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Hayvan hastalıklarının 
sitayetini önlemek için 
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lngiltere, Alman -
Sovyet harbinde 
kimin galebesini 

k. . ' 
tmın mağlubiyetini 

Özlesin .•. 

cı ~lnıan - Sovyet harbinin birin· 
So yı bitti. Alınan kuvvetleri 

vyet toprakı i ' llerıem· an çinde epeyce 

' 

BU SABAHKİ 

TELGB.&FL.&.B 

Moskova 
dün gece de 
bombalandı 

ı..~ ış olmakla beraber hem 
-yı he ' 
Çok' m malzeme bakımından Taarruz beş saat-
.. a.. zengin iki ordu arasındaki 
:r-PlŞtnalar sür I l .. d .. 

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 
Şiddetli muharebeler 

devam ediyor, cephede 
deği§iklik yok 

Tebliğe göre Almanlar 
büyük mikyasta zehirli 

gaz kullanmağa 
hazirlanıyorlarmıı 

lllUh ' ekli bir meydan fen a.z a sur u 
<luru arebesi hAlinde devam edip ' -- Moskovu 23 (Radyo) - Bu sa-
§idd::r. Anlaşılıyor ki taarruzun Şiddetli bir havn bombardımamna maruz kalan Moskovn şehrinde Kremli'nin nehrin karşı Sovyet tebligı"'. evler llahld Sovyet tebliği: 22 temmuz 
Ha b" .~dar mukavemetin inadı salıilden görünüşü günü Pskov. Smolensk. Jitomir 

UYtiktür iki ta mahalleainde yangınlar mınt kıılannda şiddetli muharebeler 
Slll'ı.h zi ' rafın insan ve ======================================== olmuştur. Hiç bir ktSımda ciddi de· 
rtıenıı .. Yanı hiç bir harpte görül- B b Al bl•"' • •• çıkbğıni, 2 hastanenin ğişiklik olmamıştır. Dün hava mu-

""'u~ derecede ağırdır. üyük ir hava akini man te ıgıne gore 5 
0 

H t yangÜıdan müteessir harebelerinde ovyetlerin 11 tayya· 
esaslı çetin mücadele, harbin tek -- a ayın re kayıplarına mukabil Almanlar 

tün h~uru olan İngiltereyi, bü· Moskovanın Sovyet ınüda- olduğunu bildiriyor 37 tayyare kay'bettiler. 
bı...,.1• Zirlıklan için haylı rahat bayram 1 , Moskovaya yapılan taarruzda At-

i 
•"""Illlştır. Bu l , manlar 22 bombardıman tayyaresi 

ngtttere nun a beraber, b b d / h ~ Modtova 23 (Radyo) - Bu sa· kaybetmişlerdir. Gece avcı tayyare-
hedefle .. ana siyaseti ve sulh Offl ar tmanl aa Cep eSl hah neşrediler. tebliğ: Alman hava leri ve daf: bataryalan iyi faaliyet 
§tsınd rı ıtlbarlle, bu vaziyet kar- Bugiin Hatay'm bayramıdır. kuVvetleri dün rceoe Moskovaya ye· göst-:rmi§lerdir. Almanlar bomba-
tUıana, oldUkça m~l bir im- çok ag"' 1r 0/du Uzun seneler ana vatandan uzak ı"nhı'/a" ie ug"' radı ni bir bava taarruzu yapmışlardır. larını Moskovaya varmadan orman-

'h geçirmektedir. kalan Hatay iki aene evvel bu· Taarrw: bef saattin fazla ıürümf on lara ve tarlalara attıklarından Mos• 
.11arbe tutUŞm gÜn Türkiyeye iltihak ebnit. ya- bet Alman tayyaresi dü,ürülmüştür. Jcovada hiç bir hedef hasara uğra• 

hiç blril uş devletlerden hancı askerler giderek her ta· • - - d Bu taamıza 150 Alman tayyaresi mamı~tır. 
§U e dbAsı olmayan harbin Binlerce yangın 'bombasi r-~a Türk bayrakları çeki1mitti. Sovyet grupları arasın a· iftirak etınit. fakat birincisi gibi Elde ~dilen ve aik Almanların 

veya bu h ' ld · ıu ki · ı·b b k "ld""' • bu d affak 1 b T karşısınd mu temel neticesi atı ı Kremlın mahalle- Bu mesud gÜn Hatay'da bü- ır 1 a n esı ıgı a muv 
0 

amamq r. ay· büyük mikyasta zehirli gaz kullan· 
seyı._. ""faatUtamamen bitaraf bir sine 12 isabet görüldü yük tezahüratla kutlanacaktır. bildiriliyor MY~~1_ dafi ~~tar.yalan ~lmanikldann mnğa hnzırlandık1annı bildiriyor. 

• "'l ... e bu rl • ba b h oa&ovanm uı:erıne genıt m ar-
\"n~ıyetı kı ga p ve tezatlı Günlerdenberı uıusta a- al '4L, -~ da varamam arma sebep olmuştur. 
Ur· saca gözden geçtrebl zırlıkla: yapdmqbr. Her tarıu ız. • Sovyet müdalaasi.nin pek donanmlf. birçok köylüler An· Sovyet kuvvetlerinin Hiç bir askeri bedele isabet ol-

'lTaİngUterenin iki düşmanı vardı· zayii olduğu bildiriliyor takyaya akın etmeğe batlant1'· merkezi kumandanlığın· mam1ftır: Yangınlar ~etgilhtar 
... , syonaı . hr. Bu münaaebetl• Hatay'da d k l d mahallesinde çıkmıştır. İki hastane 
komünıst ,:usosyallst Almanya, birçok eğlenceler tertip edil- an eser a ma ı yangınd.,._, müteessir olmuttur. Dafi 
ingııt ~ sya. Harbin başında Berlin 22 (A.A.) - D. N. B. aJansı miflir. bataryalara müessir alet açnuılardır. 
lr>ı.Jr eriebnl in bu iki düşmanı b'ır~ blldlrlyor: l J Bertrn 22 (A.A.) - Alman orduları ""' g ld Dün gece Moskova Alman hava kuv- ._._ ___________ _, başkuma.ndanlıtı tarafından neşredl· 

birinin o Ular. Hakikatte bir- vetıerinln ilk a~ır darbelerine maruz Fı'n cephes'ınde len bugünkü tebllı;de, Alman ve mü.t-
b amansız ha kalmıştır. k1 ÜYfik G smı olan bu 21 temmuz gecesinln tık saatlerin- tefik kuvvetlerin yarma hare tı r.3.-

Japo~yanaki 

kaynaşma 

Hindiçiniye karşi 
tehditler artıyor 

llln bö :nnen ve Slav kütleleri- den itibaren Sovyet hükümetı merke· yestnde Sovyet müdafaa cepheslnln 
lllesi 1nYgetltekolayitkla birlec:iver- zl, muharebe teşeıtküllerlmlzln ve inhilale u~mmış oldu~ ve dü§tllan Vaşington 23 (A.A.) - (B. B. 

h 
ren[ :;- bomb:ıları bü~ük tahribat yn.pruı Stu- Finlerin bir köyü zaptet- gruplarının nralanndnkl lrtlbatın ke- C.) Reisicümhur B. Roosevelt dün· 

enı rnüst-.,.1_ n hem harpte, kalanmızın hUcumınrıne. heder teşkil sildiği blldlrllrnektedlr. Bu tebliğe gö· rtnı Çok ~bel sulhte vaziyetle- etmiştir. tikleri bildiriliyor re, düşman kuvveUerlnln merkezi ku- I kü matbuat toplantısında Jııpoaya-

Şarki Afrika 
seferi bitti 

a ZOrlaştırnu t B h Harekat esnasında Alman filoları, mnndanlığuıdan eser knlmamış gibl 20 bin ngiliz askeri 170 nın telsiz ve telgraf muhaberatma 
ovyet Ru ş ır. a usus, şafağa kadar Sovyet hük~met mertte- görünmektedir. Şark eephest boyunca b • it l n aske • • tam sansür koyduğunu söylemiştir. 

nun
1 

Alrn sya, Avrupanın bir kıs- zlnin askeri hedeflerine her ~apta ın- Hetsinki 22 (A.A.)- O.F.t.: Tanklar harekAt devam etmektedir. ın a ya rım Japonya, lngilterenin Hind içini'· 
ter""'du"t ant Ya ile paylaşmakta filfık ve binlerce yangın bombası at· re!akatlnde, Ladoga 1stlkamctinde yü- Berlin 22 (A.A.l - 21 temmuzda sa- mağlup etti de harekette bulunacağını iddia et· 

'-~ e ""' dl l d H kat b la d rüyen Fin bisiklet kıtnla.rı Sovyet hu- 1 sk'l ka •ısın · · 5· d d llln SUih h ... e ği için İngiltere- mış ar ır. are n ın ~ ngıcın a. d d d vaş tayyareleri Smo en · n r., - mıştır. ıngapur ra yosu ün gece 
ed bilhassa Moskova şehrinin cenubunda ıı un ak! 75 kilometre mesafede bu- d:ı. rtcat hıı.llnde bulunan Sovyct kıtn- lngilizce ve Fransızca neşriyatta bu-

ıtt bi efierine tamamen tahrlpUr yangınlar çıkarılmış ve lunan Pitkemnba köyllnü lşgal etmiş- lannı da mütemadi dalı.;alar halinde Londra 23 (A.A.) - (B.B.C.) lunarak bu ""Yİayı tekzip etmiCL 
' A r Yol takib ett•wı b 1 ki " "A-••ı 1 1 terdir. 1 1 rdır o·· d"l b" bl'w " r- ,... Q.Vrupavı v .. .. ıg anlaşıldı. un ann ışı a.rı mu""""'" p dn ga ara şiddetle bomba amış ıı · un gece neşre ı en ır te ıgc go• Japooların kendilerine yol açmak 
hU • e kuçuk mill tl . yol göstermiştir. Ruslar, köyü terketmeden evvel sel- Bolşevllcler, a~ır ve kanlı zaylatn re ltalyanın Şarki Afrika impara- istediklerini sövlemictir. 

rrfyetfnt e enn Kremlin mahallesinde 12 a~ır tam lüloz fabrikasını ve birçok evleri yak- uğ'ramışlardır. torluğu denilen müstemlekeler (Ha· " .. 
bir tagallu·' tistlklaUni herhangi •--bet m"•ahede edilm'ntlr. 1 ıı.... b bl 1 blr j Japon gazeteleri ve radyosu Hin· ..,,... u,, '9 ma arına raıs ... en. u na e.nn Vleh• 22 (A.A.> - Otl a nnsının b,.•istan, Somali, Eritre) tamamen 
"il P en kurta D N B j Al k kurt 1 t " l b'ldl -Y diçini'ye karıı büyük infial göstc-., e nnak gaye- · · . a ansına nazaran, man- ısmı ::ı.n mış ır. Sovyet hududundaki muhal> rl 1 

• Jngiliz kuvvetleri tarafından iggal 
""'teper~ ençebleştlğ!nl il~n eden İn- lann muazzam harekA.tlyle mukayese H zl t kindi 1 d 1 . • B h 1c • B . rcrek Japonyanın çember içine atın-
611 u id edlllnce, Sovyet müdafaam, hava dA.fi arell berzahında Ta ye sa r. r yor: f ı bl surette üç e i mıştır. u are etı yapan rı- dığından bahsediyor. Gazeteler Ja• 
~azı Alınan eale varmak için, bataryalannın ve projektörlerln •ld- Yalnı zLadoga göllinün garp sahlllnde Alman ıcurmar t:aatıı r ek emelln tanya imparatorluk kuvvetleri 20 ponyanın derhal harekete g"""mesi· 

Yasını d tll • ll in ,.. Holm'a Finler taarnıııda bulunmakts- teşebb.üsll ta.halt u e rm - bin piyade ve 68 toptan m'u're'-1-ep· w"' ra So''"et R yendikten son- e .aa yet e ra~mcn, h~n h"?- dır dedir x:x: ni istiyorlar. 
rn · J usyayı d 

1 
t men teslı'Siz kaltlU§tır. · 1 __: Lenlngradın zaptı ve rlcat ım- ti. Bu küçük kuvvet 96 bin piyade, 

eye nıecbur kalacakatıyo a ge ir- Sovyet Ruıyada yiyecek Hangö mıntakn.sındtı topçu bombar- k.!nı az otan ve bu mıntakarı müda- 400 top dahil olan 1 70 bin kişilik Bir Amerikalı gazetecİ· 
B · dımanlan devam etmektedir. faa eden mühlm ku"ctıerl yerinde 4talyan ordusunu mağlup et.meğc nini mütalaası 

\re d~iktn:ı vazife daha mühim ve elbise vesikaıi Şimal mınta.kasında Jca.ydedllccek imha. etmek, muvaffak olmuetur. 
bir ta-~ güçtü. Zira, Almanya l\loskova 22 (A.A.) - A. F. t.: Ek- yeni hiçbir §ef yoktur. 2 _ Klef'ln ~gali. Londra 23 (A.A.) - (B.B.C.) 

·~tan mek, makama, bulgur, et Ye elbise Rua bombardıman ta.yyarclerinln 3 _ smolensk'ten Moskova 1stllcA- Amerikada çıkan P. M. gazetesi-
la tenıas garba yakındı, onun- lçln vesika usulil lhdas edilmiştir. Ma- akınları, bütün Flnllndlya mıntn.ta- metinde ricat etmekte olan Sovyct kt- Japon k bı' • nin sahibi Enkelson dün Singapura 
lehe lınk~~~lmek, harbetmek, ga- amafih, yiiksek fiatıc, vesikalarda va- le.nnda devam etmekte IS'c de büyük talarımn ihata. manevrası. a ne s l vasıl olmuş ve ıu sözleri söylem~ 
l cuuarın h zılı miktardan fazla. mübayaatta bu- hnsaı'lar yoktur Fakat Hclslnkldc Almanlar mtlharebeye lşıtrAk eden tir· s· s·· .. k Ok aydı :Or 1 azırlamak ko- lunmak mümkündür. kısmi k"r:'"'_._,.~·ın ""tb ... ine ""nırct SoVYet kitale.nnı lhnta edeccklerlnl Lonilra 22 (A.A.) - HAien japon • ıngapura v~ya u~u -
,... · ger tarafta Hitl Al nl ,_ lerin -•·•·- ..... w ...... , .... '"' ..... k-.... ınft-' teşekkfil e ...... ı. olm"'"'" ber"- yanusta her hangı me.vkıe knrp 
"•ıanyn- A n er Al- ma ann ""şe e ve mu ......... - hasıl ol ,..,tor ilmld ediyorlar. ...., .,.,. ....~ ._... .. h h k 

""'>.l \PI'Upaya tah kk ten 1§gal etmiş olduklan mahallerde m...., · Leningradın ve bilhassa Klcfin vazı- ber, henüz hiçbir ye:nt hareket ittihaz mu. as~m . are ~t Amuık ya karp 
rarında kendisi a üm ka- iktisadi hayata benzer bir hayat vücu- Flnltindiyı.ıya Rusların ufak para· yeti tehU!rodedir. Heyeti umumtyesı edllmlş değildir. İngiliz hükümeti telakkı edılecektır. 
Ciltere 

11 
ne engel bildiği İn- da getirmelerlmı mlinl olmak için tşe ştitçü grupları indlrllmlşttr. Bunlar- itibarile ..sovyet ordu1annın vaziyeti Uzak doğudaki vaziyeti büyük blr dlk· 

Büyük e . harbetmekle beraber yarayacak her şeyin alıp götürülmesi dan bir kısmının FinlA.ndiya üntror· sıkışıktır. kat ve alaka ile takip etmektedir. 
~ Brıtanya 1mparato 

1 
ğ veya tahrip edllmcst tçln ıcab eden masmı giymekte olduklan temin edil- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

.. ,n diişman g" .. r U U- bütün tedbirler alınmıştır. mektedir. Maı>.mafih bu malftmat res-
buki So t orunmüyordu. Hal- Mü.rtevlllerln, işe yarayacak bir hııl- mi mah!l11erce teyld olunmamıştır. 
bir ft.le:!d~ Rusya, uzak, meçhul de tek bir ziraat traktörü bile bula-

... ı o raklanndan şüphe edllnıektedlr. 
ınesare 

1 
· nunıa harbetmek 

Aynı za~~a~ile dahi çok güçtü: I» .:1. k a 11; I e rs 
lerı iti ~ a, Sovyetıer prensiır • • • • 
ruva 

1 
barııe, doğrudan doğ- Mermer çır kın mıdır? 

fcl mparatorluğu dil 1. İşte İ . n şmanı Yusuf Ziya Ortaç Akbaba'da 

Ankaradaki lngiliz 
basın at aseleri 

!'asiye d" ngıltere, ikisi de demok- ıöyl.e yazıyor: ' 
larına uşman yeni iki elin itikat- cYerıicaır.iyi kuptan tu mermer· Türk ve ecnebi Basin 
men • s8:1nirnış bu korkunç Ger- lere. mermerlere, mermerlere bakı- mensubinine bir kokteyl 
kar av seline tek baŞlna nasıl nız: Mermer duvarlar, mermer ıed· • 
tn şı koyacağını düşünürken Al- ler, merm. · merdivenler... Bütün partiıı verdiler 
~~Ya Sovyetıere ta tt' bu mermerlerin akçil kahlığı içinde _ _ _ 
.1.1ti b .. .. .. arruz e ı. nıimar Kasun'ın muhteşem abidesi . 

unı 
1 

Uyük duşmanın böyle kolaL •• 1 k • · b' ehi' Ankara 22 (A.A.) - İngıltere· U nınct k ' gom e gıymq ır P ıvan . A k b.. '"Jc l ·1·-. B ~ ı şekilde birbirlle bo- sıkmhsı e • · ! nın n a:a uyu e çı ıgı asın ata· 
Uşnıns1 İngiltereyi tt' Ta,_:.gn çıreıydor d • şeleri Rollllld Syme ve Roy Triıtram 

~l menınun e ı • Ka... m y anın a ıııe, mermer, .. .. . 
' bllnıtyoruz. Gördüğümüz hft.- hır nakkq badanası kadar adiJ~ti. tarııfından bugun Turk ve ecnebı 

~d ŞU Oldu· Al .
1 

h b İstaubul gibi. bulutsu% göğü, kö· Basın mensup ve mümessillerine bir 
en h . manya ı c ar e- .. k .. d . • ı . . k k 1 . ·1 . . er de 

1 
ti . pıı ıuz enıı:ıy e, mavısı bu kadar o tey partı ven mışhr. ı 

kendine ka~ e ' pe~ tabıi olarİak çok, ı,ığı bu kadar bol bir ~ehirde, Matbuat umum müdürlüğü Ana· 
Riltere S er ortagı sayan n- mermer, beyaz bir süs değÜ, göz dolu ajansı erkanı ile Ulus v: Fran· 
lı fJ. ' ovyet Rusya ·· ttef"''" kamaştırıcı çi"' b · •--- ı ıın t yı mu u.... • ... ır a.U3ur 0 uyor.» sızca Ankara gazeteleri ecnebi Ba· 
kactd e ti, harbin ve sulhun mu- ı h Sofı:ıu_nc;ı 

1
noktada Yus'!1 Ziva ile sın ve ajanslar mümessillerinin hazır 

erntını S t _ 1 em mır o amıyonız. Zıra Yuna· 
tnk hl ovye lere baglıya· n:Ste.n deniz'yle af .' 1 bulundukları bu kokteyl partiye baş· 
Çok' kur im~alı vesika, ve ondan visi ~e ışı~ı bi:im~~';;=ıy ~i n;,~; ta Hariciye Vekftl~li_ u~umi k~\.ibi 
t!utsuz VVctlı .~lrkaç nutukla hu- memlcketfo·. Buna rağmen, başlıca NumAan .Men~menc.ıo.glu ıle .~~-rıcıye 
l'{'}t teaııhutlere giıişti Bu ha- sJ\nah gök fonu içinde bembeyaz Veknletı erkanı, İngıltere buyuk el-

('t tarzı çok mantıkidir. Zira mennerdir çisi Knatchbull • Hugcssen, Ame~i· 
fstanb•Jld• da göze batan mermer ka, Polonya, Yugoslavya, Yunanıs· 

ı •rm tldin Sadnk olmasa gerek. , Meydnınlarımızda tan büyük elçilerile Çin elçisi ve bu 
(O • . . .. nck~an•r hissettiren b'ir ıey vardır: 

1 
elçil:kler erkanı ve matbuat ataşele· 

C\ a.ıı · sabite 7 sulun 3 de) 
1 
Afaçşızlık.... ri de iştirak eylemişlerdir. 

- Piynngo çıkarsa şu adayı satın alıp tek başıma orndıı ya~ı

yaca~ıml .. 
- iyi amma kiminle oturup politikadan bahsedeceksin) •• 

Kont Ciano Bulgar 
nazırları §erefine bir 
· ziyafet verdi 
Roma 23 (A.A.) - İtalya Hari

ciye Nazırı kont Ciano, Bulgar Bnı
v~kili M. Filof ile Bulgar Hariciye 
Nazın M. Popof şerefine bir öğle 
ziyafeti vermiıtir. 

Ziyafette kont Ciano ve maiyo
tinden başka faşist partisi genel sek• 
reteri, müteaddid nazırlnr, ltalynn 
genel kurm"ly reisi, Bulgaristan'ın 
Roma au.ıemiliteri ve diğer birçok 
zı.vat bulunmuştur. 

Romanya kralının 
radyoda nutku 

Bükr~ 23 (A.A.) - Romanya 
ajansı bildiriyor: Romanya kralı 
Mihail, radyoda söylediği bir nu• 
tukta, ecdad topraklarının kurtanl
ması için kanlannı feda eden Ru· 
men ve Alman kahramanları.na ken
di minnettarlığile kraliçe ve mem• 
leketin miMtettarlığını bildirmiştir. 

Başvekilin zevces: Bn. Antonesco 
da harp yaralılarına tatlı sözler sÖ)"" 
!emiştir. 
Başvekil muavini, Mihail Anto

nesco da Rumen ı; e A lman knhra• 
manlannın menkabesini heyecanlı 
bir lisanla tebcil etmiş ve derin min• 
nettarlığını arzetmiş tir. 

Başvekil muavini, d evletin knh· 
ramanlarla v e onlan n n!lesile meş• 
gul olacnğın, il;i,•e etmi~tir. 

• 



• 

Sahife 2 AKŞAM 

Diin. Geceki ve Bu. Sabanki Haberler 

Cinde yeni- Beynelmilel Kızılhaç Şark 
den bazı tren- k •t • . b.. cephesindeki 

Harp tebliğleri 
Kadıköy iakeleıiııİ' 

telefonu lngiliz tebliği 
Kahire 22 (A.A.l - Orta Şark İngl

liz h~vn kuvvetleri kumandanlığının 
tebliği . 

ler kaldmldı omı esının urosu muharebeler 
Ankarada kuruluyor Ali - Beni rezil ettin, ke~ 

ettin ... işlerim altüst oldıı··;; 
Ağır Inr;Ulz bomba ta.yyarelerı 20/21 

temmuz gecesi Na.poll limanı ile civar
daki yollara tnarl"U7Aia bulunmu~lar
öır. 

ŞanghaydakiJapon 
ihtiyat aınıllari ailôh 

alhna çağrılıyor Bombalar hedef üzerinde büyiık 
yangınlar çıkarnuitır. Mütea.klp tay
yarelerin bombnlan, bu yangınları ge-
nişletmiştir. Yangınlarla beraber lnfi- Peüı 22 (A.A.) - Pekinle Ko-
l!iklar dn olmuştur. redt: Fusan arasında ~liyen ekspre-

Aynl gece ağır bomba tayyareleıi ıin geçen hafta lağvından sonra 
Bincazldekl dotla.ra da ta.an-uz eyle- timdi C: aynı hat üzerinde işliyen 
mişlerdir. Rıhtunlarda ya.ngınlar ve d'w b" k ld ı D · 
lnffl!klar vuku bulmuştur. Bütün tay- ıger ır t.ren. 8 ın mıştır. ~mır-
yarrlerlmlz salimen dönmu,t.ür. yolu mahfıllennden alınan maluma

Alman tebliti 
ta göre hq trenin daha )fığvedilme
si ve kalacak gece postalarında da 
daha fazla yer bulunmagını temin 

Bertin 22 (AA.) - Alman ordulnn için bu trenlerdeki yataklann kal-
başkumand:ınlığmın tetıl![.rt: dırılması muhtemeldir. Resmi izahat 

Alman ve rni\ttef.ik kuvveUerln yar- verilmemiş olmakla beraber geçen 
ma hare&a.tı sayesinde Sovyet müda- hafta içinde: yapılan Japon askeri 
fn:ı cephesi lnhlllle ~ düşman ltl" t •• - ·• · ·ı ek b 
gruplannın ar!!la.nndaki irtibat kesil- na ı_Ya ı. goz on~ne ~etın er . u 
mLştir. ŞlddeUJ bir nınhalll mulro..ve- ~e~bırlerı? ~skc~ı naklıyat aebehılc 
mcte ve anudnne mukabll hücumlara ıttıhaz edıldılden zannolunmaktadY". 
ra~en, düşman Irnvvetıerlnin, mer- Ş.nghay 22 (A.A.) - D. N. B. : 
kezi knmand:ı!llığından eser kalma.mı§ Japon askeri makamlarının sözcü-
gibi _ g~rünuyor. ıü albay Akiyaına, Şanghaydaki Ja-

Butun şarlı: cephesi. boyunca muh- pon ihtiyat aınıflarının silah , alhna 
teli! du!fl?lan grupla.rmı lmhn etmek w ı w b'Jd" · · 
gııye:;ini tnklp eden harekAt dunn&- çagı,? a.~agını.. ı ırmıttır: . . 
dr.n devam etme-lttedlr. Sözcuye gore bu tedbır ıhtıyatla-

Müttefiklerln merk~erlne yani rın talim görmeleri için alınml§tır. 
Bükrcş ve He!stnltiye yapılan' Sovyet Timea'in makalesi 
hava tntırruzlanna mukabelebilmlsll ı __ J_ 22 (A A ) 
olmalı: üzere Alman bava kunetlerl ~a . · . · - Tim.~ ga-
dün gece Uk defa olarak Moskovaya zc.lesının dıplomatik muharrın Ja
hücum etmişlerdir. ponyanın vaziyeti hakkında yazdığı 

lyi rüyet şeraltl altında mua7.Za.m bir makalede ucümle ıöyle demelt
aıv~ tayyare teşekkülleriml:ı: blrlbırl- tcdir: 
nJ ta~~p eden dalgalar halinde sllAh Tokyo gazeteleri Hindiçiniye kar-
.sanayu 01erterlndek1 askeri temsntı n , 1 sert 11·- lisa k il w b ı 
So\'yet munakalat merkezini bombar· ı . • • n .• u ~nmaga aı a: 
dımo.n ct.mlşlerdlr. Kremlin civarında mıılardır. Nııı Nışı Şımbun gazetesı 
ve Moskom nehrinin teşkil ettiği ya- Franı.r. malı:amlannın hattı hareket
run kavis dahilinde tam isabetler bir- lerini tebdil etmelerini talep etmelt-
çok büyük ynngınla.r çıkarmıştır. tcdir. 

Askeri ve ldarl makamların iıgal et- Bu gibi miitalealar, resmf talepler 
t!klerl b.~nal:ı.r da dahli bulunduğu yap.la<'aiına de?a1et edm emarcler
hnlde, mute::ı.ddit blnnlar ve lmnıe dir 
hlzmetlle meşgul fabrikalar tnhrlp · • -
edilmiş veya ciddi hasara uğramıştır. (Devamı aahif'e 7 ıutun 4 de) 

Inglll~ sahilleri açıklnnnda Alman 
8a\'aş tayyareleri iki büyük nakliye ge. Almanya Bolivyayi 
misine tnm Lc;abetıer knydctmlş~rdlr. 

Dun gece diğer harp tayyareleri do- protesto etti 
tu - cenup ln"'illereslndo bulunan as- Berlin 22 (AA.) - Yan resmi 
keri tesisata hucum etmişlerdir. bir kaynr.ktan bildirildiğine göre, 
Suveyş knno.lında dün gece Alman Alman hükumeti Boliv adaki Al-

.sn vaş t:ıyyarcJcri askeri hedeflere her 1 • • Y 
~npta bomrolar isabet ettlrmişlerd· man e çısı hakkında yapılan mua-

Dumıanın gfindüz Mnn~ sahili~ meleyi Bolivya hükumeti nezdinde 
yaptığı bir hucum teşetıtıüsfi e.masın- §iddctle protesto etmiştir. 
d:ı. nvcılanmız altı diişrrun tayyaresi 
düsünnüşlerdlr. 

Dün gece l:ıglliz hnrp tayyareleri 
br.tı - cenup Alm:ınyasında mütead
dit şehirlere infilak ve yangın bornba
Jnn atmışlardır. Sivil halk :ır:ısınd=ı 
bir miktar olt. ve yar.ılı vardır. Düş
man tercihan evleri tahrip etmiş veya 
hnsara uğrntmıştır. 

H:ı.v:ı. dfı.11 bntarynları bir düşman 
fayytı.resi düsünnüşlerdlr • 

Jtalvan tebliğı 
Roma 22 (l..A) - İtalyan ordulan 

umumi knrorgiı.hının 412 nunuıralı 
tcbli~i: 

Italyan tayyareleri, 22 temmuz 
gecesi yeniden Maltadakl üsleri bom
b:ırdıman etmişlerdir. 
Şimali Afrikada Tobruk cephesinde 

dEi~manın yeni hücum teşebbBslerf ye
nl~en kmlrr.ışbr. 

Hayvan hasfallkları 
Sirayeti önliyecek 

tedbirler alındı 

Ankara 22 (Telefonla) - Büyük 
mikyasta tahribat yapan salgın hay
van hastalıklarının önüne geçilmesi 
ve bu hastalıkların hariçten gelecek 
hayvanlar vasıtasile sirayetine mey
dan verilmemesi için hudut kapılan
mızdan girecek ve çıkacak hayvan
lar kanun· ve nizami bir şekilde ve· 
terinerlere muayene ettirilecek ve 
yakalanan kaçalt hayvanlar Hayvan 
Sağlı!:: zabıtası kanununun 5 ve 6 
ncı maddeleri hükümlerine tibi tu
tulacaltbr. 

İhracat vergisi izahna
mt=._ıi hazırlandı 

Itnlyan - Alman tayyareleri, müs· 
tl>Jıkem mevltiln müdafaa tesi.ubnı, 
b:ıtaryal:ırını ve mot.örlü vasıt.ruannı 
bombardıman et.mışlerdir. Massa 
Loııcb'tm şlm~l garbislnde Almnn 
t:ıyyarclerl. bir Inglliz snrnıç gemisine 
hiicum ederek batıırmışlardır. Düş- Ankara 22 (Telefonla) - lhra
man Blngazı ve Demeye hücnmfar cat ,-ergisi ha~n<la etraflı malumat 
yaşpmi_tıAr.fri"A ... A veren bir izahname hazırlanmıttır. 

ar ı ..,,..,.... Uolche.fit gıı.rntzo- kalı · · 
nunun İtalyanhırdan ve m&temlckc nam_ vergının m~':~u ve mat-
efradından mürekkep müfrezelerden ralu ve matrahın tevaıkı, ıhracat be
müteFekkll obn b!.r Alman kolu mu- yannameleri. ecnebi topraltlanndan 
vnff~kıyetU bir ~eşit hareketi y.;.pmış ~e~en qya muameleleri, verginin 
ve duşrnanın mudafaa tertibatı lçlnf' ıst•naları ve bu mevzua müteallik 
hayli sokulmtıftur. diicr birçok huıualar hakkında geniı 

20 temmuz gecesi bir düşman tay- hültümleri ihtin etmektedir • 
yaresl Caltan!Mıetta eyaleti dahilinde · 
Mazz:ırino şehrine blritaç bomba. at- M )ek • • d . 
mıştır. Sivil c-haliden on iki itişi ölmüt em etimız en transıt 
Ye altı ki.,ı r.ı.rnlnnmıştır. auretile a-~ecek 

pamuklar 
Aalmra 22 (Telefonla) - Mem

leketimizden transit suretile geçmek 
üzere gelea Te ge]ecek olan pamuk

- D.N. lann hu 'Wll jçin Gürbulak gümrii

1916 doğumlu İngiliz 
kadınları 

Amste:rdam 22 (A.A.) 
B. bildiriyor: iünden ithali hakkındaki kararna

me Heyeti Vekilece ta.dik olun-
muttur. 

Komitenin baş delegesi doktor 
M. Junod Ankaraya gelerek 

temaslara başladı 

Anlı:ar.a 22 (A.A.) - Doğu Av
rupa cephesi üzerinde muhasamatın 
bnı:lndığı z-man Beynelmilel Kızıl
haç komitesi muharip bütün memle
ketlere rr.üracaat ederek harp esirle
ri ve sivil enterneler ha'ltkında veri
lecek malfunatın te.atisi içW tavas
sutta bulı.mmQ]c arzusunda olduğunu 
bi!dirmi3!ir. Aliıkndar bütün hüku
metler bu müracaata müsait bir su
rette cev:t.p verdiklerinden Beynel
milel Kızılhaç komitesi, komiteye 
mensup bir neydin Türkiyede yer
le§tllesi :için Türk hükfunetine müra
caat etmiş ve merkezi At.karada bıı· 
lunacak olan bu heyetin mevzuu
bahs malumahn toplanma11 ve tea
tiai :için bir role tesis etmesini teklif 
eylemi§tİr. 

(V) işareti 
• 

Türk hükumeti Beynelmilel ko· 
mitenin bu talebini müaaraatla ka
bul etmiş ve Kızılay da teknik tam 
işbirliğini teklif eylemiıtir. Beynel-

milel Kızılhaç komitesi fimdi bu bü· 
ronun teşkili için Ankaraya baş de-

legesi doktoı Mnrcel Jurıod'yu gön
dermiştir. Ankaraya muvasalat et
miş olan doktor Marcel JuAod dün 
Hariciye Vekaletine ilk ziyaretini 
yapmış V<J umumi katip Numan Me
nemencioğlu tarafından kabul edil-
mittir. Heyetin teeuüs Te m..ai şart
lan görü,ülmüş ve M. Junodya bu 
mühim insani vazifesinin ifası İçin 

oütün kolaylıklar göıterilmi,tir. Mü
teakiben doktor Junod, Kızılay ida
reaiyle temasa girmiştir. 

Napolinin 

İngiliz gazetelerine göre 
Alman ileri hareketi 

neden yavaıladı? 

Loııılra 22 (A.A.) - Bütün gazete
ler Alman Ueri b~m arlık bı
zmı ve şiddetini kaybet;ımıif olduğunu 
yn7Jyorlar. Dally Mo.H gazeieıltnln ns
ker.t muharriri IJddell llaıt ~ttlğl 
bir makalede el!ICümk şöyle demekte
dir: 

•İkinci taamızun baol~ günden 
bagüne kadar on üç gün geçmiş bulu
nuyor. Bu ınfiddet 7..arfmda Almnnla
nn tahattuk ettirdiği şeylerin tahm!n 
cVll1' olduklanndan pek az olduğun:ı. 
hiç ffiphe yoktur. Vnkı::ı. Almanların 
bazı noktalarda ehemmiyetli teraıklci
ler elde etti:klerlnl görmemezliğe gel
mek lbt;lyatsuca bir hareket olur. Bu 
teı·ükller birkaç yerde tehlikeli bir 
mahiyet bile e.lmlflır. Fn.knt cephenin 
dl~er lnsımlar:mda. kaydedllen terak
kllerln birmci taarru!'.da elde edllen 
ilerlemelere namran daha ajpr okluğu 
.wbak.1taktır. 

Bu yavQ4lamada, gittikçe artan Rus 
mukavemdl Amil olduğu gibi Alman
la.nn iaşe meselesinde karşıla~tıklan 
zorluklar da mühim bir rol oynamış
tır. Bu oorluklar münakale Yollannın 
gittikçe u:>,a,masında.n ve Almanlann 
insanca olduitu gibi, malzemece de 
f02la zay1at.ı. uıtramasından ıevellüd 
etmektedir. Bu üç unsurun da Almım 
Uerl yürüyüşünün ynvaşlamasanda 

Vel; - Affedersin, k.• ftf 
şim ... Kııbahatimin ben deuıı' 
kıntlayım ... Fakat telefon e 
imkanını bulamadım. 1 

- Nasıl bulamanın, cıın1:, 
Tam o sırada Kadıköy iskel 
de değil miydin? b'.' 

- Oradaydım amma,. 
yorsun, otomntik telefon bıt ~ 
gündcnberi boz~k ..• Çeyre1' tJll" 
ri düpnüyor... (Neden b ~ 
znmar. bozuk bırakılır, ~ 
edilemez, anlaoılır dava de~' 
Yalnız ben şahsen her sefer';, 
anzayl.. karşılaşıyorum.) A 

vapur kalkacakta. Oradlll' •r 
Jamndım. Bu aleti işletemeY~ 
hemen baş memurun od ~ 
ltoştum. O telefonda da bir J 
aSJlı. Baş memur anahtarınıj)# 
mış, çıkmış. Halbuki balkırı ~ 
yac·nı düşünerek umumi t~ıı' 
nun bozukluğu sırasında .,d' 
halkın emrine amade bulu ~ 
rulmalı idi. Yahut mühim bit~ 
Zİ}".::l c;ıkınca telefonun kul! J.fi' 
ması lüzumu düşünülmeliydı. ~ 
lasa, böyle mühim ve i~le~ ,JI' 
umumi hizmet merkezinde 1,, 
fon gibi bir umumi hizmet ~ 
tası, urf tertipsizlik, tese~ 
yüzünderı yok ... Bu gibi İfl • 

Amerikada da her tarafa 
yazılmasına başlandı 

bombardımanı 
müessir surette Amil olmuş bulunma
sı pek muhtemeld'ir. Bu ~azıyet, Rus
lnr için blttnbl cesaret verici bir hal

1 
c;ok hassa!! olan Bay BllybOr' 

~"' d;kkaıfo; celbedeHmA.~ 

/ngiltere, Türkiyeye dair l~alya kralı .dün Napoliye 
bazi Alman fayialarıni a-ıderek vazıyet hakkında 

yalanlıyor izahat aldı 

dir. 
Cesaret veren di~er blr hal de, Rus ı • 

tayyarelerııe tanklarının muh:!rcbcle- sveçın 
re kütle hallnde lştlrak edebilmeleri-
dir. Bundan başka Rus lotalannm vazı•yet•ı 
her türlü §artlar dahUlnde anudane 
bir surette muharebeye devrur. etme- of 

Nev•ork 22 (A.A.) - <Vl zafer harP. - · t lerl de na7.11n dikkate alml\cak bir Başvekil: ((lliSlere tabi olJll~ 
J Roma 22 CA.A.) - O. F . I.: talya n~tad 

keti Amerika efkAn il7.erlndc büyük · ..,,. ır... • · kralı diln son Ingiliz hava bomba.rdı- Dally Express'm hnvacıhk nıuha.bi- nız~ millı menfaatler.imisiJI ..... ., 
bir k.!lr yapmıştır. Sinemn yıldızı Ja- manlanndan mlitcessir olanlan ziya- tt•W• b"ta •t _ .. , ti" 
m ... stew"rt'ın ..,.:o.A- Alexander st.c- rl, yazdığı bir yazıda Rus havacılı~ını e ıgı ı raflık polı ika:uı ... 

.... .. ,_..,..,,, rd etmek üure Napollye gelrrılşUr. 'mdi ~Ada -rıe d i ı 
W A ... bir bin""ln "'-rı'ne (V) 1..,a~u şı ye ..,. r 0 n esrar per es n ediyoruz,, diyor 

.... ~ ..... =o:: ,,-n Kral üçüncü Viktor Emanuel, lstas- bl kaldı aktad B hA'-1 lP-ydurmnetur. Ha-' her gece tenvir r:ız rm ır. u mu ""' r, yn· ~ti 
JWJ .... u Yonda Piemonte prensi Te prenses Ma- d .. l - ı d' - ---- D v 
edilmektedir. Matbuat da. <V> hareke- rle _ Jose tarafından lmrşılanmış ve zısın a eı.cum e f<>Y e ıyor: Stokholm 22 (A.A.) - · ,-~ 
tine bn...~k bir ehemmiyet vermekte- •Va.ktlle İspanyaya gönderilmiş otan l B k"I" M H ~ 

u3 u onların ra.fnka.tlnde yaralılan 'Ziyaret Rus tayyareleri fllhakllta büyük bir svcç aşve ı ı . anssoP. . il"' 

dlr. etmiştir. lş yapamı:unıştı. Fakat bunun sebebi, demir sanayii işçileri önünde bif ı,r 
New-York Sun bıı.şmnknleslnde dl- D'I'. t ft p 12 · p· N k · ) · B k J b )ıc::• ı"'er ara an apa ncı ıc, a- Stalln'ln om.ya iyi tayyareleri yolla- tu göy emıştir. a~ve i , aş . 

yor ki: Şimdi nazlltr de CV) işaretini poli başpiskoposu kardinal Escales'yi d f" İ h · "k)'J'rııP~ zaferin -.mzı oın-lP kullanmal'.a ka- mamış olmasıdır. Stalln nettccyt talı- e ı ::veç ürrıyct ve istı a ı 
... '""' ı:; kn.bul ctmlş ve Napoll bombardımanı in ttil'.i 1 in ı ı t 1 rl 1 • • 1 k · h bd ıP~ rar veıımlşlerdlr. Almanlar, zihinleri m c ı:; ç en Y ı:ıyynre e n mını ve mem e etın ar eP. 

fclfıket~delcrlnln vaziyeti hakkınd-ı b ka ı in kl tı H tt" 
karıştırmak için CV) hareketini takl!d aş zaman ç sa amış · a " tutulması olan hükumet sı)'IJd ıJ 
etmişlerse de kl.msc bun:ı nldannuya- izahat almıştır. FlnL'ı.ndiyn harbinde bile son model tasvib etmiş olm~larından ° 
caktır. Esaret altında bulunnn Avrup::ı Rucı tayya~lcrl kullanılmamıştır. Rus- . ·ı kk" . . ,ıJ' 

H k 1 
l:ınn, Spltfirc tayya.rc?erlne b<:nzlyen ışçı ere· teşe ur etmıştır. 

mıuetıerl zafer kellmeslnl ışıttıklert ava a I n ar M H .. J • ·1e" 1 bir tayyare tipleri vardır ki mezkur · ansson, soz erme 0 

veya bunun romz! olnn (Vl harfini d · • k' .,,, 
İn..,lllz tayyareleri dereccmnd~ sürate emışlir ı: :: .. . duvarlarda yazılı gördükleri zaman b 1 ~ .. .. 

zihinlerde kimlerin zaferi temenni malik olduklnn glbi, ayni derecede sveç'te birçok kimselerin ,-, 
ed!ldlğl hususunda şüphe edilemez. Alman tayyarelerinin mükemmel silahlarla da teçhiz cdUmlş lealarına, sevmek ve sevtıı"'::.ı.ıf 
Zafer kelimesi ancak nazller üzerine İ bulunmaktadır. duygulan hakimdir. Bu du1""-" 
kazanılacak bir zaferi ifade cttıi';i 1.a- ngiltereye taarruzu Bundan b::ı.şk:ı. Rusların yenl blr sadece dahili vaziyetimizi clesil • ._,,. 
mandır ki haklkl manasında demek- bomrordımnn tayyaresi vardır ki T. b" 1 k 1 1 1 ~ aseV'.. 

B. 6 ismlle maruftu&:. Tek satıhlı ve 4 ne. 1 ~.em e et ~r e 0 an mun )tt~ 
tırlluenos-Aires 22 (A.A.) - Buenos- Loaıdra 22 (AA.) - Hava ne- motörlü ol:ın bu tayyarenin m:ıkinele- Ierımızı de alakadar etıne lı't' 
Alres duvar ve sokaklarında dün s:ı- zaretinin bu sabahki tebliği: bir kaç rl 5000 beygir kuvvetinde olup 201JO Fakat lsveç hükumeti için rrıu~ 
bah tebeşirle yazılmış CVl harnert gö düşman tayyaresi dün gece lngilte- kilo bomba llc 1800 kilometre mesafe- bet hiç bjr rol oynamnyama:ı·. ~ 
rülmüştür. Limanda bulunan Alman re ti zerine ve bilhassa Sanin mınta- ye gidebilmekte ve saatte 400 k!lomet- münhasıran milli meafaatleriPifl Jı# 
vnpurlnnna büyük (V) harfleri yazıl- kalarmda uçmuılardır. lngilterenin re süratle uçmaktadır. yin ettiği bitar&flık siyasetini ı;te il' 
mıştır. oarkında bazı yerlere bombalar atıl- Rusların iyi gizlenml~ sayısız tayya- beri takio etmiştir. Maanıııfitı el' 
ı 1 d re meydnnlnrı da vardır. İleri hatlar- b ·. • • . . d ePı ngilterenin yalan a ığı mıtı~. Bir ıehirde bazı evler yıkılmış da. kullanılan hava fllolannclı:r. başka veç, u sıyase~ının teabıtın \u~ 

Alman ,ayialarİ ve pek az insan ölmüş veya yaralan- Moskov:ınm epeyce şarkında kuvveUi nasyonal vazıyette vuku ,-
mıştır. tnyynre teşekkülleri mevcud bulun- ola~ n!ühim değişiklikleri na:ıııt~-' 

J.ondra 22 CA.A.) - Almanlar •VD Diğer bazı yerlere ablan bom- maktadır. Bfitün hava :filolarını mun- bara almak mecburiyetinde lr.., 
h:ı.rfini Alınan zaferinin nllmetı oln-
ra.k telAklti etmekle büyük bir maf !ti- balar hafif hasara sebebiyet vermiş- ta.zamnn beslemek için memleketin tır. .ıJ.: 
rafında bulunu:yorlar. Bir kere cVo tir, buralarda insanca zayiat yoktur. her tarafına dağıtılmış birçok tayynre Siyasetimiz.in hedeflerini t ',,1 
mücadeJesl en u üç aydanberl hafla- Almanyaya hava akını ~=~sıv~:dı::~ntazanuurette çalı.şan k~~- ettirmek ~-.n l•nç m}!1~ V 
mı§ olduitu halde, bundan bahsetmek w --dr 22 {AA ) Hava Ne~ So t H • . k . butun gayretlerını earfedecegll' 
AlmAnlann şimdi akıllarına. gelmiştir. L.Q'D a · · - vye arıcıye omıser ·· 
&nra da zafer demek olan vlctorb zetinin bugün öğleden ıonra nqret- • • • be M.> H l · ı tiıJİ jt 
Jtellmesl almanca de~lldlr. Alınan za- tiği .ebliğe göre, lngiliz hava kuv- muavınının yanalı . . an:ıson, sveç .. mıl e rıJI' 
f()r mukab111 oıslegıı dlr. cV• nln bu su- vetlerinin sah gecesi Garbi Alman- mi Moekova ~ (A.A.> - Harl~lye K.J- mokra~ı nıkamınıbb"'~u~af•;:idıı'! 
retle tekabbülü, Almanlıınn, bütün ya üztrine yaptıldarı taarruz Frank- ser muav 1 M . Lozovski, dun beya.- vazgeçırme teşe . ueun e rı• r 
zulüm görmüş memleketlerin fstNcllU- f t M h · •· • d t _ n:ıtta bulunarak dcml.ştlr ki: unsurlım takbih ederek nutku 

ur ve ann eım uzerın e emer eAlmnnlnr her ne kadar Sovyet or- h t mitt' 
lerlne tekrar kavuşmak hususundaki küz etmiştir. Şiddetli bombardıman- du ve hav ıru' ti ini lmh ttlkl - avc: v.e.r -·ı•r•. ____ _.._.. 
P.rzulannı izhar etmelerine mftnl ola- • . .. . a vve er a e e ~ 

dlkl Ö6t bir Uttld zlık lar netıct:sınde munakale ve sanayı rint iddia etmlşlerse de, Lenlngmd ve ~f 
~fıd~Ôç gay =~l ortadan ~':ı~ır- hedeflerine isabetler vaki olmuştur. Moskovanın işgali için .tayin t'ttlkleri lf &811 ,.. ....... 
mak için bütün gaytttlerlnl sınfetttk. Daha küçük teşekküller Şerburg vade çoktan gcçmiftir. IğUnam edilen --------~ 
lerl cV• mücn.de.lc&nf Almanlara ma- ve Ostand' da havuzlara hücum et- bir tankın içinde bulwum ve 18 lncl B' d k celıt'. 
letmek l in ılan bu anda mi )erdir. Alman tank fırkasının kumancıanı ge- . ır o tor, u_mum muY• e'/1 
ta bl ç 1 ~ JM'O!')'ag ş neral Nehrln'ln lmz:ı.<nnı taşıyan bir sıne asılacak hır beyannaıtlN_.. 

:1u h~lya ~ tarafından neşre- Romanya kabinesinin bir günlük emirde bu teehhürün sebebi ~oldururken, cNi.zım> . ı. 'tiı'i 
dilen bazı şaylalann ve tebliğler mUn- toplanhıİ şu suretle izah edilmektedir: zım>, Tt: bu ,.hun ınilJıye , 
derica.tınm ne Jrndar yalan oldutunu cTeçhlzat, esliha ve makine bakı- gösterea kelimeyi de ctutcıll~ 
da. troat etmektedir. Bu şayblann he- Biknıt 22 (A.A.) - Dün Pi o esti- nundan zayiatımızın muta.el hllUında diy~ yamııı,. (Kaldı ki, f,-P 1'İİ 
defl mütemadiyen Türkiye ııe Sovyet- d'e batveltil ııeaeral Antoneteonua fazla. olduğu lşlklrdır. İleri hatdtetl- kaide.ine dahi uymuyor. Çill 
ler BtrUflnin ai'Qla.nnı ~ olmut· riyasetinde bir ita-bine içtimaı akte .. nı1zln muvaffak obnaaına ratmen, ka- Nazım miieana değili) 
tur. Şlındl de Su~~ IngllU kıtaatı ciilmiıtir. Bu içtimada istihsal mese- nplanmız, iğtinam ettlğimJ. harp Okuyanlar hayret etti. 
mevcudlyetk{in Türkiye için bir tıeh- Jelerile iqe neltliye ve fiat meeele- rnalz.emesine nısbetıe daha ziyadedir. t\İt1'' 
dld ve tehlike teşkil ettiğini ima. edl- Je7i öciiı9'iılsa" .. S.nd d Bu vaziyetin uzun müddet devamına Fransızcayı aaıl aaırıarak. ifı' 
yarlar. Halbuki Suriyenln İngiltere D--~-ı.... il iiflB~~~ . dan maal a tahammül edilemez; çünk\i bu aureUe çe metinde ve Türk keJiıneJer,f' 
tarafmdan kontrolu, blr Cermen mu-~a ~ wı:oTına a , ~apı a- kazanaca~ımız z:ıferJer mahvımızı tn- de «c>, cou> kullanıp uletıı• ,, 
Jw.sa.rasınuı tehdidine manız 1ıcahtuf caılc tetkilit ile ..kert teıkUata ve t~ eder... es ı- le ki" de 1 
olan Türkiyenin vazi-tınl fevkal!de sııhht işlere ait meseleler de müza- Bundan sonra Loetıvski, HiUerln Av- m e a ~~u ma>I ~e. ın ektİ~ 

•• ,~ · ......ı.. _. d .._tih ıı ba .... ...,. zan cmunevver erımız> duzeltmelctedir. Esasen Atatfirk'ün in- kere mevnw olmı..'§tur. nıpa. c .. .,..e ... n en "" za. e u.~,e- d w'ld" 
glliz maksadlanna vakıf olan varis- Bundan sonra ıeneral Antone9Co rok Flnllndlynya gelen 38 İ.ska.ndinav- egı ır. ço· 

kgiliz radyosunun bildirdiğine 
göre 1916 do~umlu bütün Jngiliz 
lr.adınlannın : ağustos cumartesi gü
nü k~yıtları vapılac~ktır. 

----
leri indinde tamamen asılsız olan bu yaralılara gösterilmesi lazım gelen yalıdan manda Alman ordwtn lle blr- Harf inkılabında doğıın ·ıire 

Memleketelerine dönen şayialann hlçblr kıymeti olamaz. Ha- ibtimamlar 1'allında cm"rler verdiği ~~~ :~%e~~:.:;:~:. ~~ya1::C!; cultlar neredeyse liseyi bı ır 
So t f t 1i 1 • kikat f\ldUr ki, Göbbels'in im.'\ ve ld- •1... ı-ıl h 

1 
d 1 ~ .... ~ celc ... Sayı ile kendimize ge vye ıe are eyet erı din.lan hlUıfına olarak İnglll?. kıtaları gKJ~. ma u . ere. ve .arp mey an ann- sair memleketlerden gelen gönilllüle- lim 1 

SovyetJe7İn yeni Sof ya Erzurum 22 {A.A.) _ Sovyet ııe Türk askerlerinin huduttaki devri- det olenlenn aılelcnne yapılacak yar- rln adedinin blldlrllmedlı?tne iş:ıret et· 
t ·rt · Rusyanın İtalya ve Danimarkadaki yeleH blrlblrlerlyle karşıla.~ıklan za- dmılar hakkında da direktifler ver- mlş ve cbolşevlkllğe karşı açılan ehli-

a aşemı ı erı sefaret erkan ve memurininden 142 mnn ibilyük blr snnıhniyeUe &etaml~- miştir. s:ıllblnD bir fiyasko olduitunu söylc-

~ot a 2.., { '\.A.) - Sovyetlcr ki,ilik bir kafile dün sabah trenle mnkt:ı ve çok dostça görlişmektoolrler. Papa, · Bulgar nazirlarin'i m~~ muh!ı.rebelerlnden bahseden 
Birl - 'r 'n veni Sofya ata!lemiliteri buraya gelmiş ve bir müddet istira- Lozovc.-ld, ezcümle d~mlştlr ki: 

1 11.oIT'iko~ . Alck andro":'iç hattan sonra ihzar edilen otobüsler-J Elazİg • Gaziantep maçİ kabul etti «Düşman hıı.tlannın gerisinde. dfl!'-

0
11 '.. r.t.J.n !Itır. -~.,v~etler ıl_k 1 le Sar!knnu~a cit!11e~ üzere hareket Antep 22 {A.A.) - Beş bin SC· Roma 22 (A.A.) - D. N. B.: Başve- mnn tn.rafmdnn işgal cdllcmcmlş yüz-

' . ~er 1 rııtb sınde hır 
1 
eylcmı!!lerdir. MısafM-ler Sarıkamı§· yirci tarnfıni:lan takip côilea Elazığ- kil M. Fllof ve Harlclye Nazın M. Po- lcrce köy ve şehir vardır. Çeteler, 

m l t.f'.r olar"k ('.ooebi tan itibaren trelnc yollanna devam Ga;.;iantc .... futhol maçını ElazıA ::.'}ılar pof bugiin saat 11,30 da Papa 12' ne! durman kıtnl:ı.nnın mühlmınnt, ytye-
t d k d ı 1 d ki .. .. Ple tarafından husua1 .surette kabul cek ve benzin nakliye kollnrurn. ve na-

,. " Pon erm ·te ır cr. e ece· erdir. 4-3 kazamrı§lardr'a, edilmişlerdir. z1 müfrezelerine durmadan hücum et-

tiklerinden. düşman bu köy ve ~tı '' 
leri zaptedenı~miştlı·. Düşman k~1 d 
lerlnln gerisinde şehirlerde. ıcobtl 
ve ormanlarda faaliyet gci tcrerı 
teler iyl teçhiz ve tesllh cd ltı1 ş 
lerce R~n müteşekkildir. Ollcl 
iaşe ve mi?hhnmat ı·ollan içlrı ci 
bir tehdit teşkil eden bu cet • ~ ıt 
man ileri hareketine munl oiJl 
dır. 



1 

Ba:ı- Amca.:ı-a w•re ·-

00 
o 

le:- Bcir.ziçi yazın lıtanbulun en] ... Adres lazım değil. köyümüzün ·~· l'k gittiiimiz gün kendi le.en· ••• Halbuki ıörüyorsun, sinirleri • ·• Bir de bakıyorum ki bir taka 
~ıh:eridir, diye bu yıl oraya git· geceleri hakikaten pek nefis oluyor. dime: cBen bl& köyde pir veya rea· bozuk bir adam olduml .• Sebebi: geçiyor! .. Arkadıııı bir daha, bir da· 

Y Amca... Hele mehtapta karp kıyılar görüle- sam olamazaıam mulıakkalr. lpk olu· Gece veya gündliz, ne zaman bap- hal.. Ne uyku var, ne durakı •• Ne 
cek ıeyl.. ruml• diye düıündüm... mı dinlemeie otursam bir talwbchr yapayım bilmem)~ 
· bqlıyor, tak tak tak tak ... 

, 

B. A. - Dua et de ıu takalan 
Şirketi Hayriye iıletain 1 •• 

- Neye yarar ki) •• 
B. A -- Matbuat. bu giirilltüyl 

de ıvapur radyolan sibi keaer atar 
evvel Allah ı .. 
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Hollywood'un • 
ıc • 

.. .. yuzu B. Rooseveltin 
bir mesajı 

lzmir mektupları 

Hollywood bomboştu, 
sokaklarda kimse yoktu 

F ev kala de ahval ilan 
edilmesi kabul 
olunacak mı? 

lzmirin yukarı mahJ 
leleri güzelleşiyor 

Nihaye·t bir insan gürdüm; villalardan birinden ceketsiz, 
kolları aıvalı, pipolu biri çıktı. Gazetesini okuyor, kafasını 

aailıyordu. Otomobil geçerken başını kaldırıP.ca 
tanıdın-...: Gary Cooper'Ji .•• 

Vqington 22 (A.A.) - Roose
velt, kongreye bir mesaj göndere
rek Amerikanın tehlikede olduğunu 
beyan ederek orduda fili hizmetler
de kullanılan millt muhafızlarla seç-. 
me sınıflara ayrılmış ihtiyatların bir 
senelik hizmet müddetlerinin tem
didi için salahiyet verilmesini iste
miştir. 

lzmir balıkçıları, Akvaryo.11 'da tel~ 
edilmek üzere 200 kiloluk 2 Jenıl 
kaplumbağası, 300 kiloluk bir kö,,,, 

balığı lı.ediye ettiler 

-
'· .. ~ ~ , . 

• 

-
Pazar günü Jlollywood: Bomboş sokaklar, sıra ile alçak villalar 

-1- ramount tirketinin memurlarına gel- te!e'or. bulunuyordu. 
Sanla f.:. ekspr~inde geçirdiği- mitti. Bunlar ilerliyerek yıldızı ce· Vestiyerde genç bir kız vardı. Bu 

miz dördüncü gecenin sabahında· lamladılar. Gazete muhabirleri İs• kız <Arol~ Lombard' dan daha sa· 
yız. Geceleyin, uyurken, Kaliforni· tasyona kadar gelmek zahmetine nşın, Loretta Young' dan daha gü
ya}a gir.:lik. Yanm saat sonra Bü· katlanmağa lüzum görmemişlerdi. zel, Lorett"\ Young'dan daha va
) ük Okyanusu göreceğiz... Bir çeyrek sonra Marlene'nin geli~i- karlı ic.1i. Şapkamı uzatır ve şeffaf, 

ni bütün tafailatiyle bildiren bir güzel kokulı. elinden numaramı alır-S<"ynhatinıiz bitmek üzeredir. Zen-
ci hizmetçiler valizleri kulvarlara tebliğ alacaklarını biliyorlardı. ken utancımdan kızardım ..• 
taşıyorlar.. . Bütün yolcular Los Nihayet i:.tikbal meraıimi bitti, Salorı boştı.. Fakat büsbütün dc-
Angeles"e gidiyorlar. Yalnız Mar- Marlene şahsi dostlariyle kucaklaş- ğil... Genç bir kız, §İşman bir ge'hç· 
lcne ile ben birkaç dakika evvel h, sonra büyük bir otomobile bindi. le bir masada oturuyordu. Ktz neıe
Pasadena istasyonunda ineceğiz. Bu Kırmızı mantolu kız li. memnun görünüyordu. Erkeğin 

ld 1 h iso ca:rının sıkıldığı belli idi. Bizi gÖ· igtasyO(l sinema yı ız. arına ma • Marlene ih. trende vedala'""'ıf· '- d l ..... rünce Florey' e göz k1Tph. Yaklaı· 
sustur. Parise eden hüııı;Üm ar a- bm. istasyondan çıkarak bir oto· 

B 1 · tık ve oturduk. Şişman adam bir 
rın, eski ou ogne ormanı ıs- mobil bindim. Araba hareket eder-

d d l ib. ı ;inema ıirketinin neşriyat şefi idi. 
tasyonun a tren en inme eri gı ı ken kırmı2.1 matolu kızı otobüa du-

YanındalJ kadını takdim etmek isHollywood'" gden yıldızlar da bu rak yerinde gördüm. içinden gelen 
1: k d d ] tedi. bir türlü .ismini habrlıyamadı. üçü istıısyoıı a tren en İner er. ıiddetH arzuya mukavemet edemi· 

k Bur.un üzerine kadın iskemlesinden Marlcne 1'.ompartimanından çı tı, yerek o da yıldızların ista~yonunda 
yeni imtihana hazır bulunuyor. Mü- trenden inmiştir... Şimdi otobüs l-.afifç • k .. lkarak kendi kendini tak-
1: b 1 ı dim etti: 

emmel İr tuva er yapmış, güze ce bekliyordu. Burada, yolcu bulun-
b ... '- h ) d b J - AngelinPI. Lebster. oyanmış. ruat a in e ir siniri- madığı için, ancak iki üç saatte bir 
ı . ._ B b b" • b J ' Hc.ıllywood' a evvelki gÜn gelmiş-ı11. var. unun ıe e ını ana ıöy e otobüs a_.e:. Kendisine otomobile .. -,.. ti. T exas hükumeti dahilinde Dcn-
•nlattı: binmesi için elimle ipret ettim. Ba-

ver tehrinde :•apılan bir güzellik 
- Bu is~asyona yaklaştıkça dai- ıını öbür tarafa çevirdi, kimseden müsabakasını ltazanmıştı. Müsaba-

ma ~imi bir korku alır, sahneye çı· merhame~ İstemiyordu l k k } J il d' d b I ayı azanar o ywoo a ir 
kan acemi artistlerin kapıldıkları Bombo§ caddeler filim çevirecekti .•• 

B. Roosevelt'in mesajını mütea
kip, mebuııan meclisi harbiye encü
meni reisi Mister May iki takrir ve· 
rerek ordunun silah altında bulun· 
durulmasını ve seçme sınıflara ayrı
lan askerlerin hizmet müddetinin 
temdit edilmesini teklif etmiş fakat 
kongre tarafından fevkalade ahval 
hakkında beyanat yapılmau m~ele
sine temas etmemiştir. 

lzm.ir (Akpm) - Belediye son 
seneler zarfında İzmirin Eınfpaıa 
semtinin, yukan mahallelerinin ima· 
rı jçin büyük faa]iyet gösteriyor. Bu 
faaliyet ıehrin manzarasını değiı
tirmiıtir. Bu semtin mühim bir lu ... 
mmı eski mezarlıklar kaplamakta 
idi. Bu mczarlıldann bulunduğu 
yerler; ıehrin en güzel manzarala
nna hakim, en havadar mevkiler 
idi. 

Aradan uzun yıllar geçtikten aon· 
DiKer taraf tan ayni zamanda ra belediye, bu yerlerin bir kısmını 

ayan meclisi harbiye encümeni liza- Vakıflar idl'.resinden iatimlak edc
aından mister Thomas bir kanun rek park haline getinnitt.ir. Yer yer 
projesi teklif ederek fevkalade mil· ıehri süsliyen bu parklann heyeti 
li ahval ilan edilmesini fakat bu ah- wnumiycsim.. cCümhuriyet korulu
val dolayısile Reisicümhura verile- Ku> adı verilmi~tir. 
cek salahiyetlerin yalnız seçme 11- Şehrin bu en mütekasif semtinde 
nıflara ayrılan askerlerle, milli mu· oturan halkın nakil vasıtası ihtiyacı 
hafızları silah altında alıkoymağa şimC:.iye kadar hiç düıünülmemişti. 
inhisar etmesini istemi~tir. Gazi bulvarından ayrılacak bir tram-

Ayandan Mister Johnson Reisi· vay hattının qrefpa~ eemtine va
cümhurla hemfikir olmadığını söy- racıığı hakkındaki haber seneler
lcmiş, ayandan Mister Smith de denberi tahakkuk etmemiıti. Birkaç 
Amerikarın maruz bulunduğu tehli- hususi §ahsa aid otobüsle qrefpa· 
ke hakkında izahat istemiştir. De-ışaya gidip gelmek facia derecesinde 
mokratların lideri Mister Barkley de teessür vere: ?i~ §eyd_i. Bu otobüs
Mister Roosevelt'in, dünyanın ve lerde halkın ıstirahatı namına en 
Amerikanın vaziyetine tamamile küçük bir şey düşünülmüyordu. 
vakıf olarak konuştuğunu söylemiş· Nihayet İzmir belediyesi. Alman-
tir. yadan satın alarak getirttiği modern 

Yeni tahsisat 
Vaşington 22 (A.A.) - Mebu

ııan meclisi, müdafaa ihtiyaçları için 
yol inşaatına sarfedilecek 287 mil
yon dolarlık tahsisata ait kanun 
projeSJnı kabul Ve ayan meclisine 
sev ketmiştir. 

Vaşington 22 {A.A.) - Bahriye 
komisyonu dün fevkalade deniz in
ıaat programının tahmin edilen 
müddettc:ı 60 gün evvel tahakkuk 
ettirilmiş bulunacağını bildirmiştir. 

Mühim sipariıler 
Vaşington 22 (A.A.) - Harbiye 

nezareti dün iki hin hafif ve orta 
tank sipariş etmiştir. Bu sipariı 
Amerikan ve İngiliz ordularının 
tank bakımından tcchizi için hazır
lanan programın bir kısmıdır. Aynı 
zamanda aon modelde 900 'bin de· 
mir miğfer de sipariş edilmiştir. 

Bir gazete Almanyaya 
harp ilan edilmesini 

istiyor 

otobüslerinden bir kısmını, Eşrefpa
şa semtindeki kesif halkın nakline 
tahsis etti, fakat yol. çok dardı, ba
zı istimlakler yapılarak yer yer yol 
genişletildi. llciçeşmelikten Kadife 
kalesinin bulunduğu tepeye kadar 
sekiz kilometre uzunluğunda beton 
bir yol da yapıldı. Bu yolun geçtiği 
yerler, Cümhuriyet koruluiunun et
rafındaki saha dahilinde bulunan 
binaların birdenbire kıymetleri, ıe· 
refleri yükseldi. Halk, timdi çok 
memnundur. 

Belediye, yalnız bu kadarla iktifa 
etmiyerelc ha1il Rıfat ve Etref p~a
lar zamanındanberi ıehircilik ihti
yacı bakımından en küçük bir 
himmet görmemi§. bir çivi çakılma· 
mış olan ıehrin yııkarı mahallele
rinde kanalizasyon teaiaah yaptır· 
mış, yollar açtırmıştır. 

Şehrin bu sahasının ağaçlandırıl· 
ması jçin her mevsimden :istifade 
ederek her tarafa, bilhassa caddele
rin iki tarafl•nna binlerce ağaç dik
tirmiştir. Geniş Cürnhuriyet korulu
ğunu a~ağıdan yultanya bağlayan 
heton, geni§ bir merdiven yaphrıl• 
mıı. Kadife kalesi surlarının etra-

fına halkın istirahat etıneai :jtl 
lerce kanape lı:onmuıtur. ~ 

Belediye, bu imar fa• ~ 
hem buradaki halka büyük ~ 
etmi§, hem de şehrin güzeli~ 
si ve iman noktasından ınii~il' ~ 
iı baıarmııtır. Kadife kalesı. 
sene sonra binlerce çamlar~ 
bir orman halini alacak ve 1 . i 
vasının ıslahı gibi mühim bit~ 
kendiliğinden görülecektir. d'9 f 
kalesinde yaptırılan gazino 
rin bütün güzelliklerini ve ~ 
ıem gurubunu görmek istiyerı 
bir kolaylık teşkil etmiştir. 

Fuarda akvaryoı:,~ 
Kültürparkta bu seneki fu / 

dar yetiştirilecek mühim in'r"~ 
sında akvaryom da vardır.. ~~ 
başlanc.n bu eserde, lzrnıt ~ 1' 
zinin bütün balıkları çift ol• ~ 
lundurulacağından şimdidetı 1' 
!arın toplattırılmasına ve a>'11 ~ . e ·; 
vuzlarda muhafaza edilmesırı ,,. .• 
larımış~ır. Akvaryomda ye 
balıklarlf'I yanında ve ayrı~~ 
yenmiyen bdlıklar, köpek . ~ 
Çuçuna denilen kuyruğu :z:e~~11 l lık ve deniz canavarı adı vera ~ 
yet büyük köpek balıkları ~d~ 
kaplumbağalar. da bulun ~ 
caktır. Fuar mevsiminde tıalk~ 
türparkta en kalabalık bulu. 't!_ 
akşam Üzerleri. akvaryomda~ı~ 
vanlara gıdalaıı verilecek, b~ ~ 
le halk, bu hayvanların n• ;i 
!andıklarını dıı görmüş, öit 
olacaktıt. r,sİ_ 

Akvaryoma konulmak ~ 
150 - 200 kiloluk iki deniz ~· 
bağası ile 300 kilo ağırlığınd• J 
köpek balığı, lzmir balıkçılar~ 
yeti tarafından belediyeye ve il_ 
tir. Bu canavarlar hususi h•";,; 
da beslenmekte ve akvaryof11 
taatı da tacil edilmektedir. ~I 

Fuarda spor hareke 1. 
Fuar mevsiminde şehrimizde , 

him spor temasları yapılacııktı~ 
arada güreş, tenis ve yüzme dJI' 
bakalarından ba~ka futbol ~~ 
malan da yapılacağını yazrnıtlit ~ 

Ankara ve lstanbul muhte ~ 
kımlarının fuar zamanında ~ 
muhteliti ile karşıla~maların•ul:;! 
etmek için teıebbüslerde b,, il, 
mu~tur. Müsbet cevap alın~~ de 
dirde bu üç ıehir muhtelitl ~I 
ve 8 eylül tatihlerinde İz01irde 
şılaşacaklardır. 

heyecanı duyarım. Bir parça hakkım 1 d k v 
d H 11 d h t 

. stasyon an çı tıgım zaman sa-
d var. o ywoo mer ame sız- b h d k d 

d" K '" ··L b" h t • k h a saat o uz u. Pazar sabahı bu 

J 
ır. u

1
çu) 11 a e. sıze ço pa a- saatte Hollywood bomboştu. Cuma 

ıya mn o u . • . '·- d · b h k a~amın ar• pazartesı sa a ına a-
Bu sırada beyaz evler göründü. dar hemen herkes sinema şehrinden 

1 •en sürntini yavaşlattı, nihayet büs- ayrılır, civardr bir yere gider. Oto· 

Lozan Zaferi 
ŞiJ)i Halkevinden: 
Loun Zaferinin yıldönümü mü

nasebetile 24/7 /941 perşembe gü
nü saat 2 J ,30 da caz takımının iş
tirlikile Halkevimz• bahçesinde bir 
toplantı yapılacak ve bu mevzuda 
bir konferııns verilecektir. Herkes 
gelebilir. 

Nevyork 22 (A.A.) - B. Sa
mue) Grafton, New .. York Post gaze. 
tesinde şiddetli bir makale yazarak 
Amerikanın derhal Almanyaya harp 
ilfın etmesini istiyerek ezcümle di
yor ki: Yamanlar dağı kaınP1 

b..itün durdu. Pasadena' da idik. mob:J, tenha sokaklarda hızlı iler-
İstasyonda liyordı.:. iki tarafta palmiyeler, por-

1 . taka! 2ğaçları, alçak villalar vardı. 
stasyonda bırçok genç kız vardı. Orta! ı t • b 1 d v · • 

K r 1 • l I • 1 ı.: a ınsan u unma ıgı ıçın ye· 
ıya ,.ten ne o ursa o sun, zengın • b" h" • d 'ld'W• b h 

r k. h · · b k S l nı ır şe ır ınşa e ı ıgı ve u şe • 
a ır, epsının aşı açı tı. aç an • 1 • 1 v h' 1 · d v d-k"l .. .. H rır yarın açı ış resmı yapı acagı ıs-

c!'~e erı~e d~gruk 0 •• u mu~tu: ep· sini duyuyordum. Kadıköy Balkevlnden 
sının vucu u ço mutenasıptı. . • Lozan - il ün bctil 23 T 

Nıhayet hır insan gördüm!. •. Vil- gun m nse e em-

••• 

İngiltere zaman tayini hususunda 
ıserbestir. Halbuki Hitler cyıldınm 
harbinin> esiridir ve bir gün de bel
ki kurbanı olacaktır. Onun acele et· 
mesi lazımdır. Bizim ise neticeyi 
beklemeğe ~aktinıiz var. Hitler bize 
kendisine itimat caiz olmadığını öğ
retti. Bunun :içindir ki yapacağı yeni 
sulh teklifi reddedilecektir. Şimdi 
Amerika derhal harp ilan etmelidir. 

Marlene vagonun kapısında gö- lalardan birinden ceketsiz, kolları muz 941 Çarşamba günil saat 21,30 da 
runur gc.ırunmez, çıçege hücum sıvalı, ağzında pipo bulunan biri Kadıköy Süreyya stnemnsında verile- Cin hükiımetine yardım 
d 1 "b" ·· · Jel d 1 cek müsamCl'<'ye ait davetlyelerlntzl -

e en arı ar gı 1• uzerıne sn ır ı ar, çıktı. Gazetesini okuyor başını sallı- C'Vhnlz idnre memurluğundan nlın- Şımı:hay 22 CA.A.)- O.F j,; Buradaki 
artist aşağıya inince derhal etrafını >ordu. ' siyasi mahnfll, İnglltere, Am~ika ve 
aardılnr. Kimi bir parça kağıd, kimi M h k'- ı_ K l'f . 1 b' . mnsı. ... Sovyct Rusy:ı.nın Şang-Kay-Şek'ln re .. 
b . d f k" • . b" . - u a ıca,g_ a ı ornıya ı ırı .. 

ır e ter, ımısı ır resım uzatı- lacak G J'b ı·tı·k h b l • Eminönü Halkevfnden: jbnlne yardımda bulunacaklannı gos-
. · · · · d H · 0 

• a 1 a po 1 a 8 er en teren bir takun al1metıer mevcud ol-
b
yo:· ımzda ctmMeaınl ı ıstıy_olr uk. epsı hoşuna g;tmiyor ..• diye düşündüm. Tilrk vaUı.nınm t.amamlyetlnl, Türk i 
agırıyor u. ar ene gu ere uzalı- Ot m b"l le b '- ld d milletinin 1stl.klallnl ternln eden (Lo. duğunu beyan etmcktcd rler. I kA v dl l . . o o ı geçer en a§ını ııı;a ır ı, 26 temmuz tarlhlnde Şang-Kay-

an agı arı a ıyor, ımza edıyordu. o zaman bu adamı tanıdım. Gary zan günü) yıldönümü 24 temmuz 1941 Şek'jn Çln Hariciye nazın Quet.al~hl, 
Bunlar çekilince sıra fotografçıla- Coope: idi... per§Jnebe akşamı saat 21.30 da Evimiz Aınerlka sefirl Clarance Gousse, In-

ra geleli · V .. .salonunda a.şağıdakl program dahllln- gillz sefiri Clark Kerr ve R~ sefiri 
ı .~- f · D ,_ l d endome lokantasında.. de kutlanacaktır. Panoushtıne arasında bir konferans 

- ı...ut en mıa ietricn, fÖy e u- B to ı t da ti ı rl i -·ımız . ki 1 O 1 • d ._ b u P an ınm \'e ye e n s.:.v· nktedllecelttlr. 
run, çıçe eri ıöy e tutun, profil- te c: ın İd~n irkaç dakika son- bürosundan almanızı rica. ederiz. Diğer taraftan öğrenlldlğlne göre, 
den resminizi çekeceğim... Oldu, ra sahne vazıı Robert Florey ziyare- Program: Slngapurda bulunan ve 315 tayyare-

Kampta 120 kişi istirahat 
etmekte, sağlık kazanmaktaJtf 

mt-rsiJ time r:ldi. Bu adam Hollywood'u 1 - Açış: C. B. P. İst. Vlldyct İda.re den mürekkep olan beş İnglllı: hava 
- Liıtfen mis Dieırich vagona en iyi tanıyan Fransızdı. 25 sene heyetı reisi ve İzmir mebusu Reşad grupu Çlnln dahiU §Chlrlerine gönde- Kampta bulunanlardan bir llTup 

çıkarak yeniden aşagvı iner misiniz) evvel buraya gelmiı. çalııarak iten- Mlınaroğlu tara!mdan. rllecektir. t_ • (AL ) J - • le •. k'" d. _J 

di · '- l b Gene haber alındıın"a go"re 50 Arne- .unur. ıLf&.m • - zmır verem tirtme mum un ur. eJI': Çiçekleri bir d•kika için zenci- sıne çoa: gÜze ir mevki yapmııtı. 2 - L<W.an'm mahiyet ve deferl: & .. • d 1 _L. d K b l l d k r rı :...ı 
EJ• • '- le Haı~evl re•_. Dr. Ya'"- Abadnn tara- rlkan pilotu ile ta-recilik e ........ rl, muca e e cemıye~ tar. •.n n an ıe- ampta u unan ar, o to d'-ye verin. Basamakta ı"ken bı"r ımı sıııı;tı tan sonra: • """' • ...... JJ- ....,.,.. il d ld - b b 1 d d di ı B d de "1' tından. J5 ağustosta Tchengtau'ya gelecektir. çen yı ar a o ugu ıı ı u yı a retin e "r er. ura a gün ·ı~ 

elinizi havaya ltaldınn. Bu suretle - "'-buk olun, sizi ööle yemegwİ· Ayni mahalle gelecek olan lklncl bir Yamanlar d•0ındaki yaylada bir yemek ver.ı1mekte, mukabi~-
H il d 1 1 "ır4' • S - Kon.ser: Halltevi orkestrası ta- • 

0 ywoo u •e am amıı olursu- ne Vendôme'a götüreceğim, dedi. rafından. g.rupun da yakında. Manllle'e muvasa- kamp açılmııtır. Kampta timdi ka- adam baıına 175 kuru§ alın t. l~ 
nuz ... Mühmmel, fakat bir kere Öğle yemeklerini orada, at.·-m ye- latı beklenllmekk-<llr. dın, erkek ve çocuk olmak üzere dır. Cemiyetin kampta bara"'•,. • .ı 
d b _,_ ~ 4 - Te.ınsll (Ateş)~ Halkevl Temsil a ır' 

a a tc.ıı:rar edin .. · Bitti, mersi 1 meklerini de Trocadero' da yemek fubesl tarafından. 120 ki~i bulunmakta, istirahat et· çadırları vardır. Kamp, Y;:iuıısl' 
Şef dötren sabırsızlanmağa baı- l&zım. Bunun aebebini aonra anlar- B 1 o te h. . mekte ve sağlık kazanmaktadır. c~ dağının 60Ct rakımındadır. ,, 

Jadı... Trende bir yıldız bulununca amız. Hollywood'un nizamları, bir Esirgeme dernegı"'. nin an 1 rı miyetin kampına açık yaralı hasta- zam bir yolla lzmirin Karııyıak• 
daima seyahatin sonunda en az bir m3naııtırdaki kadar, ıııkıdır .•. Pa- 1ar knbu~ edilmediği, yalnız hava hiyeaine bağlıdır. L., 

•• • Çocuk Esirgeme Kurumu- uıa pr 
ç~yrck saat. teehhur oluyor. Protes- zar olduğu içil' bugün Vendôme'da musameersı tebdiline ihtiyacı olanların gitmesine Kampta bulunanlar, dokt.or t, nun Bclr.ırköy kolunun Florya ıı-
to etmeğe imkan yok. Bu teehhuru hemer, hiç kimseyi "göremiyeceğiz. Ağustosun 16 ncı cumartesi günü Be!ediyo. Gazinosunda 2617 / müsaade edildiği için burası, her cİ• zırladığı programa göre istır• t• .,t 
herkes; kumpanya direktörü, bük&- Fakat §imdiden buraya alışmanız aqamı Suad.iye Plaj ga.zlnosunda 941 tarihinde vereceği balo- I hetçe emin ve istirahate elveriılidir. mekte. akıamlan kampın ]oka.~ ,,JC. 
metin valisi bile kabul ediyor. Bu lazımdır. E.ru-geme Derneği menfaatine bir ml1- Konfora alı~ış olanlar, uzak yayla gazinosunda toplanılarak çef' d~ 

nun bazı sebepler dolayısile te-
merasim ıimcmdifer hath, turizm, Vendôme ı_"etondan yapılmı•, so· sa.mere tertip edllmlşUr. b• _..ııild" l ve köyler.:: gitmektense Yamanlar salon cğlMccleri yapmakta. -"'f 

:o .,, oı..ı-ı k 50 k k ır ..uı ıği ve yapı acak günü 1'v 
ticaret için bir nevi reklam hükmü- lult pembe boyalı bir bina Mi. Da-, .,,~ nncn unış ve onsomas- aynca gazetelerle ilan edileceği kampını tercih dmcktedirler. Çün- etmektedirler. Birçok aileler, 

011
1"° 

ne geçiyormuş... kar' dalci valinin sarayına çok ben- yonu ucuz olan bu müsamereye işti- --·ka'\-. kurumdan bildır" ilm-•-- kü kampla lzmir arasında her gün ta • çocuklariyle bulunmak~• ·fadl' 
F 1 rlt edecekler, gayet hoş bh:ı gece ge- ........ ... e11 muntazaman nakı"I vasıtas-ı temı"n Ku"ru"'- rocu'-ların kamptan l9tı otografçılar Marlene·ye ve tre- ziyordu. çeriai geniı bir salondan çlreceltler, ayni zn.manda hayırlı blr tedir. " ~ " ııı; 

Jıe yol verdiler. Şimdj ma Pa- ibaretti. Her masanın üzerinde bir ış görmüıt olncatlardır. ••••••••••••••• edilmiıtir. istenilen ıeyi l:mürdcn ge- ai de çok fazladır • 
• 



lngilterede 
istihsal 

meselesi 

Eski gazete ilaveleri 

Ruhsatiye! 
Eski bir türle ··.. . ıöy) ,_. çe ogretmenınden 

D
e 01' mektup aldık: 

c ev A""'a '-- •. sile Ank .J .. 
91 munarrırı vasıta-

Dn: nra radyosu spikeri baya· 

Sayın Bayan, 

Dilimizin gramerj foncti ... h 
r.ü:: ıoıı oeklmi bul~amı .. k gı k e
nuşma haklund k' ~ en o
aöylenemez. B a ır;ı~eye bir şey 
Falı:at ah b unu ıtıraf ederim. 

B u nıcalclc a•ltıl 
e~ cak· b' ·· v .. 

"'un Ö ı. ır turkçe öğretmeni-
,, · mrumü 1 
güze] t•· k n. ~n tat ı günleri 

ur çernızı .. b • aea v • rnunase ctsız 

aeçti. e ıekıllerden temiz.lemelde 

Gün oldu k' )" b 
çayı rlıo k ı e ıme oya ile fır· 
"'o"rd··· .. s~- akları dolaşmak her 
~ ugu:n 11; l' • 
rnck iht: c ıme yanlışını düzelt-

e·· •Yacını duydum. 
u,, oldu k' ı· lıcr ya ) k ı c ıme makası alıp 

rnd, h n ıt: . onuşan dili ltcaiver-
C .. eveaıne kapıldım!.. 

b. un oldu ki •chrin b"" .. ,_ 
ır ıneyda ,, en uyu.ıı;. 

lış k't nında ateş yakıp yan-
mak 

1

1~p ve ~azeteleri İçine at-

ç k 
onlugunu arzuladım! .. 

o ıük"' ı· c;ık- d ur, e ımdca bir kaza 
...... an 1 k 

Şirnd' b· rncs e ton aynldım. 
1 ır k.. d 

Yonu o~e e, gramer komi•· 
r.un .. " "' 

Yoru~. omrune dua edip oturu· 

Artık bu d' b 
rnu sok 1~ ahsine hiç burnu-

mnmaga ka .. 
B rar vermıştım. 

c nna nt d' d 
Ya:ı:..ınh- . ' ıyor um, ister tabii 
nıı b:r • ıster tnbiiğl .. Elbet bu

A Ç<ırc bulan olacaktır ı.. > 
T!,ma dün ··-1 

diderken <- "og e neşriyatınızı 
zınızdan ö jub~kkep. yalamış ağ
rnakıı,88 d ~; fır kelıme çıktı ki 
maktan le egı : ~kat kaleme snrıl
ler· b~ cctdımı akmadım ! .. Cin-

uşıma .•..•. d'• .. 
d"ştinizl. uşu~tur unuz, derdimi 

dece ruhsatiye!.. 
Sizi mazur görürüm, eğer me

sela cEden, Sumner \Vclls> der
ken diünizi tam bir lngi)jz veya 
Amcriknlıya benzetmcscydiniz! .• 
cBdki, derdim, bayanın dili dön· 
müyorl> Hnlbulci cWello in 
cW> sini rna~allah öyle bir çat
latıyorsınız ki misi erden farkınız 
kalmıyor!.. Şu halde diJ;niz her 
kcHmeT- asıl acsile söylemeğe yat
kın demektir. 

Türkçe çok güzel •eslerle do
kunm~ br. dildir ktnm. Ona da 
yabancı di11er kadar ehemmiyet 
-.erin. Bu size bir şey kaybettir
mez, fakat Türk diline - hele 
benim gibi titiz dj) müpteJalan· 
na - çok şey kazandırır. 

Derin saygılarımın 1ütfen kabu
lünü diltrim bayan.> 

Su 
Bir otel ilanı gördük. Su teai

aabnı vtı odalardald lavaboları 
medhü sere ediyor. 

Otel, esas itibarile yolcuların 
para m•ıkabilindc rahat edecek
leri bir yerdir. Bu rahatlık da su, 
ateş ve temizlikle temin edilir. 
Yani, otelin fevkaladelikleri bu 
esaslardan sonrn başlar. 

Otellerimiz, suyu hala bir fan
tezi, bir lüks olarak gördükçe 
umumi sağlık ve istirahat bakı
mından endişeye dü§mcmek ka
hil değildir. 

Avam kamarasinda 
mühim müzakereler 

olacak 

Londra 22 (A.A.) - Reuter 
ajansının parlamento muhabiri bil
diriyor: istihsal işleri hakkında ya· 
kında Avam Kamarasında cereyan 
edecek rr.üzakereler esnasında me
buslar111 çok geniı mikyasta ve muh
telif sahalarda cürctkarane karar 
alınmasını talep edecekleri anla~ıl
maktadır. 

Parliirnent.> mahfillerile matbua
tın istediği ilk ıey, iııtihsal işlerini, 
heyeti umumiycsile, murakabe ede
cek olan huııusl bir nezaret teşkili
dir. Bu kontrol, malum olduğu üu
re, timdi birçok nezaretler tarafın
dan yapılmaktadır. Böyle bir neza
ret ihdas edilmedikçe bütün ııanayi 
müesscselerile tekmil amelenin baıJ
tan aşağı seferber edilmesi ıuretile 
tam nndımr.nlı bir istihsal makinesi 
kurmak siyaseti maalesef tatbik edi
lemiyecel:tir. Bu muazzam ve nan

' kör vazifeyi görı:bilecek birini bul
• manın güçlüğü hususunda hemen 
1 hemen h ~r '·•s müttefiktir. 

Önümüzdelci müzakereler esnasın-

ı da başvekilin bu hususta aldığı ka· 
rar hakk.nda beyanatta bulunması
na intizar edilmektedir. Evvelki gün 
yapılan tryinlere gelince: Bu husus-
ta iki nokta üzerinde herkes muta
bık bulunmaktadır. Birincisi, istihba-

Avrupada cV> di .. ·e acaip bı"r 1 d ... "kı··· ,, rat nezaretinde yapı an egışı ıgın 
propaganda modası türedi. herkes tarafından arzu edilmiş ol-

Biı-ibirine düşmıın iki zümre, masıdır. İkinci nokta ise Butler'in 
sokaklara. nakil vasıtalarına hariciye müsteşarlığından alınarak 
mcxtuplara, eşyalara, kulelere maarif nazırlığına terfi edilmiş ol
yazılan bu harfin manasını kendi masıdır. 

A . taıaflanna yontmag .. a "~"lı•ıyor. " ıan!I hab ) · Y"" .. Mister Bracken'in istihbarat na· 
lll'l ka I der erı •ırasında Pana- Bir tarafa göre bu harf, demok-
•at· nbn ın an geçmek üzere ruh ratlann zaferine, bı"r tarafa g'o"re zırlığına tayini her tarafta büyük bir 

d 
ıye ekliyen Jap .

1 
. - alaka u'-·andırmı•tır. Bu vesile ile 

b 
on gemı de Mihverin zaferine delalet eden J y ... n ııhsed· d erın- bu zatın matbuatla sıkı bir alakası 

ler ıyor unuz. Bu kelime- bir tt'mizdir. .rn-.~ı?sında geçen ruhsatiye kel:.. N bulunduğu dn tebarüz ettirilmekte-

İlAve denince şimdlld cazeteleriml
zl.n de, kfığıt buhranından evvel. hnt
tnnın bnzı gürilerl gazete ne blrllkte 
verdikleri snhl!eler veyn formalar n.n
Iaşılmamalıdır. Eski gazete Uavelert, 
b!r müddettir yüzünü görmediğimiz, 
~!rllmlş bazı hnvad.lslerl ynymak 
üzere ynpılan cikincl taba gazetelerin 
yerini tutan ve ancak bir tebliği, bir 
telgra!ı veya herlinngi blr haberi btı
dlren küçücük blr ktığıt parçası idL 
Gnzetelerln pullu olarak çıktıklnn z:ı.
man bunlara. da tıpkı blr gn.zete gibi 
pul yapıştınlırdı. 

İlk defa olarak llflve bnsan, yanıl
mıyorsam. cCerlde1 Havadts. gıu.ctesl
dlr. İlk Uft.veler ayrıca ııı.blmaz ve 
gazete dlzlldlkten llOllra alınan mü
hbtı bir haber kiiçük bir kARıda bası
larak gazete ile blrlikte daRtt.ılırdL 
Bunlar pulsuzdu. Bunlardan .ccrldel 
Havndls• ın 18 inci sayısına ıılt olan 
1840 tarihli bir tanesi ellmde mevcut
tur. Ayni sayıya alt iki hatta üc tlive 
de verildiği oluyordu. 
~Takvim! Vakayı. de bazı ~mi ma

lümatı süslü çerçeveler içinde basarak 
gazete ile beraber dağıtmıştır. O ..:a
man bunlara resmt tabir olarak «va
ra kal Mnhsusn• dcnlllyordu. 

Ayrı satılmak üzere basılan 110.ve
ler bllha~ Kırım seteri esnasında 
revaç buldu. Çörçll gerek kendi gnze · 
teslne gereK barı İngUlz ga1..etelerlne 
muhabirlik ynpmak üzere sefere ~tı
rak müsaadesi aldığından göndl!rdlğl 
havadislerin ciddiyeti çabuk rayı oldu. 
Gerek tCcridci Havadis• gerek llftvesl 
daha çok s:ıtılmnğo. başladı . 

Elimde ayni vesile lle cTakvlmi Vn
knyh in bastıtı bir cVarakai Mahsu
su• da var. Başlığı itlna ne yapılmış. 
O zaman bunlara verilen ehemm!yct,I 
pek güzel göstermektedir. 

Bu imvelerln hfıdlscleri günü günü· 
ne, bnzan saati saatine tesblt etmekte 
olmaları ıtlbarlle matbuat tarihimiz 
için değerleri pek büyüktür. Bilhass:ı. 
ekserlyeUe hacimler! pek ufnk oldu
ğundan gazete koleksiyonlan He cllt
lenmemlş ve saklanmamışt.ır . 

Meşrutiyetin llk seneleri, pek Jyl 
hatırlarım. bunlar çıktıkça alır okur 
ve herkes gibi merakımı teskin ettik
ten sonra yırtar atardım. İJAveler bir 
müddet o kadar iptizale uğramıştı ki 
günün birinde bunların bir veslltn ola
bileceği akla blle gelmezdi. Ertesi gün
kü gazetelerde aynen bulunacak res
mi bir ha.beri taşıyan bir lllivcnln her 
lı::mgl bir kıymeti olnbllece~inl kim 
kestirebilir? Yine ertesi günü bu urıve
nln zıddı bir haberin neşredilebUcce
ğlnl klm tahmin eder? 'oını cruh Af d ·- e olursa olsun, fakat bunun dir 

ııu2:. sn ıye~ iye okudu- bi:- taraf aleyhine halkı ayaklan- · 
F dırma parolası olarak rnuvaffaki- Londra 22 ( A.A.) - Gazeteler, . ... 
·akat kızım . b Avam Kamarasında istihsal mese- Istanbul gazetelerinin Abdülflzize 

hı:, h ld • sız u kelimeyi yet kazanması şüphelidir. Z1ra nit sütunların yazı neşrettlklerl günle-
.1ahuta arkaandanızdan, babanızdan, l:.öyl1: bir teşkilat gizli kaldıkça leleri hakkmdn yakında cereyan ede- rln birinde elime bir cBaslretıı gazetesi 
Qlacak aşlnrınızdan duymuş ate§ini muhafaza eder. cek müzakerelere makaleler tahsis il5.vesl geçti. Okudum. Gözlerime 
«ruhsast~nız. Bu «rllhsatiye> değil etmektedirler. Bu yazılarda müzake- inanmadım. Bahsi körüklememlş ol-
t ıye~ dir o·· d" .. ' «V> temzi bu kadar açığa vu- relerden müsbet neticeler alınacağı mak için, sakladım. Bugün ncşredlyo-
t~~dııonra gclen° ca~r k::~~r ho!: ~ul~uttan, öbür t~rh~fı kb~ş~ula~- hakkında ümitler izhar edilmekte· rum. Çünkü bu llftvclertn kıymeti 

c uuıtrna • . · ır ı tan ıonra mu ım ır ış go- d" hakkında ı;ok parlak bir mlsal vem1lş 
lllııııı1111t111111111111 ışaretı yoktur. Sa- "cmiyecektir sanıyoruz. ır. olacağım. Bahse girişmeden evvel kn-

uıııınnııınııınn C t l · h kd' 1 ııııııınııınımıııımmmnmıınııııııııııımımıııınııııııııwnııııııııııınıınıııınmı .. _ j aze._c: er~~ • ~raret ve ta ır e r!lerlmlzln }!11.fızalannı tazcliyeylm. 
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1 
akındı~. Bundan maada Kolonya'ya Her iki lhtlmnli sayın Ibnülemln 
d 

Mahmud Kemal derin bilgisinin kud-
evam eden gece akınları ile bun- tile Türk Tarih Encümeni Mecmu-

dan evvelki hücumlarda yapılan ha- ~sıı» n~a inceden inceye teJdk etmek
sar1ar da gazetelerin mevzuları ara-

1 
tedir. Kııtl! hakkında verdiği malQmat 

sında bulunmaktadır. budur: 

\. ·)·. 
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•Sultan AbdillCı.zlzın 1mhası Hüse
yin Avni pa.~a nezdinde ötcdenberl 
musammem ve vnktı mün:ıslbe mual
l~k oldu~u halde hnl'i müteakiben 
şehit ettlrdl~l reyül ayn görülmilşçe
sine iddia edilmektedlr.ı 
Sayın İbnillt!mlnl.n yn1.1Slnda, yapı

lan tahkikata göre Abdlllhlzln tim
ler tarafından kntledlldlğl de lslmlerl 
ve clslmlcrl lle zlkredllmektcdlr: 

c". ertesi sabah ma.beylncl Fahri 
bey kcndllerlnl alıp içeriye götllrllrken 
pehllvan Mustatanm eline beyaz saplı 
bir çakı verdiği, haknnın odasınn gl
rlnec Fahri bey nrkasındruı kucak
layıp kollarını tuttuğu Ceznlrll Mus
Uı.fanın da ayaklanna oturdutu, peh
livan Mustafa çavuşun da. - damat 
Mahmut Oelftlettın pnşanın t.arlfl 

Alnıanyada siviller polise 
yardım edecekler ........................................................................................................................ 

llarp dol:ı.YJsll 
rncrnurlnrı ;z • c Alnıanyada ?.abıta 
lerın t:ıbıtaya nlrıuş olduğundan slvil
eınırnarne lle ~~ım etmesıne bir 
enıre Rore ınu . ade edllm~tır. Bu 
mu ıne h d Crımleri \"C bahusus cfir-
takJp l'de~ıı !:ı.lllertni sMl ahali dahi 
tabıta ve erektir. Bu gibi takibatta 
butundukı adliye memurlannın haiz 
lertıen sıvı~~ salfıhlyct ve masun!yet-
lian"ı rın ~ de istifade edeceklerdir. 

:ı. t"şc>bbus vr hal't'kctler-

de slvU!erin müdahalede bulunacak
ları ahiren tesblt cdllmtştır. Katil ve 
katil teşebbüsü ve insan kaçırmak glbl 
işlerde ve sabıkalıların her türlü yeni 
clnayetlerlnde siviller müdahale ede-
cekler ve lüzumu halinde sllfth da kul
lanacaklardır. Yalnız linç etmt>k şid
detle memnudur. Zabıta memurları 
gibi slvlller dahi mücrlınleri fmğ ola
rak yakalamağa son derecede gayret 
edeceklerdir. 

K .. 
usufsuz güneşi tedkik etmek 

kabil oluyor 
G nl' in M 

kik l"ln he le~ı müşahede ve ted- ziyada gözükmektedir. Bunun kırmızı 
t.<'kl tler ;. ~ ilmı erbabı tam küsufu ziya ile tutr~sl kabil olduğu anlaşıl
rn, r!Jr.ıncİ::ın ,;;t küsur her zarnnn ol- mıştır. 
tc-clklkl . nl vasıtaların güneşin b ne luzum .. .. Diğer mfml de havada tozların lnl-

U'-;o birçok gorulmüştür. Yalnız klisıdır. Şimdi buna da çare bulun-
d n biri eüz•r:;ntler vardır. Bunlar- muştur. Arozada kurulan bir dilrbii
Sundan ka erdlerln lnlkAslandır nün lçi çam sakızı ne sıvanmıştır. aı
~~n ınetre ı~:~/11:k güçtür. Çünkü ikİ J'(.n tozlar ça.."ll sakızına yapl§arak 
~ vatdır ş~ a cuz'u tcrdlerln ini- kalmaktadır. Bu sureUe küsufsuz gü

rnuııtur cÜz·u f~~d~una çare bulun- neştn hiileslnl tedkik ve müşahedeye 
111111111 11 er en ziyade san lmkfln hasıl olmuştur. ................ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

_ • Innisa (Akşam) - Manisa Halkevinde bir dispanser açıl
·•ıı'> ır n· llokt · ıspanser çok faydalı lş görmektedir. Yukandakl resimde 

or Cafer S<Jyer'le disp::ı.nsere gelenlerden bir kısmı görülüyor. 

&~&o//~ 
&~&~n~ 
&~A~~&Yğ) 

glbl - Abdüliizizln iptida sa~. muah• 
haran sol damarlarını kestiği ... • 11Ave 
edilmektedir. 

Sayın İbnülemlnln intlllnr h:ı.kkın
da verdiği maHimnt budur: 

.. intihara kall olanlar, her şeyden 
evvel Abdülıizizln aznmetı nefslle be
raber uğradığı musibeti uzmaya mun
zam olan bazı giinn. ~!alet ve sut 
mun.meHl.tı hazmedeınlyerek yesl aml
lm giriftar olnıasını lntlharn sebep 
addetmektedirler •• 

İntiharın şekli hakkında o 1.ıunan 
çıkan gazetclı;rdt: şu tafsilat verllmek
t.edlr: tıAb-iülrtziz sakalını kesmek 
üzere cnriyelcrden bir makasla bir ay
na ister. Cariyeler valdeslndcn bUl8 -
tlznn götürüp takdim eylediklerinde 
haydı dışan çıkın diye emreyler. An
lar çıkar çıknıaz merhum kapıyı ar
kasından sürmcleylp bir müddet geç· 
tikten sonra kızlar şiıpheyr. z:ı.hlp 
olarak dışarıda pencereden içeriye ba
karlar ve mii'"arünlleyh pencerenin 
önünde filvaki sakalını dt.izcltmekte 
iken geri çekilir. Mcğ('r bu arada mer
hum müşarünileyh sol kolunun dam:ı.
nnı elinde bulunan küçük bir mı>.ka~ 
ile tamamen kesip dnha o can ı::.cısllG 
diğer kolunun damannı dııbl bir mik
:iar cerhedip kanlar lçınd" kaldı~ı 
halde yere düşüp vefat eder.o 
Snyın İbnülflmlnln yazısı şu k:ına

,ıı.tle bitiyor: oıİntlhar ve şehadete dair 
pek çok şey okuyup 1.şlttiğim halde 
lkl cihetten birine knt'i surette huk
metmeğe muktedir dcğlllm.ıı 
Şimdi yazının başında b:ıhs! geçen 

'Baslreb 1n 11ii.veslni de okuyalım: 
«Cenabı Hak bmru şevketi hnzret.i 

şchlnş:ıhlyi nıüzdat buyursun. Sultanı 
ma.hlfı Abdül!ı.zlz Han Hazretleri Çırn
l;an sahll sarayı humaywıu ıtt!salın
de dalrel rnahsusalıırında yatnk od:ı.
Eımn kapısını knp:ıyıp evvelce yanın
da saklamış olduğu mnkn.sı bugün 
S."\at iki buçuk kararlarında boğazının 
şah damanna vurarak mütessıren Jr
tlhal! darülcenan eylemişlerdlr.ıı 

Bu ilavenin tarihi 2.3 Mayıs 1202 
(1876) paznrd~r. Burada makasın bo
ğazın şah dam:ınna saplandığı yazılı. 
Biraz evvl'l okudu~unuz, maka~ıa kol
larının damnnnı kestiğini öğreten 
tafsllfıt lse 24 Mayıs pa?.artesl gilnil 
~ıkan 11Vakıta gazetesinden alınmıştır. 

Bu h!dlse hakkında doktorların 
verdiği rapora gl?llncc öyle bir ifade 
tarzı var ki insan okurken bile miıtc
rcd!11t kalıyor. sız de okuyunuz: 

alşte sall!üzzlkr ahvalden cümlemiz 
muttehlden 5.tiyüv:lkr ko.rnn verdik: 

Evvela hüd:ıvendlgdn sabık Abdul
llzlz hanın vefatına kol kemıklerln
dokl ev'lyenln kat'lyle hasıl olan scyc
ıtını dem seb .. p olmuştur 

Saniyen blze lrae olunan lill'lt curu
hu mezkfıreyl husule get.ıreblllr 

Salisen curuhun hey'et ve istikame
tinden ve bunları husule getlm1lş olan 
Alfltı carlheden bir intihar yanı telrtl 
nels vuku:ı geldiği lstidlfll olunur• 
Bu raporun sommda bir cok doktor 
imzası da vnr. 

Bu rnpora ıağmen lltı resmi haber 
nrasmdakl farkın ifade ettiği manayı 
a.'"Cştırmağı t.-ırlhçllerlmlze bırakac::ı
r;-ım. Benim maksadım eski llhelerin 
ynbn.na atılmasırın yanlış bir hareket 
olduğunu ortnya koyarak matbuat ta
rihimizde bunl:ı.rn bir yer ayırmanın 
Jüımmunu meydana çık3rmaklır 

Ac3ba bu küçu.k kÜ[.'lt p:ırçar1 sayın 
mudekklklmlz Ibnulemin Mahmud 
K<'m:ılln kan~tlnl iki cihetten blrtno 
mt>vlettırebllecek mi? 

!';eJinı Nıızlıct Gerçek 

1 Günün Ansiklopedisi 1 

Mimar Kasım ağa 
Bugun ı inci sahifemizde, pir Yu,,,ut 

Ziya Ortnç'm Akbaba'dan na.itlen nldı
ğıl'l\lZ bir yazıs:nda Mimar Kas.ım Ağa
dan bahsedlllyor. Kendisine Koca Ka
sım da denen bu üstnd hak.kında. ma
alesef pek az m:ılumat vardır. İstan
bulwı tam ortasını Yenicaml gibi bir 
eserle süsleyen bu mimardan meselı\ 
Ka.musul'al!mda hiç bahsedilmiyor. 
lbrahlm AUl.eddln de, ıMe,,hur adam
lar• lsimll kitabında ona dair ancak 
a.şağıdakl malumatı tophyabllmlştlr. 
Hıı.lbuki Mlnıa.r Kasım aon devirlerin 
mühim blr ıahsiyetidlr. Slyaacte bile 
dahil olmuştur. . ... 
Kasım Yenicaınlyi yapan \'"e istan

b~da diğer bazı eserler bırakan bll 
Tiı.rk mlnıandır. 1659 senesinde vefat 
etml.ştır. 

1622 de ilk defa nı.imarba§ı olmuştu. 
Bir aralık bu işten çıknrılmışsn d 
sonra gene mlmnrba§ılığa ve valde 
~tan kahyalığına getırlldi. Döröun
cü Mehmed zamanında KöprülU Mch
mcd paşayı sadrftznmlık: için sult.ın 
anasına tavsiye eden odur. 
Yenlcamı, birinci Ahnıcdln kadınla

rından olan Kö.sem vnlde diyll tanı
nan Mahpeyker sultan t:ırnfından 
başlnttırılm!Ş ve sultan İbrahimln 
zevcelerind~n dördüncfı MehmedUI 
nnncsi Turhan Hatice sultnn taratm
dau tnm:unlanrı:ıı~tı. 
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' HER AKŞAl\1 
BİR IIİKAYE ektup parçaları ... 

Yukarı katta bir takım gürültüler, ı Alt katın klracısı: 
çekiç sesleri lşltlllyordu. TalAt tavana - Evet, evet.~ dıed.1, ona mektup 
btı.karak gillümsodl, kendi kendine: yazmalıyım. Terkedllınlş olan bu t.a-

- Demek yukarı kattaki komşum ve dını teselli et.mellylm. Hem bu suretle 
adaşım artık beklrlıktan kurtulu- onun yapmah kalkışacaıtı çılgınlıkla.
yor, evleniyor ..• Bunlar evlenme hazır- rm önüne geçebilirim •.• Hazır gen_ç kı
lığı ... Eee doğrusu o da TalAt, ben de zın adresi de var ... Yazık bu go'Llerl 
Taldtım amma iki Talfıt arasında ne nemli kıza. 
büyük bir fark vıır. o dehşetli yak.ışık- Oturdu. Y:ı.zmağa başladı. 
ıı çocuk ... Ben inadına çehre züğürdü... o:Canıın Perihan .. • 
üstelik o ıırtisUer kadar şık gtyinlrM LAkin bu ilk kellmelerde durumsa-
Hclbukl en yeni elbiselerim benim ils c'.ı. Şimdiye kadar btr kadına hiç bll' 
tümden akar. O spor yapar, vücudü zaman bu kadar samiml hitap etme
pek güzeldir. Ben tersine ... Sıska, çe- ınlştı. Bir kadına ıcanım• demekken
Ilmslz bir o.dam... Sonra külhani iyi dl.sine pek tuhaf geliyordu. Güllimse
konuşmasını dtı bilir, bense bir kadın dl: 
ıcar~ısında ş::ışırır, kızarır, bozarırım... - Adaaam sende ... Yüzünü bile, an
Evlenmek hakkı oğlanın... Hem de cak fotoğraftan gördüğüm bir kadın
gaHba pek güz~l ve zengin bir kız alı- Ne çıkar? dedi. 
yormuş ... Lflkln az macera geçirmedi ve yazrnağıı devam etti. Sahifeler 
haaa!-. Az donjuıınlık etmedi .. Neyse .. doldurdu. Perihana ne diller dökme
dedl, dl. Mektubun sonuna şunlan il~ve et-

Bundan sonra blr slgıı.ra yako.rak u: .sevgilim. ben gene nynl apartı
balkona çıktı. Hasır iskemlesine kurul- mandıı oturuyorum. Yalnız alt kata 
du. Bir aralık yukarı kattan, ndaşı- yanı ı numaralı daireye indim. Bun
nın, yanı öteki Tn.Uı.tın oturduğu dııt- dan sonra mektuplarını 2 numaraya 
reden etrafa ayn o.yn konfetiler ha değil 1 numaraya yaz ... • 
linde bir takım knğıd ve mukavvıı par
çalarının dökülmeğe başladığını gör
d lı. Hava ha.!lf rüzglirlı olduğu için 
bunlar aşat;ıdakl balkona dfişüyorlar
dı. Alt katta oturan Talıit k&ğıd par
çalarına şoyle bir göz attı: 

- Vııy, vay, vay ... dedi, bizim adaş 
nşk mektupl.ırını yok ediyor. Öyle ya 
eve yeni gelin geliyor ... Böyle tehllke
ll veslkalan ortadan kaldırmak ldzım .. 
Fıı kat şu yaptığı pek akıllıca bir hn
ı ket değll ... Benlm blldiğlm insan aşk 
ınektuplrını yok etmek isterse onları 
yakar ..• Böyle yırtıp pnrçalarını etra
fa. savurnııız. Öyle ya. bunlıır blrlnin 
ellne geçeblllr ... Neteklnı işte ben on
ları istersem okuyablllrlm. 

Talat böyle söyllyerek balk.muna 
düşen nçık m:ı.vl renkte bir mektubun 
birçok parçalarını toplndı. Eline ıı.ld•!';ı 
ilk kil.ğıd parçasında şu kellmelerl 
okudu ... cSensu yaşıyacağım1ıt ... ondnn 
ötesi yok. Fakat mektubun parçaları
nı, yırtıkların girintisine, çıkıntısına 
gbre birleştirince ortaya şunlar çıktı: 
ıSenslz yaşıyactığınıı nasıl tahmin 
cdebirllrsin? Buna imkan verebUl
yor musun? Hayır Talat hayır ... Sen 
bunu yapam:tzsın. Beni bırakıımazsın ... 
Seni tamamlle kııybetL\ğiml anladığım 
n.nda ynşıyaınıyncıığımı çok lyl blllr
sin Bunun için bana acırsın ve beni 
~tketmezslu değil mi? 

Ne olur haftnlardanberl beklediğim 
mektubu yaz ... Senin el yazınla llk 
defa alacağım bu mektub bent dell 
cc<>cektlr sevimli dostum... Senden 
mektup ıı.lmak! ... Bu beni İstanbuldan 
bu kndar uzaklarda blle hayata bnğ
lıyııcaktır. 

Senin hnkl:ında çok fena hııberler 
alıyorum. Eğer mektup yazmazsan 
bunların doğruluğunn kanı olacıığım 
O zaman benim için çok acıklı şeyler 
1şltecl'ksln Talat._ Belki de duyacağın 
şr·ylerln acısı seni meuınnıı kadar ta
kip edecektir. 

Istanbuidan burnyıı. geldiğimizden 
beri otelde idik. Artık ev tuttuk. Yer
leştik. Işte sana daimi adresimi gön
deıiyorum. Eğer bir facia haberi al
mıım::ı.k istiyorsan mektubunu gecik
tirme dostum._ .. 

Talat bu sıı.tırlnrı okuduktan sonra: 
- Pek ateşli bir aşk mektubu! ... 

dedi, llikln blzlm adaş evlenmek üze
re ... Halbuki b!l mektubu yazan Perl
Jı.,n adındaki kadın facialardan ve 
ç !gınlıklard'ln bahsediyor... Hani şu 
eıkekler de olur şey değiller yııhu._ 
Kızcağızı bu psikoloji içinde nasıl bı
rnkıyor? Hııv hain komşum hnyl. .. 

Bu sırada b~llı:onuna bir takım mn
k:wvn parçalan da dilşmfiştü. Bu yır
tılmış bir fotor:rıı.rın parçalnn idi. Bel
ki de Perlhanın resmi idi. 

Taltit fotoğrafın parçalarını dn bir
leştirince ortaya gfızel bir kadın çeh
ı esi çıktı. Genç adam kendi kendine: 

- Güzel kadın doğrusu... Yazık .. 
Kendisine acıdım. Çok yazık! Sevglll
sinden mektup alamayınca ... 

TalAt mektubu benıen o günü pos
taya verdi. Yukarı katta evlenme~e 
hazırlanan ada.şının yerine uzaklarda 
bulunan bir genç kızı veya bir genç 
kadını tesem etmek ona buruk may
hoş bir macera lezzetı veriyordu. Bir 
hafta sonra mektubunun cevabı geldi. 
Perihan memnundu, mesuttu Talfıta 
nasıl teşekkür edeceıtlnl bilmiyordu. 

Genç adam oturdu. İkinci mektubu
nu yazdı. B un dıı cevabı b!r hafta 
sonrn geldi. 

Mektuplaşma bu suretle devam edi
yordu. Uzaklarda bulunan bu kadına 
yazmak ve ondan mektup almak Ta
latın hoşuna gidiyordu. Sonra ommla 
duşüncelcri, hlslerı ne kadar blrlblrl
ne benziyordu. Perihanın sinirleri dü
zelmiş olacaktı. Çünkli nrtık öllimden, 
çılgınlıklardan bahsetınJyordu. Hatt:i 
aradan birkaç ay geçtikten sonra Ta-
1§.ta gelen mektupların arası uzamı:ığa 
başlıımıştı. Bu Perlhanm ınnklard:ı. 
kendisine b~ka meşguliyetler buldıı
ğuna delfllet etmez miydi? .. Tuhaf şey 
bunu düşünmek Ta!Atı Adeta sinirlen
diriyordu. O zamana kadar hiç bir ka
dınla hiç bir şekilde allkadar olma
mıştı. Bun\Jl için şimdi içinde ilk 
detn bir kırıklık duyuyordu. Nihayet 
tahminleri doğru çıktı. Perihan uzun 
bir fasıladan sonra onıı yazdığı mek
tupta şöyle diyordu. 

11Snna mfihlnı blrşey itiraf edeceğim. 
Burada yalnız geçen hayatıma artık 
tahammül ede::nedlm. Şimdi kalbimde 
yeni bir heyecnn ve yeni bir aşk var. 
Evet .. artık seninle aramızdaki zavıılh 
maceraya nihayet vermemiz ?Azım.~ 
Zaten bu mektubumu aldığın zamnn 
ben niş3nlanm14 bulunacnğırn, Birç'lk 
acılarla dolu olan mazideki günlerimi
ze başımı çevirip de bakmak b!le iste
miyorum. Beni unut ... Sana yazdığım 
mektupları posta ile inde etmeni bll
hassa rica ederlm ... n 

Taat şaşırm~tı. Adeta sevg!llslnden 
aynlmışa dôndfl. Yüzünü ancak yırtık 
bir resimden tanıdığı. uzaklardaki bir 
kadını veya genç kızı tesclll etmiş, onu 
belki de çılgınlıklara baş vurmaktan 
alakoymuştu. Hıılbukl bu garlb mek
tuplaşmağa tam nlıştııtı. bu onun lçln 
ihtiyaç olduğu bir zamanda bakınız 
kıırşısmn neler çıkmıştı. Bir nralık 
kızdı. Perlhana bir mektup ynzıp ha
kikati olduğu gibi o.nlııtmağa: «Kızım 
senin haklkl sevgllln çoktan evlencU. 
Ben sana merhametten aylardanberl 
mektup yazıyorum.... demcğc k:ırnr 
vermişti. Bu onun bütün hıncını ala
caktı. Fakat sonra bundan vaz geçti. 
Genç kızın kendisine yazdııtı mektup
ları bir pnket edip postaya verdi. Ar
tık Talô.t kapı çalındığı zaman derln 
bir heyecan içinde duruyor postacının 
tpostaaa!11 diye ba~ırmasını bekliyor ... 
Fakat hııftıılar aylnr var ki, ona mek
tup gelmiyor .. 

Hikmet Feridun ı;· 
Birdenbire şliyle dfişundü: Sanki ..................................... .. 

mektubu kendisi ya?.Saydı ne olurdu? 
Onun da ismi Talattı. ötekinin de ... 
ttstellk genç kız şimdiye kadar h:ıklkl 
sevglllslnden hiç bir mektup aiınamış
tı. Bunun için herhalde öbllr TalAtm 
el yazısını d:ı tanımıyordu. 

* İstanbul Cümhuriyct müddei
umumiliğinden: lstanbulda bulun
duğu anla,ılan Hassa C. müddei
umumisi R(;cep Erkilinin ınemuriye
timizc müracaatı. 

Tefrika No. 143 

Giizel GGzlii Kız 
Aşk ve macera romam Nakleden: (VA • NO.) 

Bu sahte nezaket ve müraice iti- biliyorum ki, bu phıs, Cemal Ner
zar, Melahat. ancak kızdınrdı. Nete- mi beyin zevccşİ olarak. defnedil· 
kim kızdırdı da... Dudaklarında İs• miştir. Hakiki Melahat hanım, bu
tihfaf belirdi. gün kendinin olmıyan bir isim ta-

Seyit Rükneddin, bunu farketme- ,ıyarak yapmaktadır ..• Ve sözde 
mişçesine devam etti: zatı alinizin zevccsidir. C:loktor 

- Evet efendim, bir tesadüf sa- bey... Acaba nikahınız kıyılmış 
yesinde yanlışımı anladım .•• Ah, mı? ... Bu cihet teferruattır. Üzerin
bunun hata olduğunu öğrenmekten de fazla durmadım, fazla tedkikatta 
ne memnunum... ikinize taalluk bulunmadım. Fakat anlattığım di
eden mevzua dair her ııeyi biliyo- ğer nokta tıpatıp doğrudur. Bunla
rum ..• Bence gizli hiçbir cihet yok ... rın böyle olmadığını idcüa edcmez-

Biraz sustu. siniz sanınm •.. 
Şüphe.9İZ ki, sahte Suriyeli, karşı- - •.• 

sındakilerin bir söz söylemesini bek- _ Şimdi efendim, buraya gelişi-
liyordu. Fakat onlar sustular. De- min sebebini anlatacağım ... Sanırım 
vam etmesini beklediler. ki bu söylediklerim, aramızda bir 

Bu sükuttan cesareti kırılmaksı- nevi ittifak husule gelmesine yardım 
zm, sesinin terbiyeli, fakat küstah ede:. Böyle bir anlaşmanın akdi, 
perdesi dü"meksizin, Leyliının s:ıbık n•rkester ziyade bendenizi memnun 
G~ığı dedi ki: edecektir. 

- Biliyorum ki ef cndim, Güzel Raufla . Melahat, kısaca bakıştı-
Gözliı Kız diye tanınan Leyla bu: 1 !ar. Biraz rahatlamış gibiydiler. Da. 
gün vefat etmiş bulunuyor. Keza, ha rahat nefes alıyorlardı. Şimdi, 
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- Çok doğru söyedln, Şabakal Ben 
rica etseydim, bu hak.ika.ti bana karşı 
itiraf etm1yecektln 1 Tıpkı ben de se
n in gibiyim .. b-en de asll bir Tütk aile
sinin o~luyum. Fa.ka.t, bizim memle
kette her Türkün damarlarında ecda
dının astı kanı vardır. Türkün prensi 
de, çlfçlsl de, keylfisil de o kanı tnşll'. 

* Gece. Sokaklarda ses yok. Herkes 
evinde pusu kurmuŞ .. Türklerin hli
cumunu bekliyor. 

Osnuı.nın bulunduğu evin önündeki 
meydanda birdenbire bir gürültü. koP
tu. Herkes pencerelere koştu. Oklıır 
hazırlnndı, mızraklar uzandı, kılıçlar 
kınından sıyrıldı. 

Halbuki ortada Şnbakanın celHl.dla
tından birinin boş yere gösterdiği te
lAJJ ve heyecandan başka blrşey Yoktu. 
Genç bir kıptl blr evden öteki eve gi
derken, Ş:ı.b:ı.kanın maiyetindeki as
kerler: 

- Dur .. 
Diye baltırml§lar. Kıptl durmamış .. 

koşmuş .. 
Cellftdlıı.r şüphelenmişler .• ~ini ko

v::ıJayıp meydanda yakalamışlar. 
zavallı delikanlı, canını kurt:ı.tmak 

için, en yüksek seslle baıtırıyordu: 
- Türkler timsahlannıızı öldürü

yorlar. Du, memleketimize u~ursuzluk 
getirecek.. relO.ket getirecek .. bu ha
berl karşıdaki ihtiyar falcıya ulıı.ştır
mnk istiyordum. Beni neden yakala
dınız? 
Şabaka bunu duyunca yerinden fır

ladı ve adanılnrına bağırdı: 

Trablus hududunda bir f ngiliz siUibh kamyonu 

- Getırln şu delikanlıyı buraya .. 
Genç kıptlyl yakalayıp Ş:ı.bakanın 

ynnına getirdiler. 
Bu adam iri boylu, yakı.şıklı, ın:un 

k!rplkll, yanık çehreli bir erkek gll
zellydl. 

'.,> 

l 1l' 
Şnbaka sordu: 
- Sen hangi timsahlardan b:ıhs~

diyorsun? 
- Suıtnnın (Vustnnlye) yataklan

na indirttiği timsahlardan. 
- Türklerin onları öldürdüğünü 

nerden billyorsun? 
- Gözümle gördüm. Bir sa:ı.t evvel 

o tııraftn idim. 
- O taraftnn buraya nasıl geldin? 
- Yollıır açıktı. Gelmekte güçlük 

çekmedim. 
- Türklerin şehre lnmeğa niyeti 

yok mu? 
- Bunu ben nerden bllcyim, sltti? 

Ben, yalnız gördüklerimi söylüyoruın: 
Turk okçulan çok yaman avcılarmış .. 
Nildekl timsahları birer birer öldürü
yorlar. Vustanlye sahilleri timsah ce
sedlcrlle doldu. Bu. memleketimiz tçln 
blr felakettir. Ben küçükken babam 
anlatırdı: Vaktııe Abb:ı.siler zn.manın
da da tim.sahlanmızı öldürmüşler. Ka .. 
hlreye ateş ve taş ya~mı.ş .. 
Şabnka gülmı:ğe b:ı.şladı: 

- Baban seni, küçükken. böyle kor
kunç masallarla avuturmuş. Tlmsııh
ları biz öldumıedik ya?! .. Felfıket bize 
de~ıı. onlan ördürenlerln b:ı..,ına ge • 
lecek. 

Şark cephesinde bir Alman levazım kolu buzdan bir yolda ilerliyor 
- B~n böyle düşünmüyorum. sittU 

Çünkü babam bıına bu hlkl\yeyl an
lattığı zam!\n -çok iyi hatırlıyorum
her sözden avunacak kadar çocuk de-
1:'1ldim. Bir gün Nil boyunda, tlmsnh
ların en ihtiyarı olan (Ganaı dıle gel· 
mlş ve Mısırlılara: cıSlz, btzt himaye 
etmediniz .. düşman bizi öldürürken, 
korumadınız .. yardım etmediniz .. her 
blrlnlz bir c~lence ve ihtiras peşinde 
koşarak Nilln mabudunu unuttunuz! 
Başınıza blr felflket gellrse, boş yere 
göklerden yardım beklemeyiniz!. .... de
miş. Ben bunlan unutacak kadar mu
hakemesiz ve budala bir çocuk de(':ll
dim, slttl! Şimdi de ayni vaziyette de
ğil miyiz? Mukııddcs timsa.hlan sürüp 
Vustaniye yataklarına getirdik.. ve 
orJan Türklere telef ettirmek fırsatı
nı verdik. Bur.un cezasını elbette biz 
çekeceğiz. 

Dellkanlının s5zlerlnl, etrnrtnki 
per.cerelerden b:ı.kışanlar işitiyor ve 
hC'p birden: 

- Bu adam doğru söylüyor .. 
Diyordu. Şab:ıka dış avlunun önfin

de duruyordu. 

Alınanlar tnrafından tahrib edilen ağır bir Sovyet tankı 
Kara Osman da bu sözler! duymuş

tu. 

yeni bir şantaj hadisesi karşısınday
dılar. Bu, ehveni şerdi. Hududu da 
belki teabi~ edilebilir; fazla yıkıcı 
olmazdı. 

Doktor: 
- Pardon( - dedi. - Fifi ha

nımın bu ittifakta rolü ne kadardır, 
necür, onu anlayabilir miyim> 

Recep Can da rahat bir nefes 
aldı: 

- Fifi mi> ••• Aman efendimi ... 
Onun hiç bir rolü yok .•• O, bizim 
ittifakımıza dahil değil... Esasen 
Melahat hanımefendi, ondan nahak 
yere korkmuşlar... Endi§elerinin 
katiyen varid olmadığı kanaatinde
yim .•• P:ralarını nafile batırmı:ılar, 
iflas etmişler ... 

Doktor, istihfafla: 
- Şimdi artık bizde para kalma

dı, sizin de ııükutunuzu sntın ala
mayız mı saauyorsunuz? 

Recep Can, memnuniyetle: 
- Estağfirullah efendim .•. Dok

tor, bu sözünüz benim hakkımda 
bir tahkir sayılırdı... Şayet küçücük 
esası olmasaydı... Maamafih şunu 
bilini::: ki, ben kibar bir adamım ... 
Zatı alinizin serveti ne derecededir, 
onu da bilmiyorum ... Ancak ben 
de r.e idüğü belirsizin b.ir& değilim ... 

Param vardır; kimsenin malına m()z bin açılacağı anla~ılıyordu. Bu bo· 
dikmedim... ğuşmada ihtimal, içlerinden biri ha-

Rauf: yatını verecekti. 
- Öyleyse benden ve hanıme- Başını kaldırdı. Gözleri, düşma-

fendid..:n ne istiyorsunuz? nınm gözleri içinde dedi ki: 
Sahte Suriyeli, gayet ciddi ve sah- - Çoktandır seviyorsunuz, öyle 

te vakur bir tavırlar: mi? ... Peki niçin şimdiye kadar ge-
- Kerimeniz Aliye hanımefendi- lip istemediniz) 

nin desti izdivacını rica ediyorum. - işte bunun esaslı bir sebebi 
Raufla Melahat, dehşet içinde var ... Siz de boou takdir ccleceksi

kalmışlardı. O derece ki, ilkönce ce~ nız ..• 
vap bile veremecüler. - Ne gibi? 

Küstah misafir: - Refiknnızın müteveffa Leyla 
- Şaşırmakta haklısınız ... - de- olduğunu sanıyordum ..• Onun için 

di. - Zira, muhaveremiz, evvela rüyamın tahakkuk edemez cinsten 
garip bir şekilde başladı. Fakat nice olduğunu görüyordum ... O zamnn, 
nice ana babalar, müstakbel da- bu aşkı kalbimde boğmağa karar 
mad\annı evvela soğuk karşılamı~ vermiştim. Fakat Cenabıhak bana 
lar, •Sonra onun ne kadar meziyet- yardım etti. Sevdiğim küçük hanı· 
leri olduğunu görerek kendisine bağ- mm valdesi Leyla değildir. Bunu 
lanmışlardır. öğrendim. lştt' teşebbüsüme girişi-

Doktor, dehşet içinde: yorum... Sevgimin ülviliğini göste· 
- Vay ... Kız.ımı mı istiyorsunuz? ren dclilleı var. 
- Evet efendim... Doktor: 
- Fnknt onu bir kere bile gör- - Nedi:- 0 deliller' - dedi. 

müş -değilsiniz. - İşte Cenabıhakkın bana yar-
- Aldanıyorsunuz... Gördüm dımı ... 

efendim ... Gördüm ve sevdim. Çok- Sahte bir coşkunlukla: 
tandır seviyorum... - Hanımefendi... Siz Leyla de-

Rauf, kaşlarını ç.nttı. Muhatabına. ğilsiıniz . çok şükür, değil mi?.. .Allah 
dehşet!o baktı. ~ralarında }!.ir har· • aşkına. bana yemin edinU. ~eni 

' 

UMYAL~ 
Yazan: İSKENDER F. sfB~ 

Kendi kendine: ~ 
- şu adamı Allah söyle_,.ı;: 

me« ki, bl.zlmkller uyun~bı;; 
sırlıların pek güvendiği tı.ın-
dilnneğe b:ışlamışlar. 

Diye mınldanıyordu. 
Kıbtlnln sözleri Şaootı:ıtılll 

sıkınışb. ~ 
Böyle tehllkell günlerde ~ 

adamlar halkın zihnini çeleb~ 
baka bunu dilşüne~k, ce 
blrtne emir verdi: W: 

- Şu herifi fıızla söyletın ,, 
Delikanlıyı aldılar, meydtJ.tl~ 

diller. Osman, Şa.ba:kanlll b~ 
zcl!nden çok hoşlandığını rlrt 
hattA Şabakn nvludıın ıçe 
ken: ...ıdl 

- Ben senin yerinde 01say...-,.. 
le güzel ve ynkışklı bir dell!CJf'~ 
nıma alır, hizmetimde kulllll1~ı· 

Demekten kendini alanııızıl 
Şabakn: ~ 
- Habeşlerin bir kalbi v~ 

kişi severler .. onun sıcvgLsinl ~ 
mndan, yerine başkasının 
koyamazlar. ~ 

Dedi. Biraz sonra meydoJl 
bir feryad yiikseldl: -• ~ 

- Ben, Şab:ı.kn. kadar h,..ıı ~ 
Bana kıymayınız. Benim bııbeğe 
alt mecrasuıı ovnya çevirıı1 ıSııt 
vaffnk olan bir o.damdır. t.~ ,f_ 
yarısından çoğu babamın s: 1 
ze:ngln oldular. Ben öyle b~ 
oğluyum .. şimdiye kadar ti,., 
zarar vermedim. Herkese ıyU ... 
Beni neden öldürüyorsunuz? ıc 

Dellkanhmn birdenbire ~ö: 
Şabaka sedlrin üzerine 1l 
- CelHl.dlnrını çok ustadıt~)I 

nın başını - da.ha fnzla ıı 
den - yere düşürdüler. se.sil16er 
bire kcsllme.;i buna delCı.let c rf 

Kara. Osman bu sahne tıı ' 
titriyordu. -·~ 

Bu ne merhametsiz, ne dU)'li .... 
kc.dındı! 
Daynnamadı: ~ 
- Bu dellkıınlıyı da.ha§faıl11 

0 
memek için öldürttüm. Faltlltrı?' 
llyeceğinl söyledi. onu sustu 
lıydın. Şabalm! ıP 

- Susturma.saydım, senin tJ!l1: 
rını tıkamaC;a mecbur olaca~ 

- Onun söyledlklerlnl d 
için ml? (ı 

- Öyle ya. Bu meşum herif,~ 
nlyede Türklerin t!ms..'lhlnrıJtltl 
dürdüğürıü hn.ber verdi. sen. şt! 
kada kucak dolusu altın sarf~ ıı 
ve yüzlerce casus gönder.>CY ~ 
hakikati öğrenmeğe muvıı!f01 

mazdın! {ıll 
- Nil mabudu bize te~COC 'fi' 

dc:mektlr. Mısırlılara gazab!Il1• Çs<JS 
re de ynrdımını gösteriyor. su~ 
kurbanın kanını akıttılar e.ııı 111 
knn heder olmııdı .. Allah bunu 
na vaziyeti bildirdi. Tim.saltla! J": 
temizleniyor.. artık Yavuzun~ 
nııın akıncılarını emniyetle b~ 
lirim. ... .(. 

«Nil Mabudu» ga~al', 
şiddetini gösterı~ 

Gece yansı, Tuman Bay u ııttl 
mıştı. Bütün şehri akşamdan 
!aşmaktan yo::ulmuş. sarayt:tfl 'fil~ 
düitü zaman ise. tlmsahlnrın .ıttı 
tarafından öldürülmekte oldlW 
berini alınca meyus olmuştu~ 
Mısır sultnnı, tlms:ı.hların 11 \ 

dusuna enJ;;el olacağım, ontıı:!ıı.• 
tnniyeden şehre girmelerini r.-
recenıni umuyordu. ıııf 

«-Yavuzun okçulan tııns:U1 
dürüyorlar!• 

Haberi gellr gelmez. TUın:ın ~ 
Ko.hiı"enln maruf sihirbazı tS ~ 
iki zırhlı asker göndererek 5 

getlrtmlştl, 

Tuman Bay, sihirbazı gö~ 
- Mahvoluyoruz, Suka! 'fiıJl yt' 

mızı öldüriiyorlıır. Şlmdl ne 
~z? ~ 

Diye oordu. İhtiyar sihirbaz. s 11 4 
içinden diş biliyor ve adaml~~ı 
la zulüm yapmak fırsatını verd 'fi' 
kendisinden hoşlanmıyordU· ..r 
Bııya: 1'~1 V 

(Ar}( 

tatmin ediniz... Şayet aksine ~i/. 
ederseniz cGüzel Gözlü Kııt• e~ 
lb olduğunuzu söylersecıiı; 1 çrııı' giderim... Hllsttın içinde ııg B ıtı'11 
Ama biliyorum, bunu yııP1'e"' 
cabınız. .. Zira, bir müddet V 
Bebek bahçesinde çırpınarıı~'diıJ 
olmadığınızı bana söyliyen sıı 

Rauf, huşunetle: d~ I 
- Elveri. efendim ... - dee f'f 

Şu zavallı kadına fazla işkenc 
"''Jil marııza müscaade etmiyecegı ' 

Sakin Babanın cürüm ortııt!t: er' 
- Beyefendi... Ahval ve), 

öyle ki, hatta siz dahi emre~ 0 
sanız maalesef susacak gib~ ;t 
!im... Ben söyliyeceklerifll' ıır1' 
hulasaten söylemiş bulunu1°{ 111,.• Şimdi, daha sükunetle anloşıı' 

- Of. se< 
- Ben, kı~ınız Aliye bıınııil~e1' 

yorum... Onu alnbilm~~ 1;ııtlıı 
elimde Vdrdır ... Bu vesıutı 

' yorum... -ıı: 
1 JıS • 

- Bu ruuhnvereye ba~ 11 ,cP 
zaman, bir şantajla karŞılııŞ cııt' 
mı anlamıştım... Aldanmfl~1j1~jıl 
Bu sizin şantaj, benim bek/!"' 
cinsten dei?ilmi~ .•• işte o kıı 11 

,r) 
( l\rkııfl 1/ 
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SahUe 'I 

RADYO İngiltere, Alman· Sovyet Cı'nde yeniden bazı 
liarbinde kimin galeJ;esi-

ni, kimin mağlubiyetini trenler kaldırıldı 
Nevyorkta yaz 

J Bugünkü program J 

1 Günlük Borsa 1 
. Şiddetli sıcaklarda halk ne yapar ? özlesin.·· (D-tarafı 

1 
inci sahifede> Öile" üpm 

/f /ı • • b -. 12,30 Program k1lsü ötrenl-ı aıyenın İr vazifesi· Yangın muılak- (Baıtarah 1 inci .U.WeCle)' Japonlar mutaCi.lari veçhile. lten- 12,33 Petrn ve yonıs 
la b • • İngiltere herşeyden önce asıl dtı.ş- dilerinin tehdit edılmekte olduklan· aaz semaı- 21,00 Ziraat Tak. -
rına ır alet takarak çocuklara Alm >f.İ6. 1m - nı, gazetf'ler.i vuıtaaile ili~ ettinne~- lerl 21,10 Müzik: Saz 

ESHAM ~e T&ovtLAT. LUIBIT() 
" NUKUD FIATLDI 

%% Temmu iNi 

DEVLET BOBÇl.ABI 

, manı anyamn maıs P 0 a tedirler. Bu gazeteler vazıyet tetkik 12,45 Ajans ha - eaerlert 
cluş yaptırmak/ sını ister. Fakat, İngiltere ile Al- ediline Japonyanın tehdit altı~da berlert 21,25 JUJaaetıcllir 

manya karşı karşıya olduktan bulunduiunun meydana çıkacagını 13,00 Solo şarkı- bur bando· 
takdirde, İngtlterentn menfaatine yazıyorlar. . • • lar .... 10 ~·ı kı 

uh 13,15 Ka,.,.,ık prnn .. , ıar"""' 0 tar -ve gayelerine uygun göıiilen bu Reuter m arrırı ne ·... ~0 

arzu , bir Alman - Sovyet harbin- diyor? 18,03 ~;
1ı'ııtızı- 22,30 AJana ve ııa 

ra borsaa 
de mahiyetini büsbütün değişti- Londra 22 (A.A.) - Reuter ti Pl. baberlert 
riyor. İngiltere, kendi müttefiki ajansının uzak prktalci liaımuharri· 18,15 Memleket 22,46 Dans milzltı 

1 sıfatile Sovyet Rusyamn galebe- ti yazıyor: Japonyanın. m~htemel 18,25 ~:3;,ııuıaı plllt. 

L. K. 
% '1,1 933 Türt borcu l n ı:ıı 21,80 
• • 1938 ttramlyell l9,!55 
• • 1933 ttramlyell Brganı 20.1 O 
• t 1934 Slvas-Emırıım 1 20.30 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-T 20.40 
• 2 1932 Hazine bonolan 55.50 
• • 1935 Hazine bonolan 16 50 
• • 1938 Hazine bonolan 26 50 

A. Demlryolu tahvlll 1 - n 47 75 
A. Denıiryollan tahvlll m 46.75 
A. Demteyolu mflmessn senet 43 75 
HaJdarpap. limanı 49.75 ' ~ sini özlüyor. Bu arzu gerçekleşse, bir hareketi hakkında hıssedılenk hlke: hMiselerl U temma• per-

yecan, muvakkaten ortadan . a tembe sabahı 
Sovyet Rusya galip gelerekdulAl- mlf ise de, iyi mal\imat alan Sınga· ~:~~ ~,! aaıı:_ ,,~ ProgramHaru -- ____ e_ts_s_B_s_BNETLD ___ ı ___ _ 
manya ezilse ve Sovyet or an purdaki mü§ahitler, yakında Hi?d~ berlert .- ........ 

R. limanı mümessU senedi 45 75 

_ ne Fransa, ne Almanya ortada çinide bazı hadiıeler olmasına ınti- 19,45 Kadınlar '1,e ı::nana P1. ha • i.' ~e= ~=muharrer 
kaldığı için - Avrupayı tek h~- zar etmektedir. . . . faslı berleri T. it bantası (hamlle alt) 

130.-
11 ,70 
12,15 

135,-
27,-
43 75 
D.10 

kim kuvvet olarak baştan başa Hind!çini um~m~. val~ı amıral 20,15 Radyo ıaze- 1.00 Hatıf ım>e· T. iş bantası mtlmeasll his. 
. inik' Decoux nur. Haınoı ya dun hareket test ram Pi. A. DemJryollan ıırtetl (9' 80) 

istıylA etse (harbin netices.. ~~- etmesi, Hindiçinide yem inkifafların 20,45 Bir halk tür 8,30 Evin satı A. Demtryollan oırtetl <1' 100 
se kestiremez, herşey mumkun- bir mukaddimesi olarak telakki Eatlblaar çtmento ıırtetl 
dür) İngiltere için, mukaddes edilmektedir. Bu""yük' su""nnet du .. gu"' ··nu·· Şlrkc:.tı Hayrıy~ 
bildiği ve uğruna can verdiği ide- İleri gelen müı~~itlerd~n . ~i~isi Ştrtetı Hayriye te:netttı 

20,-
24,-

aller bakımından herşey artık el- bir Japon hareketinın Hındıçınıde Kızılay Alemdar nahiyaj tara· ___ Ec_N_E_B_l_T_A_e_v_ı_ı._ı.E_R_ı ___ _ 
d ed'l i düzeİmiş adalet ve vukubulmac: ihtimalinden bahsede· fından 16-J 7 /8/9.f I cumartesi ve 

NCTyorkta bl t' tr ' e ı m ş, ' i 1 ak rek demiıtir ki: cBir 11r varsa, ya- pazar günü ve ıeceleri Saraybumu 
r ıya onun dans kızlan serinlemek için ayaklnnı hürriyet teessüs etmiş m 0 ac • kında ortaya çıkacaktır.> gazino3unda fevbllde proırramh 

Kredi Fonslye 1903 
• • 1911 
• • Amorti 

107.-
99.-
59.-

havu:za sokuyorlar yoksa, gene kendine düşman sı- Japon gazetelerinin bir aünnet düiünü tertip edilmiftir. 
eA. NeA"YOrktan blldiriliyor: Birle yast ve içtima! blr mezhebin, Av- k 1 1 • Çocuklannı kaydettirmek iateyen _____ NU_K_UT _____ _ 

~ tnerfk rupaya hrudm müminlerine karşı .-ı... 
2
m
2 

a(AaA e) enD N B . vc:lilerin ve bilet almak Jateyenletln ------------01-n anın en bfiyük şehri T .....,o - · · 
8 

Tllrt aıtmı 25,30 

• • Kupon 1.-

-~ Nevyorkun yalnız iki mevsl- r daha çetin bir mücadeleyi icab- e·· .. b h · · 1 • ş.' • h pazardan maada her sün uat 1 S-1 
3 

... 
.. u ğ k? utun aa a gazete en nı ay, kadar Gülhanc parkı methalinde Ktllçe altın btr gramı -"ardır· Kış ve yaz İlkbah 1 ettirecek vaziyetler mi do aca Horııkong, S.ygon ve Hangiden ge· Ala k" x·· b' d lci .. Osmanlı bankası Uıantnotl 2.55 
karışık k. ... arı Her zaman tekrar ettiğimiz len ve İngiltere ile Amerikanın ce- Y 

1
°1 u. ınası,n a. memura mu· ------==-=-=--=-=-=• 

ibaretti ış ve !az günlerindenıı t f T k' 1 T A 'k U 1 • racaat an nca o unur. YENİ NEŞRİYAT _.n r. llaık dılinde «Hindlile-• gibi, biz bu harpte b tara ız. er- nupta ı ngı ız ve merı an ı erıne 
•ı yazı • cllılmlz yoktur. Hiç bir tarafın ne dayan~rak uzak tark~a Moık~va ve 
ise~ narnne anılan sonbaharı ga1 besini ne mallQblyetlnt öz- Çung~ın arasında. müıt~relc bır ce~- Çocuk analari ----• 
Jnevsi i ve müstesna bir yaza e ' dost lltl- he tesıa edeceklenne daır olan endı- B bal _

1 kt lll dir. Öyle bir yaz mevsi lerlz. Her devletle uz, po te verici birçok haberler nqretmek- ------- a an. 
• parJak ve ku kamızda dürüst ve aamtmtylz. tedirler. ıYavnıma ne hediye vereeetfnı. 

llcak değild' rudur, fakat çok Tek arzumuz harbin bitmesi, sul· Tokyo Niti Niti lnsi]terenin Hin· dfJe artık dtıfftnmeJfn!s. itte 
lievyork ır. hun yerleşmesidir. Bu meseleyi, diçininin iıgali hakkında Çunlting emnlyeUe ~~;!ı~ ıtlzel 

fazı YllZının hakild vasfı karışık ahvaline sık~ık ve Hindiçinidelci goliıtlerle bir aıke· 
tut a sıcaklıktır. Demir sütunlara za~anın t1 ~ bir ri anlqma yapbfını bildiTmektedir. Çocuklara Coğrafya 
e;\:uruırnuş olan gökyaranlar deg'işen menfaat teza .an Şimalde Kvanpi ve Yunnandaki kiraatleri 
"'ouıeştn kızgın · ' misal olarak aldık. Bılhassa, iki Çunkinıli kıtalar Hindiçininin fima-
r~ı Ptnl parlarl=~a~~ algu~·~!~ düşmanı amansız şekilde çarpışan linde ilerlemeic hazu oldulclan sibi Yasan: Faik Sabri ~-
~n Y\lnı ~ İngilterenln, merak uyandıncı 81- cenuptan da lnıiliz yerli kıtalan yü- aoa&~ 
nıııı uşayan asfalt yaya kaldı- yast ve ruh! mrluklanm kaydet- rüm~e. ~~ade bu!un°!~rlar: 
bata arına, kundııraıann o""kçelerl kl nn hakkında bugünden Hındıçını umumı val~ı amır!l o.~- Tarih öğreniyorum 
ÇUk r ve astatlar üzerinde deri me e ya coux Saygondan Hanoıye donmuı Yaıan: Ahmed Refik 10 Er. 
nrt .. '::~ar açar. Asfalt caddelerin acele hüküm vermenin mahzur- ve orada Japon kuvvetleri baıku- Teft1 1er1: AKIAll matbua 
-·-.uıcfan lannı anlatmak istedik. mandanı ge;ıeral Sumika ile bir gö- ______ T_eı_._2_088_1 _____ _ 
llstikıerı geçen otomobillerin Necrneddln Sadak rü~e yapmıotır. 6ıert d de yumuşamış asfaltlar :.......:._;__ ____ _ 

n e izler bırakır 1 47 
Santraı · A l • b. ıpanyanın ton 

lçtnd P&rktaki ağaçlar, y na do u aJansınm ır gümiifü 
flJ ç~!:takıannı dökerler, ye-; tavzihi Pe-pipan 22 (A.A.) -O. F. 1.: 
Parkın er erkenden saranrlar. Riiyük binalar arasındaki Ankara 22 (i\.A.) - 20/ 7 / 941 Bu aabah, bir İspanyol heyeti, kızıl· 

YWe !O tendllt nponu 
Bu kuponu kesip llparif mek
tubunuzla göndertrsenls kitap 
ftatlei1nden 7D7.de 20 temll&ta 
bü tuummua. 8tpaltt blde-
unı o suretle hesap ederek 

cfXıderfnJsf 

ıua halkın gezintilerine mah- h vuz1 gi ki . tarihinde Çankırıda yapılan futbol ların kaçbklan sırada beraberlerin-
toz l~la~ ~~l~, küI renkinde bir a ara ren çocu 

31 ~a~~~a ~ü~~iye fll":'~iy?nu Gençler- de götürmüı oldukları ha~~n~. ~uh· 1111••••••••••111!1~ 
. e ortuıur. Yer ye h 1 1 üstüne hamam gibi sıcak havayı bırlıgı klubunden bırıncı takımın de· tevjyatındar. olan 47 ton ıumuıu te- AKŞAM • b. 

goı~elere YÜzlerc :n ası 0 
an savurur ve kanapelerde oturan ğil, ikinci takımın iştirakv etmiı ':e ıel!üm etmek üzer~ ~uraya gelmi,- c > n91nya 

Serınıemek . . e san, biraz maçı 2-0 kazanmış oldugu mezkur tir. Hazinenin en buyuk kıemı evv:el- MUHTELiF ESERLER 
Yazın ıçın, .~ttca ederler. kadınlan, etekleri yukarıya kalk- klüp başkanlığından bildirilmekte- ce general Franco'nun hükGmetıne K11n11 

Yuk bazı gunıerinde güneş mamak için fevkal~de müteyak- dir. Keyfiyet tavzih olunur. iade edilmit bulunmaktadır. Bu O 
dekt~ ~sırda ve Sahrayıkebtr- kız bulunınağa mecbur eder. • • • t~>nluk. giimüş~ ~elince, ~unun i~de-
1:>1_ gtbı insanın derilerini k Eski ve basık evlerde fakirler Erzurumda kitap ıeraııı sındekı teehhurun ıebebı tudur. . 
~K'1ertyetıe bu ya ar: ' Erzunmı 27. (A.A.) - Dün bu- Merkezi Anve11"de bUlunan hır 
\'e ax... sıcaklık, rutubetlı hiç uyuyamazlar. Bazan geceleri- d H JL • 1 d bi kitap 8 1 "k . 1- t' İ panvol Cümhuriyet ı;ırdır De I 1 i ra a a ıı;evı ıa onun a r e çı a ıırıı;e ı, s ., 
dır. B · .. r ıs ak ve yapışkan- n yere serilmiş bir gazete veya sergisi açılmıştır. hükCimeti il.: bir abn alma muame· 
tu azı gtinler, akşamlara doğ- battaniye tizerinde uzanarak • • lesi yapmıı olduğunu ileri ıürerek 
~ ' ansızın şiddetli fırtına kopar parklarda geçirirler Belediye Amerıka, İngıltereye bu meblai üzerine ambargo koy· 
"JlCakJık b' . . ' •ı d ) •kr 
reko ır iki gün düşer sonra müthiş sıcak gecelerde balkın ge- 425 mı yon o arı az muıtur. 

19
,.

1 
·L· d C t 

r teskll ' d k 16 Mayı. ~ tarının e ere fırıar. E ~decek YUksekliklere celemesl için parktan açık bu- e ece .. mahkemesi bu ıabtın lrükümıüz ol-
l'llezı . ksen Amerikalılar için Iundurur. V..m.toa 22 (A.A.) - Ögr~- du"una karar verrnit ve bu karar 
beş l~ıyet müddetleri kısadır; on Hal ve vakti biraz yerinde olan- nildiğine göre i!°~a edi'.mit .olan hır mucibince J.,panyol heyeti, bu meb· 
ın gun, hamt üç hafta vasati lar, yata'klannın başıucuna koy- itilafname. mu~bın~«: Bırleoılc Ame· liiı latirctad ebnittir. Bu para kül-
eıuntyet devre 1 ı .. rika, Jngı1ız bütçeaının kallcmma11na çe .., Douro denilen lepanyol paruı 

Jı'akat Ne sn teşkil eder. duklan vantilA.törler vasıtaslle se- medar olmak Gzere İngiltere hülW- halinde olup 97.f undıkta mahfuz. 
nıınn bir vyorkta yorucu ol- rfnlemek çaresini ararlar. Daha metine 4:!S milyon dolar ilcraz ede- du. Bunlu 11 kamyonla ve PerthU1 
~~akt şey varsa o da ça- zengin olanlar da Nevyork clva- c:ektir. t•rikile l1panyaya ıevkedilecektir. 
dırıırnqırbü Geniş ve iyi havalan- nnda köşkler kiralar. Bankerler Mareıal Petain sayfiyede H il d d t kifler 
de fena de r~larda çalışmak hiç ve diğer büyük zenginler yazlan- VICby 22 (A.A.) _ Marepl Pe· 0 o!n 

2
: ~ :.~ _ Tau: 

ınanıar ~dlr. Fakat apartı- m Long :lslandın yeşllliklerlnde tain, bu akpm Aiz'e hareket etmit· H ~I~ 'd 1 ·haberlere göre 
zer +._ • etuv makinelerine ben- geçirirler ve sabahleyin husus! tir. Oradan Villeneuve' delci aayfiye- E'o an a an hı~ de bir telıiz ma-

. ı.ganıet...Ah 1 d k . M 1 f ınrvmven ıe rın 
leceıt &"' O arak intihap edl- yatlar veyahut etomoblllerle bü- •!ne gi . ece tı~: arep ın aay ıye· kinesi fabrilcaeının 4000 itçiai Al· 

~m asker olana 
Necdet Rüttü IO 

ltalyadan Amerikaya 
aud ~ M. Saffet 31 
lttiHd ve T•aldô tarihinde 
esrar perdesiz Yabp CemD 
Dİçİa ...... öldiirlldi 

M. Rqıı; tlO 
Sinema yıldm.. (ciltli) 100 
FUll Alamed 
Hitabeler, türler, hicivler 

80 

eo 
2' bnqa tam Wr roman -' 

Dipaiz kuyu V&-Ne 21 
Pempe pvlanta V&-Ne 21 
iki cinayet ıeeal 

Hikmet Feridun 21 
Y..aracaahmedin •ran 

lır ol yerlerin cenup ve şarka na- rolanna giderler. Akşam da ayni ıı~de bırkaç gun kalması muhtemel- manlara karşı nümayiıler hazırla· 
"'ndı~lanna dikkat etmek IA- vesait ile sayfiyelerine dönerler. dir. • ~~şlar~ır'. ~enedil'?esine ra,.men Tevzi :rerh 
belk · Bu yerlerde oturanlar, Kış aylannda yangınlar çok Bohvyada 6 Alman numayı§Çılenn ellerınde . ~ol ~n~a •-----i\_KŞ~AM __ ma_tbauı __ .. 
de 

1 denız meltemlerinden istifa- olur. Fakat itfa!ye teşkilltı yaz tevkif edildi m~li bayrağı h.ulunmakta ıd~r Büyuk cAIC$AM• brledw mdwr 

V&-NO 25 
Vl-N4 21 Kar~eı katili 

le ';!erler. Oda pencerelerlnin çok aylannda da işsiz kalmazlar. Halk tapu 22 (A.A.) - Bolivya hü- mıkyuta tevkıfat yapılmı§t · Jiizde 20 tmwA•t ... -
Olma Uhteuf istikametlere nazır mahhallelerlnde çocuklara banyo k&neti. bugün Antopaguta'ya ha- Hindiçinide içki yasağİ 
'1!ncıı larına da dikkat etmek ll- yaparlar sokaktaki yangın mus- reket edecek olan Alman elc;iai B. 

22 
(A.A.) _ Domei 

r. Ancak bu sayede hava lukl~ dut tertibatını havi bir Ernıt Wendler'in ~muine. h.it bU1wt • Tokyo Sai 'dan bildircliiine ·---------••il "rennı lcomparhman tahlıe etmııtır. a11anımın go'!. . • Dr f E T H ı• lir. anndan istifade edllebi- Alet takarlar. Kız ve erkek çocuk· Cochambamba' da alh Almanın göre, H.indiçin' hükGmeti Saiaon ~e • 
lar renglrenk mayolarlle yangın tevkif edildiii öirenilmittir. Koteııtin"d, içki utıpm mene~ıt· 

l'azıa sı-1.1.L. luğuna ._,_,_,,,. d Aı t1 tir A i tedbir Hanoi ve Tonkm de LABORA'IUVARI te tat> "-.uA tnsantann ah1lk mus -..Uwu.v Uf ıue al- ........................................ . yrı dil, k. Cerrahp ... butaneal bakteri· 
8tree latlertnt de deflttlrir. Wall tına gelirler ve vücutıanm serin beden çocuklan tophyarat evle- de tatbik e . eee tir. rolola kan. idrar, lialpm. 
ler. kOdanıanıan yelek giymez. suya maruz bırakırlar. rtne göndermek, 2 - Bütün ban- Sovyet bilkimeti -'eneral mendı pita tahlilleri •• {lct· 

lreıe!!;'tta, J\lksek memurlar da- Bir saat sonra, tttatyecı Aletle- yo kostümlerinin kapalı olmasına de Gaulle'u tamyacak i:ma-:'~e ~:;1wilin) :.:::· 
darıı .. _e ceketleri blle atarlar. Ka- rint toplar ve ayni işi g6rmek dikkat ve nezaret etmek. Mahalll Londn 22 <A.A.l - A J'. 1: Dally 
'- ._..gelince, dış elbiseler Te üzere başka bir mahalleye gider. makamat erkekler için blle tek Sketdı, BoYJet htMme~_.!~raı Be:roilu: Tabime siderken 
-ır ÇaınA • 1 Büyük ' de oauelle ııe mtln&lebet ~e ve Mqelik aokaiı F erü aparlı• "'rtıı -ytr ar, Avrupada bile na- ler, çalışma günlerinden parçadan ibaret olan deniz ma- mumalle1h1 mtlstatll PranA hftki\- manL Telı 40534 

NAMIK KEMALİN 
81İRLERI 

KıymeW edeblyatçılnrımı7.dan sa
deddln Nüzhet Ergun, Namık Kemalin 
§lmdiye tadar hiç bir yerde tntlı;:ı.r 
etrr.emif yeni btrç0k ıllrlerlnl bir ara
ya. topl~ ve bu fevkalade eseri 
meydana getirmiştir. Eserde, Namılı: 
Kemalin dlvanlanndan: All Türkı;eı
dl. Cevdet, Emlrl, Fahrt Bilge nUs
halan ve diğer matbu nüshalar da yer 
almııtır. Kitabın lkincl kısmını: Ka
sideler, tarihler, terldblbendlcr, mil· 
aeddealer, muhammesler, murabba
lar, gazeller, kıtalar, rübailer. mes
neviler ve diğer §llrleri teşkU etmek· 
tedir. 
İntıllp Kltapevl tarafından neııre

dllen bu eser, büyülı: boy, 303 sahife, 
ısa kuruştur. 

AKŞAM 

HOO nrat l'JOO lnıru.t 
'150 • 1450 1 

tOO 1 800 • 
llO • • 

Posta lttfbadma dahU olmı:van 
ecnebi memleketler: Beneıııı: 
HOO. aııı •:vblı 1900. oo a:vııtı 

1000 lruııqtur. 

Telefonlanmııı: BqmrJıarrlrr ıose 
1'aa lflvl: !0115 - ldHe 11181 

Müdiir: Zff9'1 

Cftnaıilibtt %8 - Unu 79 
8. İm. Oü. Öl. İkl. Alı:. Yat. 
E. ,,O:S 9.13 4,4G 8,43 l:! 00 1 5 
Va. U9 5.48 13.20 17,18 20.34 22,2 

tdarebane: Babllll civan 
Acımusluk sokalı No. 13 

Yum aayfiyelerde hoı vakit 
ıeçirmek için methur 

AR SEN 
LüPEN 

BiiJmı •• beyecaah roman 
..-.ı olmJanua t 

• Ba Mri 6 bG)'iik ve raimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kurut-
6 Cildlilc tcılüıni 
bailen alanlar için 

Rafi: "4 lirtidir 
Tnzl 7eriı AKŞAM matbaası 

teh 20681 

n.k yirmi ..... k...-
Bu bponu keeip cAQAM 

Matl>auı Kitap MrriliDe> ae· 
tirir nya ıCSnderineDia fiat 
llzerindaı size yüzde 20 i9kon· 
to yapafaeakbr. 

bıdi ?aalanan asgaı1 bir hadde sonra veyahut pazar günleri, Nev- yolanna müsaade etmez. metının een tanımata unAde oJd~- •••iıııiiiillllıııiıl•••••lii 
tilir. yorkun halle plAjı olan Coney Bir kısım gençler, pazar gün- nu yazmakt& ve de Oualle'6nba~ı!1t~· ---------------------------

Cadd l İsland' gtd l B 1 raya avdetinden llOllr& bu P r l b ] El kt ik T T•• el Pllj e er, hafif tuvaletlerle a er er. uraya yeraltı lerinl Stan sland veyahut New- itarar tttlhaz edllecdtnl Ulve etmek- atan u e r , ramvay ve un 
rer1 lan andınr. Yeraltı şimendi- şimendiferi vasıtaslle bir saatte Jersey ormanlıklannda geçirir. tedlr. iıletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
11ın: nlsbeten daha serin oldu- gidilebilir. PlAjda yan çıplak in- Buralara feribotlarla gidilir. Sey- Arjantinde bir nazi 1-K~ bedell ı6511,38ıı llra tutan Fatih, Beyazıt \'e suıtanahmet tram-
, ... ,.. n bunlarla seyahat etmek sanlar, kannca gibi kayn~rlar. yar muzlkacılar, feribotlarda hal- t ·m·n 4 mensubu vayduraklarında s adet abşnp be-kltme kulübesinin inşası işt açık eksiltme 
14''"ll 01--· ind b' kul bo gaze esı usulü ne ihale edllec<-ktlr. ~ &Uuut icab ederse de fazla Deniz iç e ır aç ş yer bul- kı eğlendirirler ve dinleyenlerden kif d·ıd· 2 _Eksiltme 8/ 8/ 941 cumn g{inii saat 10 da Metro hnnının 5 inci ka-
hale baJJ.k, bunları boğucu bir mak imkansızdır. Deniz yüz bin- para toplarlar. Dönüşte, İtalyan tev. e 1A Al _ Po- tında yapılacaktır. 
tı"~ getirtr. Vagonlann tavanla- lerce kadın ve erkekle o derece veyahut Yunanlı kundura boya- BueınosN -~ 22. < 

1 
· .p) 3 - Muvakkat teminat •488,3511 liradır. 

·"' '\'a t d lil bir azı gazetesı o an ampero 4 - İsteklilerin parasız olarak verilmekte olrı.n şartnameleri levazım.dan ~Yük n lldtörler konulmuştur. tıklım tıklım dolu ur. cılan, beş kuruş mukabilinde toz- m~ıuplarındar. 4 phıı hakkında almalan ve kanunt vesalkl ıuıgarl 6000 Urnya kadar bu ve buna mümasll 1n-
~ Yeldeğinnenı kanadlanna PlAjlarda polisin iki mühim va- lanmış olan ayakkabılan boya~p dilnden ib'baren h1r1ızh~ ve cinayet ıaat işlerini yaptıklarına. dalr veslkalan ve muvakkat temlnatlan ile llii.n 

1eıı vaııtUAtörler b8§ınızuı zitesi vardır: 1 - Alleler1Di kaz· cıwarıar_. arile ~')iat ~P~ta5W. edil• atbı ve ~tte k~ODda hazır bulunmalan. acuaa. 
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T. 1 $ B A N K A S 1 
Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye planı 

KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayı~, 1 Ağustos. 

ı 

3 
2 
4 
8 

35 
80 

300 

3 hcinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAMİYELERİ 

adet 2000 Liralık - 2000.- Lira 1 

,, 1000 .. - 3000.- ,, 
,, 750 " - 1500.- " ,, 508 • = 2000.- " ,, 250 ,, = 2000.- " ,, 100 ,, - 3500.- ,, 
,, 58 " = 4000.- ,. 
.. 20 ,, = 6000.- ,, 

~-.KUŞ TUYUNDE 
~astık, l'orran. Yatalı: kulla nmalı: hern kesenize •ehem de 

s;::d·;.~~r· BiR KUSTüYU YASTIK 1 LiRADIR 
Yastık ;,organlan da pek ucuzdur. Adres: 1.sta.nbul Çakmakçılar 

Ömer Balı oğlu Kuş Tüyü Fabrikası. Telefon: 2302'1. 

Beyoğlunda sabı yeri: Beyoğlu Bu:-sa Pazarı 

TÜRKiYE 

Kızılay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden! 

1 - Cemiyetimim ihtiyacı İçin imali takarrür eden 

Üç nev'i· cewa'an 680000 metre şerit 
28/7 / 941 tarihine müsadif puarteşi gijnü aaat on dörtle latanbulda 
Mimar Vedat caddesinde (Kuılay) Hanında Kwlay İstanbul Depo
su Direktörlüiünde kapalı zarf usuliyle ihale olunacaktır. 

2 - İhaleye iftirak edeceklerin Muhammen elli bin lira bede
lin yiisde yedi buçuk nilbetindelö teminat akçeierini ihaleden nvel 
depC> veznesine yabnnalan fU'llsr. 

3 - - Nümune ve f81'bıameleri görmek üzere talipler her sün 
depo direktc rlüiüne müracaat edebilirler. 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
5/8/941 salı günü saat 15 de İstanbulda Nafia müdürlüRil eksiltme ko

mlsvon u odasında (9476.90) Ura keşif bedelli İstanbul Gümrükleri Başmüdür
liigiı blnnsı tarasa tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni farl,na.me
lerl. proje keşif hulasaslyle bunn müteferrl dliter evrak dnlreslnde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (711) liradır. 
İsteklilerin en az bir teahhütte CGOOO> l!rnlık bu lşe benzer iş yaptı~a. 

dair ldnrclerlnden alınış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vllı\yetıne 
müracaatla oksııtme tarihinden tatil günleri hariç (5l gün evvel alınmış 
ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret odası veslkalariyle gelmeleri. (5896> 

İstanbul Bakkallar Cemiyetinden : 
İstanbul villlyetı hu<iudu dahilindeki halka sattlmak üzere cemiyetçe 5 

No. Uımba şişesi tevziatı yapılacaktır Bu şişelerden Slltmak isteyen bayile
rin <'emlvete mürncaatın fıılmlerlnl kavıt ettınnelef1 mın olunur. 

İst. Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
86 No. lu ilin: 84 No. lu flana ektir. · 

Odun satı.5larına: 
1 - Perakende satı, fiatl olan 560 kuruşa kesme, eve veya dükklna k:ı-

dar nakliye ve istif masrafı dahildir 
2 - Dükldnlardakl kilo ile odun satışı Azami 2,5 kuruştur. 
Kömür satışlarında: 
1 - Nakliyesi perakendeciye alt olmak üzere lklncl ellere yapılacak sa-

tışlar toptandır. (61051 

İst. Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
87 No. lu ll{ın: İst:ı.nbuldakl fızami yapa~ı flyatıı:ın şunlardır: 
Kilosu Cinsi 

81 Kuruş Tra.yka mallan 
75 • T.iP Trakya 
'13 • Izmlr 
73 I> Aydınlı 
72 • Anadolu dnce 
68 • Anadolu ukaba• 
73 • Şark dnce. 
68 • Şark cka.bao 
75 • Erzurum ckızıı. 3 10 beyazlı 
73 • Van ve Erzurum tbeyaz. 
60 • Kara yaka ve koç 

(6106) 

BULMACAMIZ 

] 

2 
3 
4 

7 
--- ·=== 

~~ .·= 
Soldan ı;afa. ve yuk:.uıdan a~tı: 
ı _ Bir sebze - Kedinin başı. 
2 - Ayakta du.muyan zat. 
3 - Sav~ta. 
4 - Tekerlekli blr nakil vasıtası 

çeken. 
5 - Saçları düzelten A.let - Eksllt 

değil. 
6 - Tersi çehrenin alt kısmıdır -

Put. 

AğıroDaro cdffindlör nrl 
RO~IATİZMA, BAŞ, DİŞ SİNİR ve BEL ağnlan ile Soğuk~ 
lığından ileri gelen vücut KIRIKLIGI, NEZLE ve GRİP _.~ 
hklan D E R M A N kaşelerile derhal geçer, icabında ~· 
1 • 3 kaşe ahnır, her eczanede blunur. 

• • • 
H~T AIM~lYJlb AIMll~D~AIM ~@IblJj 
~ I ,,. .,. I S M I Amerikan lıı Koleji A Robert Kolej ER.,. E.,. "'15 ... 
~ ..., _n. : AruvııtlıOy. Tel. 36.160 ... Bebek. TeL 36-3 : ft n. ft rt 

ORTA KJSJM - LiSE K JSMJ 
7 - Bir Musevi fsml - Not&. İngilizce ihzari sınıfları. Ticaret dersleri, Almanca ve Fransızca Kurlan. 
8 - Fakülte tel.si - Çıngırak 
9 - Basamaklı. Elektrik, l\lakine, Nafia, Mühendisliği. 

10 - Mıı.sscdı:m - Sahi.o. Mühendı·s kısmı.· mezunları 3458 sayılı Mühendislik 
Geten buhnacammın halıt 

Soldan sata " yukandan aşatı: kanunu hükümlerinden istifade ederler. 

Al~ka.ı~~n~::·u!t:-A~f.l~du~~- DERSLERE 25 EYLÜL PERŞEMBE SABAHI BAŞLANACAK1 -
sürad. 8- Nu. Tstitıa. 7 -Eri, tit. All. Kayıt günleri . Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9 
8 - Tasarlamak. O - En, Faal~ne, • 12 ye kadar; 8 Eylülden itibaren h er gün 

ıo - Lkt. iten. KIZ KISMINDA YENİ LEYLi TALEBE iÇiN YER YOKTlJit 
Saltanahmec1 3 ncü sulh hukuk hi-

kimliğlnden : 941/lOZZ 'İ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..~a~nu~~ed~e~n~le~r~e~Pr:o~spe~~kt~ü~s~g~o~·n~d~e~n~·li~·r~._!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Müddei avukat Muhtar Mardin! -

kendisine asaleten ve tahtı velft.yetln-
de bulunan küçült kızı Hliceyllya ve
lnyeten vennl.ş bulundu~ 26/6/940 ta
rihli istidada Beyoğlunda Ferlköy ma
hallesinin Hanımoğlu ve Haso sokak
lımnda eski 15, 10 kapı No. lu arsanın 
şuyuunun lzaleslnl talep ve dava et
mekle ıcra kılınan muhakeme netice
ctnde: Tapu dairesinden celbolunan 
2017 /940 tarlhll kayıt suretine göre 
mezkur arsanın nısfı Esadın ve diğer 
nısfı dahi Yanko ile Marikaya tntllcal 
etmek üzere Anestl veled. Kostı Lağ:.>
pulos zevcesi ve İstavrl Tlryakopulo
nun kansı Elenl uhdesinde buloodu
ğu görülmüş olmasına mebni lkamet
gft.hlannın meçhullyetlne binaen mu
ayyen olan muhakeme gününde mah
kemede hazır bulunmak ~re davet 
edildikleri halde gelmemiş oldukların

ZAYİ - Atyonkara.hloo.r Tamirat 
depo bölüfilnden almış oldu~um as
kerUk terhls temremi zayi ettim. Ye
nlslnl alacağundan esıktshlln hükmQ 
yoktur. 
İnobolulu Hüseyin oğlu Hasan Dlnçel 

1 Beyoğlu beşinci noterliği 
Galata yolcu salonu lçin umumi menfaatler namına lstıml!ke ıatı•-· 

muş olan Galata Kemankeş mahallesinin Kılıç Ali paşa caddesinde e~ 
yeni 16 kapı ve 7 harita No lu gayrimenkule 1250 lira tstlmlA.k bede~ 
edilnıfşttlr. 

Mezkür gayrimenkulün mutasamflnrı Slmoel kızı Malko ve 
mukadder bedel 3710 No lu Belediye İstlmlfık kanunun 11 inci madd~ 
blnce tebll~ edilmek lstenilm~ ise de Simoel kızı Malko ve Sokrln& .
gahlan tayin edilemem~ ve bu suretle tebliğ edilememiş olmasına blJl ~ 
tarihinden itibaren kanunun müddeti zarfında takrire gelmediği v~ 
kemeye müracaat etmediği takdirde lstimlfık kanunun 16 ve 18 ıncı 
iktizasınca tebliğ maka.mına kaim olmak üzere lltl yevmi gnzctede il~ ';/ 
mest ve ıııı.nı muhtevi gazetelerden lldşer nüshasının gönderıımestıı 
Ianmla rica ederim. (6098) --~ 

İstanbul Vali ve Belediye R~J 
lıtiml&k müdürü: Ali Yavfl ~ 

İşbu !Ul.nname ne.şir ve ııtm edilmek VP. ilanı havı üç nilsha gazet., ~ 
mtze gönderilmek i.i7.ere talep veçhlle A~ gazetesL ldarehan~~ ... 
olunur. Beyoflu Be~incl No~ dan haklarında muhakemenin gıya- ZAYİ - Temmuzun 17 ncl gfinil 

ben icrasına karar verUmiştlr. İşbu sa.at 11 de, araba ile yük ta.şu~n ce
gayrt.menkulün 17.alel şüyu hakkında ketlml zayi ettim. Cebimde bulunan, 
mahkemeden sadlr olan karar temyl- Hasköy a5kerllk .şubesinden almıt ol-
zen nakzolunmasına binaen nnkz ka- duğum terhis tezkeremle nüfus cüz· ..... 
ran hakkında muhakeme icra edilmek danımı, Ins:ınlyet nnmına o..şağıdakl 
üzere 8/Eylül/941 tarih!M müsadlf 1 adresime göndermesini rlca ederim. 
pnzartesl günü saat 11 de muhakeme Aksi tak.dlrde. yenlslnt alaca~undan 
günü tayin edilmiş olmakla işbu gıyab eskisinin hükmü olmadığını bildiririm. 
kararına beş gün zarfında itiraz edil- 317 doğumlu Hüseyin oıtıu Mustafa 
mediğl takdirde mumalleyhümanın Alan Beyoğlu, Yenişehir Mlnn!ran so
mahkemeyc kabul cdlhnlyecekleri gl- kak No. 35. 

RE OH - SIHHAT - DOCA 

bi muhakemenin gıyaben devam edl- -------------
leceğine k:ırar verilml4 olduğundan 
gıyap karan makamında olmnk üze
re llll.n olunur. 

7.AYİ - 320 senesinde Beyhansul
tan iptidai mektebinden aldıı_tım şe
hadetnameyi kaybettim. Yenls1nl ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

DAKTiLO BAYAN 
Seri Alnu::nca yazan ve iyj Türkçe 

konuşan bi:- daktilo aranıyor. To
katliyan oteli teşrifat müdürüne 

Tah~in müracaat. 

istanbul Defterdarhğından: 
An.karada Maliye Meslek mektebine llse ve orta mektep mezunu olan

lardan müsabaka lle talebe alınacaktır. 
1 - Milsabakalmtlhanına glrecetclerln: 

A - 16 yaşından küçük ve 25 yaşı ndan bUyük olmamalan §arttır. 
B - Askerlik çağında olanların askerllRlnl yapmış veya askerlikle al!-

kaları bulunmamış olmak IAz1mdır. cMileccel olanlar kabul edllmezleu 
2 - Irntlhan evvela\ yazılı ve sonra sözlü olarak yapılacaktır. 
İmtihan programı: 
•He.sap, Tarih, Coğrafya ve medenl bilgiler• 
3 - Lise mezunannın yazılı imtihanı 28171941 tarihine mUsadif pazar· 

tesı günü saat 14 te Defterdarlık binasında ve orta mektep mezunlarının 
yazılı imtihanı 2917/941 tarihine miisadit sl\lı günü saat 14 te keza Def
terdarlık binasında yapılacaktır. 

4 - Orta tahsili olanlardan mektebi muvaf!akıyetle bitirenler 20 Ura 
maaş veya 75 lira ücretle, ilse tahsili olanlardan mektebi bitirenler 25 lira 
maaş veya 85 lira ücretle Maliye memuru tayin edilecektir. 

idrofil Pamuk şirketleri: 
Bahçekapı l'eni Valde Han altında 20 numaralı yaııhaoeyl 

sipariş yeri olarak açmışlardır. ~ 
Bundan böyle asgari ıoo kiloya kadar olan slpa.ri.şlerin işbu • 

verilmesini. Bunun haricinde fabrika larca sipariş kabul edllenıtyeC 
muhterem müşterilerimize bildirir, saygılarımızı sunarız. 

Telefon: 22926 Tel1?rıı.f : Yeni Valde Han İdrofil 

Istanbul Deniz Komutanlığından: 
Den' z lise si ve gedikli erbaş mektebini 

talebe alınacak 
Aşağıdakl şartlan haiz olanlar deniz llseslle gedlkll erbaf 

talebe olara.k alınacaktır. 
Dtnlı lisesine girecek taliplerin: 

1 - Yaşlan birinci sınıf için 15-18 
2 - Yaşlan lk.l.ncl sınıf lçln 16-19 olacaktır. ..J# 
3 - Bu yaşlardan altı ay büyük veya küçük olanlar da kabul ~~~i 
4 - Lise birinci sınıfa orta mektep mezunları alınacaR"t glbl ıaaı--

r incl sınıfında ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 
Deniz g"edlklJ Erbaş hazırlama okulana ıirmrte taliplerin : 

1 - Y~lan 11-17 ola&aktır. .,,,/ 
2 - Bu mektebe llk mektep mezunu alına~ı glbl orta okulun Dl 

sınıflarında ikmale kalııuş olanlar da alınacaktır. 
3 - Tahsilini yalnız bir sene zayi etmiş olanlar da alınacaktır. ~ 
Bu şartlan haiz olup deniz llseslle deniz gedik.il erbaş hazırla~dl ~ 

tuna girmek isteyen taliplerin 15 Ağustos 941 tarihine kadar istanb"" ~ 
lunanların Kasımp~ada deniz komutanlı~ına hariçte bulunanların d• 
halli askerlik şubelerine müracaatları. (5708> 

5 - Mektebin tahsil müddeti 2 senedir. Talebelere, tedrisat ve staj !'••••••••••••••••••••••••~ 
müddetince mektep yatakhanesinde veya Ankarnda velileri nezdinde kala· ı · Mu··cevherat meraklılarınd~ cnklanna göre yevmiye mukabili ayda 20 - 30 lira verllecektlr. ~· 

'iye \TekAletlnce karar verilmiş olanlar lfizumlu olnn vesaikle beraber Def- pli' 
G - Müsabaka lmUhanıI].da muvaffak olup da mektebe kabullerine Ma- ı 

terdarlı~a nümunesine tevfikan noterlikçe tnnzlm edilmiş bir kıt'a truıhhüt Gayet kıymetli bir pırlanta bilezik He bir pırlanta saat 24 Temmus ıl· 
senedi de vereceklerdir. -'!Cınbe günü saat ikide Sandn.I Bedcsieııinde müza~ede ile satıt:uı•"' 

7 - Yukarıdaki vasıf ve şartlar dairesinde imtihana girmek lstlyenler 
2617/ 941 tarihine müsadlf cumartesi günü saat 13 e kadar bir istida ile tah
sil ves:lk:ısı, nüfus cüzdanı ve 4,5 x 6 eb'adında. 2 fotoğrafı hlı.mllen Def
terdarlıipı bizzat müracaat ederek fotoğrafll kabul knrt.ı almalan iU\n olu-
nur. <5493) 

Ankara Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığından: 

Teşkllft.tunız bölgelerln<M! açık bulunan on llra aslt maaşlı muharaza 
memurluklarına mü.sa.baka imtihanı ile memur alınacaktır. Aşağıda yazılı 
~rtlan haiz olan ısteklilerln 20 ağiıstos 941 tarihinde müsabaka ımtlhanı 
yapılmak üzere dllelı:çelerlle birlikte 15 ağustos 941 akşamına kadar bulun
dukları yererdekl gene komutanığa, gümrük muhafaza alay, tabur, gümrilk 
muhafaza müdür ve deniz mıntaka komutanlıklarile bil.§ müdilr ve müdür
lfiklerine. mezkQr teşkilft.t bulunmıyan yerlerde en yakında bulunan gfimrük 
muhafam genel komutanlık teşkilft.t merkezlerine müracaattan. 

. (4406 - 596Gl 
Şartııır: 
1 - Askerllğhıl yapmış olmak, 
2 - Ecnebi kadınla evli bulunmamak, 
3 - Fena hail ve mahkümlyetı olmamak, 
4 - 30 y~ından yukan bulunmamak. 

~BULUNMAZ FIRSAT 
4' 

Ka.dıköyde Mühürdar He Fenerbahçe arasında deniz tenarıfl 
fe\•kalft.de nezaretli bazı yerler satılıktır. ı' 

1 - Kô.glr ve hiç bir tamire lüzum olmadan oturulabilecek ,tJ-' 
odalı bir hane, arkasında birkaç yüz arşın ve ağaçların ıama.nıen 
gelediğl bir bahçesi vardır. p 

2 - Kalorifer ve sıcak su tesl.satını havi, salonlan parke, 1' 
boyalı 17 odalı lüks kArglr blr hnne. garajı ve terastan vardır. 4" 

S - 1500 metro murabbaı, İstanbulda emsaU nadir bulunur• 
nlz kenarında bir arsa. 

İstanbulun en güzel nokt&larında kAln, olan bu yerler mutaf ti" 
hacet kalmadan doğrudan doğruya sahibi ta.rafından satılmak n 
tlndedlr. ,. 

İsteyenlerin Beyoltlu İstikldl caddesi 471 numarada HaŞldl 
müracaatları. 

6 - Boyu 1,64 den aşağı oımıı.nuık, Devlet Demiryollari ve Limanları İ•letme 
5 - En az llk tnhslllnl bitirdiğine dair şehadetname ibraz etmek. 11 
7 - Ata binmesini ve bakrnasını bilmek. :ır 

Topknpı - smvrt yolunun mcbdelnde ynpılncak şose açık eksiltmeye ko
nulmnştur. Keşif bedeli 3361 Ura 62 kuruş ve Uk teminatı 252 lira 12 kuruş
tur. Keşif ve ş.ıı.rtnnme Zabıt ve Muamelft.t müdürlüğü kaleminde görülebilir . 
Ihale 4/ 8/ 941 pazartesi. günü saat 14 de Dalnıt Encümende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarJiılnden sekiz gün 
evvel vllft.yet Nafl:ı. müdürUiğilne müracaatla. alaca.klan fennt ehliyet ve 941 
yılına alt Ticaret vestk.alarlle ihale göhü muayyen saatte Da.lınt Encümen® 
buunmalan. (602'1) 


