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BU SABAHKİ 

TELGRAFLAR 

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 
Şiddetli muharebeler 

dün de devam etti 

Yeni Japon 
kabinesi 

Ordu ve donanmanin 
emrine tabi imiş 

Sydney 21 (A.A.) - (B. B. C.) 
Avustralya Hariciye Nazırı yeni Ja· 
pon kabinesinin ordu ve donanma· 
r.ın emrine tabi olduğunu söylo
miştir. 

Cenubi Afrikadaki Japon 
tebaası hareket ediyor 
Londra 21 (A.A.) - (B.B.C.) 

Cenubi Afrik.adaki Japon tebaaları 
memleketlemic dönmeğe hazırlanı
yorlar. Japon sefareti bunlara ha
reket etmel.:ri tavsiye edilip edilme
diği sorulduğu zaman cevap verme
mektedir. 

Berİin 20 CA 
nın husust .A.) - Anadolu njansı-
Ccı>hcnı muhabiri bildiriyor: 

Şark ceı>hesinde bir Alman tayyare filosunun uçuşu 

Moskov~ 21 (Radyo) - Bu sa
bah ne~redilen resmi tebliğdir: Cep. 
hedeki Sovyet kıtalannın vaziyet
lerinde mühim değişiklik yoktur. 
Dün bütün gün şiddetli muharebe
ler cereyan etmışbr. Rus çeteleri 
Alman hatları gerisinde muvaffakı
yetli harek~tta bulunuyor. Bu çeteler 
189 kamyon, 5 tank, 4 zırhlı oto
mobil, 2 tayyare, ] radyo verici is
tasyonu, 19 araba tahrip etmişlerdir. 
300 kamyon ile 2 topçu fırkası bir 
kaç saatlilc muharebe neticesinde 
tahrip edilmiştir. 

Atlantik limanlar.odan hareket 
eden 10 Japon vapurunun Panııma 
kanalından geçmekten vazgeçerek 
Kap yolu ile dönmeleri bildirilmiştir. 

tacıar en n şimal mınta.kası şimdiye 
Receıı gün~':··yer olmuştur. Burada Times'in bir makalesi 
ile tankı u tayyarelerle, topçu 
nııştır A~rla ve piyadelerle harbcdtl
:retıcr. sa Tan kıtnlan muazzam gay
\'e bazo.nr ctmc~c mecbur kalmışlar 
Cörıne1tsıııüç gi;in hakikl bir istirahat 
lafdır Son ml&temadlyen çarpışmı.ş
adıın 'mo;Y"t kıto.ıarı toprağı adım 
Lenıngrad~fan etmt.şıerdir. Şimdi hat 
llınkt.a 1 ın pek Yakınında bulun
de tnilh~ ~ Alman cephesı eerlsln
bunıarı bire ubsl müfrezeıert vardır ve 
dır. r rer temizlemek l!zım-

'Biltun Baltık 

Türkiye 
bitaraflığını 
muhafazaya 
azmetmiştir 

ıne tahrlb mıntakasında malze
Iıus ta atı azimdJr. Yollar büyiik 
llidUr ~ktartıe bütün m!l.nast~ örtü- «Suriye harbi esnasında 
tilıın~şt ek çok Sovyet avcısı d; düşü-
!IOk yuıc'::kıŞlmddi bazı Rus tayyareleri Türkiyenin hareketi 
nı er en uçmaktadır d"" ·· tt•• 

olın en halkı son hadisclerde'n lt'" tamamen urua U» 
la: u'-tur. Istıkbal hakkında ka a ust 
:rnu:;:.evcud ise de halk, Rus tah~1:= Londra 20 (A.A.) - Times ga
)"I -~urtulmuş olduğundan dol:- zetesi, Türkiyeye tahsis ettiği baı· 
lnthfillerı~ır:-ırn, bllhaasa ticaret makale.inde eliyor kit cTürkiyeııin 

E!tonyad e Ctizüküyor. bitaıanıiın· mulıaFazaya azmetmit 
llua fırltaıan nıuhasara edilmiş olan olduğuna katiyen •üphe yoktur. 
Alınan hav~n:1 Vaziyeti üınldslzdir. Beyruttar lskenderuna kaçan Vichy 
ınütcmadlye uvvetıerı bu fırkaları harp gemilerinin Türk makamlan 
~e.,~ de kısk~c~u~~ta·dflman plyıı- tarafından silahtan tecridi ve rnü
rn!'-ttadır. İki cllnden~earı yRen dlıırnlt= rettbatının enterne edilmesi. Türki-

11. adır KU eva yan . b" fl v h f 
llıuazı · omctreıerce uzaktan ycnın ıtara ıgını mu a azaya az-
llıekıe~:;.1 ~uınan sütunlıı.n gözük- metmiş olduğu hususunda kalmış 
Şchlrcıen · uusı:_r küçük vapurlarla olabilecek her türlü şüpheyi izaleye 
Pakat bu v~~u ~şm~a çalışıyorlar. kafidir. Bunda ı evvel de Türkiye 
ttukaıar1 tnrar:ı~rdan bazısı Alman yolu ile general Dentz' e transit ııu-

O>e•anu sahlfe:ı~ b~ttırılmaktndır. retile takviyeler gönderilmesine 
su un 4 de) T'" k" .. d w • k · 

-:--------- ur ıye musaa e ctmegı atıycn 

S reddeylemişti. molensk Esasen salahiyetli mahfiller, lngil-
terenin Yakın Şarktaki mevzilerine 

el.Varında karşı bir ta•·ruzda Türk toprakların
dan istif adc edilmesine müsaade 

h 
için Türkiyeyi ikna ve icbar husu-

Moskova 
radyosu 

Almanlar tarafından 
bombardıman edildiği 

sanılıyor 

Stoldıalır. 20 (A.A.) - O. f. 1. 
bildiriyor: Dün Mos\c.ova radyosu 
uzun dalga istaıyonlannın neşriya
tını tatil etmif ve ancak kısa dalga
larla neş!iyatta bulunmuştur. Mos
koh radyosunun Almanlar tarafın
dan bombardıman edildiğine hükm
etme!;: lazım gelir. Maamafih bu, 
hen~z teeyyüd etmemiştir. 

Bir lnailiz feykal&de. 
komiseri Sovyet Rusya 

aleyhinde haımane 
beyanatta bulundu 

Sydne,. 20 (A.A.) - Cenubi 
Yeni Gali es demiryolları hizmetin· 
deki 10,000 işçiyi temsil eden 50 
amele sendikası son günlerde Avue
tralyanın müttefiki olan Sovyetler 
Birliği hakkında hasmane beyanatta 
b'ulunan lngiliz fevkalade komiseri
nin d.!:hal geri çağrılmasına istemir 
lerdir. 

Bolivya' da 
Bir nazi hükumet darbesi 

keıfedildi arp k sunda bir -rnebi devlet tarafından 
ÇO yapılan her türlü teşebbüsün de ayni 

Ş•d red ve ayni mukavemete çarpaca- • 1 detlend• ğından asla şüphe etmiyorlar. ı La Paz 20 ,CA.A.) Bolıvya 1 Sonra şunu söylemek lazımdır ki, hükumeti, naziler tarafından nazır: 
Alman -....R -
(l·· .. umen ordusu 
tışnıanı D . ,. 

:tak. nıster ın §ark 
•ında takip ediyor 

,., .. t 

Suriye harbi esnasında Türkiyenin lanan bir hükUmet darbesinin keşfı 
hatt• harekeri tamamile dürüst ol- üzerine bütün memlekette örfi idare 
muştur. Ş•ınu da ilave edelim ki, ilan edildi~i bildir!l~iştir. Atman· 
Türkiyenin ln~iltereye müsait ha- yanın Bo!ıvya .. elçı~ı B. ~endlere, 
ber!:.:::in n~rine Alman tazyiki al· memleketı mu~~u.n oldu~ ka.dar 
tında belki de müsaade etmiyecek· çabuk terketmesı ıçın res~ı teblıgat 
lerine dair geçen ay izhar olunan en- yapılmıştır. ____ _ 

M üthiı hava akini 

iki Alman 
şehrinin 
üçte biri 

harap oldu 
Aix la Chapelle'de su, 
havagazı ve telefon 

tesisatı bozuldu 

Dün 25 düşman tayyaresi düıü
rülmüo, Baltıktl\ bir Alman torpido
botu batırılmıştır. 

lngiliz kabinesi 
istihbarat Nazıri 

değişti 

Suriye mütarekesinin 
neticesi 

Londra mahafili. 
vaziyetin müttefikler için 
çok iyileıtiğini söylüyor 

Londra 21 (A.A.) - Surİ)•e'de 
Londra 21 (A.A.) - (B.B.C.) muhasamatın kesilmesi ve mütare

Britanya İstihbarat Nazan Duf Co· kenin bir samimiyet havası içinde 
perin yerine bu nazarlığa B. imzalanması üzerine mütttefiklerin 
Churchill"in parlamento hususi U- Yakın Şarktaki vaziyeti düzelmiştir. 
tibi B. Brenden tayin edilmiıtir. B. Suriye' nin stratejik vaziyeti çok 
Duf Coper harp kabinesi namına mühimdir. Mesela bugüne kadar 
Uzak. Şarka gidecek, askeri, siyasi, büyük hır tehlike teşkil eden Kıbrıs 
idari makamlann birbir\eriyle iı- ıimdi lngilterenin ileri mevzilerin

Londra 20 (A.A.) - Hava !.:ezaretl birliği içi. tedkiklerde bulunacaktır. den biri olmuştur. Almanlar için 
İstlhbamt servisi. tarafından bildlrll- Hariciye müste~arı B. Buttler çe· Irak ve lran yolu kapattlmıştır. Al
dlğine göre. A1x..la Chapelle V" Muns- kiJmiftir manlar ancak Karadeniz ve Kaf-
ler'ln en aPlı Oçt.e blrl tahrtı> edll- • 
miştır. zayiatın aıtır oldutu ye haaa- kasyanın kontrolünü elde etmek 
ratın tamiri için kesif bir tanda ay- Bolivyada örfi idare suretiyle Irak'a ve İran'a kadar 
J:ırca çalışmak lA.zım geleceRl zanne- •ıaıingtor. 21 (A.A.) - Bütün ilerJ;yebilirler. 
dllmektedlr. A!x la Chapelle'e 10 ve Am~rika'l ajt.nlası La Paz" da örfi Ayni zamanda Türkiyenin vazı-
11 temmuz rdgeecellderı:w1u e gid~İ d~:d=~~ idarenin ilan edildiğini 'haber veri- yeti de düzelmiştir. Ve bu memle-
velkl gecele e O Uı> • " 1 keti tchdid eden ihata tehlikesi ot· 
hücumlar yapümıştır. Birçok yübek yor ar. • • 
infilAk bombnlan ile yedi bin yangın Bu haberler Vaııngton da hayret tadan kalkmııtır. 
bombası bu şehrin ilzertne ya(tdınl- uyandırmıştır. İngiliz hav~ kuvvetleri Suriyede· 
mıştır. Hemen hemen her bomba he- Bu münasebetle Amerikan mah- ki üslerinden hareket ederek Yu· 
define isabet etmiştir. BilA.h:lre yapı- filleri Bolivyanın dünyanın üçüncü nan sahilleri boyunca ltalyan !i
lan keşif uçuşları Ue test>lt edilen ha- kalay ~ •• üst.1.hsil memleketi olduğu- manlanna kaddr RumM petrolünü 
şarların •dehŞet verici• bir vüs.'\tte nu ve kalayının en büyük kısmını nakletmeğe teşebbüs eden petrol 
oldu""'u anlr.şılmıştır. ·ıı· "'d f 'h · ı k 1 ·ı · h'" d b'I ki d' 

H ıw büyük kısmı ,ehrln mer- mı l mu a aa ı ııyaç arını arıı a- gemı erme ucum e c ı ece er ar. 
asarın en •- ·· A ·k 1 ·ı B d d 1 ·ı· h k kezinde olmuştur. Fakat ochrln her maıt uzere ır.erı a ve ngı tereye un a maa a ngı ız ava uv-

har.gl bir ıc-.smı hasardan kurtulmuş ihraç ettiğini söylemekle iktifa et- vetleri ve donanmasının Afrika sa· 
detlldlr. Yangınlar büyük tahrlbat mcktedir. hilleri boyunca gösterdikleri faaliyet 
yapmıştır. Birçok ~ahalleler ınfllft.k- Vaşingtondaki Bolivya elçiliği yüzünden münakalatının idamesi 
tan zarar görmüştur. SOkıı.klarda açı- bugüne le.adar Bolivyada~ vaziyet günden güne güçl~~n Rommel'in 
lan delikler umumi hlz:metleı1 sekteye hakkında dog-rudan dog"ruya hiç bir ıvaziyeb fenalaşıyor. Tobruk faali
u~ratmı'1ır. Su. havagazı Te telefon 
tesisatı harap olmuştur. haber almamıotar. yetsiz dt•ran Llbyadaki Alman as· 
Şehrin merkezinde en çok ha.sara kerlcri için ~kisi gibi bir tehlike 

u~nyan Qç mıntakada Belediyeye ve Bulgar Baıvekilinin t~kil ctır.ektedir. Bu faaliyetaizlik 
hükfı.mete ald binalar, ticarethaneler, Roma seyahati erzak ile cephane nolcsanlığa.,'a ve 
antrepolar, mağazalar ve evler bulun- askerlerin sıhhat bozukluğuna atfe-
maktadır. Bela'rad 21 (A.A.) - D. N. B.: dilebilir. 

Munster'de de aynı dereced~ hasar Bclgrad' dar geçerken Bulgar Baı· 
olmuştur. Bwm Alman radyosunun vekili B. Filof cDonauzeitung> ga· Sovyetlerin Berlin büyük 
son günlerdo yııptıRı neşrlyattn:tı da zetesi başmuharririne verdiği bir 1 
:ı.n.Iamak mümkündllr. Fllhak!ka Al- mülakatta Roma seyahatini Bulgar e çisi Moskovaya 
mnn radyosu mezkitr şehri cBedbaht h"k" • . bb"" ... 1 w l ld 
belde• diye tavsif etmiştir. Muruıter'e u umetinır. t~ıe usu 1 Ae yaptıgını vası o u 
y pılan son beş alem esnasında. bir ve bu aeyahatın umumı meseleler Moakcwa 21 (AA.) _ Sovyet-1Jı h eaddit noktalarda 

11 
asara edilen Ruslarin 
çıluf teşebbüsleri 

akim kaldı 

dişelerin yc: siz olduğunu hadiseler 
göstermiştir.> 

Times gazetesi, Türkiyeyi Alman
ya ile bir anlaşma araştırmakta haklı 
kılan sebepl..:ri saydıktan sonra şöyle 

~'k mahaller tnmamile yanmıştır. hakkında görüşmele:, Bulgaristan ve !erin sabık Berlin büyük elçisi ve ha. 
Dahiliye vekili yanan mahallelerde büyük fabrikalar İtalya arasındaki dostane münase· riciye komiser muavini B. Dekano· 
Yalovaya gitti bulunduğu glbl evlet de vardı Yalnız betleri teyid etmek gayesine matuf zof dün gece Moskova'ya vasıl 0 J. 

Sertin 20 diyor. 
<!ular, b k (AA.) - Alman or· cRusyanın Türkiyeye karşı vazi-

Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak bu (Devamı sahile 2 sütun 6 da) olduğunu bildirmİ§tir. muotur. 

sabah Yalovaya gitmiıtir. Vekil Ya- 111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" 1 " 111111••-111111•1111111• 

ıovada b:rkac; gün katacaktar. Tatil mevsiminde: 
Bı:aarı.h a~ umandanlığının tebl-iği: yeti hakkındaki şüpheler Rus niyet
l?ten k tyİ &n ilerleyen Alman • Ru- !erinin şüpheli görülebileceği devre .. :1. .k k a ~ I e ... 
ltırarak a ar düşman mukavemetini için varid idi. Fakat bunların ehem· ,-------------
nında t ?~.u Dniester'in şark yakı- miyetsiz oluou ve şartların değişme- Hem vatanperverlik, 
Snıot"1ke devam etmişlerdir. si, Türkiyenin kabahatı olmaksmn he • ·ı d 

1>lan '" en~h. nucıtakasında harekat Türk - Rus münasebetlerinde son m ıatı a e ••• 
Fin ucı ıncı devam ediyor. zamanlarda zail olan itimadı yeni-

)'ctler :t:ehesiı.ıde. :eni ~uvaffakı- d.:n t~sis edebilir.. • • Vabndq! Vatan müdafau1 bahis 
Şark ed_ılmııtır. lngıltereye gelınce, Türkıyenın mevzuu olunca asla eekinmekı~ 

larınd ccphC5ınin müteaddid nokta- son hareketlerini tenkid etmek ona canını da, malanı da ortaya aürenin. 
Sovye~ ınuhaura edilmiı bulunan düşmez. İngiliz halkı umumiyetle, Ancak bu sefer. Devlet. eenden 
•İ2: çılc lc:talannın yaptıkları ümit· Türkiyenin hususi şartları hakkında bu kadann1 istemiyor. Zira. aldaia 
Düonı ıı lc!l!bbüsleri akim kalmıştır. bazı mülahazalarda bulunmağa mü- sailam tedbirler aa)'esinde, iki aene
l?tişti an aJ:ır ve kanlı zayiat ver- tcmayildir. Fakat Türkler, kendi se- dir dünyay:: kaYUnn harbe rağmen, ee::,. ciyelerine yerleşmiş olan itimad ile, seni sulh ve ıükiın İçinde yqatmak-
hesjninın. 20 (AA.) - ~ovyet cep- b~ müla'ıa~ala~ çok kuvvetli ~e ~~ır. Şimdi yeni tedbirler a~ı~asıl 
)et k f•ı:nat kısmında banlerce Sov- vıcdanııız hır duıımana karşı girişi!- açan ordunun çok paraya ibtayacı 
hay):~ er ve çok miktarda Rus su- miş hayat ve memat mücadelesi için- var. Milletten bore istenmektedir. 
dir. 1 Almaı· saflarına geçmişler· de ortaya atıldığını her halde anlı- Sağlam teminat ve İyi .-rtlar göste-

S yor.la~.> riliyor:. halka 
0

yüksek faizler ver~i-
ntolensk temamen Kışınev şehrinin yangını yor. Yme ıeru korumak me.kıa~ilc 1 

•• •. •• • çıkarılan tasarruf bonolannın 5 lıra- , 
S Berıin 2C cr~n)mış sondurulemedı lria da var. 1000 liralığa da .•• , 

rno) k · · - (D. N. B. :) Lon<lr& 20 (A.A.) - Roma Kesene uygun olanlardan beheme-ı 
tehr· ens • bolşevikler tarnfındıın radyosu bugün itiraf etmiştir ki, hal satan al; paradan da, maldan, 

ıp edile d ' ~ h" 1 • lasın n ıgcr şe ır enn manza. B~sıırnbyı:.t'· Kişinev şehri üç gün- da daha kıymetli olan bu bonoları ·ı 
letİniın ak:ı:etın<"ktedir. Sovyet asker- d;:nbe .. i yanmaktadır ve yangını alman sayesinde Türk ordusu daha .. ____ .__.._ _ _..illiiillll ________ _. 
ler h-J• undaktadıkları bir çok ev- söndürmek için Rumen askerlerinin kuvvetlenecektir. 1 

( & a Yar • .., ıktadır. Sokaklarda lsarfett:kleri bütün gayretler boşa Hem vatanperverlik, bem isti-
l>e,.aıru sahif fa Genç - Ab bir .ijl .. İ§ - Ah bir işçil .. 

• 
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Sahife 2 '.AKŞAM 

Diba Geceki ve Bu Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri Amerikada "V 
" 

işareti Japonyanın Yeniden 
dolaşan sulh 
· şayiaları 

teblı.ğı· yapılan yeni Alman iıgali altin<laki 
Alman memleketlerde bir, 

vaziyeti 
Berlin 20 (A.A.) - Alman ordulan anketler tezahür. Kabine aalieri ve aiyaıi 

Bnşkumandanlı~ının tebliği: İngilte- l.:'-rekitta birlili teminine reye karşı :mücadelede, Alınan savaş ua 

tayyareleri dün gece merkezi ve şarki H iki ·· d 79 h L'- t.o.dra 20 "(A.i\.) - BugUri, çalitacak Almanya, Ruıyada 
inuilterede askeri hl!defieri bombar- a n yuz e arDe J\lman ifga1i albnda t>ulunu mem-
dıman etmişlerdır. girmemek tarafta.ri lelı:etlerde cV> • Vıctonie yani eza- serbes bırakılmak tartile 
Dfü:ımnn hava kuvvet.ıerlnln işgal fer> kelimesinin ille lıarfi .. lfared Totro ıo (A.A.) - Domei tJensrnm garpte müsait tekliflerde 

altında bulunan Manş ve Norveç sa- . . -!.ld Ü b' _ ·..ı _1 lj--' blldird:fllne göre bıbüııen1n ilk 1çtl-
hlllrrlnc günl'uz ya.ptıklan hücum Nnyork 26 (A.A.) - Gallup ıçın , .... et ır m~oc:'e ."!'ıya- mamda. Dahil1ye Nazın general IDde- bulunacakınq 
tcş"bbüslerl esnasında, nvcı tayyare- en.Hitüsü ta:-afından isimleri cWho'a caktır. Al~lar ~V> ıpr~ ne tı Tojo ve Be.hı1re Namı am1ral oı
Jerımlz ve h:.1v:ı. dafl batary:ılanmız Who> yıllığında münderiç muhtelif olduğunu, Jffallen a1tında1ci Fra~ tuıa ta.rafından yapılan Dk tekliften, 
ycdl düşmnn tayyareslnl. donanmn 1 k •. •11 • halk ara da Belçıbda, Hollandada, Danı· ftlClncD Kmııoye Jı:abfıv\slnln, harp Jfew - Yoa 20 (A.A.) - New - York 
topçusu iki düçınan tnyy:ı.resinl ve bir mes.c mumcs.s.ı erılı: ve .. İ m~rka.da. Norveçte ve Balkanlarda kablne8I. il>!. '~ ubrl ve atya- Times gazetesi diyor ki: mtıer, llerle-
fü r! knrnkol gemimiz de bir Ingtlız sın da yapılan hır an ette ıu uç wa • • .. .. i le-.ı· il barekltta 'blt1.ı.k tanhı etmete gay- dikçe harekltmın ma.sra.fı, tehlike-• _ _ _ ] . ryıce ogrenm ~ ıuır. 1--' ___ ._,,._ •- artınaktadır 
tayyaresini duşunnuşlerdlr. ıoru muştur. b ı_•· V 1___ •• lceıi ııe& edecel1 ~. cu Te .....,..,...,...u.ıı.. ..,. · 

Dün gece İngiliz savaş tnyyarclerl Birinci sual olan: Sizden bugün . B. Goeb e~ ~ c > ~~1 .: Kabinenin tttlfaıkla tabul Te Jmpa- Ahnanya'da artık, Rusya'd& blr Al-
~lrr..nll gnrbl Almnnyada bazı yerlere Amerika Birleıik devletlerinin Al- ~ maba~arı JÇ1ll ~llanm~p ~ akıınm tasvip eWtt t.etıınere naza- man zaferl yerine bir Almanya. har
ve bilhassa Hannover şehrine hücum manya v. ltalya aleyhine harbe gir- bu.1 ebnceı, ha mucaddenin arzetti- nn hali .hazır beynelmilel vaziyet binden bahsOOIJdiğinl duymaktayız. 
etnılı:Jerdır. inflllik ve yangın bom: mai m~elcsi hakkında rey verme· ği genif m~İyet k~rfll~da Alm~n: t&rfl!'lllda taktı edilen mlll1 sırasetın İngilizler havada da Almanlara ye
bnlım ntılmıştır. Askeri veya lktlsadı nizi ütersU: harbe girmek için mi, }arın duydu~ endişe~n de.re_cecnı ma. hattan kabine detişiklltlnln te- tışnlş. onların hava kuvvetlerini za
mah!yette hasar yoktur. Gece avcı- lı:s h d d le 1 k . . . göstermektedır. cV> Jfaretiain aJ. illi altında kalmıyacaktır. yıflatmış Te en tuvve1J1 avcı filola
l:ınmız bir ine llz tayyaresini düşür- yo a • 'ld~. ı~ın al. a Whma ,JÇınWhmı mancada zafer manıuına gelen bir Bartcl,.e Nazın amJ.ral ToYoda tara.- nndan beşini, Almanya"yı Britanya 
mı l"rdlr rey venr ınız? sua ıne o• o . . . • . Al tından dün yapılan b&yanatın hasl tayyarelerinin mtlthlş biicumlannn 

. dan yüzde .ıf5 i harbe girmek için, kelimenın ıllt harfi olmaın IÇ1D : ~ umum1 mUbaa göre yeni kabine kar'1 korumak ~memlekette ka1-
Jtalvan fe'1 fiğı yüzde 55: cie girmemek içi rey verp manlar hemen hemen meçluıl .bir Amerika münasebetlerine ehemmlyet mata icbar etınJilerdlr. 

mişlerdir. Halktan ise yüzde 21 i kdime o~ya ~tmıflardır. Kellin~ vennektedir. Son zam.anlarda esir edilen Al~an 
· d c Vikt ıa> Alman ltı.-atlerı p • b• - •• tayyarecilerinin gençllRt ve tecrube · Roma 20 fA.A.l - Italyan orduları girmek, yüzde 79 u girmemek için şu ur:. • on . 1~ ol- arute ır gO"lfme sizliği, Alman pilot zayiatının tayyare 

umumi kar~rgahının 410 numaralı rey verrni,tir. bu .. kelımenın ~badneı] hıT Jı::~ une l '1dry 20 CA.A.) - D.N.B.: .Japonya kayıbmdan ço1: dahıı. clddl olduğu ln-
tl'blı~I: Son iki gece zarfında Maltıı- A 'k h rp bahriyesi Büyük dugunu yazm .... ta ır ar. man ar biiyiiJc el~ B. Kato dftn aqam anıt- tlbamı vermektedir. 
dnki havc. fü:lcrl yeniden bombardı- B 't men an - ad •1 ha ' malze- tarafındar •aferin mukabili olarak _, .......... A-'la. uzun mMdet ~rü...,.,il•- Şimdi Almanva'da .... _

1 
ecre""" 

1 1 . Şi 1• Af 'k d T b rı an,.aya gon erı en rp • V ~ .ı..NouAu ı:.v ~~~ .r- ı.ıu 'Y" .r~ m:ın cdl m ştır. mn ı n a a O - • : ki d ·ı f ı_ t t kullanalar •lime meg> dır. c > .a.. I-' malümat alan mahfillerin A1m l bllh R ruk cl'phesindc topçu fanl!yet.ı görül- mesını na e en gemı ere re aııı;a e • . . . . b' .k 1- ~. J• etmektedir: an nr, assa us 
mJ

0

~tür. Mihvercllerln tayyare kuvvet- mek için kullanılmalı mıdır) sualine Jd,a;etmAınl gen11 dır mı byu~~ Y_a!1 f :ııaancttfğlne göre mtllAkatta JaPon seferinin çıkardığı beklenmedik müs
Jerl, bu müstnhkem mevkideki düş- cWho's Who> dan yüzde 64 ü müs- ıgı~ı man. ra yosu. ~n ıtıra a:bineaindek.i değlffk]Jk ba.h1s mev- kü1A.t karşısında fevkalade büyült 
mnn b:ırnlml:ı.rını ve tahklmatmı bet, yljzde 29 ü menfi cevap ver· et~'-. fa~at bun.~ _<Vıkton~.> .ite~· zuu edilmiştir. Aynı ınahflller, bu mlkdarda b:ırp malzemesi ve asker 
hombardımnn ctmeğe devam etmiştir. m;• ve yu"•de 7 si de karar verme- mesının ılk harfını ıfade ettigını bil- mül4ta.ta atyas! bir ehemmiyet verll- feda etmek mecburlyetlndedlrler. Ta-

..., L d k d k' memesl lhım geldiğine 1'aret etmek- nrruzun bldayctindcnbcrl Alman tcb-
Jkl Itn.ly:ın tnyyaresl Mnsra - -M!1t- miştir Halk arasında yüzde 56 sı ircre emiştir. ı: ted~r. llğinde görülen sükutlar, müstevllnin 

":ıh y~kının~:ı- on ~1.?- tonlu~~ I~- müsh~t. yüzde 35 i mmfi, yüzde cV> İşareti Prag'da sincmab~.u- SmgaJ>OUr 20 (A.A.) - Hind.içini harbin başındanberl görmcdi~'1 fev-
g ız ruvazorWle . ucum e c r 9 d 1c .. b' • tir. varlannda, tramvaylarda ve oto uı· .umunıt vallBf amiral Decoux'nun ,._,Ade bir mukavemetle ka-ıl"'"""'"k-torpil isabet ettımuşlcrdlr u a ara.sı ır cevap vermı~ 1 d .. "ld .. w.. 'b" , .. ] d bü ........ ~ • ., ...,,._ 

Dü.,man Trablus ve Bingazlye karşı Ş:ıhsan B. Roose'\·eltin Büyük Bri- er e lgodru dugu ••gtrü)' 1 ıoknedg_un ecr e Hanorye hnreketi Slngapour'da - ta olduğunu llk defa olarak gizleye· 
' k b l gazete er e e go me t ır ra- .-.ı. alô.ka uyandırmıştır. Fakat aznl- me ....... ktedir. Rusya ıs•- '---Ansın, ıs-h:- va okınlnrı yapmıştır. Trablus- tanyaya yardım siyasetini a u et· . •W • ;,- .... ~ ı.= A<lüi 

gıırpte avcı tnyyarclerlmlz, Blenhelm mekle fazla ileri gittiğini mi, yoksa c?vıe: Var'°v~ ve dıger Polonya ıe· PB>tn Hanol'ye avdetlnl, Japonya.nın ter kaybetsin Alman harp makinesi 
tipinde bir ıa.~nreyJ alevler Icindc ka-fı' derecede 'ılerı' gı"tmcdı'gıw·n·ı mi hırlenle Danıma.rkada, Norvec;te, Hindiçlnlye bulül etmek ta.sa.vvuruyle kazandığı muvaffakıyetlert temin için 

.:J l d d B l k d clh 1 Al mlhıasebetll görmek içln henüz va.kit kendlslnden istenilen mu9Zl.aID gay-
dü ;.ırmfü;lerdlr. Şarki A!rHta.dn. Ingl- zannediyorsunuz) şeklinde üçüncü Hollan a a, e çı a a ~ ası - e.rkendir. A.-n!.ml'in Siyam'a terkedl- retten yorul:ıcalttır ve Almanların 
llz t~yyarrlcı-i, Gondar'ı bombarddıman suale c\Vho·.., Who >dan yüzde man kıtalarının bulundugu hder yper- Jerı Hlndlçinl topraklarmı tayin ede- muhtemel zafcrlerinl istismar edeb!l
ct~. ;ı~rdir. ~tl:ı.sbJ o:ya= a ~a- 1 ~ ~· fazı.. ileri gitmiştir, yüz- de a)'l:lı ifarete rastlanmakta ır. a· cek ve Hanol'de beklenmekte olan melert için seneler geçmesl llzımdır. 
re a cra re en r en mız, us- d 5 3 •. R 1 • ı· td·w• riste bir gün Eyfel kulesinde birden- Ja.pon korn!syonu ile görüşmek bere Aynı zamanda, Alman §ehirlerl harp 
sUne dönmcıniştlr. ~· hu l oosev~w~ın -a~m 3~e. ~gı bire muazzam bir 'V> harfi peyda Hnnol'yr. dönmllş olması da muhte- snnayH ve münakale Yolları İngiliz 

Akdenlzde drnlzaltılannuzdan blrl gı 1 are :et ettıgı, yuz e 1 ıse J J ı J d b ı bü meldir. hava kuvvetlerinin öldürücü hücum-
bir İn"iliz dmlzaltısını torpllleml• v~ kafi derecede ileri gitmemiotir. ce- 0 •• muştur. fga a tm. a ~ ~nan • 

,, y F d V tı t yan ı lanna mnruzdur. Bu lkl şey, Alman ba'ırmıc;tır. D!C'er bir İtalyan denizat- 'Vabını vermiotir. Halle. arasında İse tun ranıa a c > lf&re nı aşı Anadolu ajansı milletini, Almanya seferinin ooşladı-
tl!I, bir düşm:'.11 denl.znltısını batır- y&!xl 23 ü çok ileri gittiği yüzde kartpoatallar çok aranmaktadır. ğına ikna edecektir. 
m:ştır . B:ışka bir İngiliz denfznltJsı 55 i Rooseveltin tam yerinde hare· Maamafih B. Coehbels. bu i~aret- Bunun belki de aon zamanlarda 
~a ~ki ı;::;~m t~[f1~~ı· muhribl tara- ket ettiği, yüzde 22 si ise le.afi dere- ilerin neiçldin~gec~lenh· tebeşırlde.~.uv~br: m·~ab'ır'ın'ın tekrar ortaya çıkan sulh şayial:ı.rllc 

' m an p e m09 ır. cede ileri gitmediği cevabını ver· ara yazı ıgını ıza etme ıgı gı ı U il alA.kası vardır. Bu şayialar timdi Hit-
. t" işgal albnda bulunan memleketler ler'in Rusya'da serbes bırakılması 

Sovyet 
zayiatı 

Berlinden gelen bir 
· h~bere göre bir buçuk 

milyonu buldu 

mış ır. ahalisi 1ayet Alınan zaferini . istiyor- canhAde 'o'rd'u'klerl şarWe garpte lütufkAr şartlır teklif 

Smolensk Cl•varınrla sa cV> jşaretini neden kolaylıkla UlllRi edeceğini ima eden bir şekil almıştır. 
J • görülmiyecek yerlere mesela Alman CO..tarafı 1 inci aahifede) Nnzi şefleri Alınnn halkını rt!dde-

harD Cok S'ıddetlend'ı subaylannın elbiselerinin arkaatna dilmiş sulh tekilli hl.kAyclerUe tah-
yazdıkları hakkında da malumat Stalln hattına Pelpwı gölünün ce- r1k etmek Adetindedlrler. Şimdi ise, 

nubunda Pskov önünde vantmakta- ı son sergfü•A<ıtlerlnln neticesi olarak verme:.ıiştir. ı h tte b ~Y 
dır. Bu ist!lıUmlar b Zi ayre ı- harp tendi vatanlan üzerine de ya-

B. Churchill'in bir mesajı ralcmıştır. Çünkü tahmin etmiş oldu- yılına~a başlayınca bu şeflerin Al
tesadüf edilen yüzlerce ve yüzlerce Londra 20 (A.A.) - B. 0-.ur· ~wmızdan çok daha mühim o!duğunu manya'yı hücumlardan konımak için 
ceset timdi defnedilmektedir. Yol- ehill, dütn.· • ifgali altında bulunan gördük: Evvela toprak A.nzalanndan tavlzlerinde çok ileri gfdeblleceklerl 
lar, tahrip edilmiş Sovyet tank ve memleketlere gönderdiği mesajda istifade edllerek viicude getirilmiş anlaşılmaktadır. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Ali - Şu son umumi 
başlangıcındanberi öteki j]e 
rikile konuşuyorum, Veli.·· 
naati amma sağlam vatan I 
var: cA devleti B de~ 
yüzde beş yüz yenecek l:t . 
sıkı sıkı iddia ediyorlar .. • D 
leri ise aksi fikirde: cB d 
A devletini yüzde be~ yüz 1 
cek ... > Sayı bilmiyorlar .. • 
bet bilmiyorlar... % derı 
berleıi yok ... 

Veli - Cidden ... E, serı. 
le bakalım: cA dcvletirııll 
devleti üzerine galebe Ç'll 
mnsı yüzde kaç ihtiman > 

- Yüzde bir ... 
- Pekala ... Gel, bahse 

şalım... Senin babadan k~ 
hayli iradın vardır ... On bill 
ra kadar ... Bende yüz lirB··· 
devleti kazanırsa benim yii:ı 
ramı alırsın ... 

- B kazanırsa) 
- Tabiatile on bin liranı 

alırım ... % 1 hesabı ... 
- Amma da yaptın ba,.• 
- Peki ben 200 koyaytrı' 

300 koyayım ... Yani 5'o 2, 
?-••• lsterser. para miktarını 
talım. .. 1 

- Yok efendim, l!en 15 
~oy, ben 100. .. I 

- Ha şöyle... Yola .g: 
Dernek li ilk tahminini iyı 0 • 

memi~sin: B nin de A ü:ı:~r 
yüzde 15 galebe çalmak ihtı 

1 
li var !lence ... Bu son teklif e 
ğin rakamdan o anlaşılıY~~ 
Filhakika, harp türlü türlü 1 

mallerle, ~ürprizlerle doludur 
Napoleo:ı macerası bir ya~ 
dursun, bak Fin mukaverncll 
bale Yunanlıların ltaJyaJl 
kar,ı durabilme kabiliyet~' 
Hele bizim Milli Mücadel 
mucizeyi düşün... Hep bU. 
haritada yoktu... Onun 
sayı mefhumunu asla kaY .. 
memeli... cYüzde beş Y": 
diye bol keseden atmarrı111 ' 
cA> f&vori at olabilir; aJ11 

yarışları daima favoriler k 
maz, birader ... 

Müthiş hava 
akını toplarile doludur. ezcümle demiftir lı:i: minla silBUesı bınılann arkasın~a Almanya harbi, Hltıer'in yapac$-

tarafı ı inci sahifede> P.eılı"n 20 CA.A.) - o Fl·.·. Alman y ı ı d b ı betondan yapılmış zlgzaklı 'Ye mü- nı hlç bir zaman tahmin etm~diği btr (Baş 
S uk b·ı c işareti İ§ga atın a u unan Jremmel maskelenmif istihk.Amlarlle harptir Almanlar Hitler"in Avnı-

rndyosunun bildirdiğine göre, bitaraf ovyet m a 1 taarruzu memleketlerin yenilmez iradesinin ~l~nnda ntltralyöz yu!a.lan. Son~ pa'ya ~ldı!P dehŞetı lcendllerl de bir ağır t>ombn. 8,000 metre ıı1 
mıi~ahldJer, şimdiye kadar Sovyet or- Stoldıolm 20 (AA.) - (Havu) bir timsali Ye ayni zamanda nazi buyik zırhlı kaleler. ~r kubbclı duymadıkça bütün dünyanın niçin bamda bir abayı talırlb et 
~usunbuln.ıı.vefddi~.:_ayt~thmın :·500/0~te kl- O. F. t. bildiriyor: iıtibdadını beldiyen akibetin bir o_!nn bu .kaleler ağır toplar, irtibat Ilitlerci devletin amansız diifma.nlan Diğer bir ağır bomba da buna~ 
dfr~er.a ıu o rb..,,u o..'\ n em : Smolcoık civarında çok şiddetli remzidir. Mademki Avrupa millet· tunellerl_, yeraltl tazcmatlarlle mü- safına geçtiğini nnlıyamıyacak.lardır. bir tesir yaparak 5,000 metre tı 
T muharebeler olmaktadır. Almanlar ı · ·· ı· ·1 h h · hi ·...ı..· 1 cehhezdır. İ .1. H N sahayı tnhrib etmiştir. Bugün! ahrİp edilen fimendifer Stalı"n hattında artılclan aedikten l~~ dmust~v ~ 'eed_er alngı r ~ll"'dı~- Gayet i,,lklr olarak Rusların Ma- ngı iZ ava azırının bu kısımlan ta.mam!le yıkılmış ır-

.. .. ıgın en nntma ıyor ar, naZı a· gin-0t hattını taklld ettikleri görülü- b • ku maktadır. ı hatları teinin ıimal Ye cenubunda yan ha- vaamın mahvolacağı ve Avrupanın yor. fakat fenni ma.Izemelerı daha ır nut • Hnva nezareti istihbarat dJ 
Bt'l'lin 20 !A.A.) - D.N.B.: Alman reketlerind · bulunarak Sovyet kıta- kurtulacağı muhaklcaktır.> fakirdir. istlhkamlann adedi daha Londra 20 (A.A.) - İngiliz Hava Munster'de, birer L!telet halin~1e savaş tayyarelcrt 18 temmuzda Lenin- larını ih~taya çalışıyorlar. Başvekilin bu mesajını okuduktan azdır. Sonra Stalln hattında sistem Nazın B . Sinclalre dün .ııöyledlğj nu- duvarlardan .ibaret kalan ın:ıh~c! 

grnd - Moskovn demlryolu izerlnde Rualar bir mukabil taarruz teşeh- sonra esrarengiz llpİker ne§riyatına birliği yoktur. Maa.matih Alman u- tulcta sulh lhtım:ıllertnden bah1!1e isimlerlle zikrettikten sonra. 9' ıııs' 
muhtelif yerleri bombardıman ederek büaünde bulunmutlardır. Fakat 'bir şu aözlerle devam etmiştir~ cSize kerlerinin müttefik şahadeUcrlle de yatıştırma r.arnanının geçtiği.ne işaret hasara utramış olan diğer ~eıl' 
tchasaaddrald staebcnkb.iyveet '--~yrmon~~ıiımr. ~. lı_veçli askeri nı.ütehassısın fikrine Mılr..r - 1· azzam cV> sa.bit olduğu üzere Ruslar kendi lsUh- ederek, Bitler ve zümreslle hiç bir uz- Jann Dortmundor kanalı ile ~ 

ııuuıı ;, ___ .._.,. ar aoy ıyorum, ~~ kAmlannı Fransızlardan daha iyi md- l~a yapılamıyaeaA'uıı aôylemif Ve yolu arasında 20,000 metre JJ1U r....ıl 
Savaş tayynrelerl, dün Smolemk'ln gore bu mukahıl taarruz Rus hava ord-.nun aeferherlıgı hatlamııtır.> dafaa etmlşlerdlr. ancak nazizın kanseri Anııı>anın .bün- lık bir aaha knplamakta otdıJI .. 

faJ kındn cüretkflrane pike hücumları meydanlarının Alman bomba.rdıman Bir Alman hücum ıotası subayı y~den atıldıktan sonra IUlh ve blld!rme-ktedl!· , ıetl 
yaparak 5 trenle, 8 tank tahnb etml4- tAlyyarelerinin atefine maruz bulun- Fransız Somaliaindeki ı muharebe hakkında çok alakalı tar-

1 
müsalemet devresinin bqlı7&bllecetl- Mareşal Gorlng Alman şch•r ~ 

lerdlr. rr.ıaa y,, kqi{ hareketleri yapamama- ki sllat vermiştir. Bu tafsilata nazaran, nl llAve etmiştir. • bir bomba bile düşrnlyeceğinl tt 
Len!ngrnd - Völinsk - Korosten hat- lan yüzünden mütkilata uğramıştır. kadın ve ÇOCU ar Alman motörlü tıtaıan Pcipus gölü- ederek söylemişti. Bu iddia ~ 

tı bir çok yerlerde lteslJmlş buhmmalc- Bu mukabil taarruzlarla Ruılann Vıchy 20 tA.A.) - O. F. 1.: nlln cenubunda Stalln hattına celd\k .. A .k - dah mıştır. t 
~tr. t tren yoldan çıkını.§ Yeya yn- dalı. ziyade vuit kazanmak istedik., İyi malumat alan mahfiller, Fransız ten sonra, piyadenin cephane ihtl- merı a mayısta a az BQ.f'Vekll Churchlll'in vaadi y U 

mı~ ır. leri Moıkovanın ..... kında kuvvetle- 1 Somalisindeki kadar. Ye ıoculdar yaçlannı temhı etmesi tein bir Imç ! tayyare gönderdi getirilmek" üzeredir. Alman ~rf 

Bir otomobil 
kazası 

...- t ·ı· gün bcklemlşlerdir Rwı t<>pçmm bu ! · ba.§knlannın memleketlerinde c rinin 1eferber edilmesine devam ey· halı:kında halen Fransız Ye ngı ız • to ı ı V • .... 20 (AA) R !""l h rbln 
fasıladan tstlfade ederek ağır. P ~~ - . .~·~~~on .. . · .-.- esmen edeceğini zannett 0 a .. .ıd 

lunek hedefini takib ettikleri anla- hükWrıetleri araıındıı noktai nazar le Alman hatlarını mütemadıyen dov-ıbıldırıldıgıne gore mayıs Jçınde Ame- topraklannın eşiğine gelmiş btı11"" 
ıılıyc>r. teati edildiğini teyit etmişlerdir. müştür. Faknt taarruz bir topçu düel- tikadan harice l!evkedilen tayyare gunu görmüştür. Yalnız bu eşllCJ;Ltldıl 

Fin ileri hareketi Ayni mahfillerde temin ed;l~~i- ~u olmuştur. Stukalar ve Yunkers - adedinde umumi bir tmezzül vardır. , balar altmdc. süratle knybolnı3 
FlnlAndiyndn, Fin kıtalan Ladoga ne göre, bu me•ele ı..kkında ln~ılız· 88'ler topçuyn miiT.aheret ederek Rus Nisanda .. 7.077.000 dolar kıyme- • 

g"':ı-un- k ...... r·-... - bulunuyorlar. Bu ler tarafından Yaf'lı.n teklıflere toplarını tahrtb etmişlerdir. Alm:ın ı t' d 5 7 l t ih d"J . k ' Macarıstanda 5()0 
Bir kİ§İ öldü, bir ki,i 

ağır yaralandı 

uu.uı ......... """'"' k-if kollan iki taraf hatları arıısmda ın e ayyare raç e 1 mı~ .en! • • • dı" U~ııeyı..,ın mer:kür gölün şlınn.li ş:ır- Fransız maknmlarmnı cevap ver- ....,.. t 40 742 000 d 1 k tin y h d kif d 1 ;.ıi 
lt1stnde Finliler tarafında.o teşebbüs mekten imtina ettikleri doğru değil- llcrl!ycrck taarruz için en müsald mayıs a . . o ar ıyme • il a u 1 tev e 1 ı:r 

noktalıı.n araştırmışlardır. Harp ç:t!.n, ~e 51 1 tayya~e harice •e_vked~~it- Budap-te 20 (A.A.) - ~ı1. 
t'dllen çevirme hareketinin bir neti- dir. n.ğır ve şiddetli olmaktadır. Buyuk tır. Tayyarelerın nereye gonderıldik- U 1 -.. t · · b'Jd' d"ğiıırıe 'lo11J 
ceııi mi yok.sa da.ha kuvvetle muhte- .istihkftm ve piyade kıtalan Sovyet leri if,a edilmcmipe de büyük Wr 1 rliap ga~e csınkınt 1 ır ı' e olrı' _,, 
mel olarak, Sortavalla clvanndn sa- Maverayı Ürdün emiri Bl khn .1 1 kt bo b lanı t . . la po 1, çogu tar an gem ·f.,. 

Dün akıam ıaat on dokuza dog"ru hllden mi geldikleri blllnmlyor. Fln-1 ° us arını çev rme c, .m a kısmının ngıltereye. gerıye ka n .. 
500 

k d ah d' · ıevlcı ~ 
ı ·ı· f h " ha ııavurmakta ve alev matınelerllc k d l il" . t l .. uzere a ar Y u ıyı te~ Sarı" erde bir otomobil kazaaı ol- Wer Kareli' den de taa.rru:llnra devnm ngı iZ a rı va . ısmını fi ng iZ ımpara OJ UKUJ'A • • B l b' ~ ef\ 

~ Blokhaus'lıı.nn methallerlnl ya.kmak-ı ç· .. d "Jd'W• ani 1 le mıthr. un arm ır çogu muştur: ~ ... ~urma.n.sk demlryolWla vnr
1
- kumandanı tadır. Yakl:'..fmak mümkün olunca da vdeya ıne gon erı ıgı '' ma ta- ediıecektir. 

Şoför Aleluıandrın idaresindeki mak ....... yorlar. Bundan başk'.ı. Finl - istıhkıimlar dinamitlerle birer birer ır. _. ___ .._ ______ ,,.,. .... 
ı_ ler Ladoga gölünün cenubunda Llelt- Amman 20 {AA.) Filistin ...ıı 
oir otomobil, içinde hayan Himori- ajerlr gölünb kenannda Regola'nm f k 1 d le. • • B M M' h 1 havaya uçurulma.ktadır. Sovyet gar- D . k .. ül' lü" • '1.-f 
na İ~nya isminde bir kadınla üç on kilometre şarkına kadar Rusları ev a a e omısen B ac ~c 1 ae nl.ronlannın ekserisi ölü olarak bu- ı anımar a gon • a•ıl 7azm•P 
çocugu olduğu halde Kocatq cad- atmıflardır. Di~r taraftan Holm'dan hava lı:umar.danı B. ro-.ım Ou un· lımmuştur. Bir istihklmın garnizonu t b K nh 'd 
d du ::.u halde dün Maverayı rdün vMati otuı>. askerle bir sut>nydan lba- a uru ope ag an esinde ıüratle ilerilemekte iken, cb Derliyorlar. Fakat şiddetli bir mu- ., 
lni olarak makine.inde vukua ge- kavemet görüyorlar. Burası Kareli emiri Abdullaht ziyaret ebniş ve rettir. İııtlhö.ınl:ırdan birinde ünlfor- hareket etti 

h kendisine İngı"liz kr•h tarafından malı bir kadın cesedi de bulunmu~ur. 
len bir irıza ile birdenbire devril- Bena mdaki Rus müstahkmn hatla- Ni .. Ayet sıra zırhlı ••A'elere oelm""tlr. Kop.-L-- 20 (AA.) - D. N. rmm •imal ı....-ıdır nA-A'""ın Lenin cfahr"ı hava '-umandanı> ünvanının ..... ......, "' 94 ......_ 
mi•tir. " ........, · ı:x:u • .ul - & B l " •A-kl l •A edil B İlk D · ı_ il bu 

y (!'?'ad müdafııasmdaitl ehemmiyetine tevci+ı edilmİf olduğuna tebliğ et- un ara ar;ır wuı _ara .... nrruz - , ·: ammarıı.:a gönü Ü ta ra 
Bu devrilme neticesinde çocuklar, tine.en Ruslar orada üç sıra müdafaa mJ· ve bun., dair kralıa göndermiı mlştır. b35 saat suren bir snv~ştan bugün Kopenhagdan hareket etmit-

Lafif aıynklarla kazayı aavuıtur- hnttı vüctıdc -tirm"'lerd!r ki bun- b ı_ b E • · sonra unlar da havaya uçuru muş- tir: Binlerce kimse garda aösıüUüleıi 
1 b~ "'l ol uğu :r meııı;tu u mıre vermııı· t • muı ar, fakat şoförle kadın ağır ıu· la.rdan biri ~i Mnnnerhclm hattıdır. ur. ı- 1 t 

tir • Şimdi Almnn tankları geceli gün- se am amış ır. 
rette yaralanm1:1tır. Fin kuvvetleri 17 fırka tnhnıin edil· • dfızlü şlmnll şaıkl isUkametl.r.!le Her- -----

Vakayı müteakip Sarıyer emni· mektcdlr. Bunlardan 14 ü 'Berzahta, • lcrr.ekt.edlr. Stalin hattı geride kal- K be d _ L' - l 
yet amirliği tahkikata elkoymuş, ço- ikis) Sala nııııtakasında ve biri de Fransİz Dahiliye Nazırı mıştır. Lenlngrnd önünde şiddeti! bir araca Y e manau 

ki d l k J ihtiyatta bulunmaktııdır. K b 20 (A A ) S }" cu nnn te avi eri aya tn yapı maş, \ 'ichy 20 (A.A.) - Resmi Onzcte, muharebe olm::.ktadır, araca ey · · - . ey a-
yaralı kadın Etfnl hastanesine Berlin 20 CA.AJ - Alman snvnş yeni Dahlllyc Nazın M. Puchen'ln Garbe dönüyoruz. Yollarda fena bın tahribat:ma rağmen Kuacabey 
naklounmuşsa dn orada ölmüştür. tayyareleri dün D=ıgoe ndı:>.Sinın clvn- s:ıff,hlyetlerinl tayin eden bir karar- giyinmiş. benizleri soluk, zayıf, yor- mıntnkasındnki lat mahsulünden ol
Şoför de Beyoğlu hnstnnesine yatı- rmda Sov~ctıerln hnfif deniz lt~ıvvct- ıınme ncsrct..m!stır. g~n.~uktnn bitınlş binlerce ho.rp esiri 1 dukçn i.ı-; randıman elde edilmit Ye 
nlmış orada tedavisi yapılmıştır • lerlne hucum cdcrc-k bir duşmnn Bu emimnmcyc göre dah!llyı- ncz..ı.- goruyoruz. Bunlnrın nrnsında bir çok I bir kısım hnrmanlnrın 90nu tama-

B • .. S .. . · •. / muhribini ynknuşlar ve dlğer iki muh- retı doğrudan doğruya Başvekil mun- subay da vardır. :Fakat bunlal' subay-
1 

t y L ı·· el ha 
u~un, nrı.ı-:er mu~deıum.~mısı rlbl de ciddi hnsa.ra ui;rntmı<ıl:ırdır. vlnl amiral D:ırla.n'a t.fıb1I olncnk ve lık işaretlerini knldırm~lnrdır. Tozlu f men a ınmış_ır. az ma~su u e 

Haydarpaıa garında baıl;;: 
dan Dirinin ba,langıcına ~
harflerle c2 inci yob diye Y 
ımthr. ,i• 

clki nin sonunda zaten i>d 
olduğuna göre, enci> baıınjJıJ" 
b.u6 .i.live etmenin yanlış 0 fı' 
ğunu vaktiyle de yazmıştı.k· ı;ı 
kat bir devlet müesscsesinın. ı:,,t 
önündeki hı: koca hntada 5.~ e'' 
etmesi hoş bir manznra teşk• 
miyor. 

c2 inci yob J 
•• yazmaına ' 

c2 nci yol> 

yazmalı! h~zur~yle heledıye mnkıne . muhc~-1 Kola ynrım adasının şimali şarki- cahlllye n"'znretlnin <"Dlimnn11•lcri yollnrd:ı hep aynı vnziyet. Harnb :ıl- 8'"'~e. !c,:knl.ade ber.ekctlı olacaktır. 
dısl.erı tarafından kaza verınde hır 1 sinde dort b.in tonluk bir tıcnret ge- amiral Darlan tnro!ından vize eğ.ile- mus otomobiller. tanklar ve clirümü:J Mu!!.ahsıl bılhasas fıatlerden ~em-1 
keşıf yapılacaktır. ı misi batırılmıştır. 1 cckUr. cesetlerin boğucu kokusu... l nundur. "-----------,_. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Kelepçeli çocuklar ( 
• ) llımir çu•p•.da il 

~~ ........................................................................ .,_ Arada basit bir 
. 19 temmuz cum teat .,.-.... ;; _ .. ; 
evvelld ıı... .. -. ,
'!.I Rwu, saat on bq buçuk [fld-
"~~erinde, timdi adli azifeslni d troren B'~"- ye v e Clan ... ,.wı; Postabilllenin }'ltnm· 
.ı geçıyordunı. Y qlan on Üçle on 

lstanbulun meşhur leblebiciliği! : ~:~ii::~:~ ö::::.e:~i :: 
bu··yu·k b·ır buhran geç·ır·ıyor ~::ü:~:~~=:i t.~i~:~~~~~~~ ....... ,_ h arasında t&hmın· edil ·..ı··rt lcek n uo er-

:rand~uiun, c31e-ri ke1epçeli olarak, 
d"" Yo~tan yeslildiğllıi gör· 
uın. 

• Kdİıninin halinde perqanlık • kimi-
IUn eop. l ' 
bir ifade: erqan ığ: örtmek isteyen 

1 .. _~:;- A8danı, ıendel N6 olarmut 
......... andan utanmam ki b 

«Yaşını eksik söyliyenler acaba 
kimi aldatmağa çahtıyorlar. Bw mi, 

Yeni mahsul yurdun her tarafında yoksa kendilerini mi? insanlar 0 '' Vaktı·ıe leblebı·cı·ıı·k o·· g"' renmek idrA.k edllmc~e başlııdığından, alAka- bale geldiler k: biri.si yqını söylediii darlar, şehirdeki un tevzlln1 daha zi- zaman k&rfısmd&ki fÖyle diifünü-
yade genLşletmeyl düşün.mckted!rler. yor: • • •• d 1 

1 
1 d Bu hususta Ankaradıı.n mllsaade alın- - Ha!!!! ••• 41 yqmdayun dedt .. 

için gun e ı•ra veren er var 1 ~takdirde, francalalık un tevziatı Bu yaşmm itiraf ettiği kısmı •.• Ona 

J' ~:ı~~:c~ b:ı:~:~\:~~ d:~ ::.~:"• ilave et.. Demek 46 ya-

Deınelc K•Y?'eti... en •.• > 

y ırtıld .. nuya dox...... b" • Bu hal K• u ır azım. •• 
vaıı· b~ ıolculduklarma 1röre elbet b&fb ~· lababat ~lemitlerdir; o, 
ibti al ıa ••• Fakat unutmamalı ki, 
calı.'{1 • aralarında beraet kıwma· 
me .aı:lci) vardır... Zira bulundukları 

l e ıevkec:liJ• 
nüz bük'" • lf .tarzlarından be. 

um RIYmedikleri anlqılıyor. 

İstanbulun meşhur lcblebicillğl bil
yük blr buhran geçlrlyor. Leblebici 
dükkAnlan günden güne azal!yor. He
le son zamanlarda. bu sanat ert>a.bı· 
run vazı.~tıerl hakikaten güçleşmiş
tir. Nohut ve odun fiatler1n1n birden
bire yükselmesi zaten kazançsız ve 
sönük bir halde bulunan lebleblcUlği 

Mulıaf -\1 pek zlY.nde sarsmıştır. Halbuki me-
rn az 1 otomobil ve arabanın ra.ltlılan arasında. İstanbul lebleb\sl-evcut old :t... b • 
büyük! • UKu u devırde sabıkalı nln nefaseti, şöhreti tft. Amerikalara. 
lep erın bile ıokak ortasında ke- kadar uznnnııştır. 

çeyle i.efbir edile edil ""türül· Bir zanıanlar baştan başa lebleblc~ 
rnerneler" I' e go d"'kk• l defa :-L 1 uı~dır kanaatini birkaç " un an lle dolu olan ve elek ses-

IQ)ar ettik Bö J b • k . lerl ile SlCnk leblebinin kokusunun 
ce ruhlar ·· • • Y e ır ıev • nı· blrblrlne kanştığı Beynzıdda.ld Leble
hile bet • uz~de. mahkumiyetten blcller çarşısındo. bugün es1tl faaUye· 
- tek '\ teıır bırakabilir. Hele tın yüzde b1r1 bile yok ... 
Yenlercirar 1Y~rurn: - Kelepçeyi gİ· Dün lebleb!cller cemlyetlnin idare 
Yer en hır kısmının da masumi· heyetinden olan blr ustnnın dükkfmı-

1 ıonradan anlatılıyor. na girdik. Ocağın üstUndekl saçta 
Cemiyetin ferde bilalı • temiz, hususi bir şekilde hazırlanmış 

ederniyeceği böyl • b. are ta~ süpürgeye benzJyen bir ft.letıe leblebl 
reva RÖnnesi e A ır muameleyı kavruluyordu. Oturmamız için bir 
rnaz. Cok • rne~enı ha!'salaya sığa· iskemle getirtiyorlar, mesleğin en es
dülilli.h h kunsenın hayaıyeti, elham. kilerini ve cemiyetlerinin ileri gelen
la 

0 
' ' er ıeyden üstündür; onun- lcrlnl çnğmyorlar. Iştc heyeti idare 

Ynayarnayız. t'ı.zasından Mustafa çavuş da geldl 
Büyük'e..· hakkınd d'" .. b" • j Hep birden konuşuyoruz. Biri anlatı-

Yalı.rnız b 1 a ~unce ıssı· yor: 
u o unca b h tt"•" 3 lık dö.-t oc • • • s.e .ıg~ 1 -1~ .:~.Uzaktan çok kolay bir iş gibi gö-

elbette ~zl u~~ .d~ır}ı bilelclerı, runur. Fakat içine girince Eaatçlllk
aklıae)" ~o • e.rım•zı. sınırlerimizi ve ten ince olduğunu anlarsın ... Bir leb
ed . tınırn•zı daha ziyade rencide leblcl bu s:ı.ns.tn. hiç değilse 6 - ı sene 

e. • emek vermez. elek sallama~a yetişe-, 
k V~lev: ıuç dahi iflemif laal mez. .. Bunun içindir ki İstanbulun 
endderıni daha z.i ad 0 ar, leblebls1 dedin mi Balkanlarda.. ve 

racak böyle bir ha: k e FtlklBJtı· leblebi yenen her yerde meraklılarının 
mıdır? Evd .. e ete uzum var ağzının suyunu şıpır şıpır akıtır. Ta. 
diki zam e oglumuz kabahat işle· Tunustan, Amcrikadnn bizden leblebl
edenle • ·~il bu ~adiseyi yalnız icap el ustası istediler. Istanbul lel>lcblcl
ril .r~ mesı. cezanı.91 gizlice ve- lerlnden birini Amerlkayn gotünnek 
aı rneaı aıkadır; yavruyu bütün h. !çin avuç avuç p:ırn dökmcğe kalktı
~rr_:-. akraba ve mahalleli ort dı . lar. Fakat biz baba s:mo.tını kaptır-

~hır ve kepaze ctm k . asın a mamak için bu işe yanaşmadık. 
kadır. ikinci ta c Ylne h8J- - Hakikaten bu hlkftyeyl ben de 
evlatlarının nı .. tatbik edenler, işitmiştim. Amerlkadan blr leblebici 
ların1 • uold artık çıgnndan çıkacak- ustası lstentldlğln1 kısa bir gazete ha
bir d~ u olacak!» diyeceklerini. vadisinde okumuştum. N:ısıl oldu o 
ese[J • .. ele avuca sığmıyacaklarını iş? 
1 e go·ecclclerdir. Görmektedir- - Efendim, buradan Amerikaya git-
.. ~ de ••• Amma . v• • ,;niş romlar, crmeniler ve muscvller 
tın ,cbebini d ek,erıya degışiklı· Istanbul leblebisini arar dururlarmış ..• 

Vatand e anlamazlar. Bizim arkad9.Şlardan aYunus11 isminde 
'.YÜzsü:ı.• 1!"1aıı arsızlaştırmamalı, sanatında gayetle usta, meşhur bir 

•et ıtrnemeli! lebleblclye musnl!at oldular. Yol pa-
~aya Perdesini yırt 1 , rasını verecekler ve kontrat ya.pa-
nele böyle İlnun mama~- caklnrdı. Her hafta kendls1ne bilmem 

ıuc;larda b ak eye taalluk eden kaç dolar vereceklerdi Fakat bizim 
k • ac kad v b · alı PİtkbJi•• • ar çocuga ıa ı· cemiyetin şimdi köyde bulunan reisi 
lıuırna:nal Rını verecek usulleri kul· gayet haklı bir düşünce ile Yunusu 

- Se ~ . • göndermedi. Çünkü sanntımızı kap· 
Çarlardı ~ ı~ın vesait eksikti. Ka- t.ırma.k istemiyordu. 

B elkı... A d 30 1 · 
unu makul rna Y a ıraya 

meyiz zeret kabul ede- l hl b. ·ı·k h .1 k 
1) 

• e e ıcı ı ta sı etme .. 
aha fazia b B d du. l>aha b za ıta unsunı bulunur· ura n idare heyetinden Mustafa. 

)'apılı.rıa aıka tedbir alınırdı. Ne çavuş şu dikkate şayan şeyleri anlattı: 
yapıl lı - Yunus Amerlkaya gitmeyince bu-

hlasuıı naki'I ~1!': üçük •uçluların rnda lebleb1clllğ1 öğrenme~e kalktılar. 
rulur. ' en ıçın çarelere bq vu· Bir ecnebi bana geldi ve şu teklifde 

Bu ıad b" bulundu: 
)'ı)Brnaz ec~ ır zabıta meselesi sa· - Günde bir lira, yani :ı.ydıı 30 lira 
İIR'iJend.". redagoglan, psikologları vereyim beni yanına çırak al, ŞU leb
l°e\la R.~ır·:· Onlar bu şdcli kat'iyen lcbiclllğl öğret .. 

Unde un verllecektlr. Bundan b:ı.şka Aşağı yukarı herkeste bu kanaat 
ckmeklerdeki buğday nlsbetlnln de olduğu için kimse kimsenin yafJDA 
bir mikdar da.ha artt1rılma.sı dcrpl§ inanmıyor. Herkes kendisine ıöyle
edilmektedlr. nen rakama muhakkak zihninde 

böyle 3, 4, 5 yaı ilave ediyor. O 
Kapalı bir yüzme havuzu halde bir daha sorayım, Yat gizle-

} k yenler kimi kandırmak istiyorlar? •• • 
yapı aca Böyle düşünen arkadatımız bence 

İstanbul Belediyesi şeı'hlrde kapalı çok haksızdır. Mesela 40 yqmda 
bir yüzme havuzu yaptınnatt:ı karar olan bir kadın: 
vermiştir. Şehirclllk mütcho.ssısı ha- Henüz yirmi yedisindeyim •.• 
vuzun ya.pılacn~ı yeri tecUdk etmiş ve derse kat'iyen yalan söylem4 ola
Takslmi bu iş için muvafık görmüş- maz. 
tür. Havuzun proJelert şimdiden ha
zırlanacaktır. İlk fırsatta inşasına baş

lanacak. olan bu havuzun kış sonun
da deniz sporlarının muattal ka.lmt\
masına ve ayni zamo.nda. yaz ve kı§ 

B
. ı bl b" • d"'kl - halkın eğlenmesine hizmet edecektir. 

Riyaziyem blç de kuvvetli olma
dığı b!llde bunu ben ıize hesapta. 
rakamlarla ishal edeceğim. 

ır e e ıcı u lam 
1111911111111111

• 11111111111111 .. 111811 

·····································!··········································· 

Farzediniz, 40 yqında olan bir 
kadın yirmi yedi Yatında bulundu
ğunu söyledi değı1 mi? Bunı.m nere
si yalan? Unutmayınız ki Merih sey
yaresiude a~neler tamam 687 gün
dür. air Merih senesi, bir lcüreiarz 
senesinin bir buçuk mislinden çok 
daha fazladır. 

. . 
i 

En~/l:rsır 
fA · /{uuıit11 ! 

TASA~RUF" • BONOLARINDAN 

Kesenizin mllsaadesl nlsbctlndiı 5, 25.1100, 
500 ve ıooo liralık tasarruf bonolannda.n a ınız. 

Bir t:ı.sattuf bonosu almak. 1yl bir fili~: 
hem kendl menfaaUnizl konımak. hem 
milli müdafaanın artan ihtlyıı.çlannı karşıla
mak için devlete para ikraz etmek demektir. 

DEVLETİN MENFAATİ SİZİN DE :MEN

FAATİNİZ VE KARINYZDffi. 

gelen boyonu yeni bir bono ne d~ııttr1r ve 
aradaki tal.zl bir dc!a da.ha peşin a.la.billrslnlz. 

VAOF. DOLMADAN PARAYA 

tnTİYACINIZ OLURSA : 

Her hangi bir b:ınkaya müracaat ederek 
bono faizinden yUzde yarım fcdakA.rlık ya.p
rn.'\k suretne bonoyu Iskonto ettlrlr ve derhal 
paraya knlbedeb1llrsinlz. O halde: 

Küreiarz senelerine göre kırkım 
çoktan geQCn bir insan Menn yılla· 
rına göre henüz yirmi yedi yqına 
bile basmış değildir. Bunun için 40 
yaşında olduğu halde: 

- Yirmi yedisindeyim!.. diyen 
bir İmanın sözüne inanmak lazım
dır. Hatta yaşını çok eksik söylemif
tir. Belki o Merih senelerile heıabıru 
tutuyor. Nicin olmasın? Yine ıia 
Merih besabılU\ ıükrediniz. Eğer 
ka ... mızdaki kızarsa y14ıının hesabı· 
na Miitteri seyyaresine göre tutar. 

1 Derhaı. hatırlayalım ki Mü,teri aey• 
yareıinde biı- sene tamam 7330 ıziin
dür. Yani bu yıldız g\ineşin etrafm· 
da tamam «733011 giinde dönet'.mİfo 

Görülüyo: ki hiç kimse yaşını ya• 
lan söylemiyor. Sadece ortada deği
ıik bir ölçü meselesi vardır. Kimi 
yqmı dünya hesabına, kimi Merihe. 
kimi Uranusa, kimi Neptüne göre tu
tuyor. 

Hüsnüniyet sahibi olursak bütüııı 
'-unlara rahat rahat İnanabiliriz. 

Hikmet Feri dun Ee 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KOCOK HABERLER 
* İlkmektep muallimlerinin kıdem 

znmla.n için geçen ay hazırlanıp Ma-
arif Vekaletine gönderilen listede' kı
deme istihkak kesbetml,ş olanlara alt 
zamların ı blrlnclteşrlndcn 1tlbaren 
vertımesı tckarrür ctm.lşt.1r. 

* Belediye zabıta memurlan tara
fından, eksik ve bozuk olduğu için 
muhtelif fınnlardan 268 ekmek mü
sadere edllmlştır. Bundan başka 42 
esna! Belediye nlzamlanna aykırı ha.-" 0rrnıycceklerdir. Adam yalvarıyordu· 

1 •lnız ç ki • - n:abul edcısen bir de arkadaşım ' umı.-.• ocu ar bahsınde degvil vnr ... diyordu, o da ayni ş:ırtıa leble·-
' - -·

11•Yetle ı_ 1 • • ' ııı:ald:raı •u "e ençelı sevkıyatı blclllk öğrenmek istiyor. 
höyle t~h·. Fak~t hele çocuklar asla Adamın ağzını aradım. Şunl:ı.n söy-

-.. ır edılmerneli. ledi: 

Bono vadeleri kısa; 
Faizleri peşindir. 

3 ay vadell bir bononun faizi % 4 

6 • • • • • ~ 5 

Paranız daima 
paradır. 

Bono falzleri her türlü rcslmdcn, vergtden 
m'.laltır. Satın alırken, başkasına devrederken, 
vadesinde bedelini tahsil ederken muamele ve 
merasim yoktur. Bonolar hlmlllne mahsustur. 
Hazine kefildir. 

rC>kcttcn, 5 klşl de trnmvaydn.n atla.
maktan cezalandınlml§tır. 

Boyo isminde birinin ekme'klert 
acı kuyu suyu ile imal ettiği tes\>lt 
olunduğundan bütün ekmcıklert mfisa. 

- Öğrendlktcn sonra Amerlk!l.da blr 
'••· ••• (Viı • Nu) leblebi fabrikası açmak ıstlyonız da. .. •••••••••••• T• .................... , Biz bu teklife de razı olmadık. 

ıcaret Vekili yarın - Bu lebleblclllk bir ta.l>rlka. ışı 
A k olabilir mi? 

n araya dönecek - Olamaz bayım ... Hem bu fabrika 
Şehrlmizcıe b 1 meselesl de tecrübe edildi. Beyoğlun-

1'.furnıaz ö u unan Ticaret Vekili da, Yültsekkaldınmda blr leblebi fa.b
rnuessesel knıen bugun Vekalete ba~Iı rlkası açıldı. Fak.at makine nohudu 
C:ı.Jctır V ~rde tedkiklerlne bruılıya- ma.hveder, lebleblclllk el sanatıdır. 
dönrn · e lln )'arın akşam Anka.raya Leblebi elde yapılırsa Lezzetli lezzetli 
rnüd: muhtemeldir. İaşe umum yenlr... İşte bu sebepten fabrika ka-

~hrlınız::ı~~auf Sarper bir müddet p:ındı. 
~ acaktır. (Devamı ıabiEe 7 sütun 5 de) 

... . . ....... .... - ,. -
hl Caipten haber vermeği ben 1 ... Halbuki sen de onlardan aşağı 
di nız:. politika muharrirlerine vergi· kal ıyorsuı ma~allah !.. Gerçi dün-

. r aa,.ırdım bay Amca... lyanın gidişi(le dair bir şey söylemi-
yorsU'1 amma ..• , · 

12 • • il • " 6 dlr. 

Faizli bono kıymetinden tenzil edllmek su
retlle peşin ödenir. Ya.nl blr sene vndell 100 
liralık bir tasarruf bonosu içln 94 llra verecek 
ve buna mukabll bir sene sonra. 100 lira ala
caksınız. Falz peşln olduğu için faiz nlsbetl 
hakikatte % 6 değil biraz d:lha y\lkselk '9 
G.38 dlr 

BONO VADESi GEJ,Diöt ZAMAN 

Paranızı geri almak ıstemezsenlz vadesi 

Ba7 Amcaya göre ... 

Tasarruf bonolarını biltlin banka.larll\ şube 
ve aJanslanndan, Mllll Piyango idaresinin res
mi satış gişelerinden ve banka. olmıyan yer
lerde Malsnndıkla.nndan ala.bUlrslnlz. 

Paranın en emin kasası 
Devlet kasasıdır. 

Tembel par al arı bir tasar
ruf bonosile seferber ediniz. 

•.• Bir bakışta benim 'dün gece l ... Çocuk olsam karga~~r söyledi 1 B .. A. - Basit: Gecen . uykusuz 
Taksim Taliınhanesinde misafirlikte derdim 1 •• Nasıl anladın ısoyle allah-ıgeçmı,, esnemekten çenelerın ayrıla. 
olduğumu bili verdin 1.. · aşkı:ıa ?_.,, cak !.. 

- E, bunun Talimhane ile ne i.l~i-
ai var~ •• 

dere cdllmlş ve hakkında takibata gt
rlşllml§tlr. 

* Vetada oturan 5 yaşlannda Artal 
Şelızadeb:ışı camlsl içindeki havuzun 
duvarlarında oynarken mUvazenealnl 
kay'bederek havuza düşm~ ve etraf
tan yetişenler tarafından kurt.anla~ 
Haseki hastanesine gön~rllmlşUr. 

* Pangaltıds. HalAnA.r Gazı cadd.e
slnde 102/104 sayılı Pandellnln ah~ 
ıdükkAnmda dün blr yangın başlan
gıcı olmuş ve kısa blr zamanda atee 
söndürülmllştür. 

B. A. - Orası öyledir 
sivrisinek feliıketi orada 
uyutrr.az ı .. 

bayım, 
kimseyi 



Sa ııe 4 AKŞAM 

-E 
Hoilywoodun içyüzü, [ 

Tereyağı 

Halis olup olmadığı 
nasıl anlaşılır? 

Tereyağlann ekserisinin içine 
birçok yabancı maddeler kanştı
nrlar. Bunların arasında patates, 
tebeşir, talk ve daha birçok şeyler 
nrdır. 

Santa F e ekspresinde 
eğlenceli bir gece 

• MetrJotel ilerledi: °Kansas hükumetinden ç.Ahi, ,nıJ 
Ko 'oradoda)'ı~,, dedi. Herkes neşeli bir ses çı.hartlf. 

Satın alınan tereyağının halis 
olup olmadığını anlamak fçln 50 
gram tereyağım dört bardak su 
içerisine atarak bir küçük tence
reye koymalı. Bu tencereyi de da
ha büyük ve su dolu bir tencere 
içerisine oturtarak a~ koymalı. 
Bain - Marie usulünde kaynat
malı. 

ŞampaAyalar patlıyor, viski şifeleri '!ç!}:Yor.Ju 
......... -

Tereyağı eriyip suya karıştığı 
zaman ateşten indirmeli ve soğu
mağa bırakmalı. Eğe11- tereyağı 
halisse su üstünde bir tabaka ha
linde donacaktır. İçinde başka 
maddeler varsa onlar tencerenin . 
dibine süzülecek, yağ su üstünde 
kalacaktır. 

Terlemeye 
karşı 

Yazın sıcak günlerinde insan 
mütemadiyen terler. Terlemek 
sıhhat için faydalı bir şey ise de, 
insanı rahatsı21 ~ecek dereceye 
avnrsa zararlı olabilir. Terden 
yaşlanan vücut hafif bir rüzg!ra 
maruz kalırsa hastalanır. 

Terlemek birçok suretle olur. 
Bazı kimselerin yalnız vücudu, .. . 
di'" 

1 
rlnin ell rl h t atı _ Bu yaz saç modellerinde mu- kurdele veya çıçek 

g~~=ır 
1 

e ' züya u ayt a him bir değişiklik yoktur. Uzayan tcdir. 
n, ~a annın yQ , yahu saç-

1 
• 

1 
be- .

1 
_ 

ları terler. saç ar en .. az a geru en şu uç 2 - Saçlar tepeye toplanmıştır. 
Bu terlemeleri hafifletmek için şekilde taranılmnktadır: Yandan ~aşlıyan bukleler tepede 

ayn ayn il~lar yapmak IAzım· ı - Ortadan a lan sa lar iki topuz halinde toplanmaktadır. 
r yn ç 3 - Önden yukarı taranan saç-

dı · trf bukle olarak kımlmıştır. Ar- ıar tepede dört beş bukle halinde 
Vücut terlemesine deniz banyo- kadakt saçlar da birçok bukle ha- lavnlmıştır. Arka saçlar ise ikiye 

lan, kolonya ile friksiyon veya ılık lindedir. öndeki bukleler üzerine bükülınil§tür. 

-S-
Aktam yemeğini henüz bitirmi~· 

tik... Yemekte bana ıarap verme
dikleri için neşesizdim. Amerikada 
içki ya.ağı kanununun kaldırılması• 
na rağmen bazı hükumetlerde yasak 
elan bakidir. Şimdı geçmekte oldu
ğumuz Kansas hükumeti bu cümle
dendir. Kansas dahilinde, kom~u guyla duş yapmanın çok faydası 

vardır. ~ fl ı·ı · "f!"' 1 
Kol altı terlemesi insanı en t../e Q f f 8lJ. QC 1 

tıüktımettcn getirilen içki şöyle dur• 
MtlŞKtlLLERE CEVAP _ sun, doktorun reçetesile bile alkol-

lü jçk..i kullanılamaz. Bunun için me· 
fazla rahatsız eden bir haldir. So- Bir kilo süt içerisine 150 gram Meyn suya terdotel, jçki §işeleri duran dolabı 
kağa çıkmadan evvel bir tas ılık ~ker atarak kanştırmalı. Sonra tzmır Karşıyaka, Melahat: Meyva sıkı eıkı kilitlemi§ti. Bifteği yerken 
BU içerisine bir kaşık (borate de evvelceden SU fle pişlrllmlş bir bu- suyu içmek yalnıs Bolllvut artlstlcrlne prap yerine bir nevi limonata İçtim. 
ıoude) atarak kol aıtıannı yıka- çuk bardak sütı!çlık pirinç ilbe mahsus de~dJr. E*lden, harpten Bir aralık amokinli yolcu masa· 

evvel Avnıpada ve Amcrlkada. çok sından kalktı, Marlene'ye yaklaştı. 
mak terlemeye mA.nl olur. Şaplı ederek koyulaşmcıya kadar pişir- tnıımmüm etmlştl. Heyecandan kıaılmış bir sesle: 
veya kolonyalı su da faydalıdır. meli, derince sırça bir tabağa bo- Bunun cilde gil2'elllk ve vücudn - Bu akşıım klüp vagonunda kü-

El terlemesini hafifletmek için şaltmalı. ge.nçllk verdiği rivayet edlldi[b lc;ln çok çük bir eğlenti tertip ettik. Siz ele . ... 
el yıkanan su içine biraz !Avanta Diğer taraftan altı şeftaliyi ka- lçlllr. bu eğlenceye iştirak ederek bize §e· · • 
.. ıçeği ruhu atmak kA.fidir. . buklannı soyarak komposto yap- Vl§nC. porta.taı, limon, turun~. ahu- ref verir misiniz} ... diye sordu. Ekspreste Jük5 bir kabine 
~ dudu. üzüm .sulnrmdan maa.da .!Jel>- Marlene, yüzüme kısaca bakbktan ~ 

Ayak terlemesine gelince, her mah ve sütlAçuı içine oturtmalı. zcleri ezip suyunu içmek de ~k re· ıonra tebessüm ederek cevap 'Verdi: muz yoktu. Marlene, hayatim anlat· ğer elinin ik! parmağı arasına k .. ~ 
~e ayaklan yıkadıktan sonra şu Kabuklan ayıklanmış ve ağartı!- vaçtadır. - Tabii geliriz, tabii geliriz. Da- mağa devam etti: bir ustura aldı, onunla traş etJ11 
nAcı sürmek liizımd.ır: 10 gram mış olan iç bademleri şeftalilerin Domates suyu. hıyar suyu da ~ vetinize çok memnun olduk... - Hayatım başlıca iki kısma ay- başladı. ~ 
gllscrln 

30 
gram (perchlorure de il.zerine saplamalı. Buz dolabına kullanı1ır. Bunlar ezllip yahut rende- Smokinli, diğer yolculara muzaf- nlabilir: Mavi Melek filminden ev· Tra§. bittikten sonra evvela ~ 

I li 'ıd ) d 
1 

berga " ~buz üstüne koymalı, sofraya lenlp ınılatı tülbentten süzüldükten fer bir tavırla baktı, sonra önümüze velki ve sonraki kısımlar... Mavi havlu, ıonrn soğuk, eonra y~e~ 
er qu e ' 20 am a mo. çıkanrken üzerine frenk üzümü sonra buııda 1"e)'& baz dolabında ııo- dü~erek bizi klüp vagonuna götür- Melekten sonra her şey giilrenktir. cak bir havlu koydu, nihayet ~; 
esansı. . ' tutularak lçlHJor. İçine l(!ker veya dü. Fakat buraya vasıl oluncaya kadar sürdü. Bir taraftan da anlatı)"'~ ..:ır.1 

Y
.. te 

1 
esin tr ......... 

200 
yahut ahududu şurubtı gezdirme- likör gibi bir ,ey karıştınlamaz. Ek h" ~ler çektim ı - N~ mükemmel gece geçi~ 

uz r em e -9' gram lldir spreste ır gece K uP":" 
çiçek suyu, lO gram borate de · "' • ordanır. filminden .onra birçok Hiç kimse §afak sökmeden uY ~ 

Çiçekli baımalan nasd yık.amalı! eglencesı filimlerd... figüranlık yahut küçük dı. Eu geceyi kimse unutınıYIJ; , 
aoude, 10 gram eter karıftırmab. Leke için ilaç Bebek B y. Ç1 kil kreton b - Klüp vagonu ba,tan baıa çiçek· Toller yaptım. Artık stüdyoya alış· Size bir vaki ]kram edeyim .ın11 ·,. 
Bu ilAçtan bir pamuk ilzerine dö- İpekli ve yünlü kumaşlardan malan ke~ ~ n:~ır Ye sır::u lerle donatı:mıştı. Hatta bazı yerle- mıııtım, stüdyo hayatımda mühim Metrdotel heyecandan o kadıır >'j,. 
terek yilzü masaj yaparak silme- her lekeyi çıkaran blr 1lAç yap- su ile çalkalanır. re kağıttan çiçekler de asılmıştı. bir rol tutuyordu ... Akpmlan eve gun düştü k..: elan uyuyor. içki do~ 
lldir. mak için l25 gram saf terebentin, 250 gr.ı.m ftepetl su ~e t~yrıatınız. Sm~ki:-1~ yolcunun refik~lı, suare yorgun dönmekle beraber şikayet hının anahtarfonnı aakliyan -zt. 

Sıcakta yüı(ln yağlı ve parlak lS gram 50 derecllk ispirto ve 15 ı ti'Cllra blr tülbentten suzünuz. Çıkan elbısesının artık buruşmaga başla- etrni_Yor~um. dostumdur! 1',I' 
durm .. ı kin bl anzaradı ~ ~Oflldur. Bullu 80tuk SU ile kanş- mış olmaııın.ı rağmen ev sahibi gibi Bır. gun Fransız sahne vllıı Mau- Cevap vermekliğime lüzum 

ası -rr r m r. gram eter alarak ayni şişeye koy- tı~ ılıştırınm. Bu kepekli su için- ortada dolaşıyordu. Hemen bütün ıice Toumeur bir mim yapmak için madan UCJ'! durdu. Berber: "' 
Bu halin önüne geçmek için yüz mah ve karıştırmalı. de aafnmsus ~ırz. Çalblama sn- yolcular ealonda idi. Berl~ne ~eldi .. Beni görünc.e t~crübe - Yer.i Mebik~~ geldik. d:ıi' 
yıkandıktan soııra bir pamukla Lekesi ·--1 --~ k .... yu ıansıne bir ~y fincanı sirke ta- M mahıyetındc hır parça çevutti. Son- Burası Albuquereque dir. Kızıl d 

ÇJAAJ..u8ı;&A umaşı uır n,tırarak n 8'lda k:retanu ~alk:ıla- arlene"yi ortada b:r koltuğa fil: 

fU mahlOttan sürmeli: masa 11zerlne -ymah, altına blr- ~ız. aa~ kuruttuktan sonr• oturttular. Radyoda evveli müzik, {"~, 1 . . f-'- 1 b. lilerin merkezi... Jı.• 
J - "-7::.-_..._ • - uuze sınız, -...at ya nız ır H · · · b" · d. d ıı v:; 

İkJ çorba kaşığı gül suyu içine kaç kata katlanmış havlu koyma- nemU iken ttruertniz. ıonra küçük bir komedi dinlendi. çehren· y . it d" .. b" it emen ışımı ıhr ım, ışak ~,I' 
b 

A,. Smokinli yolcu sık sık saatine bakı· .. .. ı~ var. . anı en ınlZl ~r aç tım. Vagonlar o kadar yükse te. ~ 
bir çorba :t~ıftı limon suyu, ya- , lekeyi bu ll-.rla ıslatmalı ve te- s~arMW1 ~ old•ta 11eık d N'h M d 1 .1 1 d"· turlu goateremıyorsunuz ... dedı. mışlardı ki inmek için yere bıt .. ,.. 
rnn kaşık sa! gliserin k8l1fbrarak mJz blr bezle leke kayboluncaya Yor u.K 

1 ayc~ .. 
1
/tr ?1~ 1 

er ek/k Tereddüt ediyordu. Nihayet bana kemle koymak lazım geliyordu. prı 
L-..:ıı-- Um l 1 ise A Eren.lı:öy fh'Hha• ~la algara '""" - ar.sas u umetın en çı ı ' tol ver - . k b l tt" K b l - h k 1·· .. de d~ 

ldr §1.şede muhafaza etmell a.llUAI. S el . Leke esk il cı )enle ......:.a~nm •a-NıM _..,.._ 4Y"ln- şimdi Kolorado" dayız ... diye haber . l megıd ad uk. eb '· ı~r· ay }do ~uı ger e. vagonun ontro orun di 
..A-ezd el u~ n tın l Uaul .... ~. ---n o 1lD • 1 • 1 ınsan ar> a ın a 1 u J ım o u&.r• m"r bı"r 1-··,.··k m d" r-·· p-

Saç teıtemeslne karşı başı sık Dı.u.u.ı en evv ı.u ne ısı a ı. bQfa.z öksilriittine ve tütlkı. knkusuna verdı. Bu cümle: c çki yasagı o an .. ld" F k k . b 1.1 r: ı &u..,u •.. er ıven va ... .,.. 
Bu 

na,. lrı )1 1 ~- si ........ - k 'k d k . 1~ k guze ı. a at pe az msan u ı mı na basarak ınılıyordu 
ilk yıkamak ve kolonya ile triksl- .u4M.l'J anı ll'.n.cu gara içme- .._..,. rfinde iit fef& şekerli au ile Pi'- topra.gı .ter cttı > eme tı. -ıer ~ gördü. Çünkü filim ıtüdyodan çıl.-:- - • • • • ~ 
_,.n yapmak l.a-..:ıı.r meli ve a•- kenarında .;. görül- cara yapanaı.ruz la;rda.sını ıörürsuna Dqeli bır •e• çıkarda. Şampanyalar t kta b" h f A "le d Marlene artık ..... ınm1tti. ~ 
J~ n:6UJJU1 • -., •9 t1 • L · • I . l d ı n ır a ta sonra merı a an riınd k b" •-'- beys:ı 

memelidir. Parlamak tehlikesi pa ~tıyor, VJSIU ıışe erı a~ı ıyor _u... ilk sözlü filim geldi.> A e ırmızı ır ·~&, %l d"' 
----- dı Romatizmaya kar•ı baait Bır saat sonr.ı ortadakı resmıyet M 1 b 1 .. 1 it d'" bluz vardı. Başı açılh . .K.ınnı il~ 

Haair kol~ari naıil yar r. 'l' kalknııı. yerine büyült bir aamimt- k ar ene ur ak ~oy er ·~ dun rili Hindliler yolcul,;Ua doğru ~ 

temizlemeli? 
Bu ll~ı iptida ehemmiyetsiz el- bir ilaç yet kaim olmaştu. Jptida smokinli hırmızı ma?to ul ~. ı~ı~v· 4_Kj1.? .. an liyorlar, gümüş bilmkterini, uğur)~ 

bJselerde tecri1be etmeli, sonra da- Romatiznıad•.... uztarl 
1 

yolcunun re!ikası blr ıaıkı söyledi. d~men ayynı ?eyderı ık§ıtt1:~tımı huıun1• lakki edilen birçok prip ıeY~ 
a.u. m p o an- z . k 1 .. 1 k b um... erım en a & ım, ayır ı d" l d 

Yaz gelince hasır kanape, kol· ha ağır elbiselerde tatbik etmeli· lara basit bir ilAç· _ende~! on!~01 °~ er ~arkıylıd_ço B e- hir gece temenni ederek ayrıldım. arzBe ıyl ordar ıh ... b'" .. ,_ 'L.• .. ~•' 
tuk ta.kımlan itina ile yıkanıp tc- dir. · gen ı er, goz erme yaş ge ı... un- T . b be . un a~ an ~rı u!.~~ ·.'!1r ,. 
mizlenmellcllr. Hasırın daima be- 250 gram 90 derecelik 1spiroo dnn sonra şefdötren komik bir nu- renın .. er rı . ~arlene ye dogru yurudu, keh 

H f
"f b• k J • • içerlsln 30 gram -ı d ğ mara yaptı Nihayet nt'a Mnrlene'ye Sabah erken klup vagonuna gır· lnr lco~ye uzatarak: y~ 

yaz kalması için iptida koltukla- a ı ır o onya tertıbı e sarrnısag 0 - geldi. Marlenc umumi ricalar üzeri· dim. içeride kimseler yok ... Radyo- - lsmim OkiWaYNia'dır. 
nıı herl tarafına kuru sabun süre- Evde yapüabilen hafif bir ko- ramalı. Şişenin ağzını sıkıca ka- ne cMnv: Meleb filmindeki roman- da Bring Crooby yalnız başırıa tu- ufku örten dağ... dedi, bir ,e~ 
rek ovalamalı, sonra bir kova Jonya tertibi: pamalı ve ~ltı hafta öylece rnuha- 81 söylcmcğ. basladı. hn~ıklar . ya~ıyor . .. v Dur?.1~.d~.n ber- rans Y~P~: Ma.rl~ne t~ek:kür ~~e 
taynar su içerisine bir bardak Bir litre 45 derecelik ispirto :faza ctmelı. ~tra·fa· baktım, herkes pürdikknt berın dnıresın_e dog~u yurudum. k~lyen.ın ucrctını verdı ve §U • 

amonyak karıştırmalı, bu su !çe- :lıçerlsine 40 gram biberiye, 10 Bu müddetin nnıayetinde j ir- lc.esılmıştı. Yalnız kırmızı mnnı_olu . Berber benı. koltuga ?turttu, Ame- soy)edı: . ~ 
- -· . . sp kadının vagonda bulunmndıgmı rıl:a b::rbe:-1 rıne haıı. bır takım usul- - Sızı tamdım. Ceçcn sene 

rislne bir sunger batırarak ıslat- gram IAvanta çlçegı, 10 gram ke· tonun rengı altın sansı gıbl olur. gördüm. Kadıncağız bu , nnona gel- lcrle ıra, etme· e hazırlandı. Evvelu fransi koda Hintli fokirdiniz ..•. · 
malı, koltuklan güzelce yıkamalı- kik ve 10 gram merzengüş koya- Bir ay öğle ve akşam yemek- meğe cesaret edememişti... yüzüme sıcak bir havlu koydu, hun- Trenin hareket zamanı geltllt~ıfı 
rur. Ibk suyla çalka~yıp, temiz ırak on beş gün ağzı kapalı b~:ak· lerfnde yanın kahve fincanı su Marlene devam ediyor d~n sonrak h

1 
ir 1tabab~a sabbukn. Sobnrn h

1 
emhen ~agonkn adtladı1k. Ekk

1
ser :t~ 

bezle kurulamalı ve golgede hava malı. Bu müddetten sonra suzüp içerisinde be~er damla içilmelidir. ~ .. .. .. yıne :ııca: ın' u, ır ta a n sa ~n ar en uz u!. u . a o aca ar Sıc~ 
eereyanı olan bir yerde tamamiy:- filtre etmeli. Bu kolonyanın ko-J Bu il! kanı a et i i t fi .~glence sant .d?rde kad .. : surdu. <lahn ... '\ a. o~ raydan raya geçtık- vagon~nda ıkımız yaln~zdık. i' 
, kurum .. b akmal dır tusu pek h t d ç g y Y as ycjDortte Marlene yı kompartımanına ce koltuk tıı ... or, zıplıyor. Berber 1artmaga başlamıştı. Bırer koltu 
e aga ır ı • oş ur. -e er. götürdüm. rakat ikimizin de uyku- bir eliyle alnımdan sımsıkı tuttu, di- ,ycrletıtik. 



Tipler ve vakıalar 

Merhum Ata efendi 
-6-

Taşlıca' da sıfırın altırtda 25 derecede 
ceketle gezerdi. Jıtanbıılda en 
soğuk günlerde bile sırtında 

keten celiet bulunurdu 

Nevyorkta bir a,k mektuplan 
müzeai açılmı~. Bu müzenin kum
culan. edip, muharrir, kwnandan, 
bal. kraliçe gibi yüksek TC tanınIDI§ 
ıkiımelerin mi yoksa ırelİ§igüı:cl 
alelade kimselerin mi a§k mdctapla
ıımm müzeye konulmnsı hususunda 
hrar vermek: için epey zorluk çek· 
mi§lerctır. Bir Nevyorlt mecmuası, 

'l'a.aJıca. R eTVelce _ en iy:i a§k mektuplan iç.in 

tok !liddetU UinelbıtI: en qu,k, kışıl kaıdaşım olmuştu! Bu. merhum Ata açtıiı bir müsabahdan elde ettiii 
Ildır. 'l"aflı~ ~ b1r kn.s:ı.ba- elendi ldl. en iyi a§k mektuplarını bu müz:ey( 

Baltık, Karadeniz, Şimal 
kutbu deniz filoları 

1tnda nto.n kar IOn.bahann m:: ayla.- Ata efendi, gece .sabaha karo:ı mey- nrmiş. 
na b.dat Ytrd.en• :ımbarm ottalan- ban.eden eve gcld.lği zaman ev b.alkmı Aşık kadın ve erkekler her yqta 
IJCatl:a ar ve yaz zne!:ı8!_~ ~ aylrudabn..n~ulm.uştu.A: ~çalmış aık mektuba yazarlar. Fakat en iyi 
ununıa ,,,.,_.__ ...- az mırer. l'e ..,, ..... annem. ge1dlğln1 an- - b 1 20 -

old tun ""'IMJU h:ı.va.sı ~ sağlam ıa,mca evdttı k:ızlnrdan İrfa.na. kapı- ve goze atan an ya§tan a§llg1 
~ ~n. kışın kes1tin ııava.ıanna 11 a.ç~ll]tı. Ta.Ilıcalı yetim bir m olanlarındır. Müze idaresi, büyük 
haıtı:ı ~cblz olan, bu kuıaba olan merhume İrfan da. bell1m gibl kıymeti olan birçok aık mektubu da ' 

l'nşlıcad ~ YCrhıdedlr. Atayı yenı görüyordu. satın alml§tır. Bu mektupların ara-
•akşaJnchıl~ 0~~: Ata da, İffan da b1ra.z atır JolU- nnda. Napoleon'un, Jan Jak Ru.o'-
kün tutan, bu Yerde ra~~ blr ye- 1Ql'lardı. Ata., karşwndakl genç kızın nun. Nelson'un. lord Bayron'un. 
nııcn bir nevi knrn erik~ i4llva. de- erin yeni evlMlığı oldu~u anlamı§ Verlen ve Kazanova'lann «ışk mek-
erık Tn•1ı ynınlır. Bu ve ona hitaben· 1 B" ''k d 1 • - canın başlıca 1 · tup arı varmı§ uyu a am arın 
~~n blrldi ... Ikllmtn çolt 801;~~1:!1;; - Kızım, bana. bir ince mum geUrl aık mektupları~ın kısa ve bamba~a 
..,. l tnüpteı:ııarm lk • deml~ti. b' - 1 A ld .. ·· ak nuştır Işt A ın m tannı arttır- _ ır us upta o ugu goze çarpm • 
cenç · e tı. eteneli de_ zaten çok Suratlı konuşıruı.k ltlyndında olan tadır. 
Tıı.şı Ynşındanbcrt _ alıştığı içltlyl Atanın kellmelcrl çl~emes1nden ve 
~ı~~a rekor kıracak surette ço- bltidetu glbt konuşmasından ürkerek Tavuk yumurtası 
ITTmdan ~Pek s:ı~Iam bünyeU oldu- zaten ağırca 1şiten İrfan da gece yn-
dereceyı ra laştıı tahtessı!ır}'lrml beş nsı karşısına çıkan bu müt.hlş ada.- boyunda köpekler r 
fırtınaı ll.Ş:ın &Ot!'uh ve dondurucu mm 111.kırdılarmdtm blrşcy nnlamamış, 
rncrhu ara hiç ehemmıyet vermJyen büsbütün a.ptallaşmıştı. İrfan, cince Kadınların evlerinde köpek bes
blr cet':u ince bir gömlek ve alelfi.d~ mtmı.u eİnclh anlamış ve büyült an- lemeleri, köpekle gez:meleri moda Sovyet donanmasının 
tuk Klbi ~~ol~. Onun palto, go- neme de: olahdanberi köpek büyüterek sat· 
~~t e n, 'llluhn.ruaıı elbls.eye - Büyük hanım, şimdi gelen mba- l Sovyet Rusya ötedcnbcri donan-

ltlğlnı hl - •- •-• • ..,., malda zengin olanlar vardır. ngilte-~lıcaya 
1
...__ ç gormedlm. Bele ~ .uı""r ....... yor .. deml§tl. masına büyük ehemmiyet vcrmekte-

.. ll n .,.,.,,ue havası .. _"' te B- - rede en me-Lur köpek tüccarı Liver-
u olan i 5tanb lda ~·a mu - uyük annem, Atanın bu Jst.etinde P• dir. Bunun için aynca bir bahriye 
lerdc bile u - en soğuk gün- b1r mA.nasızlık sezmekle beraber ili pullu Minçtoldur. Bu adam, köpek halk komiserliği vardır. Sovyet do-
ccketı k - Yaz, kış s:ırtmda.n keten ....ar kurc,.ıam .. 11-a luzum" °""rmed b'"' yetı·.,..:......ek ı'çin tesis etti:;i çiftligvin- 1 c;ı nnn d ITTn • -·- .. v en "' ,. .... .,,.. "' nanması coğrafi vaziyeti itibari e 
nız bu kncta a ı ı bllirbn. Ata yal- tabak turu hıclr göndermlştt, önüne de cminyatür köpekler> elenen kil--
le kalmaz o:u~ıı.f!!_. kıyafette Eezmck- mum ycrlne incir konuldu~u ıören çük köpekleri üretip yeti~tirmekle dört müstakil filoya ayrılmıotır. Her 
Cal gibi ısı' nm•uUıs., odada soba, ınan- Ata, birdenbire m• .. le-•• l'e .... ,vallı 30 l:iirinin ayrı kumandanı vardır. Bu fi. a v •-ı ~- ~ .._ ıöhret bulmu§ ve bu ioe aene ev· 
dl. Hat• ... b ası ... an da istemez- kızcağızın vH"iinc 1kl tokat ....... e+-f .. _ k lolar Karadenizde, Baltık denizinde. 

""' ana kendisin "~ ....,,.. w....y velinden ba.,lıyarak çok para azan-ıne:t ctUğl _ bü-:k e çok hür- tll Neden dövüldüğ"ünil anlamıyan fr- " Şimali kutup deniz.inde ve Uzak 
hakkındaki SÖZl~ annemin kendi tan, a~Iıyarak odadan savuşma~a ki\1- mıştır. ~arkta yuıi Şarki Sibirya aulannda 
b - Ateşi ne yıı.p~:~~lhen: tarken Atall)Il kuvveuı blr daı1>esile Son senelerde Minçtot. dünyada bulunmaktadır. Dört filonun kuman-

üyuk hanım celı Madem ki yere serilml§tt. İçkinin teslrlle b~U- &"CDİ Te ufalc bir köpek nesli türet· danları Moskovadaki harp oGrasın· 
rnı eöylüyor 0 hnl:"~e yanacatı- tün hiddeti artan Ata, mum yerine miştir, ki bu minyatür köpekler bü· dan emir alırlar. 
nlcsten uznt bul dunyada. 1km lnclr getiren nhrcUlk kızın kendlslle yüdükleri zaman, tavu.k yumurtasım 

ı:ı 1 1.,r.k anne unnuı.ııyımı derdi. aıııv ettıM .. e --"''p olm•- ve vak .. le .. 1.. Bu dört filodan başka muhtelif 

•. 

. . 

en yeni destroyerlerinden Taşkend 

...,.. m ,.0t: dln " ı;u• ~ -,.. w "'eçrniyorlar ve her birinin agır ıgı h I d h I l C\ındı. Oğlu ..ıbı sc' "vdi"" dar bir ka- Mosulda bıraktığı kn.nsmın da kendi- " ne ir er e mü im nehir fi o an var• 
Jllt'sine, nan';~ ı>• Atanın içki iç- alne mangalda ısıtılmıf rakı getirdi- 60 gramdan fazla gelmiyormuş. dır. Bun!~rdan bqhcnlan Amur ve Marat saUıharp zırhlısı 
Jb~d tıe alflt:nsı k\lmam:wna., tı:ılı.~ve tını dilşünerek öfkesi büsbütün art- Bu minyatür köpekler de, büyük Ceyhunda bulunmaktadır. Kapalı 
tıll"lcnlr, ona n~~~ns:ımı Pek sl- llll4tı. Ata, blttabl İr{anın kendim gi- olan hemclnaleri gibi ısırıyor ,.e hav. bir deniz olan Bahrihnzerde de ol· yeni inşa edilen 5 parça ile bunların rof tipinde iki yeni ağır kruvazörün 
rlkl &evib:ı ı sevketma ~;:tayı •Ta- bi az lşitt.lğlni bllml)'Ordu. lzy-orlarmış, fakat çolc. gülüııçmli§- dukça mühim bir Sovyet filosu mevcudu on ikiye baliğ olmuştur. Karadenizde bulunduğu zannolunu· 
~crhume büyüt annemın b~~ Fa~t Atanın lüddeW hkideUl ~ Ça- lert Köpek aevenler bu minyatür kö- vardır. Sovyet hükumeti denizaltı inşası- yor. 
bU .. hiç müessir olmnzdı Ata :"f:: - fırmasını ve kızın dövülerek ııRladltı- pekler için çok büyük yekunlat4a Çarlık Rusyası en :z::iyade Karade· na çok ehemmiyet vermi§tir. 1940 Karadeniz: filosunda mevcut filo· 
ı 'Yuk nnn~ bümUtü'n a ız, Dl lfiten büyük annem. a.şatı kata ln- para aarfediyorlarmıı. 1 fil h ,_ 
6.çln, ramaznnda gilndfir.Iert ::nemek mi§ ve hAdlsenln bir sult.efehhümden nizde&İ · oyı. e emmiyet verme ... - eenesi soounda Baltık denizinde 11 O tilla klavuzu gemilerin sayısı Ü(• 

nlencn onıç yemezt1ı geceden k!~~e ne:rı geldttlnt; onunla bahusus böyle Misafirlerden teydi. Sovyet Rusyası ise dnha ziya· Sovyet tahtelbahiri vardı. Bunlar· tür. Bunların hacimleri 2,600 ila 
le~ verııen sahur ~eklerini g" d~ · gece ynnsı lat.üıza etmenin hiç kimse- de Baltık filosuna kıymet vermi, ve dan otuzu henüz prova aafhasında 2,800 tondur. 
M 0dnsınc1a - gtzllc t un uz- Din aklına gelmedlğin1 anla.tarak bu • kurtulmanın yo~U bu filonun takviyesi için bütün gay- 'bulunmuştur. Bu denizaltılardan bü- Bunlar gibi on gemi de inşa edil-
d ~'\tnaflb, herkes Ata~ - a ~tınrdı ... delişınen ruhlu adamı teskin etmlştl retini sarfetmiştir. yu .. klerinin hacimleri 900 ila 1,400 mektedir. Bunların inşnatı 1942 se· 

1 nı bilir. biz ltn U ın oruç tutma. BAt.a.aııu anlaya.n Ata efendi, erl.e$l rı. dan nğzımızı a uç kler, tol'kumuz- gönQ erkenden T8.flıca çarfWildan al- ı:..&aer jJim adamlan misafirlerden, Çarlık Rusyası dretnot siatef!1in· tondur. Orta ecaamette gemilerin nesi iptidalarında ikmal edilecektir. 
annem de Yfitl=~ımız glbl, büyük dıtı aavp.Uı güm(_lş bileziklerle :talblnl eğlence ve gezintilerden hoşlanma:· deli ııı.ffıharp zırhWarına ehemmi· hacimleri 500 ila 650 tondur. Kü- Karadeniz filosıında beşi modern 

Ata dendi · lardı~ Irf~n gönlünü almağa. çalı.f- lar. Onlar 1ıayelcri olan ilim veya yet veriyordu. Sovyet hükumeti ise çükleri 250 tondur. Rus denizaltıla- tipte olmak üzere qp beş muhrip 
de bir nıem ' ~:ıbamla her gltUği yer- mıştı. Fakat irfan, geceleyin uyku .ser- keşif uğrunda faboratuarlanna, ça· gayretini daha küçük harp gemileri· rının çoğu orta cesamettedir. Kii· vardır. Hadmleri 1,500 ili'ı 1 ,800 
dan - 0 zanu Yet veya iş bulduğun- semllğile tığnı.dığı müthl§ komdan lı§ma odalarına kapanırlar, daima ıün inşasına hasretmiştir. çüklerinin sayısı 40 dır. tondur. 
tl rnütcvnzı ~~n~ tek blr adam, hat- hastalanmış, günlerce rn.tatınd.an çı- çalııırlar; asude hayatı acverler.. Yaltın zamnna kadar Sov;yetlerin Sovyet hükumeti mayn döken ve Knradeniz filosunun hafif parça-
l>:ı.ra olan 6 r e lc;ln - mfilıhn bir tamamıştı. Bittabi ahretıllt kızın t.e- n· ·u d Ih k • • ·ı d k k 1 h b' • 7 AO h . d .. }{urban ba Ç. dört Ura aylık alırdı. davl.slle en ~ok uğrnş:ı.nlann blrtnhı de ır ı m a amı mütemadiyen Baltık filosunu:ı üssü are esı ve a- arayan gemı ere e ço ıymet ver· arınıı ı er ın "' ton ncmın e uç 
~1 halde ~anndıı., ludretı oldu- Ata olduğunu söylemeğe hacet yoktur. dostlan ve akrabalarının vakitli, tinatgiilıı Leningrad ile hunun önün- mektedir. Baltık deniz.inde mayn torpidobot tnmamlamaktndır. 
r~n bürÜk nn~"'n nhp kesnıed.lğinl gö- Beni pek küçük: yaşta bırakıp da vakitsiz kendisini ziyaret ehnelerin- de bulunan Kronştad adası ve müs· döken sekiz: gemi vardır. Bunlardan Karadenizdeki denizaltılar son se· 

_ Dü:ny d em, bir defa Ataya: Ta.şlıcadan aynlnn merhum, şimdi be- den rahatsız oluyor, bu yüzden ça· tahkem mevkii idi. Fakat Sovyetler en küçüğü 256 ton ve en büyüğü nelerde arttırılmamıştır. Mevcudu 
tın ahrctı: ~r!urb_'.1n k~edcn yn- n1 öz evladı gibi seviyor, beni e~len- lıfamıyor0mu§. Bu D.lim, meşhur filo· Birliği Baltık hükumetlerile Finlan· 4,250 ton hacmindedir. her birinin hacmi 1,000 ton olan on 
~C<:cksin? t koprüsüntı nasıl ge- dilmek içln elinden ne gell.n:e yapı- zof Kant ın yakın dostu imi§. Bunun diyanın mühim yerlerini aldıktan Baltık denizinde hfr biri 540 ton iki büyük, hacimleri 500 ila 650 

Diye 
80 

yordu. Fakat onun bana anlattığı hl- için arkadaşı olan Kant'a giderek sonra filosunu bu üsten başka Libnv, hacminde 34 yeni mayn arayan ge- tonluk on beş orta ve hacimleri 250 
cevabı vc:fıi·Ata dn tcreddüdsüz şu kiye ve masallar öyle büyük anne ve- misafirlerden nasıl kurtulabileceği Reval, Balt:iyaki Port :ve Hangö li- mi vardır. Eskileri 450 ila 500 ton ton olan on bir küçük deniznltıdır. 
ka - Bü;ikJct! ·tın ~ITT''!~~e:~ bı: =rt~ eııen- hakkında nasihat istemif. Buna manlarına taksim etmiştir. hacmindcdir. Karadeniz filosunda her biri 540 

tşıya geçerı!ıı Ytnca sizden evvel bana he-p amp kcsmeğ~ d~şıın ~ ~ J<ant, alime §U aklı vermİ§: Zengin Sovyet hükumeti dört snffıharp Baltık filosundaki hücumbotları tonluk dört adet mayn arayan gt'mi 
Merhum All h• kendi başından geçen' ve yahu~ baş- olan mis.ıfirlerinden mütemadiyen zırhlısı yaptırmaktadır. Bunlardan 174 parçadır. Fakat bunların hacim vardır. Karadenizde yüz kndar hü

~akla be~be~ ın ::ğine imanı ol- lca.larından lşlttlği, gördüğü vakalan ödünç para iste; fakir ziyareıc;ileri· ikisi her biri 25,000 ve diğer ilcisi ve evaafı Alman hücum botlarına cum botu '\'e motörbot vardır. Fakat 

1~Jnlyct ve~ez bir n ıca~lanna hikAye ederdi. Aklınca, benim de ken- r.e, doıtlanna da para ve hediye de her 'biri 35,000 tonl~ktur. Bun· muadil olmayıp geridedir. çoğu torpido kovanı ile mücehhez 
na dına core haks:ızl kndaındı, onun dia1 gibi yılmaz, atılgn.n ve mncem se- verme... ]arın inpatı 1939 aenesı aonunda Karadeniz fjloauna gelince Sovyet değildir. 
lç;:usunu n•Uhafaza e~me~~~lc, ~bir adam olmnklığuru isterdi! B:ı- Alim, filozofun dediği gibi yap· ba§lamıştır. Faht bunlann denize donanma.sının üçüncü aaffıharp zırh- Şimali kutup <lenizindeki Rus fi. 
kadı~r, tnetın, yılmaz bul~~r ~I 0=· sakin b1r a.d:ı.m olm.a.k- mış; zenginlerden ödünç para almış ir.dirilmesi ancak 1943 senesinde Lsı Pari§kaya Kommuna bu denizde. loaunun üsleri Murman~ki ile Pola
kcıcaya r lçln de ev hanımı. IW!tlİ tavsiye v!cıer :;:na 1:117.em~lğlınJ ve bu borcunu ödemekte mahsus ikmal edile~eğinden §imdiki harpte dir. Hacmi 23,000 tonluktur. Kara· ruwedir. Filo bir filotilla klnvuzu, 
Olınaıı: ~l':ğe hünn<?tkAr ve itaati; hn:m, Yaraıilitı~ 0~ b ttal>ihımer geçikmiş, faki. misafirlerine de ne hunlardan istifade edilmesine imkan deniz filosunda 6,300 ila 8,000 ton liq yemi Te ü~ eski mUhrip, on 

Işte rnı Y\l.k ibadetti. haleti ruh!J'esindck1 e-m d~n:n para ne de hediye vermiıı. Neticede yoktur. hacminde dört kruvazör ıvardır. büyük, bir miktar küçük deniz.alt,.. 
ber1 ..:.. rn~~ ve k:ırnktertnı öteden- mJyordu. - misafuler, alime gelmez olmuolar; Hali .hazırda bütün Sovyet do- Bunlardan başka 9,000 tonluk Ki- dan müteşeklcildir. 
le - anlatm ilt hddlsc ve vesileler- Ata. efendi, artık Taşlıca.da_ Süley- böylelikle 0 da sükunetle hiç ki~e nanmasında üç aaffıharp nrhlısı ... ------------------------ - - .. 
:ıı ııt defa ~1:r:~ım merhumu; ın.an pa.şa merhuma. ve babama aöz tarafından iz" aç olunmaksızın çalııı- vardır. Bunlardan ikisi yani Marat 1 G •u• N •u• N AN s ,. K L o p E o·· s ·• 1 
nı~inde bir k!nunuevv ~ada, 315 se- ftrdlği için - ı>olltlka 1şlerile uğraş- muına devam etmi~tir. ile Oktabidski Revolutzia Baltık fi· 
hı Uit ~ın. Çocuklu~- e gecesi tanı- ~:· P:ı.dlşa.h, hükumet a~yhinde de loııundadır Bu iki zırhlının İn§a ta-

loaları 6uuıun 11.k hatıra. ve a_....,. açmıyordu. Şlmdı o kuvvet ve · · · · 
habaraza ed~~n:dn hfl.lA tıı.zcl~nl mu- cesaret kidl:ı.larma girl§lyo;, koşu mü- İzmı•tte aabıkalı bir rdihı 1191.1 ·ıdı~. ~unlar aonradan mo· 

na kor«un gece ~.ördü~ıim tıp, ~bak.alan yıı..pıyor, ıumı.nla, bununla ern eştm mıştir. 
~~raknuştı: ~ ~ Heı1tü_! ve dev~ gurepyor, 1ddl:ı. üzcrlne bir yumruk hiraiz yakalandı Baltık filosunda her biri 9,000 ton 
al~ kulaklıı.rımd anı gurllyen sesini, darbeslle m~er ma.salar kırıyordu... Karamürael (Akpm) _ Bir çok hacminde Kirof ve Maksirngorki is· 
Jl.ta l.6-- a his3eder gibiyim Tqlı.canm çlflikler1nde Ç8..Yll' "W> t.e ı t · · d ,,_. v k ·· d B )in ' ••-nnst.ıtda metıı H ... nezzüh yerJıerind ılan - hırsızlıklar yapmıı o an bral'ıun mm e ıır.1 agır ruvazor var ır. u 

fldd,,.~ı 1Yetlnden &"""1:1k•-_:1llm be- mumda onun ebu72! _ _.,.e• ellencele!' adında biri lzmite kaçml§b. Orada aınıf kruvazörlerden daha dördü in· 
-.w bl.r ..,~ .,.. .....u IOllra ~u " ve mu- d'I ,_ d' B 1 d ik' · 

lnUştü, Fak~ nk§aını Taflıcaya. dön- Taffakıyetıert bütün halkın nazan yaka1anmı§, adliyeye ıverilmiotir. p e ı meıtte ır. un ar an ısı 
~ve UID'arnn~:· YC>ldan gellr. gelmez dikkatini celbetml§; A~ föhretı ÜZel'iod e sahte. r~i mühürler ~e 19 3 ~ aen~de • t~aha konulmuı 
b~ll.i~adığı T evvel, nY1ardanberı yalnız Tn.şlıcada delil, 'butun civar bulunmuıtur. Şimdı hem sahtekar· olduguna gore ıımdıye kadar ta
)' rl!kte blr ıne hD.§lıeadakl d~tlarlle ~ Te :tasaba.larda da ıı,ıt~U. lıktan hem hırsı:z:.lıktan hakkında ta- mamlanmıı olmalıdırlar. ;Y'me İn§a 
arılarına kad:ir ~ye gitml§. gece böJ.:m~unet. ~rlnl ynlruz kibat 'yapıla~kbr. lbrahimi kısa bir edilmekte olan 10,000 tonluk Pe!· 

reıŞiddetıı bir kar fırtayı tütsülemL§tL ılı& b~ cıa':~e t.md~~~de P?'&- zamanda yakalyan vilayet polisinin ropavloviski kruvazörünün de hır 
erı rn- ınasuun "'"'ce- ""ILCcu e e .. ocıı kendini • • . d ,_ d d · ~ Ut.emadJyen dövd - bk e alaını,YOnfu, B1z1m eve gellp giden ~a- mesauıı takdıre pyan ır. seneye_ .. a ar on!nmaya gır~cegı 

fle u • ILŞnl!'ı katta kopan~ gü~c _ Dıa§lrcı bir ka.dının Ramiz ismlndeki , ...................................... , beklenıyordu. Aıaııı yukan hali ha-
keıt !'::~:Korkunç l'C tal~ bir:- on be§, on altı yaşındaki oğlu, uzun da ba.§lamışb. Ata, biraz evvel, çocuk- zırda 5o'V}'et donanmasında dört 
tak, za:niutenuı.<Jıyen batırıyor kor- boylu bit çocuktu. Ata., bu çocuğu tan yediği tokada aldınnaınlJ. fakat ağır kruvazör olması lazımdır. 
liiltüıu v ~lr kadın ağlayışı; b~ gii- n,ı!ğlence olsun dlye - ara.!ıra. ilci genç bir delllamlının böyle ~rkması- Sovyet donanması için müteaddit 
bo);UJuyo:d lddeUl sayhalar anısında b1ra.z ~ tutup kaldırır Te: ıBoyun na. cidden hlddetıencrek b1r tar.ı.ftan filotilla lideri in§a edilmekt-edir. 
llnda bir u ... Gcc:n!.n .. scssızıı~ ara- a uzarı. derdl Artık bu ez!· rakı ve tütünle Raınlzln ensemdeki Bunlardan MiMki ile Leningraddan 
!:11 bu rn~~~ öl~u.~~uyor hlsslnı ve- =.ı:e can acıtan eğlenceden bıktı.n yanıyı tedaviye (1) kalkışırken; dlğer he b' i ı 600 ton hacmindedir. 
.._ınde ko ........ CUrilltuden yatağımın ö gene kul.aklarına yapı§tığını taraftan da hiddeUi hlddetll b:ığınp .. r ır. · . . 
lie ol rkuda.n titreyip dunıyordum. g rünee Atanın yüzüne bir to'knt in- susturmnğ:ı. başlamıştı. Çünkü erkclt- Suratlerı 44, 3 mıldır. 
kırne ~~tu n.şa(pdn, klm vardı? Nlçln, ~~~·1 danıl ıerln böyle ufak tefek §Cylere aldınp Yukarıda söylediğimiz gibi Sov· 
~tırn. ~or~u? Bwm a.nlıyama.- tokat 'ın~f çocuktan böyle blr ağlamalan ayıptı! Maamntih Ata yet hükum<.:i daha ziyade küçük 

ıkılsunu b Uklu~wı Uk müthtş Atıı, blt danı.İn etendl, öksüz bir çocu~ bu suretle harp gemilerinin inıasına chcmmi-
>atan büyü~ geco duymuş, yanımda tokat yemesine ~uktan böyle bir hırpaladığını anlayınca, Ram.ize blr yet verdiğinden pek çok muhrip 
~erı it nıınemın teselllWrlne ıarın hldd rae; ... cn - mut.adı ht- kat elbise sn.tın almıştı. Merhum, bu B 1 k d · · fi 
)\>t kor etldlme celememtşttm. Nihn- ~bir etıenınemlş - fakn.t çocu- kabil seınahııtlerl her v:cslle ile göster- yapbnnaktıı~ır. ~ tı . enızı. ı ~-
bllıniŞıı!ıUdan kan, ter lçlndo nyuya.- ğa üştü. ders ~erme~ lüzumlu gör- mekten çeklnnıtyecck kadar yüksek suna 15 yem muhnp ılhak edılmış· 

aa-0 "· - • ~·bir ~le c;ocuğu diz üstü ya.- ruhlu blr ııda.ındı. tir. Diğe· l 5 muhribin de geçen 
1teccte~CY1n hfıdfseyı öğrcnebllrnlş ve fimldıie ~~de - korkuturum Yuknndnkl satırlar, Ata efendinin martta provaları yapılmıştı. Diğer 
~. hattO.bcnı korkutan ndamı tanı- k1 çakıyı süretck: ensesıne cebinde- karakter~I h ~a.nlandırnn vo b~t on muhrip de tezguhtn bulunuyor. 
~ardan onun bana a.nlattı~ ma- _ ŞlmdJ seni keseceğimi benim gordugüın milnferld bazı hadi- Her halde Baltık filosunda harbe 
~ hYr~t~-cnırd e~Iendirmek fç1n yap- Derneğe başlnmıştıı Fakat "akının scmunlerden_hallınnn mlsalllelrld!rM. Metrlhu· ımüheyya en az otuz yeni muhrip Yar-
.~~ "-= en onu pe-k ee _ 1.,.1_ te 1 rln 1 ,. mu m nuı.cem ar c eşru ye- d B 1 d .1 . • h . 
' Yarısı beni tntıı v .. .....,........ _ rs ye e yan ışllkla keskin tnrnfını tin ilanı Slrtısındakl taallyctlcrinc ır. un ar an en yem erının acım-
~dan. uYaııdıra.n,. b ve ~m uy- suren Ata çoc~~un ensesinden blrnz dalr blldlklcri~l b~d:ın ~nra y:ıza-ıleri 1.600 il~ 1,800 ve dnha eskileri 
~en "ialruıu m tıhl~ adam, kan çıktığını gomıüş, haklknten kesil- cağım. l, 150 ila 1,350 ton hacmindedir. 

dostum ve- ar- dlğlnl anlıyan zavallı çocuk d:ı 1crya- ııustaf.ı. Ragıb Torpidobotların sayısına gelince 

Istanbulun eski misafirhaneleri 
.sunı İstanbulda tınz.:ı.lanırsa. gele

cek mlsafulerlmizl ağarlayaca.k oteli
miz yok l 11 tanında gulp btr iddia. ve 
buna cevaplar matbuat ıriltunla.nnda 
CÖ2le çarptı. 

ATI'l)pa tarmıda oteller mıevcud de
Rlllcen İstn.nbulun yabancı a~lama 
vaziyeti na&ldı? 

Evliya Çelebl, kendi devrinde otel 

Ur oda.lan bulundu~u d:ı. knydecli
yor; bunların da. listesini dcrcediyor. 
Ancak ketlll olanI:ı.11 bu ~kfl.r odnla-
rına toyarlamuş. Bek4t odnlannın 
hrudın ve zabitleri varmış. En büyük 
odalar. (Yolgeçen oda.lan) 1ınlş. Bu 
müessese, yüz kırk höcrell imiş. 

vazlteslnl gören bina.lan ~le nnlab- T ky ... •• f • 
yor: ra a umumı mu ettış .. 

İstanbulda.kl mlhmanhaneı mls:ıfl- ) '"' • ı · ·· • ı·"' · 
rin ve Urbansa.raylar: - Evvell Ta- ıgı ma ıye mu§avır ıgı 
vutpazarında. (Elçi hanı) kefere z:ı.- Edi&-ne '(Akoam) - Umumi mü· 
m:uıınd:ı. han imlş. Btı..dehu aene SGO fetti;lik Maliye müşaviri Zeynclabi· 
tarihinde tarzı J.slbı üzıere bina oluu- d' A '-'--k"' fi _..ı k go ı· 
muştur. Yekyal paşanın hayratıdır. ın ~0 un ter eoere ıra 
CKArban.sarayı Bayezld han), (Kar- asli maa§l t Tekirdağ Defterdarlığına 
l>ruısarnyı selim hanı evvel> CKiırban- tay.in edildiği haber alınmı§hr. Zey-
~Haseki 5Ultan>. San ne ldl.rban- el b.d. 'Akk''k 1 k k d' 
s:ırny Mimar Stnnn btnasıdır. (Kfi.r- n a ı ın ·o ça ı§ an mu te .ır 
bansnrayı Ahmed han), (KArbansam- bir maliye mütehassısıdır. 
yı Kuyucular) Aya.sofya. kurbündc. 
.karşı k~ıya iki büyük hn.ndır. CKflr
bruıs:ı.myı Koca Mchmed P:L§.1.) At 
meydanı kurt>ündo CKA.mansa.rnyı 
Kur.şunlu meydan), <KArbansarnyı 

Alpullu şeker fabrika .. 
ıinda liazirlılC 

B3lıklı han), C:Kilrb:uısa.rnyı Atpa.zarı Edime (Ak• ) _ M · · 
hnnı) banisi Pertev Pn.ıı:ı.i mlıno.n, - ,..am ,evaımm 
S!nruldır. (Kaı:bansarayı Slnnn paş:ı.> ynkla~ması münasebetiyle J\lpullu 
Melek Ahmed paşanın sarayı yakının- Şck'e.r fahrik'asındc hazırlıklara <t~ 
<ln olup mimar Slnnnın oserldlr. (Ki\r- vam e'dılmektedir. Pe1' yakında 
bansarayı Ali paşayı atik) Bltpazan- . 
n:ı. lmrlptlr. mahsul idrak edildiğinden kam• 

•-1o• penyanın ayın aon günlerinde baa• 
Evliya Çelebi, bunlardan ba§k.'l, be- Jıyacağı ha]ier alınm1şhr, 
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nııo . . ıuıı oınız mı beni?.. . ı -Bu benim ıçin ne büyük blr Uti-
ccvad diişundü. Kim olabilirdi ki? .. fat ... Telcfoııla aranmak!.. Do&rnısu 

Aşağı yuknn bütün sevgUilerınin se- çok mütehnssls oldum. Nereden a'klı
slnl telefonda tanırdı. Halbuki şimdi nıza geldim? 
karşısında honu.şruı bu knd~nın r.esiftl - Hiç ... Evde, yalnızdun ~.; can~ 
hiç hatırlamıyordu, Mfunkun oldugu sıkılıyordu. Slzl.n isminizi ogrenmış
kadar ihtiyatı elinden bırakmıyarak tim. Rehbe:i karıştırırken adınız knr
sordu. şuna çıktı .. ve. ondan sonrasını bll-

- Siz mi? .. Durun bakayım ... 'l'nnı- yorsunuz... • 
şıyoruz değil mi? - Hatırlanmış olmnm ben! adeta 

_ Hayır. hayır henüz tanışmıyoruz. mesud ettl.. Demek çok canınız sılıkı
Ben de pek tuhaf bir kadınım ya .• Iıyor bu gece?" 
Tnnışmndığınız bir kndını sesinden - Evet ... Çok, hem de pok çok ... Cnn 
nasıl tanıyacaksınız det,'11 mi? .. Evet, sıkıntısında patııyacağım ... Bir ai"kıı.
he.kkınız var ... Uıkln biz tanı.şmıyomz daşım olsa sokağa çıkncağım ve kıE-
ema birbirimizi çok görüyonı.z. larda dola.şacağım. Hem o kadar gu-

- Yaaaa." zel bl.r gece başlıyor kl... 
_ Evet._ Hemen hemen haftada - Evet. şlmdl ben de pencereden 

birkaç gün_ HattA arıunızda büyük dışanya bakıyorum ... Ytldızlar ve np
blr göz ahbaplığı da vardır ... Şöyle n.ydmlık bir gece ... Yollara sanki gü
d~unün ha.kalım... Kimlerle bakışı- müşten tO?: l'"m1l ınıs fdht... O kadar 
yorswıuz? Gözleriniz en ziyade kimle- ı.şıklı. .. 
rin üzeılnde dolaşıyor?- - Ayni zamanda ~ıır.sı.nı: g.ulba ... 

_ vallahi efendim ... Bendeniz öyle - Yooo... Fakat kendimi tutama-
pek etrafıma bakmam. acaba. yanıl- dığun zamanl::ı böyle farkında olma
mış olmayasınız... dan ve en kötu cinsinden şalrllk etti-

- Hayır hayır k.ntiyen ... Hem niçin ğ!m olur ... Bu gece slzl eğoodirme-k is
doğru söyl~miyors11nuv.? Siz her ff()r- terdim. Meselft. şimdi evden çıksam, 
dütünüz yerde bana gayet dıkkatll bir otomobile atlasam ve ıstcd1Ctnl7. 
dikkatli baktı.rsınız... yerden slzl ıılsam." 

Artık Cevad da işi alaya dökmeğe - Nasıl olur? Bu Adeta bir çılgın-
karnr vermişti. Güldü: lık! .. Fakat benim de canım böyle bir 

- Yaaa ... Demek öyle.- O halde siz gezme istemiyor değil .. 
bana prenslplmln dışında olan şeyler - O halde mesele kc.lmadı ... Zaten 
yaptırıyorsunuz hayat da başlı başına blr çılgınlıktnn 

- · Belki ... Hem size bir qey soyllyc- tbnret değil mi? .. Sizi otomobllle ne
yim mi? Bakışlarınızdan beni çok be- re<!en alayım? 
ıtendlğlnlzl, Meta bana hayran oldu- - HlilA. te~ddüd içindeyim ... Fa~at 
gıınuzu anlıyorum... b!lı~e~ ki... !.sterseniz, tr:en yolu köp-

- Aman etmeyiniz.- D~mek farkın- ımunun altında ... Oradan bir taksiye 
da olmadan size abayı yakmışım, Cışık biner, kırlara l!znnırız .. 
olmuşum da haberim yokmuş... - Fevkalade bir fi.kir ... Geceleyin 

_ Alay etmeyiniz ... Şlmdl size kim kırlar.... Hemen hazırlanıyorum .. , 
olduğumu söyleyince b:-.na hnk vere- Yirmi dakika sonra tren Yolu köpr=.i · 
cek.'>inlz ... Beni en çok sab:ılıları on, sünün altındayım ... 
on beş trenlncfo göruyorsunuz.. Yirmi değil, on sekiz dakika 

on. on beş treni mtı.. Biıclcnbhc .oonra ora& ldi. Uıkin telefonu ka
GeHıdın gözleri parlamıştı. Evet daı- pattıktnn sonra içine birdenbire 
ma bu trende rasgeldlği incedk belli, ümidsizlik çö!ınıüştü. Bu iş mutlaka 
uı;Inrı içeriye ~ kıvrılmış kumral tanıdıklarının bir muzipliği veya scv
saçh bir genç kııdını düşündü. Acaba gililerinden birl.nln kendisine oyna
o mu idi? .. içinden: oEğer o ise harı- d1ğı bir oyundu. Hatta tren yolumm 
kulMe bir macera! .. Dur bakayım is- demir köprUsü altına geldlğl halde 
mi de ne idi? Bir ıı.rknd:ı.şımçlan onun geri dönmek, yatnğma girip uyumak 
ndını öğrenmiştim. Tuhaf btr şeydi.. . istiyordu. cBen de ne bucln:ayım ' ·· 
İri ye~ıı gözlerine çok uycun ibir !sim... diyordu. Trende bana hemen hiç yüz 
Buldum buldum. Zümnıd, Zümrüd .. vermlyen Zümrüdün durup durur
T&. kendisi... Ismi gibi pınl pırıl par- l:en telefon edeceği akla sığar mı? 
lnk •.-e aydınlık bir kadın... Fo kat o Mı;zlpllk bu ı... I.şte tam bu sırada 
mu? .. n uzaktan bir kadının kendisine yaklaş--

Telefondaki ·ses devam ediyordu: tığ!,.T\I gördü. Bu Zümrüdden başka 
- Nasıl, yavalj yavaş kim olduğumu kimse de~lldl. 

anlıyor musunuz?" Evet bana on on Cevad: 
beş treninde rnsladığınız zaman dal- - Geleceğ!nlU! bir türlü 1nnnamı-
mn gelir karşımda oturursunuz. yordum. Hali da gözlerime lnanamı-

Cevad: uGaliıbn o ... Fakat gene lhtl- yorum!. diyerek ona yn:klaştL otnr
yaUı davranmak lfızım .. » dly~ dfışün- mak için civarda bir iki bahçeyi tek
du Sonrn telefona cevap veroı : llt etti. Fil.kat Zümrüd bunlardan 

- Evet hatırlıyorum. Gayet Jnce blr hiç blrlne gitmek istemiyordu. Yalnız· 
bclın lz var... Vucudunuz çok mun- - İleride, deniz kenarındaki Çamlı 
t:ıztaznm, saçlarınız kumral dC'ğiJ m i? bahçeye gidelim!.. dJye tut!urmuştu. 

- vucudümun intizamını bilmem .. Orası epeyc'! uzaktı. Fakat Zümrüd 
Fakat saçlanm.kumral... bu bahçeyi oderece ısrarla istiYQrdu 

- Geçen harta içinde lacivert şık ki nihayet otomobllle Çamlı bahçeye 
bir elbise giydiniz... AyakJannızda gittiler. Duran küçük çardaklarlıı ay
nlt.ları knhn ve gene 11\clvert iskarpin- nlmış hakikaten f evkal!lde güzel 
ıer vardı. manzaralı bir yerdi. Denizin üzerinde 

_ Evet ... İyı dikkat etml.Ş-'ilnlz_. koskocaman bir ny göze çarpıYQrdu. 
Artık Cevad bu maccradnn adam- Çe.rdnklardan birine girdiler. 

akıllı hoşlnnmr. ~a. bnşlamıştı: Lll.kln Zümrüd o kadar çekingen 
- Nasıl size dlk~t etmem ki... de- ldl ki... Cevn.d onun bir aralık elini 

dl, trende rasladığım zaman bütiln •utmak istedi. Genç kadın elektrlklen
dlk.katlm, bak.ı.~aıun. sizin üzerinize mi§ gibi çekti. Zümrüd dışarıdan ge
çevrllmlyor mu? Hnttfı. sizin :smlnlzi len hafif 1.!Jtk altında mütemadiyen 
bllı> ö~rendlın ... kolundaki saate bakıyordu. Halinde 

- Bu ne nlalm? Nedir ismim baka- büyük bir telAş vardı. Cevad: 
l•m... - Eğer eve geciktiğinizi düş'iinüyor-

- Çok parlnk bir isim ... Kuyumcu- sanız dönelim ... dedi. 
lanıı cameki'mlnrını susllyen taŞlar- Genç kadın: 
dan bir!. - Hayır ... Hayır .. , Burası çok gQ-

- E\•et amma hangisi? zel. .. diye gülümsemeğe çalıştı. Lll.kln 
- Gözlerinizi hntırlntan bir isim ... gözleri mütemadiyen kolundaki m\-

Zümrud ... Diliyor musunuz, zümrild o nell saatte ldl. O tam ıo u gösterl
güzel rengı ı:e lnsanlnnn Asal>ını ya- yordu. Zümrüdün tdfişı artık son 
tl~ınnnış. Onun tatlı yeşilı s!nlrlcre hnddinl bulmuştu. Bu esnada ç:ır
mhatlık verirmiş. Tıpkı sizin gözleri- da~a : 
nlz Cibl ... Nasıl isminizi bildim değil - Yakaladını!.. Demek bana yaz1-
mli' lan mektup doğru im~• .. dl~ bağ!-

- Evet. bildiniz.. rarak !riyan blr erkek girdi. Ceva.dın 
Cevad mesuddu. Aylardanberl pek üzerine doıtru atıldı. Fakat bu sıra

az llt.lfatına nıazhar olduğu bu genç ela Zümrild dev gibi adama: 
kcdın şimdi k"ndlllğinden ona telefon - Şevklclğim. O imzasız mektubu 
E'diyordu. Hem de havanın karardığı ben sana kendi elimle yazdım. İşte 
ve akşamın başladığı şu geç saatte.. müsveddesi de ~antamdıı ... Senin beni 

Telefonda sl.-z!erlne şöyle devam ne kadar sevdiğini anlamak ıstlyor-
ettl : 1 .'.!um. Bütün bunları .sana be:ı tertlp 

Tefrika No. 141 

Giizel GOzlii Kız 
Aş·a ve macera romanı 

-Siz mD 
-Ev.!t. 
- PtJki, bundan ne netice çıka-

rıyorsunuz} 

- Vehbi Feridun beyin bizden 
uzaklaşıııı evli bulunmayışımız de
ğildir. 

- Neymiş öyleyse} 
- Ne olduğunu tahmin etmiyor 

musunuz) Bu adam benimle kar§ı· 
laşınc& hı.yrette kaldı. Gözleri yü-

züme dikildi. Halinde adeta bir 
dehşet vardı. Sanki beni tanıyordu. 

Beni tanıdığı için de iztıraba maruz 
kalıyordu. 

- Buna rağmen sizi şimdiye ka-

Nakleden: (VI • Nd) 

bu kar•tık hayahn iÇClde bulunmuş· 
tur... Güzel Gözlü Kız, bir çokla
rına olduğu gibi, belki Ol\& da 
metreı.lik etmİ§tir ••• 

Melahat konuıtuiu miicldetçe, 
Raufun gözleri dalgınla§h. Cevap 

vermiyordu. Söylenen bu sözlerin 
dcğru olı:bileceğini dü§Ün~du. 

c- Evet, evet .•. Muhakkak böy
le olmalı ..• Melahatin hakkı var ..• 
Vehbi Feridunun ani surette değit
mesinde ancak böyle bir ihtimal rol 
oynayabilir.> diye düşündü. 

Cahidin annesi: 

dar görmÜ!J değildi} - Bu suretle her şey basitleıi· 

G .. · · A k yor! - dedi. - Fahişe telakki et· - ormemıştı... mma, artı 
·· h k ö k" · t.iği bir kadını og"'lunun müstakbel §uı> em yo . te ını tanıyor .•• 

_ Leylayı mı} kayınvaldesi ~ıfatiyle karıısında 
görünce dehşete kapıldı. Boğazın-

- Evet.· · O kadın bu adamın dan bir sayha çıktı... Sevgili evla
hayntında bir rol oynamış ~l~cak: C:ını ln tarz bir ailenin kıziyle mi 
Mazisi hakkında birçok fıkırlcrı cv)end:recekti} ... 
var ... Kiınbilir, belki o bile bizzat j - Buna rağmen, Vehbi f eridun 

Tefrika No. 10 Yazan: iSKENDER F. S 

Bu zengin kasaba, tabii nuzeHiklerini 
mu haf aza ederek modern bir sehir oltJyor 

Hurşlt bey bu tertibatla ancak üç 
gün meşgul olablldl. Tuman Bayın, 
üçüncü günü akşamı büyük b.r kuv
vetle şehre gfrceeğl herkesin ağzında 
dolaşıyordu. HattA. bu haberi Yavuzun 
kulağına kadar götürmüşlerdi. Falınt. 
ıher muzaffer kwnruıdan glbl, o da 
böyle dedikodulara kula'k vermemiş 
re bu haberi getirenlere: 

- Kııhlreye en güzide akınctlanmı 
gönderdim. Şehir Hurşidin ve maiye
tindeki yiğitlerin muhafazası altın
dadır. 

Diyerek gillmtlştü. * Ş:ı.baka bir gece Tuman 
Yavuz, Tuman Bayın nereye kaçtı- nuşw·ken: 

ğ'mı, nereye sı~ındığını bilmiyordu. - Velinimetim. dedi ben P1 
Halbuki, Mısır Sultanı §ehre pek ya- tlınde lyl. bir nlşancl 1dlm. Ok 
kın olan cUdviye. ye çek.ilmiş ve ora- benimle hiç kimse yanşa 
da başıııa topladı~ı yirmi bin kişilik Bana. milsa&de ediniz .. KıpUl 
bir kuvvetle o geee Kahireye hücum hallesinde dört yol a~nda 
etmişti. blrlni tutayım. Yanıma blrlt 

Bir gün Sinan Paşa, Yavuza: alıı.yım. Emin olunuz kt, ben o 
c- Şevketlim. toplulukta. dalma tunursam. o kapıdan şehre 

muvaffaklyet ve keramet vardır. Kuv- Türk askeri sokmam. 
vetıerimlzl dağıtmıyalım... - İyi amma, ora.da kale .kil 
Demişti. Yavuz ordusundan o k.ndıır kem bir bina var mı? 

emlndl ki. bu ordunun bir cüzünü teş- - Evet. Benim hlımıetııne 

Adapazarında in':ı edilen ipek fabrikalarından biri kil eden urnk bir müfrezenin bıle. git- na ve sonrndWl u.ad ett1A'i0 

tiği yerde bir ordu muvn!!aklyetı te- lerden birinin, orada, k.nle gi 
mln edebileceğini sanıyordu. Kahire lam duvarlarla ~vrllmiş bir 
şehrine ancak beş bin kişilik bir mu- dır. • 
hafaza kuvveti göndermek gaflc1.lnde Tuman Bay delllze diışmüştu 
ibulunmo ı da işte bu kanaat vr. guru- lana sarılın$ mecburdu. Ş 

Arlapaıan (Akşam> - Adapazarı 

iktisadi cihetlerden Türkiycnln birinci 
planda gelen Şl';hlrlerindendlr. Büyük 
harpten evvel birçok ipek fabrikaları 
bulunması şehrin ehemmiyetini g5s
terlr. Harpten sonra b:ızı mahsullerln 
yüksek fJatle satıl.ma.<;ından dutluklar 
tarla haline ırraı:t edHerelt ipek fabri
kaları bozulmuştur. Faknt son znman
iarda ipekçiliğe tt-k.rar b~lanmış ve 
iki ham ipek fabrikası kurulmuştur. 

170 ameleyI barındıran B. Cevadm 
ipek fabrikası şehrin ikt~dlyatı üzc
rlııde büyük bir rol oynam:ı.ktadır. 
Fabrika amelceine 40-80 kuruş arasın
da yevmiye veıilmektcdir. Halk bu işe 
lazım gelen rnC'betı göstennemektedir. 
Avrupaltlar (SOlgrege) docHkleri bu 
Cçlğ ipek) fabrikası 90 manı;lnlldldlr. 
Köylülerden alınan kozalar kurutula
rak ratırikalnra sevkedlllrler. Bu koza
lar tavalar i~rlsindekl sıcak su v:ısı
tasile yumuşatılarak üzerlerlne süpi:.r
gc vurmnk sureUle kozanın üstündeki 
kamçı başlan elde e<1llir; bunlar bilA -
hare satılarak onar ta.nelik gruplar 
halinde ipek iiflerl istihsal edilir. Lif~ 
lor istenilen şekilde, daha ince de ya
pılablllr 13,15 trenyell lifler .1•vrupada.
ki fabrikalar içindir. Kozadan çıkan 
llt halindeki ipekler ipek dolaplarına 
rn.nlır. Bllft.haro ipek dolaplıfrdan 
ınarnk 25 ~llk paketler halinde 

sntışa. çıkanlır. Fabrika. yıldn. 150,CY.lO 
kilo koza lstihlfık etmektedir. Bu yıl 
şehrimizde koza fiatleri çok yüksel
mektedir. Kozo.nın kilosu 200-250 ara
sında tahavvül etmekt«llr. 
Şehrimiz; çok geniş bir hlnterJanda 

malik bulunduğundan, tir.arctın inkl
şafı kendlllğlndcn olmuştur. Ad:ıpaza
nnda milyonlarca kilo patates, trlısır, 
buğday, fasulye, milyonlarca yumur
ta, yüz binlerce tavuk istihsal edil
mektedir. Bunlar, memleketin lstihsa
lfıt: ve zenginliği hakkında bir fikir 
verebilir. Adnpauı.nnın müteaddi.cl 
yollarla civardaki şehir ve k~sabalara 
merbut bulunuşu şehrimizin, Bolu, 
Düzce, Gerede, Hendek Yolunda tran
sit vaziyetinde oluşudur ki, ticari ha
yat ve faaliyeti inkişaf ettlrmlştir. 

Belediye işleri 
Son yıllarda geniş bir terakkiye 

mazhar ohm Ada.pa.Zan kısa bir za
manda tnbli gü~lllklerlnl kaybetme
den A vrupruıın modern şehirleri hali
ni nlacıı.ktır. 'Üç sene evvel yapılan 
beton caddeler şehrin göze çarp::m dl· 
iter yollarına teşmil edilecek, Çark me
siresinin ıslahına gidilecek bir anıt dl
kllecektlr. Çark mesires!nde bir (yüz
me havuzu) inşası da dfuJünülmclcte-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ettim. Işte snna gelen mektubun 
aynı. .. Ya sevgilim! .. 

Diyordu. İrlyan adam birclenblre 
durdu. Ziinırii<lün ıızatt.ığı • kağıda 
-baktı: cEvet. dedl. bana gelen mektu
ıbun aynı .. • Sonra genç kadmın ko
luna glrdl. Çardaktan çıkarke..'\ Züm
rüd Cevada: cıA!federslnlz. Siz! ra
hatsız etttmıı diyordu. 

Hikmet Feridun Es 

asil ahlaklı, • dvanmerd bir insan
dır. Hatta sizi mahud Leyla bile 
addetse, eski tanıdığı kadınla şim· 
diki arasında bir benzerlik kalma• 
dığını diifünmesi lazımdı. Pişman
lık. manevi iztırab, bir ruhu bam· 
başka bi::- mahiyete sokar ..• 

Melahat, yava~a: 
- İhtimal... - dedi. - Yüksele 

dii§ünceli bazı insanlar böyle müla
haza edebilirler. Fakat ayni insan
lar, nazariyelerini hayata tatbik et· 
mek vaziyetine düıünce a~i genit· 
1iii ve mÜ8amahak.arlığı ~östere· 
mm:ler ... Karıpk hüviyd)i bir tahsi
yerin aile içir:e girmeıine az babayi
ğit razı olur. 

Rauf: 
- Ne yapalım acaba) .••• diye 

düşündü. 

- İıte ben de i>unu sormak için 
buraya geldim. 

Doktor birdenbire ba§ını kal· 
dırdı. 

- Vehbr Feriduna her şeyi an
latsam ... Ne dersin} ••. Evvela on· 
dan aö:r: abam, sonra bütün hikaye
mizi oldı.ğu gibi söylesem .•• Delili· 

dlr. Bilhassa ~iye, te.'lllz.llk 1.şlerl
ne çok ehemmiyet ve~ir. Bele
diyenin çok muntaza.'U ve kudretli it
fa.iye tcşklH\tı mevcuttur. 6000 lira 
sarfile ita.palı pazar yerl inşa cdllereic 
halkın ve köylünün- mahnı rahatca 
sntması temin edlhnlf ve §ehrln dı
şında Yorgnlar m.ahalleSl civarında 
ruooern mezarlık vü~ude gellrllmlştlr. 

Memleket hastanesi 
1930 eeneslnde belediye tarafından 

tesis edtıen memle'ket hastanesi 1934 
yılında vtlflyet bü~esile idare edil· 
mek üzere hususi muha.'ie-beye devre
dilmiştir. 15-20 yataklıdır, Müstacel 
vakalar içln bir ameliyathanesi olup 
muktedir ve değerli bir operatörü var
dır. Şehrin nıuavenete muhtaç halkı 
burada. tedavi edilmektedir. Bir yılda 
birçok ehemmiyetli operasyonlar mu. 
vo.!fakıyetıe yapılm;ştır. Buraya Ada
pıızarından b~ Hendek. Düzce, Ka
rasu, Mudurnu ~yve kazalarından 
da birtakım hastalar gelmektedir. 

Sağlık itleri 
Adpazarı sağlık ı.,ıcr:ı bakımınd:ın 

diğer memleketlere nlshetle memnu
niyet verlcl bir durumdadır. Sıtma 
mücadelesine bliyiik bir ehemmiyet 
verilmektedir. Evvelki yıllarda 9000 
metre uzunluğunda kanal açılmış 
16,000 metre ko.nal temizlenmiş 8,500 
deknr arazi b:ıtaklıktan kurtarılmıştır. 
Eğer Adapazarı civarında (Aralık gö
lü> bataklığı ile CMudumu çayı)nın 
teşkil ettl~l bataklıklar kurutulursa 
Adapazarında sıtmadan eser knlmıya. 
caktır .Bu batnklık1ar yıldan yıla kü
cilltülmektcdlr. 

RADYO 

rurdan llcri gelmişti. k~ndisinl aldatmıyacağından 
o gece ortalık karnrmağa b:ışlayın- meharet ve kabiliyetinden d' 

ca, Tuman Bayın askerleri, kendisi - Pekalô., dedi, kaç kişi,! 
önde olmak üzere, (Şeyhunlye) kapı- orada tutımma.it lçln? ... 
sından şehre girerek, T!irk muhafız- - · On kişi yet.lşir. 
lnrını çevirdiler ve akıncılarımızı bu- Sultan ndamlanna emretti. 
rada da gafil avlıyarnk, bütün muha- Şabakanın yanına on esk 
fızlanmızı kılı<;tan geçirdiler. ler. 
Beş bin klşide11. pek az askerimiz Şııbaka, sultnnı bu sur~tlc 

kurtulup Selimin ordugahına iltica dıktan ve e.sl>erJerl aldıkta 
edebildi. K!ptiler mahalle.~lne geldi. 

Selim bu hadiseden de pek mütees- hın evine girdi.. yon odalara 
sir olmuş: yerleştirdi: 

c- Dün Sinn.nın ölümüne yanar- - Düşman şehre gır2rsc, 
ken. bugün beş bin Sinanın kaybol- dan rnüdnra:ı cdeceksln tz .. 
duğunu duydum... o alarda kendiniz:: s;p::rl~: ~·:: 

Diyerek. biribirlnl takip eden bu şe- ~ırlayınız. Bir kaçınız da b 
amet haberleri k.'\rşısında, Sinnnm 

1 

\nrle.rının lç tanrını tutsun. 
ıtopluluk• hakkındıı.kl fikrini hatırla- bu mahalleden bırakmnmd'tl 
mıştı. caifIB .. sultanın emri boyledir. 

Sellm bu kanlı vo.k'adıın sonra Tu- Şaha.kanın cellactlnrmdaıt 
nıan Bayı her ne bahasına olnrs'a· ol- lll'ı.IA bu evde mnhpus bulun 
sun ele geçirmek sevdasına düştü, Osmanı muhafaza ediyordu. 
iimera1ıına şiddetli emirler verdl. Şa'baka birkaç gün evvel s 

o.- Tuman Bayı diri olarak getire- nerken, celladlara: ~ 
ne Mısırın yan hnzineslnl baf;tşlıya- - Esirim kaçmağ:ı teşebb\15 
cağım... bacaklarına zincir vurunuz. 

Dedi. Fakat, Tuman Bay o geced"n Demişti. Şabaka o giın e~ct 
itibaren Kahlre şehrine hA.klm bulu- askerlert odalnra yerleştirdi.< 
nuyordu. Onun Kahlrcye, yine eski r:.>. ilk işi Osmanı sormak ol 
sarayına geldi.b"inl herkes blllyordu. - Esirim ne yapıyor? Rnh· 

•rwnan Bayı sarayından ve çok Cellı\dlardan biri cevap v .. 
kuvvetli muhafız alaylnn nrnsından - Rahattır, sitti' Faknt. 
yakalayıp Ya.vuzn din olaraı:t teslim kaçmnğa teşcbbiıs ettiği lçi.11. 
etmek kolay bir iş değildi. üzerine bacaklarına ?.incir 
Mısınn ynrı hazinesine malik ol- Şimdi odada bile gezinemiyor 

mak.. Şabaka bunu duyunca canı 
Yavuzun bu vadi de Mısırlılnrdnn - Knhtredcn nereye kaç:ıc 

bir çoğunun hırsını tahrik etmemiş rada her cok:ı.~ın sonu sam 
de~Udı. Nasıl ols:ı., gene. yakalanacaktı 

1 I Tuman Bayın zulmünden yılanlar Tuman Bay onun yaş:ı.d•ğı 
Bugünkü program glıll gizli pusular kumuıyı ve onu tu· cak ve başını koparacaktı. 

Otıe ve akşam za(ta duşunneyl düşi.inüyorlarclı. Kara Osmanın kııçmnğn 
Hurşlt Beyin beş bin kişlllk muha.- etmesi, Hn.beş dilberini se 12·30 Progrn.m. reniyoruz. fı.ı: kuvvetile birlikte şehir içinde g"österlyordu. ~ 

12.33 Fasıl şarkı- 21.00 Zirnot Ta.k- Tuman Bay tarafından şehit edilme- Şabaka bunu anlayınca d 
lan. vlml ve top- b ı d 

12.45 Ajans ha- rnk mnhsul- si ve Tuman Bayın tekrar şehre ha- aş a ı: 
berter!. lcrl borsası. klm olması Seliml pek çabuk hnrekc· 

te cetlrmlşti. 
13.00 Fasıl şarkı- 21.10 Solo şar1cı- 1 ı J ,,,sınart rft~:ı.n•n '. !ıs·rd Selim derhal Yunus ve Mustafa Cl] '- .. >: ·'-
13 lan. lıır. Paşalara emir verdi. Yirmi beş bin ki- deti üzerine Yunu ra<."l vt 

.15 Karışık 21.25 Hoşbeş. şllik blr kuvvl!tle Kahirenln tekrar olmu 'onun yerine de <C:.ob:ııt> 
program Pi. 21.45 Senfonik zaptına tesobbüs cdJldl. le anılan Mustafa Paşa vczlrı 

18.03 Dans müzl- müzik (Pi.). * ta~·in e(lilmiştir. Mı:stııf;ı 
ği. <PU 22.30 Ajans ve l\iacnrisbn nıulıarcbclerindc 

18.30 Memleket para borsası Şabaka, Kara Osmana sun muhasaı-nsında büyü!' y:ı 
postası. haberleri. • • göıiilmüştür. 1\1 •:-ın fcthir.d 

18.40 Trio 22.45 Dans müzi- zmcır vuruyor ra, (H:ıyrcbay) l'avuı t:ır:ıfırt 
Haydn. ğl CPl.l. Şimdl, bu l.kl üç günlük hfı.dls~tı sıra vali tayin etlilmişti. 

19.oO Mehmedln * Knhireden takip edellm. Yavuz, Yu- Hayrebayın vcfıılı faerlnc 1 
saat.L %2 Tcmmm nus Paşa kumandastle ~nl bir kuv- Kanuni Süterman tnr:ıfınd 

19.15 Köy hava- ıı:ıh s~bahı vet. hazırlarken, 'l'unııın Bay bütün valilij;inc tayin edilmiş ve 
lan. 7.30 Program. şehir halkını silô.hlandırıyor ve şehir yeııiden başlıyan ~tısır isya 

19.30 Ajans ha- 7.33 Ha.fit prog- l!;indekl büyük binaların içine toplar tırmakla bazı müverrihler 
bcrlerf. ram Pl. yerleştiriyordu. Mısırın ikinci fatihi üm·anrrı• 

19.45 Fasıl heyeti 7.45 Ajans ha- Gerçi Tum::ı.n Bayın ordusunda pek lerılir. Çoban l\lustafa paşa 
20.15 Rııdyo ga- berlert. az top vnrdı. Fakat, Tuman Bay, Se- !ıinde, yine ilrJnei vCTir iken 

7.etesl. 8.00 Senfonik ı limin topla mınaffcr olduğunu görün-, vefat etmiş ve h:ıyatınıfa Ilı 
20.45 Bir halk program Pl. ce, şuradan buradan getlrttlğ! topları y:ıııtırdıfı cami avlusuna 

türk~ öğ- 8.30 Evin saati. şohlr içine yerleştlrmeğe muvaffak ol- mlııtir.ıo 

- O zaman kim der ki. evvel
kinden dahı. büyük bir dehıete ka· 
pılmıyacaktır 1 Hem sonra. bütün 
bu çapraşık usullerle nereye kadar 
gideceğiz} ... Bugün Vehbi Feridu
na itiraf... Yann, beni Leyla sanan 
k.oc-ımla çatııma .•• 

Doktor, azap içindet 

- Evet ..• - dedi. 
Kadın, ıuratını a9b: 

- Ah şayet esranmızı bilen yal-
nız bunlar olsaydı. 

- Vay, başkaları da mı var) ••• 
- Ah, Rauf ... Ah .•• 

- Ne> ..• Ne var) 
- Aylardanberi, feci bir vaziyet 

içinde çırpırııp duruyorum... Bun· 
dan nasıl sıyrılacağımı bilemiyo
rum .•• Aylardan beri cehdedip iztı• 
rablarımı gizHyorum ..• Ta ki, ıizi 
inkisara v:; yeae ıürüklemiyeyim 
diye ... Şu anda. emin olun. dünya
daki bütün kadınların en bedbahtı 
benim... Sanmam ki bir insan bc
nimlcinden fazla bir azaba taham· 
mü! etme.le kabiliyetinde buloosun ..• 

- . Melahat! 

görünce •nun da gözleri sulandı. 
Uçurumun dibine yuvarladığı ve 

şimdi orada meyusane çırpınıp du
ran kadının ellerini tuttu. 

Onı.:n önünde diz çöktü. 
- Anlat, neymiş, güzelim .. . Esa

sen bana anlatmakaızın bir iztıraba 
nasıl katlanıyorsun) .•. Rica ederim, 
hiç bir §~ saklama ... Azablarının 
yanal bana aid olsun ..• İstiyorum, 
bu benim hakkımdır ..• 

- Mutlaka mı aöyliyeyim) .•• 
- Evet, evet. behemehal... 
Bunun üzerine, l\~lahat, hıçkırık· 

larla keıilen bir ıeale fifi hikayesi
ni anlath. Bu kadının onu nasıl 
tehdid ettjğİRi, nasıl soyduğunu hep 
hikaye etti. 

Rauf sevgilia.inin bu manevi İt· 
kencelere maruz kaldığını duyunca: 

- Ah, zavallı yavrum ..• Zavallı 
yavrum .•. - diyordu. 

Kadm: 

istedi} 
- Sana söylemek 

teremem ... 
- Göstermelisin ... Her 

renmeliyim .•• 
- Evet, söylemeliyim ib 

Mademki bu bahis açıldı, 
gizli ciheti kalmamalı ... 

Bunun üzerine Melahat. 
bahçesi hadisesini anlattı. 
Can"ın onu kendine metre• 
iatediğini söyledi. Ada 
kafa tuttuğunu, nasıl müc• 
elinden kurtulduğunu aöyle 

Rauf: 
- Ah alçak herif... 0 11 

mek İstiyorum ••. - diye i11l 
- K~un maalesef eaP~. 

la vet!lliyo:- ... Kocam de~ 
adam, beni, eski metre$1 

tekrar istiyor. .. Leyla 
tarzındaki kadınlara her ,., 
nemez mi)... Onlardnn he 
tenemez mi? 

ğimi, u§kımr, kabahatimi... hepsini Rauf, ayağa kalkmışh. Kolları, 
hikaye etsem ... Şayet bu namuskar lsevdiği kadına doğru uzanmıııtı. Ha. 
adam. bütüıı hakikati öğrense... yat arkada§lnın gözlerini yaı içinde 

- Hepsi bundan ibaret de
ğil... - dedi. - Baıka bir adam 
daha zuhur etti... Vaziyetimizi o 
da biliyor... Bu bir erkek.tir .•• Sana 
açık olarak söylüyorum iıte... Bu 
heriften, Fifi'ye nazaran pek çok 
korkuyorum. 

- Kim bu adam~... Senden ne 

Rauf, yeisle: . 
- Evet . .. Doğru ..• Fee; 

ziyette bulunuyoruz... A ~ 
Melahat ... Hayatını boz~~ 
bu feci haller! süriikledis1ı11 
ni affetl 
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INGiLiZ YAPISI 
• 
1 

Radyoları' nın 
En son mo<dleDDeru geomnştlr 

ACELE EDiNiZ 
Türkiye Umum Mümessili : 

HELiOS MÜESSESATI - GALATA 

Istanbul Deniz Komutanlığından : 
Deniz lisesi ve gedikli erbaş mektebine 

talebe alınacak 
Aşa~ıdaki şarUan haiz olanlar deniz llseslle gedikli ert>at mek.te~l.n,e 

tnlebe olarak alınacaktır. 
Deniz lisesine girecek taliplerin: 

ı - Yaşlnn birinci sınıf için 15-18 
2 - Yaşlan ikinci sınıf 1çln 16-19 olacaktır. 
3 - Bu yaşlardan nltı ay bllyfüt veya küçük olanlar da kabul edilecekt11'. 
4 - Lise blrlncl sınıfa orta mektip mczunlan almaca~ glbl Usenln bi-

lıt.ncf .sınıfında ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 
Deniz gedikli Erbaş hazırlama okuluna glnnete tallplerfnı , 
ı - Yaşlan 11-17 olacaktır. 
2 - Bu mektebe ilk mektep mezunu alınacağı gtbl orta okulun muhtelif 

11nıflannda ikmale kalmış oln.nlar da alınacaktır. 
3 - Tahsilini yalnız bir sene zayi etmiş olanlar da alınacaktır. 
Bu şartlan haiz olup· deniz liseslle deniz gedikli eroa.ı hazırlama oku

luna girmek isteyen tallplerin 15 Ağustos 941 tarlhlne kadar İstanbulda bu
lunanların Kasımpaşada deniz komutanlığına hariçte bulunanların da ma-
halli nsk(.'rllk şubelerine mürac:ıntları. (5708) 

Ankara valiliğinden 
1 - Ankara - Kalecik - Çankırı yolunun 29 + 800 - 45 + 000 lncı kilo

metreleri arasında esastı şosa tamir 1'1. 28'7/941 pazartesi günü saat on altı
<h daimi encümende ihalest yapılmak üzere kapalı zarf usullle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli cl39033ıo llrn «25• kuruş ve muvakkat teminatı «820h 
Ura 166» kuruştur. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplannı ticaret odası vesikası, muvakkat te
minat mektup veya makbuzu ve ihale &ününden en az uç gün evvel vll~yete 
istida 1le mürncant ederek bu iş için alıı.ca.klan fennl ehliyet vesikaslle bir
likte yukarıda adı geçen günde saat on beşte daimi encümen reisliğine ver
meleri. 

Bıınn alt k~lf ve şartnameyi her gün nafia müdürlüğünde görebllecek-
lerl. (4191) (5704) 

istanbul Defterdarhğından: 
Ankarada Maliye Meslek mektebine lise ve orta mektep mezunu olan

lardan mfısabaka lle talebe alınacaktır. 
1 - Müs.ı.bakalmtlhanına gireceklerin: 

A - 16 yaşından küçük ve 25 yaşı ndnn büyük olmamaları şarttır. 
B - Askerlik çağında olanların askerliğini yapmı.t veya askerlikle all-

talan bulunmamı.es olmak 15.zımdır. • Mücecel ola.nlar kabul edilmezler.• 
2 - İmtihan evvel! yazılı ve sonra sözlü ola.rnk yapılacaktır. 
İmtihan programı: 
.Hesap, Tnrlh, Coğrafya ve medeni bilgiler. 
3 - Lise mezunıı.nnın yazılı imtihanı 28/71941 tarihine mü.c;adlf pazar

tesi günü saat 14 te Defterdarlık binasında ve orta mektep mezunlarının 
yazılı imtihanı 29/7/941 tarihine milsadif salı günü saat 14 te keza Def
terdarlık binasında yapılacaktır. 

4 - Orta tahslll olanlardan mektebi muvaffakıyetle bitirenler 20 Ura 
maaş veya 75 lira ücretle, lise tahslll olanlardan mektebi bitirenler 25 lira 
mnnş veya 85 lira ücretle Mnllye memuru t.ayin cdUecektıt. 

5 - Mektebin tahsil müddeti 2 senedir. Talebelere, tedrisat ve staj 
müddetince mektep yatakhanesinde veya Ankarada ve11lerl nezdinde kala
caklarına göre yevmiye mukablU ayda 20 - 30 lira verilecektir. 

G - Müsabaka imtihanında muvaffak olup da mektebe kabullerine M:ı
Uye Vckll.letlnce karar verilmiş olanlar lüzumlu olan vesalkle beraber Def
terdarlığa nfımunesine tevtlkan noterlikçe tanzim edilmiş bir kıt'a taahhüt 
senedi de vereceklerdir. 

7 - Yukarıdaki vasıf ve şartlar dairesinde imtihana girmek ıstlyenler 
2617/941 tarihine müsadlf cumartesi günü saat 13 e kadar bir lstlda ile tah
sll vcs1k3.sı, nüfus cüzdanı ve 4.5 x 6 cb'adında 2 fotoğrafı htlmllen Def
terdarlı~n bizzat müracaat ederek fotoğraflı knbul kartı almaları ilAn olu-
nur. (5493) 

.. 

, ...... ,. 

~ 
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T. 1 Ş B A N K A S 1 , 
Küçük tasarruf hesaplari 1941 ikramiye plani 

KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 !\.tayıs, 1 Ağustos, 

3 lkinciteşrln tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAMiYELERİ 

1 adet 2000 Liralık - 2000.- Lira 
3 ,. 1000 .. - 3000.- " 2 ,. 750 " - 1500.- ,, 
4 

" 
500 ,, = 2000.- ,, 

8 " 
250 

"' 
= 2000.- " 

35 ,, 100 
" 

= 3500.- ,, 
80 ,, 50 

" = 4000.- .. 
300 ,. 20 ,, = 6000.- " 

Münakalat Vekaletinden 

, 
1 - VclcA.Iet otomoblllerl için 3195 Ura muhammen bedelll c600ı teneke 

benzinin 6 a~ustos 1941 çarş:ımba günü sa.at 15 te açık eksilt.mest yapılacak
tır. 

2 - Muvakkat teminat c239• lira c63ı kuruştur. 

11 1
-ı· 3 - Şartname parası~ olarak verflir. Isteklllerln kanuni vesikalarile blr-

Dev let Demiryolları ve Limanlari l•letme llkte mezkur gün ve saatte Levazım müdürlüğiindekl komlsyona müracaat-
'.ı' lan. (4177) <5703) 

Umum idaresi ilanlari 
i:ııı::================-=========-================== Ankara Gümrük Muhafaza Genel 

Komutanlığından: Muhammen bedell (38.000> lira olan 11> kal<'m muhtelif elektrod 28/8/ 
1941 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ank:arada. İdare bina-
11nda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2850> liralık muvakkat. teminat ne kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve teklıtıerlnl aynı gün saat 14 e kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri l~mdır. 

Ş:Lrtnameler (100) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktndır. (5729) 

* Muhammen bedeli (8954) lira (25) kurtıJ olan 27 kalem muhtelif llAç 
(28!'1/941) pazartesi günü saat (15) on beşte Haydarpa.şada Gar binası da.
hllindekl komisyon tarafından kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (671) lira (57) kuruşluk muvnkkat teminat 
Ye kanunun tayin ettiği vesikalarla teklltlerini muhtevi zarflarını aynı gün 
saat (141 on dörde kadar komisyon Reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılma.ktadır. 
(5769) ,,. 

Teşkllflt1mız bölgelerinde açık bulunan on lira asll maaşlı muhafaza 
memurluklarına. mü.sa.baka imtihanı ne memur alınacnl:tır. Aşn~ıda yazılı 
şartlan haiz olan ı.steklllerln 20 ağustos 941 tarihinde müsabaka ımtihanı 
yapılmak üzere dllekçelerile blrllkte 15 ağustos 941 akşamına kadar bulun
duklnn yererdekl gene komutanığa, gfımriik muhafaza alay, tabur, gümrük 
muhafaza müdür ve denrz mıntaka komutanlıklarlle bl\4 müdür ve müdür
liiklerine. mezkur teşklltıt bulunmıyan yerlerde en yakında bulunan gümrük 
muhafaza genel komutanlık teşkilat merloezlerlne miıracaatıan. 

(4406 - 5966) 
Şartlar: 
1 - Askerllğini yapını., olmak, 
2 - Ecnebt kadınla evli bulunmamak, 
3 - Fena hali ve mahkumiyeti olmamak, 
4 - 30 yaşından yukarı bulunmamak. 
5 - En az llk tahslllnl bitirdi~ dair şehadetname lbra.z etmek. 
6 - Boyu 1,84 den aşağı olmamak, 
7 - Ata binmesini ve bakmasını bilmek. 15 Atastos 1941 tarihinden itibaren: 

1 - Banllyo yolcu tarifelerile zahire tarifesi hariç olmak üzere, demir- ---------------------------

REKOR - SIHHAT - OOGAN 
Yollan esa.s tarifelerinin t:6 olan emsali, nakil ücretlerine münhasır olmak 
ve tarife vahitler! ile hasılı zarbından çıkacak sanUm kesirleri santime lbIM ••••• 
edilmek şartlle •6,3• e çıkarılacaktır. 

2 - Ana hat tarlfelertnden D. D. 9, 10, 11, 14, 15; ıs; 17; 18; 19; 101; 102; 
109. 112 idrofil Pamuk şirketleri: 

201, 202, 203. 204, 205, 206, 208, 211, 212, 213. 215, 217, 220, 222, 223. 224, 
225, 226. 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234. Bahçekapı Yeni Valde Ban altında 20 nu11arah yazıhaneyi 

«Mnktu ücretlere ald m. cü kısma• 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, sipariş ytri olarak açmışl:ıl'dır. 
244, 245, 246, 247, 250, 251, 25'!!, 254, 255, 256, 257, 258, 259 Bundan böyle asgari 100 kiloya kadar oln.n slpar~lerln işbu adrese 

Mudanya - Bursa tarlfelerlnden: M. B. 1, 3, 4, 5 verllmeslnl. Bunun haricinde :fabrika lnrca sipariş kabul edllemlycceğinl 
S::unsun - Çarşamba tarifelerinden: s. s. ı, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 8; 9; muhterem müşterilerimize bildirir, saygılarımızı sunarız. 
Erzurum hudut tarif el erinden: 19, 20, 21 ll••••T•e•Ie•r•on ... : •22•9ıi2•6 •••llııiTıieiıiıll?iiıraiıfiıl:•Yiıeiıinıiil•Vıiııaiilidiıe ıııiHiiaiiniıiıiidiiroiıiiifliil ••lllll 

numaralı hususi ve tenzllli tarltelere 
göre her mesafe için tıı.hakkuk edecek nnkll ücreUerine % G zam yapılacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracant cdilmesı. (4280-5813) 

* ~uhanuncn bedeli (30.000) otuz bin Ura olan 100 ton karpit 1/811041 cuma 
gunü s:ınt 15 de kapalı zarf usulü lle Ankarnda İdare binasında s:ıtm alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2250) lkl bin yüz cm Uralık muvakk:ıt te
minat ile knnunun tayin etti~ vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
kadnr komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şnrtnnmeler 150 kuruşa Ankara ve Haydarp:ışa vezuelcrlnd~ satılmak-
tadır. (5801) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - Mevcut nümunc1crlne göre 53 kalem muhtelif malııcme pazarlıkla 
satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli o:587.71D lira muvakkat teminatı e:88.15• liradır. 
3 - Pazarlık 2917/941 sah günü saat 11.15 de Kabatnşta levazım şube

mizdeki satış komlsyonw1da yapılacaktır. 
4 -Nümuneıcr adı geçen .şubeden her gün ö~ledcn sonra görülebilir. 
5 - Pazarlığa girecekler % 15 güvenme p:ıralarlle birlikte adı geçen ko-

misyona gelmeleri. (5878) 

Baş, Di9,, :Nezle,~ (Jrip, ıtomat · 
~e!ralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarını,ıı Derhal K 
• lcablnda 'ırnndt 3 Dft-alınablllr, TAl\.L(TLF.RINOEN SAKININIZ. 

'ılF":P n.:RDF: PULLU KUTl'f.ARI tSRARLA ISTF.Yl'llll 

STENO DAKTiLO ARANIY 
lngilizce ve Fransızcaya bihakkin vakıf bir 

ihtiyacımız vardır. Taliplerin 24/7 /941 akşamın· 

Gümrük caddesinde Kozluca hanında Petrol Ofisi 
~üne müracaatları. 

KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık. l'organ, Yatak kullan-n n!< lı,.ın k«'<ıenl:r.e l'e hl'm d• 

s::::::.~1:r· BiR KUSTüYü YASTIK 1 LiRA 
Yast;ık ;,organlan da pek ucu~•. Adres: lstanbul Çakmnıt 

Ömer Balı o(tlu Kuş Tüyü Fabrikası. Telefon: 23027. 

Beyoğlunda satış yeri: Beyoğlu Bu."!lıı Pazarı 

İstanbul Sıhhi müesseseler Artbrma ve e 
komisyonu riyasetinden: 

Bakırköy emrazı akliye ve asabiye ha.stahanesl dnhlllnde mevcut 
iki sene müddetle kiraya verilreektlr. 

1 - Arttırma 1/8i941 cuma günü saat 15 de İstanbul Cağıı.lo~ıun 
hat ve İçtimai Muavenet müdürlüğünde kurulu komisyonda yapılac 

2 - Muhamme kira seneliği 360 liradır. 
3 - ~uvakkat teminat 541iradır. 
4 -;- Isteklilcr şartnamesini çalış!lla günlerinde komisyonda göre 

5 - lstcklller muvakkat teminat makbuz veya bıı.nkn mektublle 
ve saatte komisyona gelmeleri. ( 

il ~.~~~~~!:!~~. T..~.~.~~~~~~.~.~~ .. Şt'Jnbe gunu saat ikide Sandal Bedesteninde müıa)ede ile satıl 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel itle 
Umum müdürlüğünden: 

23/6/941 pazartesi günü s:ıat 10 da pazarlığı yapılacal;ı evvelce 
mlş olan muhnmmen bedeli 4526.60 ve muvakkat teminat 340 lira tu 
k~r. çelik yaya. nld pazarlık idarece görülen lilzum üzerine 24/7/941 
nu saat 10 a . temdit edilmiştir. cı:5841• 

Ttlrkiye Ctlmhuriyeti 

Z i R A A _T B A N K A S 
Kuruluş tarlhl: 1888. - Sermayesı: 100.000.000 Türk lirası şuDt 

ajana adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

P~ra biriktirenlere 28.800 Ura ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ye ihbarsız tasarrur hesapta 
ar. SO llr.m bulunanlara senede 4 defa çekllecl'k kur'a ne aş:ı~ıdald 
~öre ikramiye da~tılacaktır: 

4 adet 1.000 liralık 4,000 lira t 00 adet 50 liralık 
4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 
' • 250 • 1,090 • 169 • 20 • 

40 • loo • •.ooo • 
DİKKAT: Hesaplanndnki paralar bir .sene tçlnde 50 llradall 

'4""m 1vrır.lere ikramiye ~ıktın-ı takdirde % 20 razlaslle verllecekt.lı 
. Kuralar senede 4 defa 11 eyhll, 11 birincikinun, 11 mart 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

. ~ilC>.A. 
C> i $ . .5 '-' "Y" '-' 

Dişlerinlzi muhafaza etmek isterse
nl:ı:, sabah ve gece yatarken R İ DA 
d~ suyu mıı.hh1lü Ue dlşlerlnl.zl fırça
laymız, aknbinde gargarasını yapınız. 

Yazın sayfiyelerde hoı vakit 
geçirmek için meohur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük n heyecanlı roman 
ıeriaini okuyunuz t 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 60 kuru1-

6 Cildlik takimi 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzdf yirmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaaeı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden ıize yüzde 20 iskon· 
to yapılacakhr. 

Fenni Sünnetçi 

Emin Fidan 
Kabine : Beşik~ 
ERİP apartımnnı, 
Telefon: 44395 -
Evi: Suadlye İs-

tasyon 'yanı. 

Nefis v ~ leziz yenı 
Emsalsiz bir mu.sisi 

Zengin ve emd 

Varyete progt. 

TAKSi 
Belediye Gazi 

Her gün sayın müft! 
takdim etmektedir. _ a.lll 
CUMARTESİ ve PALl'P"' 
l 7-20 arasında tekmil 

program ile m atin• 


