
Maliye Vekaleti tarafından 
5 ve 25 liralık tasarruf 

bonolan çıkarıldı 

Sene 23 - No. 8188 - Fiatı her yerde 5 kuruş 

çlık ve sefalet içinde 
kıvranan Yunan 

ıtilletine hakikaten 
yardım etmeli 

CUMA 18 Temmuz 1941 

Jerai 

Rıhbmda yolcu uğurlama 
ve karıda ma için nizamna
meye yeni hükümler kondu 

l J 

Sahibi: Necmed.din Badü - Neşriyat müdürü: Hikmet Peridun Es - Akşam matbaasa 

BU SABABKİ 

'l'BLGB.&rL&B 

Alman teblifi 

.. 
- Formalitenin türkçesl nedir? .. 
- Sürüncemel .. 

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 
Pakow - Smolenak • V o
linak arasında iki günden 
beri çok büyük bir mua-

rebe devam ediyor 

Y ekiinu 2,250,0000 kiıiyİ 
buluyor 

Amerikada 
mO.him toplantı 

8. R.ooaevelt· Bahriye 
erkinile göriiftü 

Loadra 18 (R.A.) - (8.B.C.)' 
Amerika Cümhurreiai B. RooNYelt 
Bahriye Nazın ile babri7e yübek 
kumanc:la heyetine memup zeyata 

Beyaz eve davet ederek kenclilen,le 
müzakerede bulunmuıtur. Bu miim
kerede bahri harekat tefi. Atlantik 
filoıu kumandanı, bahriye harp plU.
lan ıefi de bulunmuıtur. Toplanb 
hakkında izahat verilmemiıtir. 

Ayni zamanda bir bombardıman 
tayyaresiyle lngilttereye giden 8. 
Rooıevelt'in İıızilteredeki mümesaill 
8. Hopkina'te lngiliz harp kabine
sinin toplantııında bulunmuştur. B • 
Hopkim, Londraya gelir ııelmez 8. 
CburchUl ile ııörütmüt. bunu m~ 
teaJü., haıp kabineli topiaanutm. 



Sahife 2 -,; ........................................................................................................................... ~ 
1 Dün Geceki ve Da Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri Rotterdama 
akın tafsilatı 

Maliye Vekil eti tasar- Prens Konoye 

f b 1 k 
yeni kabineyi Jngiliz tebliği 

J,onı!rn 17 <A.A.) - Havn Nc:-.aretl
nln tebliği: Bombardıman teşklllitına. I 
mell!lUP tayyareler dün gece Ham
buıg'un sınrıi mınt.akalnnna ve AJ
many:mın şlm::- li garbtslndeki birçok 

Büyük küçük bir çok 
vapurlara isabetler 

vaki oldu 

ru ono arı çı ardı kuracak 

hedeflere hücum etmişlerdir. 
Hava şartlarının gnyrl mu.salt oluşu 

Bonoların geliri Milli Müdafaa 
ihtiyaçlarına karşılık tutulmaktadır 

net cclerl müşt..hede ctmeğl güçl€ştir- Loncln 17 (A.A.) - Havn ne-
04Ş.'.:C de bazı yangınlıır çıktığı ve bir zareci istil-bara• bürosu. dün öğleden' Maliye Vekili, bono almanin ıJatant.lnfl:!lar i.Mn 
çok yuksek infilak bombalnnnın he- sonra Robcrdam üzerine yapılan 1 ~ ::r wP 

defterine isabet ettiği görülmüştür. akın h -.kkında aşağıdaki müt~mmim karii ve memleket için hakiki bi~ 
noulogne'd:ı doklar ve antrepolar rnalumntı vermektedir· ·ı ld .., .. l a· 

bombalanmıştır. Alçaktan uçan Jngiİiz bombardı- vazı e o ugunu soy e ı 
Tayyarelerinılzden üçü ~ayıptır. ma."l tavvn d · H llandn ahalisi ta• Ankara J 7 (A.A.) - Milli mü 
Sahil muhafaza teşkilatına. b!l.~lı u-r erı ~ ,... • _ 

Beourort tayyareleri Mnnş denizinde rı.fmdan dostane ışrctlerle kaTşılan-ı dnfaa ib~acatını karşılamak uzcre 
dün akşam geç vakit eıtı bin tonluk mıştır. Ahali. İngiliz tayyrırelerini çıkanlacak olan tasarruf bono! 
bir düşman petrol gcmis!ne hücum zaferin sembolü olarak seliimlnmı§· hakkında Maliye Vekili Fuat Ağıa 
etmı~erdir. Beş muhafız geminin şid- !ardır. ı 1ı Anadolu ı jansına a~ğıdaki beya 
r!ltlı hava dar: atcşlne rağmen pett'!>1 İngiÜ7 .tayyarecileri Rotterdam·ııı nalla l:iulunmu~lardır: 
gemltlnin ortas:.nn bir torpil dllşmuş yaklaşbldan zaman limanda nhbm· Hasılııh milli müdafaa ihtiyaçları· 
vc~~ı::-1 ba~;ğa ~larruş~r. dl" iare. yana~mış bulunn beyaz boyalı na kar§tlık tutrl'.ak üzere tasarruf bo
bazı t~~eler~~n b~e ~uk ~~ büyük bir vapurla müteaddit daha nolan çıkarılması hakkındaki kanu
düsman gemisine Fransanın garb sa- küçük vapurlar görınü§lcrdir. Bu tıun tatbilcine geçilmiş ve bonolar 
hlll açıklarında hücum etmişlerdir. 1 7.000 tcınt1atoluk vapuru hedef İt· satışa çıkarılmıı bulunmaktadır. 

Norveç açıklarında devriye gezen lihnz eden tayyare, bombalannı at, Halkımız. icap ettiği zaman. memle
blr llutson t:ıyytıres1 de üç b1n tonluk madan evvel nhhmdaki yüksek tel- ket hizmetinde her türlü fedakarlık 
bir dıi;nınn gemisini_ ~m_!>alıunışt.ır. ai:t anten!erile vapurun direkleri n feragati azami derecede gö ter· 
Bu geml son defa gorülduğfı zam:ın d v b k ı · ti- T L b ı 1 ~t 
alevler içinde 1dl ve arkadan suya araspı~l an gcEmbege mlcc ur a mı~· ml • ı§ .. . .".uf ~;_·A loılı:no arfı, meml ed 
b:'.tmnltta idi tır. J =>t, attığı omba ardan en a~. ııztnet.lnı t."Oag;ar ve eragat a e-

Bu harekatta sahil teşkllAtma men- ğı birir.in isabet ettiğinl ve vapurun ğil, halkın ıahsi ietifadesiyle temin 
sup hiçbir tayyare zayi olmamışsa da arka tarafından beyaz bir dumanın ve telif eden müstesna tedbirler ara
diir.kü devriyelerden biri üssüne dön- altmı~ mt"tr..: kadar yükseldiğini gör- ıındadır. Bu itibarla tasarruf sahip· 
mrmşltlr. rnüştür, 10.000 tonilatoluk diğer bir lerine en emin ve en sağlam bir kar 

vapun.-n da tam ortasına bir bomba temin ed~ l:iu bonoların çok büyük 
isahet etmiş. başka vapurlann ara- bir mi:bet göreceğine eminim. Alman tebliği 

Bf'rlin 17 (A.A.) _ Alman orduları •nda da şiddetli bir infilak olm~- Birçok devletlerin bugün harp ha-
umandnnlığmm tebliği: tur. linde bulunması. harp haricinde ka- l\faliye Vekili B. Fuad Ağralı 

Ingiltcreyi çeviren sularda .sava.'} Bombardıman tayyarelerinden bi- lan devletlerin de ilttisadi vaziyetleri 
tayyareleri 3,000 tonluk bi::' filebl tah- ri o kadın ıtlçaktan uçarak hücum Üzerinde mühim tesirler yapmaktlln 
r!p etmiş ve diğer bir ticaret vapuru- ctma;tir ki kl\r.adı bir vincin telini hali kalm•.mıştır. Bu teair, memleket 
nu hasara uğratmış~ardır. kopar:nıı ve tayyare hafif hasara müda~au:nın istilzam ettiği bütün 

Dün gece Orta In.gilteredeld hnTa w t · G • d- ilr." db" 1 • k · d 1 k le d dnnl bo b:ırd edllm.lşUr ugramıı ı. · en onmeyen ı tay- te ır erı ve. bn e a ma ararın a 
::~garı:~a v:1sığın::rd2 çolı: şld~ y~r.e .tarafından !tıl~n bombalarda~ bulunan bizim için, müdafaa masraf
det.ll yangınlar zuhur ettiği ve birçok h!nnır. ~ ?C~. dıg.en de '4.000 tonı· )arının artnıas: bakımından, tabia
bıfiliiklar vuku buldoğu görülmi'şf.Ur. latolıü. ıkı tilehe 151lOct ettiği görül- tiyle daha bi:yük olmu~tur. Tasar-
D<ışka savaş tayyareleri Great Ynr- müıtür, lngiliz tayyareleri dönerken ruf honolan, parasını e1inde tutan 

mouth limanmdald ns'kerl lu:de!lerl antrepoların vr. umumi mağazaların tasarruf erbabına yüksek faizli çok 
bombardıman etmişlerdir. alevler içinde yanmakta olduğunu müsai~ bir plasman teşkil edecek', 

15 temmuz gecesi bir savaş teŞ<'kkfi- müplıt d • etmiflerdir • d h ·· d h L 
Jü Süveyş llr.ı:ınını bombardım:ın ede- İ . w •• ; aynı :u.man • •. er gun a a çog; a~-
rek kanalın cenup methaJlndekl ben- ngıltere uzerınde hava ta.1 ve hepsının normal bütçe daht-
:ıtln depolarım ateşe vermiştir. faali eti lir.de temini mümkün olmıyan milli 

Dün İngiliz .tayyareleri tarafından Y müdafaa ihtiyaçlarımm kısmen kar-
Ilo!Janda .suhillcrlne karşı tcvcsslil Lo~~a 11.JA.A.~ -:-: l ~~-va n~· 11layabilerektir Bilhassa .5 ve 2 S li-
erlılen gündüz tnnrruzu esnasında. zaretının tehlı1:1nde bıldırıldıgınç go-
<'evrly0 femll!.'ri 6, ho.va d:ifi batarya- re, ~r~amba - perşembe gecesi pek 
lm-J da düşmanın 3 savaş tayyaresini az dü~an layyare5i lngiltere üze- A merı·ka h,. rbe 
dii.ş~rmüşlerdlr. rinde uçmu, ve ıarki İngil~re ile US 

Dun gece lıı['Jliz savaş tayyareleri büyük Bıitanyanın cenubu ~nrkis.ine 
§imal - batı Almanyasında blrtmç ye- b b 1 l d H 

u.lık J.üçwc lCupürler aaycsin(.ie ta
sıırruf filcrinin ve temıa)riilünün va
tı.ndaılar arasında daha çok yayıl· 
masına da 1:iu bonolarin mühim yar
dımı olacaktır. 

Bir cümk ile hüliaa etmek J&zım 
gelirst: ıunu söyliyelim ki tasarruf 
honolan alın.ık -.atan<latlar için he
men memlekete kartı, hem kendi 
menfaatl.::i balnmından hakiki bir 
.azifedir. Her han.gi bir fedaklrlık 
te:ıki: etmiyen, fakat kar ft menfaat 
temin ede ·~ bu vazifeyi ifaya bütün 
vatandqlann ııeve eeve koıac;akla
r .. ndun eminim. 

Amerikanın 

İngilizlere göre Japon 
J;Ullraninin sebebi, 

müfritlerle muteCliller 
arasindaki ihtilaf 

neticesidir 

Tokyo J 7 (AA.) -Niıi Nişi ga
zetesinin bildirdiğine göre Pftlıa Ko
noye yeni lcabineyi tq]cile memın 
edilmiştir. 

Tokyo 17 (AA) - Yeni kabi
neyi tC§kil jç.in imparatorun emrini 
!kabul eden Prens Konoye, daha 
şimdidcm bahriye ve harbiye nazır· 
larmm i§birliği vadini alml§tır. 

V8'iagton 17 (A.A) - Daha 
mufassal m~Um.ata intir.aren harici
ye nezareti Japon kabinesinin istifuı 
balimda mütalca yürütmelctcn :im
tina ıetmdctedi:. B. Welles. 'henüz ltu 
hususta resJıi bir haber almadığını 
gazetcc:! -Te söylemiştir. Ban )"Üksek 
memurların zamıettiğine göre İl 
adamlardan Ye muhafazakarlardan 
mürcllep bir grup ordunun kon· 
trole albnda bulunan kabineyi isti· 
fayr. mecbur etmiftir. Şayet hakikat 
bu mekezd • ise. kabinenin istifasın
dan doğacak neticeler Amerikan • 
Japon müna8ebetleri bakımından 
ehemmiyeti.; addedilmek gerektir. 

Vaıingtonda söylendiğine göre B. 
Rooaevelt höyle bir ihtimali göz 
önünd ~ buiundurarak eon haftalar 
içinde Japonya ile münaselietleri 
lııesm"mek istemiştir. Japon mahfil
leri Amcrikaya kal'f1 daha dcntane 
bir •aziyet almağa mütemayildirler. 
Bu mahEilluin Mihverle i~hirliği 
yapmu ar.ı.usunda hnlımmad.ıkları 
anlatıJnınktadır. Bazı müşahitlerin 
fıhir:ce İngiliz ve Amerikalıların pa· 
sifikte takip dtı1der:i mıetio siyaset 
Japon f.ıarici siyasetini bira:ı hnfb· 
ra•;aktır. İngiliz - Sovyd palttı da 
Japonlar ara11nda h~utsu7Juk 
uyar.clırmı tn. Bu paktın Japon i~ 
adamlarının noktai na:tarmı takviye 
etm~ olmruıı mümkündür. 

İngilizlere göre Japon 
buhraninln sebebleri 

Dehadan vazg , 
makul olsunlat· ---

Ali - Cdaleddin Ezine 
da§ımız, her fırsatta §tına~ 
(ve o anda da bizzat 
kendilerine) cdiihi> ~iyeıt 

1 
lere :iy:i çatıyor, okuaun ııı11 

Veli - Okudum ve ın
lcsini pek haklı buldum. M 
filosof Nitzsche'nin, .cf, 
hefer> nıızariydcrini :ileti 
<lükteı ıonra timarhan:eye 
ği. ~mrünün son •enelerinİ 
da geçjrdiği mal\ımdur. Bu 
beti üze: in;:, §Birin biri keo 
fÖylc tehzil etmi§: cEY 
mürevvici! Sen orta akılcl• 
:ima.n dahj olamadın b Y ePİ 

1 
biyatuı hayli .ibret ala 
sözdür: Pahilikten vaz g 
a:tıcık makul olsalar kafi.·· 

Sovyet askeri 
komiserlikleri 

İbdaai tekarrür ede" 
l>u komiaerliklerİO 

vazifeleri 

Stokbolm 17. (;;~> - v.f!! 

re nz miktarda lnfilAk ve yancm bom- 0~ a .8~ ~tm~ ar ır. asar aaz ol-
bası atmışlardır. Hasar ehcmmlyet- dugu gıbı olen ve yaralanan da az-

doğru aidiyor tayyare iınalatı 

Moakova radyosU11un bil~!Tı 
göre Sovyet yüksek ,Orası ri~ 
vaUJ a.aleri kom.iaCTlikler ~ 
Jiabul etmiştir. Bu habere ıı . ., 
yeni komi.erler te-ref •e disipl~ 
bmından askeri vazif clerin if ~ 
lata lcumandanlarile aynı der ,1., 
mesul olacaklar, ve kıtanın ııı~ 
ıenfi. maddi "Ye manevi merı ;J 
rinin baıfıca müdafii-eri buldfl ; 
lardır. Alayın ruhu ve babasl fi JJ 
besinde bulunacak olan bu -'• 
komlserler lcıta kumıı.ndanınırı ~ 
.ritesini takviye edecekler ve ~ 
dan tarafından ven1en emirle~ 
edilip edilmediğini kontrol ed 'iti_ 
)erdir. Aslt~ri komiserler efil 
ifa etır.iyenleri ve vazif elerilld~ 
.lcasül gösterenleri kumandanıı il 
vermekle mükelleftirler. BUCI eti" 
diğer vazifeleri de muharebe. ıl 
.sında askeri tcşçi etmek, haill ~ 
paniğ~~ sebebiyet verenler '/C fi 
lere karşı amıınsız davranm• 

ciz~~ ~~ 
Londrn 17 (AA.) - Umumi· kıtanın sİyaıi işlerini tedvir etfll 

yetle =aı.nedildiğine göre Aimanya tir. uı .. :.. cüzütamların siyasi ırıe~ 
Yanan vapurlar Bir Alman gazetesine 941 ve 42 seneleri imala- tarafmdan Sovyet topraldannın iş· hırı, alaylar.n Hkeri komiserl~ Gece avcılan ve havn dafi batarya

l:ın 3 İngiliz t.:ıyyaresl düşürmüşler
dir. 

Londra 17 (A.A.) _ Hava ne- göre, Rooıevelt kongreyi tının yekUnu 48005 gali üzerine takip edilecek siyaset al.tylann askeri komiserleri, t ~ 
zaretinin bir tebliğinde dün gündüz • ki .. .. d hakkır:da Japon hülrumeti erkanı askeri komiserlerine karşı ve ~,Jıf' 

Sovvet tebliği bombardıman tayyareleri tarafından emrıva onun e tayyareyi bulacak arasında derin bir avn11k vardır. mesul olacaldardır. Alay crP1~ 
R tt d ~ 1 ı bır"' kmak ı·sti"yor Sanıldıgvına göre, haricroe nazırı alay kumandanları ve as'-cri 1' o er aman vnpur ııra yap1 an '-~ • v ıı;. leli 

il kova 17 (A.A.) - Bugün Öğleden akından sonra hacimleri 10.000 ton Ncvyork 17 (A.A.) - füaret odası B. Matsuoka ve bahriye nazm gene- serler tarafından imza edilcct' 
.ı;onra neşredilen Sovyct tebliği: . He 2.000 ton anısında tahavvül eden Berlin 1 7 (A.A.) - Berliner- tarafından 1941 senesi Jçln neşredllen ral Tujo tarrfındnn idare edilen İn· 

Dün gece Po?to! mıntnkasında şld- 11 vapurun yanar bir halde bırakıl· chatausgabe gazetesi yazıyor: salnamede, şimdiki programa göre, firatçı parti fırsattnn istifade cdilc-
dctıı muharebeler devam etmiştir. dığı bildiriliyor. Bundan bB.§ka 1. 700 Şimali İrlanda başvekilinin İrlan· Birleşik Amerikanın 1941 de 18.005 ve rek Jnponyanın Hindiçiniyi iımnl et· 

Dlğt?r mınkalardn mühim hiçbir ns- tonluk bir küçük vapura bir kaç da hükUnıetinin Birleşik Amerika ta· ve 1942 de 3o,ooo tayyare imal ed'C'cc- mcsini ısrarla İstemektedir. Diğer 
b b b f d 1 ,_ b bb ğinl füin etmektedir. taraftan daha mutedı"l siyasi n"cnl, teri hareket olmamış ve orduların va- om a isa et etmi .. , bu vapurun en ra ın an yapı acag; ir leşe üs es- "'· l h rb' ~ ~ name, ayni Y.ama11da a :.n .ı. ı d • . ·h · k- ı v 

zıyetlndc esaslı bir dcğiş!lik vuku bul- kazı çok yükseklere fırlamışbr. ~ nasında kendisine her türlü müzahe- ba.şındanberi İnglıtereye 3,500 tayy:ı- oaş arın a secıyesı ve 1
A tıyat ar ıgı 

mamıştır. rnan 90.000 ile 100.000 ton arasın- ret yapacağı hakkındaki resmi be- re teslim edlldi!tf.ni bildirmektedir. ile tanınmış ve geçen kanunuevvel-
. Geceleyin Sovyct hava kuvvet.lerl ela 17 vapur ya tnmc.men veya.'l yanatı Roosevıeltin Birleşik Ameri- Salnnme, Amerikan tayynrelerlnln de infiratçıl:ıra knrşt kabineyi takvi-

duşman zı:hlı kuvvcUc.rinc knrşı ha- uzun bir müddet için istiı·.1alden sa· ka filosu ve lcıtaJan için üsler tesisi gC'lecet aylar zarfında Alman havacı- ye etmek için Prens Konoye tarafın· 
teketlerdc bulunmuş ve yerde düşman ,_. h l k H • • h '-k d k • ı· · l lığının üstünlüğüne 80!'1 vemıet ve dan kabineye ithal edilen dahiliye • ... vna-lerln\ t·"'rlp etmı..+ır. ıır.ı .. t a e onmuş. tur. acımtetJ y&- a.ıı: ın a i gen~ p nnmı teyıt ey e-
... ""' ... i.Uı '1"' :le '40 000 1 '45 000 d k dj Brltanyanın havalarda hWmiyetini nazın Baron Hiramulca, Avrupa va-

Yolcu uğurJama 
ve karŞ11aması 

L . . : .. e 
ıman nızamnamesw 

yeni hükümler ili-ve 
edildi Cenubu garbi mmkasmda muhtelit lanunud·v. 1...-~ e :1 d 4r~sınh a meRte r. 1 d d . . h temin etmek.le miilrellef olduklarını ziyeti daha ziyade aydınlanmcaya 

Alınan _ Rur.·•"" ~---eUerhıln - .. 11.ır..p o ~~er oazı gemı e.- e ngır a · oosev. e. t a ırı;ı a ım yenı are- s.ııdirl 0 -- ~ 
............ • u'°"& u - 1 ı_ l 1 ıu. Y r. k.adar bir intizar siyaseti takip edil· 

edllmcsl üzerine bir Rumen taburu sam ugratı mı~br. ıır.et ere gıdıyo: v<. bu surete kongre- Salname, birleşmiş İngillz ve Ame- . f d l B J Anikara 17 (Telefonla) - ,j 
bize gelerek teslim olm11"tur. Askerler. Hamburga taarruz ı yi Almanya ile fili harp haline doğ- rikan tstlhsalln1n gelecek aylar zarfın- meaınt. tam tar ır ar. u grupun a- L ı ı · · . . ıı11.1 

...,. ... harbin te"' .. -ülu- "-rinde kati b!r pon it adamlarının büyük müuhere- ı:;;u Jıııv.n nızamnamesının Iİ ter.dl Rumen ve Alman subaylannı • __ _ı __ 17 (A.A.) _ Reuter r.u bir emirvaki önünde bırakmak is- w.. -...uu ~ del 36 r. mad~· ,. eki1de .J 

muha!u.a altında ge~Ier ve Sov- • LUIHUll -- d·v· .. .. tıyor. tesiri olaca.tını da kaydediyor ve §U!l- tine mazhar olduğu :tannc-dümekte· •. . .
1 

• ·<:- 1 ,,.u 1 . !;"~ 
yet kumand:ı::ılığına tam malumat AJansının ogren ıgıne gore rlun gece M ·ıı 1· lah llft.ve edlror: dir. Çünkü bu grup, Çin harbinin ne- gı§tırı mı~ır. Gümrük ve polıs -,or 
vermlşlerdlr. lngiliz bombardıman tayyareleri anı e ımanına mayn cİyt haber alan kimseler milli mü- ticcs: olarak Japon maliyes1 -ve ikti· trol ve muayene iıleri bit~edl:tı e;) 

3 tank darı topu, 420 tüfek, 16 mit- Ha~~our~ endüstri mıntakalar.na döküldü dafaa programı mucibinoe tayyare is- sadi vazİ)eti hakkında endişe duy· cularla h:rıılayıcılann bırl~# 
relyöz, pek çok turJUn ve top mer- ve dıger bırçok hedeflere taarru:tlar· V84İngton 17 (A.A.) _ Bahriye llhsal!\tının çoıa,lmn.sı, demokra.~ı ile mnğa başla 1 d yı.saktır. Uğurlayıcıların da g t-" 
misi ve bir td!iz verici f..+ ...... onu ile da bulurunu•lardır. 

1 
dak 1 totaliter slstc.::n arasındn.kl mwuızam J k mb!ş a~ ~r. • ~r mek istedikleri yolcularla ıeıoıı~; 

.,.,.,..,3 " nczareii Filipir:. ada arın i ~ an ille ~ Ü •· • 1 k ti bl apocı ~ ıne.sının ısh asının se- -ı. • ,_.. 
5 otomobil, 56 araba lğt.lnam edP-•·· Londra 17 (AA.) - Resmen gor şun sonunu cet recek a r nhtı da "h t b 1 H r ı.-• "" 

... ~ limanı ile koyu methalinin bu sabah- amU olmağa matuf bir mucize olnrak beplerı hkkında :ileri sürülecek fi. d _!,'1 nı aye . utlur. .~ ,f\ııCI" 
tir. hildirüdiğiııc göre dün gece salıil tan jtibareı. seyrüsefain için tehlikeli kcb 1 dl ki le h k d • dilik t h - e oe resmı vazıye er muste 1 ,_ 

t 
ı..ı •..., . muhafaza tayyareleri 6.000 tonluk u e yoı'lar:ıı ı rd r :bı n adnr ~O:. -ı a mhıtn· Hasta v~ malul yokulan olao '~ Jtalyan ea ıgı olJuğunu ilan etmiştir, er en 1 arelse e yurutu en JnU e• 1 . L 1 L •f'ı 

bir petrol goenıisile 3.500 tonluk bir Hwusi vapurlann bu müdafaa Surİyedeki İtalyan lif noktai nazarlara göre iki. muanz yo cuı~:m11 .-arlşıulayıcııann v_:.,ı;,; 
Roma 17 (A.A.) - İt"lY"~ ordulan iaşe gemisini hemen hemen muhak- bö•-esindc:ı seferi bundan böyle .. t k k • cru d k" 1 l k - . zaruret;er e yo c anna vay- .-,.J'_ 

lJmum ----Ti.hının ;07 .... num"'-11 kale surette batmııılardır. 'lS mu are e omısyonu e p adrastaın afmıd an a~=~ıl u~~tJ• kadar rcfak.ıt etme.le meeburjycll " 
....Uil•f:>U ... ....... o·v !L' yasaktır. Ticaret vapurlarının Ma- Ankara 17 (A.A.) - Suriyede n or u r;ı an suru.ıı: enmcx e bul w 1 JCJl I~ 

tebliği: •ger w :İ.qc gemisi de muhtemel nille limanır.a girişleri ve bu liman- olan infin.tçılann yeni bir kabine ltu· .. un,~ L l'gur lalay darın _ po ..,el, 
olarak baaara ugrw atılmı•tır. bulunmakta olan ve bundan birkaç k • l • • k" 1_ -· • guır.rUA ~ontro nn an onee .1 

16 temmuz gecesi hava t.şekküllcrt- " dan çıkı,lan ttündüz yapılacaktır. .. ) H l • b ) rara sıyaset erını ta ıp etme~ uunı· , . d • etP" 
_._ Malta adasmdıık.I hava •sıertnJ v gun evve ataya ge mış u unan d" .1 k b" .. t"f b th"k sonra vapuraara gırm enne ~ 
~ u • h k b • • 1 l ·· k h . b .. k" ı ı e a ın!yı ısı aya mec ur e - b k bombard etmlşl dl lC y ta ya.ı mutan. e eyetı ugun u 1 . k ib" "ht" 1 ded'lmdtt yet a ımmdan mıntaltanın eO • _ _., 
Şimali ~ı;ı~~ dii:a:~ zırhlı oto- . a ınesı Cezalandırılacak Tcrosl Anlcaradan geçmi§tİr. dei~ ya 1fl ır ı una a l e- sek pclis amiri ve gümriilt ba~~ 

mobmerıc y:ıpm11 olduğu ~t teşcb- sporcular bakkinda t . . .. .. . 1. · K l b. .h aan da er. yüksek gümrük i.frıırı,"# 
bii.sii, Tobruk cephesinde akamete u~- Birkaç gun·· e kadar ku··çük" kincı umumı mufettıf ik apa ı ır ı tar rafından müsaade olunur -.e etle 
ratıımıştır. Tayyarelcrtmlz, Tobnık'un hazirlanan rapor Bas~ N h 
müstahkem mcnllerlnt n M:sırdnkl mikyasta değişiklik mali müıavirliği . Zarilı 17 CA;'~-) - . r a~: birer vesika va-air. 
düşman hava üslerini bombardıman 1 ak AM.a 17 (Telefonla) - Beden Ankara 17 <Telefonla) - Münhal ncht~n gazetesmın .. Berlm muhabın. 
etmtşlerdlr. sı...-a cıvanndakl İngiliz o ac Terbiyesi Umum Müdürlüğü Merkez bulunan lklncl mmmıt mü!ctUşllk ne gore, yan remıı Alman ga~ctcsı 
müfrezc!crl lle motörlü vesnıtı lbonı· Ceza Heyeti yarın toplanarak Beıik- mali miişavlrllğlne Edirne defterdan olan Politische Konespoodez'in Üç· 
t>ardımnn edllmlş ve mitmlyöz ateşine ''ichy 17 (A.A.) - Mutad olnrak iyi taş • G'enclerbirliği maçındaki müles- İzzet LQtfl Çığıran terfian tayin edll- Jü paktın tatbiki etrafında bugünkü 
tutulmuştur. malftmat alan V1chy mahflllert birtcnç sif hadi&e aolayısile hazırlanan ra- mlştir. makalesi, Japonyanın askeri bir hii-

P.ike bomb:ırdmmn tayyarelerimiz gfuıt içinde kabinede küçük mikyasta poru tetkik edecektir. A .k daki Al kumet kumıaSJ, tereddütleri bırak-
Marsa Matnıh a!:}klannda iki vapum değlşlkllkler yapılacıııP.nı bUdlrlyorlar. merı a man ması vıe Almanyarun ya11ında harbe 
hücum et~lerdlr. Bin beş yüz ton En mtlhlm.detl§lkllk Dahlllye Nezarc- konsoslok memurlari girmesi için kapalı bir ihtardır. 
lıncmindeld bır vapura isabet vaki ol- tinde olacaktır. JJu ne7.aret şlmdlld Anbra Kizilay memur-
muş olup, b·.ı vapurn ~tmış nazarlle lstlhsalft.t.: Nazırı B. Pucheu'ye verile- ) - - __ ·ı_· k . Bertin 1 7 (A.A.) - Yan Tesmi 
bakılabilir. Düşman, B1ngazt ve Trab- cek, onmı :yettne de eski Yahudi ban- arının muna emesı bir kaynaktan bildiriliyor: 
hı..~rb'e yeniden hava akınlan ynp- ~direktörü Worms geçecektir. Keza Ankara 17 "(Telefonla) - Kızıl- • Bugün burada salahiyetli bir kay-
mış ve hant has:ımtn sebebiyet ~t'- I* Nazın Acbn.l"d'ın istifası beklen- ay vemedan B. Celal Samul, vezne naktan öğrenildiğine göre Birlıcşik 
miştir. mektcdlr. katibi Sami Tipa&, muhasebe katip· Amerikadaki Alman konsolosluk 

Şnrk! Afrllmda Uol - Chefıt mıntn- J 
kasında şiddetli topçu laalfyeti go- Portekizin tedbiri erinden Şemseddin Karamızrak memurları nihay~t hareket etmişler· 
tülmüştür. Lizlıon 17 (A.A ) Yannkl a haklanndaki ihtilas davasına bugün dir. Almanyadaki Amerika konso-

AU.:ts Okyanusunda ha.rckJit ıcrn et- günü 1100 nskert :ha~ bir vapurc~- de Ağır Ceza mahkemesinde devam losluk memurları halen Francfortda 
mektc olan bir denizaltımız, seldz bin §ilhurun adalnn gnrnlzonunu tnkvlye edildi. Kızılaydan bazı hususlar ao· bulunmaktadırlar. Bunların yakında 
ton hacmlnde blr ı>etrol gemisini b3- ctmt?k üzere Lizbondan ha.reUtJ!fe- ru1ması :için muhale.eme 30 temmuz ispanyaya gideccktcri tahmirı..cdil-

General Dentz Beyruttan 
ayrı idi 

Yichy 17 (A.A.) - Resmen bildiril
diğine göre, Beyrut şcbrl, İngiliz 1kı
taıa.n tarafından işgal edildikten 
sonra dün a.kşrun runirnl Gouton ta
rafından İnglllz b!ı.§knmandanı gcne- ı 
ral Wllson'n tl'slim edilm4tir ı 

Xe demeli? 
f.ir medektapmınn yazısıııd; 

bir dhsra. ıvcıin hat.asile çıkııı . 
cBülbül hamuş, havz tehi. git' 

listan barab.> 
demeıneli~ 

c:Bülbül hamu~. havz tch" 
gülsitan harab.> 

demeli! . e 
Vllkıa türkçede hu kclif. 

cgülis•an, olarak kullanılu: '\ 
kin klasik şekil ve aruz 'ez.. ~ 
d?lnyısile cgülsitan~ (leffi 
icap eder. 

&ınruştır. - ccktlt. çar§llmOa KÜnfi saat 14 e talik edildi. mektedir. 
Gener:ıl Dcntz, B<'yrutu terkederek 

Trnblus:ı gitmiştir. - I '------------,_. 
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Boğaz kıyısında 
bir tefelsüf 

Boğaz k .. ı · 
o-.• . oy erınden birinde yazı 
.. -... ınyorurn. 

Sabah~an ak 
remin •.• d '81na kadar pence-

onun .: «pat t , 
uıakl pa pat.ıt; Omm 
rar, ie1k;:.,ına ~akit knlmadan tek
lar.. diğer «pat pat patb 

Motörh• takalar . 
rın ufak tefek old geçıyor. Bunla-
Yın. Çıkardıkları ~~~~a bakma· 
fÖyle du- Runıltu, - ıilepler 

~ou• - k k 
Purlannkinden d~ <><:~ s~yyah va-

Ccçen harb" •. m~thlf! 
Yine böyl b" ınB _ikincı senesiydi. 

e ır ogaz k .... d 
llllf:ı:r. Cün"un' b' . oyun e kal-

- Anı ınnde: 
ic d ı d~· balun... Ne icad ne 

1:r• h '- • Hepimiz - ayıı;ırıştılar. 
n· Pencerelere ·· ·· tük. 

ır takny ;ı ilk d f UfUf 
hıkılrnı,tı B e a olaralc motör 
2otla hA..:.k ut tarz bir geminin ma-
d ~ .. e ege . ·ı . 

a, mesela b. . çırı mesı, o saralar-
ınası der.... .ır ınsanın kanadla uç-
h -t!4ındc · b. • 
asıl ediyoı du S ~anp ar ınb'ba 

lıırı <\tan · ahıllerde kahkaha-
. . atana! Fak 

rnıklıkt~ ·b at, mesele ko-
mot .. l ı aret değilmi.. Bu k" "'-or er, 1915 ı ~· uçU& 
harpte, sulhte e 1941 arasında, 
nakliye ~İn: .: Pek ehemmiyetli bir 
\ı'affak da \duıerlerine aldılar. Mu· 

A 0 ular. 
. rna, gürültü d' 

hın Bosfo e ıyorlann .. ,. naze-
1 ru:ı sük' ... ' 11trnı,: bövİe ~unu ihlal ediyor· 
Yaraşırrnlf O :enulere yelken daha 
lekiın d'" ·k·· ~n bir mevzu Ne-. • un u rüı • 1 •. . •. 
ııneı.ır.dek" gar ı gunde Boaaz 
k • t PUDa lk ' " ' unla. r.ıe:z:"d • Y.e enlerle ve sü-

H • ı en lntif bir .. d 
lssıyntı.nı1 'fb . R'Un yaşa ı. 

rnan~al. t '. ı arıle, böyle bir 
eldı sel~i . ercıh ediyoruz. Fakat 
d ıt:•:z: «rna:z:· dah · · ttnei{e m· • 1 a "lyıydi!ıt 

Al l 
anı .•. 

' ' ıclimiıniz 11 • • 
kP-raır.cti olur . .... «Bızım ,eybin 
tarzında bi~ ı:?enkul kendinden!» 
•ınma, bakaİ ıoz:.. Akıllığa akıl 
He7hat! «~r;: cadden seliın nü? ••• 
ded:k «M 1 • rnnn kazanacağız'» 
Yı o ;üzd e '~~» kaybettik. Düny~-

E k. k. eıı "ucülttük. 
b ' ı ıtaolarda k 

asiler;n Üıt' 0 ~voruz: «Ab-
o .] ~m devrınd B -
h ll(lnuu büvi.ik. o kad ihe • agdad 

a e gelmi f k · · ar taşanı), bir 
detle .. ' ı ı, ınsan iki ıtiin ''d 
1 rnutemadiyen k" 1 mu -
er, sayfiyeı- . oy er, bahçe-
. ~.. Y•ne k .. J 

~ıderdi. » oy er İçinden 
Sirndik; ;·ı üI 

""" d ç ere RÖre d" .... 
4 r. h • Yl'ette k ) Ufunuyo. 

Allah ... Bak h r a IYOruz: «Allah 
rnıtr . iıas:I etrn~ f "· Arnına da ma. 

vı aın ' er •.• ,. 
lanbulda ~a_: efendim, bugiinlı.ü ls
veJerine ı· ' Araplarrn salıntıh de
l>endiı·te' ahPar merkeplerine bininiz· 

• 
1 arek ' ıı~il·e. Kızılt et buyurunuz ... Su-

Odun ve kömür 
Azami fiatler Üünkü 
içtimada tespit edildi 

iki perdelik bir 
komedi 

Unkapaninüan Zeyregv e Sahne: Ortr. Avrupada küçük bir 

Z k 
• ıehrin gazinosu... Bu gazinonun 

Babasını ve kardeşini öldüren e ı, kadar İstimlak İ§İ bitti müşterileri karşılaklı oturmuşlar, çene 

Gazi bulvarı l Bir kat· teşebb .. sü 1 

çalıyor'ar, gazele okuyorlar. 

Flat mürnkabe komisyonu dün öt- dün mahkemede ikinci kardeşini de Gazi bulvannın Unkapanmdnn Zey. J.fhas: ~· ş~deik~ftlıyan A~ 
leden sonra. Vnll muavinl Ahmed Kı- • re:t: yokuşuna. kadar kısmının Jstlmllik P ar ve 1ır _ er 

1 ta~ar~. 
nık'ın telsll~l altında toplanarak odun VUrmağa teşebbüs effl muameleletl tamaınlcmmıştır Blnaln- Perde açud~ı zaman gazıno m111-
ve kömür lşlnl halletmiş ve !izamı sa- rm yıkılması ve bu kısmı~ tesviye! terilerinden biri elindeki gazeteyi 
tış flatlerlnl tesbit etmişUr. Toplantı türabiyesinln yapılması lşl dün Bele- şöylece ve yük.sek ıesle okur: 
esnasında 'bnzı odun ve kömtlr toptan- Buni:ian bir müddet evvel Ku- Sıddık; kenQ.lsinln cinayetle hiç diyede 34 bln liraya ihale olunı:nuş- cıBugiin ,ehrimize bir Amerikıilı 
cıları da komisyona. davet cdll~ ve ed b b Şe keti ve bir alAkasl bulunmadığını, baba- ıu~. ?a~ ~bulvan için Belediye Imar tayyareci gelecektir. Bu tayyareci 
mütnliialan alınmıştır. ruçeşm e a ası v mudurluğü tarafından hazırlanan büyük bir rekor yapmağa çalışmnk-

Netlcede en iyi meşe ve gürgen, ku- kardeşi Rebiiyl tabanca ile öldü- larile arasındaki bir para ihtilAtı projeye nazaran, bulvann genişliği 51 tadır. Kendisi kutuplardan geçerek 
nı odunlannm çeklsi, toptan olara~ ren Zeki dün ağır cezada muha- dolayısile kardeşinin bu cinayeti metre olacaktır. Bulvıı.r esas iUbarlle . d' k d .. .. .. • • 
kesUmlş, 435 kuruşa .satılacaktır. Pe- d .., sö ledl dört yolu ihtiva. edccektlt. Bu dört yol pm •Y~ a .~· dutunulm~. bir 
r:ıkendc olarn.Jt odunun çeıklsl 5% ku- kemesi rüyet olunurken kardeşi işlemiş bulun ugunu Y ve araba ve motörlil vesattln geliş gidi- ~da devriül.ftl yapmak nıyetinde-
nışa satılacaktır. Sıddığı sustalı çakı ile vunnağ'a beraetinl istedi. lşte Sıddık, bu şlne alt olacaktır. dar. Amerikalının kullandığı tayya-
Rumeıı ve Anadolu kömürlerinin ki- teşebbüs etmiştir. Bu katil teşeb- son sözünü söylemiş idi ki, Zeki, re ba.etan bqa kafelit maddesinden 

!osuna toptan 5,5 kuruş ve perakend~ d bl t ıı Ad 1 t •t • yap·
1
-·· ..... BL madde ç-'-'rdek kah 

el arak 7 kuruş flat kabul edllmlştır. büsü şöyle olmuştur: kravatının altın an r ~us: a ar arı e 51 ved=;:~ılmaktadar. A~pa men.: 
Arabalarla yapılan satışlar toptan Dava, birinci ağır ceza mah- çakı çıkardı ve ansızın ar e- leketlerinde kahvesizlik büküm sii-
olarak kabul edilecektir. kemesinde rüyet edilerek son şinln üzerine atıldı. Sıddık, sus- rerken Amerika ıtok kahvelel'ini ne 

safhasına gelmiş, muhakeme es- talı darbesini tam yiyeceği sırada Yeni tarife münasebetile yapacağını bilmemektedir. Niba,et 
nasında Zeki bu cinayeti kar- çevik bir hareketle, suçlu bölme- Ad 1 h lla b • • bu kahvelerden kafelit maddeai ça. 
deşi Sıddığm l~lediğine dair bazı sinden fırladı ve heyeti hakime- a ar a nın ır rıcası kanlmağ~ ~lanmışta. Bu madde 

l ·· ·· bunun üze · bulundu"'gu kürsünün arka- tayyare ımalibnda kullanılmakta-Belediye zabıta kontrolu iddialar iler surınuş, - nın . . Adaların ya.z mevslmlne mah.'rus va- dar ..• » 
. . d rine Sıddık da gayri mevkuf ol- sına ıltica ederek. pur tarifesi bir haftadanberi tatbik M~terilerden biri - Demek go. 

netıcesın e mak şartile maznunen muhake- - Reis bey, hayatımı kurta- ediliyor. Büyükadaya doğru seter ya- lecek tayyare kahveden yapıluut 
cezalandırılanlar lt lınmı<:tt nn! diye istimdad etti. Bu sırada, p:m vapurların aynı zamanda Heybe- ha! ..• me a ına a ~ · Uyc de uğramnlan fazla kalab:ılığı. h • • •• • 

Müddeiumumt geçen celsede, _?;ekinin muhafızı bulunan jan- muclb oluyrasa da içinde bulunduğu- .uanca m~tera - Evet... Tama. 
Dün, muhtellt semtlerde zabıtai be- katil Zeki'nin idamını taleb et- darına ile adliye polisi B. Sey- muz fevkalade nhvali gözönüne getl- m•t .~~ved~n! •••• 

ledlye kontrolu yapılmıştır. E_!ll~önü . Z ki d .. d raasını yap- fedd. d Zekin'n ellerini kavra- reıı halk bundan ştkAyet etmemekte- çuncu mu,tera - Aman ~~ 
mıntakasında trnmvaylar yururken mış, e e mu a m e 1 dlr. tu kahveden yapılınq tayyareyı wo-
inip binen on üç kişi, sırtlarında. yük malt üzere istımhal ettiğinden rnış bulunuyorlardı. Zeki buna Ancak tarifede, ndnlann Ana.dolu relim!. •• 
taşıyan altı hamal, caddeyi işgal eden muhakeme düne talik edilmişti. rağmen iki zabıta memurunun yakasile irtibatım temln edecek bir tltl İkin~i meclis: 
fn altı esnar, Bakırköycte fırınını kirli n-· katil Zeki jandarma mu- ellerinden kurtulmağa uğraşıyor, tadil yapılacıı.:k olursa adalarda otu- Sahne: Tayyare meydanı .•• qıı.. 
utan Anestl, Sakızağacındak.i fırının- un, .. ranlar fazla bir külfet mu.kıı.bll! olma- yine • 5 d A erikdi 

da ekmekleri tallmatnameyc uygun hafazasında, ağır ceza mahke- sustalısını saga sola sallıyordu. dan, memnun edilmiş olacaktır: cu- ta ::;ı··~lir onra an m 
şek.i.~de pişlrmlyen fırıncı Ul.mbo, Ye- mesi salonunun suçlu bölmesi Nihayet Zeki tamamen zaptolu- Il'..ıırtesi akşamları ·saat 24,15 de Ada- ıaz· 3aıöi"" d 
şilkoydekl fırınında Belediye talimat- . • ti ·ıdi narak elinden sustalı çakı alındı la.ra sefer yapan vapurun eskiden ol- ıoo er ta.yyare mey anma 
nnmesine mugayir hareket eden fı- ıçıne ge rı . ... duğu gibi, Modnya uğratılması bunu top1.ınmışlar, bekliyorlar ve konue 
ruıcı Meınlş ve Cemal haklarında ce- Mevkuf bulunmayan dıger suç- ve mahkeme reisi de muhakeme- temin edebilir. Hattı\ akşamlan 19,35 fuyc.rlar: 
za zabıtıan tanzim olunm~ştur. lu Sıddık da bu bölmedeki sıra- yi tatil ettl postasını yapan vapurun da Moda ve- - Burnuma kahve kokulan gel-
Jarşa.~ba - Mecidiyeköy .. hattında 

1 
d kadakine rreldi oturdu. Katil Zeki ellerine kelepçe ya Kadıköyi.lııe uğratılması Adalarla meie bqladı. Amerikalanm tayya. 

ç ışan 058 numaralı otobus, haddi ar an ar b ' Anadolu yakası arasındaki irtibat r • ald ed · 
istia.bislnden on bir yolcu daha fazla Reis B. Bürhaneddin, müda- geçirilerek adliyenin Jandarma noktasından lsabetıı olur. ~ H ~ror zann erım. •• 
alma: l'.suretııe, hayatı umumiye ile faasını yapmasını Zekiye söyledi. karakoluna götürülmüş ve bura- Herhalde cumartesi a.Jcşrunlanna enin ay ld cank= d~ Tar 
oyna ıısından, şiddetli surette ceza- ak b d i b d b t k l n tu mahsus ge~ vapurunun Modaya. uğ- r evve en o g mı 
landırılması için, key!lyet Belediye Katil, müdafaasını yapar .: . u a ca c en za 1 vara a ~. .. - rntılması 0 kadar tabll ve 1.sabetli bir- Nihayet siyah, büyük bir kueu a0o 

reisliğine blldlrllmtştir. cinayeti kendisi işlemcdıgıni, tutmuştur. Zeki hakkında, oldur- şeydir ki, halkın istlrnhatını temine daran bir tayyare tehir üstünde bir 
masum olduğunu iddia etti ve meğe teşebbüs ve tevkifhanede çalı~tığl aşlk1r buluna~ idarenin bu dh'ir yap~ sonra rel~ me,d.,. 
A.ilevt vaziyetinden bahsetti. silah tedariki suçlarından kanunt tadill yapmakta _tereddud cöstermlye- na kocar. İçmden renç ba" adaml 

.. b'ti dikt tak'b t gı'rlşllmiş tahkikata ceğlnl kuvvetle ümid ediyoruz. - Hello !... diyerek iner... IW 
Flat mürakııbe komisyonu dün ayak- Zeki, mudafaasını 1 r en 1 a a ' A erikaL t idir A a1aLıııf 

kabı işini de tedk!k etmiştir. Ayakka- sonra oturdu. Müteakiben kar- müddeiumumt muavini B. Hicabi Şeker şı· rketine devredi- ta:,arecidena:VU:1t.hvedvruen ~ .. --
bıcılar kadın, erkek, çocuk ayakkabı- kş kt k u ~;,--
larlle l!stlklere ayrı ayn tiat konul- deş! Sıddık ayağa kalkarak kısa- el koymuş, a am geç va e a- l k 1 renin etrafını sararlar, ona baynıao 
ması ve bunların k!r hadlerinin de ca müdafaasını yaptı. dar bu işle meşgul olmuştur. Ti t ~: t şef e: e: rl t ldda, hayretle bakarlar. Biri eğilip 
ayn ayn hesap edilmesi için komlsyo- Sıddık müdafaasını yaparken Zekinin bu sustalı çakıyı tev- tın ~~mı.şo ola~r:~ :ı ~~r~ Ş:: kanallannı koklar. Biri çakısını çabo 
na yaptıkları teklif kabul edilmemiş- ' . .v • • d b• -. 
'tir Ayakkabıcılar önümU7.de-kt top- Zeki, arasıra ellerini cebine so- kifhanede nasıl tedank ettıgi ker şirketine devri nlhayetıenmlşt\r. ~ pervanesmm ucun an ır P 
I:ı.ntıya yeUşUrUmek üzen? her ayak- kuyor heyecanh heyecanlı kra- tahkik edilmekte ve alAkadar me- Haber aldığımıza göre, Ticaret ofisi er... h 
kabının mo.llyetinl ve satış flatlerint ' • hariçten 5000 ton şeker daha getlrt- ıKİncİ perde.., 
gösterir yazılı birer dilekçeyi kom!s- vatını düzeltlyor, halinde bir murlar da sorgu altına ahnmış mektedlr. Bu şekerler de birkaç güne Ertesi sün, ayni aabne... UJdııa 
yona vereceklerdir. Esas fiaatıer bun- gayri tabiilik hissediliyordu. ı bulunmaktadırlar. kadar Mersine gelecek ve derhal Şeker tayyar 'l meydana bottur. Bir gÜD 
dan sonra kararlaştırılacaktır. şl.ı'lcetine devredlleeektlr. Bu suretle evvel gelen tayyareden eter yolr-

Belediye cezaları 

Ayakkabı fiatleri 

~onra Bo~a 00~~k Y~livle Kadaköy •.. 

~sküdv, B~ı:~~er.an~ takib edin: Ziraat makineleri ve 
I ır KavalrtdJ" i.ib" Y.'• nadoluhisar, b•l l" 

Kahve tevzi
.ah- her sene hariçten Jthal edUen muay- tur 

yen bir nL~ttekl şeker bu yıl da ta- · • • 
İstanbul Belediyesi Memurlar koo- mnmen memlekete girmiş bulunacak- Ertesa sabah ıeyahatine devam et-

peratlfl dünden ıtlbaren memurlara tır . mt:k üzere meydana gelen Amer'-

KOCOK HABERLER 

~: Yenik<;y. Reb:~unc, :eni mahal- otomo ı astiği geliyor 
kov, Sultannh d ' Bestkta,, Kara- Surlyedekl Mdlselerin tasfiyesi üze. 
köy.,, me • Yedi.kule, Ye~il- rine, Ira.k ve Basra tarlklle k:ırşılıklı 

Abbn:si e . d d ticaret daha emin bir vaziyete girmiş-
"ak'an:· . ng a ını tarif ed tir. Haber aldığımıza göre Basrada 
k uvıs•• b" L en bu"un 1 t ' ıtl t · .. seyanl\f t 1 an z raa makineleri memlekete 
t ırn, stnnbu1u h: ı yap ınn ba- gelmiştir. Bundan başka ayni yolla 
~~~'derice., ka .. •r uçtan bir uca 2000 adet otomobil lıl.stl~ı. mühim 
dıgıni. nele• .5 ~~~: kaç gece gez· miktarda kinin gelecektir. Bundan 
~~erseniz ~:t?.rd~gunü anlatacak... başka Mısırdan 3000 otomooıı lıl.stlğl 
ırip sahil. • . ~r~uz bir takaya bin- daha gelecektir. Fayreston acentesi 

Yclk ' rırnızı ·· - de ay 500 l.ıı. ft li .en açaraJc ka' r~zgar çakhkça nca O ....,uk slparı., etmi;,tlr. 
alıç , e Ad tetsm. (o zaman mtlUllllUllllltllllllflllllllUUIUHlllltllUUUttu11ut111111ıuınu 

tn ıılar dah ·ı) · r"~ kalacak ı ne ıntihalara meıq\ıfu bi.iyi.ittük: Okyanus adala-
« Bur ··· A · d' aıı ıP;hir d -·ı nnı, meribı kıtalararu, buzlu ıklim· 

c;~~ İtiraf etmek ::ıgı b n_ıem}eketb leri keıfettil:. Amma, neye yarar ki 
• • ec urıyetı duya· medeniyt.timiz sürat vasıt.alannı d~ 

ko~lul~r cidden meı:ud 
1 

h8'ımıza bela ederek Akdenizi göle, 
Ya a hır «diyar» l muş ar: Kos- Marmv::.yı havuza. İstanbul belde
•. rırlarrr.tt. Bizi ~ an rağdadda sini birkaç saatte tayyadilecek bir 
oy e bir diyar t ~ ~. '.'! stanbulda fehir:ıeiize döndürdü. Ve dünya 
ancak .. a assusu almam 1 v • • d 
ıad,~ rnutorler mnni· ş b' . tza yuvar agı, ıçın e oturulamaz, hali 
lak 1•rnı· «medeniyet u ızlım' ya- ve sakin bi.· tarafına kaçıp ömrünün 
1 a l\:'n k dar sir • sene ermde ıı<>nuna k .. dar b8'ı dinlenemez bir ern.. ayet eden motör- hal aldı .... ~ül&aa mekarun azameti, 
ti'lıd unyada en kıYmetl' zamanm ihtlfA,ma kalmadı ••• Üstelik 

!1"• nt'!kan rn ? H 1 •ey zaman ddıa tt?rakki edip '" Arzm haricine 
hleae · 1 

• ••• er han • · • d fır) ile ~•Yet, ikisini d ~111 ıse, e ayaımyoruz; maddi ömrü de 
ta. :ıetta '4tnuırn z·e ~eşenyetteıı uzatamıyoruz... Devrim.izdeki me-

rnan b ... ıra, uuana L~ d•~: t • • • f • b . • 
Dinı . llKnuyor ki • uvt ..... ye sevıyesınan en ecı ususıyeti 
d' eran e~· h Ram aluuın... hudur f 

'Yetçilik YÜz~ dayat telakkisi. ma· Zamandan da olduk mekandan 
tnad ·~ n en vaaat' .. .. d B ' b h ~· çercevC3in • . . 1 omnm a... u en büyiik iki kıymeti elden 

a ;uıe ııelince e .. gardı... Mekan j çıkardak ... 
• •ozde eski Arn (Va - Nu) 

)a~ı Sen gel de Ankaradaki atı 
arııu bir gör bay Amca ..• 

• 

•.. En iyi atlar ... 

l 

* Fazla sıcakların bastırması do· 
layısile, zabıta memurlarına glydlrll
mekte olan demir tolgalann badema 
giydirilmemesi kararlll§mış ve al!k.a
darlara blldlrllmlştlr. 

* İçerenköyünde Kıryolu soka~ında 
oturan Yahya Kınm isminde blrl, evi
nin yakınında harman sürmekte iken 
düğene koştuğu beygir tarafından çtt
tclenmtş, b!r közü kör olmuş. ayrıca 
mt:htell! yerlerinden ağır surette ya
ralanmıştır. 

Hlidlseden haberdar olan zabıta, 
Yahyayı, hayatından üm!d kesilm~ 
b!.r halde Haydarpaşa Nfunune hasta
nesine kaldırmıştır. 

* Oalatnda p;crşembe pa.zannd:ı bh 
st'.bun fabrikasında çalışan Sübhan ls· 
mlndekl işçi, ellnl makineye kaptıra
rak bir pa.rma!rını kestirmiştir. Yarolı, 
polls tarn!ında.n sen JorJ hastanesin~ 
ya tınlmıştır. 

* Hıl.bilin idaresindeki yük arablSl, 
dün Beyoıtlunda Kulo~lu sokağından 
geçerken 80 yaşlannda İstefo.n ismin
de birine çarparak yaralanmasına se
bep olmuştur. Arabacı, polis tarafın
dan yakalanmıştır. 

* Clhallglr - Edlrneka.pı arasında 
işlıyen otobüslerde şoförlük eden Salih 
ne kontrol memuru Neşet, otobüsün 
kontrolu esnasında. yekdlğerile kavga
ya tutuşmtı5lar, Salih, eline geçl.rd!ğl 
bir demirle Neşetin başına vurarak 
ağır surette yaralamıştır. 

İşe el koyan polis, yaralıyı tedavl 
altına aldımu~. suçlu yakalanmıştır. 

knhve tevziatına başlamıştır. Tevziat, kalı tayyarec.i hayret içinde baimrı 
birinci teV7.lat esnasında kahve alaınt- Adliye vekili Bakırköyde - Tayyarem? Tayyarcrn na. 
yanlara yapılmaktadır. Kahve arttığı de? .•• Seyahatime devam edece-
t:lkdlrde ikinci defa olarak kahve tev- Adliye Vekili B. Hasan Menemenci- ğim. 
zlatı yapılacaktır. oğlu dün öğleye kadar Adli)'t"de mcş- Tayyare meydani bekçisi: 
Diğer ta.r:ıftan ka:>.alara da tevıl gul olmuş, öğleden sonra müddelumu-

edllmek üzere her kazanın mahalli ih- mi B. Hikmet Onatla blrijkt'!, Bakır- - Tayyarenizi İçtiler efendim. .• 
tiyacı n 117.an itibara alınarak 10 - 15 köy kazasına giderek buradaki mah- .-., Nasd İçtiler? ••• Tayyare içilir 
çuval arasında kahve gönderilmiştir. kemelerde tedklkatta bulunmuştur. mı. 

Vekll, bugün Imralıyo. giderek oradaki - Basbayağı içtiler... Tayyare. 
Tamir edilecek 

ilkokullar 
Maarif mfidürlüğü İstanbul 62, 24 

21, 23, 28 Bcyo~lu, 16, 17, 4ô ncı okul
ların tamirine karar vermiştir. Bu hu
susta hazırlanan bir liste Belediye rl
yasetlne gönderllmi.ştlr. İcab eden 
tahsisat Belediye bütçesln<k!n aynla
c&.ktır. 

Fiat mürakabe 
komisyonu 

Bazı maddelere Aza.rol ımtış tıa.ti tes
bit edilmesi için Mürakabe komisyo
nunun daha ziyade çalışması ve buse
beple daha. sık toplanması icap ettl
~inden, komisyon bugün öğleden aon
ra saat 14 - 18 arasında btr içtima ya
pacaktır. 

* Tahtnk.alede Mahkeme sokağın· 
da bir çuval mağazasında çalışan Ab
dülkadir ve Cevad isimlerinde iki işçi, 
lş yüzUnden birlblrlle ita vga ttm.lşler, 
Cevad, Abdülka.dlrl bıçakla. yarala.
mıştır. Yaralı tedavi altına aldınlmı4, 
carlh Adliyeye teslim edllmlştlr. 

ceza teşkllfıtını gözden gcçlrecektlr. ni:in kahYeden olduğunu Avrupalı-

Şimendifer kazasi 
lar öğrenir öğrenmez küçük küçük 
parçaJar kopardalar. Kanadından, 

Dün sabaha karş ıSlrkecldcn hnre- pervanesinden, rıövdcsinden derkea 
ket eden 62 numaralı katar, Kabakça bit,eyler kalmadı... Bunlan pifJ!ip 
clvarın:ı geldiği bir sırada, geçldden içmişler 
geçmekte olan blr adama çarpmış. ... 
a~ır yaralan:ın bu o.dam bir müddet Am~ikalı - Avrupalılar tayya. 
sonra da ölmüştür Kaza'.zedenln kim remi İçmİ$ler ha! ... diye dövünürkea 
olduğu hakkında ~ahalll zabıtasınca pel'de iner ..• 
!cnb eden tahkikat yapılmaktadır. Hikmet Feridun Ea 

Maarif Vekilinin 
teftişleri 

Maarif Veklll B. Hasan AH Yücel, 
dün yanında Maarlt müdürü Tevfik 
Kut bulunduğu halde, Maarif müdür
lüğüne bağlı prevantoryomu t~dkik 
etmiştir. Vekil, prevantoryooıun me
saisi hakkında malümat alrnıf ve tev
sU imkAnlan hakkında alft.kadarlarla 
konuşmuştur. • 

Öğ'rendlğim.l.ze göre, çok büyük bir 
ihtiyaca cevap veren prevantoryomun 
tevsii için lbun gelen tahslsatın Ma
arif VelrJ.Jeti bütçesinden temlnl ça
releri ara.ştınlmaktadır. 

........................................ 

Cihangirde çocuk 
bahçesi 

Cihangirde OUneşU sokakta, İsta.n· 
bulda mevcud çocuk bahçelerinin cı1 
büyüğünün yapılması ka.rarla.ştınl
mıştır. Belediye reis muavini B. Ltıt
fi Aksoy, dün ~anında Beledlye Heye
ti fenniye ve Ima.r müdürleri bulun
duğu halde, çocuk bahçesi yapılma.a 
kararlaştırılan sahaya giderek tedtı· 
kat yapmıştır. Yeni yapılacak çocut 
bahçesinin camlarla bölünm~ bir de 
ltışlık kumıı bulunacaktır. Bu husu..cıta 
ıcab eden tahsisat Belediye bfitçe31n
den ayrılacaktır. 

Bay Amcaya göre ... 

En iyi biniciler .•• 

ı 
... En yüksek bahsı müşterek) ... ~uyduğun heyecanı yılın B. A. - İstanbul yanşlan da-

oradadır ••• on iki ayında unutamazsın!.. ha heyecanlıdır. Yanş yerinden 
eve dönmek için çekilen heyecan 
24 aY. sürer! ••• 
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• Hollywood'un içyüzii 

Kırmızı mantolu kız 
hayatını anlatıyor 

11 Filim çok güzel olmuftu, meşhur 
giriyordum. Birdenbire müthiş 

yıldızlar 

bir haber 
her şey altüst oldu •.. ,, 

&ırası na 
geldi, 

r Universlte, Ziya Günü 
merasimle defnetti 

Yü:ksek tahsil gençliği merhumun tabu
elleri üstü.nde taşıdılar, birçok hatipler 
merhumun büküy meziyetlerini saydılar 

Büyük hayırperver profesar 
Ziya Gün'ün cenuesi dün İstan
bul üniversitesinin kadirşinas 
gençllğinln elleri dstüııde taşındı. 
Kendisi büyük merasimle Eyüpte 
ebedi istlrahatgft.hına götilriildü. 

Cenaze Üniversitede 

1 

BULMACAM 1 Z IBoluda Atatürk g~"; 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bolu 17 (A.A.) - Ebe~~I~ 

Atatürk'ün Boluya şeref verd• 0"l_ 
1 _J ~ ı nin yedinci yıldönümii bugün ~~;!!' 
2 - - - - - - - - - ve şehirli binlerce halkın iştir:ı ıl: 
~ . - - -- - - ve candan teznhüratla kutlaııı1'1~t 
• - _ _ _ _ Törende vali, Bolu mebusları. 11 ıl 
.( • ri ve mülki erldi.n, parti meııst~ıl 
ı; • - ve bilumum teşekküller hazır b 
... - - - muflardır. JI 
f j_ _ Parti, J ln~kevi ve Belediye: ~ Ş' 

1c --1-1-1---
Soldan safa •e yukarıdan IL'!Al•: 
1 - Meme emen koyun ya.vrusu. 
:? - Soğuktan müteessir olursanız. 
3 - Piyessiz tiyatro temsili - B:ıŞlna 

•O• gelirse vultubulur demektir. 
4 - Avrnıxıda. meşhur bir top fab

ıika.-;ı - Başııır.. •Zıı gelirse ba:r.ı slga
ralann ucunda bulunur. 

5 - Başına. •M• gelirse blr prygam
ber ismidir - Tersi bir kış sebzesidir. 

6 - Tersi çolc hı:ı.marattır - Uzak 
nidası. 

7 - Övüdülmüş buğday - Sonuna 
•B• gelirse yapılması lca.b eden şey
dir - Sıfat ed:ı.Lı. 

8 - Muharebe filet! - Yanmaktan 
cnıir. 

9 - Bir nevi spor. 
10 - Enr,eller 

r.ec:r.n bl!lmar:ıınızın halli 

Muğlada zelzele ~ 
Maila 1 7 ( A.A.) - BuP" J;!-

1O,34 de burada tiddetli bir ı.e 
olmu~tur. Hasar yoktur. 

lzmire gönder.deıı 
kahveler . 1!4 

l:ımir (Akşam) - lzınır~ ~ 
çuval kahv·c.. getirilmek üze.redıf· ~ 
kah·, eler, Ticaret Vekaletindef'l .;,f 
lecek ta1imata göre halka ,,.c: 
murlara tev~dilecekt~ 

VErP .. T ~ 
Kuştüyü fabrikası sz.hibl ÖıJl~~ 

o~lunun vallde61, Kayseri Jitrl""' 
tüccardan İbrahim Ziyalın 1. ve Arif F.kşioğlunun amca.zad~ tf 

RAYAr\' Sf.:R\'ET Bı\Lİ ~ı. '-. 
müptela olduğu hastıı.lıktan k.~_...ırı ~ 
mıyarnk vefat etmiştir. eena~ 
günkü cuma günü Fcriköy aıı.ru 
caddesinde 101 numıı.ralı han CJ 
saat ı de knldırılarak FerlkÖY 1~ 
§erif!nde ccnaz\~ namazı eda ee17 
tr.n sonra ı•'crlköyündcki aile ~ 
t::nına defll<'c!iiccC'ktir. ,t• 

Çelenk gctlı llmcmcsl rica olull 



Cennetin kapisi 'Allah yüzlerini ak etsin!. .• 
u18t_~azetenin Bursa mubııbiri Dün, Naci Sadullah'ın da buna 
tlü~ü gı~ yaz münasebetile gör· imtisal ettifi görüldü. O da cFethi 
•:1 K ra~betten, dağın güzell:!'.in· Giray> adında bir piri elinden 
<ocn, dau •-11 • • ~ hn f' o •0 0.Ç erının rahatlığından tutup ııa eye getiriyor. Hoı gel· 
Ye0~tlurınden bahsediyor. di, aa(a geleli. Gelenler de. geti- Lond.ra 17 (A..A.) - Dün bir 
la l g, orman, ova ,deniz. ıöl. Jlen!Cl' de, memleket edebiyahna öğle zjyaf.etinde ııöz alan l>ahriye na.--
. "p ıca .rnad~ ıuyu, meyva ib. yaptıkları hizmetten dolayı elhak zın B. Ale:xander, İnai}terenin uxwı 
d~n~anın bütün tabii güzellik}~~ takdirlere eeza lömıderdir. Mirecek b:r harbe kar§! koymak. hu· 
nı hır araya topLyan Bursa · · Ancak, hakiki kabiliyetlerin susunc:laki azmini tıeyit ederek istik· 
Yazılaa azdır. ıçın ne bütiin baskılara ve bütün engelle- halde bu harbin daha çetin J)ir eaf-
e(I~] ·~ her gün biraz daha imar re rağmen g\lnün birinde )'İne hasına intizar etmek lanm geleceii-
1>· 1 ~1• - cennetin Mudanya gibi kendilerini göstereceUer.inden ni aöy~tir. 
ıe"· apıııı var ki yazılan medlri • fÜpbe edilmemelidir. Öyleleri B. Aleıancler l.ıııiliz ıe.lilıatııım 

Evvela muhrip, refakat ve tayyare gem11e
rile kruvazörler, sonra harp donanmasena 

L rın değerini du".n;nne'- · · b~e Çin M · d d J 1 --L devamlı bir surette artmakta oldo--uirdir M ,,_ a; ıçın ıre açın e e o sa ar '!rl"IP 1rC' ' 
... L • 1 udarıyadan kasdımız ka· lirler!... ğunu söyledikten sonra fUnlan ilave · 
-oanın xe d" . d • ' E• h . tın' t' \..._ 

aid diğer gemiler 
tesia . n. ısı egil, Bursa ile ger er üstad, edebiyat lr.ad- e ış ır: 

~lılcn ırtibat ~eklidir. romuza mutlaka bir nim liazan. Hayabmız Atlımtiktcki yaz:iyete 
.. rnıehı~lc is~ele arasında yolcu ta· dmnak kaygısile pC§ine birini ta- bağlıdır. Eier düşman deni.zaltıla- fngiıterenln tia§'lıca endişesi buJC manevra yapabilmeleri aola- ve gerek İngilterede ~eler 
Y" a sıstemı çok · ti'da• b kıp gelirs.! •Ür alanı dahilerden rilc azun mesafdi düpnan tayyare· deniz aşın müstemlekelerinden yısile düşman tahtelbahirlerlni yüzlerce mayn tarayıcı gemi in-
•ızdır. Bur ıp.. .ı_ .ve akım· " 1 d 1 • f sa ll - çok· vahilerle ~olnbilirl... erinin hakkın an lilC mege mwva - ve Amerlkadan malzeme nakleden avlamakta en' kifayetli tekneler- ı:ınc:ilc me~guldür. 
adarn b nın guze ıgıne giden fak olursak kudretimiz daima arta- JA- tl eli r-- 'i 

dil V 

ın u boz.uk sistem karRısın· A b ? vapurların emniyet ve se wue - r. Bu vasıflan sayesinde tahtel- Bundan maada Alınanların 
e nakıl " ca a. •• cak ve ezici bir mahiyet alacakhr. rışıklığ t 1 vasıtası ararken ka· B d b" . k 

11 
fi Tahrip edilen deniuıltılar hnkkında dir. Çünkü; ana vatanın ve dola- bahlr torpillerinden kolayca kaçı- Norveçten İspanyaya kadar işgnl-

irkı"I a u~u an yolculnr arasında e en ter ıycııı mü e e ıycti to - b ı. b abilm k l rnemc.ıne B l:>ütün müesseselerde tatbik edil- size vakalar zikrederek rakamlnr yısile impara rlugun en.ası U n e te ve tayyare bombalan- eri altında bulunan sahnıerde 
cenneti hnkk ' _ura.anın mevud v b l d Kad vermekte mazurum. Dü .. manlarırnı- nakliyatın inlataa u-gramamasına na karşı küçük bir hede! +""kil ic:leyen vapurlarına ve Akdenizdc ın-ı· . k. ında mkisara düırme- megc aş an ı. ın, erkek bin- " ~ ıı ~ .. ne ırn iin k B ,.-. lcrec vatandaş bir örnek clbisele. zın istihbarat servisi bu mnlUınatı ve bağlıdır. Şu anda yüzlerce vapur etmektedirler. Fakat kıymetli İt:alyadan Afrikaya ve Onlki ada-
rneden·ı b"ı . . yo tur. urııaya il k le 1 ld lı: • • h' .. h L • ıstıkb 1 h ı n e, omutanlannın idaresi altın- ra anı an e e etme ıç.ın ıç şup °" siUUı ve malzeme yüklü olarak harp malzemesini hfunil vapur 

1 
ya vu1."U bulan nakliyata mtı.~ı 

ru:ımen · d b a az.ır ıyan ve da idman yapacaklar. siz binlerce sterlin vermeğc hazırdır. ıu ~ evvelue on:~ak muvaffa~ ?lan- Bu hıdar vatnndaş, mua;:yen Bununla beraber, en son devre zar· ~ceİnOkyanus Qalgalarile çar· kafileleri Atlantik'te düşmanın olmnk için İngiltere bir ço1t tah-
ıelic.?irlcr. apısını lamır et- zamanlard.ı bir yere toplanmış-- fında aldığım raporlann her hangi pışarak giltere limar.lanna doğ· korsan kruvazör ve hatU dritnot- telbahire de muhtaçhr. Mevcud 

Ş ken acab:ı J "L' d b' bir bahriye nazırına cesaret verecek nı yol almakta ve bunlara muka- lannın da taanı.ızuna ugwrndımn. tnhtelbahirleri bu maksada kif"'-
aİr takdı·mı· f • on ara oe en ter ıye· ,.,-. n. sine ek olarak. kafa ve ruh terbi- mahi}'lette olduğunu söyleyebilirim. bil yine yüzlerce yolcu gemisi ve dan muhrip ve refakat gcmilerl yet etmemektedir. Binaenaleyh 

Su!li, tab'• • · • - • "d k z1 şi İn ""k ku tli k t ed \tla .
1 

b'.ı gıbı sonları nisbet ~es.ıne aı e zorsi er de yaptın· Bundan başka size söyliyebilec~ lep giltere limanlanndan yu - bu vve orsanlara karş aciz ahtelbahir inşaatına da büyük 
eğ. k n ~ ıten kelimelere birer lamaz mı">... ğ!m diğer bir şey vardır: Bahriye }edikleri eşya ve yolcu ile Okya- kalmaktadır. Bu sebepten kafile- chenuniyet verilmektdir. Beş se-

ı. on urarak yeni b' · ı· Mesel:ı yaşadıkları muhitlerde _nezaretinde, heı §e.ye ko.lay. kolay nuslara açılmaktadır. Gerek yol- lerin kruvazör V'e dritnotlarla hf- nelik denı·z ın· şaat plan" ında beheri 
rneıı;tebi ku N ır ım a görecekleri kusurları düzeltmek b db likl k nabı~li d ran urullnh Ataç·ın ın1anmamb: habkcrlen .. ._e ,_ ın be lnr- la.rda bulunan ve gerek limanlara maye edilmesine şiddetle ihtiyaç 45 tayyare t!lcıyan büyük tayya-

h 
a ca deııine bir h d' · d yolla.1, umumi hnyatta sürat ve "' ıyan ır ta ısı yu .. ae... su ay ar· _ .. . . ~· a tardır.· c ıyesı a. '- ı r gi ık 1 "' ··rül ktedi E Ok re g 1 h i ... o aylığı temin edecek çareler, dan mürekkep bir komisyon çalış· ren ve ç an vapur ar uer an go me r. sasen yanus- ~mı enne usus bir mevki ve-

Karilcr<' . umumi yerlerde temizliğin muha- maktadır. Bu subaylar denizaltıların Alınan tahtelbahir ve 'tayyareleri- tarda düşman tahtelbahirlerinin ıilmiştir. Nihayet Japon,·arun 
rn :k l genç şaır tnkdim et- f J .. · a:u.sı, hülasn cemiyet hayatımızı tahrip eo.;lildiğine dair verilen haber- nin taarruzuna uğramak tehll- hücumunu güçleştirmek için rik- mihver tarafında harbe girmc-

De.ğerli ark d 
1 

alakada: t:den ve bu mükellefler )erde tereddüde mahal bırakan en kesi içindedir. Gerçi bu vapurlar zak rotalarla sc.yretmek mecburi- mesi gözönündc tutularak Uzak 
Nu) ·ı ş a aş arımız (Va - vas.tasile ~trafa yayılabı'lecek olan k k b' k - k l 1 rı . 1 c cvket Rado da bu ör· üçü ır no. ta gorece . 0 ~r arsa, tahtelbahir ve tayyarelere karşı yetinde bulunan vapur kafilele- Şark'ta Japon donanmasımn ka.r-

cge uymakta ik d' terbiye temrinleri gibi!... bu haberlere ınanmaktan ımtina ey· kul ak .. . . cCeJ·ı S 
1 

gec me ıler. Biri İtiraf t ı· . ,_. . h "-m-'·tedı'rl··. Bu ı'ti"barla amı'rallı'- •. lanm uzere top ve mıtral· ıinin yanında muhrip ve refakat şısına ç.ıkarabılmek üzere tez,..;,:ı-.._ 
b' 0 ı ay:. a diğeri de b""ka e me ıyız ili umumı aya- ae es; ,.. .. 

0
._. 

j 
ır gence ıii 

1 
~ ta ai:l lı:usurlarımız. pek çoktur. dairesi kurmay heyeti bana bir düt· yozler~e tecb.lz edilmişlerdir. Bu- gemilerinin bir seferde aldıkları taki 8 modern dritnotun inşaatı-

ıar ı... r peı,ıtcmn ını kuıattı- Bu saye~ belki bir kısmı tashih man denizaltısının bahrılmıı oldu- na ragmen harp gemilerile hima- mahrukat.la haftalarca seyretme· na geceli gündüzlü devam cdil-
"•111111111111111 edilmiş olur. ğunu badirdiği zaman, en küçük bir ye edilmek mecburiyetindedirler. leri de mümkün değildir. mekte<lir. 

.................. bl v 1111•~11111111111111111111111111111111Hnırı fiipbe gölgesin?n semtine . i e !1gr~· Bu himaye işi için en elverişli Son zamanda Alman uzak me- Gemi kafilelerini himaye etmek 

• • ~ ~~~~ ~~~ mb_adda.ı bu ~enızal~nın denızlAerın dı- harp gemileri muhriplerle açık safe tayyareleri Atlantlk artalan- ve Alman korsa..'"l gemilerini Ok-
• ın e yatbgına ınanınm. yrıca, d · fakat ·ı 'd' · · " ~ , daha birçok denizaltılann da Al- e~ız re gemı en ır. na kadar gıderek kafılelere hu- yanuslarda arayıp bulmak lıafif 

B I . · 0 O , O 0 manyaya veya balyaya dönmedikle- lngilterenin 1939 harbine gir- cum etmeğe muvaffak oldukla- kruvazörlere terettüp ettiğinden 
U QBriStanda eJektrikleşme lf\. rinden emin bulunmaktayım. diği esnada elindeki 176 muhrip nndan Amerikan yardımım taşı- bu sınıf iharp g~Ueriniı:ı inşaatı 

Rul · h p nı Dütmanın ticaret gemisi zayiatını hem donanmasının ve hem de yan büyük vapur kafilelerinin re- tesri edilmektediİ'~""~ley{ otuz ha-
1 ... ,. ga2~t~nu er tarafını elektrik. . --.;; ...,, ırme"' ıçın B ı N f" tandaki irmaklardan bu kuvvette bildiren ııon rakamlar pek ziyade vapur kafilelerinin emniyetini te- fak.atine tayyare gemtsl vermek fif kruvazör lngilterede inşa cdil-
tnrafındn . . ul gar a ıa Nezareti 1 it . . . h. dir Ş·ırnd"ıy ~ dılır p an hazırlanmı•tır. e e trik dereyanı istihsal etmek memnunıyet vencı ma ıyette · · mine kifayet edecek mikdarda zarureti hasıl olmuştur. Fakat mektedir. 

c ıc Y mümkün görülmektedir. l ıencde ısÔ ar. bütün. Bulgari.tanda Amerikanıın slandaya aııker gön· değildi. Zira muhtelif vazifelere İngilterenin elindeki 7 tayyare HülAsa: İJJgilterenin harp gemt-
aarfedil k m~l~an kilovat elektrik EleliniJi bvveti ietihaall için ha- der~ olma11 çok manidar bir ha- gönderilen filolann yanında tah- gemisi bu maksada kHayet etme- leri ihtiyacını bugünkü ebemmi-
aarfiynt ~:d:~ ıdı. Yeni plan, ile bu İ~~k ~:'h: ~eycndc;i3rl0e0r,Ota0n0zi~'L etadr~ r~:ettır. Şahsen. b~-~r~k~tl-e .. Amc· teJbahir emniyeti için asgarl ya- diğinden büyük yolcu vapurlarile yetine göre mütalaa etmek icab 
•encsind 'k'cen yukselerek 1960 neııı. - rı anın garp yarım lfi.Urcşını mudafaa . - .. tll b .. yük. '1 1 rd b l ed - ft uh • 
olacakt e 1 ı milyar kilovata baliğ lı1t bataklıklar kurutulacakbr. 1950 etmek hususundaki niyetinin daha nm filotilalık bir muhnp birligl sura u .. şı ep e en azı a- . erse on sa a m np ve refn-

1..ü 11• senesine kadar Bulgar.istanı elelttrik. müessir bir ııurette tahaHuk ettiri- (6 muhrip) bulundurmak llzım nna uçuş guvertesi yapılarak kat gemilerlle tayyare taşıyan 
löğ ~~~;:1'1,.~nlinkd.e dört milyara jh- leştinne planı için l,OOO,OOO,OOO leceğine kani bulunuyorum. geliyordu. Diğer taraftan İngil- tayyare gemisi haline sokulmak- gemiler, mayn tarayıcılar ve knı-

a ı.ece tır. Çünkü Bulgari!· leva sarfolunacaktır. tereye takriben 600 mil yaklaşan ta ve cesameUerine göre 8 - 10 vawrler, ikinci derecede de harp 
Fransız üsleri veya İngiltere limanlarından kal- tayyare taşıyacak vaziyete getiril- donanmasına ald diğer bilümum 

4 Senede 5 defa evlenmiş kan münferid yolcu vapurlarllc mektedir.Busurctlekafilelerebü- gemiler olmak üzere iki kısma. 
Arnerikada N k kafilelere de muhripler terfik et- cuın eden Alman tayyarelerine ayınnak mümkündür. Bu gcmi-

natd Yank evydor · şehrinde Do- haline sokmu• olan mormonlara Almanlar Afrikada mek icab ediyordu. Aksi takdirde karşı koymak meselesinin haline ler için mürettebat bulmak da 

k 
e namın n 2 7 d b' .. 1 kt d ·ı er ek tnad ı·· d" yaşın a ır menaup olduğunu, büyük llabaaının hangı" Fran• -

1
z u·· slerı"nde Alman tahtelbahirlerl vapurlara çalışıma a ır. Bu gemı er nym aynca ve ehemmiyetli bir mese-

edilnıi"ti Dc:u u 
1
zcvcat auçile tevkif 0 d 6 8 t 15 lik t 1 d 1 d ' A • k ~ b v d ... r. ona d d" t bir zamanlar mormonlara reislik f r 1 1 ? kolayca hücum etmek fırsatını ?..aman a - ane op a a e ır. zım ye una alig olan bu 

lt:d:~:irin1dcn bo~~ms;b~z.:r~; y~pmış olduğunu ilave etm~ ve aö- aa ıyette bu unuyor ar• buluyorlardı. Halbuki Norveç ha- techlz edilerek hem tayyare gc- gemileri yalnız İngiltercdeki tnk
lternc ed~J~ k~nmiştir. Donnld muha· zune devamla demiıtir ki: rekatında Narviktcn ve Fransa misi ve hem de muavin kruvazör riben '38 tersanenin meydana çı-
etrn~.k . ~ ır de ı kendisini müdafaa - Büyült oabam öldüğü :zaman . Londra 17 (A.~.) - işçi parti- ~12.rbi esnasında Dunkerkten ln- vazifesinde kullanılmağa başlan- karmasına bittabi imkan yoktur. 

_ 81~ın emi~tir ki: bl 1 zevce dul hırakmışbr. Şa~t ııer· sı1 ndb~ B. s
1 
trha~ko?ı ıarafından ~oru· giliz kıtaatııun tahliyesinde ve mıştlr. ıiDominyonlarla Arnerikadn mcv-

ilk and~~ ~~dınla tanıştım mı, daha b~ ~alıra:ını, ben. de az bir zamanda an ır8euMa e u uA~et nf mınAfr~:. A kdenizdekl harp sahnelerinde İngiltere limanlarının önüne I cud ve yeniden -. ırulmalda <Olan 
rnck ar ıtıbaren kcndisile evlen- uyuk babamın hu rekorunu k yeren . oyne man ann ı . -·· t tah ah' in . rn"tcd:~una kapılmaktan kendimi ğımdan sureti katiyede eminim naca· daki Fransız deniz üslerinde göster- bir çok İngiliz· muhribi ziyaa uğ- ~u~an ayy~~~e 1 rl b~: f ır- 1 şaat tezg~hlannın tam randı-
hat b·nd~Yodr~m .. Ne yapayım '-aba- Mahk . • b "d f • dikleri faaliyetin, mevcut malumata ramıı:tır. erının mayn o e e ıl ası- man vermesı de zam~na vaLcstc-

... "' _ a; eme reısı, u mu a aaları - ş· ı· Af 'k ·1 Afrik · ~ I d ttlğind b lerl eli B b 1 
• • • • Yank egıl: yaradılışundadır. varid görmem' ve he 1iadınla 1 gor~, ım~ ı . rı .a.~ e . ?~~n şı- Murhip fikdam harbin ilk altı a evam c en u mayn r. u se epıefür k1 Ingiltere içm 

larla -·~l Arnerıkada birço~ kadın- D ld L~. ş ev e- malı garbı aahıllcn uzcrındelu uslere d k dini 'dd ti 1 . tti arayıp temizlemek ve gemilere günün en mühim ve acil ihtiyacı 
~.- enm •· " nen ona ı oıeı sene hapse mah- inhisar dtiğini söylemiştir. Bu faali· ryın a en şı C e usse r .. . . . • ~ egı otedcnberi an'ane kum etmioti:. yeti mütareke komisyonundaki Al· c"l Filvaki harbe tekaddüm -eden yol açmak çok muhim bir iş ol- ?lan vapur kafılelerıııı h1maye 

1 
• man murahhas heyeti tanz.im etmek- r-ıne zarfında İngiltere muhrip muşt?r. Bu maksatla balıkçı ~e- ı~lne harp filosuna ~cnsup mulı-Zm ı r fuarı r'orlu Ja tedir. Mezkur heyetin faaliyet ııaha· i 1Şaatına hız vermişti. Fakat mi~~rıne veı h:ttA şah~~te~~:h n-~~er:,en ve kruvazorlcrdcn bü-

'Y "'I aı ~ FrMl~Z ~~amla~ırın ~iU;maıha 1·qrbe girdiği zaman inşa halinde ya .~na we on~~k .. ~ ~ f1 ır kısmı alınmak s-~tile 
ap .. ılan hazırlıkları- teba- k .el~ech~kn~ got~e. geDnışkemde te ~~t· n- 1~ •1Junan 26 muhrlpten ancak al- zayı~ a. ugny~ u ~ç gemı- ılonun emrinde asgari hadde 

O 
.. y kalkınması gı ız u ume ının a ar a muare- . lcre ihtıyaç gunden gune artmış- muhrip ve kruvazör bırakmak 

ruz ettı"r k · · l k k · hh ı ıısını ikmal ederek hızmetc soka-... me ıçın 6 e . 0 "':18yonu mura. as a!ının me':· ~. . . . . _ tır. HA.len gerek dominyonlarda zarureti hasıl olmuştur. A. n. 
agustosta bir gardenparti cudıyeli hakkında bı.~ malumatı yok· ilm.ıştı. Muhrlplenn ıhtiyaca ka 11811Hnsnıuuunnıusunnıuıu1111111181118181111•111111111111111111111 

İkin . be l. . tur. Bundan ba§lca aüşman denizal· fi gelmemesi yüzünden Amerika- 1 
verilecek _ cı '.SC:ne ı~ progr~- ıılarınm .. A~ikada~i .her han~ ~ir c"an istianeye mecbur kalarak so ı G·u·N·u·N ANS.KLQPED·s· I~ (Ak ) • mın tatbikine batlaftdı ranaız ussundcn ıstıfade ettıklcnne . d 1 I· 1 

ltadar E Pm - 15 aguat~ ~ dair bir delil de yoktur. ..., r muhrıp almağa muvaffak ol u. • 
inal ed~ar tazırlılı:lan tamarnile ile.· ~ UU gemilerin hizmete girebilmesi • 
tertiba~ ':ıc tir. Ona göre hazırlık ~ Wzı~a~ı~~~ Franaada komünist '\! içiİı bir sene geçti. Şimdi bu 50 SMQLENSK ~u~;~ı~~1::~

1

~r!~v~ıe!ı 
Dr. BchçetınUııtı\ Belecfjye reisi p]lnm tatbikine bqlanmıt ~terde . k"f . . ,..j 'lluhrip İngiliz mürettebatının J§iirald nrdır; bunlar arasında Nov-
l:CÇcn Y 

11 
z.. u acnelti fuann ınaarlf, straat. ımar, a.11*. ~orman tev ı ~tı ; 1aresindeıvanur kafilelerini hi- Smol~nsk-nııntnknsında büyük mu- gorod, Klev baı_ıta gelir. 

rrıc.1 ol 1 ara nazaran daha mültem- işlerine bilyülc bir ebemmlyet wrll- VJChy 11 (A.A.) - Polis Cal· · . "i:: edil i tir Bun- harebeler cereyan ediyor. Vattg prenslerlnln kendi ırltlann
tün K:::t~~ıı.ı temin maksadile her mekt.e bulunmuştur. Enelce ba.şlamp vados vilayetinde ıüphcli yüzlerce ınaye)e n1emur . m ş · Rusyaya ald olan bu fe}ılr, garp ctr.n ma.lyeUert külliyetli olm:ıd.$ aıı
tişler Ya urpakrkta tedkikler ve tef- yanın kalan köy mekte.J>lertıln ta- komüDiatin evinde araıtırmalar yap· dan başka Amerika ~n a~tı a~ bölgesinin ve kendi nıunlle anılan laşılıyor. B~.nı:· çok g~ sıav
bir ,.

0

1c Pma tadır. Resmi ve hususi mamtanmasma, yent mektepler 11)fa- mıtbr. Bil' çok komünist ttevkif edil- içinde İngiltcreye 18 mıl suratlı e~ l'llAyetln mer'kaldlr. Dnleper Ü2Je- laşmışJardır. U'çüncil batında.kl prens-
... pavy h' 1 sı.na başl t M riııdedlr. 71.200 nüfusu vardır. Müs- ler nrQk . rusçayı ana dil ittihaz et-

hnı tarnir v,:n .sa ıp eri, pavyonla- tahsil anDllf ır. ektepslz köylerin dıiştir. 20 tane açııt deniz refakat gemisi tahkem mevlddlr. Tütüncfilülı:, derici- mlşlerdJ. Istmlcr1 de mesel! ~v1ntos-
ttı~ürlcr. -Ja ınp ettinneldc meş· köy m:~=e ~=e~~ ~ .......... : .. :•• ....................... de verdi. Bu gemiler vasati 1000 liks ça,lonaltçılık sanayille me:iıhurdur. lav hAllnı almıştı. 

ruar h t.ahaU :m.eebur1yetl tamamen tatbik ~tUe koylülerln kullandıkları orak, tonluk olup motörle müteharrik- Rusyanın da.hlll noktamnda. Uearet ====-=============== 
Lun· h aa asındaki büyük -e mu··_ ı ba'"'" vesalr filet ve maki el 1 " d a.I 1r İ · d b" b n az I ki • O unacakbl'. ....,.,. n er n .. nza- . f.-PQSU h inded . Varcg'ler tarafın- ZDllr e ır cer 
rn&na.s·ı 11 ' arın ve faaliyetin tam sız bir surette işlemelerine de azami tırler. dan 882 de te..'is edllınlJ oldufundan, 
dile 

8
1 le dt~barüz ettirilmesi mak.sa- Yapılmakta olan işler arasında köy- dikkat ve itina. göstermlşUr. Büyük muhriplerln inşalan Rusyanın en eskl tehirleri. arasında- İzmir (Altşam)'- Fevzip!lfa bu\-

fuar c e. 1.) c reisliği t 6 agustoata Ierı şehirlere ba~lıyan yollann tnşı.:ı.tı Ttatyanın çok göçmen yerleştirilen dır. 1654 den itibıı.ren de Ruslarla varında aabıkahlardan Boz Bekir, 
gazın d b köy telefon tebekemn1n tevsU. 111tm~ kazalarından biri de Çorludur. Hüku- hem pahalı ve hem de zamana Lltvanyalılar ...... .,,nda münar.aa mev- raslad.,i!ı Tehir oğlu Mala-alı Meh· 

~rcc le • osun a ir garden parti re sair ha.stalı.k cıox..·-- •-"ı 1 ü v İ gilte ,.._,. •J e tı- r, h del ., ........... IUJW ere m - met göçmenlere toprak, ev, beygir, mütevakkıf oldugundan n re zuu te"kil etrn}Jtlr. 1812 .ı;enesı. 17 medin ansız.ın ya'kasından tutarak: 
tul ol ;· .:unun azırlıltlarile meş- ca e gibl hususlar vardır. aba bayv zır t t JA " ınaıı: u 

0
· • Öğrendlıw-·- göre ... ~ ... da.~ -""'r"'ez ar • an, aa ve sana a ut ve küçük muhripler inşa etmektedir. ağustosunda. NapolCon Bonapart, Mos- - Uzun zamandanberi arkamdan 

ediJıniGt' • z
1 
er~ ır komite teşkil 6 "uo ıcıu. 1r1 • ..,.. .. edevatı dağı~, nakdi yai'dımlıırda . . . . ttova üzerine yüri1ı1cen burası kısmen k' d' k d 

1etlerd ır. znurden ve diğer vila· nahiyesinde tıu sene çekirge ru\icade- bulunmu~. bu suretle bfitü.n göçmen- Bu gemilerı sen halınde Kanada harap oldu. ta ıp e ıyorsun, rna sa ın ned ir~ 
~lcl e.n gardcın partiya davet edi· ledne daha. büyük bir hız verilmiş çok !er müstahsil bir vaziyete getlrllm~· ve Avustralya tersaneleri de yap- Diyerek yanında taşıdığı bıçağını 
blları ~m fuann bütün ıcğlence vası- =~ :~=~· v=ee~: Ü!· ıo yenı lköy kurulmuş, 43 köyde d~ mağ'a baslamıştır. Aynca Amed- V AREG'ler ç.e\ı:mi§ ve Mehmedi bacağından ağıt' e&kı n 

8
an htifadeleri temin oluna· .,.vl ihıa.n1k1 .....,,. yüzlerce yeni evler 1n4a edllrn4tlr s surett..: yaralarr.1ştır. Kanlı bıçağiyle 

ır üt" ... :, _ve m USUller ve va.sıtaıar zırat, lçUmal ve sıhhi §artlar gÖze- kan tersanelerine de bu sınıf Y ka d ismJ . beraber kaçan Boz Bekir, talcib edi· 
l>a~iy~ da~~t g:~a:=:Li:·r~~- garden =~· ~:r~~v~f:::~~: J':~~~~ tllerek in~ edilen bu klremidll ve be- muhriplerden külliyetli mikdar- kan~ r~~lı b . ~nd.v~ıer Is· lerek tutulmuş, adliyeye verilmiş, 

arden part' d ı·ı B 1 oeklrgeler, bir ~arar lka etmc'"e •ak.it yagönz .~adanalı köyler, gözlerı çekmekle, da sipar;c edilmistir ........ da. :.bur edırlp .. !~ Sllr~vlanl~U- hastaneye kaldırılan yaralı ölmüş· 
llıraf d 1 av.et ı eri e ediye 1r1 • ullere fern.h vermektedir. • ~ :ı: • _... ..... Y-'"" rA •m ... , lencı'-l ~n ~ehirde gezdirilecek ve bulamayıp süratıe ve muvaffakıyetıe Vlllyet isltln müdürü olan doktor Muhriplcrle refakat gemileri leketlerine da111MAla.r, 8lflvlan ve Fin- tür. Cinayetin &ehebsiz oluşu şayanı 
~ tı cru:~ ımi,r iıleri hakkında ma· imha olunmuttur. Bu mücadeleye ne- B. Ferruh Ayltlu, göçmenıerln ıaıı:t. knıvazo .. rlere nisbetle küçük olma- liındiyalılan 1dal'<'1crl alnna. 1llmış· ehemmiyettir. Boz. Be.kiri bu işe taş-

• Ye:rilccdtir.. - zaret eden vlllyet zira.at memuru B. Lşlerindm bqka a:atuk d~~rUt,de lnrdır. vik ~ca bulunup bulunmadı~ı talı· 
RuSd Y•man . .buad llllb'lim! mba- me11111 oıma&tacbr. an ve süratll olduklarından ca- .Bu .kavimden Biza.uslılaı bile fıcret- k.i1' «!ilmektedir. 



~~.~~~ı sAillci BABA lfJ)lil~ınrlfi 1 KONUŞAN MUMYALAR 
-:::m k bu,,:::: bana söy!e-i B>ba da krmu ıa:U.t•. eşı taş • enç er- Tefrika No. 7 Yazan: İSKENDERF. S~ b 
melt için y1rm1 yaşına basmamı iste- Blrlblrlerlnin kucagına atıldılal',. b 1 d 1 • 1 
dın, anne? .. FD.l~at keşke evvel söyle- - Yavrum." ı·r ı•gv ı• maçı o ayısı e - İşte şinıdi doğrusunu söyledin. şaha uzattı. ,il.. 
seydin de bu fıkre yavaş yavaş alış- - Babacınım- Asıl aptal olan o değil, sensl.nl Yaran Sultan Selim mektubu o.çtı. 
s=ı.ydım ... Sabrımın kızı olnuldlğımı öğ. saat içinde lkl yüzlülüğün mcydnna Bu, türkçe yazılmış bir mckt~~ 
rens ydim ... Halbuki ondan biıtün ha- ••• çıktı. 'I)lma.n Bay senin başını vur- kat, böyle bir mektubu yabs.P": 

L 

yatco. ancak şefkat, muhabbet 110r- Feridun ~şnm zevccsl hn.nımefen- dunn&!: için bize göndermiş .. sen blr ndnm dn yazablllrdl. Padiş:ı.hJll 
düm_ Bana üvcyl.ğini hiç hissettir- dl de. annesııe kızına. serginin pasta- Bu gibi müessif hadiselerle casussun! Fakat, beceriksiz, aptnı bir bir şUphe dUştü: 
m dl .. Peki, sahici bab:ı.m... hanesinde birleşmek üzere söz ırcrm.lş- casus. - Acaba doğru mu? ~ 

- Re amdı, yo.vrum .. Danış Kud- ti. karşılaşmak l•Stemı·yorsak haziran ile Tuman Bayın adnını blrdenblre şa- Bunu anla.mnk kolay bir 1Ş .,..J 
re• bey .. Fen::ı. o.dam değildi... Fakat Gelince, büyük ha.ru.ını bit mnsad!l. §'ldı; söylcyecek söz bulamadı. Bu işin Böyle bir bahane ile Osmanlı r 
artı tler bohem olurlar, blllyorsun ... yalnız oturur gördü. Kızlle eski koca- { [ d f b f / 1 sonu snrp!l. sarmıştL Casus tehlikeyi na g1rm1~ olması ihUmallnl 
Bent ihmal et.ti" Ben de Feridun pa- sı, başka bir mnsndn, iki 6.şık gibi bu- ey U aTQSln a Uf 0 oynatmıya ım... görünce, koynunda gizlediği hançerini rek: 
şayia tanıştım. Ona vardım ... Senl öy- run buruna sokulmuşlardı. çekerek Sinan paşanın üzerine atıldı. - Sen de bir casussun" ıçınılt' ~ 
le benimsedi ki, adını verdi .. Kendine y-"''""· EıMr Sinan paşa çabuk davranma- ka türlü glrmeğe muvaffak ~ 

kl Hanımdcndlnin heyecanla <WU~ "'" \'nıis yaptı. Bu hakikati oğrepmc e Salı günü An.karada. yapılan ve mü- sıcak altında bunalmış bir futbolcu- ınış olsaydı, hruı,.ert göğsüne yiyecek- cağını nnl::ı.yınca bu hlleye ın 
ı~.. k d,.,.,11 kl tığını farkeden reM::ı.m oldu. d •·-• k tef k - ~ ha.yatında blışey değMl"ce ""' ... cssır bir h!i.d~ ile nihayet bulan Tür:- nun aciz için e ..uıara evvu cos- ti. Bu sırad:\ arkasında. duran Elpahi- ettin, değil nıl? 

Haydi, haydi, kalk ... Otomobllle şöyle Ayağa hünneUc kalktı. kiye futbol birinclllği müsabakasının teren rakibine tekme attığı, favul yap.. ler de ortaya atılo.rak. casusu yere ya- Dedi, Abdullahı ha.psetUrdL 
Bo[i:::ı.zi,.in" kadar gidelim ... Yirmi ya- - Efendim ... - dedi. - mahkemenin dedikodusu şehrlmlzde çok fena bir tığı ve hlidlselerin ekseriyetle bu yüz- tırdılar: O gece t.esadüfen lkl casus d~ 
şının şereflne. bu ak.ş:ı.m yemeği de bana. verdiği haktan şimdiye ka- tcsır uyandırmıştır. Spor muhitinde den çıktığı muhtelif tccrübalerle sa- _ Bl.?.e bırakın şu melünu .. p::ı.rçalı- kalanarnk, sabaha karşı ordu 
dışarda yeriz.. dar JJ;U!ade etmemenin sebebi, kı- günün mevzuu haline gelen bu kav- bit olmuştur. yalım.. zinde idam edil-nişti. ~ 

- Mersi anne ... Fakat, bu fikre alı1- zımın sük!lııunu kendi sandetime ter- ga.lı maç ha.ltkında 1zahat almak üze- Son senelerde Güneş - Galatasal'!\y, Dediler, ve yere yatırara.k balta ile Yunus P•· Abdullahın da l 
marn ıçin biraz yalnız kalmak lstlyo- elli etmemdi ... Şimdiden sonra. ise vo..- ro dün Ank:ıradan şehrlml.ze gelen Demlrspor - Galatasaray maçlarında kafasını uçurdular. istiyor ve: _ ...1 
rum ... Anc:ık ... Bır şey da.ha ı>ğrene· zlyet değ!~!. Attık hakk.undan istifa- Beşiktaşlı futbolculara müracaat ettik. da bu seferki müsabakada olduğu gibi casus ölürken: - Böyle tehlikeli ve şüpheli~ 
~ ım . de edece~lm". Aldığımız cevaplar her. zamankinden böyle cehennemi blr sıcak altında ee- - Ben yalnız değillm. Beni öldür- lerln ordu içinde bulunması ~ 

- Ne. yavrum? Kadın. heyecanını glzllyemlyerek: farksız oldu: reyan ettiği için kavgala.r çıkınL'}tL me,kle ellnize ne geçecek? Biraz sonra. ludur. 
- Babam hayatta mı? _Peki... _ cevabaını verdl. _ Ne zn.- - Hakemin bilgisizliği ve nl.hayet Bütün bu misallerden ders alarak su padişahınızın yaral:uıdığuıı da duya- Diyordu. Selim: fi_ 
- Hnyattc.. nuın arzu ederseniz, büyük annesinin karşı taraf oyuncularının sert hare· sporlan mevslml zamanında futbol oy- c:::.ksınızl - Bir lkl gün bekUyelim, dedi.~ 
- Peki niçin beni görmek istemi· evine gider, om.da görüşürsünüz. Yal- ketleri bet müessif vakadan sonra natınaktan vaz geçmeyi kendimize Demişti. sınan paşa. bu hidiscyl rıı Osman belki de ölmemlştlr. ;il 

yor? 1 .... _ be rsl iz alakadarların ileri sürdükleri bu ma- bir prensip obrak kabul edip önümüz- c!erhal, biraz geride merkez kararga- bir haber gelmezse, o zamruı 
1 da iki k n17. a ır, ox:;ra r ge7.e n -· b kil sbi ü i 11-11 ...ıa.. - Mahkeme ona, sen ay e- Ve fazla konllf?llak istemlyerek, yü. zeretıeri kabul etmeğl ve kavganın deki sene programı u şe de te t hında. bulunan sultan Selime bildirdi: vurdurmak g ç b E iş deır. ;,-

r:! gclıp almak hakkını vermişti. Fakat rüdü. tai'sllA.tını sütunlarımıza geçirmeyi etmeliyiz. Hadisenin ikinci derecedcld c- Kendlnlzl düşmanın casuslann-
o bu hakkı kl.4!1:ınmadı .. Bir kere bll'! yalnız bir tn.rafl d!nledlğimiz için mimlm sebeplerinden birtsl de hakem dan sakınınız, §evketl!m! İçlmizde ca- ••• dfJJ 
gelerek sana bakmadı ... Serzeniş 1çln Herşeyln fevkinde, bütün lçtlınat doğru bulmuyor117.. Tabll. yapılmakta Jşidlr. Türklyeııin futbol şampiyonunu suslar var.. Mıair sultanının gÖZ 
söylemiyorum ... Belki o da bunda ma- terbiyenin, kanunların, verasızl~ın: olan tahkikat kabahatın hangi tnraf- meydana. çıkaracak olan böyle mühim Sultan Scllm bu haberi alır almaz 
?.urdur_. Zira arı.ısı_ Kusuruna bak- bohemliğin, servetin, fukaralığın, ge- ta. olduğunu meydana çıkaracak ve bu bir final maçını idare edecek hakemin orduda bir tamına yaptı. Ne kadar 
mn.. çlmsilzdllğ!,n ve hak~~tln fevkinde bir- çirkin hM!scden mcsul olan oyuncu- bllhn~ itina ile seçilmesi lcab eder- yerli ve yabancı varsa hepsini bir ara-

- Ah, anne ... Onu bir kerecik, bir şey 0 uınınu, şu dunyada. kan rabıtası !ar anlaşılacaktır. o zamana kadar in- dl. y:\ toplattı. Bunların blr kısmı Türk 
k reclk germek ıstiyorum-. llerşeyc diye bir şe'niyetin mcvcud buulnduğu- ttzar etmek llizımdır. Haber aldığımıza göre nalı günku ordusuna yol gösteren gözcüler, bir 
rn~men ... Nlçlı., blllyor musun?. Ta- nu şu dakikad::ı öyle hlssedl:rordu ki... Dünyanın her tarafındn futbol se- maçın hakemi müsabaka esnasında kısmı da erzak ambarlarının yerlerini 
sıı.vvur etmek istediğim zaman haya- Na.kleden: natice Süreyya zonu denllen bir nesne vardır ki, ma- otorite Ue hareket etmemiş. Bu gibi !1- haber veren yerlllerdl. 
llnt gozlerlmln onündc doğru olarak alesef bizde bu işe layık olduğu ehem- nal mnçlannın hakemlıırl futbol oy- Yavuz sultan Sellm: 
cnnln~dınnak için... mlyet verilmemektedir. Bu işin mucid· nanan her :memleketlere o mevsim ,_Bu Firavunlar dlyanndn kimse

••• 
Gal-tnı:n.ray binasının önündeki av

lu iğne atılsa yere duşmlyccek dere· 
cede kalabalıktı. Yerli mallar sergisi 
açılını tı ... P:ı.vlyonlar, pavlyonlar, pa-
vl}'onlnr .. . 

Genç kız, cevlan gibi endamlle. yc
&il ı;ozlerllc koridorl::ı.rda, a vlul:ırdn 
dolaşırken herkes donup donup bakı
yor ... Pak:ı.t onun hazin yiızunde bir 
dli ;unce var. Dünyanın farkında de
ğll Ancak bir mevzu, bir tek mevzu 
onu nllıkadar ediyor. 

Bu; uk annesi, yanındaydı. SCrglyl 
cczrn"k için beraber gelmlş-lerdl. 

Ihtlynr kadın: 
- Evladım_. - dedi. - da.ha dolaşa

cak mıyız"! Dizlerime kara su ındl... 
- Öyleyse sen şu::-ada otur, bir kah· 

ve ıç, buyli.~ı.ne ... Ben, resim sergisi
ni de gore;·lm ... llırazdan gelirim." Sa
na C:a tekli! edecektim ... Fo.kat yuka
rı knLtndır ... Merdivenler! çıkıunazsın. 

Feridun paıµnın üvey kızı Neclle 
bugunün ~elmcsinl nice -zamandır 
beklemişti. İ!rt ııydır zihnini ışgal eden 
mı:anımayı nihayet bugün çözecekti. 
Knlbi lıeyecan içindeydi. önceden al
dığı programı. ince zarif parmaklnrilc 
açtı. 

Gozlcrinln onünde şu lslın rak'IC'.11-
yor: Danış Kudret ... Onun tabloları· 
nıu numnmsınn b::ı.ktı . 149 150, 151 .. 
B 1r bilet aldı. Sergiyi dolaşmıığ:ı baş
ladı 

98, 103, 109 .. 
Yaklaşıyor d mek ... Kalbi. heyecan

la atıyordu. 
Acaba burada mı? Tanıyacak mı? ... 

ı:urada olup olm:ıdığını sormak ccsa
rctınl gösterecek mi? ... Babası da. onun 
muvcuolv"tınl farkedebllecek ml? 

127, 141 .. 
Birdenbire kır saçlı, iri yn.n bir 

erkek gordu .. A~zmda boş bir pipo ... 
149 numaralı pcyl~aJını teferrüatına 
clnlmış, b:ıkıyor ... 
Tanıdı : Iştc kendi göz.lerl ... Onlar 

da oyle hazln ... ve kendi profill ... Ken-
di havası ... 

Bab:ı. ı... Sahici babası.. 
Hayranlıkla bakıyordu İlk defa gör

C:u~u bu en yakını insan kendisini 
s~n deıece alakadar ediyordu. Erkek 
de s:ınkı bu nazarlnrın mıknatısi tesi
rinde kalmış gibi, dondu. 

Bnkıştılnr. . Gözlerindeki hayret, 
y:ı.vaş yavaş muhabbet, ve birdenbire 
artık dayanılmaz bir inclzaba inkllfıp 
etmişti. 

R AD Y O 
1 Bugünkü program J 

Öfle ve akşam 

12,30 Program 
mailer ve saz se-
1:?,33 Nakış se-

mnllerl 
12,45 Ajans ha -

berleri 
13,00 Hafif şar

kılar 

13,15 Kan.şık prog 
ram Pi. 

18.03 Fasıl sazı 
18,30 Memle4t.et 

postası 

18,40 Swinı; kuar
t.etı 

19,00 Konuşma 
19,15 Swlng kuar

teti 
19,30 Ajans ha.· 

berlcri 
19,45 Klasik Türk 

muslkiSi 
20,15 Radyc gaze. 

tes1 

20,45 Solo şarkılar 
21,00 Ziraat Ta.le. 
21,10 Temsil 
22,00 Balon ot.kes.. 

trası 

22,30 Ajııns ve pa 
ra borsas1 
haberleri 

22,45 Salon orkes
trası 

* 19 temmuz cu-
martesi sabahı 

7,30 Program 
7 ,33 Hafif prog-

ram Pl. 
7 ,45 Ajans ha -

berleri 
s.oo Harır prog 

tam Pi. 
8,30 Evin saati 

AKŞAM 
Abone ücreti eri 

Sen elit 
8 Aylılı: 
S Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 kuruş 
750 s 
400 s 
150 , 

Ecnebt 

2700 kuruş 
1450 s 
800 , 

• 
Posta Utıhadma dahli oımıyan 

ecnebi memleketler: Beneııttı: 
!600 altı aylıRJ 1900, Oo ayhtı 

1000 kuruştur. 

Telefonlanmız: 8a'1DNlarrlr: %0565 
Yan işleri : 20765 - idare %0681 

l\liidiir: 20f91 

Cemazilahır 23 - Bızır 74 
S. İm. Oü. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 6,54 9,05 4,42 8.~ 12.00 1,5 
Va.. 3.32 5,43 13,20 17,18 20,38 22,34 

İdarehane: B:ı.bılll elvan 
Acımusluk sokağı No. 13 

Tefrika No. 138 

leri bu sezon keyfiyetini süs olsun, içinde en iyi formde olan ve karşılaşan ye ltlmad caiz değil. Bumda, suyu öf
diye değil muhteıır tecrübelerden son- lld takımın bölgesine mensup olma- ll}"Crek içmek lazım.• 
ra fazla sıca.klardn oyuncular üzerin- ya.n hakemlerden seçllir. Bu seferitl Diyor, bir yandan da şüpheU adam-
dekl tesirlerini düşünerek vazetmiş- maçta buna riayet edilmemesi h!l.dise- ı::.n ordudan uzaklaştırıyordu. 
!erdir. nin ikinci derecedeki sebeplerinden bl- Selim uzağı ı;örür, ihtiyatı sever, ve 

İşte salı günkü müessif kavgaya risl olduğuna şüphe yoktur. cesur bir hükümdardı. Mücadeleden, 
lmll olan ıtebeplcrden biri bu sezon Sert oyun usulile beraber yukarıda muharebeden yılmazdı. 
işine riayet etmemekllğlmlzdir. Tem- .işaret ettiğimiz iki sebebin bu maçın - Blzl arkamızd::ı.n kahbcce vurma.-
muzun on ~de ve hararetin azami anu edilmeyen çirkin bir hadise il~ sınlar .. 
zamanında futbol maçı yapılırsa böyle netlcelenmeslne !\mll olduğu muhak- Diyerek şiddetli tedbirler alıyordu. 
çlrkln h!'ı.dlseler ile karşılaşmak lhtl. kaktır. Temenni edelim ki alfık:ıdar- Mısır sultanının gönderdiği iki ca-
mali mevcuttur. Malüm olduğu ü1..cre lar bu gibi hüdl9elerin tekerrürüne sustan biri Sinan paşa tarafından ya.
futbol en çetin bir mücadele sporudur. meydan vermemek için önümüzdeki kalanıp öldürüldüğü h!llde, ikincisinin 
Favullerln acizden ileri geldiğini ka- senelerde daha ciddi tedbirler alırlar izi meydana çıkmamıştı. 
bul ettiğimize göre böyle müthiş blr ve bu sıc::ı.klarda futbol oynatmazlar. Sultan Selim, o günlerde iki cephe-

Yüzme teşvik 
müsabakası 

İstanbul Su sporlan Ajanlı!ından; 
1 - Klüplerlmize evvelce g6nderil·· 

ntlf olan programa göre federasyon 
yüzme teşvik müsabakaları 20 tem.muz 
pazar günü Moda yüzme havuzunda 
yapılacaktır. 

2 - Müsabakalara tam saat 14 te 
bQ4lanacaktır. 

3 - Küçük ve büyük olmak zere 
iki sınıf yüzücü arasında. tertip olu · 
nan bu müsabakalarda puan hesab!le 
blrlncllliti kı:ı.zanan klübe Federasyon
ca. birer mük!ıfat verilecektir. 

4 - Hakemler: Başhakem Rlza Su
crl, hakem Sıdkı Eryar, Bekir Macur, 
Fn.hri Ayad, Nuri Bosut, Suat Erler, 
Metin Banın, Faruk Birgen. 

Çocuğunuza Dadı 

Bulmak için 
cAkşam> ın KOÇOK İLAN

LAR.: en süratli ve en ucuz 
vasıtadır. 

Şubeye davet 
Fatih askerlik ıubesinden: S. 6. 

Ml. Me. Tal.sin oğlu Sezai (317-29) 
çok acele ıubeye g-elmesi ilun olu
nur. 

YENİ NEŞRİYAT 

Tarih V~ikalart Dergl,l 

Maarif Vekilliği, mevkut neşriyatı 
arasında tTarlli Veslk.al.nn. adı ile 
yeni bir derginin neşrine başlamıştır. 
Tiırk arşiv ve kütuphanelerlnde bulu
nıın ve henüz tanınmıyan veya pek :ız 
bllinen tarihi vesika ve metinleri asıl 
veya suretlerile tarih ile meşgul olan· 
lara tanıtmak için çıkarılmakta olan 
bu mecmua tkl ayda. bir neşrolunacak
tır. Büyük hacimde yüz sahifeye ya
kın metni ve ekserlsl renkli olarak 
müteaddit vesika ve resimleri ihtiva 
eden ilk sayısında: 

Ebedi Şet Atatürkün Sıvas kongre
sinden sonra Anadolu ve Rumel! Mü
dr.faai hukuk cemiyetini kurarken 
hükümete verdiği istida ve bayanna
menin, 

Mllli Şet İnönü'nün Türk harf 1nkı
H'ı.bı başlangıcında Başvekil sı!atlle 
Maarif VekllUğlne vermiş olduktan 
direktl!lerln fp.ksimllelerinl, 

Selim III. Mustafa iV. ve Mnlımud ll. 
zamanlarında, Mustafa Reşid paşanın 
P:ırls ve Londra sefirllklerindekl siya
sı muhaberatuıa, Tanzlmat devrinde 
rüşvetin knldırılması için yapılan te
şebbüslere alt müteaddit vestkalan ih
tiva etmektedir. 

Bunlardan başka 1757 de Rusy:ı.ya 
giden Türle elçısl Şehdl Osnı:ın etendl
n!n sefaretnamcsi de tefrika olun
maktadır. 

Derginin lhtıva ettiği vesikalar ara
sında Elçi Ebubekir Ratıp efendinin 
1792 de Vlyanaya meraslmle glrlşln1 
gösterir bir gravürün prodüksiyonu 
hususi bir değer taşunnktadır. Dergi
nin sayısı 100. yıllık abonesi 540 ku
ruştur. Maarif Vekilliği yayınevlerinde 
ve bütün ldtapçüarda bulunur. 

ressamın üzerine vazife değildi. 

cten Kahlreye hücum etmek lçln p15.n 
hazırlamakla meşguldü. 

••• 
Abd ullah yakalanıyor 

mu ? 
O gece merkez karargahında geceyi 

uykusuz geçiren Yavuz çadınnın ö
nünde dolıuıırken, uza.ktakl nöbetçller 
arasında bir gürültü duydu. Nöbetçl
l('rin yanına do~nı gitti. 

Yunus paşa burada bir adamı ya
ko.lamış, sopalayıp duruyordu. Yunus 
pa.şa çok asabi bir vezirdi. Yak:ıladığı 
adama: 

-- Sen nerden geliyorsun böyle gece 
yansı? 

Diye oormuş \e a.damdan: 
- Sinan paşayı gömıeğe geldim .. 
Cevabını alınca şüphesi büsbütün 

artmıştı. 
Sinan paşa o gece sol cenahı dolaş. 

mağa çıkmıştı. Yakalanan ada.mı sul
tan Selim çağırttı, 

- Bu va.kit buralarda ne Lşin var? 
Diye sordu. 
Meçhul aılı:.m padişahın ayaklarına 

kapandı: 

- Beni Kara Osman .gönderdi. Ken
disinin ya.şadı~ı ve Tuman Bayın 
gbzdesl Şab:ıkanın esiri olarak bir ev
de mahpus bulunduğunu size haber 
vcrmcğe geldim. 

Dedi. Yavuz gülmeğe başladı. 
- Tuman Bay benim elçllerlmln 

başını vurdurdu. Sen yalan söylüyor
sun! Kara Osman ölell bir harta oldu, 
dedi. 

Bu adam, K:ıra Osmarun gönderdiği 
Abdullahtan başka bir kimse değlldı. 
Abdullah: 

- Sinan paşaya. verilmek üzere Ka
m Osman bana bir mektup verdi. Sö
züme inanmazsanız, mektubunu <>ku
yun! 

Diyerek, Osnıanın mektubunu padl-

Giizel Gözlii B.l.z 
ıahiplerindıe.n kimsenin görünmiye
cegını aniayınca, cielikanlı evden 
çıktı. Bir tramvaya binerek ıehre 
mdL • 

Bu yol onil asla böyle uzun görün-

Burhan, Bebekten dönünce, ba
basın'.\ sordu: 

- Babacığım} Bugün Bebekte 
ne oldu} 

den mi geliyor} . . . Zira ben, Aliye
nin fikir değiştirmediğine katiyen 
eminim .•. 

Vehbi Feridun, ağır ağır anlattı: 
- Oğlum, evladım... Bilirsin ki 

hen ancak senin .ıaadetini jsterim ... 
Ş;,.yed eeçtiğin kız, ıana: layık ol
masaydı, bunu sana arkadaı sıfatile 
bildirirdim. Baba olarak değil. Buna 
rağmen, izdivaca mani olmazdım. 
Fena tahminlerimde istikbd.l tarafın
dan tekzib edilmemi beklerdim ... 
HaiLuki bu izdivaç teşebbüsü beni 
pek memnun ediyordu. Senin hak
kında emellerim ne kadar geniı ol
sa, bu dc:rece parlak bir aileden ge
linin olac~ğını aklımdan geçirmez
dim. Görüyorsun ki . mani ben de
ğilim ... Dokto::- da değil. .. 

Aşk ve macera romanı 

- Doğru ... - dedi. - Siz. hatla 
d:,ktor Raufun zevcesi hile değilsi
niz ... Aksi takdirde, iki kocalı olur
dunuz, bayan Cemal Nerrnit. •• 

Bu co-ı darbenin tesiriyle, zavallı 
kadın halını-. üzerine yığılıftrdi. 

Katil. onu kaldırmak teşebbüsün• 
d .. bile bulunmadı. 

Öğrenmek istediğini öğrenmiıti. 
Elın: kapının topuzuna götürdü. 

Kendi kendine gülerek: 
c- Şimdi hepsi avucumun için· 

de ... :t diye, memnun, dı .ırı çıktı. 

••• 
Gen~ dokto. Burhan Feridun la

\;oratuvardcı yalnız kalmıştı. Üstadı
nın, bnbuivle müstakbel kayınval
<lesi} le ı:-örüştükten sonra kendisine 
geb•esmi ··~ neticeyi bildirmesini 
aabırsızlıklıı. bekliyordu. 

intizarı 1 ir saat kadar sürdü. 

Coktor R, uf un hula dönmediği.ni, 
nihai müjdeyi kendin~ vermediğini 
fark-edince, müthiş bir endişe, bütün 

Nakleden: (Vi • Nft) mcmiıti. 
Evine vardı. 

benliğir..i kapladı. Baba.anın yanına gmnce, ressa-
Maamaffa, çalışmakta devam edi- mm yüzünde sonsuz bir yeis ifadesi 

yordu~ oLudu. Endişelerinin beyhude olma.-
< - Adam, sen de... Üzülecek dığını böylelikle anladı. 

ne var} .• . Mademki Rauf bey ve v~hLi Fıecidun, ke~fettiği müthit 
zevces: de raZt oldu, bu İş bitti... chak.ikab den sonra, evine gayet 
Ben saadete kavuıuyoruml> di- meyus bir halde dönmüştii. Burhan
yordu. la kendi arasında cereyan edecek 

İt bitip Leyaz gömleğini çıkardı. r::.uhav~~en:. bir felaket olabilec~· 
Laboratuvardan çıktı. ğini düıunüyordu. Zev Ilı evladı, 
Uıak kendisine, babasının dok- belki de bu darbeye tahammül ede

torla görüşmeden evden gittiğini, miyecekti. 
doktorun da yazı odasına kapandı- Malikenir. kocası. şimdi artık, oğ-
ğını bildirince endişesi arttı. !unun doktorların evinde, bilhdssa 

- Leyla hanımefendi nerede} ı dcktorun k&.rısı tarafından niçin öy-

- O da küçük hanımla birlikte, , le kabul ediidiğini anlıyordu. Leyla, 
yukarıya, kendi dairesine çekildi. kaybettjğj oğlunu bulunca, pek se-

Art k Burhan emindi: ,·inmiş, baarına basmıstı. Mazide 
Aradaki bu müddet zarfında bir yaphklarıodan pi man olmuştu. Mn

şey olmı.stu. Fena birşey. Belki de alesef, istikbalı görememi ti. Bur
bir hr..ile... Onu felaket-e sevkede- hanın hemşiresini seveceğini kesti-
cek olan müthiş bir vaka... rem"mişti. 

Fakat bu ne olabilirdi;> Do!~torun kansı. bu izdivacın ola-
mıyacağını koca~ına nasıl anlata

Bira .. daha oralarda dolaşıp ev caktı? ••• Nasıl isterse anlatsın ••• Bu, 

- Öyle bir hadise cereyan etti ki 
bunu ne sen, ne ben önced~n farke
debilirdik, evladım ••• 

- ... 
- Söyliyec::eklerimi dinlemen için 

metin almalısın .. , Önümüzde aşıl
maz bir mani bulunduğunu scıın de 
farkedeceksin ..• 

Çoculc, bayılacak gibi oluyordu. 
Elini ıalnında gezdirdi. Sanki beyni
nin içindeki sisi dağıtmak istioyrdu. 
Korkulu rüya görüyorsa uyanmak 
arzu ediyordu. 

Aliye onunla izdivaca razı ol
muştu. Doktorla karısı kendisine en 
büyük hayırhahlığı göstermi~lerdi. 
Onlar da muvafakatlanım bildirmiş
lerdi, Halbuki İşte, birdenbire, ba
bası, her iki Utrafın kabul ettiği bu 
izdivaç hakkında cimkiınsızl:t di
yor ..• 

Burhan, titreyerek: 

- Aşılmaz bir mani miL •. - Cliye 
sordu. - Herkesin riza gösterdiği bu 
izdivaca mani olıın kim? . . • Müma
naat doktor tı.rafından mı, zevcesin-

- Öyleyse kim bu mani} •.. 
- diye, delikanlı sordu. 

Babası, bu suale, başka bir sualle 
cevap ve:di: 

- Leyla hanımefendi, bana dair 
sana suall ·::- sordu muydu} 

- Hayır . .. Sormadı ..• Yahut da 
ehemmiyetli bir şey sormamıı ola
cak ki hatırlamıyorum. 

- Se:ıd..:n ona sen mi bahsettin? 

- Al:yenin hali öyleydi ki, ben 
de kendisini sevince. babası ile an-

ne istiyor? 
Ertesi gün .• öğleden sonra ~ 

Osman, Abdullnhı sabırsızlJJtla 
yordu. ~ 

Abdullah halli. dönıoom!ştl. 
keneli kendine: 6'f'... 

- Eyvah, diyordu, şimdi ne~"'.'.t 
Şabaka gelecek ... Abdullahı b~ 
yınca şuphelenccek. Keşke onll 
karargahına göndermeseydiın. -"'" 

Osman, Abdullahın geclkmco
şüpheleniyor ve: 

- Acaba yakaladılar ve Mısır 
tanının yanına mı götürdüler? ,t 

Enctişcslle odanın içinde dolaŞtP 
ruyordu. ~ 
Osmanın buradan kaçmasına l~ 

yoktu. Bulunduğu evin arkası ~ 
duvarla çevrilmişti; kapısı önünde 
iki ccllM nöbet bekliyordu. 11_ 

Osman bir aralık, Abdulla.hlfl 6J 
varda asılı dur:\n kılıcını alıp k1'1'!.ıt< 
çıkmak istedi. Fakat, cellddları ~ 
layıp elinden lrurtulm~ cısa et'I. 
madem ki her taraf sultanın ıı.sltiıtf' 
rlle doluydu~ bu sokakta değııse. ~ 
ka bir sokakta yakalanacağınd&n 
hesi yoktu. Beklemeğe karar verrı1 

Kaçmak teşebbüsünün mll.nasıs. 
hareket olnca~ı anlıyan osmBJl~ 

- Belki g~lkntlştlr. Abdullah ~ıl 
aldntmıyaca.k.tı. Onun dönecct ... 
imanım var ... 

Diye söyleniyordu. "'
Kara Osman o gün Abdullahı ~ 

lerken, kapıda Şa.bakanm sesini il' 
ciu. Şabaka, kapıda.kl nöbetçııere 
dulla.hı soruyordu: 

- Sadık kölem evde mi? .Mil 
- Hayır, slttl! O, gece yansı t!'lfr 

çıktı. Hala dönmedi. ;I 
- Ne diyorsun .. halt\ dönmedi ,

Halbuki benim bu saatte buraya ıt 
ccğimi biliyordu. 
Kapıyı açarken nöbetçilere: gJI-
- O halde misafirim yalnız it 

öyle mi? SJ' 
Diyerek içeriye girdi. Osman. sııl 

ll!n gözdesini karşıladı. si 
Şabaka gelir gelmez yemek ve.~" 

sofrasını hazır bulacağından CJll1l"" 
Osmıı.nı gürünce sordu: 

- Abdullah nerede? ; 
- Bllmlycrunı.. ben yatıyord 

Onun gittiğini sormedlm. 
- Sofra hazırlanmadı mı? 
- Hayır. 
Şab::ı.ka fena halde hiddet tendi: d' 
- Bu ne rezalet?! Ben buraya ırt"' 

lenmeğe gelmiştim. Abdullah crıı 
rlmi neden yerlne getınnenıtşo;.~ .... t 

Şabak::ı. kapının dışında dolar" 
a<!amını c;::ı.ğırdı. ~ 

- Abdullah gelinceye kadnr ~ 
so!ramızı hazırla .. bize hizmet et, 
dl. .... 

Gellad sofrayı hazırladı. Abdııll:l-1..
ltllerlndcn yiyecek, içecek çıkardı.~ 

Karşılıklı oturdular.. şarap iP"' 
başladılar. ,t 

(Ark:ı.,ı 1' 

nesi bundan fevkalade memnun g~ 
ründüler. Bunun üzerine ben de, • 
nin zengic bir adam olmadığını. ~ 
ıamak için didindiğini onlara anı
tım. Bu da gayet tabiiydi sanırıtı'·" 
İşte böylece senden bahis geçti. 

Baba: ~ " 
- Evet. .. - dedi. - Ben de b01 

tc.hmin etmiıtim. 
Burhan: a
- Bu muhaveremizden ınAıl /1' 

Leyld hanımefendi olduğunu ~h~:• 
rum... Amma ne suretle ve n!V' 
olab'.lir} Bunu keetiremiyoruın· ~ 

Vehbi Feridun, ağzından çıka ~· 
bh' sözür, pek tehli.kdi olabilec~ 
ni seziyo: du. Buna rağmen ebe 
yen sükut edemizdi ya... ~· dio 

Yalan söylemekse elinde degtl , 
Hayatınd:ı bu derece güç rnev1"' 

de :.:aldiğı asla olmamıştı . .,., .. 
- Ricıt. ederim, söyle, ba İa-

Sanr. kar~ı büyük bir hiirmet bed -
diğimm farkındasın ... Fakat sen j, 
bütün h-kikati öğrenmek hakkın• 
h,.i~m sar.ıyorum. 

Res.;am, nsabiyetle içini çekti: ·Jıl 
- Ah, sana hakikati olduğu gır 

söyliyebilseydim... Bu kolay ob• ,
c!ı ... T ereddücl mü ederdim sarııY0 

sur.... (Arknsı • .,> 

h 
1 



ıs Temmuz 1941 

Libyada harp lngHiz kıta lan dün Kisnef, Narva ve 
h Tobruk'ta tngilizıer bir Haleb şehrine girdiler Smolensk Alman-
a•kın hareketi yapmişlar (Battarafı ı inci sahifede) 

l.ondra ı 7 (AA _ Be".'utta bu. ~k günüm~z gayettu- ların elinde 
londradan bildi .' .) - Bugun haf bır alay, iÇ.inde geçti. . • sahifede) 
temmuzda t iliz kildlgıne göre 12 Şehir aohllannda adım ba~a .(Baş tarafı 1 lncı 
if ohruka ya:~~n ~'ban ~~alından nıs. ı:eldiğimiz Vichy Fransız asker- avuç Sovyet aslicrine teslim olmu~ 
ıafın~dll ehenırniyetü ~rdu§tnan ta- 1~, her yerd~ ve sık sık tesadüf tur • .Bir Sovyet Birliği tanıi k?llan 
reketı aanılmıııtır B k huruç ha- etmcge baııladıgımız Avustralyalı ve benzin §iııc]eri ve el homl>aları 
60 kilometrf: __ • b asdın, Tobrukun ~hür Frnnsızlarla harbetmiş olduk- il 27 ta ~-· .. -hrip etmi•lerdir. Diğer 
El b' ~ ..... u un a veT b k 1 · ak - k""ld"" e nıı;..... " 
ı . en : yolu Üzerinde 40 ki ~krub: anHna ~nk~nmtn f b~~bş. ul .u~. ı· in bir birlik de 8 tank 'tahrip eyl~miştir. 
.-:uvvet ve b' Ş ır er ı ı ra ın ır erıru se am - B' · , r d • g""rc, alayı Rus-
•- f ır avcı tank -fr . k b' "b' • h' b' k' d ır esır ua esıne o ..,ra ından ya I mu ezesı ma ta, ın ırme ıç ır ın uygu- - d illrk askerlere Rnşya 
giJiz hatların~~'~uştı~. Topçu ve İn- siyle bakmamakta, tebessüm etmek- ~y~ gdon e~ aı Afriknsma gitmek· 
l 1 wutı mıtrnlyözle b ted" l H tt• b' k . . d uzenn en §llll 
ıncı an himay tın' • r aa- ır er. a a ır amyon ıçm e te olduk.lan ve Rusyayı arabalann-

ınakaad düşrnae c ıı~r. Baskından başında ask.er şapk.asile bir erba~n dan "dahi inmeden zapted~cekleri 
Ve ba:ıı rn'llurn ~a I zaykıat verdirmek Avustralyalılarla beraber şarkı söy- t bl"w d·t • ti Esirlerin ekserisi 
eatııunndn dü a a mlla b. Bu hareket lediğini gördük. e hıgt l~f ı mılş rd. iht'yatlaAlır Bu 
y b ~an e i kişi kn het • B 1 7 (A A ) R mu e ı yaş ar a ı · 

c eş ecir verm' ti M Y mış eynıt . . - euterin bölgedeki Rus kıtalan Almanları 
mat es:irlt:rd.. l I§ r. atlüp mallı- Brİt81ıya kuvvetleri nezdindeki hu- b d w •• w devam ediyor-
J> 1 k -.n a ınrnıştır B ,___ • h b' . b ' ld" • gar a ogru sunnege 

ı ır en hiç h' d"" · 8.Süı ya- susı mu a ırı ı ınyor: I 
düf edilrnern·ırti ")a

1
n 1?~kına teu- İmparatorluk kuvvetleri, Beyruta ar. • h kk d 

rn~tır. Oç 1 ış . 1~· O ngılız yaralan- girdikler:i zaman Suriyedeki Fransız Sovyet harbı a ın a 
hu baskını n!j! b ~yıptır. Düşman halkı tarr.fından hararetle karşılan· bir İtalyan generali 
huruç harek .

0 r;1 tan yapı\an bir mışlatdır. d" ? 
J'anılrnıştır . etı 0 arak göstennekle Suriyeli Anıplar kıtalnr geçerken ne ıyor. 

yol boyunca ve hattü evlerin damla- Roma 17 (A.A.) - General .Ambro-
Bir 1 .

1
. nna birikmişlerdir glo, Romada intişar eden Plccolo. ga-

ngı ız ya d - ö ·· l: 1 ·h . zeteslnde yazdı~ bir ma!kalede, Ital-r ımcı .. ncu -ı~a ?r şe rın banliyösüne yanlan nmz ~dcrek, SovyeUer Birliği-
! gernisi batta gırınce s yı cılcr çılgınca bir mcm- n.e karşı yapılan harbin cıuzun ve çe-
ıı~~d~~dıı.a~:~-> - Amirallık daire- nuniyet izh:r. etmişler ve kıtnları se- tın .. b\r ha11> o1:ıbllece~n1 knydet-
ltl('rs. aduıdakt ei nazaran cLady So- vinç nidaları ile alkışlamışlardır. mektedir. . 
ınısı batınışt nglllz yardımcı ge . Alayın en başıncla Litnnı nehrine General Bollatl, şark cephc51j1c gıt-
tan 138 ı..t~i bı~:.. \~ klşlllk mürct(.ebat- kar§l jjk taarruzu yapan alayın ku- mek üzere şimdi yolda buluan tnlyan 
tınd A'9 U" .a.ııpan"ol d d kıtnlnnnın zafer tacını gjycıbllmelr. 

nn batını " vapunt tara- man .as!n 1\ • Avustralyalı bi! kıta lçin vaı:ıın'dc yetLşcceklerlne kani ol-
bir llın~a çık:~ ~~~rr.bltara: geçmıştır. ~ntan~r. asker len Tol duğunu ve müharebenin son:.ı cnn.ek-

s ?1e~danına geldıkleri zaman halk ten henüz uzıı.k bulunduğunu iH'lve 
L ıhJıiye "d" 1 ılerı atılmış ve Avustralyalıları eylemektedir. 

1 Günlük Borsa 1 
ZSHAM TC TABvlLAT- KAMBU() 

J-e NUKUD FlA TLERI 
1'7 Temmuz 1941 

DEVLET BORÇLARI 

~ 7,5 933 Türk borcu I lI 
• • 1938 tkramt:vell 
• • 1933 tkramtyclJ Etgl!lli 
• 'f 1934 Slvns-Erzurmn l 

L. K 
ID21.40 

19,55 
20,05 
!Z0.30 

• • 1934 Slvns-Emırum 2-'1 20.40 
65.50 
16.50 
26.25 

• 2 1932 Hnzine bonolan 
• •• 1935 Hazine bonolan 
• :ıı 1938 Hazine bonoları 

A. Dcmlryolu tnhvlll l - n 
A. Demlryollan tahvili fil 
A. Dem1ryolu mümessil senet 
Haydarpaşa limanı 
H. limanı mümessil senedi 

HiSSE SENETLERi 

T C Merkez banknsı 

47,75 
46,'75 
43,50 
49.'75 
45;50 

Sahife 7 

Ttlrkiye Otlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarlh1: 1888. - Sermnyesı: 100,000,000 Türk urnsı. Şube vn 

aJans adedi: 265 
Zirai ve ticari ber nm b:ıııka maamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramJye veriyor: 

ZJraat Bankasında kumbaroıı ve ihbarsız tasarruf he:mplnnndn en 
az 00 lir.ısı bulunanlara senede 4 defa çekllcc$ ktir'n Ue aşa~ıdnkJ plflna 
~re lkramJye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 ; 
' • 250 • 1.,000 • 161) • 20 • 3,200 • T. İş bankası namıı muharrer 

T. İş bankası (hamile nltl 
T. İş bankası milmessll b1s. 
A. Demlryollnn şlrketı <% 60> 
A. Demlryollan ş1rketl (Ilı 100 
Esklhtsar çlmento ştrketJ 
Şlrkc:tı Hayrty~ 

131,-
11,60 
12,-

135,- 40 • 100 • 4,000 • 

Şlrkett Hayriye te:netttı 

ECNEBİ T.\HVİLLERi 

Kredi Fonslye 1903 
ııı ııı 1911 
• ııı Amorti 
ııı ııı Kupon 

NUKUT 

26,50 DiKKAT: Hesnplarındnkl patnlar blr sene lçlnde 50 liradan nşnğı 
43,50 !'liiFm•ver.lcre ikramiye cıktıı;t tnltdirde % 20 faılaslle vt!rllecektlr. 

890 Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 birincikinun, 11 mart ve 
26- 11 haziran tnrihlerinde ~ekilecektir. 

21.- '----------------.. ----" 

104.-
97,-
69,-
1.-

Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
84 No. lı nruı: Odun ve kömür 11,yatlnn ycn1den nşa~daki şekilde tcs"blt 

edilmlştlr. 
ı - Kuru meşe ve gfugen oduntmun toptan f\)'atı 435, perakende fiyatı 

580 kuruştur. tDükkfuılarda 1r.llo Jle satış 90 paradır ... 
2 - Anadolu Rumeli fa.ıtc:ı gözetllmclr.sizln kömürlin topta.n kilosu 5.5, 

perakende kilosu ise '7 kuruştur. Arabalarda ve kayıklnrda"ld satl§lar ~p-
tandır. (5961) d . rnu ur eri araıin- d ------------a Yenı t . omuz a tl\:,ımıştır. S etlerin şiddetli Tilrk altını 25.35 

Ank ayın Ve terfiler Öğle üzeri muhtelif lrnvvetler baş- ovy k f Kfüçe altın bir gramı 3.22 ---------------------------
1lsaıhh arad ! 7 (Telefonla) - Hıf- lannda general Wil~on, Catroux La- mu aveme 1 Osmanlı bankası (banknot) 2.55 ...... E T ,· B A N K 
n a anes' · k ld ... h ld z · h 1 .. (AA) - Neue Zuerher -------------- -oah · B 1 reıs muavini doktor varo o ugu n e •eh re resmen ,urıc ' · · ... •aıBIYO rı eng"' H d gjrm• 1 d' ,. Zeitung gaz~eslnln Bcrlln muhabiri- nn .. 

ilat umum u "'el~ ~t ... ~e Sahiller sıh- ış et ır. ""' göre Almanların, Sovyetıerln şld- --------------
Bilecik Sıhk~ vurllg~ m:ıavinliğipe, . General Dentz kuvvetleriyle bir- d;tll m~kavemet ve mukabil hücum
lltüdür:: d k e Çtimaı Muavenet lıkte Trahlusgarba hareket etmi«tir. ıa.rile kar"'ll"'"'tıklan Berllnde kabul 

Londra üzerine 1 sterlin 

.. o tor ş··tc ·· C G " " .... 
2.on rnücl"" 1·· -.. u l1l öksu T rab- eneral pazartesi günü kıtalarına etJi1mektedk 

Müfettiş Muavinliği imtihanı 

TEHfiR EDiLDi 
ıtor Şaha; u'gkne,c:~_ahbzondan <1ok- hr.zin bir merasimle veda etmiştir. Bir Hırvat alayı Sovyet 
çtirnaj M ~ ın uçy an Sıhhat ve Bu merasimde hazır bulunanlar ge- h . d 1 - 19 /7/9•1 Cumartesi günü yapılac.ağı evvelce gazetelerle 

'ayin edil ~jvedn~ müdürlüklerine neralin heyecanının çok büyük oldu- cep esın e ilin edilmiş olan Eti Bank Müfettif MuavinEği imtihanı. görülen lü-

Nevrorıc ftzerlne ıoo dolar 
Cenevre üze:1ne 100 rranır 
Madrld üzerine .. 100 ~ıa 
Stokholın üzerine 100 kuron 
Yokohama fi.zenne 100 yen 

5,24 
130,025 
30.00 
12,9375 
31,1375 
31,00S 

Ça mış er ır. ğu - 1 • • 1 d 1 ld Roma 17 (AA) - BI,. Hınat alayı zum üzerine, 7 / 8/941 Perıembe günü Aat dol.uza talik edılmiştir. 
nlı:ın Sıh~at ve ! f • M ... nu ve goz errnın yaş a 0 u 0 u- t2,yyarclerile biriıkte şark c~hesine Sarıyer Askerlik Subesindcn: 2 B • 'h • · · bul ·· tl 

ilet müdürü do\ tor lıtmf aı uave- gunu söylüyorlar. gi~ek üııere Za~pten Alm.nnyayıı. ~ - u ımtı an ıçın müracaatta ~~ ve muracaa arının 
:tun sınıfı üçüncüye "k' ı • Erlcundu- Bu gece saat 22 den sonra sokağa b(lrcket etmiştir. MalUl subay ve erlerle şehit yetlm- kabı.' edildiği kendilerine bildirilmiş olanların mezkür gün ve aaattc 
~t 'Ve İçtimai M~a 1• ıncı auııf Sıh- çıkmak memnuiyeti tebliğ edilmiştir. Macar ileri hareketi lerlnin 941 tütün tt;ra.mlyelerinln Bü- Ankara· da Umum Müdürlüğe veya latan bul Eti Bank Büroıuna mü-

lıııa-i~~en. doktor Nazj~eg:tk?'rn·ıüfettiş-- Bütün şehirlerde. ilin edilen bir be- Buda-peşte 
17 

(A.A.) _ Padoll'de yükdere Sarıyer Malmüdürlütftnde racaat eylemeleri V'C evvclli ilandalci ~aiti haiz yeni taliplerin de 
bınncıye, Knyseri S h~ n aını- Yanname hallu, ımparatorluk kuv- harbeden Macar kıtalan şiddetli çar- müteşekkil komisyon tarafından tcv- iıntihanıı girebilmek için aranılan nsikaları rabtedecckleri dilck-

C~t_ M~avenıet rnüdürüı d ~ 'Ve İçti- v~tlerinin emniyetine halel getirecek pışmalar yaparak 11erlemeğe devam ztatına başlanmıştır. Şubcmlme,, ta- çclerle Temmuz nihayetine kadar Umum • Müdürlüğe mi.iracaatta 

oltçeorenin sınıfı üç"' ~ tor Fa7..ıl bır harekette bulunanların askeri ediyorlar. Sovyet ordusu bu 1ler1cmeye yıtıt istihkak sahiplerinin tütün tt:ra- l•b•u•lu•n•m•a•i•a•·ı•l•üz •. u•m•u-il•an••ol•u•n•u•r.•••lli•••••••••• 
rn~tır. unc ye çıkarıl- ?'ahkemeye verileceklerinden ve mani olmak için ümldsiz gayretler miye cüzdanlar.. ve do~um kfığıtıarlle • 
r:- • ıdam cezasına çarpılacaklarırıdan s:ır!etme~te ve bozguna uğnyan Rus b'-'Hır.- 21 •Anım•- ,.41 gu-nünden fü-
.ı:.rnnıyet "' • ] • haberdar etmektedir. kuvvetıenn1 tekrar tensik edeıbllınck uua.w '"" \Ab " _ 

d 
anın- erı arasın- l .1. • • üzere vakit tnzaıımak için sovyet baren mezkfir komlsyonn müracat.ıan, 

~ a tayinler Dgı iZ tayyare}erının kumand:ınlnrı mütemadiyen hnrQe ~ 
~ul vııA ! 7 (Telefonla) - latan- dottane uçuşları zırhlı teşekküller sevkeylemekted~r... Yazın sayfiyelerde hoo vakit 

ayeti cnuı· Faknt Macar zırhlı kuvvetleri butun geçirmek için meşhur 
llnıf • •Yet kadrosu birinci Kahire fi (A.A.) l"lgiliz mukabil taamızlan şimdiye kadar 
kota~~ :mitlerinden B. Şükrü bombardıman tayyareleri dün Suri- t;:ırdeder~k ve Alman kıtalarlle ış blr
ltnıf Emniye; }at.c~i 

1
Vila)"Cti :birinci ye şehirleri üzerinde dostnne nüma- liğ1 yaparak Sovyet mulmvemetini 

llı.ünhal h 1 amırı smail Cüntay y·" 1 1 h 1· kmnışlardır. u tınan ü •· .. 1
"' uçuş an yapmış ar ve a a 1 tara- F..'lir edilen Sovyct nskerlertnln b';?-

~~1• Polis ınüfetti§~~~c~ sınıcf .emni- fından alkışlanmışlardır. Bilhassa ya.natına göre, ccnernl ivanof'un ku
~ 1 nyeti hiıinci 

81 
f erıne, ırcson Beyrutta başlıca sokaklarda ~ mey- mandası a.Itmdakl 12 ne! Sovyet ordu

luluai SaYınCT K nkl em~iyet amiri danlarda toplacıan halk büyiik teza- su Macar kıta.lan tarr.fınd::m Kart{ Ctnnİyet amirl'~r. arelı birinci sı- hürat yapmıştır. İngiliz tayyareleri patlardan Padoll'ye kadar sürillürken 
.ul ernni~ kadrıgıne naklen, lstan- Trabluıı Şam, Lazkiye, Halep, Hu- cereyan e~cn muharobel<?Tde a~ır za-

tıden c-- • s·· osu baş ~omiaerle- mus ve Bale: bek ııehı" 1 • .. . d y:iat vermıştır. • ı.:.rnrn okm k ~ r en uzerın e T "] . 
1 ıncj sınıf • en mcz ur vilayet de uçmuşla::-dır. ransı vanya cıvarına 
tlyd v emnl)'et am· rv· 1 •• d" 
~ı ·~ ilayNi emniyet b; ıgıne v.e Beyrut 17 { A.A.) - lngiliz kıta- Sovyet paraıütçü erı ın ı 
llılrı ':inden Halit y ş c~omı- lan BeyrulC! girdikten sonra amiral Buılapeşte 17 CA.A.) - Macar ajansı 

nı~~ &ınirliğine t e~er • ıres~n Conton şeh.i Suriyedeki İngiliz kuv- bildiriyor: 
•ter dır. erf ıan tay.ın edıl- vetleri başkumandnnı general Wil- Trnnsilvanyndn hudut - civarında 
D sona ''e ! ·:.r Fransız kuvvetleri ha~- ~j~k ~vyetde~~~ş~~~me~r:~; 

Antmefterdar tayinleri kurnand~nı gen.er?l Catroux'ya res- ,:rmİş v~ı;;,vyet paraşütçülerlnln,ya-
CSettercı ra 17 (Telefonla) G lante rnen teslım etmıştır. 'kn.lanması lçin derhal tedbirler alın-
dındnn a~1Saıtın Seçkin ~i. d'- . V'ldıy 17 (A.A.) - Franaanın mıştır. _ 
A!u~ Şatıeyınan Ertok Gümüş}ıane ışgal altında bulunmıyan Jtı.sımların- Parnşütçuier, ttendilerlnl yatalanın
İbayeı lıuda an İnan Mu~ıa Muiı;lada~ da intipr eden gazetekr bugün1'ü ta memur Macar nske1'erlle ~rpış .. 
llaiııb 'b Yleı~ıu Aydın' Vand yazılarında S . ..ta• -'- • • mışlar, nlhnyet tr.1dp edilerek yu'kn-
te . ~anııı: Giresun ' an • urıye mu rc:a.eaının lanmışl:ırdır. 
l>üYya Irten Turıçcu T• Bingöıdcn _ Sü_:- ~an~ater devlet sıfatile haiz olduğu Paraşütçülerin üniforması Rumen 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ye heyecanlı rolDllD 

eerisini okuyanm f 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kurut-

6 Cildlik takimi 
bir"Clen alanlar için 

liati: '4 liratlir 
Tevzi yen: AKSAM mathaau 

te1: 20681 

Y-mdt yirmi Wroato .. apoaa 
Bu kuponu ltesip cAKSAM 

Matt>aa21 Kitap aerviaine> ge
tirir yeya gönderiraeniı. fiat 
üzerinden size yüzCle 20 iskon
to yapılacaktır. oıui~ Sllrd, Denlzlİd:: Şükru •ıy~~ı ha~lan ihlal etmiyeceğini te- askcrlerlnln fuıifonruı.sına pek ziyade 

lıi\kk!~n. MardJnden Tuma Ayaşlı. baruz ettırmektedirler. benzemektedir. 'O'zerlerl araştırıldığı 
'rek:Jf'da.;en MÜJlld Beçkln ~r:uş, Le Nouvelliste gazetee.i §unlan ya- vakit para olarak ley bulunmU§tur. 
le~rııt!an Ceınaı Gölge E<ilme d~ zıyor: B_~dan anlaşılıyor ki, Sovyet paraşüt- •••••Doktor ,••••• 
rur~ttlfııt nna D8.kren ve 1k1n umumi İngiltere bugün Suriyeyi Fransa- çilleri Rumen crnzlslne inmek 1stlyor- Sah ad d 1 n L Otfi 

bld.in AitgöJc ına.;.7° m\işavlri Zeynel r.ın elindc;n almışhr. Fakat kullandı- lardı. - •• •• •• 
~· lzınir Varıc1aklrcl:ığ defterclarlı~- ğı usul halkın teveccühünü celheıde- Fransız gonulluler Varnall 
EL.~- İzmir derı:~dürü Talftt Te- cel.. bir u . 'ıl değildir. Haksızlığın ta- \'ic~y 1'7 (A.~.) - İyl m.alflmat alan OPERATÖR tlROLOG 
~ Varidat kon muavlnli~e, mir edileceği günü itimntla bekli e- ma.hfıllerden öğrcnlldJğinc göre, işgal 
cleı lılneöı, Divanı trol memuru Iz- lim. Y altında bulunan mıntaknda birkaç b1n 
dan llrnuını nıuavlnl llluhruıeba.t müde- Fransız. Sovyetıere karşı harbetmek 
lU ~ata§ Varı erinden Saip Kan- üzere gönüllü kaydedilmlşlerdir. 
n..~~ert~ kontda~ umum müdürlü- Ev Apartı man Bu gönüllülerin kayd.l tedk.it ed11-
lbı.ı-,"L& Gaztan ro örlertnden Celal ' mektcdlr. 

ı..,;.vtıen tartn ~~~~~~ııtıanna kiralamak için -----------

«AKŞAM. ın faydah 
!?etriyati 

T aıis Öfreni)toram --
~ Ahıned Refik 30 
lar-.u ~· c«>irafy. 
J) eri Faik Sabri 50 

Otı Kİfo 
'N~ t Cervanteı 

en geliyoruz? 
25 

CülJiv • Faik Sat:>ri 40 
Y eı-ın aeyahatleri 75 
~ rizü, Cök )'ÜZÜ 

Bir l\i..1. Faik Sabri 150 
Jol uıu~~ kızının Amerika 

c tip Faik Sabri 75 

cAkıam• in KGçüli 
llinlari en ıüratli ve 
en ucuz vaııtadir. 

Dr. F ET H i 

Dr. A. Asim Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı aürü1tüsünden uzak bir 

yerde hüyük hir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açıli hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun
luğunu CJinlcndimıek ve neka
hat C!evrini geçirmeli istiyen• 
Jere mahsus yegane müeasese. 

Telefon: 42221 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastahklan 

mütehasısı -Beyoğlu, lş Bankası karşı-
sında. Emir :Nevruz sokağı, 

PanaJya aprt. No. 2. 
Tel 42203 

ZAYİ - İstanbul Seyrüsefer mc
murluğtırnian aldığım, bis\kletlınln 
7892 numaralı ChllyeU kaybolmuştur. 
Ycnlslnl aiacnğnndnn esklslnln hük
mü yoktur. 

Kaprlel Kafesçi 

ZAYİ - Ankara Muhafaza alayın
dan aldığım askeri terhis vesikamı her 
nasılsa znyl eyledim. Yenisini olaca
ğımdan eskisL'11n hükmü knlmaclı~ını 
il!ın ederlm. 

Tahtakale Kruıvecilcr S. 3 - 5 No .d:ı 
Dacı Basan otull:ırından Mebmed 

oğlu llalil İbrahim 

Makine ve avandanlık alınacak 
Ankara Bölge Sanat Okulu Müdürlüğünden: 
Okulumuz için !reze, torna, maldtilp, pnlany.ı ve destere makınC'l:>rlle 

gazojen ve dizel motörlerlne ve Amerikan matkabı, "eğe, rayba, ölçu filf' tl"ri 
gibi avadanlıklar satın ıılınn.caktır. 

Bu maltlııe, motör ve a.v:ı.dnnlıklnn verebllmdt fabrika vckJflcr1'11in 
okul idaresine mürncruı.Uan. (4292 - 5815) 

1 İstanbul Belerlivesi ilan1A.rı 1 --------· 
Beyoğlu Be~inci Noterliğine 

Gazi Mustafa Kcmru~n caddeSJ Beyoğlu kısmmın kü~:ıdı !çin 37111 
No. ıı Belediye istimlak knnunu ahld\mınca istimlak edilmekte olan Onln
ta.da eski Yolcu Zade İskcnder yeni Bedrettl.n mahallesinde eskl tersanr 
yolu ycnı Kaptanpa.ş:ı Çıplağı sokağında eski 5 yeni 5 en yeni 5 knpı No. 1ı 
kargir evin kanunl formalite dalresinde muamelesi tekemmül cttirılmiıı ve 
tnmamına takdir rollcn 9500 llm kıymeUn bu yerin hlsscd:ırlannd:ın All
fani'ye tebliğ edilmesi Notcrllğlnlzc 4/'7/ 941 tarllılnde bildlrilml.5 is"' de 
10034 No. nıza kaydedilen ihbarname zirine mumnileyhanın ı;östcrllcn a d
reste bulunn.madığınl7.dan keyfiyetin tebliğ edilemediği ve oturduf:n '\'Cl'in 
de tesblt edilemediği blldirllerck llıbar name inde edilm~ olmakla ibu hisse· 
dann lkametg!'ı.hının mcçhullyctbıe binaen keyfiyetin istimlak kanunwıun 
ıo tmcu maddooi ahkAmı dairesinde gazete 1le llfınına zaru:ıct hıısıl olmak
la keyfiyetin ve mumalleyhanın milddetl kanunlyesl ıa.rfında takrir \er
meye gelmediği veya mahkemeye müracaat ctmedığl tnkdirde ylne aym 
1stlml!\.k kanununun 18 inci maddesinin tntblk olun:ı.c~ğınm ikJ yevmi gn
zcte ile iliinını ve llfı.nı muhtevi gnze'telerden 11t1şcr nMıasının gônclerllme-
sin! rica ederim. İstnnbtıl Vali ve Belediye Rrısı N. 

istimlak Müdürü AH Yaver Ma1.ıı ı 
İı,'l.bu llannammin blr nüshası ncş!r ve llh.n edilmek ve 11 fını havı \iç 

kıt'a gazete dairemize gönderilmek üzere lalfW veçhl1e Akşam gazetesi idn
rchanesinc tebliğ olunur. 

Beyoğlu Beşinci Nuteri 

* Yalova - Buıw. Yolunun şose inşaatı ıkapalı zar! usullle eksiltmeye ko-
nulmuştur. Keşli bedeli 20532 lira. 8 kuruş ve ilk teminatı 1539 lira 90 ku
ruştur. Mukavele, ckslltnıe, bayındırlık işleri genel, hususi ve 1enni şartırn
melerl proje, k~if hülasasllc buna rnüle1errl ~er evrıı.l:. ı lira 2 kuruş mu
lmblllnde vllfıyct nafia müdürlüğünden verll~ektit. İhale 29 '7/941 satı 
günü saat 15 de dalmI encümende yapılacaktır. Taliplerin llk temlnnt m~k
buz veya mektuplan ihale tarlhlnden setiz gün evvel villi.yet nafla mudur
lüğüne müracaatla alaca.klan fenni ehliyet Te 941 yılına aid tlcıı.ret odası 
ves:ltaıan 1nıWı f:lI't,name TC bnunen .lbrnzı lizım gelen diğer vesaik ile 
2490 numaralı kanunun tarltatı çeTres!nde bazırl~acaklan teklif mcktup
lannı ihale günü saat H de kadar daimi cnciimenc vermeleı1 lbundır. 

{5594) 

. 
Ticaret ve Zahire Borsası 

İntihabı 
intihap Heyetinden: 

hakkında 

1 - Temmuz 941 niha~tinde müddet! hitam bulacak oları Tica
ret ve Zahire Borsası hey' eti idaresinin yeniden icru edilecek intihaba
tında intihap etmek ve intihap olunmak l:akk.ını haiz olan\ann listeleri 
bugündıen itibaren Oda ve Borsa koridor ve ımlonlarına asılmıştır. Bir 
itirazı olanların üç gün zarfında 21 Temmuz 94; Pazartesi günü ak
pmına kadar yazı ile intihap hey' etine müracaatları. 

2 - İntihabat 25 Temmuz 941 tarihine müsadif Cuma gÜnÜ &ant 
ondan ori' üçe kadar krn edileceğinden hakkı ictihabı haiz olanlnnn 
mezkü~ gün vu saatte Borsa Hey'ıcti salonuna gelerek reylerini istimal 
etmeleri ilan olunur. 

Tevzi yeri: 
...______ «AKŞAM> matbaası 
t.\Jeş.a.aa 
~ 6'JU:t brilerine ..,. ...... 

e 20 temilat kapona 

LABORA1UV ARI 
Cerrahpaıa hastanesi bakteri
yoloğu kan, idrar, l:ialgam, 
mevadt gaita tahlilleri ve (id
rar vasıtasile gebeliğin ilk gün
lerinde katt teıhisi) ' yapılır. 
Beyoğlu: ;f abimo giderken 
Mqelik eokağı Ferah apartı-

111anı. Tel: 40534 

Şeh.&nWn ~~?~;, ~~~!:?.~ bi• ahç> a.an·'ı ,..I~~!u~:~pn~~!.'!kel!.~:!~~:2~::'.l 
m•b•dn. I,.; maaı verilocekti<. Talipk•in İsıanbul 176 No. lu pMta 1 yelli bi• u•taya ihtiyaç va<d.,. lsteklile>in (Usta) rumuzile po: 1 

kutuıuoa .(~ıçı) ıumuziyle mektupla müracaatları. kutusu .U.6 numaraya yazı ile müracaatları, 



Sahife 8 '!KŞAM 
TI 

~---------YARIM AKŞAM- Tel: 42690 _________ , 

TEPEBAŞD 
.. 
• 

DiŞ MACUNU 
B E ı..; E D l Y E B A H Ç E S l ' nde 

ŞiŞLİ ÇOCUK ESiRGEME KURUMU MENFAATİNE 

Saat 3 e ndar bü~ müsamere 

A F i ve Bahç~in 

Dişlere havat verir : 

Saz heyeti 
12 Tablo 
büfük revü 

San'atkAr 

iSMAil JlüMBüLLU 
bütün programile 

• 
Batakhane Yosması 

Kahkahalı Komedi 

.---ANCAK:----. Bahçenin GARDEN BAR KısmJ .. Caz-Dans-Kabare-Restoran. Yal-
nız bu aktama mahsus olmak üzere 

Her sabah, öğle ve ak
ıam, her yemekten son
ra mutlaka Fırçalamak 
§arttır. Bu usulü faf· 
madan, muntazam bir 
metodla takip edenleri 
dişleri mikroplarclan, 
hastalıklardan muha
laza edilmiş olur, pas
lanmaktan ve çürümek 
ten kurtulur. Her. za
man· temiz, parlak ve 
güzel olarak kalır. 

Tak~m BPlPdlve Bnhcec;ln in bütiin vnrv<'te nurnJu·nl :ı n . • Tanon u:ın riomlm b-ıl l'fl. ı:ıı ııt 3 P kad:ır l?CCe e~lencelerl . 

Dr. İHSAN SAMİ - .. ,il il BAKTERiYOLOJİ Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 
LABORA TIJARI Umum idaresi ilan1ari 

Umumt kan tahllltttı. frengi ======-===ı===================== 
noktal nazarından CWasserman 

ve Kahn teamülleri} kan kUrey 
vatı sayılması. Tifo ve sıtm 
hastalıktan teşhisi, idrar. ce
rahat. balgam, kazurat ve su 
ıahlllltı ültra mlkroskopl. hu
susi aşılar lstlhzarl, kanda üre. 
şeker, Klorür. Kollesterln mlt
tarlannın tayini. 

• -ıvanyolu No. 113. Tel: 20981 • 

Q 
ACELE SATILIK 

Taksi Otomobili 
caa.t: Beyoğlu Asrnalımecid 
N A Pastanesl 

Tufiye halinde 

ile sabah öğle ve ahıa Lö F eniks Dö Viyen 
Hayat Sigorta Şirketi 
Tasfiye He:y'etinden: 1 her yemekten sonra 

L..-günde 3 defa-- Eldeki vergi ihtilaflarının halli 
için tasfiye muamelahmn altı 
ay daha uzatılmasına lstanbul 
ikinci Ticaret Mahlc:emesince 
!:arar verilmit olduğu ilan olu-

Eczanelerle büyük ıtriyat 

mağazalannda btılunur. 

KIZILAY CEMiYETi 
Umumi Merkezinden: 

Aşağıdaki şart ve TB.Slfiar dahilinde birisi (170) Ura ve 
diğeri (195) lira maqb 

İki münhale müfettit alınacaktır 
1 - Asgari Lise derecesinde tahsili olmak: (Yüksek Tica

ret Mektebi mezunlan tercih olunur.) 
2 - Resmi ve hususi mii~sesede, en az beş sene Şef veya 

l\füfettiş olarak istihdam edilmiş bulunmak, 
3 - Sinni (45) yaşını g~iJ olmam.ak. 
4 - .l\luvazzal askerliğini ifa etmiş olmak, 
5 - Sıhlıatı tam olduğunu ve seyahat yorgunluğuna mü

tehammil bulunduğunu resmi sıhhat raporile tespit etmek, 
seyahat ve teftiş esnasında aynca harcırah ve maaş nispetin
de yevmiye verilecektir. 

1 Ağustos 1941 tarihine kadar taliplerin kısa hal tercüme
lerini ve diğer vesaik suretlerini Cemiyetin Ankara'da Yenf
şehir'de Umumi l\lerkez Reisliğine göndermeleri. 

' Ereğli Fabrikası için 
Bir Doktor Ahnacak 

, 

Sümer Bank birletik pamuk ipliği ve dokuma 
fabrikalari müessesesi müdürlüğünden: 

F.reğlt bez fabrikamız 1çln 250 lira ücretle dahlllye mütehassısı bir dok· 
tor alınacağından talip olanların nihayet 25/7/ 941 tarihine kadar lüzumlu 
-.esikalarlle birlikte tahriren veya bizzat Ankaradakl müessesemiz merkezi-
n<' müracaat etmeleri. {4311 - 5856) 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : 
1 - Adana - Kozan yolunun 54.J. 908 - 584-107 kllometieleı1 arasında 

yapılacak tesviye ve şosa inşaatı (40156) lira (57> kuruş üzerinden kapalı 
zarf usulü Ue eksilt.meye konulmuştur. 

2 - Ekslltme 24/7/ 941: tarihine müsadif Perşembe günü saat on birde 
VilA.yet daiml encümeninde yapılacaRından kapalı zartlar en geç bu saat
ten bir eaat evveline kadar saat onda bu encümen reisliğine verilmiş ola
ca.kır. 

3 - İstlyenler bu işe alt keşlrname ve şartnameleri görmek lçln Nafla 
müdürlüğüne müracaat edeblllrler. 

4 - İsteklllertn (3011) lira (74) kuruş muvakkat teminat vermeleri ve 
ehliyet vcslkalan almak üzere bu tşl yapabileceklerine dair bonservlslerlle 
Ticaret ve Sanayi odası vesikalarını, iki adet fotoğraflannı, bir atlet (38), 
bir adet C8> kuruşluk damga ve bir adet de bir kuruşluk tayyare pulunu 
yukarıda ikinci maddede yazılı günden üç gün evvel dilekçelerine bağlamak 
suretııe Vilayete müracaatları 10.Zımdır. Poııta lle gönderilecek mektupların 
d!J zarfı mühür mumu ile !ylce kapatılacaktır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edUmez. {5405) 

Büyükdere 
Mükemmel 

a 
Caz, Eğlenceli 0~,::>;~:n 

DİKKAT. Pazar g\jnü Sürprizler.Fiatlarda hiç bir zam yoktur. 

Muhammen bedelleri aşağıda yazılı 2 liste muhteviyatı cem'an 185 kalem 
eczayı tıbbiye malzemesi 28/7/ IQ41 pazartesi günü saat 15 den itibaren sıra
silc ve kapalı zarf usulü He Anlcarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu !şe girmek isteyenlerin a..,alıda. yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettllti vesikalan ve tek.liflerini aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vennelerf lazımdır. 

Şartnameler (150> kuruşa. Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. 

Llst.e 
No. Malzemenin Jsml 

Muhammen Bedel Muvakkat t.emlnat 
Lira Llra 

1 
2 

141 kalem eczayı tıbbıye 
44 kalem eczayı tıbbıye 

* 

43.185 
33.241 

3.238,88 
2.49:t,08 
(5653) 

Muhammen bedeli (38.000) llra olan 19 kalMn muhtelit elektrod 28/ 8/ 
1941 perşem~ günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada. idare bina
sında. satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2850) llralık muvakkat teminat lle kanu
nun tayin ettiği veslkalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Komis
yon Reisliğine vennelerl IA.7.ımdır. 

Şartnameler (100) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktadır. (57291 

* Doktor, eczaci ve eczaci kalf asi aranıyor 
İdaremizin muhtelt yerlerinde tanıt edllmek üzere 15 doktor, 5 eczacı 

ve 5 eczacı kal tasına ihtiyaç vardır. Do ktor?ara maaştan gayrı mesken veya 
mesken bedeli verllecekUr. 

Fazla izahat lstlyen taliplerin D. D. yolları zat işleri müdüriyetine mü-
racaattan. (4249) (5772) 

* Muhammen bedell (30.000> otuz bin lira olan 100 ton karpit 1/ 8/ 1941 cuma 
günü saat 15 de kapalı nrr usulü lle Ankarada İdare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2250> tkl bin yüz ellt liralık muvakkat · te
minat ile kanunun tayln ettltf vesikaları ve teklltlerinl aynı gün saat 14 de 
ka1ar komisyon relslljfine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler 150 kuruşıa Ankara ve Haydarpaşa. veznelerinde satılmak-
tadır. (5801) 

, 
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T. 1 Ş · B A N K A S 1 
' Küçük tasarruf he•aplari 1941 ikramiye plan'i 

K.EŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıı1, 1 Ağustos. 
3 hcinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAMİYELERİ 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 " 1000 ,, = 3000.- ,, 
2 " 750 

" = 1500.- " 4 
" 500 

" = 2000.- " 

Muhtelif Yiyecek Ahnaca~ 

Et 

lstanbul Amerikan Koleji 
Müdürlüğünden: 

Cinsi Azı 

,: Sığır (but) 15,000 
Bonfilets 2 70 
Rozbif 120 
Koyun jigo, pirzola 9,000 
Koyun (bütün) 1,320 
Süt kuzusu (bütün) 1,080 
Kuzı... jigo, pirzola 3,.300 
Dana eti 1.320 
Tavuk 7,200 

Çoğu Teslimat 

35,000 Kl. Haftada üç defa 
630 
280 

21,000 
3,080 
2,520 
7,700 
3,080 

16.800 Ad. 

Bak1'aliy~: Zeytint~ğı. torba 1,500 3,500 Ki. Sene<le eıi 
çok dört defa 

Zeytinyağı, Bar-
daklı-Ayvalık 1,020 
Yağ, soka 240 
Soğan 4,200 
Patates, Bolu 2 7, 900 
Patates, Aapazan 1,500 
Pirinç 5, 100 
Tu7 1,800 
Şeker, toz 5,400 
Soda 2,250 
~uryağı 4,680 
Yağ Urfa 2,040 
Fasulya, Horoz 1,260 
Nohut 570 
Mercimek, yetil 420 
Makarna 1,590 
Kakao 78 
Çay 85 
Cokolata, sütsüz 60 
Çamaşır ıabunu 405 
Tuvalet kağıdı 300 
Peynir, kaıer 390 
Peynir, gravyer 720 
Peynir, beyaz 100 
Yumurta 40 
Un 30 
S irke .1.380 
Zeytin 450 
To7 ıabunu 1.500 

'2,38Q 
560 

9,800 
65,100 

3,5oc; 
1 J,?00 
4,200 

12,600 
5,250 

10,92C 
4,760 
2,940 
1,330 

980 
3,710 

182 
200 
140 • 
87(1 
70() 

2, 170 
1,680 

250 Tn. 

Her ay 

100 Kaaa 
60 Çunl • 

2,00(' Ki. 
J ,00\ I 

3.500 Kl. 

,.. 

Yat ıebzt;: Kabak 7,500 17,500 20 Mayistan İb""" 
Fasulye, Ayşe K. 3.240 7.560 15 Hazirandaa 
Bakla 420 980 25 Nisandan 
Pcltlıcan 18.690 4?,611} Ad. 25 Hazirandaa 
Fasulye, çalı 2,340 5,460 Kl. 15 Hazirandan 
Bezelye 2, 1 ôO 5,040 1 Hazirandaa 
Salata 13,800 32,200 Ad. 
Marul 3,240 7,560 
Hiyar 4, 380 1O,2 20 
lspanali 2,340 5.460 Ki. 
Enginar 2.160 5,040 
Pancar 2,400 5,600 
Domateı 7,560 17,640 
Prasa 765 1. 785 
Havuç 5.220 12, 18) 
Lahana 2,940 6,860 
Biber 2,010 4,690 
Brüksel lahanan 90 190 
Karnıbahar 780 1,820 
Kereviz 330 770 
Tereotu, maydanoz 5,400 12,60(' Ad 

1 Mayıstan 
1 Hazirandan 

1 O T. evvelde• 
15 Mayıetao 
1 Mayıstan 

10 Temmuzda• 
J T. evvelden 
1 T. aaniden 

15 T. evvelde• 

1 K. saniden 

Semizotu 300 700 K;. 20 Mayıstan • / 
30 Temmuz 1941-30 temmuz 1942 tarihleri arasındaki müddete ait,, 
mak Üzere müdürlüğümüze bağlı Robert Kolej ile Amerikan Kız K~ 
nin yuhrıda yazılı ihtiyaçlan kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konrn f,.1' 
Eksiltme 24 Temmuz 1941 perşembe günü saat 14:00 de Bebekte ",;J 
lejin · Erkek kısmında yapılacaktır. Llıtede yazılı yiyeceklerin tanı #' 
veya bir kısmını temine talip olanlar 1941 yılı Ticaret Odası veaik~ 
teminatı havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı saatten bir saat ~ ti' 
kadar Kolej Muhasipliğine makbuz mukabilinde vermeleri, kezahk_~ 
minat yatırma ve şartnamesini görmek istiyenlerin de pazartesi ile ,..
şemb"e sabahları Robert Kolej muhasipliğine müracaatları ilan olu~ 

Karagümrük stadyomu 1 inci kisım toprak 
inıaati eksiltme ilini 

Beden Terbiyesi lstanbul 
Bölgesi Müdürlüğünden: 
Beden terbiyesi umum müdürlütil İstanbul bölgeat ta.rafından ~ 

nlacak Karagümriik Çukurbostan stadyomunun toprak teavtyesl. -,; 
ihata ve istinat dıvarlan ve futbol sahası ile kO§U pistinin 1nfUl ili 
palı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. • .tıf! 

İhale 2 Ağustos 941 tarthlne miisadif cum.a.rtesl g\lnO. saat 11 de lı" 
simde Sıraservller caddesinde kl'ıln 57 numıralı beden teıt>iyeat İstanbul 
gesl binasında. yapılacaktır. Bu işe alt evrat şunlardır: 

1 - Ekslltme şartnamesi 
2 - Mukavele örneği 
3 - Hususi fennt şartname 
4 - B:ıyındırhk işleri genel şartnamesi 
5 - Nafia Vekaleti yapı işleri umuml fennt şartnamesi 
6 - İlk keşif hüIAsası 
7 - Plfı.n ve projeler. ~ 
İnşaat vahidi fiyat esası üzerine olup bu kısmın ilk keşif t ~ 

Keskin, Kırıkkale nakliyat it birliğinden: 8 
" 250 

35 180 
,, = 2000.- " 

48.637 lira 45 kuruştur. İhaleye iştlrflk etmek isteyenlerin ihale gUnilJllt ti 
üç gün evvel İstanbul vllayetlnden bu işe ~zer a.sgarl 30.000 liralık b fi 
yapdıklarına dair birer ehliyet vesikası almaları ve yukarda yazılı gnııısı_.
saatten bir saat evvel ilk teminat bedeli olan 3647 lira 80 kuruşu bölge ıt' l hnscbeslne yatırarak teklif znrflannı imza mukabll1 teslim eylemeleri 
zımdır. (58~ 

Blı-llğlm lz için ikişer tonluk asgari 20 şer klşlllk üç adet kamyon veya. 
otobüs nlınacnktır. Elyevm yedinde kamyon ve otobüsleri bulunan şirket
ler. 'lljantala r ve eşhasın otomoblllerlnin markasını, modelini, flatını blldl
l"lr resmi bir beyanname ile 21/ 7/ 941 tarihine kadar Keskin nakliyat İl blr-
Ugı relsllCtne müracaatta bulunmalan UA.n olunur. (5533) 

80 
309 

" ,. 50 

" 20 

" = 3500.-

" = 4000.-

" = 6000.-

,, 
" 
" 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
85 No. lı illl.n : Nartalln l~in perakendeci kfm t.oPtan fiyat Q?.erll' 

% 15 olarak tesıblt ed.ilmlştlr. (5962) 


