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Kief ve 
Jitomir'de 
şiddetli 

muharebeler 
Leningrada karşı 

Alman tazviki 
şiddetlendi 

Pı~of ve Porşov bölgele
rınde de çok şiddetli 

rnuhrebeler oluyor 

eToh.A 

Beriin 19 (A ı 
~lınanlar · .A .. > - D. N. B.: 
aında b'.' Yıtebak le Mohilev ara
irnha u~:uk Sovyet kuvvetlerini 
(l0ğru e.1

1 :eıı •onra aüratle farka 
mü L ıler ernektedir. Mühim bir 

naııı;;a , merk • l S l 
evvelce d. . :~ı ~.an .• mo enık 
mu d • • bıldırıldıgı gıbı 1 6 tem-
... 0\ a ııgal edilmiıtir. Minak' den 
•vı 11ıı>ovay • d 
edil · k a gı en otostratın inşa 

ı ~I b,191
•
11 burada başlamaktadır. 

llirn ın nüfuslu bu şehirde mü
riltaİat,~ayYare ve bir çok bez fab
tilta arı. ~lı..nrnaktadır. Moskova is-
s rnetın• son b'' " k h' 1 rnolcnsk'' .. uyu şe ır o an 
talcadaki 1~. r:ıudafaası için bu mın
ltull l butun Sovyet kuvvetleri 
olrn anı mııtu. Müdafaa çok ıiddetli 
ltaııLıtur.. Alman kıtalan düşmana 
kavc za~ı~t verdirerek Sovyct mu
i" ınctını kırmıılardır. Smolcnsk' -
atı zaptı tsnaııında Almanlann zayi-

LB.:>n derece azdır. 
aja Ondra 19 (A.A.) - Reuter 
C.o~sı:un ukeri muharriri g~eral 
n:ıa g.h Yeo:ı::ıyor: Besarabyada, Al
<fe : 1•lerlemesi kayde layık bir ıckil
dıld rnamıştır Almanlar Kief e var-
1., arını temin ediyorlarsa da Rua
,....;nlan püskürttüklerini bildiri-

Kıef' de b 
ederk Al u muharebeler devam 
lom t fYI ınanların 120 - 200 ki-
~olc e•~ded ~erilcrinde Jitomir' de de 

yl etı h b J etnıekted' mu are e er cereyan A ır. 

nirı lın,~n kı~alannırı rnaddi kuvveti
Peıı; Yakınd 

t;olc rnu" ı_ • .' a •onuna dayanması 
mıı;und" C aalterlt: · •1 ur. ephcdeki Alman 

literincl'kı e :6-lmanyadaki siviller 
caktır. c 1 tesır 0 zaınan vahim ola-

1'" londra 19 (AA ) 
'tti k d • .. · · - Rus teb-

ty e ocger m"h' b' 1 ntadığını b''d' u ım ırşey o. 
} • • 

1
' ırmckte berdevamdır 

·"n•nıtr d' 1 . 
Pıltof p in 80 mil cenubunda 
lalide v~ddorkof böi;.tolE"rinde fev-

t• etli m· • b 1 etrnelcted' u rn ~ er cereyan 
telen rn j~ Moskovadan dün aabah 
Politt h·~rnl\ta ~Öre Smolenık ve 
ningr~dı-a a Rusların elindedir. Le
•Yni n' b maruz bulunduğu tehdid, 
' IS eti ~lınan tı;. • ~uhafaza etmekte ve 
•un hilak~1~1 hafiflemek şöyle dür-

Al 1ıa tıddetlenmektedir. 
L=- illan •: u:ı:: d b . • =nç bir f un zaman an en katı 
Clcn Alnı ta er haberi vermediklerin-
lİındi ~l hallunı Yatıştırmak için 
da rnuh brdunun •on ihtiyatlannı 
·~dir. B~e eye. •ürdüğünü bildirmiş
Rua ıef ıb ... • 1.f ... ınüşahitlere nazaran, 
R er er ıgı an k . b. . . 
.uı ordu:ıu h .. cka 11Yen1ı ıtmıştir, 

nıı l:ay kİ enuz u anı mamıı ge
D·• na ara maliktir 
ıger taraft · 

lrlelidir 1t· an turası da kaydedU-
"-leti ruh~· S?vyet mahfillerindeki 
ltinden d:{: ı1.?1~i bir haf ta evvel
C:..d old .. buyuk bir itimad mev
~~)'et ~nu göstennekte ve bu 
t&taızt.ıı: ... zet orduıundalti teıki
""1 lele 'b ındaki Alman iddiala-

E:. l.ı etmektedir. 
aıen teılc'l• b 1 ı,, bluvl!' f f le 1 atı ozu an oir ordu. 

lt.hil ~ 1Yetle tetevvüç eden mu
in . ~ı-uz:larda bulunamaz. 

1 rılızlere göre Alman 
lorıtra zayiah 

lUn Av lD (A.A.) - Reuter aJansı
llan rn~:nın bir mahallinde bulu
tuna ö lrt bildiriyor: Haber aldı
taraı1~d re fJat1t cephesinde Almanlar 
>'anın ban Verilen a~ır zayiat Alman
lıı-.da h azı kısımlannda işçiler ara
dır. E?.c~lnutsuzıuğa sebep olmakta
tdUrn1ş rnıe Constance alayının imha 
taı1 uy olınnsı habtti Baden'de heye-

nır Aandırnuştır. 
il.ne gölınan nıenbaının tıı.hmln ettl
ll1t on re Alnınn - Sovyet harbinin 
toQ bl beş &Ünü içinde Alman zayiatı 
letıer~I bulmuştur. İngUlz hava kuv
laYısııe 1~ sebebiyet verdiği hasnr do· 
'a.Iatın uhr havzası endüstri tstih· 
buıuna ın azaldığı ve esasen yorgun 
ll.aııınd n ıuneıentn hava akınlan es
lt ltıU a işlerinin ba'lında bul:.ınmağn 
'1ıt1tıe~~ay11 bulundukları bildiri!-

( Dev-. aabife 7 sütün 2 de) 

. . ' 
HAIUCOP 

• 

Stalin hattını Almanların bu hatt.ı yanp gerisinde işgal 
ettikleri ye;lcrl ve taarruz istikametlerini gösterir harita 

Almanyanın Moskova 
elçisı Berline gitti 

Moskovadaki Italyan ve Danimarka 
elçilerile elçilik erkanı 

Almanyanın Moskova bilyük elçisi Berllne hareketinden 
evvel Von Pa penle birlikte 

Evvelki gib Ankaradan ,ehrlmlze 130 kitiliJC bir Sovyet 
gelen Alma.oyanın Moskova büyük el-
çisi von der Schulenbourg dlin sabah kafilesi Erzurumda 
tayyare lle Berllne hareket etmif ve 
Almanyanın Ankara büyük elçlsi von 
Pnpen tarafından uturlanm)4tır. 

Kan lD (A.A.> - İtalyanın Mosko
va büyük elçl&lle bllyük elçll1k erklm 
ve memurininden 28 k1fl ve Danimar
ka elçtslle maiyetinden mürettep blr 
kafile dün saat UO da Sovyet Ru.sya-
dan hududlarunıza geçmlf n Kızıl
eaucak iata.syonunda Hariciye VekA-

Erzanmı lD (A.A.) - Sovyet Rus· 
yanın Berlhı btlyütc elçlllğl erkAn ve 
memurini De ailelerinden mürekkep 
130 klflllk bir kafile, bu aal>ahkl.Pen· 
le buraya gelmif ve bir müddet la
tlrahatten aonra tabala edilen otomo
bllierle 8anlcamJf'& hareket eylemlf
tlr. Mtaflrler Sankamıt'tan itibaren 
yollarına tren.le devam edeceklerdir. 

let1 memurlanndan B. Şemaedd.ln .. :1. k k a • I e rı 
Mardin ve Kars emniyet müdürü B. -------------
Ziya Suer tarafından karşılanmışlar-
dır. M culalı yolunda 

Bu hudud lstaayonuınuzdan hareket 
eden İtalyan ve Danimarka bllyillt ve Ba iki tarafı .pçlı dar yolda her 
orta elçlllklert erkA.nı saat 11,35 de sene insanlar ölür, ~örter parça· 
Kars'a vannlflar ve burada da vali lamr... Şimdi tedbir almıyormut: 
ve mevki komutan vetıııerı kendileri· y ..:.a:ıec..a.. :-•etler oialtıla-
ne hoş geldiniz demlfler ve mLsafirlere .... sııuu -. "T- ç 
istasyon salonunda hazırlanmış olan cak. 
bütede izaz ve ikramda bulunmuşlar- Fakat bunlar da derme çatma 
dır. tedabir d4'ğil midir? Hepimiz biliyo· 
İtalyan ve Danimarka heyetleri saat ruz: Ancak bir müddet riayet edi-

12,30 da trenle Sarıkamış'a hareket lecek; ıonra tavıatılacak... Kalın 
etmiştir. ıerlevbalar altında .rene gazetelerde 

Polonyanın Tahran okuyacağı._ . «Maslakta yeni bir 
• • kanlı facia ... » 

büyük elçııı Su aiac;lı ve hendekli aaha ke-
Erınruın 19 (A.A.) - Polonyanın mali kaç kilometre uzunluğunda? ... 

Tahran büyük elçisi Karsgo Sudleckl, Yanındaki hali analardan uzunla
vazifesı başına gitmek üzer-:ı bu ııa- ır.asım. azıcık istimlik ederek bir 
bahki trenle burnya gelmiş ve bir döni4 yolu yapmak o kadar gÜç it 
müddet istirahatten sonra otomobille midir? Her sene Yet"dİğinıiz can •e 
yoluna devam etmifUr. mal bu külfete deima mi T 

Ekmeklerin daha 
pişkin olması için 

fınnlar sıkı bir 
teftişten geçiriliyor 

Sahlbl: Necmeddtn Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaam 

Japonya da 
harekete 

BU S.A.B.A.BKİ 

TELG B.4.:PL.4.B ----------geçiyor mu? Bu sabahki 
Sovyet tebligv i 

Mogobstan hududu 
civarına asker 

gönderiyor 

Çin makamları gelece~ 
yaza kadar Çine kar§ı 
hareket yapılmayaca· 

ğına kani 

Şiddetli muharebeler 
devam ediyor, 

Baltıkta 12 Alman 
vapuru batırıldı 

Moıkova 20 (Radyo) - Bu sa· 
bahki Sovyet tebliği: dün Socolnik. 
Nevel, Smolenık, Novograd Volinak 
havalisinde şiddetli muharebeler oJ.. 

Dil muıtur. Diğer mıntakalarda mü-
Pe~' ~ 19 ( A.~) - Reut~ bu: him değişiklik yoktur. Havanın mu

diriyor: Henm teyıd edilmemıt kı halef etine rağmen Sovyet tayyare
hman ba.'>erlere söre Japon ··d ta· leri dü§man motörize kıtalarını ve 
laımı hamil trenler Şansı ~ tayyarelerini tahrip etmeğe devam 
Mançuri'ye ,..,., timalde Kalııan ~ etmiıtir. 
doğru gelmeie batlamıtbr• Peı· .. d h' Ü b'. ..ı_ 

ing'in prbmdalô istasyonlarda Baltık derazın e ıma~e . uyu:r' 
p dd fazla kıtalar bulumnaaı bir düıman vapur kafıleaı teabıt 
;:ut; 

3 
htemel olarak Kal- edilmiftir. Tayyare, destruyer ve 

un, arm pkwıedilmu •-t • • tahmin et• torpid,.,batlarımız kafileye taarruz 

Stalin Müdafaa 
Vekili 

Mare,al Timoçenko 
muavini oldu 

Londra 20 A.A.) - B. B. 
C.) Stalin, Sovyet Müdafaa Ve
kaletini deruhde ebniştir. Mer
kez cephesi kumandanı ve eski 
Müdafaa Vekili mareşal Tamo
çenko muavini olmUftur. 

Stal.in komiserler meclisi reislt. 
iini de muhafaza ediyor. 

Yeni bir Hitler 
Mussolini 

" " . goruşmesı 

Mülakat bugünlerde 
Brenner' de olacakmtt ııan a ıev ece& erlftl kl' .. ·ı 1 t linnek ed' etmişler 1 1 na ıye gemısı ı e pe -

Bu ~aı:.:.er teeyyüd edecek olur- rol gemiııi batırılmıştır. B~ AlmlMı Londr;ı 2(, (A.A.) - (B. B. C.) 
sa Rusyaya k8"'ı MGn«Oliıtan cİ••· avcısı tahri.p b ~dilmi!~\> okvye~ er Moıkova radyosuna 1röre Hitler bu
nr.da ihtiyat olarak bulundunılmak· bir tayy.are ılTe ır .tdorbpı 0 ot .~Y tct- günlerde Brenner'd,. Muuolini İM 
ta olan Japon lutalannm tmiyesi mişlerdır. orpı o otun mure te- ııöriitecektir. 
İçin yapdan bir hareket k.,..ıamda batı kurtarı_lm_•_ı_tı_r.___ ----- -
olduğumu::-..ı kabul ebnek lazım ge- Suriye seferinde 
Jec'-~ir. Eusen son günlerde Mans Moıkova bombardıman A vuıtralyahların 
Şiyaı'l• civarında hiç bir çarplJll'& edilmedi zayı· atı 
olmamqh ... Bu bavalide bir kaç •Y· 
danb.J'.·İ adetr aükUn büküm ıür- Londra 20 (AA) - (B. B. C.) Sydney 20 (A.A.) - Harbiye 
mekteJir. Alman tayyarelerinin Moıkovayı Nazırı, Suriye seferinde Avustralyalı 

Peipin.r İl!! Fugan arasındaki bombardıman ettikleri hakkında çı- zayiııtının 297 si ölü olmak üzere 
ekıpre' servisi iki gün tatil edilmİf· kan haberi Moskovadaki Amerikan 1,682 lci~i o1duğunu söylemiıtir. 
tir. i\ı..nun sebebi hakkında hiç hir Kolombiya radyosu muhabiri tek- Alınan telgraflar, mütareek anına 
,ey söylenmem~ olmakla beraber zip etmiştir. Muhabir, birkaç daki- kadar muharebelerin çok ciddi ol
b.a tedbirin askeri zaruret dolayııile kih süren hava tehlikesi i,areti ve- duğun•.J gös ermekteydi. 
alındığı zannedilmektedir. ri)diğini, faka' meydanda tayyare 

J _.. __ ı... • • • L! gozükmediğini bildirmi,tir. apdn K&UIDeaı aıyaaeu 
hakkında beyanat 
neıretmiyecek Hava akınları 

R~ Moor'u batıran 
denizaltı Dakar'dan 

çıkmıt? 
Tokyo 19 (A.A.) - Burada 

öğrenildiğint.ı göre yeni Konoye ka
binesi, takib edeceği ıiyaa~ hakkı~
da r~mt beyanat neıre~ıyecckti~. 

Baltimore 20 (A.A.) - Buraya 
muvasalat eden Baltimore vapurı.ı-İngiliz tayyareleri nun kaptanı. Robin Moor'u ba-

Palermo'ya taarruz etiler hran denizaltının Dalcar limanın-
Diğer taraftan beynelmil~I v_uı

ycti karşılamağa matuf hanci eıya
set tedbirlerinin daha 2 temmuzda 
İmparatorun riyasetinde toplanmış 
olan hükumet konf eranaında karar• 
laıtırılmı bulunduğu da haber ve
rilmektedir. 

(De.ama sahife 7 ıühm 1 de) 

İrlanda bitaraf kalacak 
Nevyork 19 ( A..A.) - ~ıoci~

ted Pres.,' e Dublin den verılen bır 
hı.bere gör~ lrlanda Başvekili de 

Londra 20 (Radyo) - Orta 
Şark hava kuvvetlerinin tebliği: Cu
ma gecesi Siçilya adasına Palermo 
limanı ile iki hava ü11üne taarruz 
edilmiştir. Atılan bombalar kruva
zörlerin ve torpido muhriplerinin 
üzerine veya yakınlarına düımüıtür. 
Derne ve Barobaya da muvaffakı
yetli akınlar yapılmııtır. Tekmil 
tayyareler salimen dönmüılerdir. 

Batırılan Alman 
Valera parlamentoda beyanatta bu- vapurlari 
lunarak Jrlandanın bitaraflığını terk- B C ) 

'-~ I • b. Londra 20 (A.A. ) - (B. · · 
t;de"ek İngiltere ve Amerİ11U1 i e 1f ır- Son hafta zarfında düşmanın gemi 
!iği yapacağını kati bir surette ya- lcayıbı nisbeti günde altıJ'I buluyor. 
lanlamıı Ye bir tecavüz vukuunda Son 2 gÜn zarfında mecmuu 2 50 bin 
bu tecavü: ne taraftan geline gel- l 

k .., •. tonu aşan birçok cemi babn mıı ain lrlandanın kartı oyacaKtnı aoy-
1 

ç 
lemiJtir. B. de Valera, lrlandanın veya hareket harici lu ınmıştır. ar
böyle bir tecavüz beklemcai lazım şamba günü 145 bin tonluk 22 ge
geldiği, hltııt yaşayıf tarzını ıiddetle minin tahribi ile neticelenen Rö· 
müdafaa etmek kararında bulundu· terdam taarr~nun r~imlerini Lon-
ğunu i!.ive etmiıtir. dra gazetelen neıredıyorlar. 

···~··!!!•••••••••!.!••························································ 
Neler icat edilmeli?.. (19) 

Çivi pahalıl~ma karat: 
Diki§li evleri.. -

dan çıktığını aöylemiıtir. Zira, kap
tana görı- denizaltı uzun zamandan
beri denizde olsa idi ve yahut Üı· 
ıünden uzak bulunsaydı, Robin 
Moor' dak: iaşe maddelerini ele ge
çirmek isterdi. 

General Franco 
Bir amele toplantısında 
yeni bir nutuk söyledi 

Madrid I" (A.A.) - Madrid 
civ::ırmda Villavcrde' de yapıl1111 bir 
amele toplanbsında nutuk söyliyen 
g-'neral Franc<- ezcümle oöyle de
miştir: 

cProgramımız cekmek ve adalet> 
kelinıt.lerile hülasa edilebilir. Bunu 
size tekrı:.: etmek lüzumunu hissedi
yorum. Çünkü bugüne lcadar yaban
cı bir materyalizm felıefesi, demok· 
ra~ memleketlerin kesif nüfuslu tO
hirleriude amele sınıfının her türlil 
rahatsızlıklardan ve zevklerden bOI 
bol iatifa•le etmekte olduğunu IÖJ'

liyerek. gözlerinizi kamaıtırmıı bu
lunuyordu. Bu. bir yalandan ibaret
tir. Buıtün dünyada 800 milyon İn· 
aan vardır ki beslenebilecek kadar 
ıııda alamıyor. Bunun aebebi, bü
yük İmparatorluklann tahakkümil 
~hında yqıyan bu inıanların, an
cak l:iabütün aç kalmamalarını te. 
rnin edecek kadar düşük yevmiye
lerle çalıımak mecburiyetinde bu
lunmaları veyahut işsiz kalmıı ol· 
malar;dır.:. 

Cenera) F rar.co sözlerini ıöyle hi· 
tirmittir: 

cEğer İspanya mazide böyle bir 
maddiyetçiliğin tesiri altında kalma
mıı olsaydı, şimdi cenubi Amerika 
fspanyay,, ait olmakta devam ed&
celcti. birbirimize kindar nazarlarla 
bakmamızı istiyen ecnebilerin bu 
hareketine asla müsamaha etrniye
ceğiz. :. 

Amaayada şiddetli -
sıcaklar 

Amasya 19 (A.A.) - Bir haf
tadır burada şiddetli sıcaklar hü· 
kum sürmektedir. Hararet dar~ 
dün gölgede: 4 J idi. "' 



Sahife 2 AKŞAM 20 Teının~ 

• 
1. ve B a ah Geceki Haber ler 

Harp tebliğl~ri 

İngiliz tebliği 
Kahire 19 (A.A.) - Orta Şark İngi

liz tuvveUeri umumi karargahının 
ıctılltri: 

.Sovyet 
kadınlarının 
bir mesajı 

I.Jbynda: 18 temmuz sabahı erken Kadınlara erkek İ§lerine 
geniş bir cephe üzerinde düşmanın 

efine hik - yesi 
Dün de hafriyata devam edildi, 

fakat bir şey bulunmadı 

Amerikada 
harp levazımı 
imali artıyor 

Tobruk'un garp çevresi karşısmdakl daha ziyade alişmayi 
mevzilerine aynı zamanda üç baskın d Belediyeye yapılan bir ihbar şimdiye kadar müracaat etmeyip 
birden yapılmıştır. Geniş mikyasta tavsiye e iyor üzerine, evvelki sabahtan ftiba- de şimdi müracaat etmesinin sc-

Amerika, bunları 
nakledecek vapurlari 

himaye edecek 
yapılan bu devriye faaliyeti 0 kad?-r ren Sürp Agop mezarlığında blr bebl kendisinden sorulmuş; o da, 
tıüyüt bir muvaHakıyeUe tetcvwç Mosk 19 (AA) TaH: Londra 19 (AA.) - B. Rooııe· 

veltin Jngilteredeki şahsi mümessili 
B. Henry Hopkins bugün Londrada 
beyanatta bulunarak demiştir ki: 

etmiştir ki, üç saat düşman bu çevre ova · · milyon liralık bir define aranma- Belediyenin bu sahayı arsa arsa 
boyunca şumullü bir baraj ateşi tat- PraYda gazetesi Sovyet ve dünya sına başlandığı malılmdur. kiraya vermek kararını ittihaz 

1 1 Az 1 t re ek düş kadınlığına hitap eden 367 Sovyet 
blk eylem şt r. zay a ve r - Bu ihbarı yapan Vartuhi ve etmesi üzerine bu rnürocaati yap-
mana ciddi zayiat verdirdik ve ikl t.op k.adınının imzasını ta§ıyan bir mesaj 
lf,tinnm ederek bir mlkdar esir aldık neşretmİ§tİr. Bu meııajda ezcümle Öjen lsfm1erlndeki kadınlar, elde mak zaruretinde kaldığını bildir-
Bu baskına iştirak eden Brltanyalı ve deniliyor ki: ettikleri vesikaya nazaran, bu de- miştir. 

cAmerikada yeni bir çok büyük 
fa.brikalaı faaliyete geçecektir. Bun
lar bilhassa dört motörlü muazzam 
ağır bombardıman tayyareleri İmal 
edecektir. Bu tayyareler ~arki Al
manyanın en uzak köşelerine kadar 
gidebiıecekl ... r ve harp levazımı 
imal ede'l fabrikalan kırıntı haline 
getireceklerdir. 

yeril kıtalar bütün bu harek!ıt esnn- <Hitler Almanyası çocukları mü· f' i ti k tte d n·· 1 h f · t d E?r.dn h:ıyranlığa Ul.yık bir teşebbüs k men n mu a sure mevcu un yapı an a nya sırasın a 
zl rı "--hrmlc ve V1ıksek emme!, anaları meaud ve kadınlan olduğuna kant bulunmaktadır- Rus profesörü olduguv nu söyliyen 

TC n m ese """""" ., ,J • h.. ı k · • tnllm ve bedc:ıi kudret derecesine ur vatanımıza ve mem e etımıze 1 b" . b h 1 i b A• t 
malik olduklarını l.sbat e1lemlşlerdlr. hGcunı e~iştir. Hitler hürriydimiı.i nr. ırı u sa aya ge m ş, azı we -

Dcvriyelerimlz tarafından yapılan ve saadetimiz' elimizden alamıya- Bunlardan Vartuhi'nin anlattı- lerle topröğı dinledikten sonra, 
bu dernmlı ve derin nü!uzlar iılç .şiip- caktır. Bütün Sovyet milleti hu iğ- ğ'lna. göre, bu define, tıpkı bir ölü definenin kati surette mevcud 
hrsiz çevremiz dışındak~ mihver k_uv: renç f.ı§İst istilasını mukaddes bir gibi Surp Agop mezarlığına ge- olduğunu, fak at tam yerini k·en
veUerlnln mnneviyat.ı uzerinde cıddt irin ve n.::fretle karşılanmıştır. tirilmiş ve Yorgancı bahc. esi ile dilerine haber vermek için yu··zde 
btr tesir husule getirmektedir. H rb' b" • • .. lind · 'b 

Hudud bölgesinde devriye !t-allyctı . 8 ın ıııncı gu~ • t-n ıtı aren mezarlık arasındaki duvarın ye- on nisbetinde defineye iştirak 

Amerika ile f ngilterenin müştere
ken imal edecekleri bu tayyarelerin 
Almanya ta?afından ima) edilebile
cek tayyarelerden hem çok fazla, 
hem çok üstün olacağına kani bulu
nuyoruz. 

dcvnm ediyor. Dün düşmanın bir mılyonlarc~ Sovyet ışçı kadım tar-
nı hlı devriyesi muharebeye mecbur lt.lara ve fabrikalara koşarak harbe dl adım ilerisinde iki buçuk met- edeceğini söylemiştir. Varisler bu-
k'llmış ve kaçmıştır. gidenleri.- yerine geçmişle.rdir. re derinliğine gömülmüştür. na yanaşmadıklan cihetle profe-
Hııbeşlst "l. ııda : Değişiklik olmamış- M;lyonla~ca kadın, cepheye gide- Milyonluk defineyi bırakan sör de çekilip gitmiştir. 

Reisicümhurumuz, mallarımızın 
lngilte~e, : ulaştırılacağını beyan et· 
ti. Size yalnız şunu söyliyebilirim: 

tır. . rt.k hastabakıcılık yapmak için baş- Vartuhlnin babası da, bu define- Belediye ameleleri defineyi bul-
Sunycde: Her şey sakindir. Şlmnl kumandı.nlığın üstadımız ve şefimiz in ld v •• ··ı .. t" k i · h f · t d '-- k 

ı:otgesindc sc\·l:ulceyş noktaların Brl- Stati .. b' . . . b ki k d' n o ugu yere gomu muş ur. ma çın a rıya a evarn evıue -
tn.nya kıtalnn tnrafmdan işgali, ha- . n ın ır !~a~;~mı e eme te ır. Vartuhi'nin, bu define için tedirler. 
c"IJ esiz ilerlemektedir. Bu ışaret vcrılclıgı zaman Sovyet ka-

dınlarının daha şiddetle mücadele 
etmesi l::zım gelecektir. A lman tebliği 

Büyük bir memleketin kadınları, 
:Rcr1in 19 (A.A.) - Alınan orduları vatanda§lnrı olan analar, karılar ve 

'.Ba "'kumand:ı.nlıf,"lllın tebliği; Besa- kız kardeşlerimiz, muzafferiyetin 
rnbyn.dan ilerllyen Alınan - Rumen kolay olmıyacağını biliyoruz. Her 
kıtnlan Dnlcster nehrinin müteaddld biıimi::in kalbi tükenmez bir cesa-
gcc:ld noktıılannı zorlamışlurdır. '- v ' • • • 

Hususi bir tebliğde blldirlJdi~i veç- ret ı::aynagı olmalıdır. Her hırımız, 
hile, kuvvetle t.nhklm edilmiş bulunan ııavaşa giden sevgili oğlunuzun, ko
Stnlln hattında açılan gedik Smo- canızın ve kardeşinizin yanı başın
lcnk ötesinde Prlpct bat.a.klıkl:ı.n dan ayrı:mıyamk onlara emniyet 
§hr.dlden genişletilmiştir. Düşman telkin etmelisiniz. 
tnnfından munnnidnne müdafaa Ev kadınları, şimdi sanayiimizin, 
ed!len . Smolcnsk tehri 16 temmuzda meh .. retli ellCTinize ihtiyacı vnrdır. 
zaptedılınlştir. F b 'k ı 

Müttefik Fin kuvveUerlne mensup a rı a .. a·-.1 koşunuz. Tarlalarda ça. 
teşekküller düşmanın anudane mukn- lı.van. burolarda memur olan }:adın· 
Teınetlnl kırarak Lndoga golünün ~- lar, erkek i,IC'rine daha ziyade nh~ı
m"I yakasına kadar ilerlemişlerdir nız. Makinelerin, traktörlerin başın-

Iı!glllz snhlllerl açıklarında, Alman da ça:ışırken cepheye giden erkek
h::ırp tayyareler! 1500 tonluk bir tlcıı- lerin yer" ıe daha ziyade kaim ol
r t gemisini b:ıtırmışlar ve diCl'r 1kl rr.ağa gayret ediniz.> 
ticaret vnpurun:ı da bombalar isabet B d ·d Al 
ettirmicılerd!r. . ~n an aonra mesaJ a man 

Dün gece Almruı savaş tayyareleri ışga1ı al m.:la bulunan memleketle
yl!nlden İngiliz donanmasının blr üssü rin, Y• .. mzmistan, Çekoslovakya, Sır· 
olan İs~enderiyeye hücum etmişlerdir. bistan, Polonya, Norveç, Fransa, 

Dün IngUlz tnyyarclerlnln Manş sa Holla.1d'l, l.!elçika kadınlığı Hitler 
hlllncle yaptı~lan hfieum teşebbüsleri Almanya<>ı, karşı mü~terek sava!'la 
csnasmd~ beş dUsman tayyaresl avcı- ihihııka davet edilmektedir • 
!arımız. UÇ Ul.nf.si ileri karakol gemi- ' 
lcrimlz ve ıkı t!ü..~an tayyaresi de Al
man bahriyesinin hava da.ti t.ert.lbtıb 
t::ırafındnn dfııüriilmüştür. 

Du nıan ne gündüz, ne de ccceleyln 
Al~nn :ı.rnzL5"lne hfieum etmemiştir. 

Jtalyan te '1 liğı 
Rcma 19 (A.A.) - İtalyan ordulan 

Tobrukta 
Britanya garnizonunun 

çıkıı hareketi 

u:numi k:ımrgfıhının 409 nnmnrnlı Kahire 19 (AA.) - T obruk.tan 
tebliği: 18 t!.'11"..nıuz gecesi Maltadakl yapılan son çıkış hareketi hakkında 
hava üsleri bombnrdıman edllmiştir. Kahire'nin askeri mahfillerinde dc
Tayyarclerlııılz, Kıbnsta Lefkoşe tay- niliyor ki: 
yare meydanını bombardıman etmiş- . 
ıerdlr. Tobruk garnızonunun taarruz 
Şimali Afrikada, Tobruk eephe:ıinde usu~ü mu~affakıyetle devam ~tmek

düşrnan , kuvvetli bir topçu hazırlığın- tedır. Bır Avustralyalı kcşıf kolu 
dan sonra lstlnad noktnlanmı:z:ın iki- c'üşman arazisinin içlerine 6000 
Elne hücum etmiştir. Bu hücum. tar- metre girmi•ti:. Bu da, fngiliz kuv
dcdilmlştır. vetlerinin teşebbüsü ellerinde bulun-

It:ı.lynn ve Alman hava teşekkülle- durdukJannı gösterir. 
?i Tobruk'un tahkimatını, Mnrsı:ı T b k f d b'lh ltal-,.. t h' d lry 11 tesl t o ru etra ın a, ı aua 
.ma rou un cm o arını, sa mı 1 d ·· kk 1 • 
ve bu mahallin carblnde kil.in düş- ynn ar a~ !1'u:e e.~ o an Mihvez: 
man b:ırakalnnnı bomb:ırdıman et- kcvvetlerının tedafu ı hattı harekctı 
mlşlerdir. İki İngiliz tayyn.res1, dün Libya hududuna da şamildir. Oüş
öğleden sonra Trnblusgarbe taarruz ma:ı SoJJum • Capuzzo - Halfaya 
teşebbüsünde bulunmuştur. Süratıe müsellesinde mevzilerini tahkim et· 
mukabelede bulunan tn.yyare dafi ba- mek~edir. Düşman bu mıntakad.a 
taryn1anrnız, bil tayynrelerden birini lngı'liz kı v .. tJ • ' t t k 
nlevlcr lc;lnd.e düşürmüştür. . . • ~.- erı?e .• _aa.:ruz e me 

İngllizler tarafından Blngazlye ı:ar- fiknnde degıl gibı gozukuyor. 
~ yapılan ve geçen tebliğde zfkri ge-

çen akın esnasındn düşmanın Wcl- Hava akınları 
llngton tipinde bir tayyaresine isabet 
vaki olmuş ve bu tayyare topraklan-
nuza inmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Altı kişiden ibaret olan mürettebatı 
esir edilınlştlr. ŞarkJ Afrlkada Cuot -
Chl!lt cephesinde topçu faaliyeti gö
rülmüştür. 

Üç Alman gemisi ateıe 
verildi, bir gemi de 

berhava edildi 
Bulgar Nazırlarının 

Roma seyahati Lond.ra 19 {A.A. } - İngiliz 
bombardıman servisine mensup 

Sofya 19 (A.A.) - D.N.B.: Başvekil Bl h · • • d ı b 
B Fllof ve Hariciye Nazın B Popof en eım tipın e tayyare er u 
b~ sabah Ronıaya har~ket eim~ler- sabah HoJJaııda sahilleri açıklarında 
cıır. hava dafi gemilerinin himayesi al-

Eem 19 (A.A.) - O.F.İ. · Romadan tında bulunan bir düşman gemi ka· 
İsvlçre telgraf ajansile b~ldlrildiğine filesine ta:n muvaffakıyetle netice· 
göre, salfıhl.yctH Roma mah!lllerlnde lenen bir hücum yapmışlardır. Tak
Bulg:ı.r B:ışv~kll' ve Hariciye N:ızın- riben altışnr bin tonluk üç gemi 
nın yakında Itnlyan hükfunet merkc· at ·1 · ti A k f 
zine ynpacakl:ın seyahate büyük bir eşe ven mış r. r a tara ına 
slyasi ehemmiyet n.tredllmektedlr. bombalıır isabet ettirilen takriben 

Glorn::ıle d'Italitı. gaze tesi, dün bu 4000 tonluk diğer bir gemi berhava 
z.lyareUn hnrb ıle doğrudan do~ya olmuştur. 

Kavgah maç 
c 

Bunun böyle olması için İcab eden 
her ıeyi yapacağız. Mallanmızı nak. 
ı~<lecek vapurları himaye edeceğiz. 
Fakat bu hu!'lusta size fazla bir şey 
söyliyemem.> 

---~~~~~---

1 erbiyesi umum müdürlüğü Ge neral W avel Beden 
Beşiktaş 

takımının 
kulu bu birine ; futbol 

müsabakalara iştirakden 
men ine karar verdi 

Hindistanda b ir günlük 
emir ne~retti 

Sünla 19 (AA.} Gecıeral 
Wavel) bir gÜnlük emir ne~rederek 
kral taraf ırdan Hindi~tanın müda· 

Ankara 19 (AA) - Beden ı 3 - Mezkur müsabakada Be~ik- faıuı gibi yüksek bir vazifeye tayin 
terbiyesi umum müdürlüğooden teh· taş birinci fı.1tbol takımı kadrosunu edilmek!. kralın kendisine büyük 
liğ ed:Imi~tir: • teşkH ~den chalcem raporunda ha- bir §eref verdiğini bahis mevzuu 

15 temmuz 1941 sah gÜnÜ An- disc-de medhaldar olmadıkları görü. ederek demiştiı ki: 
karada 19 Mayıs etadyomunda ya· len ka:ec.: Mehmed Ali ve müdafi cHind kuvvetlerinin de kahra
pılan 194 ! mevııimi Türkiye futbol Ya\'UZ hariç> oyuncuların her türlü manca İştirak ettiği Orta Şarkta 
birinciliğ; müsabakası esnasında vu• miisabakalnrdn klüp ve bölgelerini emrim altında bulunan kıtalann ifa 
kubula n hadiseye aid evrak, ceza ta- tem· il eC:ememelerine, ettikleri hizm~tler neticesinde bu şe
limatr.am ·:i hükümleri dairesinde 4 - Ayni müsabakada karşı ta- refin bana tevcih edildiğini hissedi
tedkiki için merkez ceza heyetine raf oyunculanndan birinin taarruzu- yorum.> 
tevdi edilmiştir. na nıukabel eden Aı!kara Gençler- Gt.'\.-ıeral bundan sonra Kızıldcniz

birliği Gençlik klübünden Mustafa deki tehdidi bertaraf etmek husu· 
Gökalp'ı;ı da klübünü ve bölgesini sunda Hind deniz kuvvetlerinin eyy
kezı. her türli' müsabakalarda tem· nadığı biiyük rolden ve Hind kıta
s:: edememesine umum müdürlükçe lı.rının Ct't.a.et disiplin ve mahirane 
karar nrilmiştir. ıevl. ve ldare edildiğictden sitayişli 

Bu hususta merkez ceza heyetince 
yapılacak tahkikatın ikmaline lca· 
dar, hakem raporuna ve j)k tahki
kat evrakın· müsteniden ve talimat
namenin 2 7 nci maddesine tevfikan: 

1 - ) tanbul Beşikta, Gençlik 
klübünün birinci futbol takımının 
her türlü müsabakalara i§tirakten 
me'jne, 

2 - Umum müdürlükçe hazırla· 
nan programa göre dahil bulunduğu 
fua" müsabakaları turnuvasındall 
ihracır.a. 

5 - Bu karar, Ankara ve İıtan· bir lisan)= bahsetmiş ve bilhassa bü-
bul bölg~lerin~ yazılmıştır. yük fedı.kaTlıklara katlanarak arka-

Çankırıda maç k.rı l.esilmek tehlikesine maruz bulu-
Ankar.ı 19 (A.A) _ Ankara r.an sair kıtaların muvaffakıyetle çe

Gençlerbirliği futbolcularından 20 kilmelerini temin eden üçüncü Me~ 
kişililc bir kafile Çankırı Gençlik ohilı motörlü livasını tebcil etmiştir. 
klübile bir maç yapmak üzere bugün 
Çankırıya hakreket etmiştir. 

Amerikanın 1 Amerikada 
garbe doğru 1 büyük orman 

M ··thiş bir 
dolu afeti 

Gümiişhanenin bir çok 
yerlerinde mahsul 

zarar gördü sızma·sı yangınları 

Bir Japon gazetesi 
enerjik ted birler 
alınmasını istiyor 

Tokio 19 lA .A.) - Achnston lle 
Pc.Jmsre arasında yan yolda bulun:ın 
üç Pasifik adasının Birleşik Amerlko. 
deniz ve hava Ussü olarak gösterilme
si hakkındıı. tefslratta. bulunan Japon 
Tlrnes gazetesi yazıyor: 

eBu 1nkişafiardan nnl~ılan ~Y. 
ancnk Amerikanın Ja.pon glrlş ve çı
kış noktnlanna el koyınatra teşebbüsü 
olabilir. 

Bu müstahkem noktaların teşkil 
ettiği hat, BirIC§lk Amerika hudud
lannı mutlak surette bitaraf olması 
1cab eden bir bölgeye nakletmektir. 
Sık sık blldlrlldlğl' gibi Birleşik Ame. 
rika Pillpln adıılanndakl müthiş üs
lerine mı.ve olarak Asyada hava mey
danlan elde etmektedir. Bu sistem 
öyle birinci derecede ehemnılyetı haiz 
bir beynelmllel hnk çlğneme mesele
sidir kt beynelmilel bir protestoyu 
lst1lzam edecektir • 

Amerlko.nm garbe do~ru sızı:ruısının 
Ja.ponyada. haklı bir endişe uyandır
makta olduğunu laı.ydeden gazete şöy
le devam ediyor: 

Bazı yerlerde ateş 
buğday tarlalarıni sardı 

Gümüşhane f 9 (A.A.) - Vila
yetimizd.e dün 20 dakika kadar sü
ren bir dolu yağmıştır. Şimdiye ka
dar burada emsali görülmemiş ve 

Scattle 19 CA.AJ - Assoclated Prcss b' · b ki w d d d 1 
bildiriyor: Amerika Blrleş1k devletle- dır cevız üyü · üg.ün e Ü§en ° u· 
rlnin garp nııntnkalarında ormanlar- an Turlar.. Ye.nıce, I..a~ukos . ve 
dn büyük yangınlar çılcnıştır. Bu yan- Tarhar.n.a koylerıle Kclkıt, Şıran 
gın1ara kısmen yıldırımlar sebep ol- arasındaki ha=. köyler, Altıntaş ve 
m~ ve uzun bir zamandan beri devam Bcıyburd .ın Bnlahur köylerinde ke
eden kuraklık yüzünden yançınlar male ermiı1 olan bütün mahsulat, 
teve.ssU etmiştir. Montann ve ldaho samanından bile istifade edilemiye-
hüklimetıeri dablllnde 18 - 20 orman ı_ b' d d h v 

ynnguu zuhur ettiği bildlrllmiştir. En ceıı; ır erece e a~.a~~ ugramış~ır. 
büyük orman yangınının zuhur ettl~I Bu .::lı:.rbe Balahur koyunde endışe 
Vaşington hükfuneti dah ilinde 5(}1){) veric:i bir yekuna varmakt~dır. 
hektarlık orman daha §imdiden kfil G:çimler= renc;berliğe bağlı olan 
olmuş bulunmak.tadır. Kamyonlar ka- bu köyler halkı maruz kaldıkları bu 
sabalan dolaşarak itfnlyo .servisinde afatıan çok müteessir b ulunmakta
gönüllil çalışmak lstıyenleri toplamnk- dırlar. 
tadır. ----- ----

Münbit Yaklma vadisinde ateş bu~
day tnrl:ılanna da s!rayct etmlş ve 
büyük h asara. sebebiyet verml§tlr. 
Birbirinden ayn bulunan ve yanmak
ta olan onnnnlar üzerinde tayyareler 
dolaşarak ateşi söndllrmeğe ço.hş:m

lar:ı yiyecek atmaktadırlar~ Tulumba 
ve aksamı gibi şeyler de paraşütle ln
dirllmektedlr. 

Londra radyosunda 
Türkçe neşriyat 

Aııkarn 19 (A.A.) Haber 

inhisarlar Vekili 
Iğdır ve Tuğlucada 
tedkiklerden sonra 
Kağızmana geçti 

-·-
Kars 19 (A.A.) - Gümrük ve 

İnhis:ırlar Vekili Rnif Karadeniz, 
refakatindeki zevat ile birlikte bugün 
viliıyctimi: hududundan girmişler
dir. 

Kibrit yüzündeıt 
kizın gözü kör o1"1 

diyorlar 

Ali - Bir sigara içıntZ 
sin'? . . . Kibritin} 5 

Veli - Var ... Of ... Sıçt 
Gömleğim yandı... U u> 

- Ge~~iş ol.sun .. : ;İ1 
lnttın ... Ogrendım kı, 
cağızın gözüne böyle 51ç 
kibrit zavallıyı kör etwif· 

- Olmnmıo bile ols• ; 
mümkün bir rivayet .. • c1J 
Ali, ıu lr.ibritin ya eczası~ ~ 
noksan, ya yapılışında b~llfl 
var. Kimya memleketi 0 sil> 
mar.ya ile ticaretimiz ek 
ğil, ne l~zımsa getirtileıtlet 
Kusur yapılışta ise doğrııst' C 
re.nilip düzeltilemez mi?,.. 1' 
mıyacak şey değil l\rflrnnı r 
lamıyor bir türlü. .. jı. ~ 

l. _, 

Cep muhriplt 

B k.. "k u··ratli u uçu ve s J~ 
gemiler İngiltere 

A kdenize vardı}şf 

~ 
Londra 19 (A.A.) -: ~ 

ajansı.-:m Cebelüttarık' uık1.Jteı 
muhabir: bildiriyor: lıı~;iı 
gelmekte olan bazı lns...-b 
muhripleri> Akdenize varıı1~.~,ı 
maktadır. Bu seyahat, rnu ~ 
için çok heJ ccanlı olmuştur· ~flo 
aıli ve yen: tip hücum bol e'J 
nin•h bombaları ile mücehh h 
hava akınlarına ve düşman 
botiarının t.ıarruzlarına kıırfl 
batı d ~ iht!\'a etmcktedirJc:r~ 
lann r,elmesi, Büyük BritıımY' 1 
nizaltılara karşı aarfetmekt.e ~ 
cüretkiirane gayreti mües!1r • 
takviy.e edecektir. ~ 

İçlerinde Kanadalı ve !.';11 
ya!ı askerler de bulunan ınur . 
seyahat esnasında ıiddetli ~~ 
naya karşı kovm&.k mecbtır~. 11~ 
kalmışlardır. Dalgalar, bu k~ç ı 
seri gemiler: 50 derecelik b1

'
11 

ye · d;recek kadar ynua ~·ıı t 
tır. Mürettebatın sıhhati 1 11 
olup yalnız bi: kişi, kolu }.ıf 
sureti!·~ yaralar.mııtır. lı 

Bu seyahatir birçok (ııyd11 

ler öğre•Liği bildirilmektedir. 

Singapur 
İngiliz ta kviye )cıtnlt'~ 

Singapur a vardıltıf' 

Singı.pu:- 19 (AA.) - > 
hava ku'°vetlerine mensup t.~1 .1 
subny ve mürettebatından ın1\1 
kil büyük takviye kuvvetle~İ~f 
i?Ün İugiltercden salimen Sııt ~ıt 
vardıkları resmen bildirilme dıJ 1 
Gelen kafiledt:. müteaddid or. rfl' 
bnyl.ırı ve kadın deniz hizrn etı 
ııuplan d ·• bulunmaktadır. ,ı 

Uzak Şarktaki İngiliz ktı'" 0o 
başkumandanı hava marqnlı ~t' 
Pophıım, askerlere bizzat ,ı 
ho§amedi eylemiştir. Atkerler. t 
hatin hadisesi~ geçtiğini beyan 
mişlerdir. 

, , f~ 
Fransanın yeni An_.ş 

büyük elçisi geldi , 
Ankar;.. 19 (AA.) - fr~11 

Ankan büyül.. elçiliğine ta~;;' Je' 
len sabıL. Trhran büyük e1«151 ! 

HellC" • v~ refikası, bugün fr:t\1 
dan şehrimize gclmi !erdir. J-1' 

Frnnsa büyük elçisi gardıı ·U 
ciyc V ekillı:tinin bir mürnel'1 ı! 
Fransız maslahatgüzarı Outrei~J' 
yük elçi1ik erkanı ve F ranıııı 
nisi tarafından karşılanmıştır· 

Ne demeli!, 
ı.11 

Anadolu ajans1 Berlin h~I• 
muhabiri §Öyle bir cümle "'ti 
nıyor: .,. 

tc:ffı 
cAlman tefevvukunu '' 

eden h"'kim unsur, Sov>·et. ı'' 
nel kurmayının kifayetsiz.ljğı 
Rus subaylarının cvku)ct fi 
i'.1.lcmiıne aid bilgilerfoin no1'S' 
lığı olmuştur.~ 

nlükadar olmaclığını, faknt Bulgaris- Londrn 19 {AA.) - Hnvıı ve 
tl'..ll ın mihvere olan siyasi bağlılığının Dahili emnıyet nezaretlerinin teb
ycnı bir dellll olduğu kannatınl izhar liği: Cumayı cumartesiye bttirlıyan 
etmekte idi. Bulgnrist!ln lle Arnavut- . .. 
luğun münn<;cbctleri Balkanlar çerçc- ~cc:. ~.z mı~tarda dusmnn tayy~~e: 
vesi içinde sağlamlnştınfacak ve itnl- sı Buyuk Bntanyanın şark ıınhılını 
yan - Bulgar mcr.faatıcri Akdeniz .sa- nşmışhr. Bir kaç bomba atılmış ise 
hasında inkişaf etmek imkflnını bu- de hiç bir :-ayiat ve hiç bir hasar 
l:ıcaktır. · kaydedilmemi~tir. 

Birleşik Amcrlknnın Uzak Do~da
kl havai, bahri ve askerl ilslerlnln 
teşkll ettı~ hat, İngiliz ve Avustral
ya üsleri sistemine ba~lanmca, bey
neln}llel banş lc;ln bu derece t ehllkcll 
bir muhasara büyük ehemmiyeti haiz 
olur.» 

Gazete, yazısını şu suretle bltlrmck
tcdlr: 
Japonyn.nın bu bo~a. çevresi daha 

~ok kJıvvcuı ve ~likell bir hal al
madan kendi menfaati namına. ener
jik tedbirler alaınsı zamanı gelınl§tlr. 

ald,ğımızn nazaran Londra radyo
sunun sabahları saat 8, 1 5 de yap• 
mak.a olduğu türkçe haberler neıy 
riyatı 20 temmuz pazar gününden 
itibaren 25,38 metre üzerinden yapı· 
lacnktır. t - ·- -

Bilhassa bu m evkide ,ıı 
sanlık> 

dememeli; 
cNoksnn> 

demeli! 

Iğdır' da vnlimiz tarafından karşı· 
lanan Gümrük ve inhisarlar Vekili. 
bugün Iğdır ve Tugluca 'kazalarında 
tedkiklerdc bulunduktan sonra Ka
ğızmana gelecek ve geceyi orada l 
geçireceklerdir . ' l ""·------ -=....,..,-_,.,... ... -
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

1 asarruf bonoları 

...-_ 

Sahife 3 

Zavallı Normandie! 
y . _, __ _ 
eıu '4-llAUll taaarruf boDOIArı bak· 

~da Yflzı Yazan arkad ara dikkat 
odıyorum. Söze töyle b.tlıyoder: 

«Milli ınüdafaruun artan ihtiy~
l~~ karıtlamnk üaerc. ••• 

Peynirciler 
zam istiyorlar 

eykoz Sub-.... ~ Eminönü 
meydanında 

Ajans telgraflarmda dünyanın en 
büyük, en süratli vapurlarından biri 
olan mt!$hur Normandie tramatlnn· 
tiğinden ilk sık bahsediliyor ... Za· 
vallı k..M:A vapW', biçare Nomuındiç •• 
Sen de adamakıllı bir hıırp feliıkct· 
zcd~isin. Dünyaya gözlerini açtığın 
zaman, bayabnın sonuna kadar hiç 
durmadan gezecelWn. Okyanmlar 
nşacaksın. bir kıtadan ötekine gidip 

1 tin ır bakıma, haklan da var. Dev
e .asıl gnyeai bu. Kar.şak dünya 
~valı ortasında emniyetimizi tem.İn llk tahkikat iddialarinin 

doğru olmadığını 
gösterdi 

dls anserl a Bir liapalı tramvay 
durak yeri yapılacak 

tçoı vergileri dnba .::...ı~---•-hut kar dık ÇOKcu-.-:-... ya-
• ~ 112 Pllra basacak, veya 

ecnebı ınenıl-'- 1 • 
kalkıt ruc -=Ket erden ıatikraza 
l . . c Yerde, gene kendi miHe-
unıze bl\f • Mürakabe komis)'Onu peynir flatle

tiyor. vuruyor: Bizden borç is· rlıı1 yeniden tcdidk etrMğe başlamıt-

•
F. aknt öyl.ı hır" ,-'-!• b-L--.... ı.: ta-. Toptancılar ellerindeki peynlrlere kftina ...... unU11n- ..., llonulan fiatıcrden sonra yeni gelecek 

bö 
1 
tın harp atqinde kavrulduğu malların fiatlerlne znm J'lll)ılınumı 

v Y .~k ~ühlik bir devirde bizi sulh istemi.elerdir. Buna sebep olarak da 
e su 1111. refnb ve na.det i inde a peynir 1stlhsal mıntnkalarında süt 

talan devlete borç par ç ~ • flaUerlnln 12 kuruşa yMıııe!d\ğlnt P.. 
maddi bir fedak&rt a ver er, termektedlrler. 
oltnuyorlar V • ık~a • bulunnuq Halbuki mümkabe bürosunun birçok 
nıekle ber • atanı bir hazmet gör- ıı.tlhsal mınta.kalarından aldığı ma-
)'erİnd aber kendileTinin de kin ıtmıattı. göre süt tlatlert buralarda. 8 

e. kuru.,tur. Bu itibarla peynir toptan-
"'"'"' cılarının iddialan do~ru görülmeml.ş-

bir Ço~ kimseıin bir sene. ~ sene tli'. Mürak.abe koml.syonu ve Belediye 

1. koıede duracak hin lir .. iktlsad müdürlüLt\i Trakyn.nm muhte
ırası r .... yaıa lif bôlgelerlmlen yeniden süt ve pey
linıiziu 0"veıra~ varı t~ır: ;Zaten mille- ntr tlatlerım. 90nnuştur. Alınacak ce
hağlı ol ev e ırnı21n bekuına vaplara gl:ire peynir tlatlert katt ola..
nolnrı ani 

1 
bu Parlıyla tasarruf bo· mk tesblt edllecektlr. 

a an nrm ne '-~- tti·~· • r.etelcr IUU' c guu ga-
hul Yaxdı; belki ok•"""•vanlar 

unduğu · • -"-J 

dadan hal" açın, tekrarlanmuı fay. 
I<" ı değildir: 

ırayı önced .. d 
zaın .. en o eyen munta-
borcu':usf ~~~ gı'bi,. devlet, aldığı 
•• 81%ını ehalı · ··d·· ,.,.,esela .. . ye pqın o uyor. 
'L yu~ lırnlık bir b b .. t .. ,oankalar ono, u un 
MiJt· . ın •ube ve ajanlannda, 

• 
1 P1Yango 'ıd .. ~e • • • le-rınd 'L ... sı resmı g14e 
e, ,oanka ) 1 

nıafsaııd kl 0 mıyan yer erde iııe 
tadır o' e.rındo 94 liraya satılmak-

• eınck 94 r lira faız. o/,· ıraya, senevi 6 
B · " 6.38 eder! 
onolnrın dab k" "'ki . 

ve 5 r al ki " uçu erı var: 25 
h ır a ar Her k .. a bü .. ki • · eseye gore ! Da-
lirnlıkt:' «:1 ~c var: 500 ve 1,000 
etsi.ı. • EJ:nıya da bunlara rağbet 

EHndeki oara 
İse b ~ ı Ya uzun zaman bu 
la.r o/,g ;nf akil' imkanında olmıyan-
L • o azı ı ve altı d 1: l4Ut o/o 4 fait)• •• ay va eu, ya-
larrla.1 nlabil~l~~ uç ay vadeli olan-

nonol I' h ·ı· 

Çöp fırınları 

Hazırlanan projeler 
koordinasyon heyetine 

gönderildi 

Şehrimizde inşa olunacak dört çöp 
fırınına ald projeler, inşaat~ müsaa
desi alınmak üzere, koordinasyon he
yetine gönderilmişti. Belediye çöp fı
nnı ınşantında mütehassıs bir Macar 
mühendisinin ye.ptlğı bazı teklifleri 
nazarı ltlbam nlarak projelerde bazı 
tndillı.t yapmıştır. Projeler bu tadU§.t 
ile gönderllmlştlr. 

Adli vede 
_yaz tatili Yukanı1a vali kurdeleyi kesiyor. aşağıda yeni di~ blnasa 

şehircilik mütehassısı B . Prost geleceksin sandın değil mi? 
Eminönü meyd:uıının müstnkbcl şekli Vakıa ilk seenlerin çok çen, çok 
etrafında etüdler yapmaktadır. B. mc;;ud ged•. Epey gezdin, dol9.1tıo. 
Prost istinılA.klcr tam~dıktan Hatırlar mısın, Avrupa ile Amen"lıa 
sonra, Yenlca.mlnln bugünkü vnziyc- arasında mekik dolcuduğun o par
tini bozmıyacAk .şekilde blr tramvay 1-'- d • 1 • "? Atı tik ·· t --r...r.... ktedlr 0 mı; cvır cnnı . •• an şura r .... -gan yapmayı d"'l .... me . ar ._ .. • • d 

,.ft_ Slr'-ct clhe\tnde yapıla· aonmun mukifatı olan mava kur e-
meyu..uıın "'"" 1 • ald ~ ··nı • ? 
caktır. eya ıgm. gu en • •• • 
Diğer taraftan Vali ve Belediye Harp gelıp çatınca hemen smı 

Reıst Dr. B. LtUn Kırdar Emlnönü Nevyork limanına bağladılar. O ta
meydanmdaki tıwnvay du~ının ka- rihtenberi iıdeta bir nevi harp esiri 
palı bir hale i!raRt için bir proje ha- P,i yaşıyonun. Şimdi Hudnm ncb· 
zırlanmasını 1stemlşt1. Bu proje şehir- rinin kahverengi ıulan üstünde be-
cilik müteluı.ssm tarafından ha.zır- 'k" d · • 
1
,, tır B Pr st bu kaıpıalı durak men hemen ı ı sene enberı, tem-
;:;~ t~kaİa~ ehemmlyet verdi- bel, hareketsiz pinekleyip duruyor· 
ıtnden tnşa olunacak kapalı durak ıun. Belki Avrupanm, güzel Fru• 
yerinin malzemesini de tcsblt etmiş- 11% salıillerinin tatlı rüyaaını g~ 
tir. Fakat bu malzemeyi §imdilik pi- yorsun. Ve belki de içinden birç k 
yasada bulmak ltrudnı mevcud olma- insanlar gibi: 
dı~ından muvakkaten bir kapalı du- _ Güzel aulb Stiinleri gelse .•. De-
rak yapılması kararlaştınlmıştır. Bu izi d h · ··ıd- ·· ·· ı · 
durağın projeleri de B. Proot taratın- n ~ ~ a~ o urucu mayn er~n 
dan hazırlanacaktır. bepsı bırer bırer toplanıp yok edil· 

se •.. Ve beni su yıllardanbcri ba~b 
bulunduğum nbtnnımdan çöueler ... 
O zaman Atlanb"k üzerinde açılaam, 
ac;ılsam, açdsam... Tıpkı oturmak
tan ayakları karmcalanan insanlar 
&'İbi, hareketsizlikten UYUfl\.."l çarhla
rımı, ,ı>e7Vmıeıenmı. makinelerimi 
faaliyete getirsem. Limandan lima· 
na, kıtadan kıtaya ko~ııa.m.. diyor• 

Ekmekler 
Bütün fırınlar aıkı 

teftiş ediliyor 

Iııtanbul Belediyesi ekmeklerin da- ıun. 
ha. iyi ve plşkln yapı~aınrını temln Bu yalnız senin İçin değil, inSJm· 
etmek mak.sa.dile, \etti.§ vıe kontrolla- lar içir <le tatlı bir hayaldir Normnn-
nna devam etınııktcdlr. Bu ~e blzZat d' B · 1 Lik' d 
Vali ve Bellldiye reisi Dr. LOUl Kırdar ,_!~···d una. emk1!' 

0 
··: • m şu-"~: 

meşgul olmaktadı.r. Vail ve Belediye aıaa a eeaun ımsesız. bıltes haıuu 
~s muavini Lfttfl Aksoy'la, Belediye eski günlerinle mu"Kayese ediyctrum· 
trola ta.hl tutulmalnn l.§1n1 Belediye Tabii bugÜn, her köıesi ayrı bir 
reis muavini Lütrl Aka'.>la, Belediye dekor mütehass111, b' mimar tara· 
İktlsad müdürü Saffet sezen ve Bele- fından gayet sanatkarnne yapılmıt 
diye Sıhhat işleri müdii.ıit Osrnnn barlann bombo, ... Sulann altından 
Ku~utıcuya havale etml.ştlr. ııdı: verilen yÜZ!ne bavuzlarmda ar
Fırmlann ekmek lmnllnde l'lzn.ml bk ıteDÇ ve neseli yolcuların Çıtgm 

dikkat sartctmelerlnt temin etmek kahkahalan ~itilmiyor. 
m::ı.ksadlle Beled.ife rlyaSlj.tl fınncılar V ' anu ıne aiddir 

ndesi dolnn b ı · 
p ·in ve,.ilmek su;n? ar, faizi gene 
1 r1e deı?i•t' il b'l ehyle Yent senet

ın e ı ecektir 

cemı,etlne bir teblll' g6nderml.ştlr. Mebtapli Recelerde giivertelerde 
İstanbul verem mücadele ce- ki ailelerinden Subaşı Aıt bey Bu tebll~ tınncılann ekmek ima- dolqan sevdalı çiltJer ortnda yok ••. 

Mahkemeler bugünden mivetinin Beykoz Subası dlspan- memurnun veresesinden B. Hüse- linde dikkat ed~ noktalar da. Artık ne arkandan mendil ıallam· 
lrad alırsınız B . 

d k • •tınız ıık••ınc ~' en çı arrınk .. tür -. a eı· 
rıız ıı.-· sruç ; k111nen ıataa-
B .. yl.l ortak gir y 

.1..ıı 4tir· k. er. e maJum: 
nıüııasel>e• •. ~racı bulunmaz, kapıcı 
Patl<J.r• d'~ızlık eder, t•kos borusu 
dır T 1~~ bin bir mul:ıatara var
P~aytsar~~onolannda İle nakid 
rnevcu~ ek~' .• ın bütün iyi taraflan 

.. ._ • otu tarafla- k. z· Yuu:aek fai· . • • • • yo D'a, 
lltz hn)d ..., Railesızce pe~in aldığı-
• e, Paranızı - d . . 8.ntede bul .~ .. e e emrmıze 
han"'i bir undw-uyorsunuz: Her 
takdirde 'b"kaya ınürcaat ettiğiniz 
rnüikü!atı 01:.n;~u:zu - kırtasiye 
raya tebdiJ ed 

1 
ızan - derhal pa-

B er er. 
onolnr Lazin . 

dndır T"' k' en:n kefaleti altın-• ur ıye · b 
dar ıağla ldn~ ~rçlarır.a ne ka-
riibelerb nı 0

1
• ugu e, evvelki tec

den ın"d ınıı. uın: Osman!ı rejimin-
l~te :at evver olanları da tanıdık. 

kı'frnel)j ~a c;:ık~nlan bonolar böyle 
lvl 1• pratık. 

2: k' iU•yc ':ekal~tinin bu işi nuJ 

1.• tce tertipled·~· b UYor. 1R1 u suretle görü-

Keza g .. ··ı·· 
hlilli rn"'dorur uyor ki, bu yalız Türk 
'rfu.k h~ a tlnYmı kuvvetlendirmek, 
temin kına kolay ve emin bir kar 
nun nl:ltınck vasıtası değildir. Bu
ı_. "T ırıcı ve eh 1. • ..k 1 .• 
oır rol .. d a ıyı yu ııc tıcı 

u c vıır· o·· t-afında k: · unyanın her ta-
tnındn~ 'Yn;tetli evra1' ahm aatı
tenun et ~~'nıyet birçok iatifadeler 
har ı tiğı. ve bu mali • iktiaadi 
4ti!~~te •. ~ fakir tabakaların dahi 
h ... ıı;;ı ~oru1dü~ .. h 

llzn t~L ·ı~ • gu aJde, btJ:de e5• 
ı "11Vlı.iıt V b '- -YftDa.nJar • e onoı.arla muamele 

T nısbeten pek azdır. 
ad ~h f bonoları hu medeni 
.• ' er eve ıok ~ b . uc;: ay d • acaga enzer: ZD'a 
hile v:.,.~ elı ve b~ liralık olanları 

Ancak c· 
ceğj gel' ı)ruanm «maalesef,. diye-
bunıard 'Yor ınikdnrlan u. Devlet 
11\eak ••• nf ~fide 25 milyonluk çıka-
la.cft'-t htınıal kapanın elinde ka-

<uı; ır o·ı · •uU1 •• ••• 1 eri% istikbalde dünya 
L U flVdet d' t 
Qll11eket1er· •. e ınce, büyük imar 
"'""'·l 1 ıçın de ayni usullere bat· -·usun· b" l liyJe t ' oy e kıymetli evrak yo· 
~detle .a.sarruf miıtetimizin daimi 

fi arasına stirain ... 
(Va - Nu) 

~-~~====-=o==;:;====== 
'I'i Mercimek fiatleri 

lcrtn~n~et Vektı.lctinln mercimek tiat
ltıal CSblt etmcst piyasa.da evvelce 
lerı ::ıayıp s~ yapan bazı klmse-
8J>ekül{l~~a düşurmüştür. ÇUnkü bazı 
~Ukseıtmorlcr fır.tıerl daha zlynde 
1Ip,tıerı Ck !-;in piyasadan yüksek 
top1.. e In'lllnrın büyük bir kısmını 

\l 
.. ınışlnrdır l'k. . 

Yas:ıd aletin bu isabetli kararlan pl
tl'tek o. '!_Cbcpslz yere fi:ltlcrı yüksel
fanııye~ustchl!kl zarara sokanların 
tt<Ur. erine tamamen sed çelınıek-

itibaren tatile batladılar serinin açılma merasimi, dün yin Subaşı'nın hediye ettiğinden tcf:>arüzu ettlıilmekteıdir. yor, ne cöz yqı dökülüyor. Ne de 
y ed t b b uk Ik1 gundooberi bllbasa ~azLç.ln- ıeni nhbmlarda bin bir heyecanla, 

ögl en sonra saa on eş uç - ş.ükranla bahsetmiştir deki tırınıann teftiş 'te tontrollan ela.la 'beldiyenl cud 
Ylnni temmuzdan altı eyl\ıle ka.dar ta bir çok güzide davetlilerin · yapılmakta.dır. Eren.köyde blr fınncı- t • . _ , ~~ ·•• • 1 devam eden adllyenin yaz tatili bugün . Cemiyet retsinin bu nutkun- nm !mal ettiği bütün eılcnelderln bo- ınaamar tarllffUUan tamamıy e 

blLflamıı~tadır. Tatil m6ddctı eıırıa- huzunle yanılmıştır. d da tuıe hazırlanan zuk oldufu görlilertılt ~er mn- ttırkedilmİf Eibuin .•• 
smda mühlnı olrn.ıyan davalara. bakıl- Davetliler,· köprüden saat 14 an sonra ve r sadere olunmuş ve aynı zamanda tı- ZavaJL Normımdicf.. 
nuyacak, alelumum me.kuflu işl~rle. d h k t ed 8 . keti Hayn·ye· büfede izaz edilmişlerdir. rmcı hakkında zabıt tutuımu~tur. Hi1'met Feridun Es 
diğer müstacel icra ve ticaret i.flerl e are e en J ır 
nöbetçi mahkemeler tarafından ted- nin husust bir vapurile Beykoza 
vır ~lunncaktır. gitmişlerdir. Bir çok tanınmış 

Nöbetçi mahkemeler, bu .sene, geçen . 
senekine nnzaran fa:ı:lalıuJtınlını.ştır. davetliler arasında başta vah ve 
Bunların listesi şöylcdlr: Birinci ~ belediye reisi doktor Liitfi Kır
ceza, blrlncı!. ~ln~l ve altıncı asliye dar Verem mücadele cemiyeti 
ceza, asliye uçuncu ticaret, asliye bi- • . 
rlnci hulruk, ahkamı şah.~ye ve nüfus reisi general doktor Tevfık Sağ-
işlerine ba.knıa.k üzere altıncı hukuk, lam, doktor Adnan, Cerrahpaşa 
asliye onuncu hukuk, kaçakçılık işle- hastanesi baş tabibi doktor Esad, 
ı1nı; bakan asllyc beşinci ceza, Bakır-
köy, Eyüp, Fatih ve Sultan:ı.hmed doktor Neşet Osman ve verem 
~ki11cl sulh ceza mnhkcmelerl, Beyoğlu mücadele ~lerile yakından alA-
ıkincl sulh ceza mahkeme.<;t, Sarıyer, .v t b 1 u 
Beykoz, Kadıköy, Kartal, Pendik, kadar olan dıger zeva u un -
Adalar sulh ceza mahkemeleri., Beşlk- yorlardı. 
ta~ sulh huklik __ ~a.hkemesi. Yeni dispanser binası, Beykoz 

Vali ve belediye reıaı iskelesine yalan bir yerdedir. Bi-

Y alovaya gitti nanın cümle kapısındaki kurde-
vaıı ve BeledJye Reisi Dr. B. Lüt!l ıe vali doktor Lütfi Kırdar tara-

~ırdar .~ır kaç gün istirahat etmek fından kesilmiş ve bundan sonra 
uzerc dun Ynlovaya glt.mlıft1r. Beykozdakl ilk mektep talebesl-

Munrçarşısının hal nin hep bir ağızdan söyledikleri 1 

haline konmasına istlklftl marşı dinlenmiştir. Mü-

batlanıyor teakiben cemiyet reisi general 
Mwıırça~ısı tstlmlaklert tama.rnlnn- doktor Tevfik Sağlam cemiyetin 

ınıftır. Beiedlye bu hafta içinde çar- f aliyetinden bahseden bir nu
şuun hl! hailiıe ifr~ için hazırla- a 
nan p""llJJl tatbika bıı.şhyaeaktır. tule söylemiştir. General, bu nut-
Projenie üç ay içinde tanuul\l'tl tat1:ılk kunda cemiyet teşekkül eder 
olunacam ümtd edllmelltedlr. 1A Eyüpte b. ..:ıı ....... 

etmez evve ı:ı. ıc ~anser 
Taksiler hakkındaki açmağa muvaffak olduğunu, an-

yeni kararın tebliği cak malt vaziyeti müsait olma-

bekleniyor dığmdan yeni blr dispanser aça-
Koordlnasyon hcyctı kararlle tah- madığını izah ettikten sonra ge-

dldata t.A.bl tutulan tllksllerin serbes . 
bırnkılmM! lıaklonclakl koordinasyon çen sene cemiyetin mail vazıye-
knran tasdik olunma.k ü:sere Vekiller tinde mesud bir inkişaf başladı
hey~tlne sevkolunmuştur. Karann y ve bu yu··zden oldukça bir pa
bugunlerde §ehrimi2e tebliğ olunması gını 
beklenmektedir. Taksileri t4hdidııta ra temin edildiğini söylemiştir. 
t.Abl tutan karar ilga. odildl#l ta.k- Doktor Tevfik Sağlam, geçen 
dirde şehrimizde mevcud bulunan 800 • 
taksi tnnllyete geçecektt:r. senedenberi ihdas edilen Verem 

KOÇO K HABER.LE~ m~ca<ieıe .. puııanna hallan büyük 
ragbet go.sterdlğinl, bu hususta 

* İstnnbul defterdarı B. Şenet valinin de kıymetli teşvikleri ol-
blr ay mC"Z\InlYet almıştır. Aynı za- duğunu zikretmiştir. General, 
manda maarif mlkfürü B. Tevnk . 
Kuta da 20 gün Wn verllmlştlr • şımdi açılma merasimi yapılan * Ortaköyde oturan B. Mehmedin Beykoz Suba§l dlspa.rulerinden 
lkl yaşla.nndald kızı Nermin, bir man- .,+ .. "'""""'~ 
g:ılın yanında iken bir aralık muva- sonra usküdar ve Kasıın~a 
zeneslnl kaybederek dilşnÜı'J, vücudü- da birer dispanser açılması mu· 
nün muhtelit yerleri Y!lnmı.;tır. Ner- d y • • ak 
min, polis t.ırn!ından Ettaı hastane· karrer ol ugunu bıldırmiş, anc 
sine kalıdınlmıştır. Kasunpaşada dispanser yapıla-* Mehmed isminde biri, evvelki ge- c.ak arsa için fa.hiş fiatler isten
ce oon derece sarhoş olarak T:ırlabaşı 
caddesinden g~erken ayağı taşa takı- diğinden şikAyet etmiştir. Gene-
larak düşmüş. başından yaral:ı.ndı- ral Bcykozda dispanser ittihaz 
ğından polis tarafından Beyoğlu has- .' b b. . :sc...ı.-n11111ın 
t.&ne$1.ne ıatmlm..ıitu. edilen u J.ll&1l J,.w-.- en u-

En Emin Kasa 
Devlet Kasasıdır. 
TASARRUF BOIOLARllDAll ALiNiZ. 

e Paraniza yükaek bir faiz temin e'decekainiz. 

e Bu faizi I;onoyu ıatin alirken pqin alacakaıniz. 

e Milli M·· daf ~nin artan ihtiraçlarini kutılıyacalıtıiniz. 

e Kendinizi tasarrufa aliştiracaliainiz. 

* Kesen12ıbı mil3ıaadesl ntsbetlnde 5. 25, 100, 500 ft 1000 nro.ıık tasarruf bonolarından alınut 

* Blr tıos:ımlf ~ aJ.ma.k..111 bir tal.de hem ken.41 menfaa.tlDJzl lımıımnk, hem de MİLLİ mMataanın 
artan 1h~tmt ~ak 1çJn devlete para fkru etmek dem~tir. 

• Devletin menfaati sizin de menfaatiniz ve karınızdır. 
e Bono uadeleri ki.a; laiz.leri pefindir. 

3 ay ndell blr bononun fab'.1 " t 

la)' ••• •"'' 
12 a, • s a • ~ G dır. 

* ıratzıer bonO Jaymetıadel\ tAllzll edilme&: suretlle peş!:ıı Men.tr. Yani bli:' aene vaıdell 100 llralık bir tMarruf 
~ ıçpı H .ıı. Terecek ve buna muk.abll bh" sane ııona 100 Um alacaJc.sınız. Faiz pef1n oldu~ 1ç.\n 
tats ntıt>eU hM!b."9 'ro il deatı biraz daha. yiibeık % 11,38 aır. 

• Boııo riade.i gelcliii .zaman pan.nm gert almak ıatemezsentz vadeııııl. geloo bonoyu yent blr 
boM ile ~ vt aradati f~l bir defa dnh& peQ(n alnblllr.sin~ 

• V ekle 'ilol~ ,,_.aya ihiiyacuiiz olur•a herı hangi bir baııkaya müracaat ederek 
t*90 ta.ıı::ındeıı ~ J"UBll fedıaklrlık yapm.al: aurctil• bonoyu tsltonto ettirir ve derhal pare.ya kalbcde-
biUNll!1z. o Mldeı; -~ 

e Paraıtis Clainta partidir. 
* Bono f.clllerl her tlirHı resimden, vergklen nwaıtcr. * eat.m. ah!Mll. ~ defrederken,. v~ bcdeUnt tahstt edorken muamele ve merafrtm yoktur. 

Böıiôıir hfunlline ~- Bl2!M kefikllr. .. * ~~Ianiıı bütb ~aıWa tm>e ve ajan&lıı.rdnn, Milll Piyango idare.<iliıtn resmi satıf glşelerln-
d&ı ,.. banm olmıJ'(l.11 )"Cfleme malsandıklanndtl'n nlnblllnrlnlz. 

• Paranızın en emin kasası devlet kasasıdır. 
• Tembel paraları bir tasarruf bonosile seferber ediniz. 

' 



saıute 4 AKŞAM 

Honywood'un iç yüzü 

Figüran olmak • 
ıcın • 
• 

f Bağ, bahçe ve ev ziraati 
Salon fujerleri Kolyos çeşitlerini 

arttırınız 

Üzerine resim 
çıkarılan ağaç 

AYr.ıpa bahçıvanlari yetiştircükle
ri ehna •• armttlann üzerine mÜ· 
CMeaeleriıürı markalannı veya her 
lıangi bir I'Mmİ çılcarbrlar. Çok eski 
bir usul olan meyvalara TUİm çı
kartmak. bi Dir zamanlar büyük rağ

•• • • muracaat ettığım gen 
bet kazanmqtrr. 

bana izdivac teklif et • 
Evlendim, sahneyi unuttuğuı111• 

Üzerinde. zam.aw• hü'kümdarları
am rumi bu'lu.oao elmalarm tanesi 
yijzlerce &.aer. ...nmııtır. Ameri
Jtada ~ bile e1-a ve armut 
üzerinde )"911>tlan resimlerle hediye
lil rneyva göndermek adeti Tardır. 

bir çocuğum oldu, 
zannediyordum. Bir akşam ... 

Resimli meyvalan yapmak için - 4 -
elma ve •nnnlann yuvarlu ve düz- .5eyaMtimwn ikinci aeoemi başlı· 
gün <>lulunn seçmek ve bunları )"Or •.. Santa - F' ebpnei lowa hü· 
lııenüz yepl rengi kay\)olrnadan ev· kümetinden çıktı. Mieeo•ri Wlk6me-
..,el UiK! keseler ile örtmek Ja. tine girdi. Bitip tükenmek bilımiyen 
mndır. Bu suretle günqin meyva aeni§ ovaları katediJ'oruz. Bazan 
kabuğu üzerinde husule getireceği camlann arkıumdan bir ıp1c. aeçiyor. 
tesir kaldınhn11 olur. Meyva olgun· Seralarda yeti§tirilco süa eğrelti •~onlar makaalann Gterindc aalla-

Kol:roa yapraklan bıtmadan ve orta büyüklüğü aldık· otlan kışın 15 - 20 derece arasında nıyor. Küçüle bir iıataıyonu geçtiii· 
Kolyos denilen yapraklan renkli. tan 90M'a kiğıd keac kaldınlarak l!lıtılmıı salonlarda dahi yetiıebilir. mizi anlıyoruz. Bwadan sonra gene 

~lemdi, mcacviıli fidanların ömrü ıeJcfı çıkuJacak resim veya marka- Yalnız bu nehatlann aaksılannın al. her taraf karanlık ol117or. 
kısa <Jeğildir. Yazın açıkta bahçe- nm k.&hbı meyvanın tam ortasına bna derince birer tabak koyup bu Lokanta vaaonunda herkes çıok
lerirnizi süslemekle beraber. kııın tatbik edili •• Kalıp ince ve IJlk geç· tabak daima biraz su ile dolu bu- tan yemeğini bitirdi. Garaonlar bir 
aıcak sera r camekanlarda da ya- mez kağıddan, pe}ilcülden, jelatin- lundurulmalıda ki fidanlar diplerin- *? e~. ~tab.ilmeleri için kalkıp 
prlar. Hatta kolyoslardan çelik alı- den yahut kauçuk bezde11 yapılır. den suyu emsinler. Haftada 2 _ 3 ~tmemın l:Jeklıyorlar. Fakat hiç 
narak camekanlarda kışın bol hol Meyva üzerinde yapıplt vaziyette defa sulamak Ufidir. Fujerler lı:ati· kimse yerinden 1amıldanuyor, ne 
çelikleri kolaylıkla köklendirilir. durahilecd:.'. olan kahp gerilir ve iki yen günC§ istemez. Pencereye ya• kır:"~ mantolu kadın, ne de suvare 

Çelikle yetiştirilen fidanlar ayni ucu birer topla.iğne ile raptolunur. lcın bir yerden ııık almalan kafidir. elbıs~h kan koca... C~enin bu 
ana tipleri ~ibıi fidanlar husule ge· Kalıp daima mcyvanın en fazla gü.. Yan yarıya hında toprağiyle çürü- Yaktind.e onlar suTare el>-...;,le va
tirirlcr. fakat tohumla yetİ§tirilen net gören tarafına konmalıdır. Gü- müı yaprak aübrcsicden ya dmı karlı bır hal alıyorlar. Yalntt koca, 
fidıınlar arasında lı:endi kendilerine, neş lcalıt.n ıek.lini aynen meyva harcı severler. Salonlarda yap~ak.ıa! beyaz gömleği ldrlendiği içia ~ İs· 
becek ve aindJerin yardnnı ile üzerinde husule gelmesini temin üzerine haftada 3 _ 4 defa au pÜ• ~asyo1~d'l_a•n ,~celbe aabn ak1iiı1 .. "' . kınnızı 
vukua gelen ilkah neticesinde yeni eder. lc.ürtmek la.z.ımdır. Çoğaltılması to- .ıı:are 1 uır .ıı:ov oy göm 4lıi'İ giyiyor. 
çeşitler çıkabilir. Bundan dolayıdır Bu basit usu1dür. Bir de meyva h~ (spor) veya anaçlann <Üple- S_iyah. smo~nle bu gömlek çok ga-
ki, kolyoslann hepsinden tohwn top• üzerino gece ayni fotograf kaiıdı nnden ayırmak ıuretiyledir np hır tesır yapıyor! ••• 
layıp tohumla fidan yetiştinnek da- gibi bromürlü eczalar sürülür ve İıt- • Hiç kimsenin yerinden bllı:ma· 
ha foydalı ve karlı bir iş olur. Bil- tenilen resmin pelikülü meyvayıı maaına sebep Marlene

0

nin 'Y&aonda 
hassa aç.k yeşil yapraldı çqitlerl, mlaca tathı"k edilir. Ayni fotograf bulunmuıdır. Marlcne, etrafındalı:l 
•çık kırmızı ve san kırmızı renkt-e ameliyesi il~ resimler meyva üzerin- bu teceuüa binine dikkat etmiyor. 
yaprakları olar: çeşitlerle sık ve ka· de tesbit edilmi~ olar. Ancak böyle Kısık bir sesle bana anlatıyor: 
nşık olara~ dikerseniz bunlardan meyvalar eczalı sularla banyo celil- - Artist olmak iatediiimi aöyle-
alınacak tohumlardan k-mdi kendi- mez ve yenileceği zaman mutl.ka diğim zaman annemin aldtfı tavrı 
rıe yeni çct,tler verebilecek fidanlar kabuklan eoyulmak ~zımdır. Cü- bugiin gibi hatırlıyorum. Bir dakika 
meydana gelir. neşin tesiriyle böyle meyvalar hem sükUt ettikten sonra kedeü1o, ~zgjn 

Kolyos çiçekleri 2 - 3 giinde solar resimli hem de resmin etrafında bir tavırla: cNc istersen yap r Bu 
ye çabuk tohuma yatar. Tohmn renkJi komiflerle sü lcnmi~ olur. acıya da tahammül edeceğim. Yal-
l:csderi de çabuk kuruyup çatladığı nız ıunu düşün ki baban senin ~-
için çolc küçük, adeta toz gı"bi ince tist olduğunu görmek.teıac ölmeyi 
olan kahve renkli tObumlan uçar ve Ağustosta tercih ederdi. Kararın kati itt hiç 
etrafa saçılır. Tohumu almacalc da- olmazsa ismini deği~tir.> 
nuzlıtc fidana iıaret koyup tohumla. çiçeklenen ağaç Mektepte 
rını her gün kontrol etmeli TC to· Ertesi eünü Mu: Reinhardt

0

ın ti· 
laum keseleri henüz tamame11 kuru- Sıcak iklimlere mahsus nebatlar yatro mektebine Marlene Dietrich 
madan topla""" go .. 1-ede 3 - 5 g -un gibi mutedil ve aog .. uk iklimlere R ""t b ü -'L b , . · 1 '- d d ' ld " J •.- q; u u et sıcw.;: ve rütu etü mu· nnmıy e .ıı:ay e ı ım. 
kadar kuru:tu'lı:tan sonra tohum lcu- mahsus nebatlar dahi vardır. Bunla- tedil :i'Jdimlerfo nebatı olan eğretli ilk defa olarak sahneye Şak&pir'in 
tularında muhafaza etmelidir. To- nn her biri senenin muhtelif zaman- otu çeşid ve cinsleri saksılar içinde cUslanmıı hırçm kın pi,....inde 
humlar ekileceği zaman kavuzlann- lannda çiçellenirler. lstanbulda yqamakta zorluk çekmezler. To· küçük bir rolde çık-.m. Piy .. i 0 y
clan çıkanlmalı. temmuzda büyük çiçekli hatmi ağa- humla yetiştirmek için mutlaka sı- nıyanların hepsi Reinhardt' ın tale-

Kolyos tohumu yan yarıya funda cı çiçek. açar. Bu ayda bütün diğer cak seraya lüzum vardır. Salonlarda besi idi. Kendisi, ağzında aönmüı ıına katıldım ve beklemeie baıla- beni figüran yapmadı, bcniın~ 
ve yaprak çürüğü mahhituna ekilir. ağaçlar çiçeklerini vermit ve mey- bu iş biraz güç olur. Tohumları kül l:ir sigan bulunduğu halde kuliste dım. Rejisörler geçerken içimizden lenmek istedi. Bir ay sonra .Sieb" 
Ekim mevsimi fUbat veya marthr. 'Ye yahut tohum bik bağlamıı hulu- gibi ince zerrdeıdir. Kua veya ça- duruyor, alçak sesle bize talimat bazılanna: cSen, aenb <Üye ipret zevcesi :idim. 

Tohumlar 0-rıu-Jm-. Fide'--- 2 _ 3 nur. A;-,..-tos gı"bı" senenı"n en sıcak ki k'li On b · d p· '- d - _ıı"yorlardı Tabı... b 1 t - -
1 

k ' ....... ıcı- .. - na ara e ı r. eş günde çiın- venyor u. ıyes ço&. iyi oynan ı. tXı • ı un ar aınaı - Aradan bir sene geçti: bir. Y 

<lefa ayr.i harca pşırtma ediür ve ayında yalnız bir ağaç vardır ki, lenirler. Topluiğne başı kadar lr.ü- Fak.at ben pek muvaffak olamadım. lan, §imdiye kadar tecrübe edilmiı ğum oldu. Küçük Maria ... !Iı:ı 
ancak haziranda bahçeye dikilir. zarif ve cazip renkli çiçekler açar. çük enbatçılı:lar meydana gelir. 2-3 Reinhardt memnun değildi. Haya- olanlardı. Rejisör bunları d'erhal bir apartım::ında oturuyorduk·. A.·.'t 

Bu ağacın fenni ismini yanlış ez· defa ı:ışırtmaya muhtaçhr. Ekilme lnta dalmışım gibi oynadığımı söy- kullanabileceğinden emindi. Diğer· bman ferahtı, pencereleri bır. tır'. 
F J l •• t•ı• ? bcrliycn Rum bahçıvanlar Riku- zamanı ıubnttan nisana kadardır. lüyordu. lerine ehemmiyet vermiyorlardı. çeye açılıyordu. Annem sevincı 

U nası Ure l tr • triııya adiyle bu ağacı yetiştirmek- Tohumları yapralı:larının altında Mektepte ilerilemekliğim pek ya- Vakit öğleye gelmişti, bundan deli gibi idi. Ben de ınef11
11 

Ful, bu mevsimin en gÜzcl kokuİu ted:irler. Ağlacın hak.ı1ci ismi Sarje9- yanyana muntazaman snalanmıı va~ oldu. On defa artistlikten vaz· sonra kimse angaje edilmezdi. Ci- dum. Sahneyi, sinemayı unutt 

trcmı"adır k" "d" d B' · · knhve rcng"ınd- tohum .,.eselor·ın"ın gcçmemı" tavsı'ye ettı"ler. Ben ••bat vardaki küçük bir birahanede bir d" d çiçeğidir. Bu fidan iki metre kadar • ı çeşı ı var ır. ırının ... ıc. ..,._ • b mu znı:ıne ıyor um. o, 
büyüyebilen küçük bir ağaçtır. Suri· çiçekleri erguvani pembe, diğerinin içinde bulunur Böyle yapraklar be. ettim. Arkadaşlarım az çok para parça ıam on yiyerek bir bardak Bir n'k§am koca.mi~ biTliJcte r 
yeden Mersin ve Antalyaya getiril- açık eflatun rengindedir. Ağacın çi. yaz bir kağıd üzerine sıralanacak kazanmaia başladıkları halde ben bira içmek üzere yürümeğc başla- nam kahvesinde birleşecekti1'· 
m~ olduğu halde Mersin veya An· çekleri aümbülü andınr. Yaygın ve oluraa 2 3 gün içinde keaeler lı:endi henüz talobe idim. Annem bana bir ~nn. Yanımda benim gibi hayal su- zamanlar rejisör Korda"nın f11ıJll ..ı. 
talya fulü adını almııtır. Baygın lco. dayanıklıdır. Ağush>aun ilk hafta· kendine delinerek minimini tohum- ıey aöykmi~rdu, fakat kederli utuna uğrayan bir genç ktz vardı. idi ve eğlenceli bir filim çevrili1~,..-
1msu ~ çiçeğinin 3 • 

4 
gün dayan· eında açar ve on bq gün kadar de· lar, kağıd üzerin-e toz gibi dökülmüş gözleri beni pek müteessir ediyor- Konuşmağa ba~ladım. Bu genç kız Kocam yorgun ve endişeli bıt .• • ı vam ede A" ·· d • k b k olur. du. Bı"r Lere art=-• olmag"a azmet· şi:md.iye kadar birkaç defa i• bul· 1 k h ld" E • .ati"' mnsı Kıymetini arttırmıştır. Cirid- r. gacın gov esı a u - .ıı: ..... d v Yır a a veye ge ı. rtesı ;. .J 

de, Mısırda ve Rodos adasında da auz ve serttir. Parklar ve bahçeler mi~tim. Mağlubiyetten ise ölmeyi muştu, ıtü yolar hakklllda az çok çevrilecek sahne için iki filllpr . 
·,.· '- k tl'd" A l k tercih e<Üyordum. Cecelerı·, bıçk~ malUmatı vardı. ih · d B ) ~11 

yetiştirilir. Bu nebat yasemin famil- ı,.ın çoıı: ıyme ı ır. ~ı ıınara top Hıyarneden . K tıyaç var ı. un ar bir gece .ı -L-- .b •.. .__ L k'll' 1 '- nklarla ag"lıyor ve "---ı"m gı"bı' uyu- - imseyi tanımıyor musunuz~... . d d d kl--_ı• v• yasındandır. Fenni ismi de lumi- .......,,.a gı ı yu~eıı: ve ıe ı ı o araıı: DQl d.i d rcsın e ans e ece cruı. · _» 
num Sanbac' dır. da yeti~ilir. mayan annemin bu hıçkırıkları duy. ye •or u... geçti, kimi bulacağını bilrniY'ol"' 

acılanır? maması için başımı yastıkların ara- - Tanımıyorum. Birdenbire: 
Suriyedc fidanın dib"ınden h•kıran Bu aiaç 3 - 4 metre lcadar yükae- O h ld · b 1 • l · "d " sına sokuyordum. - ~ e ış u mayı naaı ıim1 i$ 

dip sürgu""nlen"nı"n ko"' klenmı·,. olan- le bilir Kı ... n yapraklannı do~ker. Hıyarların -·la ııt - _ı· s· · · · · . l - Bir defa beni tecrübe etse.~ı.~ v - ,.. -.. nma ya ıusuz Mali vaziyetimiz iyi deg"ildi. l-ler eoıyorsunuz. ızın •mınızın isteye ıJPp· larını ayırara'- dı"kerler. Kumlu, m"ıl- Anar o1mu .. ag"acın _ı·"-ı"nden b"ı..,.o'- '--lrn••la-nda f'd · · 'b· · L 11 ıl b 1 dedim. Bir müddet dü•ünd ıı; ... <llD .,. &. Mı .... • " n 'ftya ı anın uza- halde birkaç para lcazanmaklıitm ııınnesı, ne gı ı ışte ıtu an a i ece- v 

li, gübreli toprağı sever. Bilhassa fı,kınlar sürer. Bu sürgünlerin etra· makta olan uçlarının ezilmettinden lazımdı. Bir sabah Ufa stüdyoların- iin.i.z.in bilinm~si !&zamdır. Ben dai· sonra buna razı oldu. ~ 
yarı yarıya \.ere mili ile funda top- fına biraz toprak yığılırsa. olduğu veya çiynenmcırindeın ileri gelir. Her da fieüranların beklediii kapının ma oda hizmetçisi rolii yapanm. . Ertesi günü ilk defa olar•~ ;,f rağı en muvafıktır. yerde icöklenirler. iki halde c!e bu nebat derhal to· önüne gittim. Korku, hicap içinde Bu sırada igirn azdır, çünkü ekseri- aınema stüdyosunda idim. Her t~ 

Antalynda her ful aakaısının top- Köklenmiş eürgünler çılcanlaralı: hcmlarının kemale erişmesi için Eaa. beklemeğe baıladım. Burada bir yetle harici sahneler çevriliyor. Siz ıt1klar içinde idi. Yukanda bir "" ıağına bir sakıikabağı koyarlar ve dikilir. Se..diği toprak killi kumlu liyete aeçer. Bu faa]iyet meyvanın 9'.irü ~ insan vardı. içlerinde Rus belki talebe, yahut büyük 'bir balo· j~ktö~~. yanında bir putreli~ tl,t' 
orada çürüyünce fidana fayda ve- Te biraz da gübreli topraktır. Kum- terkı"binin bozulmaaiyle b-.şlar. J9te ııeneralleri. yqlı Ye genç kadınlar, da davetli ro1ü oynayabilirsiniz. rıne ~.ı&ı otur~uıtu. Asıl art~ 
rir. İatanbulda kJftan korkar. Ada- lu çürümüı gübreli bir harçta çe· bu deği,me baılayınca, hıyann da eaki azti.etler \,olunuyordu. Bana, Suvare eJbietniz ıvar mı') den zıyade benımle mCfgul o ]ıi' 
larda bile kışın açıkta yaşayamaz. likleri lr.ölı:lenir. Çelilc çiçeklenmeyi et kısmı acılllfır. yeni gelen bu genç kıza i.tihzalı na- Baıımı Mllıyarak: cYokb iıareti ciddi bir tavırla bana bakara~...-: 
Sera veya camekanı olmıyanlar 
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• müteakip, yani eylulde ve gölgeli Acılaşma bir kötü vasıftır ve çe· zarlarla l>al:.ıyorlardı. • verdim. C.nım çok aıkılmııtı. J§ ıeıyler anlamak iatiyordu. Bu ~-iulc.ıan mahfuz aalonlarda fulü ba- bir yerde yapılmalıdır. tidıin bütün döllerine intikal eder. Marlene saatin epeyce ilerlediği- bulmanın bu kadar aıüç olacağını mm beni. ne~;~. aü~el ~uldıJ e .. 

nndırabilirler. ful çelikle le-tiştirilir n1Bund~nhdola1yı todh~mlulı: olarak ay- nin farkına vardı, ayağa kalktı. Beş altlırndan ıeç.irmi:yorclum. Yanımda- anlamak ıstedıgını hıssettun 
11 

p 
ve ar tırılır. • aca&. ıya..' an aıma sula~ağa ve dakika ıonra lokanta vagonunda lı:i k~:r bana yardım etmefe karar ~a~J.n it~a~en Na.at ba;!•:~ 

Çc.:liklemenin en müsaid zamanı Meyvalar niçin ÇJyllememege itina etmek lazımdır. lcimae kalmamııtı ırermı~ti. Kolumdan çekerek: omımde yenı bir yol açıldıı-' 
ağustostur. Her çelik o senenin sür- Topaç ve yamn yumru ııelc.iller ıllan E t ;·· b h - Ben bir aahne vanınm m1ı1avi- ladım. ~ 
müş ve odunlatmlf dalından alın- keselenir? hıyarlar acılapnaya çok münid ol- r eıı aa a nini tanıyorum. figüranlan 0 ttçer, 
malıdır. Çelik ilıerinde 2 _ .f yap- duğundan bunları tohumluğa ayu- Sabah kalkınca Marlene'yi kom- sizi tanıtayım ..• dedi. O 
rak bulunması kafidir. Dalın YC§il Meyvalann istisnasız olarak bir mamalıdı.. Körpe kalan ve damarlı partimanmda aradnn, bulamadım. Küçük bir kapıdan giıdilc, bir M E V L Tı ~ olmaması lıizımdır. Çeliğin 4 _ 5 çolc düşmanı vardır. Ba~ta böcekler gibi göatedşi olan hıyarlar acılaı- Klüp vag0etunda, barda da yoktu. koridorda ilerledik. Sanpn genç bir Merlıwn Ali Hamit oğlu ~ s ~ 
santimetre kadar uç kısmı yan yan· ve sonra arılarln kuşlar gelir. Mey· maya en az müsaid olan bir çeşittir. Bütün vagon lan birer birer gezdim, adam hazırlanmakta olan dekorlara kat Hüseyin Sadettin Arel ~e O' 
ya k.arıııtırılmı~ tatlı su derelerinden valan henüz olg\.Sllaşmağa başla- Patlıcan da ayni ıebeplerin tesiriyle yok yok . . . Nihayet kendisini en ge- bakıyordu. Genç kadın hu adamın Bankası Ca~ate ,u'b~si müdür.~~· alınmııı mil ... e funda toprağı mahlii- madan ve ıeker1enmeden, Itağıddan acılaşır. ridelki terasta buldum. Bir koltuğa kolmıa dokundu, izahat Termeğe man Dardaganın yegeni ve nıut jı 
tuna dikilir. sulanır. Sera veya ca- veya tülbent gibi hazırlanmış bez- ,.--"""!~---------- oturmU§. etrafı seyretm~ğe dal- baıladı. Rejisör muavini bana dik- hit Mehmet Muratoğlunun Jşt11:,t m~kBnda gölge!; b;, ye<c göıüriilü•. den mamul kmle• ;ç;.e almak •u· mı,ıı ..• Ayağ>nda la.Ula pantalon. katle baka<ak bunlan dinledCten •• z.,,.,.k o.ıaokulu firik öğ"""" 1r Eğer cam fanus varsa, saksılara rctiyle düşmanlarından korumak Sorunuz so··yıı·yeıı·m' ba~ında bir kasket vardı. Çehresi ıonra: Nejnt Be1ıenerin kardeıi yol ı;:J, .... 
birer fanus konursa çelikler daha ça- mümkünaür. 9 1 daha ince, daha küçük, gözleri da· _ Pckiila yarın ırelip ben· gö •. ahhitlerindcn Natık Besener'in ıJ1 
buk. k?klen"r. Camekan ve serası Meyva keseleri yağmurdan ho• ha mavi görünüyordu. Birçok pi· ve kapıcıy~ Sieber'i gör~eği~ na ithaf edilmek Wıer-e 22 Te~~d' bulunrr.ıyanlar salonda cam fanus zuLnıyacnk evsafta olmalıdır. Mey- Bağ, bahçe ve f!!V ziraati yeslerde meşum icadın rolünü oynı- söyleyiniz. Adım ~eber' dir, R-udolf 194 ~. Salı. ~ün~ Aksarayda ,. v:~ 
altında çeliJ yapabilirler. vaların keseleıımesi onları biraz geç mevzulanna aid müşküllerinize yan artist hu mu idi)... Sieber ..• dedi. camunde ikindı namazını D'lut\1" K•ı•n •«• -vey~ ""lonu.n. hameti kemale .,d;n,.e de he• meyva 1~ bu •Ütunda cevap milecckı;,. O.ıal.Icta p.,lak b;, güneo vudı. ÇUmken gonç kadoo memnundu• mevllidu nebevi okunaeakh;· ~;i" 
17 den aşagı duşmemelıdır. llkba- ltesiz, beresiz ve böce~ kurt ve Diğer ziraat mevzuları hakkın· Şimdi Kansas ovalarını katediyor- - Kurtuldun, seni muhakkak fi. ba, tanıyan ~e s~ven dostlarılc 
hn~da artık çelik!.cr~ köklenmiş ola- yumurtasından ari olar~k yetişir. da malumat istiyecek okuyucu- =~~~:Macerasını dinlemek için güran olarak alacak.'. diyordu. zevatın teorıflcrı rica olunu~ 
c.-ıgından daha buyuk saksılara alı- En ziyade üzüm, elma, armut çe· larımız, posta pulu gönderirler- - Acaba öyle :saİ) • n~rl~r . .. Bu defo toprağına biraz da şitleri keselenir. Diğerleri erken ol- se mütehueı•muz kendil•ine - Deme& b~ ..Jia\ Berlin.de 'Kir - Muhakkak öyle .•• Satıa ba1u- Mehtap eğlenceıı ~ çurqmuş L·oyun KÜbresi koymak fay. lgunlaştıklar. için kesclcnmeye ihti- mektupla cevap vCTee~~r. Miiclyonun önund~I fttrftranlann ,İna C:hUat etmedin ıai) Bakırköy Kızılay ~ln~n: ftO~ dalıdır. lyaç göstermezler. l anıe:ına katıldınız... Fimft.anLL yen·ne ?_..l! pllj ga.ztnoeunda Kızıl&y BıtıkJrltM~ - i.nt. .• Yüzler• ...._.., •-- il'& IMHY&Ç belinin mehtap etıenceel 9 d"'~ 

· ~ç bclm 1 r Ay•~•. S.0- ettma.~ a.kpmldır. 



Odun fiatleri 
Bazı. odun 
yüksek 

tacirleri tespit edilen liafin 
olduğunu bildirdiler, liatlerin 

yeniden ted!/ıik edilmesi muhtemel 
• 

gencın 

muhakemesine 
başlandı 

lrıwiliz - Amerikan müfterek menfaatleri bu iki büyük 
demokrasiyi denizde iflJirliğine g6türmüştür. Bu işbirlifi 

yakında havaya, nihayet kıtaya intikal edecektir 

Kara harbi RUsyanın geniş etmekte ile de, Amerikan devriye,mentaaU iktizasındandır. 
tapraklan üzerinde bütün şidde- gemilerinin ve personelinin de- 1'1lhakika Atrikaya giden Cenu
tile devam ederken, denlı harbi va.nılı mırette yıpranmasını ve bl Atlantik yolunun velev ki bir 
Atlantiğin vAsi sahasında ilk hı- külliyetli mahrukat sarfını mu- kısrrunda olsun, devriye gemileri 
zını muhafaza etmektedir. Kara- clp olduğ\ı şühesizdir. Bu itibar- gezdirmek ancak bu sahada üs
da mo~ize ordular, denizde ve la devriye sahalannda bir üs te- ler temin etmekle mümkündür. 
havalarda tahtelbahir ve tayya- mini zaruret halini atmıştır. Bunun için en müsait mevkiler 
reler zafer kazanmak azmile çar- İslandanın Amerikalılar tara- Açores ve Yeşilburun adalarilc 
p~aktadır. tından işgal edilerek bir üs haline Afrikanın garbindeki Dakar Fran-

Sada Zeki mabkemede Alman - Rus boğuşmasile geniş vaz'ı bu zarurete karşı alınan ilk sız limanıdır. Gerek nakliyatı cm-
Oç glin evvel. blrtnci aıtırceza. mah- bir nefes alan lngiltere, büyük öl- tedbirdir. Filhakika lslandanın niyetlcmek ve gerek bu mühim 

'kemesln<le, traYatmdan tni olarak çüde hazırlanma fırsatı elde ede- Alman işgali altındaki Norveçe nokta.lann Almanlar tarafından 
Bir odun deposu çıbrdıl!_ h!r sustalL~" Ue u~!rcıi eşi rek Amerikadan malzeme nakli- yakın.lığı dolayıslle, bu adanın Al- işgal edilmesine mfuıi olmak icin 

""' &ddıll oldurmete .,._,.,us e .. ııı- ' 1st .ıı-.ou yıl için <>d :ntia. yat.alanan zeltlnln, bu suçun- yatına olanca gayretini sartet- man 11Cll)ına maruz kalmak ih- Amerikanın bir an evvel hare:ke-
lzarn! satış fi ti una ko~ulan sal edilmekte ve İstanbula da Aza- dan dolayı Mqhud suçlar kanununa mektedlr. Amerikanın İngiltereye timalile Amerikalılar taraündan tc geçmesi beklenebilir. Zira bu 
ler tarafınd a heri birçok kımse- mt 80 - 100 kilometrelik bir me- tevfikan muhakemesi, dahiin ~edd.een harp malzemesi yardımı için ka- işgali bu tehlikeyi bertaraf etmiş mevkiler de Amerikanın emniyet 

an nyrctle ka~11an safed ti .1 • .sonra. lklncl atır ceza m kemc:ı1n ad . .. nı1ştır. Yent h . ·-r - en ge rıımektedır. Buna yapı'Jnııştır. bul ettiği tcar ve İare kanununun bulunmakt ır. Islandaya uslen- sahasından maduttur. 
geçen Ylla n= a göre, fiatler ~en, fiatler, hariçten ithal Zeki iki jandarma ve blr polis mu- tatbik mevkiine konmasındanberl mekle Amerika, Atlantiğin şimal Amerika henüz Avrupa harbi-
16() kuruş yük :an. ~eki başına cdılen maddelere nisbetle daha zi- ufa.za:,ında suçlu mevkHne ceUrlldl. lnJliliz donanmasına düşman tah- yolunu hem daha iyi ve hem de ne müdahale etmemiştir. Fakat 
!eçen sene _kseselm~ır. IE.'..sasen yade yükseltilmiştir. Balbtiki Reıs, usulen hüviyetını ~it ~t.ıkten teltahirleri hakkında haber ver- da.lıa az devriye gemisi ile eınni- İslandayı işgal etmek ve malzeme 

bu 
yu k <>lan ftatler nakli .. ti . ' sonra bu i§t namı yaptıı; ..... ı sonıu. ze- A---· d kte kr t . sene b\isb-ı·· ye ucre ermın artmış ol- kl k~cl!iilnln kardefl Radl'yl öldür- me~e memur Amerikan harp ge- yetlemek irnkı.uıuu el e etme - na ıya ını hlmaycsme almak su-

haklı şikayetlereu un arttınıınc;.a '!nası, hiçbir vakit fiatlerln bu mÜı alc:hllunu, falcat babası_ ~~eu.n mnerl Atlantikte muayyen bir sa- dir. Bununla beraber, Amerika retile At.Jantik meydan rnuharc
ltn İstanbuld bYol açmıştır. Ha- şekilde 160 kuruş birden artma- ba Sıddık tarafından ôldllurülddüğkıinü, haya kadar devriye gezmektedir. kendisi için emniyet sahası addet- 1beslnin şimal cephesinde bilfiil 
,_ a ulunan yüz b" sın intaç . bana rağmen, bu ikl clnaye n e en- w • , • • • • ~rce çeki od ın- ı etmemektcdır. dlslne yükletilmek ıstendiğlni. hnttt\ Son zamanda devriye hududu tigi Atlantikte sevkulceyşı bır ıleri ımevzı almıştır. Cenubı Atıantik-
llkba.harda ft:ı_un ~emen hepsi Öğrendiğimize göre, şehrimiz- son zamanlat'da anasının da. bu Sıddık İngiltereye doğru biraz daha tem- mevki de temin et.mi§ bulunmak- le bir üs elde ettiği takdirde, bu 
bsnu da gM> 'edil~ ve bir deki hayır sahibi bazı odun tacir- taratınd~,!~~~ncebiledt"ııerebk, bıaununraı:- did ed1Irniştir Amerikadan İngil- tadır. Muhtemeldir ki Amerlka!meydan muharebesinin cenup 

~.,.en seneki stôkl rd 1 . . .. w strlle öld~ .... u, un un ra ..,- · . İ . . . . a.rtınıştır. Binaenal a an eri, bu fiatlerın yüksek oldugu mm, Sıddıtm gayrl mevkuf olarak tereye en kestinne yol, Amerika pek yakında kendi kıtasıle ngil- cephesıne de fillen fştırAk etmış 
Iİ!ndiki mar et fi ey~ bunlann hakkında allkadar makamlara muhalc:me edllm~te bulmımasma ta- sahilile İrlandayı vasleden hat tere arasındaki kest.i.nne yolun 1 olacaktır. Amerikanın, Avmpa 
hesap edilm~ h atıen üzerinden müracaatlerde bulunmuşlardır. hammul edemedığlnt,_~e ~1unu~;~~ olup Amerikan harp gemileri bu tamamını da harp gemilerile harbinin kaı·a ve hava cephelerln-
•- ~. alkı haklı sur t B it· rlle Tevkifhaneden çııu.n r m t i...ı .... ı ruh ed kti d .. .. . 
'wc endişeye dü .. . •. e - u ıbaı1a yann toplanacak ko- nsıtasne teda.rlk etutı sustalı ı:ak1sı- yolun emniyeti için İngiliz do- .kon rol -l"' de te ece r. e gorunmesı ancak Atlantikte 

Odun ~üştur. misyonun odun ve kömür fiatle- nı kr.ıvatınn saklıynrak, mahkemede nanmasına yardım etmektedir. Alman tahtelbahirleri, Ameri- toplarının ateşe başlamasına bağ-
auı ıniktarda e etimizdeki meb- rini yeniden tedkik etmesi kuv- ~~e!:dQnnetı ta..~rladıtmı açıkça İkinci bir yol da GroenlAnd ve İs- kadan iki ana yolu takiben doğ- lıdır. 

ormanlardan 1stih- vetle muhtemeldir. soy • 
8 

dd·'". hk htd landa adalarile Şimal! tskoçya nıdan doğruya Britanya adasına Denebilir ki Amerika Avrupa 
Bu arn, ı ı& ua ma emeye şa . . _ . . . . 

B 
olarak gethilcU wı dlnlendl. İkl kardeş olup bu yol emniyet bakımından yapılan naklıyatı tehdıd etmekle harbine mudahale ıçın bırınci ro-

eşiktaşta Ayak Labılar arasında, muahelteme esnasında. mil- diğerine müreccahtır. Zira Kana- kalmayıp Amerika ile Afrika kıta- lünü oynamış, ikinci role hazır-
R nakaşa başlamaktn old"uğu bir sırada d h·ı·nı tak.be i ı um,. _ sı arasındaki muvasalaya da ma- lanmaktadır. Ge,.,..i bu iki role 

I"~ - reisin müdahalcslle munaknşa. dur- a sa 11 ı n Ş ma e J~se . ·-: " 
Q( okullardaki yobul la duruldu. len konvoylar evvela Groenlanda n1 olmağa çalışmaktad1r. Ameri- başlamak ıçin uzun tereddud 

ÇOc-lara yardım te;:~!,n ~lhad.ı&ddi oene l&hld oln.nı.k Adliye komtseı·l uğnyarak düşman hakkında bu- ka btr taraftan doğrudan doğruya devreleri geçirmiştir. Fakat harp 
ce • u Salih Xaraall, jandarma onb~ısı Ah- radan malümat aldıktan sonra !nglltereye yardım ettiği gibi, dl- fl!nına müncer olacak üçüncü 

ıntyeti kongresi Ştbrlmlzin bazı tanınmıt kl11ldura. llM<IAtAf~· j~anna Ahmed Bilgin İslanda adasını tutmakta ve ba- ğer taraftan kendi vapw·Jarile Af- rolün ikinciyi hemen takip etmesi 
t .... -1 d . i1essese Te ı Küsen dinlendiler. Bw1lar, ze- l . .. d · ~a.n ı m ıerl flat müralcabe llıomlsyo- tinin muhakeme sırasında knı.vatın- dehu İnglltcrenin şimalindcki fs- rikanın cenubundakl ngilız mus- muka derdır. 

Betıt\a.f ~ ~:1~~t~~.=~~~~~ ~ Çlkardığı ~ustalı çakı ne Sıddığı koçya limanlarına yol vermekte- tcmlekelerine ve en mühim ola- Hulasa; İngiliz - Amerikan 
~ n.n1nn. w--..ı- rotsul ço- Jfuıde 

25 
'fe ~uk ayakbtnıa:rma. da ôldunnek lsteditlnl, fakat mani ol- d" rak Kızıldenize büyük nakliyat müşterek menfaatleri Atıantik 

---•ıgresı dün B ----.T"t.1ntn yıll::k duklan için, bu ctnaye\in vukun. gele- ır. d . . . ~a Dr. Raın eşlktaş Ha.lkcvl sal.o- y(izde 30 klr hft.ddi tayin edllmeetni .,edi~i anlattılar. Diğer şahld Polis Fakat Amerikadan itibaren bü- hareketine geçmiştir. ~Alen 25 meydan muhare~sin .e ~u 1k.1.bu-
altınc1a toplandı Kanı.mızratın retslıği ıstcmlşlerdlr. B. Sadeddln'ln Adliye vetnı ne ımra- yük bir yarım daire teşkil eden vapurdan mürekkep büyük bir yük demokrasi ıdareyı ışbirlıgine 

rıtk~ye cemi-- mıwn .... - Komisyon bu talepleri tedklk etmiş lı'yn gıtugı arJaşıld~dan, bunun bu yol Amerika _ trlanda arasın- kafile yolda bulunmaktadır. Ame- götürmü§tür. Bu işbirliği şimdiki 
nıutccnvız h """" ·-- beş bl- ve "fnzi:yett •Yl*ka'bıcı1ar cemiyetin- dlnlenmeslnden sarfınznrar edildi. ' . . i tl tik 11 h ld d izd i k bi i 'ik rt~ıı. Partı ldaa11rsıever ba.!ıın e'2>e- den sormtl§to.:. Cenıtycı bu kAr had- Bunu müteakip müddeiumumi tevsii daki direkt yoldan takriben 1800 rıkanın Şımal A an. . yo annı a e en e se, ya m r ı::, .-

tıı CubukÇUo~Jure 1~t!1etı :reisi B. Züh- lertnin çok yu~k oldu~unu bildir- tahkikat lçln blr talebi olmadığını mil bir fazlalık arzetmektedir. emniyete almak tedbınni Cenubi 1 balde havaya ve nihayet kı aya 
Jl~~~~r~oıc gel~~~ reıst B. ~i11'ra~~~~~~::1::~ray=~ söyledi. · Norveçin şimal umanlanna üsle- Atlantik yoluna da teşmil etmesi intikal edecektir. A. n. 
1ılına id h tcdkık olunan bir d edecektir. Z~~· müdafaa şahidi olaraK altı ki- nen Alman t.ahtelbahlrleri Groen- :z:..-1 
hra a esabatından 8 e;s ~ı götıtcrdi ve bunlann Sıddığın ana- 1 G • • N • • N AN s • K L Q p E D • .. !rıtıb~ınl.n olunarak bunun~ ~r Kabakçadaki kazada sına ltkcnce ettiğini, 210rla evini sat- and - İslanda yolunda ~apurlara U U 1 1 ı 
nıe~ı ~r: ltüsrır talebenin ~gfe •;~ t ki . . . tmnak istediğini söyliycceklerını bll- sık sık taarruz et.mektedırlcr. Ge- ~ _ 
!tıttnc n olunmuş ve pek ~d ren ma nııbnın dlrdi. çenlerde bu yol üzerinde bir Ame-
r;ibi ih~ı~~:ara da elbise, a:yakkab~ taksiri yok M&blırıcme, bu mtldafaD. §8.h!,dl?rlt;lıı rika vapuru torpillenerek batı- Japonyaya kuşbakışı 
Rlbl nı ._.~ r a, kitap kA.~d hl B dan ld ön ~eibl ı:arar~ muhakcmeyı onumuz-
l'e daı. et:"""'"1' ICVQ2Unı iedartk • edil e~ hl utn g evvel Ka.bakçadn deki cumartesi gtnüne tıı.lik etti. nlmıştır. Maamafih bu uzun yol 

C t>l 11nuş <>ld 7- m., r ren kuuı olmllf ve bir adam " .. . nl d t ı d ernı:vetı u6u anlaşılmışt1r. tttn geçldl.nde ölü oarak bul utt ' Biclac1 atu"c03& mahkeme.shıdc boY- uzennde Groc an ve s an a Knblneslr.ln dcğişmes!. dolnyıslle. r.ı.bbaıdır. Nüfus 70 milyondur. Mer
kez: Tokyo. :ısı kon~~u ;:uvaffaJo.yctıı me- Yapılan taıhitikata. nazaran w:'ıttec~~ le bir INürme hfıdUeslne mAnı olma- üsleri teşkil edilmiş olduğundan nazarlar J'aponynya çevrildi. SO\'yctıe-

h arc hey .. un: t kkdl~nı celbcderek deıı gece hareket eden 62 nu1non.lı nau~affak olan Adliye komlserl B. taarruza uğradıgıv halde batmıynn rın ve demokro&lerin böyle bir amn- ••• 
~ı:>ları t eşe kur edllmlş \'e katar, Kabakça Sstas:Yonuna giredt Karnall, onbaşı Ahmed Ayaz, .. dıa bir tarnfn nıütcvecclh bir hnrekctc Japonyanın eski tarihi cfsan 1 rle 

eclilrnışur. n::~k olunarak" heyet ibra altmış J&f)enndn OSman lsmln()e blr jan4arma AtJf Küsen ve poli5 ~~ded- vapurları ycdeğ'e alarak bu usler- geçip geçmlycceği merak uyandırıyor. knrışıktır. H:ıkild tarih, 7 nr.i n n dn.. 
~rıı Yılına ald ~klben onünıürdelti lhtıynr da merkebUe birlikte geçkldel.ı fi1n h@er'in takdirleri lçln muddel~ den birine götürmek mümkün ol- Japon imparatorluğunun nefsi v:ı- Yorlkomo·nun •Shogouna ynnl .. nc-

k ve ınuıatte a.21rlanan bütçe ted- geçmekte lm.l.t. Bu sırada tren düdük umunitltk VUAyete bir b'Zkere ne mü- ktadır Diğer taraftan vapur- tanı dört büyük adadan mürekkeptir. ral mevkilni i"gnl ctm"slie bıı lar. 
•e 10 000 l!rn ~olunarak 10,000 gelir çalmış, merirep bundan ürkerek Ü2'J:'- raeMt etmiştir. ma . Nlppon <yahut Hondol, Sikok, Siou - NeUcede, mıkrdo nnc~k m~ne\ i bir 
l'nak üzere ~f trıasra.tı muhtevi ol- rindett ihtiyar; fırlatıp atmı~tır. • K .. ..k azar cin eti Jar bu limanlardan levazım ~e Kiou ve Yeso <yahut Hokkaidol ada- hukumdar hnline ge'm •tir. A k rl 
rn~t1r bntçesı de onaylan- Bu şekilde dfiıen ihtiyar, bnfı ta4- u~u. p ay mahrukat ihtlyaçıannı da temın lan ve bunlnra tabi bir takım kuçük kunet cshO"C.Unı ların et.ne c mlş-
"l Undan sonra "e l l lara gelerek :yaralanmış ve Ölmüttl'ır. faıJı 12 aene 5 aya etmekle beraber kısmen tayfala- adalar. Kurll ve Formose de, Japon t.rH. rlst!ynnlt''t J~,ponY•""3 16 ı1cı • ır· 
~ DU Yapıı&rak " n dare heyet! ae- Hadisede tren makinist.inin bir sun'u hk" ld ' . nna vatanına ttibldlr. • - J 

t kU ed"'n ...... m eski idare h""etinl taksiri aörfilmemicıtlr. ma um O U nnı da değiştfrebilmektedır. Hat- da girdi. Fakat hakim cl.n hain .hln-'lı Ö " .nıı ed -J • ,. Bütün Japon scva.hlU arıı.al~dır. Ze- t i d 
» ker, Fltn"'t GüArit EylcU, AU Rı- Bıuıdan bir nıilddet evvel KüçU'kpn- ta hasara uğnyan vapurlann bu ının dar.lıkt•r ve ga""et volk"nlktir. 

0 
sm' ır . .... enuıı .. ner Zeb T v Ba.b ıı kah ed tö · sallh r. .,. " .. 1868 de, - dnimlo .. d nen - n ·ı a-

rna11 Çok>11tscl n..:ı.:_ rn an~, apurda b•ır ıarda çe V e rot re~ " Üslerde tamirleri de yapılabilmek- Dereler kısadır ve sel halindedir. deler sh~u;ı'luk nizc.n ı nJeuJ n kı-
l liakkı An • .. """'e Arkut, Is· ismlnde birini tabanca lle olduren - ., 
dare heyetine den U.Ufakla yeniden Mustafa Şen iılmtndekJ suçlunun mu- tedir. Toprak altında altın, gümüş. demir, yam ettuer. Slıogoun aı ıırtık IT'·ka-

!:luPliklerJne dBeÇllınl§ ve hesap mü- yankesı•cı•ıı•k ha.kemesi dün ikinci atırceza m:ıh.kt- Amerikan harp gemilerinin bakır, kömilr bulunur. Ipeltç•Uk. ka· doya tabi olmak mccbur!yetlnd,. kaldı . 
.... o~ğlu l.n c Fuat Sarp, Celll mesınde neticelendlrllmiftlr. Şahid . . 

1 
"d dı daki • sl tıt.çılık ilerı citmlşt.lr. Ta\.lı Tc sıcak O tarihten itibaren .Japonya Avrupa 

dört VUbe 
1 

btlhap olunmuştur. On olarak dinlenen beltçl Durmuş demiı- bınlcrce mıl mtı a n .~a_ iklim hüküm siırdü~ünden, nebatlar !!.kirlerine ve şcklllcr!ne uydu \'~ te-
ld:ırc hei•etı ulunan cemlycUn şube tir kl: bir sahada devriye gezmesi duşü- çok inkişaf etmlştlr. Hayvan cinsleri. rakk! eıtl. Ordu ve donanma da ı ui-

nı<'!nisı~ ııone~ı,~~ ~eçl!erok kongre Uyuyan bir yolcunun _ vakf! gecesi, ben caddede dolaşı- nüldfiğü kadar kolay biri~ değil- de hayli zengindir. ke-~~'!!:~lıı üzerinde, 1904 _ ı 9• 5 te 
Seb ~ _m ştırr cebinden 110 lira yordum. Iş&embecı dWEltft.nı önünden dir Bu sahaya asgari 20 muhrip Yüksek iktidar mevkii mikrıdo'ya , Rt•sya. üzerlne znfer temin edileli I:'>re 

Ze tohu J kı J geçerk<'n, yanıma biri ıeldi, içeride . . . yani imparatl)ra aittir. Memleketi na- llh k 1 d 1914 19ı" h l 

k 
m arı aı aşıran ar yakalandı bir şişe, rakı içmekte olan birini gös- veya karakol gemisı tahsıs etmek nrlan vasıtamle ıru:.re ecrer. Ayan ve a 

0 
un u. - " arb 

11 
r üt-

s hze ~ntrol ediliyor te~rek: e:Bu adam katildir, yakala' .. • ıazımdır. Devriye müddetinin hl- mebua:ın tarzında iki kısımlı parla- ;~1~1%:!~:~~n.1i~~ı~-k .g~~ın'!·~1un: 
~l.lklra ı~~~r~ı~ iizertnde ynpılan Dtln Yalov:ı.dan gelen var.'lnla blr :~~~ti~~n g~~~~ ~~~~e~~e=~i tanunda nöbet değiştirmek için mtnto da v rdıi". teıı•lt"keslni a.ldıkt!l.n mruı.da M l:ro-
n~lln.r devuın ctm~~t~fin sıkı kon- ynnteslcUi.lı: valtası olmuştur. hmH.ll Mustnfanın kolundan tutarak dl.'}arı 20 muhrip emre Amade bulundu- imparato:luk •Ken11 den"n <·yalet- nu.ı•yı de ele geçlrdı. M:ı.nr.urı ve ~a.r-
Ytil~U:1~~~ dün ~anıık rio~~~~:~~~ f;1~h~~kR~!~~ı~A;uu~:~:. ~%~~ ~vet ettim. Bana hiçbir mümanaat rulacağı ve 10 muhribin de wtamir- Ü~u~~ ~~ı:~:ın 4~t~~~o~i:~~1,!1ı~~r~ ~ii ~t~f.olist:ı~1 m:fil"indc hfı.ltlm yet te-

birlnı Yako.\l<' '"at:.ı.n D.kr:ın Js:o:n'nd" sırada yeleğinin iç cebinde bulunan bg&ıi ermlekdl. ı~ıış:ı.nblçıktığtımız sırada de ve havuzlanmakta oldugu ka- ====:::::::ı===-=====ı:::::ı=================• 
l t l • n:.ı"l:ırdır Su hı adliye llO lira m ld x. ö . r ara ı e co ne a arnk beyaz . . Ü 'm cdUmi tir · - c;,_., k t n aşın ı .. ını g rmilştUr. saplı blr tnb:lncn çıkardı Ben derhnl bul edlllrse bu devriye hızmctı . sküdar emniyet Kuşçular pazarı ı"çin 
P 

. 'f"ov e Karn~lu hemen vnpurda va- t B · • -atisk .- - . ~lfedar otan beşinci şubeden poU .. bılc~ne yapış •m. ana: e:Mü•aadc et Amerikan donanmasından vasatı memurluğu karsısındaki b" 

25 1
. ayı gızleyen tacır 1708 Onllp Ak.soyn milracant etmiş. ~ıenııu ıd:bdalncMa~kii okludumrşunlayrııbo§nltabl- 50 muhribi meşgul etmekte ol-ı b" l k ld - 1 k ır yer aranıyor 
lra 1 k" Polı ikinci şubcd Ah d 'I' il " • ~ • .... . o. nız r . . ına ar a iri aca Mısırç!l.l'ŞlSl clvnnnda bulunan KUŞ· 

cezaya ma ! ·um ald·ğı t"'rtibnt En;~slnd~·e yn•~;~cıy~ kuışun hnv~ya n~lldl. Sill\hını al- duğu netl~esine varılır. I~gıltere- Ü küdar· r.mnıy-et memurln&u knrşl- çulnr pazarının lstlmlitlc olu n:ısı 
oldu lırmcn ynkı:lamı. t.ır. ~ım ,knrnko.a. goturdüm. Orada, Snllh ye Amenkadan sevkedılen en sır.el!\ buhmnn laofnaların SC'yrlisefl r uzo .ne Kuşçul.ır pazarı muv \.: v n 

<l lvtubarreın isınhıi:le biri m'l~mrosın- Bu suçln ciıımume~hud mahkeme- kaf,!-a~~ kahvede öldllr<.>rek kaçtığı mübrem ve müstacel malzemeyi nott: sın" n mah&wiu okluğu ı;orüt- Sirkeci, Hocasr~ hamamı k 1d'.I. 
h y rınt beş lop p:ıtisk~ bulundu U sin" V<'rllen M rzlfonlu lbrnhlın orııu nn ... şı ı.11 fı. • • •} tr! ın tur. ij kül!ftr ka~mlı •ı bun- lop"anmalctadır. Belediye Ku r ı r 
~ dt', ınu t r lerine verm d ı M hmtıd Öz ve Uşaklı K"'rn Halll oğlu MaktulUn babasının vek!U, cenaze h rnıl seıı vapuı arın grçeceı;, 1 rı ı kıılı.lırılmasınn karar vermiştir P z:ı.n içln ınünns1p ve de\•nmlı blr 
lly~ın<' htıd halinde tcsblt e~llor kc~:~ HU nyın ın:ıhk m de suç.arını 1tlrnrı mn~raflle manevi zarar 1çin de hükfim kestirme yol (Amerika - İrlnnda p l" hr ı Mink olunarak y•kıl ·1ı:t.nı; rer arnştırmııkt:ı.dır. 
rn t tkirıcı c ., mahkeml' ı.v verl!. ctmı lcrdir. P.-ııoyı Mahmud ~z aşır- verılmcslnl fmcdl. arası) üzerindeki devıiyeye 50 nr:ı ı t ml~k aa.hasının bir la::n ı * Vntmnu Hamdlnin idare~'ndcld 

tramvny, Sltkeclde Hi.idavı>nd., 
caddesin<kn geçmekte lltcn Cffll~l far. 
nılndc bir genç, tramva.yaı aııa__. 
i~vmlş, fako.t muvnzenedni tem1ia 
ed mtyerck dü müş, yaralanmıp; 
r,.- n:ı.ı. Esnr..f ba&ta.ııcslne y~~ 
ıır. 

ı - mıc; Hurcyin de ona gozçühılt yapmış Muhakeme bltml§tl. Heyet mOzak~- . . d . yo'a lll1 it ohmacak ve d ,..,.r kıs-
dü • hkcme; Muharrem hnkkınd:ı '" ~"'Lk c~blnl kc mrk üzere Mahmu- reye çekildi ve bir mUddct aonra kn- muhrıp ve şımal yoluna a (Gıo- IT'·"'da citt ': \eük bir parlt vücud"' l!C
b ,0 karnnnı V<'rm~tlr. Basm ta 

1 1 
d"' l Jet vermL~tır. İkl suçlu da aJtıqar l'Rr tenıım olundu. 1 e,ııand - İslanda) bu miktarda tır ı ceı·t· ... tt~.-r MY'lftP.kamı"B. 

~ katara naz:ı.ran yirmi be ~·ra ~~. rv h P ~ mahküm edllmi11lerd r. HU- Bu karnra nazaran Mustarıı. Şen on muhrip tahsis edilmek ihtiyacı Ih :ı.n '1ü' " li ve Belettlr Reisim 
le ~oza~ öcteıneğ<'. bir hattı.• nıı\dd't- rey ııln y&.,"l. kü"~lt oldu~u"l.dnn ce7.ası 1 lk1 sene beı ny mUdd~tıe hap.se, mak-' k tn....ıli d nanın J. " v :ı : ..ı---•:. btı busust ı t hat ver-

e dukkanı scddedUmc{;c m:.Iıkü·n t- ny' lr. cılrllınıFttr. Para ıahibine tuliln vereseslno eckiz Yln ııra mAnevi her ne adar 5 ' ~ •
0 

.. 
2 

• • ~ ' _..;...ı.._ _ • • q:;e,fı Bel ı.liye büt-
Olınll:Jtur. 

1 
tade olunmuştur. j zarar veımc~e mahkflm edllm!§tlr. i nın bu .!,ıusustaki vükünu tahflı .... s:nd ... 11 ..... -~ ........ t:ır 



Sahile 6 

em AKŞAM 
BiR HfKAYE Uyku hasreti 

Esnedi. Bir dAlıa, bir da cmed.1. [ LlmJa ma.v1 ~ toca.sınm tı»- ya ışları programı KONUŞAN MUMYALA 
Tefrika No. 9 Yazan: 1SKE?lı"DER F. S 

Saate baktı. Tam dört ... Bir .snat sonra ı1ne ç~: 
nrkadaşı Hasan buroya., yazıh &ye - Aman, dedi. bctılm do h1pnotie
gellp ır.endlsfni nlAcnktı. Halbuki o de- mey• merakım vv. Şa tıtaplan bit' 
re<:e uykusu vardı" 'kl ... Yumuşacık ya- de ben okuyn.ymı. • 
tağı, biraz yüksekce yastığı, yaz gece- _ Obı ... U.k.in ~. bilho.ssa. 
ıerinde örtündüğü ince, lpekll örtü maTi g&r.l{l ve 2leki ~ı altuılArda 
ı;6zünde tütüyordu. bu kabUlyetln do.he. fıWa bulımmaı& 

Günlerden, haftaln.rdnnbcrt uyku- hnyrete şayan değll mld1r? Nasıl uyu
suzdu. Alt~mları yorgun n~ evit\O turlnr acnba? 

Bugünkii yarışlara yeni atlar 
gireceğinden koşuların sürprizli 

verme8İ muhtemeldir neticeler 

Acaba Şabaka.nm dedikleri doAoru dıiJs.kırl J.çin, top nteşlndeJl 
muydu? Tuman Bay Türk kararg!l.huın k\ı.netle püskürtülenılYoz:d 

ı ba&km yn.pmış mıydı? Kam. Osmu. yaralanan 5iivn.rller yere d 
bunla.n dfişüncrek yerinde duramıyor- nı.klarlle Türk akıncılatJlln 
du. nl.ha.yet yere serlliyorlardJ. 

Ot "' h" Tuman Bayın zırhlı alııY « agı ~mayun,. a dıWerinin gösterdlği şecaat 
kanlı bır baskın ret, Türk topçulo.rının fcı 

gittiği zanıan daha yemClkte gözleri Umla esrorcng.1z bir tavır takına
kapanmnğa başlıyordu. Ukln sofra.- ra.k cevap verol: At yanşlannın :ikiıaci halta ko§U- yaıındakiler 5 6, het ve daha yukan 
dan kalktıktan biraz sonra kansı IA- - İstersem ben de scnJ 'UYUturum. )arı bugün saat 16 da Vdiefendi Yattalciler 58 kilo tapyacaklardır. 

Ayni gece. şınında çarç:ıbuk eri~ 
Şabaıka, K.'\r:ı. Os:ma.nln Kahlrenlll Tuman bay o gcce: « ~ 

kenar ma.lıtıllelerinden birinde b~a.- ve topçuları bu derece kU 
mlıı ona: Sen benim medyumum olursun. çayuında yapılacaktır. Ankarada ol- Yarıp girecek atlar şunlardır: 
kı Hayf • hazırlan, diyordu, soka!ta - imkanı mı var? Senin beni uyu- duğu gibi gehrimizde de bu spora 1 - Bora (Rifat BosnJ} 61 kilo, 

çı yoruz ·· t:ı.c~~~ı dünyada. zannetmem.. k ı JA'- h 2 -- Karakn• (Ha•"n Mutlu) 61 

~ eğlenirke!l, Mısır sultanı Tuman ~u büseydinı, onlarla 
B:ı.y _ Yavuzun başını keanek t.aa- dtmıl.JtL Mımr sultıını da ebt 
dile - Türk Jtararg!hına matttq bit topsuz ve topçusuz mubar def 
baskın yapıyordu. mak 1mtr.An.au.iı. Ve o ~.-ııt: h fit ıtı dl ....... ar,ı gösteri en a aıı;anın er tene -,.. ...... 

O zaman Şemsi a çe raz e - Genç kadın bwıa kızmıştı: biraz daha arttıO.t aaren haft&lci ya· kilo, 3 - Bozkurt (Niyazi Koray) Tuman Bayın zırhlı ala.ylArınm be.- ~ulan kufısında b~ yordu: - Neden efendim? ... Gözlerim mn.vl "" e-Y 

- Fakat karıcığım_. Billyorsun ki, değil mi? B:ı.~lanm zeki değil mi? rışlarda meydana çı.krmttır. Ufek te. 61 kilo. 4 - Mihrican (Said Ak-
dün gece, ondan evvelki gece, bir haf- _ Aman yavrum senin ba.kl4lann- N-k bazı piiriAzler de izale edildiği son) 58 kilo, 5 - Simri (lemail 
tadanberi nıüteır.adlyen saat biri.ere, dan daha zek:i&l can sağlıtı ... Fakat tı&dfrd.e alakanın bir kat daha ge- Küçük) 56.5 kilo, 6 - Işık (Nezir 
ıkllere kadar mlsafüllklerde g~yo- benim glbl bir erkeği uyutmak için nişliyec:eji muhakkaktır. Temizer) 56 kilo, 7 - Sevim lll 

§Ulda, en de~rll kumandarrluınd&11 :nt~-nlı ordusu o •nribtc 
Alan-bay ile Kurd-be.y hlmıurordu. VlliolllA .... 

Hayri bey, sulto.n Selime, Tumaa esli.ha itibarile dünyanın cıı. 
Bayın askerinin mlktan hakkırlda mel kuvvetlerine maliktL 

ruz. Bu ~e de erken yatsak!. .. çok kuvvetıl bakışlar lazım... .rniıtktl nÜ$hamızda bildirdiğimiz (M. Turgut) 54.5 kilo. malflmat vermiş ve hangi yollardan 
gidip gellncce~l blldirml.~l. Tuınan Mısır beyleri ka.çm.ağa nıu 

- Ne münasebet? Tavuk gibi tunc- _ Görüıısün sen öyle be ... Hele ye· gibi bilhasaa yanşlann hitanunda Günön en heyecanh koşusu bu-
yecek değiliz ya ... Haydi, haydi bu meğt yl~liml 1.tanbula avdette ıeyircilerin maruz dur. Faıda atın iştiraki müsabakanın 
UJU~kluğu bırak da hazırlan .. Bu ge- .. h v• d 1·1d· Ç ,_. 

Bay, Hayrt beyin hlyanetlnd&n haber- dula.r. Fakat, (Ridanlye> dOld 
dardı. .ııüvarllerin!n n.:ı~Iarlle escd1 

- Muzaffer olunca onun kafaeını dekler de at ve insan c ce Leylalarda briç oyıuyacağız.. Ye~kten ı.;mm Lamla kltaba şöyle kaldıkları miifkülattan dolayı umu- enteresan geçec.egıne e ı ır. e&ı§-
c:- st l.ı\ . söz geçirme ln im- bir g<YL gezdlrdl. Derhal tatbikata geç- mi ıitayeti mucip olan tren ioi Dev- me Bora, Bozkurt, Mihrican, Kara-

ka~~~ olduıru~~~ildlğl ~in ra:ıa ısrar meğe karar verdiler. Jet demiryoltan idaresinin yerinde ltu§ orasında olacakhr. Favori Bora 
etmez, eve geldiği vakit çözdüğü krıı- Medyum için en sa.ltln, asude, rahat bir karariyle halledilmiı bulunmak- ve Boz.kurtta:-. Karakuş ile Mihri
\'iltını tekrar bağlardı. işte onun ha- ve uyku getirici yer. ~t~ odaısl ve tadır. Yeniden alınan tertibata göre can' dan bir sürpriz beklenebilir. 
zırlanmnsı bundan ibaretti. NLhayet ker.di karyolası idi. Şemsi plJıunala.n- badema y;ır~ günleri 1 3, l 5 den iti- Dördüncü koşu 
karı koca kol kola girerler. ya bir brlc; nıkglydi. Ayla~anberl ilk :1;fal olan.b k haren bütün trenler Veliefcndiye J nd k k 
partl.'llne, ya bir sinemaya giderlerdi. er enden yata&ına girdi ......... m a &§ v ,_

1 
d ki yatı a ve oşu azanmamış 

· ucunda yav11.4, yumuşak bir sesle ona: ugrıyacıı.~ ar ır. yerli saf kan lngiliz erkek ve dişi 
Bu, aylardıı.n beri böylece dev:ı.m Avdcıtte ise saat 18 40 da ko•u 1 ah lk · · 500 

ediyordu. Uımla buluşları kuvvetli bk - Uyuyunuz... Sinirlerinizi kendi . l • A ... tay arına m su•tur. ramıynı 
kadındı. her gece gidilecek bir yer ya- haline bırakınız ... Rahat, muntazam mahallınd~ .•ta~~l~ ?U8uaı hır lira olan ko~unun mesafeşi l 000 
ratıyordu. Şemsinin elinde olsa akşam bir uykuya dalınız ..• diye mınldanı- katar tahnk edılecegı gıbı yukarıdan metredir. Yarışa girecek atlar §Un-
dnha hava kararmadan evvel yatağa yordu. gelecek bütüll katarlar da Veliefen- tardır: 
girecek, eı"tcsl gününe kada.. dellks•~ Ağır a{:ır Şemsinin g<Yzlerl ka.pandı. dide duracaklardır. Bunlardan ayrı ı _Yavuz (K. Yılmaz) 56 kilo, 
yok pare bir uyku çcl:c ... ektl. Fakat ne- Biraz sonra odada milthl.ş bir ~orultn olarak da belediye tarafından yarış 2 _ Saron {Yunus On) 5 4.5 kilo, 
ı-cde? Nerede o saadet"., lşl~llyoı;:uj Za~a~~ der.n blr yerine gid;p gelmelt üzere 20 oto-

1
3 _ Pardon {Fahri Ater) 54.5 

Baknlım bu geee de ncreyı rıkarıı- uyd u~a d~ ~ış ~·. ar:::::~~n, me. büs temin edilmiıtir. Bu otobüsler kilo 4 _ Buket (F. Sirnsaroğlu) 
cııktı? Nereye gidecekler ve C\"c l:acta u en 1 en ıne mı ı. Sirkeciden kalkacaklardır. 54 5' k.l 5 _ G<>4"1 odi {Fahri 
donccek!erdl? Yumuş:ı.k şlltc3me, ra- - Mukemınel hlpnotlsme yapıyo- B . 1 d d. f · 1 0 • • g .n . 
h t t " i ı kll t-"- " rum Goz·· le-'- ""k kuv•"'tll u aeferkı yarış .rm ata e ı az- Ater} 54.5 kılo. Fafon Bukettır. a yas ı0ınn ve nce pe or u ... unv · ..... ,,~ '"' ··· l ld v d h 1 ı 
nf' zaman kavuşacaktı? Şemst kendi Şemsi o gece ilk defa sabaha kadar av 0 ugun ~n çok eyccan 1 0 •• a- Sarocı'un sürpriz ihtimali fazladır. 
kcildlne kap man gözlerini zorla aça- mükemmel bir uyku çekti. Ertesi günü cagı ve bu yuzden umulmadık sur- Pardon ile Yavuzu ilk defa görccc-
rak: Ltl.mla kocasına: prizlerle karşıla,ılacağı tahmin edil- ğ:miz içir birşey söylenemez. 

- Bu Hasan da nercd::? kaldı? ... diye - Bu çok <:ğlencell blr bahis ... Fakat mektedir. Bu hafta da gene iki Betinci koşu 
mırıld:mdı. Onunla beraber hasta bir ben uyuttuktan sonra sana bazı emir- ikili, iki çifte ve bit' üçlü bahis ya- Ü . l" k f 
arkc.dnşlarını yoklamağa gldecekl~rdl. ler vermek onları scına ynptımıtık ıs- pılacaktır. . . ç yaşmdakı. ~er ı yanm an n· 
Rır r mlık Şemslnln gözlerl masasının terim.. dedi. ç·r b h. lk" .. 1 .. .. .. d.. gılız erkek ve dışı taylarına mahsus-

ş .1 ı te <!. ıs: tncı ı e uçuncu, or- Jk • · 300 l" 1 k uzer.nde Hnsann ald dort beş kitaba eıns : d.. . .. 
1 

b . . k 1 .. . d" tur. ramıyesı ıra o an o,u-
11 1 k t l 1 d b 1 rd uncu ı e e~ncı oşu ar uzerıne ır. f . I "OO d" y ı cıt • Can SJ m ısı ç n e un a an - Hanna._ Bak orası mühim ... Med- ı·k·ı· b h. ı·k. . .1 d .. d.. .. k nun meııa eet " metre ır. arışa 

bl 1 i ktl B kit h l ti e e ı .. ı ı a ıs: ıncı ı e or uncu ·o- . r n çe. . u ap pno sın Y yumu b r sene muddetle evvelA uyut- ul .. . di gı .. ecek atla• şunlardır: 
aitti mağa alıştırmak, sonra ona emirler f ar ~zerm~ r. .. .. .. .. .. ı _ Elhan (P. Halim) 63 kilo, 
Çemsı boylc :;cylere in.anmazdı. F:ı- vermek lazımmış... Ben senin m<.'d- Üçlu bahıs: Üçuncu, dorduncu, 2 - D·ı . (P H ı· ) 61 kilo 

l ğ ~~ul edJ •·- L • • ._ 1 .. . d' ı arız . a ım , P:"t gellşl güzel bir sahifesini :ı.çıp byum u un~ k.,..-... yorum. Fa-t sen ueşıncı x;oşu ar uzerıne ır. 3 _ Heve9 (Suad Karao'1Jlan) 59 
ol:um~ğa ba-tl:ı.dı: eni evyeı-. uyutmağa allştır ... Bu se- Yarıılann programwu ve atlar hak- 1c·ı 4 _ D l'k 1 T fk Ar Çi-

wHlpnotisme cdılen insana yapılan ne geçsın". Ondan 80nr& emirleri dll- kında.ki tahminlerimizi sırasile bildi- 1 o, . e 1 an l • • ev 1 
• T~. ) 

telkinler, verilen emlrler'.n tesiri ken~ şünürüz. diye cevap verdi. nar) 5 3 kılo, 5 - Nerıman (1 ure 
riyoruz: lh ) D 1 'd. <lisl uyandıktan sonra da devam eder. Şimdi her gece kan koca hlpnotl.s- 48 kilo. Favo·· E an i e i ariz ır. 

Meseli blr medyumıı: «Uyandıktan meye çalıŞ'!Yorlar. Birinci koşu Hevesin de koşuda ,aMı vardır. 
sonra da her ras gclxcğln şişman · Hikmet Ferid"n Es Dört ve daha yulcan yaştaki saf Şazi TEZCAN 
adamın çenesini okşıyacaksın . .-ıı diye lı:an Arap at ve;. kuraklarına mahsu..-
cmil' verllı:e hakikaten uyandıktan tur. Bu koouya ittirak t-den atlar 
ronra da bu sözleri yerine getirir. Bir * Sanyer Halkevin?e~: 1- 21 tem- satılı va çıkarılacaktır. İkramiyesi 
h·pnotismccl'nln medyumu uyutm:ı.sı muz 1941 pazarte.<ıt gunu (Montrö za- g. . 
iç!n ~öyle hareket etmesi li\.zımdır. feri) münasebctııe saat 21,30 da Evi- 155 lua ol~n k~şunun mesafesı 

Mt>dyumu mümkün olduğu kndıır mlz salonunda bir tören yapılacaktır. 2000 metredır. Dort yaıında olan
:oe~lz, ı-ahat, asude ve uyku getirici Herkes gelebilir. lar 58, be§ ve daha yukarı yaştakiler 
bir yere oturtmalı veya yatırmalıdır. 2 - 21 tenunuz 941 pazartesi günü 60 kilo taşıyacaklardır. Yarışa gire
Bundan sonra yav:ı..ş bir sesle medyu- saat 15 te Montrö zaferini kutlamak cek atlar ıunlardır: 1 - Tarzan 
ına : ü~ere Spor şubemiz ~rafından Bü- (Avni Aynagöz) 60.5 kilo, 2 _ 

-- Uyuyunuz. uyuyunuz! ... S!nlrlerl- yukdere Bey:ı.z Park yuzme havuzun- Bud k (A E h ) 60 kil 3 
ntzi kendi haline bırakınız ... Uyuyu- da nıüsnbak:üar tertip edllmiftlr. Ev- a · rtır an . 0 • .-

nuz ... nnh9.t, muntazam, s:ı.kln bir uy- velce yapılnııt olan seçmelerde derece Baara. (Meh~ecl Çelebı) 5 7 kilo. 
kı:ya dalınız . demelidir. alanların müracatıan. Favorı Budl'lk dır. 

Hipnotismeye daha zlynde kadınl:ı.- İkinci kotu 
rın kııbillyetl Yardır. Bilhassa mavi * F..mlnönü Halkevlnden: 21 tem-
goılıi, zeki bakışlı kndııılann med- muz 1941 p:ıza.rtesi günü Montı-ö gü- Bir defada 2000 liralık ikramiye 
:>umları uyutmak hususunda kablll- nünün yıldönümü münasebet.ile sa.at kazanmamış olan üç yaşındaki yerli 
Y"'t!erl çok ciaha fazladır.. 21.30 da Evimiz salonunda Y~ılc~ saf kan İngiliz erkek ve di,i tayla-

Btı sntırlnn okuduktan sonra Şem· merasim programı. aşağıda go~rıl- rına mahsustur. ikramiyesi 35 5 lira 
si: mı.ştir. D:ıvetlyelcrin.izl Halkevi bilro· la b .k f · 1800 

- Ah :ıh, dt.dı, beıı de medyum ol- Slmdan almanızı rica ederiz. 0 n u oıunun mesa ~ı 
r.am da biri yumu~ak bir SC$le ve : 1 - Açış: Halkevl reisi Dt'. Yavuz metredir. Yanıa girecek atlar şun· 
«Uyuyunuz ... Sinirlerinizi kendi haline Abadan, !ardır: 1 - Roi (Suad Karaosman) 
bırakınız. Uyuyunuz. Rahat, munta- 2- Montrö nıukavelealnln kıymeti: 58 kilo, 2 - Yeti~ (Veli Kınadık) 
z::ın1, sakin bir uykuya dalınız .. • gibi Dil ve Edeblyat şubesinden Tank Za- 56.5 kilo, 3 - Humahatun (P. 
sözlerle beni mıc:ıl mı~ıl uyut.sa... fer Tunt\ya tnra!ından, Halim) 56.5 kifo. 4 - Mimoza 

Hlrdenblre ı::ozl-. .. rl parladı. Aklınn 3 - KonBer. (H. Eroy) 56.5 kilo. Yarıfın favo-
de-lışetll bir !ıkli:' gelmişti. Sa:ı.te bak· risi Humahatun' dur. Plase ihtimali 
tı, beşı beş geçiyor. Artık llıısanın ce- T opkapı kulübünden: y •tİş üzerinde çok kuvvetlidir. Roi"-
lcceğl yoktu. Topkapı gençlik kulübü idare l.ıeyctı n.in bir sürpriz yapmasını da düşün· 

Onun hlpn::>tlsmcye ald kitaplarını !sti!a etmiştir. Yeni idare heyetini se-
1 

d:i 
koltuf;runun altına sıloştınp evlne git- ~ecek olan kongrenin 21 temmuz 041 me i ·r. 
ti. Yemekte krorısına: pazartesi günü akşamı saat 21,30 d& Üçüncü koıu 

- Ellme hlpnr1ti~eye aı<ı müthiş- kulüp blnıısında toplanacaktır. vuı
escr!cr geçti... Ne şayanı dikkat bir yetin ehemmiyetine binaen ekserlyeıe 
bahis' ... Mn vl göz! ü ve zeki bakışlı bakılnuyı:uı•,k SÇP.ime geçll2ceğlnden 
kadınlar isterlerse hC11lP.n karşısında- s:ı.yın nrkndaşlatın teşrltlerl ehemmi-
kıl ı I u;-utuımuşl .. dedi. yetıe rica olunur. 

Dört ve daha yukan ya~taki saf 
kan Arap at ve krsraklarına mahsus
hır. Jkramiyesi 255 lira olan ko~u
nun meaafeei 1600 metredir. Dört 

Tefrika No. 140 pannuş intibamı verecek surette yü
rüyordu. 

•• uz IGOzlii.KJ.z Burhanı kartısıoda görünce tit
redi: 

Delikanlı, tiuek bir ıeale: 
Aşk ve macera romanı 

Girdi, baktı. Fakat aradı~ını ora
dt> bularr.adı. 

Aliye i:e karşıla,tı. Orada, pence
renin yanında oturmu~. bir elişi 
yapmakla meşguldü. 

lk. gen<", biribirlerine a~kla, uzun 
uzun baktılar. 

Burha~ tereddüdle: 
- Babar.ızla görüştünüz mü) -

diye 3ordc. 

- Dün akşamdanberi görmedim. 
An:-ı ~.ne sualler sordum. Cevap ver
medi. Bunun üzerine, beaim de içi
me hüzün çöktü. Hele vimdi sizi 

'lıöyle kederli görünce gamım büs
bctün arttı. Zira saadetimizin teh· 
did altında olduğunu hissediyo-
rum .•. 

- T ehdid altında ... Hayır, daha 
fazL, Aliyeciğim ... Saadetimiz belki 
de mahvolmuş bulunuyor. 

A:iye iztırabla: 

Amaı:. yarabbi... Bu, kahil 
mi? 

Nakleden: (VA • Nd) - Hanımefendi... Benimle bir ili 
dakika konufD"lalt lutfunu gösterir 

lıeriye doğru asabi bir adım mi.aüüz) 
attı: Melahat, lcmna bktı. Evladt: 

- Peki amma niçin) Vehbi bey cAman, reddetmeb der tarzında 
babamla annemi görmiif madem. bir iıarette bulunmıqtu. 
siz, bunun sebebini öğrenmif olacak- Gonç doktora baktt. Onun göz
eınız. Babanız size ne söyledi ki, bu lcrinde bir alevin parladığını gör
derece meyussutıuz) dü. t\i ıencin ne büyük bir azap 

- Evvela annenizle görüveceğim, iGinde olduklarını anlıyaralc kalbi 
Aliye ... Ancak ondan ıonra, tahar burlı:uldu. 
yül ettiğimiz saadetin §U dünya yü- - Hay hay ••• Sizinle lconupnağa 
zünde tahakkuk edemiyecelt bir ıey hazınm, aoktor · · · - dedi. - Bizi 
olup olmadığını anlıyacağız. biraz ~aı bata bırak. .AJ.iy. ••• 

- Burhan f Annem bu işte bizim Genç kız. elini Burhana uzattı. 
ancak müttefikimiz olabilfr. Benim Sonra, yavaı yavao, odadan çıkb. 
yalvanşlarıma kar21 duramıyacağını Vehbi Feridumm oğlu: 
biliyorum ... Şayet bu işe mani olur- - Hanımefendi .•• - diye söze 
!arsa, izhrabım dayanılmaz bir hal baıladı. - Hangi mevzua dair si
alır. .• zinle konuımalı: istediğimi tahmin 

- Ah, güzelim... Benim sebe• edersiniz. 
bimdcn iztırab çekeceksiniz... İm- - Babanızın doktor Rauftan si
'kilnı yok, ben sizden vazgeçemem... zin ıçm Aliyeyi istediğini biliyo-

0 mrada kapı açıldı. Rauf Tuğ- rum. Doktor da müsbet cevap ver
rul'un ıcvg!lisi göründü. Baıı biraz mi,. Ben d .. Yehbi Feridun beyle 
öne eğilmiı, 1ıözleri yan yarıya ka- görügtüm. t "u .izdivaca taraftar ol-

Yüzme müsabakaları 
İstanbu! ıu sporlan ajanlığı tara

fından tert1 • edilen mevsimin üçün
cü yüzme teJVik müsabakaları bu
gün Moda yüzme havuzumda yapıla
caktır. Küçükler ve büyükler olmak 
üzere iki sınıf yüzücü arasında icra 
edil ~c ~ olan müsabakalarda derece 
kazananlara su sporları federasyonu 
tarafından birer mükafat verilecek-
tir. 

Tenis müsabakaları 
Top bulunamamas1 yüzünden bir 

müddette!lbcri yapılamıyan tenis 
tCiVik müsabakalarına federasyonun 
top temin etmesi üzerine dünden 
itibaren Sürpa~optaki bölge tenis 
ke;rdlarında başlanmıştır. Bu miliın
bakalara üç Ankaralı tenişçİ de işti
rak etmektedir. Karşıla'1llnlar her 
ak~am oynanmak üzere bir hafta de
vam edecektir. 

Boks maçları 
Kadıköy Halkevi spor, ıu'besi ta

rafından tertip edilen boks müsaba
ka! rı bugün saat 1 6 da Fener bahçe 
stadında yapılacaktır. Bu müsaba
ka:ar i,;in e.t tanınmış boksörler kay
dedilmiştir. 

duğumu mülakatımızın ilk cümlele
riyle keı{disine anlathm. Halbuki o 
şa~ırdı. Benim bir türlü anlıyamadı
ğım bir takım sözler söyledi. 
-> ... 
- lıte efendim, size söyliyebile-

ceğir.ı bundan ibarettir. 
- Bir sual sormama müaaade 

eder misiniz. hanımefendi. 
- Buyurun. 
- Bu görüşmenizdcm evvel ba-

bamı tanımııt mıydınız'>' 
- Hayır .•• 
Kadın int bir iztırabla ilave etti: 

- Size neden bahsettiğini de ben 
öğrenebilir miyim) . . • Galiba •İze 
benden bahaetmit > 

- Bahsetti... Fakat müphem 
ııeyler ..• Bu i,in içinde bir sır oldu
KUMI hisseiyordum. Fakat strnn ne 
olduğunu öğrenemiyorum. Aile fa
ciası t :..rzmCia bir sır . .. Emin olunuz 
bu kadannı bile geliıigüze1 söylü
yorum. Zira sözlerim ihtimalata ia
tinad ediyor... Hanimefendi. te
hassüslerimi size cüretle anlatıyo
rum. Bundan dolayı beni affediniz. 
Fakat babamın anlattıklarına halo
lıraa sadece .izin şahsiyetiniz mev
zuu bahis ... Böyle anladım ... 

Melahatin yüzünü ant }>.ir ıanWı: 

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

da koparacağın1. t~ı~ordu. Süvarilere aJitD.d; 
Diyordu. piyade yardımcı kuvvetle 

1 Sultan S2llm o gece, clvacda.ki te- Mı.'ırlılar yirmi beş binden 

pelerdo (1) sakladığı askerim tefti~ ıa;e~:ı'h~~;şlar başl~ 
çıkmıştı. .....ı-

Sultan Selim: tam tepesinden atına bin~"-
.-- Bu gC'Ce, benim için unutulmaz eelml.Jie de, ilk ağızda. sın~ 

bir tarih (2) olacaktır.. birçok ti.mera ve zabitan 
Diyordu. P~nh ertesl sabah te- mu.o bulunuyordu. Sellin bU c 

!akla Kahlreye hücum emrini vere- ne karşısında çok müteessir 
cektı. - Bu kahramanlara ıoyan ıf 

Türk akıncıları: ıDa.ha fazla dura- nasıl oldu da yaka.lıya.m.adı.I1 )11 
ınayız .. • diyerek sızlanıyordu. Diyerek, Alay-bayla TIJ1l1 ıt• 

Türk ordusunun o geceki vaziyeti §"il peşinden atlılar gönderdi. gel 
~di: Veziriazam Sinan paşa Anado!u dızlıktı. Ortalık aydınlıktı. d 
askerlerllc sağ kolun b:uıında bulunu- rafta yatan şehldierl görünce 
yordu. Bu orduya Zülkadlr eskerlcri mndı: il 
Ş~hsüvar beyin td:ıresinde muavin ola- «-Bana bundan sonra. 1' 
rak hazırlanmıştı. Akkoyunlu beyleri tetmenıek için bir takım Dl ilf 
torunlarından Ferahşnd bey ve Adana duran ve mahzurlar ileri 5 

nskerlle de Ram:ı.zan oğlu hanedanın- kafasını kopartacağını.• 11 
daı~ Mehmcd bey, Sinan paşa ordusu- Diye bağırdı. Hazinedar }. 
nu takviye etmişlerdi. ccsedl önünde durdu: uıı 

•- Bu zavallı ihtiyar bC11 
Sol kolda Ywıus paşa Rumeli aske- rumla sefere çıkmı.,tı. onu rı 

rlne kumanda ediyordu. Yavuz mer- ., ıı 
kezde ayn bir kuvvetle yer almıştı. ründe çoluk çocuğunun yanı ıl 
Eğer o gC'Ce Yavuz çadırında kalmış ayırdım. Alil Yemin ederlln 

olsaydı, Mısır beylerinin yaptığı bu ani ve arkadaşlarının intl.kaıilını 
b3.skında muhakkak k.l şehid olacaktı. ~ım!• •d 
Karşıkl Mukattam tepesini teftlŞe çı- Sinan paşa şeht 
kışı, bir tesadüf eseri olarak <'anının olduktan sonr• 
kurtulması11& vesile olmuştu. rd 

Gece yarısından sonra, ordu merke- Ertesi sabah. Selim, o~ 
zln~ ~nl bir yürüyüşle dalan Tu.m:ı.n <Adiliye)den, Kahlrentn tanı ıı 
Bay ve generallerl kıhşlanru çekerek dak.l cVust:ı.nlye. cezlrestne 
ild zırhlı süvarı alayı ile hücuma gec;- ti. <3> ıı; 
mlştl. Artık Kahirenın müda.faa yr 

Hazinedar Ali bey, Ramazan oğlu kalmamıştı. Tuman bayın ncrC J 
Mehmed bey ve .sancaktar Mahmud tı~ı belll değildi. Yavuz şehr~J,r 
bey, Sinan paıµnın çadırı etrnfındııkl tar muhafız göndermişti. BU ı;s' 
ç::.dırlard:ı. yatıyorlardı. re girerken yerlilerden rnu 

Süvariler blrdcrıblre orduya dalıp görmediler. 
Otağı hüınaywıa ya.kl:uıınca ordu Fnkat, muhafızlann başındıl 
ayaklandı. Fakat, herk.&s derin bir nan Hurşid bey, Kah~ye gt~rtı 
h:ıyret ve şaşkınlık içinde, bu adam- Tuman bayın yeni bır kuvve P'c'1 
Jarın cüret ve cesareti kal'ŞLSlnda dığını ve şehre de baskın 'f9. 
şaşırıp kalmıştı. Tuman Bay Otağı duydu. . ıer• 
hümayun zannlle Sinan paşanın ça- Hurşid beye bu haben ve~ 
dırına girdi, gözüne bir kılıç parıltı!>ı keslerin düşmanıydı. Hurşld· ~ 
ilişince korktu, ve derhal elindeki mız- - Siz di.i.şnı::uılık yapıyorsull 
rakla Sinan paşayı göğsünden vur- yaranmak için yalıınlar uydU 
du. Tuman b~y . Sinan paşayı yaralar- nuz. 
ken: Diyerek, bu lhbarata kulak 
•- İşte, ta.hklr ctt.IAin Tuman bay, nılşU. 

Sellml böyle öldürür!• Hurşid beyin maiyetinde bcŞ 
Diye bağt.rnll!tı. :Bu sözü de gösteri- ya.kın akıncı vardı. 

yor ki, Twnan bay bu baskına has- Hurşid şe-hrln ynrı kısıııını IC 
saten Selimi öldürmc4c -için iştirak et- ve diğer kısmını elde etmı-t ,ıı 
mişti. tertibat almağn b:ışlamıştı. ~~e"' 

Zavallı Slnau paşa Jlk mıa:tak dıır- şa !4) nın ö1ümli Hurşid beyı' e 
bcstH! şd\ki olnmştu. o sırad& Tumnn daşlarını fena halde müt~lrd.ıı 
bayın generalller'.lsdelı Alaıı-bay Mah- tl. Bütün akıncılar Tuman b:ıY sfi 
mud beyi, Kuro-\lay d& hazinedar All tlknm r.lmnk, onu yakalayıp P 
beyi şehld ederek. at üati1.ııde savur- mak Lc;tiyordu. V1 
<lukları mı..zrııkl::\ra bi11ok Türk ümera <Ar" 
ve zaıbltanını d..-ı yaraladılar. 

General Alan-ooy bu mücadelede '1) •Cebel-Mukattam .. dn- ıı~ 
so! kolundan, ay*1dan ve kalçasın- (2) 29 zilhicce, 92!?- 2.? kü11ıJ 
dan üç yara alarak - atımdan düş- 1517 l:'e~csi. ,.ııt• 
memek 1cln - son blr ga.7retıe geri (3) !'Jll sahilinde cı Cezirei Yu~ t' 
döndü .. arkad.aşlarlle beraber kaçma- demekle mamf ekabir cıayfiye5 
n-a .muvaffak oldu. Bu arada Tuman çelik bir yerdi. ,,..; 
bay da. kaçabilm~ı. (4> .. sultan Selim, Sin:ın hıetl 

Zaten Türk akıncıları baskını mü- vefatını duyunca: - l\lısın ~c c o' 
teaklp deriınl silahlarına sarılarak, fak:ıt, Yusufu kaybettik - <1!1" 

1 
ı. 

Çerlre!ı süvarilerinin geri hat.tına top 

1 

m~tır.» Hammer: C. 4 - ) 1fl1ı1c 
ateşi açnuşlar, onlu içine d.e.Janlan d:ı. düncü kitab - ha iye 43 (Far ·crfltfl 
kılıçtan ~lnnc~ b~a~ardı. nan: Yusuf mfına ına gelir. l' 
· D~an süvariler! zırhlı elbise giy- Şoüri = Slnan kelime.si) 

kapladı. Şimdi farkediyordu ki, 
ölen Leyla ile benzerliği yeni bir ka. 
rışıklık, yeni bir tehlike halk ediyor
du. Ve ııimdl tehdid altında bulu
nan yalnız kendi değildi. Sevgili kızı 
da, felakete kurban gidiyordu. 
Kadın kekeler gibi dedi a: 
- Ben de sizden fazla bir §ey 

anlamıyorum, efendim. Kati ve mu
l.aklcak olan bir §ey varsa, o da, be
nim aize Aliyeyi vermemem için hiç 
bir sebep yoktur. Şayet babanız bu 
izdivaca miri oluyorsa yalnız on
daıa heaap ıoHnalumnz aanırım .. ~ 

Burhan: 
- Demek, hanımefend~ bu izdi

vaca aleyh dar değileiniz} 

- H .. yır efendim... Ne münase
beti... Hatta bilakis bu izdivacın 
olmııwnı bütün kalbimle arzu ediyo-
rum. 

Burb.an, nazikane eğildi; ciddi bir 
ıesle: 

- Te,ekk:iirler ederim ... Demin, 
hesabı babamdan sormam lazım 
gcldijini aöylüyordlllluz. Hakkınız 
varmat. Ciddeıa öyle yapmalıyım. 

Mdi:ftat, delikanlıyı, ilk görü,tük
leri zamMta nazaran pek daha şa~ 
lan bir !lalde bıraktı. Bu baı başa 
göriiN, oaa, wnd~iu vuzuhu ver-

. . B ba . hattı Jı' 
memışti. a sının garıp . ba 
reketi §İmdi artık onun içın 
tün anlaşılmaz bir hal alrnt~tl~~ı 

Melahat, Burhanla konu ~ 
sonra, küçük salondan çıktı· d 
kar adımlarla, Rauf1X1 odasınıı 
ru yürüdü. ı;ıı 

Doktor, yazı masa~ının d' 
otunnuı. dirseklerini dayarn~ı) 
gın dalgın bazı kağıdlara b V 
du. Karısının görünüşü. onll• 
denbire, dü~üncesinden ayırd8ı: 0Jf 

- Neniz va:, güzelim?.·· di. I 
ya hiç g ;]mezdiniz) ..• - de ı,e 
Yüzünüzdeki asabi ifade de 
ürkütüyor. 1;Jıfı> 

Melahat. yazı masasına yıı 
0
tl 

Orad1ıki koltuğa, düşercesin~rııd'' 
du. Sevgilisinin sualine doS 
doğruya cevap vermeksizin: ,~ı 

G •• b h .v• l;O - eçen gun a settıgı~ 
1 lar maalesef tahakkuk etlı. 1'(.o 

·- Dündenberi ne oldu bnkıı fi 
- Şimdi Burhanla görüştiirt''tı" 

hasmın ~arip hareketinden b~ıııı / 
tik. Hani beni fevkalade ~·~1 

hareket .. . 
- EL.. eı,ef 
- 1 folindeki garabete ben ~ 

olmuşum. -') 
(Arkası " 
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Jaoonya da harekete 
oeciyor mu? 

fB~arafı 1 inci ~ede) 
Çın ınakamlarinin 

kanaati 
ç~ 19 (AA) 

aj,.rsı lıild' . · · - Reuter 
lanante .~rıyoJr: Buradnld umumi 
tanrruzu goh~e nl ponyııııın Çunking' e 
l ıç o maun 1 '-

nd nr mamul de"· ~e CCCııt yaza 
•on zamanlarda . g~ldır: J ponya 
takalannda kÇ~nı_n hır çok mm· 
ti M n as cnnı • k • 

r. ıı.nrr.afih 1· gerı çe m11· 
tehirleri elind cc ır makamında olan 
etm ·k·e ,.e 8 tutmakta ve tahkim 

. c.ır u talık" 
1n•ktard:ı. aık . •mat mühim 
hıra!.rnıştı:. enn çekilmesine imkan 

}Ppon}adaki f . 
reler hab ı sc .~rberlık hakkında 
&efe:· bcrli"~bc.rc ~orc dört fırkanın 
ı. gı ıtmıotir r: d 1 
•uv,,~tlerlc • . y.ın en a ınan 
h lann h Y~nı seferber edilen ltı
l:uı•.. 1 angı tarafa hareket t-! . . .. nı ac:ı..kla L •• ":r•n 
dir. rı ncnuz malum değil-

JaP<>nya diplomatik 
gayelerini tahakkulC 

T ettirmek istiyor 
oltyo 19 (AA) 

)asi mahfili .• · ·. - Japon si-
11elrrıilel v ı:r•nın fıkrine göre bey
T.:ın di~lor:;.eı dolayuile Japonya
cttirehilm .... 1~ gayelerini tahnkkulC 
1 1_ csı ıçın dı.. · • · 
Cıt•tir la .. v sıyaı.etını mem· 

t• m mudafn • • ırrues: ı· asına ıstınat et-
ı_ azımdır P K &eocblc • · rens onoye bu 

l"k aıyasi bakı d . a u ası olan b• _ m an partılerle 
ederek hüku utun unsurlan bertaraf 
Lir birlik te·~etle o~du arasında aılcı 
tir. • etmege karar vermiş-

Aynj rnnhftl 
re k L· 1 erde söylcnd'"" -" ınenb h k'k ıgıne go-
"~i tt"bi .t kit a ı i bir harp hbi
nc !\Ula- eş ı edilmiş olma!l kabi-
'\'a:iyetc ·~nıd rnernlckctin bünyesini 
kndirrndc >:. urmak İçin onu kuvvet-
:ta uzcrc tam b" k r birliğilc ha ır no tai na-
ternıe!..tedir. reht edeceğini göa-

Japon - Hindiçini 
ın·· unaaebetleri 

~Ygon 19 (AA 
-.;ı Knmbor' db l,· . ) - Kooen,Jn 
Yaparak S • ır teftiş seyahati 
H· d aygon a dön .. bu1 

ın içini vıı.l' · b muı unan 
hak Hindiçini ·~ Jeyanatta buluna
d ~~lerind~ Yeni hi a~.on_ya. nıünaa~ 
ıgını ıöyle:niştir ç ır ınltıpf olma. 
~."~tn~ tnıı.hfilt • • 

tek.JıEi Ynpıld .. erde ycnı bir Japon 
1a~;ı ııuer. . •ı:c1 ı haberi hakkında 
t't'd •.ı rna ii b ir. Hanoj' d mat eyan edilmek-

Kief ve Jitomir'de 
şiddetli muharebeler 

(Baş tarafı 1 hıct sahifede)' 

Kizilorau zehirli gaz 
kullanmamİ§ 

Moskova 19 (A.A.) - Reuter bildi
riyor: Sovyet l!tih'barat blltosu tara
fından neşredilen blr tekZlpte, Roma 
radyosu He Aftonbladcd admdnk1 t.s
veç gazetesinin, Kızılordunun Karell 
Berzahında zehirll gaz kullandıtı 
hakkında verdikleri haber. tamnmlle 
yalan -ve çirkin btr hareket olarak 
vasıflAndınlmakta ve şiddetle redde
dilmektedir. 

Belçikada yazılan 
gönüllüler 

nıfıksel 19 CA.A.> - D.N.B.: Bol~
vlklere knl'Şl ynpılıın mtlcad~leye *' 
tırak edecek Flamand ve Valon gö
nfillll lejyonuna kayıt muamelesi mu
nftakıyetıe devam etmektedir. M11ll 
Flamand seyyar muharebe teşklltitına 
Dll!nl!Up cKara. llva• gönüllü lejyonu
na toptan yazllmıştır. Bu Uvaya Tol
Jen:ıre kumanda etmektedir. Valon
lara gelince Rexlste ha.rekeUnin ba
şında bulunan bir çok mühim şahsi
yetler gönüllQ olamk yazıhnı•lardır. 

Times'in ba§makaleıi 
J..ondra 19 (A.A l - Times gazete

si ba.şmakaleslnde Hitıer tarnfından 
beslenen ÜD\ldlcrin hllMınn olarak 
Rusyanın askcr1 veya siyası bakım.dan 
e7.tlmemeslnden dolayı memnuniyeti
ni izhar etmektedir. 

Sovyet hava 1tuvvetlerlnln cephede
ki ordulara gö.5terdiklerl yardımdan 
başka Rumen petrol kuyularını bom
bardımAn etmek tcln vakit buldukla
rı bu makalede tebarüz ettırllmekte
dlr. 

Rusya, Almanyanın yapt.ıtı gibi ta
arnızt bir harp makinesi vücude ge
tırme~e kamr vermemiş olmakla be
raber, tablJ tenglnllklerl ve Rus hal· 
kının enerjlsl sayesinde Alm'lnyanın 
son günlerde belki de mahrum kala
cağı bilyüt bir mukavemet Jı::udreUnl 
ha!7.dlr. 

Rus sanayt kudreUnln de Alınanya
nmkinl arkaya. bırakacak derceede 
vüsnt kesbctm<m muhtemeldir. 
Hayatı noJo:t.ariı.nna lndlrilecek bir 

ta( darbe lle Rusyayı hareketten ls • 
Ut etmek nıevzuubalu;ola.maz. 
mtıer, gayelerine varmak için ta

mamlle nakavt mdodlanna güven
mektedir. Halbuki İngUiz - Rus itti
fakı sayesinde Rusyaya Alman taar
ruzunun btı.şladııtı gtin, bu harbin 
nlbat anını dA teşldl edebilir. 

RADYO 
1 Bugünkü program ( 

Japonyıı ·ı H· en gelen haberlerde 
1 e ınd' · • llnscbeılcıı· k ıçını arasındaki mü- Ö!le ve akşam 

d" it n ÇO d •rı m .. kttdi ostanc olduğu bil- 12,30 Program 20,00 Yurt saati 
Rusyay~ k 12,33 Oyun hava- 20.15 Solo şarkı-

·h. arşı hasmane lan lar 
ır hareket 12,45 Ajans ha- 21,00 Ziraat Tıı.k. 

lo
londra ı ~ (A A berleri 21,10 Fasıl heyeti 
ndra matbuat. .) - Bu sabahki 13.00 Kan.şık ş:ır- 21,40 Dans müziği 

ilca' • k 1 Yeni J k b tııar 22,30 AJans ha -1 •la kında m .:t ı· apon 8 i· 13,30 Dereden te- berlA ... 
tedir. u a aalar Yürütmek- ı;;u 

Daily Maıl pcden 22,45 Spor servlsl 
«'Yeni H ~ıı~etc,,i diyor ki: 13,45 Salon orkeı;-

,. nrıcıye N trası 
Lı 0 Yoda' nın İn .1 azın amiral 18,00 Program 21 temmuz ııa.-

rı vardır ~· terede bir çok dost· 18,03 Caz ve tnn- zarte<ıi sabahı 
~~leler hakk aa;:a.fih beynelmilel go orkestra.sı '7,30 program 
ııuz nuılu~ d .. •.n kı görü;ılcri he- 19,00 Muhtelif 7,33 Hnfll par-
~lı akl~ırıl egıldir. B. Matsuohnın §ar1nlar çalar Pl. 

asman,. bı:nasının, Ruıryaya knr§ı 19.30 Ajam ha. - 7,45 Ajans ha -
ltlcldir-> 1

• hnreket olması muhte- 19 45 ~~~~ herler! 
İiın • -...u.u Lean 8,00 Hafif par -

Pon h~A8a2.etesindaı: clhtimal Ja- der ve Polrı çalar Pl. 
•e M· umeti oimd· d h .. . Negri Pl. 8,30 Evin saati 

ıhverir il _, 1 n a mustakıl 

* 

'.AKŞAM 

KOCOK iLANLAR 
FevtalAde ahvalin devamı 

mtıddetınce gayri muayyen gün
lerde haftada lk1 nya tıç defa 
ne~dllecektlr. 

8ATJLIK FOTOGRAF l\IAKlNESt- BOZKURT - E!ILAK - 24 bin lira 
Krome Süper 1konta 4,5X8 boyunda fiyatına göre kelepir (5) katlı modem 
1X3,:I sayıa objektif mUcedded fotoğ- apartıman: Tam Şehzadcbaşının gö
ra.f ma.klnesl satılıktır. F1atı 120 llra- beğinde tıç yol aRzı, (5) odalı ve aydo. 
dır. İstanbul Ankara cadde:ıı Adalet (163) llra geliri mevcud ve başka. bir 
han s numara.ya. müracaat. - 2 ooka~a cephesi olan (141) metro kare 

Sahife 'I 

BİLİK-EMLAK - Kurtuluş Tepeüs
tü caddesl 1584 lira 1rndı olan konfor· 
lU bir apartıman 20000 1lrayıı.11cele sa
tılıktır. Dosya. No. sıs 
Beyoğlu fstiklli.l caddesi 04 numnra: 

Blllk Emlfık Tel.: '33'76 - 1 

1 ış ARIYANLAR OSMANLI L'OGATI - 1318 tnrlhln-
- • de Ali Nazıma ve Matbuat mtlıneyyizl 

meyvrı. bah9CS1 bulunan lfbu 1radm 
mndımanı yüzde 6.5 dır. Evkaf yoktur. 

Tak.s1m Abdülhak HAmld caddesi 
No. 23 Bozkurt-EmlAk Tel. 43532 

Şl.§11 tramvaya blr da.klka. 1120 Um 
iradı olan s katlı konforlu yeni bil: 
npartınuuı 13,500 llrayn s:ı.tılıktır. Dos
ya No. 817 

EC:fııı'EBİ BİR BAYAN tş ARIYOR_ Reş:ıt beyler tarafından ynzılnuştır 
+--" ı ı bilir .. inşayı Osmantde mnst:ı.mel arab 

Almanca, .uıı;ulzce, Fransızca. Y farls1 kellıruıt ve tnb1mt ve 1stılahat1 
Daktilo muhn.be.re Btenoya. a.şmll. ec· 
nebi bir b:ıyan ıo arıyor. Tahriren hnvldln Flatı 10 llra. Beyazıd KüllQ.k 
Ankara Yenişehir YeğltkoŞUn Pehll- kahvesinde O.sınana mUracaat. - 1 

vanlar soknk No. 5 M. O. - 2 
4 - Kiralık - Sablık 

5 BİN LİRAYA - Sürp Agop kntıı· 
sında tramvaya 4 dakika mesafede 
Çimen sokağında 6 oda kArgtr '\'e bah
çcll lçl ve dışı :rntıı boyalı ve müşte
mllAtı umumiyeyt havı bir bap hane 
a:ıtılıktır. 

Tak.slm Abdülhak HAm1d caddesi 
No. 23 Bozkurt-EmlAk Tel. 43532 

Beyoğlu İstlklli.l caddesi 54 numam 
Blllk EmlAk Tel.: "3376 - l 

BİR BAYAN tş ARIYOR - Her 
türlü ev 1şl ve yemek bilen genç bir 
bayan lyt blr nlle yanında 20 liraya 
mukabil lş anyot. Kefll g6stereb!Ur 
Ankaraya gtdebillr. Akş:ım gazetesin
de z. B. rümuzuna mektupla. nıümca
~. -2 

EMLAK YURDU - Sn.tılık: npartı 
man, osman'beyde 6 şar odab, 7 tatlı 
banyolu 2076 llra ıradı olıın npartıman 20 BİN LİRAYA KÖŞKI.ER -Ercn-
25,500 liraya satılıktır. Sahife 69. köy civarında etrafı duvarla. muhat ve 

Sül~ymantyede cadde üzerinde 251 
metre üzerinde yan k!u:glı: arka 3 ve 
ön 2 katlı 15 oda dükkdn olm::ı.lta mil
s:üd f zemin odam 3 sofa S mutfak 5 
tuvalet a.ı; bahçe elektrik su :tuyu, sar
mç 2 tareseler ~ yağlı boyn. Adalat 
ve Bo~azlçlnt ve :Haliç gören çok gfizcl 
blr hane 9000 llrayn. satılıktır. Dosya. 
No. SlB 

BİR TtJRK GI~Ct iş ARll'.f)R -
Eski yazıyı okur yazar Yugoslavyanın 
orta ve ticaret mekteplerinden mezun 
blraı ruscn, Yugoslav, bu).garcıı. lisan
larını mükemmelen okur yazar nskP.r
l!kle 111.şlği yoktur. Her ne iş olursa 
yapabilir. Dışan gldeblllr. Bir genç 
münasip tş arıror. Beyoğlu Bursa so
kak çelebi han 41-47 numarada Sabri 
Şentürk'e mürncant. - 2 

2 - tscı ARIY ANLAR 
' 

Taksim, Cunüıurlyet meydanı EmlO.k 20 dönüm nrazl içinde 400 kadar nsır
ban No. ıo Emlft.k yurduna müracaat dide çam ağaçlarlle sfuılenmlo ve (2) 
Telefon: 44439 dönüm baltlık ve (700) aded meyva 

SATU.IK E\' - Teşvlkiye clvannda a{taçlarlle zenglnlenml§ 16 odalı ve 
65Cı metre üzerine 3 knUı 12 odlllı. 6150 konforlu bir bap ahşap k~k ile btr
llra icar getiren ev 5,000 liraya satılık- llkte ayrıca 4 odalı kf\rglr bl.n:ıyı havi 
tır. S:ıhlte 

60 
ve J...~za garaj uşak odalan abır glbl 

Takslın, cumhuriyet meydanı EmJlk m~teml.l&tı salresl mevcuttur. İşbu 
t.an No. 10 Em1Ak vnrduna. müracaat köşkler tabiatın bahşetti~ güzeUlkler 

,J - içinde birer eser nümunesidlr. 
Telefon: 44439 Taksim Abdülhak Hllmld caddesi 

SATILIK ARSA - KtlçUk yalı, as- No 23 Bozkurt-Emldk T<!l. 43532 
falt üstünde, 170 metre yilzli cemnn 
18 dönlim. metresi 2 liraya satılıktır. 
Sahıte 62/4 

Taksim, Cumllurtyet meydanı Eınl!lk 
han No. 10 EmlAk yurduna müracaat 
Telefon: 44439 

G& BiN LİRAYA - Beyoltlunun çok 
kıymetll olduğu kadar rana bir mevki• 
inde 144 metre kare i.17.erlne yapılmış 
tam konforlu (7) katlı işbu ap:ırtıma
nm gelirl ayda (380) liradır. Randı
man yüzde 5,5 dır. 

Beyoğlu ,tstlltlU caddesi 54 numara. 
Blllk Ji:mlAk Tel.: 43376 - J 

Be:tonıu Cihanglrlnln merkezinde 
çok gü-,,el 'bir yerde 1392 lira lradı olan 
lconform blr n.partıman 20000 liraya. 
snWıktır. 

Beyo~ıu İsUklfı.i caddesi 54 numara 
BUlk Emlak Tel.: 43376 - ı 

Uılellnlh merkezi yerinde tramvaya 
tir dokllm 4 katlı iradı 1392 lira olan 
yeni ve modern apartnnan i15,000 lira 
satılıktır. Dosya No. 319 
Beyo~lu İstiklfll caddesi 54 numara 

Bilik Emliik Tel.: 43370 - l 
DADI ARANIYOR - Altı aylık bir 

çocuıta bakmak üzere orta l~ta bir 
dadı aranıyor. Yabancı dll bilen ter
cih edUlr. Müracnat hergün 13-15 
Maçka. kA~thane caddesi Cemlllye SATILIK AP.ı\RTIMAN - Maçkad:ı 
sı:oartımanı No. 3 - 1 3 katlı üçer od:ılı banyo ve muntazam 
EC?'<.'EBİ LİSAN BİU':N STF.NODAK- bahçell 810 lira lrndlı apnrtımıın 17,000 
TİLOGRAF ARANIYOR - Adanadn liraya satilıktır. S:ıhlte 59/1 

Taksim Abdülhak Hamld caddesi 
No. 23 Bozkurt-EmlO.k Tel. 43532 

12 BİN LİRAYA - Bcyo~lu Karı
man mağl.\zasının karşısına müsadif 
ikinci bir cadde üzerinde 9 oda ve bü
tün müştemlltit• hnvl ufak bahçen ve 
pek büyük bir parka karşı deniz görür 

Talebe pansiyonu, Ulellde Üniversi
teye pek yakın tek ve çift knryolnh 
konforlü temiz odalarımız vardır. 
TafsllAt J,,çl.n Genç Türk caddcslnd" 
Mimarba§ı soka.ltmda No. 4/1 de ka
pıcı Şadana müracaat. 

M Taksim_, Cumhuriyet meydanı Emlfı.k 
büyük bir müessesede ~alışmak uzere han No. ıo EmJAk yurduna müracaat 
türkçe stenografiye aşina. bir b::ıyan Telefon: 44439 
daktilograf alınacaktır. Başlıca şartlnr -------------
tunlardır: ı - Türk ırkından olmak 
2 - En az ilse tnhslli gömıUş bulun
mak, 3 - Türkçe stenografiye aşina 
olmak, 4 - ingtllzce, Almanca ve 
.f'ransızca lisruılarından ikisini mü
kemmel surette bilmek, Matlup evsafı 
haiz talipler arasında seçilecek bu 
dAktilografa ehliyeti ne mütenna!P 

SATILIK EV - Su1tannhmet, DiZ· 
darlye mah:ılleslnde 12 oda, ağaçlıklı 
bahçe, denize nazır, bütün konroril 
hıı.vi 3 katlı f!V, maktuen '7000 liraya 
r-atılıktr. 960 Ura kira getirir. 

Taksim, Cumhuriyet meydanı EmlAk 
han No. ıo EmlAk yurduna müracaat 
Telefon: 44439 

ücret verllecckUr. Taliplerin nihayet. --------------
20 temmuz 1941 tarihine kadar Dör- ERE...,'KÖ'\'DE SATILlK KÖ K -
düncü vnlnf hanı Asma kat 10 nu- Şenyol istasyonunda l 112 dönüm 
maraya mürocantıan. a~çhk bahçe içinde denize nazır, 3 

TE
CRtfBELi BİR Kıi'riı•LF. BlR ka.t, 10 oda, her katta banyo '\'e mut· 

fak senede 1200 llra. 1.car getirir 12,000 
DAKTİLO ARANIYOR - Tl::aretha.- liraya .satılıktır. Sahife 62/3 
nelerde veya ln§aatlarda çalışmış p1 • Taksim, Cumhuriyet meydanı Emlak 
yasadan anlar tecrübeli bir katip ve han No. 10 EmUık yurduna müracaat 
claktllo yazacak blr bayan alınacaktır Telefon: 44439 

Beyo~lu İstlkltil caddesi 54 numara 
Bl11k Emlak Tel.: 43376 - ı 

içi ve dıŞ'ı yağlı boyalı müteaddld sa- -------------
!onları mevcud temiz yapılı bir hane. Nlşantnıı Giizel bahçe sokar:mda. 4 

Taksim Abdülhak Htimld caddesi kaUı zenellk 2160 lira varidatı olnn 
No. 23 Bozkurt-~mlfı.k Td. 43532 konforlü npartıman 35,000 liraya satı

lıktır. Do~a No. S28 
KlnfE'l'l,t ARSAi.AR - Heybeli- Beyojtlu İstlklO.l caddesi M nuınarn 

adada plAJ nam mevkide çamlar için- Bilik EmlAk Tel.: 43376 - ı 
de deniz kenarında 20 metre cephe ve 
70 metre derinliğinde ifraz edilmiş Ayazpaşaya 2 dakika mesafede 5 
yanyana 7 arsam vardır. Heybellnda katlı çift daireli konforlfi yeni denizi 
plA.j oehrt kurulmak üzeredir. 1atirade görllr muhte~m apartıman 52,000 11-
edlnlz. Flatl beher metre (7) Ura.dır. raya satılıktır. Sencllk varidatı 4152 

Taksim Abdülhak Hfı.mld caddesi llradır. 
No. 23 Boz.kurt-Emlak Tel. 43532 Beyo~ıu İstiklal caddesi M numara 

ACET.E SATILIK APARTll\lAN - Blllk Emllk Tel.: 43376 - 1 

Maaş dolgundur. Taliplerin fotoğraf
ta.rııe ellerindeki VC$31kin suretlerini 
İstanbul 42 posta kutusuna müraca
ntları. - ı 

Nişantaş Teşviklye camll cıvnnnda. Cihangirde FiruznR'a,nın merkczlnde 
Çınar caddesinde köşebaşı otuz lk.l 8 knth ve çift dalrell mütead11d kat
metre cephell deniz ve ye~llik nezare- lan denızı görür senelik iradı 3720 ıı-

8000 'LİRAYA ~ATILIK APARTI ti fevkalade her xonförü ha.lz. Beton ra. olnn n,P,:ı.rtı:nan 55,000 liraya satı• 
l\IAN _Kadıköy, Ycldeğlrmeninde, 3 arma nıtı kat on bir doJrell .ııntı Iradı Jıktır. 
,·-t h k tt 3 4 da b hçell fazla bulunan on blr numanı.ll apartı- Beyo11-ıu İstlklAJ caddesi 54 numara. 
..u • er a a. ve er 0 

' a ' man nltmIJ be~ bin liraya s:ı.tılıktır. Bilik ~k Tel.: 43376 - 1 
552 llra kira getirir, SOOO liraya satılık- on numarnlı dairesine her gün sa.at D,\KTİLO BAI'AN ARA 'IYOR -

Bir yazıhane 1ç!n daktiloya ihtiyaç 
vardır. :rntsllMlı mektupla A~nm ga
zetemıde N. B. rnmuzuna mektupla 
müracaat. 

ISİR DADI VP. BfR AHÇI BAYAN 
ARANIYOR - İkiz bir ya§1nda iki ço
cuğa bakacak iyi bilgili bir dadıya ve 
yemek yapmnsını blllr bir bayana ih
tiyaç vardır. Tahriren İstanbul po8ta 
kutusu '731 veyahut bizzat B!lyükdere 
Postahane karşısı 120 No. yalıya mU
rncaat. 

Dİ!ö; TABİBİ AltANIYOR - Anado
lunw; zengin blr vllAyetinden muaye
nehane açmnk ıstcyen ve sermaye 
hattA her takımı hazır 18 senelik blr 
puretezcl 80 llm maa.ıı vermek ve ya
hud ortak olnınk üzere bir mesai ar
hadaşı aramaktadır. Arzu edenlerin 
Akşam gazcesi idarehanesine ılAn me
munınn. müracaatları. - 3 

BİR BAYAN DAKTİLOYA - İhti
yaç vardır, he: gün saat 13 ile 14 ara
sında. A;ıapknpı Tersane caddesi 261 
asfalt JmaH.\t.hanesl 

tır. Sahife 63//3 ----=-----------
Taksim, Cumhuriyet meydanı Emldk 12 den üçe kadar müracaat. - 2 SA'I'ILIK ARSALAR - Aynzpaşa sı-

han No. 10 Emlfı.k yurduna mfiracaat ACELE SATILIK APARTil\tAN - raservllerde - Şişli - Mccldlyeköyün-de - Cağaloğlunda - Ve Oöztcpcde 
Telefon: 44439 Cihangirde Cihangir mahallesi Gü- kıymeUI arsnlanmız vardır. 

ne~ıı sokak 56 numaralı k~e başı yüz- İstlkl 
mn.AK Aı.JCJ VE Sı\TICILA-

RINA - İstanbul. Beyoğlu Kadıköy, 
"Ôsküdar vt Botazın her yerinde em
H\kl olup satmak veya almak ısteyen
ler ve dükkAnı olup da satmak ısu
yenlerln i.stnnbul Ank:ı.ra caddesi 
Adalet han 3 No. da Türk emlAk bU
rosuna acele müracaatları. Tel: 20607 
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1300 J,İRAYA ve 500 J.iRASI TAK
Sİ'JLE ÖDENMEK tlZERE - 6 odalı 
üsküdard~ ACELE satılık olışap ev. 
Miiracaat: TÜRK EMLAK bQrosu, İs
tanbul Ankara caddesi Adalet ııan 3. 
Telefon: 20607. 

de yedlbuçuk safi fradı bulunan he11 Beyp~lu · ö.1 caddesi 54 numara 
b!.r kontorn mükemmel Utl buçuk kit- Blllk Emltlk Tel.: 43376 - ı 
1ı apartıman on bin beş )'& ltrnya sa-
tılıktır. Bltl.şlğintield ıı:mek apartıma- 5 - MÜTEFERRİK 
nı kapıcısı bay ismalle heriün sa
nt dokuzdan on ikiye kadar mQraca
at. - 2 

KtnALIK GtJZEL EV - ŞJ..şllde Os
manbeyde kalorifer, banyo, parke, ga
rnJ, elektrik, havagazı hasılı her türlü 
konforu havi bahçeli güzel bir ev k!ra
Jıktır. Antre, himıetçl ve sandık oda
lan hariç 8 güzel odası vardır. 81378 
telefon numarasına müracaat (snbah 
s:ı.at 10 dan öğleden sonra 2 ye ka
dar> - 3 

KİRALIK DAinE- Kurtuluşta tram
vay durak yerinde 23 numaralı Mfi
zcyyen apartımanınm 3 numaralı ve 
11ç odalı dairesi boştur. İst!yenler her 
giln gezebilir. - 22 

AL:?ıtANCA DERSLERİ - Berllnll 
blr Alman muallimesl kolay ve seri 
usullerle almancayı kısa bir ram:ın
da öğretmektedir. Bu Usandan ikmale 
knlan talebeyi tatıl devresinde lmtt· 
hana muvaffak olacak derecede ha
zırlar. Milnf erlden veya grup halinde 
tclebc kabul eder .. Bu talebeye ey HU 
sonuna kndar pek ehven bir ücret tat
bik edilecektir. Pazardan manda her 
gün san 3 buçuktan 7 ye kadar İstik
lal cadde..,lnde 133 numaralı Hasan 
bey ap::ı.rtıman, ikinci merdiven birine! 
kat 6 numaraya müracaat. 

~et "den b' c ~Cjerine daha az lıür-ı ZAYİ - Beşiktaş nüfus memurlu
tir. Ayni ır •ıyaset takib edecek- ~elan almış olduğum nüfus hüviyet 
-çık su 2anıanda yeni kabinenin l cuzdanımı kny'bettlm. Yenisin! çıkar
~bn~· reııe hodbin bir siyaset t k'b tacağımdan eskl&!ntn hCikınil yoktur. 

ır.e de İntizar edilebil' a 1 13%7 doı-umıu Mehmed oll•ı 
- ır.:. Ahmed Tıın1h 

DAKTİLO KATİP ARANJ10R -
Yarım gün c;nlıştınlmnk üzere mu
znaf usul ne defter yazrnnğa ve clak
tııoya. aşina b1r bay veya bayana lhli
yacımız vardır. İstenilen ücret. mlkto.n 
ile tercümei hallerini bildiren mek
tupların Kiıtip rümuzu lle P. K. No. 
1155 Istnnbul adresine gönderilmesi. 

SATILIK Bi~A - :Maçkadi\ Teşvl
kiye camll civarında Bayır sokak '78 
:ıumaralı lk! tntta 1k1Ger oda. birer 
sofa banyo mutfak bava gazı elektrik 
su alt tatta bir oda mutfak çama.şır
Jık bahçe hnvadnr güneşli ayda kırk 
yedi buçuk llra kiradaki bina acele 
dört bin liraya. satılıktır. Yanında 80 
ve 82 numaralnrn mürac:ıat - 1 

KİRAI.TK D.\İREI.ER - Ortaköyde 
vapur iskelesi ıttısalindc Salhane so
kak No 12 de 5 odalı denize n:ızır dai
reler müsait şcra1tle kiralıktır Mek
teplere yakındır. Gönnek için yerinde. 
Miirııcant: Gnlata Nur han No. 13 Tel. 
43265 - 5 

DEVREN SATILIK DttRttAN -
Çok 1§lek bir yerde bakkaliye ve ayak
ta 1çk1 satıl:ın bir dükkAn satılıktır. 
Müracaat .iıtanbul posta kutusu 417. 

ALMANCA DERSLERİ l'E KİRALIIC 
ODA - Tecrübeli bir Almanca. llsnn 
mualllmesı ucuz ve kısa blr zamanda 
nlmanca öğretir. Temiz mobilyell bir 
odn da ucuz flatle kirayn verilecektir. 
Beyoltlu İş bankası arkasında Reşad 
bey sokak 9 numarn tçerde 2 numara 
hergün öğleden sonra münıcaal 

STENÖ İ)AKTiLO ARANIYOR 
lngT 

"h ı ızcc ve Frnruı b'h kk" k ı tiyacıxn ızcayn 1 a ın va ıf bir steno daktilo'ya 

C ız: vardır Tal' 1 . 24/7/941 k Ürnrük d • • ıp enın a "§Bmın· kndar Galata' da 
~ne rn .. ca desınde KoiJucn hanında Petrol Ofisi umum müdürlü-
~ uracaatları. , 

lıtanhuJ · B 1 d" R • }""'" d Son ıa.tııanıa e e ıye eıa ıgın en: 
ttipekler nrnsıncıa~!hrin ~uhtellf nuı.hallerlnde n bllhaasa Kadıköyünde 
Ol Sayın ~..ua ]tuduz Vak'aları görülmüştür. 
ııı~k. Cetd!rıneı r1 n kopeklerlnl sokaklarda. aftız}ıklı. tnmnalı ve yeddtte i3Q' atızııksız eve liiz~e aksi takdirde sokaklarda tesadüf edilecek sanu: ınaddeaı ıca.tıı Z:.ıooı köpeklerin Beledije t&bıta!ı tallmatnaD1esinln 
-...:....__ Ye memurlan tarafından ıtıAr edileceği UAn. olu-
~ (8028) 

M oprak Mahsulleri Ofi •İ U. Müdürlüğünden: 
Tnt uhasip ve Depo memuru alınacak -

~Yetııı~a v1::a,~atımızcla 6~5 ll~ tahsisatlı muhnsl.pllklere devlet memu
Ulunınatta. 0ıa:9 sayılı kanun §Ulllulüne giren müessesatta bulunmuş ve 

•GOa lirn ard:uı, 
llıUadU tabsu ~tlı depo memurluklarına. en nz orta mektep veya bunrı 
etınış bulun~rmüş olıuılardan, müruı.sip görülen ve nskerllk hizmetini un 

Taıı r lmtlhansız alınacaktır. 
!~nı941P olanıann ~~ğıdı:ı. yazılı evrakı müsbltelerlnl noksansız olarak 
dUrlü1>un;1tl'§amba gunü akş:ımma kadar umum müdürlük znt ~ıert m!l
tacantı kab~dt ~tınelerl Jbımdır. Evrakı mü.sbitclert :o.o~ olanların mü-

1 _ N edilnılyccr~:ır. - - (4444-6001) 
2 Ufus hüviyet cuzdanı 

3 - Askerlik terhis tezkere.si 

4 - Mektep şeh:ıdctnnmcs1 

5 - Doüuıuk klığıdı 
6 - Hizmet vesikası 
'l - Sıhhat raporu 

- Fotoğrat 
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İKİ YAZlllANE İÇİN iıct BAYAN 
ABANIYOR - Birisinin daktilo bil
mesi ve eski harfleri okuyup yazması 
şarttır. Dlıterlnln okur yazar olması 
kdfidlr. Taliplerin fotoğ'rıı.flnrile be
raber İstanbul 389 posta tutusuna 
müracaatları. - 2 

BİR BAYAN ARANIYOR - Bir tfıc
carm gayet h:ıfif büro işlerinde çalış
mak üzere Türk tebnasmdnn bir ba
yan aranıyor. Aylık tıcretı net ytrnı1 
llradır. Tallblerin ısa.rih adreslerll~ 
Akşam gazete.!lne F. G. rümuzunn. 
mektup göndermeleri. - ı 

3 - SATILIK EŞYA 
ACELE SATlllK TAKSİ - 2359 

No. Ju Feal Tmblen markıısı bir taksi 
otomobll bin altıyüz liraya acele satı
lıktır. Radyosu 1kiyüz liralık yedek 
pn.rçnlarlle beraber verllecektır. Epo
tlk yapmak şartlle biraz parosını ve 
beklerlm. Adres: Her gün öğleye ka
dar Tophane Necatlbey caddesi 347 
No. lı kahvede Azlz Yarana müracaat. 

BİR adet BLA VFOI~S (l\favl Tı1kl) -
perde lle blr adet Brovde m.ı.yoyu sa
tıyorum. Adres: Bayan Eren, Beyler
beyi Yalıboyu caddesi 24 
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KİRALIK KAT - Beyo~lu Tünel niıı TtJRK - Ihracat ve 1th. lfıt 
clvarı Müellif soknk No. 20 evin dör- tüccarları yanında 3000 llrn bir ser
düncü katı kiralıktır. 2 oda bir sofa maye lle koymak ve şıhsen çalısmak. 
mutfak terkos ve elektrik, hnvagazı Almanyayı eski Avusturyayı, Mrca

SATILIK APARTJ?ılAN _ Nlş:mtaşı . vardır. Kirası 19 llrn, lsteyenler Tak- rlstanı ve bütün Yugoslavyayı, Bul· 
Rumen caddcsl 37 No. lu Uğur np:ırtı- mm Topçu caddesi (Uygun npartı- gnrlstanı ve muhitlerini tanır ve ll· 
manı köşebaşıdır. 18 metroluk c!"adde- man kapıcısı bay Recebe mürncıı- sanlarını blllr böyle çalışkan bir şe· 
dedir. Yan caddesi de 9 metreHk ha- nt. - 4 rike thtly:ı.cı olımların lütfen mektup-
vad:ır ve bahçeli olup beşer oda beş ACEr.E SATILIK EV VE ARSA _ la adresıerlnl blldirmelertnl Akşamda 
kat 1680 lira iradı olan mezkOr apar- 4 oda, kuyu suyu mevcud cadde Uze- _M_._N_'·-.-----------
tımnn satılıktır. Müracaat: Takslm rinde tramvaya yakm nynl clvarda ŞERJk ARAYANI.ARA - 3500 ııro 
cümhurlyet meydanı emlii.k han 14 No. arsa da satılıktır. Görmek görüşmek blr sermaye ne 1ş.lek ve clroht ktlrul
da. Ell}ltikci Avniye Telefon: 41812 üzere Aksaray Şekerci sokak 1 numa- muş blr işe iştirak etmek ve .şahsen 

5200 LİRAYA FATİHTE SATILnt raya bayan İhsana mürncant. çalışmak böyle. blr şerike ihtiyacı 
'C" 'RGİ .. EV 7 oda terkos elektrik olanların lütfen mektuple Mn 11c ol-
.nll .... - ' ' SATILIK EV - Cerrnhpa§a has- .. 

d t ay:ı. ""kın 2200 lirası 7 duttw1u ve nçık adresini blldlrmelerl 
ır.evcu , ramv "~ • tanesi civarında. Çardaklı hamam so-
senede ödenmek üzere satılıktır. Fatih kağında 8 oda, iki sofa, bahçe, kuyu akşamda A. F. 
Fevzi paşa cıı.ddest Emir Buhnri sokak ve elektrik, yeni denecek derecede ıs ÇOK TECRÜBELİ LİSE rnoFF.S'ö.. 
26 No. ya. - 1 numaralı ah~ap bir bina sat.ılıktır Rtl - İngilizce, Fransızca Aritmetik 

SATJI.11( APARTll\fAN _ Aksaray Görmek arzu edenler her gün öğleye dersler verir. Mektepler için tnlt'he 
Kemal paşa cn.ddesl İnkıltip sokn'k No. kadar göreblllrler. hazırlar. Her yere gider. Şerattler m\i-
18 de 12 odalı üç daireli apartıman -.8-A_T_l_I,-IK-F.-.\-, -_-6-u-lt-an-ahm--c-t-İsh_a_k s:ıld. Panğaltı. Cümhuriyet caddesi 
s.tılıktır. Miir::ı.cnat içindekilere - S paca mahallesi Kasap Osınan sokak 12 No. 217, 3 üncü kat, yahut Al;şamda. 

.,, Z Z. rümuzun::ı. mektupla mürnc::ı.:ıt. 
l\IUA'\'ENEHANE \'E l'AZIHANEYC numaralı bahçesinde kapısı elan nim _ 5 

ELVERİŞLİ - Işlek bir cn.ddede kalo- kil.rglr beş odalı hane maktuen üç bin 
rifcr, hava gazı, elektrik mevcud güzel llray asatılıktır. 25 lira !car gclrlr. Al-
ınazbut bir k.'lt kiralıktır. Bcyo~ıu ıs- mak için Sultanhamam Emlnbey han 
tlklhl caddesi 67 Emgen npartıma:ıı beş numaraya müracaat. - 1 
birinci kat - Foto Kanzler üstünde - H.İCAUK ODA ~ Bir Alman mu:ı.l-
_____________ -__;;4 llmesl nezdinde 1-2 kişlllk möble ve 

KinAJ.IK AÇIK ARDİYE - Orta- kapalı balkonlu biiyUk bir od:ı. kiralık-
köyde vapur iskelesi !ttls:ı.llnde mun- tır. Mektep talebesine de kiralanabilir. ORTA, LİSE - Talebesini tecrub ll 
tazrun beton nhtımı olan ve mecmuu Pazartesiden cumartesiye kadar saat genç Matemat!k • Fizik - yabancı dil 
350 M2 mesahıı.sında ve etrafı duvar- üç buçuk Ue yedi arasındn. lstlkH\1 derslerine türkçe veya fransızca ola.
la çevrili arsa ardiye olarak kiralıktır. caddesinde 133 numaralı Hasan bey rnk çalıştmr. Müsait şerait. Akşam 
Müracaat Galata Nur han No. 13. Tel: apartımnnı, ikinci merdiven birinci 1 gazetesi.ne "Matematik• nimuzu Jn. 
4326S --...__. ıı 1 tat 6 nUDUlyara müracaat. - 2_. müracaat. - ı 

--------------------------------=-:.....:_~~~~____.:~~~----------_:_---

SA'l'JLIK TAKSİ OTOl\IOHİLİ -
1975 No. lu Bulk 936 model taksi oto
mobtll kullanılır halde ehven fiyatın. 
satılıktır. Sarıyer: Yeni mahalle c::ı.d
desı No. '74 terzı ~zlı Yıldızn mfinıca
aı.,.. - -2 
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!ihlfe W 

Sabah, öğle ve akşam 
Mer Y emeliien sonra Mutlalia Günile 3 Defa 

Dişleri Niçin Temizlemeli L&zimdir?. 

Çünkü; Unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen 

Clifteri, bademcik, kızamık. enfloen
%A ve hat~c zatürreeye yol açtıkları, 
iİtihap yapan diş etleriyle köklerinde 
mide humması, apandisit, nevraste

ni, sıtma ve romatizma yaptığı fen
nen anlaşılmıştır. Temiz ağız ve 

sağlam işler umumi vücut sağlığının 
en birinci şartı olmuştur. Binaena
leyh di§lerinizi her gün kabil olduğu 

kadar fazla - Laakal 3 defa -
(SANfN) diş macuniyle fırçalıyarak 
11hhati:;İzi garanti edebilirsiniz ve 
etmelisiniz. Bu suretle mikropları 

imha ederek dişlerinizi korumuş 
-------------ioıoıiıııiiiiiiiiiiıl;ı;.;;;;;,,;..;.;..-.o;;;;;~ 

olursunu:.:. 

DiŞ MACUNU 
Bütün Tehlikelere karıi Sıhhatinizi Korur. 

Sabah, Öğle ve ~kşam Her Yemekten Sonra 
Günde 3 Defa Diılerinizi Fırçalayiniz. 
Ec:ıaneltırde ve büyÜI( ltriyatMağua1annda Bulunur. 

Meşhur s i N G E R saatleri 
Bit bir nm görıneksi1in eski fiatıarl1' satılnıakta
dır. S t N G E R sa:ıtinin kalitesi yüksek, müba-

yaa şeraiti faydalıdır. 
Cep ıa.atl kromdan arkası fantazl 22 Lira 
Cep saatı kromdan arkası fantazl çok ince 25 Lira 
Cep saati gfimU., arkası fantazl 30 Llra 

Ucuz santlel' hakiki tasarrufu temin etmez. Saatin 
kalltesi yfilcsck, mfibayaa şeraiti faydalı olmalıdır. 

Türklyede evsafının yüksek!lğlle şöhret bulan 
S t N G E R 'laatlerl bütün faydalan camidir. 

Çünkü: Diğer marka saatlerden ucuzdur. 
Tasarrufu temin eder. 

Çünkü: Hayatınızda sJzl başka saate muhtaç etmez. 
Çünkü: On beş sene zarfında tamir parası vermezsiniz. 

Bu fırsattan istifade etmek lstlyen taşra milşterllerlmlz bedeilnl posta 
vasıtasUe peşln gönderdiklerinde posta ücreti tarafımıza alt olmak üzere 
saat gönderilir. 

D İ K K A T : Slnger saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki 
mağazamızda satılır. - İstnnbulda şubemiz yoktur. 

, 
MNGER SAATi.ERİ Mataı:n,.ı, İ'ltanbul, Eminönü caddesi, No. 8 

BULUNMAZ FIRSAT 
Kadıköyde Mühürdar He Fenerbahçe arasında deniz kenarında 

fe,·kalade nezaretll bazı yerler satılıktır. 
ı - Kftglr ve hiç bir tamire. lüzum olmadan oturulabilecek 13 

odalı bir hane, arkasında birkaç yüz arşın ve apçlann tamamen göl
gelediği bir bahçesi varoır. 

2 - Kalorifer ve sıcak BU tesisatını havı, salonları parke, yatlı 
boyalı 17 odalı lüks kfu'gtr bir hane. garajı ve terasları vardır. 

3 - 1500 metro murabbaı, İstanbulda emsali nadir bulunur, de
niz kenarında bir arsa. 

fstanbulun en güzel noktalarında kain olan bu yerler mutavassı 
hacet kalmadan doğrudan doğruya sahibi tarafından satılmak niye
tindedir. 

İsteyenlerin Bey~lu İstiklı\l caddesı 471 numarada Haşım'a 
m üracaa tıo.n. 

KIZILAY CEMiYETi 
'Umumi Merkezinden: 

Aşağıdaki şart ve ft518ar dahilinde birisi (170) lira ve 
d.Jğeri (195) lira maqJa 

iki münhale müfettit alınacaktir 
1 - Asgari Lise dseceslnde tahsill olmak: (Yüksek 'rica

m Mektebi mezunlan tercih olunur.) 
% - Remıt ve husmt müessesede, en az beş sene Şef veya 

Müfettiş olarak istihdam edilmt, bulunmak, 
3 - Sinni ( 45) ~111 geçmiş olmamak~ 
4 - Muvazzaf askerliğini ifa etmiş olmak, 
5 - Sıhhatı tam olduğunu ve seyahat yorgunlufuna mil

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

1 Ağustos 1941 tarihine kadar taliplerin kısa hal tercüme
lerini ve diğer vesaik suretJerinl Cemiyetin Ankara'da Yenl
şehir'de Umumi Merkez Reisli~tine göndermeleri. 

a·u Basit, BU AKŞAM - Saat 3 e kadar 
-....,_. _ , .... • .. :. :"!!: 

. GU .. ZELLi TEPEBAŞI f 

E-CE ESi 1 BELEDiYE BAHÇESİNDE 
HALIC GENÇLiK KLtJBtt ElxLENCELERİ _ 

~ 

· Tecrübe ediniz~ 
_ , • • • ..(.- - "...... l. ...... 

Aynı genç lrtzın bu 
'ttt;Dbtdtn-t'lvit ve 
sonraki fotografla· 

A . E 
· rına bakınız.~ 

VE ARKADAŞLARI 
B A K i R E L E R A Y i N i b~yü!a~~:a 

1\TAŞiT 
VE ARKADAŞLARI 

ASRi KIZLAR 
BÜYÜK KOMEDİ 

San'at.kar NAŞİD'in Gelin alayına meşhur zumael 
EMİN iştirak edecektir. 

Alafranga G d B B h • kısmı: ar en ar a çesı 
Zengin varyete, Japon pandomim baleti, caz - orkestra. Duhuliye ıebesttir. Fiatlarda zam yoktuf• 

Manifatura ve Kumaş Tüccarlarının Nazarı Dikkatine• 

SUMER BANK YERLi MALLAk PAZARLARI 
Müessesesi Müdüriyetinden : 

Manifatura ve Kumaş Tüccarlannın müessesemizden mal alın.ak lçln müracaat tarihleri 31 Mayıs 941 ~ 
hinde hitam bulmuş idi. Bu defa görülen lüzum üzerine henüz müracaat etmemle olanların 31 Temlllol 
tarihine kadar mmtakalarındak.l mağazalarım~ müracaat ederek ka}'ltlannı yaptırmalo.n Uln olunur· 

Askerlik Dairesine ı-ı 
Bayan M. 5· Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletnıe 
«Kendimi ay-- Davet 
nada gördü- . Umum idaresi ilanlari 
ğümde adeta gözlerime inanamadım. 7. S. Hs. Me. Erzlncanlı Ömer o~. =============-==============-
Cildim eskisine nazaran daha taze Mustafa Sabri 326-25 1n ya btzzat ge- ' ~1' 

lerek ve yahut mektup göndererek İs · Devlet Demiryollan Eskişehir Satınalma Komisyonun ~ 
daha açık ve daha sevimli bir şekil tanbul Veznecilerdeki 1 Tüm askerlik Muhammen bedeli 29805 lira 50 kuruş olan 7 kalem et ve et rıe::ı;/ 
aldı. Tenimin yeni güzelliği bütün dalreslne 6480 sayı lle müracaatı ihf.lyacat 24/'1/941 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü lle :;ı 
arkadaşlarımın gıpta nazarlarını cel-, ehemmiyetle llftn olunur. hlrde Cer atelyest müdürlük blnası tçlndeki komisyon tarafından sa I 
betti> diye itiraf etti. nacaktır. r:'I 

ld Muvakkat teminatı 2235 Ura 42 kuruştur. Taliplerin kanunun ~7"'.': 
Siz de, yeni ve taze bir ci e, şa- tiği veslkalarlle tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon re~ 

yanı hayret bir tene malik olabilir- AKŞAM vermeleri Jı\zımdır. 
siniz. Hemen bugünden bu genç kı- Şartnameler 149 kuruş muka.blllnde Eskişeh\rdek.l komisyondan 
zın kullandığı pek. basit tarzı teda- Haydarpaşa, Sirkeci İdare veznelerinden alınablllr.. (5350> 
viyi tatbik ediniz. Bu akşam yat- Abone Ücretleri * , 
mazd"n evvel, yüzünüze ve boyqu- Devlet Demiryollan Eskişehir Satınalma Komisyonund.0~ 
nuza pembe renkteki Tokalon kre- Ecnebi Muhammen bedeli 17419 llra olan 4 kalem ya~ ve peynir 25/71941 ~ 
mini sürünüz. Terkibinde bütün dün- Ttlrtıye günü saat 14,30 da kapalı zarf usulü ile F..sklşehlrdc Cer atelyestnde ısı 
yada meqhur bir cilt mütehassısının Senelik 1400 lruruf 2100 kuruş lük binasındaki komisyon tarafından satın alınacaktır. 
kqfi olan ve cBlOCEL> tabir edilen e Aylık '150 1 1450 1 Mnvakkat teminatı 1308 Ura 43 kuruştur. Taliplerin kanunun t 
gayet kıymetli ve cazip gençlik cev- s Aylık fOO 1 800 , tlği \·eslkalan ve tekllfierlnt ayni gün saat 13,30 a kadar komisyon re 
heri vardır. Uykunuzun her dakika- 1 Aylık 150 ı ' vermeleri IAz~mdır. ,1 
sında cildiniz, bu cevheri massede- Şartnameler parasız olarak Eskişehlrdekl komisyondan Ankara.

1
.) 

Posta lttıbadına dahll olmıyan darpaşa, Sirkeci idare veznelerinden alınabilir. (535 
cek ve her sabah daha gençleşmiş j ecnebi memleketler: Senelltt: 
olarak uyanacaksınız. Ertesi sabah S600 altı ayhltı 1900. tıo ayhlJ * d.0: .J 
(yağsız, beyaz renkteki} Toka1on 1000 ıı::uruştur. Devlet Demiryollan Eskişehir Satınalma Komisyonun ~ 
kremini sürünüz. Bütün siyah nok- ı •------------- Muhammen bedell 18682 lira 50 kuruş olan ekmek 25/'7/941 cu~ıı. tfl 

1 k l Telefonlanma~ BaŞ111Nıarrlrı !05 saat 15,30 da kapalı zarf usulüyle Eskişehlrde Cer atelycsl müdiirJU1' 
ta arı gide ·ir ve açı mesame eri 1 Yan ıeıert: !0'785 - tdare 20681 sındakl komisyon tarafından satın alınacaktır. I 
sıklaştırır, cildi yumuşatıp tazeleşti- 1 Müdilr: ZM91 Muvakkat teminatı 1401 Ura 19 kuruştur. Tallplerln kanunun ta#...11 
rir, kadife gibi tatlılaştırır. Bu basit 1 tlğl vesikaları ve teklitlerlnl ayn! gün saat 14,30 a kadar komisyon reıa!F 
usulü - günde üç dakika - tatbik Cemazilibır 25 - Bızır 'Hl vermeleri lazımdır. ~ 
eden her kadın bir çok seneler genç- ! S. İm. Gil. Öğ. İkt. Ak. Yat. Şartnameler parasız olarak Eskişehir komlııyonundan Ankara ve (~ 
leşmiye ve yeni güzellikte bir ten E. 6,58 9008 4·43 8·42 12·00 ı.55 darpaşa, Sirkeci idare veznelerinden alınabilir. 
temine muvaffak oluyor. Toka1on Va. 3,33 5,45 13.20 17,18 20,37 22,3 * ~ 
kreminin müsmir neticeleri garanti- İdarehane: BabıAll civan Muhammen bedeli (4645) lira olan muhtel!! eb'atta 230 adet r 'I 
lidir. Alt.si takdirde paranız iade Acımusluk sokağı No. 13 ampul 24/ 7/1941 Perşembe günü saat (11) on birde Haydarpaşada O••..r 
oo.l~u~n:u~r···•••••••••.::::::::::::::;= 1 nası dahlllndek.l Komisyon tarafından açık eksiltme usullle satın auıı'". ~ ~ ,ı 

Bu işe girmek lstlyenlerln 348 lira 38 kuruşluk muvakkat tenıln~ 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 1' DOYÇE ORYENTBANK 

DRESDNER BANK ŞUBESİ 

Merkezi: Beri in 
Türkiye Şubeleri: 
İstanbul - İzmir 

HER TORLO BANKA MUAMELA Ti 

ET • 
1 

Almanya ile yapılan Tütün, 

Kimya ve Kağıt takastan ve 

saire hususunda her türlü 

kolaylıklar yapılır. 

BANK 
Müfettiş Muavinliği imtihanı 

TEHDR EDiLDi 
1 - 19/7 /941 Cumarte.i günü yapılacağı evvelce gazetelerle 

ilan edilmiı olan Eti Bank Müfettit Muavinliği imtihanı. görülen lü
zum üzerine, 1 /8/941 P~rıembe günü ıaat doluza talik edılmittir. 

2 - Bu imtihan için müracaatta bulUllmUf ve müracaatlarının 
kahL • edildiği kendilerine bildirilmiş olanların mezkür gün ve saatte 
Ankara' da Umum Müdürlüğe veya İstanbul Eti Bank Bürosuna mü• 
racaat eylemeleri ve evvelki ilandald şeraiti haiz yeni taliplerin de 
imtihana girebilmek. için aranılan vesikalari rabtedecekleri dilek
çelerle Temmuz nihayetine kadar Umum Müdürlüğe müracaatta 
bulunmaia· ı lüzumu ilan olunur. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

yona müracaalan lazımdır. . . .ııt 
Bu işe alt şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~-_::::/ 
inhisarlar Ankara Baımüdürlüğünden: 

Boş şişe alınacak 
Ankara lnhlsarlar ra1a tmlAhanesı ihtiyacı lçln prtnamesl rJJ~ 

2,400,000 adet boş rakı şl.fes1 alınacaktır. . rJI' 
Muhammen bcdelt 48,700 liradır. Muvakkat teminat 3653 llra oıuP 

leyi ,müteakip % 15 şe iblAğ olunacaktır. alf 
Ihale 22/TemmuZ/941 salı günü saat 15 de Ankara İnhisarlar bafZO 

liı.;ündek.1 komisyon huzurunda yapılacaktır. J 
Tallpler şartnameyi 244 kuruş bedt?l mukahlllnde İstanbulda ~ 

levazım §ubesile, Ankara başmüdürlüğü satış şubesinden alablUrler. 
<4088 -

Gümrükler muhafaza genel komutanlık lıtaııbJ 
Satmalma komisyonundan ,,,; 

muhammen bedel! İlk temlnat Ek.slltme giln .e 
Cins ve mlkdan Llra kurut Lira. kurut _ . .-tll 
611 adet ta.put 7637 50 572 82 31 Tem. 941 pe~ 

saat 11 de 
611 takım k.J4hk elbise 8554 00 Hl 55 31 Tem. 9fl pe~ 

aaat 15 de 
611 takım yazlık elbise 4883 00 366 80 1 Ağustos 941 cuın-

saat 11 de d 
Yukanda. yazılı üç kalem melbusat hlzalamıda yazılı gün n _ 

kaput ile kışlık elbise kapalı zarf, yazlık elblaeler ~ık eksiltme ile ~ 
tır. Nümune ve prtnamelert kom.lsyonda her gün görülebilir. ~,J 
kapalı zarf tçln erltslltmo .saatlnden bir saat evveııne kadar ka.P'."11 ~ 
Galata.da. Mumhane cadde.si 52 numaralı dalredekl aa.tınalm& ~.,;, 
vermeleri ve açık eksiltme lçln de teminat makbuzları ve kanuni v_.,~ 
eksiltme santlnde koıiılsyona. gelmeleri. (5819) .=-"" 

Makine ve avadanlık alınacak 
Ankara Bölge Sanat Okulu Müdürlüğünde~:ıA 

Okulumuz lçln freze, torna, mak.kap, pulanya ve destere ~etıiıl 
gazojen ve dizel motörlerlne ve Amerl kan matkabı, e~e. ~ayt>a, olçü~A 
gibi avadanlıklar satın alınacaktır. 

Ofisimiz hesabına. işletilmekte bulunan muhtelit mıntakalardakl değlr
ruen1erde istihsal olunan un, mlkset ve kaha kepekleri koymak üzere her de
ğirmene uyacak eb'ad ve cşkAlde ve bu 1şç elverişli 200-300 bin boş çuval pa-

A oartı m an Dösevecekiere: ' zarlık suretııe alınacak veya. yaptırılacaktır. Pazarlık 25 temmuz cuma günü 
saat on beşte umum müdürlük ve İstanbul şubelerimizde birden aynı za-

Bu makine, · motör ve avadanlıktan verebilmek fabrika ve 
okul idaresine müracaatıan. (4292 - 5815) ...../ 

-
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar v~air her nevi manda. yapılacaktır. Taliplerin mezkur günde Ankarad.a. umum müdürlük 

şık mobilyalar fabrika fiatınr. satılıyor. veya istanbulda §Ube binasında alım komlsyonlanna müracaattan ltm.mdır. 

Asr-ı Mobilya M ag_. azası Alfikdarlar nümunelerlnl daha evvel ibraz ederek tecrübelerin! yaptırmalı
dırlar. Evsaf ve şeraiti muvafık görüldüğü takdirde daha. küçük partilerde 

Ahmed Fenı de alına.bilir. Daha ziyade malümat nlmnk isteyenler An.karada umum mü-
lstan bul Rızapa,a yokuşu tJo. 66 Telefon: 23407 dürlük satış müdürlüğiine, İstanbulda §ube müdürlüğüne müracaat etmele-••••••·••·•••••••••••••li, ri lüzumu llAn olwıur. - (6051) 

,-TAMiRCi USTA ARANIYOR 

1 İç Ar.~doluda çalışmak üzere Dizel kamyonlar tamircisi ehlİ' 
yetli bir ustaya ihtiyaç vardır. İsteklilerin (Usta) rumuzile P0

''' 

kutu~u J 76 numaraya yuı ile müracaatları. 


