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Barbarosun heykeli 
Beşiktaş karakolu

nun bulunduğu 
yere dikilecek 

Beşiktaş - Gençlerbir
llğl maçında kavga 
çıkaranlar cezalan

dınlacak 
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• istiklal mefhumu ile 
ecnebi menfaat fikri 

nasıl telif edilir? 
Suriyedeki harbin 

Sind sona enne-
ket en en fazla sevinen memle-
B • haklı olarak, Türkiyedir 
~.unun birçok sebepleri var Baş~ 
ıwı geleni cen h · h ' up udutınnmızda 
ın~r:n .. yeni ihtilatlar doğurma~ 
ın ~ kun olan, müzminleşmiş bir 

Y 
ucadelenin bitmesidir. Bu saha-

a sulhun avd t• . . 
nı e ı bızı ne derece 

ernnun ccU 
mütter . yorsa, Suriyenin 
ediıın· ıkl~nmtz tarafından işgal 
ınına ~~ ması ~a, sulhun deva
ratnıası b et edıct bir vaziyet ya-

t!rnniyet ~ından bize okadar 
Ven yor 

Suri . 

BU SABAHKİ 

TELGB.A.FL.A.B 

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 
Muharebeler ayni 
şiddetle devam 

ediyor 

Harekat Semolensk 
mıntakasına da 

sirayet etti leşmesr:e norınaı vaziyetin yer-

2ıın i ı tlsadi bakımdan da bl- Londra 17 <Radyo) - Bu sabah neş-
Yollar~;:n kehemmfyetlidir. Deniz .·~~ redilen resml sovyet harp tebliği: 16 
büt·· npaıı gibi olduğu ve .-._ t.emmuzda bütün gün Pskor, Srnolcnsk 

un ticari m ·· ' ve Dobnıisk mınta.kalannd&, şiddetli 
Yoluna inhisar eutnt·~~abl~tın Basra muharebeler cereyan etmiştir. Dobru-
İskende ıgı ır devirde, '=======E=,tr=a=f=m=da=ka=nh==m=uh=ar=e=be=le=r=ot=a=n==K=i=e=f =ş=eh==rinl=n==g=ec=e:=J=ey=i=n=g=ö=rü=·=n=ü='ş=ü======: l.slt ve Novograd Vollnski mınta.kasın-

run - Mısır yolun 1 - da Sovyet mukabil taarruzları devam 
ınası, deniz n<?ın al u.n. a~ı - l • ,..--------~--,, J 
daha b'" .. -y ışverışımıze enıngrada ' apon etmiştir. Uyuk ı k • • 1 • Sovyet tayyareleri, dü.,man hava 
rıyor. n işar imkft.nlan ve- Sulh soz erı meydanlarına.. düşman tecemmü nok-.1 • h K b • • talıuına ağır taarruzlarda bulunmuş-
enFbau~a~, Türkiyeyi memnun eden 1 erı areket a ınesı lar, Ploestl petrol mınta.kas!le Sulina, 

yuk d ğ" Tulçea limanlarında düşman nakliye 
Surı e ışiklik, bu vesile ile Almanya Amerikada ,.e petrol gemllerinl bombardınuuı ey-

dır. ~~ı1ın istiklaline kavuşması- devam edı·yor Sulh teklı.flerı·nı· istı•ta ettı• Ieml.şlerdir. sı'ne ı dietler Cemiyetinin kendi- Bir keşif müfrezemlz, cephe gerlsln-
ver ·~· .., 1 de gayet iyi maskelenmiş 8 düşman 

kfı.ıcr . t;l muvakkat idare ve- yaymaga ça ışıyormuş tayyaresi keşfetml§tlr. Bu tayyareler 
nı ını pek uzun Ylllar için istis S t hükuA metı• Milli ve beynelmilel motörlert boZUk olduğundan dolayı 
ıealr ve~lesl addettiği, son hadise~ OVye V••ir.gton 16 (A.A.) _Ha- • d h havalanamarnışlardır. Müfrezemiz, 17 

r e bır dah K , ki d • -T 8 W 11 d'" sıyaıete uygun a a makinist ııe 27 tayyareci esir etmiştir. 
nın S . a anlaşılan Fransa- azan a na e lfOr riciye müsteşarı • e ea, un- kuvvetli bir hükumet Bir Macar tayyaresi Sovyet toprakla-
Yeti urıyeye istiklal vermek nt- kü ... ,ueteciler toplantısında Hit- rına inip teslim olmuştur. 

nele olmadığı .. .. .. lerin memurlannm Amerikada kurulacak Rog:ıçeften çeklftnekte olan bir düş:-
liaJbuki bu goruluyordu. Vitebsk'in şarkindaki Almanyanın sulh tekliflerini man tank taburu ihata edilerek imha 
harbi ' zavallı memleket yaym•:>.a çalattıkları hakkında edilmlştlr. 

n içinde ve s ' S 1· h hk• - Y • • k•l d·z· larile knn~ık h onunda başka- ta ın altının son ta ı- New-Yo.-k beledi.ye reisi 8. La- enısı feş ı e ı ınceye • ı.ondra 17 CA.A.l - (B.B.C.l Gerek 
sa :w esapJan olan Fra - d d.ld" guardia tarafından yapılan beya- Sovyet ve gerek Alman tebllgleri. bü-
ıun bir malikanes· n- matı a z.apte ı ı naton yerinde olduğunu söyle- kadar eski Kabine tün cephelerde harekll.tın dünkü gibi 

eıcı n ele ı sayıldıkça, aynl şiddetle devam ettiğini blldır~ 
lanılınak geçmek, taviz diye kul- miştir. tJez.ileye Cleoam edecek mckle iktifa cdıyorlar. Sovyct tcl>lllti, 
l°k . • 6ahip değiştirmek teh- Berlfn 16 CA.A.) - Vlt.cbsk nuntaka-j B. WeJles. teklifJerden bahse- kızıl ordunwı takviye kıtaatı aldığını, 
1 esıne maruz k . sının şarkında. kdln Stalln hattının derek hunlarm kendi kulağına mukabil taamızl:ınnın gün geçtikçe 

renin bu alacaktı. İngılte- son tahkimatı d:ı pazartesi akşamı Al- tesadüfe- geldiğini resmen Ame- daha müessir oldul':unu kaydediyor. 
Ohn~ i~~· §imdiden halletmiş man kıtalan tarafında.n zaptedllmlş- rik~ hülcUnıetine biJdirilmediğini Sovyet tayyareleri, düşman askerlerini 

Önu.. .. • mustakbel zorlukların tir. :,eyan etmi•tir. ve muharebe meydanı yakınındaki 
nu ald 1 B t .. hnvıı. meydanlarını bombardıınan'edl-ı. ngiliz Başvekili e onarmeden yapılmış büyük blr V ... inRtor 16 (A.A. _ Reu- yorlar. 

Velki gün·-u bey • ev- blok teşkil eden ve yeraltı tesisatını ter ajarumdan: B. Roosevelt'in 
:fik kuvve~ler· an~tında, mütte- da ihtiva eden buradakl ba.şlıca mev- kab"bi B. Early. dün matbuat 
na istik} •1 .. ı~ Surıye ve Lübna- zli tamamlle ele geçirmek için Alman mümessillerine beyanatta bulu-
?tınl·' 1a gotürdüğünü tekrarla- piyadesi 36 saat mücadele etmek mec- ınarak «B. Hitler tarafından bu 

• Ja ngilfz milletini . bt!rlyetlnde kalmıştır. Bu mevzi gayet .. • . 
asaletini ispat et . n yem ~lr mükemmel blr surette gizlenmiş ve hükumete reamen ıulh tekli"?-
ıınınrnactı"ımız m1ş Oldu: Yalnız, çelikten mamul müteharrik kubbeleri. ~e bulunulmut değildir.» dertllf· 1 
lnadığı g ' Yahut iyı anlıya- ihtiva ediyordu. Ağaçların üzerinde L tir. .) 
nı.lzd mız bir nokta var ki içi- saklanmış bulunan avcı askerleri mev-

v. e vesvese uyandırdı zil harlcen müdafaıı etmişler ve Al- B. Churchı'['J'ı"n 
ıchy mehafr . · man askerlerlnl bir kurşun yağmuru ı 

tareke şa tl 1 ı, ımzalanan mü- lle karşılamışlardır. Ağır toplarla ha-
F'rans 

1 
arma göre, Suriyede van toplanndıı.n yardım gören Alınan 

1u anın siyasi haklarının mah- kıtalan bu.mevzun bataryalannı sus- nutku /tal.yada 
z kaldığına hfUA i tunnağa muvaffak olmuşlardır. 

kana ı· u. nanıyor. Bu ~ 
a ın fiili bir kı Bunun uz.erine piyade kuvvetlerlle / k l d 

lnakla her ymetl olma- lstihkAm kıtnlan, civardaki sığınaklı naSl aTŞl an f 
<la Yokt aber, hukuki manası mevzilerden açılan şlddetll btr ateşe 
Suıiy Mur. Zira, bizim bildiğimiz rağmen, blrllkte ııerleme~e muvaffak 

ta e andaterliği Fr . ' olmuşlar ve başlıca müstahkem sır:ı- B Ch b·ıı l 1 
kını hakl ansaya bır nağın mıızgatlnnnn lnfllak maddeleri « • urc 1 ta yan 

Kanada ordusu 
300 bin kişi 

Londra 17 CA.A.) - (BB.C.) Kana
da.elan bildirildiğine göre Kanada or
dusu fevkal!l.dc büyümüştUr. Elycvm 
talim gönn~ efrad. 20,000 l tayyareci 
olmak üzere 300,000 kişidir. 

General Weygand'ın yeni 
memuriyeti 

Vichy H (A.A.) - General 
Weygand'ın Afrikada vazifesi de
ğiştirilmi§lt .. · General diğer vazife
lerini muhaıaza eykmektedir. Ka
bine ile dah:-. sıkı bir teşriki mesaide 
bulunacaktır. 

Kief üzerine 
Alman 
ilerleyişi 

Berlinin tebliğine göre 
Alman motörlü kuvvet

leri Sovyetleri muharebe 
tertibatını tadil ve takvi

yeye icbar etti-

Londra 17 CA.A.) - <B.B.C.l Alman 
tebliğinin beyanına göre Vltebsk ısu
krunettnde Kuıts•a dayanarak blr çe
virme hareketi yapmakta olan motör
Jü Alman kuvvetlerinin ller1 hamlesi. 
kızıl orduyu Klef şehrini setretmekte 
olnn tertibatını tadile ve sürntle tak
vty~ etmeğ'e icbar etmiştir. 

Bu Almanların, büyük m~kfiltl.tla 
karşılaşmakta bulunduklanna blr it\· 
raftır. 

Suriyede mü

tareke şartları 

Mütarekede askeri tesli
miyete dair bir kayıt 

yoktur 

\'iclıy 17 (4.A.l - Neşredilen müta
reke şartlan arasında nskeri bir tes
limyet yoktur. Fransız subay ve erleri. 
şahsi slll\hla.nnı muhafazn edecekler
dir. nır:er mal;r.eme, gemiler de dahli 
olmak üzere İngilizlere terkedılm!ştlr. 
Bütün Fransız esirleri serbes bırnkıla
cn.k ve Surlyenln işgali İnglllzler ta
rafından tamamlanınca memleketleri· 
ne gönderlleceklerdlr. 

Surlyedeki Fransız nıi:ies.sesatı., hcııı
tanelerl, mektepler ve dlspanscrlcrl 
mahiyet ve imtiyazlarını muhafaza V9 
İnglllz kontrolü altında faaliyete de
vam edeceklerdir. İstlkbalı takyld 
eden hiç blr taahhüde glrlşllmemlştlr. 

Müttefikler Beyruta 
nasıl girdi~er 

lı0ndra 17 (A.A.) - (B.B.C.) - Müt
tefik ordunun Beyrut şehrine muzaf
ferane girişi hakkında tafsilat vernM 
mektedir. Birçok tayyareler şehrin 

üzerinde uçmuşlar ve gedd resmlne 
lştlrak eylemişlerdir. İnglİlz ve Avus
tralyalı generaller ile general Cat
romc geçit resminde hazır bulunmuş-
1~ rdır. General Dentz Beyruttan ayrıl· 
mıştır. 

Amerika bahriyesinin 
kara tesisatı için yeni 

tahsisat 
Vatİngton 16 (A.A.} - Unite.d 

Pressin verdiğ" bir habere göre bah
riye nezareti kongreye bir knnun 

~eler Yükl=· vennlyor, ağır va- ycrleştlnnlşlcrdir. Şlddetll infll~klar milletini korkutmak 
\>aziteı ıyordu. Fransa bu neticesinde ooton duvarlar çatııyo.rak • 
Yeyı erden kurtulmuştur. Surl- yıkılmış ve içer!dekller ölmüştür. istiyorsa, hayal sukutuna İstifa eder Japon Sqvekili 

terketmı b · B ·· Prt'lll Konoye 

Fransaya yağ ithali.h projesi tevdi ederek bahriyenin kara 
Vlchy 17 (A.AJ - İmparatorluktan tesisatını genişletmek ve Kodiak. 

ana vatan Fransa.ya. arartt yalıt ttha- Midway ve \Vake adalannda deniz 
lrıtı a.rttınlmış ve nüfus ha.tına yağ üsleri inş.ı edilmek Üzere 300 mil-kada ş ır Fransanın, bu u muhim mevzlln zaptından .~onra uğrayacaktır» 

r tııak ve yaba b" .. hücum kıt.alarımız diğer müstahkem 
rıe gibi haklar ncı ~r _ulkede mevzilere, bu mevzilerin ölü zaviyeleri Tokyo 16 (A.A.) - Resmen bil-
larnak blori t iddia cttığınl an- tafllı:akfından ynklaşnrak, bunlan dıı. in- Roma 16 (A.A.} - Churchill'in dirildiğine göre Konoye kabinesi. 

1 'f"m Çin güçtu··r ıı. mıı.ddelcrUe tahrip et ... '"lerdlr h t · • . · · • b 1 ·ı I · t ngil" · .. '-'-9 • nutkundan ba ıeden talyan a1yası yennı mıllı ve eyne ıru e sıyaae c 
§Ö;>Ie ~z Başvekili, beyanatında Bu ~~tle beton müdafaa slstemlnln mahfilleri İngiliz baovekilinin malum uygun daha kuvvetli bir hükumete 
tlekt ta Yor: (IFransanın Suriye- ~~irllm~tl~rar vermlyecek bir hale tehditlerk İtalyan milletini bir kere bırakmak için istifa ~tmiıtir. B~nu~-
fa ~iht menfaatleri ve bu men- (Dev sahil .. daha korkutmak istediğini beyan et- la beraber imparatorun emri uzerı-

atıerın diğer A . amı e 6 suhm 3 de} mektedirler. ne Konoye hhinesi muvakkaten va-
l'lin m nf vrupa mılletlerl- ·r d d cektir 
nı e. aatı üzerine olan rü ha- .. :1. k Bugün İtalyada bulunan herkes. zı eye ev~m e e K~no enin im-
~ SurıyelUerin hfikinıiyet h~u- k a ~ I e rı İtalyan milletinin nası.! bir so~ukk~n~ Bu rjm~;ex~~~lılt biry mül&kat 

na zarar verrn lılılda ve ne derece yukıek bır azım- parat~r a d d"" d"'k-
lutulmuştur eksizln, mahfuz /ki sıra muntazam le Mihverin harbine iıtirak etmekte yaptıgı Ha".~ma •arayın an on h:y-

İstikl! .» d• •b• olduğunu müıahede edebilir. Her ten 40 dakı a a~ra a~dzın ve l 
bir 1 ve hft.klmlyetlne sahip lf gı ı... ltalyan hu harbin niçin yapıldığını ret uyandırıcı bır ıekil e yapı mıt-

meınıeketfn b ·T· bili or tır. 
tnıııetıerin· ' u un Avrupa o· ı . . Y • ·coevamı .abife 2 sütun 5 de) 
bunıarı ın menfaatlerine, ve d" "· e~ '?~~t~~ hır. •iı~··· .Ye Eğer Churchilt açık İtalyan ıehir-
~re.n n hepsinden üstün olarak b~len bırbu-uun ustüne bınmq dıger lerinin bombardıman edileceğini B •• k 
Jtı sa menfaatlerine sahne ol- ır ağız. söyliyerek İtalyanlar üzerinde tesir u reş 

ası imkfinını bizim aklunı 1_ İlki ne kadar Riizel. öbürü ne ka- yapacağını, onları korkutacağını ve 
Jtııyor. 1stikletı ve hftklmi t z a _ dar çirkindir. hu su~~t~e .. lt~lyaı_ı milleti?i mağlup bombalandı 
huınu ile e ye me! Caddeler d b b edecegsı umıt edıyorsa, hır kere da-
Jtıet cnebi menfaatlere hiz- binal . . el una enzer: Şayedlha hayal sukutuna uğrıyacak de-

lllecburiyett 1 t lif dillr ar ıntizam a sıralanırsa, tebre k . 
bUeıneytz nası : e , ~o, bir çehrf? verir. Alçakl~ yüksekli me tır. 
hA.ktm· · Bahusus, mustakll ve ase, lıtanbulun eaki hastalıiı tiEa bul- M k d 
ll'lflletiıyettne malik olacak bir madı demektir. os ova a 
§1 \>azi n, Yab~cı menfaatlere kar- ~odern Taksim meydanına dekor Moskova 16 (A.~.} - Dünkü 
tih Yetini onceden tayin ve tas- t~kil eden yepyeni binalara bakın: gazeteler B. Churchill tarafından 
l' etmenin hnkft.nını hiç kavn- Maalesef, siluette sekalet teşkil pazartesi günü söylenen nutku ve 
! arnıyoruz. Her halde b" . _ ediyorlar! Kimi yüksek, kimi al- lngiliz - Sovyet anlaşmasını büyük 
1Yarnaclığımız b" ih ' ızım ~n çak! Gayri muntazam bir d~ sıruı- başlıklar altında ve birinci aayfala-

btzce, bir i ır c et var. ~ır.~, nı andırmaktalar. rında aynen neşretmi~lerdir. Alim-
l'tıan tn Betin arap, muslu- .. leı ve akademi b.alan anlaşma hak-
llnı veya katolik olması istikla- <tju ;sa:~b.şund&n 

1 
yüksek v.e, km.da makaleler yazarak memnuni-

tc n Şeklini ne değiştirir ,ne de- şu\~n • c;a ın~b·f~pı ~azı !» bdı- yetlerini izhar etmişlerdir. Gazete-
celere \~bi tutar ' r: .: 'i:zaı:nıri/n ~. t~. Y.~nı b~~ U· ı !er İşç: İçtimalannda anlaşma lehin· 

Nc~mcddin Sada); ektir m ili a tr gorwıuı e-ıde itt:haz edilen kararhm da uzun 
c • boylu bahia mevzuu etmektedirler. 

Bir mahallede çıkan 
yanginlar aüratle 

söndürüldü 

Biik~ Hl (A.A.) - Düşman tayya
releri dün gece Bükreş'ln blr mahal
lesi üzerine kü~üit çapta yangın bom
balan atnu.şl:ı.rdıt'. Çıkan yangınlar 
sivil koruma ~şk1H\tı ve itfaiye tara
fından süra.tıe söndürülmüştür. DMl 
bataryalaruıın attığı obüslerin parça
ları bir klşlyl öldürmüş, bir kişiyi ya
ralamıştır. Bir düşman tayyaresi dll
§Qrlllmilf. milret.t.eba.t.ı ulr e<J!lmlffu. 

tevzli yüz grnma çıkanbı.ıştır. yon dolar tahsisat istemiştir. 
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Sahife 2 :AKŞAM 17 Temmuz~ 

ve Da Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Yunanistanda ve Giridde 
hava meydanları 

bombalandı 

lngil iz-Sovyet 
ittifakının 

ak·s eri 
İngiliz gazeteleri bu 

ittifakı iyi kar§ıladılar 
Kahire 16 (A.A.) - Ortn Şark İn- --- 1 

g ı z ha\•a kuvvcUeri umumi karnr- Londra. 16 (A.A.) - A.F .. : B. 
g hmln tebli i: Churchill tarnfmdar Avam kama-

oskovadaki 
sefir eri şeh • 

ihve 
• 

mız e 
Kafiieden Ankarada kalan Alman
yanJn Moskova büyük elçisi bugün 

tayyare ile Berline gidecek. 

Alman hastahane 
gemileri 

Sovyetlerin verdiği 
cevap Almanyada iyi 

karşılanmadi 

Bedin 16 (A.A.) - Resmen bildirll
diğlne göre, Almnn bükfunetl Bnltık 
ve Buz denizlerine ha.stn.ne gemileri 
göndermek niyetinde olduğmıu ve Bu sabah cıken bombardıman tay- rasında söylenilen: cRusya ile akte· 

yarelerlmlz Trablusgarp sahili açık- c:liJmiş olan itilaf bir ittifak misakı
L.,rmda duıra;anm ticaret vapurlann- dır ve Rus milleti şimdi bizim müt
dnn mü~kkll bir kafileye m:uvaffa- tefikimizdir> sözleri bütün gazete· 
)::ıyetle hucum etm!~lerdlr. Ikl n~r le E d · ed"l k d. 
bomba büyük bir vapura. isabet ederek r

0
ta.la ınTeJan tasvh~P hı me hte ~·. 

tamamen tnhrlb etmlşUr. Diğer bir aı Y cgrap ın aşmu anın, 
vapur da t:ım i.s3.bct.ıe ön tarafından makalesinin büyük bir kısmını bu 
hasara uğramıştır. . beyanata tahsis etmiştir. Muharrir 

d b 1 k 1 Al M M 
.. .. · tlnln lsimlerinl Sovyet hüklımetlne 

A:ıkara 16 (A.A.) - Moskova-ı Bu hususi trende bulunmakta gönderilmek 1sten.llen ~ gemlle-

a u unma ta o nn man, acar, olan Almanynnın oskova buyu1' blldlmıiştlr &> t hükfun tl bu gc-
Rumcn ve Slovak büyük ve orta d- elçisi von Schu1enbourg Alman bü- .nıllerln ~e~l hoktiku edüvel kn· 
çikrile mümes&illeri ve tıebaasını gc- yük elçisinin misafiri olarak şehri- !delerinden istifade edemtycce~I ceva.-
tirmckte olan hususi tren bugün saat mizde lcalmı~tır. bını vermLştlr. 

16,~0 da _Anka~aya ge_!miı ve 1 7,30 Von Schulennourg yann l>uradan .... ~ıiln ild6-~~;!ı..-:-~ldlnlinsanli 
Dün Llbyn snhill açıklarında Ingl- kurtuluş ~arbinde Rusya ile Büyük 

liz ticaret gem:lcrine bomba ntmağa Britanyanır. müttefik. olmalarının ilk 
tevessül eden dft..c;man tayyarelerin! defa vak' bir şey olmadığını hatır-

da :LStan'bula gıtmd: uzere hareket • Ü • • _ ..... r a ur~ ...,..u ~ - c e~ r -
• • M. ful . d b··lr..r:. tayyare ıle Ser ne gıdecektir. ayet edllmesl lüzumu et.rafında llerl 

e~tir. ısa er ıstuyon a u u- _ _ _ 

d H · · V le"'' • İ b Jd •d Ii .ı;urülen mutalfuılara cevaben, Alman 
met a ına &nCJye e aıeti proto- atan U AD gı en eyet Hariclye Nezareti ma.hltılerl Almanln-
kol ~d.fi lc~~a~:~~n .ATrbeJ ile EmL~- Ernacan l 6 (A.A.) _ Sovyet nn bu bJdelere baltlı kalmak için her 
yet ıre toru .,......11 ugay taraıuı- R h li b b I d v şeyi yapmış oldultlnnnı beyan etmek
dan aclamlanmıı ve Alman büyük usyaınm a • arpte. ~ u~. ugu tedlr. 

tayyarelcrimiz karşıfamışlar ve altı 1 k .• 1 k • 
2dtt Ynnkers-87 ile bir adet Messcr- attıl t:ıfn :,ohanr~- ~~ ~ demd~w.tedır: 
ehlmtt-109 tayyaresi düşürülmüştür. « tt.i ıı.. ıM".nnı otren ıgı :ı.aman 

H/15 temmuz gecesi nğır bom.bardı- Berlin'in isterilr bir buhrana tutul
mnn tayyarelerimiz Elevsls ve Has- muş olması hayret edilecek bir ~ey 
rnni <Yunanistan) ile Herakllon değildir. F°'uhrcı- ülkelerini fethet
(Gırid) de cl~man l~ali altında bu- mek istediği memleketler arasına 
lunan hnvn n~e7danlan!'1ı bombnrdı- nifak sokmak.tan ibaret olan rnutad 

elçisile Macar, Rumen ve Bulgar ~11 . ._1leketlerdekbı ~~lıuyubaı mumdes· Bu münasebetle AJ.marıyanın Sov-
1 ·1 • h • . d b 1 alt ııı ~ er mcnsu ını ı e te asın an yetler Birliğin~ bir nota vererek Bal-

e çı en ve fe mnız e 0 unm ta t 44 lcişilik bir grup memleketlerine tık dcnlzlne luı.ırtanl.' gemileri gönde-
o!8:n Alman, Rumen Y'C Macar kolo- dönmek üzere dün sabahki trenle rlleceğlnl blldii'dlğl, fakat Sovyet.ıerln 
naııı tarafından kar~lanmışbr. fsta•- h . • oelmit1lerdir buna menfi ve küstahça. blr cevap 

m:ın etm!ş.lerdır. Elevsls de hangarla- bil · · k k1 · d 
ra \' hareket s:ı.halan ile tayyarelerin C!lru te rar etme e, en :zıya e 

d T .. k b - ·ıı . ~e nmıze c. " • yon a ur mat uah mumessı en- . . . .. vermiş olduğu hatırlatılmaktadır. Fll-
le tehrimizde bulunmakta olan bü- 79 u kadın olan bu grup bır mud- hakfka Sovyetıer verdltıerl ceva.pt:ı 

orta~ tam lsabcUer kaydedilmiş ve korkmakta olduğu ilci düşmanı ken
y:ıngınlar ve lııfilfı.klar vukua getlrll- disine ka~; birleştirmiştir.> 
ml.,tlr. Diğer iki h<'defde de buna ben-

tün ecnebi matbuat mümessilleri ha- det istirahat ıettikten ıonra tahsis Alman hastane gemilerini tanımıya
zır bulunmakta idiler. edilen otobüsll rle Karsa gitmişler- cn.klarını ve bunlara ha.rı> gemlsl mu-

AJman, Macar, Rumen Te Slovak dir. amelesi ya.pacaklnnıu blldirmlşlerdlr. 
rer nefü .. ler alınmıştır. Amerikadan çıkarılacaI< 

Ayni gece, ağır bomb:ırdıman tay- Alman ve İtalyan 
y:uclerimiz Mc&lne'de doklara ve cil-
rrrr askeri hc'Clefiere büyük muvaffa- koncolosluk memurlari 
kıyctıerle netle-elenen blr taarruz Neyyor!ı 16 (A.A.) _ Ameri
ynpmıs~ardır. Tonlarca yüksek infilak kadan hudut haricine çıkarılacak 
kı·dretlı bomb.\ ve yangın bombası 1 
ntılmış ve b:-Jıriye gan ile lokomotif olan Alma, ve. ta~ynn konsolosluk-
d~pol!' nnda, tamsforrn:ıt.ör tesisatı lan memurlari1e saır Alman ve İtal
b r::ısınd:ı vf' antrepolarda büyük yan- yan müesseselerine mensup memur
r,1n?~r çıkn.nlmı."11r. Dort sırn vagon ların Nevyork .limanında bulunan 
rt e \erllmlcıtlr. Yangı~lan:ı alevi 100 ve eski ::smi Amerika olan vapura 
kilo'lletre ~ktmı gonınu!ordu. bindirilmcsLıe başlanılmıştır. Polis 

Dfin gece St~vcyş kanalı bölgesinde sıkı bir muhafaza kordonu teşkil et-1 
bl: m!ktar du•man tnyyaresl uçmuş- . . . 
tur. Btmlard;n biri,. gole, diğeri mış ve gazetelen bıle vapura 
P<>rt - Sald'ln cenubunda karaya çıkartmamıştır. 
duc:mfi<>tlir. ---------

Yukarıda zlkrt'dil<?n harektlttan lkl Hava akın•arı 
t:-yynremiz dônmcmlştlr. ~ 

Alman tebliği 
r,...rJiıı 16 <A.A.l - Alman ba.,ku

nırındnnlığımn trl>liği: 

İngiliz tayyareleri Bre-' 
men ve Hanovre'e 

bombalar attılar 

siyasi mümessillerile tebaası trenin 
At.kara ganndA bir saatlik tevakku
fu ~snasında şehrimizdeki vatandaş-
1an tıırafından izaz ve ikram edil
rniıılerdir. 

Örfi idare 
komutanlığına 

gelen mektuplar 

İmzasız olanlar nazarı 
itibara alınmıyarak 
yırblıp atılacaktır 

Örfi ldare Komutanlığından: Şarkta, hnrctttlt. mü alt şekfldıe \n
kls:ı.1 etnıcktedır. Birçok yerlerde Sov
yet ku•1Vetlt'ri urafından yapılnn ncv
mld:ı.ne hüculT'Jar düşman:ı kanlı zn
ytat vcrdınlc•ck püskürtülmüştür. 

Loncfrg 16 (A.A.) - fngiliz Komutanlığa gelen bir çok 
hava kuvv~tlerinin tebli~: 14/ 15 mektuplar meyanında bir kısmı 

Jn .. dtcrey k:ı'"ŞJ yapılan mücndeled" 
Alm11n hava l:uvveUcrl Newc:ıstıe'ln 
ş~ rkmda bfı;y .ık bir şllebl clıldl h:ısarn 
u •rnttn:ışlardır. Muharebe tayyareleri 
d•m M:ırgatc Hman tesisatını bombnr
dımftn ctmlşlcrdır. 

Dün gece hnfif düşman hnvn :ıruv
Tct.lerl Garbi Alma.,y:ı üzerlnae uç
mı•.,lar ve ::t?. rıılktnrdn lnCilfık ve yan
gın bombalan atmı.şlıı.rdır. Gece avcı 
tnyynrelcrlınlz 3 İngUlz savaş tayyn
re'i cJüı;firmüşlerdlr. 

gecesi lngiliz bombardıman tayyare- da imzasız. adre! ve hüviyetleri 
leri Brem en ve Hnnovre' u şiddetli yazılmamış veya hakikate uygun 
surette bc;mbardıman etmişlerdir. olmıyan tarzda yazılm14 bulun· 
Her iki Ş,S>hir üzerine de tonlarca maktada. Ayni zamMda mub-
yüksek infilak kudretli bomba ile leviyatlı:.rınm delilleri ve istinat 
binlerce yangın bombası atılmıştır. edilen esaslan da belirtilmemek· 
Breme;.. doklarında ve 1-bnovıe' daki tedir. 
sanayi binalarında büyü~ yarıgvnlar Muhtelif maksatlarla ve bir 
çıkarılmış ve mühim hasarlar tevlid hizmet ~a etmek kasdilc yazılan 
edilmiştir. bu mektuplarda İmza ve hüvi-

Keza Almanyanın batı şimalinde ytıtlerini tasrih edenJcrin zarure-
müteaddid diğer hedefle.r de bom- ti kanınıiye olmadıkea 4ahsiyet-
bardıman edilmiştir. Küçük bir tc- leri yalnız Komutanlıkça maliım 

K 
16 (A A ) 144 k" Tk Berlin siyasi mnh!lllerl Sovyetıerln 

.... . . - ışı 1 bu karanndn, bütfin garp alemini 
bir Sovyel heyeti bugün trenle 1stan- tahrik edecek şekilde insani prenslp
ı>uldan ıehrimize gelmiş ve saat lerl clğnem~k arzusunun parlak blr 

• teznhfirünü görmektedir. 
16,45 de aynı tr~nle Rusyaya hare-
ket etmiştir. 

Maçta kavga 
cıkaranlar • 

Ankaradaki müessif 
hadisenin mesulleri 

şiddetle cezalandırılacak 

Ankara 16 (Tele fonla) - Dün 
19 Mayıs stadyomunda Türkiye fut 
bol biri:ıci\ici müsabr.k:ılannın finali 
milli kümt birincisi Beşiktaş ile An
kara şampiyonu Gençlerbirliği ara
sında yapılırken kavga çıktığını bil
dirmiştim. 

Haber aldığıma göre hakem bu 
husustak~ raporunu Merkez Ceza 
Heyetine vermiş ve -alakalılarca la
zım gclt.rı takibata giriııilmiştir. 

Anka::ı:dll ilk defa olarak vukua 

1 
gelen bu müessif hadisenin mesul-

1 leri şiddetle cezalandırılacaktır. 

1 

Söylendiğine göre tahkikat, Be
çiktaş takımını mesul gösterecek bir 
mahiyettedir. Mcsul çıkacak takıma 
asgari bir sene boykot ceza~ı veril-
mesi ihtimali vardır. 

Bulgaristanda idama 
mahkum edilen Ruslar 
Sofya 16 (A.A.) - Askeri mah

keme bug"Ün, lngiliz istihbarat servi
sin~ malumat vermek ve casusluk 
suçlarile eski dört Rus subayını ida
ma mnhkuır. etmiştir. Zan altında 
bulunan Jiğer eski bir Rus subayı 
hapishanedeki hücresind~ intihnr et
mİş!İ:-. Mal)kumlar kararı yedi gün 
İ<.inde temyiz edebileceklerdir. 

Japon kabinesi 
istifa etti 

(Eaıtaraf! 1 inci sahifede) 

Kabinenin istifa~ına Konoyenin 
nezdinde saat 17,30 da yapılan fev
kalade hir nazırlar iı;timaını mütea
kip karar verilmiş, müteakiben baş· 
vekil trenle Hayamaya hareket et
mi~tir. Konoye saat 21,40 da Tok
yoya dönmüş ve kabineyi tekrar 
toplıyarak imparatorun yeni hüku
metin teşekkülüne kadar i,Iere de
vam edilmesi hakkındaki emrini teb
liğ eylemiştir. 

şekkül Rotterdnm doklnrını bom-
1 kalacağı tabüdir. Binaenaleyh 

bıı. d t • t' kendıs" m· d- m-~en·ı ve kanuni ce- f "J d 41 900 ] Roma 16 (AA.) - İtalyan orduları r ıman e rnış ır. ... eo ngı tere e . ö ü, 
l ·k ·· • d saret göremiyenlain imzasız 

Jtalvan 
Burada, vaziyetin fevkalade ne

zaketi dolayısile imparator ve impa
ratoriçe yarın öğleden sonra Tokyo
ya döneceklerdir. 

umumi kar.rtahınm 406 numaralı ngı ere uzerın e 52.178 yaralı 
tcbll~I: Londra 16 (A.A.) _ Hava ne-

1 

adres ve hüviyetleri tasrih edil-
Matsuoka, h"rkaç gündenberi so

ğukalgınlığından mu:t.tnrip olduğu 
için kabinenin fevkalade toplantı
sında hazır bulunamamı,, buna bi
naen kabine baş sekreteri Matsuo
kanın istifa imzasını almak üzere 
ihmetgahına gitmiştir. 

~ımr.li Afrik:ıda İtalyan ve Alman zaretinin tebliği: Münferid bir Al- mec:!en gönderdiği bu gı"bi mek- Londra 1 o (A.A.) - Resmen 
t"yynrcl"rl, yc.nldcn Tobruktakl tnh- tuplar mündericab namn itiba- bildirildiğine göre t 940 ik:ncika-
klmata, bataryal:ıra ve llmruı teslsa- man tayyaresi dü~ gündüz cenubi 1 re almmıyarak yırtdıp atıhcak· nundı.ı. bu senenin haziran sonuna 
tına fsabcUl endahUar yapmışlardır. Galles ile garbi ıngilterc üzerinde br. 16/7 /1941 kadar İngiltere üzerinde yapılan 
Diğer bir takım Alman fllolan, düş- uçmuştur. Bundan başka bir hadise Ö r· ld K 41 r ı are omutanı düşman 1-ücumları neticesinde 
mruıın ileri hnt.ınrda bulunan tayyare e1mamıştır. 1 
nıcydanlnnnı bombardıman etml.Ş'ler- Maltaya he.va akini Korgenera birı 900 kişi ölmüş. S2 bin 178 kişi 
dlr. Düşman, Sirenalk'ln bazı mtı.hd- :Ali Rıza Artmıkal y:trnlar.mış veya hastahaneye kaldı- Bir tesadüf eseri olarak ikinci Ko

noye kabinesinin istifası eski bahri
ye nazın Mitsumasa Y onai kabinesi
ni istihliıf ederek iktidar mevkiine 
geçtiği l 7 temmuz 1940 tarihinden 
tam bir sene sonra vaki olmuştur. 
O tarihte Y onai kabinesi lngiliz • 
Japon - Amerikan işbirliği taraftarı 
olarak telakki edilmekte idi. 

Jcrlnc hava nkmlan yapmıştır. Bir İn- Malta 16 (A.A.) -Resmi tebliğ: l'lll _____________ ,,J rılmı~tır. 
gll!ztayyaresi, Bardla clv~rında tayya- P.ızartesi ak,amı üç defa hava tehli- ----

re di\fi bıı.taryalan tarafından düşü- lee iJareti verilmiştir. Bombalar sivil Mısır ordusu lnh·ısarlar Vekı·ıı· 
rülmfiştfır. binalarda bir miktar hasara sebeb 
Ş:ırlti .Mrlkada 15 temmuzda Uslchc · olmuştur. N.: sivil halk, ne de silahlı 

fit gamlzonunn. mensup bir İtalyan lwvvetler arasında hiç bir zayiat ol-
kolu, düşmaııııı tahkl.m3tuıa karşı cü- _ı_.. ı_~ k b h 
rctkfırane bir ileri hareketinde bulu- ~auıg: giui as eri ir asar da yok-
nnrak muknvemctfnl kırmıştır. Düş- tur. 
nı.an kaçmağa mecbur olmuştur. T obruk' a taarruz 
~4 temmuz ~rlhlnde Uslchefit'~l"J Berlin 16 (A.A.) _ D. N. B. 

Ordunun tamamile sefer
ber edilmesi hakkındaki 

proje reddolundu 

nıusteml<:kc mufrezelcrl, Hindll mııf- · ·ı · b ·· ı 
rezelcrc hücum ederek bunlan birçok aıansına ven.en hır ha ere gore A - Halep 16 (A.A.) - Eimısri ga-
mevz1lerdcn çaknrm11Jlardır. Gondar man savaş tayyareleri .t 4 temmuzda zetesinin de yazdığı gibi ytik.sele 
civarında bnt::.rynlanmız, dÜ.'1Ilanın Tobrukta topçu dalı bataryaları _d f 1_ • • 1 b" _ • 
bir tayyaresini düşürmü.,"'tür. mevzilerini muvaffakiyetli bir suret- mu a aa &onseyının ta e 1 uzerıne 

F 
• b/ • . te bombardıman etmişlerdir. Müte- parlamentoya teklif edilen ve Mısır 
ln le ığı addit dtirm&111 topları susturulmuş- ordusunun tamamile seferber edil-

Hels:inki 18 (A.A.) - Fin rcsmI ıoo- tu:. mesin.: da!r ])ulunan proje reddedil-

ll~l: Bati Akdeniz vaziyeti miıtir. Bun• mukabil mecburi aa-
saıı Ve ÇAl'Şrunba gün}erf dil.şman le 1•L n• • L b 1 ' h le'- d Fhıliindlya topraklan üzerine bomba haldanda bir görüşme crıa ızmetinin m;a u il a ııan a 

atmamıştır. Aveı tayyarelerimiz ve dıl- Cebelüttank 16 (AA.) _ Batı parlamentoya bir kanun projesinin 
fi bataryalarımız 8 düşman tayyaresi Alı:denizdeki vaziyet Cebelüttnnk tel:lifi kararla~tırJmı~tır. 
dü~ünnüşlerdlr. Bu su:ctlc Finİft.ndl-
ya topraklan üzerinde diişfirüıcn düş- vali ve başkumandana general Gort 
man tayyareleri IH e baliğ olmuştur. ile Amerika hükumetinin Orta Şark 

Macar tebliği 
ve Akdenizdcki heyeti arasında mü
zakere edilmiştir. Bu heyet bir kaç 
gÜn Cebelüttımk' da kaldıktan sonra 

Budapcşte 16 (A.A.) - Macnr resm\ şimdi İngiltereyo hareket etmiştir. 
tebliği• 

Ordu köylüleri yağmur
dan memnun 

Ordu 16 (A.A.) - Son günler

de yağan l>ol f e.yizli yağmurlar mı· 
M · Al Heyet daha evvel Orta Şarka 

cum~cagre::rek nı~novyezırhtlıdkıum_ tnlad nl hii- giderek beş hafta kalmıştı. Heyete s::: v~ fasulya Z'Cl'iyatı için çok fay-
., ar annı B 11 • · l"k k d" d 1 1 t ş· d" k d v daha. genlere atmışlardır. · arrıman reıs ı • etme te ır. a ı o muş ur. ım ıye a ar yag• 

V andan !lonra Beyazı4 
ve Karsa gidecek 

ikinci Konoye kabinesi idaresinde 
Japon ta .. ihinin mühim hadiseleri 
funlar olmuştuT: 

1 - cMilli hizmet birliği > rıin 
tesisi ile taht.ddüs eden totaliter mil
li hareke' üzerine bütün siyasi parti· 
lerin dağılması. 

2 - Japonyayı Almanya ve hal
yaya bağlıyan üç taraflı ittifakın 
nkdi. 

Dahili ve harici siyaset 
Tokyo l6 (A.A.) - Salahiyetli 

B. Gavriloviç yakında hükumet mohfilleri ne dahili, ne de 

A kı d 1 k \arici siyaseti;- ana hatlarında hiçbir 
n ara an ayrı aca değİ~iJ.:.liği.l olmıyaCRğını bi)diriyor

Londr;ı 16 ( A.A.) - Öğrenildi- lar. 

Van 16 (A.A.) - İnhi!arlar Ve
kili Raif Karadeniz yanında Güm· 
rük Muhafaza Komutanı General 
Lütfi olduğu halde dün şehrimize 
gelmiş, başta vali, komutan olmak 
üzere memurin, zabitan, teşekkülle'I 
ve halk tarafından karıılanmıştır. 
inhisarlar Vekili b:.ıradaki tetkikle
rini bitirdikten sonra Beyaz.ıd ve 
Knrsa gidecelderdir. 

ğine göre Sovyetler Birliği hükumet- Japonyanin Amerikayi 
leri lngilten nin yanı başında müca· 
<!eleye iştirak eden Yıfgos?avyn, Yu- protestosu 
nanistan, Belçika ve Norveçi tanı· Tokyo 16 (A.A.) - Yomuru 
mnğn karar vermiştir. B. Gnvriloviç, Şimb-n gazetesi Çunking hükumeti
Yugoslavyayı tekrar Sovyetler Bir- ne Amerjka~ tayyare ve pilotlarının 
liği ne=dinde temsil etmek üzere yn· gönderilmesin" rnevzuubnhs eder~k 

l 

ALi ile V~ 
Boğaziçindeki sarh0t 

patırtıları 

Ali - (Uykusundan $1Çr 

rak:) Bu ne'? ~ 
Veli - (Kezn uyanıır! 

Korkma, korkma bir şey de 
Pencerenin dışından ııl 
avaı: bir koro şarkı ~ 

Turnalar uçun, 
Yayladan geçi:ı, 
Yanmı seçin 
T urnaaaalnr. .• ..A 

Ali - Yürei:,jrn hala ç~ır
yor... kendime gdeınedılll 
Neredeyim, ne oluyor, yahll"lı' 

- Canım, Boğaziçin.d~ 
1 yalıda misafir değil miyit 

On ikide odamıza çl)kildik 1~ 
tık .•• Pencereyi de açık brr•~ 
§JZ... Sarho§lar eandalla S"' 

yor .•• Bir şey değil... ~ 
- Of, aman... Bu ka ,si 

uyandmlışl •.. haydi balıkçıl 
haykırmalarını hog görcliJ1lrfİ' 
Şairane diyelim . .. Motörl ~ 
p_ahrtısını dı.. r.ıiltani\ti bir g~~ 
tu ve zaruret sayalım... tf 
amma. geC'C yarısıından s011 

hep bir ağızdan bu tarz sarJıOf 
§nrkıları çekilmez... ..1.,, 

- Boğazda geceleyin gür0 

edenler, cdenizdeyiz, bize k11~ 
tnn psşa karışırb snnıyorlıı t' 
elbet zabıtp ve inzibatın peJl1eı 
sini yakalarında hissedece~ 
ve yar.ıldıklannı anlıyacıık J~ 
dır. Karadl' gürültü etmekle ~ 
nizôe etmenin kanun nazarıl\ 
hiç farkı yoktur. 

B. Roose·velt'i~ 
harp niyeti 

Alman matbuatı butıd 
gayet ciddi olara1' 

kar§ıladı 

Sırası gelince Almat1l~ 
rın da vaziyet alacahl 

bildiriliyor 

--- ~ 
Bcrlin 16 <A.A.) - Berlln 

mahfilleri, bugün Aftonbladct 1 f 
r:ıızetesin1n Nc\;ork muhabiri t.ıril fıs' 
clnn verilen, B. Roosevelt'ln }.f1l " 
Dlıleşlk devlct.ıerlle Almanyn ııt11 
drı •harp vaziyeti doi;'llnnnk nif 
bllciircn h~rin Almnn matbtı" 11111 
rafından gayet ciddi olnrnk k"rr 
liığını tebarüz ettlrmekt~dlrler. thl' 

Bu mahfillerde, mntbuntın. sıı (ti, 
yet tar malıfillcrln knı,n::ı.tin1 oJ 41 
71ız nksettlrd!Cı hcvan olunm:ılt J~ 

Almnn Hariciy~ Nezaret.iııdc. ıJil 
h!!.berlnln d~ruluğunrum ~üp~1r ı 11 
ıncm~ktedir. Almnnlann kanııfl 

(Devam. sahife 6 sütun 4 efe) 

Haziranda batan lngi1İ$ 
gemileri ~ 

LondNl 16 (A.A.) - Hllıı ~ 
nyı içind:: bı.tnn İngiliz ve ınütl:ıJ' 
ticaret gemilC!'i tonilatolan hıık d' 
dak rakamla:- hissedilir dere'' 
bir iyilik göstermektedir. rt' 

Haziran ayı içinde dü~man hl'ııf 
ketile 79 ticaret vapuru batl111~ fi 
Bunun 5 2 si Jngiliz, 19 u rnı.itl~ 
ve 8 i bitaraftır. Bu 79 vnP0 t 
mecmu ton:lrıto~u da 329.296 dı' 

Emir Abdülilah Ara.P 
gençliğini hirleşmeğe 

davet etti 1r' 
E 

• ,.. 
Bağdad 16 (A.A.) - 111ır rt~ 

dülilah radyoda bir nutuk ııöyli)'~, 
Irak ve bütün Arab dünyası g 
}iğini birleşmeğe davet etmişÜt· ıle' 

Emir, hiikiımetin lrak menfııtı ~ 
• • • •1 ·1·1· • ı h0 

rının ve ı:;lıı.: a ının ::orunmall if' 
sunda uyanık bulunacağını bilclirfll 
tir. 

Ne demeli? 
h 

.. ..,..jı 
Tacıınrnış bir mu arrırıw 

ynzıyor: 

Amerika hava kuvvetleri g<'neralle- mursuzluktan sıkıntı içinde bulunan 

Tancada hür Fransız rinden Boyc~ de heyete dahildir. köylülerimiz böylece kuraklık tehli-

••k d P t ki A d 1 - kesini atlatbkları için derin bir mem-

kında Ankaradnn ayrılacaktır. Japon hükumetinin, Amerikanın bu 

1 B 
·ı - • . tdıditkn:- vaziyetini şiddetle protes-

rezı yarun vazıyetı to etmesini talep etmektedir. Aynı 

c 19? 4 - 1918 muharcbesl···' 
Yanlış bir tabir... tcı 
c Muharebe >, Frarı~c~d 

cbatnil!e> karınlığıdır. «Guerr' 
karşılığı ise charp> tir. 

6UU as i or e z sor a a arına 
Londra 16 (AA) - Alman yeniden lruvvet gönderdi nuniyet içindedir. Bundan sonrn ha. 

radyosu bir Tonca telgrafına istinad Lizlıon I" (A.A.) - Asor adn- valar nonnc.l şartlar iç.inde devam 
~dere~ Rabt.t"da bir hür Fmnsız su- lanndaki garnizonu takviye için fa. ederse mısır ve fasulya mahsulünün 
iknst.ı H".f ~~:ld~ği~i ~e 20 .kişinin 1 sıla!ı s~r~tte yeniden kuvvetler gön- geçen yıldan üç misli faz.la olacağı 
~evkıf tsd ld·gın: bıldırrncktedu. derılmıştar,. 1 tahmin ~ihnektedir, 

mo de Janciro 10 (A.A.) - Melodia gaz.eteaine göre eğer Amerika bu 
gnzetesı diyor ki: t "dd d k 1 b 

B zil "'~ U B" li"l ka pro estoy-.ı re e ece o ursa, un-
• re ya, ovYY<' er ır o ne rşı J k ı h 1 d 

yapılmakta olan harpte b!tnr:ıf de~ll- ~an . a~o~yaya ·arş~ ıarp azır a. '-
dlr. Brezilya, öteden beri büyük bir gını ıstıdlal etmek lazım geleceklır. 
enerji ile komUnizme knl'§l mücadele Böyle bir va?.iyet knrşısında Jnpon· 
dml · · · ~ 

Bu vazivetıe cmuh:ırcbe> 

dememeli; 
Harp 

demeli! 
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~KŞAMDAN AKŞAMA 

Şarklı ve garplı 
kaynanalar 

1 11::.::.....=.1 B=i.=:r=c;=•=r=~ 
, ____ İIİİlml&mml:mm--mmlal!ll ................ .-a... .............. ~--!E!l!J-----A' 

'- Bir mecliste tebessümle •akayla, 
Kaynanalard b h ' ,.. 
kat ciddi ci::;. a so.1.unuyordu. Fa-

Mütekaitler 1 Doktor Ziya Gün'ün cenazesi 1 Odun saklayanlar 
Arman Duval ve 
Margarit Gotye 
Y a~lıbaşlı bir tanıdık bana şun

ları söyledi: atıldı. 1 ıu muşa.hede ortaya 

m~ Avrupada kaynanalarla da
hurd arın ~~ı _çok fena olduğu tnet· 

ur. Turkıyedc v . 
ıark memleketler' d ~ umumıyetle 
kaynana • dıunad ~ ~ ~e, ekseriya 
liyoruz... evi§ ar• ıreçinir ; bi-

- Niçin acaba? 
- Hayrettir· H lb k. _.__. 

fazıı:n z· • a U 1 IUUI olmak 
••• ıra, garp) ) • daima a 1• ev enınce hemen 

Yoklama yerine kabul 
edilen şekil 

Hükümet, mütekn!Ucrle, eytam ve 
eramllln altı ayda bir ynpılan yokla
malarını kaldırma~ karar vermiş ve 
bunun da. tatbikatına geçllınl§tlr. 

ihtifalatıa kaldırılacak 
Üniversitede merasim yapılacak, 
merhumun Cerrahpaşa göz kliniği 

önünde bir heykeli dikilecek 
rür h • Yn ev açar' karısını alır götü
L • uıüyar kaduun yüz"" •. ı.._ Ali 
nın gün·· •• unu oer a-
çıkmll$ı .u ırormedİğinden az dırılb 
alan ~ap eder· Bizde ise, bir kız 

Malmüdlirlfiltlcrtnden üç ayda bir 
~alan mütekaldin, eytam ve era.
mlle bir kolaylık olmak üzere kabul 
edilen yeni şekil, bu vaziyette bulu
nanları bir defa Yoklama Ue müşkü
lMtan kurtanuı.ktadır. 

'Üç aylık m~ almakta olanlar, Bundan altı ay kadar evvel fesör doktor Besim Ömer Akalı-
ağustos ayı sonu~a. kadar nüfus kAğıt- servetinden bir milyon lirasını nın da bir heykelini yaptırarak 
lan ve maaş cüzdanlarlle, maaş al-
makta oldukları malmüdürülklerlne üniversiteye teberrü eden göz Cerrahpaşa hastanesinde tesbit 

d ' çogu zaman • • d 
a, Yahut ötede b anneaını e orta· 

açı.Isa dalı· ırakınaz. Ayrı ev 
Yaretleri 

1'.ı ~ece yatısı, sayfiye zi
runa "A• rn um. Hulasa burun bu-

müracaat edecekler, burada lrendilerl- doktoru B. Ziya Günün Cerrah- olunacak bir yere rekzetmeği ka-
ne mabtu birer tezkere verllccektır Bu d f t tt• x.ını ı t tı 
te7.kereler, maaş sahiplerinin nÜfus paşa hastanesin e ve a e 16 rar aş ırmış r . • 
kütüıtüne kayıtlı bulundukları nü- yazmıştık. Merhumun cenazesi 
fu.s m7murluklanna hitaben yazılım,_ bugu·· n Cerrah pasa hastanesinden Rektörlüğün tebliği 
tır. nürus memurları, bu tezkereleri ~ 
aldıktan sonra, maaş sahi.binin nürus merasimle kaldırılacaktır. t.lniversite rektörlüğünden: 

s ı ..,.anır. Gen d • • 
evifirler d Seb e e reçınırler ... 

"ar: Gar 1 ek.. ep ? ... Dahası da 
rnakul ~ 1 tdın tahsilli olduğu için 
lennse ~ ma ı değil mi? ..• Bizimki- kfitüğiine kayıt düşecek, bu suretle Cenaze saat on ikide hastane- Servetini üniversiteye tahsis et-

maaş sahibi bu şekildeki Yoklama ıı~ . . t·ı 11 ernlekete 
b ner llleVZud 

&fh oldukl • a pek Ymnuşak 
gelinleri Qek arı. ıddia edilemez. Zira 
rağrnen enııyorlar i;te... Buna 
dı.n ar~'ar~Jı kayınvalde ile dama
a~ba ? .. : yuzde doksan İyi •.. Neden 

bir daha her altı ayda bir yoklama den Beyazıd camisıne nakledıle- rnek sare ı e . me ve m .. 
r.aptınnak külf(?tlnden kurtulacaktır. cek, burada öğle namazını müte- bağlılığının ytiksek delilini ornek 
Olüm vukuunda, nüfus kütüğüne ölüm akip cenaze namazı kılındıktan olacak bir surette göstermiş olan 
kaydedlllnce, o maaş sahl.blnln öldü!tü . . z· o·· 
de alakadar nıalmüdürlü~üne bildiri- sonra talebesinin ellerın~e ünl- muhterem profesör Dr. ıya un 

.Y..Y..y. 

Şarkılı kadın ı· .. 

lecek, bu suretle muamelit daimi bir versiteye oötürülecektir. Üniver- vefat etmiştir. Cenazesi bugünkü 
lnt!zam dahilinde cereyan edt'cek, ay- sitede nut~klar ı:öylenecek bun- perşembe günü saat 12 de Beya-
nı zamanda da muhtelif yollarla, ölü . .~ '. b 

rek bir k d d e 1 opülecek. müba-
b. ' a ın ır d • • 

bı:.zı eşhasa alt maaşların almmsına dan sonra Eyilbe nakledılerek zıd camisine isal edilecek ve u-
dcvam olunmasının önüne geçilecek· orada defnolunacaktır. radan öğ\e namazını müteakip 

tir. Merhumun yüzünün maskı büyük merasimle talebesinin elle
ızıı:n bii .. k :ı onun ıçın .•. Ah 
· Yu annel • • • rnız... lhtiy l erımız ... Nıneleri-

hul eden ar ajadan ihtivarlığı ka-
başörtiisü, a~ne erimiz... Ba,Iarmda Adalarda 
tısı, ı:tözler· ~dnklannda dua mırd-
lerinde f ın e •efkat, her hareket-

eragıı.t 11 • 
tıı.sıı.r:ruf • e erınde ailenin B"l • 1 -
bir iş. unya 

1
ve kıVTaklığına yarayan ı etı o mıyanlar iskele 

d •. a nız ac ·1 k • • • k 
eleri dikilecek ~1 ece değil, ahi- uzerıne çı amıyacaklar 

ı:teııç nes1· ınsanlardı. Allah 
ların h. ı ve gelecek nesilleri de 
•İn • ımayes~den mahr on- Tatil günlerinde Adalardan son va
d · Zıra aksi hal şııhs· et.um etme- purlarla dönen yolcuların iskele üzer-

e cidden bir ' k ıy ın terkibin- !erinde biriken kalabalık yilzünden 
•anların çoğu bo lsan olacaktır. İn· miıhlm güçlüklerle karşılıı.,tıkları ve 
bediere kosar'l aş arı sıkışınca rna- bu yüzden bazı yolcuların İstanbula 
laı-1 ağ ar .• Bazıları da, ıa _ dönmek için vapura binemeylp Ada
lerind armış~en. b.ıle, fena bir .5 _ !arda kaldıkları hakkında Devlet De
devre e: .mazılerının sakin ve gun nlzyollan idaresine müteaddit şlki
la tnı hayallerinde cani :;ııat yetıer yapılmakadır. İdare, bu vazlye-

r. fte o zaman n· an ınr· tin önüne geçilmek için yaptığı ted-
~e.rdcai arkasınd~ n ıne, ~~t~alann kiklerde, iskelelerin üzerinde biriken 
lı~ır. Heyecanlı ruhi urlu ~uzıyle be- kalabalığa, te,şyle gelenlerin ~ebeblyet 
bır rükudet yar t arda adeta dini verdiklerini tesblt etmiştir. iskelenin 
dad mezarlar a ır. Esk~ dinlerin ec- e~ .~n tarafına biriken bu kalabalık 
onun i . h·'-'ına verdıği kı)'ln ti yuzunden, gerı taraftaki yolcular va-

Huı~ın Gl1J bulmalı. e Pu.rlara binemıemektedlrler. 
1 .. ~~a. ırcncliğini bit" . ( idare, bu malcsadla, önümüzdeki 
Cıı~ 1RlJldeı- k d" ~1' Y.a~ut haftadan itibaren, yenı bazı tedbirler 

etınıf) esk· en ı a.rzusıyle ıstifa aıacaıc ve teş:rJ. maksadUe iskeleye ge
aile İçinde 1 

fusu] kadın, böyle, hem ~ te bileti olmıyanların, yolculrdan 
ve sükun ~~dalı, hem de huzur .skele dışında aynlmalannı temin 
Yak verıcı bir insandı Sinnine edecektir. 

lfmıyacak • l • 
•Şu fan. h aş ere k~ma.zdı. 

• 1 ayattan k. · 
resıne kadar .• .. zev ımı son kat-
elle dünya somureyirn!» diye dört 
to l ya sanlrnazdı H'" • • • run armın · uvıyetını 
h manev- b·· 
abbet e•kl" d 1 ı.ınyeıine mu· 

L ,..ınea• 
na uzun • h .,eçırerek çok da-

.lır aya.ta • 
nı - belk' b. el"lfınek sırn-
2ın - eld; ~z~t. farkında olmalm
dı va. Cünk~ ~ıştı, Hos, farkınday
lln•Jbnayını .. :·· d«Ar~amdan Fatihayı 

ı t ... " erdı. 
• • ' C. alaturka d 
•t•nde b" 1 b" amadlar, ailenin 

Floryaya gidenler 
Florya ve Çekmece mesirelerine hal

kın gösterdiği rağbet her hafta art
maktadır. Pazar günü Sirkeci - Çek
mece banliyö trenlle Florya. le Çek
meceye gidenlerin adedi kırk altı bini 
bulmuştur. 

Dokuzuncu işletme mildürlü~ü hal
kın gösterdiği bu rağ"bet kar~ısında, 
muayyen tarifeden hariç olm.nk üzere 
gidiş geliş aynca ylnnı tren daha UA~ 
ve etmiştir. 

b b oy e ır kad k • .. e ulduk) • . ını aynana dı-
tu olurdu. arı ıçın sevişmenin imka· İki tacir arasında kanlı 

Ga..-pJı k ka vg daki nı adının, yeni hayatımız. a 
du~nu uk~ll~dlerinden. ne ruhta ol- Safa ve Mehmed isimlerinde iki ta.-
Büt"' Ro~Yoruz: Haris m· b • ı cır. bir kalny satışı meselesinden tc-

un enıeı· K . ı arıs. haddüs eden para ihtilafı dolayıslle 
lilde b" 1 endı! Suni bir genç- m~akaşa etmişler, kısa bir zamıında 
feyi •nef:~a: daha, biraz daha her munakaşa büyilmü.ş, bir arn.lık Safa 
nesle rne;1d Yontm~ ... Öyle ki yeni eline geçirdi~! bir ekmek bıçağlıe' 
dırrnı>acak an ~~~ıyf'cek, nefea al· Mehmedl başından, kolundan ve dl~e~ 
lJyaaIJıt t •.• Bırıncı derece faallik... bazı yerlerinden yaralamıştır. 

S' .' an. feragatten es k HMlseden haberdar olan zabıta, ya-
ın.,, cins· • er YO ••• ralıyı tedavi altına aldırmış, suçlu ya. 

•uretJe 'r 1 ıyeh noktasından ayni kalanarnk Beyoğlu Adliyesine teslim 
ferat:at ~~.olan, ailede uysallık ve olunmuştur. 
da bulu ıyen, tef olmak fıtratın- ••nuuuuıuınuınntm11tonıuuu11nıu111111111unıuıuuıt1tl 
RarpJı nllh darnadla. onun için, 
lllfarnı;:r::ı,ukallidi ihtiyar kadın an-

Anlatb~ 
ıe, Um • esbabı mucibe doğruy-
deği(d· UJniyeUe kabahaUi damad 

ır. 

A:h eski b"" •. k Y-.rJIUnad UYu anneler ••• Ah ihti-
an evvel ihtiyarlığı kabul 

eden eski anneler ••• 
Ve o neslin yetiştiriği kayınvalde-

ler .•• 
Eli hürmetle Öpülüp hafa konabi

len muhterem kadınlar ... .... 
Meclisteki genç damadlar hazin 

hazin içlerini çektiler. ' 
(Vl- Nu) 

almmıştır. Bu mask merhumun ri üzerinde üniversiteye getirile
heykelinin yapılmasına çok yan- cektir, burada nutuklar söylene
yacaktır. üniversite Ziya Günün cek, merasimden sonra Eyübe 
heykelini yaptırdıktan sonra kaldırılacaktır. Bütün profesörlc

Cerrahpaşa göz polikinliği önüne rimizin, doçent ve aslstanlanmı
dikmeğe karar vermiştir. zm İstanbulda bulunan talebele

Ünlverslte rektörü aynı zaman- rimizin merasimde hazır bulun
da iki sene evvel vefat eden pro- malan rica olunur. 

Barbar osun 
hevkeli 

Beşiktaş karakolunun 
bulunduğu yere dikilecek 

Vali ve Belediye Reisi Dr. L\1tfi _Kır
dar, dün sabah yanında Belediye Imar 
müdüril ve §ehırclllk mütehB.Mıst B. 
Prost oldu~ halde, Baroaros'un tür
besine giderek. türbenin imar planla
rını ve lstlmlak işlerini yerinde tedklk 
etmiştir. 

Belediye, meydanda Barbarosun bü
yük bir heykellnl dlkme~ de karar 
verml§tlr. Vali ve Belediye Reisi dün 
yaptığı tedklkl.erde heykelin dikileceği 
yeri de tesblt etm1ştlr. Heykelin, is
timlak edilerek yıkılma.sına başlanan 
Beşiktaş karakolu sahasında dikilmesi 
kararlaştııı.lnııştır. Heykel, heykeıtraş 
B. Hadi ve Zühtü ta.rafından hazırın.
nacak ve tabit büyüklükten birkaç 
misli daha büyi\k olacaktır. 

Heykelin, ayni zamanda denizden 
görülmesi için bu saha baştan başa 
ıstımlfık olunarak park haline ifrağ 
edilecektir. 

Barbaros türbesi ile sahil arasında 
bulunan çatal, bıça.k fabrlkasınııı Is· 
tlmHl.k mua.n-."1es1 tama.mlanınııJ ve 
fabrikanın yıkılma.sına baŞlanmıştır. 

Adliye Vekilinin 
tedkikleri 

Bir müddcttenberi şehrlmiroe bulu
n:ı.n Adliye Vekili B. Hasan Menem~n
cloğlu dün sabah Adliyeye gelerek oğ
leye kadar tedklkatla meşgul olmuş· 
tur. 

Vekil, ö~leden sonra müddelumumt 
B Hikmet Onatla. birlikte Beyazıtta 
bulunan Fatih sulh hukuk ve cez:ı 
mahkemelerini, Sultanahmcdde Tapu 
dairesinde bulunan asliye ve sulh hu
kuk mahkemelerini teftiş etmiş, mil
teaklben de, Eyüp sulh ceza ve hukuk 
mahkemelerinin bulunduğu Eyüp ka
zasına gltm~lr. Vekilin buralardaki 
tedkikatı akşam geç vakte kadar de
vam etmiştir • 

B. Hasan Mene.mencloğlu bugün de 
adli tedklklcrine devam edecek, yarın 
İmralı adasına giderek İmralı ceza 
teşkllfıtını gözden geçirecektir. 

1 KOCVK HABERLER 

* Ticaret odası umum1 heyeti dün 
toplanmıştır. İlk olarak eski raporlar 
okunmuş ve miiteakiben Borsa idare 
meclisine Oda na.mına iştirak edecek 
azalar seçilmlştlr. Bundan sonra. nar
gile ve yazı makinesi imal eden mü
esseselere verilecek kAr hadleri görü
şülmüş ve toplantıya nthayel vt'rll
mlştlr. 

Borsa idare meclisine Murad Fortun 
lle Kerim Attar lştlrnk edeceklerdir. * Sarıyerde bir anba.rda çalışan İb
rahim Düı.giin ismindeki işçi, büyük 
bir erzak çuvalı ~ıma.kta Jk.en, aya
ğı burkularak yere düşmüş, sırtındaki 
ağır nohut çuvalı altında kalarak ezil
miştir. İşe el koyan zabıta, Ibrahlm 
Dü7.günü hastaneye yatırmıştır. * Dün, Eminönü mıntaknsında 16, 
t.Tsküdar mınta.knsında da 17 esnaf, 
muhtelif Belediye suçlarından dolayı 
cezalandırılmıştır. Aynca Emlnönün
de yürüyen tramvaylara binip inen 
yedi kişiden de birer lira para ce7.t\Sı 
alınmıştır. * Caddebostıı.nında oturan 20 yaş
l:l.rındo. Necmeddin, tramvay Çukur
bostan tramvay tevakkuf mahallln!! 
gelmekte olduğu bir sırada, durak ye
rini beklemeden yere atlamak istemiş, 
fakat bu sırada. başı, Yolun bir kena
nndakl direğe çarparak yaralanmış
tır. İşe el koyan zn.bıta, yaralıyı tedavi 
altına aldırmıştır. * Fatihte oturan Salih Ocmlrltcsen 
!sminde blrt, evvelki gece fazla sartıo~ 
oldu~ halde Bahçekapıdan geçerken 
ayağı kayarak düşmüş ve ba~dan 
ehemmlyetll surette yaralanmıştır. * Bundan bir müdde evvel. Kemal, 
Halid, Ziya. ve Rıfkı lsimelrlnde dört 
arkadaş geoe yansından sonra otomo
bille bir lçkl Aleminden dönerken Ta
ra.bya sahlllndıe kavgaya tutuşmuşlar. 
bir aralık, miivazmeslnl kaybederek 
denize yuvarlan.an Rıfkı, akıntıya ka
pılarak birkaç dc.t:lka içinde boğul
reuş, cesedi blle o zamandan bu zama
na kadar bulunamam14tı. 

Kemal, Ha.Ud ve Ziya, arkadaşlan
nm bu şekilde ölümüne sebep olmak 
suçlle ikinci antrceza mahkemesine 
verllmlşlerd.L 

Dün bu muhakeme bltml§ ve müd
delumumt, .suçlulann, ölüme aebeblyet 
su~lle cezaiandınlmalannı tsteml.ştlr. 
Mahkeme. tarar vermek üzere, muha
kemeyi eylillQn 2' tine bırakml4tır. 

Bay Amcaya göre ••• 

Belediye sıki kontrol 
yapmağa karar verdi 

Odunculann, odun narhmın azlığın
dan bahsUe, odun satmamağa başla
dıklarını yazmıştık. Bu vaziyet karşı
sında, halk Belediye ve Vllf.\)'(!te bir
çok müracaatler ynpmnktııdır. Beledi
ye müfettişleri dünden itibaren şehri
rrJzdekl bütün odun satış müesst"selc
rlnl teftişe başlamışlardır. Teftişler 
esnasında hakikaten malını piyasaya 
nr-Letmek 1stemlyen oduncular görü
lürse, haklarında Milli korunma ka
nununun 32 ııcl maddesi mucibince 
takibat yapılacaktır. Milli korunma 
kanununun bu maddesi 500 liradan 
5000 liraya kadar para ceznsllc iki se
ne-den beş seneye kadar hapis cezası
nı ihtiva etmektedir. 

Fasulye stoku 
Ticaert VekAletlnin fn.sulye için f.\za

mi satış fiatı tesblt ettikten sonra ev· 
velce yükse-k flatıerle fasulye toplı
yanlar müşkül vaziyette kalmışlardı. 

Hük\1met bu taclrlerin mutazarrır 
olmamaları ıcın, ellerinde bulunan 
stokların hepsini devlet hesabına mü
bayaa etmeğe karar verml.ştır. Vekf.\
~f'tln bu husustaki tanılın! bugün alıl
kalı teclrlere bildirilecektir. Tacirler, 
ellerinde bulunan fasulyelerden birer 
kiloluk nümunelerle, bunlann mali
yetlerini alakalı makamlara verecek
lerdir. Fasulyeler değer flatlerle der· 
hal mübayaa. edilecektir . 

Yeni stadlar 
Çukurbostan sahasının 
tanzimi ihale edildi 

İstanbul Belediyesi, iyi bir şekilde 
tanzim olunması kararlaştınlan Çu
kurbostan stad sahasının tanzimini 
dun ihale etmiştir. Mliteahhld tanzim 
işini en kısa bir zamıında tamamla
mayı teahhüd etmiştir. Bu işe 42 bin 
lira Mrfolunacaktır. 

Vali ve Belediye Reisı Dr. Lütfi Kır
dar, dün yanında şehlrclllk mütehas
sısı B. Prost olduğu halde, Dolmabah
çede lnşaat.ına bn§lanmış olan İnönü 
stadını tedkik etml.ştlr. Bu sene stadın 
toprak sahası tanzim edilecektir. Bu 
itibarla tanı.im olunan sahada futbol 
maçları yapmak lrnUnı temin oluna
c:.ı.ktır. 

Hamal ücretleri 
Şehrin muhtelit .oomtlcrtnde çalış

makta olan hamalların aldık.lan üc
ret üzerindeki nl3t>etsizllk etrafında 
alakadar makamlara yeniden şlktıyet
ler yapılmışır, 
Öğrenlldlğlnc göre, Clbo.llde umuml 

mağazalarda çıılışan hamallar bir çu
val hububatı üç dört kat binaya 4 ku
ruşa çıkarmaktadırlar. Halbuki umu
mt mağazaların tacirlerden aldıklan 

- Geçenlerde bizim oğlanla ko
nu}uyordum. Okuduğum romanla-
rm kahramanlarından bahsediyor
dum. Uf arasında Arman Duval is
mi geçince bizim çocuk sordu: 

- O da kim? 
Adeta taşırmışbm. Çünkü bizim 

gençliğimizde Annan Duval o ko.· 
dar kuvvetli, o kadar cruılı ve üzeri
mize o derece tesir etmiş tipti ki 
sanki aramızda yqıyormuş. hayat
ta İmİf gibi ondan bahsederdik. Bu
nun için dünyanm en büyü hayre
tiyle sordum: 

- Vay sen Arman Duval'ı tam
mıyor muamı? 

Gayet tabü cevap verdi: 
- Y 0000... Nereden tanıyaca· 

ğun? Ne it yapar bu zat? 
Delikanlılık çağında üzerimde bıa 

kadar muazzam tesiri olan bu ada
mı oğlumun tanımamasına hayret 
ediyordum. el.adam O KamelyH 
romanıru:ı elden ele dolaştığı sene
lerde birçok gençler onun gibi gi. 
yİnmeğe, onun gıÖİ hareket etineğe, 
onun gibi konuşmağa çal!fırdık. 

Yalnız bizim mahallede benim la· 
mdıklanın arasında yedi Arman 
Duva: vardı. 

Ladıun O Kamelya romanında 
taklid edilen yalnız erkek kahraman 
mı idi?. Hayır... Bir gazetede oku
muştum. Bu roman çıktıktan sonra 
yeryüzünde milyonlarca genç ka· 
dan, milyonlarca genç kız saoasağ· 
lam ciğerleri varken sırf Margrit 
Gotyeve benzemek İçin: 

- Öhhö öhhö !.. 
Diye yalancıktan kısık kısık ök· 

sürürlerm~. Garip vey değil mi? 
İhtiyar dostmn sustu. Evet ben 

de pek yaşlı olmamakla beraber 
genç kızlar ve genç kadınlar arasm
da verem ~öi solgun, romantik gÖ· 
rünmenin bir nevi ruh inceliği 
addedildiği devirleri bilirim .•• 

Fakat bugiinkü insanlar Arman 
Duval ile Margrit Gotyenin pa
buçlannı dama attdar. Çok şükür 
artık onları taklide yeltenenler yok .• 
•İmdi daha yeni, daha asri roman 
kahramanları e-özdedir. 

Hikmet Feridun Ea . .................................... .. 
Yeni tren 
seferleri 

Haydarpaşa - Eskişehir -
Afyon hattında izdihamı 
önleyecek tedbir alındı 

hamaliye ücretlerinin 10 - 15 kuruş Ankara 16 (A.A.) - Bize veri
arasında oldu!!u ve bu ücretlerden ha- len mdumata göre Devlet Demir· 
malların istifade edemedlklerı söylen- il ·d · c.. d H d 
mektedlr. Şehrin bu semtinde hamall- y.> arı ı . are~ı tarann an ay arpa-
ye ücretleri bu kadar düşülı:: olduğu şa - Eskışehır • Afyon hattında yol
halde, Sirkeci ve Yeni postahane ar- cu treninde vaki izdihamı oolemek 
kasındaki semtte ç&lış:uı hamallar çn- ve bu kısım yolcularının da daha 
val başına 20 - 50 kuruş arasında üc- müsait bir şekilde seyahatlerini 
ret istemekte ve tacirler bu ücreti ver- mümkün kılmak maksadile Haydar
mediklerl takdirde, işleri yüz llstü kal- paşadan F.ski:ıehir ve Afyona 18/ 7 / 
maktadır. 19 A ı ·· ·· d f 

Belediye İktlsad müdürlfiğü ve Mın- "'. c~ma gunun en ve A yondan 
talca Ticaret müdürlüğü hamaliye me- Eskişehır ve Haydar paşaya 19 / 7 / 
selesini esaslı blr surette halletmek 1941 cumartesi gününden itibaren 
için lüzumlu faaliyete geçmişlerdir. munzam bir yolcu katan işletilecek-

T aksiler hakkındaki tir.B1J katann Haydarpa:ıadnn hl-
yeni karar kışı 7.15, Eskişehire varışı 17.35, 

Taksilerin tek ve çift olıın\k birer k~lkışı 18.45 Afyona varışı 23.45 
gün fasıla ile ranııyettc bulunmaları dır. 
usulünün kaldmlacağı yazılmıştı. Ko- Diğer taraftan Afyondan kalkı~ 
ordlnasyon heyetinin bu husustaki 3.42, Eskişehire varışı 8.50, kalkıp 
kararı henüz VilAye~ teblllt edilme- 9.25, Haydarpa~ya vnrışı 18.52 
ml.ştir. Kararın bugünlerde tebliği di ve bu trenlerin Ad 
beklenmektedir. • apazarına ve 

Haliç vapurlari devlet 
denizyollari idaresine 

geçti 
Hallı; vapurlarının, Devlet Ocnlzyol

la.rı tarafından 1şletllnıoo1ne dün sa.
bahtan itibaren başlanml§tır. Vapur
l:ınn hepsi Mıntaka Liman reLsli~ln
de Devlet Denlzyollan namına tescil 
edil~lr. 

Ad-pazarından karşılıkları da var-
dtr. 

Verem mücadele 
cemiyeti Beykoz 

fubesinin dispanseri 
İstanbul verem mücadelit cemlyett 

BeykO'l şubesi dispanserinin açılış tö
reni 19 temmuz cumartooı gilnü saa\ 
on beş buçukta yapılacaktır. 

- Dün biz.de ·· · · · · ~ardı Lay Amc muhun bır mısafır] ··."Altını§ yaşına geldiği halde de-ı ... Sinemayı yeni gören orta Ana-ı ••• Elel..triği de 
a,,. mzı. •• dolulu bir vatandaıl.. sonra görmüı··• 

Çümhuriyettenl ... En çok şaştığı ıey radyo ma-ı B. A. - O, makineye değil, ha 
kinesi oldu. Alaturka şarkıları derin şehir şarkılt.rının neresi bizim diye. 
bir hayret içinde dinledi!.. alaturka ıarkılara ıaşmıştırl .. 
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Sahife 4 AKŞAM 

Jlollywood'un içyüzii 

Gazeteciler Marlene'yi 
imti an ediyorlar! 

San ta Fe ekspresile 
neler 

Amerikadaki 
cereyanlar 

:Ayan izasindan Taft 
lılandaya asker sevkine 

al ey dar 

17 Temmuz 

Sağlık bahisleri 

En müziç ve en tehi 
keli haşere: Sinek 

Kış imdadımıza yetişmese sinek/il 
neslini tamamen mahveder/et 

Sinekleri imha etmek için bsf 
vurulan muhtelif çareler 

RADYO 



Bi~ t~vsiye Ve bir hadise aleyhinde daha §iddetli olarak 
T Dünku Yeni Sabah' da B··ı d tathilt edecekleri bu tarzda bir 

I Suriyede 
tabii hayat 
avdet etti 

BULAK MATBAASI 
ve 

YAKA Yii MISRi y 
uranlı imzıısilc spor yazım. u cynn- plarun muvaffak olup olamıyaca- İngiliz gazeteleri anla§-

zan zat y h .. d. 1 L F - ka · I · 1 MJsırda, Dk Tiirk mattxw;:ı 4 teşrini- ma.t.m neşri için bir de gazete çıknı'-
: gmı il ıse er gösterece&tir. ... mayı iyi r§l ıyor ar sanı 1821 (H. 8 Sa.fer 1237) de cBulıı.b mnğı düşünerek doı..-tor Clot teyt bn 

-~··· Sporun her liranlUUn en kat Almanlar Sovyet Rusyanın ta. ıes1s edilmiş ve illC bastığı kltnp ta işe memur etti. 
Y~ ııck ınernbcai bizi bekliyor ni- geni§ ülkelerini işgal edecek oluT· . B B C. _Kamusu italyanl ve arobt - 1822 de ~vaknyii Mısrlyyc:o ntn birinci royı-
çın duruyoruz ve yüksd : 1arııa İngiltercyc kar§l ne yapmak Londra 16 (A.A.) - · · : ne..,..,..lunmuştur. Bu sebepten 1822 ta- m 3 Kdnunnevvcl 1828 (H. 25 Ccm:ızl-
ruz) . .> cnu;ro- 1 Fil=_.:n ..... Arap matbuatı, Suny· ede- ..-·- ,_ . ,-li _ , iııteyecek emi bilmiyoruz.> diye- ...... .... tftxln.l 'Mı5ırda. matbaanın ba.şw.ngıcı ....,.., _ ,elcvvcl 12«) de neşrolundo. O:ızetc-
. Diyor T.e Yazısının b 0 

• rck bu kan~k ve muazzam mcse· ki vaziyet hakkında malumat ver· olarak alıruık doğra olur. \J,,."t.~~u.{ı mn JUi. işlerine nezarete o zam:ın 
Clc ~u fikri ilnve ediyor:r Jcrme lenin ceva1:>mı vermeie çaı.,m.a,. melcte elyevm sükunun ve tabii ha- Bttia::k matbaasının bAnisi Mehmet ~J\ .. ..ar,..-.tıiı ~ J...~- ~ Mm.rın tanuuru.ş Cıllmlerlnden olan 

c porda tckarn-l .. · 81 karilcrine Na.reddin Hocanm ün avde• etti~i yazmaktadır. All paşa. Ka.valilı bir Türktür. Maldm y~; ~, teYh Rtuaa Tahtnvi memur edılmiştl. 
ıad· ter, be da an .. ·lı:ure2~~ -~c~~ct Londra 16 (AA) _ Surlye oldu~ üzere henüz cARaı iken Meıh- ,,~~ Gazetenin başlığı. arkasın~n güneş 

ı_ ._ ~ -.v mCf}:.ur cbilenlcr bilmiyenlere öi- met Ali 1k1 yuz- kadarı Arnavut ascrlle . " .__ " - dolan bir ehramla süslen-' .. tlr. Isim 
en, -.lüp ııev.ft.; d - gıaın- -....:.....!>" LL--1 habrlatmaLtan mütareke .... rtlannı tefsir eden li- ---= ır~::;;:_n_..ı.; .. ••111L"L.an ·~ A . _ •-n en dogar .. .> ·~- l1XTilSlll & ,.... Fransızlarla. bn.rp etmek ilzıere Mısıra ~-rı.~-ır- 'r!'"'.,,,-~~ bu ehramın üstünde yazılıdır. 

A. 'kyru gun P%etelerde çık.an b" batlı bir ite yarama~br sanı- mca gazetesi başmakalesinde diyor g1tmlştl. Fransızla.tuı Mısın teaetnıe- ~ f-"" •Vn1cayll Mısriyye11 yahut cElvakayU 
• n ara telgrafı da fU haberi ır yoruzl ki: cVJCby bilkUmetinin poyun ei- Jıerinl müteakip el altından !dan? et- ~~w.;-~ .ı..J... : .&..?_, "' Jd"lıi Mısrlyyc:a nJn henüz ilk sayılarını bu-
tıyor: '\il&- Jkmal L_____,an~ m~i yüzünden mihverin Suriye'ye tJti kıyamlarla tpilda Osmanlı dev- -- · .,...,,., -~,,....n-::Vı lup göremedim. Phlllppe de Tarraz 

< ... Sinirlerine h•lcim l RUTJN. hululü durm~tur. Suriye ve Lüb- letlnl temsil eden Husrev pa.şa.Jl kaç- ;,wı~ cAraplarda ga?.Ctecllik tnrlhb adlı 
~~ Ct>r.çlcrbirliği a oyuı::.?· Lise, orta ve ilk: okullarda ili- nan halkı tam bir istiklal ve haki- mağa mecbur et.U, t>aş.gz olan Jtöle- ~ ~W . - . eserinde bu gnzetenin ilk sayılanmn 

ucum eden B •1t arına male kaian tald:>elcri yetiştirmel2 miyet vaadini almJJhr. Bunda Fran- menlerle, ma,badma nail olmak eme-, " '-. o>_,.._l'::~• türkçe olduğunu sonra türiqe - n-
Yıs stadında h Cfı_ taılılar, 19 Ma- üzere her tarafta ikmal kurslari Anm Surıy· cdeki menfaatlerine d~ ıno, işbirliği yaptı, bllllbare onlara ~~~.;-ı,1-!5" rapça n~redildlğint, bir müddet sou-
rncrni• 1 ugune kadar görül- a~ldı. 1tarF da harekete geçU. ra yine yaLıız t.ürkçe, bllAhnre yal-
d '"' 0 an hem m" ·ı K - hınan b.iç bir teY yoktur ve Fran- M hm t .. ,. tayinine delillet eWI! nız Arapça neşredildl~lnl kayctctmek-

e çirkin bir h• d" uesııı ve hem uralarm nuıl bir netice vere- ııarun bu menfaatleri İngiliz men- Burşlt ~ D; başlangıçta iyi geç!- ıedlr. Elde etti~m diğer btr mallı-
•errnişlerd" P alis~eye .ehebiyet ccği elbet timdiden kestirilemez. faatle::ine muhalif te değildir. nerek vezirlik tiitbeslnl nldı. Onun ~..-ı...ı..,.,~.;~. mata göre ilk sayısında pek nz türkce 
&~erine .•.. ;'· o ın müdahalesi Faltat gdecek derı yılı heaalima. B. Churchllrin kaydettiği gibi, namına. kölemenlerle bir muharebe ... ,,r.. varmış. Bunun bir ma.hzur oldu[nı 

<Niçin duru 
0 

gerelt talıebe, gerek öğretmenler. ıon ilci ay içinde Orta Şarktaki as- de yaptı. Pakat Hu1'ft pqmun nzt- · ._, ı görülerek ikinci sayısuıdan 1Ubaren 
~İYoruı.h di Y ruz Ve yük.sele- iizeriınde iyi tesir yapacağına ıüp- kcri vaziyette basıl olan iyilikten yete tamamlle h"1m olmak eme1Ue, dır. Blrtnclslnde kelimeler hece sırası gaz.etenin tahrir hcy'et1ne bir Turlc 
da teltarnü} . ~e •oran ve capor- he yoktur. dolayı meır-nun olmakta haklıyız. kendisini bertaraf etmek tasavvurunu ne tertip, 1klncls1ri~ me"VZO ii3erlne muharnr 1llive olunmuş. 

le
edcn IJ>or rnJÇuhına r~~abdeb tavsiye Yazın J)u en aicalc günlerini lngi]ız" Luvvetlerı· ıı"mdı" Şark~ Akde- Öğrenince onunla da mücadeleye gt- tamlf edllırujtlr. cVnkayli Mısrlyyeı. nin bu ilk Türk 

rnr b Eu '- d d & 1 ..... l K tll ta-"" nt'-- ı••yadm- +-~matbu kitabın 1talyanca bir Jl\--t muharriri o zaman henüz bey olan ve aradan . • 1 _ e u suret· Ba<;.T a en öğrenmelt veya kad k 1 • ..,.. uvve .... u ... "'""""'"' "' LtJı: ut!." 
Ylrttri d d nizi Türk hududuna ar ontro - da olan Babılili nihayet Mehmet Aliye olır.ası da o mmankl yiibel:: mekteı>- Sami pa.şadır. 

ıneden cevah ort saat geç- en öğretmekle ıcçiımeie JT"CC• lerı· altında bulunduruyorlar. rdl lerln bir kısnımda derslerin t•"'-"'ca Snmi P""a Moradan Mısıra 0clmlş-
7 orl.. ını almı• 'bulunu- bur o,_ '-"" bi ı.. " nıl u valilik payestnl ve . --,,-.. -.. " 

" ııanw:: r nayu yo acnıuar Orta Şark timdiye kadar bfrinc.i Mehmet Ali tek bafma MısmL hA- olarak okutulmakta olmMDe tzah edi- ti. Mora tbtilfilinln sebeplerini kes· 
Kendi \:endi . . ve gelecek'. yıllarda yine böyle bir derecede mühim harb .abnesi 0 ]. tim olmıca. BabıAll ~andı. Onu lebnır. bet~ hal ve şekli telhisen ya7.arok 

larııyoru%1_. D'llZ.ı ne kadar az lkıbete uğramamak için ikmale muştu. Şimdi Suriyeyi ele geçlmıelc· nza.kla§tırmak mabadlle bir taklm Bulak matbaasının büt.ihı neşriyatı- Mehmet Ali paşaya verdi. Bu yazı çok 

Ce b - lialmama~A". yahut ikmale bırak- daha . d L tedbiri- n1-.. 1M +a...hhfis etti ise de nı tetkikle bunlıtnn tik blr Jfstesini takdir edildiğinden Samı bey »ulak 
VQ -z b" l le bu vaziyetimiz zıya e &UV• "• ...... "'6"' ~., matbaasına müdu-r ta....., edildi Bil~ 

V .... ır sua mamağa ç.allf&caklardırl.. Ş ,_ h Mehmet All bunların hepsini önl«ll. tertip eden müverrih Hammerd1r. ,,... · .. -
• akit rcfikirniz.d .. 1 vetlenmiştir. Ve Orta arun e c.m· ~e Mısır vallsi olarak kaldı. Ta.rlhlnln fraDSI7ıCA t:ı.b'ının on r " ' '\Cl hare Morayı fethet.nıeğc giden İbra-
ıınden hltralar e gun erin pe- .&pir muhabere: miyeti de bu nisbette artmııtır.> Mehmet All fönmJ idi. Fn.knt müt- cildinde Bulakta. basılan 38 tU.ap unk- hlm paşa maiyet.inde bulunan Sami 
Kurnça)'ı d·· Yazan Hasan . Daily Telegraph gazetesi de cNe hiş ~usı ona. ilmin kudret.ini pek gü- kında. ma1ünı.at vardır. bey yine Mı.sıra nvdet etti ve MehmPt 
nasıl alınac:~) <bu. harbin ıonu ti'sküdar. ".t'. K. ojtluna. - Bordutu- 'büyük fark> haılığı albnda diyor Bel öğretmişti. Müstaldl olarak Sş ba.- Hammer, kitaplan ba.sılıll ı;ırasına !~ paşaya yamrlı hizmetlerde bulun-

Muharriri • dıye soruyor. nm: istasyon 25,47 - 16~ - 19,75 kısa ki: cŞerefli adamlarla iş görmek fma geçince Avrupaya bir çok talebe göre kaydetmiştir. Relnaud adlı diğer Kütüphanelerimizde maattce~ı 
İçinde: < •.. nİn ~~~21 ?uçuk satır ~.3~ecı:'ı::!eı;~.,3!° -~ı!~ liqkadır. Suriye mütarekesinin en gönderdi. Bir ç<Jk yüksek mektepler bir zat da bu J?taplan 55 e çı~rarak cVakayil Mısriyye» nin bir kolekslyo-

.. 1,111111 ga,ıız. erın Almanlar dır ya;.,........ l>ariz vasfı, mütareke ıartlarının a~tı. Müke~l blr mnuml kütüpha- mevzularına. gore taksim ve c.ıourn:ıl nu mevcut de~ldir. 'Ünlverslt.e kütun-
1111111111•1111111111111 • ber ik.i tarafca gösterilen hüsnüni- ne kurdu. Nihayet bit matbaa. testcı Asiatlque. de b1r l.l.stıe neşretınıştlbibl.r. hanesindeki ve intilfıp miiY.esindC>kl-

111111•111111111111111111111111nı 11111uHaı ederek mühim nefrlyat yaptı. Bulak .... ..ıyatınm en tamam ı-
yet w mütekabil itimattan mül- n"'Y"Bİancııı taraf dan terU lcr de hlriblrlerint tamamlamıı.zlar. Bu 

'~!~-~ ~~ hemdir.> Açılan mekteplerin bir kı.snu.nm yolrafyası m P aebepten gazetenin ne z:ımnn ürk<:<' 

1 kı Bulakta olması matbaa için de Bula- edilmlfUr. 1843 te neşredilen bu eser- ne zaman arnpç:ı. ve ne ?.a.man türkc;C 
. A vuıtralya ı taabn km .seçilmeslnl izah eder. Bulak Ka- de Bulak matbaasının 11.t Jinnl sene ve arapça çıkttğını tesblt. im_ 

" 
0 

· "d ımı· hirenln lk1 kll~tre f1maU gamlsln- :ıar!mda bastığı 243 kitap lsnl vardır. kinmı bulamadım. 
Y geçı re de Te Nilln -& ıa-•mda ...... tn JtftAük Burada kltaplann bir ÇoP hakkında 

U• • Z t 1 AA ) M.. fili °""' nu - .,.... cVaka.yli Mısrlyyen ylnnlnci senesini 
C.. en 8Ş ar Be7rut 16 ( · · - utte bir sayfiyedlr. Kahlrenm iskelesi hfik- kısaca malümat verilmekte ve daha idrak etUği zam.an _ 1847 de _ yeni 

uzdliltleriyle nıewJı k'uvvetlerin wehre giriıini halle ba· mindedir. errel .lstanbulda hıısılm1.1 olanlar ay- bir gazete daha neşredilmiştir. 135 
~nnda d • • ur olan Havai tünde yüzen \)0 tqlarin ımmluiu raretle k.artılamıttır. Avustralyalı Bulak matbaasını kurmak lçln 11- r..ca gösterllmek_tedir. Btroolu garp aııyılı e.Valmyil Mısrlyye. de b~ husus-
,tayet kfı'f cnızinl sathında Yiizen 2 5 askerler ı;ugu··n ıehir aokaklannda .zım gelen prealer ve harfler Yobuma dillerinden terc~e ~ ol2n bu ta mali\mat var. Aynen alıyonım: 
ta taş ar va d y • metreden hüyu-Ltür -e ·.11 .. :..en _,.r'-rln 120 ... turt:çedir nda İi d 1 ır. una.nia- & • 

0
- bir gcçid yapacaklardır. Yusuf lırlersal adlı bir Maronlden alın- .. ...., &e ... • cUmuro ticaret ve z!raat esası refah 

ı.nda .~ra a a11nda da deniz ııat- m.idar çt!'Yl'eleri de 2S metftyi l:nı- Be ı· d ki ••tal"' } r ·Dllftır. Bla.nchi'nln bibllyotrafyuuıı kat'- ve servet olduğuna mebni tevaç \e 
)'uzen Ve deni . dib lur. r ın e mu aa a Sayın Osman Ergin cMa.artt Tarih!. tyet.ıe tamam olarak kabul etmek dol- muhassenatı erbabına malüm ~e V<'-

i:ı'Yan hir takım ~"n - ~ine hat- Berlin 16 (AA.) - Yan rcs- adlı eserinin lklncl clldhıdo cMehmet ro olmaz. Bunu clah& epeyce Sşlemei: &ilci fevaidi Umum olmak üzere haft.-ı 
lunınaktadır. uçucijk taılar Bu taşlar birbirinin yanında yüze- mi bir menbadan bildiriliyor: Bu- Ali İskenderiyede Franm:Iarın bırak- lizı.mdır. Koletsıyonomda mncut behatta IM!şrl mutad olnn nüshal va-

larHall:iulti bah~ttiiimiz Ha . reli çarplflD&ltta ve yarım metre gün Alman haticiye nezareti mah- mış oldu~ matbaayı tevsi ve Uıyaa 1249 da talik harflerle lkl renkll ola- k:ayiden madii.. lhbe.n ticaret \•e :r.lraat 
ında, mantarlar gı'b• .d v~ı ada- uzaktan jfitilen acaler çıkarmakta- f.illerinde ileri aürülen mütalaaya etti. diyorsa da gerek Fran.sızlann rak gayet itina. ile b:ı..sılmı.f bir ıŞe- ve- llii.natı mülkiyeyi haki bir kıt"a 

_ 1 cnız üa- dırlar. göre Sur.iye mütarelı:eırile İngiliz or· İskenderlyedel.":l matbaayı Kahireye cerel Muhammedlyeı ile bir cGülls- yeni curnalın haftada bir kere tab ve 

C d b. h k . · naklettlklerlnl evvelce tesblt et- tanı m burada kaydedilmemiş olması kAfe bllAd ve kuraya neşri muradı enup Kutb usunun ır ~re etı •0n~ ermı1 memız <+>. gereır. Fn.nsızların kul- bende bu kanaat\ uyandınnat.adır. maha.sin ıtıyadı hidivi buyruımnıı:ıa~ 
. Unaa buz azahyor l>ulunmalı:tadır. Aynı mahfıllere na- landıklan harflerle BUiak mat.IJ!t·"- Tab'olonan eaeıoıertn dıtteııe .eçıı- gwteoln hulrlaklan yapılıyor . 

• Aınıral Byrd ile , • zaran Seriinin bu.meaele i1ıe daha nm harflerinin bqb ba.fka. olmuı c1J1i ele qiltArdır. Hele ,.ah.,.. ol- Bu yeni guetenJn muharrlrJerJ Meh-
llttnif o!an d 1r. Cenu'bı Kutba - Kutuhlarda eoiuk, aon derece ya1?ndan alakadar olmaııına hiç bir Bulak matbaası ~ Mımrda. llk tura- malan bütün Bulak tabılan.Da. husu- met. Rlfat bey nezaret.inde bulunan 
Kutublarda 

0
b tor ~old zamanla Pldetlidir. Fakat ıoiaiwı faz.JaLiı achep yoktur. Bu, Vichy'nin bilece- lan Franaız matbaalanndan ıstlfade al blr kıymet Tel'lllektedir. Matbaanın Abdullah İmıet ve Mehmet Behçet 

olaca- ı__ :ı uz kitlelerinin yolc kar yağmuin: azaltmaktadır Haı.: ği bir İftir. Bununla beraber Suriye- edilmediiinl meydana çıtarır. ~u: ~ıc... harsinhJzm et.l bvlre Türküml UedeUbndiyatıntıt efendilerdir. 
lrlna .:anidir D k . d uh benin ih . Matbaa)'l idare etmek Te ---n 18PW&• e c e e e e - 1848 ae aVakayli Mısr1yyeı. biraz 

2:'rnanlarda Filadelfi; t?~ Gold aon hali buz kitlelerinin b.a.u. lolmui e m are .. n ayet~ . er~esa. hmusat ı.ıe mewuı oknak üsent de mek lçln burada 21 l ga~t nefla talik ıslah edilmiştir. Ara sıra altı s:ıh!Ce 
tirıde verd·ii a Üıın c~- için kar lizımdır. Kar, denebilir ki, Franaanın. m"!t;~l.ekelennı m~- b1r İngiliz tay:1n edllm1ftlr. Ddal de ne.ılı harflerle ylrmt fiç dlva- olarak çıkmakta ve cFevald:a bru"-lıgı 
~ RcrcJc el ~Utultta gereli Şimal buz lcitldcrinin Laıııl olması için ]- fu edemıyeceaını ıabat eden hır Gayet metoclla çahfDla.P. balJıyan nm ela basıldılmı söyl17'Jblllı1z. ıı.ltmda tefrika mahiyetinde ynzılar 
•cııelerdenb en~ ~utbunda 1>.W.nn d" B • k 1• . e keyfiyet değildir. Berlin, ıiyaııi mah- ma.tbaa kısa blr müddet zarfında bil- * nqretmekt.edl.i". 1850 de ~zetcnhı 
lannın --~ln • ~~mekte bulanma- zem 1~· ~ ın 1.ap ~en karlar, fillerinin düşüncesine göre, Suriye yak işler meydana çıkardı. Kitaplar Bulak matba:ısının altı seneden bl- başlığı de~lş:nişir. 
ı.ıi . _,.~ ennı izah • buz kttlelennın erımeunden hasıl hadiııelerinden bir takım d·crsler alın. ucuz aatıldılından ~uk yayıldı. raz fazla faaliyeti sonunda Mehmet Selim Nübct Gr.rçt',k 

ıtır li: ehnİf ve de- olan noksanlığı telafi ettiii gı"bi ka- 1 - k b"•d· Fak t b Bulak mat.baasınm ilk: eseri olan Ali hükftmet emirlerini, resmt hava-
~ _ lmdığı da arttırır mh ıdş .0 mi ;uda peAlta 11 ır. aF u .. Kamusu italyanl ve arabb l.kl kı.sun- c!l.st ve halla alı\kadar edecet mnlil- < !-) Alc~m. - 9/VII/1941 
~ k• • ' a ıae er en manyanın mı ran-

S 1 Qazetelerle t ııanın mı yoksa her ikisinin müıtere-
Avu .. ı 0 OmObil alıyor! iten mi den aldıldan taıırih edilme-

... ra Y<'lnın 5· d 
oturan C ı ney ıduiode miş!e de l:iu talebi daima redde ugw - mektedir . 
._hah v orkc namında biri her gün ram••tır. ---------

e a şam iki , 
~akta, orllıan okud ~2ele, satın al- Corc"un cslti gazeteleri aaklamalc Amerı'ka ordusu 
t•zasıııın d 0 tan aonra ma- h~uauda muayyen bir planı vardı. 
dile.le.at ve ·/Posunda, büyük bir ~m bu eski gazeteleri 9&tmı1, 

Co 1 ına ile aaltlamalc.tadır r ___ la l 
rcun ka b · owı nn paraaiy e, bir otomobil ııa-

tclerj ~d kısı, u okunmuı gaze- bn alarak, birkaç sene ifletmiı ve 
aİııi httçok d ull11t1mak için getirme- 5,000 dolar biriktirerek: dört oclalı 
-======-= efalar lcocasuidan iste.. Urgir bi:' ev Y•Phnntfbr. 

B. Rooaevelt'in gazeteci
lere beyanatı 

Aladağ selalesi 11 GüNüN ANSiKLOPE~iSi] 
Büyük VDadlrnür 

tlynn dinini k.nbul ctmlş bulunuyordu. 
Bizzat Vlaclimir henüz hrlstıyn.n ol
madıysa da tebaası nrnsında bu dini 
kabul eden pek çok kimse vnrdı. Ticn • 
ret sebcbllc de, Kief'c hayli Bızan lı 
gelmişti. Bütün bu şer::ıltc bir de ihti
ras ilAve cdilL."lce, Vlndlmlr hri.<:Uynn
llğı kabule yanaştı: 

Greklere harp açmıştı. Kherson'u 
nldı. Bizans imparatoru ikinci Ro
m::ıln'ln kızı. o sıralarda şerik imp:ı.rn
lor halinde İstanbul tahtını ırnnı ccle!ı 
Constantin llc Baslle'ln hemşiresi v:? 
keza Alman lr.:ı.pamtorlçesl 'l'heophn
nle (l) nln de hemşiresi olan pr<'llS"S 
Anna kendlslne verilecek olursa hrı• -
tıyanlığ:ı knbul edeeeğinl bildirdi. Znp. 
tettlğl Kherson'da vaftiz edlldl ve 988 
de Bizans prensesi Ue evlendi. 

Hıistlyanlııt memleketinde yaymnk 
irin pek çok çalıştığı için Rus ktllscsi 
onu azizleri arasın:ı lcntmıştır. Guııü 
15 hazirandır. 

8uri1e harekatına aicl bir resim: ingilb tanıdan 

• 



Sahife 6 

' saıd Ha.mdidcn l}U mektubu nldım: ı surat ..• Hele nişanlımın nnn_:sL. Blr 
s glll knrdeşim bunm, blr ~t ... Acaba boyle her-ö; derdll öyle~ ve öyle yal- ..şeyt bfınlm ruey'hknde döndüren ne 

nızım ki, snnİı. şu satırlnn yazmaktan !dl? Ne knbıılınt etmi~lm? Kcndl 
kendimi altunadım. Nlş:ınlımın anesı- dccndime: cBclld bir ynramazlığlmt 
ıe müthiş blr kavga. ettlm. Hem de na.- duym~ardırl11 dedim. 
sııı _. Bu kavganın sebebi de pek ga.rlp Nihayet ~lpnlımın annesi n~nMn 
pek kanşık şimdiye kada.r 1.şıtUmem~. baklayı çıkardı. ,._ .. 
cörülmcmı§ blrt-CY- Bütiln hayatımı - Kuz.um, benim yaşımda bir ,.......ı
baştan a.şnğı kadar bUdlğin için bunu nın kan kırmm eldivenler, kan l-..ırmı
da. öğrenmeni arzu ediyorum. Onun zısı eşarp takmnsı doğru mudur? de-
lçin s:ına hadiseyi olduğu gibi anlata· dl. rek 

ğı Onun bu •Ya.."-'l. uygun ha et ... 11 

en Ni;:nlımm nnnesini bilirsin değil ~ı.esıne ne kadar ehemmiyet verd-i
mi? Ne kadar alıngan herşeyden ;mi\- ğin1 blldlğimden : 
na çıkarnn, yanında ~yl~n bit. s!>- - Yooo ... Katlyen ... Doğru değildir .. 
zü akla gelmeyecek bir şekilde ter• dedim. 
ederek knvgnya tutµşan blr kadındır. O gözlerlnl kOCnmnn kocaman açtı: 
Belki ordek hikı\yes!nl işitm!Wnlzdir.. - Pcld öyle ise bana kan kırmızı 
Hani canım . herifin blrlni cördekl• eld;ivan.le, knn klrmınsı e.şarpı niçin 
dye kıooınrlarmış._ Bir gün kahvede hediye ettiniz? 
bir tntndığı: Şa.fı.rmıŞtı.m. Benim al~ ~rpla 

_ Dugün hava ne kadar bulutlu! .. eldivenler kahve rengi idi. Satıcı kız 
deyince ad:ı.m köpünnllş, bağırmış: bunları gözllmün önünde paket ctm~-

-· sen bana hakaret ediyorsun ha!._ ti. Binaenaleyh bir yanlışlık olmasına 
Kendisine: da 1.mkA.n yoktu. 
_ Ne münasebet? Sana nasıl ha· - Hayır erendim ... Benim aldığım 

karet etmişiz?... Denlldlği zaman şu eşnrpla, eldlveııler koyu 'ltahve rengi 
cevabı vermiş: idl 

1 
b'. b"tün 

_ Hava bulutlu olunca yağmur ya.- Milstnkbel k.nyın vn dem us u 
trar Yağmur yerde toplanır, küçük köpürdü: 
küçük su blrlkintllerl hasıl eder. Bun- - Ne münasebet? dedi bir de be
lar aynen gölü andırır, gölde de ör- nimle alay edlyorsunıra? Eldl".'en de 
dckler yüzer .. Bent ördek diye kızdın- kırmızı, eşarp da .. 
yorlar ... Bundan daha büyük, daha - Kabil değil ... Kahve rengidir dlk-
6arlh daha açık hakaret mt olur? kat ediniz .. 
Ni~nlımm annesi de a.şnRı yuknn - A çıldırocağı.'11 ... İşte!. _ 

alınganlık hu usunda bu adamdan Nişanlımın annesi. böyle soyllyerek 
<'k ik kalmaz. Fn.lmt gayet ciddi blr eşarpla eldivenleri çıkardı. Onlar ltah
kadındır da ... En küçük, en masumane ve re~I idi. Ben muzaffer blr tavırla: 
nt'sell bir hareket knrl'lısınd:ı dPThnl: - Işte Udsl de kahve rengi! .. 

.:.. Bu ne c;ocuklukdur?- Yaşınıza Bu sözüm lizerlne müstakbel ko.yna-
yakıştıramndım doğrusu! diye çıkış- nam bomba glbl patladı; .. 
mak onun b"lll başlı ze,·kl r lnden bl- - Artık elverir ... Benimle coze gö-
rldir. n> göre alny ediyorsunuz. Görenler 

cıYnşınıza ynkıştıramadım! -... en çok soylesln, bunlar ne renk? 
kullandıjp cumlc de işte budur. En OdadnkUerın hepsi , nlş:ınlım da da-
ehcmmlyet verdiği nokt.n, her ~yl yn- hll olduğu halde: 
~a gore yakıştınnnl:tır. - Kan kırmızısı! _ cevnbım verince 

Grçenlcrde kendisinin elll seklzlncl o.z. daha aklımı kaçıracaktun. 
yıld nümunü kutladık. Daha doğrusu Jşte kavgamız bundan çıktı. Ka.hve 
kutlndtlar. renıtı eşarpla eldivene onlar ıkınnızı-

Bcn de onun gözüne girmek mnk- dır!• deyip diretiyorlardı. Münakaşa 
sndlle mlnlmlnl bir hediye alm::ır;a k:ı- uzadı. Knpıyı vurup çıktım. Yolda bir 
:ar vermlıjtim. Bir gün evvel lllf ara- doktor arkadaşıma ro.slndım. İ~l oı:a 
E;ında anlattım. Beni munyenCh:mesine go-

- Hiç de eldivenim knlmadı. Bir çlrt türdü. Kısaca. bir muayeneden sonra: 
eldiven almak ıst!yoruml .. demişti. - Sende Dı:ı.lton hastalığı var. Bu 

Bunu düşfındüm. Kendi l;:endlme hastalığı olan kimseler az çok öteki 
-0na bir çift eldiven hediye etmeğl kn- renklert görürler. Falmt bilhassa. kır
rarln.ştırdım. Elln!n nwnara5111ı blll- mızı, menekşe veslr bhitaç rengi ks
yordum. En güzei, en nadide, fakat o.y- tıyen !e.rkedemczler. D:ı.ha do{tnı.ru 
nl zamanda en pahalı kadın ~ası bunlan başka. renk olnrn.lt görürler. 
satnn bir dükkAna gittim. Bu hnstalık evvelA Dalton 1sminde b!r 

Bir çl!t eldiven beğendim. Güzel bir ailede görüldüitü için ona bu ısım ve
p:ıket yaptırdım. Ayni renkte bir d~ rilmlşUr.• 
eşarp aldım. Bundan sonra nişanlımın İşte kardeşhn ... Ba.§mıa gelenleri gö
evlnln yolunu tuttum.Fakat tam onla- rüyor musun? Sana kırmızı mürek
rın oturdu~u apartımanın önüne gel- keple mektup ye.zdıtım için nffını rica 
dlğlm zaman hiç ilmld et.medl~lm re- ederim. Ne yapayım? Başka mD.reklce
na bir sürprizle karşıla§tım. o clve.r<la. blın yoktu._ Scl!nılal' .. 11 

oturan amcamın hlzmetçlstnl tclAş S:Udln mektubu burada bitiyordu 
içinde karşıdakı eczaneye glreı1ten Baktım, kırmızı milrekkeı>le değll, 
gördüm. Merak ettim, hizmetçiye yak- mnvl mürekkeple yazıl~ı. 
Jaşarnk sordum: Dlkınet Feridun F.."I 

- Ne var? Bu ne telif? .. 
Koı:lın: . 
- - Aman, dedi, sizi gokte ararken 

yeı'de buldum. Amcanız birdenbire 
hnst.nlandı. Evinize gittim amma 80· 
kağa çıktığınızı söylediler. Zavııllı 

mutlaka sizi görmek istiyor. 
Bul'un üzcrlııe n!şanlınun np:utı

manında, onl:ınn oturduğu kata çık
tım. Çünkü bent beklediklerini biliyor
< .m. Hem dı- böyle yıldönümü günün
d t. g.tmescm ayıp olurdu. Knpıdan 

uğradım. Amcamın ümld edilmeyen 
hastalığını söyledim: 

- Onu yoklamnf;a mecburum, affe
dt rsinlz. Böyle bir günde bulunamıya
cnğım için çok mfıtecssirlm anıma ne 
y ~payım? ... dedım. 

Sonra da ni.~nhmn: 
- Bu da dol;um yılı münııset>etlle 

n.nnene kliçilk blr hediye!... diyerek 
eıtmdekl paketı verdim. Veda ederek 
ayrıldım. 

Bütun geceyi amcamın yanında ge
çirmem ica.b etti. Sabahleyin birden
bire hasta iyileşti. Sanki dün gece ız
tırap çeken nc!nm o değildi. Ben de 
kendisinden ayrıldım. Eve gittim. Uy
kusuz kaldığım için biraz vattım. 

AKŞAM 
A.bone ücretleri 

Senelft 
8 Aylık 
3 Ayllt 
1 Aylık 

Ttlr.tıye 

1400 kurtı4 
750 11 

!()() • 

150 11 

l!'.cnebı 

2100 turuo 
1450 11 

800 • 
• 

Posta tttlhatitna dahli olmıyan 
ecnebi memleketler: SeneURt: 
3600 altı aylıRt 1900, Oo a:rlıll 

1000 turufttır. 

Telefonlarımn: Bqmr.harrlr: %056 
Yan lşlert: !0765 - ldue ıtnl 

IHüdür: ZOW1 

Ce.mawô.hır zı - Dmr 73 
8. İm. Oü. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 6.52 9,04 4.41 8,40 12,00 1,5'7 
Va.. 3.31 5,43 13,20 17,18 20,39 22,35 

İdarehane: Babırtll cl•an 
Acımuslut soka~ No. 13 

AKŞAM 
..... 

Stalin hattı önünde 
müthiş muharebe 
(Baştarafı 1 inci sahifede) 

B. Roosevelt'in 
harp niyeti 

(Baş t:ırah 1 inci sahücdc) 

1 KONUŞAN MUMYALA 
Tefrika No. 6 Yazan: lSKENDER F. S;/i 

btı haber Aıncrlknlılann nldıkları 
Leningrad üzerine teclblrlere dclr yapılan ve Alman ma.- Dedt. sonra asmanın yanına sokul- Abdullah Çcrkeslcrln 

yu·• rüyü• knmtarı tıır:ıfından dufEinn bazı tel- du. Habeş Metince, kendi saçının ucu- tulmalt ~yo*1u. 
:ı:- mlhlerl t eyld eder nuı.hlyettedlr. B. nu osmanın ~ götürdü ve saçı- Abdullah bir hayll 

BcrJin 16 <A.A.l - So~etıerln, Sta- RooseveWln vn.zlyetlnd~ düşünce- 'nm kıvırcık ıQner:iİıı öptürdil. sonrn: 
lln hattının o.rtrosmda Dnleper ve DU· sizııne ve ond.ın döır l.b11~ tehlikeye, Vedalo.ştı.. gülerek a.ynldı. - Peki., dedi, söz wrl.YO~ 
na. nchlrlerl nrnsınc:kıki bölgede yeni bütün dünya Avnıpa.nın naznn dlk- Kn.Pıdan çıkr.r'ken, Abdullaha IJU C!!m me~ııbu Türk ord~ 
blr muknVC!Jll"t cephesi tesls ct.mok kat in\ celbeLmelidlr. emri verdi: c~m. Fn.knt, bir şnrtıa: ~:,.J 
hususundaki bütün ilm'dlerl kati bir Berllnln ba~Ti rcsınl mahfillerinde, _ Yann ge!le geleceğim. Soframı coyc ikndar, sen bur:ıda ~ 
surette boş:ı çıkmıştır. Ordunun bü- İsveç hıı.bcrl, B. Roo!evelt'ln Avrupa hazırlam:ıyı unut.mat Zira. yann Şııbalta (){;leden; 
tün smıflıı.rına mensup teş~ktüllcri harbini daha ziyade karıştırmaktan _ Başüstüne s\tti.. ne bura)';l. gelecek. O gel!!\ 
Şovyetler tn.rafın.dan akılA.celc toplan- fb:ıret olan siy:ısetinln yeni bir dellll Şabnka k:ıpıdnn çıktı. dönmellyµn,. ti, 
dı~ bir sırada Alnun kıtnlan Lenin- olnral: addccilllyor. Osman pencerenin kenanndnn ba- - Pekfil!ı:. Hemen bu gec~ 
ı;re.d fu:erlne fasılasız bir surette yü- Burada B. RooSC\'elt'ln, bu İs\•eç kıyordu. karsan, vnltlt kazn.nm1Ş 1"e ~ 
rfuneğc devanı etmc-ktedlrler. Bun:ı. ncşrlyntı hnkkınd:ı.kl noktnl nnzarını Şal>akanın arlmsından giden fk1 s1- oraya vannl§ olursun! san•'-
müvazl olaro.lt Sovyet fırkalarının in- her hnlde tasrih edeceği znnnedllmek- lfıhlı Mısır askeri gördü. Abdullnha: seni burada beklemeite fil-:• 
hlli\11 de devn.m eylemektedir. tedlr. sırası gelince Alm:ı.nlµın da \Ju _ Bunlar k1mdlr? Kapıd3 cell!d dola§ırken, b~ 
Alınan eslrlerbı verdiği tfadell!re hususta vaziyet nlıı.caklan beyan Diye sordu. Abdullah: yere çıkmanın tmkAn var 

göre, Baltık mcınleketlerlndekl Sovyct olunmaktndır. _ Şabakanm muhafızları.. _..,tı 
Ol'dulan kumandanı Ue nıatyetinde Bu mesel<?, şlmdlllk mfınhasıran Diye cevap verdi. Karn Osman mektubu Y__.. 
bulunan on su.lıny ku~una dizllml.ş- A."llerllmn mil&cUnl al~'kn.dar etti~ Şıı.baka.nm cı.rn.yda nüfuzu bliyiUl.ıfl. Abdullaha verdi. 
lerdlr. Bu.-ıwı sebebl, kumandanın !çln, bu huru:;ta söylenecek bir ıpy Tuman Bay onun zekA ve tablllyetlnt Abdu,llah evden çııttı. v/ 
Baltık memleketlerindeki mevzileri yoktur. Alman milleti hiçbir korku takdir ederek, kencfülne bir talom im- Kapıda dolaşan cellld on1I 
vclttlnden evvel terketml.ş olmasıdır. veya endişe ciuymamnktadır. Hidise- tlynzlar verml.§tl. için: 

Vltebsk bölgeslnd{!, Alman kıtal:\n nln bu kadar açıkça kendlslne bildi- Kara Osman bu sırada Abdullahm - Nereye gidiyorsun? 
pazartesi günü de Sovyet ordusundan rilmiş olml\Sl, nıczkür mahfillerde Al- kapısı önünde dolll.fJail 1rt bo)1n bir Diye sonn:ı.dı bile. ıJ#. 
yüzlerce esir almı.şlardır. Alman as- nuyı şenerfnlıı h.Mlseyi yalnız cihan adıım gördü. Abdullah şehir ~inde bir :M 
kerlerl, buğdny tarla1ımnda, orman- e!kfın umumiyesl önünde değil, ayni _ Kapıda bekleyen bu dev ctıs,,eU Türlt kurarg~hına gldeccltli· IJI'/ 
!arda ve dln:ı.ınltle tahrip edilmiş çlf- z:ımanda Alman mlllııtinin önünde de herif de kim? Türk kara.rgil.hı arasında ııl ~ 
tiklerde sa.klanını., bulunan her sınıfa münakaşa etmek azminde olduklan Abdullah bu o.damı görünce titre- blr mesafe va.r<lı. Sinan p:ışa 
mmsup Sovyet askerlerlnl yakalayıp nnmşılmnkto.dır. dl: şehir kapılarına dayanmıştı.. -1 
toplamaktadırlar. Bunlar. dag-ılan Bugün Alman Hariciye NezarcUndc - o, Şabakanın cellAdıdır, dedi, ma. sabaha Mısır sultanının 
S::ıvyet fırkalarının beka.yasını teşkll mr.t.bunt mümer.<>lllerlne şu beyanatta senden şüphelenmiş olacak kl, buraya çarpışacaktı. 
etmektedir. bulunulmuştur: nöbetçi o'nrnk bırakmış. Şimdi iş de- Tuman B:ıy mütemadlyell 

Alman Uerl hareketi yakıcı sıcakla- Hukuku düvel prensiplerinin böyle ~ti.. bu vnzlyct karşısınd:ı kaÇma~a topluyordu. 
m rağmen, dcvıını etmektedir. Tank- bir inhlli\llni. bo~vlklerin hast:ıne imkan kalmndı. ••• Jı 
lar, delik deşik olmuş yollarda blrlbir- gemllerlne ka~ hukuku beşer kaide- osınanm canı sıkıldı. Mısır sultarunın caı1P"'. 
lcrlnl takip eylemektedirler. Zincirler terinin tatbik edllmlyeceğl hakkındn'kl - Yollar ıt:ı.panmadan ben, Türk ııı 
kum:ı gömüI<lükçc dev gibi zırhlı oto- beyıı.natlnrile ayni 7.ame.nda duymuş kD.rarg~hına glt.meUy\m, Abdullah! 1'uman Bay, Sina.n P~ .. , 
mobillerin etrnfını büyük ve kalın toz bulunmnmız en~an bir tcs:ıdüt- Burada uzun rnilddet kalamo.m. Padl- çok yakl~ ordug1\hına ~ti. 
bulutları k.nplnmnkt:ıdır. Alm:ın pi- tür. şahn gidip vD.7.lyetı anlatac:ı~ım. gôndermlştl. Mısır suıto.nının ıP 
yade kolları tn.Iıklan takip etmekte ve Bu tesadü!üı~. Churchlll, Rooscvelt Abdullah Umldsiz bir tavırla başını dı Sinan p:ışanın malyetindC-.;.ıt 
bu ka.fllelerln nrkasından a~ır çapta ve Stalln aram.nd:ıkl nhengi bir defa salladı: ıiıı mlktnnnı anlamaktı. cıısu;-.~ 
silfıhlan tnşıyan nakliye vasıtaları daha lsbat ettiği kanaati hükfun sür- _ Sungay'ın. eline l'\üşmektcn kor- - Fırsat bulursanız h~-S uı' 
gelme ktedir. ınektedlr. karım, seyyld! o, sultnnın vezirlerinin şayı, hem de yavuzu öldurun 
Sovyet hükumeti Kazana en ıns:ı!sızdır. Şc.b:ıkaya gelince, o d.ı. m~l. il 

B U L M A C A M 1 z pek merhametli bir kadın değildir. Casusların biri Çerkes, dlA'Crı 
naklediyor _ Kapıda dola.şan cellM, sultnnın tı. eD 

Nevyork 16 (A.A.> - D. N. B.: 1 _ ') 7 q " l O ad::ımı mıdır ? Tuman Bay lklsine de ical>ed 
New - York Tlmes'ln Val}inc;tonda sa.-

1 :l _ Evet. Sultanın birçok cellfıdlan matı vennlşti. Çerkes casusta, 
lahlyetJI bir kıı.yn~ktan aldıı:;t malü- ı v:ırdır. Tuman bay bu cellil.dlann bir ümidi vardı. Bu o.dam ccllAd ~ 
mnta nnznran, Sovyet hÜkumct daire- 1 kısmını scvcımerinln emrine vermiş- sa!sız, Hcrkül gibi kuvvetli ve~ 
le:i ve resmi mficsseseler Moskovayı • - - - - ur. Şabaka, Mısır sarayında Necaşl Korku nedir bilmezdi. Ona ' 
terkederck hül:Cimet merkezinden 150 1 - - ~ 1 

- - - kadar hüküm süren, nüfuzlu blr ka.- ejderi• derlerdi. Bu adam gt1Y" ~ 
fersaha mes:ı.fcde bulun:ın Kazan'o. • • · d nın elinden kurtulup ka.çmıŞtL 
nakletmcktcdlrler. Amerikan gazete· ~ - - ---.-- o.m_ 

1

İYı amma, burası Habeşlstan de- dola.şırken Tuman Bay nleyhtn:t 
sine göre, yalnız Hariciye Komiserliği - ı--ı- - - • - ğil. Kendisine yabancı bir ülke. Bir tuttuğunu gören Türk sıpa.lı!le '-o/ 
muvakkaten Moskovadan aynlmıyn- · ı H::ıbeş eslresl, Mısır ırultnnınm sara- dlslnl yn.ka.layıp Sinan p:ışantn 
caktır. Bu sebepledir k1 diplomatik -_,- -r ___ - __ __ -__ - yıııda nnsıl oluyor da bu derece kuv- runa çıkardılar. ~..; 
mnhflller de Moskovada kalncaklnrdır. vet ve nüfuz sahibi bulunuyor. Sinan paşa bu adanun b~ 

Times'in makalesi ı t-• -Şab:ılta, sultanın akıl hocasıdır. dan şüphelenmişti. ,ti 
f - - ~ .-- - Tuman bay, içinden çıkamadığı işleri - Ncrden gelip nereye gldfYO 

Londra 16 (A.A.) - Tlmes gazetesi- Ş:ı..baknya danışır. Diye sordu. ..J 
rıln başnulınrrlrl, Lenlngrad'ın ma- -ı - .-- - Türklerle harbe karar verdiği za. Casus Sinan paşanın aYg,JJI' 
ruz bulundu~u tehdidi b:ıhls mevznu -ı- - - - . man. acaba, bu meselede de Ş:ı..baka- kapandı: r/!;: 
ederek diyor kl : 1 ( nın reyini almış mıdır? - Ben bir kasabım .. 5Ultanll1 ~ 

.ı.enlngrad, henüz kaybedilmiş de- "" _ Hiç şiiphcslz. Tuman Bayı her ları hergün düldtAnıma gelip.~~ 
tlldlr. Kaybedilse bile, kara harekatı Sold an safa ve yukandan .. ağı: 7.amıın harbe teşvAc eden Şabaıkadır. hayvanlarımı zorla alır, götü~.al 
btı.kımından birinci d3recede büyfık ı _ Yükselmek. Bundan evvel sulheseverll.ğile t:ı.nın- bana zülQm e<k?rler. Artık bU ~ 
bjr felaket teşkil etmez. Fakat bahri 2 K b tt w Hakkında mJJJ olan ihtiyar sultan (Gori>yi ha.r- lardan, bu adalet'Sl.zllklerden U!fl1" 
bakımdan bu zıya, çok vahim netice- - asa m aa ıgı • be teşvik eden ve Halebe kadar gön- Size sığınıyorum. ;J 
ter doğuracaktır. Fl.lhakika Sovyet iddia olunan. . deren de 0 idi.. Dedl. Sinan paşa mütereddld. 
donanması harpte mühim bir unsur- 3 - Arızalar • Soauna cE-. gehr- Abdullah haklk.ntl mı söylüyordu? nüyordu. 
dur ve Alman nakil,,.. gemllerlne ve se bir talılsil devresidir. ....~.. dı""- ı ı 1'> c ftıw. '--'dırdı· "v Yoksa Şabakayı ""-"Aan ı:.• ç n m . .asusu ay<>e> .. _. • 
gemi kafllelerine yaptığı m{ie~lr ta- 't - Kaçak - Değnek. Osman bunu kestiremiyordu. Fakat, - Sen Ara.b mısın? 
arruzlarla rıınllyetlnl ve ne kadar fay- 5 _ idare itlerile meşgul olan haklkat olan bir nokta vardı: Şabakn - Hayır •. Çerkeslm. 
dalar temin ettiğini lıt>at ~tmlşUr. zat - Ters: bir harfin okunuşudur. yaman bir kadındı_ yeni Mısır sulta- - Kahlrede kimsen var nıı? ~. 

Bu doruı.nm.ıı harp harıcı edUlrsc, . . h d T-..ı.1 - ın ta.hrl.. te ik Kanm. an:ı.m NV"uklanıt1 ~ 
Almanlar tehHkeden ve endı .. eden 6 - Tersı Qanesı ma cuz ur. nını Unı.. er uzer e ... ve şv - , ... ~ F 

..., 7 T k k T · 1 ettll\ol muhıı.kk.aktı. - Sultan çok asker toplarnıf 
kurtulacaklar ve gerllerlle şimdi Le- - er:ri öpe - ersı ya an o~an, kepınm önünde dolaşan lar~ doğru mu? ..1 
tonyada ve Estonyada kullandıkları değil. celladı görünce, Şabakaye.. kar~ı için- - DuyduklarınlZlll hepsi f!~• 
üslerden daha iyi bir muvasala temin 8 - Sıvacının aleti· Akıtma. ~e gittikçe derinleşen bir kin duydu. Tuman Bay dilnyanm en ]toı9""'.J 
etmiş olacaklardır. 9 - Tersi sebeptir - Bir peygam· _ Bu ndnm seni takip etmez, detrll beceriksiz ada.mıdır. Etrnfına t~ 

Hırvat gönüllüleri ber ismi. mı? ğı bir iki bln k1ş1 lle sizl pü~ 
AG'rıım 10 (A.AJ _ satı günü ôğle- 1 O - - Uzun olmayan cekd. - Ha:Yır. Şnbaka onu buraya senin [,ini sanıyor. O, budalanın b d f 

G-en bulmac•-ızın hallı" için bırakmıştır. Sinan paşa Kahlredek1 vazıye den sonra. Sovyetler Blrllğlne k:ırşı v,.. cu•• AlA. 1 i rd ~ 
hnrbe lşUrlk etmek üzere Uk Hırvat Soldan sağa ve ·-ukandan qağıı - O halde aklıma bir çare geldi: b 1 yo u. F. 
gönu-llülerl ve Hırv"t hava kuvvetl<'ı·ı 1 Uf kt f k. 2 F . azan, ı Yavuzun kn::-arg!\hına benim yerime - Yalan söylüyorsun.. bızt .. 

.. - a e e • . - acı~y . sen gidemez mlstn? dl l El\- hakBtatl sö ıetıı1!.J 
Azasından mürekkep mühim bir teşek- 3 - Ac:kmak, Nı, 4 - Kik, Anı. Abdullah tereddütle cevap verdi: ~Y~':nrsu. n senı"'~uedecekıım: ~ 
kü.l Agram'dan hareket etmiştir. D 5 T kA 1 L 6 E t. ~ a. - ama ar ı&:, - yanı:. - Beni orada tanımazlar_ öldürür- Bay rrayet cesur ve akıllı blr a ..,. r 

Agram halkı sokaklara dlzllmiş ve A 2 E LA "' "'" 
gönü.llülerl alkışlarla selA.mlamıştır. Ar, 1 - Fakir, şık, - z. • ler. Bu, tehllkell bir l§tlr. Etrafındaki askerin miktarını ti_ 
Mareşnl Kwatcıınlk, gönüllülere blr şeyi, Q - Kandırıyor, lO - Niak, - Hayır. Hlç kimse senln kılına. bl- bllJyoruz. Ka.hltede yinnl blnde0 -; 

veda hitabesinde bulunmuştur. Kira. le dokunmnz. Sana. bir meıktup veri- la. asker toplam~ .. bunlıın nlçlD 
-"""''"'"""'"""""'"'"'"'""'"'"'"'"""'"""'""' ı1tn.. bu mektubu padişaha ve yahud lo.dın? _J İspanyol gönüllüleri ~ vn.sıtalan d.n şarlc cephesine doi'mı padişahın vczırt Sinan pa.,a.ya verir- - Madem kl, doğrusunu sız:;;;: 

ncrıın 16 (A.A.) - Soyyctlerc karşı günlerce Alınan topraklarından geçe· sini Benim ya.şadığunı ve Şabnkanuı sunuz, bana neden sordunuz? ~ 
harbetmek ıstiyen İJ;panyol gönüllü- cektlr. esin oldu~u söylersin! klr bir kaSabım.. blrşeyden ıı~-
lerl, 16 temmuz sabahı Sarrebruck'a Bu gönültn ispa.nyol kıtala.n hemen Abdullah kntt olarak söz veremiyor- yok. Oördiiklerlml söyledi~--~ı". 
gelecektir. İlk defa olarak Alman tol>- hemen taın.nmlle İspanya dah.Jli hn.r- du. na.zanmda Tuman Bay buQIWlo'-:-1. 
raklanna gelmekte olan bu cıın.nvı leJ- bine lştlr~k etmiş olan eSkl millt mu- Osman nllıayet Abdullahı kandır- ridir, eğer akıllı olsaydı, derh•1 ~ 
yon• cüzütam.ıan binlerce kişiden mü- hariplerden teşekkül etmektedir. Bun- mala muvaffak oldu: tesllm olur ve ynhud sizinle ? 
rc.kkep bulunmaktadır. Bunların nakli l:ınn c~rlsl uzun seneler tecrl\be - Çok yakında. Türk ordusu Kahi· anlaşırdı. ~ ye.re Jı:an dökt0t10 

E:-tcsı günü nişanlının uğradım. Vay 
e!endim vay.. Hepsinde dehşetli bir 

l ıçln müteaddit trenler C.~ edilmiş- görmüş ve fevkalMe mükemmel bir reye. girecek. O zaman se:nl ihya ed&· Sinan paşa gülmeRe bqladl: ~ 
İİllll••••••••••••• tlr. Bundan b:ı.şka diğer birçok nakli- surette tC'Ç'htz edilml.§ bulunmaktadır. rlm. Yüksek mevkilere geçlrlrlrı;. (A~ 

" - Leyla hanımefendiye hebe' jJ Tefrika No. 137 - Demek teyzem~... ri aanıyordun ... Maamafih onun Me-

E t F k t Ley)A h li.hate benttdıg'wini mevzuu bahset· - :.ve... a a a anım, 

kayınpederimin gayri meşru kızı· mipindir belki ... 
dır ... Bu iki kadının niçin biribirine - Evet .•• Eberiya ..• 
hu derece benzediğini timdi anlamıı Cemal Nermi. oğluna döndü: 

Güzel GOz lii Kız 
Aşk ve macera ronuıru 

Recep kendi kendine: 
c- Ah. bizimki ne kötü plan· 

•uş ... Ne aptalca hareket etmilİz •.. > 
Doktor, yavaı yavaı soğukkanlı· 

lığını topladı: 

- Ne korkunç bir geceydi .•• 
Onua intibamı asla unutmıyaca· 
ğım .. . 

Doktor Rauf. böyle aöylerken, 
Ccmn: Nermi mevzuu biraz değit
tirdi: 

- Aradan bunca aene geçti. Ley
li ıize ailc:ıinden bahsetm~tir ta• 
bii. .. 

- Asla ..• Ağzına almada. 
- Öyleyse ben söyliyeyim .•• Zira 

bu i§in :içinde bir sır var. 
- Nedir? 
- 0Glumur. yanında onu sana 

nlatayım ... 
- Bir sır mı? 
Recep, aradaki ağaç gövdesiyle 

kendini büsbütün saklamağa ka]kb. 
Zira bir yabancının mevcudiyetini 

Nakleden: (VI • Nd) oluyonuııuz. Bir akıam, bir kafe- - lıte oilum bu suretle ıen de 
ıantanda Leyli. ile kalfllaşınca o birçok hakikatlCT öirenmiı oluyor• 

sezerlerse belki konu_..•,larda. Can V · - 1 • tt" d' '-! r·- sebeple derin bir heyecan duydum. sun... azryet oy e ıcap e ır ı .ıu. 
kulağiyk dinliyordu. Bugün bile, onları gayet iyi tanıy!lll bütün bikliklerimi doe.tuma ıimdi 

- Bugün kanmın mezarında dua ) U'-" Le l" b f bir insan yanılabilir. an attım. &:lD y a anune en-
ederken M diifündüm. biliyor mu· d" • h · • - L- d Doktor Rauf, Adeta haıı döoerek: ınm mazw, epımız tar11Jın an 
eun) artık unutulmalı ... 

_Ne, azizim} - Leyli ba akrabalığı bilmi· Delikanlı: 
Cemal Nermi içini çektL yor ..• - dedi. - Hakkını:.: var ••• - Cledl. -
- Mezar tapnda bahasınin ismi· - Pertey Rıza beyin bahaeı ol· Onun mazisin., dair yalniz bir tek 

ni görüace, bu kabruı yan yarıya duğunu biliyor. Fakat eski patronu· şey hatırlıyacağun.. O ela. l:iab'amı 
l..ey)iya aid olduğu hi..ine kapıldım mun luziyle benim evlendiğimden kurtarmak istediği .•• 
her nedenae) haberi yok. Zira bunu anlatmak im- Bu :ı5zleri ıayet vazıh surette iıi· 

Doktor Rauf büsbütün alikada.r kAnıni bulamamııhm. ten Recep Can'ın yüzünde alaycı bir 
olarak: Doktorun alnını eoğuk bir ter ta- ifade belirdi. 

- Ne demek iltiyraunuz). 'bakası kapladı. Kendini kaybctmiı· Doktorun tereddüdleri. heyecan• 
Cemal Nemi. aakin sakin denm çeaine d:edi ki: lan onu·1 dikkatli gözün'den asla 

etti: - Bu mevzulara karımla hiç te- kaçmamııtı. Beyninden bir düşünce 
- Tahmin etmediniz mi) Bu ga- m~s ctme:mifti~··· Maziden bahset· huzme!İ geçti. 

rip benzerlik hakikati siır.e öğret- mıyordok ••. Zua bunun bana ne de- Bir saat evvd ne derece korkak 
medi mi) Leyla, Melihatin h~§i- rece ~im geleceğini sen de tahmin bir haldeyse, timdi bilakis kendini 
residir. edemn. o lcadar cesur hisaediyordu. 

Dktor Rauf: - Halt vf:T'irinı ••• Karınm resmi Üç adamın muhaveresi henüz bit· 
- Allah Allah ... Carlp ıey ..... aclı Leyla J\bdullahtır ... Pertev Rı- m~ o.Aa bir ıeyler konuta· 

dedi. zadan ıtüphelenmemit olacakaın ... <:aW....dı belli... Recep Can".a öi-
Cahid, amcuı kadar hayrette: Ka)'lllpcderini Abdullah isminde hi· -renmek ~!erini öiffamit bulu· 

nuyordu. 
Bütün bu adamlar 

a!datıyorlardı. 
biribirlerini rin. .• Ce:nal Nermi bey tarll~JI 

geliyorum ..• Ona bir fCY söyli1"" 
Rec~p düıündü: 
c- Doktor Raufun aldığı kadın 

LeAly değil... Güzel Gözlü Kız de
ğil... l..eyla'nın bir kulağı, Fifi ta· 
rafından kopartılmııb... Bu. onun 
değipnez bir alameti farikuıir'di.> 

Recep Can, timdi anlıyordu: Eaki 
metresi sanıp da ona aarlun.blık et· 
tiği vakit, Melahatin korku ve t~ 
lafı beyhude değilmi, .•• 

Ölen kadın l..eyladı. •• Kalan Ce· 
mal Nerminin kana Melahat ha
nımefendiydi. 

Şayet yanılmıyorsa. arblr. bundan 
sonra avucunda tutacağı, kendine 
oyuncak edeceği insan yalnız Mela
hat değild.. Ayni zamanda doktor 
Raufu da pntajcılığırıa ıiklr ede
cekti. 

Sakin Babnnin tcriki cürmü, usul· 
la yerinden kalkh. Yiizlinü göster· 
mckaizin ağaçların arasından yürü· 
dü. Bebek bnhç~inin dı~na çıktı. 

Orada bir otomobilin durduğunu 
gördü. Vakit kaybetmemek için 
hemen atıldı. . 

Melahati:ı evine gitti. 

Hizmctçiycı ı 

ğim... •• 
Birkaç dakika aonra. hlı.rn~tÇI·/ 
- Buyurun efendim ..• - dı1e 

ründü. -" 
Recep Can'ı Melihat'in tP' • 

a1dıloır. ,.J 
Bebek bahc;ıeaioin kahr~ 

karı111nda görür g6rmez. C"' 
anneai donakaldı. ti 

Seyyah tercümam. ala,cJ 
sesle: , 

- Hanımefendi ..• - diye .i' 
baıladı . - Affıruzı rioa ~ ~ 
Zatı ilinizle bahçede ıöniıaıiif-
Urn.arım ki bu mülakatımu h ~ 
hafızanızdan silinmemittir. O ~ 
da ben maalesef affed.ilerneS 
kabahat iıledim. 

- ~ v1• 
- Hkkınız varmış... Siz. JI' 

değilmi~.nb .•• Güzel Gözlü Ktı 
ğilmi~iniz ..• 

Melahat, ölü gıôi, sapsan k 
mişti. 

,)· 

Recep. a)'lli alaycı ifadeyle: 

(Arkası ..,., 
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Deniz Komutanlığından : 

KOCOK iLANLAR 
P'ev.tnlMe ahvnlln d~Aml 

mtiddCtm.cc gnyı:t Knn-
ıeıy.c, hA~tada lk1 ve?a tç defa 
ne" 1>d.flec~ır. 

1-IŞARIY LAR 

BİR BAYAN 1Ş ARIYOI: - İyi. tnh
sll görmüş blr TÜrk kızı cfl1li harfleri 
ve daktilo blllr. ~ gldfr. Ken
dis2ne münasip blr iş ftn3'0l". Ak.şamdo. 

<i Y.) rümu...""llnn mektupla milnlcaat. Deniz lisesi ve gedikli crb f mektebine 
talebe alınacak ESKİ niR MUHARRİR - Ve fran

ı.ızca mualllml mütercimlik aramak
gedikli eL"Hf meUeb!nc tadır. Ciddi ve edebi tercümelere 

Aı::ığ}dnJtl 
talebe olarak alın~rt.lan haiz olanlar deniz llseslle 

E!ilbAK nmı>U - B:ıtıhk aptırtı
:mruı. OSm.ıınbeyde 6 _r od&ıı. 7 katlı, 
balı.yolu 2076 l!ra. ı.mdı oı.an rtnnan 
25 500 llrtlyn. s:ıtılıktıf!. &l!ille 5P. 
Taksim Cumhuriyet meydnnı Emldk 

ruuı No. '10 Emlfık yurduna müracaat 
Telefon: 44439 - l 

SATILIK ın· -TCŞ'ilkiye clvnnnd:ı.. 
GSO metre fizerlne 3 katlı l2 od:ı.lı. 660 
llrn. icar getll"('n ev 5,000 ltrnyn satılık-

mtLAK . - Mahmut ~nın en 
işlek yerl.ndc 281 m2 yeztı olan bir 
arsa acele s:ı.tılıktır. D. N. 501. 
~ay Köşe npartıman 2 ncl 

lmt Emlflk iş. 

Amnvutköyftnde deniz kenn.rında 
dört kat üzerinde. hnstahane ve mek
tep olmasına. elve~I 23333 M2 bah
çell kAglr bina. ımtılmakt.ı.dır. acele 
edlnlz. D. N. 23. 

Galatnsa.rny Köşe apa.rtıma.n 2 ncl 
kat Emlak iş. 

tır. Bahi!e 60 • 
Tn.'kslın cumhuriyet meydanı Emlak Aya.spaşada. deıılze nazır ly1 ra.ndı-

1-.mı No 'ıo Emlak yurdun:ı. müracaat m::ı.nlı bütün konfw;-.ı haiz altı kat 
Telefon·: 44439 - 1 üzerine çift daireli Beton bir npartı

mnn aatılıktır. P'latı G0.000 liradır. 
SATILIK ARSA - Küçük yalı, as- D. N. 543. 

ı:ııt üstünde, 170 m.et&e !ÜZÜ eemnn Galatasaray Köşe ape.rtunan 2 nc1 
ıs dönüm, metresi 2 Hrnya satılıktır. kat Emlft.k iş. 

Sahife 7 

G8 BiN LİRAYA - Beyoilunun çol: 
kıyınetll olduğu kadar rnruı. blr mrvkl .. 
inde H4 m<ıtrc knre üzerine y:ı.pıln 1 
t:ım konforlu (7} katlı işbu apo.rtıma
nm geliri ayda (380) liradır. Rnndı.
mruı yüzde 5.5 dır. 
Taksım Abdülhak Hô.mld c::ıdd sl 

No. 23 Bozkurt-Emlfık Tel. 43532 - 1 

UOZKURT - Dil.AK - 2-1: b.n Hm 
fiyatına göre kelcp!r (5) katlı mo rn 
apartımnn: Tnm Şehuı.debaşımn o
be[:inde üç yol ağzı (5 l odalı ve ayd :ı. 
(163) lira geliri mevcod ve ba ka bir 
sokağa t!qınesı ohın (141) metre knrc 
mcyvn bahçesi bulunan işbu iradın 
randırmım Yüzde 6.5 dır. Evkaf yoktur. 
Taksım Abdiılhak Hfımld caddesi 

No. 23 Bozkurt-Emllı.k Tel. 43532 - ı 

1% BİN LİRAYA - Beyoğlu Karl· 
man ınaı;aznsınm karşısma mili adlf acaktır. 

Denlx l~i 
_ ne rirteek taliplerin: 

~: ~=~ blrhıci sınıt için 15-18 • 
3 _Bu lklncı sınıf 1çln 16-19 olacaktı1'. 

mukt.edlrdlr. Aqamdo. tmnsızca mu
alllml adresine müracaat. 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 

Sahife 62/4 
Taksim, Cuml1urtyet meydanı Eml!i.k 

hD.n No. 10 Eınlllk yurounn müracaat 
Telefon: 44429 - 1 

SATILIK AP.c\RTJMAN - Maçltnda 
3 katlı üçer odalı banyo ve munta.z:un 
bahçell 810 lira iradlı apartıman 17,000 
liraya satılıktır. Sahife 59/l 

Bcy~lunun merkezi blr yerinde 5 lkl.ncl bir cadde üzerinde 9 oda ve bıi
tnt üzerine ly1 ıratıı, konforlu kAglr tün müştemUM; havi ufak' bal1çel} ~e 
~tr apartıman satılıktır. F1atı so.ooo pek bütfit bli' parka karşı deniz gorlır 
liradır D N 554 lçl ve dışı yağlı boyalı müteaddld s.ı..-

Ga.I~ıa.s°a~y KÔşe apo.rtmıan 2 ne! lonları 'J!ıevcud temiz yapılı bir hane. 
4 - Lise ~~rd.~n altı ay büyüt veya küçük olanlar da kabul edllecektır. 

tlncı ımufınd:ı. lknıcl sını1a orta mektep mezunları alınacntı glbl 113enln bJ-
tnt Emlfık ış Taksim Abdülhak Hlmld ~ddcsl 

. No. 23 Bozkurt-EmlA.k Tel. 43532 - 1 
Den· a e kalmış olanlar da alınacaktır 
- ~ CecllklJ Erbaş haZU"lama Olmhma girmeğe. taliplerin: 

2
1 

- _;a;ıan 11-17 olncaktır 
- QU Jnt-kf.ebe • 

llnıflıı.nnd:ı lknı llk mektep mezunu alma~ gibi orta okulun mtth&e»f 
3 - Tah~e kalmı, olanl:ı.r da ahnacalı:tır. 
Bu ÇartJ:ın h :Yalnız b1r sene znyt etıml§ olanlar da almacak.tar. 

luna gtrınet iste alz olup deniz li8eıtlle deniz gedltll eıt>aş hazırlama. atu
lunnnıarın Kası Yen taliplerin 15 ARııst,oo 941 tarlhlne lcadar istanbolda. 1"1-
haııı aakerllk IU~'f.Şada d?J1z komutanlıjpna har~te bulunanların da ına-
--... erine muraca::ı.tıarı. (5708) 

ı - vekalet Münakalat Vekaletinden 
benzinin 6 nğ~Lornobmerı lçln 3195 llra muhammen bedelli •800• teneke 
tır. l941 çarşıunga günü saat 15 te s.çık cksllt.me.sl yapılacak-

2 - Muva.:k.ka 
3 - Şart.nam: temlnnt •23!la lira •63• kuruştur. 

~kte mezkür guıı Paramı; olarak verlllr. I~tek.lllerln knnunl vCıSlkalarlle blr
~ ve saatte Lt'vaZlm müdürlüğündeki komisyona nıürae:ı.at

(4177) 15703) 

Mühendis 
' 

• 
mımar ve fen memuru 
aranıyor 

Anbar 1nşaa: :!~ak mahsulleri ofisinden 
ezere Y. mühendis ytıye:lndc ve merkezde teknik büroda çalıştırılmak 
22 ;allplerln ıüzu'mı~ "! ar, ınühendis Vıe !en memuru alınacaktır. 
-!:!_ 1141 tarihine kadnr ~knlarıa Ankarada Ofis teknik bllro rel611ğine 1 umc .. ıınn. (4"'3 - smı 

Devlet De • 
uıryol~arı Ye Limanları ı,ıetme 

'C:::::::::ı::: mum ıdareai ilanlari 

B<>yoğlu ü q -

llitınden: çuncu sunı hukuk hAtlın- Viyna Asllye Mahkemr.ır;iudcn: 
lierant v J Dalre 9 

tu'lan ve İs~ a:zeflna tarafındaı\ An- No. 'J/ A 8&<!/40 
ltı ve M -Ib nnbul Balıkpnzntıııda Le- Ecnebi tebasından alanlan•· vıırlslerl, 
lertr,dc-n c K a çokoıata fabrl~ sahip. Mu.salehlerl Ye :ılacaklarına mah-
lan lzaıeyıoço Zublko aleyhlerine açı- sus ilandır. 
nıesınde: ~:~cı{tavn.sının nıubake- 23/8/939 tarı.hine kaıdo.r Viyan.ada 

EC7ACI KALFASI ARANTl'Oll -
İstanbulda çalışmak üzere sanata va
kıf btr meslektaşın yazı lle İstanbul 
757 posta kutusuna mürncnatı. 

DADI ARANITOR - Altı aylık blr 
çocu~ bakmak üzere orta ;&Şta bir 
dadı aranıyor. Yabancı dil bilen ter
cih edilir. .Mürnca.at hergiln 13-15 
Maçka kfığıt.hane caddesi Ccmlllye 
apartımanı No. S - 2 

Taksim Cuınhurfyet me:rdanı Emlak Mecldiye.köyijnde blr lcat ftzerlne 
han No. '10 Emllılc JUI'duna müracaat banyalu .zarif bir vmA satılıktır. F'lntl 
Telefon: 4.U39 - 1 4,000 liradır. D. N. 560. Acele ediniz. 

Galatasıray K* aJ)Al'bman ! ncl 
SATILIK EV - Soltıınahmet, Diz- llat Emlak if. 

darlye :mahallesinde 12 oda, ağaçlıklı -------------
bdhçe, denize nazır, bütün konforü EMLAK ALiCi VE SATICILA
hıı.vi 3 kaUı ev. maJduen 7000 liraya JtlNA - İ8tanbul. Beyotlu Kadıköy, 
sn.t.ıhktr. 960 11..ro kh'a getirir. Uskidar ve Boğal'llll her yerinde em-

Takslm, Cumhuriyet meydanı Emlak ır.tı okıp satmak ?eya almak: ıste,yen
hnn No. 10 Emlak yurduna mürnenat lırr ve düllklnı olup da ııatmü. ıstc-
Tcleron: 44439 - 1 ' ycnJeri:ı İstanbul Anlmnı. caddesi 

. ~ODAK .. . Adalet han 3 No. da Türk emlak bfi-
EC:NEBI ı.İSAN BILF.N s ' - l:RENK:OYDE SATILIK ıto K .. - rosuna acele müracaatıan. Tel: 2061>7 
TİLOGRAF ARANll"OR - Adanad:ı. Şenyol ıstnsyonunda 1 1/2 dönum _ 8 
büyük bir nıües.sesede ÇQ}J.tllnak fiı;ere n~..çlrk bahçe içinde denize nazır. 3 
türtçe stenogro.fiye aşina bir bayan 4aı.L, 10 oda, her katta banyo ve mut· 
daktilograf :Umacaktır. Başlıca ~rtıar fnk senede 1200 lira icar getirir 12,000 
.. unlardır: 1 - Türk ırkından olmak liraya satılıktır. Sahire 62/3 
2 - En az lise tahsili görmii.5 bulun- Taksim, Cumhuriyet meydanı Emllik 
mnk 3 - Türkçe stenogro.flye aşina hruı No. ıo Emlflk yurduna müracant 
olm~k. 4 - İngilizce, Alm:ınca ve Telefon: .U439 - ı 
.Io'ransızca Us:ı.nlanndnn ikisini mü- -------------
kemmel surette bilmek, Matlup evsafı 81160 LİHAYA SATILIK APAR'l"f
halz talipler arnsında scçllccek bu MAN - Kadıköy, Yeldeğirmenlnde, 3 
daktnognıfn ebllyetı ne müt.enns1ı> kat, her katta 3 ve 4 er oda, bahçeli, 
ücret verllecektlr. Taliplerin mhnyet 552 lim ltlra r;etirlr, 8000 liraya satılık-
20 temmuz 1941 tarihine ka.dnr Dör- tır. Sahife 63//3 
dfincü Vakıf hanı Asmn kat lO nu- Taksim. Cumlıuriyet meydanı Eml!ik 
m:ı.raya müracnatlnn. - ı han No. 10 Emlitk yurduna münıcaat 

1300 LİHAYA ve 500 I.fRASI TAK
Stn.E ÖllENl.\IEK UZERE - G odalı 
Üskiidarda ACELE satılık ıı.h.şap ev. 
Müracaat: T'Ö"RK EMI..AK bürosu, İs
tanbul Ankara caddesi Adalet Han 3. 
Telefon: 20507. - 1 

KİRALIK KAT - Nuroosmaniye 
caddesi kapalı!ınn karşısında 34 No. 
:ı.pt. 3 katı kiralıktır. 2 lncl kat iki 
doktorn elverişlidir. Tel: 60631 

DEVREN S,\TILIK Dtl.KKAN -
Çok işlek bir yerde bakkaliye ve ayak
ta. içki satılan bir dükktın satılıktır. 
Müracaat İı:.tanbul posta kutusu 417. TECRtlBELİ BİR KATİPLR BİR 

D.~KTİLO ARANIYOk - Tl~arctha
nelerde veyn inşaatlarda çalı~mış pl -
yasadan anlar tecrübeli bir kiltip ve 
daktilo ynzacak bir baynn alınacaktır. 
Maaş dolgundur. Tnllplerln iotoğraf
larile ellerindeki vesaikln suretlerini 
iatanbul 42 posta kutusuna müraca
at.ınrı. - 2 

DAKTİLO BAYAN ARANIYOR -
Bir yazıhane içlı;ı daktiloya ihUyaç 
\•ardır. Talsilii.tlı mektupla. Akşam ga
zetesinde N. B. rumuzuna mektupla 
nıüracaat. - ı 

Telefon: 44439 - 1 

Sı\TILIK AP.r\RTIMAN - Nlşantaşı _ 2 
Rumeli caddesi 37 No. lu Uğur apartı- -------------
manı köşebaşıdır. 18 metrolıık cadde- KİRAJ,JK KAT - Beyoğlu Tünel 
dedir. Ynn caddesi de 9 metrelik ha- elvan Miiellif sokak No. 20 evin dör
vadar ve bahçeli olup beşer oda beş düncü katı kiralıktır. 2 oda bir sofa 
kat 1680 lira iradı olan mezkür apar- mutfak terkos ve elektrik, bavagazı 
Uman satılıktır. Mürncant: Trtksim vardır. Kiram 10 llrn, isteyenler Tak
cfunhuriyet meydanı emlak han 14 No sim Topçu caddesi (Uygun apartı
d.'\ Emlakcl Avniye Telefon: 41812 - 1 man kapıcısı bay Recebe müraca-

5200 ı,fRAYA ıwriırrt; S4.TJI,m: 
at. - - 5 

KARGİR EV - 7 oda, terkos, elcktr1k ACELE SA'l'IUK EV VE ARSA -
m.evcud, trar::vnyıı yakın, 2200 lirası 'l 4 oda, kuyu suyu mevcud cadde üze
senede ödenmek üzere satılıktır. Fatih rinde tramvaya yakın ayni civarda 
Fenl paşa cP.ddesl Emir Buhnrl sokak arsa dn satılıktır. Görmek görüşmek 
26 No. ya. - 2 üzere Aksaray Şekerci sok.ak 1 numa-

. raya bayan İhsana mürneaat. - 'J. 
IUR D.~DI VE BİR AHÇI BAYAN SATILJK APARTll\JAN - Aksaray 

ARA.~IYOR - İkiz bir ya.şmda iki ço- Kemal paşa c:ı.ddt>sl İnkılfıp sokak No. SATILIK EV - Cerrnhpap has
cuğa bakacnk iyl bilgili bir dadıya ve l8 de 12 odalı üç do.lrell apartımnn tanesi civarında. Çardaklı hamam so
yemek yapmasını bilir l:>lr bayana lh- satılıktır. Müracaat "içindekilere - 1 kağında 8 oda, !ki sofa, bahçe, kuyu 
Uyaç vardır. Tahriren lstanbul posta 

1 

ve elektrik, yeni denecek dcreeed 16 
kutusu 731 veyahut blzznt Bilyükdere l\fUA~K~F:H~NE l"E l'AZJHANEYı: numaralı ahşap bir bina satılıktır. 
Postahane ka~ısı 120 No ynlıyn mü- ELVERIŞLl - lt.lek bir caddede kalo- Gbrmek arzu edenler her &fin öğleye 
ı-acant, - l rlfcr, hava sazı, ·elektrik mevcud gilzel kadar göreblllrler. - 1 

ınnzbut bir knt klrnlıktır. Beyo~Iu is- -------------Vetıye blliı tebr e™? gönderilen da-- ıs lnci dalrodt:ı Pötzlclndoırferst No. 42 
lrundan 20 gfı ığ iade edilmiş oldu- de mukim olup bu tnrlhten sonra is t.'+:lal cnddesl 67 Emgen npartımam 

b!rlnci kat - Foto Kanzler üstünde -
-5 

~at lcrası.n ın lllUddetıe Hı\nen tebll- ta.n!Julda Park Otelinde ikam.et eden ERKF.K AŞÇI ARANIYOR - Afyon
nıtş ve nıu~a tnahkemece karar veril- n lstanbulda Tllrkiyedo Türk tebaa- da bir pansiyonun ~çılığını ynp:ıcnk
cuma cünu keme gunü olan 15/S/941 smdan Hlkziııt kızı İk.'be.l Akif Akev tır. İsteyenlerin Vefada Zryrek orta 
~t bulun saat 10 da mahkemede ha- 3<>!9/940 tarihinde ölmüştür. Vasiyet- okulu müdüı1üğfuıe öğleye kadar mü- 8.4.TILIK KONFORLU AUSAP EV 

SATILIK E\' - Maçkada Tqviklye 
camii civarında Bayır soka~nda 78 
numaralı lki katta iltlşcr oda bir sofa 
mut!nk hav:ıgazı su elektrik alt katta 
~aIIUUJırlık mutfak iki kömürlük bah
çeli güneşli hava.dar ayda kırk yedi 
buçuk lira kiradn olnn bina dört bin 
llrnyn acele satılıktır. Yanında 80 ve 
82 num:ualar:-. mtiracaat. 

ınenız n~ı~ız veya b1r vekO gönder- namesı bulunın.amJŞtır. rncaat. Aksnrayda kntlp Muslihiddin sokn{{ın-
nı1:da côrülecakdlrde davanın gıynbı- Ölenin bHcQmle varlstlerl, vasiyetle da tramvay istasyonuna. bir daklkn 
knıın ohnak ueğt davetiye makamına alakade.r olanlarla, alacakların. Avus- DİŞ TABiBi ARANIYOO - Anado· mesafede sekiz oda lçl dışı yıı.ğlı boyn 

İ zere 11A.n olunur turya tebaalım ve burada mukim ec- ıunun zengm bir vtı!ıyetinden muaye- Vf' mll§amb:ılı üç tarafı bahçe ıevkn-
nıa~k bu1 asliye d-rcı- _ nebiler, 1ddlalannı: nehane açmalt isteyen ve sermaye Jlide man:z:aralı ve çok konforlu ahşap 

Clllezlnden· o uncu ticaret so Temmuıı 19.u hat.tA. her takımı hazır 18 senelik blr bir ev miiktuen (5000) llrnya satılık- SATILIK l:V _ Sultannhmct İshak 
~~kavan ~ R 40/184 tarlhlne kadar mahkememize müra- puretezcl 80 lira mnaş vermek ve yn- tır. Evkaf bedeli verilmiştir. 23396 nu- pn.şa mahallesi Kasap Osman sokak 12 
ra bııe 1l'lahkenı ıza ve oğhı İsınallin caatıa ıddlale.rmı Uıba.r ve tevsik et- hud ortak olnıak üzere bir mesai ar- nı:lraya telefonla müracaat t-d,lmesi. numaralı bahçesinde kapısı elan nim 
J>o~~erUen ta~ ıı;-t~na ka.· ınelldlrler. AlıEl takdirde, tereke, bu hadaşı aramaktadır. Arzu edenlerin llrgtr beş o<falı hane maktuen üç bin 
tilı aıtd tlplnde ve son 500 ton ~unı rm.etallp naaa.n 1Ubara alınmaksızın Akşam gazecsl idarehanesine .lan me. t}ç AY İÇİN KİRAUK AFARTI- llray asntılıktır. 25 Ura lcar gelrlr. Al-
ı-ıaı~~ ?n1!"1~t llA'V'C31]e s~a:1 ~rki~lne ecnebi matrema. yahut anın taratın- muruna müracaatları. - 4 1\löN - Beyon1unun en merkezi bir mak için Sulto.nh:ı.mnm Emlnbey hnn 
nı4 USuııı bir çbnıento hallcrıne ve- dan 1rae cdllecek khruıeye teslim edl- yerinde mobilyalı mükemmel kl.lilforlu ~ numarnva müracaat. - 2 

KIYME'n.J AKSAT.AR - Heytiell
adada plAj nam mevkide çamlar tı;hı
de deniz kenannda. 20 metre cephe ve 
70 metre dc,rlnllğlnde iff'&E edllmlş 
yanyana 7 arsam TIU'dır. Heybello:dn; 
pliıj şehri kurulmak üzeredir. İstifa.de 
ediniz. FiaU beher metre (7) lirodır. 

Tn.ksim Abdülhıı..k Hl.mid caddesi 
No. 23 Bozkurt-Emlllk Tel. 435112 - 1 

5 - MOTEFERit.lK 
A.1...1\fANCA DERSi.ERİ - Bcrlinll 

blt Alman m-.:alllmesı kolııN ve seri 
usullerle almancayı kısa blr 1.0.mun· 
da. öğretmektedir. Bu lisandan ikmale 
kalan talebeyi tatil devresinde lmU
hann muvaffak olacak derecede hu
zırlar. Münferiden veya ~ halinde 
Webe kabul eder. Bu talebeyr> ey}{ l 
sonuna kadar pek ehven blr ücret tat
bik edllecektlr. Pazardan manda her 
gün saa 3 buçuktan 7 ye kadıır İstlk
llıl caddesinde 133 numnrnh Hnsnn 
bey ıııxı.rtıman, ikinci merdiven birinci 
kat 6 numaraya müracaat. - ı 

RİYAZİYE, FİZİK, KİMYA mms
LERi - Bir orta mektep Oğretmcnl 
riyaziye, kimya, 11zik derslerini ha
zırlamak veya kuvvetıend-irmC'.k lsU
yer.lere ehvep şeraltle talebe evlerin
de ders ' verebilir. Akşamda C. N. ü 
rumuzuna mektupla mürncant. 

AJ.l\IANCA D~"RSLERI VE KİRA1.1K 
ODA - Tecrübeli. bir Almo.nca lisan 
munllimesl ucuz ve kısa. bir z:ımru'ıd;\ 
alma.nen öğrollr. Temiz mobllyell bir 
oda da ucuz fla.tle kiraya verilecektir. 
Beyoıtıu İş b:ı.nkası arkasındJ. Rc-ş:ı.d 
bey sokak 9 numara. 1çerde 2 numara 
bergün öğleden sonra müracact. - ı 

nin TURK - İhracat ve tt.h:ı.l.\t 
tüccarla.n y;anında 3000 lira bir s~r
maye lle. koyın:ı.k ve şahsen çalışmak. 
Almanyayı eski Avusturyayı, Mnca
rlstanı ve bütün Yugoslavyayı, Bul
garlstanı ve muhitlerini tnnır VC' 11-
snnlannı btılr böyle çalışkan bir ~c
rlke ihtiyacı o!anlann lütf<'n mektup
ln adreslerini blldimıelerlni Ak.'jnmda 
M. N. - 1 

Şt:RİK ARAYANLARA - 3500 lira 
bir sermaye ile işlek ve clrolu kurul
muş bir işe iştirak etmek ve §nhscn 
ço.lışm:ı.k böyle bir şerike ihtiyacı 
olruılann lfitfen mektuple işin ne ol
duğunu ve nçık adresini bildirmeleri 
:ıkşamdn A. F. - ı 

~lEKruPLARINJZl A'LVIKIN iZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

olarak gönermı. olan lmrller:
mlzden 

.A. - B. D. - E. K. G. - N. S. -
Mü. - C. M. 35 - R. 1'1. - N. A -
Ml\tematik - H. T. - il. Ö. - '. 

B. - A. F. - N. O. E. - I. M. 
namlarına gelen mektupları tda 

reho.nemlzden aldırmaları rlcn 
ohınıır 

ta 1 Fransız çhnento ne getiril- leeektir. BİR Rı\ YAN DAltTİl.OYA - İhtl- denize !evknHide nezareUI üç odalı ACELE SATJUK APARTl;\1 f\N 
il r ..ı~lne nıusadi! C"--~un "l!l/7/941 Memlelket içerisinde oturan verese. yaç vardır, her gün soot 13 ile l4 ara- 7onguldak sulh huhuk H:ı. 
h· ~ ı;lınento1 .. -:''b""uı•......,, gunü saat terekenin Avusturya mahlremeleı1 ta- SL"lda 4 üncü vnlcıf han birlncl kat 12 apartıman yaz için kiraya verilecek Clhanclr FfruzaCa mahallesi ~aha Mfidde1 Zonguldak orman 1dar!'sl 
.ı.necıe .... -..... und .. ~u Top -'ı d •-~'i·-..c- - ır. Akşamda L. M. D rumuzuna mek marn caddesinde yfrml numaralı se- t~rafınd::ın müddeialeyh Zoıı,.ulc'ınlt h .. •.. e:;"" Fort 0 '"ti - ....... n an wwu """'""'i lsf.ediler. Mema- numaraya mur::ıcaat. - 1 i 1 1 - .. 

tı'::"n Fort traıuııt .. :onıoou fabrikası llık1 ecneblyede oturan verese, iddia.- --------------- tupla müracnnt. nev radı b n yüz kırk lira olup saf üziılmttde fırıncı Ali usta ::ılc:yhino 
..;;_•k icra CdlJe,.nıo;.ı_d ..... treJ>olannda sa- l!ı.nnı muayyen müddet zarfında bil- yüzde yedi iradı bulunıın köşe başı ntılmış olan 82 Ura 10 kuruş orman 
P~ anda Yazılı~'::_ en talip olanların dirmekle beraber. terekenin ecnebi 3 - SATILIK EŞYA ACEJ.F. Sı\~knl,IK AP~RT~ ~!da meydanlığa nnzır dört katlı apartı tnzrnlnü9, ®v::ısının duruş.."'l"..asında: 

vrt "'-t .. wı ve saat•- __ .. "' -•- l Nfşantaş Teşvı ye cam c v :ın:ı.n acele satılıktır. Her gun·· saat on Muddcl"leylı Al·ı us•- namın"" rı'rnrı-u;, ... , rcnn ...... da h ....,. uı~ur m-.um arn dev.lllnl talep edip etme- dd . d k"""b otuz iki k1 .. ..... ...... r • 
... n olu .--uu ~r bulunınal dllcl rlni d ..._... Çınar ca esm e "'i" aşı j ve kadar 1c1Rdekllerc milrncaat. lan da\'eti'-·enin gösterile.... ndre...+- btt ~nur. an e e ..,..,, .. n etmclldlrler. Aksi metre cepheli deniz ve ycşjlllk ne7.are " •• "~ 
2o ta.kdlrde de. §ayet ecnebi bir hükiımet ACELE SATILIK TAKSi - 2359 ti fevkalade her kontörü haiz . .setoı KİRAI.T KODA - Bir Alman mu3l namda bir ::ıhıs bulunm:ıdığ'ından vo 
ldun~ldak SUlh huknıt hi . ıere:tenin ke:n.c:IWne c.tevrını talep et·· No. lu Feal Trnblen markası blr tabi arma altı kat on bir dnlrell safi Iradı llır..esl ne2dinde 1-2 k.lşUlk möble v~ adresinin meçhuliyetlne binaen fra-

~ddeı Zonguldak kimliti: mts ise o~ ta&1'lye nıuameıesı bu- otomobil bln nltıyüz liraya acele satı- ftıı!'.la bulunan on blr numaralı apartı kn.pfilt balkonlu büyük bir oda kiralık nen tebllgat rcrosınn m~mrce kn· 
'raı;rn~dan lllfiddelaJey~~:""~~ nda ve ancalt mtiracaat et.mıı olan lıktır. Radyoou iklyüz liralık yedek man altmış beş bin liraya s:ı.tılıktır tır. Mektep talebesine de klndfnal!ııır- rar verllm~ olduğundan duru~a giı
hbn ı koyfinde:n ç l ~~·n wıreee ne t.asflye edilecektir parçalartıe beraber verUccekttr. Epo- On numaralı dairesine her gün snat Pazartesiden cumarteslyıe kadar snat nü olarak tayin elunan 26/7/941 glınü 
'tete~.!b:~_oğln All,eT~~~R~~lu ~~ DcJbllng Asti'J'e ıkhllemeel tik yapmak p.rtile bl~ ~nwnı "e 12 den üçe tndar müracaat. - 3 üç buçuk ile yedi nrnsında htlklôl sa.at ıo da mumaileyh fırıncı Ali u tn-
llıt nı.i . .,uuct, Tozcu ~ ~in .. ~ D&lre 9 be-klerlm. Adres: Her gun ~leye ka- caddesinde 133 numaralı Ha.san bey nnı ZoniUldak sulh hukuk mnhk.elnc-
~"' u Hasan ve u . _ • Yu-. Viyana. 2'1 Maırıa 1941 dar Tophane Mccatıbey caddesi 347 ~ ACELE SATJLIK APARTIMAN apartınıanı, ikinci merdiven birinci sine gelmesi veya lılıendi6fnl tenısıı ct-
ıı.loı:- h OAlu Ahınet :pça köyünden imza: IUkfa Dr. Fi~ No. lı kahvede Aziz Yarana nıflra.cant. Cihangirde Cihangir mahallesi Gü kat 6 numayara müracaat. 3 ~ek Ü2'ıCl'e bir vekil göndermesi veımc-
!l Yhl rlne acll.ın.]f' hmet <>llu Rl.za Bu .roret aslına mut.oıt'1r - ı neşli sok.ak 56 numaralı köşe b:ı.fı yüz - d.S't veya blr vekil göndeımcdlf;l tak-
d~ı~ı:ayhval sının d~~~ ~J: Z.::.'!.."!_li_.b_I ~hkeme milulrii) imu -------------- dt? yediboçuk safi Iradı bulunan her 5 BiN 1.İRAl"A - Sürp Agop karşı dlrde hakkındaki duruşmanın gıynbeıı 
sur ruı.l er.ıcn 'l'amnacı köyünden Y • ....,<UJiloUA_Döbllng AaDye mahkeme- .&UTİ CERRAHİYE _Demir ame- btr kontorü mükemmrl iki buçuk tnt sındn tramvaya 4 dakika mesafede cereyan edeeeğl dııveUye makamına. 
...... "6otuU lfnsan <>-....,.a kı...r.-.._ Nua: ~ y1*an(!a mevzu mülırfmün m ... _ 1ı npartunan on bin beş yüz liraya sn Çimen sokağında G oda klrglr ve balı kaim olmak üzere llfın olunur. - ... , lla .,..,..,. v, ..... ....,.. - .,....... '" llyat ~sı dcnıir ve krlstalll nlô.tı ,.A,1 · 1 d ıı. 
ınct ve b ı:ınciaıı Mehmet ""'lu Ah- yetı taadlk tılındı. tıııırtır. Biti.şlğlndc'ltl Emek npaıtıma ~ ıç ve ışı ya1;;1ı boyalı ve miifte r i - - 1 c "6 +~--b l 25 'H- cerrahiye koymak !çln dolııb cerrahl nı .. apıcısı bay ısm· aile hergün sa mllfıtı umumiyeyl havi blr ban hane '-111 noau yer i a&kerlik şub~indcn: ,.,_ -'-- ne aynı töydn .... Ke ... - nlh.1. .L5Yiit u ~ziran lSMl '"' - l Eminönu" ı· k l''" -nn'44'1 M h--~ ..... •llll ~... Alman Oe eraı ıc kebir sandığı tekmll ve her nevi arntı at dokuzdan on iltlye kadar müraca satılıktır. - yer ı as er .... şubc-
na t:ıkanı e.~ oIDu Rlia namları- · n oiısolosu :ı.t. 

0 
- 3 Taksim Abdiilhak HAmld caddesi sinde kayıtlı harp nınlulil subay, erat 

~ bu~n d::ıvetıyenın bu köyde TlO'l/1727 <Imza. ve mtlhür) ct>rralı1yıe ve nisaiye satılıktır. Kadı- No. 23 B~turt.-Emlfık Tel. 43532 - 1 ile şehit yetimlerinin 941 yılı tiıtün 
llğ- iade ~"ladı~dan balı.sile bllrı 30 Bamun 1941 köyünde Halk eczanesi bay Rl!ata KİRALIK GUZEJ, F.V _ Ş!-il1dc O:;- ikrnmlyelerlııe 17/7/941 tarihine mu-

n~e lerının hn1ş ve munıatıeyhlerln Bir BUretl daJrcde lu!:aolun telefon: 60581 mnnbeyde kalorifer, banyo, parite, ga- _20 HİN LİRAYA KÖŞKLER - Eren s:ı.dlf perşembe gunü saat 9 dan 12 ye 
~nen tebU meçhullyetlne blnnen tercümenin miib~ alman an h bu raJ, elektrik, havagazı hasılı her türlü köy civarında etrafı duvarla muhnt ve kndnr her gün t~t ya.pılacağın-
lı::o tar veruZ:~t 0f~~~na mahkemece :rer ns1ına mutabık oldur..:~u ~~ SATIUK TAKSİ OTOMOBİLİ _ konforu hnvi bahçeli güzel bir ev kira- 20 dönüm arazı içinde 400 kadar asır- dan 4 ndet veslkahk fot.olçraf ne ycd-
l: Yund n Y Uttundnn Tnsmacı ederim. 1975 No. lu Bul.k 936 model tnksi oto- lıktır. Antre, hizmetçi ve sandık oda- dide çam ağaçlnrtıe süslenmiş ve (2) lerlnde mevcut ikramly" ciizdanlarl-
tnoyunden N~u~ o~ıu Hnsnn, Sapça Mühür: Be70tlu l>Wclüacü Naterl mobili kulla.nılır halde ehven !iyaUa. J:ırı hıırlç 8 güze] odası vardır. 813i8 dönüm bağttk ve (700) aded mcyvn ı le blrlllrte askerUk şubesine :nür.\a-
lt ~t Oflu Ahrn~t oğullanndnn Meh- lfitbot C mnl Kuntny telefon nµm:ırasınn mürncnnt Cs:ıbnh ağaçlarlle zenglnlenmiş 16 od:ıh ve 1 caatlan. 
~er rn oğuU ve yine aynı köyden İmza: S. Onnanci satılıktır. Sanyer: Yeni mahalle cad- s:ı.at 10 rlnn öğleden sonra 2 ye kn konforlu bir bap ahşap köşk ile bir- 2 - 941 yılı tJitün beyiye !kramlyc-
~nın duruş annd_a~. Mehmet oğlu Ri- , Neşredilmek üzore ıuetcye te d. dc.i No. 74 terzi Fazlı Yıldıza mürn- dar> _ 4 llkte aynen 4 odalı karglr binayı hnvl sine mustehak olup ta hariçte bulu-
~:ı.n 24171114~na su!lu olamk t!ıyin olu- eylerlm. " 1 caat. ve keza gnrnj uşak odaları nli1r gibi nnu ve mazeretleri dolayı.sile 11ubeyG 

1 a1ı; SUih hul· Ctinü sa.at 10 da Zoncuı- Vereısen: Hasan Akif Akn ıtlı:.AUK l>AİRf.- l{urtuluşta tram müştemilatı setresi mC\•cuttur. Işlıu gelmeyecek olanların t~kll ett:rccek-
Crt veY'n b •Uk mahkemcsme ~e- ....................................... BİR adet HLAVFOKS (Mavi TıJki) - vay durak yerinde 23 numaralı .Mü- köşkler tabiatın b:ı.hşettii\1 clizelllkler ler~ zat vasıta""lle paralannır. nldt-
~etlıltıerı lr vektı göndermelerl gel- run gıyaben ~eyan edecc~ı d..ı.vcUyc pude ııc bir adet Brovde mayoyu sa- zeyyen npattımnnırun 3 numaralı ve içinde birer eser nümunesidlr. rılmnsı ve bu müc!:icU munyyenr z:ır
<ırt lakdltvcya bir vekil göndermedik- :rn.-ıtamma kaim oltB!.k üzere ı».n ehı- tıYQrum. Adres: B:ı.yan Eren, Beyler- tlç odalı da:a-est boştur. İstlycnler her Taksim Abdülhn'k HO.mld c:ıddcsl :fın<ln paralarını :ılmnyanlann para-

de ha.kla.nndakl durupruı.- nW". bç1 Y.ııboyu cad.de61 2'- _ 11 atın gezeblll.r. _ 23 l No 23 Bozkuıt-Emlfı.lt Tel. 43532 - ı Iarı inde edUecef;l ilfL nolunur. 
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Saball, Öğle ye Alitam lier. Y.emekten ıonra 

1 E 

f ırcalamallsınız 
Çünkü: 
Bir defa f ırçalanmakla 

dişler temizlenmiJ olmaz. 
Ağız guddelerinin ve da· 

1-.ili uzuvların mü~madiyeıı 
alınan ecnebi maddeler 
mikroplar, yemek. içki, ai· 
gara vesaire di,lere, diı et· 
lerine binbir mikrop aşılar, 
arızalar birike birike niha· 
yet dişlerde çürüme, etlerde 
iltihaplar başlar. Artalc f e-
laketi önlemek ve durdur• 
mak lazımdır. 

Vaktinde ihtiyatı elden bırakmı-
yarak dişlerinizi sabah, öQle ve · 
akşam her yemekten sonra 

SAN • 
1 N 

DiŞ MACUNiLE FIRÇALA YINIZ 
Eczanelerde Büyük İtriyat Mağazalarında bulunur. 

1 

DOYÇE ORYENTBANK 
DRESDNER BANK ŞUBESİ 

Merkezi: Berlin 
Türkiye Şubeleri: 
İstanbul - İzmir 

HER TÜRLÜ BANKA MUAMELATI 

Almanya ile yapılan Tütün. 

Kimya ve Kağıt takastan ve 
saire hususunda her türlü 
kolaylıklar yapılır. , ________________________ _, 

Satılık bahce sanda/ya ve masası 
• 

Müraceat: Beyoğlu Asmalı Mescit Tuna pastahanesi 

1 İstanbul Beledivesi ilanları f ,._ _____ _ 
YeşUköyde ktıln çocukları kurt.arma yurdu binasının tamiri açık eksilt

nıeye konulmuştur. Keşif bedell 9391 lira 4Ci kuruş ve ilk teminatı 704 lira 
311 kuruştur. Keşif ve şartna.ıne Zabıt ve Muamelfı.t Müdürlüğü kaleminde 
görülcblllr. İhale 2817 //941 pazartesi günü sa.at 14 de Daimt Encümende 
yapılacaktır. Taliplerin Uk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihin
den sekiz gün evvel Maarif Müdürlüğüne mürncantla ala.calWın fenni eh
liyet ve 941 yılına alt ticaret odası vesikalarUe ihale günü J;Uuayyen ~aatte 
Daimi Encümende bulunmalnn. (5796> 

* Po.sır Korunma el tultmı.balan için alınacak 110 adet ala hortum ka-
p-ı.lı zarf US\tllle eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmJn bedeli 6545 
lira ve ilk teminatı 490 lira 88 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muameliıt Mü
<lurlüğ"(i kaleminde gorülebllir. Ihale 2817/941 pazartsi gün üsa.at 15 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taliblerln ilk teminat makbuz veya mek
tuplan 941 yılına nit ticaret odası veslkalan ve kanwıen ibrazı lA.zım gelen 
diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan 
teklif mektuplannı ihale ıgünü sa.at 14 e kadar Daimi Encümene vermeleri 
lAzımdır (5797) 

'l'tlrkiye (Jttmhurlyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarthl: 1888. - Sermayest: 100,000,000 Türk UrasL Şube ve 

ajana adedl: 255 
Zirai Ye ticari ber neri banka maameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

ZJraat Bankasında kumbarah ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
a~ f>O llr..ı.'lt bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a Ue aşaRıdakJ pllna 
~ore ikramiye dnğıtılacattır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
_ DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

rtuem!ver.lere ikramiye cıktığt takdirde % 20 fazlaslle vernecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfıl, 11 birincikanun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Dlf:nyanın En Eski 
Radyo Markasının 
En Yeni ve Müte
kamil Modelleridir 
Türkiye Umum Mümessili: 

HELiOS MUessesatı 
GALATA 

, Oa caııip realt •.. hep.i de 

1 Pariaia soa ınoduı. Kutu· 
Dun ortaaıodalci delilrtee 
•örebiliniou. 

~nelee mümkün olcutu 
ı 2 tuanv ~ilemİyftl d .. ha

1 

~ hafif daha ia~ bir pudB; 
(banlaodınlmı,) dır. • \Yani H aafi. ltokll adet& 

3 Fran,.nın Midi banlaii;. 
deki çiçelıleri koldamıt 

;llissioi bulaealıaıoııı. 

~ 4 Bütün aüo sabit durur 
~ çüokj "Krema köpüfii" 
~ ile karıştınlmıtlır. 

1 
.Giixel " Fioimat ~ 

5 rüı:cpr Ye yafmar 
daa veya terleme
den lıattiyea müte• 
sir olmaz. • ~ 

~ 6f8üyülı: modelde , 
~ yeni ve ~ıılı.ip kutu. . ':x .,..-'' 

~~~~U~#$AWJ'#ll.W~$'~,mJ 

Safın olmazd011 evvel 
HAKİKi RENGiNi 

'GOREBİLİRSINl.i 
IMnn ortuıııdalıl ııeııııı.11 ~J 

f HsAısız GÜZELLİKTE BİRTfN 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 
Müdürlüğü IIanlari 

NAZARI DlKKA TE 
Karadenizde ve Akdenlıde gece seyri yapılnuı.mnsı ha.sebile Karadeniz, 

Bartın. İzmir sürat ve Ayvalık yolu tarifeleri 17 Temmuzdan itibaren mu
vakkaten tadil olunmuşur. Bu ndllata göre: 

1 - Karadeniz yolu postaları perşembe ve pazartesi günleri Galata rıhtı
mından sa.at 17.00 de kalkacaklardır. Haftada yalnız iki po!>ta yapılacaktr. 

2 - Bartın yolu postaları cumartesi ve çarşamba. günleri Sirkeci nhı
mından sa.at 18.00 de kalkacaklardır. 

3 - İzmir sürat postalan Galata nhtunından pazar günleri saat 18 de 
ve perşembe günlert 13.00 de kalkacaklardır. . 

Pazar posası istnnbula cuma günü saat 2.00 de ve perşembe postası Is
tanbula pazartesi saat 12.00 de dönecektir. 

4 - Ayvalık yolu postalan cumartesi ve çarşamba günleri Sirkeci rıhtı
mından sa.at 12.00 de knlkacaklardır. 

5 - İstıınbuldan perşembe günleri kalkmakta olan il!ve Çanakkale pos-
tası 24 Temmuz perşembede nlUbaren lflğvedllmı.,tır. (5920) 

İstanbul V akı fi ar Direktörlüğü llanları 

Muhammen Pey 
kıymeti akçesi 

Ll. Kr. Ll. Kr. 

517 10 40 00 Daya hatun mahallesinde Yaldız han alt katta 8 No. lı 
odanın tamamı. 

317 10 25 00 Daya hatun mahallesi11de Yaldız han alt kata 5 No. h 
odanın tn.ma.mı. 

210 26 17 00 Büyük Çarşıda Sıra odalar hanı üst katta 2 No. lu 
odanın tamamı. 

156 84 12 00 Büyük Çarşıda Orta Kazazlar sokağ'ında 7 No. lu dük-
kAnın tamamı. 

413 68 32 00 Çem.bcrlit~ Molla Fenart ma..h.alleslnde Vezir hanı 
üst katta kAgir odanın 35 No. odanın amamı. 

363 68 28 00 Büyü.k Çarşıda Zinclrll han üst katta 7 No. lıt odanın 
tamamı. 

313 68 24 00 Büyük Çarşıda Tuğcular sokağında ıs No. ıu düıkkA.-
nın tamamı. • 

246 84 19 00 Daya hatun mahalleslndl Kalcılar hanı 3-ell katta 1, 
2 No. ıu odanın tamamı. 

263 68 21 00 Büyük Çarşıda eski Terzi başı yeni TerzUer sob#ında 
39 No. lu dükkA.nın tanınmı. 

427 36 33 00 Büyük Çarşıda zıncırıı han üst katta 10-11 No. lı oda-
nın tamamı. 

Yukarıda yazılı olan emtA.k satılm:ı.k üzere on beş gün müddetle açık 
arttırmaya çıltanlmıştır. İhalesi 2417/941 perşembe günü saat 15 de fora 
edileceğinden Jsteklilerln Çernberlltaşda İstanbul Vakıflar Başmüdürlyetı 
MahtfüA.t kalemine müracaatıan. (5568) 

Emniyet Müdürlüğünden : 
Müdüriyet hizmet ot.omoblll ile motosiklet ve deniz motörlerlnde kulla

nılmak üzere almamasına. 1hlyaç görülen azı 10000 çoğu 18000 litre benzin 
açık eksiltme suretlle alınacaktır. Ekslltme 2917/941 salı günü saat 15 de 
yapılacaktır. Benzinin muhammen fiyatı 4536 llradır. Muvakkat teminatı 
340 liradır. Taliplerin aynı gün ve saatte müdürlyetlmlz binasında kurulu 
komlsyona~rtnameyt görmek lçln de Ş. 3. müdürlüğüne müracaatlnn. (5894) 

Türk Hava Kurumu İstanbul Şubesi 
Ba,kanlığından: . 

Motörlü bir reklıl.m mnklneslle bir sandık derununda hurda dem1r pa
zarlık suretilc satılacaktır. 

Cağaloğlundakl Türk hava kurumu satış komisyonuna 17 ve 18 t<·mmuz 
941 günlerinde müracaat edilmesi. (5919) 

Alım sattm vekalet iıleri emlak abcılan her çeıid emlaki 
muzda bulabilirler ve emlak satıcılan da her çqid e 
kayclettirmekle çabuk aatılmaaını tl!mİn etmiı olurlar. 
Beyoğlu İstildal caddesi 54 No. BiLiK EMLAK. Telefon: 

~BULUNMAZ FIR J 
Kadıköyde Mülıürd.ar ile Fenerbahçe ara.smda 

fevkalade ne-mretli bazı yerler satılıktır. 
1 - Kfıglr ve hiç bir tamire lüzum olmadan· oturulabilecek 

odalı bir hane, ar'ka.ınıd.a birkaç yüz arşın ve ağaçların tama.ınell 
gelediğt bir bahçesi vardır. 

2 - Kalorifer ve sıcak su tesisatını havı, salonları parke. 
boyalı 17 odalı lüks kArgir blr hane. garajı ve terastan vardır. I' 

3 - 1500 metro murabbaı, istanbulda emsali nadir bulunur• 
nlz kenannda bir arsa. 

İstanbulun en güzel noktalannda kı\ln olan bu yerler mutaiııf" 
hacet kalmadan do~rudan doğruya sahibi tarafından satılmak 
~~d~ ' 

İsteyenlerln Beyoğlu İstlklA.l caddesi 471 numarada JI, 
m ilracaa tlan. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKRf 
TÜRl< TiG~RJ;T.BANUASI A.~ 
~UPONLU VAD~Lf M~~DUAT 

PARAN 1 BURADA l'LE 
rEi 

T uzlalardaki münhal vazifelere 
imtihanla memur alınacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: ~ 
A - Teşkllltımızın tuzlalatdaki münhal memuriyetleri için 

da 28/7/941 pazartesi günü saat on Qçde tSlrkeclde tnhlsarlar memu.rlJI 
binasında• bir müsabaka ımtlhanı yapılacaktır. 

B - İmtihana girmek ısteyenlerln aşa.tıda yazılı vaaıf "Ye p.rt1-" 
olmaları lfızımdır. ; 

1 - En az orta ta.hslli bitirmiş olmak, il 
2 - Askerll~lnl y&Pflllt olmak veya. müeccel bulunmalc. billıasSa b 

halde de son yoklamalannı nüfus cüzdanına b.ydettirmlt olmak, 
3 - 21 yaşından aşa.Al ve 30 yaşından yukan olmamak. 
4 - Her iklimde vazife görebUecek derecede sıhhatli olma.k1 ~ 
5 - Akrabasından olm.ıyan ikl zatı referans olarak g&stenri*. 
6 - Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evll bulunmamak 
7 - Mektebe devam eder talebelerden olmama1c, 
C - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı mÜb"blte ve üç fot.otrafla .. ..ı 

te cGalatada Rıhtım caddesinde Veli Alemdar hanında umum müd'lw 
müz zat işleri şubesine 26/'1/941 cumartesi gününe kadar Jnilracaat e 
dlrler. 

İmtihan mevzuu şunlardır: 
1 - Hesap ve hendese 
2 - Yazı 
3 - Umumt malumat cHayat bilglsf, Coğrafya. . .ı 
4 - Lisan ckonuşma ve yazma• lhtlyaridlr. .-.tetl'l 
Ecnebi lisanına va.kıt bulunanlar hangi lisan blldiklerlni dllekV"" 

yazmnlıdırlar. 

Not: fi': 
ı - İmtihan neticesinde aynı derecede muvaffak olanlar arasındJ ..J 

bancı lisana vakıf bulunanlar tercih edilir. _,-
2 - İmtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil dcreceıerıne ~ 

sıraslle tayinleri yapılır. P!". 
3 - Tııyln edlldiği mahal ve vnzlfeyı tebliğ tarihinden itibaren oll 

gün zarfında kabul ile vazl!csi basına gitmeyenlerin tayin haklan ıptal 
llr. (5771) 

ı 


