günlerde tevzi edi.. 
lc::ektiT. Tevzi gün'lcrinin gayri ~
lcrde sabah' ve öğlen paydosuna .ka
dar numara almak için şubeye mü-
7acaat etmeler· tevziata pul 'YC nüfus 
cüzdanlarile üçer ad~t ince kağıda 
çıkarılmı; fotoğrafı r.csmt senedi 
getirmeleri. 

. . . . 

Cünün haricinde tevziat yapıl 
mGy<:cağı. 

22 Sal. günleri ~ehit yetimlerine 
24 per~embe günleri de malUl 

subay ve eratın ikramiyelerinin da
ğılacağı jlan olunur. 

.Rcyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
Ta.blb yfizbaşı Ahmet oğ. Ali 310 do

~umlu memlelretl Nahlls (38206). 
Harp Sanayi teğmen Mustafa oğ. 

318 Aydın Karaca Su doğumlu Em1n 
Zeki (32819). 

Sultanalımd üçüncü su1b hukuk 
mahkemesinden: 9U/96:!' 
Davacı evkaf vekili avukat Rahmi 

Turaçlı tarafından İstanbul sebze ha
li clvannda Ya.il meyva Vıe sebze blrliRi 
kooperatif şirketi muhasebesinde Nl
ihnt KnradDğan aley'hlne 9411962 No. 
ıu dosya ile açılan (44) ura i54) ku
r~ alacak davMJD.da yapılan d~
ması Slra$mda müddelaleyhe gönderi-

ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ SİNiR ve BEL ağnlan De Soğuk algın .. 
hğındmı ileri gelen vücut KIRIKLIGI, NEZLE ve GRİP basta
hJdan D E R M A N kaşelerile derhal geçer, icabında günde 
1 • 3 kaşe alınır, her eczanede blunur. , . 

Muhtelif Yiyecek Alınacak 
lstanbul Amerikan Koleji 

MüdUrlüğUnden :· 
Cinsi An Çoğu :r eslimat 

Yedek piyade teğmen ZeynelA.bldin 
oğ. 312 İstanbul doğumlu Cevat Penin 
(15460). 

Yedek tablb yüzbaşı M. Lutn <>Q'. 

len davetiyede gösterdiği 1bmetg!hı El 
terk ile Karadeniz Ereyllslne gittiği 

r: Sığır (but) J 5,000 
Bonfileta 2 70 

35,000 KL Haftada §ç !!efa 
630 

Ail Samı 304 Kahlre (36174). 
Yukanda. llii.n edilen yed.el: ~Y • 

lann ask.erl durumlarının tesi:ılt edll
melc üzere (Çok ecele> şubeye müra-
caat et.melen ilan olunur. (7395> 

Devren satılık 
Bcşiktaşta sinema ve bahçele

rin yanında. mükemmel işler va.
ziyette bakkaliye dükkft.nı devren 
satılıktır. İçerisinde son model 
buz dolabı vnrdır. 

ve zabıtadan gelen cevapda bir ay 
mukaddem çalıştığı yert ten eyled.ftt ı 
bildirilmesine nazaran nıuhakemece 
tebllğat makamına kaim olmak üzere 
<20> gün müddetle Udnen tebll~at te
rasına karar verllmlş oldu!undan ber
mucibl karar muhn.k.em.enln muallak 
buhmdutu 8/8/941 Cuma gönü saat 
10/30 da muhakemeye gelmedi~inlz 

Rozbif 120 
Koyun jigo, pirzola 9,000 
Koyun (bütün) 1,320 
Süt kuzusu (bütün) 1,060 
Kuz\& jigo, pirzola 3.300 
Dana eti 1,320 
Tavuk 7,200 

260 
21,000 

.3.080 
2,520 
7,70() 
.3,060 

16,800 Ad.' 

Sened;-~İi 
çok dört defa 

veya. musadda.k blr vekil göndermedi- Baklialiye: Zeytintağı, torba 
ğlnlz takdirde muhakemenin gfyabı-

1,500 .3,500 KI. 

Ortabah<:t- caddesi, No. 35. 

l!ltanhul Asliye altıncı bakn'lıc mah
kt'mt:ı>inden : 

Müddei: Rabla Kimrln: Şelıremlnl 
Melek Hatwı mahalleSi Bfckıcı sokak 
51 No. hanroe. Müddeialeyh: Şahln: 
Çırpıcıda doktor Kfı.zım bey babçesln· 
de bahçıvan Ar.astas nezdinde. Mild
d l Rabla tarafından müddeialeyh 
Şahin aleyhine açılan boşanma dava-
61lla alt arzuhal suret! müddelnleyhc 
tebliğ edilmek üzere yazılı adresine 
gönderilml.,c;se de mum:ıilcyhin mezkür 
ikamctgô.hım terk lle semti meçhule 
gittiğinin bcyanlle ladc k.ılınmMt Ü7.e· 
rme hukuk usulü muhakemeleri. ka
nununun 141, 142, 143 ve 183 üncü 
mnddelerlne tev!iknn iade kılınan da.
va arzuhali ile tahkikat gününü gö9-
terlr davetiye varakasının muhakeme 
dlvanıhaneslm: asılmasına. ve 941/53!> 
numarada kayıtlı işbu davaya müddei 
aleyhin (15) gün içinde cevap ver
mesine k.nrar vcıilmlş ve beımuclbl 
knror a.rzuh:ıli Ue davetiye vamk!l.!!1 
nıuha.keme dlv:ı.ıuhanesfnc nsılmış ol
makla mumıılleyh Şahinin yukand.a. 
yazılı müddet zarfında. davaya cevap 
verer'!k tahklkn.t için tayin kılınan 
l'/9'941 salı günü saat (llJ de mah
kememizde hazır bulunması veya 
knnunt bir vekil göndermesi lilzwnu 
tebliğ yerine geçmek üzere llim olunur. 

ZAYİ - Istnnbul tthalnt gümrültfı
niın 32099 numaralı ve 2/5/940 tarih
li beyannn.mcslne atd gümrük mı.ı.k1?':ı
zu zayi edildi yenisini çılmmca~mdan 
eskislnln hiikmü yoktur. 
itfihad değlnnenlcri T. anonim :şirketi 

nızda rüyet olunacağı ll!nen tebllğ 
olunur. 

İstanbul &liye 9 anca bokuk ha-
kimliğinden: 41/349 

Beşl.ktaJ tramvay deposu arkası Yıl
dız cnddesl Muhtar evvel sokak 4-0 No. 
dn mukim Zehra. tarafından Çemberll
ta., Mesih Mehmet paşa sokak 18 No. 
da mukim Ali aleyhine açdığı boşan
ma davasının yapılmakta olan muha
kemesinde: M. nleyhe dava arzuhall 
ve davetiye mmen tebliğ edlldiğl hal
de muhakemeye gelmem.iş ve bir ve· 
kllde göndermemiş olduğundan mu
ha.kemenln gıyaben icrasına ve ta.raf
lann evli olup olmadığım Kırklareli 
ını'U.fus ~mudu~da.n J90t'Ulm~ma 
ve davacının iddiasını ispat zımmında 
şahit listesi. vermesine ve bu şahitle
rini getirdiği takdirde dinlenmesine 
ve yirmi gün müddetle gıyab knrnn
nın llinen tE>bli~ine ve muhnkcmenln 
19 19/941 saat 14 e talik edildiği gıyab 
karan makamına kaim olmn.ıc: üzere 
ilan olunur. 

ZAYİ - Şile askerlik şubesinden~
rilcn askerlik tezkerem ve beraberinde 
ihtiyat olarak yaptığım 7/Şub:ıt/941 
d& verllen terhLo; vesikamı ve gemici 
tezkercmJ kaybettlm. Yenilerf.nJ ala.
cağımdan esk1lerlnln hillanü yoktur. 

Şilede B:ıllıbey mahallesincle De
rcyoku,u 12 numarada Yahya ol'ln 

Haı;an Akkuş 328 dofumlu 

ZA Yi - Üsküdar 21 lncl ilkokuldan 
1936/1937 senesinde almış olduğum 
okul d'ıplomasını zayi ettim. Yenisini 
çıkartacnğundan eskisinin hükmü ol
mndığı 111\n olunur. 

'l'aho:in oğlu Saim Şahin .. ----·!- LE V J , 1 ve NE R AR 1 ------.. 
SEN BENUA FRANSIZ ERKEK LİSESİ 

İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 
İlk ve orta mektebi bitirenler için 

İHZARI FRANSIZCA 11.URLARI VARDIR. 

KLASİK ve MODERN TEDRlSA T 
Ol.GUNLUK btTİHANl,AKl:iA HAZIRLAR 

Kayıd muamelesi pazar gününden maada hergün snat 9 dan 12 ye kad:ı.l' 
yapılır. Okul ıs eylül pazartesi günü açılacaktır. 

Ticaret Vekaletinden : . 
1 - Dış sergilere ald pavyonlar inşaatında kullanılmak üzere nşa~da 

cinsleri yazılı çlnller satın alınacaktır. Tahmln edilen bedel c4936• lira olup 
muvakkat teminatı •370• llra r20• kuruştur. 

2 - Açık eksiltme 2117/941 pazartesi günü sa.at 14 de yapılacaktır. h
teklllerln teminat mektuplan veya vezne makbuzlarlle zat t.,leri ve levazım 
nıüdürlüğüne müracant etmeleri llA.n olunur. 

3 - Bu işe aid şartnameler her gün vekAlet zat işleri ve levazım mü-
dürlüğünden aıına.blllr. (3883) (5387) • 

l4 takım pano 76,68 metre murabbaı 
2 takım kemer Kitabeler.s metre murabbaı. 
1 takım şömine 

Orta kuşak 6 metre murabbaı 
Ulama çini 
Ulama brodürlerlle 63 metre murabbaL 

Spor Tüfeği ve Malzemesi 
Satın Alınacaktır 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü ıabnalma 
komisyonundan : 

Umom müdürlük satınalma. komisyonu Için cıoo. tane 22 çap spor tü
feği, 20 komple kapak. 200 tane iğne, ild tane temizleme haı:1tlsi ve 100 tane 
temlzleme fırçası kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Münakasa tarlhl 2717/ 
941 sa:ı.t 15 dir. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere mezkür tarihten evvel 
Ar:kara Yenlşehlr !zmlr caddesi clb numarada satınalnı.a. komisyonuna 
n:~rncaatıan ve munakll.!aya glrecek.lerln ihale tarlhl olan 2517/941 cuma 
gunü saat 15 den evvel azamı saat 14,30 za kadar teklif edecekleri bedelin 
% 7,5 teminat akçes11e birlikte lrnpalı zarflarını komisyona. teslim etmelei:1 
11An olunur. (4125) (5602) 

Türk~ ve 1ngll1zce llsanlanna. ve muhn.bercye blhakkln vCı.k.1! bir 
memur alınacaktır. Bu evsa~ haiz olem bayanların veya askerlikle alA
knsı bulunmıyan bayların Istanbul 465 No. lı posta tcutusuruL tahriren 
milracaatlan. 

ISTANBUL BELEDİYESİNDEN: 

Yeni tıp un hrultasından yapılan ekmek çeşnlslnln 15/7/941 tarihin
den it baren, rutubetinin yüzde kırk ve bir çuval undan 103 adet ekmek 
1mftl cdilece~ ve ekmek narhının on fkl kuruş yirınl beş santlın olduğu 
Uin olunur. 

Zeytinyağı, Bar-
daldı-Ayvalık J,020 
.Yağ, aoka 240 
Soğan '4,200 
Patates. Bolu 27,900 
Patates, Aapazarı 1, 5 00 
Pirinç 5, 100 
if u7 ~ 11.800 
Seker, toz 5,400 
Soda ..., · 2,250 
..... w 
ı. uryagı 

Yağ Urfa 
Fasulya. Horoz 
Nohut 
Mercimek, ye§İl 

Makarna 
Kakao 
Çay 
Cokolata, sütsüz 
Çamaşır sabunu 
Tuvalet kağıdı 
Peynir, kaşer 
Peynir, &Tavyet 
Peynir, beyaz 
Yumurta 

4.680 
2,040 
1,260 

570 
420 

t,590 
78 
85 
60 

405 
300 
390 
720 
.J 00 

22.38r 
560 

9,800 
65,100 

3,500' 
11, ?00 
4.200 

12,600 
'- !3.250 
J0,92e 
4,760 
2.~40 
1,330 

960 
3,710 

162 
200 
140 
67<' 
700 

2, 170 
1,680 
. 250 Tn. 

Her ay 

100 Kasa 
Un 
Sirke 

40 
30 

,1.360 
450 

1,500 

60 Çuval 
2,00C· KL 
1 ,00\ 
3.500 Kl. 

Zeytin 
To7 aabunu 

Yaı sebz~: Kabak 7,500 17,500 
Fasulye, Ayşe K. 3,240 7,560 
Bakla 420 980 

20 Mayİstan itil>u-:n 
15 Hazirandan 
2S Nisandan 

Pcttlıcan J 8,690 4?,6 hl 
Fasulye, çalı . 2,340 5,460 
Bezelye 2.160 5.040 

Ad. 25 Hazirandan 
Kl. 15 Hazirandan 

1 Hazirandan 
Salata ,1 3,600 32,200 Ad. 
Marul 3,240 7,560 
Hiyar 4,380 10,220 
Ispanak 2,340 5,460 Ki. 
Enginar 2, 160 5,040 
Pancar 2,400 5,600 
Domates 7,560 17,640 
Prasa 765 1. 765 
Havuç 5. 220 l 2, 18.Y 
Lahana 2,940 6,860 
Biber 2,01 O 4,690 
Brüksel lahanası 90 190 
Karnıbahar 780 1,620 
KeTeviz 330 770 
Tereotu, maydanoz 5,400 12,60(' Ad 

Mayıstan 
1 Hazirandan 

1 O T. evvelden 
15 Mayıstan 
1 Mayıstan 

J O Temmuzdan 
J T. evvelden 
l T. saniden 

l 5 T. evvelden 

1 K. saniden 

Semizotu 300 700 Ki. 20 Mayıstan 
30 Temmuz 1941-30 temmuz 1-942 tarihleri arasındaki müddete ait ol
mak üzere müdürlüğümüze bağlı Robert Kolej ile Amerikan Kız Koleji
nin yukarıda yazılı ihtiyaçları kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konmuıtur. 
Eksiltme 24 Temmuz 1941 per~embe günü saat 14:00 de Bebekte Ko
lejin Erkek lı:ıammda yapılacaktır. Listede yazılı yiyeceklerin tamamı 
veya bir kısmını temine talip olanlar 1 941 yılı Ticaret Odası vesikası ile 
teminatı havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı aaattcn bir saat evveline 
kadar Kolej Muhaaipliğine makbuz mukabilinde vermeleri, kezalik te· 
minat yatırma ve ıartnamesini görmek istiyenlerin de pazartesi ile per
ıembe sabahlan Robert Kolej muhasipliğine müracaatlan ilan olunur. 

~lllll' µş TOYUNDEN 
Yastık, Yorıan, Yatak kollanmak hf'm kf'5enize ve hem de 

s::::::::r~ BiR KUSTUYU YASTIK 1 liRADIR 
Yutık 7organlan da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar 

Ömer Balı o~lu KU§ Tüyü Fabrikası. Telefon: 2302'1. 

Beyoğlunda aahı:ı yeri: Beyoğlu Bursa Pazari 

Ankara valiliğinden 
ı - Ankara - Kalecik - Çankın yalunun 29 + 800 - 45 + 000 lncl kilo

metrelet1. arasında esaslı §OS& tamir 1şt 281'7/941 pe.zartcs.ı. güntl saat on altı
da dalml encümende ihalesi ra.pılma.k üzere kapalı zarf ustıllle eksiltmeye 
konulmu.'.!tur. 

2 - Keşif bedeli c13903311 llra c25• kuruş ve muvakkat tcmlnatı •820b 
Um cr66• kuruştur. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını ticaret odası vesikMI, muvakkat te
minat mektup veya makbuzu ve ihale gününden en az üç gün evvel vll!yetc 
istida ile müracaat ederek bu iş için alacakları tennt ehllyet veslkasile bit
likte yukandn. adı geçen günde saat on beşte dahnl encümen reisll~ne ver
meleri 

Buna alt k~şıt ve şartıınmcyi her gün nafla müdürlü~de görebilecek-
leri. (4191) C5704l 

Eminönü Orman Bölge Şefliğinden: 
Unkapanında Teklrdağı iskelesinde müsadere olunan, 212,5 kental ka

yın ve gürgen odunu 23/7/941 tarihine müsadlf çarşamba. günü saat on be§
tc Unknpanında Ormnn bölGe şefllğlnde açık arttırma. Ue satılacaktır. 

Beher k("lltallnln 135 kuruş muhammen bedell vardır. 
Alacaklıların o satten evvel teminat parası olan 28 lira. 70 kuruşu Zi-

raat bankasına yatırarak İdarede bulunmaları. Ui521) 

H Temmus ı!!-

i 
, T. iŞ BANKASI 

Küçük tasarruf hesanlari 1941 ikramiyl! Pu; 
KEŞIDF.LER: 4 Şub~t. 2 Ma'.fiR. 1 Ağusto9. 

3 lkinciteşrin tarihlerinfl~ yapılır. 

1941 İKRAMİYELERİ 

Devlet demir yolları 3 ncü İ§letme 
Müdürlüğünden : 

194!? sencsl Mayıs sonuna kadar Bandırma depo.runa miktar, ~1 
men bedel, muvakkat teminat mlktan yazıiı kömürün tahmll ve taw 
k!ıpah zartla eksiltmeye konulmuştur. 

F.kslltme 2817 /941 pazartesi günü saat 16 da Bahkeslrde işletme 
sında toplanacak komisyonda yapılacaktır. -""} • 

Şartname Lşletme müdürlüğü ile Bandırma 1stasyonundan para--~ 
rllir. İsteklilerin muayyen günde ihale saatinden bir saat evveline~ 
muvakkat teminat ve kanunl vesikalarım havi znr!lanm komisyon r 
ne tevd'. etmiş olmalan lüzumu ilA.n olunur. e5466•~ 

Tahminen Muhammen MU"~ 
ton bedell ~ 

Vapurdan tahliyesi 150~ 6750 51)8 
Mavna ile nakliyesi 15000 7500 56' 
Kara tıl.hmil ve tahllyest COOO 2·00 ~ 

, SUADİYE PLAJINDA 
16 Temmuz akşamı 

ON;R NUREDDiN ve arkad...,,. 

119 Temmuz Cumartesi saat 16 dan 18 c ka'dar Terzi ve it~ 
çü Bayan SAADET'in çok zengin yazlık Ekspozi.'lyonlan c 

' µ l.\fankenlerle gminomuzda tahdim edilecektir.---~ 

Geliboluda: Havza - Kilyar yohl 
baş mühendisliğinden ,; 

1 - 6()00 adet boş benzin tenekesi ve 600 adet boş sandık 15 giln 
def.le açık arttırmaya. konulmu.ştur. i 

Tenekelerin muhammen bedeli 3000 llra ve sandıkların muıuunıneO 
deli 240 :aradır. .rJ 

2 - Arttırma. 3017/941 çarşamba günü saat 14 de Gelibolu HalkC .. 
Yol baş mühendlsllR"t dairesinde yapılacaktır. .... r 

3 - Muva.kka.t teminat bot tenekeler içln 225 Ura ve boş tenekeler I~ 
llradır. (5754) 

'l'tlrldJ'& OtimhuriJ'etl 

ZiRAAT BANKASI 
KurulUJ tarlh1: 1888. - Sermayesl: 100,000,000 Ttlrlı:: 1JruL Şııl>t ff 

aJan.s adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka maamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 Ura lkramlye ~ 

ZJfaat Bank:isındrı kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesnplıı~~~~ 
ar. bO llr-.ıııı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ne qağidakl ?-'" 
göre ikranılye daltıtılacaktır: 

4 adet l,COO liralık 4,000 Ura 100 adet 50 lirahk 5,000 111' 
4 > 500 lt 2,000 > 120 > 40 > 4,800 t 

• > 250 > 1,000 • 160 > 20 > 3,200 t 

40 > 100 > 4,000 • 
DİKKAT: Hes:ıplarındakt p:ıralar blr sene lçlnde 50 liradan a~ 

düıoınlyer.lere tkrnmlye çıktığı takdirde % 20 fazlasile vertıeeektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 birincikanun, 11 mart 'fe 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 


