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Alman tebliği .. ._. 

Stalin hattında 
açılan gedik 

Smolensk'in 

Ötesine kadar· 

genişledi 

b~ir Sovyet fırkasinın ur k un urmay heyeti 
esir edidi 

,_, Smolensk - M oskova 
ue · '"ı ıryolu bir çok nokta. 

arda lahrib edildi 

Berlin J J (A A • 
liğ· Şa le · ·) - Askeri teb· 
iıa~ r h cephesinde muazzam mu· 
Vrnu" •

0 
b arekatı bütün bölgelerde 

saıt j 
~· r surette devo.m etmekte-• ır. 

Berlin 18 (AA) ~u] · · - Alman or-
ae atrıbl~şkumandanlığının fevka1a

e ıgı: 

lu~ok ku~vetle tahkim edilmiş bu-
n Stalın hattında Moh'I f ·ı v· tebak d ı e ı e ı-

leınakinar~svı. a açılan gedik Smo-
tir. otesıne kadar geniıletilmtş-

• HAR KOF 

Stalin hattmı ve son haberlere göre Alman cephesi ile hilcum 
istikametlerini gösterir harita Düşman tarafı d . 

tn''d f . n an muannıdane 1 u a "a edılen S 1 k 
ted 'I · · c- mo ens şehri zap-

ı mı:ıtır .... ehri geri almak . . d '" 
tnanın w ıçın ut
b.k ' • yaphgı bütün teşebbüsler 

1 
ım .• almıştır. 

Hitler'in sulh 
teklifi _yapması 

bekleniyor 

Japonya -
Sovyetler 
münasebatı 

LondrL 18 (A.A ) Ş L 
lı · d l · - ara; cep esın e i vaziyet hAIA • 
tnakla hernb Lo d n vazıh olma-
J>erlere gör .. ~I n .ro.y.a gelen ha
l>aılıca şu dö man ılerı. h~reketleri 
~edir. 1 _ ;1_ ~arruz ıstıkametin
~ _ S 1...e.nıngrad istikameti, 
istika m?lensk ıstikameti, 3 - Kief 

rneti, 4 _ B b 
Büt" eaara ya. 

ileler Urı cephede pek çok muhare
cerP.ynn etmektedir. 

f (Dev~1 .Lif . 
ıan e 7 sütun t de) 

Sovyetlerin 
Berlin elçisi 
~oıkovaya gitmek 

A uzere tayyare ile 
nkaradan hareket etti 

Ankara 18 
~önnıeıtı (A.A.) - Almanyndan 
ilerıın bJ ~~nn Sovyct hüktimetlnln 
\'aya git Y ~lçlsl Deknnozof Mo.sko
Ue §ehrı nıek uzcre bu sabah tayyare 

P.-ı tnlzdcn hareket etm'"tir 
•• .. ırunı 18 c ~ · nın Alın A.AJ - Sovyet Rusya-

nıoc1an 1~Y~d~ki büyük elçl! l~l erkA"J trenıe b şıllk bir kafile bu sabah
istkaııatte urnyn ceımı, ve bir müddet 
l:ıllsıt!rıe n tonra ihzar edilen oto-

MisarırSanka:rn~·a gitmişlerdir. 
Yollarına 1:~nı Sankanu.ş'tan itibaren 

l e devam eyllyeceklerdir. 

E ıveç heyeti 
ı rzururn 18 ( 
sveç elçUl~ A.A.> - Moskovadakl 

\'ohan ve i matbuat ataşesi Tresten 
dan blrt e~kn~ bu elçllik memurlann
ilzere üç kiş~lk ~~i dl,!~eri kadın olmak 
~an buraya 

1 
r Isveç heyeti Rus-

Isvecıııer b ge m~tır. 
taya hareket uednkş:unkJ trenle AnkD.-if ·· k eceklerdir. 

::.~. • Sovyet hududunda 
ubadelesi yapılacak 

, ,1 h heyet 
c 118 (A 

ce teytd .A.> - Resmi mahflller-
tlçlsı ve ~~ine göre Sovyet büyük 
!ecıen &on 

1 ınemurlnn bugün {)ğ
lleyet, Tü ra Frn:nsadan aynI~Iardır. 
tone civa:OYeye . gitmek üzere Men
geçını .. u ndan Italyan toprıı.klanna 

"' ~ r. 
ı·ranaan 

llergerts ll ın Moskova büyük elçisi B 
ltovacbn ~ elçlllk memurlap da Mos
<ln Tllrkl areket etm.lşlerdlr. Bunlar 

İki ta Yeye gitmektedir. 
b:ıdelc& ~slynst memnrlannın mü-
YapıJacakt rk - Sovyet hududunda 

ır. 

Mihve d" l -r ıp omatları ve 
tebaası Çinden ayrıldı 

~eC!urıkl ing 18 (AA.) - Mihver 
•u v ete . d ' ) 
da t n ~p 0matlarının son grupu 
be ekyYnre ıle Fransız Hindiçinisine M· et 'tmi~tir. 
ca ıh, er devletleri tebaasından tüc
.,, .. r ve gazeteciler, bundnn bir kaç 
.,,un evvel . b'll 1 Ç . •y I 0 •omo ı er e unkıngden 

rı ~ııglıudır. 

Fa.icat lnsıiltere ne 
bahasına olursa olsun 
harbe devam edecek 

Lord Halilax dün bir 
nutuk söyliyerek bu iki 
noktayl. tebarüz ettirdi 

Japonya bazı denizlere 
ma~ d~külmeaini 

protesto etti 

Sovyetlerin Tokyo büyük 
elçisi Japon Hariciye 

N azırile görüştü 

Tokyo 18 (A.A.) - D. N. B.: 
Komiuri Şimbun ga:utesj, Moskova
dan aldığı aıağıdalci haberi ne§ret• 
mi§tir. Japonyanın Moskova büyük 
elçisi Japon denizi ile Kamçatkayı 

Sanfrancisco 18 (A.A.) - . com
monwealth Club• ün bir toplantısın
da söz alan Büyük Brltanya elçlsl 
lord Hallfax Büyiik Bribnyanın Pa
sifik.teki menfaaUerinin gnyri mevcud 
tt>lakki edilmesine müsaade etmlyece
~lni söylemiştir. Lord Hallfax Bitlerin çeviren denizlerin tehlikeli mıntaka 
bu sırada bir sulh teklifl yapmasına olarak ilan edilmesini hükümeti na
da intizar edilebileceğini beyan ettlk- mına Sovyet hükGmeti nezdinde 
ten sonra şartları her ne olursa olsun şiddetle protesto etmiştir. 
bnnlann reddedileceklerini şimdld,..n s ı · b db' • J d 
söyllyebileceı'·lnl 11A t . 1 • ovyet erın u te ırı. apon e-

.; ~ve e mışt r. . ·ı ·w · . f l · • t hd"t 
.Bundan sonra Uzak Şark vaziyetini nızcı ıgını. ve men aat erını e ı 

mutalıla eden ıord Hallfax demiştir kl: etmektedır. 
~Britanya hükumetinin ve şüphesiz Tokyo 18 (A.A.) - D. N. B. : 

erika Birleşik devletleri hüküme- Sovye~ büyük elçisi M. Smetanin ha
tlnin de siyaseti Pasifikte sulhU ida-
me ettirmek ı~·ln elinden geleni yap- ıiciye nazır vekili M. Ohaşi ile bir 
maktır. saat süren bir mülakatta bulunmuş-

Bu hWrumeUerln kn.tıycn Japonya tur. Bl· mü1akahn mevzuuna dair 
ile her hangi bir mücadeleye :ı.tılmak hiçbir t-cbliğ neşredilmemiıtir. 
a~uıan yokLur. Ve Japonya Uznk 
Şarkta kendisini altıkadar eden me-
seleleri diğer alakadar devletlerin Ticaret vekili geldi 
hukukuna tama.men riayet ederek Ticaret Vekili B. Mümtaz Ökmen 
görilşmeğ'I kabul ederse bir lhtt!Ana bu sabahki Ankara ekspresiyle şeh-
netlcelenebUecck müşk!IMın ctıkablle- · · ı · ti v k' I b d b' 
ceıtını zannetmiyorum. rımız~. g~ ~ış r. e ı • ura a ır 
Bazılan Büyük Brltanyanın Avrupa kaç gun !stıraha~ ed~cek: bu m~a_n

harblnin tazyiki altında dünyanm da Vekalete aıd ışlerın tedkılcile 
dlğer taraflarındaki meşru hak ve de meşgul olacaktır. 
menfaatlerinin unutulmasına veya 
bertaraf edilmesine müsaade edeceği- ._.... :1. •-•-a 'I-rı 
ni .zannetmekle aldanmaktadırlar. ~ ....._ ...._ ım1 ...::::> 

Öyle bazı mllletler vardır ld başka 
devletler tnrafından yapılnn ve kendi 
men!aaUerine karşı olan bir hareketi 
tchdld veya zorla kabul edemezler. 
Hltlcrin Rusyaya karşı yaptı~ı muha
rebe cereyan ederken bu harbin netl
cesl ne olursa olsun Bitlerin bize dö
nerek kum:ı.zca sulh tekllfierlnde bu
lunması ihtimalini beklemeliyiz. Hlt
lerin arzulannm tatmin edlldlğinl ve 
Avrupada istediğini yapmasına mü
saade edilmesi şartlle Büyük Brltan
ya ve Amerika Birleşik devletlerini 
fthat bırakacağını söylemesi ihtlmall 
vardır. • 

Fakat teklif edilecek şartlar ne olur
sa olsun şimdiden bunlann bizi nHl.kn
d~r .. etmiycceklerinl söyllyeblllrim. 
Çunku Hltlerln ynlanlannın ınazisl o 
derecededir ki onun vereblleceğl te
minatlara istikbalde de hiç blr ehem
miyet vermemek knrnnndayız. Biz 
her ne şartla olursa olsun onun tekli! 
edeceği bir sulha rnzı olmamak az
mindeyiz. 

. 
«Tatilde çalışmak» 

Cümlıuriyet refikimizde bazı mes
lekdaılanmız, «Tatilde gençleri ça
fıttırmak~· fikrini ileri sürüyorlar. 
tık nazarda a-erçi abes bir teldihnit 
intibaı basd oluyor: cTatil dinlen
mek i~indir, çal11mak için değil!» 
denebJir. 

Fakat dinlenmek cBoş oturmak•
la mı kaimdir? Sanınz, hakyır. Zira 
bir m~angoz İçin istirahat, kitap 
oltumak; bir muharrir İçin de ama
tör .nt'll-P'!lgozluk yapmaktır. Mede
ni dünya mensuplarmm tati.lleri 
bep - k~ndilerini yormuf olan faa
liyete beznemiyen bir tarzda - faa
liyetlı.: geçer. 

Me$eleyi böyle mütıllaa edersek, 
a:Tatilcie gençleri ~ahıtannak için 
t~kila~• fikri doğrudur. 

Biz İnguterede ve Büyük Britanya 
mllletıer camiasında karanmızı ver
dik. Biz her ne bahnsınn olursa olsun 
Hitlerin Biiyük Brltanyn ve Brltnnya Hem doğru, hem lazım: Tabiati
camlasına hakim olmasına müsaad~ mizder. «Oturarak ve hiç bir ,ey 
etmemek knrnnmızın etrafında blr yapmıyarak dinlenmek itiyaduu sö-
kül teşkil etmektedir.• küp abnah. -

Japonya 
Hindiçiniye 

mi yürüyecek 
Yichy hükUmetine nota 

vererek bir çok talep· 
lerde bulunmut 

Yeni Japon kabineai 
teşekkül etti, Hariciye 

Naziri değiıti 

Londra 16 (A.A.) - Milli ve 
beynelmilel vaziyetin inkişafını kar
vılamak için Japonyanın kabul edo
ceği hath hareketin ne olacağı alaka 
ile beklenmektedir • 

Japon hükumeti Japon menfaati
nin nered<! olduğu suali karşısında
dır. Bu menfaat Almanları memnun 
etmek için Rusyaya hücum etmek 
midir} Yoksa Hindiçini' den ve Si
yamdan üsler istemek ve lazım ge
lirse cebren almakla mıdır} Ve ya
hut da Çin - Japon muharebelerinin 
neticesine va.rabilmek için bir lcarar 
\'ermeder. vakıt lcazanmakta mıdır} 

Anlaşıldığ111a göre, Japon hüku· 
metine ik;nci hal çaresi en muvafık 
görünmüştü:-. Ve müstakil Fransız 
ajansına gelen haberlere göre, Ja· 
ponların isteklerinin muhtelif mad
deleri Vichy'ye de tebliğ edilmiş
tir. Bu maddelerin arasında şunlar 
vardır: 

Hindiçininir §İmalinde bulnan Ja
poı. kıtaatının arttırılması, bazı istih
kamııı 15 sene müddetle Japonyaya 
icarı, komıı limanlann kontrolu için 
Japon kuvvetlerinin karaya ihracı, 
Saigon' a l O bin askerin gelmesi, 
Hindiçin:' de Japonlara karşı hare
kttlcrin durdurulması, matbuatın ve 
radyo nC§J'İyahnın Japon lcontroluna 
tabi tutulması ve Japon mallan için 
müsLit bi• tarife. 

Büyük Britanya hükumeti Uzak 
Şarktaki vaziyeti büyüle bir alaka 
ile takib ~tmektedir. 

Yeni kabine 
Tokyo 18 (AA.) - Yeni Ja

pon kabinesi kurulmuştur. Başvekil 
prene Kt'noye' dir. Hariciye Nazm 
Matsuoka değişmiş. yCTİne amiral 
T oyoda gelmiştir. 

Ayni zamanda harbiye nazırı ge
neral Toja ve bahriye nazırı amiral 
Otkava, müşterek bir deklarasyon 
neşrederek harp esnasında hükume• 
te tam ve mutlak bir müzaherette 
bulunmağı taahhüt etmişler ve mil
letin esas siyasi hattı harelcetinin de
ğişmediğini bildirmi~lerdir. 

İngiliz gazetelerinin 
mütalaalari 

Londra 18 (AA.) - Japonya
r.ın vaziyeti de birçok mütalaalara 
yol açmaktadır. Daily Herald bu 
mevzu etrafında ıöyle eliyor: 

(Devamı sahife 7 sütun 2 de) 

BU SA.BA.BK.İ 

'l'ELG BA.PL.A.B 

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 
Smolensk'in 175 kilo

metre şimali garbisinde 
Nevel civarında 

muharebeler oluyor 

Londra 69 (AA.) - (B. B. C.) 
Bu sabahki Sovyet tebliği: Lenin
grad ve Moskovaya doğru Üerle
meğe t~ebbüa eden dü~an kuv• 
vetleriyle oün bütün gün ıiddetli 
muharebeler oldu. lki taraf da ağır 
1J11yiata uğramı~tır. Bu mıntaltalar bir 
tanesi hariç, geçen tebliğde isimleri 
geçen yerlerdedir. Yalnız Smolenakın 
1 7 5 kilometre timaü garbisinde 
Nevel şehrinden ille defa bahsedil
melcte, bundan batka büyük deği
şiklik olmadığı bildirilmektedir. 

Sovyet hava kuvvetlri Tunanın 
ağzında Sulina limanında nehir nak
liyatı ile petrol mavnalarına mu~ 
vaffakıyetle hücum etmiıtir. Kafi
leyi koruyan Alman avcı tayyare]eri 
tardedilmi§, 2 nakliye gemisi, 5 
mavna batırılmııtır. Sovyet tayya
relerinin hepsi salimen dönmüş
lerdir. 

Besarabya cephesinde Alman ve 
Rumen askerleri birbirine karşı 
harp "Cttiğinden Rumen askeri silah· 
siz hale so.kulmuıtur. 

Kareli cephesinde Rusların ze
hirli gaz kullandıkları hakkındaki 
Alman iddiaları tamame nyalandır. 

Fin tebliği 
Büyük Rus kuvvetleri 

geriden çevrildi 

' Helsinli 19 (Radyo) - Fin teb
liği: Leningrada ıimalden taarruz 
hareketi devim ediyor. Firı kuvvet
leri Rus hatlarını delerelc ve 6 
gün zarfuıda 150 kilometre iler]iy~
rek büyük Ru11 kuvvetlerini geriden 
çevirmiı, bunların ricat hatlarını 
k.csmiıtir. Şimdi temizleme ameliyesi 
yapılıyor. 

Şark cephesine bir kafile 
daha İtalyan askeri 

hareket etti 
Roma 19 (AA.) -· Şark cephe

sinde: Şark cephesine İtalyan ordu
suna mensup ba§ka teşekküller de 
hareket -etmiştir. Faşist partisi umu
mi lı.:atibi siyah gömleklilerin selam 
ve temennilerini bildirmiıtir. İtal
yan lı.:ıtalan, kalabalık bir halk kit
lesinin heyecanlı alkışlan arasında 
harekt:t etmi§tir. 

, .............................................................................. . 

Zavallı adam, oynatmış galiba! •• 
Hayır, yeni iskarpin alını§! •• 

Moskovadan 
Kazan'a 

Amerika elçilik me
murları dün Mosko

vadan ayrıldılar 

Londra 19 (A.A.) - (8. B. 
C.) - Auociated Press ajansı 
Moskovadan bildiriliyor: Ameri
kanın Moskova büyük elçisi 
Ştaynbard ile elçilik büyük me
murlarmdmı ikisi Moııkovada kal
malda beraber diğer memurlar 
dün Kazan'a müteveccihen yola 
çıkrrnpardll'. Sefaret bunun harp 
zamanında alınan normal tedbir 
olduğunu tebarüz ettirmektedir. 

l J 

Hareket zamanı 
gelmiş 

Bir Japon gazetesinin 
makalesi 

Londra 19 (A.A.) - (8. B. C.) 
Tokyoda Japon Hariciye Nezareti
nin kontrolü altında çlkan bir ga
zete ~ün netrettiği makalesinde B. 
Roosevelt'in Japonyaru.n ,arkında 
bir duvar İnf& etmekte olduğuJ!u. 
Japon menfaatleri için harekete geç
mek zamanı geldiğini kaydetmistir. 
Maamafib Japonyanın siyaseti elan 
bilinmemektedir. 

Hava akınlan 
İngilizlerin, Fransız 
sahillerindeki Alman 

gemilerine taarruzları 

Londra 19 (Radyo) - Hava 
Nezaretinin tebliği: lngiliz hava 
kuvvetleri dün Fransız sahillerinde 
sefer eden dü1man gemilerine taar• 
ruz etmişti:. Dunkerque açıkların· 
da devriye ve avcı tayyarelerinin 
himayesind"! sefer eden 6,000 ton
luk düşnnn levazım gemisine bom
l:ala: ısabe etmi~. bu gemi karaya 
oturm.ıştur. Avcı tayyareleri bir 
düşma , ı avcısı düşürmüşlerdir. 2 
bombardıman, 1 avcı tayyaresi ka
yıptır. 

Dün gündü~ düşman tayyareleri 
sahillerd.: dolaşmışlar, jçerilcre ao· 
kclmamışlardır Cenup sahillerinde 
2 düşman bombardıman tayyaresi 
düşürülmüşti.~. 

Bulgar nazırlannın 
Roma seyahati 

İtalyan mahafili seya .. 
hate büyük ehemmiyet . 

verıyor 

Roma 1 ~ (A.A.) - Roma'nııa 
siyasi mahfilleri, Bulgar Ba§vekiU 
ile Hariciye Nazırının Roma'ya 20 
temmuza lı.:adar yapacakları ziyarete 
büyük bir siyasi ehemmiyet veri• 
yorlar. 

Şu cihet ehemmiyetle .kaydedili
yor ki, Bulgar Başvekili B. Filof. 
ille defa olarak Roma'yı ziyaret ede
cektir. ftalyan ve Bulgar milletle
rini birbir in~ bağlayan ve hanedan 
rabıtaları da takviye edilmiş bulu
nan ananev·, dostluk, muhabbet ve 
itimad bağları mihver devletlerinin 
istihdaf ettikleri yeni Avrupa nizamJ 
ç~~~~esi içinde iki memleketin it
bırlıgı hususunda feyizli hadiseler 
yaratacaktır. 

Bu husustd Stefani ajansı diyor ki: 
Bu ziyaret, hiç §Üphcsiz hnlya ile 
Bulgaristn narasında mühim bir te• 
mnı olacP..ktır. Bulgar Baıvekili ile 
Hariciye Nazırı, kral tarafından ka
bul edilccekle: ve gerek Mussolini. 
gerclc kont Ciano ile uzun miilakat• 
larda bulunacnklardır. 

Bu ziyaret, Bulgaristan'ı mihver 
devletlerine bağlayan samimi dost· 
luk esasına dayanmaktadır. Bundan 
başka eski Yugoalavya'nın infisahı 
üzerine hasıl olan vaziyeti iki dev
let adamlarınır. müzakere etmeleri 
münasip görülmüştür. 



8ahif e 2 AKŞAM 

Geceki ve_ Bu Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri 

lngiliz 
K:ıhire ıs (A.A.) - Orta Şark in

glllz kuvvetleri umumi ItarargfAhmm 
tıcblığl: İnglllz devriyeleri çarşamba 
geccsl Tobruk cenubundakl düşman 
mevzileri dahiline derin bit nüfuz
da bulunarak diişmnna yeniden za.1, 
:yiat vcrdfrmfşlerdlr. Du.şm:mm sinir-~ 
leri gergin gozük:üyor. Zira şlmdl ge-1 

Amerika da ki 
cereyanlar 

Halkin yüzde altmı§ın· 
dan fazlası lslandaya 
asker gönderilmesine 

taraftar 

Tasarruf bonosu satın almak 
çok karii bir iş yapmaktn 

Moskovada 
hayat 

eskisi gibi 

Kısa Röporta · 
Hangisi ayip 

Dünk.ü cuma ~ünü saat oıı 

Satışa başlanılan yeni bonolar f aizlidir 
ve her zaman paraya tebdili kabildir 

Sovyetler, bütün muvaf
fakıyetsizliğe rağmen 

neticeden emin 
görünüyorlar 

tı buçuk raddelerinde Babıalid 
VJlayet konağının önünde, 1· 
yaolannda bir kız çocuğu oyııu 
yordu: Yalınayak, baııkabak 
sutında yalnız bir entari var· 
Eğilip ka1ktıkça, çamaşır naın~· 
na ,Ja bi::- şey giymediği farkedı· 
liyor. 

cclerl araziyi kontrol için projektör- Nevyork 18 (AA.) - Amerika
Jer istimaline m~caat etmektedir. daki büyük ıebirler ahalisinin yüzde 

Libya hudud bölgesinde İngiliz dev- altmı§lndr.n fazlası reisicümhurun Is. 
rtytlerl perşembe günü düşmanın 1 "k k 1 ·· d 
ınrhlı otomoblllerlle karşılaşmı,,lardır. an~a!a A1?1erı an ıta ~rı gon er-
Duşman zırhlı otomobilleri süratle ge- mesını tasvıp ctmektedır. Gallup 1 
tı çeldlmlşlerdlr. enstitüsü tarafından yapılnn anket ı 

Suriyedc Brlta.nyalı ve yerll kıtala- neticesinde bu ıehirler halkının yüz· 
nn şimal bölgesinde işgal edtlcn sev- de yirmisinin bu tedbirleri tasvip et
kiilceyş nokt&lanna doğru hareld'ıtı mediklerL yüzde 19 unun da bu hu
dcvam etmektedir. _ suata bir karar vermedikleri anla§ıl-
Habcşlstanda kayda de~er mühim 

bir şey yoktur. 

Alman tebliği 

mı§tır. 

İngiltereye petrol gemisi 
verilmesine muhalefet 

Berlin 18 CA.A.> - Askeri tebliğ: Nevyork 18 (A.A.) - O. N. B. : 

25 liralık bir tasarruf bonosu 

Moskova 18 CA.A.) - Sovyetlerln 
ufnya.blleceğl muve.ırakıyetslzllk.ler 
ne kadar mühim olursa olsun, netice
de Almanların mağlQp edileceği mu
hakkaktır. 

Bir hafta evveline nazaran bir kat 
daha artmış bulunan bu itimadı tel
kin eden fCY Alman llert hareketinde 
görülen ağırlıkla İngiliz-Rus ittifakı
nın yaptığı emniyet vcrlcl teslrdlr. Bu 
tesir Moskovada biı.klm olan zihniyet 
ve Sovyet prop:.gandasuun kullandığı 
lisanda bariz bir surette görülm.ckte
dfr. 

O sırada, iki üç şık ve yaşlıc• 
bayan geçmekteydi. 

- Tüh, Allah kahretsin.·· 
Bak her yeri görünüyor ..• )nsaıı 
ç->cuğu b.ı halde sokağa bırakır 
mı? ... - dediler. 

V c ahlak hakkında bazı ınü· 
tnleala::- beyan edildiktea sonra: 

- Kız, söyle evdekilere .. • 
Sana bir şey giydirainlcr-·· 
- dedil::r; ve ayrılıp gittiler .. • 

Acabı evdekilerin, nasihatıı 
mı, yokcı1 paraya mı ihtiyacı 
var} Düsünmediler. 

Buyük Britar.ynya karşı muh:ı.rebede New-York Joumal of Commerce'e 
Alman hava kuvvetleri dün ge~e bir VA~ingtondan verilen bir habere gö-
te.re daha çok mühim tcşckkullerle re lngihereye yeni petrol gemileri Mill! müdafaanın artan ihtiyaçla-
Hull limanında. antrepolarla buğd~Y k l · l •· k ve bir sendilc: bonolar mevcuttur. 

3 ay vac?eli bi~· tasarruf bonosu yüz
de 4, 6 Lylığı yüzde 5, bir seneliği 
de yüzde 6 faiz getirmektedir. Faiz
ler bono satın alınıtten, bono kıy· 
metinden tenzil edilmek suretile 
ödenmektedir. Yani 100 1iralık bir 
b"ono için 94 lira verilecelc ve bir 
sene sonra bu bono iade edilirken 
yüz lira geri alınacaktır. 

Moskovada günlük haynt bir hatta 
evveline nazaran şimdi daha normal 
blr seyir takip etmektedir. Sinemalar, 
tiyatrolar hıncahınç dolu oldu~ gibi 
nehir kenanndakl meşhur kültür ve 
istirahat partüannm gazinoları, lo
kantalan ve açık hava tiyatroları da 
bu .s:ıcak ve mehtaplı gecelerde müte
madiyen dolµp boşalmaktadır. 

Hiçbir hayır teşkilatına men
sup olmıyan ve sırf nasihat ve· 
rip geçen kihar hanımefec.diler 
olmanı:'I, böyle çama§'lrsız mini· 
mini blr kızcağız olmaktan daha 
nyı;> bir şey olduğunu da akılla· 
nna getirmediler galiba ... 

silolarını, zeytinyağ tabrlkala.nnı ve vd~nne mcsb.~ csı petro "dMdnal~u ohor- nnı kar§ılamak üzere çıkanlan peşin 
diğer iaşe tesisatını bombardıman et- ına~yon urosunun fl et ı m.u a- faizli ta.aarruf bonolarının ıahıına 
ln"ilerdlr. Oenf;ı yangınla~ zuhur et· lcfetıne maru:. kalmıştır. Koordınas· başlanmştır. Bu bonolan alanlar 
tiği ve çok şlddetU 1ntilaklar vuku yon bürosu yeniden petrol gemisi ıh-cm yüksek faizle kendi menfaatle· 
bulduğu. görülmüştür . _ devredilmecin-e muhalefet etmekte· rini korumuş, hem de Milli müdafaa 
Doğu Ingilteresl sah!U önunde baş- dir. ihtiyaçlannı. kar§llamak gibi mi1lli 

ta muharebe lAyyareleri üç bin ton- . . . • d H 
Juk bir şilebi batırmış diğer iki bil- F d lS k .. . :hır vazıfe ıfa etrnıı olacaklar ır. a· 

Cephede, be§ gün evvel ba§lıyan ve 
Pskor, Vltebsk. Novogrnd ve Vollnı:k Y. C· 
'bölgelerinde inkişaf eden ikinci büyük ı"" _____________ _.... 

yük ticaret vo.purunu 'hasara uğrat- ransa a omunııt lzinenin kefaleti altında bulurıan ta• 
mış "e orta İngllterede hava meydan- tevkif edildi salTUf bonoları bütün bankalarla şu· 
farına muvaffnkıyetıe taarruz etmiş· Paris 16 (A.A.) _ Polis Caen' de be ve ajanlannda, Milli piyango 
lrrdlr "d • · " • 1 • d · araştırmalar yapmt§ ve bu araştırma- l. aresının resmı satış gışe erın e, 
Ş mali Afrika sa.hili açıklarında Al- l . . 16 k .. · k"f banka olmıyan yerlerde de mal san-

man ve İtalyan tayya.relcrl 16 tem- ar netiocaınt.. omunıst tev ı d ki d 1 '- d 
· d"I · • ı ann a aatı ma~ta ır. muzda Sıdl - Bnrranl yakınındn bir e ı mı~tıı. 

ticaret vapurunu bo.tırmı.ş, diğer bir 
Tapuru da ciddi hasa.rn uğratmışlar
dır. 

Hava mulıarebelerlnde beş İnglllz 
avcı tayynresı düşürülmüştür. İngiliz 
snmş ve avcı tayyareler~ Man'" sahili 
ilzcrlnc teşebbüs ettikleri akınlar es
nnsmdo. Alman avcıla.n ve ha.va dafl 
toplan 10 düı;mnn tayyaresi düşür
mu.şlerdlr. Mnyn gemileri Manş kana
hnda dort Inglliz tayyaresi tahrip et-• 
nılşlerdlr. 

Inglllz s:naş to.yy:ı.relerı dün gece 
batı Almanyası üzerine bir kaç lnfl-
15.k ve yangın bombası atmışlarsa da. 
çok muhim bir netice alamamışlardır. 
A\cılamnız ve topçumuz üç Ingiliz 
:t:ınnrcsl duşürmüşlerdlr. 

Fin tebliği 
Delsinki 18 (A.A.l - Resmi tebliğ: 

Düınnnn tayyareleri Kotka'y:ı bom-

Akdenizde batırılan 
Alman gemileri 

MaYlye Vekaleti, liono ııahn ala
caldara her türlü kolaylığı temin et· 
miştir. Bonolar hamiline muharrer 
olduğundan baıkasına devretmek 

Londrz U: (A.A.l - Akdenlzde ha- Lb·ı ld .. ·b· d · d b d t· · 
ı ekAtf.t bulunan. İngUJz denl.zaltııan &a ı o . u~ gı ı ya esın .e • e . e ını 
iıtl küçük düşnan vapurlle beş büyük herhanbı bır bankadan, Mıııı pıyan· 
kayığı ve muhten:.el olarak da bir dllş- go resmi satış giıelerinden, banka 
man fa~ gemıstnl batırmışlardır. olmıyan yerlerde de mal sandıklann-

dan tahsil etmek kabildir ve bunun 

Aiman ~t?D81indeki 11~:d:!~: ~=ig:~:~neı!:a:~:tt:: 
G1 ~ . mezae vadesı gelen bır bonoyu, ara· • d b 1 k da ki faizj peoin almak suretile başka 

arazı e ozguncu u b~ b_~>no ile deği,tirmek de müm-
kundur. 

Bu İş için bir nezaret 
teşkili teklif olundu 

Bonolar, her keseye elverişli ol
ması için 5, 25, 100, 500 ve 1000 
liralık kupürler halinde çıkanlmış· 

1•tır. Her kupürden 3 aylık, 6 aylık 

Bono falzleri peşin ödendiği için 
faiz nisb'eti hakikatten biraz daha 
yüksektir. Mesela yüzde 6 faizli 1 00 
lipalık bir bono için 94 lira verilmek
tedir. Fai:: peşin alındığı için 94 lira 

ile 1 00 lira elde edilmektedir. Bun
dan dolayı 100 liranın değil 94 lira
nın bir senelik faizi olan 6 lira alın· 
maktadır. Bı.; hesapça elde edilen 
faiz hakikatte % 6 değil, 6, 38 dir. 

Tasarruf bonosunun temin ettiği 
kolaylıklardan biri de şudur: Bon~ 
için veriler. para bağlanmış sayıla
maz. Çünkü bono İstenildiği vakit 
iade ve paraya tebdil olunabilir. Bu
nun için her hangi bir bankaya müt 
racaat etmek kafidir. 

Yeni bonoların halkı t83a'rrufa 
alıştırmak bakımından büyüle fay
dalan görüleceği ıüphesizdir. Bono· 
lann 4edavüldeki miktan 25 milyon 
lirayı gcçmiyecektir. 

taarruzdan sonrn, düşman, vadetmiş 
olduğu neticelerin hiç blrlnl elde et
meğe muvaffak olamamış bulwım.ak
tadır. Bu muharebeler çok şlddetll ol
muş ve her iki taraf büyük 2ayiata 
Uğramı§tır. 

Alman llert kollan Smolenskln ya
kınlanna kadar gelmeğe muvaffak ol
duktan gibi Psko!'un şarkımı. da var
mış bulunuyorlar. Bununla. beraber 
dün sabah alınan haberlere göre bu 
iki şehir henüz Sovyetıertn elinde bu
lunmaktadır. 
Şimdi her lki ta.raf da yekdiğer!nln 

arkasındaki münakale yollannı bom
bardıman etmekle meşguldür. ... 

Bize iltica 
eden gemiler 
Vapurların harp gemisi 
telakki edilip edilmediği 

görii§ülüyor 
bardıman etmişlerdir. Ahşap bir ev Nevyork 18 (A.A.) - United 
hasnra uğr:ımı1 ve bir sivil ynralan- p Lo ~ d b'ld" · 
mşıtır. resa nara an ı ırıyor: 

B~ sabah, KonUomaA:?k ve Sulkava I Liberal n83yonal mebı:slardan M. 
üzcrınc bombalar atılmıştır. Hlç bir Cranwille Mihver devletlerine karıı 
hasar olmanuştır. 

Ellsewara ~·e Matka.selko üzerinde propaganda ve Alınanlar tarafından 
Tultu bulan bir hava muharebesinde işgal edilen azazide bozgunculuk 
üç dfişman tr.yyaresl düşürülmü~ür. hareketleri tertip etmek üzere yeni 
Bava d:ırt batarynlan da aynca üç • • . . . • 
dusman tayyaresi dfişilrmüşlcrdir. hır sevkulceyş nezarctının teşkılmı 

Yoğurt, ·kaymak ve süt 
hakkında talimatname 

vldiy 18 (A.A.) - fyi malu
mat alan mahfiller, İskenderun li
manında demirli bulunan 12 Fran
sız yardımcı gemisi hakkında Anka· 
rada müzak~reler cereyan etmekte 
olduğu t~y·i· ediliyor. 

Macar 
teklif etmiftir. 

1 

Dünden ntibaren meriyete giren 

Jyi malümat alan Fransız mahfil~ 
lerir.ce bu vapurlann harp gemisi te
lc!kki edilip edilmiyeceği görüşül
mektedir. Vapurların akıbeti, mese· 
lenin haJlinden sonra taayyün ede
cektir. Budapcşte 18 CA.A.) - Macar ordu

~ genel kurmay reis! tebllt ediyor: Yunanistan talimatname hükiimlerini yazıyoruz 
Kayda de~er bir şey yoktur 

Jtaiyan te ı liğı 
Roma 18 CA.A.) - İtalyan orduları 

11muml kararg~hının 400 numaralı 
tdıllği: Mal.ta civanndc. hav:ı teşek
küllerlmlz, adeden faik olan d~an 

Elindeki bütün vasıta
larla Sovyetlere yardım 

edecek 

avcı tayyarelerine ~ muha'tebeye • _,ı 18 (A A ) y · 
girişmişlerdir. Beş İngiliz tnyynresl __,Lorad .

1
·.v: - unanı•· 

duştlrmüşlerdlr. Blzlın tayynrelcrlmiz- lanın n rn elçı ıgı, Yunan Başve
den biri hareket üssüne dönmemiştir. kili. r.. Çudcros tarafından cenubi 
Şimali Afrllmda Italyan - Alman Afrikadar geçerken yapılan bt:yanah 

tayyareleri yeniden Tobruk mnstah- nctretmektedir. 
tem mevkllnln b:ıtarynlannı ve tah- B. Çudcros demiştir ki: cYun.anis-
:thn edilmiş mcvzUer!ni bombardun:ın So ı b" ı·v• k 
etmişlerdir Sldl - B lnJ e b tan. vyet er ır ıgıne ayrtsız ve 

. a.rran n c nu u rtıı ta -d- .. ilA d garblsfndc avcı tayynrelerlnden mü- şa ız m tesanu unu 1 an e er. 
teşckklJ fllomuz, düşmanın motörlü Yunanistan, halen mevcut içtimai 
YasJtalD.nna, kıtruttuuı hücum etmiş- partilerin inkip' Ye tekamülü hak
Jerdfr. Dünku tebllğdc bildirildiği kmdaici nokta" nıızannı Jı.ce.ba kat
~hlle Marsa. _- Louch'un şlına]lnde makaızın hürriyet davası yolundaki 
bulunan lk1 duşıruı.n gemlslne karşı 
;rapılan yeni bir taarruz esnasında. mücadeleye devam etmektedir ve 
mlhver avcı tayyareleri de bu vapur- mÜ§terek düpnana kar§ı yaptığı 
Jan himaye etmek isteyen blr düşman harpte elinde bulunan bütün nsıta· 
tıava filosuna hücwn ederek Curtıss la la 5 tJ b" ]""• d d 
tipinde beş İngUlz tayyaresl.nl düşür- r . ~vye eT ır ıgıne yar ım e e-
m~tür. Düşman ta.yy~lerl BlngazJ cektir.: 
Ye Demeyi bombardıman ederek müs
libnan ahali arasında bazı k\msıelcrln 
telef olma8Ula sebebiyet vennfttlr. 

Ankara 18 (Telefonla) - Sütlerin 
neviler!, vnsıllan Te siit mam61Atının 
.ıst!hsallne ve satşna mahsus mahal
ıerln ve levazımın sıhhi şartlarını bll
<ilren ve umumi hı!Zl3Slhha kanununa 
göre tanzim olunan muaddel talimat
name bugün Resmi Gazete lle neşro
lunarak merlyete girmi§tir. Talimat
nameye göre ~a bir vasıf ll!ve et
meksizin yalnız süt tablrt inek sütü
ne delilet edecek, inekten ba.§L'l hay
van sütler! hangi hayva.ncl:ı.n alınmış 
ise o hayvanın ismlle zikrohmacaktır. 
Ins:uı gıdnsı olarak kullanılacak süt
ler, sıhhati yerinde hayvanlardan sa
ğılan taze sütlerdir. Siit vasıtnslle 
ha.yvanla.r~n insanlara bulo.şan has
talıklara tutnlmuş hayvanların sütle· 
rlni satmak yasak olacaktır. Hayvan
lar doğurmadan on beş gün evvelin
den ve doğurduktan 7 gün sonraya 
kadar hayVanlardan alınan sütlerle 
ağızı havı sütlerin satılması da mem
nudur. Sütle intikali kabll arsenik, 
antlmuan. clva. 1Yot ve diğer llb1h 
kalcvller veya bunlara benrer n~çlar
lo. son üç gün za.dmda tedavl edilen 
hayvanlann aiitıert de sattınlmıya
ea.ktır. 

Sütlere her ha.ngt şc-k.11 Te mlkdnr
dtl. olursa olsun su, ınuh:ı.faza. için 

klmya maddeleri, buz veya b.r vey:ı.
hud her hangi bir madde katılması 
yasaktır. Süt nakledenlerle Bteyyar 
satıcılann yanında. suyu havi kap 
bulunıruyacaktır. Süt nakil ve muha
fazasına mahsus kapl.ann üzerine sfi · 
tün nevini göılteren blr etiket yapış· 
tınlacaktır. Bu eti.ketler halis .süt 1çln 
r.eminl kırmızı, yan kaymatJ, alınmış 
süt lçin ycşU, kaymağı tam alınmış 
sfit lçln mavı renkte olacak ve sütler 
inekten ba.şk:ı hayvandan alınmış lse 
sütün menşei bı: etiketler fizcrinc ya
tilacnktır . 

Yogurtlar 

Sovyet ordusu 

Yeni komiserler tayini 
hakkında Pra vdanın 

makalesi 

Moskova 18 ( A.A.) - 0.F.I. : 
Yüksek Sovyet divanının askeri ko· 
miserler tayinine dair olan kararnıı
me hakkında tefsiratta bulunan 
Pravda gazetesi bu askeri komiser

Tallmntn:ı.mede yoğurtlar lçln d~ lerle ihtilalin ilk günlerindeki siyasi 
hükümler vardır. Koyun sütünden komiser cPolitkom~ lar arasındaki 
yapılmış olan Slllvrl yoğurtlan blrl benzerlik üzerinde durarak bu ted-
:aızı ylkiağlı.'...~~rl ~ ynt ğlı y:o~ bire mua::zam bir ehemmiyet atfet-
uzerc IU<>I...... a,, ..... llllf ır. ve... lct d" Ca d" k" 
kaplarına da, sütlerde olduğu gibi me e ır. zete ıyor ı: 

ha.kiki evsatı bildiren etiketler yapış- <Bu adamlar Bolıevik partisinin 
tınlacaktır. Yoğurt yapılan yerler g:ı- orduda mümcssill'!ridir. Nüfuzlan 
yet temiz olacak ve temiz olmıyan b - 19 ı 8 d b · ,_ • ·· 
yerler derhal kapatılacaktır. Talimat- ugun e Y.a • ancı as~erı mu-
namede kay:ınaklaı: 1çln de bW')lara dahaleye karşı mıllı harp zamanın
beruıcr hükümler Tardır. Süt aatııan. daki gibi büyümektedir.> 
kaymak "Ye yoğurt yapılan yerler daf- Pravda, ukeri komiserlerin cLc
mt ve sıkı bir kontrol altında bulun- nin ananelerini> ihya etmekte olduk. Fransiz kabinesinde 

değiıiklik 18 temmuz gecesi, blr taturı düşman 
layyarelert Pnlermo•ya bombalar at- Vac:hy 18 (AA) - Resmen 
JDJ.şlardır. Ahall arasında üç klı}lnln l.:iiddirildiğine göre Ziraat nazın B. 
71U'lllanclığı blldlrllmektedlr. Caziot, iatifuı kabul edilen B. A-

durulacaktır. lannı bildiriyor Ye kıtalar• örnek 
-------------------------- olaral en iyi Rus meziyet Ye v&11f
Gümrük ve inhisarlar 
Vekili Beyazıda gİttn 

Şarki Atrlkada vaziyette tebeddül chard'ın yerine İafe na:mhğına tayin 
J'Oktur. d'l • • 

Alman - Rumen 
tebliğr 

e ı ımştır. 

Karakö.e 18 (AA.) - Vandan 
buraya gelen Gümrük ve inhisarlar 
Vekili Rnif Karadeniz buradaki tet
kiklerini bitinn~ ve bugün Beyazıta 
gitm~tir. 

B. Caziot, hem Ziraat nezaretini 
hem de İaşe nezaretini idue edecek. 
tir. Bu suretle bu iki mühim nezaret 
bir kipun uhdesinde birleştirilmiş 

BükrC\. 18 (AA.) - Romanyada uluyor. Bulgar başvekili ve Hari-
Alman - Rumen cephe& umumi ka- ciye ·Nazırı Romayı 
:ıargii.hının 5 numaralı tebliği: Besa- Vıchy 16 (A.A.) - D.N.B. : 
rabya'nın sevkulceyş bakımından A't:Wiye nazır.ı M. Barthclemy, tem· ziyaret edecekler 
•nahtan mesabesinde olan noktalan yiz mahkeme&.•. ıeisliğine tayin olun- Sofya 18 (A.A.) - Bulgar ajan. 
elimizdedir. Kornesti' de yapılan irlmUJtur. it Delconque da içtimala- 11 bildir:iyor: Bulgar başvekili B. 
ıral hareketile kütle halinde temizlik rını Pariate ..-e Camatda yapacak Filof ile Hariciye Nazın B. Popof, 
bitmiştir. Hotin. Soruca. Orhci ve olan fevkalade ceza mahkcm~ , .. 21 temmuzda Romayı ream~zi· 
kiınc,· işgal edilmiştir. J;.liğine tayin obmmqtur. ret ıedeceklerdir. 

Köy ve nahiyelerde 
Çocuk esirgeme kollari 

Ankara 18 (Telefonla) - Çocuk 
Esirgeme kurumu bllhassa. köylerdeki 
çocuk.lan himaye etmek mııks:ı.dlle 

ccmlyctln köy ve nahiyelerde bir ko
lunu teşkil ctmeğc btrar vennış ve 

lanaı iebat edeceklerini kaydederek 
yazıanı Stalinin fU .özleriyle bitiri· 
yor: Askeri tef ordunun hayatı ise, 
a.sk~t komiser de onun ruhudur.> 

• 
Kızılcaliamamda 

Atatürk günü 
derhal fanllyete geçmJştır. Köy ve nn- Kwlcah:ımam 18 CA.A.) - Fl>cdl 

Şcl Atatfirk'ün kazanllza. ayak bastığı 
hlyelerdeki kullar köy munlllmlerl, günün yedinci yıldönüınü bugün na-
kôy mfimessllleri ve bir de çlfçl fıza- hlye ve köyleİ"den gelen ltcst! bir halk 
dan mürekkeptir. Banlar köy çocuk- kütlesinin iştlrnklle ve heyecanlı te
lannm lmkAn dahilinde fhtlyaçlannı za.hüratıa kutlanmıştır. 
gldermeğe ça.lışnca.klardır. Mern.slme Ulns me,danwia İsttklal 

marşlle başlanmış ve Jcaymakaınmıız 
. Ö~rendlğimlze göre tımdi.Ye ta.de.r söyledill nutukla günün önemini ha-
bu kollardan l-00 'tadan mahtellf köy tırıatmıı Te Ebed1 eetm lı.atırumı 
ve nah17elerdc faaun&e.~. taziz eylem.lftsı'. 

Lindberg 
Amerika Dahiliye 
Nazırından tarziye 

istiyor 

New. York 16 (A.A.) -Albıı1 
Lindberg, Reisicümhur B. Roos~· 
velt' e bir mektup göndererek Dahı
liye Nazırı B. lckes'in son nutukl•
nndaki hakaretlerden şikayet et• 
miştir. 

Albay Lindberg, kendisinin bir 

ecnebi devletin menfaatlerini koru• 
duğuna dair B. lckes tarafından 
yapılan beyanatı protesto etmekte 
ve Dahiliyıe Nazırının tarziye ver
mesini istemektedir. 

Vqington 18 (A.A.) - Bazı be
yanatı hasebiyle Lindberg'in ken"' 
disinden tarziye istemesini bahi~ 
mevzuu eden B. İçki, bu beyenatııı 
bir nutuk esnasında yapıldığını ve 
bilahare gazeteciler toplantısında 
görüşüldüğünü söylemiş ve demiştir 
ki: 

- Ben, Lindberg'in yabancı bit 
hük\ımetio menfaatlerile alakadar 
olduğunu hiç bir zaman söyleme• 
dim. Yalnız, Lindberg'in memleket 
dahilinde dolaşarak iftirak vaa:ı• 
larındı- bulunduğunu ve böyle bir 
hareketin yabancı devletlerin ve bıJ 
meyanda Almanyanın menfaatlerine 
yarayarağın· söyledim. Kanaatimce 
Lindberg hamili bulu:ıduğu Alnın" 
nişanını bu nişanın verildiği müna" 
sebet ve yeri nazarı itibara almak• 
sızın çoktan iade etmeli idi. 

Mercimek fiati 
Ankara 18 (Telefonla) - Ticaret 

Vekaleti memleket dn.hlllnde mercl
me~n azami satış flatlerlni mı.n et
miştir. 

Başlıca istihsal ve ihraç mıntnkn" 
len olan G:l7Jentcp, Urla, Kurs. Kti
ta.hya, Malatya, Sivas, NiMc. K y "'rl 
ile istihsal! kendi 1stlhl · n ' yeten 
diller vlltıyctlerde merc me·· n h r kilo· 
mınun toptan flo.ti azami 15 o b ş kU
ruştur. 1941 temmuzunun llk hafta
sındaki mu vaziyete göre daha tı4ağl 
topt:ı.ncı flat cari olan istihsal mın
takalannda ise, ô.za.mi fi:ıt, aynen ca
'rt olan tlatlcrdlr. 

!fasıl yazmalı? 

Ajans haberleri aras111da ıöy· 
le bir cümle: 

cB. Roosevelt Cenubi Ameri· 
kada faaliyette bulunan l 800 
Alman ? ı İtalyan müessesesini 
mirnliyerek bunların faaliyetleri
ne .le.et vurmuııtur.> 

Daha ziyade serbcs bir mu· 
harririıı. kalemine yakı~acak ar
govari aözlert 

Yan resmi bir kalem cmimlc
mek> Ye cket vurmak> 

diye yazmamalı; 
(Esasen mim bizde büc kal· 

madL Roosevelt nasıl mimle· 
ain,) 

cTeapit etmek> ve cmani ol
malı:> 

'diye yazmalı! 



... 
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~KŞAMDANAKŞAMA~_. ... ._ ...... , ..... ..__.._. ....... ~~------------------------&S&m:mı+maım-. 

Huzursuzluk 1 E E 
Ahbnplarund b. 

~•DIEii1C:mliCSmıaı!Bmlammıam.-.121111._airmlllim111mım=m:ı---. ............ 11ı:m ... ·~31m1til!!!I!~# Balık var, 
teşkilat yok! çocUk B .. an ır grup, çoluk 

birine' İnd~gazın büyük otelterinden 
Hind' .• ı. .. Mantarlı ayakkabılan, 
ı..__ .•çını Pırınççilerinin serpno.larına 

lhtikarla 
mücadele 

iT aksimdeki otomobili _Maslak yolun-
...:n.uyen ~- · • -s ları .. ru.sıyevarı hasır ppka-
'- • Yuzlerini b'IJ' mask ib' .. .. ıı;endilerinj e gı ı ortup 
Yeşil gözlük~~nmıyacak hale sokan 
tonları kerı. kadınlarının panta. 

Dün bir çok tacirler 
adliyeye verildiler 

f . h . da emniyet 
acıası mu a emesı 

Kazalara mani olmak 

Balık yeni!mesi İçi.n bunca propn· 
gand& yapbk. Halka balığı s~vdir
mi:k, mideleri deniz mahsul!e i._,e 
alı;lırmnk için çı:.relcr düşün:li:k. 
Tramvaylarda küçük mul:a\.-vak.r 
Üzerine tab·lmı$ ~u tnr::ı:da ili.nlnr h. ' er ekleri .. b1. J tilılsa bütün • !' orme uz an, 

lar1 lllJnaın asrılik takım taklavat· 
Bo.. ... Yok yok! 

gıu.ın dn zam b • • 
nıizin dö . anı anı... Şehn-
tnek saad:~erın~e ikametg8b edin
sirnde ar: alı.m<ı.~qeın eslaf, bu mev· 
Şiındikil~de b~y)e .bir yere geJirmif. 
ht:p birlik ' us!e1ık, kadın erkek 

Fiat mürakn.00 koml3yonu dün öğ
leden f'J)nra mıntaka ticaret müdür
lüğünde toplanarak bazı 1htlkflr va
kalan hakkıııciaki tahkikat evrakının 
tedkik.lnt bltlnnlş ve karara. ba~lamış
tır. Suçlan sabit görülen bu tacirler
den bir çoğu dün adliyeye teslim edil
mişlerdir. 

Dün suçlu şoför dinlendi, gelmiyen 
şahidlerin ihzaren celbleri kararlaştı 

için yeni kararlar verildi 
gördük: Bir balık resC'Iİ... Yanında 

_ İstanbul Belediyesi Maslak yolu bir talum rakamlar ... Ba!ığın gıdai 
uz~rln~e sık sık vuku ~ulan kazalan kıymeti, kalorisi, fosforu rakamların 

d L gezıp tozmak b" • ..&: e va." Mub urrıy..u 
Fransa' ı.; arebe mini: Akıllan 
etıaleyh~ k~a:;ij~~ ~· olamaz. ~ina-
nıeleri Li rını mesud hisset· 

H zıın değil mi? 
f alt~~; of ettiler, pof ettiler. As· 
düler. ır aıtığı, bir de yukan yürü. 

Galatada bir müessese röntgen n
llınlnl yüksek fl.atle satmaktan, Agop 
adında blrl tıraş maklnelerlnl yüksek 
flatle satmaktan, Nesim 53 kuruşa 
satılması icab eden basmalan 80 ku
ruştan satmaktan, Galatada bir mü
essese kurşun kalemlerinin tüpünü 10 

- Bur d kuruşa satması lcab cdeı1ten 20 kuru-•.1· n a ne var ., H 
uı Adaya gidelim •canım.... ay- şa. sattığından, Todorı adında blri 170 

ffa.Jb k' ... kuruşa satılması icab eden kundura 
Cfiğer b'u ı. Adadan kaçıp gelnı.İf çivisinin kilosunu 300 kuruşa. ve kadın 

ır R'l'Up vardı· ayakkabısı ökçelerlnl de 12,5 kuru•a -N d' . ., 
tü:ı e ıyorsunuz! Orada bü b" &>.tması l~zım iken 20 kuruşa sattı-

Patladık B' s u· ım;dan, Ya.şua 100 paraya satılması 
esne esne d ... ır sıcak ki ... Terasta lazım gelen ilik'"' makinesi ı~nelertni ur... ":i e; 

- Peki, ne yapalun., 15 kuruşa satmaktan, Arşnk ve Avadl.s 
- M d · ··• yaldız ve kınnm vara.klan 12,5 kuruş 
C .... 

0 
•ya nu gidelim acaba? yerine 50 kuruştan satarak lhtlkAr 

O:tuınJ •• .. ••• 
tnİf Ribi bil' Rormu,, kulağımla ifit- yapmaktan suçludurlar. 
V • 

1Yorurn • Mod d • B • t • · uh k • azıyette buJ • a a, aynı ır acırın m a emesı Bundan bir müddet evvel, bir B. Nezihi, Halid ve Hüseyin mü· 
vat da unan ayni evsaftaki ze.. M h ismi d blrl lt 
1.. AdaYt, yahut Yenik" .. .. u arrem · n e • ma aznsın- gece yarısına doğru, Harbiyede başir tarafından cağnldı. Gelme-
uyordur A oyu oz- da patiska olduğu halde, flat müra- . . . d 
tavuğu k ını bu, hep, «Komşunun kabe memurlanna bulunmadığı şek- tramvay durak yennde feci bır dıklerl anlaşıldı. Yalnız Mehme 
dn bir h <>mşuya kaz gelir!» tarzın- llnde cevap verdiğinden cünnümeıı- otomobil kazası olmuş, Güzel isminde bir inzibat eri gelmişti. 
de 0 ı-ı asret ... Hakikatte Suadiyesi hud yapılm~ ve sakladığı ylrml beş sanatlar akademisi son sınıf tale- Bu dinlendi. Soförün • fevkalMe 
i . • oryası da t top patiska bulunmuştur. .. • v 
çındr.ı h ... nsanm kendi Muharrem dün ikinci ceza ma.hke- besinden B. Kemal, B. Ahmed bir suratıe ilerlemekte oldugunu 

ça vakitUZUr.suzluJı: bulunduktan hoş- n:esfne verilerek sorguya çekllmşl, Fuad isminde iki genç facia ye- gördüğünil, 'bir aralık dlreksiyo-
tan sonrag.e .. çırınek kabiliyeti oım'adık- b tt 

u pa skalnrır. biraderi Mehmede a.ld rinde İhsan ismindeki diğer genç nu birdenbire sola kırarak tram-
Ecmeb" b' olduğunu, kendi fa.brlkn.<;ı ayn bir ·- _ . v 
.. · Nı ,ır aile, kom,u evi tuttu· yerde bulundu~unu, blradıerlnln bu te aradan on beş gun geçtikten vay dıreğine çarptıgını, kaza ye-
.. - e Kad k • . <> 

dive konu ul ar ço kıra verdiler tı. ~ntlsknla.n boyattıktan sonra sattığını sonra hastanede ölmll§tü. r:ine geldiği zaman ölen gençlerle 

1 
Fakat ö~leu~~r.:tevkini k a~~~~ış~f~rak fi.at mürakabe k n- Bu üç gencin ölümüne sebep karşılaştığını, şoför Hasanı bilft
~ iki... Rıhhnu, bütün U~ ryor- troUanndan B. Sal~addln dJnlen~lf, olmaktan suçlu şoför Hasan Fu- hare karakolda gördüğiinü, söz 

;r11~ e düzelttiler. kadın) Pil J e~a.zı· ya.ptıkları cürmümeşhudu anlatmıştır. adın muhakemesine diln ikinci söyllyemiyecek derecede sarhoş 
erı e, çocuklarite .. ar e, er ek- Muhakeme, son tedklkatm yapılması agıv r ceza mahkemesinde başlan- olduğ'unu anlattı Müddeiumu-
çek~k '>alık ' Yuzerek, kürek için talik edllnılştır. · 
neşlene;ek ve tutarak: kumda aü· mıştır. Suçlu şoförün hüviyeti mt; gelmlyen şahitlerin para ce· 

Ribi giyinip m~~ı ~uaredeymif Adlı.ye Vek·ııı· tesbit edildikten sonra evrak zasile ihzaren ceblerinl, şoförün 
zamanı ve nıek· a u1 ed4trek, okundu. Reis, hftdlseyi anlatma- tahliye talebinin reddini istedi. 
kenund tertip~~ik~e .derece mü- sını söyledi. Mahkeme, gelmiyen şahitlerin pa-
rum. erıne bakıyo- D .. k İ 1 

Hani iki çoe: ~ j un a t a m mra ıya Şoför Hasan; vaka gecesi bira- ra cezasile ihzaren getirtilınelerine 
don:ltılınış bir u~ nefiı Yemeklerle ha reket etti dert Hilmi, teyzezadesi İhsanla tahliye talebinin reddine, suçlu-
turaunuz. Bir·ın8? !anın .b~ına otur- beraber birer şişe bira içtiklerini nun sıhhi vaziyetinin al~kadar-
•ızd cısı nıarızdlJ' • tib ' . 

tr; •narının bah ih• lf a· Bir müddettenberl şehrimizde bu- ailevt bir mesele dolayısile acele larca tesbit ettirilmesi fçın evra-
rına raihn ' aımın 1 rlllnla- lunan Adliye Vekili B Hasan Mene- · • •V • i 
dakilcri eu. femek yemez, tabağuı. mencıo~ıu lıtnnbuld~kt adll tedklk- Şişliye gitmek icap ettiği için, o kın müddelumumılıge verilmes • 
dUl'ur (}·~~?ı.n ucuyle dürtükler, lerlnl dün öğleye kadar bitirmiştir. gece kendJ otomibill çalı§amıya- ne, şahst bir istida ile b~ bin ll· 
bana.' le ~~ru •s.e, ekmeğini bana vbekn, beraberinde mll~eı~umU!k cağı halde garaja giderek otomo· ra tazminat istiyen müteveffa 

eınuuen ili'" ·· .. .. .. aş muavini B. Sabri ve uç muddelu-
sıhhat, i.fiyet ve l~e:o~ure =ure nıuml muavini ile adliye doktoru B. bilini çıkardığını, kardeşi Hilmi- Ahmed Fuadın babasının da da-
duYUrur. Biz • zu e n~ı Enver Karan ve B. Hlk:met Tümer nln buna muhalefet etmesine vacı sıfatile mahkemeye celbine 
kuı· de İstanbu~h'!1ı:::tle, •u hand. ~ulunduğu halde, saat on altıda. Mu- rağmen dlnlemediğ'lnl benzinci- karar vererek muhakemeyi talik 
maalesef b' . . ~a an ortasın a ~anyaya ha~ket eden Trak vapurlle 

_ B .•rıncı Çf!fıdi andınyoruz. Imralıya hareket etm~tır. den benzin alarak yola koyulduk- etti. 
ni i ter=~ Yeın~.'" !<o~uda pişe- Vckll ve bera~rlndek.l heyet, Tra- lannı, Harbiye civarında otomo- ~------------, 

. .. - Ril>ı bırçey ... km Mudanya don üş ünde şehrimize bilinin makine aksamındaki Ant Kar,. , er,· m ,. z ·, n 
•'ıl• avdet edeceklerdir. -

Yc.Inız bu nıisalde d ::.:ı • bir anza dolayısile bu facianın d"ılek leri 
Yelle h e., .. , umumı· Mınt k t" t . 
kurtulaluzur

1 
ıuz~uk içindeyiz: «İ .. ten a a ıcare vukua geldiğini anlattı. 

Vakti i 
1f1·• ~-ıye gözümüz saatte... . müdürlüğü Şoför, ilk verdiği ifadelerde, 

Eve.. ~ çe 1Y?ruz... Falıyoruz... lstanbul mıntaka ticaret mildürlü~ü muhakemedeld söylediklerlnln 

h
ki... · Serv:~hne;!~ ilededudu ?turuJı:a:ıaz ~~~1~181~e;:~~~t~~ ~izı~akyetae~!~te~ tamamen aksin! söylüyor ve çok 
aydı' recesıne gore t 1 1 J ld ğun f l e 'f nıahalle kah • b ' ay n cra edUm!ştır. Bu husustaki sarhoş o u u, ne anın ne Ş -
alcıir.ı bahçesine ~eaıne,, ya ut emir dün vilayete gelm~ır. B. Necmi kilde vukua geldiğini bilmediğini 

hı4.. gitsek? ... ece sınemaya Mete'ye bu vazı.resinde de muvatrııkı- . Mahk l 
holrunt . ": Aman ıineına da ne yctler temenni ederiz beyan edıyordu. eme re -
lak ... ~· .. Şımdi de tahtalcurulu ya· · sı, aradaki büyük tenakuzu şofö· 
Yine ko~Yatakta da haya) ederiz: Adalarda plaj seferleri re hatırlattı. Şoför Hasan: 

kaz gelir! .• ~nun tavuğu gözümüze ay ba§ında başlıyacak _Eski ifadelerimi kabul etmlyo-
1 

H-• Devlet Denlzyollan lda.r~slnln Ada- rum. o zaman ne söylediğimi 
Muhakkak k' l!lr, Anadolu hattı ve Yalova seferle- . v b d ! 

hu RÜzel ın b' ı, etrafımızı çeviren rine ald ynz tarlfelerlnln başladığını bilmiyordum. Dogrusunu ura a 
bozulduk ~ ıt!~· bu güzel hayatta yazmıştık. Bu tarifelere ithal edilen söylüyorum. dedi. 
nuza 11;; Yo • -raYed bir türlü kabı- Adnlar plıij seferleri bazı iskeleler in- Bu sırada suçlu vekili rnah· 

.. nınıyorsak· l 'a.atının ikmal l'dllcmemlş olmasın- . 
Yorsak d • memnun o amı- c;ı;an bir kaç gün için tehir edıımıştı. kemeye bir istıda verdi. Bu isti-ı 
ıztırap ' saa ete kavufmı;orsnk Ql'o dl l • ınuvaz · lik ' 5ren ğimlze göre bu seterler ay ba- dasında; müekkllinln verem has-
uk içind ek enesız , huzursuz- şından itibaren b:ı.şlıyacaktır t 1 vi. h~d d • d b lun 

di l<afanıeya : _bunun &rızasını ken- .... . ................... ....... :....... a ıg nın evresın e u - 1 

Odun fiatlerl 

Odun flntıannın toptan 435, pe
rakende 560 kuruş olarak tesblt 
edildiğini yazmıştık. Odun tıcare
tıni yakından bilen bir zat bu üc
retlerin fahiş olduğunu blldlrcrek 
diyor ki: 

uGazetenfzde bundan evvel odun 
flati hakkında bazı mah1mat var
dı. Burad:ı.kl rakamlara göre 50 
kuruş resim, 20 kuruş kesme be-
deli, 120 kuruş nakil llcretl, SO ku
ruş idare ve ~letme masrafı, 180 
.kuruş na.kil ücretl, 24 kuruş fire 
ki ceman toptan flat 420 kuruştu. 
Halbuki bu rakamlar pek fazladır. 
120 kuruş nakil masrafı yok.tur. 
DO kuruş idare ve tşlebne masrafı 
da fahiştir. Bilyük odun tacirleri 
senede 10 bin çeki ya.parlar. Bun
ların idare masrafı 9 bin llnı olur 

mumkun olduğu kadar onl.emek mak- dil' il b. 1 ı d H A .. 

sadlle yeniden bnzı tedbirler almıştır. 1 e . ıze .an ah ıyor ~· n~ mu-
Polis altıncı şube müdürlüC'fi tanıtın- tenevvı balık yemekten, kcfalın kaç 
dan tesblt olunarak Belediye d:ı.lmt türlü pişi.~il~eği, merc~ndan neler 
encümeni tamfmdan kabul olwınn b•ı yepılabileceğiru anlatan broşürler 
tedbirlere nazaran Maslak asfaltı bile çıkanlmaıı dü,ünülüyordu. 
in.erinde ve Zlnclrllkuyudan ıtlbaren Tı;hii bmılar milli mahsulümüzü 
mevcud bulunan mecbur! ıstlkarnet nefis deniz istihsa.latımızı paray~ 
lAvhalan dnha göze çarpacak bir şe- tah ·ı · · k · • '- • d b' 
kilde büyültülecektlr. ".1 ıç.ın ço ıyı, çoııı; yerın e D' 

Zlncirlikuyu karakolu geçildikten faalıy~tti. 
sonra başlıyan ve Ayazağnya kadar Fakat bugiin şehrin öyle olur ol· 
devam eden ıı~açlı kısımda motörlü rnaz yerlerinde. bilhassa lstanhul ci
vesnttln süratlen flzamt 30 kilometre betinde tek bir balıkçı dükkanı bu· 
olacaktır. labil' • k t H hik ,.,,. slak l lmtld d f- ınenı.:ı: •$ o sun... er ne • ma yo unun a ınca .şo or- . 
lert kaza ihtlm:ıllne karşı ikaz edecek metse uzun zamandanben buralar· 
IAvhalar talik olunncaktır. Dl~er ta- dan seyyar balıkÇJ da geçmiyor. 
raftan yal üzerinde mevcud bulunan Acaba balı1• mı yok? Tramvayda 
beynelmilel seyrüsefer işaretleri ço- ras geldiğim, balık i~ile meşgul bir 
~altılacaktır. Maslak yolunun iniş kı- tanıdığıma sordum: 
sımlannda bllumfim motörlfi vesaitin K b 
vitesten çıkanlınaması da kabul olun- - uzum alık çıkmıyor mu? 
muştur. Hayreth yüzüme baktı: 

Bl! ~rarlar şehrtmlzdekl bütün - t~yame. kadar ... Hatta iste-
motorlu vesal~ sa~lp ve .şoförlerine sek daha fazla da tutabiliriz ... 
bildirilecek ve seyruseter motosıklctll 
pollsler tnrnfından devamlı surette 
kontrol edilecektir. 

Buz satışları çogaldı 
Sıcakların blrdl!nblre artması dola

yısile şehirdeki buz satı.şla.n hararet
lenmtştlr. Belediye buz satışlannı 
tea.hhüd eden bayiin açmayı tenhhüd 
ettiği satış şubelerini sıkı bir kontro
la tabi tutmaktadır. Buz bayU şimdi
ye kadar bütün şubelerini faaliyete 
geçlrm.lşUr. Belediye kflfl mlkda.rda 
amonyak tewJn ettiğinden mfiteah· 
hidln talep ettiği kadar buz imal ede
bllmektedir. 

Buz satış şubelerinden bir kısmı 
yaz ve kış aylannda faaliyette bulu• 
nncaktır. 

At ·yarışları 
Fazla tren ve otobüs 

i~letilecek • 

Belediye, pazar günleri Vcllefcndl 
çayınnda yapılan at yanşlannın gör
dügü ra~etı nazarı itibara. alarak 
halkın Vellefendlye gel!§ gidişini ko
laylaştıracak tedbirler almı~tır . ..Pazar 
günleri ynpılan nt yanşlanna mıı.hS'.ıs 
olarak tren seferlerinin nrttınlmnsı 

için Devlet Demlryollan dokuzuncu 
işletmesine müracaaUa bulunulmw;ı ve 
aynca Vellefendlye otobüs seferleri 
ihdas edilmiştir.· Yalnız pazar günle
rine mahsus olacak olan bu seferler 
için 20 otobüslük bir kadro tesblt 
olunmu., ve bilet ücretleri 22,5 kuruş 
olnrak tesblt olunmuştur. 

Du hususta Belediye dalmt encil
menlnden lflzun gelen mfuıa.ade alın
nuştır. Seferlere bu pazar gününden 
itibaren başlanacaktır. 

1940 senesi zarfında 
yapılan yollar 

İstanbul Belediyesi 1940 mali senesl 
tsnasında bir milyon beş yilz bin li
ralık yol inşa etrnlştlr. Bu para §lm
dlye kadar yol fn.şantına bir sene zar
fında sarfcdılen en büyük paradır. 
Bu 1Ubarln Belediye geçen sene için 
i~aata. sarfct~ bu parn Uc rekor 
kırmıştır. Bir milyon b~ yüz bin Ura
nın yedt yüz bln lirası tdareı nususiye 
ve sekiz yüz bin lirası Beled.lyc bütçe
sinden sarfed.llınlştlr. 

- Peki amma birader, biz viye
miyoruz... Hele yazın bütün balık 
satılan yerler karpuz kavun sergisi 
haline giri!•or ... Zaten lstanbulda ba
hk satılan dükkanlar pek azdır. Bu 
satıı topu topu Beyoğluna ve İstan· 
buldaki Ba1ı.kpazarma inbisnr eder. 
Öleki semtlerdeki ıeyyar balıl:çıla· 
rın da evlerin önünden geçip geç
memeleri keyiflerinin bileceği iştir .•• 

Göıülüyo,· ki lıtanbulda balık tev• 
zi t~kilôh çok İptidai bir ıekildedir. 
Hatta cyok. denilebilir. Evet ••. Av
rupa kahvesizlikten lunhrken Bre. ' 
zily1.da bu giizel ,eyi küçük tepeler 
haline at'•up yaktıklamıı J!&Zeteler
de okuyoruz. Balık meselesi fttAit 
yukarı ayni vaziyette... Balık tutul
muyor dei.il fak at siz onu ayni ıehir 
içinde, bira.ı uzakça bir semtte bu· 
lamıyorsunuz. 
T~ilat eksikliii!.. 

Hikmet Feridun Eı 
, ..................................... .. 

KÜÇÜK HABERLER 

* Dün ynpılan beledi zabıta kon
trolunda Emlnönünde tramvaydan at
lıyan on dDkuz kişiden birer lira pa· 
ra cezası alınmış, üç fırıncı etıkıcts!JJ 
ekmek ya.ptıklanndcuı, sekiz seyyar 
esnaf caddeyi işgal ettiğinden, Bebek
te 1ınncı AleksJ ekmekleri birbirine 
bitf$k imal ettiğinden, Arnavuaköyde 
fınncı Hristo da aynı ı,ekllde hareket 
ettiğinden cezaya. çarptınlmıştır . 

* Evvelki gün Ahırkapı clvnnnd& 
bulunan ve Mehmed oğlu Necip oldu
ğu anlaşılan genç erkek cesedi hnk
kında yapılan tahkikat netlcelen~
tır. Cesed üzerinde morgta yapılan 
otopside, hadisede bir cinayet eserl 
olmadığı ve Necibin ta.bil şekilde ın
düğü tesblt edllmlş ve gömillmestna 
!zln ~erllmlştlr. 

* Yarın, snat on üçte EnılnönO 
Halkcvlndc körler, sağırlar ve dlls1z.. 
!er cemlyetı fevkalftde blr kongre at
tedecektır. Kongrenin nıznafııeslne 
nazaran yannkl müzakerat oldukça 
hararetli geçecektir. 

* Sultnnnhmcdde oturan on f9 
yaşlarında Halil Çabukel, Çatındıka· 
pı civannda snhllden denize glrmş1, 
ylizmekte iken ba§J. bir va.puron de
mir enkazına çarparak ağır surette 
y~ralnnmıştır. Hnlll Çabukel Cerrn!ı
p:ı.şa hastancslne yatınlmıştır. 

tulduğu ızın ıcınde arayalun; bo- ceaine ul11thima k il 1 bil' • duğunu beyan ediyordu. Muaye-
ınuzıı düzeltelim... Geri kal ad 0 ~ • armış. ne edilmesini ve tevkifhanede kal-

•~• c'1l zamanını a evmın çer· 
Ne nıesudınu çevC3i içinde geçirmeği hiç de can dıkça ölüme mahkum olması 

mu? Katıyen olmaz. D h"l" V k"l" d Benim tahminime göre oduncu- a ı ıye e ı ı ün 

* Kalyoncukulluğunda. oturan Leon 
isminde bld, durak yerinden tramva
ya blneccğı bir sırada, bir kenıırda 
kaynamakta olan zllt tenekesine n~ 
~ takılarak zift dökfilmüş, bu şekllde 
bazı yerleri yanmıştır. Leon, polis ta
rr.fından hastaneye yatınlmıştır. manzaraya kart' 0 ecdad ki, bir sıkıcı, patlahcı teJat<t.; etmezmif. tehlikesi bulunduğunu ilerl sü

~urahilirrniş. A~:;a:ı7c~. istiğra.ı::a, Odadaki çocuğuyle, kafesteki ku- rerek tahliyesini istiyordu. 
le aç altında bütün .~ u ır ça!ır ~· ouyle, bahçedeki çiçeği n iki yana Mahkeme; bu talebi tedkik e-
• U~u çevirebiIJ' b.RUn Yan gelıp bar sallanarak okuduiu kitabı onu bol 
ıçti mi, 0 se 1

•. ır m84J'apa ayran 
1 
b ol talnli> eder bahtiyarlığa kavut· dilmek üzere evvelemfrde şahltıe-

ı:::::::::::::: nenın en büyük eğlen- turunnut... • (Va • Nô) rln dinlenmesine karar verdi. 

lar aralarında bir sendin yap- vilayete geldi 
mışlardır. Bwıunla mücadele et- Dahiliye Vekili B. Faik öztrak bir 
mek llızmıdır. Bir kaç giln evvel, müddettenbert Floryada istirahat et-
banıı. evime tesllın çeklsl 420 l.."U· mektedlr. Vekll dün sabah Floryadan 
~tan odun verdiler. Acaba zara- vlldyete gelerek Vali ve Belediye Reisi 
nna mı sattılar?• J Dr. B. Lütrı Kırdarla bir milddet ko-

l'lıı ____________ _, nuşmu.,lardır. 

Bay .Amca.ya göre ... 

* K~ükayasofynda oturan B. öm.e. 
ıin lkl yaşındaki oğlu Mazlum evtıı 
penceresinden ba.lanakta. iken muVJLto 
ze.nesJnl kaybederek sok$ diişmfil. 
a~r surette yaralandığından Et.tal 
hastane.ınte kaldınlnuştır • 

di - Bir gazete de hen çıkarayım 

1 

... Maksadım en 
hi:~r~m bbay Amca amma münasip vermekl ••• 

uıım ulnmıyor'!m ... 

geç haberleri 1 ... Lakin zaman ölçülerimizin he· ı ... Elde bir cSaniye> kalıyor. Sa-ı . . . En iyisi gene dakika, ammıt 1 B A _ s·ı f k k 
h . 1 '-d 1 . h S Sa . d k b' . k' • . . ı mem, a at arh bn men epsı mea ea. a§ arın tasarru- nıye, ya ut c. on nıye> esem a- azım ının en son dakikadan daha isimlere b' y · ·1· k 

f d J d . . b . ı_ b b' ır emın ı ave etme ten 
un a • •• ın ısmıne. . enzıy~e!', aııma _ ır en aon olduğuna halkı ~aaıl İna!_ldır· haıka çare kalmadı ı ... 

• ~a ıele~ilirj,.. malıl ... 



19 Temmuz 1 

Hollywood'un içyüzii. 
1 

'Gördüklerim, duyduklarım 

Marlene'nintebessOmsüzgeçen Bir sünnet düğünü gece 
Çocuklu" 1 u ve 1 ençı·, , ,. 907 yılı. yani meırutiyetin ilanın- har~mağelığım kabul ediyor da ha- ~nesnelerin_ ~e ~abancı.ıı .• fi 

dan bir sene evvel. Mektebi hukuk- ben yokl bozmamak. ıç.ın ıçer gıbı 1" 
ta çok candan sınıf arkadaşım ve Kantonun ara nağmesinde yalnız göz boyuyorduk. 
Göztepe komşum rahmetli Said keman gıygıyı1a omuz titretilen, ger- Artık olmağa paılıya.o h . 

,. İptida matemde bir 
kız oldum. Bugün 

ve kecler o 
-3-

Bonjur Markne .•• 
- Bonjür... Şöyle bir Eenara ili

fİn. 
Henüz yatağından çılrınamııtı. 

Üstünde yeşil bir pijama vardı . •• 
Kendisini ilk defa olarak boyasız 
görüyordum. O da bunu birdenbire 
hatırlamıı olacak ki dudaklarını, 
kırmızı görünmesi ıçın, ısırdı l ..• 
Boyasız haliyle adeta bir çocuğa 
benziyordu. 

Senegalli zıenci hizmetçi sabah 
kahvaltıaını getirdi. Elan beyaz dif
lerini göstererek gülüyordu ... Mar· 
lene: 

- Bu gece iyi uyud&ım . . . dedi. 
Yüzüne ilk bakışta doğru eöyle

mediği anlaşılıyordu. Gözlerinin 
içeriye çökmüı olması, eJlerinin asa
bi hali uykusuzluğa delalet ediyor· 
du. Sakin, müsterih görünmek isti
yordu. Fakat Hollivut'ta yeniden 
girişeceği muharebenin kendisini en
dişeye düşürdüğü belli idi. Kırmızı 
mantolu kadının maceraıımı anlata· 
ralt k.otadisine itimad telkin etmek 
istedim. Hikayeyi dinledikten sonra 
ıu sözleri mırıldandı: 

- Zavallı kadın! Benim talihime 
dü§man ha 1... Bazı giinler bizzat ben 
bile talihimı diifman oluyorum f 

Marlene bir müddet ıustu, sonra 
bayatını anlatmağa baıladL 

Marlene'nin hayab 
- Çocul..luğum pek neoeli geç

medi. Bebekler, çiçekler, beyaz el
biseler, pazar gezintileri gibi fCY· 
leri hiç hatırlamıyorum. Pnısyada 
Weimar ~ehrinde oturuyorduk. Ba
bam hassa alayında mülhımdı. O 
zamanlar ismim Madeleine von Loııh 
idi. 

Evimiz şehrin büyük caddesi Lize· 
rinde idi, MıZlka ıesleri ifitilince 
annem beni pencere önüne getirir, 
babamı sivri kaskı ile bölüiünün 
başında geçerken gösterirdi. 

Bir gün bermutad pencereden as
kerin geçişine bakarken babamı 
yefil - Cri bi.! üniforma ile gör
düm. Babam askerden ayrıldı, eve 
girdi, beni kucaklıyarak öptü. An
nem ağlıyordu ... 

O günden sonra evde yalnı;ı; 'kal
dık. Salonları kapadılar. Annemle 
Lirlikt . yalnız bir odada oturuyor• 
duk. Anner.ı o kadar kederli idi ki 
oyun aynama\.a bile cesaret edemi· 
yordum. 

Bir sabah bir telgraf getirdiler. 
Annem telgrafı okuyunca ağlamağa 
başladı. a· - saat sonra ikimiz yola 
çıktık. Asker ve yaralılarla dolu bir 
trende bi: ,ün bir gece gittik. Tren
den indikten sonra bir otomobile 
bindik, karlı kırlarda iler1emeğe 

başladık. Sık sık yıkılmış evlere, 
devribıi4 ağaçlara tesadüf ediyor· 
duk. Niha:;et bir yerde otomobil
den indiıt. Bizi eter kokan, içinden 
iztırap sadaları gelen bir barakaya 
sevkcttilt.r. Bir yatak üzerinc'e ba· 
ham ölü olarak yatıyordu. He- 'jz on 
yaşında yoktum. Annemin eteğine 
sarıldım. 

çocuktum, aonre zayıf bir genç 
çelıremcle görclüfünüz hüzün 
zamandan kalmadır,, 

Hikmetin akrabasından doktor N dan kmlıu. demlerde, bir şangırtı: davetçi pantalonunun 
bey, Kızıltoprak.taki köşkünde oğlu- ardından bir daha, gene bir daha. (Browning) tabancasını ç 
na s1nnet düğünü yapıyormuş. Said Hazret eli cebe daldırmış, avuç mı) Arka sandala bağırtıda: 
bize gelip beni ve ıüt kardeıim Ali avuç lira, mecidiye ıaçmıı. Ayni - Maestro stopl Bir bira 
Tevfiği oraya götürdü. kaiıto bitmiyor da bitmiyordu. An~ tut. gerisinden kuqunla del 

Bildiğimiz bahçe düğünlerinde l&fllan, mabeyinci l:iey kafayı du- Maestro korkudan dibe · 
sünnet çocuklannın çadırlannın bir manladıkça cıvıtmağa batlad~~ o l>oı bira ıioelerini havaya atıP 
yanında kadınların, öbür y1111ında tekrarlatıyor. dan dun daı. dun, parçalamJa 
erkeklerin yeri olur. Ortada hokka- Aklına esip de uğnyac:ağı tutarsa lamaz mı'? .. Tefahürde: 
haz, yahudi çengiler oynar. Bir kö- diye bizim taraftakilerin keyifleri - Geçen sene, (Nice) deki 
ıede incesaz çalar: karııya da Kara- kaçmıı. bazısı sokağa sıVJfmlf, ha· konkortta birinci çıkmıttmıl 
göz perdesi kurulur. zıaı uzaklardaki ağaçlann ötesinde Bizlerde ıafak attı. Vakit 

Bundaki tertibat acayipti. Sünnet kaybolmuştu. yarısını çoktan geçmi§, Fener 
çocuk1annın ve kadınların yeri er- de kimsecikler kalmamııtı. ( 
kıeklerinkinden çadır bezlerile ay- Aramızda züppe tavvlı bir genç tra) dalyanındaki balıkçıların d 
rılmıı, yalnız saz takımı sığacak ka- vardı. Gözünde monokl, kravatın- den derine, mp çekerkenki b 
dar bir açıklık bırakılmıı. Yani er- da leblebi kadar inci, parmağında lan işitiliyoıdu. 
kekler hokkabaz, rakıs, Karagöz gö- fındık kadar zümrüt yüzük, sırtında Gene; şimdi de tutturdu: 
rem.iyecekler: karııdan kar§lYa ha- beyaz kostüm. - Bariton sesim vardır. M 
mmları seyretmektaı de mahrum- (••) eşrafından bilmem ne pa- karlodaki bir (Fete de bi 
lar; yalıı.ı7. yakından doya doya saz şanın oğluymuş. Bahası memleketi- sance) da, amatörler içjılde (p 
dinliyebilecekler. nin namh zenginlerinden; çiflikleri, almışhm. 

Orası aralık ya, gözü açıkların köyleri sayısızmış. Düiün sahibi Hemen çalgıcılara kumanda: 
hepsi omuz o~y4İ1. Akpm yak· vaktiyle uzun zaman o ,ehirde bu- - Rigolettol .. 
la9tıkça kafiltl'°lcafik gelenlerle hah- lunduğu için aralannda hukuk var. Operayı avu avaz 
çe dolmağa baılamıştı. Davetlilerin Bermutad para yemeğe lstanbula ardından (Traviata), 
çoğu köık sahibinin meslekdaşı ve gelen mahdum beyin o gün Kızıl- dan (La Toııka) .•• 
dokteır. topraktaki baba dostunu yoklıyaca- Bu fash da mayna ettikten so 

Sünnet cemiyetinde ·içki sofrala- ğı tutmuo; dügün dolayısiyle and- - Pariste (Montmartre) ııı 
rinın kurulması şart ya; burada da larla alıkoymuılar. meşhur ke.barelerinden birinde ( 
ağaçların altına boydan boya masa- Bir kenara, yalnız ona mahsus bir ke. Walk) de birincilik kazand 
lar dizilmiş. (Vakti kerahet) gelince masa konmuotu. Rakıya, mezeye Ve akabinde çalgıcılara: 
misafit.ler masalann önüne oturdu. ikbal buyurmuyor. bU.ya konyak - Cake - Walkl. 

Dedik a, çoğu doktor; bazıları katıştırıp katııhrıp içiyordu. Ötede Sandalcının oturduğu yere 
ahbap, öbüleri de göz aşiaalığ1 olan mahud kantonun hala tükenemedi- ne zıplama. ne sıçrama. Sağa 
zatlar. ğine hiddetlendi: öyle yalpadayız ki handiyse alabll 

Ahbaplardan olup bize her gefr - Bu ne rezalet, ne (banalite) l.. olacağız. 
ıinde alkolün (semmi katil) liğin- Bunca kadın derangee) oluyor. Müstahakdık. Ne mal oldui 
den, Avrupada (Anti alcoolisme) (Avrupada olsa ma parole) böyle bilmediğim:? bir zirzopun tek' 
cemiyetlerinin kuruluıundan tuttu· bir adamı yakasından tutup dıpn kabul etmek, ona uymak halt 
ran, (Vin de Vial) in, (Vin de atarlar. değil de rıedir) 

Mal'lene'nin çocukluk resmi Quinquina) niıı bile muzırlığını, içki Öfkeli öfkeli söylenmesini do- Yakayı kurtarmanın çaresi? .. 
. iptilasına sebebiyet Yerdijini aöyle- yanlar birer ikiıer sıvııhlar. O va· atlere bakıp sabahın yakl~,.!' 

Marlene genç kız iken 

aörünüyordu. Müıterilerin de ek- yip duran bir zatı ıerif, (Halka v-erir kitler ne ben, ne Said Hikmet ağzı- açıyoruz: 
seriyetle Alman olduklan anlaıılı- telkini, kendi yutar .aalkımı) fehva- mıza rakı koymuılardan değiliz. Süt - Rica ederim (mesamis) • 
yordu. sınca ne çakıştmyor. kardetim Ali Tevfik de beraber, malamayın; ıu (pittoresques) 

Marlene bu manzara karıısında Gene tanıdıklardan, (Himyeci ha- masanın köıesinde bira içiyoruz. lere bakıııl.. diyor. ı..ıı 
hayatını hahrladı, yoluna devam tt) diye li.kabı olan, yani ufak bir qrafzade bizlere: - Bizim peder efendiler, valoP: 
ederek anlatmağa bat).dı: rahatsızlığa sıkı perhiz tavsiye eden, - Beyler iıuıl tahammül ediyo\'- nımlar meraklıdır. Nerede kald~ 

Marlene'nin hikiyeaİ sağlamlara ve gençlere bile: (Mide sunuz~ Ben pek (irrital>le) tabiat- diye üzülürler! diyoruz, kahkahal 
- Babamın Rus cephesinde ölü- vücud makinesinin en nazik cihazı- liyim; (scandale) çıkartmaktan da atıyor: 

münden sonra annemle beraber Ber- dır. Babyülhazım ıeyler yalnız sıh- hiç korkmam 1 deyip dururken, bir- _ Ho?ala 1.. 
lin• deki altrabalanmızın yanına gel- lıati bozmaz, ha,aıı bile tehlikeye den: da esirsiniz 1.. 
dik. Üç •~ne keder ve sefalet içinde sokar) diyen zatı mübarek kırmızı - Davetimi kabul ederseniz son Aramızda gi:zlice karar ver 
nkit geçirdik. Ekmek yolı:.tu, et biberli turıu suyuna, bol sarmısaklı derece memnun olacağım. Buyurun, Açılmamış (Amer), (Vervout) f'. 
yoktu, hemen hiç bir ,ey yoktu ... cacığa hahre kaıık atıyor; sahanda bir deniz prömenadı yapalım, eğle- ıelerini usulca deniz bıraktık. $. 
Nihayet bir gün mütareke oldu, onu piımiı ı~cuğa da çatal ve servisi ya- nelim; dedi. Etrafzade öteye beriye el attl 
ihtilal takip etti. pan uşaga seslenmede: Hem hadise çıkmaıını ye 'baJımİ- fos çıkınca çırakmanlara çıktı: .1-

Kurfurstendam cadde.inde lı:.uru- - Bir sahanda puhrma pİfİrte• za derd gelmesini önlemek, hem de - Otelin büfesini takımiyle 
lan mitralyözün seslerini evimiz· bilir misin evlad) etrafzadenin hovardalığını görmek mış, on on iki beşlik banknot sa-r 
den duyuyorduk. Annem korktu, Keza tanıdıklardan, kapı komşu- için razı olduk. mıştım. Alacaklan olsunJ .. 
beni aldı, Weimar'a gittik. Burası muz doktor K bey de orada. Çok Delikarılı kapının önündeki asa- Sandalcıya haykırdı: . 
politika gürültüleri gelmiyen sakin anlayıılı, fazla mahçup, (Söz gümüt- balardan birini çevirdi. Bir o, üç de - Yelken aç, Cadde bostanı il" 
bir köte idi. Birkaç sene Weimar' da se sükut altındır.) atalar sözüne İman biz, yani Said Hikmet, ben, süt kar- kelesine yanaş. Eren köyündeki O-" 
kaldık, ondan sonra tekrar Berlin' e etmiılerdendi. O derece kelamsız~ deıim faytona hindik; Fenerbahçe- rapçı Herler' den şarap alacağız!.: ef 
döndük. !ardan ki nabzı saysın, termometre- deki otel (Bellevue) ye indik. Uzatmıyalım, Caddebostanına ın 

Bu anlatnklarım arasında neıeli yi koysun, arkayı dinlesin, sonunda Vakit gecenin on buçuk, on biri. inmez bir tahtahavale arkası,,. 
çocukluk hayatından eser var mı- hap yutmuı. Otelin bahçesi tenhalaomış amma saklandık. Sonra Göztepeye bir k•" 
dır} Ben çiçeklerle dolu, herkesin (Ateş VJlr mı)) sorgusuna, varsa arkestra yerinde. çıyoruz ki... 
kahkahalarla giildüğü bir ev gör- gözlerini kapama, yoksa katlarını Davetçimiz doğru içeri koftu. Çı· Senned Muhtar Alot _. 
medim. Evde gördüklerimden hep- kaldırma .•. (Kaç santigrad)) a, 37 kıp: (Gelini) diyerek kayık iskele
sinin gö:zleri ağlamaktan lı:.ızarmıf• buçuk• parmağının yansını, 38 ise sine yürüdü. Bağlı sandallardan bi· 
tı ... İptida matemde bir çocuktum, tamamını gösterme. (Nezle lıançe- rine atladık. Bir de bakalım iti kaç 
sonra zayıf bir genç kız oldum. Bu- rede mi, göğüste mi'?) ye eliyle garson; kiminin ellerinde bira ka
gün çehremde gördüğüıoüz hüzün ve boğazı veyi\ göğsü ifaret. saJarı, kiminde içki ıifeleri, kiminde 
keder alameti 0 zamandan kalma· Gözlerime inanamıyorum. Masa- de sepetler dolusu ıoiuk yemek, 
dır. Tebessümüm esrarlı ve pek ha- dakinin o doktor K bey oldu~a çerez, yemiı, kalıp kalıp buz. 
fifse gülmeği ancak yirmi yaşında bin ıahid lazım. Orkestra takımı da ııazlariyle aö· 
öirendi.ğiınden ileri geliyor. Maa- Ne çene ne çene; ne taklidler, kün ... tmede; yalnız piyanocu eksik. 
mafih fUnu itiraf etmeliyim ki bu- ne pklabanlıklar. Nureddin Hoca- Öbür sandala da onlar doldu. 
günkü muvaffakıyetime amil olan nın, kıcili Çavutun biç ifitilmemiı Daha müıteriler varken, çalgı 
kederli halim, esrarlı güliifümdür. hikayeleri: rwn, ermeni, yahudi laakal bir saat ~aha çalacaldten, 
Çocukken gü)meğe ahtmıf olsay- taldidleri; burnunu 111kıp, avurduna delikanlı otelciye parayı dayayıp 

ESİRGEME DENEGİNİN 
MtlSAMERESİ 

Atustosun 16 ncı cumartesi ~· 
a.kşaJnl Su'idiye Plaj gaz!nosund• 
Esirgeme derneği menfaatine bir mil .. 
samere tertip edllmlştlr. 

Giriş anc::ı.k 50 kuruş ve konsornns; 
yon ucuz olan bu müsamereye ışUra 
edecekler, gayet hoş bir gece geçire .. 
cekler, aynı umanda hayırlı bir it 
görmüş olacaklardır. 

'dun bugün Weimar•da kırmızı ya- fıslı:.eler vurup zurnayla çiftenara paydos ettirmif. latanbul Verem mücadelesi cea1İ18, 
naklı, bol kahkahalar atan bir bur- çalma; omuzdaılann takım açlfl, l•keleden açılır açılmaz sayha çın- tinden: İstanbul verem müsadele

9
• 

Senegalli hizmetçi kapıya vurdu, juva kadın olacakbm. Sazan bugiin-- ovaladıkları sandığı yakalayıp bir- ladı: cemiyeti tarafından Beykozda ver~Jt! 
başını uzatarak haber vereli: kü Marlem!Ti mi, yoksa eski birlerine girifi... (La veuve joyeuse) 1.. mücadeleai Beykoz Subqı dis~eıı 

Şikago'ya yaklqiyoruz 

- Siltago'ya yakl&flyoruz. Madeleine'i mi tercih etmek )lzım Saz talmnının gerilinden hokka· Çalp:dar, o seneler pek revaçta namile tesis edilen dispanaerin küf>! 
Mar1ene' nin lıazarlanması ic;irı dı· Marlene'nin km ıeldiiini dütünürüm, bir türlü ~- bazı, çensileri, kUfllti hananlan olan malUm operete aıiriftiler. F e- merasimi 19 temmuz 1941 cumarte~ı 

f&nya çıktım, har vagonuna gide- rar veremem. 9e)'redenler hep oraya üıüpniiflercli. JJer kule1inin önünd-en kıvrddık. r:inü ur. 15,30 da sayın Valiın~:ı 
rek ~İr .~i.ga.ra yaktım:. . pn ~ar dudaklarına ruj sürerek On yedi Y&fllDU iken keman der- 'Soran sorana: . Mehtap var; Fenerba~~ arahala~, Dr. L~tfi Kırd~r taraf!ndıln icr~ ~· .. 
. . Bındıgımız tren filım çevırmek öğle yemeiiııe çıkıyorlar ve kendile- • l w batlad İki lıf- - Puhl Sami };ey mi) .. Bora· bydarcla oturanlar aorüluyor. Bız lecektır. Yevmı mezkurda ıehnmizlA 
1Çm hazırlanmıt bir katara benzi- rini bekl!..en delikanlılann kollanna 81 a maga nn.ffaL ld.ene F~- t Tevfik mi).. Kadıköylü Refik birayı içip duruyoruz. he>Yarda bey hayırsever maruf phsiyetleri bulu· 

B.. .. Ma 1 il "T , epeyce mUYa .. o mn. uta ... d 1_ -L•-· --•~-~ 1_1 d 
yor... utun tren rene e met"" airiyorlar ..• Hiç lı:.imse üzerinde ari bir .• b' bil .,. uk ti d it r.. e ıene .. on7-....nı; gıı:nae&ı san- naca .. ar ır. 
gu1 ... Trenin berberi Marlene'1ıin tayör gö:zlerinde .n...h gözlükler cu_~ 1~ '-tanegun ~an 1's e- Derken efendim ı..:..:.:Lten kun~ dala da Iİfc fİle fırlatıp emirde: Davetlileri götürüp getirmek üze .. 
l 1 · 'd b b 1 · h L ' _,, - nıan ,,.-ua.. vazgeç...-.·· unun ..,..... V 1 Lu bo V '-- · uva etme aı SOi\ a fr erı er5 ese bulunan yanmıdaki ince kadına .. · d"' •· d- .._, - talı trombonlu davullu zilli. tu- - a se de sem urgt.. ...., re C::rketi Hayriye tarafından tahsi" · k f d-

1 
uzenne Uf'"' um. uır ırun aDDeare: • • l ..,, . . .... Yerır ~n 'k otrken •.. yı dızıh~ yı:mek bakmıyor. Marlene yürürken diyor cArtist olmak, sahneye çıkmak isti- löat kumpanyalarının (Yedi kiti· b -:'~!·;_.Sur 

1
tes Oots... b"tL • plunan bir vapur cumartesı gu0n; 

masasına or.ma uzere ır •ta•· ki: ·yorum> d d" den mürekkep mükemmel orkestra· oc:raoer a ınan garson roz ıııcrı, saat 14 e Köprüden hareketle 
yonda. acele çiçe~ satın. ~lıy~~· Se- _ Uzun mücldettenberi kendimi e ım. ) gürlemeğe, (Ateti bicrinle yak- rostoları, siyah havyarları. sosisle~ küdar ve oradan Bey koza. gid.e~~k· 
negallı vagon hizmetçıaı. nobette ha kadar 11erbes hiaebnedim. Se- tın ben gibi biçareyi) kantosu •Öy· Gravyera, Hollanda Rokfor peyıur- tir. Sayın azamızın teırıflerı rıc• 
bir nefer sadakatiyle kolvarda aşa- nelerdenberi ille defa bir ıehrin 10• MevlQd lenmeğe baolandı. )erini. yemiıleri dizmif. Akpun ye- olunur. 
iı yukan dolaşıyor. Üzerlerinde elan kaklannda rahatça ge7'İvor iatedi ~--•· Ba--~ ..,._.-u _..,,si Dü'w.. L•b" . L__ l d meii yenilmediği için çimlenen çim· --------------.• lb · · b I . . -,, • · vi\lllWU..L __ !!o!!.QSI DC'.1"fi' .,..,.. gun sanı ının rusım ann an tl 
suvare e ısC81 u unan Anzona lı iim yerde duruyer, istediğim vitri- :ınemurlanndan Klzım BO.yiik Akso- olan mabeyinci T bey Minyon Vir- lenene. * Patlh Halkevinden: Mayıpn i ~ 
kan koca da bar vagonunda sabır· ne bakıyorum O ladar memnu· yun taymna.ı..rıerı am-.. ıye as- .. . . L t 1 --L • FenerL-L-e a-·Llannda bir ..... _ baren her hafta salı, cuma günle· 1 ki M 1 • • b ı_ı· 1 ... ~ ._..,,......... ı11un.ın .ıı.an o annı ...._ sevennıı: ucu... ~ -.- ~erllmekte olan açık h n a yaz temsil• 
sız ı a ar ene yı e.ır. ıyor ar... num ki Adeta bu zevk beni sarhoı brUJı: fll:ti_cşl felalltlnden mütekalt ti"yat 1 "d ..ı.:~ • • ~ bir ..... kan pi-••dayız. Moda· -• 
Y 

,_ k 
1 

k d h' .. · h K ' ruc.. ~ ro ara gı emeuogı l9lD ne zaman- ... , ,,_ ,,_ lerlmize badema cunınrtesl ve paz;v 
aı..,ız ırmızı manto u a ın ır ko- etti diyebilirim Camm küçük 'bir mer um .wra.Jılıri uuucun8n öK\mü- d d" liy · . (Dü"w.. lir' dan Yoğurtçudan gelmifler de pefİ- ftı.. ... -1 .......... ftn maada her nece c:U!" 

k."l • k d" d · · • ··· n~ birinci yı1dönümü münasebetlle ır m ememıı, gune ge mı . ' .....,,................... "' ~e:ı::u çe ı mış, en ı üıuncesıne Jokanta!a. gırerek sucukla ekmek 20 temmuz 941 pazar günü ruhuna 1t- .amma Minyonu isterim) demiı. mu:d.e, yanlamnızda.... vam edilecektir. 
ş. .. . . yemek ıstıyor. haf en öğle namazını müteakip Bos- Derhal Kel Hasa.na haber orkestra Bira suyunu çektikten sonra Davetiyeler her gün Ev direktorlU" 

~ren Ne~y?rk, Pa?s~Jvanya •. O~ıo, Şiltagonun merkezine gelmittik. tancı camllnde seçme hatuı:lar tara- ile kantocuyu gelirtmitler.' (Amer), (Vennout) ıifeleri açıl· ğiinden alınabilir. Temsiller parastZ .. 
~~d·~~a _h.~ku~et~~nı ~atettı, krm· - Hakikaten sucukla ekmek mi fmdan mevlüdü §erlf ve Bay Etcü- Karayağız olmasına rağmen ne mağa bafladı. Biz acemi çaylaklar dır. 

1 ınoıs eyız. Y' ago ya ya aıı- yiyeceksiniz) mend~a~fından dua yapalacağımlan de edalı, ıeytan tüylüydü o haspa -=-===---==-==--==-=---=-m=ı-==-==--=======tIJa' 
yoruz. Üzerinde cf.slti Heidlberg> ya- a.mı en erin gelmeleri Pica. olunur. Tasvir gibi karılan olan pllf8Zllde- Rafİf Riza Tiyatroau 

Şikago'da ulı bir lokantayı gösterdim: BeJeilu Hdt . den· !erden k~ vurgunu vardı. 
Tren Şikogado dört saat kala- - Buraya girsek mi) ..• diye sor· 1 _ Montrö ;ü ,.;ıdlmlmil olan Çadır bezli \,ölmenin içine oturtu- Bu aktam bir defaya mabsu olarak fakir bir san' atkar için 

cak ... Ortal:kt \ ilkbahar havasa var. dum. ~ SMl par.arteai ıünil -.at lan mcthur karini fdıriyari için, Said Albntepe tiyatroıunda 
Marlene ile birlikte istasyondan çık- Eaki Heidlberg tamam bir Alman 17 de Halkevlmbde blr toplan" JaPI- ·kmet muad alaycılığiyle kulağı- BENİ ÖPÜNÜZ Komedi 3 perde 
hk. gen~ bir caddede ilerilemeğe l.llantası idi. İçinde saçları sıfır nu· ı.cMtJr. - ... diyor.la ki: 
La,ladık. Büyük mağazalarda çah- mara makine ile lı:.esilmit kafalar 2 - Henuı. ıelebWL - Kadmlar arasında bulunmaya. \ıı'llll••••••• l1alidt P.itkia temsillere .ittirak edecektir. ----~ 



Sürp Agopta bir 
, define , aranıyor 
JDü .,_. 

n lNl ınetre lr.adar kazıldı, 
henüz birşey bulunmadı 

General 
Franco'nun 

bir nutkn 
İngiltere ve Amerikaya 

bir çok tarizlerde 
bulundu 

Tivatroya dair konuşmalar 

Orta oyununun isim babası: 
2nci Mahmud 

'~ 
Madrid 18 (A.A.) - General _ _ . _ 

Franco. bir nutak 8 &yliyerek haıbin Kanuni Süleymanın Garpla Şark arasında aralık blraktığı kapı - Hürrem 
ıı~di!.C:. kadar olan iıtkqafi~ın.-. .aaltanla Franaiz elçisi François de Noailleı - Garbin ilk tesirleri Orta 
bır büluaamı yapIDlftlr. İçlerinde • • . _ • 

1 .. 
-~ 

. , Ameraa ve İ1t9'Krede elçileri bu- oyununa venlen ılk kiymet - Gelsm orta oyunu! ... 

i 

Junduiu halde lHitün ıefuler' bu nut· 
ku~ir. 

Franc:o Ruyadan, Amerika Bir· 
lefik devletlerinden ve ablokadan 
bahsederek dem.ittir ki: 

cRusya müttefiklu cephesine 
geçmek istememiş, fak.at hareket 
serbestisini muhafaza etmeiie ve ni· 
hai safha için b.anrlanmağa koyul
muııtur. Amerikan kıtası fe]aketi ka
bul etmeksizin Avrupa kıtasma mü· 
daheJ.eyi düşünmez. Amerikan sahil· 
leri Avrupa devletleri tarafından 
yapılacak bir taarruz tehlikesine ma
ruz değildir. 

Şchrirnizde b l Denizlerin serbestisi harbin neti-
~ırıı Belediy-e u una~ bir Ermeoi Defineni:ı araııtınlmasi için mÜsa· celerinde& mutazarrır olan milletler 

80 ıeensind/~ mu~acaat ederek ad-e verildiğinden araııtırma1ara dün için hayasızca bir istihza, kıtanın 
tlcrck Yerleşen ısıb' an ?ehrim~e sabahtan itibaren Süp Agop mezar· gayri insani ablokasının tanımadığı 
tdar altın Parası vhulu~ mılyon .~a hğında tesprt olunan aahada ba~lan- beynelmilel kanu~lara geli~ce ~u~-

Parayı 1293 R h a~ dedesının mıştır. lar da kimsenin ınanmadıgı buyuk 
ip Agoptak' .1 us arbı esnasında, Taha . B l d. M 1. bir komediyadır 
~Ü .. • . ı aı c mezarlığına göm- rnyata, e e ıye, a ıye "f'e H b. . · . . b' .. ·· ·· 
"' :-ıu ıddıa et . . Emniyet teşk']• t •• •11 • d ar ın nehcesının ıı uçuncu 
Belediy ... k d mıştir. kil 1 . ıba' ı hmumessı erın en kuvvetin müdahalesile değişebilece-

arı it'b a ının hu iddiaıını oa· teş o 1.S1an ır eyet nezaret et· w• •• ddi k . b' del'· 
~ .aıa alarak defi . mektedir. gını ı a etme canıyane ır. ı 

laası ıı.ın rn" d nenın çıkanl~ Jile olup senelerce devam edebılecek 
.... i\A uaaa e ve · · F k D fin · '- -b· k d ·d l A ... ••ıaliye y kAI • rmıştır. a at e eyı na er veren a mın ı - ve neticede iktisadi vaziyet eri v· 
fderek Med e. 'K_ctı de müdahale diasına nazaran tespit olunan saha- rupa ile ticarete bağlı olan memle
inrnle1ine . ~~1 d anunun bazı hü- da toprağı dört mette kazmak lanm ketlerin yıkılmasına sebep olacak 
~Ye ııit oldıs ~na e~ definenin hazi- gelmektedir. Dün ancak iki metre cihan.,ümul ve hudutsuz bir harp 
fa . ııgunu ıdd" . . B " 

z:ye• karşısında ev~a ~tmış~r. .u kadar biı. saba açılabilmiştir. Bu iti· açmak demektir.> . . . . 
iltarılrn851 v .ela de(meaın barla define mevcutsa ancak bugün General Franco, harbm ıyı hır 
L c sonra kıme •t ld h ~ 1 d w •·t l'ltıurı tl'..ıı'>it" k I al 0 U· veya ut a yarın sabah meydana esas üzerinden baş ama ıgım, mu -
11111

11111 
• 

1 arar aştınlmı~tır. çıkanhbiJeeelttir. tefiklerin onu kaybettiklerini ve Rus· 
111111111111111111 1 h b' t' ·de 111111 •11ı1111111111111111111111111111111111111a••ı yaya karşı &çı an ar ın ne ıceyı -

ğİ§tirmiyeceği ve yal111z felaketin 

Yazan: SEL 'AMI I Z Z ET. 

İkinci l\lahmud'un kılıç alaya 

• tir. General Franco sözlerine devam Bize Garbın kapılannı açan ilk nu Refik Ahmed şöyle anlatı- da: ••Kol oyunu denilen oyun gün !~~~ ~~~ 
vüııatini geni~letebileceğini aöylemiş-

r:-ı. I 0 
' . O • · O ederek _Jeın1· •tı'r ı..ı· : 

0 
. o ,. ~ Türk 1 inci Süleymandır. Kanu- yor: begün Derunu Enderunda revaç 

e Ç İka et kO . . cAlman ordularının Avrupa ve -• Ga il Sa kı d ki k buld ~ 
Bclçik d nservesı fabrtkalan hriııtiyanllğın çok uzun zamandan• 1U rp t e f; t ~sın a b a- .. zurna, çiftenara, davul köç~k ugu residei rütbei elcüniin 
knlar: a et konservesi yapan tab- için icab eden hayvanlar Almanya.dan beri beklediği bir harbe ba§lad~klan pıları ~ç l a : « ~rp v~a havalan çalmağa başlar, sırma fünun . ~larak takli~de eli ve 

tıarapeç~n seneki harekat esnasın- getlıfünıştır. Şimdiye kadar 10.000,000 sırada gençlerimizin kanlan Mıhver gelmesın. ben Garba gıdecegımn işlemeli mintan, canfesten sırma mukallıtlikte medhali olanlar 
tını aıt 0 muştu. Şimdi bunlardan k t k k ff k 1 tıneıı: ısı h:ı.lka et konservesi yetiş- u u et konserv.esı imal edilmişti: arkadaşlarımı~ınldne arııaca .. tır. dedi ve buna muva a o ama- saçaklı eteklik giymiş, sırma ke- hafi ve cali taharri olundu)) den-
Hnr için tamir edilmiştir. !iı~~ kutu 400 lla 800 gram halis eti Ordun fl~nJ~anrı. berab~re; .muda- yınca geri dönerken aralık bırak- merli başlan açık uzun saçları diğine göre padişahın bu oyuna 

.. ı... P esnasında Bel lk d va. etmektedlr. faa edecekierı memleketımızın mu· v k d ' ' y • ••ı:.ıı VC? k - ç n. a pek ço.k Bu konserveler nüfus başına olarak k d _ı_. t 1 . anımızı tekraı tıgı apılar an garp yavaş yavaş, kırma kıvırcık bükülü elleri pi- da merak sard1gı ve belki de 
oyun oldü~ünden fabrikalar Belçika a.ba"-'- ktedtr a ~ra ına o an ım in b' ahın tl b' .... lınev l ' ' • u.=ıe tevzi edilme . ediyoruz.> . b ır z e e ıze suzu .~e lrinç zilli köçekler oynamağa b~- omahbubıı a düşkün padi~ahm 

lJ f Qarı5 tan da ekmek • il t" ·ı· General ı.utkunda uzun uzun Is- başladı. Evvela Roxelane (- Hur- larlardı. (1) Bunların arkasından köçek oğianlan yüzünden bu o-
ıı ~Ugartst.anda, ha . ty eş ırı ıyor panyanın İçinde bulunduğu iktisadi rem Sultan) OllUil arkasından da yüzü kahve telvesilC boyalı Üze· yunun gelişmesine yardım ettiği 
t~~ çıkarı.lmakta cia~~yetl kdol;yı- eden bu lı:oml&Jon, bulda.yla. kar14lk müşkülattan bahsetmiş «dün ispan- Fransız elçisi François de Noailles . d ~.,.1d ı bo ' ta- de muhakkak addedilebilir. 
2.tr ek kalıteslnln 1 1 

.arışı .ara yeni ekm« tipi hallla.ıannın hazır- yanın iki milyon ton hububatı var· . rın e ~ an yapı mış Y en 1 
he ant Nazın KuŞef.1 leştırilmesl ıçt.n laıım_asını, Ziraat meıctep ve enstitü- dı> :lemiş vl! şunları ilave etmiştir: girdiler. risi, ayağında kırmızı yemeni, be- Orta oyunu ismine ilk olarak 

Yet toplan t .n emrlyh bır lert laboratuvarlarm.a ve aynca. Rus- B' Ar' . "b' b' y H'" r d 1 kusak b d y · b' • ·· · ·· taı. trıüd-
1
. ~ış ır. Içtimada. hubu- çukla. Sofya.da bulunan .. . _ c ız Jantın gı ı ıze buğday Türk _ Fransız dostıuguna ur- ın e şa • , aşın a egrı ıı 11232 de tesaduf ediyoruz. 4•Gu-

lı~: rnu ur ugu §efl, değinnencİıer bir- raat 1sta.syonlarm.a tevdi ~~U:. zı vererek yardmıda bulunan dost rem sultan amil olmamış olsa kül8.h <ıtiryaki» elinde lülesi kısa ranlı Hı.zır efendit\in Abdul
tuıt'rl~d:ss~~r ziraat nümun~ enstl- Ticaret Nazın . Dr. sı. z~orov'un memleketler. b~~muşsak da unutul- bile sultanın Fransız olduğunu sapı iple beline bağlı bir çubuk- mecid ve Abdalazizin Kağıthane
~ tnutehassısıa~~~~· ekme.~ .. ve daB !daenı birdemnyle Bulga~da: ~atimızin?18:1ı~r. ki dıglelr bazkıları ~eml~- bilen halle bu dostluğu tabii gör- la meydana gelir, köçeklerle bir- de yapılan sünnet düğününden 
ll6ftnde racat Jn'.ldur- u6 y, çav ar ve mısır eı .. me6• el 5-e ıaşe yo annı esmege ug· . . . 

nUJgn 
1 
n birer kl§l hazır b 

1 
rak mak üzere üç tip ekmek satılacaktır. ra .. mışlardır. müştür. Ondan sonra da Noaille lıkte dolanır, raks esnasında tu- bahıs manzum eserınde orta oyu-

r standa. l u una y i . . ·ı . '"ld -tin terki . 'enen bugünkü ekme- 3 numaralı ve ~50 .gramdan ibaret Buhranın en şiddetli anlarında bi- padişahın huzuruna yen çen haflıklar yapıp seyırcı erı gu u- nunun ismi geçmektedir: 
tnlştır. bı ve kalitesini müzakere et- b~amlaık.y ekm.eğinın fıatl 5,5 leva., 800 le Şimali Aroerikadan satm almış yumruguy ile ginniyen ve diz çö- rürdü. Bundan sonra p~ekar, ba-

F•· gr ve sıfır numaralı beyaz ek- b 1 d ~ 
100 

b' . b 1 'd' G d dilimli' k y li ,.J k Orta oyunu çeşme oyunla diğer 
~ırıeğı ıslah mek ise 8 leva 850 gramdan ibaret u un ugumuz ın tonu ıt a küp etek öpmlyen ilk elçı ır. ar- şın a avugu, e n:Le şa baziçelcr 

lllaksadlyle teşek.küı çavdar ekme~ İ\ levaya satılacaktır. e_tm.e~e u.ğr .. a. ştık. Fakat. mümes.sill.e- bm ilk tesirlerini de yeniçeriler şak, ağır ve vakur bir eda ile 

G 
b ı b EyledileT cümle etfali seraser dil-·u• N ·u· N AN s. K ~mızç~ k~.t~Amn ga~kret erB! ı 0.r rtiı!· üzerinde görüyoruz. Garpta kral- meydana gelir, yere kadar eğilip 

1 LOPED•s• r. un a en a ır eşı eve. dul başıu- h Un elamlar ve oyunun ~mini reı.a (Z) 1 1 leri birdenbire ihracatı meneden bir !arı her harpte ~r . a~ının . . .~ . 
5 

• k. . Mesire yerlerinde, bilhassa 
_ kara~ almışhr. . (a gören yeıuç~rıler. <ıPıdı.ş~h soyliyerek. '< ••• Oyunun ta lıdinl çamlıcadaki Esma sultan bağm-

s ti 
. Hıç kimse İspanya kadar Amerı- ö--ıümüze düşmedikçe harbe gıt- aldım. Çalsın çalgılar, usul ve d ht . k .• 1 1 . ovye e B it k fil . · k . . . a me ap ve lÇ ı a em erı yapan Tırnes rlO a 1 OSU kanın ıspanyolca. konuş~?.. ısmına, meyiz! ıı derneğe başladılar. ahenk ile efendilerı.me temaşa et- 2 nci Mahmudun usta mukal-

len bl gazetesinden . Avrupana. Amerıkada gozu olmadı- · tireyim.1 » der ve bir taraftan saz 
~hd dr llla.Jtrueye na~~ n:ı.klen _bildin 1933-1937 senelerinde tn.şa edilmiş ğını söylemek salahiyetine malik de- 1 inci Süleymanla 2 nci Sellin· b 1 b. . tar ftan b litlcr arattığı ve kol oyununun 

· ı eden te -....ran, Lenmgradı 700 e tonluk 14 kıl m1si. J d h . kA • • d gır· n aş ar ır a oyunun e.ş a- _ takdirde hlike tahakkuk ettı•· r. avuz ge ğildir. ki kıta arasın a arp ım an- den sonra had bır evreye e . ' . . enderunda revaç buldugu o ta-
~Üz ka.lıt~altıkta Rus donanması~~ ~~cf'~: . sızdır. Çünkü uzun ve. netic~siz olur. gbur düşmanlığı Garbın Şarka sı bırer bırer meydana gelır ve rihlcrdedir. 
etıernez bi Cıncı:ın faaliyete devam ;;..,·· Sa'- büyük den.iz.altı. Bunlardan General İspanya sıyasetınde her .,_"<;1d .. v •• n kuvvetli delildir ancak bu zaman oyuna başlanmış 

B r hnln gel ft'·t· 1-yU :ıı...ıa, Pravda, Svosda'dır. 1936 da . . v· 'kl"k b h · S\U'\U ugune e . d A k hh f a·· a 11 Hızır b u harbin b - ec.,,,,, ır. tezgahtan lndirllm.işlerdlr 1900 to hangı hır degışı ı ten a setmemış . . d .. Yill .. öğülmeleri sa- olur u.ıı ya sa a ı ur n 
ı~;i l<'ransız ıst:t~ıcınd~ neşredilen Iukturlar. 102 mllimetrellk iki top~ ve demiştir ki: cTarihte ilk defa rıçilerın .. 0

A up s ' a- .. efendinin Lale devrindenberi gc-
da/ı .bu de.nluıekl kğtne gore, Sovyet- lkl mitralyime, sekiz torpil atıcı ne olarak lspanya kendi mukadderatı· l '\Y ve hükumet kapılannın y Vakayıı letaifi Enderunun: lişmekte olan ve bir türlü isim vc-

11 ıbarettır: uvvetıert şunlar- mücehhezdirler. na hakim olmuştur.> l :mcılara kapanması ilk Garp te- «Kol takımı meydana zuhur ve ·ı . 'bed b t ·11 ' 
9JG da 

1 
Rus B Itık fil ··ıA ll 1 .. Al.. • d'" tek .1 ttikl . rı cmıyen şu e az emsı er1nc 

lu1t iki ıışa edilen bebe . 
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a osunda beheri 600 ton~ ....;derine karşı kolay aksu i:ime er- usu u c:ı.uengı um 1 e e en k . ·x.· d . . t 1 tıı"!!:raa~rbpltJo muhribi <~~sk ;e~~= ~:_ 251::0nza.ıd tı ddaha vardır. En >:eni- Tünel seferleri tatil ~ıir Garp kültürüne karşı koyan- cureunalar tab'a fütur vermez ise en~öın en ısım akmış 0 
ma-

~<?t t.c: unlar 130 mm a entze lndlrilmıştir. il k •? · . . 1 • . ll'd 1 sına ınanılamaz. 
0 

•Pla nıi.ıcehh metrelik be- Schtsuka tlplndc'kller, 27 mnımetrelik ed ece mı. l:.ırın başında da daıma yenıçer - de ıçlerınde meşhur muka ı ko 
tory-~~dy tlplnde ı!~~~İ 

2600 
bir topla, _blr ta.yya.rcyle, dört torpil Tünel cer kayışının eskimesi yüzün· l -...ri görürilz. Genç Osman, 4 ün· başı İbrahim Pişekan hilekarla- 2 nci Mahmud usta taklitcilerl 

ltöre Y~p~unıar ıtaıyan pıi~~~! atı~~km.':tce~hezıtdlirler. den tünel seferlerinin a~ a.yı o;- <'Ü Murad Köprülü ailesi de ısla- rile her şeyde imtihan ve dihanı huzurunda toplarnağa çalıştığı 
1.ı..";ır to ınıştır 130 mnı • • en za ı ar 21 tanedir. 1930 taıarın& doğru tama.men ta.Ul edil- • .. . . d . . . . N J>la nıü~hh d metl'elik aı- le 1938 aras>..nda yapılmı§tır. melert muhtemeldir. Tramvay idare- 1 t anırrıA.gya kalktıkları zaman hezeyanlarına gelen sozlerde hep- gıbı bu oyunun a ısmmı vermış 

0tvlk sı f ez lrler. · · riş tt•x.· k la y y- · 'd · ld v h ld 1 cald llldo nı ından 12 tan k1 ••• sinin Amerika.ya .sıpa e ı51 ayış- lainı b ocakla mücadele etmiş- sı resı eı peyman o ugu a e o a ır. 
~ e es tor- Bunlardan maada, 1914 den evvel lamı imal olun.dutu haber alınmıştır. c a u . . kli anı · · bet başlann . 

yapılmış geınller de vardır. Bu kayışlar ağustos ortasına. kadar ı 3rdir. Bu mücadele devam ettiği şe şem e~e nıs. . - Bir gün bağda keyif çatarken: 

Maarif V k'l' ~"ı dün .. w e 1 ı B. Hasan - Ali Yü-
dlirl;: w .. oıdeden sonra Maarif Mü· 

.. gune • • 
l'rıiif,t•j ı .g~trn.11 ve orada v~kalet 
}'~ riya ş ~tının ıştirak ettiği top]antı
ltı,k,1 set l'!tmiştir. Vekil, lstanbulun 
f)I "P Vaz' • ·1 l .1 lrıuış •;etı ı e n h!\ssa meşgul 

Ve alakadarlardan izahat al-

mıştır. Mekteplere veril~n bir emre 
göre tatil kUTslannda vazifco: aldıkla
rı halde gitmiyen muallimlerin isim
leri Maarif Ve1'.Bletine bildirilecek
tir. Yukandak: reıİII! dünkü toplan· 
bda alıD.DUfts. ' 

şehrimize gettrtllebllecetı taltdlrde :le- müddet de Garpla Şark arasında- dakl kispet cümlesının şanı ve cıGelsin ortaya oyun» demediği 
!:~~normal şekilde de"Yam edebile- ld kapıların her an büyüyen ara· cinaslılm~~e~ hb~r 00b~rinint gıkddayı hiç malüm değildir, fakat böyle 

· • lıklarından tiyatro geçememiş, ~ı 0 . Cl.6~' U: ~ . a .. ar ferman buyurmuş olması da kuv-
Fırınları teftit ard kadar açılma- soyleştıklerı tecms hiç bır soze vetıe muhtemeldir. 11Gelsia orta-

1stanbul Belediyesi ekmeklerin, şeh- kapıların ına makis olınadıgın-dan kolbı:ı•qya d d 
rin muhtellf mıntalmlannda muhtelif smı beklemiştir. Bu kapılar da . ~ ya oyunıı fermanın an sonra a 
çeşnllerde çıkması dolayıslle bazı şl- · Mahm d devrinde «Vakai cnis ve kol takımına celis olan oyunun adı: Orta oyunu kalmış 

2 ncı u .. .. . b 1 d fi 
kAyetlere manız kalma.kta.dıı'. Beledi· Ha . il ılmış oldu gumuş reıs un ar an ne ıs saç- olacaktır 
ve lktl.sad temmlnüdür:~e.ketmtedbeltlrçqnis1.nı _ · yrıye» e aç d ·şunu ve ma yetiştirdiğini... şeklinde anlat- 2 nci Maıımudun herhangi bir 
de birliği ~ er mıe- 2 nci M.ahmU serpu y -

r:lnde tedklkler yapma~ta.~: . kı f tini değiştirmekle kalmadı, tıgı oyun yukarıda anlattıgırnız sebeple bu temaşaya verdiği kıy-
Diğer taraftan Belediye müfettl.şlerl ya e . ,.. . t• acı~ sıhhi sa- oyundur. met ve kültür sah:.~ındaki ıslaha-

her gün şehrin muhtelif mıntakala- askeri, içtımaı, ık ıs 1
• • • • . 

mıda. bulunan tınnlan t.ertt.ş edlyor- h 
1 

d devlet teşkilatında da 2 ncı Mahmud devri mesıre tı tıyatronun, asıl sahne sanatı-
Jar. Bel~iye rels muavini B. Lfttfl b~ ar: ve 'tikler yaptı· killtür devridir. Tatil günleri halk ka- nin de ilk temel taşını koymuş-
.Aksoy dün sabah erken saatlerde ya- ço yem . ' . dınlı erkekli İstanbul mesireleri- Selami İ:rı;et Sede:J nında. Belediye müfettişleri olduğu sahasındaki ıslahatı ile de tıyat- w tur. 
halde en çok şik!yete sebep olan . B yurunuz!» dedi. Garp ne yayılırlar, çayırlarda, baglar-
Top.kapı, Edimek.apı, Balat, Silivri- roya. ek« tul . talebe gönderil- da saz, söz, çengi, meddah ve bu 
kapı mınta.k:ılanndnkl fınnlan teft~ meml e erme · 1 1 h k't · · 
etmiştir. Bütün bu mıntakadaki fı· mesi, Osmanlılar hakkında yazıl- nevı oyun ara oş va 

1 geçınr-
rınlarda etmek, çeşnist bazı değişik- ınış frenkçe kitapların tercüme lerdi. 
l.W.er ~t.mekle beraber iyidir. . . . ı k 2 · Mah d d b ~ 1 Maanıa.fih, fena görülen bazı ettirilmesi, tıyatronun mem e e- ncı mu a u e6 .ence ere 
ekmeklerden nümuneler alınarak Be- timize gelmesi için açılmış olan düşkündi, bilhassa Çamlıcada 
lediye t:lınyahane.sine gönderllm.l.ştir. d ·· y 

Ban fınnlann da ilk ajpzlardakı ek- ilk yol ur. safa surmege bayılır, halkın 
meklerl etlk.etsi7. olarak satışa sev- 2 nci Mahmud devrinde halkın eğlenceleri ile alakadar olurdu. 
kettiklert teshıt olun.mut ve haklann· ~l diM ragybet g~terd'M oyu- Gene «Vakayil ıetaifi Enderun» 
d& eeza za.bıtıan tutulmU§tur. ~ en .,.., ~· 

< ı ) Kadın!ar.ı verilen temsiBerle sn
r:ıyda ve kon:ıklardak.l eğlencelerd·ı 
~r.giler de oynardı. •Parıl parıl uznn 
saçlarını arkalarına salıverirler, bey:ı.:ı 
göğüslerini yarı yanya açarlar, üstle
rine tüI gömlek. pullu kadifeden ca
medanlı ye~k. sırma saçaklı canfes 
eteklik, ayaklarına yumuşak oyun ter
liği giyerlerdi.il 

(2) Selim Nüzhet. Tü~ temaşası. 

Sahlte: 10'1 



Sahife 8 ~KŞAM 

r HER AKŞA!\I -, R k.. ~ . i Çimento tevzii lijll@fi•ll:ll ı 1 
~ etR ntıtAYE omancının opegı ~ .. . . 

~ H .. . h" l • Bolgeler arası atletızm 
'!!!!!! r ususı ınıaat sa ıp erıne . 1 " -

Çocuklar güıiiltuıcrl ue m.ah:ıllcy,!ı\ da uçsuz bucaksız kırlarda. kemlklerl- l .1 k l şampıyon ugu yarın -------------------------: 
nynğa kaldırıyorlardı. Mil.hnıud Mecdt ne kadar ısl~an romanının knhra- nası verı ece Ankarada yapıliyor Tefrika No. 8 
camı kapattı Masasına oturdu. Bir manlannı küçuk bir dağ evlne getlr- At ti b" . ır-· . k 
cnzetede tc!rİkn. haUnde çıkmağa baş- mlştl. Onlar ocağı yakmı.şlardı. Islak İstanbul vilayetine verilen çimen- ı le zm grup ırınc ıgıı;.ı a-
layan romanının son kısımlarını ta.- elbiselerini ~~radn. kurutuyorlar ve toların in~aah devam etmekte olan zanm.ış olan. Ankara, İçel, Izmir, 
ınamlamağa çalışıyordu. Masasının tatlı tatlı, gulere~ konuşuyorlardı. hususi ir.şaat sahiplerine tevziine Trabzon ve Istanbul bölgeleri at
onü küğıd tomarları ile dolmuştu. Muharrir_ kendi bnşınm içinde ya.- başlanıldığın• yazmıştık. Çimento l t• t kı 1 d Tü. ki-
Od~da tavana kadnr sigara dumanın- rattığı bu aleme o kadar dalmıştı kl, . kk 1• e ızm a m an arasın a r 
dnn küçu ~ küçük bulutlar vardı. sokakta bu s fer evvelkilerlnden çok tev?:ıntı ha ında a akadar .maka~- ve bölgeler arası atletizm şampl-

K 1 1 1 eline aldı Romanın en büyük bir gürültü olunca gene yerin· lar kaza kaymakamlarına bır tamım • . A k d 1 ak a em n . . 1 •. d . . yon151 yarın n ara a yapı ac -
can aııcı yerine gelmişti. Biraz düşün- den fırladı. Bir köpek sesi, acı ncı b r gon ermıştir. 
dukten sonra şoylcce yaznuı.ğa başln.- köpek feryadı ... Cingözün sesi... Ve ço- Bu tamime nazaran çimentoya ih- br. 
dı : cukian.n b_:ı.ğnşmaları: .. 

1 
tiyaç gösteren binanın mesul mima· Her bölge takımı bu müsabaka-

~Kırlıır... Şehirden kilometrelerce - Cmgcrz. Znvallı Cingoz · Ne oldu rı kaza kaymakamlığına müfredatlı lara 20 atletle iştirak edecek ve 
uzakta kırlar ... Ve bardaklardan bo- mna oğlum? bir liste verecektir Bu liste üzerin- ·· b ks 
şıı nırcasına ya~n yağmur... Ikisi de - Sahibine haber verellm... Ecza- d .1 k . · "k h gerek bu musa akada ve gere e 
' - t ·• ıı h -en ven ece çımento mı tarı usu· . . . . . iliklerine kad:ı.r ıslanmışlardı. Genç neye go ure m ayvam... • • . grup bırıncilıklennde iyi derece 
kızın sın! sıklam saçlarından bir tu- - Amca, amca ... Cingooü otomobil sı hır deftere kaydolunacaktır. Bır . . . 
t 

· ·· t ısı k 1 e çir.nedi in•aat için yalnız bir defa çimento alan veya 1stıdad ve kabilıyetleri 
amı yuzııne yapışmış ı. a nce n- ı:; ... " 
tarlsı vücudünün hatlarını meydana Mahmud Mecdi odasının kapı.sun verilecek ve ikinci defa alınmaması ile dikkati çeken atletler 24 ağus-
cıkarmıştı. Bazc;ı enselerin~cn 1Ç<?rt açtı. Merdh'<?nlerden tel:işlı, heyecanlı için alakadar makamlar icap eden tosta şehrimizde yapılması tekar-
r,lren irl soğuk da.mlalar vucudkmnı çocuklar çıkıyordu. Bunlar g ne hep tedbirleri alacaklardır d T .. k' tl t• b" · 
iırpertlyor gülerek '.ierln derin nefes bir ağızdan Cingözün bir ayağını oto· K k k 1 · • t rur e en ur ıye a e ızm ırın-
alıyorlardl'. Fakat m8Sllddular. El ele mobil çiğnediğini, kanlar içinde a.şn- laza .1 ayhma. am a~ ~mnı?.'fe dme- ciliklerine şahsen davet edilecek-

· .: · ..b ~·d ttı" - ledil R mur arı ı e er ınşaat ıçın mu re at-uzakta goruucn ev hayaletlerıne dvo- &• a ya öım soy er. omaııcı o . . . . .. . • !erdir 
nı koııuyorl:ı.rdı ... • hail lle aşağıya fırladı. Cingöz ıkl gözü lı ıhtıyaç lıstesıne gore verılen çı- · 
Yazisının tam burasına gelince mu- ikl çeşme ağlr.yan, küçük bir kız çocu- mentoların gösterilen yerlere ve Müsabakaların seçmeleri sa.-

harrir m!ifalş bir şangırtı ile yerin- ğunun kucağında ıztırap içinde ba~ı- tespit ob:ıan miktarda kullanılıp bahleyin, finalleri öğleden sonra 
den fırladı. Odasının bir camı kırılmış, rıyordu. Erkek çocuklar bu kn:r.ayı ya- kullanılmadığın:ı dikkat edecekler- olacaktır. Bu müsabakalara işti-
lçerlye, dış meşını en aşağı ıo - 15 pan otomobm durdurtmuşlardı. Şoför dir. rak edecek İstanbul takımı dün 
yerinden yamah bir futbol topu düş- mevklinde oturan biri ile, eller1nl kol- ç· t .. t .1 1 d b 
milştü. Ah bu çocuklar!.. Ah bu ma- !arını sallıynrak, bir takun hlddetıı ımen ° gos erı. en. ~er e; ~n aş-
h:ı.llenln çocukl:ın! .. Sokak lç'nde tta harekeUer yaparak münakqa ediyor- ka yerlerı: ~eya bıldırılen ıhtıyaçtan 
futbol maçı yapılır mı ya? ... Hay yu- l&rdı. Nihıı.yet Mahmud Mecdlyi gö- daha :ız mıktarda kullanılırsa bun
murcaklar! .. Muharrir saçları darına- riınce hep birden açıldılar: lar hakkındn ceza zabıtları tutula-

atletizm ajanı B. Ali Rızanın baş
kanlığı altında 23 kişilik bir ka
file halinde Ankaraya hareket et

miştir. Ankara müsabakaların

dan sonra şehrimize gelecek olan 
atletler Zonguldak bölgesinin da
veti üzerine Zonguldağa gidecek

lerdir. 

dağmık kafasını camı kırık pencere- - İşte sahlbll ... dediler, amca po- caktır. Bu hususta Milli Korunma 
den dışarı çıkararak seslendi: lise ver bunu. kanununı•n hükümleri tatbik oluna-

- Bu ne reznlet! .. Romancı deh.şetli bir hlddeUe oto- caktır 
Şimdi çocuklar yaptıklan marifet- -nobile yaklaştı. LAkln birdenbire şn- · ---------

ten korkmuıılar gLbl bir yere toplan- şırdı. Karşısına her nedense iri yarı, B 1 
maşlar hep bir ağızdnn: güçlü kuvvetli bir erk.ek çıkacağını asra yo u 

- V~llahl amcacığım. nasıl oldu bU- zannederken şoför mevkllnde platin 
nıem ki!.. renkli saçlı, kıpkırmızı dudaklı, kir-

- Bir kazndır çıktı işte amca... piklerini maviye boyamış bir genç ka-
- Ne olur, topumuzu gt>rl verir mi- dınla karşılaşmıştı. Muhnrrlr mnvı b:>· 

siniz? Hani c.rn.mızda kulüp yant k dn ı l'nlı kirpiği ilk defa görüyordu. Platin 
Diye yalvarıycrlardı. Öteden beri co- mı. ı;larla, inadına kırmızı dudnklann 

cuklnra, hele sok:ı.k çocuklarına karşı ve m:ıvı uzun kirpiklerin ne güzel blr 
pek yumuşak bir adamdı. Bilh::lSsa .so- tezadı vardı. Genç kadın kocaman 
l•nk çocu~u· onu dalma düşünduren endi.şell gozlerıe cna ar diler g!bl bakı
blr mevzu idi. H:;ıttfı. bunun etrafında yor ve: 
bir de roman ynzmnk istiyordu. Haşin, - Çok müteessirim efendim, sızın 
rerser! kimsesiz sokak çocuğunun ce- kOJ?C~lnlz değil mi? ... Fak:ıt bu çocuk
birle, şiddetle değil, güzellikle, tatlı- l:ı.ra bir türlü derd anlatamıyorum ... 
likln adam "'ulleceğtne kani idi. Bu- Nerede ise yaralanan hayv:ın uğrundn 
nun i~ln sokakh birer çltt kapkara l>enl kurbnn etmeğe kalkacaklar ... İs
fareyi hntırlntr.n siyah, kirli, çıplak terseniz zavallı yaralıyı hemen otomo
ı:yaklarile futbol oynamağa kalto,,an bllle bir baytara götürellm ... Hemen_. 
çocukları fazla yalvartmadı. Onların Zaten yara blr bacağında, diyordu. 
hir yanıl\ bohçnsı halindeki toplarını Mahmud Mecdi: 
aşağı atarken: 

- Dikkat ediniz, dedi, öteki camı da 
kırarsanız ikisini birden ödetirim si-
ze ... 

Bereket versin ki mevsim yazdı. Ha· 
ve. sıcalltı. Bir pencere camının kırıl
ın:ı.sı iyi kalbli !l'luharrlrlmlzl o kadar 
111h11tsız edeme?Ali. Tekrar masasına 
otururken ~ocı;klann hallne gülüm.'!h
yor ve kendi kendine: 

- Spor klübünüz t>k.slktll.. diye 
rr: 111ldanıyordu. 

Bu esnada ıoır_aneının gözüne bir 
kosede kıvrılmış, Adeta acır gibi ken
disine bakan köp~ğl Cingöz ilişti. za
vallı hayvan bugün hiç ha•ıa alma
ım.ştı. 

Mahmud Mecdi: 
- Haydi seni biraz sokağa salıve

reyim!. .. Bir parça hava. al do. gel. .. 
Hayvan bunları lrellmesl kelimesine 

anlamış gibi o.yr·ğa kalktı. Muharrir 
kapıyı açtı. Cingözün merdivenlerdeki 
hafif aynk seı; I kayboluncnya ka.dnr 
b"kledi. Sonra t t>krar m:ısasına dön
e" ı . Şimdi sokıı.kwkl çocuklar gene gü
ı ultuye başlı:mışlardı . Bu arada Cln
gbz ismi pek !:ızm geçiyordu. Çünkü 
Clngoz yalnız romanc•nın değil btttün 
ıN' ha.lle çocuklarının sevglllsi idi. Mu
harrir onların gurültüsünü u?..nktan 
dinledikten soııra. güiumslyerek: 

- Ah bu m:ı.hnlle ve bu oturduğum 
pansiyon... diyordu. 

BekArdı. Senelerdenberi h:ıyntı pan
siyon odalarında geçiyordu. Bekar 
pansll'Onlnrı etrafında çok güzel not
lar almıştı. Belki bunları da bir glln 
•Pansiyon oc!asb lsmile yazacaktı. Ha.
yattan tıpa. tıp alınmış ne güzel mev
zuları vardı. Lakin şimdi ör.ündeki 
k;ığıd tomarlnn kcndlsinl bekllyor
du. 

Hemen tekrar kalemir.e sarılclı, ça
lışmaıta başladı. Herhalde nııı.dnn sa
nUer geçmiş olncaktı. Şimdi yazıların-

- Bu iyi bir fikir ... deyince Clngöıü 
kucağında tutan yüzü, g<n yaşı ve toz
!a kfrlenml§ küçük sarışın kız derhal 
otomoblle girdi. Hayvan hl!a onun 
kucağında idi. Mahmud Mecdi de pl!.
tin .saçlı kadının yanına oturdu. Bay
tar mesleğinde üstattı. Kendls!nln kü
c;ük bir hayvan hastanesi vardı. Cin· 
gooün tedavisi hemen başladı. Genç 
kadın muharriri ve küçük kızı tekrar 
yerlerine bıraktı. 

Mahmud Mecdi o gece hep bu hıi
dfseyl, platin saçlı kadını düşünüyor
du. 
Hnyatı da, yıı.zdı~ romanların, hika

yelerin bitlşlP.ri gibi görüyordu. Bu
nun için bu romana, hikayeye benze
yen tanışmanın sonunu, hayalind~ 
bir aşkla ve bir izdivaçla bitiriyordu. 

Evet_. Ne harikulade bir kadındı. 
Tıpkı romaıunda anlattığı tip .•• Belki 
de bu küçük k:ı.za ile tanışmak onu 
romanlarda ve hlktlyelerde olduğu gl
bı aşka ve blrleşmeğe götürecekti. Ar
tık hergün hayvan hastahanesinde 
karşılaşıyorlardı. Kadın Clngôze ne 
hediyeler yağdırnuyordu? .. Köpek onu 
dalma hayran ve şükran dolu bakışla
rı ile suzüyor, sonra da gözlerini efen
disine Ç(!Virlyordu. Hani: cİklnlz blrl
bir1nlze pek yakıştınız! .. • glblye ... 

Cingöz bir iki haftada iyi oldu. Mah
mud Mecdi Leyla ile pek lyl ahba.p ol
muştu. Romnncı tatlı bir . da.lgınlık 
içinde idi. Evet bu işin sonu hlkft.yeler
dekl gibi bitecekti. Zaten roman, hl· 
1-:aye de hayatın aynası değll miydi? 
Kazanın on birinci günü Leya Cin

gözün sırtıru okşıya.rnk ona şöyle ve
dn. etti: 

- Artık gcleıuiyeccğlm Clng<n ... 
Çünkü yarın evleniyorum. 

Evet ertesi günü Leyla evlendi. Şlın
di pansiyon odasında. Cingöz yürür
ken nksıyor, topallıyor. Ve onun her 
nksayışında. Mahmud Meedl plı\tin 

Bundan sonra ticari 
nakliyatta bu yoldan 

İstifade edilecek 

Amerikada bulunan mallarımızın 
buraya naHini temin için Türk vapur 
!arından bazılarının lüzum görüldük
çe Anıerikaya gönderilmesi için tet
kikler yapılmakta idi. Haber aldı
ğımıza göre Basra yolunun ticari 
nakliyata daha eminli bir surette 
açılm:tSı üzerine bu fikirden sarfına
zar edilmiştir. Amerika il~ kar~ılık
lı mal mübadeleleri bundan sonra 
Süveyş tı..riki yerine Basradan yapı
lacaktır. Diğer taraftan bu yolla 
Hiındista • ve Japonya ile de esaslı 
itler yapılmağa çalışılmaktadır. 

Yüzme müsabakalari 
Su sporlan ajanlığı tarafından 

tertip edilen mevsimin 3 ncü yüz
me teşvik müsabakaları yarın Mo
da yüzme havuzunda yapılacakhr 
F ederasyon teşvik müsabakası na
mı altında yapılacak olan yüzme
lerde puan hesabile birinciliği ka
zanan klübe federasyon tarafın

dan birer mükafat verilecektir. 
Küçükler ve büyükler olmak 

üzere iki sınıf yuzucu arasında 

tertip edilen bu müsabakalar 
mevsimin son teşvik müsabaka
larıdır. Gelecek hafta cumartesi 
ve pazar günü seçme müsabaka

ları yapılacak ve ağustosun 9 ve 
10 unda İstanbul yüzme şampi

Lüleburga z köy enstitüsü yonluk müsabakaları icra edile-

için su bulundu ccktir. 
Edirne (Akıam) - Lüleburgaz 

köy enstitüsüne su temini için bir 
müddettmıber: sondaj ameliyesi ya
pılıyordu. Artezyen 11 7 metrede 
muvaffakiyetl~ açılmı,tır. Artezye
nin suyu bol olup günde ortalama 
hesapla 100 küsur tonu bulmaktadır. 

T enia teşvik 
müsabakaları 

İstanbul tenis ajanlığından: 

Atlet Muzaffer 
hakkında tahkikat 

Geçen pazar günü Fenerbahçe 
stadında yapılan İstanbul atle
tizm birincilikleri müsabakaları 

asında müessif bir hA.dise ol

muş ve sür'at koşucularından 

Muzaffer diğer bir atletle evvela 
münakaşa ve bilahare de yumruk
la n eticelenen bir gavga yapmış

lardır. 

ı - Ajanhğunızca tertip olunan 
teşvik: müsabakalarına 19 temmuz 
cumartesi günü başlanacak ve 27 tem-
muzda. nihayet bulacaktır. Atletizm ajanının vaki şikayeti 

2 - 19 tarihli müsabakalann prog- üzerine işe lstanbul bölgesi tara
ra~ı aşağıda. gösterilmiştir: 

sa.at 16 da.: Al1eddln _ Muhiddin, fmdan el konmuş ve Muzaffer ile 
Mellh _ BenJıınun. diğ~r atlet arkadaşı ceza heyetine 

Saat 16,45 de: Yusuf - Ahmed Tan- sev~edilmlştir. Bölge ceza heyeti 
doğan, Bamblno - Suat Nemli b ·· ··-ı d ğ 

saat 11.30 da: Celal Uluğ _ Mc ugun og e en sonra yapaca ı 
Rey, Bayan 01'orgette - Bn. Bahar. toplantıda bu meseleyi tcdkik 

Saat 18,15 do: Semih B. - Şevket edecektir. 
G. - Suat N. - Vedat C. Suat s. - - --------. 
Melih. Giilhane haslanesıne 

Pazar günü programını öCrenmek d 
isteyen arkadaşlar Dağcılık klübüne avet 
telefon ile müracaat etmelldlrler. Cülhar. ) tatbikat mektep ve kli-
"'"'"'"'"'"'11n11n1111111mınm••n•11nı1111ıııımı•11uıı11nı• ı niği mensL:pl.~rı ile _hu se.~~. çık~n 
~lı bir kadını hatırlıyor, kendl ken- muvazzaf staJıyerlen:ı gorulen lu· 
iline mırıldanıyor: cAsıl hayat, edebi- zı:m üzerine 19/ 7/ 1941 cumartesi 
yattan ne kadar bıı.$n!..• 1 günü sa1ahleyin behemehal hıı.sta-

Hikmet Feridun Eo; r.eye r.ıüra• aatları ilan olunur. 

Şabnkn Mırı tahakkümünde devnm - Nereye gidiyorsun] .... 
ed iyor ve t ek kadehle içiyordu. Osm.a.- - Buradayım .. burtıo-
ııa. k adeh inin artığını uzatıyordu. ~r: yere gldeblllr mtylın? .~ 
çl bu Habeşlllcr arasında. blr lltlfat Pencerenin tüllerlnl JJ..-.. 
eseri say:lırsn. da, şarkta. 1stikrahı Şa.b::ı.kıının adamı bU 
mucip bir harekettL Osman blr aralık bn.hçesine çıkmıştı. l{ıı.tS 
testi.den :ı.vucuna şarap döküp içme~ re, dilberinin boynuna ~ ... ~.:..ı 
başladı. orun nrnsımı nldı .. o 
Şabakanın canı sıkıldı: dı: 
- Esirler, efendilerinin arzulan hl- - Sen, bir siyah in~ 

lafında hareket ederse, bu hareketler! Ben, senin emirlerine P''I". 
hiç bir zamım hoşa gitmez. miyim? Senln Cöl! ) d 

Dedi Osman aldırmadı ve içti. meğe hazınm .. ve bunu 
Şabaka: rım. Fakat, gayemiz 7_116 
- Çok içme - diyerek testiyi elin- Ierek, eğlenerek, hoŞ gUJJP'"" 

den aldı - bugün daha geç gideceğim. ya~mak. 
Zira Mısır sultanı, c~ngfı.verlerile Os- _ 0 halde neden neşel 
manlı karart;Aluna hucum etma üze- Neden durgun duruyorsıJJl 
r: Ka.hireden nynldı. Bu gece çok geç tanı çok defa benım dlz!JOI 
donecekierlnl tahm.ln edcyorum. yar, bana bir koyun g1bl 

Kara Osman bu haberi duyunca tıt- Dizimde uyur ve: cSenln 
redl. duğum :zaman, hayatıJl1 

- Tuman Bay da cengıl.verlerle be· eminim ki.. bütün 
r:ı.ber mı yola çıktı? diren, bana. en meyus 

- Evet. En kuvvctıı ada.mlannı. ya- Şe ve cı>.saret veren yalnl.S 
nına aldı. Eğer kumandanı Oaza.lı'nin Tuman Bay gibi sert, ın. 
~e Hayrebay'ın hlyanetıerine şahld ol- bir adamı bile şarkılarıııı:~·....rı~:urt 
mnssa, .bu ~ec~ ~~vuzun başı 'kesilmiş ve sfülerlmle çarçabuk 
v~ Kahın:nın Adılıye meydanında teş- muvaffak olurken, seni 
bir edllmış olacak. d~lerlme düşüremedim. 

Osman bu flklrde bulunan. ve Ya- nedir? Siz Türkler, kola1 
vuzun b"'~ ının kesllcceğlı?-c sevınm bir yere gelmez mn.hlüklara 
kadının hayvanı zevklerıne ~asıl ülct nuz!. .. Fakat. emin ol, 
olablllr, onu n:ısıl scvebili~dı. nın bile cğil:llğl blr }tadıJl 

OSman ~azla malumat almak ~nln gibi blr esirin ve 
için, kendini guç tutuyordu. idam mahkumunun eğllrOJ 

_- Tuman Bay, Osmanlı ordusunun güç bir iş değildir. 
hucum edeceği sa.hayn. top yerleştir- Şabaka, Osnıanı kendi il 
mcdi mi? düşürmek istiyor ve bufl 

Diye sordu. Şabaka: d r. .. ı - • d 
- Yerleştirdi.. fakat, Selim bunla- uyaca6ını soy u~or u. 

rı haber almış. Sultan, iki kişiden şüp- Osman Habeş dllberıntıl 
helenlyor, dedi , ma:ı.mafih bu adam- düşmemek için, birden genç 
lıı,rın hlyanetl snbit olıırsa, onlam b:ı.1J· boynuna sarılmak suretlle 
je.nnı da Yavuzwı başı yanında göre- mış ve serscmletmlşt.l. __ _. 
ceğlz. .. Şimdi, Şabaka, Fırnvuıt~it 

- Tuman Bay, boyle meşhur ~u- nndaki mumyalar gibi dorJIP':' 
mnndanlarını kolayca ldam edebile- reketslz kalmış .• şaşkın ~ 
cek ml? nın yüzüne b:.kıyordu. ~ 

- Sultan, herkesten ziyade, iki zırh- ne kadar böyle ateşll blr e 
lı alayı kunıandanlıı..rı olan Alan-bay c:ıklaşmc.mı.ştı . F,;smer dUd 
ve Kurd-bay gibi değ'crll generallerine ateşi söndürdükten sonra e 
g~venlyor. B~ün. yola çıktı~ı .. zaman götUrdü .. Tatlt bir serseınJIJ' 
imi sağında, diğ"erı solunda yuruyordu. bocalayarak kendini s~ 
Sarnydan çıkmadan ellerini uznttılar attı: ' 
ve biriblrl üstüne koyarak, Selimi tu~- _ Türkler hep böyle ıni 
mağa ve başını şehre getırmete yemın Dedi. ve şaknklannı u 
ettller. (1) başladı 
Osmanın sabrı tükendi: · eslııl 
- Bunları bana neden söylüyorsun, Osman, sultanın gözd 

Şa.baka.? Bu hakaretlere lnsan. esir de lede sersemletmişti: 
olsa tahammiıl edemez. Bahus\l.! be- - Başkalarını bilmem. 
nim gibi, ecdadı esarete alvpnamış bir kat ben seversem. deHce rt 
Türk olursa... nim aşkımın ateşi çok 
Şabaka kaşlarını çatara.lt ayağa Kendini koı;ı ~nden! 

kalktı: Şabaka guldu: 
- Ya ben? Benim ecdadım arasında - Beni yakacağından ıJll 

benden başka yabancılar eline esir sun? Habeş kızlaıt ateşten 
düşen bir kimse yoktu. Hal:ıeşler, dün- m: hiç duymadın mı? 
yanın kurulduğu güncrenberl hür ya- Şaba.ka bunlan söylerken. 
şa.mağa alı.şınıştır. Benim memleke- r~p testisi™? uz:ıtıyordu. 
timde esirlere hürriyet verildiğini du bir anda o kadar peıtel 
görmedim. Baba.mm sarayında yüzler- Osın~n .. yetişme~ oısaydl-
ce esir köle vardı. Ve onlar, efendlle- yere dokulecektl. 
rinln her arzusuna boyun eierdi. sen Şabaka ellul çekti.. ~ 
o esirlerden daha muti olınan icab Osman testiyi yakaladı .. 
ederken, benim her s<nüme karşı ge- şarnbl~ doldurdu. 
liyor ve aw.ılarıma boyun eğmiyor- -:- Bızim memleketımlzde 
swı .. beni memnun etmiyorsun! Şim- keğın zevkine ?yar. Kadın 
dl, Firavunlar diyarında tklm.lz de esı- ken. erkek lçk1slz duramas· 
riz. Fakat, arn.mızda !ark var: Ben, Dedi. Kadehin birini 
stıltanın, her~yi ya.pmağa muktedir uzattı, öteki kıı.dehl kendiSi 
gozdeslyim. Se;ı ise bir idam mahk\ı- _ Hnydl içelim, Şabatnl 
mu iken, cellfı.dın baltasından ancak içtiler .. içUler .. 
v? ya~nız benlnı gayretimle kurtulmuş Şabaka sarhoş oldu, ve 
bır esırsin .. ba:ılm esirimslnl Beni ren- tünde sızıp kaldı. 
elde ettiğin gun. seni sultanın gaddar 
veziri Sungny'a teslim etmekte tered- Ortalık iyice kararmıştı. ~ 
düd etmem. Abdullah hiLll meydanda ~ 
Oı;man çok müşkill v:ı.zlyett~ bulu- (.tf'IP"" · le~lı~ı 

nuyordu. Şabakayı sevmesine lınkAn . J1' ~ln erı 
yoktu. Fakat, ona istemiyerek boyun (1) dki Mı:;ır generalı, Sel ~ ler kd 
eğıneğe mecburdu. Aksl takdirde cel- yen ve:va meyiten tutmaı-..,ııı e 
tadın eline düşrcekti. Kendi k~ndlne: miş1erdi. Tuman Bay, Os... ırıı: 

- Hele bir kere şu hücumun netice- sunun heybet TC intizamı nı ır 
sini bekliyeyim. Tuman Bay muhak- mukavemet edemiye<"eğirıl • tile r 
kak ki, çürük tahtaya bastı . Selimi:l zırhlı süvarileriııi ve fedail tlt: 
ordugahına baskın yapmakla kendini rak, d:ılgıç olduklan b:ılde lad k.le 
\ 'C .generalleı1ni e.teşe atmış demektir. ilk afını y:ınnnğa muvafl~ ı 
Ordumuz Kahlreyc girinceye kadar bu Otağı hünı:ıyuna baskın yapıl lJk 
k~dına boyun c~ceğim. ~c ümeradan birçoğunu şetıı• • .JI 

Dedi ve bun a. karar verdikten sonrn, ı.onrn firara muvaffak olırt~ 
birden yerinden fırladı. Şaba.kıı çekin- - Ali Seydi - Selimi evvelin • 
dl: feri fa!lh -

Tefrika No. 139 Öyleyse düşünüyorum, düşü
nüyorum: Mani kansında ... Ya o 
mAni oluyor, ya mani teşkil ediyor. 

söylememeği kendi kendine ahtede- ı diyorum. 
rek: - Hata etmiş olmamı çok is-

- istersen Leyla hanı~ 
O saına an~atsın ... Ben seıı1 

tecrübesinde bulundum ..• 0Vı bunu emrediyordu... ı 
babalık nüfuzuma o kadar e 

Giizel Gözlii Kız - ... 
Vehbi Feridun cevap vermedi. 
Burhan iradeli iradeli: Aşk ve macera romana Nakleden : (VI • NO) 
- Leyla hanımefendi bilmiyor 

- Hakik.st o derece feci ••. Söy- düm ... Dimağım inkişaf etti ..• Her mu ki, ben ve Aliye biribirimizi çok 
Jiyemiyorsun demek... şeyi vazıh delillerle görmek. öğrmı· seviyoruz... Şayet bu izdivaç ol-

- Söyliyemiyorum... rnek İstiyorum... Hakiki bir delili mazsa büy(ilı: felaketler doğabilir .•• 
- Naaıl olabilir) ... Mevzuubalıs Hakiki bir delili. •. Niçin evlenemez- - Büyük felaketler ..• 

olan, hayatımın biricik aık.ı ... Bu ba- mişim) - Evet ..• 
histe nasıl susab"ılı"rsı"n"' ... Baba - ·· L•t.· 1m· ' • - nın sozu ~au ge ıyor - Şayet A liye ile evlenirseniz 

- Burhancığıml... mut .•. lşte sana söylüyorum: Aliye· daha büyük felaketler doğar. 
- Bir sırrı saklıyabilecek :...san yı' almam"'lıııınf Alamazsın .... ~ · · • · •· Baba. oğlunUD kelime kelime bü-

saymıyor musun beni>... - Peki onu seviyorum. baba ... 
_Heyecana kapılma, og-lum... F k ı·d • Bü -k b" tün hakikati onun ağzından aldığını ev a a e sevıyorum... yu ır 

Ah 
farkediyordu. Fakat genç doktor, 

- , bilmiyorsun, hissetmiyor- aşkla ... Ve bu aşkım asla eönmiye· 
Al 

babasının söylediğini işitmemic gö-
aun... İyeyi nasıl seviyorum... cek~r. .. ründü. Hararetle devam etti: 

- Biliyo::-um, maalesef anlıyo- - Ona karşı aşkın bqka bir şe-
k"l ı J - Demek Leyla hanımefendinin rum .. . 

- iddia edemezsin ki ... 
Baba, oğlunun düşüncesini farke

clerek om. susturdu: 

- Hayı:-, hayır . .. O sevimli, kıy
metli kız aleyhinde hiç bir düşüncem 
yok .. . 

ı amaı •.. Ö 
_ Başka bir aşkla) hayatında bir leke var>... ylc bir 

' leke ki biliyorsun ve bana söylemek 
- Bu sana kar~ı yari yarıya bir istemiyorsu,n.... Fakat hakikati bana 

itiralımdır . . . Ona göre hareket et .•• söylemez ve isbat edemezsen, bende 
Delikanlı: 

yanılıyorsun ihtimali hasıl olacak-

Leyi~ Abdı:llahın 
ısrarla . 

- Doktor Rauf öyle bir adamdır tır... Üstadım, seninle görüşmeğe 
ki. şöhret ve kabili)·eti. çürütülemez gitmeden evvel bu mülakatın ehem-

oğlu, vahıi bir derecede yüksektir. miyetli olacağınıt bana hissettirdi ... 

- Kuru laflıt tatmin edilemem .. 
Senin" sa!'ende tahsil ve terbiye gör: 

- Aksini iddia etmiyorum. Mes
lekdaşlarının onu ne derecede te
lakki ettiklerini biliyorum ••• 

Mevzuu bahsolan Aliyenin doğu}u 
şekli mi> 

Vehbi F eridua. bundan fazlasını 

- Evet .•. Doğuııu şekli... tedim, oğlum. Bunun için de bü-
- Fakat benim doğuş şeklimde yük fedakarlıkta bulunabilirdim .•• 

de bir uygunsuzluk yok mu) Fakat tekrarlıyorum: Leyli. hanıme-
V ehbi Feridun adeta yalvarıyor- fendi hakkında bildiklerimi ıana 

du: söylemek salahiyetini haiz değilim. 
- Bırak rica ederim... Üstüme Amma, sonuncu defa olarak söylü

fazla varma ... Sana bundan başka yorum: Sen onun kızının kocası 
bir şey söy)iyemem... olamazsın. 

Oğlu dütünüyordu: - Mademki ıen hakikati anlatmak 
- Doktor T uğrulun zevcesi ne istemiyorsun, ben de gider, doktor 

yapmış olabilir)... Nastl bir cina- Rauftan izehat talebinde bulunu
yet işlemiş olabilir ki bunu yaln12 rum. 
sen bilesin... - Sana yeni bir ıey öğretecek 

- Araştırma .•• Beyhud~dir... vaziyette değildir. Karısiyle arasın-
- Halbuki ben ona karıı fevkala- da bir uçurum açabilirsin. Bundan 

de hürmet besliyorum. çekin 1 
- Hürmette gene devam etmeli- - Öyleyse ben de ona müracaat-

sin. ta bulunurum. izahat isterim kıen-
Delikanlı, hırsla: disinden ... 
- Yeni bir tıezad .•. Bu işin için- - Onı:n da Üstüne varma ..• Ce-

dcn nasıl çıkacağımı bilemiyorum. vap verecek vaziyette değildir . . . Ce
Hayır, hayır! Senin Leyla hanıme- vap veremez ..• 
fendi hakkında düıündüklerin doğ- - Ne olursa olsun öğrenmek bu 
ru olamaz. müphem, bu karışık vaziyetten kur-

Vehbi Feridun sarardı. tu!mak istiyorum. 
- Yalan mı söylüyorum~ O iddi- Vehbi Feridun, daha fazla mü-

ada mısın) cadele etmek kabiliyetini kendinde 
göremedi. 

- Fakat müthit bir suitefehhüm Ö l '- d. 
ıd • 1 k •W 1 h - Pekala... y c oıeun ••. - ıye 

0 uğunu etım e, emıgim e isse- haykırdL 

yet vermiyorsun. T avsiyele 
zan itibara almıyorsun .• · 
gibi hareket et... BaıınıJI ~ 
bak ... Her halae önümde 
cekırin. tavsiyelerimi t11 

için affımı dileyeceksin. 
Baba ile oğul aruınd• 

burzda kesildi. 
Vehbi F eridım hissetiiİ 

rağmen, bu feci macerıa~ 
mmdan arbk mesul olmıa 
şünüyordu. Leyla varsın 
cSenin annen benimi> desİI'.;; 
hayır, o, Vehbi Feridun. 
sırrı evladına söyleyip on~ 
kendi eliyle yeralayamıya 

Geçen doktor, o gcce1İ ~ 
içinde geçi:-di. Ertesi gü~il' ~ 
üzere Bebeğe gitti. Dün "'. lı,, 
ıarı tatbik edecekti. Leylıı ~ 
kati şekild.: konuşacaktı. 

Delikanlı bu eve serb~ 
giri? çıkmak hak.kını hai:tdİ-f~ 
hanımın dairesine giderkeP ~ 
dahi bundan dolayı ons ,., 
ca 1;lardı. C Ar~ 



• 
'Sahife 7 

lin hattında acılan Japonya Hindicini-
dik Smolensk'in ye mi yürüyecek 

iki torba altın 
Suriyeye dair anlatilan 

garip hikayeler 

Basın birliği kongresi 27 
birinciteırine kaldi 

Ankara 18 (A.A.) - Türk Ba
ISBAM n TABViLJ.T- KAMBiYO sın Birljğinden bildirilmektedir: Bir-

n NVKuD FIATLERI liğimizin her iki yılda bir toplanma-

Günlük Borsa 1 
Sovyetradyoaunun 

türkçe neıriyatı 
Ankara 18 (A.A.) - Bize veri· 

len malumata göre Sovyetler Birliği 
radyoları türkçe olarak saat 8. 30, 
19.30, 22.-45 de neşriyat yapmak· 
tadırlar. ötesine kadar 

genişledi 

11 Tenmnn 1941 aı kanun icabı olan kongresi, l 8/7 / 
L-------------- 1941 tarihinde Ankarada Birlik 

cJaponyaıun cezri bir hare.ltete 
hazırlandığını gösteren emare)er 
vardır. Kobe limanı dört gün için 
fapahlm11br. ihtiyat sınıflar askere 
çağınldığı gibi. kıtaat hareketlerine, 

Beyrut 18 (A.A.) - Raıtertn Burl- DSVLET BORÇLAR! merkezinde içtimaa' ç.ağnlmtıtır. HeY 
yede İngiliz ımpraratorlulc: kuvvetleri L. K. siyasi gazete veya mecmuanın aala-

Bu neıriyatı kısa dalga 25 metre, 
orta dalga 342 metre ve uzun dalga_, 
811. l 154, 1379 metre üzerinden 
dinlemek kabildir. 

nemmdek1 hususi muhabiri blldirlyor: 'l' 
7

,5 933 Türk borcu I Il m 2uo h~ettar b~~r 1!1ümcss.ili .~le Bi:liğ~ 
Almnnyanuı Bağd:ıd elçl.sl B. Oroba, 

1 
.... 

8 
•'--m' .. ell 19,55 dıger te§ldlatı aza ve mumcssıllen-

Iraktalti 1sya.n hareketlndcn sonra. 1kl • • .,,., uuıa "3 
toma altınla Surlyeye gelmiştir. Elçi • • 1933 tkramlyeU Ergani 20.05 nin i~tirakiyle 131 ki§iden mürekkep 
Siirlyenln şimalinde bir otele geldiği • T 1934 Slvas-Emırtım 1 • 20.30 olan kongrenin açılabilme.si için 66 18 (AA) - D.N B • vapurların müaadereeine ve Çinddı:i Amerikada bir Alman 

ajansi aleyhindeki dava .~muzda Alman kıtalan Ki" f askeri faaliyetin hemen hemen ta· 
ın~e ilerlemelerine devam e~- mamen durdurulduğuna dair §ayialar 

e ~ır çok Sovyet mevzile .. 1 da dolaşmaktadır. Japonyanın Hin

zaman bu toroalan odasına. çıkannak • • 1934 sıvas-ErmrUm 2-ı 20.40 aza ile bu nisab hasıl olamadığın-
1çlıı bi:t hamalın ve diğer blr adamın > 2 1932 Ha.zlne bonolan 55.5o dan merkez idare heyeti kararına 

~ıgınak iıgal etmi§lerd' n 
1 

e diçinide deniz ve hava üsleri taleb 
lin 18 (A.A.) _ 17 t~uz etmesi ihtimal dahilinde bulunu-

yardım etmesi k:lb etmlştlr. • > 1935 Hazine bonolan 16·50 tevfikan kongre 2 7 teşrinievvel 
bı .... ,~-"ftnberl • 1938 Hazine bonolan 26.50 " .. l'k 1 

V qİngton J 8 (AA.) - Kendini, 
yabancı memur kullanan müessese 
olarak tescil ettirrniyen Transocean 
Almar. istihbarat ajansına "karşı açı
lan davaya oldukça meraklı bir tarz
da per§embe gÜnü ~lanm~hr. Ha
kim Davidson, jüri az.alarmın tesir 
altinda ilc:almalan ihtimalini bertaraf.1 
etmt:lt için davanın devamı müdde- • 
tİnce jüriyi gayri mutad olarak tecrit 1 

etmiıtir. Müddefomumi Traınsoc~an • 
ajansını Naz: hükumetinin bir propa,- 1 

ganda silahı olmakla hham ederek'. 
hu ajansın c~nubi Amerikanın istin~ 
memleketlerine verdiği uydurma ha .. 
herler ve yaphğı tahrikkar propa
gandalarla bu memleketlerde Ame
tikaya lcar§ı kin uyandırmağı istihdaf 
ettiğin~ söylemiştir. 

Beyrutta oturan ve r ıuu~ • > 
1 

h lll l n 47 '75 19-41 gunu saat ona ta ı o unmu~ 
enterne ...ın-ı .. olup şimdi serbea bı- A. Demlryo u ta v - · k f' . b ld ... 
~ anı t A. D ı-oııan tahvlll m 46,75 ve ey ıyetın u yo a sa)'ln azaya 

3?0 den fnla tankı ibt' yor.> 
~~r. Sovyet %trhlı teJeldc.~~~ News Chronicle gazetesi ise oun-

rnl..-üınış olan iblr İnglUzln bana a - em •J ı 1 
tığı birçok garlb hlkayclerden blri de A. Demtryolu milmesslJ senet 43,50 bildirilmesi karar a§tın mı§tır. 

Jının limalinde Alman ta k- lan yazmaktadır: cJaponyada mu
lcaqılaımı§tır, Derhal ıidd~tli tedil unsurların vaziyete hakim ol
cbc başlarnıı ve ltısa bi _ madıklan anlaıılıyor. Binaenaleyh 

bu olmuştur:' Haydarpaşa limanı 49.75 
Bana mal\ima.t veren zat Almanla- e. Umanı mlimessll senedi 45,50 Bir filim yıldizi 

nn Surlyeye denlmltııarla ı:ı.yyarelcr otssE SENETLERİ Amerikan tabiiyetine 
için mayi mııhruknt getıreeeklerinl 

a ~olıcvikler 2 t O tank ka;b:. gelecek hafta J aponyanın 1-ündiçini 
dır. Diğer kısmı da kaça k üzerine yürümesi beklenebilr.> 

v:ıdetmlş olduklarını da ı;Oylcmlştlr. T c Merkez bankası 131.- geçti 
Bu d:ı mühim blr Vlchy memuru ile T. t• bankası nama muharrer 11.65 f:! .. _kbolm 18 A A ) D N B 

~ttııtu·. r en Times gazetesi baş makalesinde Almanların Haıeb b'"" mümcsslllerl İv l 12.15 "1IV • • - • • • : . ..,. T. ş bankası <hamile alt B d Ik' d" · · 
a.ı-asmda geçen bir telefon görüşme- T. iş bankası mnmessU his. 135,- un an evve ı unya patınaı ıam-P 18 (A.A.) _ 17 temmuz- !öyle diyor: cJaponlann Almanya 

et~rsbourg istikametinde iler- ıle' yaptığı ittifak biç ıüphe yok ki, 
hır Alman teıelckülü Peipus t~ntaına&lndan bir hayli kaybetmi§· 

Yalun~e.rında. Bolıeviklerin ta- tır. Bununh. berab.er Japonyanın 

shlden öğrcnllmiştlr. A. Demlryolları ştrketı <% 80) 27.- piyonu v~ bilindiği gibi geçen sene-
Brltanyalılar Surlyeye glrdlitleri z:ı.- A. Demlryollan şlrkctı (% 100 43.75 ICT zarfında bir çok Amerikan filimi-

man B. Renoif her gün fevk.alil.de ko- Esklhlsat çimento şirketi 9.- nin yıldızı olan Norveçli matmazel 
mlsıerllk d:ılrcSlnhı ileri gelen azasın- Şirketi Hayrlyt'! 28.- Sonya Hennie, Nevyorktan alınan 

na Ugrallllftır Kısa fak t Almanya hakkında ınkisare uğnımış 

k
r ~ullarcbede~ sonr~ S a 1r· olması Tokyonun daha ihtiyatkar 

dan blrlne telefon ederek ccphedcrt Slrkctl Rnyrlye te:nettiı 23.- İsveç haberlerine göre, geçen per-
gclen son h..'\bcrlcrl istemekte idi. NI- F.CNEB1 TAHVtLLERt pmbe günü Amerikan tabiiyetine hayet maiyetinde az miktarda birkaç ___ _::.:__ ________ _ 
~•.,ı ile geneml Dentz'le doğrudan 104.- geçmi§tir>-
ıu,.. u Kredi Fonsiyc 1903 
doğruya temasa girmek lçhı Beyru a • • 1911 

• olü vermiflerdir 1 ;~ek~: ve mutedil bir .siyaset takip <'dece-
ıu ~dilmiştir. · ışı ği manasını tazammun etmez. Bu iti-

ı_ nradan müphede ed'ld'V• M barla yeni kabinenin Japonyayı ln-
ounla Al ı ıgı uze- -:1 A • 

. r • manlara karft 'harbet- ~tere v • merilcllya karıı harbe so-
gelmiş ve en son haberleri öğrenince 1 • Amortı 

97,-
59-

1.05 
tt':r~)._ 81Yaai komiserlerin emri- karak Alman meı:ıfaatlcrine hadim 

memleketten k:ıçmıştır. • 1 Kupon 
Beyruttn.kl Brlt.anyalılardnn edindi

ğim malfım.'Lt Almanların surıyeye NUKUT 
karşı bir },ldınm harbini bütün te- ---------....;...---

25
-.S-O 

ferrüatlle tasarladığına ve Suriye ne Türk altını 
3

.25 

•i>~ ~Selerdcn çıkanlmııtır. ~!makta devam etmesi rnuhtemel-
AI (A.A.) - 17 temmuz- ır. 

:nan hava kuvvetleri Smo- lngiltere ile Ameriltanın, Fransız 
:, Moakova demiryoluna kar~J imparatorluğuna ait memleketlerin 

Lübnanı tamamııe işgal ctıneğl dil- Killçe altın bir gramı 
2

.5
5 şündüğünc şüphe bırakmamaktadır. Osmanlı bankası <banknot) 

~-:arda bulunarak bu yolu mü- yabancı kontrolu altına geçmesin-
Kı\MBfYO r3" n~~talarda tahrip etmişler- ~?n derin bir teessür duyacaklanna 

1 ~ rnunasebetle birçok nakliye şuphe yoklur.> 

Bu itibarla Britruıyalılann son Surl
y\! harekatı yalnız yerınde bir hare
ket değil ayni zamanda bir zaruret idi Londr:ı Qzer1ne l sterlin 5.24 

crı tar1 isabet} l ld H" d" • A k ) .. r. er c yo an çık- ın ıçını ma am arı 
~nd b d" ? ilte~~ aş~~ 9 :;ovyet bataryası ne ıyor. 

harıcı edılmiştir. Saygon 18 (A.A.) - Japonya-
. Sovyet eairleri nın cenup Hindiçinisinde hava ve 

ö~rendiğime nazaran Britanynhlar 
Suriycyc glrntel::"e başlııdıktan ve Irak 
isyanı bittikten sonra b!le Almanlnr 
Suriye hava reeydanların:ı. mnlzcme 
göndermeğe devam e~lcrdir. Bu su
retle yaptıkları nüfuzu tekrar etmiş· 
lerdlr. 

Nevyork üzerine 100 dolar 
Cenevre üıerlne 100 frank 
Madrld üzerine 100 ~Zt'!tn 
St.ok.holm üzerine 100 kuron 
Yokohamn ilıerıne 100 yen 

lS-0.-
29.6875 
12.9375 
31.1375 
31.005 

;1ırı 18 (A.A.) - 17 tenunurda deniz üsleri kullanmasını temin için :n eden şiddeUI muharebeler es pek yakında bir anla1111a yapılaca-
ua bir Alnı - v d • b' lensıt·1ı an Piyade taburu gına aır ecne ı matbuatında hu11u-

hatıarı 1 cenubu garbisincie Sov- si bir kast ile yayılan ıayialar hak
\"affak ~~ clc:!" bir tarzda delmeğe lar hiçbir malumatları olmadığını 

n1u:i~ur Alm:ın kıtala l h' b" lA .. arıe bir ta~ ~ n ar ış ır ma umatları olmadıgını 

köy Önünde bllh=~~~e:ı~~ beyan etmiılerdir. 
~=~e karşü~ışl~dır. Yakın bir istikbalde böyle bir an-

l"tnad ernet goğüs tötil..<-e blr lqma yapılması imkanı mevcut dc
~'Vlk a~ 8f1ra kısmen kınlınca, ğildir. Çünkü umumi vali ve erkanı 
de kaçma~~ erlbaş~~ık bir ~ar~iyesinin büyük bir kısım §imali 
n~r bir :fırkanın bütUı~ {~~-ı oşırıfinde w. Kamboçda kısa bir 
&!rı~ tam olarak esır n~Iardı:. se!~hata çıkmı§ ve Japon heyetinin 

!not 18 'AA.) - Besarabyad:ı reısı general Su mi ta da hava yolu 
lan ~:~~da 17 temmuzda ile Tokyoya gitmi§ bulunmaktadır. 
estr edilmiş binlerce Sovyet. as- Salahiyettar makamlarda bu haf-

Jrn ) tir. ta teyit edildiğine göre. Hindiçini, 

Haleb tayy:ı.re meydanında en az ~O 
memur, knymon, otomobll, radyoma
klnası ve zabitan ikameti için Hl.zım 
olabilecek mobUye gibi malze...'lle satm 
almakla meşguldü. HnttA şehirde bir 
çok tkametgA.hlar ileride gele-bilecek 
eritdn için tutulmuştur. 

Alman hava kuvvetlerinhı nni gldi
şlnln sebebi Hnle'de Nerab hava. mey
danını idare eden albay von Mann
teufel tarafmdan lznh edilmiştir. Al· 
bay Vichy erkA.nına veda ederken de
miştir ki: B!z Suriyenin Almnnlıır t:ı
rafından Işgnl edildiğine dair çık:ın 
hııberleri tekzip için gidiyoruz. 

Alman ve İtalyan elçilikleri memle
ketten çıkmışlardır. li}ğrendiğime n:ı
zar.ın bunların crkiını şimdi Antakya
da bulunmaktadırlar. • an arın eline geçen T onkin müstesna olmak üzere ko· 

tersane v S laylıklardan ntifade için Japonyanın Normandie vapuru 
~ OVyet bir talebi ~aTflSında bulunmamıştır. gemi} · New - York 18 (A.A.) - New. 

llernrı 18 erı Y ork Herald T rihune gazetesinin 
"'-.... a'klA.A l - D.N.B.'nin salfıhl- Hayvan derilerı· hangı" -.... ard " Washingtn" dan öğrendiğine göre 

ut~~Fı1n:: b~~tın:e~~~ borsada satılacak New - York limanında bulunan 
. lünıa-•aAlmanI&:~ eline !"e.-..\11• Mezb-:ı. d "' sil h ıf ransız Normandie vapuruna Bir-

•u r keza d- ~ y ... v _,a a AC en ayvan derllert- 1 ·ıc A 'k 
r11e •Lenin ort Sovyet destro- nln borsada satılması için mürakabe ~ı .. me~ı. a er ~ç el.~~!acaktu. 

1rıne~e ' l1Ul.YJl gemlslnı de ele komisyonunun karar verdiğini yaz- Çunku tonılato noksanı yuzuındcn bu 
SalA.hlyet~uvarra~ olmuşlardır. mıştık. Ancak bu derilerin hayvan vapura müstact'I .ihtiyaç vardır. 
dnr iti, L1b ~hfıllerln mütalaası borsasında nu Yoksa ticaret bcrsasm- ============== 
tnanıar:ı ~~un işgalinde Sovyet.ıer, da mı satılmasının daha doğru olac:ı
l'lnlşlerdlr ~tle 30 nılsU zayiat ğı hakkında kati blr karar verllcme-
~t.ca ] . mlştlr. Flat mürakabc komisyonu 

r arın açtı"' d "k dünkü ıçtlnı:ımda bu meseleyi yenı-

YENİ NEŞRİYAT 

YÜCEL 
llnd:ı)>f;şte 18 gı ge ı den tedk1k etm'• fakat kara- b"~lı-
bu .. 1 fA.A) Ma "' •... """' Memleketimizin yegiıne fiklr ve s'.l-u riyor· Al · - car ajan- Yamamı.c::tJr. Hıı.fta i"inde dert t""irle-ı:>an ... __ · ınan tıta1-...ı1 .,.. •· .... nat mecmuası olan •Yüceb hı temmuz 

&S&QCa.r k ..uue 1şb!..rll~ rlle di~er bazı allikndarl:ınn "kirleri ed rl ııı.ı d u-netıe..o-ı ....... , .. sa,,,.,, çıkmıırtır. Tavstye e z. 6 arlaşt.t uu n a._WAlan alınarak dert meselesi yeniden müza- ,,_ ~· 
~erının 1le ~ ve müttefik kuv- kere edliecektır. Hücumlara cevaplar 

dü§lnan b~l n{Prtaştırmak ----- B. Rıza Nur tarafından Hücumlara 
ltuJJannııÜtı d 2Irtllı teşekkül- E ·· • • ccvaplıır namı altında 1:7ir risale neş-

e R"'-ct '"ıtaıaa ır. Bu muharebeler- yup cmayetı '-•'d ıı.. h-ltt-v•y 11. n K-. redilmlştir. B-.uıda maruz ....... ı&• u-
nı~r.ı:ok a&,r zayiata u~ra- muhakemesi cumıara verdJğl cevaplnr bulunmak-

11~'3asının ~~ttler Sovyet askeri Pazart.esı gecesi, ~pte Üçşchldler tadır. 
Jac1~k üzere oıd:~ clvıınrun elden sokağında bir cinayet tılcnmlş, Vell İnkılipcı Gençlik Gazetesi 

lJ arını gösı u antamağa baş. adında. biri bir t:ıvuk meselcshıden, 5 ıncı sayısı, memleketin ve Türk 
k ennekteıtir. komşusu Ku"'"'yl bıça'-1" o··ıdürdüktcn ı 11 i t "ikrl ra d ~ ıı. ... gençliğinin h:ı.k.lk eme er n ':.e ~ 

Yna a. akim kalan sonra Ramide saklandığı bir evde ya- kabiliyetini izhar eden profcsor, do-
AJrn kalan~tı. Veli ne, onun bıçağını sak- çent ve gençlerin ilmi mukaveleleri, 

l.o an te§ebbüsü lıyan Mehmedln cürmümeşhud kanu- milli ve heyecanlı yazılar, Türk genç-
}ı 0"ra 18 c ..... te f•-- .. oırn lllUh A.A.) - Times'ln Stok- nun.. v ...... , dun birinci nCır ceza lerJne ve Türk köylü ve işçilerine so-
~ıtıan P~!~~lnül bUdirdll::"lne göre, nınhllemesinde muhnkcmeıert yaptl- rulan suallerin enteresan cevçları 
~ıı:raYnacıa :.,,_h.... Crlnin hnrqklitı ve ml§tır. Davacı mevkllnde Kuds!nln da.ha bir çok ynzıl:ır ve hl.k!\yclerle 
...... ~llsıerı "'So"9lncı kol üsıert teşkili nnnesl ba.y:ın Şahendc bulunmakta intişar etınlf;tlr. 
·-= .\l Yyet ı>olls kil. Şahid olarak Halid 1smindc biri -------------~ltıan tarard!,n ln.1n fruıllyetı dinlendi. Bu; cinayetin kendi evı 
u.ı..: ı, bazı memurlıınn ta- önihıde işlendiğini, merak ederek bak- Askerlik işleri ~ ~lın ... ır oinı:un:ı.1an yüzünden •·T..-· 

-~ ır. ....,ı.ı.u, maktul Kudsinln •ah yandlll'l> tJsküdar askerlik şubesinden: 

S diyerek bir tarafa yık.ılp kaldığını 'Ü's'küdar askerlik şubeshıde kayıtlı 
ıhlıiye ··d·· ) b.tlll hlç g6rmedl~ söyledl. ' ve derece üzerinden harp malfılü su 

-ra mu ur eri Reis, suçlu ve~dline, tevsii ta.hltUcat lb:ıJ ve erat ne oehlt yetJmlerJne 941 
&ınd ... t . Jçln blr isteği olup olmadığını sordu. n---i ı ı t ıa 

~•-La- ı"" Cl.Ylll ve terfı"ler Avukat eli' tı h mali yılı beyiye uu.a.ıu yes n n evz --...ı"' ... 8 • v ıe tn{iz aldığını tma 22 Temmuz 941 salı gününden 
aı ~ <Telefonla) _ Sıhhat ve müekklllle temas etmediğini beya~ itibaren afdğıda yazılı iarıh ve gün-

~ lşlert ~~~~et VckA.letı hıfzıs&h- ederek 1stlmhal eıu. Mahkeme öu ta- ıerde askerlik fUbcsinde başla.ruı.cak.tır. 
'ttır. CucU t;-'~ı müteJıamıslanndan letıl ta.bul ederek muhakemeyi pa.- İ2xilham ve kıınşıklık mucip olmamak 
11..~llrııı~ entürk Konya aıhhlye zartesi gün1l öltleden sonraya. bıraktı. üzere ıstihko.lt sahlplerlnin gününde 
~eaı 'lllah e, ic;tbnaı muavenet işleri müracaat etnıelert ve aynca kAğıd 
iı.~ nıuı: le 1çtımaı · hizmetler * Ak.sarayda .A7JmUr &Otağında üzerine çıkanlnuş dört ad.et vesika !.>
~ha da assıaı Dr. BUU Klmll oturan B. Mehmed, evinde karyola- toğrafı :fkranıtye tevzi cüzdanı :toesmt 
~~ klareıı 1resı tels muavinlltlne, smda yatmakta :iken, bq ucunda asılı senet ve raporlannı ve ntifus hüviyet 
le ll(llıtii n~t 'Ye içtimaı muavenet bulunan bilyillt bir cam lhha ipinden cüzdanlarını da. birlikte getirmeleri 
lıı. •thhiye · ~ rvlş Kutınan Çanakta- koparak üzerine düşmüş, kınlan cam llAn olunur. 

RADYO 
l eu~nkü program 1 

Öfle n alqam 

13,30 program 
13,33 Türkçe Pl. 
13,45 Ajans ha -

betleri 
14,00 Riyasetleüm 

hur bandosu 
14,45 Türkçe Pi. 
15,00 Dans müzl

:ID ıııat 
18,03 Karışık pr

kılar 
18,30 Memlekıct 

J>05tası 
18,40 Caz orkes

trası 
19,00 Komışma 
19,15 Caz orkes

trası 
19,30 Ajans ha -

berlcrl 
19,45 Meydan tas

lı 
20,15 Radyo ga -

zetesi 

20,45 Saz eserleri 
21,00 Zirant Ta.k. 
21,10 Dlnleyicl is-

tekleri 
21,40 Konuşlfla 
21,55 Salon orkes

trası 
22,30 A~ans ve pa 

ra borsası 
haberleri 

22,45 Salon onres
trası 

* zo Temmıı• pa-

ur sabahı 
8,30 program 
8,33 Hafit prog

ram Pl. 
8,45 Ajans h:ı

berlerl 
9,00 Hatif prog

ram Pl. 
9,30 Evin saa.tl 

Montrö günö 
Eminönü Hnlkevinden: 21 Temmuz 

1941 pazartesi günü Montrö giln1inün 
yıJdönüm!l m!ln:ısebetUe saat (21.!0)
da Evimiz salonunda yapıl:ıca.k me
rasim pr:>gramı aşağıda göstcrtlmlş
tır. Davetlyelerfnlzt Halkevl bürosun
dan almanızı rlen ederiz. 

ı - Aç11: <H:ı.lkevt reisl Dr. Yavuz 
Abadan t.ar.rından, 2 - Montrö mu
kavel!slnL-ı kıymeti: CDU ve Edebiyat 
(Ubesinden Tank Z:ıfer Tlınaya tara
fından, 3 - Konser. 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10 

Soldan sata n Jllkandan aptı: 
1 - Yüksekten atma boş sözler -

Kamer. 
2 _ Merııa.mı.t ederek: 
3 - su içme tarifi. 

Tekaüt dul ve yetimlerin nazan dikkatitle 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

1 - Tekaüt dul ve yetimlerin altı ayda bir defa yaptınna.lnrı mut:ı.d 
J'(>klama muamelesi 4056 numaralı kanun muciblnce tddil edilmiş oldut;un
dan b&Jl'kamım m.aaşla:mı temllk ettiren teka1it dul Te yetimlerin kayıtlı 
bulundukları mal müdilrlilklerlnde kanunun emrettiği muameleleri yaptır
~ sonra nüfus ve maaş cüulanlarll.e birlikte en geç 25/8/941 tarihine 
tada.r bankamız gişelerine müracaat ederek bir defaya mahsus olmak üze
re banltam12.Ca yapılması Httlza eden kayıtlan lkmll ettlnnelert :r1ea ve, 

2 - Temlik devrelerinde kayıtlan noksan gör1llen esbabı maaşa ban-
taınızca tedlyat yapılmıyacaıtı lltln olunur. (57G6) 

Açık arttırma ile Büyük Bir Satlş 
1941 temmuzun 20 nci pazar günü sabah saat 1 O da Beyoğlun

da Ga1atasaray civannda Kalevi sokağında 1 numaralı Lorando 
Aparhmanır. 4 numaralı daircainde ?1evcut ve ecnebi pe~ ma
ruf bir aileye ajt pelı: zengin efYa ve aaıre açık arthnna auretıle sa-
blacaltbr 

Lui J:Cem: istilinde ve 15 parçadan mürekk~p Parisin en meşhur 
ve en esk: fabrikası olan Mercier'Sı mamulatından Şen Parke emsal
siz bir yatak oda takımı, tehrimizin meıhur Paalty fabrikasının eski 
mamulatından 2 büyük büfe ve bi: vjtrin dahi! olarak on parçadan 
mürekkep masif ağaç üzCYinde akaju kaplama nadide bir yemek 
oda takımı, 1 kanape 2 koltuktan mürekkep pantazot kaplı ameri
ka.:ı aalo::. takımı; Pomiye salon takımı; 3 ı::e.rçalt ufak bir Thonet 
salor., Lui sez veaair hayli Bronz avizeler: meşhur reuamların imzala
rını havi on adet yağlı boya tablolar; 2 ade: Bronz heykel - Umba, 
hakiki Amerikan mamulah muhtqem bir Amerikan yumane; Çin 
Blö Blanc; Portokez. ve sair haylı duvar tal>,klan, Saçuma, Japon 
ve sair vazolar: Kristal Bakara kadehleri. vazolar, sürahiler ve sair; 
36 parçalık çatal bıçak takımı; eski tuğralı iki adet emsalsiz hakiki 
Bakara kristal sürahiler; meıhur Fraget fabrikasının beyaz. maden 
portl:art; ekmeklik ve saire; Kristal ve maden yamiıli:Cler; 35 parça~ 
lık altı:ı yaldızlı tamam ve mükemmel bir Capon Çay; AE.C Vampyre 

1 halı süpürgesi; Anadolu ve Acem halık.n; en mC§hur Alman mar
kalarından Krause markalı çaprast telli ve içi demir son model bir 
piyP.10 5 lambalı Filipı radyosu. 

. Nafia Vekaletinden: 
EJnzığ - Van - İran hududu hattınm llf üncü tllometreslle 138 + 500 

üncü kilometresi arasındaki be§lncl tımn ınpatı tapalt zart usulü ıle mü
nakasaya konulmuştur. 

ı - Münakasa 2417/941 tarihine tesadfif eden perşembe günü saat 16 
da vekfıletlmlz demlryollar inşaat dalreslndetl münakasa komisyonu od:ı
sında yapılacaktır. 

2 - Bu işin muh:ı.mm.en bedeli dört mlJyon «4.000.000• liradır. 
3 - Muvakkat temhı:ıt yüz otuz üç bin yedi yüz elli d33.750:t liradır. 
4 - Muk:ıvele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri genel şart

namesi, vnhidl kıyaı:H flat cedvell, betonarme şartnamesi, telgraf hattı şart· 
n:ımesi takeometre plfm ve prorııı, 91 numaralı tip, betonarme kontrol taıı
matnnmesl, köprüler hesabı esnı:l:ırı, köprü vahlcll kıyasll fiat cedvellnden 
mürekkep bir takım münakns:ı evrakı cm lira mukablllnde demir yoll:ır ln
şaat dairesinden tedarik olunablllr. 

5 - Bu mün:ıkasaya iştirak etmek isteyenler her türlü referanslarını 
ve diğer vesikalarım bir lstidaya raptederek münl\kasa tarihinden en nz uç 
gün evvel vek1l.letlmize vermek suretlle bu tı için bir ehllyet vesik:ısı t:ıleb 
edeceklerdir. 

G - Bu ekslltmeye girecekler 2490 numaralı kanunda ve eksiltme ş:ırt
nameslnde tesblt olunan evrak ve ve.!lltaları ile ehliye\ vesikalarını v~ flat 
teklifini havi zarflarını mezktlr kanun ve şartnamenin tarl!atı -dllireslnde 
haz.ırlıyarak münako.sanın yapılacatı saatten bir saat evveline kadar numa
ralı m:ıkbuz muknb11inde kom~on başkanlığına vereceklerdir. (38671 (5346) 

Geliboluda: Havza - Kilyar yolu 
baş mühendisliğinden 

ı - 6000 adet bo." benzin tenekesi ve 600 adet boş sandık 15 gun müd
det.le açık arttınn:ıya" konulmuttur. 

Tenekelerin muh:ımmcn bedeli 3000 lira ve sandıkhmn muhammC'n be· 
deli 240 :liradır . 

... !e lllüd lllUdilrlütüne. Konya sıh- p:ırçalarlle vilcudünün ınuhteli! ~r- Şehit yetimler.ine 22 Temmuz 041 
"""1 SUıııı Urü Dr. Mahir Ötlbllgin Ay- !erinden ehcnunlyetll surette yaralan- salı ve 24 Temmuz 941 perşembe gü.n
tl.ncı 8lrırre D\ÜdilrltıAiine naklen, bl- mı.ştır. İşe el koyan zabıta, B. Meh- leri. 

4 - Plrhıcin t~un temlzlemell. 
5 - Mevcudiyet. 
6 - Ters1 içlne sigaro kocan made-

2 - Arttırma 30/7/941 çarşamba günü saat 14 de Gelibolu Halkevinde 
yol b:ış mühendisliği dairesinde yapılacaktır. 

~ !"ati 'Y Slhhlye mürettişlerincren medi Ccrrahpaş:ı hastanesine yatır- Subaylara 29 Temmuz 941 s:ılı. 
~hır hü~cı baş nıüfettı§llğe, Ye- mıştır. Erata 31 Temmuz 941 perşembe. 
~t ltırkı met tn.bib1 Dr. Asaf Ay- ========================== 
~atı ta a.""eU sıhhiye müdürlüğüne M h d . 
l~,re nı~dllını.şıır. Kastamonu Ü en is, mım ar ve fen memuru 
'thl.~ 81 Dr. lsnın.11 Hn.kkt A:t-
t~tıye nı~~· üçüncüye. Diy:ırbakır aranıyor 
~ llirıtlin ürü Dr. Necmeddin fü-

~tı 8lhb:ırı m~~=~~nd~~ün:, Toprak mahsulleri ofisinden 
~~lt 'l'eoınan•ın sınıfı ikinciye, Anbe.r ~aat tantlyelerlnde ve modı:czdc teknik büroda çalıştırılmak 
~tôrt ~aı.hhlye mfidüril Dr Ferid üzere Y. muhendls, Y. mimar, mühendis ve fen memuru aiına(':ıktır. 
,_, 'un SUU!ı iicüncüye cıkanl· Taliplerin lüzum.hl vmltalarla Ankarada oıts teknik büro relslıtıne 

2Vl!D41 ıartblne bdar mtıracaatıan. <0'13 - am> 

ni k:ıplardır. 
'1 - Tok değilim - Çiçek demeti. 
8 - B:ışın:ı cY• gelirse su Ue temiz

leme kolur - Beyan edatı. 
9 - Ayılmakt.ruı c:mlr - Blr kedi 

rcrıgt. 
ıo - Yarılmış - İplik. 

Geçen bulmacamızın hs1ll 

Soldan sağa ve yukarıdan aı;ağı: 
ı - Sütkuzusu, 2 - 1}şürsenlz. 3 -

Tüluat, LuI", 4 - Krup, Ivana, 5 - Us:ı 
AnalıaI,6 - Zetınac, Ta, 7 - Un, Va
cı. 0, 8 - Sil&h, Ya.n, 9 - Uzunat.ıa
ma, 10 - Ralalnam. -

3 - Muvakkn.t teminat boş tenekeler içln 225 Ura ve boş tenekeler için 18 
liradır. (5754) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

l - Mevcut nümunelerhıe göre 53 kalem muhtelıf malzeme pazarlıklı.. 
satılnc:ıktır. 

2 - Muhammen bedeli a587.7h llr:ı muvakkat teı.-ılnatı c88.15• lir:ıdır. 
3 - Pazarlık 2!l/'7/941 salı günü snat 11.15 de Kab:ıtaşta leva7ım şube

mizdeki s:ıtış komisyonunda y:ıpılncaktır. 
4 -Nümuneler•ndı geçen şubeden her gün öğled~n sonr:ı görülebilir. 
5 - Pazarlığa girecek!er % 15 Kilvenmc paralarile birli~te adı geçen ko-

mlsyona geJ.melerL (5878) 
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NEVROZiN 
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. Ba,, Di-f, Niili;{Oii~ 'Romatizma.. . •;;./ 

fievralji.1 Kınklıt'_ve Rüttın·\ 1A~nlanow. Derhal Keseri 
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' 'icabında kilode S kaşe alınabilir. ~T AKLITLERINDEN SAKIN1Nf4' 
HER YERDE PULLU KUTULARL'-ISRARLA 'ISTEYINlzt 

• • • ı.. ~ • •• =~. . .. 

KIZILAY CEMiYETi 
Umumi Merkezinden: 

Aşağıdaki şart ve vasıflar dahilinde birisi (170) lira ve 
diğeri (195) lira maaşb 

iki münhale müfettiş alınacaktir 
1 - Asgari Lise derecesinde tahsili olmak: (Yüksek Tica

ret Mektebi mezun1an tercih olunur.) 
2 - Resmi ve hususi miieı;seı;ede, en az beş sene Şef veya 

Müfettiş olarak istihdam edilmiş bulunmak, 
3 - Sinni (45) ya._<;tru geçmiş olmamak. 
4 - Muvazzaf askerliğini ifa etmiş olmak, 
G - Sıhhntı tam olıiuğunu ve seyahat yorgunluğuna mil

tehammil bulundu~ruım resmi sıhhat raporile tespit etmek, 
seyahat ve tem~ 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 YenJ-

ordüncü icra nıem 

11/A--------- BU AKŞAM - Tel: 42690 ----------

TEPE BAŞI 
BELEDiYE BAHÇESl'nd~ 

ŞiŞLİ ÇOCUK ESİRGEME KURUMU MENFAA~ ' 

Saat 3 e kadar büvtili müsamere 
• ve Ballçenin 

Saz lieyeti 

BAKiRELER AYiNi 12 Tablo 
büyük revif 

San'atkar 

iSMAil OüMBüLLU 
bütün programile 

Batakhane Yosması 
Kahkahalı Komedi 

Bahçenin GARDEN BAR Kısmı: Caz-Dans-Kabare-Restoran. Yal-
nız bu alqama mahsus olmak üzere 

Tak.c:lm Beledlve B:ıhceslnln bütün vaT'V('tt'\ numa ralan .. Taoon nanı'!:ımlm baleti. s:ıat. 3 P kadar !!ece e.i!:lencrlerl. 

Manifatura ve Kumaş Tüccarlarının Nazarı Dikkatine: 

SUMER BANK YERLi MALLAR PAZARLARI 
Müessesesi Müdüriyetinden : 

Dr. IHSAN SA~ 

IGonokoKB 
Belsoğuklu~u ve thtl!Atl~ 

i pek tesirli ve tııze aşıd~· tıO: 
Sultanahmed türbe 

Apartıman sahif4 
Bo~ dairelerini:ıe ~ 

bulmak için cA K Ş JI 
KOÇOK ILANLARI 
tifade ediniz ,/ı 

- Zayi htsS8 

126401 - 26412 kadar 12 ~ 
keti Hayriye hl~ ve 

1 
senetlerini zayi ettıın. 1 
çıkaracağımdan zayi ol'IPJ. 
hükmü olmadığı ilfın '1".i 

Erenköy İ<ıtasyon• 
39/ 1 No. lı Köskte 

~ 
ZA YI - 438 bıınuı.ınede ~ 

şehir'de Umumi Merke-z Reisli~rine göndermeleri. I ' /, 
Manifatura. ve Kuınaş Tüccarlarının müesSesi:'nılzden mal almak için müracaat tarihleri 31 Mayıs 94.1 tarl

hlnde hltıı.m bulmuş !dl. Bu defa görülen lilzum üzerine henüz müracaat etmem1ş olanların 31 Temmuz 9U 
tarihine kadar mıntakalanndakl mağazalarımıza müracaat ederek kayıtlarını yaptırmaları ilan olunur. 

ile Doyçe Bank namına ~ 
markalı bir snndık trM ttl 
ald 311/ 39 da Slr'kecl De\' '.J. 
yollarından aldığını ordiJlO 
Ikinclslnl çıkaracağımdan 
hükmü voktur. Ad0 

ı -amı ol 
ldrnr yofüm lltlhabı, yeni ve eski BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorluğu, Me
sane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koll Slstltlere. B5brek rahatsızııkla.
nna karşı en miikemmei il~ç BELSAMİTOL,dur. BELSAMİTOL kulla
nanlar yukandu sayılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Eczanelerde 

bulunur. Stı~ deposu: Samı Aksu Bahçekapı İş Bankası arkasında iill•••••••• Rahvancılar sokak No. 5. 

Yüksek fiatla alıyoruz 
Her nevi antika, tufrnlı Türk ve ecntbi gümüşler, vazolar, tablo

lar, eski türkçe yazı levbalan, stil eski mobilyalar, heykeller, lıiblolar, 
eski kumaş ve tesbihler, knlemtraş, maktalar. Beykoz parçabrı, eski 
lşl,.meler, eski silablArı. 

Yüksek fiatla ahyoruz 

1 l'tltlRACCAT: Der gün ö~Jeye kadar, Beyoklu, Nuriziya Eski Polonya 
<ıokak, Merkez apartıman No. 3. Bay l\lebmed Tilli. 

~-Ş•e•h•r:•m•iz.in• ~~?~rr ~i~i~~!b: ?.~ b•ir-a.hç•ı•a•r•an•-ll\alllııı.I 
mak!ddır. fyi maa~ verilecektir. Taliplerin İstanbul 176 No. lu posta 

kutusuna (Atçı) rumuziyle mektupla müracaatlan. •••• 

Küçük tasarruf hesap/ ari 1941 ikramiye plan'i 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 ~Tayı~, 1 Ağustos, 

3 IJdnciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAMlYEI..ERİ 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 
2 
4 
8 

35 
80 

300 

" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 

l 000 " = 3000.- ,, 
750 " - 1500.- ,, 
500 
250 
100 

50 
20 

" 
" 
" 
" .. 

- 2000.- " 
- 2000.- " 

3500.- " 
- 4000.- .. 
= 6000.- " 

Kuru Kahveci 

EH ED EFE • 
1 

Mahdumları 
Badema muntazaman kahve 
bulundurulacağı cihetle teha
cüme mahal olmadığını muh
terem müşterilere arzederler. 

Ticaret ve Zahire Borsası 
intihabı hakkında 

intihap Heyetinden: 

Ankara Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığından: 11 

TeşkilA.tunız bölgelerinde açık bulunan on lira asli maaşll ~ 
memurluklarına müsabaka imtihanı ile memur alınacııktır. Aşıl 
şartlan haiz olan isteklilerin 20 aı:tustos 941 tarlhindıı müsabak;.r 
yapılmak üzere -dllekçelerlle blr11kte 15 n~ustos 941 akşamına kil 
duklan yererdekl gene komııtanığa, gümrük muhafaza alay, ~~ 
muhnfa1.a müdür ve deniz mıntaka komutanlıklnrlle baş müdur 
lüklerine. mezkur teşkilat bulurunıyan yerlerde en yakında bulUJl,ıl 
muhafaza genel komutanlık tcşklliit merkezlerine müracaat1~·44B' 

Şartlar: 
1 - Askerliğini yapnuş olmak, 
2 - Ecnebi kadınla evll bulunmamak, 
3 - Fena halt ve mahkılmiyetı olmamak, 
4 - 30 yaşından yuka.n bulunmamak. ; 
5 - En az llk tahsilini bltirdlğ'irn: dair şehııdetname ibraz et 
6 - Boyu 1,64 den aşnğı olmamak, 
7 - Ata. binmesini ve bakmasını bilmek. __.,./ 

Başvekalet - Beden Terbiyesi Umurtı 
Müdürlüğünden: 

1 - Umum müdürlük talim ve tcrtılye ve teslsler dalresl IC~ 
açık bulunan 35 lira asli maaşlı ma.lzıeme kısmı mümcyylz!iğlne 
snyılı kanun hükümlerine göre verilmek üzere aşağıdaki şarUarla t>1t 
alınacaktır. ~ 

1 - Temmuz 941 nihayetinde müddeti hitam bulacak olan T ica- A - Evvelce devlet daire veya müesseselerinde vazife gönnlı.t :J/ 
ret ve Zahire Borsası hey' eti idaresinin yeniden icra edilecek intihaba- B - Spor malzemesinden anlar ve sporla bizzat iştigal etınl§ b tİ 
tında intihap etmek ve intihap olunmak 1-.akkını haiz olanlann listeleri C - En az orta ta.hslll bulunmak, 'I' 
bugünden itbaren Oda ve Borsa koridor ve ııalonlarına asılmıştır. Bir 2 - Memuriyette bulwunuş olanlardan ta.llp zuhur etmedllti 

müracaat. edenler bir müsabaka imtihanına tfibl tutulacaklardır. J 
itiraZl olanların üç gün zarfında 21 Temrr.uz 94; Pazartesi günü ak- 3 _ Isteklilerfn en geç 2/8/ 941 tarihine kadar bir istida ve f~ 
ıamınct kadar yazı ile intihap hey' etine müracaatları. şimdiye kadar çalıştıjp. yerleri blldlrlr tercemeihal kAğıdı Ue unıu!IS of. 

2 - lntihabat 25 Temmuz 941 tarihine mü,adif Cuma günü saat lüğe müracaat etmeleri. cEvraklar tetkik edildikten sonra. iklnc.l tP~ 
ondan oıı üçe kadar icra edileceğinden hakkı ir.tihnbı haiz olanlann ! için mahal ve zaman adreslerine tebliğ edilecektir. (4401 -
mezkü~ gün v .... saatte Borsa Hey'eti salonuna gelerek reylerini istimal 
etmeleri ilan olunur. 

1 İstanbul Be!e~;,reri ;lanları 1 ------Tahmin bedeli tık teminat 

ADDEBOSTAN ti 
PLAJ ve GAZiNOSU 

Bayan A Y T E N İdaresinde 

1254,35 94,07 }3()y0f;lunda Evliya Çelebi m.a.hıılleslnln İsken- : Bu akşam mevsimin ilk Galaıi _.ıj 
der sokağında 31 numaralı bina ankazının 'S..'ıt1şı. F_evkalade MAC ALLEN Orkestrası ve VİRTİOZ P1r"" ~ 

818,2:! 61,36 Beyoğlunda Katip Çelebi mahalleslnln Kaptan FRITZ KURTEN'in iştirakiyle DANS - ATRAKSlYO.f'(~. 
paşa çıplağı sokağında 5 No. h bina enkazımn ------ ~ )ı sat~. Her gün Matine ve Suare Dansan ,,.,,,,,,, r-

1526,20 114,46 Beyo{;lunda Katip Çelebi mahıılleslnin İskender 
sokağında 9-11 numaralı blna ankazının sı~. Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanlar• 

Talunin bedellerl ile ilk temJnat mlkdarlan yukarıda yazılı 3 parça an
kaz satılmak ÜZC11e ayn ayn açık arttırınııya. konulmuştur. Şartnameler! 
Znbıt ve Mııame!At müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 2617/ 941 cu

Aylık klrası Semıı 
L.K. 

Mahallesi Sayı 

martesi günü saat 10 da. Daimi Encümende yapilaca.ktır. Tallplerm ilk tc- --~
mlnat makbuz veya mektııplarlle ihale günü muayyen saatte Da1mi Encü-
mende bulunmalan. (56!19) 

* İmtiyaz mukn.veıeslnın mefsuh bulunması haseblle evvelce Devlete in
tikal edip devletçe İstanbul Belediyesine merbut muvakkat bir idare tara
fından işletilmesi kararlaştınlan ve 23/ 11/ 1935 tarihinden beri bu muvak
kat idare tarafından !şletllen Hıı.llç Vapurlan işletmesi 4083 sayılı kanunla 
Devlet Denlzyollan Işletmesl Umum MüdürHiğüne devredildiğinden sözü 
g~en tdarenin 1517/ 1941 nkşıı.mından itlba.ren vazlfeleri hitam bulmuştur. 

MezkQr kanun muclblnce bu muvakkat idarenin zamafll idaresine alt 
nuı.h1mat ve hesabatın 1617/ 1941 tarihinden itibaren tasfiyesine başlandı
ğından bu ldare 2ama.nına mahsus ve münhasır olmak üzere alacaklı olan
lar varsa 15/ Ağustos/1941 tarihine kadar işbu muvakkat idarenin Oalatada 
Postahane yanında Mehmet AH Paşa Han 51 numaradaki dairesine ve mez
kür tarihten sonra. da Sultnnahmetdekl İstanbul Belediyesinde müteşekkU 
Haliç Muvakkat İdaresi Tasfiye Memurluğuna müracaatlan. (5!!84> 

~ 3.00 
3.00 

Boğaziçi 

• 
Pl\.Ş3bahço 
Çengellcöy 

Tepe caml 
Pazar kayığı 
iskelesi 

6 

4 .00 • Bcylert>eyt. Çamlıca ı iskele 
3.00 'Ü'skiidar tcn.dly& Hacı bakkal 77 Ev 
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Yukarda. clns ve mevkileri yazılı yerler 31/ 5/ 942 sonuna. ıtadı:.111 
verilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. İhaleleri 2317/ 941 çıı.rşs.ı"'" ~ 
nü saat 14 dedir. İsteklllerln müdürlük Akarat kalemine milraCll~~ 

-.REKO - SIHHAT - OOGAN 
idrofil Pamuk şirketleri: 

Istanbul Deniz Komutanlığından : Bahçekapı Yenl Valde Dan altında 20 numaralı 7azıbane1I _ _J 

D · ı· · d"kl• b b• ıipariş yeri olarak açmışlardır. ~ 
C01Z ISeSt Ve ge 1 1 er aş mekfe tlle Bundan böyle asgaı1100 kiloya kadar olan sipa.rLşlerln tşbll" 

1 b 1 k 
1 

verilmeslnl. Bunun harlclnde fabrlkalarca. sipariş kabul edilen 
ta e e a 1 naca mektebine 1 muhterem m~terilerlmlze bildlrir, saygılarımızı sunarız. 

Telefon: 22928 Telgraf : Yeni Valde Han İdrofıt 
Aşağıdaki şartlan halz olanlar deniz llseslle gedlkll erbat .. •••••••••••llıiılı!iiiiiıiiiiliiiilliıiiıiıilıiiiilıiıii•_.. .... 

talebe olarak alınacaktır. 
Deniz ll~lne rlrecek taliplP.rin: 

l - Yaşları blrlncl sınır Içln 15-18 
2 - Ya.şlan lklncl sınıf içln 16-19 olacaktı?". 
3 - Bu yaşlardan nltı ay büylik veya küçük olanlar da kabul edilecektir. 
4 - Lise birinci sınıfa ortn mektep mezunları alınacajp. glbl lisenin bl-

rincl sınıfında ikmale knlmış olanlar da alınacaktır. 
Deniz gedikli Erbaş ha:ı:ırlam:\ okuluna ıirmtle taliplcrinr 

l - Yaşlan 11-17 olacaktır. 
2 - Bu mekteıbe !Ut mektep mezunu alınacağı glbl orta okulun nıuhtellf 

sınınnnnda ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 
3 - Tahsilini yalnız bir ~ne zayt etmiş olanlar da alınacaktır. 

Münakalat Vekaletinden o;?~ 
ı - Vckll.let otomoblllert için 3195 llrıı. muhammen bedelli a60()f 

benzinin 6 nıtustoo 1941 çarşamba günü saat 15 te açık eksiltmesi 
tır. -1. 

2 - .Muvakkat teminat c239• lira ı63ı kuruştur. ~ ~J 
3 - Şartname parası?; olarak verilir. Isteklllerln kanunl vesııcııllln~' 

llkte mezkür giin ve saatte Levazım müdürlüğündeki komisyona. nı "1"'' !arı. c 4177) <" 

Makine ve avadanlık alınaca1' 
' 

Ankara Bölge Sanat Okulu Müdürlüğündeııı 
Bu şartlan haiz olup denlz lJseslle deniz gedl.kll erba.ş hamlama. oku

luna girmek ısteyen ta!Jplerln 15 Ağustos 941 tarihine kadar İstanbulda bu-
~---•••••••••••••••••••••••' 1 ıunnnlann Kasımpaşnda deniz komutnnlı~ına hariçte bulunanların da ma-

J !lalli askerlik ıubelerlne müracaatları. ; (5708) 

Okulumuz içln freze, torna , ma kkap, pulanya ve destere ın~P' 
gazojen ve dizel motörlerine ve Amerikan matkabı, eğe, rayba, ölç/ 
gi!:>I avadanlıklar satın alınacaktır. 

Bn makine, motör ve avadanlıkları vcrebllmek fabrtka V 
okul idaresine müracaatları. (4292 - 5815) 


