
950 ve 475 
gramltk uzun 
nıekler yapılacak 
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Kimse bize birşey 

vaadedemez, zira bizde 

verecek karşılık yoktur. 
'l'Orıu isimde telgraf ajanslan- mak azminin teşkil ettlllnl pek 
dünyanın her tarafından top- iyi bilen muhitlere atfedllmesile 
IÖrünüp ortaya yaydıklan sabittir. Türkiye topraklanndan, 

~U»toler, politika mücadelesinin havalanndan ve sulanndan her
kurnaz, en slnsl, fakat ekse- hangl ecnebi bir kuvvetin şu ta-

Almanlar 
Lemberg ve 
Minsk'i işgal 

ettiler 
Sovyetler Beyaz Rua 

ordusunu kullanıyorlar 
Jl en tesirli kısmını teşkil edi- rafa, bu cihete geçemiyeceği, böy

. 8ir memleket efkD.nm heye- le bir talebin blle istikllllmtze te- Baltık Je'nizi aalailleri 
düşürmek, hoşnutsuzluğa caviiz addedileceği, hem müsta- civarinda bir Sovyet Alman - SoYJet harp sahnesi " 

etnıek, emniyeti sarsmak, ya- kil fransız ajan.sının, hem de o Almanlann uptettllderl Le.nıberr 

BU 8.&.B.&BKi 

1 
TBL&B•PL•JP, 

1 ................. .. 

Bu sabahki 
Sovyet 
tebliği 

Almanlar adedce fa.ik 
kuvvetlerle taarruz 

ediyorlar 
Ut iki milletin arasım açmak haberin kaynağı diye gösterilen orJuau siki bir çenber şehrini ıösterlr harita 

Gç beş satırlık masum bir ha- Londra mehafilinJn hiç meçhulü ' içine alındi kaydetmektedir. Loadra ı (AA.) - (B. B. C.) 
91'l-. bazen ciltler dolusu propa- de.ıwıdir sanJvnPl11J' 1 Berlln 90 

(A.A.) - D.NB. nln lll- Bu sabahki So~et tebliiidir- Al-
E,. J-- rendlttne g&-e Lluanyaya ve Leton- 1 d.. . . . · 

anda yazısından fazla tesir ya- Almanyanın bize Kafkasyayı Berlin 30 (A.A.) - Alman bat yaya karşı §lmale dotru nerleyen Al- man ar un tekmıl Fmllndiya hu-
~. Bunlara inanılmadı~ vaadetmesine gellnce, böyle ro- k~and.~nlığı tarafmdan netre~ile~ man te§ekkilllert Baltık dentzl aahll- dudu boyunca taarruz etmitlerdir. 
IUr • . . -:< bar teblagde bu sabah Hat dordu lerl clvarmda blr Bo1'evUc fırkasını Bu taarruzlar muvaffakıyetle püa• 
~ bu haberler tekzıp edıllr, cukça tertipler ne Almanyanın yirmi geçe l..emberg (Lwov) kalesi- ta.mamlle 18.1'1Dl4tU'. Sarma o derece kürtülmüttür. Alman kıtaatı Şimal 

t her telkine kolaylıkla ma- aklından geçer, ne de Tilrklyeye nin Alman katalan tarafından zap· sıkıdır ki bu Sovyet tunetıertnın Buz denizi sahilindeki Marmanak 

Moskovada._.. 
mil.dalaa mec

lisi kuruldu 

Lonclra t (A.A.) - (B. B. 
C.) Mo.kova ndyoea. .......ı. 
ketin miidafwma ... ....... 
kanrlar vermek m.e Wr mii
daf aa meclial lıelkil ..aliiW 
bildirmektedir. MeJ.ı. .... 
Stam.reiliwlali .............. 
()çUici ha - zcıl v....,. 
tar. Meclis ...... ---·-t.cil. ......... il 1 .......... 

.. n ıair awe11e ...._ eb:a•le _. 

.......... 16. 50 pt.--
dald •bkler mecNf ....... 
daftll edi!eeelderdir. • tekzibe kapalı, doğruyu sev- teklif edllebiUr. «Fırsattan istifa- tedildiii bildirilmektedir. lmham muhaktattır. limamna yakın taarruzda bulun· 

P yalana nıeftun muhitler- de• usulü Türklyenin siyasetine Berlin 30 (A.A.) - Alman or- Sovyet tebliği muılardır. Bu taarruzda diifmana 
e, bu yalanlann belirsiz de olsa asla girmemiş olduğu gibi, bol dulan ~kumandanlığının fevkall- Moskon 30 <A.A.> - Budn ölle zayiat verdirilmittir. ~-----.... ----"' 

..... _.- d t bl . ilzerl n8fl'9dllen SoVJet tebllll : Minak bölgesinde ciddi muhare- Japonya ın 
'"'':: .. ~maması imk~nsızdır. Bir keseden bağ'ışlanan fuzuli he<liye- el..ee bıgı. 1i M Al k t 1 Gece latalar Murmansk, 'M1nat, beler in'-=--f ediyor. Alman motö-:"<ı1181z ği gibi İf J r1 kabul tın k m erg, uııun man 1 a an Lutat bölgelerinde flddetll surett! • '- •ıaro . 1i ,_1 . ~•L-- • tlra edibinin dedi : (< • e e e de Türkiye Cüm- tarafından zaptedilmittir. Alman muharebeye devam etml§Ierdlr Cep- nze ıuta an ııma pr" JSD1t1U11etin- .iiııl ti 
lll ediniz, daima iftira ediniz, huıiJetinln Adeti değildir. Siya- harp bayrağı \;u sabah aaat 4,20 henin diler bölgelerinde sıJc ıe'.ce te- de ilerilemeğe çalıpyor. Bu bölge- va~ıye 
~k bir iz kalır.,, settıMııılr\ esasını bugünldl millt denberi kalenin Gzerinde C!alsa\an- tlf hareketleri vutua gelmlftlr. Kıta- de Almanlar adetçe laiktirler. Raa-
8u siyasi iftiralardan birine lld hudutıanmız içinde kalmak, bu m~k~d~r. Sahilde Jieban phri ifgal ıar tecemmtl etmlf ve topçu dtlelloau lar buna seri manevralar Te anuda- ffuaaıi .encümen h··-"-

Ran evvel şahit olduk. Müstakil hu. dutlann dışında hl,. bir yerl ediNl:yr. _ _._ 
30 

(A.A.) _ Collum- ohr.uştur. Bugün diltman Karlnl Ber- ne mukaTemetle mukabele ediyor- ._ .... 
,_ __ - y ura zahında devlet hududumuzu tarafma lar. karar 'Yerecek 
:-·~ ajansı Londradan bir ha- gözlememek, herhangi bir karış bia Broadcaatinsin Terc:liii bir habe- ge~mete teşebbüs etmıf ve bit oot Alman zırhlı kUTVetleri Peripet 
"•--eriyordu: İngiliz Hariciye toprağı ödememek prenslpi teşkil re göre. Alman T&dyoau. Minakin defa geçmiftlr. Fa.tat her defamıda bataklıium: tiznalinden cenaba doi- Loadra 1 (A.A.) - (8. B. C.) 
~ Lo El . i edi si . d ld lata.lanmızın atett ve mutabll hl- il .. R t . ..: Al So... tl k ndradaki Büyük çını - yor. Bu yuet, Türldyenin ra- Almanlar tarafından zapte i iğini cumlan dilşmana atır zayiat verdi- na erilemege çahpnaktadır. Bura- eu.er. •Janama .... re man - • 

abuı etmiş, Tür"kiyenin Sovyet batı, huzuru kadar kuvvetinin de bildinniftir. rerek dtlflnanı Ut menllne tardet- da Alman j]eri hareketi durdurula- Y~ ihtilafında Japonyaıun TUIJ'ell-
a UsyaYa karşı düşman bir tavır başlıca Amildir. Bundan dolayı Sovyetl~r Beyaz ~ua or· mlftlr. bilmiftlr. Bataklığın cenubunda da m tedkik etmek icin ıeçn hafta 
) ır....;, alınan orduıannın Türk!- rahatız, çünkü milletler arasın- duaunu da kullamyorlar ~=., ~=-.:,ı.:_.ı.~k!:,; ;:;:ı.nn lleri lbauloeU tevkil ..ıa- ==:, h":!.t :k.t:!: 

eden geçerek Kafkasyaya gitme- daki kargaşalıklardan nasıl ve ne Moskova SO (A.A.) - TUi ajansı- :tmtı ve muharebe meydanında 300 Daha cenupta Alman Te Rumen- arzedilecektir. Bundan sonra Ba,. 

kaay.d
' buna karşılık Türkiy8Je Kaf- zaman istifade edeceğlmlzl düş11- ~u:'rdBel!!.~irR!!,abe0rdı:!!reu dsaovyem;eıes~ olü bı~ır. nn.nıan devlet hu- ler Prut nehrütl geçmeie tetebbüa vekil, imparatoru ziyaretle T_.et 

i 
ou. &A .z..... - ......... u dudunun ot.esine çetllmlştlt. AJnı . 1 haJcL ncla , __ ı. t '-t• 

.,. an bazı yerler •8l'ilmes nerek kendimizl maceraya atıp str bit mrette tullaıımaktadır. - Vlbo bö .. etmıt ene de muvaffak olamam..- "
1 ~a verece" 

11
• "ıtl-.. tln gun rg lgeslnde dqman bir 1 d B 1 "- d • • d ı,· K d • ._ den bahsetm!f... atmamak kaygısından bade ola- Yine Tass'ın verdıtı blr haberde karaya ihraç teşebbilsilnde bulunmut- ar ır. :a bs; enmn e ır, ara e- Al 

Anadolu ajansı bu haberin uy- rak harbe sürüklenmeden sulh ve Alman taburlannm, blr Rua bölüP tur. Kıtaıanmızın kati harekeWe nizde de bir ki ceman iki Alman manuaya öurına tarafından müdafaa edilmekte olan dÜ§manm ihraç mtitresell ablltl denizaltw babnlmıfhr. So9)'et u- .J 
~llrM1n Oldufunu, telgrafın altına huzur içinde kalablllyoruz ve bir mevzle Ud saat fuılasız hücum imha edllmlftlr. keri büy&k k.ahramanldda harp et- hava akı tarı 

tRot.-Ulve etmekte büJÜJıl isabet bundan nedamet duynıuyoruı. E>tt!klertnt ve hilctnn ~ee Rus D1lnkft muharebelerde haYa kuvvet- 11.'ektedir. 
~"1oemılşttr Bu vesile ile Türki- Hudut aşın hiç btr emelimiz bölllthıln yaptılı ıımbbü blr •ilnıti tel'Uıılz 51 dDtman ta ySl'lll 4lıflr- B:- •--:,... .. ~:..L 

~enin si · ' hlicumlle Almanlan b.Ud heıdlnete mll§tür. B!zlm taıJplanmıs 21 taJ')'I.- .. ı .... •y• - •-~v-..m 
lcabed Yasetint en iyi tanıması olmaması kuvvetimfzl teşkil edf- utrattıtıannı ve Almanlardan bir redir. 15 Alman tankı tahrip edllmlf- makaleıi 
bu en ajansların ve mehafllln yor, zira bizi peşinden sürükle- tmnınm bu b.ilcum tarfı,mıia alllh- ttr. Gece avcı taJ')'l.relerl mikemmel 

gafletine, yahut husus! mak- mek isteyecek politikalar Tdrk ~ buüara1c teaUm oldutıaımı ~. 
latlarına hayret etti~mlzl söyle- milletinin gözü lSnünde hiç bir 
tneyt de faydalı buluyoruz. hasret kavuşturmanın clzibesinf 

01
:u haberin ne derece uydurma canıandıramıyorlar. 

ille~ Türkiye styasetlnln te- Necmeddin Sadak 
_hiç bir devlete Alet olına- (l>ennn sahife 7 ~ de) 

Suriye j Pader-evski 
nıuharebesi öldü 
İngilizler Tüdmür'ün 

_ınuhAıaraııni 
tamamladılar 

Müteveffa büyük bir 
muaikiıinaa ve büyük bir 

Leh vatanperveri idi 

\a ~ 30 (A.A.) - lnsiliz Or· ' 
.-~ L_ aı____ &-L1:x.• li -.rlU'ganunn WUH5ı s 

~~çbir de"'ııitildik yoktur. 
~ tanda İtalyan kuvvetleri 
l~İri talıliye etmiılerdf.· Vaktile 
le Soınaliainde İtalyan kıtalanna li::':i.:!• eden general Vertel ~e.-

Su 11ftur. 
inürG~ede kıtalarunız ıimdi Tüd
lar ~\llıaaaraaını tamamlamqlar-
1er · bölgesinde bqka ilerleme
!t'az~hr. Merkez bölge.inde 

et d..x.:_ •• 
-aıvmemııtır . 

.:;..hıatta nümayitler 
lıirede .,,L (A.A.) - (8.B.C) Ka
ile ıöre --n Elmukattam pzetem
fehi·· il&ıı Benut halkı Beyrutun açık 
aız ltunı edilıneaini iatemiftir. Fran
Tedcfetın~".danı general Dentz buna 
imttır. ~· Halk nümayifler yap
J>üYiilt f 'utanya donanmuı aahilde 

._ Yet ııöateriyor. 

Buriba 4 fhıcü sahifemizde: 
tzzırr MDJır1n 

«Roman yazmalı 
san' atı. 

batklada)d •ihba malaılM 

Sovyetlerle 
harbeden 

KOIUŞAI lılUMY 



Sahlle, '.AKŞAM 1 Temmuz 1941 

~----------------------------------------------------------------------------...;, 1 Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler 1 
'--:mm1~-------------------------------~mm ________ ._. ..... a:m ...... ._ __ ._ __ --=----..I 
Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
fil'rlin 30 CA.A.) - Alman orduları 

anda lığının fevkalade teb-

G< 1 çyada ilerliyen kıtalnnmız Lem
berg işgal etmişlerdir. Cephenin or-
ta ında Sovyet ordularının muhasa
ra ı ıklaştırılmıştır. 

S mal cenah düşmanı durmadan 
ıa p etmektedir. 

Amerikan 
kara ordusu 
Temmuzda alinaor...ak 

aı;kerlerin miktari '900 
bin kiti 

Rydepa1'1: 30 <AA.) - B. Roosevelt 
p2.zar günü blr kararname neşrede
rek önlimüzdekl 1 temmuzda başlıya-

Türkiye -Almanya 
ticari mübadeleleri 
Hususi anlaşmaya bağll protokolda 

tayin edilen müddet iki ay uzatıldı 
Sa de Jleban şehri işgal edilmiştir. 
ln ltereye karşı deniz harb!nde 29 

:tı:n rnn tebliğinde bilcllrllen düşman 
~~a8~1~~ ~::~ ka~ik~::~ Meclistedünkü müzakereler 
IJOO bin olarak tesbit etm1ştır. 16 teş-

nı k filelerine yeniden hücum eden 
tl€ · tııan ceman 25,400 tonfül.t.o 
hacm!ııde başka vapur daha batır
ın lardır Bunlar araeında bir tanesi 
b'r muavin kruvazördür. Denlzaltıla
rının bu har kı:'tmin net cesı bu su
ret le 96 100 tonilatoya ~ıkmıştıi·. 

s~,. ş tayyareleri gece Drehot Yer
ım unde bir kafile içinde se:yTe
dr ceımın 23 000 tonilato hacminde 

ret cm.isi batınnı !ardır. 

liıiler arasında b-yük 
kliye emisi de vardır. Gece 

Lem rg nehri tizerindek1 liman te
"'. t na da hava hücumları tevcih 

rinievvel 1.940 dan sonra. 19 yaşını Jk-
mal c.<il'nlerln yann kayıt muaınelcle- .... 
rine başlanacaktır. Mütehassıslar/ Ankara 30 (A.A) - Buyuk 
yarın orduya k:ıydedilrr.ek için mü- Millet Meclisi bugün Şemsetfın Gü
racaat edecek cılanlarm 700 bin kişi- naltayın başkanlığında toplanarak 
.ve varacağını tahmin etmektedirler. 1 İsviçreye gönderile"°n fındıklar bedel-

Oaldancl - K.ılifornfa 30 (A.A.) --1 !erinin mali borçların ödenmesine 
Sanan te~latına rru:nımp makinist- ı tahsisi için Türkiye ile İsviçre anı-
ler Onklnnd ve Ala.maden deniz tez. .. . 
g!hlarında 10 mayısta b.,.,1 e ~unda notalarla T urkıye Almanya 

...., ıyan gr ve d ··b d 1 1 ·· d · h nihayet vererek bugünden ıtibaren arasın a mu a e e ere mute aır u-
lşc ba.şlamağa ittifakla karar ,·ermiş- susi anlaşmaya bağlı protokolda ta
lerdlr. Bu ınıretıe 50 :milyon dolarlık yin edilmiş müddetin iki ay ve Tür
harn malzern~ .siparlşlerlne ald işe kiye Fransa arasındaki kontenjan ve 
baslı:nab"leee.k:tir. tediye anlaşmaları ile merbut1an hü

cd ml.ştlr. • 
29 30 hazirıın gecesi şimali Alnıan-181 rı' Jaoon aazef esinin 

endişesi 

kümlerinin 30 hazira:ı J 941 tarihi
ne kadar uzatılmasına ait protokol· 
lann tasdikleri hakkındaki kanun la
yihalannın ikinci müzakerelerini 

ya uzer1ne bllhassa Hamburg ve Bre- ' 
men '"C'hirlerlnd0 halkla sakin mahal-
! l r uzerlne yangın ve infilak bom-
h:ı ı rı atılmı tır Şehir balkı arasında 
bl · k ç ölü ve yaralı va.rdlr. B'rçolt 
b h sara ı- nımştır. İngil z ha\•a 
h l:ınn k rşı müd faadc gece 

ı ve h a dafı b tarynlan çok 
nı n "kıv t it zanmıştır. 13 İngiliz 
sa '"!! tayyar 1 duşürulmüştür 

--·--
fY1ihverin Asyaya yayıl

mak istemesinden 
bahsediyor 

yapmışhr. 

Meclis yine bugünkü toplantısında 
sermayesinin tamamı devlet tarafın
dan verilmek suretile kurulan ikti
sadi teşekküllerin teşkilatı ile idare 
ve murakabeleri hakkındaki kanu
na ek kanun layihası ile fenerler 

hasılatının yarısının hazineye öden• 
mesine ait layihayı ikinci müzakere
lerini yaparak kabul eylemiştir. 

İkinci müzakeresi yapılmış ohn 
kanunlar aras~nda bulunan çiftçi 
mallarının korunması hakkındaki 
kanun için verilmiş olan rey]erde ni
sab temin edilmediği cihetle bu ka
nun için gelecek toplantıda bir defa 
daha reye müracaat edilecektir. 

Meclis bundan sonra ceza ve tev
kif evleri umum müdürlüğünün va
zife ve teşkilatı kanununa bazı mad
deler ilavesine ait layihayı müstace
liyet kararile müzakere ve tasvib 
eylemiş ve devlet memurları aylık
larının tevhit ve taadülüne mütedair 
kanuna bağlı bir numaralı cetvelde 
bir değişiklik yapılması hakkındaki 
layihanın da birinci müzakeresi;ıi 
yapmıştır. 

Meclis çarşamba günü 
caktır. 

toplana-

Jta!van 
Roma 30 IA.A l It:ılynn orduları 

umumi karargahının 390 numaralı 
t b 1 ·: 

Tokyo 30 (AA.) - Reuter: 
Sağ cen;;.hır orgam olan Kokumın 
Şimbun gazetesi neşrettiği bir baş
makalede diyo. ki: 

Denizciler bayramı 
S m lı .t.frlkada Tobrul:: mıntaka

ınr dn topcumuz düşman kıtalar-. tah
şidntma ates açmış ve düşmana lrwın 
ve m:Uz.emece mahsus zayiat verdir
ın.ırtlr. 

Eğe mihver hegemonya81 Ural
ları aşarak Rusyanın Asya kısmına 
yayılırsa, Japonya vahim meselelerle 
k.arşılaşaca.kbr. Dış Moğolistan ve 

!ngtliz tayyareleri Bingazl üzerine şimc..li garbi Çin maıtakası, hundan 
bir akın yapınıslar v<. Trnblus lim.a- ciddi sureUe müteessir olacaktır. 
nıııa taıırruza bir kaç kero teşebbtaüs Rus - Alman harbi şarki Asyada 
t>fm slerse de her defasında nv y 
yıırelerlmizin seri mudahaleslle ge~ Japonyanm refah sabasınıo coğrafi 
p·· kurtülmüelerdlr. Ikl düşman tay- ~.udut~arını.· ııarih surette tahdidini 
yare ı duşürulmüşti!r. luzuı:ıı:.ı kılacaktır. 

Şarkf Afrika.da Dembidolla, Gnlla Üçlü paktla karsılıklı olarak tanı-
S dama mınta.kasında mevzilerimize nan yeni Asya nizamı ve mihver~n 
t ~rru"' etmel're çalışan duşman yapı- yeni Avrupa nizamı, ha1en gayri sa
l n b r muknb 1 taarruz neticesinde tihtir. Ve muayyen hudutları yoktur 
fııar< mcctur -Olmuştur H h • · er alde Almanya Rusy&nın mihver 

Sovvet ıebt.·ği nüfuzun. tabi olması İcap ettiği dü· 
şünct::s: ile Sovyetler birliğine karşı 
harbe girmiştir. Eğer mihverin saha

Vilno - Dvinsk istikame- sı Sovyetle• birliğini, Orta~ark, ve 
tinde So et kıtal · Afn1rnyı ihtiva edecekse, Almanya 

.vy . ar:ı yenı v.: İtalyam .. Hindistand'.a, Avustral-
mevzılere çekıldıler yad1'1. Uralın ~atkındaki Sovyet era-

zisinde Japôn nüfuzunu tanımama
Moskova 30 (AA.) _ Sovyet !arı için hiç bir sebep mevcut değil· 

istihbarat ofisinin akşaıı! tebliği: dir. 

Bugün ve gece şehrimizde 
büyük merasim Y.apllacak 

Denizciler bayramı bugün yur
dun her tarafında büyük mera
simle kutlanacaktır. Sehrimizde 
yapılan merasim için hazırlanan 
program bütün alakadar müesse-
selere tebliğ edilmiştir. Bayram 
münasebetile bugün Taksim ve 
Beşiktasta merasim, öğleden son
ra Modada deniz yarışları yapıla
caktır. 

Bayram münasebetile resmi 
daireler, vapurlar, deniz mües
seseleri donatılacak, gece deniz
de bir fener alayı tertip edilecek
tir. Alaya Denizyollarınm iki, 'Şir~ 

keti Hahriyenin iki vapuru. Li
man idaresinin küçük vesaiti iş

dar önlerinde birleşerek Çengel-

köyü önlerine kadar gidecek, ora
dan Köprüye dönecektir. Saray-

burnu ve Şemsipaşada renkli su-
Iar akacaktır. 

Münaka1at Vekili 
şehrimizde 

F uarda talebelerin yazİ- tirak edecektir. Bu vesait Üskü-

Münakalat Vekili Cevdet Ke
rim İncedayı dün sabah şehrimi
ze gelmiştir. Vekil şehrimizde üç 
dört gün kalacak ve bu müddet 
zarfınd~ Vekalete bağlı müesse
selerde tedkiklerde bulunacak
tır. İncedayı Denizcilik bayramı 
mün;ısebetile bugün Taksim ve 
Beşiktaşta yapılacak merasimde 
hazır buhmacaktır. 

lsveç'in 
vaziyeti 

Ne Almanlara munarebe 
üsleri vereceli, ne de 
muharel>eye gİreceli 

.A.Li ile VlilLi 

Doyumluk deği), 
taclimlık ..• 

Ali - Gazeteler büyük bü
yük ilan etti: Yerli sigar yapı
lıyor. Biri Esmer, diğeri T oros. 
Birincisi az çok bulundu. Şimdi 
suyu çekilmek üzere, ikincisi 
ise, kuyruklu yıldız gibi, belirdi 
ve hemen kayboldu. 

Veli - Anlaşılan: Doyumluk 
değil, tadımlık .•• 

- Peki amma ... 

- Hakkın var, Veli ... Sigara, 
çay, kahve neyse, sigar da 
odur .•. Onun da tiryakileri var. 
tatmin etmeği düşünmeli!. . . > 

1 
cİnşaUah iJerude tekrar yapa
rız?~ diye imalatı kesmek olur 
mu~ Aliveli 

L J 

Stokbolm 30 (AA.) - Muhafa
zakar partisinin 1ideri ve maarif na
zın profesÖ! Bagge dün Malmoda 
bir nutuk söyliyerek Sovyet • Al;nan 
harbi karşısında İsveçin aldığt vazi
yeti tavzih ve memleketin tamami
yetini ve hükümranlığını muhafaza 
etmek arzusunda olduğunu l>eyan 
etmiştir. Finlandiyaya gidecek Al
man tümenine İsveç tarafından ge
çit müsaadesi verilmC3i hakkındaki 
hükfunetin kararuıı bahis mevzuu 
eden B. Bagge, İsveç hükfunetinin 
ne harbe girmek, ne arazi tavizinde 
bulunmak ne muhareb"e üsleri ver
mek ne de Alman kıtalannın İsve 

topraklannda kalmasına mü~:aarde: Sovyetlerle harbe·'en 
etmek niyetinde olmadığliıa -s t U 
etmi~tir. kuvvetler 

Nazır bundan sonra Finlandiya 
vaziyeti hakkında İsveç.in hüküm-
ranlığını tehdit eder mahiyette ta- (Baştarafı 1 inci sahifede) 

leplerde hulunu]duğu takdirde bu ta- Öğrenildiğine göre Alman cüzü-
leplerin her türlü hattı! en son vasıta- tamlan He Rumen kıtaları bir uzuv 
larla reddedileceğinden herkesin teşkil edecek §ekilde yekdiğerlerile 
hemfikir olduğunun muhakkak bu- mezcedilmiş bulunmaktadır. B11 

Junduğunu söylemiş fakat şimdiki muhtelit kuvvetlerin general Anto
vaziyetin böyle bir tedbir alınmasını neskonun kumandası altında takri· 
İcap ettirei:ek mahiyette olmadığını ben 1 milyon kişiye baliğ olduğu 
ilave eylemiştir. tahmin edilmc;ktedir. Mezkur ordu 

B. Bagge sözlerini şöyle bitirm:ş- şimdi Prut nehri sahilleri ile aşağı 
tir. Tı.:.na boyunda lıarbetmektedir. Bu 

ı ·11·1· · · k mıntakalarda dövü.,en kuvve.tler bir stı.ıı. a ımızın ter ini intaç ettire- " 
cek her talebin sarsılmaz bir aziml motörlü kolordu ile 20 piyade fu• 
müttehit İsveç milleti tarafında: kası olarak tahmin ediliyor. 

şiddetle reddedileceği ve İsveç mil- Dündenberi Karpatlarda muha~ 
Jetinin böyk bir hareketten doğabi- rebeve başlıyan Macar ordusu 1938 
lecek neticeleri tekabül etmeğe ha- senesinden itibare: bastanbaşa ten
zır ~ulunduğu muhakkaktır. sik edilmiştir. Filhakika Macarlar 

Hava harbi 
3 senelik mecburi hizmeti 1938 de 
kabul etmişlerdir. Macar ordusunun 
umumi sefe• bı rliği 1 milyon asker 
temin edebilir. Bu kuvvetler ,..e-:ıcral 
Vitez Sonys'in kumandasında hu

Bu hafta zarfında Avru .. lunmaktadır. Macarların genel kur• 
pada ve Orta Şarkta may reisi korgeneral Werth'dir. 

kaybedilen tayyareler Slovakya ordusuna gelince, bu 
ordu ?. piyade fırkası ile bir dağ 
fırkasından ve küçük bir motörlü 

Londra 30 (A.A.) - Mütehassıs kıtadan mürekkeptir. Slovakya or
bir zatın vercliğ: malfunata göre. dusu genera. Catlos'un emrine ve
mihverin Avrnpada ve Orta ııarkta rilmiştir. 
pazar günü nihavete eren hafta için- l 
de kayıpları 183 tayyareye baliğ ol talyarların yapacağı yardım bir 

k - fırkayı inhi!.ar etmektedir. Bu.~lar-
ma tadır. Bu rakkam, bu senenin •• 
en yükse•~ haftalık kayıp yekunudur dan başkc bolşevizm aleyhtarı Rus• 
lngiliz kayıpları 65 tayyaredir. Fa larla Letonyalı. Litvanvalı ve Esıon-

• yalı gönülllilerin de Baltık memle
kat pilotların bir kısmı kurtarılmı§ 
lulunmaktadır. ketlerinin Almanlar tarefından İ""a-

li ilerledikçe Alman kuvvetlerinc
0

il
Ru!t haberlerini de nazart dikkate tihak edecekleri tahmin olunz.b"lir. 

almal. su~etilc. düşman kayıpları bu 
hafta İçinde 500 Ü geçmektedir. Avustralyada zelzel'!? 29 h.aziran günü f'in ve A1man 

kıtal rı Barentz denizicıden Finlan
di} a le örf ezine kadar bütün cephe 
üzerinde taarruza geçmişlerdir. Bu 
kuvvetler hudut l>oyundaki tahki
matunızı yarmağa çalışıyorlar. Al
man ve Fin kıtalannın mükerrer hü
cumlan kıtalarumz tarafından tar
dedilmi,tir. D~man, gündüz cere
yan eden muharebelCT neticesinde 
cephenin birçok ooktalannda yüz
lerce ölü bırakmıştır. Topçumuz ta
rafından takip edilen dü~man kendi 
mü tahkem mevzileri gerisine çekit
m"ştir. 

lari ve resimlerine aid -----------------------

Casusluk 
fngiliz hava liuvvetleri, fngiltereYJ 

müdafaa ederken hiç bir tayyare 
kayhE=tmemis. fakat Alman hava 
kuvvetleri, Jngiltere üzerine küçük 
gece taarruzları esnasında 1 2 tay

New-Yoık 30 (AA.) - A so
ciated Press' e Sydney' den verilen 
bir habere göre Sydneydeki sismog
raf aletleri dün gece şimdiye kadar 
Avustralyada hissedilen yer sa .. mtı· 
!arının en şiddetlisini kaydetmi.,ler• 
dir. 

Vilno - Dvinsk istikametinde, Şo
le. Kedani, Ponejcf ve Kovno mın
takal nnda. yapılan muharebeleri 
müteakip yeni mevzı1erine çekile..rı 
kıtalanmızı cenahlardan ve ukadan 
vurmak malı:sadile seyyar düşman 

bil" kÖ§e açılacak 
Ankara 30 (Telefonla) - Bu 

yıl 20 ağustosta açılacak ve 20 ey
lülde kapanacak ôlan İzmir enter
nasyonal fuarındaki Maarif pavyo
nunda, Cazi Terbiye Enstitüsü Re
sim İ:ı şubesinin İltirakile orta okul
lar, kız e~stitüleri ve öğretmen okul
larımız resim ve yazı dersleri faali
yetine ait bir köşe tertip olurıacak
tır. Bure.da talebe l"esimlerile el ya· 
zılan teşhir edilecektiT. 

Bir katil 12 sene hapse 
'tırJfJO lira {ıazminal?. 

rnahkU:.~ etlild2 
cüzütamlannın yaptığı teşebbüsler Bir müddet evvel Haliç Fenerin.de 
akamete uğramışhr. K.ıtalarımızın bir vak'a olmuştu. Nazif adında hi
şiddetli mulcabil laücumlan bu sey-

d ri nişanlısı Esmanın evine zorla gİT-
yar Üşman kıtalarına İnsanca ve k · 
b"lh me ıstemi~ti. Lostromo Hüs....,in, 

ı assa rnalzemece büyük zayiat -., 
verdinniıtir. Nazifin hu hareketine muhalefet et-

mi§ ve onu öldürmüştü. Ağır Ceza
Minsk istikametinde kıtalanrnızla da devam edilmekte olan mubake-

tayyat"eierimiz bir gedik açmağa .. .. . 
muvaffak ,_ _ t" 1.. d"' 'Sle dun :.eucelenmış ve lostromo 

GMUI mo or u utman H.. . _ ı 
kuvvetlerini durdurmuşlardır. Kıta- useyın l aene hap,e, l 000 Jira 
lanmız tarafınc4ua. iiderinden ve pi- tazminata mabkfun edilmiştir. 
yade kuvvetlerinden irtibab kesilmiş 
bulunaa bu lcuvvetl~ hava kuvvet
lerimizin fasılasız ateşi alhnda son 
derece müşkül bir mevkide bulun
maktadular. Huduttan bir geri çe
kii:ne hareketi yapan piyade setir 
kıtalarımız kanlı muharebeler vere
rek düşır.an n piyade ve motörlü 
kollarını L.ida Volkovisk hauında 
tn:lc:"f tmi5l dir. 

B. Cafer Tiizel 
Ankara 30 {Telefon! ) - Mün

hal bulunan Maliye Vek•J ti baş hu
kuk müşavirliğb• Vekalet hukuk 
rn- a\ iri erinden Cafe.r Tüzel terfian 
tayin edilmiştir. 

Bayan Lüayenle, A bd.ül
lıak Hi.midin ~it':m~iresi 

arasindaki dava 
Şair Abdülhak Hamid eserlerinden 

bir kısmının intifa hakkını ZCVCe$İ 
bayan Lüsyene 1500 liraya noter 
senedile satını§. Merhum şairin hem

şiresi ise üçüncü sulh mahkemesine 
müracaat ederek böyle bir sahş ya· 

pılamıyacağını bildirerek varis ola
rak hisse istemistir. Üçüncü asliye 

hukuk'. mah~emesi dün l>u davaya 
bakmış, iki tarafı dinledikten sonra 

karar İçin muha)cemeI_i ha..ııka gÜne 
bırakm•ştır. - -

Fransa 
Sovyetlerle siyasi 

münasebet1erini kesti 

Vichy 30 (A.A.) - Resmi t·lr kay
naktan bildirildiğine göre, Fransız 
hükumeti Sovyetıer Blrliğiie ciiplo
matik münasebetlerini kesmi~tir. 

İngilterenin Madrid 
sefirinin bi:r teşebbüsü 
Londrı. 30 (A.A) - Reuter'm 

diplomatı!· muhabiri bildiriyor: Se
lahiye•tar Londra mahafillerinde öğ
renildiğine göre, İngilterenin Mad
rid büyü~ elçisi sir Samuel Hoare 
cumartesi günü general Franko ile 
uzun bir göriişme yapmışbr. Bu gö
rüşmede İspanya Hariciye nazırı bay 
Serrano Sune'" de hazır bulunmuştur. 
Bir "çok ır.eseleler ve bu arada fngi
fö büyük elçiHği civarında vukua 
gelen son kargqalıklın görüşülmüş
tür. General Franko, hu kargaşalık
lar hakkında fikrini açıkça bildirmiş 
ve fspanyol hükUınetinin bu hareka
tı kat;yen tasvip etmediğini söyle
miştir. Hükcmet bu hareketlerin me
sullerini cezalandırmak ve bunların 
tek:errürime mani olmak için lüzum
lu tedbirleri alacaktır. 

Hudu~da yıl,. ~~an köprü
lerin inşanma başlanıyor 

Hududda yıkılan şimendifer köp
rülerinin yeniden inşası için bir müd

dettenberi Ankarada Türk - Alman 

mümessiller: arasında cereyan eden 
müzakere neticelenmiştir. Bu ay 

içinde inşaata ~lanm~ı muhte
temeldir. 

Amerikada 29 kisi daha 
bu suçla tevkif ~dildi 

Nevy!lrk 30 (A.AJ - 22 si Almanya
da doğmuş olan 29 kişi casu5ıuk su
cile itham edilerek tevkif ediln,lştlr. 
Cnsusluğa ald kanunun kabulünden 
beri casusluk töhmetile küfü halin
de yapılan tevkifntın en mühtmminl 

yare kaybeylemiştiT. 

A?manyR ve meşgul erazi üzerin· 
de 96 Alman tayyaresi düşürülmüş· 
tür. İngili:.. hava kuvvetleri bu hare· 
kat esnasında 5 4 tayyare kaybet· 
ır.iştir. Orta şark"ta 73 düşman tay
yaresi dü,ürülmüştür. Buna mukabil 
Orta şarkta İngiliz kayıpları l 1 tay
} .. uedir. 

bu son tevkifler teşkil etmektedir. Donanma da bu hafta içinde ayrİ-
Bu tevkifleri tahkikat büro~m şefi ca iki düşman tayyaresi dü§Ürmüş

B. Egdar Hoover pazar günü bildir- tür. 
ml.ş ve bütün mevkufların c::ı.snsluk 
zannı altında bulunduklarını söyle
miştir. Federal polise mensup me
murlar bu meselede gayet sert dav-
ranmışlar ve bütün maznunları son 
24 saat zarfında yakal:ımıslarchr. 18 
kiıı;i Nevyork'ta, diğerleri ise Newjer-

Yeni bir İngiliz avcı 
tayyaresi 

Londra 30 (AA.) - Havacılık 
mütehassıslarına göre, İngiltere, da~ 
ha seri ve müessir avcı tayyaresi 
imali için yapılan yeni mücadelenin 
ilk safhasını kazanmışa benziyor. 

İrgiliz hava kuvvetlerinin son on beş 

sey, Mlchlgan ve Wisconsln'd.e tevkif 
edilmi~erdlr. Mevkuflardan beşl da
ha evvel hapse r.Irmlş kimselef'dlr. 
Mevkuflar arasında 3 kadm vardıt. 

B Ed H t 
~ ._ t gÜn içinde Manş üzerinde yaptıkları 

. gar oover, yap ı5 , ı.ıeyana - . 
ta, bunlardan bir co{tunun harp mal- muvaffakıyetli hücumlar yeni Hurri-
zemesf ya!>a,n fabrlkalarda, blrlnln d'? cane ve Spitfire modellerinin Al
Transatlantik hava hattında. çalı..ıı;t1- manlar tarafından bu kadar methe
ğını ~öylemiştlr. Mevkuflar ·casuslu- dilen ve dünyanın en seri ve en" yük
ğun tenkili hakkındaki 1017 tar11ıl! 'sek irtifaa çıkabileceği iddia edilen 
knnunun hükiimlerine istinaden zan son M h "tt 109 ı k 
l•-· 1 1 dl essersc mı arına ço 

:ı ı.üıa a ı.nnıış ar r. .. t•· ld ~ .. . . us un o ugunu gostermışlır. 

Hakimler arasında yeni 
tayinler yanıldı 

Ankara 30 (Telefonla) - Bazi 
hakimler arasında yeniden tayinler 
yapılmış ve bu husustaki kararnc1me 
bugün yüksek tasdikten çıkmış tn. 
60 lira maaşlı Urfa hukuk hakimliği• 
ne Diyarbakır lıukuk hakimi Fehmi, 
Kazan 1ıukuk hakimliğine çarşamba 
hakim Bahri Uzbay, elli lira ma• 
aşlı Ankara hakim muavinliğine 
A~kara eski hakim muavini Fikret, 
Ankara sulh hukimli~ine Abdülka
dir Durusoy, Diyarbakır hukuk ha· 
kimliğine Kazan hakimi Sihuri Er4 

den, 35 lira maaşlı denizli sorgu 
hakimliğine Gebze sor~u hakimi 
Bürhaneddin, Suşehri hakim mu-
avinliğine Şibinkarahisar hakim: 
muavini Şevkı-t Türe, Başkale ha
kim muavinliğine Körpınar hakim' 
muavini Tevfik Do~uışıker, Erzu
rum sorgu hakimlizine A~n sorgu 
hakimi Hürrem Damalı, 30 lira ma
aslı $ibinkarahisar sorgu bakimliğ:..-ı.e 
Susehri sorgu hakimi Sabri iner ta~ 
yin edilmişlerdir. 

B. Edgnr Hoover bunlardan bazıla- l . 
nmn fna11yetı hakkında lf~aat.tn bu- ngıliz hava kuvvetlerinin bunlar- r 
lunnrak harp malzemesi ve 1'\Uıaı;sa dan başka iki kozu daha vardır. 
tayyarelere aitl malfımat toplndıkla-1 Tornado ve Typhoonlar. Bu yeni 1 ,. 

asıl ya ıtual!? 
rını beyan etmiştir. Federnl makam- tip tayyareler Spitfire ve Hurricane- 1 ı-----··-------------ı 
lnr bun!arın harek~tını iki seneden !erden de yüksektir. Ş~ylt Alman 1 Son Posta refikimiz Livov ya· 
beri taklb etmi<-lerdl1'. Mazmml::trdnn fabrikatörleri, havacılık sahasında zıyor. 
birl Kap'da clo~muş Fr!'derlch On- bir ink;lap teşkil edecek bir tayyare B~ı şehrin imlası Lwow, tdiı.f-
bcrt Tuquesnc isminde bir muharrir yapma - a muvaffak olamadılarsa, fuzu Lvuv' dur. 
ve konferansçıdır. Bu zatın bcynel- · d"d f ·ı· h k l · 

1

., 1 Her halde t 'irkçesi de Livov 
il l bir ··ı ti d Alm 1 şım ı en ngı ız ava uvvet en ta• 

m e şo ıre var ır. an o an f d . d"l .. .. l'"k T olmasa gerek. 
Max Blank adında di~er bir nı.aznun ra ın an temm e ı en ustun u or-

5 d T h I h kA · · Cografya kongresinin karar-.ise Roosevelt'ln emrile son zamanlar- na o ve YP oon ar are ata ıştı-
da kapatılmış olan Nevyork Alman rak ettikleri zaman büsbütün keı_ıdi-lı lan dışın:ı çıkmamalı. 
istihbarat ajan&nda oalıf~ordu. ni gösterecektir~ '- J 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Üıtada geçmiı 
olsun 

EBiR BABBRLERi 
Tramvay kazası 

Sofalı aa oe 
Tevfik Fikret ••• .. ~ı.::~c:~~; Ekmekler Kahve tevziine başlandı 

aleyhinde bulundaiunu habrlarsı· SO 475 l k Tnmft)' Wdİ7onlam. s.cak, nız. Ba bahis, bir vakitler. hayli sü· 9 ve gramı uzun Oaküdarda bir, Fatihte debtetli Wr laale aehnitti Tam o.-

=~-- münak-.. mevzuu teşkil olarak yapılacak . Kahve almak için kay kamlıklara de bir kiti yaralandı ~.:!:::::.. ~.::-..:.:: 
Delikanhya hepimiz kızm••tak: h• J •• t t k J" cli)oen b......._ -.elerini. y•nalda-Yah b -r 950 ve 475 gramlık uzun ekmek ya- Veya 08 tye ere mUf 8 aa e me aztm . Dün iki t mva7 kazam. olmu ur· - -•--•-- _:ı:__-...1.... 
- u, üyüğüne nasd dil uza· pılması tecrübelerine devam ediliyor. Öskildarda HAldmiyetl M'.llllye cadde-·L~ -v-u. . 

brorL •• Ayıp değil mi?... Şahlan Evvelce yazdığımız gibi Belediyece te d' desinde oturan on yaşlarmda Nuri .- t.m uu mllda bı1alD bJda. 
bar suikast hamlesile saltanatından urun ekmeklerin yuvarlak ekmeklere Şehrimizde kahve vziine ün- ret eden bir memur bulunuyor. TurkAn isminde bir çocü Kmklıdan nmm hemen önünde bir ~ 
deviren velihat evlatlar gibi iayana nnzaran daha pişkin olduğu tesblt den itibaren başlanmıştır. Kaza Kurukahvecllerin bir hile veya 'ttskildara gelmekte olan ;atman Ah- darda. içinde parça pwça. .... 
kalkışm1t... edilmiştir. Bllhassa 475 gramlık uzun ve nahiyeler ka1ıve almak istiyen ihtikarı tesblt olunduğu takdirde medin idaresindeki tramva11D arta ama, direk tek'W.. iiaaleri W... 
Meğer hald· imi·.' ekmeklerin çok iyi piştltl görülmüş- ' römorka atlamak 1stemlf, fa.tat &J&- L IMalar ... Otobiiltelü adwlardaa 
H ..,. tür. Bunların rütubet dereceleri Be· vatandaşlara numara tevzi et- hem kunıkahvecl, hem de kon- ğını yerleşt1!D1e. ~e muvaffak olamı- L!J L-- ·- -•-.ı.. Ba L- ...I! 

alit Fahri nin Bayku,'unu defa· aral h t 1 lanl landı -
5 

.... - 1 -• - - -

1 1 lediye klmyahanesinde yapılan mü- mektedir. Bu num ar er eve, ro a memur o ar ceza - yarak dilJmuştür. -LI.-!-~ ._ .__ .. _1.: L::...:1L 

~ • aeyrettikti. Hece Yemi hareke- tr.addid tahliller neticesinde 38 olarak müracaat akabinde bekçiler ve nlacaktır. Bu düşme neticesi Nurtnın ayakla- ..____ Ol!!MftJ'IP --...... llRl7-

tinde. ayni mecmuada arkad-.lık et· tesbit edilmiştir. n tramvay altına gltmlt 'Ye b1r baca- maiua"Ja ~ 
memız de mukaddermif ••• Yddaz· 950 gramlık uzun ekmeklerde rütu- emniyet memurları tarafından Memurlara kahve tevziatı ev- tının parmaklan tAmllen teatJmlftlr. Ba miillaif llCMta ali -.ı t.-
lardan. maveradan, gaı"bdeki alem- bet derecesi 41 dir. 950 gramlık yu- dağıtılmaktadır. velce yazdığımız gibi Belediye Hadiseye zabıta el tormut. 1'&f&lı ço- laini .U. ld ......... lairiı 
lerden bahsedip durduiuna göre: varlak ekmeklerin rütubet dereceleri 1 k tlft tarafı daı cuk derhal bir otomobille Nilmune - Görii'Jor -? deci. itle 

va.satı olarak kırk beşe kadar yükse- Numaralan havi fişlerde evvel- memur ar oopera n 1 hastanesine yatırıI.ıruttır. vatman, bir tam 7Dm .... _..it ...... H-.. 
di ::-ı!ı~:::d~~a: b~!:;. n::: llyor ki bu, hal~. sıhhati noktasın- ce yazıdığımız gibi kahvenin yapılacaktır. Kooperatifin yapa- kabahati görülemedltınden, mal6ma- -.... ...._. ı.lerlı.. ... llazd• 
--'- d' d" .. •• d'. .iL dan mahzurlu gorülmektedlr. Bu iti- hangi kurukahveclden ve ne gü- cağ'ı tevziat kuvvetli bir llıtimale tına müracaat edilerek seıt>es bırakıl- clinldere Wr sn--.: _ .... : --• -..._ 
....... - ıye utunur um. - ~· barla Belediye 950 ve 475 gramlık .. . .. mıştır. •- .- ~·· ~ 
le ya: İptidai mektebinden diplo- uzun ekmek imalini teşmil edceektır. nü alınacağı yazılıdır. gore çarşamba günunden itibaren İkinci kaza; Fatih par:tı onilnde lara kac:akh .. oooh. •• Serin --. 
lbaaı olmıyanın üniversite felsefe y·· k Al d Juk İki yüz ellişer gramlık kahve başlıyacaktır. vukua gelmiştir. Fatihte OrtaçefDle ~!I~ En ~ .. ~ 
fakült.:ainde işi ne?.... ur • man ost aketleri iyi bir tarzda kapatıl· •• I . soka~da oturan Ahmed Uyaroğlu • ~ uu ucakta ..... ·~ ~ 

Fakat sonradan bu iki ,eyin bir· muahedesinin muıaddak P n rind t Dun akenderuna 18 bm park önüne isabet eden tramvay yo- direple ........._ W. ct.iıa Wr 
Lirile hic alikası olmadıi nı farket· .. mıştır. uze e sa ışı yapan 1 k h td• !unun bir tarafından diler taratma zevk verebilir mi? •• Ba ac1....,, ... 
tim. Halit Fahri, Fransız ediplerin· nuahaaı kahvecinin ısını ve mührü vardır. çuva a ve ge 1 geçmekte iken vatman Haaanın tda- ..mı..- ~ Dllia aitmeaiae 1Hle 
ilen birçoklarının külliyabnı belki Dunkü ga?.eteler, Hariciye Vekaleti Bu paketler halka 71 kuruş mu- Evvelce Brezilyaya sipariş edi- resindeki Edlmekapı - 81rkeci tram- libum ,.o1ı. •• Biil&n ,._ meniml..;. 

d 1. h umumi katlb muavini B Cevad Açıka- . . miş olan 30 000 çuval ltahveden vaymm sadmeslne utramıt muhtelit ni h liitanlan ........da · • 
devirmittir . kendi e ıse ocaaL ım•ın Edlmeye vasıl olduğunu yazı- kabilinde verılmektedır. Paketle- • . . . yerlerinden yaralaninlftır. Tarab ~ • , • ~-· 
Amma. hayat bilgisinden kaç numa· yorlnrdı. Haber nldı-ımıza göre B. rin içindeki kahveler halka satıl- 18.000 çuvallık bir parti dün Türk genç Cerrahpaşa hastanesi.ne nakle-=~ en mea al _.... fiİpbelis 
ra alır acaba? Gecen Riin ~an bir Cevad Acıkahn Türk _ Alma!l dostluk dıktan sonra Belediye bu paket- bandıralı bir vapurla İskenderun dllmi.ştır. Vatman hakkında sabıtaca h_• ~~!. 
yazısını ol:ur!•en en basit ,eylerde muahed~nın tarafımızdan tasdik sık üm 1 la ak limanına gelmiştir. Bu kahveler taı:zlm olunan hazırlık ta.htftat ev- m -•• ....aa ile, hasetle 
ıınıf döneceğine kanaat getirdim. edlJen nüshasını Berline götürmekte- lerden sık n une er a c rakı adliyeye verllınlştir. 'bakbldan ayaklan aplak ha-=a ... 

••• dl.r .. Muahede mucibince musaddak ve bunları Belediye kimyahane- derhal Ankaraya nakil ve iaşe lldetiaia ~ ~-.,._ 
Mevzu su: nushalar Berllnde teatt edilecektir. sinde tahlil ettirecektir. Mah- teşkilatının koyduğu esaslar da- Sıhhat Vekili dün halMnia telaw -....... "-alda. 
1914 - ıs harbinde bir kıt giinül Vali ve Bel di • • ıut kahve bulunduğu takdirde hillnde tevzi edilecektir. Ankaradan geldi Ve .....,la berüer .,ola çmkb. •• 

Yahya Kemal Halit Fahriyi Adaya e ye reııı ecl · i Sıhhat Vekili B HulOsl Alataf diin Yama mi .. Ve ._.. -. •• Mlıt-
da..e eblÜt· YemitJer, içmi,ler. Yalovadon döndü satış yapan k~~ .. Mill ko~n- Memleketimize evvelce de 30 sabah Ankaradan. tehrhnlse ıelmlf- hakkak ki clilraya Dilned.- • 
iwİt.:ıv•: ele ona. Bakıköyündeki Bir müddettenberi Yalovada ıstira- ma kanunu hükumlerine gore bin çuval kahve geldii!nden ha- tir. Vetu Haydarpqa garında Yali 'Ye b.tta ..-.W ....... _ 
~ mukabele etm~. Uzun uza. hat etmekte olan Vali Te Belediye adliyeye sevkolunacaktır. len elde bulunan stoklann mik- Belediye rela muavlnlertıe BeledJye ve Yum dJp .............. " terle. 
iıhphamrlmnn1t. bazırlannut. Yah· Reisi Dr. Lütfi Kırdar dün sabah Sat pan kurukahvecilerin tan sekiz aylık ihtiyacı karşıla- vllAyet sıhhat m8dürlert 'Ye dostlan mis Wr ~~..........,.Ye 
~ • w ı b' h ad b şehrimize dönmüş ve normal mesat- lŞ ya tarafından karşılanmlftlr. Vekil ph- imana '-ahlaba Mrinleticidir 

,..el :ı:•«mur_~, .. b avbera u sine başlam11tır. hile ve lhtikAra sapmamaları için yacak derecededir. Rio'dan gele- rlmlzde bir milddet ka•ıcaJrtır. •-L. ~ L. .. L L:__ 
ave. et etmC1Ue era mu· - 111711111 aew._ en .---

•• -...ıklere el sürmeksizin he- ~ dün sabahtan itibaren sıkı bir cek yeni partilerle memleketin .._.. ol.nlardan Wri de tair T..a 
lben srlönmiit. ...,ehrin yolları kontrol yapılmaktadır. Her kuru- bir senelik ihtiyacı tamamen te- Sip ., k Filrettir. ... ...... ......... 

«ltt ... ıer böyle kaprislidir•! kahvecinin yanında satışa neza- nıin edilecektir. er, 81glRQ -..-... • ........_ •••cesiallım 
Ozat•an vardıiJ hükiim... ifitmittim, Şairin 118ptta • 9"cliil 

••• Eminönü, O ıküdar, Ba- l bul l · T b Vil Dahi teYlerden Wri de IOiak • İmİf.e 
Gel• tefenııata .•• Tırnak için. •--k' d 1 k KOCOK HABERLER atan ' zmır, ra ZOD • ayet, ·uye Veki-~ Boim ..... ~ 

deki _., Halit Fahrinin yazıların- ıur öy e yapı aca .._ .. _ ıs dün ve İskenderun limanlan Jetine bir rapor da daima Wr teeli c1w........ s.o. 
d•- .. ı_ )) * Fiat mürak&uv ..,m yonu )~'- d"l k 
-· -.dır: yo ar büyi.ık baş hayvan dertıerinln Ur ıı an e ı ece gönderecek fewblade soiataa ha temn;n il-

ıı: y ~ac:life örtü ve fitlerle po- hadlerini de te.9bit etmlft.lr. Dün ve- İstanbul, İzmir. Trabzon ve İsken- tünde 7llt Wr tilllad hiç -ebik ol-
kiıan. .. • Belediye fen heyeti müdürlüğü rllen kararla bunlann mezbahadan derun llmanlannm ıslahı için yapılan Hava taarruzlanna tarfı alper n mazm,.. •• 

~ ()yq.as-.ınm Yetil kadifeli de- Eminönü, 1tsküdar ve Bakırköy kay- sonra toptan olarak satışlarında ta- projenin tatbikine yakında başlana- sığmak inşasına villyet tarafından Boiazm cereymla riiqiri tedi
•• ı, çul olduiunu bilmek için ku· makamlıklan dahlllnde yapılacak yol- clrlere yüzde 10 kAr haddi bıl"'J.!tılması caktır. Haber aldığımıza göre bu pro- evvelce verllen talimat . dairesinde nin icincleld ~ llas aiW soluba-
ıtnarbaiJmaia hacet var mı? Ma. lann programını hazırlamıştır. Eml- k:ıbul edllmtştır . je 3 milyon lira sarflle tahakkuk et- hararetle devam ediliyor. Muhtelit --. & ...... --L-.L.- -:.. ftlllla 
- nönü kaymakamlı{tı dahilinde llk ola- 1 k i İst llm n- --- ~- ...-·--· 1'nlanndan. darbı meseller· rak yapılacak yollann programı şu- * Feriköyde Bilgiç soka~ında ba- tir lece t r. anbul anının mı.m- semtlerde her ay yapılan tnpat na- ...;,, Wr bardak solak sa iııieımit-
den b~una. öirenmek k bil dur: yan !'atmanın evinde, Tophanede takbel inklşafian nazarı ttlbare alı- h'ye müdiırleri ve kaymakamlar ta- Eskiden k~ eWi lcimlel• .,._ 

•Betı fazla ert b a • "iril Yeşlldlrek ve Sultan odaları, Hoca, Kılıçall hamamı bacasından çıkan narak bazı kısımlarında tesisat ya,p- rafından vilayete blldlrllmettedlr. vı- kUe --'-lincle duaıl~ ...... 
'-'--· s f&J'a ın tes e kmlcımlarla hamamın üst tarafın- tırılmaktadır. Müna.kalat Veklletl layet bu esaslar dahllhıde Dahiliye • • .-. • ~ • 
C~ ain Y•Pl411Ufb.ıt Tarakçı Cafer, Kabasakal, Mimar do.ki anşap binada, F.dlrnekapı bari- Izmlr, Trabzon ve İskenderun Uman- Vekaletine arzolunmat üzere bir ra- içinde botaf ..... ........_..... 

airn) ... •elimeti naqıma (be- Mu~::ğ':a_::ıa~:~~İinde inşa olu- cir..de bir fundalıkta birer yangın lannm da daha asri Tesattle teehlzt por hazırlamaktadır. Bu clerec~ ..u ıeçlik. .. Fa
(bllf zunu va tayyetmeli; yahut nacak sokaklar da şunlardır: Şemsi- başlangıcı olmuş, derhal yetişen it- için çalışmaktadır. Diğer taraftan kazılan siperlerin kat acaba ~ Wr ru aW Wr 
kat ın) nın batma getirmeli. Fa· paşa rıhtım boyu, Şair Nestmı, Seli- falye grupları tarafından ate' söndü- D~ğ~r taraf~n. is~b:unu:~~ yatmur veya sair lmlllerle bozulmar bardak bm:la m bd• aeffa INr icW 
tar b'!an sarfınazar, ne demeğe miye camıı, Sellmlye Çeşmeı kebir rülıni.ıştur. mm a asının ayını en ° - masını temin edecek tedbirler alın- Ylll' nndw? 
pı~_! derece çekerain de fU hale Selimiye Kavak lskelesl, Beylerbeyl * Aksarayda oturan AU isminde mamıştır. Bu. m~selenin ha1l1 için ba- maktadır. Hava taamızıanııa karşt Hikmef Feridun F.a 

._.11•onra da kendini gazete aii- Hilnklr sokaklan. biri, Fındıklı caddesinden geçerken zı teknik miişkülatm bertaraf edll- pasif müdafaa taılmatııameslnde ---iiiiii-ıiıııiiiiiiiiıiiiiııııiiiii 
~la~a teıbir edersin, a Halit- Baqrköy kazasında: Flruzabad şoför A medin idaresindeki otomo- mesi icab etmektedir. mevcud hWdlınlere nazaran bu siper- 60 kilo çekirdek kaJıye 
~: Mühendis zıya, Hareket ordusu, Giiİ billn sadmesine utnyarat yaralan- F aıulye fiatleri hakkında lerl bozan veya.hud da tahrlb edenler nalded L. • .~ 1 __ 'andi 

«Gtrıtnin mühim b' la b. ibrişim, irfaniye sokaklan. Bunlara mıştır. Şoför yakalanmlf, yaralı has- hakkında iki seneden sekiz seneye ta- en uın y..,.. 
fıoltu~ yan uykul .. smmı ; atd proje ve teşlfnameler hazırlan- taneye kaldırılmıştır • bir müracaat dar atır hapis cezaalle cnpıındınla- Fiat mtlrakabe tomısyonu dtın 81• 
•erıemı,ir kafa la u. !~ uyan mıştır. * Cümhurlyet Halk Parti.si Küçük- Vekaletin falulye flatlerlnl tesbit ca.klardır. leden aonra mıntaka ticaret midir-
Yet hefı 1 Reçırdim. Niba- Diğer taraftan dün Belediye daimi pazar nahiyesi, her sene yaptığı deniz etmesi üzerine evvelce yüksek fiat- lütünde toplammştır: KomlSJon O. 
iki ea daiıJdı. Gece yanapıdan encümenı tarafından Büyıikadada tenezziıhünü bu sene, Çlftesaraylar lerle mal toplapuş olan bazı ihracat- Asker ailelerine yapda- olarak Penerde 60 lcllo çe'1rdek bh-

... sonra ben de odama çekilip Sakarya, We, Heybelladada Kuyuba- bahçesinde bir müsamereye tahvil çılar müştiil vaziyette talımftı, Ve- veyi bir çU'Yalla ııakledmen yataıa-
:ı-:: Ne kadar U)'Umutam bil- şı ve Ferhad sokaklannın katran etmiş ve müaamere evvelki gece sa- kAletln teablt ettiği fiatıer tacirlerin cak yardım nan 8allh llmbulel:l bir auçlmı• 
Y !!111, \ıJanclıianda kapım vurulu· kaplama inşaatı ihale edilmiştir • nattar B. Münir Nureddlnln iştira- mübayaa flatinden bile noban oldu- Asker allelerine yapılacak Jardım tahldtat nrMmı tedtlk etmlftlr.. 
or ve RUaon: ....................................... , kile iki bin tlşlye )'Ü1ll bir davetli {tıından tacirler ellerindeki malı plJ&- ~in teabit olunan yeni eeklln bu ay Scçlunun bu IEahftlert tn bolwt.a 
- ICemal D- ddar ... huzurile verilmiştir. saya çıkarmamaktadır. tatbik ecruemlyecelt anlqdmaktadır tilosu 180 kurutun olmak berf ...,. 

._la • --.y uyan • UK Ya· rapI.mı ütülemek! * Denlzyollan kooperatifinden İzmir ihracatçılanndan blr heyet Belediye hük1lmetten kat.l taılmat lettlli hattındaki lddlul 
~ .:;r~kler. Siz de bazwrlaıun, «Yab:ra Kemal. anamn miibim bir Münakal· t Veklletlne batlı bütün bu fasulyelerin maliyet tıatıeri naza- almadan bu slatemın tatbikine batlı- etm.emlf 'te tendlllnln mtıddel 

v, 1
·• t9J' hatırlamq ,pı,· saatini ak müesseseler mensuplannın istifade rı dJkkate alınarak b1r detaya mahsuı; yamıyacaktır. mD le verllm~ 

;dır~ ~:'!hin ~U'aamm birinci per- bJdı. 1 
ç anp etmeleri için allkadarlar faaliyete olmak bere yeni bir satış flatl te.ııblt 

• ~-· uoyıec k • Bu itibarla haziran &J'lllda aater Tiftik ve vapaiı bir • " 
~ l e a~anıyor. «- Aman yemekten yaz -· geçmişlerdir. edilmesini istemek üzere Antaraya ailelerine yapılacat yardun!ar i•'- .. linci~'~ paiıJ 
--..., kinc:iai açılıyor· ı· y· . ·-- * İstihsal mıntakalanndan gelen gitmlfUr. Bugünlerde İstanbuldan da ski ~ nın e eKJ •a ar 

114' «Kendiaini "il. w• un... ırnu dakika sonra selecek malümata göre yeni arpa mahsulü bir heyetin AnkaraJ& gldecetl ötre- e eetude mükelleflerden tamnç- ,,. 
ilin ~ ettim.. o e yemerme dayet trenle döneceiim. •• » her tarafta idrak edllmete bqlamış- nllmf4tlr. bn nlsbetlnde teablt olunan paralar Geçen sene Ramaıı18n tealbblllJ.,..: 
tbrW ·~ 

1 
• Ve üat6_ Yaby• Kemalin böyle tır. Verilen malt\mata gore vakUnde Diğer taraftan flat milratabe Ico- kesllecettır. Bu hususta Beled17e all· edilen J&palılar tamamen teaUiD. edııf 

lıtıı lcerciye on 70 ımcl~ı alalraqa te- alelacele kaçıp RİttİiİDe bQret edj· yağan yağmurlar yüzünden bu seneki misyonu şehrlml.1.deki fasulye stokla- kadarlara bir tamim göndemıltıir. ::ıe~ra ~~ :C, 11İP81lm!l~rmit~ 
- .. 1ICk ,:un ferefine kocaman Ye yor... mah ul gerek kalite ve gerekse vezin nnın maUyet fiatlerlni tesbtt etmete Tak • • fazla yapalı bJmıp. Banlana 

ta 1amar•-~~:vvalarla süalü bir paa· • Halit Fahrinin intakı bak kihi- itibar le geçen seneden daha iyi va- başlamıştır. sun cmayeti rltalara ve;rahad taclrleıe • 

D 
~~tun.. linden itiraf .-&&,. .. _, _ _. __ .ı ~:ı ,__ ziyettedır. Diğer taraftan susam ve ha'- • haıkkmda bir tao 8,Jdanberl _..... 

ti 
aba zıya~t. çaya dayet e"-:- İn· difeli p-'-• """uıu.=n •• -e Y~ -· ketentohumu mahsulleri de geten se- * Kasımp8,fada oturan Muzaffer mu K8Meaı ı...--

İhaını Yerr.nyor muaunuz, ~ 1 ·•-L--~ ~ öile ~· neden daha iyidir. ve Necatı enelti gece bir para me- Tablmde Nebahat lsmlııde bir ta- makta JiJ.,a g6rlfmelerden aıra 
clataayondc, tek ba -.-.... tekercmın kubbeli paataaı, * Hllml isminde blrl, Samatyada seleainden kavga etm1şler, bu sırada dmm eTinde kıulmla blrllkte oturur- = ;::.. t;r ='Ci. 1'. 

HızLca ririidiik.. ~ Yoldu. PC>tin ütülemek ... Ve bik&n bma1ar deniz kenannda oynarken, bir taya Necatı eline geçlrdltl bir b~la Mu- ken an.mın odaya giren bdınm 8lt1 " onun "-~ ewaı nat toordl 
lan. keailnıiotiJ1. de aırıJuk. Babköyde. •• Müstakbel .... Gav· üzerinden muvazenellni kaybederek zatrerln ilzertne hticum ederek yara- allkalılı HaW1 tabanca De 6ld0ren na.vanan ~ 
ince altlı bir ::L.!_~a .K~ pek ı •i'nin babaNDm niDde... düşmüş, denizin derin yerine isabet lamıştır. Hayreddin ı:.tanbuı 1k1ııcl alır cesa 8'lll drllmlltk 8* Wheda 
~ı..n... b~ ~ •ular Acaba daha neler 7'1>b. neler ettıgi içlo, yilzmet bllınedillnden. Muzaffer, J&rab bir vaziyette polla mahkemesince Oıı lt1 aene hapee Jaım b&llk Alaları atum4a 
Dlı ~ • • ar R~i9ti. Evde söyledi d miaafiriai aç man b- bolulmak üzere iten etraftan yeti· karakoluna giderek bqına pJen1 an- mahtQm. olmUftU. bnr ~ Teftlat için "' 
t.ı• tau1n ayafma bir m.-can ÇDtb 1 tenler ta:rafmdan turıanlmıftır . latımf ve demal çatınlaıı canturta- Teınytz mahtemell; bu taran. bul ....,. ~ bldlk, laJaıdaD 

.__. Ye potinlerini, y Fazla su 111tmut olan Bllml, derhal ran otomoblllle Beyollu hutaneslne tedtikat notnntıjmdan balmQftur. 1ı11rer mektup ıllcak Te -
....... litlleyip lcarubn.ac ~ap· Qya Kemale ~ ohan... çalırılan caaturtann otomoblIDe bldırılDul&lr. Necati. hütmdatl Bn'&k temrıaıen iade olmımut Jal· Wntat nftlaeıı4D41e balar ,. 

Sfibhe•Llu Potini .o!da.a Tehlikeyi tam ....,..,..... adat· Cerr:ıhpafa. hutuılllıle natıedllmlf- tahkikat enat11e blrllöe adl1Je1e ft• den mQb-.teme eGmelt ._.. Hdnel delleıtal &UJerek mallan 
..._. ve ço- mq... (Va • Na) tir. rUnıJttlr, alır cea mabbme81ne ..umlfUr. edıeeeldedr. 

••:r •·o·~· sere ... 

- Harp patlamazdan 
• l,öyJeydi bay Amca ••• evvel de\ ••• IUhvduuıeıün bir köteaüı• ı ... cGörecekaini:w. der, lnciliz tu· ı ··. cAlman da buraclu bööööylel ... Fakat. mintarafUW.. ae IÖy-

o~-'~ narsile marpucunu eli- raclaa J8ö6ö7le JilriiJecek... bllcu;a ed~ ••••• ı.. lene hep abi çakarı ••• 
ne. --...... aolatmayaı 



ikirve 

Roman yazmak san'atı 
Tatli anlatmak haııaıı - Haauai bir bava ve 
iklimin elıemı_niyeti - Canlı tahıalar yaratmak -
c Vahde'; ve tertip• kaideleri ~ Mevzu meaeleai; 

Türk romancısının halabileceii zengin 
ve yeni mevzular 

Yazanı !ZZET MELiH 

Sovyet istihbarat bürosu 
pf muavininin bir nutku 

Gördüklerim, duyduklarım 

Sapıtan doktor 
Doktor C beyi bizimkiler çok adamakıllı .inir setirmemif mi) dan kaçmağa can atan atana amma 

eskirlen tamrlardı. Hemtireai uzak Ağzına babbe tanai koyamıyor. hatır kırmak olacak. İstediğin ka• 
akrabadan birinin kansiydi. Yani Açlık grevine çıkllllffan farkmz. dar lafı değiştir, dereden tepeden 

30 
<A.A) _ tık ıazetecl- (dızdığuwı dızdığı. dlf kapının Emin olun mübalağa etmiyorum. aç. doktor bildiğini okuyor. 

1 -=~=tısı dün· Sovyet ı.swmarat mandalı) kabilinden bir karabet BatJangıçtan. ortaya patatesli aulu Pil&v gelince gene tutturdu: 
ib~da yapılm.Jftır. BoV1et mtıtı- amma doktorla ahbaplık, hukuk o köfte aaham konar konmaz prifti: - Arapların erz veya üriiz de .. l 
barat btlrosu şef muaTiııl B. Loram*l yüzden değil; semtlilikten. ETI. evi- - Sulu köfte. et yemeklerinin clikleri ve ôtedenberi ekil ettikl.fl 
bu mlnuebetle bir nutuk IÖJliyeft'k mizin yakmmda jeli, at:7a en. hafifi, (elemi mide) lilere pirincin en laalif ve mugaddi hiı; 
demJtt.ir ti: _ _.,. Devamlı aile hekimimiz, ewvelki bile bil&terecldüd nrileni deiil mi- madde idüğüne tabahetçe ,ek TOJ 

.ımyetıer ~~ ~ Jazılarımm birinde de ba.Uettiiim. dir) itin tnlwfma babı. timdi liua fiiphe yok. 300 milyon Çintinin. 50"1 
~fm=6md Naıdlell hücum- Rumelikavaiı civanndaki {Limanı aalu köfte 1nle. affedenlııüz, 'bir in· milyon Japonwa (o tarihteki .Diifu•-t 

J umu.da pbn makalem. ro- ve talihler icad ederek 'bunlan hl- ıarmı hatlı ım:~k için uydurma Kebir) askeri baatanesinin aertabi~i bbaz veriyor~ ~paket paket I~) ~ sıda-. Neye girmeı: ~ 
DUUUD cloiutuna. inkipfma w ani- dile ·ye fel&ketlerle kar11lattmr ve .sebeplere müracaat etm)flenlir. Al- miralay Corci Parloe bey, S.,.os- Dower tozu, biamütla ahınpm, an- liarek) .. Çorbadan 1>.,Ia. kadın~ 
leriae daireli. $imdi. ı.. salt ve aeticeye nnr. Balw•m Pire Coliot manyanın Boi;e&:ler Blrlllbıe harp luncla. yazlan da ~derede om- ki • W dianteriyi IM:Diiz -~ dama; tavuk. hindi. kaz cfolrna1an• 
mübia. edel:ti tanda ............... ~ ve ~ Gn.Jel'8i. Stendhafin 11Am mibıuebetile B. Bitlerin SÖ)'le-'. rurdu. fllll. lakaba.an taaAirata cJ4Wipnez. na; yalancı dolmanın yap~ 
lan UQfbracailZ ve h• m..._'betle ,,.._ Sanıl'i. Dickem'in Daril dilt nutukta. bü;Jlt p.pta bJr ve muh- lçimizdec biri rahataızlanıverdi S.... aiırlak. pkaklanla ain. dil- patLcanhama: pillva, zerdeye. afU• 
Tük romamu ....... ....... c ....... llPi. Bouıpt'mn Rot..t telU ~: f=:r~ mi d.!Tbal c beye adam k.ottur11- de kundak. blbcle çupmb... l1d ıeye... v,a. 1sazm.ı kolq, hir ın.. 

... Cruloa'-. A.Daudet•nin T__.'j, ;alanlar t haHt -rter lurdu. lokma yiyeceiim diye t.nlara kat. JMıçak uatin içinde midede, em"ac:la 
Roman. muaJ. .ı._. n cleatan· Fraace'in Dn'Alle'i. Pn.l'un ~ls =TinJ n bariclye ko- Hbkhjma bink. Haatahia flP'" laa••k reTa mı) eriyiveriyor. Celgelelim gen~ere 

... doiuak iDe·alann maddi '" M. ~e a zt...'ü. Halld Zi,.a'am .:nlııerl B. Molotof 12 bairanda ra4- padak kestirip atar, il&cı 'biizni Köfteye el 8Ürmedi. Birkaç pata- bi1e güle tıibi oturar, tiıkialilr Terir~ 

..ant •eclt1Ü7etine, fikir Ye irfaD At e• c.ml'L Blaler ve Nla.J'j, yoda ııöyleditt nutukta B. Hltleıtn Hüda 'birebir geljr. Tertip bitme- tea alıp çataliyle ezdikten eonra: Hele hiz yll§talWerin kathini tazyilC 
olaulaim mhui 'bir teldld• yik- Yakub Kadrinin Y.a.n'daki genç beJa.natını yaıanıam,.W. den iman gözünü açar. (Hafif nezle - Püre laaJiade clobnmuyor, ... etmesi de cabuı. 
Mlmit. naahayyel wsibettlerden •• uhiti ... Biitün 'bu ro~ tipleri, ya- B. Bitler B. ~~ona: veya boğaz, hükmü 6ç 24_ ... t); tediiim kadar yO-onun amma ondan Yemitlikteki F.ngiirü umudunu 
barilıuiacle bluamulılJanlan .. laaclan sariil• ve Wlinen inan- at= b=dlr M•am•flh b:'1y&- (enffüenwun yavrum, ~ P_D son: da bılimlık geldL Arnavut ~ göe~di: 
barak bk.ik! ha,.tm naabei ol- lar kadar. l.elki de daha çok. zih- - bava:vı ~t ettllJ tçın bu hu- ra yataktan kalkl) dedi mı keıfı pırasadan, papu 'bile pilavdan l>ık- - ~yanan ebauı, Yafanın 
...... f.Ut .. kadar~ Diabcle iz harakm11larc:\ir. Uon ratelert arama cettıetmft 11111um! tamam. • • ...... efeacfan (diye lltife bnftuclık- portakalı. Alrikamn 11111%11 kimi~ 
.. bd.r ciddt,,.. lt.leeft 91..,.. of.; O.adet Hm1181, hayabft «cliniqae> i, IJhbat bü:mımda.n 111 otaeaJrbr. Size Fazl.ı. izahat merakhsıydı. Sanki tan IOlll'a) pirenin •bhlliiiae 8ÖZ oluna olan, itte aevgilim. l>u. Fa.ı 
ma rOIUQi ~ ••ldealMıri Hıhiyab lllÜiyetinde görllr. bu yalanlardan tlo m1aal ıetlrecelim: Mektebi bbbiyenin emrazı dahiliye .,okaa da ')'ldıadi keH klfKlçdann kat nerede onu yiyecek babayiğit) 
duyduğu 'bi.c ihtiyaca. ~inin ve Ayni ID1lharrir ctertip san' ab, 1 - B. Bit.ter. beyanatında, Sovyet muallimi d" talebeye ders v~riyor. çiriti gibi cmk cmkbiuu, bronıitfi Hemen bqparmağiyle, bir kena-ı 
bimt Jr.cmdiaiııaia •w,.ıcld dini.. b&yGk Wr au' attın 4fiyerek babası pDotlannm AlmiLn ~~ Hem cemi mütekellim aigasiyle ko- kocakı.rık~ mrtlarma yaplfbrdı- ıindan çekerek aizmı açtı: 
mek arzuaUD\• aidermeie matuftur. Alphonae Daudet"nin fU ıöziini mü- ~::Te~~::ıerlnl ~le- n11turda. v imıız keten tohmnu lipua gibi lök- - Kerata ditçi avuç doluau pa• 
O ltaJde. romaacla ilk iltenil..:ek bim bular: cRomanda mutlaka. ta- ~r ~t badJsenln ba.kik1 ma- Meaeli nabzına parmaglDl koyar lüiünü neyliyelim) ramı aldı da tumda bit kök bırak~ 
naaf, ta&b anlat1ttır ve bu meziyyet bWann öJ9GaUnü veren merkezi bir blyetl 

0

taınamlJe bqtadır. ı tAnunu- koymaz: Getin1en yumartal1 19panalc b- rnıı. Koyduğu takım üstüne bindik .. 
doiuf;aclar. Bir adamda tatlı anlat- ru•a hulmunalıdır.> Evet, vuzuh ve ı;anl 1941 den &JlU senenin 21 bazl- - Mapllab nabzımız muntazam vurmaama da: çe aliee yapıyor. Ufuıa bakılırsa 
malt istidad1 vana. ıüpheeiz bunu, manb\ diyan olar. Franaa"da cvah- ranına tadar Alman tayyareleri 324 ve 78... -Yumurtanın alakoktan ve gün- çatır çutur cevizler, fındıklar kıra-
müıalaa, g&rgü Te irade ih llerile- det ve tertip> denile:J vuıflara. hele 4ıefa Sovyet devıetl hadudlanna te- Ardm~an t delikten gayriııi dedml midemi caktım. Armudu bile ıaıramQ'onam. 
tebilir; lakin yoba, bütün pyret oa dokuzuncu urın tonuna kadar, ea;nz ~mı::=tro , 22 haziranda - Gayri muntazam olsaydı, zara- bozuyor, elcptiyor. Af buyurun, Doktorcağız aç kalrmıtı. (Ahınecf 
Ye tetebbGler faydaeaachr. Hepimiz p.ıt itibar edilirdi. Halbuki lnailiz. verdlll ~otada ma: ~MI de SovJet- ban fazla veya nokaan bul~ydı. içim kaynaya kaynaya. •iznna ka- ağadan aütlü maballebi getiıteliın) 
ilice Gmmt U..alar taamz ld buit Alman ve Ru romancılan, m•ela Jer tarafıniSan TOddyeye verilen P.· ıuranda f1JDU, buranda bunu ılh ... dar ekti sular çıka .. cart pıt diyorlar, (mah.allebicilerin ktllandı
bir va&'a. aıüptael biı fıkra 'bile Georse Eliot, Gdhe, Tol.toi ve rantının AlmaDJ'&ya. karp basmane hiuetaeyclin dÜfÜııürdüm. gf:Jire geyinı lıal olayonım. lspanak iı sütü ~ aüt eyleye) diyor. 
aim)a."IDclı\ renk ye lezzet kuann; Dosto~. ha P.oktalca itina et-t bir baretet oJdulu blldirllm)ftlr. Bu Her birini tarif ve azwı boylu an- derseniz, kavurulmUfU karac:iieri (O halde au mahaDebisi 1) iye ao
•• bilü.ia nic. ıgaJilmath lda.eler mek lüzumunu görmemifler. vak·a-ıdetlAruYonun metni ~· &attıktan aonra: . yormumdan aarfmazar, ha.& min ruyorlar. (pekmez ~ukJ,.,. ..... 
biliriz ki eclaJan. Wtplan, hattl lamun ccreyanını, tertipsiz ve inti- Bu detıAruJon acaba ne için Alman- - (Ventricule gauche) yanı lmmr nevüma mGabil, Mm. de bü- yapmaz'>) cevahlDI ıor. ' 
aesleri. • Pal Wr ~ eoia· -... olan haln'kt hayatın akıtın• 1ı::=ır~blr =t = (~atini eyser) t~eaaü, yani • (car- yük dozda İngı1iz tuzu, Hindya- - Emredin. ~r liardalC 
~P. bozu. !~ ta~ benzetmeii ~ doiru. bulmuı!ıır· ~atında. n~ adar au: natımeHm ve ne dic~taııie) d~ ~ı: Y?kta (ore~le!te iı tesiri yapıyor. Daha doğruau limonata yapmalar. bitm de et:" 
clilli ve hOI nükteli daclımm ao1ledi- du. KırL. elli S1neclenberi Fransa ~a kadar oot hile oldutunu anlamak~ droıte) yanı (uzeynı eymen) ımız- (diarrlaee).. mek luzartaınlar. Siz ıben sc\a .. 
ii muafo,ar, ben doyunadaiJm 111» dald. belki t.aydıimuz yabana fie.. delildir. Sovyetler Blrlllf, Tllr1d)'e!e de (cardiocl&nie), tGrkçeai (teph- Yemekte olcluiumm. Allah ne met! .. deyip aolradin ~. 
~ok sörmiit aiu batla 'bir zat olan tadlarm 'belki de aym'boliate> ve tecarise nıaıınr blcfıiı tüdlrde Sov- bum) dan mı) •• Ve.'7a (aorte) de, vercfıyae yediğimize ,.Gzlerin hW"U.t"" Doinıau IAzıımsa hr de yari 
NJ,uı d..t baJıhrda.) İmpreasicınniate> raim. ve musikinin yetlel' BlrutJnin bitaraf kalacalJnı (tiryar.ı ebher) de Utihap, llİzİn an- tuiuna lokmalarm 'zonı zoruiıa ya- t k haldeydilıO laflarla 

t ... ..ı·=• hew'lım, m .. ll tairiyle. Giraudouz ve Monther· blld1rD:iftlr. lıyacağmu (aortite) ilam menluıa tuld .. :.0. biç aldmt ettiii yok ~an ° ek • k blm , 
l>izde Halid Ziya, Hiiaeyin Rahmi. land gibi ıomancılar v:lhdet ve Şlm1.l Almanyanuı Sovyetler Birli- mu).. Evet, bunlardan birimiz ol· ug bzel-..ı ; __ ul e yem yıyeu il· 
Y. k Kad • Refik Halid'de b • • d h 1 iklim " lh:ııe harp Din etmesi Ozerlne bir çok d k k d (A o lexie) teh- Nihaleye bıu ae cruen ._ - .................................... .. 

a flP n '" u- tertipten zıya e ava ve e, fllr memleketler 'Ye ba meyanda Türk1,e aay ı or ar ıın. P P ye konmaaiyle beraber gene pka • . - daı d k'. 
ima. 811 romucıler. e1erlerinin ve ahenge meyletmitlerdir. Arbk İran ve Afganlstezı bltaraflıklarm; likesi me~u baluıolurdu ~buma: tarafından tutturup: Birkaç 8~ ~ _ ıyan . 0 

." 

nevileri batJta Wa olmakla bera· AW11paıım en büyiik romanlan, llAn etmf41erdlr. Amerika da bitaraf- razlar.ı el an ve maalesef bır devayı A 
1 

"z.iid"" miaali dil" torun baremı ıpn ıç JWi bildirdi. 
her, &ab.ettiiim eeuL TUlfta bil'- hap. c.tua ve 10ou bulunan insi- tır. Bu izahata nm.ran bltaraflılmı p.fi bulamadık. .. - ~-ar '° ~r, r am C &ı,in Adana.da •a kap111, 
letirler. Nud ki Frana•c:la cRo- cami:. ct.eıaiab e.erleri değil, D1.n eden memletetııertn hepsi Al- Dile bakar bakmaz: gunu d~ ~d~~u yer; maaba· l>atvunıP aylarca yatıp!I> ınarta"' 
eambcıile> Un lmmez tGkenmez ma- lftiba.,det"Din tarifi veçhile, «hldi· manfa1'1L kal1l haamarıe bir T&Zlyet - Oh oh, dilimiz de mükemmel. za ~en mısafir d,ı~. 0 da 'batke vahmf. Şmnda, Haleptem yeme• 
eeralanm uzabp aualıyan Pomon .Jer ıil.ileü aruuıda kendi kendini almlf demektir· ~ar mese- Dil malmn a. bazım cihazınm ay- bahis .. : F~ m~külpe~~ndlik olu- diği 1lll1le kalmamı1o Cıe gündföı 
tlu Tana.il, mand•u qk. ve macera yaratan hayattır.> Zaten croman> ıe!nz. :~::~ne derece naaıdı:. Hafif pasımız olur, ald!1"- :ü:'. aizlk:. ele ız ~-=~m J,ad. yosmalarla vur patlasın.al oyna• 
WU,.elerini edebt bir u.k\pla 1a· denilen haducUuz. vlai alemde vah·\ vukuf~ oİdı:tunu bllmiyonım. Fakat B. mazi~. Halbuki e~e. mühun dan en . muma ym • r• 11111. Öyle ya, kırkından nra aza11 
•n Pierr Bemıoi". ve bakikl bayat det Te tertip bideler~ temata eaer· f Hltıer bu meBCleden ba.baederker. 80I1 (gaatntc) ler, (nüde iltihaplan), •r;:•· erkeği tem:tir pWar. 
romanını pek ,abek bir tepeye çı- Jerinde olduiu kadar lüzumlu n derece fi1z ~lr ses çıtarmıftır. B. Htl-- (ulcere) ler, (karhalar) karpamda - •. wl ~.~yana pa- Ad.anaya aelmitler. B .qam 
bru Cuatave Flau'bert, tath ve kati olamaz. ler, B. Molotof Berllnl zt.yaret ettlil kalıyoruz. Hutalamnız tabibe geç '°" ~an..:.;:~ bo~; Jiarıı konıtWardan halier.aerian is• 
i;pi anlatmalı: cihetinden Mn"lrirleri· ••• mada Botazıarm Sonetler Birliğine müracaat ediyor. Neticede çok teh- mm .. er ,,. ..... ~ ~e tiyorlar. Fevkallde dilbue hoppa 
ae beuerler. Alphoue Daudet Rcws d• mnn bahsini iltizam- verllmesl ?aümda k.endklle !-Dlqal- likeli ameliyatlara, aleleber ölümle- ta~biliyor muyum acldial.. o.ha olan tazeye lpk oluvermt mi} 
.termit ki: cRom9DCDIUl batlıca v-.- la .ona bualı:tım. zira bana dair ~ ~~=~ :.=.~ re müaadif oluyorlar! K: aya v';j.ı::;an .. n~ pz. ~ t: Kadın kocalı kocası dadelikanli 
..... - ..m ..... km.> miilAhaDlar, 'lliık romanım fazluiy- UJP?l oJmadılm• beyan etmiş bulun- .. K~l~a koyduğu termometre 37, ~ h• nanki ~na o çak· ve acarlardan: (Alaanı alamam; •M le alakadar eder. mattadır. B. B1t1erln sotazıar hak- uç dızıyem~ çıkınca: a 0 ıu • .d ~ •taam .satamam) diye kuuıtıı ıc.-

ROBlanda kıyıaet v.erilecelr. ikinci Bir roman yazmak iatiyen mu- 'tR>dlid be:vazıatl, Sovyet ıQaaetln.ln - Çok fÜ)tiiT hararetimiz de he.- :::W da çıkmaz. muanm mı mu- runtu karuevda getirip ite böyle 
aakta. brii ı-1 bir hava ve m- barrir,· tabü her ıeydcn eTTel bir eeas pfenalplerlnl anıamııan Te al- men beemn normal; amma normal ~ ... w d ed ek hal kim upıt~ermiı zavalhcak. 

~e~b~=boleF~~l~~ ~eızu·'-~tacal:lm~-;eya,.rt>iıka.ç =la~~~çln uydu·· d(eb~~!?1tif~k 'dd~)~-d~~.,~icil~ de) B~bu=WaecNb, aofra: Samed M.htalAlıa 
.- a _....,~ •-..; a 1JU11111ll o 11J1Ulf, vmumı- Bu al k lft1radan maltsarl Tür- ......... 71 oı ı acır UlllDlll &J .. 

lan Mı ha.a ye iklim meeeıle.i. ede- yetle m~ romancının yapcbğı Jclyeyt l!J:tıe'tl BtrUllne ~ tah- aeyirlerini bep 37,S, hatta 37 aan• 
ilnua. resim '" muikicle, utta bir mulaitlerde Te kendi hiiviyetinde rlk etmek ve Ttlıtc mlllet.tnln hlafya- tigradla geçir.ir. Fulı.:ma varma71p M•tt" Pi . 7 T 1.:1:_. *'•• ...ı-nde n evinde. wuldı- dikkat '" kaydettiii huauaiyet, sa- tmda nahot blr tesir J811111ak ve her ekmeği, eti, bindi dolmuuu gövde- ı ı yangonun emmuz çe~llle 
lmclan daha müMmdiı-. Bi· kitabı ra'bet, ilatiru ve beyecaDlardan ·ve ne Wıasına oluna olsun Almanya- ye atanz ... Veyi o gafilef. .. Yuf o İft:İrak ediniz 
ıııirılaiumaz. bir tabloya baktıiı- baalmm laa7al ve 111n'atla itlenme- J1L tarafda.r kazanmaktır.• tifoyu anlamayon doktora! Fil&nca- 4Q 000 J• k b•J• • • 
-. lm mmiki parçaınm dinlediği- üden, catylW> edilmesinden mey- NlıtP m1ltealdb B. lalo"*1 yaban- mn geçenlerde vefat eden 17 yqın• • lr&yJ azana 1 llSIDIZ. 
.. nmea. -.·atkann 1anuma. clw tabr. {Mme. ele Stael" e söre ~r ı:=-= ~ daki. nur topu gı"bi kerimea de ha 6 ncı tertip Millt Piyango pJA.nınm IOll ~'killşi 91 Tem 
...ı.-- reıak ft elaeasine slmüle· roman, Mkikl bayat ile muhanoel ~tecll::::llt ewıu -ıqtnr: tedbiraizliiin, cehaletin kur~ olup mmda Bsldff'birde J8Pllacaktır. Bir tek biletle biç olmazsa 
re1 derin bir v~ duymalıyız. Ee~- Layat arwda 'bir pçide ~er·? 1 AJmanyamn llarbe bazlrla.Ddılt bil- gitti yal... •w· • bir yanm biletle talltntzhı 'lranJ81.nl açık bulunduıımuz. 
Da. h.ava ve iklimi ldeta tdaımh bll' Mnzu. bllamhıut veya yem, ha.it tin dinyac& malflm iken Tasa aJanıı:ı Aiınem gençliğinde nahif ve -r . . 
tesir ,.._..h n l.öyle aaıa•at. cha- ıveya mürekkep. alelade veya müa- • ıvm AimaııJaıım SoVJet.ler Blrll- vehimliceydi. Doktor C beyi kendi- Bu çeldliJln t1traınlJeled hem zengin, hem de mütenevvıdir . 
..... tür w luılp ile de~ tema olaWlir; bei9 1ok ... Beprb"ete itle aralarında m.evcad pakta riayet ne çağırtmalc töyle dunnıı, en, bal"' (U0,000) Ura ikramtJe OJaralf dalıf;dacak, (M,'123) numara 
8leai> denllea mertebeye Tarmab- müteallik e.ulı cftlnular ve dütün- etmekte olduiu baümda son zaman- kalan için geldiği Yalcit 'bile fellek ilaamiye ta:umacütır. Bu çe~ bQy(lk llcramiyesi {40,000) 
dar. • _ celer, ·~ ve elfJmler •• komedi- ~~ ~ı::ıt ~~~: fellek ~d~ . Jiradır. 

(Heme) me.kenlerme muma. ... ler Te facialu ezelclenberi hemen dlon badh!ıeler Sovyet hikimıetlnln - Helrimlık hocalık edıp batır ve Aynca dört tane onar bin llralık ikramiyeler vardır. Bu se-
.W ft lıuaual bir batll Yemlesinİ hemen ayııi ~eiil midir) .A.I me- taU» ewtl ıdJ&,lett aydınlatmaktadır. hayale gelmiyenleri öğretiyor. Söy- j (S OOO) llralıJt ...,._...,...,.1..1 .. miktarı sekize ,.,'1r0 ,.,1_ .. ..+. .. 
lılea lnailizlerin romanlan bu ba- .le, bımlan ku'W'Tedi bir adeM lle Sov7et1er Blrllil iti memleket arasın- lediklerinin hepaiai kendimde laiue- er • ~ ...... .,~...... ~.u.MMoif~ • 
kım4iua emsaWwlir: Dickena, Wal· kabartmak. ~ we .__i renlcls dat1 pattı korumak 91.1 ıalıakkuk et- diyorum; meraktan ~ hale 80 tane tkl bin Ural* ikramtJe '98.l'dır. Bu çek:W§te 1000 ll-
•S.. '" hele maamlaımm ar w ziyalula eanlandırmakbr. tlrmek * elinden eelenl ya.pm!fbr. geliyorum!.. derdi. rallk ikramlJe)er 80 dan 120 Jey 500 liralık ıtra.mpeler de 90 
..._ L.mond Leh•--· 8a Gör&liyor ki MID8D mevzalam Tass'm tebllli ünan~ ~ .. .. .. . ... .. .. ... .. .... ............ .... dan 150 ,e Çlkarı]ımftır • 
.._ W bclndi ........... wlir8!' .J'~· ~ teri imha-~ ~tm=.:ı.... Tul mectar&- Doktor C bey bir aralık memuri- Bmı1ardan başka 180 tane 250 JJrahk fkramlJe ..ardır. 100 
Pı ııAta '" 1 ti f 1 llw adil ro- Wer, ilıliWler pıçırea. teW-ur et- fmdan verilen ba tıebDlbı ne Alman- yetle tapaya sitmitti- iki Uç HDe 1lrahk Daamlyelerln mDd;an 300 den 800 e çıkarılmı§tır. JCı • 
........ cllP. ft JPk. 1'ahlt " si- ..-ıe ola bir cemiTette - Türk Jada ne de AJmmQıaJa &lbl oian hlcfıktaa .._,. lıir sün çabaeldi. bu. -wn.t ... JrnenmaJr lbtJmal'ed -.ır .. Phw.,..,.. W lira-
~ 1+ae n e.dn le &llaıı8t Wr ~ Tirit ka..ı.mnda. T"urk mmalebtlerdıe Jllll'ed1)medJI malim- T11111Pbilinea teıiu Ciızleri. wa ~-- ~ -........,.-. 

n .... PGS ..,.. 'ba laa- ......... - laakibten 781ai romım Car. SotJet h••cıetının bu haretr.eü avurtları pbn1a. vud.. iiaeyi IU yarım blWle _,. dört l1rabk bir tam bileUe pnsınm 
.ı•_. =ı.n... &kir ~ ....ı.n toktm: Şark ... prJ,e AJmuQamn hatıkl vasl1eUnln Cllre- batır, irini al: aizmda takır takur deneJlnb. 

--· •& t.leW.iıii ..... 1cir ............. ~; ... n'hs rrtne,...... ........ .&iman htl- takma elit· kara derilere aanlmq, 

...... -. ...._.. doLıitaa dalat ...- .. &. )apma •e ~ = =-=-=: = bdidi ~i ZAJ1fhktan elbilesi TEŞEKKOR Mesud bir evlenme •>wPhoeie siW bpW ... Çok .......... pkan \.adiııdv; mü. edlNk imubtlanm Jlll&*Wn ICllll'a harar ... 
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d..üku yahut c~ 1111&; 
lınıa.. bile rnm .. plmlyen bu 
Wiıneain ct.1imjacle w '*' mıtan 
lair bali var. O derecede ki ebe
rVa ciddiye aJmm.:ror, alay diye 
hD·nıv•. C..,..eler pz17or ki 
Jııllı&n ........ dlıkklnlan clüku 

Bir ... 
Berberler kur•u, muailtitinu

lar bnu sibi bir de hiıabet km
auna olan ihtiyaç, radyomuzda 
konUflllıya fazla yer verildikten 
aonra daha çolt biaedilmeğe 
bqladı. 

Hava torpili geçen harpte de 
kullanllmış bir ıUihtır 

fw wfa _. için müracaat et
...... S. dilllnlarm lüb adde
._.eleıiain bir tele mlnaaı var: 
1-Wk&aa daha fazla para almakr 

Mikrofon l>apna seçen her ha
tibin kendi fonetiğine göre ko
llQflllaıı 'Ve bir •e.in diierine ben
zememesi. lcabederken bizim 
nıciyo koenpnaJannuzda yalnız 
lrir aic! l.&kimdir ı 

Şettaıt mevslmt bafladı. Bu ne
fis meyva, henüz sokaklarda eşek 
arablarile atılacak kadar ~ 
nu, otmamaJrJa bearber her g0.n 
Adanadan~ tmı1r havallsfnd.en 
çok miktarda §eftall gelmekte
dir. Yakında Bursa mallan da 
gelmefe başbyacak 1'e ucuz fiat.-

le şeftali yemek kabil olacaktır. lngilizler geçen zaman z 
Birkaç gOn enet Ankara rad-

Şimdi • aamaada mryıa) Diin
,.da b,..met kopark• im ilk· 
ee doiıu mu Pleceiiz > Her 187· 
den lübü kaJdmp zaruri ihtiyaç. 
lan temin etaeie air~oraz. 
ibi-.ıt pr~ ~ -
.. r. Liib olmak ideFen ba dik-

Hacnad aizıl .• 
yosu şettA1inin birçok gOzel 1ıa1- bu silahı mükemmelleştir erı, 
salanndan bahsetti, bu milnue-

Bayram sünlerimizde bu ..., 
matftll süalerimizcle bu .... 
aJw haberlerinde ba --. ede
L~at balı.inde bu .. ve la97e
amlı ... ti.de ba .. ı .. 

::::.~~::aya:::,: mütehassıslar yetiştirmişlerdir 

kialaT yann INNden - ptirip 
ite utacaklar '> 

Liib keliıneMde. ahval W• 
lll&Dda. artık Iİnİre dobnaa bir 
ı.aı nr. Türkçe olmıyan, tiwkçe.i 
olnnyacn?. kadar yabancı olan bu 
kelicef her ıeyden, her yerden 
bJc:Lo....L. T.haliyeciler de lü
ki. olmaktan vu seçsinler, di
l'ltt ollnla•. klfi. 

Balıkçı tliikkônlari 
Belediye, balıkçı • .dükkin1a?· 

llUl adama döomesını emrebnlf. 
Duvarkr ye zemin mozayik ola
cak, balıklar camb kaplarda aa
tılacakll?lf. Güzel, eüzel amma, 
Eiiiilı-u.!arda •ablacak bu ba
lıklann hte olması lmm ge)di. 
iine dair tir kayıt var mı~ 

Açalacak kan hH bab"bi kendi 
MCİne, kendi U.IGbuna irca etme
lidir. 

anlattı. Nelll Melba. Amstralya- Son «leniz mubarelMlerinde insi· 
mn Melburn şehrinde 1859 lene- lizler hava torpilini büyük muvaffa· 
sinde doğmuş ve 1931 de gene byetle bıllanmıılar, ~o .. k iyi netice· 

... ı...ı ... de ler abmtlardır. Bu lilah halrlrmcla 
Avuatralyanın Sydney ~A&.. lnsruz hava albaylanndan Fruer 
ölmüş bir artisttir. Babası İskoç· bir makale netretmiftir. Albay di· 
Yalı bir mimardı. Avustrılya.ya vor ki: 

Geniı ölçü hicret ederek orada büyük inşa- " Hava torpili. bu harbin en mu· 
Birbiri ardından çıkan fikir ve at işlerine glrlşmlştl. vaf~ıyetli . hava ~l~nndan biri 

aua'at aazeteleri aabile ve aütun ..-.+.. ıf olduııunu ıabat etm11tır. Norveç 
ölçülerini pek senit tutuyorlar. Mel~ .~k küçük ~_,- mus - açıklannda, Taranto"da, Matapan 
F.ıı k... bir fikir yum en ataia kiye buyük istldad göstermiş, pl- bumu muharebesinde. cSismarb a 
üç M.itundar. Hem de kannca du- yano, armonyom çtlınağı öğren· kartı yapdu harekitta. lnsiliz do· 
uı gibi. en kllçük puntolarla 1.. mtştt. Killsede org çalar ve illbl aanmuunn haYA kolu 1Ma harbe 
Ce~ bu meydanlar kalem söyledi. 8est de pek gür.eldi. 8 ya- bombardıman tanareleri parlak 

tahJaarnalanna dardır hile amma ...... A ik bl le rde büyük muvaffakiyetler kazanmıılardır. ı~ 
hiraz da okuyanlan dütüıımeli. '!f" .... a en r onse siliz donanmuı daha büyük men• 

Bize öyle seliyor ki bu sazet~ muvaffakıyetle şarkı söylemişti. zilli ve daha büyük aüratli yeni bir 
leri batından eonuna kadar rahat· Melba bu muvaffakıyet üzeri- vurucu kudret iktiaap etmiftir. Ga
~a okuyabilmek için iteiz oleıak ne şarkı dersi almış ve sesinl çok riptir .iti ancak •on zamanlarda töh· 
lhmıdw. Fakat ipiz olunca da ilerletmiştir. 1887 senesinde Av- ret bulmut olmakla beraber bava 
gazete almak kabil olmaz. Çünkü rupaya gelerek ilk defa Brükselde t~r~ili en e.ki hava •il&hlanndan bi· 
bunlann en ucuzu yedi buçuk ku- d '-• kadın ndir. Hatta daha hava bombalan 

tu Rigoletto opera.sın a UCWJ icad edilmezden önce ilk hava tor• 
l'Uf r. ld -

En iyiai Wı uzatmamanın ça- rolünü yapmıştır. Bu ro e gos- pilleri tecrüb~ mahiyetinde tana· 
resini bulmalı r tercilği muvaffakıyet, sesinin gü- reden atıhm,tar. 14 puluk bir 

Ne vnnn.rn~-9.? zelllil çok takdir edilmiş, artist cWhitehead> torpili 1914 de bir 
J'-r"--.- bunu müteakip Partste, Mlllnda cShort> deniz tayyareainden atJ. 

MJ..thuatl d(arasöz varma,- Hüseyin Cahit Yalçm Sovyet bir k ~l .. ma bilhassa Ver- Jlllfhr ve 191 S ağmtCNUnda bir Türk ni ifa etmeie •e bic bir kaza aeçif. ZU'blaıla örtülil semiye dahi basar 
da, y~ayd mütltüline en teltzı"bine tumettiii dünkü batma· ço 0~----· nakliye gemui bu vuata ile Mar- mebizin tekrar tayyare semilerine ika edelııilı. 
İyi cevabı -uagözün mefruz kalelerinden birinde, 80n Alman dl'nln operalannda baş rolleri lllara denizinde babnlmııtır. k.ommıia muvaffak olmutlardu. Almanlann \,a ink.ipflardaa bU..-
IDeZaımda ~bide . ya.!iak- ilpatını takip eden Sovyet tekzi. yapmıştır. Sulh •enelerinde hava torpili tec• Ayni taJYUO pmiainde halanan av- her kalmalan 'heklenemez. ve lüç 
la - Burıa 1 •erDllf anu- Li ve ondan aonra da Almanla- Artist bundan sonra İngiltere- rübelerle ı•lah edilmiftir. ve gerek cı tanarelerlnin bimayeeinden de f(ipbe yoktaı ki düpnan ela kendi 
70

'· tdd nn zamanı gelince i8bat edecek· ye gitmiş ve uzun müddet Lon- lngiliz hava ordusu gerek lnsiliz do- istifade etmitlerdir. Torpmi bom- avantajına olarak haYa torpilleri 
Fakat göerin anlat .. •.~ı- terini .c;yledilıleri müeyyidelet' drada kalmııştır ümdrada halle nanmu1DJn bava kolu bu harpte barcLman ta77arelerinin kazandık- lmllanmap hazırlanmaktadır. Al· 

Da cöre, b.oid~ Kar= UManda ne düşüneceiiııi fllftrdı- k · ı .. ti M lba torpilL ta77arelerle mükemmelen lan muvaffakıyetler tanare semi· maJl7& 191 7 de hava torpilleri kuJ. 
Tirft hanınınll~ olan lını yazıyor •e: kendisini ço se~"l r:. e ' teçhiz edilmit olarak girmişlerdir. ai üyuetini haklı çıkarm11 ve deniz lanmqb. ve bala hizmette torpil 
.... aybn i>içı_mde Y~~lf_: c ... Oniann münuip görecek- Londrada bulundugu muddet ak- Donanma hava kolunun cFairey çarpıpnalannda harp semileri üze- tapmll, üzere imal edilllllf 100 tay• 
Ve bu manbakikaten kil; leri bu zaman selinc:iye kadar biz şam yemeklerini bir Fransız lo- Swordfiah> tipi tayyareleri ilk defa rinde hayati olan bava hikimiyetj. yareıi vardır: b.mlaı. ancak Alman 
raeöz meza• ~gun h:can.: ne yapacaiız'> .. > diye •oruyor. kantasında yerdi. Lokantanın olarak Norveç seferinde torpil kul· nin idamesini mümkün blmıttır. donanına..nın tayyare semilerinden 
!a~ılacalt l:abıd~e. b" Yapacaimız feY malGm ütad: h başısı Melba'nın sesine Aşık lannuılardır. Bundan sonra, sene Karadan havalanan torpilli bom· havalanank baıekatta bulunacak 
Dn14 meyda. dah~ ıyı ır e.er Lütfen 81181Dakf a çı . artist" torpiller vasıtam ile Framız bardıman tayyaresi ayn bir 8Ullfa olan cHeıinkel 11 h. Blobm ve 

~ koam111 olat .... ilh... . Mebar f ı olmuş, bu aşk kendisıne, ın cRichelieu> zırhlınnı Dakar' da ha- menmptur. Bu tayyare, daha uzun Vo•"un cHA 140>, cFimeler Fi 
Bızce m~ bu ıeklile de bır M e • •• pembe tenini hatırlatacak bir tat- reket edemez bir hale getirmifler· menzilli ve daha büyük eüratli bir 167:. kara tayyarelendir. 

hizmettir. Z bundan 80llra Ka- I> udanybn -~aa aaEaltmCla 1ı ilham et:ntlitir. İşte Melba şef- dir. Bu hidueden az zaman 80nra, tayyare olarak inkipf ettirilmittir. Almanların da torp lli hombar· 
ragöz mevz etrafında kopacak ~t·tom~. d 10 olmut. Koza talisl bu suretle doğmuştur. Sahil müdafaa ltumandanbiınm Mesel&, tayyare gemilerinden ha- donan tayyarelerinden ıatifade ec:le-
lbiinak...ıa• c«aP yermek ı,· k Y~( •d ~lc;a bulunan Melba şeftalisi. krt>.mlaı don- cBriıtol Beauforb tipi torpilli t»om- valanan torpilli bombardıman tay- 'bilecekleri ihtimalini bilmemezlik-
l'ola,- o~ i:...:P b a~h. en k2'91te k durma veya sotutulmuş krem bardıman tayyareleri HoUanda ... ,.,elerinin en IOD tipi olan cFairey ten aelmek 'budalalak olur. ~-

Ka 1apmıı mıdır, ya· yük•• •1 ut O acuı7i 0 
ur n b~ tiyt rtasına turtulm k hili açıklarında üç Alman iqe semi· Albacore> iki •bhbdar, tek 1ür mo- fih. bu tayyare lMaknmnclan l>ız ...=;- raa 1 diye 90rualara u 

1 
e b' ~otakunun ot?. us şan o o Uf, o- ıiae taarruz ederek onlan batırmJt- törü vaı«W, ve deniz Jaarek&hn•n hqli ilerideyiz. •• mihvere mü-

La mıı ~_:":ı: • ..-c· ya( ar P açbnm ~e yu şeker babnda pişmif, çekirde- lardır ica'betmcl.n olarak kanatlan Irat- tead~ clmbel• inclirmit olan hu 
mezar ı..-- · ld .. nası ~clmldıiını dütünüp deh- il çıkarılmış, bir şeftaliden fba.. '"Nihayet. Taranto hac:liwi vuku lanaWlmektedir. Sahil mGdafaa ku- eil&hm, dlpnana yabıda nUot bazı 

- Karanüa Pf&!jJQn ::· wet ci-e~~ ha7k·eie d~o::;. d rettir. Bunun üzerine güzel ko- bulmuttur. lngiliz tanarelerinin mandanbimm cBn.tol Beuafoıt> liirprizlere 11MbUZ lmakm... mti-
nu hilmeyil ~;ıı: itüı için: dab oru l7r 1 ·~~ ül fiil 

1 
a kulu bir şurup ekserlyelte ahu tam mehtaplı bir secede yaptıklan tanaıeei iae .U.beten daha blyfik. ma~I ..;;da_hi_iliad __ e_&_· ______ _ 

haliakL. ._,. ~ıı:ht r oto uaç er Tar" d d b 'zdlrlli Ankara taarruz esnuanda diipnamn 6ç zırJı. tür, iki motörü .ardır, tek ..aıhhdır Sah L---J •. L_ı_ 
•• ~~n r.. .,_. ....................... Hili"ın.n-. .............. _. u u şuru u ge . r. hm, üç kruvazörü ve iki uf alt Jr• ve karadan havalanarak ,...,.lacak te uu.J ar munaKe-
~ radyosunda şeftaliden bahseden misi ajır huara uğrablmı1m. -iki uzun menzil!i harekat için iıap edn. awi 90D •fhada 

6 
O -~t~~ ~~n~ı muhterem zat, asıl Melba. şetta- cSwordfiıda:t tayyarainin n dört miftir. Sahte beDolar tamim ederek An-: [l} o 0 0 0 lisinin böyle olmadığını. şeftall tayyarecinin ziyama mukabil,. ltal- Gerek cBeaufort~, ~it «!"1· tara. t.nlı ft t.stantnıı Ziraat ban-

~ - _ dondurması ortasına bir şeftali yan donanmuı muazzam tahribata bacore:.. tayyarelen kendi faaliylt blumdan J1s kGdr b lira alma-

1 d 8 d f · maruz kalmııh~. Daha •onralan, bir -.balannda a,.U derecede maYaffak la muvattat olan l:t.em Tevnt M h-9 i r yı a e B evlenmlŞ 1 oturtulduğunu, Parlste birçok İtalyan zırhl•ı ile bir ltalyan krava. olmatlardır. Modern bava torpille- med w aıbdaflarmın m11ı.ıtemes1 
. . . düJdçAnJa.rda Melba şettallsin1n ~rüne Akdeaizde hasar ika edil- rinin kutru 118 pm, llkleti 1760 din alncl alır ceB& ••hlremesinde 

V.al'f"'ada J .. Homala ••nunde rmım: Vartonda ~unduiu --~- bu fekilde satılchiun söylemiştir. mittir. libreclir. Br. hna torpilleri doaan· son~:~ ı:ıtarada 
ıne,Lm bir _.... ~dıncm. var- da. bır aenede yedı defa evlenmit. Halbuld Parlste ve FrP.nsanın bir- Matapan burnu mubarebeeinde manm 21 paaluk ıtandaıd torpilleri =-- Bunu miteatlb = 
:-~~-~ . .Aftt.dka a :a buçok kanlarının drahomalannı cebine m. çok yerlerinde Melba şeftalisini torpilli bombardrman tayyareleri kadar tahripklr değilae de znbhdan miltalla tvlb mlddelamumDJie ftrll-
~ılomll'l" .. 1 ar J;:tmıt, adınlann dirdikten sonra •ekizinei defa evle- yl,enler yukarda bahsettlğlmlz bakiltt kıymetlerini iabat etmiflerclir. ufak her bansi bir semiyi ilahet mal tarartıe mubabme tal1t ohuı-

tan sonra kaç- nirken kilwecle yakayı ele vermif. lar ltalyan semileri lnsiliz aemilerin·tak =•dirin•" ıiiii. liidmeımıllİliatirabılliıi-•ili•"•r•••e-•-blm--•m•ıaitur-·-·-"""-------· şekll billyor • den daha •Üratli idi. Hiç ıüphe yok· • 

En gUzeı ölüm Bu ilrl şeklin hangisi olursa tur ki torpilli tayyareler ba gemile· 
olsun, Melba teftalisl cldden ne- sin hwnı ke.memİf oluydı karan· 

• • ~eden mülk •· fama ıaevsiJi karısi meCIEundun ki· ftstlr. (Yalnız bazı lotantalan- ~~n iatifade. ~~ek kaçacaklardL 
l.~ernıden Runfu. Kunardm .aria- tabeaini yazdınn11m. Halbuki timdi mu.da kaymaklı dondmmamn or- ~~n genulennm ~ızl~mn ke
len, mezar taıında baltkedi1ecek ki- Ruafuıı ölünc1.. cömüldüiü mezarlık tasına konmuş ild. parça-komerve ailme11 serek elde edilen 11&betleı• 
~e hakkında çok müıkül bir va· idare heyeti. vuiyetnameeinde ya- ttall kompost.osu müstesna). d•. .~ek. tayy~elerden ~
Zlyete düpnüılerdir. zıh olan kitabenin mezar tatana ya· ~ aes1I bir artist, mahir = :mec==..~ 'B:ı :..:-

Doktor Runfu. Kunard, 88 ya- zılmuına razı olmamaktadl1'. ..w.ıM ilham sayesinde M ta bu en~ 
~da ölmüı •e mezarına .. Üla~ Doktor. varielerine buakm• ol· ahçıya •~wa· .UU:. 'd:.ı r:s.:.rk taki :m yazılmuını vuiyetnameaiae duia OD bia lasilz liımm kenclil~ ismiD1 dünya durdukça her gOn binde daha ;ddetl tat~ ':.:1m·. 
~:rdetmiftir. cBir illtiyu icin • riu intikali. ~ede mevcud hatırlatmak fmklmnı bulmuş- tir Son derece k~tG bir ı..wT. 
!'12~1 h ölüm senç kana tan*'!""n bu prtın Jerine ıetiıilmeeine ma· tur. cArk Ro781> tanue pmhiııaclea 
oldurulmekten İM bir otomobil al- alllk buhmdaiunclan Yarialeı ile kalkan cSword&.D Ye «A11Mıcore>· 
bn~lll~t9J8 ıuninde mearlık idare heyeti anmada Wr Hayvan saruı·ıırl 1aı ..... JODİ tayyare ·~ cV"1e-o 
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lllezarına: cBurada doktor Rua· ye intikJ ebDiftir. •e lnsiliZ affı Ursa iemileriaia il· 

Ba aeae de '9'iliyet dahi- dGrüc~ daılMı;i ... ~ mGm· 

I __ _. kiin b ....... 
liwle mulıtelif yer cnae Bütün .,. hueUttaıl eon .ı--. 

1erailer açılacak mühim ~ blchmda iltihna .... kiind•. E...,el&. her ~ semi M
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_ ....... - ... aflldllı llbl ... tddıia vüit. .... torpilleri ..... 
mıe d4 muhtelif :rerlelde 1aQnD ..._ ........... dalaa ~ 98 
eısDert 9P"'IP tarar ~. vı- dUa ~ hr aedce 11e hllemlaWUr. 
llJet bQtar mlılldlll ba lnnM& s..m,.-. denizde wb 1Maı.. t.6-
p.,....Jen ..,....,,.. •. ..,._ ~ ,ek mahaıebelenle -..ata ...._ 
- 90ilıcü IDllltlblarm eneJ& b6y6k mikdaıda torPilli ~ 
tllmlerl ~ • • :..:..aL • a...._& 
BaıtUl 8'ısDed....,,.. lılr ınc· .... tanaNei ..,..... ettiNa --

lam daldBDd9 w '*1dr1 ardıma -oı· muamm Wr aftalaf .W. ..... 
JacMtır. 8erlDere i1t1nık ed8olk Jaa7· Ba IOll m&l&hiı• tanar• c u · 
9aDlar &raBda • ......,..,,. Japd&- ri mwl.mi tebar ortara ...... 
~. Bu m......,ınla blrtncDlll, maktadır. Bütüa dOnamaa ......... 
lldneWll ft __..il bsanlelk bnda, torpilli homhard ...... tanao-
:="'tıeftt -::ıec::..:::. ~ ıeleri, taJYU• _......._ .... 
ıaJM ~ QnJ1at uhsi•ı- lanllUfbr. Feba MWIJ'a r•im• ... 
tan '-la Dhmı•bır. tanareler hanlan...p. vuileJ* 

Reisicümhur Ankarada 



Kalın dudaklı kız 

QeR 9i)pqil tek atlı, çifte kapaklı\ Çöpçü kıpkırmızı kesildi. İçinden: il,...:. arabuını 4ımiurdu. Köşedeki 1:Amma da civelek, amma da dilli" v ... 
alt alta sıralanmış yedi Kız detll bülbttl!"11 dedi. Hiç bu~ey 

birer birer bastıktan son- söylemeden te~ekeyt kaldırdı. Araba-
n prtlll kadar bağırdı: sına boşalttı. Itlnl pek candan yapı-

çooalp •. Çöpçüüüüüü!.. yor, tenekenin dıbinde çöp kalın sın 
' Bil koca .rt:ımanın kapıcısı yoktu. diye onu aral?anın kenanna hızlı ' ızlı 
1Jlll' katın kiaıaeılan hlzmetç1lert elle- vuruyordu. işte bu anda da 
i'§ıde dolu teaell4N~le in~rler ve çöp- kendine ş5yle mınldanıyord 
lerinl veriMnil. J!Kraz çabuk davran- de çok eş ğim ha ... Kız ban ~iz zah
salar çôpçi:i Meıhmedin ilflnden hiç bir met oldu!.. dedi de ben ağzunı açıp 
§lkay~ti olmıyacaktı. Lftkin n&Mde? bir 11\f etmedim. Halbuıc: ben .. ~:. ona 
Gen~ hlzme~ller salma salına merdi- Estağfur.ıllah!.. d!yecektım. Tuuu ya
venlerı inerler, kendisini Mll!aUrlerdl. zıklar olsun ... Yapamadım!. Kız be
Bazen bk' katın zillni iki i\ç keff çal- nim tabalıgımı nnhyacak .. » 
dıktan sonra pencerelerdett bhıi açtlır: Llkln birdenbire yaptığı knbnhatı 

_ çöpçi ... Bugün çöp :yckt .. diye bir tamir etmeğe lııarar verdi. 
186 üksellrdl. Birk~ dakika sonra boş tenekeyi 

A Ymü\9arek bunu daha evvelden genç kızın önüne bıralorken mınl
eöylesene ... Rseriya da Mehmed ara- dandı: 
'basını epeyce ilerlettikten sonra belki -- Estaıtturullah efendim... Blrşey 
yüz ,- elll adım gcpfde bıraktığı bir deill!. .. 
evi~ ka~ açılır ve ~p tenekesi etllt'e Bu demin.ki nSlze zahmet oldu!,,nun 
konuııciu .Işte 0 aman genç ~i cevabı l,dl. 1'aka~ g~;ıç kız bunun far
ctıı ifrit eksiWrdl.. Çünkü üç ti.ört defa Jwıda olma~~· Çopçuye hayretle ?,a~ı. 
2lllni çaldığı, kapısında avaz avaz Artık o gunden sonra genç çopçil: 
t.atı~ halde içinden çıt çıkmayan albı blitün dü-!üncesi o oldu. İptidaı 
bu erin önünden bu kadar lllaklqtık- insanlarda aşkın p~k _çabuk ve pek 
t~ sonra tekrar geri dönmek, teneke- kolaylıkla alevlıeadii! soşlenlr ... Meh
B ~ ıı-tirip arabaya bosaltmak med de daha ilk görünüşte bu kalın 
fi"Nıı ~r yetılışmiyormuş gibi de dudaklı, şişman, bembeyaz kıza §.şık 
l>Of te~H,yl ;eri götürmek... olm~tu. Lakin onu ne ka~ar teml;ı:, 

Çöpçü Mehmedln gönde böyle sek- ne kadar ince, ne kadar ?uksek ve 
&en doksan kere kiiplere bindi~ olur- kendisinden yıldızlar kadar uzakta 
du Şu insanlar hakikaten pek. garip- görüyo.rdu. 
ti. 

0

Btr gün enel çıngırağını koparır- Ko#uşta düşünüyor. düşünüyor. 
caana çektiği halde kapısı ~ıyan sonra ~endi kendine: 
Mı evd n ertesi günü kendtsine çıkı- crNafıle ftmld kurma Mehmed!.. O 
tır' rdı · km sana verirler mi hiç?.11 

- Ayal ı.tün gene uo-ram:ıdın? Çöp- Hizmetçi kız nazarında peri padiş:ı-
ler yüz üsty kaldı .. E~ln içı koktu... hınm .~n küçük ~ı~ glbl, prens.esler 
:Bu sıeakltırda bizi tifo mu edeceksin? g:ibi yuksek ve erışılmez bir mahluktu. 
Amma bayramlarda bah.şl.ş aımağı bl- Bazen de kendine kendine: 
lirsin ... Eğer bl.r da.ha uğram::ı.zsan bü- - Onu alabilmem için 40 fırın ek-
tün mahalMll birlik olup seni be4edl- met yemem IAzım._ Böyle olmaz ... 
yeye şlkfıyet edece~iz... Şimdt artık büyük, çok büyiık, kalın 

Mehrned bütün bunların karŞlsnda. dudaklı tombul kızı alt.bilecek kadar 
kendi kendine: 4JAh bu çöpçülük! ... büyük bir adam olmak istiyordu. İlk 
derdi, ne gaileli uı... Bilfük bQ4ın der- iş olarak adam akıllı okuma yazma 
dl de büyük olur .. » derdi. Köyünden ~renmeğe karar verfil. Çöp tenekele
gell.p bu vaaifaye girdikten sonra ga1- rinln lçinde bir defterle, Meta mik
lesinln pek arttığına kani idl. roskobik denilecek derecede küçük bir 

işte 0 günü de köşedeki apartıma- kalem bulm•u. Bir de alfabe eline 
nın alt alta yedl ziline hem de lkLier geçll',.Lftl. CJtee arkada4Jan .. yattıık
iklşer bastığı halde gene kendisini tan donra o ça.h41yordu. K~k kale
epeyce bekletmi&lerdl. Hl~! kızlar ıntnln ucunu atı-& sokup" çıkararak 
getire getire altı teneke getimılşlerdl. ıskltt.ıktan sonra tart bü.~ lıarflerle 
Besinci katın qöp tenekeal gene m.ey- t:dede.11, «d~veD. 11dereı gıbl kelimeleri 
danda yoktu. Artık Mffm.etttn kafuı yanyana dızı,yo~du. Afk utrunda ha
Jaıımu::tı Arabaarnı sftNil. iki ııruıt on- yatlarında buyuk. hamleler yapan az 
lann lleyf1ni bekllyecet, ı.mi g.eo4«tlr- IMan mı vardır? işte Mehmed de ~ek 
~ek bu yii?.den çôpfl .-.mdan kısa bir zamandn okuyup yazmağı öA'
a;ı:ar ftjtecek detlldl ya ..... 1kl de ev- renmlştl. Hatti kofuşunun bazı he
de voktulnr sa.placını tutuyor, çöpçü onbıışısına 

adam akılll yardım ediyordu. Amirle
Arabası epeyce !lerlemişti. Arkıı.aın- rl de ondan ıaenrnundu. Arkadaşları 

dan ince bir sesln. 1'endlsine «lfatip» ismini takmışlardı. 

RADYO 
Bugünkü program 

Öğle ve ak!5:ım 

12,30 Program 
12,33 Türkçe plak 

!ar 
12,45 Ajans ha -

berlerl 
1 oo Türkçe plak 

lar 
13,15 Knrı"!k porg 

ram Pi. 
18,03 Orkestra 
18.30 Memleket 

postası 

1840 Orkestra 
19,00 Yuva saati 
19,15 Salo!'l or-

kestrası 
19,30 Ajans ha -

berleri 
19,45 Fasıl sazı 
20.15 Radyo gaze -

tesl 

20,45 Şan soloları 
21,00 Ziraat Tak. 
21,10 Saz eserleri 
21.30 Konuşma 
21,45 Kla~lk prog-

ram 
22,30 Ajans ve p:ı 

ra borsası 
haberleri 

22,45 Dı:ıns miizl
~ı Pl 

2 trmmu? car
sanıha sab:ıhı 

7.30 Pro!!;ram 
7,33 Hıfif par-

çalar Pl. 
7.45 Ajans ha -

berleri 
8,00 Hafit par

calar Pi. 
8 30 Evh1 "'.fiti 

lstnnbul dördüncü icra memutluğun
dan: 
Tamamına 2500 lira kıymet takdir 

o!unan Galatada Kılıç Ali Kemankeş 
:n::ı.hallesinin Topçular caddeBinde Ne
catı bey sokağında eski 360 yeni 340 
rnyılı ve sağ tarafı 358 sayılı dükk.ln 
solu 362 sayılı dükkan arkası camll şe-

1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Tefrika No. 17a Yazan: lSKENDER F. SERTELLİ 

rif cephesi Topçular caddesile mah- - Ben onunla üstliste iki giee ko· - Ne yapalım, devletlim? Ölüm be
dut gavri menkulün tamamı a~ık art- nuştum. Hatta son döğüştüğil ve ya- pimiz için mukadderdir. Ecel geline• 
tırmaya konulmuştur. Evsafı: Ikl kat- kalandığı gecede yanında idim. hastalık bahane olur. 
lı kargir dükk~.n olup mezkür clükka- Kaptanın söıleri. Recebi hayrete dil- * 
mn cephesi ister demir kepenkli ve şürdü: İlyas paşa, Saideyi çok sel/er ve her 
c:ı.mekfınlı ve zemin! ahşo.p bir dükkan - Ne divorsun kaptan? Saide y:ı.ka- zaman onu takdirle anardı. 
methr.11 mezkfır methalden asma dar landı mı? BeyaZld pa~aya gelince, her nedea
c1 mir p~nr.aklıklı merdivenle üsttrkl - Evet k vg:-ıda bir zavallıyı yara- se. Saldcyt nziriazama f.enq tam~ 
od:ıya çıkılır bir oda vardır. Mezkür ıamıştı. ş hir nıuhafmnın adamları l:ırdı. Beyıı.zı4 paşa rl!ı.lmn B:ıide.yi pa.
dükk: nın yarı beden duvarları müş- koştular ve kendisin! yakalayıp gö- cli~:ıhın yanından u1.a.kla.Şotııı:tt~Q ta-
tı>rektlr. Ve içercle elektrik tesis:ltı tii.rctüler. lışmıştı. Hatta onu donaunara ver-
vardır. Borçlu oturma!~tadır. Ayda _ sonrn ne oldu? mek surctlle Edirruden uzaltlasmaımu 
ernsaline ve mevkllne göre 25 lira kira _ Kral, memleketimde haydutluk temin eden de Beyazıd paşa idi. 
gctlnncktedlr. Hududu: Tnpu kaydi eden böyle bir c::ınav:ırı hemen z!nda- Bey:wıd paşa, Saideyi nedt.n sev
gibidir S:ıhası tam:ımı 11,00 metredir. na atınız, dem~. Şimdi Yedikule zin- mezdl? Bunun sebebi çok: bas'tti: Bir 
ı - hbu gııyri menkulün :wttırma danında yatıyor. gün Beynzıd :rın,~aya, dalknvu!'..lanm!an 
~nrtnamesl 3016/941 tarihinden ltiba- Rcccbin içi sızladı. biri: ,,Devletlim. btı kadınn fazla yüı 
ren 941/558 No. ile İstanbul di:irdiincii _ Yalan söylemiyorsun, değll mi? vermeyin .. gi.ini.Uı birinde sizi de de" 
icra dalreslnln muayyen numara!'ında _ Yalan söylersem, elime ne ge· vlrebillr!n demişti. BeyaZJd paşa mev-
hcrkes!n görebilmesi için açıktı. Ilı\n- çecek? Gördüklerimi ve duyduklanmı ltlinden çok emiııdl. pndisahı şelıı2a4e 
d:t yazıh olanlardan fazla malumat söylüyorum. Uği zamntnd~ Siva.-ıa rk!erl:en hısta
::ılrr.ak isteyenler. işbu şartnameye ve Recep, pa..şa gemisine döner dön- landı~'! için lllCtllıdn ta.~n115tı. Cel~bi 

B U L M A C A 1\.1 J z l 941/558 dosya m.ıma.rasile memuriyeti- mez, duyduklarını Çalı beye ~nlattı: Mehmed bu iyiliği umıtmuyocdu ve 

1 

mize mi.ir'-'eı:at etmelidirler. 2 - Art- _ Saide Edimeye gidomemiş. Kos- unutmadığını da icraatile 1sbııt etmiş, 
'> 3 4 5 n 7 R " 1 () tırmaya istlrak ic;ln yıık::mda y:ıı:ılı tantnneyede elinden bir kaza çıkmış .. kendisine: cSen ölünceye kadar seni 

kıymetin yüzde 7,5 nlsbetinde pey ve- kendisini yakalayıp zindana atmışlar, yanımdan ayırmıync::ı~ım ~ d.lımi~l. 
--; 1 1 Triil ya ın!lli bir bank:ının teminat mektu- dedi. B<'YUıd paşa mevklindcn enıın ohna1:-
- --

1
- - -'-ı-L bu tevdi edilecektir. (Madde 124) 3 - Çalı bey bunu duyunca müteessir ol- la beraber, herh::ın 'İ bir uzak tht ma-

l 
El 1 İpotek sahibi alacaklılar diğer alii.ka- du. ıı cHişüııerek, saıcteyi dalına pa,Hşa.-

ı- - - llftı - - - 1 dt1 rlarm ve irtifak hakkı sahiplerinin _ Felaket onu Bizansa çekmiş, hın yanından uznkln..stı.rm'l.k ~::.releri-
- - - gayri menkul üzerindeki haklarını oğul! Ne desen boştur. Mukadderatın nt dü iinmfüı ve buna muvaffak ol-
_J m hususile faiz ve masrafa dair olan önüne g~r.ılmez. Fakat, meseleyi pa- muı;tu. 

• -_ li:!:Oll _-11-- -ı--ı--B':-- 'ddialarını lsbu ıı:ın tarihinden lLiba- cıi.~ah dm "rsa, umaı ım ki. Bizans 'inı- O gün sarnyda mühım bir toplantı 
m ren yirmi ınin içinde evrakı mfi<:b!te- ı:arntonıı , an affım istevecektlr. vardı. Kostantaniyeden, impe.rat:orun 

!erile birlikte memuriyetimize bildir- Ree'Cp işinin başına gitti. O zaten 

1 

padişahı tf'brik için gönderdiği Dl-

1 - - - - - - _!'IW l'.~ 1 
tapu slclll ile sabit olmadıkça sıüış 1 tuzağa düşürüleceğini bil!yordu. Y<'dl- taryos huzura k"bul edilrn~dcn bütül'\ 

---. -- ı- -ln! m meler! icab eder. Aksi halde haklıın S::ı.!denin Bizanslılar tarafından bır mltriyos Leontel .. os gelmi~ti. ı eon-

~ bedelinin payl::.cmasından hariç kalır- kule zindanında onu hiç şüphe yok kı, , vez.rler, ve Edirncdc bıılun'ln ~ancak 
- - - - - r..ı:t - - lar. 4 - Gfüıterilen giinden arttırma- cabuk öldüreceltler ve kendiliginden beyleri de saraya davet ~ilmişladL 

____ 
1 

lıM yn iştirak edenler arttırma ş::ırtname- Öldü diye !l:in edeccklt:rdl. Bizans imparatoru, bfr d06tluk ~ 
ı( ~ sini okumuş ve lüzumlu malümat al- Recep bunları düşündükçe: ri olmak üzere. Çelebi Mchm d!n IE~ 
r:n~------.;;;;;._ ____ .. mıış ve bunları tnmamen kabul etmiş - Saide Bizansa gltmcmel!ydl, dl- 1nit isyanını mnvrffrıkıyetıe butırdı· 
Soldan saf:ı ve yukarıdan aşağı: 

ı - Şimal hududumuzda bir deniz. 
2 - Halk tabakası - Sinema kor-

delesi. 
3 - Bir kadın ismi - Avuç içi. 
4 - Emreden kadın - Masaj yap:ı.r. 
5 - Hollıuıdalı.. 
6 - Zeybek ağası - Yamala. 
7 - Tersi ayı yuvasıdır - Dlr nevi 

yumurta yemetl. 
8 - Eklemek. 

ad ve itibar olunur. 5 - Gayri men- yordu. Ben onun ornda ımğ bırnkılını- f{mı dnymuş. ve ~ndi~ahı t.eb;i1t v~_s!· 
kul 2117/911 tarihinde pazartesi günü yacrğından emindim. Yazık ol:iu Sa!- lf'slle k~n~isıne birçok hed,,-.~,...,. [<CC--
saat 14 den 16 ya kadar İstanbul dör- deye.. deı miştı. Le?n~:ıryos bu 1l'd rclrrb 
düncü icra memurluğunda üç d~fa Gemiler demir alıyordu. ~"raya gelmıştı.. 
bağırıldıktan sonra en çok arttırana Donanma beyi kaptanlara hareket Bcyazıd pı:tşa. ımparato:ın sııd·tı: ve 
ihale e4llir. Ancak arttırma bedeli işaretini vermişti. r.ok akıllı bir b~ndc>sl olıı. V•nntnr-
kıymetln yüzde 75 ini bulmak veya sa- On sekiz parçadan ibaret olnn yeni yoetan hlç hoşlanmazdı. 
tııı isteyenin alacağına ruçhnnı olan Osmanlı donanması tam öğle vaktl •- Bu ad:ı'ın birkaç e~e PW~hl 
d'it 1 kl 1 b 1 t bedel Gellboludan ayrılmıstı. aldattı. Böyle de!;,,;r,_:.~iılıir om 
b~ı:;n a~~ ~a~rl ~e~:~ ıı: temin Recebin gözieri dolmuştu: lim:ın adamı pad!cı.:ıhla l:şa blr'-kmamıı.-
edilml• alacaklarının mecmuundan a~zındakl yüksek kulelere bakarak lıyız.» derdi. 

7 
•• ıe ı ct · Celebi Mehmedifl'Uim w.lonu-9 - Zarar - Bfr göz rengi. 

10 _ Allmetl farika - Bir 
hayvanı. 

fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın soy n yor u · . 
kümes taahhüdü bakl kalmak üzere arttırımı - Enginlere doğru gidiyoruz. Bir na gelm<>si bl"~l.en\<9. . ı.e•em 

'O gün daha temdit edilerek 31/71941 daha onunla buluşe.cn~ımızı ummu- Padişah, eJcıyı. Stls.ki mulı ., k 
Geçen bulmacamızın halli 

Soldan sata Te yakandan aşağı: 
1 - Saraço~lu, 2 - Alamet, Oya, 

3 - Raşit, Akas, 4 - Amin, İrani. 5 -
Cet, utan, 6 - ot, İtlbtl, 7 - Araba
atı, 8 - Lokanta. İr. 9 - Uyan, İtina, 
10 - Asil. Irak. 

AKŞAM 
Abone ilr.retleri 

• Türkiye Ecnebi 

t
4 

'hl d b .. ·· t H de yorum Nereye gldecel7imiz ne yapa- tahtına otıınnu.ş nlı nbt:l e<!ec~ -
a~ı n e pe:ııem e gun~ ~a .. n cat.ım;z malüm değil. Belki' ben de bir tl. 

16 ya kadar Istanbul dorduncu !er~ nan Gelibolu! Elveda, yüksek kuleler, ı.eontaryosun ~P.t\ı h!'dlye\"r se
memurluğu ~asında arttırma bedelı çelcrl, sokakları göz y::ı..,larımla sula- kiz Bizanslı mıağın ri tıze"inde4d 
s~tq lste2enın alacağına ruç~1anı olan nan Gelibolu! Elvida, yük .. ek kuleler t-ep,il:::rd:? ,,ırahn:n Ur.Qlci r me
dığer a~acak~ıların bu gayrı menkul kanlı meydanlor, ve aylarca at koş- rnsime mrıhsııs C'Olc ~ft.th. e\\!llaclPt 
ile temın edılmlş alacakları mecmu- turduğum Bolnyır yolları! !!'i'Yn.lş ol~r3k. p.,dl<: beklı' "rlar~ı. 
undan fazlaya çıkmak şartile en çok Bu s•r=-da. Mk lvimca bilen Il-

ı arttırıma ihale edilir. Böyle blr bedel .......................................... yas pasn. Lerınt"rVO"vanma 1e>lcul-
elde edllme7.se ihale yapılmaz. Ve sa- ...... · ........ · · .. ·· .. · ............. · ·.. du. 

tış talebi dil.'ier. 6 - Gayri menkul 12 c • k m - Imparntor 1111.v.rft·ı t~m.lt !aya-l kendisine ihale oıunan kimse derhal n 1 1 Si nırun bastırılma ındaı k memnun 

1 
veya verilen mühlet içinde parayı ver- olmuslar sanıyorum. 
mezse ihale karan fesholunarak ken- Edirne sarayında - Evet Ciinkü bu 1..n ı:rzrns k'.l-

1 

disinden evvel en yüksek teklifte bu- • pılarınn kadnr "lra:vet~ b1lir<ll. Asl-
Iunan kimse arzetmiş olduğu bedelle hır toplantı lerin Bizans brılıkcılıı.ıı l!l'lparatoc-

- Çöpçü ... Cöpçt ... BlzJmldnl alma- MNımed eski, küçük kalemini atmış, 
ğı llDut~wı!.. diye bdırdı~ını 1şıtt1. y-1.ıle bir yenisini. dızda ıslatıldı~ı 
Hiddetle geri döndll. Ağzına get.I :r.a.maıı mosmor yazanını ıılmı~tı. Va
sövlemeA"e hazırlanıyordu. Baktı, de- kJA bu kalem kara dut yeml4 gibi o
mln hütün zlllerlnl çaldığı npartıma- nun dilini dudaklannı mora boyuyor
nın kapısında bir ı;tenç kız duruyor- du amma Mehmed bundan memnun
du. B1I beşinci katın yeni hlzıne'9lsl dı:. Mürekkep yalam14 bir inam ol
elacaktı. Kırmızı yanaklı, kalın lralın dutu anlaşılıyordu. Ve kalemi dalma 
c&.dakk, kapkara gözlü tombul tom- sat şakağının hizasından şapkasının seneme 
bul bir lnzdı içine sokulmuş bir vaalyette dururdu. 6 Aylık 

1400 kuruş 2700 kuruş 
1450 • 
800 • 

1 

t.lmağa razı olursa ona, razı olmaz Sultan Mehmed, İzmit isyanını b-ı.s- hık alevh;~c teııyik E;.k\o.rl haber 
veya bulunmazsa hemen on beş gün tırarnk, 1lkbahflrd:'I Gelibolu tariki!~ ı alıı~mıştı. I11tparat-or b\\11.&erds~ tflk 

l müddetle arttırmaya cıkanlıp en çok F.dımey d" .. t" rN•vus olmuıııa ... dı 7ntı hannıllfl b11 
1 arttırana ihale edilir. İki ihale arasın- 'Çel"'bie M::::e"J ~!'liboJuya uııradıl'!'ı 1 büvük 1.cvanı bastımı:ı hu-;u unda 

'750 • 
Mehmed ona be.karken naMl hare- İkide bir onu oradan çekip blrşeyler s Aylık 

ket f'IClecetlnl şa.şırmıştı. Hldd .. i ta- yazarr.h. Ah bir çöp~ü onbaşısı olsay- ı Ay!lk 
matnUe R@ltmietl. Bunun yerine bıl!- dı!.. o 7.&man belki kır.ı kendisine ve- ı---------------

400 • 
160 • • 

kls kapıda dunn hu tombul w bem- rlrlerdi. Bir defter de edinml.ştl. Be- Posta lttlbat:\na dahli olmıyan 
beyaz kıza karşı bir lneeıtk bir zerz.fet ğendltl •Yilksek lUlanf. buraya kay- ecnebf memleketler: SeneUtı: 
gö \ermek icln içinde bir takım garip dederdl. İcabederse ltigatıa bile llonu- 3800 altı aylığı 1900. il~ aylılJ 
hisler uvannuştı. Zayıf, çelımslz ka- şııblllrdi. Meseli\ «Maamafihıı ve .ıs- 1000 lrurııttur. 

daki fark ve geçen günler tçin yüzde zaman yeni don:ı.nma Akd~nizdro dol;- gösterrlik.lerl ~et ven"haret clcl-
5 den hesap olunacak fatz ve di~er şıyordu. Padi;ah, donannrn. faaliyet! den te!>fık ve ~alrQ!re. wıkt•r. 
z:ırarlar ayrıca hükme hacet kalma.le- ve V!\Zlyetı hakkında Gelibolu muh:ı- .. Leontary~ turkre bi!\ti içın. kli.h 
sızın-memuriyetimiz tarafından taMil fızı bırahlm bevden aldığı malfımnt" ~.ıırkre ve k~)ı runııe!l k<ı.u uvod3r~ı. 
olunur. <Madde 133l 7 - Alıcı arttır- tan çok mem~un olmuştu. çcleb! ~r~:faşa bu ı:ırn~ıı....ert>(ı.n 90nra ı:o-
ma bedell haricinde olarak yalnız ta- Mehmedin fikri denizde de _ karada · deye ır:etı-rdl. !.iti 

dınlan katlyen beğenmescll. LAkln böy Ukbab kellmeler:Ini öğrenmişti. İkide ı--~------------
lE' rtli ranlı, böyle güzel 9lr kızın 1ı:iea- birde bunlan lüzumlu füızumsu:z yer- Telefonlanmıs: Baıpnrhanlr: tOS6! 

pu ferag harcını yirmi senelik vakıf olduğu gibi _ kuvvetli olmaktı - Aklıma g<>l~ SOm"'ıt ~ 
taviz bedel!ni ve ihale karar pullarını Gelibolu Muhafızı, p:ıdlşahm ;nal- rum. dedi wtı saha!l.~h rnt.PJ~tl~ıl dı köyunde bile bulunmadığına dıaM. de SÖflüyordu. Yazı lşlert: 20'765 -· idare Z0881 

11 Mildür: ZMl7 k bakı ta karar vermişti. Miiteıınadt- ıtir yandan da aşkı ilerliyordu. Ka-
yen ilerlemek isteV9ll hayvanının diz- lın dudaklı tombul 1ırı1z geceleri rüya
gln1Pr1nl Çekti, yüksek &esle: lanna glrmefe oo•ırnştı. JKr gün de 

Cemazilihır 6 - Hızır 5'7 
1 
vermeye mecburdur. Müterakim ver- yetinde Sıı.ideyl göremeyince Ily:ıs rlrı~~ bulu~.~~ Sal~~ Bl~ta 
giler, tenvirat ve tenzlfat ve dellaliye . nl•nuş. Bu olum hadisesi et.rafınd:ı 

paşaya sordu. be ı bl •- · ... '"'-' • resminden miitevelllt belediye rüsu- _ Efendinliz geçPn sonbah'lrda ~af- n raz ""n"ı: e~~r Ol"tiU:t~. 

- Dur ülen dur ... Nereye gldlyon? çıöp tenekesini getirllıten seaıç kız kan 
DRha vazifemiz bitmedi .. diye batır- almn küçük parmaimı göstererek: 

B. İm. Gü. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 6,27 8,48 4,33 8,33 12,00 2,02 
Va. 312 5.32 13,17 17,18 20,45 22.4 

mu ve müterakim vakıf icrası ıtlıcıya deyi çağırtmıslardı. Slmdl onu gore- Leont.arye.."I C1. il bir hl'l)retl · 
alt olmayıp arttırma bedelinden ten- rnedlm. Nerede acaba? - Saklenln Blzansta ne ışı var, a 

d, - Ah, demişti, tenekenin kenan 
zil olunur. İşbu gaY:ri menkul yukarıda İlyas paşa: devletlim? dedi - K06tantır.n )'e~ bit 
gösterilen tarihte Istanbul 4 ünctı le- _ Nerden aklıma getirdin o kahra- mlislüman karlını b'r den~clMml ya-

Bu 1tvazıfea SÖ'lünü kullandı#ına ve elimi kesti!. .. 
bunu kapıdaki tombul kıza lşittlrdlği- Ajehmed o zaman hemen atıldı: 

İdarehane! Babllll civarı 1 ra memurluğu odasında işbu l!An ve mun kadını? ralamıştı. b1ı1 kadını imp: rator ~1-
Acımusluk sokağı No. 13 gösterilen arttırma şartnamesi daire- Diyerek. İbrahim beye şu kısa rnalü" kule zindanına attır~• 'P'~lr-:t. V"iiun 

ne pek memnundu - Sen zahmet &tme gucuk bayan ... 
Dl:mdü Biraz evvel onünden ayrıl- Ben çıkar sizin kattan tenekeyi alı

dıITT apartıml\lla yaklaştı. Bu sefer kı- ıım .. 

iiiiiiiHHZ:HfuillliilLL.liillllilhııi~r.~i.~~~~:i:.~.~~~~.~l~~~~· ........... ır.atı Bvız.eard11i~ yoltı ı"le Edı'meye O'"'l"'Cek- odı Saidl" de~ildi ' p 
~ ..,.., ' - Siz Saidryi t,ınımaz mıs.ı.nız't a-

tı. Mehmed yüzünü kızdırıp ona sor- - Çöpçü mü? Baynğı çöpçü mü? miş.. Kostant:ıniyeye r.ıkar çıkma2 dlşahln Biı ns sarayında on Nş gün 

zı d ha yakındım görmeğe tr.uvaftalı: Ve ondan sonra da elediği gibi yap- du: - Evet basbayağı çöpçü işte!... h!ıstalannuş ve ölmüş. Ona çok yan- misafir k::ılmıştı 
- Burada ba.şkası vardı ... Ne oldu Genç adam: dık. Saide vakitsiz öldü. Çok gençti - Evet tanırım K::ı.hr.aman bir ka-olım .. tu O tombuldan zly~d" ş ~an- mıştı. 

dı. Fı.ık:at bu hal Mehmedln daha zl- Nihayet bir giı. ona müjdelediler: o? - Yazık, dedi, lstik.balinl mahvet- Yurdumuza daha faydalı ve büyük iş- dındır. Ell-er tın kaı.a onun elinden 
- Tombul 1ı::ız deR'tl mi? Kaçt1 ... Ko- D!:lş!::· Bari blraz daha bekleseydi blr ıer görebilirdi. Gösterdiği yararlıkl~r ı;ıkmış olsaydı. ımpnr, lç" hı:.zr"t'e:! 

caya gitti ... Hem de kocası senin gibi c:op~u onbaş~ile, yahud onba,ıst mua- _ !'"'n de bilirsin ki - saymakla tu-ı zatı şahaneye bir cemlle olmak: üzere 
ç~ü imi§!... vlnl ile evlenseydi ya ... Gönlünün uğ-

1 
kenmez. kendisini derhal atfeder ve tıemen 

Y de ho una ~·tm tl. Tenek"yl alır- Gelecek ay çöpqi onbafl muavini ola
ten ~enç kız giililmsiyerck: caktıl SeTkıcinden etekleııl zil çalıyor-

- K pıyı geç işittik. Arabayı da du. Lakin tuhaf ~y... Ertesı günü 
YÜri:t,.,..ı ü.rfiz S•2'e zahmet oldu. de- tombul kızı göremedi. Beşinci katın 
d • tenekesini ıhtıyar bir kadın uzatmış-

Mchmed başının fırıl fırıl döndüğü- runda istikbalin! berbad etmş!..• İbrS.hlm bey bu hnberl alınca ca'll Edirneye gönderirdi 
nü hissetti. Sordu: Hikmet Feridun Es bir teessürle içini çPktl: CArkası varl 

Tefrika No. 121 - Niçin) - Sahi mi? - diye kekeledi. - Dinleyir heni. Vehbi Feridun 
- Çül'kü karım size benim hak- - Namusum üzerine temin ede- bey ... - dedi. - Benim hayatım 

G •• ~e ı G o·· zl.. ..... _ - kunda gayet saçma, gayet havsa- rim ki yok... gayet v.ıkalı. iztırabh geçti ... Bazı 
.,_... ... ~ ı.,.a sığmaz hik&yeler anlatmış... - Belki Malike, annesinin uy- hatd!a. işlemiş olabilirim. Bunu iti

Sizin nazannızda ben insan değil, durmalanna inanmak istememiştir. raf "derim .. Ho~. alemin ne dedi-
Aşk ve macera romam Nakleden: (Vl • NO) ucubeyim .•• Çok fena bir insanım, - Zannetmiyorum ..• Zin bana ğini, ne düşünrlüV,ünü. ~imdive ka· 

canavarnn... her dütüııc..mi, her lü.Mni anlatır ... f!_ar nsb heııaba katmamıııım::lır. 
Saatçi, uysallatnnıtı. yayım; bu. sizin eırtınıza yli'li ol· Vehbi kr.tiyetle kestirip atti: Halbdd, annesinin böyle bir itiraf- Y .ılrıı7. bir şey istemem... Bir tek 
H ,zin hazin: mam için sebep deiildir. Bir Ü- - Rlea ederim. efendim... Bu ta bulunduğuna dair bir tek tel- şey ... O da, kızmızın benim hakkım-
- Peki... Söz dinliyeceğim .•• dar param var. Gerçi az, fakat mevzua tamu etm~... dini ifitmedim. EM.oen kayınval- da fena bir düsünceve saplanması ... 

• ded, var... Şayet çalıpmazsam. beledi- _ Söy)üyonma: Kanm yalan aöy- dem ı>ana zncemin böyle bir ıer İşte buna tahammül edemem ... 
Vehbir yenin hastanelerinden birine gire· lemİf... Bqından büyük Jıalt et- den hal.eri olmai.it111 söyledi. Onun gözüne korkunç, çirkin, şa-
- Çok sinirlisiniz ... - dedi. Söy· rim. •• İyileoerek sokağa çıktıktan mif ..• Haydi. Ak.raya gidin de bü· _ ~ma. söyler. yanı nefret görünmeği istemiyo-

le,-in l.akalım, buradan ille gitmek eonra da kendimi Akıntı bumun- tün semt ebaH.-aen lMtna dair~ _ Nifİla? rum ... Rica ederim: elinizden ne 
m; İatiycrsunuz) dan denize hrlabnm ,oldu bitti... .,... ••• Orada ıayet iyi insan ola- - Benim fe11a bir adam oldu- gelirse yapınız. Malike bir ,ey öğ-

lhtiyar bat1111 salJadı: - Burad.•. laiç kimseyi rahatsız' et· r.t tanındım... Bana Jaerkea hür- ium• kızınıa. iabat etmek için .•• Kı- renmesin ... Hele torunum, asla öğ-
- l)aha uzun zaman size yülC ol- miyoraunuz, buna emin oluam. met eder ........ 'bana cSakin Baba> Zl9lui DÜtiııi 111.•l..bbetini kendine renmesin... Bir an hir şeyimden 

nı istemiyorum... Sizin bana - Ediyorum. etmiyorum: ehem· ~· bir de İeİım takm1Jlardır. Gayet huretıMek içiiı... şüphelenmesini arzu etmiyorum ... 
iç bir borcunuz yok... Bar olmak miyeti yok .•. Gideceiim. •• uel. akıllı. terbiyeli ve uysal bir in- _ Her halde zevcenizin nuıl in- Köpeklerin )eşimi parçalamalanna 

:.enama gidiyor. Vehbi Ferian, naçar kaldı: ıan olduğum için ••• İtte size tekrar- ..a olduğunu iyi öğrenemem[fSi" razı olun•m. buna c.lamam ... 
- ~ve döniip ne yapacaksınız? - Şayet karannız katt surette )ıyorum. Benim ltaftaı delid.ir ••• Gö- Diz... Vehbi Feridun, ka,,..npederine 

Calıtmaia baılıyacağım. buyaa, itiraz etmiyeceğim ... Sizi zor- ziine bir talanı lwa1a'Uer görünen Saatçi U.CieJi İra<leli dedi ki: dikkatle bakıyordu. 
- Saatçi dükkanında mı? la alıkoymak haklcını haiz depim ••• bmarlıanelilC bir inıaadu ... Havsa· _ o.ı\uuıi i:la eöyliyeyim: Yal- Feleğin pençesiyle didik didik di-
- Öyle ya ... Mademki mesleğim Netekim bu hak kimsede yoktur. lanın al~aeaii ,.,..,_ tuavvur et- ruz bımm içinı INrt dlifünnekle diklenmiş bir surat, tabiatin gayet 

~tçilik... • Saatçi Sakin Baba, bu cnrep Bze- ~it.. buıılari sia anlatmıf •• ıizi kalm.iyacak; hattl toruiıumu bile fena, sakil, hatta mariz yarattığı 
- Haydar Şakir efendi... Siz nne ıqırdı. kanilt~mlf::~ Şüpheaiz aym llW'Y· benim aleylüme t~ edecektir ••• 1.u heden ve bu ruh ... Belki de bü-

ialt'ha vaziyetinize dikkat •tmiTor· Damadmdm l>u. C:lerece uJlal bir ~·1~ kizima da atınıı: onu da _Ben size temin ediyorum; to• tün yaptıklanndan dolayı mazur· 
!QGz, o ciheti dütünmüyoramam... kaqılık beklemıiy•rdu. ...nClumıp. nunmaz Iİlle 41.ir kativen fena bir du ... 
ı.. hatlıyahilecek bir halde deid- Homurdanarak tekrarladı: - HaJV. Ha7tlar elen'Cll ••• Zn-· te1' bftmiyecekm... Hattl- kızınız Genç erkek cevap verdi: 
• • - Sizin evinizde J'apmak: iste- cemm bir .. e1 .. ~.YJ»!i-_".~ dalııl... - Kır.nızın aizin hakkınızda ıyı 

- Çatışacak halde oJa,w. olmi- miycmua. &atçı 1111'1 j\ ~ l.lda Ba5a. Cltltlaoqe vardu dUtikıceler eahibi olmuını iativor· 

san;z bir şey yapabilirsiniz. 
- Ne> 
- Bundan sonra oleuı:ı •i hir in-

tan olarak hareket etmek ... 

lhtivarın suratı buruştu. 
Evvela ayağa kal\ııh. ı.nra lıea· 

dini yant yav,.. bir kohuğa bırnktı. 
Kocaman b ... nı aYuçlan için~ aldı. 

Ömründe ilk defa olarak kendin
den şüphe ediyordu. 

Acaba hayatıında yaıalı, bir t.are
ket mi tutmuştu> . . 

Mö.ietesna bir tali eseri olarak. 
Haydar Sakin baba, şimdiye kadar 
kar11tırdığı lnınca herzelere rağ
men, bir kere dahi polisin eliRe geç. 
memiş; hakim huzuruna çılcmanuıı 
sorgu suale çekilmemişti. On\ID için 
kendini müdafaa )iizumunu da clay
mamıııtı. Namuıılta,- insanlar ar .. 11-

da rahat rahat. ferih, fahur yafayıp 
dııTUVOtdU. 

Fakdt i~t.. hm,7ün birdenbire vazi
yet deiişmiıı bulunuvordu. Beynine 
an"'ızın ve>:>"eni bir fil:ir gelmişti; 
kalbine ver-veni hir his nrız olmuştu. 

Rütiin mev..:udiv .. tinde bir batka
lık haıııl oluyordu O hüviyet gitmi'° 
vel'inf' bi ı ha< 1,.,, 0 , ~efmişti. 

Birdoobir~ haykmlı: 
(Arkllll qr) 



ı Temmuz 1941 ~KŞAM 

~ ~ Kimse bize birıey vaade .. I Gu··nıu··k B 1 
~ra~ ıı· ~ ' demez, zira bizde verecek - orsa 
6ııll. ""'~ kar§ılık yoktur E8BAM ve TABvtı..!T _ KAMBİYO 

'(Bqtarafı 1 inci sahifede)' H NUKUD FİATLERl 
30 Daır.iran 1941 

..... .....A T>A Maceralardan, fırsatlardan, ya- DEVL ,.. .. 
0 'A _ K ,.1-1.= • Satı'J.Z.11 SAn:LIK 81..ftA - :Maçs.~ .mı.yır . ET BORvwu•l 

._. na: ~ _ soka.ğmrla. 78 nmna.ralı 1ltl katta. ikişer hut lstıklfillıniz pahasına !eda- ---------=-~--L.-K. 

~ MtliTAKR EV _ 3 oda banyo mutfak b1r eofa. ha.va gazı kArlıklardan menfaat beklemedi- % 71' g33 Türk borcu ı n m 20.10 
oda, elettrlt, snmıcı tnJ'JAnışlı, e1ektr1Jı: alt katta 1 oda n:.ı~!~ iki ğlmlz gibi yannld Avrupayı her- • , 1938 1kram1yell 19.35 
havadar ma.ma.r&1ı bir ev ldrahk- odunlnk ça~tlık f;!ah9ell l!lwi.t:.!Jll 47 tanzi , > 1933 ikramiyeli Etganı 19.80 
tır. ~~ Abba.sap. saıname- buçuk lira kiradaki bina. acele aatılık- hangi şekilde olursa olsun m • ., 1934 Sivas-Erzurum ı 20.20 
cı IO'kak 31 numıırn gezmek için Be- tır. Yanında 80-82 numaraya. müra- edecek sulhten de ne bir kazanç • > 1934 sıvas-Erıu?um 2-'1 20.30 

1 - İŞ ARIY A.Nı;AR fJkta(ı Yenimahalle jandarma. melde- ea.at. - 1 hlsslle sürpriz bekliyoruz, ne de • 2 1932 Hazlne bonolan 66.-
bl sokak bakkal b Y ı K l , > 1935 Hazlne bonolan 16 50 

.._ 
9 

:l3' an 3cıyan KİRALIK l'tlAÖAZA - Sultanha- masa başına oturup yeni hesap • > 1938 Hazine bonolan 26.2. 5 Ban. G .. •ç ıs ABIYOR - Ytlksek par.arlık ıçtn Ak§nm gazetesi mm me- • • 
ftlthentııs mektebi aon mııt talebesin- muru bay NUiiYo telefon 20681. - 23 mamı, Rım~n. yoku.ı--u Çorapçı hanı gönnekten endişe duyuyoruz. Bu- A. Demlryolu tahvlll ı - n 45.-

denhn bir müteahh1d n.nında ~ an- AOEl.E SATJLIK OTEL _ Sirkeci- ~i=~e :an:ı°fuı:~=ıs~:~~ nun için, şhndiden, şuna buna !: =~~~:':~~ 1::net :::~ 
t~~~~ya ~ gld~~~~ nJn 1§1.ek blr mevkUnde tanınmış da talıve~lye, yahut Sirkeci Paıis ote- yaranmak ilıtiyacında değiliz. Haydnrpaş:ı. ıımnnı 47.-
'lQ.681 ur u a m _ 2 miiştetlsl. bol ve altında bir kahve, llnde bay Fuat 6ed:ıdn müracaat. - 2 Başkalanrun hakkına tecavüz et- H. Umanı mümesstl senedi 45.'15 

Sahtf e '1 

YaZJin sayfiyelerde ho§ vakit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
LUPEN 

Biiyük ve heyecanlı roman 
serisini okuyunuz! 

• Bu seri 6 büyük ve resimli ciltti.t. 
Beher cildin fiati 80 kuruş. 

t; t::ilcllill tcılli111i 
birden cılcınlar için 

'licıti: "4 liraClir 
Tevzi YC{İ: AKŞAM matbaası 

tel: 20681 İSTANBUL AMERİKAN KOLEJİ :ad=~e ~~t:ı sa~=~·~!~ 5 _ MÜTEFERRiK miş olmak ve bu hakkı bir gün -::-~-o_t_s...;.s_E_S.;...EN;.;.~....;'=....:;..;.;.l.::..-. __ 
Itobert koll Jln tfcaret ltll!mından meydanı Eml!k hı:ını No. 10 Emlak geri vermeye mecbur kalmak kor- T O Merkez bankası 126.50 Yüzdı. yirmi iskonto kuponu 
:ıczunbu' aarllı bıgillzce ve az çok da.k- yurduna müracaat. Tel: '4439 - 4 jNGİLİZCE FRANSIZCA DERSLE- kusu gibi b~kalannın hakkına T. İş bankası nama muharrer 11,10 Bu kuponu kesip cAKŞAM 0 

en, hu ı rlü ticnrl muhabera- Rİ _ Tecrübell bl~ öğretmen tarn- ' d .. klerlmi T. :t.ş bankası Chamlle alt) 11.30 M L ' K' • · 
ta ve terctimeye muktedir b1r genç iş KAÇJRILMll:'ACAK FIRSAT - Ka- fından kısa bir zamanda iyi bir me- el koymak hırsı a yure z.- T. :tş bankası mOmcssU his. 130__ ntoaaeı ıtap servısıne> ge· 
anyor, htek1Uerln Ak.şanı gnzeteshıde raköyun met1r.czlndc tramvay cadde- todla evlerlnde ders verir ikmale ka- de yer tutmamıştır. Bunun için A. Demfryolları şltketı (% 60> 25.60 tirir veya gönderirseniz fiat 
!,!e:ııtşa rümuzuna. mfüi:ıca.n.tınn. _ 1 &inde ve en işlek yetinde Şafak kı- lan talebelerini mükemmel bir surette harp dışında kalabiliyoruz bu A. Demtryollan şirketi (% 100 40.'15 üzerinden size yüzde 20 iskon-
BİR raathanesl çok ucuz fla.tle devren ki- yetfştfrlr Akşamda H T rümuzuna ' Esk1hlsaij çimento şirketi 8.30 iİiılltlolİyİlaİplılla1ca1k.tı1r.••••R•f fen GENÇ iş ARIYOR - Llsenin ralık ve satılıktır. tİç kat Uik.! mobil- nıektupl~ müracaat. · · _ 3 yüzden herkesle dost geçinebili- Şirketi Hayriye 26.-

......... şubesinden çıkan ve millkfye hu- ye ve önünde so~uk su ve dondurma. . oruz Herkesi tatmin eden, kim- Şirketi Hayriye te:nettü 21.-
-.wı; fa.k\lıtesl mezunlal"lndan asker- 19hı frlgider. kelvlnatör ve telefon ALI\L\NCA DERSLERi - Bcrllnll Y . ·.. .. • --------------
:e 111.şf~ı olmıynn d.a.ktIJo ve eski vardır. Müstecirine müracaat. _ 1 bir Alma.n muallime.si kolay ve seri seyı urkutrneyen siyasetimizin ECNEBt TAH\'fLı,ERt illm•••••••m•• .... 

~kçeyı bllen bir Türk genel hususi usullerle almnncayı kısa bir zaman- sım, Türkiyenin, kendisini biz- Kredi Fonslye 1903 96.-:1 ebsseselerlc ticarethanelerde müna- KiRALIK KAT - Kule kapısında. da öğretmektedir. Bu lisandan Jkmale zat tatmin edilmiş saymasında, , > 1911 91.- Cocuk ancılari ---• 
P lr iş arıyor. Akşam cnzetesinde Müellif soka~dn 20 numaralı evln kD.lan talebeyi tatil devresinde lmtl- • , Amorti 430.- •-------

•Q. E., rümuzuna mektupla mürnca- dördilncfi katı kiralıktır. İki oda bir hana muvaffak olacak derecede ha- hiç bir hesaplaşmadan korkusu • • Kupon 1.- Bcıbalcıri! 
atlıırı. sofa bir mutfak terkos 1'e elektrf~ ve zırlar. Münferiden veya grup halin- olmamasında aramalıdır. Yoksa, ------NUK__;._UT _______ _ 

is ARIYORUM _ Apartımanl:ı.rda. havagazı vardır. Kirası 19 liradır. İs- de talebe kabul eder. Bu talebeye ey- ne ülkeler koparmak için İngilte- Türk altını 
cYavruma. ne hediye ver~~ 
diye art1k düşünmeytntz. lşte 
emniyetle seçeblleceğintz gQzeJ kapıcı olmak l.stl • tcycnler Taksimde Uygun apartımanı JUl sonuna kadar pek ehven bir ficret 24.70 

b;ınm. Muteber ~r;::nd M:ı.n. ane ça- kapıcısı Recep efendiye müracaat et- tatbik edilecektir. Pazardan maada re ile ittifak etmişiz, ne yeni ni- ~::J:ı~~~~r~:.1n1tnotl 3.08 hediyeler 

Akşam gazetestndee (N ~ >ve~eblllrlm. sinler. - 2 her gün saat 3 buçuktan 7 ye kn'1ar zamda yer almak için Almanya --------:------2-·6_0 

nıfiracaat. . · rumu~~ KİRAUK MAÖAZAJ,AR - 150 met- İstiklal caddesinde 1~3 numnmlı Ha- ile dost olmuşuzdur. Birblrile KAl'tlBh'O 
Çocuklara Coğrafya 

kiraatleri ~ snn bey apattıma.n, ikinci merdiven Lo cıra nz ın l ııte ıtn 
RESSA"I G re kare büroya ve 50 metre kare depo- bi in l k t 6 -yn mü-caat.- 2 harp hl'olı'nde bulunan iki devlet- n et e r 

bnn .. ·• - azete, mecmua ve ya elverişli mağazalar. Galatnda Rıh- r c a numa... .. ... . ~ . .. . Nevyork üzerine 100 dolar 
5.24 

132.20 
30.2025 
12.0375 
31.1375 
31.0050 

Yuan: Faik Sabri Duran 
50 kuruş Mü 

11 
nıunıasn m.ü~sclerde çalışır. tım caddesinde 155 No. lu veıı Alem- FRANSIZCA İNGİLİZCF. DERSLE- ten bırının muttefıki, aynı za- Cenevre üzerine 100 frnnk 

•. hendls PHinlannı kopya. eder. Büro d h d 2 N ı h - d'v · · d t l b'l k Madrfd üzerine 100 ~zettı. ~:mcrdl.nde emen ücretle "al""r. Ak- ar anın a o. u yazı aneye mu- Rİ - Çok iyi frnnsızca, inglllree bilen manda ıgennın os u o a ı me - k b 
.... ... ..,,. racaat Tel · 43528 1 d vı el Yo o ama. üzerine 100 yen 
la a Ressam T. rümuzuyla arama- .. - bir matmazel tarafından ken l e n c teki imkan iki muhasımın da Stokholm ilzerlne ıoo kuron Tarih öğreniyorum. 

n . KİRALIK GtfZEL EV _ Şişlide Os- ve yahud evlerinde güzel bir mctodla . ' 
1 

k d 
ve kısa bir zamanda iyi bir şekilde ye- ernellerı ve kazanç an arşısın a ll••••••••••••ııl 

mnnbcyde kalorifer, banyo, parke, ga- tlştlrlr. Akşamda s. K. rümuzuna tamamen bitaraf, sadece sulhe nA\'UKAT YANI'NDA İŞ AlllYO 
uıu - 17 -'Vnnn Ya§J.ndn bir gencim okumn 

Yazan: Ahmed Refik 30 Kr. 
Tem yeri: AKŞAl\1 matbansı 

Tel. 20681 

Yaza a blllrim. Bir nz da. eski türkçe 
rı nm adliyc ve icra muamele lşle
aı~~Panm. Kef!l veririm. Allikadal' 
rnuzııann Akşam gazetesinde A. M. rü........,, e .. 

rnJ, elektrik, hnvagazı hasılı her türlü 
konforu havı bahçeli güzel bir ev kira- rn('kttıpla müracaat teşne olmamız kerametinden ileri 
lıktır. Antre, hizmetçi ve sandık oda- l\IEl\:TUPLAltlNIZI ALDllllNIZ geliyor. 
lan hariç 8 güzel odası vardır. 81378 
telefon numarasına müracaat (sabah Gazetemiz tdarehnneslnl ndrts Bu derece alacağı vereceği ol-

olarok göstennlş olan karllerı- . 
S.'Ult lO dan öğleden sonra 2 ye ka- mlzden mayan, bundan dolayı ne kımse-
dar) - 11 A. _ n. D. - E. K. G. - N. s, - nin peşine takılmaya, ne de kim-

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye! 
Akşam·ın KOCOK ILAN

LARrnı dikkatle okursanız 
kendinize en elverişli yurdu 
yorulmndan bulabilirsiniz. 

:J?:üzcle 20 tenzilat kuponu 
Bu kuponu kesip t.ıparlıJ mek
tubunuzln ganderirsen!z kitap 
fiatlerinden yüzde 20 tcnzlIAta 
hak kazanırsınız. Sip:ıtış bedc-

lln1 o suret.le hesap ederek 
~ooderınızı 

ln~ECRtJınrtt ve MUKTEDİR- Usulu 
lerd~ bilen bir 00.yan muayyen gün
~enı r tJcatethanede çalışmak ister. 
tırtı' eski türkçe ve fransızcaya va-

SiRKfjCİI>E KARAMAN Z.\DE HA- l\lü. - C . .l\f, 35 - R.l\f. - K. M. seye alet olmayn mecbur edilemi-
Nll'o"JN - üst katında. üç od.a 30, iki N. A. -Tuna - s. ıc. -.:\fotör yen, Avrupada, tek devlet Tür- .. ••••••••••••1 
oda 20 hepsi birden 45 Ura.ya. maktu- namlannn gelen mektuplan lda-

- r . .\kıJam'da F! .Ej. 28 - 2 an kiralıktır. 'O'çer aylık peşin kapıcı- rehanemizden nldınnalan rica kiyedir. Bu dürüst siyasetimiz "'•••••••••••••••••••••••••••-.. 
y:ı. müracaat. olunur. - bir çok basit hakikatler gibi -

!- İŞÇi ARIY ANLAR iSTANBUL CİVARINDA SATILIK 7.AYi kolayca anlaşılmadığı içindir ki 
çı VEYA KİRALIK - Büyük bir ardiye 939 senesinde Erzincan ortaokulu bazı yr'·ancı mehnfil bu müstes-

!tahyFTl,fK tşçist ARANIYOR _ aranıyor. Müracaat: Yeni Postane 2 B. sınıfından almış olduğum belgeyi na durt"na binbir gizli marifet 
1rıen!' hayVnıı bakıcı, arabacı, çlttc;l. k.arŞ'lSl Mimar Vedat cad. No. 26. kaybettim. Yenisini alacağımdan es- _ 
~ba. ~sebze ve c;lçek bah{!ıvanlan, SATILIK KÖSK _ Çamlıca.da Bul- klslnln hükmü olmndığını iH'ı.n ederim. aramakla meşguldur. 
b1 çiftlik ;~ısıln, dfilger ve duvarcı gl- gurlu Çilehnne karşısı bay Necmı kfu:. Erzincan ortaokulu 2 B. den Bu vaziyetimiz Alman ~ Sovyet 

:ıı: .. ı. ...... .:" er den blhakkln anlar, "'Y ş fedd ' 
~ işçi ro ihUynç vnrr'ır. İs- kü satılıktır. On oda. iki salon, elek- cra ın harbinde de değişmemiştir. Her 

ne lerln knç seneden ben bu işler trl~ mevcud ve tetcrruaUyle ~ltı dö- ik' t fi d d stu çünkü Rus 
.... ~relerde memuı olduklnıı.-ıa ve nüm, bağı, meyvalığı da vardır. Gör- ASKERLİK İŞLERİ 1 ara a .a 0 

• z, •V• -

;;ıeaııtıarı derecesine ve istedikleri üc- ınt.k içln içindekilere, konuşmak 1çln Askerlik dairesine davet yadan da bırşey ıstedigımfz yok-
.Jnet n:aır malfunn.tı mektupla fffik- Feneryolu Muhtar pıış:ı. sokak No. 37 I"ntfh şubesinde kayıtlı göriirlen Lv. tur. Almanyanın da, Rusyaya ta- ı 
tehir ken-Yükseı caddesi No. 34 Yeni- müracaat. · - 1 Astğln . 3_12 doğumlu Ali oğlu Ahmet arruzdan evvel bizimle anlaşmış 
rica oi Ankara) adresine bildirmeleri KİRALIK DAiRE- Kurtulu~ta trnm- (lG4l4) Istanbulda olduğu takdirde, 1ması P.11~1a aleyhine bizden her 1 
- 'llnur. bizzat gelerek Veznecllerdckl l. Tüm. 0 • ·~,, V• • 

ld1ffi vay durak yerinde 23 numaralı Mü- As. dairesine müracaatı, t""rada ise, hangi bir yardım bekledlgı içın ' eet1z d~RİYE ARANIYOR _ Blrl uyyen apartımanımn 8 numaralı ve .... 
lneşgul ~ğerı. dört ~ında iki çocuk.la. üç odalı dairesi boştur. tstıycııler her daireye yazacağı bir mektupla. halen değildir. Öyle olsaydı Türkiye hiç 
~e h- olacak lisan bUlr. o->ft '""a'ı gün gezeblllr. - 30 nerede olduğunu bildirmesi ehemmi- anıa~adan kalmayı tercih eder-
• ~riibeıı b ...... .,_. yetıe lliin olunur. :s··· . 
~~~ ada N~:~~~e =ıyor. SATILIK KÖŞK - Kadıköy Koşu- Hl/o di. Çünkü böyle bir hareket, sıya- ı 
...:::!"üne nı.firncnnt. ·• çy~ yolu asfaltına 130 metre cephesi olan F..minönü l'rrli As. Şuhesinılen: setiİnizin temelini yıkmak olur-, 
llhı ö 15 dönüm ba~ ve bahÇ-O içerls!nde '1 Yd. Lv. Tğın. Salih oğlu Mehmed du Kafka~myı bize Almanyanm 'ı 

DökJne D KMF.Cf ARANIYOR odalı bütün konforu haiz kl\.g~r köşk Ali (39601) Tbb. Emekli Yb. Ahmed · "J~ 
n aylı~;~~l 1Yi bilen ve gündelik v-;_ maktuan 9500 liraya satılıktır. Kadı- Demir oğlu Mustarn Fazıl (323 _ 110). bağışlaması şöyle dursun, bu yer-1 
:rnecı llzınıcf~~ :isteyen bir dök- köy Koşuyolu No. 43 Bedri. - 2 Yd. P. Tğm. Ahmed oğlu Abdullah leri bizzat Sovyetler bize hediye 
lı:ıntaıar atciesı ilerin Galataoo UEYOtLUNDA KİRAUK ODA _ Akgül <303G2> 1.11!1_acele ~ubemlze mü- etmek isteselerdi nezaketle teşek-
~aUan. c 59 numaraya müra- M bll b racaat etmelen ılnn olunur. .. .r h d' yi ka ~ 

- o yell lr odn. banyo, konfor. Aile kür eder, bu mu1.ıç e ıye -
MttaF.BBiYE AR -

1 ~da, fransızca, nlmıınca konuşan, ist. İkinci icra l\lcmurlu'1ından: bulde mazur oldug-umuzu söyler-
flnda bl~ er ANIYOR -Beş ya- Isteklllerfn her gün s:tat 10-17 ye ka-
-n ....... ., bll~enkbç1ocu~_ b:ı.kacak iyi dar Beyoğl Tün 1 J 1 kak Nlkl Pendikte kilise arkası sokakta 11 No. dik '.r"' ... ,,._.. " u e uma so • - ıu hanede iken ikametg~hı meçhul · . . . 
'Yardır. Istlkiül ca.~~r:~ıyeye lüzum dlş Apt. 14 İçeride ıo No. - ı kalan bayan Nedimeye: Alncakh ölü Bıze kimse bırşey vaadedemez, 
~n No. 1 müracaat amr.ı a~rİ SATIUK KARGİR EV _ Lalelide 5 Ahmed Sekb3n veresesinin Kartal kn- 7jra karşılık biz kimseye birşey 

BAYAN ARANI:Y oda hamam bahçe havagazl elektrik zasının 13/12/ 1934 tarlhll bir kıta lpo- vaadedemeyiz. Bugün de, yarın 
nln telefon ve OR - Yazıhane- suyn mevcud yeni kftrgtr ev satılıktır. tek scnedl mucibince alacağı olan . 
etnıek ü iç hlznıetıertne nC?.:ıret IAleli apartımanlar altında 230 nu- (650) liranın maa masarif ve saire da kuvvetimız budur. 

Ttirlrlye Ottmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş t:ırthı: 1888. - sermayesi: 100,000,000 Türk llrası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamclelerL 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikİ-nnliye ~eriyor. 

ZJtaat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarru! hesaplıı.rmdn en 
az CıO llr..ı~ı bulunanlara. senede 4 defa çekilecek kur'a Ue nşağıdakf pldn.ı 
qöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 lirnhl< 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
' • 500 • 2,000 • 120 • 40 , 4,800 • 

' • 250 • 1,000 • 161) • 20 • 3,200 • 
to • ıoo • •.ooo • 

DİKKAT: Hesnplanndıı.kl par:üar bir sene içinde 50 liradan 81Qğı 
rtiirmıver.lere ikramiye cıktı~ takdirde % 20 fazlnslle vetilecekt.tr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyltil, 11 birincikanun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

lbtıyaç v~~~.t~:kfu~r hblr b~yana marada Hasan VelloR"luna müracaat. tahsili hakkındaki 2/5/ 941 tarihli ta- Necmeddin Sadak 

~Ud~lOa~ n u~~ -1~ ta~hl ürerlM ~m~d~~==============ı••••••••••••••••••••~-----~ 
han llSnıakat 4/ Belıçeka.pı Taş- ACELE KiR.ıUlK EV - ŞLşlıde 6 gönderllen ödeme emrine verllen meş- Üsküdarda spor bayramı 
!!_lan. 5 numaraya müraca- oda, elektrik, terkos, hava gazı, ha- ruhata göre ikametgahınızın meçhu- • 

GENç . 2 mam ve bahçe. Mevklsl güzel ve hava- Iiyetf anlaşılmakln lcrn hAklmliğfnce Os~idar halkevınden: 
auz _ 68ulıtannrthtuHASERECi .ılRIYO- dar. Şl.şllde, Perihan sok. No. 73 oa- ödeme emrinin bir ay müddetle llfinen 1 /7 /941 Salı günü akşamı de· 
dest Servtl' h anuım, Yenlcnmı cad- lata, Ömernbid han, Kat 2 No. 3 e tebllğine karn.r verilmiş olduğundan niz bayramı şerefine Şemsipnşndn bir 
- • an 24 _ 26. mliracnat. tarihi lldndan 1tlbaren b!r ay zarfın- spor bayram: yapılacaktır. Evvela 

3 - SATILIK EŞYA KİR da mal beyanında bulunmanız ve iste- denizden yüzerek bir meşalei ya-
AUK APARTWAN - Osman- nilen parayı tediye etmeniz lftzımdır. . his d .. - d ba lıyarak 

bey, Rumeli caddesi 58 No. lu Saray Bu müddet znr1ında icranın geri bı- rış ın a: e~osu. on~.~. ş . 
SATJLJK nisiK Apt. No. 1 dafttsi 6 oda, mutfak ban- ra.kılması hakkında aft oldu!;u ma- Ar.e.dolu kulup bınası onunde beklı: 

rıuş Cliumber) ~'.!-' - Az kullanıl- yo, hava gnzı ve kaloriler teslsatlarile bmdan bir karar "'etlrllmedir.ı tak- yen takım arknda§lnnna .meş.alcler.ı bütün techlz tnmara.a vites ve diğer :nu-ke l bi b o h 1 
a k mme r daire kapıcısına mü- dlrdc icra ve lfliis k:nnununwı '16, 33'1 teslim edc.rek 3 kilometrelık hır sa ı tnontı: Şişli aıe omple olamk. Bo- racant k 

,!!caat. il as 10 nunınnı.ya mü- · nci maddelerl hükmü tatbik edileceği boyu r.ıcşale yarışı yapılaca tır. 
BULUNMAZ FIRSAT _ 1 _ İs- 941/1354 sayılı ödeme emrinin tebliği Bundan eonrıı. kol başkanı Haluk 

• ~AmT.ILJK YRLKm."Lt SAND."L - tanbula lkl saat mesafede Armutlu nı..akanuna knlm olmak üzere 11§.nen Hekimo ylu tarafından günün mahi-
u ıı- boy da :s n:l.hlyes:l.nde d 1 k tebliğ olunur. g • . .. t"k <Ada · un bir yelkenli sandal ve en z cnnrında. hAlen yeti, beden terbıyesı, oyun, Jlllll'IU ı 
A~u ~envrulesur )Kıten!eıırrüad,:ıtue :r:ıtıJıktır. :ıcı:de 5~~.lllm kira. getiren sekiz dö- ~- 1 ve spor haklanda görüşmeler yapı· 

cu .. ... Deniz ara...., muhteVi tapulu mülk~ ıstanbul Asi ye Birinci Ticaret l\lab-
1 

k 'A b k eskrim alev ~rŞisında No. 75 bay Kılod. 1enerl zengin bir granit ta., ocağı be, senelik kemeı;lnden: !!41/27 aca tır: Myrıca o s • . 
~;-;;~;:-:;:::=::-::~~~:____ rubsatnaınesı1e birlikte acele ve ucuz Haydarpaşad:ı. Devlet Demlryolln.n çemberınden geçme hareketlen ya
s RADYO SATIN ALINACAK - 338- satılıktır. - 1 açık ardiyesinde nıevcud 20 adet ce- pılarr.k günün gecesi kutlulanacaktır. 39 

modeli temiz kullanılmış 6-7 lam- 2 - Bursanın üç saat uzağında vız kütüğü 1le 3 adet dişbudnk, kara- Dav :tiyelerin halkevindeki spor ko. 
::ıı ve 4o mödelı 5 lftmbalı Telcfun- nındenin çıkarıldıfh yere kadar oto- a~aç kütüğü mahkemece açık arttır- Ju baıkanlığır.dan alınması rica 

n radyosu olup ta satmnıt isteyenler nıobU Yolu ve her türlü işletme leva- ma ile satılacnğından almak irtiyen- olunur 
n:ektupla Ştt adrese blldlrllmesı rica. mnıı mevcUd bin dönümlük blr em- lerfn 8/7/941 salı cünn saat ıı de .:.:.:::.:.:.::..;.;·~----------
~=· Göztepe Knyışdıı.ğ caddesi ~ant madeninin 16 senelik imtiyazı mlJAanhalllnol•""' duer.hazır bulunmaları !Uzumu r OTO. Ar.tAa~tkmoOn· yur h edcfendt mahallesinde Şevket ~en acele ve ncuz satılıktır Çak- u .... 

11 anımın köşkünde 129 numarada ~n ç.~r büYllit Yenı han 41 No da 
..!Yrettın. 1 t~tu Billmere müracaat edlle~ek- Doktor ••••• 

:1~0d?ı~~~!!orıemt~~~ ACELE ~ATILIK APAn'.IDıA;~ ı Bahaddin Latfi Şifa Yurdu 
.... ftt~!ş mnttuan iki bin llraya müra- Cihangir Firuznğa nıa.ıınııesı Ağa.ha- Varnalı 
i.ı<A<l · Tstanbul Bnlıkpazar süngerciler mam caddesinde Y1rmi numaralı sc-
~ 81 Trleton: 24139 1 n~vt iradı bin YÜZ kırk llro olup safi OPERATÖR 'OROLOG 

YllZde yedt iradı bulunan köşe bası 
rn~:UTlLlK :- Harman makinesi loko- meydanlığa nazır dört katlı ap:ı.rtI
td traktör. izahat almnk arzu nıan ncele satılıktır. Her etin snnt on 
n:ı.~:er Sirkeci L<;tn.syon yeni Türk ikiye kadar içlndckllere mürncaat. 
rncaaYtat amban Kfızım Malkoça mü- _ '1 
--= . 2 ::::::-:-::--:::-"-:":"-----__:=...: 

S ARNAYU'.IKÖYDF. KİUALTK EV -
Pi trn.m l'Er-.i F1ÜJİDER - 938 tı- Trnmvny ve vapur L<;kelesine çok ya
t.ıııt.~~ mtıc-edded bir buz dolabı sa- kın, tçlnde hnva gnz.ı, elektrik. tcrkos 
Lftıeıı f..e!~ gün saat 7 drn 10 a knd:ll' suyu bulunan 6 oda, mutfak ve b:ın
clukkan b Y cndd"m 20 No. bakkal yolu bir ev klrolıktır. Telefon: 52.309 

ına müracnat. _ ı muracaat. 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallaıı hastalıkları 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı· 
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

Şehit gürültüsünden uzak bir 
yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamlıırın ortasında f ev kala· 
de güzel mnnzarnlı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hnstnlara nçık hususi 
hastnne. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunu dinlendirmek ve neka
bat devrini geçirmek istiyen· 
lere mahsus yegane müessese. 

Telefon• 4222.J 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONll\1 SIRKETl 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile miınakit mukavelenameai 

22<>2 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilm~tir. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1 .250.000 lngilix Lirası 

MJSIR. 

Türkiyenin baf)ıca Şehirlerinde 
PARIS, MARS!!.. YA ve NIS' de 
LONDRA ve MANÇfSTERDE 

KIBRIS, YUNANIST AN. !RAN, IRAK, 
ve MAVERA Yl ERDÜN° de 

Merkez ve Şubeleri 

FlLlST1N 

Yugoalavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lübnan 
Fdyal]eri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Bankrı Muuneleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesapları kiışadL 
Tıcari krediler v~ \"esı:ıikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi mer.llel:ctler üzerine keşide scnedat iskontosu 
Borsa emirleri. 
Esham ve tnhviliit, altın ve cmtaa üzerine avans. 
Scnedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek c.."llniyct şartl:ırnu haiz kiralık 
Kasalar Servb: va::dır. 

Piyasanıu en miirn;t cA'1lari!e (kumbarnh VCY3 

kumbares.ı: ı ~~·\· · w ı.~ cphm ~!~. 
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ı hat ve Gizdi 
Sağlam 

ve 

Güzel 

me Komiayonundan: 

Cinsi 

23500 
Lahan& 19000 
1raze bakla 7300 11§90 
İspanak rrooo 39000 

Barbunye fasulya. 5800 12000 
A:vte kadın 37500 49500 

1 
e 

10 
10 
15 
H 

, 
DiŞLERLE, 

Sağlam ve ~ Çalı 22300 30000 13 3'188.JJ 213 Kapalı 11/'1/ 

DİŞLER de Bamye 2750 4800 20 
t 
8 

10 
ıs 

5 

.._ Otl/ Cuma. 

Sınk domatem 2800 5250 saat 16 de 

SAl\TiN 
Dit Macunu 
ile temin edilir 

Diılerinize Ço1' Dikkat Ediniz. 
Bazan en üstad dolctorlann bile sebep m~inl bulamadıktan 
bir hastalıgm, diş iltihabından Uerl gelfllğinl pek çok tecrübe

lerle anlaşılmıştır. 

Sabah, Öğle ve Aktam Her Yemekten Sonra 
Günde 3 defa dişlerinizi fırçalamak ve dalma 

Kullanarak Diılerinizi K oruyabilirainiz. 
Eczanelerle büyük ltriya t Mağazalarinda bulunur 

Maarif Vekilliğinden: 
Ortaokullara matematik, ta.bilye, fransızca, almanca ve tnglllzce ders

leri için öğretmen muavini olmak isteyenler için İstanbulda; yüksek öğret
men okulunda. Ankarada; Gazi terbiye enstitüsünde 15/Eyl{l]/941 de başla
mak ve 25/EyUU/941 aqamı nihayet bulmak üzere bir imtihan açılacaktır. 
Lise \•eya Öğretmen ottilu mezunlarından tallp olanların bulundukları ma.
hallin maarif idarelerine müracaat ederek imtihanlara. girme şartlannı öt
rendlkten sonra 1/IX/941 tarihine k.ndar vekllliğlmlze belgelerini gönderme-
leri nan olunur. ( 3662 - 5119) 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul tubesinden: 
Ofisimiz elinde bulunan mlkset ve kepekler pazarlık suretlle satılacak

tır. Taliplerin 3/ 7/941 tarihine müsadlf per~mbe günü saat 10 da. Liman 
hanındaki daireye müracaatıan. (5309) 

Yer domate8l 19500 
sakız kabatı 18750 
Patlıcan 61200 
Semizotu 10700 
Dolmalık biber 7500 
Kereviz 3000 
Havuç 7200 
Pancar 3250 
Enginar 3500 
Kl\mıbabar 3000 
Limon 56000 

Tavuk 1000 
Piliç 300 
Hindi 50 

Iyl su cıdamacanaıı 3000 

Ebe gümecı 75 
Tatlı kabak 500 
Asma kabak 100 

32000 
28500 
82300 
14500 
13000 
4750 

13250 
4000 
6800 
5500 

79000 

3000 
700 
150 

3501J 

150 
750 
200 

15 
10 

5 
2 
8 

12 
5 

75 
40 
55 

65 

10 
4 
8 

13ayır trupu 300 6000 Adet 2 
~--------------------------Kırmızı trup 3000 600 Demet 2 
~------""------------------Maydanoz 5000 10000 11 1 
~-------------------------Dere otu 1500 2000 
Asma yaprak 300 500 
Ince blber 300 600 

• 1 
20 

Y~eıı .... ıı __ sa_ı_a_ıa _______ ..;.8..;.;000;..;_ ___ • ..;1;.;;2..;..00;..;.o Adet 1,5 
H~ly_a_r __________ ..;..50;...;00;.;;.,_ ___ ..;;.8..;..00::..;;.0 • 2,5 
_T_au ___ s_o~_a_n __________ so_o _____ 1..;.oo.;;..;o Demet 1.5 
Marul 1000 1500 Adet 3 
Ba_ş..__•k_o_..yu __ n_. ______ 2...;.s..;.;o _____ .;;...50;...;.0 17,5 

190.95 Açık 1117/941 
cuma. saat 

15.30 da. 

17.0'1 Açık 1117/941 cuma 
saat 16 da. 

• 

69.60 Açık 11/7/941 cu
ma saat ltS,30 da 

B--'ey_ı_n ___________ .;;..30;...;0..;.0 ___ ....;;.5.;;...000;...;. 15 
Karaciğer 800 2000 25 106,32 Açık 1617/941 
Isk..--em_b_e __________ 2_0_0 _______ 40-0 5 Çarşamba sa-

Paça 1500 3000 2 at 15 de 

Arpa 30000 41500 8 1152.75 Kapalı 16/71941 --------------------------8 aman 34000 39500 5 çarşamba sa--------------------------Kepek 12000 15500 G,5 at 15,30 da 

Ye$1l Erik 500 1000 

LDız· Kavun 2000 4000 
~ _K_a_rp_u_z ___________ 2_00_0 _____ 4_o_oo 

12 
15 
15 

Gayet kibar bir otelde verilen bir 
danslı çay esnasında yanımda oturan 
butün Parls şık kadınlarının hakemi
ne sordum: 

t Parlsll kadına Cihanşumul bir şöh
ret kazandıran şıklığın ve sevimliliğin 
hakiki sırrı nedir?• Cevaben dedi ki: 

«EvvelA. nazarı dikkatinizi ctlbeden 
nedir? Ne elbisesi ne de şapkaSl ... Fa
kat, son derece itinalı şayanı hayret 
tl"nldlr. Değil mi? Bütün kadınlann 
cııtlerl -bu sıcak ve kalabalık salonda. 
bile mat ve yumuşaktır. Sabahlan At 
gezintilerinde veya Öğleden sonra ya
rış mahallerinde de daima aynıdır-. 

BUGÜN ÇIKTI 
Sinema. San'at, Gençlik 

Güaellik Mecmuası 
64 üncü sayısı dört renkli bir 

kapak içinde bugün çıktı. 

YILDIZ'ın bu sayısında: 
Errol Flynn ailesi - Yeni 

bir Film: Dört Anne -- Unda 
Darnell nasıl Yıldız oldu? -
Yıldızlığın zor tarafları -

Mark o Polonun sevgilisi: Sig
rid Gurie - Amerika Kızılay 
menfaatine Film çeviriyor -
Bing Grosby - Yıldızların 4 
ayaklı a:-kadaşları -- Naşıl Gi
yerler? - Roman, Yerli Hi
kaye, Film hikayesi, Dert Or
tağı, V. S ...... 

- Heryerde 15 kunq-JI 

Beyoflu 4 ncü sulh hukuk hik1mll· 
ihıden: 9411%0 

Portakal •M lüb 7000 10000 
Portakal •84 llk• 3000 5000 
Mandellna 1000 2500 
Elma •Amasyaıı ıooo 2000 
Elma .Gümüşhane. 1000 2000 
Avva 700 1000 
Armut ııAkcaıı 800 1200 
Şeftali 1000 2000 
Taze kayısı 700 1200 
Kiraz 600 1000 
Taze vişne 500 ıooo 

Cllek •Yerllıı 500 1000 
Üzlim •Yapıncak• 1250 jOOO 
üzüm .çavuş• 1250 200'.\ 
Inclr 50 200 
Portakal .64 liık11 2000 2500 

Kınple komürü 1630 2025 

Benzln 19500 25000 
Petrol 4600 7150 

5 
3 
2,5 

~o 

20 
15 
311 

20 
25 
20 
25 
30 
ı3 

25 
15 

5 

17,50 

28,28 
25,25 

458.30 Kapalı 1817 / 941 
Cuma. saat 15 

2657.80 Kapalı 23/7/941 
Carşnmba saat 15.30 

665.78 Kapalı 23/7/941 
çarşamba saat 16 

Sıhhi müesseselerin 1041 mali yılının bir kısım lhtıyaçlan şartnameleri 
veçhile eksiltmeye konulmu.ştur. 

ı - Eksiltmeler Cağaloğlunda sıhhat ve lçtlmat muavenet müdürlü~ 
binasında kurulu komisyonda. yapılacaktır. 

2 - Eksiltmelerin şekli, günü ve saatleri, muhammen fiyatları, muvak
kat teminat mlktarlan karşılarında gösterilmiştir. 

3 - Kapalı 1.arrıa yapıl:ı.cak ekşi.itmeler için ihale saatt:ıden bir saat ev
Yel isteklilerin teklifi havı kapalı mühürlü zar!larını mal..'buz mukablllnde 
komisyona vermeleri lazımdır. Mektuplarda. teklif olunan flynUarın hem ya
zı hem de rakkarnla. yazılması kanuni mecburiyettir. 

4 - İsteklilerin 1941 yılı Ticaret odası veslkasile 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalar ve muvakkat garanti veya banka mektuplannı zarfların 
içine koymaları lfızımdır. <5032) 

Ticaret Vekalet inden 
Vekfiletlmiz iç tıcaret umum müdürlüğünde mfinhAl bulunan meınurl

yetıer için Nisan 1941 ayı içinde yapılan llAn üzerine Ankarada İç ticaret 
umum müdürlüğüne ve İstanbulda mıntaka ticaret müdürlüğüne müracaat 
eden talipler arasında 9 Temmuz 1941 çarşamba günü saat on dörtte An
kara ve lstanbul'da müsabaka imtihanı yapılacaktır. İmtihana girecekle
rin adı. geçen günün sabahı saat onda Ankarada İç ticaret umum müdürlü
(tüne. Istanbulda Mıntaka ticaret müdürlüğüne müracaat ederek kendileri-
ni kavdettırmeleri lüzumu ilan olunur. <3728 - 5182) 

D. D. Yolları 3. işletme Müdürlüğünden :ı· 

1 

T. 1 Ş B A N KAS 1 
Küçük taaarrul heaaplari 1941 ikramiye plan: 

KEŞIDELER: 4. Şubat, 2 Mayıı11 1 Ağustos. 
3 lkinciteşrin tarihlerinde yapıhr. 

1941 İKRAMİYELERi 

1 
3 
2 
4 
8 

adet 

" 
2000 
1000 
750 
500 
250 
100 

Liralık 

,, 
2000.- Lira 

- 3000.- " 
,, ,, - 1500.- " 

35 
80 

300 

,, 
" 
" 
,, 

50 
20 

" 
,, 
,, 
,, 

= 2000.
= 2000.
= 3500.
= 4000.
= 6000.-

Ankara Belediyesinden: 

" 
" ,, 
" 
" 

ı - Belediye ihtiyacı için alınacak olan •918 - 9781 ton benzin. on bel 
gün müddetle ve kapalı :z.arf usullle eksiltmeye konulmuştur. ~ 

2 - Muhammen bedeli 391,200 liradır. 
3 - Teminat d9398• liradır. 
4 - İhalesi 1117/ 941 cuma günü saat 11 de yapılacağından şaıtname.sl• 

nl gönnek ve d9,56ı lira mukabilinde almak isteyenlerin her gün encümen 
kalemine müracaat etmeleri ve isteklilerin de ihale günü olan 1117/941 cu• 
mn cfinü saat 10 a kadar usulü dairesinde tanzim edecekleri tekllf mek.• 
tuplarını bt'ledlye dairesinde müteşekkil daimt encümene vermeleri. f5019) 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan .aoo,ooo. adet parke taşı on bet 

gün müddetle açık ckslltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 122,500• liradır. 
3 - Teminat 1687 lira 50 kuruştur. 

4 - İhalesi 1117/941 cuma günü saat 11 de yapılacağından şartnamesi• 
nl görmek ve bedelsiz almak isteyenlerin her gün encümen kalem!ne müra• 
caat etmeleri ve isteklilerin de ihale günü olan 1117/941 cuma günü saat ona 
kadar usulli dairesinde tanzim decekleri tekllf mektuplannı belediye daire• 

sinde müteşekkil dnlml eııcümcne vermeleri. (5020) 

Türk Okutma Kurumu Müdürlüöllnd88: 
Geçen pazar günü Kurum Umumi Hey'etinde müzakere iıiaabı 

hasıl olmadığından senelik içtimaın 5 Temmuz cumartesi günü saat 
on beşe talikına karar verilmiştir. Kurum azasının mezkur aıün ve sa
atte Darünafakaya teırifleri rica c:.lunur. 

Görü~ülecek i§ler: 
1 -- idare Hey' eti raporu ile müfettiıler raporu. 
2 - 1940 mali yılı hesaplarının tetkiki ve idare bey0 etinin ibrası. 
3 - Kurum ve mektebin 941 mali yılı bütçeleri. 
4 - Münakale ve saire hakkında talcrirler. 

. 5 - idare hey' etinden müddetleri biten ve ahar auretlo inhilal 
eden azalar için yeniden intihap yapılıT.a81 . 

1 6 - Hesap müfettiıleri intihabı. 
7 -- Haysivet divanı Azaları intihabı. 

Türk Hava kuru'mu genel merkez baıkanlığından 
1 - Genel meiitez ihtiyacı lçln nümunelerlne uygun ya.ptınlacak 2000 

bronz, 1000 gümüş madalya kapalı zarf usuıue eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 5250, muvakkat teminatı 393 lira. 75 kuru§tur. 

2 - Eksiltme ıı temmuz 941 cuma günn saat 15 de Türle hava. kurum• 
genel merkez binasında yapılacaktır. Şartnamesi merkez ve İstanbul ,u .. 
besinde parasız verilir. Nümuneler gösterilir. 

3 - İsteklllerln kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vealka ., 
teminatlarını havt usulüne göre hazırlanml§ mühürlü ve kapalı zaTflarınJ 
saat 14 de kadar tesllnı etmeleri. Postada vutro bulacak geclkm.elertn dik .. 
kate alınmıvacalh 11An olunur. (5106) 

Işte bu sebepten dolayı, halt hazır
da FİNI MAT esası üzerine ihzar edi
len TOKALON pudrası, Şık Parlsll 
kndınlar için son modadır. Cilde, ne 

Beyoğlu Emin camı Samancı Ali so
kak 16 numarada oturmakta iken 22/ 
12/940 tarihinde Ölen Evantlyanın bı
rakm14 olduğu vasiyetname mahke
memize ibraz edilmiş ve mlrascılara 
okunmasına. karar verilerek mlrascı
lardan Yunanlstanda bulunan Annls 
ile Amerlkada bulunan Yoslfe lllnen 
tebligat lcra edildiği halde 3016/Hl 
tarihli celsede hazır bulunmadıkların
dan gıyap karannın ll~nen tebllglne 
karar verllml§ olup yevmi muhakeme 
olan 1/8/941 tarihinde saat !!,30 da 
mahkemede hazır bulunmalan gelme
dikleri veya bir vekil göndermedikleri 
takdirde vasiyetnameye itiraz etme
miş ad edilecekleri gıynp karan ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

Muhammen bedel, bulunduğu yer, miktar ve muvakkat teminatı yazılı 
balast kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi Balıkeslrde 
18/ 7/ 941 cuma günü İşletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalarla. ihale günü mu- • 
ayyen saatten bir saat evvel komisyona. müracaatları ltızımdır. Bu işe alt 
§artname ve muakavelename projeleri komJsyondan alınabilir. (5145) 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müeueaeai 
Müdürlüğünden : 

1 - Müessesemiz için mübayaa edllecek 1000 ton mete odunu tapaJI 
zarf uaullle eksiltmeye konulmu§tur. 

rüzgar ve yatmurun ne de terlemenin 
tağyir edemlyeceği bir gül yaprağı 
yumuşaklığını verir ve günün her 
Eantınde bir genç kızın sahhar sevlm
llllğlnl temin eder. Siz de 7'0KALON 
pudrasını tecrube ediniz. 

Aynanızın uyandıracağı müsmir ne
ticesinden dolayı son derece mütehay
yir ve memnun kalacaksınız.• 

DİKKAT: Tokalon krem ve pudra
lannın yüksek kalitesi sayesinde ka
zandığı rağbetten istifade etmek ga-

Ralıtst ocatının Kllometre Mildan Bir metre mlkibı-
buıundutu yer M 3 nın muhammen bedeli 

Manisa - Bandırma. 172 - 175 15000 2020 lira 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
lıletmeleri umum Müdürlüğünden : 

20/6/1941 cuma günfi saat 15 te muvakkat teminatı 132 lira olan ve 
pazarlık .osuretlle ihale edlleceltl UAn olunan havat hat konsollannın pa
zarlığı 14/7/1941 pazartesi günü saat 10 a. tallk edllm~tir. 

Alakadarların parasız olarak verllmekt.e olan şartnamesini Levazım da
iresinden alarak mezkftr gün ve saatte muvakkat temlnaUan ile komisyon-
da hazır bulunmaları. (5228) 

DOKTOR ARANIYOR yesile sayın müşterllcrlmlzl iğfnl 

edip sahte, mukallit adi mallar satı- s f ı k J k • Ankara Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden: lıyor. Hakiki Tokalon müstahzarları ,.. a 1 1 a s 1 
bir garanti kuponunu havı olup hu- ı Kastamonu vilayetinin Küre kazası Söğütözü mıntakasındakı maden 
susl bir pulla kapat&lmıştır. Pulsuz Nash markalı bir taksi srı.tıl- ! :ırama kampında çal14tınlmak üzere yevmiye 10 Ura itlbartte aylığı .soo. li-
veya pulu yırtıt açık kutuları kati- maktadır. İstanbul Büyük 'Poa- ra üzt!rlnden hassaten operatörlükte ihtisası olan bir doktora ihtiyaç var-

dır. 
Yt'n reddediniz. PulluJannı ısrarla ıs- tane arkası, lmar Han No. 24 e Taliplerin Ankara Maden Tetkik ve Arama En.stltüsn genel dlrektörlü-
teyluia. • 1••••müracaat. ••• ... tüne tahriren ınüa.caatıan.' .(3861 - 5120l 

2 - Bu odunun 600 tonu Yenlşehlrdeld depoda, 400 tonu d& fabrlkaınd 
saha.~nnda tesllm edlleceoktir. 

3 - Ekslltme 1517/1941 salı gilnll saat 18 da müessesemlsde yapı!V 
caktır. 

4 - İsteklllerln eksiltmeye iştirak edebilmeleri için eblltıa.e saatlD• 
den bir saat evveline kadar tekllf mektuplan ile birlikte &00 ııraJik muvak .. 
kat teminat mektubu veya. akçesini komisyon rlyasettnıe tevdi e~ olmv 
ları l~nndır. (5286) 

Ereğli Kömürleri İ.şletmesi 
Umum Müdürlüğünden: 

Evvelce alınacaiı ilan olunan 

180,000 kilo Sade Yaa için 
yapılan teklifler haddi layıkında bulunmadığından pazarlık ıure
tile mübayaaaına karar verilmi§tir. Pazarlık 14 Temmuz günü saat 
15 de Zonguldakta i§letmenin Ticaret müdürlüğünde yapılacaktır. 
Yukarıdaki miktarın tamamını teahhüt edemeyip kısmen teahhUt 
edebilecekler dahi azarlı" a girebilirler. ilk teminat üzde edi 

buçuktuı. 


