
Ankara gönüllü hastabakı
cılar kursundan mezun 

olanların diplomaları verildi 

Sene 23 - N 8174 . ~ o. - Fıatı her yerde 5 kuruş 

lozan günü --Bugün Loza f . 
L· • n za erinın on se-
.ızıncl yıld.. ·· 
:Yeni .. onuınüne müsadiftir. 
tün ruTürklyenin kuruluşunu bü-
bn ?me ta.selik ettiren vesika 
•--~ckız yıl evvel bugün Loıanda 
""'lal ed·ı ış rrı .. 1 ~ ti. Bu iş kolay olma-
ıı. ıbş, Turkiye kendi topraklarını 
;ı a ancı ku tl "" vve erden kurtardı-
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Mahalle bekçileri 
için yeni bir kıyafet 

~abul edildi 
J 

Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

• 
BU SABAHKi 

TELGBAFL.&.B 

Moskova 
üçüncü defa 
bombalandı gı halde Lozan'd b' . .. 

kütAtıa • .. a ın bır muş-
..ı . mucadele etmek mecbu-
~1Yelınde kal t . 

24 
Hususi evlerde yangınlar: 

çıktı, bir kaç ölü ve 
yaralı var 

lık k mış ı. Hatta bır ara-
bUe o~erans müzakeratı inkıtaa 

Uı:;ramıştı. 
lstiıtı~ı h . i:l arbınde cephe kuman-

anı sıratue b.. .. 
bien İsnı uyuk zaferler elde 
l'ansınd et 1nönü, Lozan konfe
gü 1.. a da, karşılaştığı bütün 

ç Uklerı Yenerek b .... k bl l 
~asi zat uyu r s -
ınıııe er ihraz etmiştir. Bugün 
L. t bu zaferin yııa··n·· .. .. -.utlark o umunu 
it Şere ~n Lozan kahramanı Mil
ran h. arşı olan minnet ve şük-

ıslerinl teb .. t . . Lo aruz e tırecektır. 
Ylldö::ı :nrc~nın on sekizinci 
tinive ~u munasebetile bugün 
tinde r~~~e ve bütün Halkevle
lır. ttnıvyu~ merasim yapılacak
t>n . ersıtede bu akşam saat 

Yedıde y 1 Baş k apı acak merasime 
hır ve U Dr. Refik Saydam Da
"- ıye. Vekili B. Faik ö 'ı k 
"'laarıf V ki z ra ' 
ıta.Uye Ve kili B. Hasan Ali-Yücel, 
l'e Şehri e. 11 B. Fuad Ağralı 
<iavet e~ıı<:'e bulunan mebuslar 

h mışıercıir. 
4vıerasım ş h. 

Çalaca" ' e ır bandosunun 
Caktır.gı ~·tlk1aı. marşile başlıya
:rektorü B üteakı~en üniversite 
tıiçtn k t · Cemıı Bllsel, Lozanı 
~hM~ ~~~Y0ruz? ünvanlı bir ht
"raııtr Tan llnacakt.ır. Profesör B. 
2an11 pr fer «Adli bakımdan Lo-

' o eS(j 
<-A.vukat .. r.13. Mekki Gülenek 
tneb gozııe Lozann Ordu 

Usu B A ' 
<ıGazetecı · . hmed İhsan Tokgöz 
faküıtesı gözile Lozanıı, hukuk 
l\teş lle B talebesinden Sabiha 
lik g·· . · Muzaffer Erer <ıGenç-
:.ı oZile Lozan.. m .. . ue kon ,, evzuu uzerın-

llmıalar yapacaklardır. 
Şehriını· d ki " z e ve bütün Tü' ki .JedCkl H 1 r • 

ce Lo a kevleri gündüz ve ge-
l~ınsu1:an zafert münasebetile 
lip ...,. r verecek, konserler ter-

""ecektır. 

----==-----------~---Fin 18 n d i ya -
kıtaları 
ilerliyor 

Almanlar 
Odesayı da 
bombardı

man ettiler 
Limanda bir çok · 
yangınlar çıktı 

Semolenak'te bir Sovyet 
lırkaaı imha edildi 

Japon atatelerine göre, 
Almanlar Leningrad, 

Kief ve Moıkovayİ 
iıgal edeceklerdir 

Bertin 23 (A.A.) - D.N.B. bil
diriyor: 

22 temmuzda Alman harp tayya· 
releri Odesa limanına hücum etmir 
lerdir. Büyük yangınlar çıkarılmıı 
ve ıehrin garbındalti aakert hedef
lerde infilaklar vukubulmuıtur. Pet
rol limanında petrol depolanna da 
isabetler vaki olmuıtur. Limanın bu 
kısmında arka11ndan büyük yangm
lar çılı:an birçok infilaklar mü,.he· 

Son 24 de edilmittir. 
ıaat içinde mühim Berlin 23 (A.A.) - Alman ha-

lrltıvaffakiyetler kazan- va kuvvetleri 21-22 temmuz gece-
dıkları b "ld" • • si, Moıkovadak.i aıkert hedeOerden 

1 ırılıyor 'başka ,ark cephesinde ricat etmek.-
ıı ---- te olan Sovyet kollarına. demiryol-
ıqelainıq 

)eti· b· • 23 (A.A.) - Salahi- !arına, garlara ve tank toplantıları-
t•• 1 ır menbadan bildirildiğine na hücum etmiılerdir. Birçok tank 
le ~re •on 24 saat içind~ Finlandiya ve her türlü nakil vasıtalara tahrip 
~ aıar;, ıark cephesinde yeni büyük edilmiıtir. Atılan bombalardan ba
J:°.i~· q~~akiyetler kazanmıılardır. Bir zıları nakliye trenlerine isabet ede
n·· hucum müfrezesi Ladoga gölü- rek bunları tahrip etmişler ve yol
~ unk farkında ve Sovyet toprakların- dan çıkarmıılardır. Çerkasey ve 
k~ .1. erıdiain • adetçe çok üstün 3000 Kremçung tren yolu kullanılmaz bir 
a ''

1 ılc bir düşman alayını imha ve 

1 
hale getirilmiştir. Hücumlar rıetice

ı:~~:arn~n~a. muhtelif cinsten harp ısin~e Leningradla ~.oskov~ arasın
... nıcsı ıgtinam etmi .. tir Cephe- da ışlemekte olan muteaddıt trenler 
"'1n rn ·· · " · ld k 1 S utcır.ddıt kısımlarında mühim yo an çı an mıştır. 
t>~?et teıekkülleri ihata edilmi,tir. Smolensk' de bir fırka 
ıe,,krl taraftan Sovyet Karelisinde • h d"ld" 
lıa. u ceyı bakımından ehemmiyeti ım a e 1 1 
[)~l birçok yerler işgal edilmiıtir. Bertin 2 3 (AA) - Smolensk 
iti! imanın bütün cephe boyunca çe- mıntakasında 20 temmuzda cereyan 
tn kek ve yeni mevzilerde yerlcı· eden ıiddetli muharebelerde bir 
be~·l teşebbüsünde bulunduğu zan- Sovyet fırkasının tamamı ihata edil-

1 mektcdir. mişti. 
Son 24 Bolşeviklerin ümitsizce yaptıkları 
~ saat zarfında cereyan çıkış hareketleri şiddetli muharebe· 
to cin hav' muharebelerinde ve dafi 1 
"'ap "~ırnız tarafından 8 düşman tay- erden sonra Alman piyadeleri ve 
~ re 1 d·· tankları tarafından tardedilmi•tir. 

uıürülmüştür. "' Sıkı saflar halinde taarruz eden 
So lJclainki 23 (A.A.) _ O.F.l. : Sovyetler daha Alman hatlarına var-
ı VYet - Fin h · · d.. k madan mitralyöz ate•ile yere seril-:ıci • cep esmın un a şam- " 
lu-~aı.ıyetj hakkında aşağıdaki ma- mişlcrdir. iki gün süıen muharebe-

·•&ctt •• ·ı 1 d s f k ear v erı mektedir: Hangoe mu ha- er en sonra ovyet ır asının tama-
•. aaı dcvh k d' y· · · h d'I • t·r <ınii de .-m etme ·te ır. ıpurı mı ım a e ı mış ı • 
"•ki\, Ladoga gölünün şimaliı:ıde Vaşington 23 (AA.) - Rus -
tnıı.kt .n hatlarında muharebeler ol- Alman muhasamatı hakkında Va
tftn; adır. Fin teşekkülleri Pitkaran- şingtona ilk elden gelen haberler 
~nen 11'e eski hududun hayli ilerile- 1 Rus cephesini ziyaret etmek snlahi-

11'arınışlardır. 1 (DC\'3.ınt sahife Z sütun 6 da) 

Moakon 24 (Radyo) - Bu aa· 
bah ne~redller tebliğ: Alman hava 
kuvvetleri üçüncü gece olarak Mos
kovaya büyük bir akın te~ebbüsün· 
de bulunmuılardır. Gece avcı tay
yareleri ve kara müdafaası tayyare
lerin şehre yaklaşmalarına mani ol· 
muşlu•. Dütman tayyarelerinin çoğıı 
şehrin haricine raagele bombalarxıı 
atmışlard:r. 

Şanh sahife 

Taarruza 151) tayyare iştirak el· 
mes:ne rağmen ancak sekiz on tay
yare ıehrin üzerine gelmiş ve bom• 
balar atmıııiardır. Hususi evlerde 
yangınlar çıkmıotır. Askeri hedefe 
isabet yoktur. Bir lcaç ölü ve yaralı 
vardır. Dü,ürülen tayyarelerin mik
tarı henüz bilinmiyor. 

HATAYJN KURTULUŞU Japonya 
Hindiçiniyi 
işgal etmek 

istiyor 

Kiyel tehlikeli 
vaziyette Bütün Hatayda parlak 

tezahüratla kutlandı Besarabya cephesinde 
çok şiddetli bir muharebe 

başladı 

Dün Hatayın, !lleçhul şehidler 
abidesinin açılış merasimi de . yapıldı 

Hindiçini hükômetine 24 Londra 24 (A.A.) - Sovret 
• •• • • • kıtalar. Almanların Moıkova ya 

aaatlık ultımatom venldı doğru ileri hareketine ıiddetle mu-
kavemet etmektedir. Son Rus teb

Antakya 23 (A.A.) - Hatayın tin bir hitabesi takip eylemiştir. Kah
kurıuluş bayramı bugün bütün Ha- raman ordumuzla mektepliler, genç. 
tayda en coşkun tezahüratla kutlan· lik teşkil~tı ve esnaf birliklerinin ge
malctadır. Bu münasebetle Antak- çişleri bu merasimde hazır bulunan 
yada şehir baştan baıa milli roınkle- on binlerce Hataylının en İçten sev
rimizle ıüslenmiı, Ebedi ve Milli gi teze.hürü ile karıılanmı~tır. 
Şeflerin büstlerine yüzlerce çelenk Bundan sonra valimiz Halayın 
konmuı ve güzel bir geçit resmi ya- n\!Çhul şehitler abidesinin açılıı tö· 
pılmıştır. Merasimde baıta valimiz re:ı=.ıi yapmııtıı. 
Sökmenıuer olmak üzere tuğbay 

Hindiçini, halkı hazır
lamak için ilk adımi attı 

İngiltere, Hindiçini ve 
Siam hakkında hiç bir 

emeli olmadığım 
bildiriyor 

liği Smolenak havaliainde oiddetli 
muharebeler olduğunu bildiriyor. 

Diğer •araf tan tebliğ Ukraynada 
Kiycf havalisinde Sovyet askerinin 
tehlikeli vaziyette bulunduklarını. 
fakat Almanlımn bu havalide mÜ• 
him ileri hareketi yapamadıklarını 
bildiriyor. 

Besr.rabyadı. çok ıiddetli muha· 
rebeler oluyor Burada yeni bir Al
man t:ıarruzu inkipf etmektedir. 
Sovyetler bir Alman motörize ala· 
yını imha etmi,ler, 400 otomobil. 
300 bisiklet, 35 top vesaire ele ge
çirmiflerdir. 

Şühü Kanatlı, Hatay mebual•n, Antakya 23 (A.A.) - Bugün 
Adana ye Marq heyetleriyle on Hatayın kurtuluı bayramı münaae
binlerce halk hazır bulunmuıtur. betiyle İskcnderunda altı bölgenin 
Tören(. latiklll marp jle ve pnh iıtirakiyle büyük deniz sporları ya
bayrağımızİı. ıeref direğine çekilme- pılmıftır. Aktam da vali kona.ğında 
siyle baılanm11 ve bunu nlimi.zin 700 ki,ilik bir gardenparti verılecek 
bugünü canlandıran ~ok heyecanlı ve gardenpartiye millt kıyafetleriyle 
bir nutku ile Hatay mebu8U Cevde- köylülerimiz de iştirak edeceklerdir. 

V.,ington 23 (A.A.) - Reuter: 
Öğrcnildiğint: göre Japon hüku· 

meti Hindiçininin tamamiyle Japon
ya tarafından askeri iıgal altına aJ.,_ 
maıım talep eden 2-4 saat müddetli 
bir ültimatomu dün Hindiçini hükU
metine vermiıtir. 

Baltık denizinde Ruı torpidolan 
1 O Alman vapurunu tahrip etmiıler· 
dir. 

Slioeyş kanalı- ! Rasid Ali Geylani 
na akın lran'dan hareket etti 

Hanoi 23 (A.A.) - Reuter bil· 
diriyor: 

F raruız Hindiçint umumi valisi 
amiral Oecoux ile Japon aak.eri he· 
yeti reiai general Sumita, hükUınet· 
!erinden yeni talimata intizaren Ja
pon mutalebatının tatbikahna ait 
hususatı müzakere ediyorlar. 

Hindiçini 
meselesi 

Elkabit tayyare meyda
nına bombalar atıldı 

Rerlin 23 CA.A.l - D. N. B. ajansı
nın bildirdiğine göre, Alman sav!\4 
tıı.yyarelerl evvelki geee Süveyş kanalı 
civarında ve Amer gölü kenarında bu
ll!nan El Kabit tayyare meydanını 
bombalamııılardır. Kışlalara ve tayya
re meydanı etratmdıı.kl çadırlara tam 
Isa.betler vaki olmuştur. İk1 büyük 
yangın çıkmıştır. 

Ayrıca Portsald'e de hüeum edilmiş 
ve bombardımanların muvaffakı
yetle netlcelendiğinl gösteren büyük 
yangınların çıktı.A'ı müşahede edilmiş
tir. 

J,ondra 23 (AA.) - Hava Nezareti
nin tebliği: 

İnglliz bombardıman tayyareleri 
şiddetli baraj a~lerlni geçerek dün 
geee Rhln'dekl düşman endiistrilerlne 
karşı taarruzlarına devam etml.şler
dlr. 

Başlıca hedefler Fr:ınkfurt ile Mıın
helm olmuştur. Garbi Almanyanın dl
ıtcr müteaddit endüstri mıntakala
rınıı da taarruz edilmiştir. 
Diğer bir İngiliz bombardıman te

ııckkülü Dunkerque doklarına taarruz 
cylemı., ve azim hasarlar yapmıştır. 

Ayni gece taarruza uğnyıın hedef
ler ıırasında Rotterdıun ve Ostand 
dokları da "ardır. 
Avcı teşekkülierlmlz, ynptıklıın ta

arruz keşiflerinde Şimali Fransa üze
rinde müteaddit düşman hava mey
dıı.nlarına tekrar taarruzlarda bulun
muşlardır. 

Bütün bu hareketlerde hiçbir tay
yaremtz ka.ybolmam~tır. 

Sabık Irak Baıvekili 
memleketimize ge~iyor 

Hanoi 23 (A.A.) - Verilen Japonya büyük mikyasta 
malumat~ g~r~. Hindiçini ~~~~meti seferberlik yapıyor 
cumartesı gunu Japonya buyulc el-

A ) S b k ı '- çisi tarafında:ı Vichy' de yapılan ba-
Tahran 2'.J (A. · - a ı raıt zt teşebbüsler üzerine Hanoi'ye dön- Londra 24 (A.A.) - (B. B. C.)' 

baıvekili Raıid Ali Ceylani bir müd- müıtür. Bu teşebbüsler Japonyanın Vichy sözcüsü Japonyanın Fransaya 
det evvel refikasımn ve çocuklarının cenubi Hindiçinide yay1lma11 hak· ültimatom verdiği haberini tekıı'b 
iltica ettiği Türkiyeye gitmek üzere kandadır. ederek Hindiçini'nin lngiltere ve 

d .. T h d h )c t ~i•tir. Hindiçinideki Japon aıkeri heye- Amerika tarafından iıgaline karp 
un a ran an are e """ y t• • f' l S . , f '- J ·ı ·· k ld "' • • ının ıe t genera umıtaa nın ev.ıı;a. aponya ı e muza ere yapı ıgı ınti· 

iade mühim taleplerde bulunduğu baını vermeğe çalışmaktadır. Bariz 
.. :1.. k k a •I e rı zannediliyor. brıey varsa o da Franıanın Japonya 

Birbiri ardınca 
bayramlar 

Vatİngton 23 (A.A.) - Reuter: ile itbirliğine Alman tarafından i~ 
Vichy' nin Japon talepleri karıı- bar edildiğidir. 

sında ne gibi tedbirler alacağı hak- Japonlanu cenubi Çinde yerleı
kında hiçbir jı' ar ve iıaret yoktur. meai Malaya ve Singapur ve Hind 
Keza Vaıingtonun hattı hareketi Felemengi için bir tehlikedir. Şang
ha~kında da hiçbir malumat yoktur. hay' dan gelen haberlere göre Japon• 

Evveli Montreus gununu kutla- Ült~matomun müddeti bugün mun- lar büyük mikyasta seferberlik yapı· 
dık derken Hatay ve nihayet l..au· kazı olmaktadır. _ yorlar. Bütün otomobiller müsadere 
aan~e giinle;·in:. Japon hareketi pek yakin edilmiştir. 

Son devrin siyasi tarihinde her bi- V8fİngfon 23 (A.A.) - Bahri- ------
ri mühim muvaffakiyet eserleri olan ye nazırı albay Knox, bugün gaze· Enternasyonal vaziyet 
bugünleri tebcil etmek elbet iyi fey· teciler toplantısında demiotir ki: gittikçe Vahimleşiyor 
dir. Ancak Türk milletinin ilerde de Uzakııarktaki aon inkiıaflar ve Ja-

d ·· k ı 1 ''aşlngton 23 {AA.) - Mebu.san. 
nice r.ice bqarılara ulqacağma ponya a sansur onu muı o ması, mecllsi Hn.rl>lye encfinıeni telsi M. 
eminiz. Bunlar öyle çoğalacak ki, dünyanın o kısmında yeni askeri ha- May, encümenin bugün yaptığı top. 
bir yılı dolduran gÜnlerin adedini rcketlcrin vukubulacağını gösterir. lantıdan sonra beyanatta bulunarak 
qacaklar. o zaman ne yapanz 7 Oralarda bir hareket bakleyiniz. demiştir kl: 

• Hem de bu hareket pek kısa bir «Enternasyonal vaziyet, halkın wnu-
Şimdiki halde bıze en makulü fU zamanda vukubulacaktır. mlyetle zannetmekte olduğundan da-

görünüyor: Montreux konferansile Bu hareketin hangi jstikamette hıı dlddidir "c sürntle vahlmleşmek-
Hatay muvaffakiyeti de Lausanne olacağı meselesini münakaıadan im· tedlr. 
ıulhünün tabii neticeleri olduğuna tina eden albay Knox, bunun gima-
göre hepsini Lausanne günü...ı- kul· le mi, yoksa cenuba mı tevcih ede- ~ Bu sabahki telgrafların 

devamı ikinci sahifede 
lamala. (Devamı sahife 6 sütı.m 3 de) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Geceki ve Ba Sabahki Haberler 
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SAB•wııa .. s .. ı 

'l'BL&B•PLAB 

Harpten son
raki dünya 

nasıl olacak? 
8. Wellea Amerikamn 
düıüncelerini anlatb 

1 • Silahlar buakılacak, 
2 - Yeni bir Milletler 

Cemiyeti kurulacak, 3 -
Bütün milletler iptidai 
madde kaynaklarından 

i.tilade edecek 

lzmir fuarı 
Almanya resmen iıtirik 

edeceğini bildirai 

&.mir 2 3 ( A.A.) - Almanya bü
k um eti Jzm; •• enternasyonal fuanna 

Sebeb, Japon vapurlari- resmen iştirak edeceğini bildirmiş
nın Panama kanalini' tir. Bu maksatla Berlinden gelen mu

tabanıs bir heyet Sergi Sarayında 
geçmelerine müsaade kendilerine ayn)an hususi pavyon-

Japonya 
Amerikayı 

itham ediyor 

etmemek da tetkikler yapbktan sonra Berline 
__ gitmiştir. 

TolEJ'o 23 <AA.> - Domei aJamma İzmir Belediye reisi 
göre, iJI ~talan mab':~ Ankaraya gitti 
~ı:, m&saad~tmetıek aure- lmniı- 24 (Akpm) - Belediye 
tiyle bu npurlar haö:nlda. faıtiı reisi doktor Behçet Uz, Milli Şefin 
bir muamele :rar:ımıt oldutu için Bir- fuar esnasında İzmjri şereflend.irme
letik Ametit&Jı itham etmektedirler. )erini. BatVek.ilin açılma resminde 

Domel aJanı11 lllve ediyor: bulunmaaını rica etmek üzere An-
Bası mahftllere dre. Birleflk Ame- karaya hareket etti 

rita tarafından tatbik edilen l»u ted- • 
blrln hakik1 aebebl .Japonla.n kanalda 
yapılan tamlratm ınalıf,et1nf g6rmetc- Ankara Halkevinde 
ten meneyıemettır. Amerika Hariciye bugünkü merasim 
milsteşan il. Sunmer Welles"in bu 
mesele battmda müphem bir battı Anbra 23 (Telefonla) - Lozan 

Vaşfnrton 24 (A.A.) - N~ elçt- hareket IWbu ettllf ıııll'a .J&p0117a- muahedesinin imzalandığı sünün 18 
Jtğtnde 1np edilecek olan Jetli bir PH- nm 1aU ---- tMdumnamıa :ml- • • -u- - - k Ank a J'Oilun tmıel atma meraalml mün&ae- ....,_...,.... mcı 7uuonumu yann a f&lll ar 
betile Amerika Hariciye müst.qan M. nl ollnK amısanda buJandutu 8GJ1e- Halknmde meraaimle kutlana
"Summer Welles mühim bir nutuk söy- nDmelrtedlr. cakm. Be münuebetle B. Mümtaz 
Jlyeret u.cüymİe demift,lr ki: B. Wellea Japon elçiaini Faik Fenı~ l..oan ha1tlmıda bir ko-

tHi\snünlyet sahıt>I milletler, slllh- JraL-1 ttİ DllflD& yapacak Ye Halkevi amatör-
mlanmayı ve fktlaadi lmllnlan temi- DUi e leri tarafmdan l.tikl&J piyesi oyna-
nat altına almak bere .kAft cletteede va.-.- ıa <A.A.l- Barlclye mtls- nacakbr 
kuvvetli bır mllletıer camiuı vilcude 1 tefaı'1 il. BaDmer weııe., bu --.nı · 
Belirmek için harpten sonra ~ .aaat 20 de ~apon IJblk elçl3f amiral .& _I_ - - iJJ•• L--taL-. 
arrctmelidir. Nomura')ı bıbal eblüftlr. .l'LllK~ ... a gon U ... u. 

Wllaon'un ta.sa.rladıtı Mlllıetler ce- :u Ncımun.. Hariciye Nearetlnde krci karıundan 
mlyetl, Birleşik Amerltada ve dünya- mk ·mt gMien bir zat ddlldlr ye 1 1 
nm diler memleketlerindeki lnaanla- Hariciye Nezaretine davet edildiği.ha- mezun O &n ar 
nı: kör hodbini.iti yüzünden Kim tal- beri tam Amerikanın Japonyaya yeni Ankara 23 (Telefonla) - Ban-
~tltırcB:;'~~~~ :~de:u- bir ihtarda bulunmata hazı~lan~ğını 1 dan bir müddet evvel Yardumeven-
tıne ;: ~,,_ r.ıc .tn d1 .si • r ticra.- «&ıteren allmet.ıerin çola.ld~'l bi.r za- ler Cemiyetinin tefehhüm ile Cebe-

.... n ua once en ya.se. Ye a- mma te..dM etmettedlr . 
it ihtlraslannı tahakkuk ettirmek -ye .&merlta htitWııeU, P~lll tebdld cıde açıla~ Cö~ül!ü Hutabakıca 
ltatiikoyu muhafua etmek mabadlle eden albrt hareket mtinaPbetlle bu- kurıu bugun bıtmit ve mezunlara 
kullanılmış olm:sıchr. rada suDıtbı muhafazull~ ~rl.ta- GenerLI Mulum Boyaan tarafmcLuı 

Bu mllletler Cemiyeti hiçbir zaman mn a~ oldutuna JaponJ&Ja lh- diplom&la:; veri1miıtir. Adedi .f6 ya 
•

11Jsonun fikri mucibince milletler tar edecektir. bulan gönüllü baata'bakac:ılar dahili-
arasında lbun olan dibıeltmelerl sulh ye hariciye ameliyathane ve pan-
ft adalete uygun bir .surette yapma- • • 
la muktedir oıamamlftır. Suriyede mütareke mnanLaned.: tatbikat yapm!f)ardar. 

::~un~~;~ı:ı C::;=:n~; komisyona Gececi Jü.wuı memurla-
n1zamı yeniden teme .taııc.catıan Kadüs 23 (AA) - General ·ı k - et 
zaman, zikrettiğim dil1Jelt.melert müm- JoLn ChryıtaU Suri1e mütareke ko- ı nna ven ece ucr 
tün ~mak için blr teşldlflhn vücudo misyonu reisliğine tayin edilmiştir. Anla:ara 23 (Telefonla) - 19.f I 
getlrılmesl elzem oJacakt.ır. Miitareke müzakereleri cerqan mali )'Ilı MU,...k•Mt Vekaleti 'b&tce-
Bilflhlanmnnın ta~ldl ancak enter- ederken V-ıchy"nin bq mmahuı sinin geceleri vazife görecek liman 

na..c:yonal blr kontrolun sıkı ve tatı bir 1 a1 D d"JI .. k ı ·ı L •• •t tanda tatblTJ sayesinde mümkün ola- o an gener ever ı ac mutare e me.-nur ann.. verı ece11; ucrete aı 

eattır. Bütün milletlerin miısavi .tay- komiayonunda da V.ichy hükGmetini tahsisatın tevzi teklini tespit eden 
naklardan Lstifade etmek haklan ta- tellllil edecektir. yeni hir b.limatname hazırl.ımıştır. 
mnmadıkça müstakbel dünyada sulh, Bu talimatnameye göre 1Ube tefleri-
asla tesi.s edllemlyecektlr. tJ le mmtaka liman reislerine Ye vekil-

Tabll membalar veya bütün millet- Sovye erin • Romanya- lerine her 11öbetçi kaldıktan gece 
lere llzıın olan 1pUdal maddelerin mo- daki sefaret erkani için 100 inzabab temin n kontrola 
nopotu bir mUlet Yeya bir hlilt6metın ' '--la ı 
ellnde bulunduğu mfiddetçe adalet ye • Eawwww 23 (A.A.) - Sovyetle- men!'?" .. ~lanNU ~~ m~ur a~a. 
.Whe müstenid bir dünya nlzammm nn Romanyadalci ıefaret erkanı 'Ve kontrolor.ere Ye tllı laman reaslenne 
temeli mevcud olamıyaca.tt.ır.. memurininden mürekkep 160 l:iti- ve vekillerine 75, müat.akilen çalı-

M . Welles, dünyanın her tarafında lik bir kalilfll dün sabahki trenle bu- ıan liman memurlanrıa ve vekilleri
lr.sanlann emniyet 1çlnde ve torlı:uauz raya gelmit ve burada bir müddet ne 50, liman memurlarına, veltille
~amat anusunda olduklannı söyll- kaldıktan sonra ihzar edilen otomo- rine ve makinistler .fO, tayfa ve 
Jerek. nutkuna nihayet vermiştir. . biJl 1 Sa-L •tm• 1 d" M·- odı.cılara 30 ar kuruı verilecektir. Bu nutuk BirlP.fÜC Amerika siyasi ere rut&mlfa &1 lf er ır. ı . 
mahfillerinde derin bir allka uyan- safirler Saiıkamııtan itibaren trenle Ba talımatname 19.f 1 malt yalı ba-
dumıştır. Çünkü, bu mahfillerde ifa- yollarına dnam edeceklerdiT. tmdan muteber olacaktır. 
ıet edildiğine göre, M. Welles, Amert
.tan hükünıetlnln harpten scıma ta
hakkukunu anu ettlğt 1deall en sarih 
surette ifade etmtı bulunUJOr. Fransada lngilf ere -Finlandiya 

Harp tebliğleri 

lngilir. tebliti 
Kıı.hirt! 23 (A.A.> - İnglllz Umumi 

karargflhınm teblitl: 
Llbyada: Tobnık mıntakasında dev

rlyelerlmizden biri dün gece ço.t de
rin bir nüfuz hareketi yapmıştır. Düş. 
manla mühim bir müsademe vuku 
bulmllfS& da düşmana bir miktar za
ylo.t verdirllmlftlr. Bizim ?.ayl:ıtımız 
hafiftir. 
Diğer cephelerde kaydedilecek bir 

şey yoktur. 

Alman teblifi 

Almanya 
Bolivya'yı 

protesto etti 
Bolivyanın Berlin 

sefirine Almanyayı 
terketmeai bildirildi 

Berlia 23 (AA.) - O. N. B. 
bildiriyor: Lapaz' daki Alman elçili 
Bolivya hükUınetine Alman hüka
meti namına apğıdalti notayı te•di 

Berlin 23 (A.A.l - Alınan orduları etmiştir. 
başkumandanlı~ının tel:ıllği: <Bolivya hükumeti, 15 temmuzda 

Ukraynad!', Alman, Rumen, Macar beni iyi görülen bir adam olarak te
ve Slovak kıtalan dumu~dan düşmanı llkk.i etmediğini ve 22 temmuza ka-
tnl:lbe devam etm"1erdir. dar Bolivya' dan h:ıreket etmekliği-
Şarlc cephesinin diğer tısunıarında . bild" d" B 1. L•·'-• et• b 

bCly\i)c ve küçOk Sovyet grupl&nnm mı ı ır ı. . o ":ya ~u11;um ı, . . u 
ihatası Te imhasına devam edilmekte- hatb hareketı muhik ıoatermek açın 
dfr. hı.atadan kurtulma~ için düşma- hiç bir eebeb ileri aürmemittir. Bu 
nm yant1ğı bütün ~üsler akim ıı.ebebi ne ben ıae de Alman hiikil
kalmıştır. r..::ti bilmemekteyiz. Somadan mat-

Şaşırtma. taarnızlan.ınız neticesin- buata verilen izahatlardan .ebebin 
de, düşman son derece zayiat vermiş- tamamile uydurma o1daiu ve biç 

tn-,:,.._ ---...ı .. de ha.rekflt lAn mucl- bir e.aaa dayanmadığı atiklr olarak 
.l'IU ....-... ~ p - .. L_ L _ _ı,_ 

blnce denm etmetctedtr. Yeni erazl gozauunedıı::au. 
kazandık. Almanya hiiklimeti namma, Bo-

Mtihlm Alınan tayyare teşekkülleri livya hüktimetinin ber t6rlü enter
dltn gece yeniden MofltQvadakl aslı:erl naqoiıal kaideler hiJalma olan bu 
teslaatı bombardıman etm"1erdtr. AA'tr Lattı hareketini fiddetle protesto 
-.e en alır çapta bombal~r hedenere ederim. Almanya hliktmeti de, Bo-
1-.bet eWrlJmlştl!'. Çot büyüt tahri- livyamn Berlin maalahatsüzanna 
bat olmuttur. Çok miktarda yangın . nil . bir dam ld-L--
bombt.lan da atılmıştır. 11te mıyen a o ugunU ve 

Bundan enelki gece çı.tanıan y&."l- üç sün iç~~e. Al~yad~ .çıkmaaı 
lllllann elAn .söndilr1llmemlş oldutu Jlzım geldığinı teblig etmıştır. 
göriilmiftür. Berlin mahafilinin 
İngUlz 191ü11arl açıklannda Alman •• t ) " -

aavQf tayyareleri bet bin t.onıuıc bir ti- mu a aaıı 
earet gemisini '-tlnmtlardır. Bedia 23 (AA) - Yan remd 

KısaRöpor 

Nalıncılıkta • 

Bütün buhranlar ar 
de nalın buhranı ..• Büt .. 
laplar arasında bir de 
inkılabı ... 

Takunya anyorsunuz: 
- Yok, kalmadı. 
- Yenisini yapıan •· .. 
- Y etif tirem.iyoruz. •• 
- Sebebi} 
- Baıka işle me~gu1U.. 
Hakikaten de, İstanb 

lıncılan, takunyacdan. 
bir vadiye aapmıılardır. 
de en uıtalanna kumat 
lüyor: 

- Plaj için, modern a 
hı yapıyormuşsunuz ... 
verdiler. 120 kuruı:ıymıt .. 
baplanmızda gördük. 
ğendik ... Hatta Avrupaın .. 
dak. .• Bana da bir tane 
mısınız) 

iki uıta karşılıkla oturın 
'keserle tahtalan yontuf.ot'• 
rü kumaı ve deri parc;alaıt" 
lıyor. 

Ba,Iannı kaldırmaks 
vap veriyorlar: 

- Evvela, yüz yirmi 
değil. bayan... Fit-tleT 
Sonra da. işimiz çok ... GI 
aunuz ..• • Şimdi siparif 
ancak te,rinievvelin on 
te.lim edebiliriz ..• 

••• 
Haber aldığımıza göre. 

iki ıene içinde ıekiz on bio 
lak küçük bir ıervet yap
hncılaT varmıı. Bunlar, 
getirdikleri modeller .. 
çaJlfAIJ birer modern ay 
halini alm1tlar. 'f .. 

Diin sece Bumber'dekl Uman tMW.- bir ltaynaktan bildiriliyor: l.apaz
tnıa, tncn&erentn dela cenllbunda bu- daki Alman ~e bqm Bolivya 
lunaıı muhtelif tayyare merdanlanna lıükiimetinin hath hareketi. Berlin 
taarruzlar ;rapılmqtır. Iİyast mahfillerinde Amerikan Birle-

A9Cllannuz ft han. dAfl toplanm11 tik devletinin merkez •• cenabt '---------.-..ıı 
!:~:-:"1~!!1:1:. ~= ~merikada~i kiic;ü.k. dev~etler üz~: 
gWz tayyaresi diiştinntlşlerdlr. nnde yaP!1cı. tazyikin hır. teza1türu 

İnC1llz tanarelerl dün gıeee olarak telaW edilmektedir. Bu hu-
batı _ cen':~ muhtelif ~ta Bolivya hülctimetinin görültülü 
Jl!rlere tlçtlt nılktalda mflll1t ve 'beyanab ve Wellea'in rolü habrlatıl-
~ bombalan atmışlardır. maktadır. 

Odesa da bom 
dıman edildi 

ltalyan te,,lifi 
Alman hariciye nezaretinde ıu ci

laet ~dedili)'cw ki, Birletik Amerika J'etini haiz yegane ecnebi ad 
devleti, Amerikada barb haJeti ruhi- Japon askeri ataıelerinin 

Roma 23 (A.AJ - İtalyan ordulan yesi yaratmak istiyor. Avrupanın haberlerdir. 
umumi karargA.hmm 4ll numaralı Amerik.ayı tehdid ettiğine dair Roo- VqingtOGda iyi menba1ar 
tebllRl: aevelt'in tahrikahnan yeglııne aebebi dirildiiine göre bu ataşeleriıa 
Şimali Mri~ Tct>ruk ceplıeaSnde - ki bunun manua ne olduiu Al- lan Kızı.lordunun taktiği 

topçu faaliyeti görillm6ftör. Alman fınd d • b edil d d Lt_ ba 1 .. '-ıe tayyareleri müstehJı:em mevtldekl manya tara an auna eyan - uy u.uan yran ıgı a& 
ta:nare cıin bat.aryalanmn menııe- mittir. - Birleşik Amerika devleti- tedir. Bunlar Sovyetlerin keıı 
rlne hiicum etmlflerc:Ur. nin hududlan ötesindeki devletleri lanm kabil olduğu kadar 111 

Sollum cepheeinde tayy~lerfmlz. de har:f>e tepik etmektir. etti~te.n ıo!'~a muntazam bir 
d6şmanın motörltl 'f'eealtlne ve bara- Berlande fU nokta da kaydedil- çeluldiklermı ve Almanla~ 
kalarma hftcumlarda bulunmuf)ar ye mektedir ki. BoliyYanm kalay kay- ve geriaine hücum ettiklerın! 
buralara isabeti endahtıar y&pmlflar- naklannda.; olan bazı alakalar ela mektedirler. Japon müf&hi 
dırin. Birleıik Amerikanın bu icrabna bil- bu manevralan chariku di18 

gUlz tana~~· rdlrBtngazi fehrinl Jıa91a saik olmaktadır. ettikleri söylenmektedir. 
bomba~ ellOll&l9le · B J" d k. Al 1 • · · J 1 ' - · d Şarki Afrikada dil§man tayyareleri, o ıvya a ı man e çaanın ora- apon ar, ı..enmgra ye 
Oondar'a üınlar yapmışlardır. Zikre dan Lareketine dair hariciye nezare- İşgal edileceği ve Alr.ıanlarlO 
pyan bir yenilik yoktur. tine resmi maliimat gelmemiştir. kov:ıya varac:.ak.Jan. fakat 

F inldndiya' ya "V,, işareti 
nun büyük bir kısmının harp 
lıalinde SoTYet biikıUmet 111 
prkına çekileceği kanaatini · 
mektedirler. AJnl mahfillerde blldlrUdJllne g~ 

.:rr:!:ı;t~~ıyetı ıu sebeı>len1ıın lıgal makamlanni İngiltere aiyaai münue- yiyecek Yan resmi bir Alman ı · l"d • A · 
1 _ Nut .. '-ta, -.a-•e•ef811.ıw.. •--m- .1: .. _ d- .. L-tJ •• 1_ • fÇI ı erı me ..- _. __... .... en......-ye uturen ue enm .:esmıyor tebliği 

masma m&stentd bfitün sulh anlaf- hi"dı· .aler oldu harbe gİrmeaine ta~ 
:;aıannın ttddedDeeett ~enmekte- ___ ...,. lsveç hükômeti yardım s-&.n.üo 

23 
(AA ) .-

r. Leadra 23 (AA) -Lord SneU- etmeğe hazır)aniyor 8-liııa 23 (A.A.) - Yan resmt harp 8 . l ik A :~ 0 

t:r~ ıı.,:~::-r =~:~ Mo.1ro9a 23 (AA) _ T .. : İn dün yaptıiı bq-ata g3re latPJiz LD: ~)'llalı:tan bildiriliyor: cV> har- ~:° gİnn!:in:r :ı~haJe~;r~to'İt 
da. Amerikanın da me.sul1yetı oldutu- Öirenildiiine göre. Franaadaki hükGmeti. uzun tetkikattan ıonra fi IÇlll Alman propapnd .. tarafm- •• lid • T M ~ 
nu itiraf etmiştir. Nutut. Aınerltarun itsaJ mabmlan Alman saraj. antre- Finlandiya ile diplomatik münaıe- Bane 23 (A.A) - O.F.l.: Stok- dan gösterilen faaliyet Berlin aiyati ~k ~- bom _dahooneyl . 

1 d.. :ı. .. _-... --' betl•ini idame ebneie karar nnniı h 1 •d b"ldi ·ıd· .. • ·· F" il lafilJ • d 1 b. d-'- n anın nar e mu a eu wıyanın m-.....,.,ı il,,_ ı&nslmlne po ye bılalannda çıkan aaymz yan- d? m ~ 1 .~ •• qrand e _':~re _,_mt nl- dma,. 1-~rm fe yaı~~L arilmiica_::C duğunu bildirmektedir. 
)ftlrat edeceği teahhiidftnil ihtiva et- ıım}arda·. Ye Alma. ıuhay ve erleri- fakat a,.U zamanda bu kararın hl- ayanın ate yuzun en '!fCA-me&e o - ey11 oır za er teıaıuı;İ ed mekteair. 
mektedir. ne karp yapıLu· eilahla tAaıruzlardan diselerin gidifine nanran her an de- duğu müıkülat dolayısile lıveçte bu Avni maLfillere göre mister 0.01'-

dol .l:.- d·· ::_1 d" ı ___ ı iittirilebileceiini de Fin büktimetine ernlekete vardım edilmesi hususu chill tarafındaa taklid edilmeL iste-
A rikad • • l _ ayı eı:......,,.e UflDUfler ar. qgaı b:l..J:-:_. Dii.. ıt... __ Fi'.!_' ~ ~ 

me a nazı •Jan an aJbndaki Fraıuıanın bütün tehirlerin- ~™'9!1"· er taranan m1an- düıünülüyor. laveçte zahirelerin ek- nilen bu faaliyet acıklı bir surette 

••• 
İngilterede hayat 

pahalılığı Vatia.ton 23 (AA.) - Ayan de Alman askeri ve eiz]i polisi se- d~ya cıd~cek vapurl~a. b~~ aeriai vesika u.ulüne tabidir. laveç mavaffakiyetaidiie uiramııbr. 
meclisi bahriye encümeni reiai M. celeri halk tarafından siz)enmif olan böyle aeyruıefer ru~tiy~ı ':eriJ.ıni- kaaa'balan kullanmadlklan ~ aylık fngilizcede zafer manaaına gelen Lend.ra 23 CA.A.) - Harbin 
Walıh umumt celaede bqanatta b11- aillhlan aramaktadır. Beauniade >:ecek ve kolaylık goaterılmıyecek- et. yağ, teker veailalannı muhafa- cvictory> kelimeainden batka inti- fs';~~~ 0ha~=:n,;;eceS 
lunarak demiftjr ki: bir aece zarfında 28 Fransız tnkif tir. za etmeie •e bunlan F"mllndiya kam manuma selen c.engeance> delerlnln flatl, haziranda s 

Mahrem raporlar• nazaran seçen edilerek kuquna dizilmittir. Bunla- Jn.-:1& reci ba lr ) yardım komiteaine ıöndermeie da- kelimeai de cV> barfile 'batfacLiı sUmlf, 1'10 ten 16'1 ye dÜ4111 
eene içinde bahriyeye ait baza teaiM- rm nleriDde küçük çapta revower •ane ena ar vet edilmiflerdir. l'neç hük.Gmeti. için lngilizlerin cV> miicadeleainden l'abt elblaeli.t k1wnqJarta 
bn buluaduiu yerlerde boquacuJa. •e tüfek bulunmUJtur. mutat tatill.UÜ yapacak bu vesikaların karphğı olan gıda nz seçtiklerini bildiren Londra tlatlnd*t tereftl, bu kazanC1 
nn aebebiyet verdikleri yancınlar .....,. 21 <A.A.> _ Btıkbıet btl- maddelerinin ihracma ruhsat •ele· radyo.anan nepİJab hatnlardadır. haleldar etmlftlr. MübayaahılltilaJJl".i 
r.Jun11 ve kazalar olmllfhn'. Nazile- C!- t hülmmetine ttln benkalara 4 almtol tadılne mi- cekrir. bıtaç eclilecd zahireler. Fha- Alman haiciye nmretinclen 1-- =an ~~in ıı 
tin Amerikadaki umumt kararPlu. ~78 rapor D4lf ~sin~ Hllıum mu- l&ndiya a•il haUuna aiddir. Fınlüe gün .CSylendiiine s6e ,.,.et alhıhe- aebeblnt U::!1tttr e pua 
San Franaiaco·dadır. Deniz malcam- ı.e.ar. JS (A.A.) - Rus **ed :be- tad t&Wlerkıl J'Sll'N1&rl tetllflnde diya otoriteltıTi, kendilerine gönde- nin bütün "-rfteri için yapdac:ak mü- · 
lan Puifik ..Jıillerinde .fOO kadar 19U •vrn+n seneral Go1ıtot ile al- buhmım1Jltm'. nıns ~ ahval rilecelt 11cla maddelerini ancak hu cadelelerin hepli ba netice:re vanm 
Nazi ajanı ba1undufunu tahmin et- '-T <>racan. ~ ,.,.,tıırı "f'Utuu mOstesnadlr. maksada tahais etmeii taallh&d ey· müsterih olabiliriz. 
mektedirler. ae,abatten 1ıa atfam Londra,a d&ı- 1emitlerdir. Reıımt mal.&llerin kanaatince mil- ._ ____ ...;;.. _____ _. 

M. Walah, bozsuncular tarafından mltlerdlr. Be,etin bu lc1 &suı. lloe- Bulgar nazir)ari han olan ~ cV-. "-rfi için laeT 
1ıılr Amerikan zırhhaının ziyama ae- bftda 8ot7et hR6mettne rapor ftr- dinüyorlar İnhisarlar Vekili haıiıgl tarafın daha evy.ı propagan-
l>ebiyet verildiii takdirde bunun fe- mJflel'dtr. Roma 23 (AA.) - Stefui Ardabanda d.ı yapmağa l>at1adağı deyildir. Me-
"1tet. olacaiını aöylemit -ve. ~ahri~e- ajanamdan: Balpr lıiepekili rıloff Ardalaa 23 (A.A) _ Ciimriik sele~ en!~eaan olan tarafı cV> 
~e •it depolan korumak :ıçm m~J A rikad -·L-~1 il~ Bulsa"' ha.riciye namı Popoff. aa- lnhiaarla V kili Raif Kar d . harfinın butün cephelerde Alman 
muhafaza teıkil&b ihdumı İltemif- me an ~uan at 12.30 d-ı Bulpriatana dönmek ve d M L ~ K :memz zaferinin remzi olarali illn edilmek 
lir. Alman diplomatlari üzere O.ti iatuyonundan hareket yanKa m :ıw ulda .. ~-Jd omb a .. b•e fikrinin Almanyada doimut ve ha-

Almanyadaki Amerikan 
memurlari 

5.mtSebutien 23 (A.A.) -0.F. 
1. : Amerikan" konsoloshanelerine 
mensup 616 Amerikan vatanda~ının 
hugün Hendaye hududuna gelmeleri 
lieklenmektedir Bunlar. ıtimalt Ame
ilkadaki Alman diplomatları ile mü-
1*lele edi1eceklerdiT. 

" v: o Ul(U .1111 e ugun u- _ L • b- A d ff ı_ 
Lizbo d" etmit1erdir. I . burada bir .. dd t re.ıı:etin utün vrupa a muva a11; 

n a ~aJyda ._~e mıı ve • . ~u. e o1!11UŞ olma111dır. Bundan böyle mi.-
Usbon 23 <A.A.) - Bhieşitc Amerl- Baden kolorduaanun ~ ı11;tan aonra Artvıne gıtmlftir. ter Churclıill'in küçük cV> ai kerıdiıi 
mbdanb&-~anpoln~..:!!~~.- zayı·ati münaıebetile için kullanılacak yer bulamıyacaktır. 

AUIU .,.._ • ..... - - ~ Tokatta senenin ilk 
muvasalat etmlftlr. Elı:aerlsl tonaolos Lcnulra 23 CA.A.l - Reuter: İyi ma-
'fe tonsoıoout memuru olan bu dip- I6mat alan bitaraf taynülardan ge- buğday maliıulü balyada iki tren çarpifb 
lomatıar muvualatıaıında, enelce ~n haberlere göre. ~ kolordu.su- ,.._.__& 2~ (AA) İl'- b .. d R 23 (AA ) o F 1 h • 
AJmanyanm Vqlngton btiyilk elçlsl nun f&R cephesinde verdlll mylat • ~ :7 _ • - • ~ ug ay oma · · - · · ·: "" 
olup Berllnden tana.re ne ge1:m2ş olan mtbıuebetlle eomtanztda .-e Baden mahaulu 'bugun Kunduz aatasyonun- tren, Baies istasyonunda müsademe 
iL Dtckott tarafından ta.J1ılammtlar- 111AJettnııı clJter flhlrlerinde Al:m&ıı da Toprak Mahllllleri Ofisine mera- etmiştir. Enkaz altından on iki y~ra1ı 
dır. lıa)'l'alı JVIJ& lndlrllnılttlr. simle satdmıttu. ~ıkanlunıtır. 

Bir mubanir arkada~ 
zıaına cAnadolu gençliii 
yor> diye aerlevha k 
.Maluadı cAnadolunun. 
gençliiini beklemekte o 
na> anlatmaktır. Hal 
bundan cAnadoludaki ı 
beklemektedir> manası çı 
Zira, :icaı: eden noktalama ' 
edil mi~. 

Tenkit ipretlerini ihmal e 
meli. 

Bu makamda, cAnad 
geoçliğ; bekliyor.> 

diye yazmab! 
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~KŞAMDAN AKŞAMA,•------------------------------~! -·lll'Bi.r ç:ar~dafl 
insaf ve merhamet 

buhranı Bir leblebinin 

Bekçiler uyandırdığı akisler 
in Bu ~·~bin~k.": derece boz- Adliye Vekili 1 ou·· au·· n do·· nu·· şu·· 
1 ';' bU' Afet olduğu muhtelif fırsat- :i ar:.. ~latıldı: Leblebiye dair yazdığım bir yaxı 
üst ::ı'::' ~~uku düvel kaideleri alt- Dün akşam Ankaraya T h . D • J b Yeni bir kıyafet kabul etrafta akisler uyandırın". Ayni 
ahde m'!tır: ilana harpsiz harpler; hareket etti a sın urmazgıaer eş sene edildi günde bu mesele etrafında iki ma· 
B ' mısaka vefasızlıklar ilh kale okudum. Bunlardan bi>·" arka-
&şınuharririmiz, en büyük 

1ık .•• 17 H h hkuA m ol' J.u d b B h Cah"d "dd 0 

ınani!vi aah d ld y ıının On beş gün evvel Ankarada.n şehri- gun apse ma Ui Vil~yet ve emniyet müdürlüğll. şe- aş~·~ ay !8'. an 1 e aı ır. 
izah ediyord::aM~=lu ulhne gÜzel mixe gelen ve burada bütün adli mü- hlr bekçileri için yeni bir kıyafet ka- Keındısı leblebıyı artık modası geç· 
tahribin telaf"ısi m"'nık•• e 1

1 
t~ her e.sseselerl, mahkemeleri, ceza evlerini bul etmiştir. Bu forma, bugünkü bek- miş, devrini doldurmut, tabü ömrü· 

""at kartılıklı itim:da udn o acalc, fa: baştan başa teftiş ettikten sonra bir Birinci ağır ceza mahkemesi ceza mahkemesine çıkanlmıştır. ~l elbise formalarının tamamen baş- nü ikmal etm~ bir nesne olarak gö-
bir hayatın .. •yanan yem de!a da İmralı ceza adasında tedkl- dün bir düğün dönüşünde vukua Dün Tahsinin muhakemesi in- ka bir şekildir. Bütün bekçUer ~le- rüyor. Neredeyse leblebiyi müdafaa 
rul tu dunyada tekrar ku- kat yapan Adliye Veklll B. Hasan Me- gelen cinayet davasıruı bitirmiş- taç edil.miş. mahkeme; Tahslnln cek aydan sonra yeni rormıı. muclbin- ettiğim için bana: 
cak;aaKı :~~e ~~n kah. il olamıya- nemencloğlu dün aqa.m Ankaraya tl 1m ksı h ce elbiselerini yaptırac~ardır. - Ne? Leblebiyi müdafaa ha? 

~... aunueye acak avdet etmiştir. tir. Vaka şudur: öldürmek kas o a zın are- Yain:z, zaten az blr ucretıe on se- B d 1 bl b" . .. le • 7 
Hudutlarrlar d:u ananrıuy • Vekil, kend!sile gö~ blr muhar- Bundan b·ır müddet evvel Tah- ket ettigvini, fakat ölüme sebebi- klz saatten rnzıa vazife gören mahal- u ~ar .~ e. e. 

1 y'!ors~~ oy mı 
rrıad" • ge .... erden müte- rl ı ızı u le bekçilerinin kendi paralarlle yeni Seru mürtecı, ınkılip dutmanı leb-

ıyerı baskınlar beki '- r m n sua erine aşa~ıdaki cevapla- ' t diğinl kabul etmiş ve ne- l b" . ., d" -•-·- _,_ 
llYllyacaJc. d"" enece-.: .•• Su n vermiştir: sin Durmazgider isminde bir ye ver .. elbiselerini yaptıral:>ilmelcrt im.Un e acı seru... ıye ç ... _c111a 
Hatti d Ufııı.D uyuınıyacak. - Mah~e1!1e ~~~plerl hakkında. Ve- genç Eyü"pte bir düğüne gitm~. tice itibarile beş sene on Y~i ~ haricinde bulunmaktadır. Bunun için Leblebi ve saire ıtibi ,eylerin ye-
m•-' oat Poıtuna hürünrnut·· d.. klletin duşundüğü uılahat ve terfih b da• b. h 

1 1 
kl 

1 
tikt hapis cezasına mahkum 6'rn ..... ;cı. cır.niyet müdürlilğü, bu elblse hnall rine, bay Burh"' Cabidin kendi ta-

... uar tevebbum'· edil .. Uf• ura a ı ç ç en ~·""' ı ı d bek il l 1 bl k l 1 k b • ee, inaa .. ı.ı_ w ecek •.• Böyle- ne vakit vo.pılacaktır? ır Y t• ş n e ç ere zam r o ayı irıyle - ,oko~alar bonbonlar fon-
1..,d -a&A&o magaralara henüz kapı - Büyük Millet Meclisinde bulunan sonra sabaha karşı evinin yolunu ır. olacak formül aramakla meşguldür. danlar, biaküiler _'_ pçiyorı.:ınu.. 
-ı •arnadıw • "d adli teşkllat IAyihasU& on Ura maaş t t d .. vün d tli Bir soygunculuk Bundan başka baçUerln seyyanen B" 1 h b" 
havar biic gı ıpb ai dewelerin ca- almakta olan Ut1pleroen yüz altmış u muştur. Fakat . ug ave . - bir aylıp baıtlanması işl de Dahlllye • !"aena ey. az. de zamana uymak 
Recelerini umlarma maruz korkulu altlSlnın maaşı on bet liraya çıkarıl- !erinden Hamdi ıle kardeşi Sü- muhakemesi VekAletl tarafından son blr tedk.lkten ıçm leblebı yerıne ,okola, bonbon 
leziz • raş.ayıp duracak. Sulhün m:ştır. Büyük Millet ~cllsinin önü- leyman, bir müddet sonra Tah- Birinci ağır ceza mahkemesi; geçlrllmektedlr. Son tedklkler bittik- yiyelim .•. Evet. iyi boş amma. ya 
auriley:1' e~anj •iız tadi, gönül bu- muzdek.l Içthruunda müzakere edile- sinin yolunu kesm'"ler ve üzerine d.. eli~ b" d hakkında da ten sonra bu lş de kati btr karara benim canım leblebi yemek iıtiyor-

Bu ıu:;~yeceğiz. cE-k olan bu kanun IAyUıasının kabul ~ . un ger ır ava bar;ıanacıı.lı:tır. ıa? ... Olmaz aziz inkılap çocuğa 
fenaııiı d:~ ayni vadide diğer bir olunacağını ümtd edlyonnn. KMlple- çullanarak parasını almak ıste- kannnı venn~tir: Bir akşam, O •• •• olmaz ... Sen leblebi yiyemeuin! •. 

ı · rln alelumum terfih! 1.şı yapılacak ıs- mış' ıerdir. tşte Tahsin, bu vaziyet civarda bakkallık eden Hayriye- Pazar .gunu Floryaya ve Kı 1. 1 hl b'd 
nsafın o Y d lahnta dahll değildir. Adliye kltlple- . t .. .. k- 1 64 b" k" • • • ymet ı romanca e e ı en 
Mıaraına, ;r e namı yok mu} • rint hAklmler yanındıı haizi itibar bir karşısında cebınden su~ alı çakı- nin onune çıkarak boğazım sı yarış ara ın ıtı gıttı bahsederken '""lan söylüyor: «İcad 

hıe.idir: ervaaızca cevabı ver- sınıf haline getlrecetiz. Bunun için sını çıkarmış ve sırf bu iki karde- mak suretile paralarını aımağ'a At yıı.nşlanna. Florya ve Çekmeceye edildiği taribtenberi kavrulmut no-
- Yok! rn.zım gelen tedkikat ikmal edilmiş şin ellerinden kurtulabilmek için yeltenen HulOsi ve Halldin mu- halkın raıtbetl günde ~üne artmak- hud halinde k..ılan bu nesne tabii c·· I . bulunmakta.dır. ah tadır. Geçen pazar gilnü, Blrkeel, ·• ..•. ikmal tf-· • • artık 
oı erıni kırpmad .• . k - Milli korunma kanunu ta•"fkatı sağa sola sallamıştır. Bu sallayış hakemeleri dün bitmiş ve m - Ku.ır.r.ıı.pı, 5.'.ımatya ve Yedlkule ban- omrunu e ıgı iÇiCi revaç-

h\~:;'· utanıp arlan~~d~:~~ ızar- YP. müeyyideleri. lhtlktın ne de;ceye esnasında Hamdi de Süleyman keme, her ikisini de ikişer sene llyö !stnsyonlanndan b~ralara giden tan kalkım sayılır.• 
fleleri~nb ıatmak isteyen ticaretha- kadar önlemiştir? da yaralanmışlar, vakaya el ko- dörder ay müddetle ağtr hapse, ~~\c;;:u~t~~tarı altmış dort bln kişiyi ~tc, b~~ndufkl~denbe~ ~e in-
ihti.manılaastıtrd~lar1 1 • kataloğlar gibi - Milli korunma kanunile ihtıktır yan polisler tarafından hastane- mahkumiyetlerini ikmal ettikten Devlet Denılryollan Dokuzuncu İş- san arttı~ 1p. yel 1 e:• ylemel 

1 
kızar-

P enip enıp d"I . cürümleri için ~yet sert bir muhnke- 1 t "d" lüğ" halkın teha.cü .. U mı, e ır. ırzo a. pırzo a o a ı av-
ropaganda m 1 ıneşre 1 mlJ n:e u~lil kabul edllmlştir.Bu kanunun ye kaldırılrnışlarsa da bunlardan sonra da aynı müddet kadar em- ~ ~~ 1:1u ~r 1 ı):• tarif h rlcin:un rulmu, etten ibarettir. Bunun İçin 
Sahifelerini ec~~a an. görüyoruz. ·b~~~ulu dahilinde bulunan d~valarn Hamdi bir müddet sonra ölmüş, niyet nezareti altında bulundu- n~ı ~e:etah;lk etml,ş~ a:rıca c~;: onun devrini doldurup revaçtan 

!eri diken dik çevırance ınsanın tüy- .,,,..an mnhkemelerlmtz gayet hassas .1 v 1 1 k · ı· - d.. • • ı· d ? 
A-

1 
en oluyor· hareket etmektedirler'. Kendilerine Tahsin de katil suçı c agır ru rna anna arar vermış ır. cumartesi, pazar ve pazartesi gunlcrl uşmesı mı azım a. 

le gız arı burunl • te ·dl edil 1 1 ... .. de Hadımkoye hususi trenler kaldır- l 1 "d 1 • d duk -an İçnde ~ı • paramparça, ~ en ş e., surntıe neticelendir- t nsan arın mı e en ur ç:ı agız-
ten erıka .!~:e serilmlf cesetler tü- mektedlrler. E.5asen bu kabil davala- mış ır. lannm çe;ın~i. lezzeti de devam 
tıyor. ı onunde, feci bir halde ya. nn mıktan o kadar çok değildir Bu Karı'lerı·m·ızı"n y · ··f '"d"' ·· g ld" edecektir 

kanunun te.-hlbi teslrl olduğıı k~dar enı nu us mu uru e ı .. · . 
İnsan derhal: ihtlkıln önleyici blr tesırı oldu dd İstanbul Nüfus müdfirlü~üne tayin . Bu~un en kalabalık Amerikan 

1
fe-

- Allah kahr ts• b 1 kablli lnkAr değildi ğu Yüzme şampiyonası mektup 1 an olunan B. HulUsl Eren şehriml7.e gel- hırlennde bile, hele Hollywood da 
nı ..• _ d" e ın un arı yapa- r.• seçme müsabakaları mlştır. Yeni Nüfus müdürli vazlrcsine kaJdınm ortasında tıkır tıkır mısır 

V ıye mırlıda."Uyor. ' başlamıştır. Bugünlerde blr teftişe patlatan, bembeyaz mısır buğdayla-
t • e ıanı• or '-ı" f l ' ' t b ı S S 1 A"anl gm~ k kt 'Pleyenıer· d .. " • rnecı muayı ter- r an C a a t e V z ll stan u u por an ' • • «Belediyeden rica çı nen ır. nnı ııcak sıcak satan beyazlar sciyin-
böyle b" ' utman arı aleyhinde dan: 1 - Bölgemizin yüzme şam- mit satıcılar görülür. Amerikalılar de 
ıarfeder:k duay~ temin için emek piyonluk seçme müsabakaları 26-27 ediyoruz» 2 soyguncu bu beyaz, tıkır tıkır, sıcak eğlenceli-

Netekiın ~C::e'~astbU:"?lf· Adalar mıntakaıında temmuz cumartesi ve pazar günleri --- ğe bayılırlar. En acekci kimseler 
harbin• •. ._, ızım Balkan ha J l ki .. ""ld"' Moda yüzme havuzunda yapıla- Yeni Postahane karşısında Er- mıaır buğdaycının etrafında bir hal-
lirn· . ı ınuteakip, rnütearrızı Zl yo SUZ U ar goru u caktır. zurum hanında oturuyorırz:. Bu ka olurlar, kendilerine uzahlacak 

I> lllı tasvir eden · n rneza- 2 _ Müsabakalara cumartesi gü· han beş katlıdır. Güya asansörü Bir marangozun 60 lira-
ii{er harplerde neırıyatunız vardı. de vardır. Fakat bu asansör bar- mmnnım k~e kağıdını beklerler. 

hep. kend" . ~e.' propaganda, İstanbul Belediyesi müfettlşlerliıln nü 15 de pazar günü 14 de başlana- tanın beş gününde bcYzuklur diye ıını alan 2 kişi yakalandı Amerika ki artık asriliğindtı:n şüp-
fcnalaklar• ıt rnı!letının hedef olduğu Adalar kazasında yaptıktan teftişler caktır. işlemez. Han ile aliikadar yüzler- he edllecek bir yer çayılmaz değil 

aıvar etmekteyd" esnasında francala tevziatında bazı 3 - Seçme müsabakalarına işti- ce iş sahipleri haftanın beş günü "? H l H 11 d 
..... LarF~ıpkat • •. imddi, İt aksine ..... Bı"zzat yolsuzluklara tesndüt edllmlştlr. Mü- rak edip finale kalamıyan hiçbir merdivenleri tırmanmak mecbu- Ruşen ve Hızır isimlerinde iki ar- mıM. e eb wdo ywoo .•• 1 hl b" d 
"''""' fett•~1erin te,.....t ttlkl in k d,._.,. e .... lkl c v Id b Tr d ısır ua av mısınn, e e ı e 
• ..J , vucu e netı"rd"·· h ~ 0>uı e er e nazaran · l LI · . t' d k 1 1 H sahibi n ...... v... g ce. a e aı;ın ıı., .. 
8 '-·et.. ı"ftib .. .agı ta rib•tı bura"ft te\'Zlat evvel hazı ı Ils sporcu şampıyon uıı; ara gıremez. rıye ın e a ıyor ar. an - p to l d nohudun kavrulmu• ,eklidir. Bina-"' ar d .. ....,, . ce r anan - 4 M.. b k 1 kı·· 1 ne vaki müracaat maalesef ls'af revan ryoın c varın a marangoz -. 
çekİnrniYor • e ercesıne ilandan tclere istinaden yapılmamaktadır. Dl- - usa a a ara up er namı- Fıkrl isminde birini dövüp altmış li- ena1eyh ikisi de ayni mahiyette şey• 

• Sıneın ı " 1 · · k d '- ı ı· edilmiyor. Asansör acemi ellere nı. radyol a arını, matbuata- ber arartan rapor işinde de bazı sul- na ıştıra e eccır. sporcu arın ısan-

1 
rasını almı.şt.ır. Zabıtaca yapılan ta- }erdir. Onun İrin m-hur romanct-

lll'ını b , _ istimali " - - · ı bırakıhyor. Binaenaleyh bu hale ... ~ Büt•• 1_ u emre Koymuş. er goruımuşt.Ur. Belediye mil- sıyc oması şarttır. •klbat sonunda iki soyguncu dUn ya- m- mu""ster~ olıun·. • -blebı"yı" y~ un m;ar ı-ı-ı rett~lerı bu h t h blr nihayet verilmesini Belediye- "6 111 JJC ...-ideta ••ili( ı düşmanlar bunda usus a azırladıklan bir 5 - Talebe sporcular müsabaka- kalıı.nmıştır. Suçlular, vıı.kayı mütea- melde asriliiimizden hiçbir ,ey kay• 
uF=•~~ntıyor .• - ıd·alrporTu hBkeilkedtlye drlyasetine vermişler- lara mektepleri namına İştirak ede- den rica ediyoruz. klp Üsküdaro gelerek Osman isminde L _...__ • 

~ca t•-=L- b" · a a a e\·am olunacaktır. b'ılı·r. l Er,urom hanında oturanlar J bir ahb:ı.plarının evinde saklanmış- ucuneyız •• 
lcadar bo h ... uıı ınanın üzerine fU , _ !ardır. Sonra üstad, leblebicilere ıuna 
tık!,, di nı ~'? muvaffakiyetle at- Beşiktaş mıntakasında- 6 - Hakemler: Bat hakem Riza Zabıta bunu haber alınca fca.b eden tavıiye ediyor: 
&an ett~e, ~~ilanca şehri hakile yek- Sueri, hakem Sıtkı Eryar Bekir Ma- KÜÇÜK HABERLER tertibatı ittihaz etmiş Ruşen ile Hı- «Bir leblebici dük.kanma dondur-
dünyaya \il;r. Öğüne öğüne bijtün ki fırınları teftiş cur, Behzad Baydar, Ali Riza Sö- zır evden çıkıp kıı.çm:ı.ğn başladıklan ma, 4erbet, pasta, çay, kahve gibi 

B h ırıyorlar. Belediye mürettlşlerl Beşiktaş mın- zeralp, Nuri Bosut. Metin Baran, * Fatihte oturan dört yaşlarında bir sırndıı. memurlar tarafından ya- yardoncılar alırsa bir zaman İçin 
kaybett!';.P neticesinde beşeriyetin ta~asın~a bulunan fmnlan teftiş et- Kemal Özbek, Fahri Ayat, Suat Er- Halid isminde bir çocuk. arsadaki bit ;~a~:~~~~~~~ı;~klp edilmek suretlle çal(fır ••• » 
biri de,ı~.u~ ehn .hüy.ük. kıymetlerden m lerd r. Bu mınta.kadaki teftişlerde ler, Faruk Birgen. kör kuyuya düşerek, muhtelif terlerin- . Aman ebne üstad ! .. O cehennem 
h .. p esız k ekmeklerin umumiyetle ıyı olduğıı an- - den "'nrtı.lanmUltır. Ikl soyguncu Plkrlden aldık.lan alt-

İaleori ola k ı, insaf, mttbamet lo.şılmıştır. Yalnız rırınlann bir çuval T eniı teavik maçları * E~yu-pte oturan on ya.şlanndıı. Mu- mış llmnın yirmi dokuzunu harcamış- gibi lebleb: fırınmın yanında don-
edilrneaı· l~a hr. Hatta, bunların yok d ld Y !ar. otuz blrl geri alınmıştır. İk1 soy- dbnna nasıl yenir? azım geldi·· • • un an e e ettikler! ekmek miktarı Üç gündenberi devam etmekte ammer isminde bir çocuk fındık ağ::ı.-
naıariyecil • d guu, ıon harbın deltlşmektedir. Bu miktar bazı fınn- cına çıktığı bir sırada müvazeneslnl guncu suçlarını Jtırar etmiştir. Hızır 
ni bir h 1 .erı ••• aha başlangıçta, ye- larda 94 ve b:ızılannda 109 ekmektir. olan tenis teşvik maçlarına bugün kaybederek düsmilş, yaralanmıştır. ne Ru.,,cıen adliyeye verilmişler ve tev-

Eskid u l:f gıbı ortaya sürdüler Beledlye, rırınlann elde ettiği bu de- de Taksimdeki tenis kortlarında de- * Balatta Karnbaş mahaileslndc kl! olunmuş~ln_rd_ır_. __ _ 
denird;.e~: d«~'insafu nısfü.d'dht!» ğlşlk neticeleri tedklk edecek ve se- vam edilmektedir. Şimdiye kadar oturan n. Neslmln kızı Ra.şel, cadde- C d""d""kJ"' 

., .. un 1 de . L 1 k beplerinl araştıracaktır. dömi finale kalan Muhiddinden nin bir t:ı.rarından diğer tarafına geç- ana var u u u tayya-Yasi dinl . ınsaıınz ı yeni ıi- _ _ _ k l İ 
Yıldı. erın Yarısından fazlası sa- E .. başka bugün ve yarın yapılaca mü- mekte iken, şoför Hüseyin Mandacının re er stanbulda da 

renkoyde 1 köşk yandı sabakalar neticesinde Suat Subay, idaresindeki bir kamyonun sadmesine '"b ki ? 
SI>e.~ebi de 'UYmut: Dün, Erenköyünde Etemefendi cad- Hasan Akev. Melih Kutay ve Vedat u!{rıyıırak muhtellf yerlerinden yara- tecru e yapaca ar mı. 

Uf""'·- Jd desinde B ıı . ......ı ıt " Ab d.. · f. 1 k zet lanmıştır. Ankarndıı. yapıldııtı gibi, şehrlmlzde 
lcu ile 

·b· ....... •.• yı ırmak .•• Co··zlen· kor- . a, •• ye a Cuşkte yangın ut omı ına c en ya ın nam - . lls l h tane çıknı ıtr ı in Işe el koyan po • yarn ıyı as - da canavar düdüklii tayyareler tara-
tan "ıst"fu~ek ...• Böylece, ııuukınlık- ış, a yen geç haberdar edll- ler arasındadır. ald r· d akalanarak t d 

' ll11c edı .. h•d f b" v-. mest dolayıslle ateş büyüyerek kıs:ı. Tek BayA-lar arasındaki müsaba- ye k ırmı.,. şo or e Y ın an tecrübeler yapılacatp. söylen-
" ·• ... e e ıran e el zn d kö ~ Aclllveve verllmlstlr. rnektedlr. Fnkat bu hususta alflkadar arrnak ! vv man a şk tama.men yanmıştır. İt- kalarda uzun senelerin şampiyonu ....................................... , k 

Fakat b • . fnlye geldikten sonra ateşin ~trafa si- k. 1 k B İstanbul Atlctİ'ım Ajanlıtından: ma a.mlarda. malümat yoktur. 
Aıurı' a·b·du, :renı hır usul müdu··r?. rayet etmesine mani olarak, oldur.u Bayan Muallaya ra ıp o ara ayan 

1 ~t d k ı; B h .... 1 k d' Aşağıda isimleri yazılı atletler 27/7/ yeni emnı"yet mu""du··ru·· 
Yoru t'l'm e i resimlere bakı- yerde söndürmüştür. e ar goru me tc ır. 941 tarihinde ZOnguldn.lc bölgeslle 

z. Elleri .. ~k 1 Dömi final maçlarını müteakip "f • b } d esiri • - a arı."la bağlanmtı IUıthtHUllUUHllllllllUHlllllUlllltlllltnnllllKWIHlll .. 111- ynpılo.cak atıetlznl müsa.bakalannll.1Ş- vazı esıne aş a l 
erın kafaları birer b" k ı ı K d oynanacak final oyunlarının prog- tırak edeceklerinden. 24/7/941 per- İstanbul Emniyet müdürlü~ne ta-

taçuruluyor V ' • ırer 1 ıç a 8 eme kademe medeniyetlerin mm a~ağıda gösterilmiııtir. rıembe günü saat 17 de hareket edecek yln olunan B. Hasan Sabri Adal yeni 
cihangirleri~. k:n~aıh_le:de, .~üyük i.rnme vicdanında kökleştirdiği İn· Cumartesi finallerin programı: olan Ka~nlz vapuruna yetlimek vnzlreslne başlamıştır. B. Hasan Stıbrl 
eden •ehirlerd .. e~~nı mudafaa saf. merhaar.et atıfet gibi mukaddes Saat 14.30 Tek erkek üzere saat 15 te kame başkanı bulu- dün sııb:ılı .Vilayette Vali ve Belediye 
hladaklar:nı 0~ ta, ustüne ~aş b~ak- hisler ortadan kalkmı, bulunuyor. > 16.15 Tek kadın nan doktor Nurettin Savcıya Galata reisi Dr. Liıtf! Kırdan ve Örft ld:ıre 
IUYmuı: İlerik.uyo~~· . Hıkmetı de Bunl.ar ki, bütün tarihin be,eriye- > 1 7.00 Çift erkek rıhtımında mürncaatlerl lüzmnu teb- komutanlığındn Örfi ldare komutanını 
dehteti İtidi 1

f ıe1 ır eran halkı bu te teman ettiği en ıevgili ve İnsana > l S.4S Muhtelit. Jlğ olunur. ziyaret etnı1.ş~tt_r_. ----
hleıinler; t:ı:-aza mukavemet et- en yaraşan mazhariyetlerdi... Hey- Melth Şamil, Ali).ettin, Kubbi Akkan, 
buk bi•-·ın .... olsunlar; harp ça· bat, yangınnı ateşile kavrulan çı"çek- Havzada spor Selim Yalın. Kiizım SC.cı.siz, Adnan, Beşiktaş Rıılkevinden: Loza.n ve 

~ · ı "b • Cevdet Zevyer. Cevat Tugay, Remzi Monturo zaferini teslt maksa.dile 24/7/ 
• Aynen, ;.!dırım harbinin fel ef erTgıki, kurutlamyup kaldılar. Halvza (A~şalmd) - Hallkevı Akkor. A. Anjus, Necat. Hüseyin Kü- 941 tnrlhln.e raslayan perşembe günü 

11••• Moder s e- e rar aç alan acaba müyes· genç eri son gun er e su spor arına çük Atıl, Gıyas A.kkan, Necdet Ergül, saat 18 de evlmlz salonunda. bir top-
larının fel efn ~~opaganda mecmua- ser ola.-:ak mı? Hangi hayat verici devam etmektedir. Şehrin alt başın· Halil Altındn~, Nedim Etilz, Ferit Bü- la.ntı yapılacaktır. Toplantıda bu mev-

s esı • • b h .• • Ak d'I at> senn sa a ruzgarile? GönüllCTin daki cTers an> ırmağına gi ı e- külmcı:ba.ş, Mehmed Berkok, KAmran zıı üzerinde Halkevi relsi bay Hükmü 
hangi rahm~e? rek. muhtelif ıpor hareketleri ve Tekil, Samim Sıerdıı.roğlu, Ral! Develi- Arkök tarafından bir konferam veri-

( Va - Nü) yüzme müsabakalan yapılmaktadır. o~lu. Dündar Tunç, Halid Anıever. lecektlr. 

Bay Amcaya göre ... 

'V - Tasarruf bonolcııı, parası olan J ... Böyleleri için ne bir kasa ara-

cliatda~da§lar hesabına beni de sevin· ımak, ne bir küp tedarik etmek zah-
r ı bay A · ınca... metı... · 

••• Ne çalınmak korkusu ..• / 

1 

... Ne 

\ v•arl ••• 

• 1 

de lcaybolmak 

o 
o 
' , . 

tehlikesi 1 ... Götür, tasarruf bonosuna ya
tır, her sene yüzde altı peıin faizi 
al, gel evine otur! .• Devlet de mem
nun, millet del ••. 

Hikmet Feridun Es 

* Beyoğlu Halkevlnden: Lozn.n gil
n ünün yıldönilmfi münasebetli& 
24/7/941 perşembe gfinu sant 17,30 da 
Evbnlzln Tepeb:ışındnkl merkez bina
sında bir toplantı yapılacaktır. 

1 - İstiklal mnrşı. 2 - Loza.n zaferi 
hakkında konferans: Ev rclsl B. Ek
rem Tur tarn!ından, 3 - Konser (Ev 
korosu tarafından) Herkes gelebilir. 

••• * S:ı.nyer Hnlkevindcn: 1 - 24 tem. 
muz~ 941 perşembe günü saat 16,30 da 
Bllyukdere Hıı.lkevt spor sahasında. 
Lozan günü münasebetııe fı.zalanmız 
arasında <200, 400, 800, 1500 metre 
4x100 metre bayrak, halat çekme: 
voleybol, basketbol, tek adım, 3 adım, 
yüksek atlama ve gülle) te.!fvllt müsa
bakaları tertip cdllmlştır. Herkes ge
lebilir. Müsabakalara iştirak edecek
lerin mezkiir günde saat 12 ye kad~ 
lslmlerlnl Evimize yazıdırmnları, 2 -
24 temmuz 941 perşembe günü saat 
~.1 de muharrir B. Hasan BMreddln 
Ulgen tarafından blr konferans veri
lecek ve konferanstan sonra gösterlt 
§Ubem.lz tarafından bir temsil verile
cektir. Davetiyelerin Evimizden alın-
ması. 

B. A. - Torunlarımız daha mem
nun olacaklar! ... 
-? ... 
B. A. - İkide bir kazmaya, küreğe 

sarılıp define aramak zahmeUnden 
kurt ulacak.laı; ı _ 



Sahife 4 AKŞAM 

Hollywood'un iç yiizii 

4 haftalık mukavele ile 
ollywood' a gelen güzel

likkraliçelerininikıbetleri 
· Şiın i)'e 

ge lmif;lir. 
it.atlar Hollyvood 'a üç bin güzellik lıraliçesi 

iki veya üçü İf bulmuftar. Diğerleri 
manikürlük yaparlar, iradeleri 

tamamen sukut ederler .••.• 

Bunlardan 
sıgara satarlar, 

za~ıf olanlar 
-8-

Mis Angelina. Lebster pek 
men~mn, pek neşeli idi; kendini 
ltdeta cennette farzediyordu. Fi
lim şirketi tarafından yanına ve
nıen memur ise bilakis suratını 
n"ınıştı. Florey de kızın anlatbk
Jarma ehemmiyet vermiyordu. 
Onu dikkatle dinleyen yalnız 

bcndım. Kız diyordu ki: 

lstila teşebbü
süne karşı 

İngilterede geniş mik
yasta talimler yapıldı 

Londra 23 (A.A.) - Reuterin 
lng;liz ordusundaki hususi muhabiri, 
İngiltercnin cenubundak.i tayyare 
meydanlarının müdafauına müteal
lik tecr6bclerin Ciridin terkindenbe
ri ~n yük.sek mikyaata yapıldiğını ve 
hitama erdiiini haber Yermektedir. 
Ekaeriya Ciride ltarşı yapılan hücu· 
mun İngiltere adalarına lı:arıı yapı· 
lacak hücumun umumi bir provası 
olduiu söylenmektedir. Fakat bu 
hususta esaslı bir farlc. vardır, lngi
)jz adalarmda daha geniş ve daha 
çok tayyare meydanı mevcuttur. Ce
reyan edecek vukuatın çok vahim 
olauğı tahmirı edilmek auretile ek· 
zersizler esnasında sahilin bombar
dıman• işlerini kolaylaştırır kolay
laııtırmaz di:şman paraşütçülerinin 
karaya inmi., oldukları, iini olarak 
müdafilerin muhtelif noktalardaki 
gruplarına galebe çaldıkları, tayya
re meydanlnrını ele geçirmiş bulun
dukları ve lngiliz avcı tayyarelerini 
yere 1""ıhlamış oldukları fnrzedilmiş· 
ti.-. Bu suretle düşman, karaya di
ğer bir takını kıtaat çıkarmağa mu
vaffak olacaktır. 

Bu har. :kiıt ertesi akşam kütle ha-
1.:ndeki kıtaat tarafından tayyare 
meydanlarının istilasını, bu kıtaatın 
deniz tarafından dahi hücuma ma
ruz kalacak limanlara yürümelerini 
hazırlamJ.:i olacaktır. Bu faraziyeler 
yürütülürken filo işe karışmamış ad
dedilmekte idi. 

Bu ekzersizler, başka bir takım 
müdafoa vesaiti ile karşılanacak 
olar. İngiliz adaları istilasına karşı 
yapılmış bir planın bir kısmı telakki 
edilmektedir. Jngiliz tanklarının 
mefkudiyctine rağmen İngiliz lutaa
tı, utesi günü öğleden sonra tayya
re meydanlarını geri almağa ve bu
raları df.•manlardan tathir etmeğe 
muvaftnlc olmuşlardır. 

- Tamamen Denver'li deği

lim. bu şehrin yanı başındaki bir 
köydenim. Güzellik kraliçesi se
çiJdifrim zaman biıtün köy halkı, 
sevinçten deli gibi bir halde evi
mize koştu. Şimdiye kadar bu 
koy halkından biri ilk defa güzel
lik kraliçesi oluyordu. Gelenler
den biri köy · ismıni değiştire

rek buraya Angelin&Yille adı ve
rllmec;inl teklif etti. Fakat Bele
diye meclisi bir müddet beklcn
me<:ini münasip gördü. Köy hal
kmdan bazıları benim hakikaten 
flim çeviı ec~ğime ve yıldız ola
car,ıma inanmıyordu. Bunlara 
konı ratomu göstcrmeğe mec-

bur oluyordum. 

llo11.Ywood'da yerleşmiş olan Fransn ~evuil Robert Florcy 
Ertesi cünü oüşman, limanlara 

hül.um etmişse de sonunda püskür
ti'.Imüştür. Ekzersizlerden alınan 

- Bu işte komitenin ınenfaa- nn dedikodusuna, tcrkettlği nl- dersin kıymt.ti, şimdi ihtimamla tet
· k k' halkın- ti nedir? şanlısının garip nazarlanna ma- kik edilmektedir. Buraya gelır en oy ----------

d:-n hir ÇOb"'l.l bana refakat etti. - Birinciliği kaz~nnc~ki olan rudz kkalmak.disteb~c:. OJ,Akharek~t. Frans· ·z oo .. nu··ıı·u·ıerı· 
Cm·el bir otobi.is kiı alandı ve çl- genç kızın Hollywood da fıl m çe- e er en gen e utun a u. a bag- 1 
çc'..rlPJ 'e süsler.dl. Otobüse binen- vireceği kaydı müsabakaya büyük larıru yakmıştır. 
le:r nr~mnc!a köyi!n muhtan ve rağbet temin eder ve çok alaka l§f)iz kalanlar 
iPtivar m::ırangozu da vardı. Ma- uy~dı~ır. Alın.an 3:11tre ücretleri, O halde burada ne yapar-
rnn~oz buraya gelinciye kadar tacırlerın verdiklen rekIRm pa- lar? 

y<'!c'::ı trombonla havalar çaldı. 1~ bütün masrafı kapatır, kar Bazılan küc.;ük figüranlık ... 
Gelmler bu sabah döndüler. bıle kalır. Daha akıllıları sigara satarlar, 

Yakmda zengin ve meş~ur oldu-! - Ya filim ş:irketlnin men- manikürlük yaparlar. İradeleri 
ğum zaman köyümde güzel bir 

1
raati? . . • zayıf olanlar tamamen .su~.ut 

mektep yaptıracağım. Şimdiki - Kendisine reklam yapılma- ederler ... Bu, senelerdenben böy-
bina pek e<:kiclir. jsı, en uzak köşelerde bile şirke- le devam ediyor. 

Yeni bir J oan Cr a vf ord 1 ti~ isminin ağızlarda dolaşması... - içlerinde hiç muvaffak ola-

G 1 1 tt ki eşri ıŞırket kasasından on para ver- nı yok mudur? 
cnç uzm ana ı arı n 1• • 'mez ve blr ay geçince gelen kıza - Şimdiye kadar üç bin kişl-

yn~ mı>murunun canını Slıd-ı .. . . . .. 
• A 1 W• 1 b't' d' ve teşekkur edılır. Kız ortada yapa- den iki veya uçü muvaffak ol-''rrau. re e yem~gın 1 ır 1 w

1
• 

•• 1 ld·w· . s"uledi yalnız kalır. muştur. Bunlar yıldız degılseler 
gı•"l'le c zamanı ge ıgını o,, . . 
O 1 k V A , muaz - Avdet parası venlmez ml? bile oldukça iyi para kaznnıyor-n ar cı ·ınca enome un - . 

.. ı nundn Florey'le ikimiz - Kontratoda böyle bir ka- Jar... Hollywood'da her taraf gü-
znm a 0 ~ 'k l' el ·ı d l d D ka'dıl'. o da neşesizdi. Söz olsun yıt yoktur. Esasen gelenlerden zellı kra ıç ene o u ur. an-
a· . !hiç birisi geri dönmek istemez. sing'de yan çıplak numara ya-

ıyc. Ne güzel şey, dedim. İhtimal Hcllywood'a geldikten, filim stüd- pan kız, patinaj dersi veren kız, 
bu k17. ·arın Joan Crav!ord'un yalarına girdikten sonra hiç birisi lokantalarda bulaşık yıkı~ kız

. · t t ak onun kadar canlı köyüne dönerek tekrar çi!çl ön- lar hep güzellik kraliçelendırler ... 
yeı mı u acc . t •• " •• t h f t h f bak 

1. d lüğünü giymek, yahud yazı rna- Yuzume oyle u a u a ma-onun ,..ıı ar ... 
_ Saçma söylemeyin, bu za- klnesi başına geçmek, komşula- yın, haydi kalkın! 

vr.llı kıza acıyın. İki ay sonra ını.nNU•-•mnaınruıınnnlllll9l11-ımımıııııııuııı""ııaıııınım~ınuıııaı .. wı11ıııaıı•.-

kendisine otomatik barlardan bi- Bugu··n L A L E s·ınemasında 
risir,de bir andoviç ikram eder- 1 ~--
sc}~ bize minnettar olacaktır. Mevsimin en güzel iki filmi birden: 

Ko~!ra!~:~~ ı:~~!~::~ı. 1 - OüSES PETROVNA ( Tovaritch) 
clındeki kontrata?... CHARLES BOYER ve CLAUDEIT COLBERT'in en Kiizel filimleri 

2 - ASY ADA KOPAN FIRTINA 

Fransız zabitlerinin ku
mandası aljında Alman 
Başkumandanlıği emrine 
tabi olarak harbedecekler 

Vich>· 23 (A.A.) - O.F.İ: Bol~e
viklere karş.ı harbe iştirak edecek 
ohm Fransız gönüllü lejyonuna men· 
sup büyük ve küçük cüzütamların 
kadrosunu Fransız gönüllü subay
ları teşkil edecektir. Bu cüzütamlar 
Fransız kumaındanlığı altında bulu
nacak ve Fransız kumandanlığının 
emirlerine itaatle mükellef buluna
caktır. Askeri cüzütamlnr halinde 
teşkilatlandırılacak olan Fransız gö
nüllü lejyonu cephenin her hangi 
bir noktasında Sovyet kuvvetlerine 
karşı harbedecektir. Her sınıftan 
teşekkül edecek olan büyük Fran
sız kıtaları bolşevik Rusyaya karşı 
harp eden müttefik kuvvetlerin baş 
kumandanlığı emrinde bulunacaktır. 

Askeri hizmetini ifa etmiş bulu
nan ve ari ırkına mensup her Fran
sız gönüllü lejyonuna knydolunabi
lecektir. Bolşevikliğe karşı mücade
le için yemin eden lejyocı gönüllüle
ri müttefik kuvvetler başkuman
danlığana itaat edeceklerdir. Gö
nüllüler Fransız ordu9unun ünifor
masını giyecekler ve subaylar mu· 
ayyen işaretler ta,ıyacaklardır. Er· 
başlar ve asker için ya' haddi 18 den 
40 a kadardır. Subaylar için yaş 
haddi yoktur. 

Cehelüttarık Casusu, Don Kazakları filimleri kahramanı I! Lejyon etranjer' de veya Fransız 
CRECOR DUCHENE'nin CONRAD VEİD ordusunda hizmet etmiş olaın yaban-

Seaae Hayakawa - Madlen Robenaon - ~o T.1aniiii•ikiıi•llll••ıii lcılar da fevkalade olaralt yeni lejyo-

Harpten 
sonraki 
dünya 

Amerikda nüfus siyase
tine ehemmiyet verilmesi, 
muhaceretin meni kanu-

nunun kaldırılmaaı 
fikri ilerliyor 

24 Temmuz~ 

haceret kanununun kakhl1~ 
kifayet edecektJr. ~ 

Sulh gayelerine gelince, ~ 
dört esaslı hürnyetı ileri 

11 bcynelmllel bir siyasi taaııyet 
mi§ oluyor. Rcislcümhur yaın!Z 
si hürriyeti temin etmeği det~ 
kat «dilnyn.yı dn sefaletten !.?. 
matr1» ıstlhd::ı.f ediyor. BirJeşilt 
rlkada ve İngtlterede hnlk~nll'l J 
birisinin asgari hayat sevl~~ 
tında yaşamakta bulunduğU 
lürse bu işin ne kadar mu~ 
duğu kolaylıkla anlaşıla.blllr. 

Relslcümhur B. Rooseveıt'lıl.;;,. 
beşeri temkkiyat ve co~fi 111ıiı'. 
lar kayıdlnnnı düşfuıınekSfZltl ıH ~ 
in..~ kütlelerine yardım ettnf&· 
etmek suretlle, totallter defıe:.ı,r 

------ 1çUmai tesirlerine ve nüfus slfVcJ. 
Profesör imre Ferenczi Nevyorktan rlnln ak.1.-:lerlne karşı koymak 1•1 1 

Jurnal de Qenne gıuıcteslne gön- Relslciimhurwı bu müsbet pi~ 
derd1ği bir mektupta diJıor ki: lebl ihtimal tabl~vt sebepler ~ 

Bu harpte dıemokra.sllerin zaafını ~n B . Hull'un 19 mayısta ~ 
ıa.merı nüfus slyuetlne karşı gös- irad ettiği nutuk ile tahfif ed ~ 
terdlklerl Hınınle atfetmek Mzımdır. B. Hull, B. Rooseveltin söylt 
Cromwell zamanındanberi diğer kı- hU!ıfına olarnk modnsı gceınlş 
talardan denizlerle aynlmı§ ve do- bestil mübadele prensibine ba~~ 
nnnması tarafından himaye edilmek- Han etmiştir. B. Hull'un 1>eyn11ıı r,; 
te bulunmuş olan İngiltere, kıtada temenni de telfıkkl edileblllr. ktl 
meşhur son znferlerinl ta.ummak için nıüstemlekesl olmıyan memıe ı!df 
dalma son daklka.dn silahlanıyordu. mahreç bulmak ve iptidai rn:ı 
Bu tnrihi tecrübe, İnglliz mm ve si- otomatik bir surette herkesin etil 
yasctinc Uiknyıd bir nikbinlik ver- n.mnde buluııdummlt işini kiıtl 'fl 
mlştl. Bu hal 1939 senesine kadar n~ alacak? Hatta New-York 
devam etmiştir. Muhnfazakfırlar, bu g.'.Zetesl, B. Hull'un bu hnYlli.11 
n.sırdide dustuı-:ı. istinaden Avrupadn hayret ediyor ve diyor ki: ,?J ıı: 
hüküm süren elektrUtli hnvanın bir nrnsında aşılmaz gümnı't rnı\~cr 
Alman - Rus hartıile neticeleneceğini nı diken yalnız t-0tnllter devle il' 
ümld ediyorlardı. Amele partisi ise ,itlı. fakat bizzat Birleşik .Amcr &" 
içtimai styn.setıerlni akim bırakma- H~!bukl dost memleketlere ,ı\rl 
mak için bütçeyt fazla yükletmeğl ar- n:ıus:ı.vl ~uamele yapıyor ve btıl 
zu etmiyorlardı. tmden gond<'rllcn mcvnşiyl kO rtı' 

mlyoruz. Uzun zamanlar, st 
Fransız siya.'ieti de realitelerden mübadeleder. ıztırnp çekmiş ol:U\

1 
J 

uzaktı. Onlar Anibal kapıya dayan- yük kuçiık mllletıer bu nutuk 
mış iken haftada 4!l saat çalı.,cıma kında pek çok şeyler söyllyebil r 
meselesini münakaşa ediyorlardı. Amerika !cin yapılması ıazııtl ~ 
Fransa hükümetl, ancak 1930 sene- şey, men'i n~uhıı.cerct kanununu 
sinde alle kanununu ko.bul etmişti. dınnnk olmr.lıdır. Çünk.i bu lt d 
Bu kanun, blr asır evvel kabul ed11- da diğer devletler, taklld curı•rl 
~§ olsaydı belki harbin neticesi İnsanlar için asgnri bir ,se)rriİ 
uzerinde blr te!ılr yapabilirdi Fran- hürriyeti olmadıkça, emval vr t 
sada eksik olan şey, nüfus siyaseti maye mfibaC:eleslnc tmt.Jın yol' 
idl. Almanya, clycvm işgal altında Meni muhaceret kanunu, U<l 1' t 
bulundurduğu memleketlerde 28 işsizliği arttırmış Avrupa ıne;'ll 
milyon erkek ve kadın ameleyi emrl lcrlne sermay..ı ' bulm::ık k p.l 1 
nl?,ncla bulundurmaktadır. Buninr ktı.patmış, sefaleti arttırmıştır. .. 
.munhasıran on milyon askeri teçhiz sanların hareketi boyle tahd•ctıer ~· 
ve teslih ile meşgul oluyorlar. Bunn tında bulundukça, B. Hull'un dil ~ 
rağmen gayri meşgul Frnnsadakl iş·· di;ğü seviye müsavatı nasıl Jı 
siz Fransız r.meleslni de .silfıh_lamna clııcak? Ut' 
yarışında kullruımak için hergun ça- Hnynt seviyesi düşük memıet4 rr: reler aramaktadır. Amerikalılar da rln dumpingl serbest mtibadd 
realist olmağa başlamışlardır. İngll- Jlmlnde tah;mmüJ edilmez, l•ı, 
tereye yapılncak topyekün yardımın beynelmilel bir tehlike oıoc~ 
maarafı tnJunl>ıc göre 50 ve belki de Yalnız fakir memleketlerin harzıt ~· 
l~ mllyar dolan bulacaktır. Bu yü- viyest, zengin nıemlekeUerlnklıtC ~ 
kü her Amerikalı vatandaş yakında tnşmak şartlle devamlı bir sulh trıf 
omuzlarında hissedecektir. fimtd edilebilir. 

Amerika için müdafaa mülahaza- n. Roosevcltın 
sından mülhem olarak bir nüfus si- ve vasıtalarında liberal olan pr ' · 
yasetı gütmek zamanı gelmiştir. Bu- mı yeni u!uklnr açar görünüyor f 
günkü nüfus .sevlyest tehlikeye nıa- mn teknik tcferrüatı .ştmdlde!'l t 
ruz görünüyor. Şimdi bunu muhafaza edilemez. Fakat birçok alimle;: ve! 
etmek mevzuu bahistir. nlslyenler, şimdiden buna çalışı~" 

Askerlik hizmeti planının tatbiki, Anglo-Saksonların galebesi taıtdırl r 
rasyonel bir surette çalıştınl:ı.cak iş- B. Roosevelttn fıkrlnce eldslil>I . 
çiler bulmak, müşkül nüfus mesele- plnn hazırlamak, milletlerin ıı!d: • 
lcrl doğurmaktadır. Gelecek seneden iktisadi, l\tlmni, sıhhi biıtün f:ıfll· t • 
itibaren meslekten yetlşmiş yüz bin- nnı gözönünde tutarak dln:unik 

1 
ıl 

lcrce ıımelc bulunamıyacal;mdan nfifus siyaseti tatbik etmek ın"' !I 
korkuluyor. Blricaç milyon askerin bahistir. Alınacak neticeler, drv~tW 
harbe gitmesi ecnebiler ve zenciler tadlH'lt yapmak için her sen·! js• 
aleyhindeki tahdidatın ve menı mu- tll:ler vasıtasll~ kontrol edilecc:ıttlr 

Ada pazarının g ·· zel 
bir nahiyes : Sabanca 
Meyvası, bilhassa elmasiyle 
olan Sabanca 

meşhıı' 
çok güzel bir yerdir 

Sab~ca gölünden bir görünüş 

- Bu müsabaka Amerikanın 

her tarafında, her sene yapılır ve 
aşağı yukarı dört yüz kişi güzel
lik kraliçesi olur ki günde vasati 
olarak yeni bir kraliçe var de
mek tir. Bir kaç senedcnberi rnü
r.~bakalarda kazanana verilen 
mü ki rat, Hollywood'da filim çe
virmek için bir mukaveledir. Mu
knvele bir aylıktır. Bu müddet 
1.arfında genç laza haftada 500 
dolar ücret ve ayrıca yol masrafı 
verilir. Dort hafta zarfında tec-

gibi büyük yıldızlann heyecanlı filimleri. na girebileceklerdir. Lejyon cuzu· 
tamlarına Fransız ordusunda meri Adapazannın en zengin nahiyea.i 

Teşekku .. r 1 TEŞEKKÜR ol~n umu.mi a~keri ltanunlar tatbik Sabancadır. Sabanca, Haydarpa-

le' 
Dört s~ne evvel tenezzüh tren I' 

rinin faaliyeti zamanında lsta~~u ti 
luların fevkalade rağbet ettık ~-
Sabanca gölü: şehirlileri burııYt,. 
celp jçin kuvvetli bir vesile teşkil e 
miştir. 

. edılecektır. Leıyona ya::ılacak olan ,a - Anknra demiryolu üzerinde şi-
İstnnbul Verem Mücadelesi Cemlye- Ölümü lle bütün ailemiz efradını Fransız ve yabancı gönüllü muha- rin ve zengin bir kasabadır. Saban· 

... __ . •~---:-1 ıAı~.;ı bırnkm1" olan Ik b k d f '-- 1 • UCI;;li ...,.,,,...,w fr B;; .... e Servet Bali<>(: 1 ripler bu kaydı 'kati surette kabul ca meyv::.cı 1 a ımın an CV&.aUl• 

ıiihe mahiyetinde g(ıya bir parça 
filim ccvirtilir. O kadar... Ge
lenlerden hiç birisinin bir filimde 
rol aldığı vaki değildir. Şimdi 

anladınız mı? 

tinden: 
CemlyeUmlzin yeniden küşnd ettiği 

Beykozdakl Subaşı Verem dlspans'eri 
!nklr hastalnnnda.n beherinin ayda on 
beşer lira vermek teahhüdlle gıdaları
nı temin etmek lCıt!unda bulunan Tan 
sineması sahlbi bay İsmail Sekban, 
Opera sinen:ıısı sahlbt bay Kadri Ce
mal, Eczayı tıbbiye ooposu sahibi bay 
Agop Mikallyan ve eshnbı emli\kten 
bayan Feride Kozlko~luna Cemiyeti-

- AnJadım ve korktum! miz namına teşekkürü bir borç biliriz. 
- Dört hafta verilen beşer yüz 

dolar ve gidip gelme masrafı ile 1 * Çocuk Esirgeme kurumu Şehre
b!rlıkte bir güzellik kraliçesi üç mini nahiyesinden: Şehremini Çocuk 
bin dol:ıı a m::ıJolmaktadır. Bu pa-I Esirgeme kurumu menfaatına Azak 

.. . _ • sineması yazlık kısmında 2/ Ağustos/ 
r~yı guzel~ık ~usabak~nı tcrtıp 941 cumartcsı günü akşamı büyük ar-
€d"n ı,omıtc smen;a şırketine ve- Ust Münir Nurettin taratıııd:ın bir 
rlr. konser verilecektir. 

~~un ~~~=sfne :ı:at iştirak ctml; ve bu husustaki temyiz haklarından de ıöhre. kazanmıştır. Buradan ge-
mektup veya telgraf ve telefonla be- şir:ıdiden ferağat edeceklerdir. lip geçen yolcular her mevsimin 
yanı taziyet ederek acılarımıza. ortak icabını. göre meyva alırlar. 
olan bilcümle dost ve akrabaya ayn Buranın bilhassa meşhur meyvaaı 
ayn teşekküre teessürümüz mani bu-ı Aylık tayyare imalatı elmadır. İçte sarfedilen ve trenler-
lunduğundnn en har ve samimi te.şek- Nevyork 23 (A.A.) - Ameri- de yokulara satılan meyvalardan 
l~?rlerimWn Rıllgına &ı)'ın gazete- kan Machinist mecmuası aylık dün-

1
1 başka her yıl 100,000 kaptan fazla 

nızin to.vn:;ısutunu rica cdrrlz. ya tayyare imalatı hakkında aşa- yaş meyva çıkarılmaktadır. 

K A!le .. naFmbın.nk l\1at
5
ulhu?'bui ğıdaki malumatı vermektedir: 1 Sabancanın §Öhret salmııı meyva· 

uşluyu a rı :ısı 3 1 1 l k · 1. 2 5 00 d d k b k d Ö e B r ~I 1 A msnyanm ay ı ıma atı , sın an maa a asa anın ar asın a 
m r 

3 ıo 1 
tayyaredir. Sovyetlcr Birliğininki 

1 
uzanan S.ım~nlı silsilesini teşkil eden 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye! 
Akşam'ın KOÇUK iLAN· 

LARf' nı dikkati~ okursanız 
kendinize en elverişli yurdu 
vorulmadan bulabilirsiniz. 

2,000. İngiltereninki 1,800, Ameri-1800 metre irtifada bulunan Mem-
1.l:anınki 1.500, Japouyanınki 300 lnuniye ve Mahmudiye köylerjnde 
tayya:edir. ltalyada ynlnız yedek içimi mük~mmel tatlı sular bulun· 

:aksam imal edilmektedir. lnciltere 1 maktadır. Bu civarın köyleri hava 
1 ile Amerikanın müşterek imalatı Al- 1 ve su cihetinden yeryüzünün birer 

i
man jmalutına nazaran yüzde 22

1 
tabii cennetidir. Yaz mevsimlerin

fnzla, Sovye~ imalatı ise Alman ima-ide ş::-hirlerden hu havaliye göç eden 

l latına ııisbetle biraz daha noksan- birçok ailelere tesadüf edilmek-.. __________ .. dır. tedir. 

Üç tenezzüh katarı binlerce yo~~ 
ta~ır, yolcular tatlı ve unutulmnz ıJ 
hralarla avdet ederlerdi. Saha.ne~\;· 
tenezzüh maksadiyle gelenlerın . ıo 
tün jst.:rahatlerirıi temin kaygusıY I• 
modern t.ı\Zda gazinolar da yııP1 

mıştı. 

Gölün auyu tatlıdır. Aclapıııo.ı; 
halkı bu auyu içmektedir. Beş ~etltl 
evvel Adapazarı belediyesi au)~ i 
açık bir ıekilde akması vaziyctıtl~ 
göz önünde tutarak gölün kaY0~. 
mahallinden cam borular vaııtn5'1'i 
le auyu alarak müna~ip bir tep~de ., 
depodan ıel.re bol ve flitrc ed!.l;-11'1 
su vermeği düşünmüştü. Bu ınu ~·ı 
iş daha müsaid bir umana te 

1 

edilmi~rir. 



Ebedi talebeler: 
1~3 5 tarihli bir gazete elimize 

geçıı. Bugünkü hudiselCTc naza
~~~ bu gazetenin her tarafı, hatta 
a~ıdı bile merakla seyredilme ve 

degerl.. g 

Bizim c:n çok dikkati · · k b' mızı çe-
en şey . ır resim, bir talebe gru-

pu rc:smı oldu. Bu rcs'ım b' r 
k'"I · · ır a-

u teyı ZJyarete gelen bir devlet 
addmının şerefine "ek'] . 1 

--- - ------

gın nasıl mümkün olduğunu bü
miyoruz amma muhakkak olan 
bir §ey varsa o da talebeliği ken• 
dilerim~ bir i§, adeta karlı bir 
meslek edinmiş, kültür postuna 
yangelmiş bazı kimseler var ki en 
verimli zamanlan fııkülte ile pan· 
•İyon arasında tebah olup gidi
yor. Yazık oluyor tramvay parn
lannal .. 

Nereye gitti: 

Moskovaya 
yapılan ilk 
hava akını 
Reuter ajansı .. 
muhabirinin 

telgrafı 
-----

Kendimizi Londrada 
zannettik. Akın orta 

şiddette idi 
~--

Tiyatroya dair konaşınalar 

Türk sahne san~tkirı yetişmes · ni 
tiren er ermeniler • 

ır 
• 

gecı 

dukça kalnbalık. " ı mış ve o • 

b ~ruptalı:i simalara birer birer Tiyatropervcran münckltidleri-
ik~ aehrkren t~.le~e .~Tasında., tanıdık miz arasında yeni bir tedkik ve 

Londra 23 (A.A.) - Reuter 
'ajan.sının Moskovadaki hususi mu
habiri Miste& Alc.xander Wcrth bil-

Tanzimat ve tiyatro - Kara tahta üstüne ak yazı yazmak 
küfürdür - Bir sadrazam intihap ettirecek kuvvete 

malik olanlar - Tiyatro oynatmak için verilen 
imtiyazlar - Ermeniler olmasaydı Türk tiyatrosu 

daha çabuk inkişaf ederdi 
0 

ç . e Rozumuze ilişti. Bunlar tenk.id cereyanı var: Orta oyUl'IU-
ik' t!~hıe::ıberi hala talebe olan r.un mcn§eini aramak 1.. 

diriyor: Moskova üzerine yapılan 
ilk akın, bize bazı fnrklnrla aanki 
yeniden Londrada imişiz hissini ver
di. Almanlar tarafından gürültülü 
bir tarzda ve tahripkar olarak tavsif 
edilen bu hücum bizim Londrada 
orta şiddette dediğimiz hücumlar· 
dan biridir. 

1'azan: SELAMI iZZET, 
1 cışına ıdi. Üstadlnnn her biri bu oyua Tiyatro sahnelerinde türk

çe c.Gülhane hattı hüma
yun> u okunduktan otuz se· 
ne sonra başlaynbildi. 

H:ılbuki 
0 

• • d . başka bir menşe bulup gösteriyor. 
ri .. .. grup ıçın e resımle- O d ı· 1 t Rorulenlerden bazılar .. 1 .• rıa oyunu nere en ge ırse ge • 
a21lnrı yükııek devlet O:aka:~:: sin, bizim halk temaşaııında oy· 

rınn çıkmı• b' .. b' nadığı rol pek büyüktür. Bu ted- Bu hadise insanı evvela 
şa~ırtır. Tanzimatçı padişah 
ıslahat fermanını okuttuktan 
iki sene sonra Avrupadan 
operalar gelmc.sjne izin ver· 
mi tir . Galatasaraydaki 
Fransız tiyatrosu ile Hırista• 
ki Pasajındaki Naum tiyat• 
rosu faaliyettedir. Padişah 
şehzadeleriyle beraber bu 
temsillere gitmektedir. Re· 
şid paşa genio düşünceli 
bir devlet adamıdır. Dolmu
bahçe silfıhhanesinde muh· 
teşem bir tiyatro binası ya
pılmı~tır. Böyle olduğu hal· 
de sahneye t;:rkçenin gel
mesi için çeyrek asırdan 

fazla bir zaman geçmiş ol
ması şaşılacak şey değil 
midir? 

b. · . "' ırısı ınba•ı olmuş k ırısı b'l Y • ikleri milli kütüphanemiz ıçın 
ı mem ne umum ~d .. ·· ı Arad d . mu uru " faydalı bulmakla beraber bizim 

tdôkk~ e~~ler geçmiş, nesiller, mernkımızı uyandıran cihet §U· Akın, Almanların Moskova mü
dafaaa.na layık olduğu kıymeti ver· 
medik!erini göstermektedir. 

l d "'ı er, fıkırler değişmiş, dost- dur : 
ar u ~an d" 1 
ınuş t h 1 ' uşman ar dost ol- Eli kalem tutan ve bu bahse 
rilmiş, 

8

fa~:~ ~~k.ılm~kş', taçlar dev- aklı yatan zevat neden hep orta 
l:kanlı h" l" ızım 1 1 tanıdık de- oyununun geldiği yeri araştırıyor· 

Dafi b:ıt<ıryaları korkunç ve fası
lasız bir surette uğulduyorlardı. Bü
tün halk evlerinde veya ııığınaklar
da bulunuyordu. Yalnız çatılarda 
yangın gözcüleri, tenha sokaklarda 
yalnız askerler ve polisler kalmışb. 
Arasm. bir askeri otomobil veya 
sıhhiy" otomobili geçmekte idi. Teh
like işareti verildiği zaman bir çok 
sesler işittim, fakat bu seslerin hep
sine cmaneviyatınızı bozmayın, he· 

mıınu~lar~ı~ tnlt'belikten kurtula- lar da birisi çıkıp: cYahu, bizim 

Ccızctele · d b. . meşhur, güzelim orta oyunu nere-
bi bitmez rı~"k e ı tehıkaları gi- ye gitti?> diye sormuyor! .. 
hay • u enmez bir tahsil Böyle bir araştırma, eminiz ki, 

atına sap) k ld k 
la ılıyor s·· ~nıp a ı lan an- evvelkinden daha meraklı. daha 

oy e uzun bir talebeli- faydalı olncaktır. 
ı • '" n·11•nnu11n• ., ırııı ırıınııımnııı•ııııımııınmııııııımııırıııııııııııııııııııınııııııııınıııııınııııııınııııımr 

1 yecnrık.nmayın, vaziyeti sükunetle 
1 kar~ılayır> diyen sivil müdafaa teş-
1 kil;;tına mensup kaclınlıırın sesleri 
hakimdi 

Bira:- sonra kulağımıza alışık bu-
lunduğumuz sesler gdmeğe başladı. 

spor faaliyeti 
Geçen srnckı ıo. • 

Fnınsacta maulublyetten sonra 
l!>k"ar b tı>Or fnallyeU yavll4 yavnş 
ıt " p~~aını.ştır. Bunun delili Pa
oırnası ver an birçok mnç yapılmakta 
Yoınıann .:;:rblnlemeydanlan ile stad
g!.dlr, rce halle celbetme-

En ziyade at 
turncıcrı Yllnşlanna ve tenis 't1z tncv ~~I r;~~~ôsterllmektedlr. 
an ve e~len sonra su spor-

Son gUnl~eı.erı rnlı'bet bulmuştur. 
raf' Alma ve Austerlıtz 

köprfılerl arasında sen nehrinde ga
yet mul.nnt.an blr e~lence ve yanş ter
Ub edilmiştir. Yarışlara cihan şampl
Yonlanndan Karon ve Mnrsel Thlcl 1Ş
tlrnk etmişlerdir. 

1924 olimpiyat oyunlnnnn sahne 
olan Colombcs stadyomunda. hafif at
letizm Parts şampiyonluğu karnrl~tı
nlmıştır. Burada gösterilen kudret 
artrk Frnnsızlann harptenberl munta
za.m blr surette spor hayatı sürmekte 
oli!uklannı isbat etınlşt.lr. 

Evvela Alman bombardıman tay· Sathi düşünülecek olursa 
yareler!nir. çıkardığı gürültü sonra şaŞJlacak şeydir, fakat o 
da bilhass.l, saat iki ile üç arasında zamanki zihniyet incelenirse bu çok hepleri rneyda"la koymak için söy- tiyatrosu:ıun sahibidir. 
şiddetleren ve yangın bombalarının tabii görülür. lüyoruz. Süflörle oyun oynatmak imtiH\ZI 

d k 1 1 f·ı· k B b h d · d v 1 Ermeniler olmasaydı Türk tiyat· da, gene sadrazam Ali pnsanın 
patlamasın an çı nn ses er... n ı a u a se 01r ynz ıgımız yazı ıı.r· 

bvmbaıarı daha seyrek patlı)•ordu. dn da .söylediğimiz gibi, [ I] bizde rosu daha çabuk inki~nf edecekti. himmeti ile Naum efendiden sonra 
Yangınların söndürülmesi için alı· körükörüne bir tiyatro düşmanlığı Çünltü: Agop Vartoviyana geçiyor. 

nan tertiba~ın mükemmel olduğu an- vardır. Nasıl ki Abdülmecid tiyat· cAbdülmecidin Dolmnbahçe sa· Gedikpaşa tiyatrosunun kurulma-

Naum Tiyıı.trosunda bir bıllo 

~vrupanın müstakil kalmış devletleri 
merlkn lta ı 

laşılıyordu. Birkaç yangından çıkan roya gidiyor diye söz olmuştur, nasıl! ıayındaki tiyatroya getirttiği ope:-n sına önayak olan Direktör nnmiyle 
alevle· semnY' hnfif surette aydın· ki, Abdülaziz devrinde de, tiyatro-,ve operet heye•lerinin mızıkasını o maruf Ali beyin, bu tiyatro ile yn
lı.tıyordu. } Iücuma teşebbüıı eden yu cGünahı kebair> den sayıp yak- zaman sarayda teşkil edilen: Hnde- kından ;ıJakadar olan E.krcM. "ın-
200 Alman tayyare.sinden büyük bir mışlardır. Bunun bir sebebi sahne- mei hassai şahane> heyeti teşkil edi· mık Kemal, Ebuzziyn Tevfik, . em
kısmır ın Moskovaya gelmeden geri nin gavur icadı oluşudur. Sefaret-jyordu ... Saıaydn yetiştirilen bu is- scddin Sami, Agah, Fehmi, Ah
dönmc~e mecbur edilmiş olması Al- I hanelerde ve hele gayri müslim ce· tidadlı Türk genı;leri gitgide ecnebi m ed Mitot beylerin sahneye bir 
rr.anların kendilerine lüzumundaa I maat mekteplerinde tiyatro oynan-

1 
sahne artistlerine ufak tefek rollerde Türk sokamamalan o zaman Tı"rk· 

fazla itimat ettiklerini göstermekte- mış olması tiyatroya karşı nefret 
1 
pekala arkadaşlık edebilmeğe baş- ]erin ;- mükemmel orta oyunu Gy

dir. Bazı Alman tayyareleri şafak uyandırmıs oll\cnktır. İkinci bir ae- lamışlardı. Bu suretle sauıy tiyatro· namnkta olan Türklerin - dq,ıu• 
sök~ük~en sonra da fnaliyet1erine de· hep de, bütün gayretlere rağmen 1sunda ecnebi sanatkarların oynn- daa doğruya ıiyatro ile meşgul olmn
vam e~işle~d.i~. . . gerikafnlılı~ın devam etmek,te olm~-: dıkları operalarda ~ür.k gençleri ~.e larının. hoş görülmeme.ıinden el-, 1, 

Sunıncr Weı r clye mWıteşnrı B. rana;1: M:ıdcnclllk, demircilik mcn-
bulunuyor- A • k<.'tldlnec bazı ifşaatta ı1 sueat, saatçilik. İsviçre 22 kan~a ny
be. ı dt>vlctıc:rupada mustakil kalmış nlmıştır. 
bir ıstııtı h aleyhine Almnnyanın 1 Et ve süt memleketi olduğu halde 
~unu blldırt.reketı hazırlamak.ta oldu- ) elliye, sütlüye karışmamağı, büti.hı 
<lırdı or. Bu da alaka uyan- m.evcudlyctlnce prensip ittihaz ettiği 

Baraj ateşının hıç arknsı kesılme· sıdır. Tanzımat fermanını okumaga rol alıyorlardı... Mıllı snlme teııkıl Ermcnı hegemonyasındAn ileri t"l
d.iğ.i içb Sovyd gece avcı tayyarele- giden Reşid paşanın çoluğu ve ço- etmek . şP•cfini kazanm~k onl~rın ' miştir. 
rmır, Moskova üzerinde düşmanla cugvu ile he1fıllaştıi:'1nı, kara kuvvete 1 kalblcnnde yer aldı. Bılhnssa ote-1 B . h. 1880 . k d 

d ki 
. 1 . . k l d b · · h • b' 1 • k u ın ısar sen esme · .ı ur 

'rürkl e lçln, harb!n at.eşile kavrulan Avrupa-
lctı r h~~<'rt.:ı.rn.f, bu müstakil dev- da. İsviçre daima vaha halinde k:ıl

çarpışma ı arı zannedılmekte ise knrŞt koyabilmek ıçın me tep ta e- en en tıyatroya ususı ır n u a d . . rı·· 1 d S ·· ·· .. h .. E · ·ı 1 · T" k 1 evam etmış. su or e oyun oyna-
t: lov~~t gunduz ve gece avcı tay- besine yazı yazmak .. u~.erc tnkş ta ta lgoste~:nl rmenıhaı .e c.n ~ençk ur! •mnk imtiyazını a1nn Güllü Agop 

ınıı.tı ven nda aşaCıkl mücmel malü- mışt.ır. 
Yoruz: ••• 

yare erın .. ı akının zararını büyük verilirken. cKara ustunc n yazı sanat ar arını e emmıyct e arşı ı- ı d . d "h . G il" 
nisbette ve müeııııir bir surette t~h- yazmak küfür nlumetidiu itirazını' yorlardı... Hademei ha"a amatör- ı Aevrın e nı ay~~ .. ~~\·;;e:ış, . u v u 

3 - PORTEKİZ: İspanyayı bitaraf- dit drİıeğe muvaffak oldukları mu- önliyebilınek gayreti ile: cMekkede, )erinin hazırladıkları türkçe piyes b golp trupunab"lhur erAbed .. gırme k•e ••• 
1 - İSVF..c >.etıcrtnden b Iskandin~\')'U memle-

447 8G4 kll iri olan Isvcç krallığı 
Yon 74 blnom~trc murabbaıdır. 6 mil
kl't.ın erazıs~~~u:ıu vnrdır. Bu memle
lık denizine ' ,olen dağlanndan Bal
kade.nıc k d \e Botni kor!ezlne doğru 
Daı, lrnıean cnıe iner. Bu topraklar 
rarında ' !'iten, Tornea nehirleri ta
eJnr V n sulanır. En büyük göller Ma
"<ı.n~ın:~: ve \'ctter'dlr. I.sveç, dağlık 
ları hub ~çlıdır. Cenubu şarki ova. 
vardır ~batça munblttlr. Çok demiri 
Mn:ırıt d anayli pek inkişaf etmiştir. 

S l' ileridir 
on M · 

tnanya h dlseler esnasında, İsveç, Al-
lun ın arp s:ınayll lçln lcab eden bü 

CVadı y ti ti -teınadly e ş nnek gaycsile mü-
da lılm C'n çalı.şmıştır. Flnlô.ndlyanın 
Bonra ~n safında harbe girmesinden 
İsveçte ş maide •blt.nrn.r. denebilecek 

n gayrı mcmlf'ket kalmamıştır' 
••• • 

l:ırd:ın sayınak doğru olur mu? Bu . h 1. b' t• nş amış ve ı assa urre ·z.a 
1 

hakkaktır. Medinede ve sair Arabıstnn ava ı·, a:r. ır zamar: sonra saray ıyntrosun· 1 .ı • • • • • • - • 
menı eket, slyasctile mihvere bağlı S l" ,. .. l"k . . d ld _ ibi> dendi";ini. Süley- •da temsil edilmiş, mu\'affnkı:ret ka- rıamdı ve lsmaıl efendı gıbı sanat-
kaldığındnn ve :ınc:ık İngilizler tara- ta ın ın gun u emri sın ~od u~u g k b' g k lzanınıqtır > [3] ı kiırlar, imtiyazın ruhuna halel \; ('r· 

fındnn ... -•ımemek · """'ı'm şeraitini M s ı· manıye ekı me te ıne sıra, nrn v • k • · h d · ı· ""°' • b-:r oslı:ova 2 3 (A.A.) - ta ın, . . k d v 1 meme ıçı'l ~a r.ı e e Euf or uz o)• 
bozrnamnk 1çln harbe iştirak etmedi- d" .. d f k . . f 

1
.1 M s tnhta harita gıbı levazım oy ugun- Sonra ne oldu? Milli ıınhoe tesi· 1 v b 1 k [" · h glnd un mu :- aa omıserı ııı n ı e o - • • ..d h I . I S namnga a ıyara · ·.rmenı egemon-

' en, Almnnynnın müsC'llnh tehdi- kc-vadt. bir günlük emir neşrederek, dan şeyhlslam~ .mu a a esıy e e-, sine çalışan g~nçler padişaha sui· l yasını bir d ereceye kadnr kırmış-
dine ~na.ruz kalmasa gerektir. Onun t t . I . . -cc a"cıları- lim Sabit efendının onları kaldırtıp kasd hazırl:yorlar iftirasına uğra)·ıp la d 
lçl~, Isp:myayı geçerek Portekize ge- arassu se!vıs erının. g~ • •V. • v r ır. 
lelim: Portekiz Garbi Avnıpada yegfl- nın, da fi bataryalarını kullanan top- rocalıktan vazgeçtıgını unutmnma· ~agıldılar h ve. ld87(,T'~enk <':5in~ kadar ScLimi İzzet Sedcs 
ne bit.o.raf memlekettir. çuların ve. projektör servi5lerinin ta- ıyız. . tıyatro sa nesın e ur ısmınc raı-

Asor ve Mader a.dalarlle birlikte, yok kuzu ııayesinde Moııkovnyn kar- Türk t~y1~ırosubnun1 ~erdı knlmb~~ındın 1 lnkn?.1~.dıAhl87d6 Fdah ilk büyiik Türk 
r.ıesah:ısı 91,943 kilometredir. Nüfusu §1 yapılan akında Alman tayyarele- el n ku\'Vet ı ııe ep e:ın _en,. ırı e a to~lu 1 ır.ke ke imb - o da er
da 6,450,000 kişidir. Douro, Mlnho ve rinm oağıtıldığını söylemiş ve itfaiye çtimai hayntt~ g~yrı .. mus ım nnas~- menı er e ço sı ı r ıtası olduğun· 
Tage nehlrlerile sulnnır. İbcrlk dağla- teşkılii.tına da ayrıca teşekkür etmiv- rın, hele ermeılerm on safn .geçmış dan :-: sa~neye ~ıktı. 
~~~! g::~~:;~s1lelerl yer yer bu mem- tir. Du teşkilatlar tnrafındnn ittihaz elmalarıdır. cK~hve ve bakkallnn 1 M.ıllı Turk tıyntrosunu kurmak 

f ed.ılen tedbı'rler sayesinde dü.,man ile Rum, modası ıle Fransız, paltosu ,azmıyle ortaya atılmış olan hademei 
A rikadaki, Asyndaki Te Okyanus 5 1 ı ı Al h adal:ınndaki Portekiz müstemlekeleri tııyyarı: teşekkülleri püskürtülmüş ve ile . n.g~l~z. birahane criy e ma~· I ~ss~ g:n.çlerine vaki .iftir~y~ erm~-

eskl mfistcmleke imparatorluğunun yalnız münferi . tayyareler Moskova ~usıkısı ıle ltnl~an ".~ lsp~yol, bek-

1 

nılerın ı~tıs:nar etmcdıklennı temın 
nncnk bnkl~lerldlr. Portekizliler, bu mınlll-:asını:t. kadar nüfuz l'tmeğe çısi ve hamalı ılc Turk hır lstanbub etmek guçtur. 
bakiyeyi muhafaza edebilmek lçln, İn- muvaffalr olmuşlardır. doğdu diyen B; Barcill~s'in. h.u. 6.öz- Suriye katoliklerinden Mi§cl Naum 
glltercyi kendilerine tablt müttefik L d b ] d" • • • J "ne Urquhart ın 'u sozlerını ılave f d' . k • · savmıslardır. on ra e e ıye reısının erı . . . E .1 h . e en ı tıyatro oynatma amtıynıına 

1 f 
edebılırız.: «. :rmc:nı er er :zam~n sahipti; öylesine ııahipti ki, 1859 da 

T oulon limanına 3 F ran
aız torpido muhribi geldi 

Vid.y 23 (/ .. A.) - Toulon'dan 
bildirildiğine göre, Quepard, Va
letıe ve Vauquelin Fransız torpido 
muhripleri Toulona gelmişlerdir. 
Amiral l..aborde harp gemilerine gi
derek mürettebatı ııelamlamı~tır. 

te gra J sarayın ve vılayctlerdc paşaların ıs- Alt d- · A LeJ" ıı k" d t v • I un un reıı; ın ıns oy e aç ıgı 
Londra 23. ~A.~) - Londra tinadgahı olmuşla~dır. Reaya_ 0 .ı:ıa- tiyatroya bile iz.in vermedi ve ka-

belediye medısı reısı, Moskova be- ları, ticari işlerdekı meharetlen, turk- pattı. Sahne sanatı ile be b h -
ı _.., . . v d k" 1 f T" k 'd . . k ra er sa euiye r~ıs~ne aşagı a 1 te gra 1 çeye vukuftan, ur 1 arecııımc ıy- ne ticaretini de ellerin.de tutan bir 
göndermıştır: metli yardımlnrda bulunmalarına sınıfın T\l··rk ••hne aanatk" 1 · • 

M k k ld 
v I-' • .1 t • .... ar arı } e 

os ovanın maru7 a ıgı zarar- ııebeptir... -.atta ermem er, serve • tı'une'-te o' 'ıuv · " " ı· 1 
Lo d h ık . t. d • ,...-- x Ki gunu gorunce te aş an-

dan dolayı n ra a ının sempa· leri ile, işgüz rlıklarıyle ,oır sa ra- mamalarına ) ı_ 1 · · 
·ı .. M k h Ik b'ld" . . . le k d b'I ve on ann nevc:s erını 

b. er!nı edos. ovaB a ına •• ı ır~ehn~- zam intihap (c2tt]uecc u retc ı e baltalamak için ellerinden gelen her 
zı nca erım ... u gayn ın~nı . u· maliktirler.> . şeyi yapmı~ olmadıltlanna inamla· 
cumların tcsad~f ve tehlıkelerıne Böyle bir devirde ermcnilerin ti· maz. 
aynı zamanda hız de maruz bulun- yatro pazarını da ellerinde tutacak· Türltlerin oyun oynamalan ne 
rnaktayız. Muk. ave_m.etin verdiği if- lar-a •u'"phe yoktur, naıııl iti. tut· • d k d 1 1 ... y 'er an ve ne e anuncn memnu e-
tihar duygu an e sıı:ı selamlarız. So- mu -lar ve ermenice temsillerin müş- ğildi. Pekala orta oyunu oynuyor-
nuna kadcır birlikte dayanacağız. ter'ışs·ı azalıncava kadar 1869 a ka- 1 d 2 • M h d d d - ar ı. ncı a mu cvrinin cü-
Zafer bizim ir. dar türkçeyi ;ahneye •okmamışlar- celcri, komikleri, mukal!idleriyle 

Anglo _ lranian petrol dır. kuvvet bulan o devirdeki orta oyun-
Ermenilcri bir tarafıan Türk tiyat· lan, Ermeni tiyatrolarının esasen 

kumpanyası Japonya ile rosunu başlatmış olmakla öğmck çok kuvvttli bir rakibiydi. Türk ak
mukaveleaİnİ feshetti ederken bir taraftan da Türk tiyat· törlerden teşekkül edecek bir sah-

Lo d 23 (AA ) H 
. . rosunu başlatmış olmakla öğünmek ne kumpanyasının Ermeni tcmsille-

n ra . . - ancıye . d k' b ·· t · t r - d.. A zaruretindeyız. Ma em ı u saııatn rini kökünden söküp atacağına şÜp· 
mus eşarı mıs er ~w. un vam l d 1_ • 'lk ·· k h k 

[11 Bu bru.se dnir çıknn mnkale
lcr: 7. 11, 14, 16, 19, 22 temmuz 
tarihli sayalanmızdadır. 

[2] B. Bareilles. Conı;tnnti
noplc - Urquhıı.rt - Tanzimat 
1 inci cild. Sah: 643. [Ziyaeddin 
Fahri Fmdıldıoğlu 1. 

[31 Refik Ahmet. Y kın c;nğlt\1'• 
da Türk tiyatrocu. Sah: 161 7. 

Moskovadaki Finlandiya 
sefareti erkanı 
hududumuzda 

Stokholm 23 (A.A.) - O . F. 1.: 
Moskovadaki Finlandiya eefareti 
memurini henüz Türki}•eye vasıl ol· 
mamışlardır. Halen Türk • Sovyet 
hududunda bulunmaktadırl r. Fin
landiyadaki Rus saferetine ve kon
eoloahanelerine meneub olan 182 
kiıi bccıüz Helııinki de bulunmakta 
olup perşembe günü orad n hareket 
edeceklerdir. Moskovadaki Danİ• 
marka aefiri ve sefaret e~kanı Tür
kiyeye vasıl olmu_şlardır. 

Orada keza Türkiyeye gclmiı 
olan Kopenhaguaki Rus sefareti me
murları ile mübadele edilecektir. 

Ar jantinin tedbirleri kamarasında sorulan bir suale cevap onlar sarılmıı ar, ma emıı;ı l tur • c yo tu. Bu ise elbette ki ermeni-
vererek Anglo - lranian petrol kum- çe eserleri onlar oynamışlardır, §~ lerin işine gelmezdi. Bucnos-Aireıı 23 (A.A.) -0.FJ: 
panyasının, Japonya ile aktedilmiş halde Türk tiyatroııunun temelim Devlet idaresini perde arkasında Arjantin hükumeti dahiliye nnz.m, 
olan ı 940 tarihli anlaşmayı feshetti· onlar atmışl:ırdır. ve çok kere de perdenin önünde hükumetin umumi nümayişlerde h.ı-
ğini söylemiştir. Bu anlnşmaya göre Bu kabulü ve tasdiki zarwi bir ha- ellerinde tutan, .işgüz.arlıklıuiyle bir tiplerin ifratkurane nutuklar söyle
kumpanya Japonyaya senede ı mil- kikat haline geldiği için üstünde sadrazam intihap ettirecek kudrete melerine mani olmak için müfritle
yon varil petrol satmak mecburiye- dunnıyacnğız. Ancak soracağız. malik olan bir sınıfın Tiirldc:ri sah- rin tahrikatını şiddetle tenkil etme
tinde bulunuyordu. cAcaba ermeniler olmasaydı, Türk neye çıkarmamakta güçlük çekme- ğe karar verdiğini ııöylemİ§tİr. Mu-

rrı k ~ı~as (Akşam) - Sıvasta sıcaklar ,iddetlenmiştir. Halk serinlc
c; ~ kçın m•sire yerlerine gidiyor. Pazar günleri bilhassa Paşa fabrikasi 
rı~· • . alııbnlık olmnktadır. Buradaki ıelale herkeae •erinlik veriyor, Res-

ın112 bu 1· 1 . .. . 

Diğer bir suale cevaben mister tiyatrosu daha mı geç doğardıh m~ olduldan da muhakknktır. maileyh, hükumetin asayioin ihlal 
Law, Orta Şarktaki lngiliz petrol Bizce hayır. Bunu bir baltil.:ati Hoca Naum efendiden sonra bi- edilme.sinin öni.ine geçmek maksadi-
me?1bala~ından Ja~onyaya 1941 sc· körü\örüne b~ltal~ak için de~il. na n.hibi Ye ~cr?.1~!edar olarak ge- 1 le naııyonalistlerin tertip etmif oldu ... 
ne8ınde hu; petrol ihraç edilmediiini ortaya a11I haluk.ati çıkarmak, Turk ne bır Ermem goruyoruz: Abraham ları İçtimalara iki ay müddetle m• 
beyan etmiıtir. - tiyatrosunun aeri kalmuındalU eo-- Yaı&m7an pap. Bu ;ı.at Gedikpapletmit oJduiunu ilave eylcmiotir. şc a cyı goslerıyor. 
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, HER AKŞAM WIT 
'BİR HiKAYE 

A 
iki kız kardeş i ,, Japonya 

Hindiciniyi 
• 

işgal etmek 
• • 
ıslıyor 

Pllij yolundan asfalta. doğru yürü-ı dilini çıka.nyor, gülil10r ve sanki on.-. 
yorlardı. Genç ikız kısa b1r erkek pan- Jarla nl_!-Y ed~u. • 
talonu giymişti. Kahve rengi <k'rL<;i ile Bu yuzü gozu kir içinde çocuk Rıt
bu bembeyaz pa.ntaıonun garlb bir te- lkının o kadar hoşuna. gitmişti ki, be
zndı vardı. Pa.rmnklan gayet ınce ve men onu alıp evllı.d edinmek isUyor-
uzundu. Boyalı tırnaklan ise alabil- du. Zaten buna annesi. de razı idi. ,(Baş tarafı 1 inoJ sahllede) 
dlğine büyütülmüştü. ~oo~erlnl geniş Fa~t Rıtkının ~nsı bunu duyun- ceğini hiç Jômaenin söyleyemİyece· 
camlı bir güzlük örtmuştu. Dudakları c:ı küplere blnmlştl. 
boyalı ldl Pl.8.j gazin05Undıı. yaktığı - Vay efendlm çingene çocuğu alt- ğini .~eya~ etmiştir. 
.,lgarnsını söndürmeğe lıızum görme- nır mıydı? Çmgıene çocuğUndan adam Dıger hır suale cevap veren albay 
mişti. olur ~uy~u? .. Başka. yerden an.ası ba.- Knox. ıöyle denüttin 
Yanında yürüyen kır .saçlı enkek bası olmuş, takat soyu sopn bclll bir Pasifiltteki Amerika donanmuı 

ona: çocuk alıp onu büyütemezler. miydi? A ·u le k. . . . ' 
- Ferda, doo.J, nsfalta. yaklaşıyoruz. Ne kadar adam olsa mutlaka bir gü- ,_~erı ';1:1~ ~z~ şar dsıy~~ethını tat: 

nu- kanı """. k""'ekU.- ouı; etmeıı;. ıçm. ıcap. e eceıı;. er ıeyı At şu sigarayı elinden... ._,.. ~--
Genç kız omuzlarını silkerek cevap Bütün böyle diyenlere Rıfkı şu ce- yapacak vazıyettedır. 

verdi: vabı vermi.'jtl: Berlin 23 (AA.) - Yan resmi 
_ Aına.n baba... - Öyle çocuğu hcrkıes alır_ Marifet bir k.aynaktaıı büdiriliyor: 
Bundan sonra ıslıkla Amerllren zen- böyle bir çocuğu alıp yetiştirmek ... Bu Berlindeki siyasi mahfillerde bu-

clleri tarafından yapılmış bir rum1>o.yı adeta insan yaratmak gibi blrşey ... Bu gün haber ahndığına göre Japon 
rnınıa- başladı. Kır saçlı adam yan lkız çingene olduğunu kendi de bllmi- h••l_A ti' ı ilt . F • H' 
v- "'.. • - 1 uıı;.wne ng ereıun ransız ın-
gözle ona bakarak şöyle düşündü: Ne yecek ... Onu nu!\l8Wll.8. kaydett rece- d' •.. h kk. d b . 1 b 
kadar züppe oldu. ğim. En yüksek re pahalı mekteplerde ıç~~:;·. ..~ ın ~ . azı ruyet er ~-

Ahmed Rıfkı hiç bir şeye kızmıyor- okutacağım ve şayanı hayret derecede ledıgını ogrenm11tir: Japonların bu 
du. Yalnız Ferdanın ou kısa erkek yetiştlrece~m ... Düşünün çingene çer- gıbi niyetlerin tahakkukuna bütün 
pantaionile gezmesine ve yanında sl- gisinden salona. geçen ve ecnebi diller vuıtalarla mani olmak. azminde ol
gara içmesine pek içerliyordu. LA.kin konuşan, mükemmel ta.hsllll bir Çin- duklanna dair Berlin siyaai mahfil
genç kıza karşı o kadar zayıftı kl ooa. gene km ... Cemtyete bir 1n.sa.n kazan- krinde Icat•t kanaat mevcuttur. 
söz geçlrcnılyordu. dıraca~!... B ·· b ti H' di · · · 

B tiki 1 lnd k da tmlş u munase e e ın çınımn ara· 
Zaten şimdiye kadar Ferda ondan u r eı· e o a r ısrar e - • . . . .• d f k . 

ne istedi oo yaptıramadı? •Pnrlse talı- ti ki r.ihayct küçük Güllü eve alm- zı tamamıyetıru mu a aa etme nı
sUe gldeceğlnıl• dedi, tek. başına Av- mıştL Evet o zaman ismi Güllil idl. yetini açıkça tebarüz ettiren Fransız 
rupayı boyladı. Orada birkaç Sf'nc res- Bwıu beğenmediler, •Ferda•Y& çıevtr- matbuatı neıriyab hatırlatılmakta· 
rne çalıştı. Andre Lot'un atölyesinde diler. dır. 
yt!nl s:ınnt:ı. kendini verdi. Sonra re- Onu annesi: Berlinde ou meseleler hakkında 
simden de vazgeçti, bu sefer de Ame- - Ben bir buçuk sene-de blr çocuk Fransız ve Ja,pon hükUmetleri ara· 
rikaya gitmek lçl:ı tutturdu. Ahmed öoğuruy~rwn. Hlç olm.a7.&'.L bu rnh

1
at sında noktainazar t~atisi vukubul· 

Rıfkı buna evvt?la katlyen razı olmadı. etsin ..• dıyerck sevine sevine vcrm ~- .h . 1' d d b h d·t k 
Amcrikada yap:ı. yalnız bir genç kız! .. ti ması ı tıma ın en e a se 1 me -
Fal:nt Ferda biraz diretince olr gün °Rı!kı şimdi cna bakarken: tedir. 
kendisini büyük bir trans nUnntiğln - Ah bilseler ... Etrafında dönenler Hanoi 23 (A.A.) - Hindiçini 
güvertesinde buldu. Amerika.dl.\ da bırl onun süd bcsüd çingene olduğunu bir matbuatında Japon geniıılemeııine 
:t:nç sene kaldıktan sonra tstanbuln bilseler ... dlyc mırıldanıyordu. Evet dair olan şayialara telmih menedil
rlöndüğü zam<ın ger..ç kız •urı!"nn tir- clngcne olduğunu bir bilseler, yahud diğindenber: il!.: defa olarak Hindi· 
yakisl olmuı;tu: Knlın se:::~~ acalp l~cndi bilse... çi-ni istihbarat ajansı aşağıdnki bül
mcmle!tetıerln ş:ı.rkılarını soylemek. · ı Fi'rda Jlc Rıfkı konuştuklnn genç teni neşretmİ§tİr: 
Step oynamak ... S'gara içmek... ve 1 r.damdan nynldılnr. Asfnlta cıkarlar- Lo d d _ı h b 1 J 
yuzmek, ilkbahardan başlayıp, son- ken ihtiyar bir çingene kans!İe karşı- n ra an g~en a e: er apon-
bnhnr:ı kad~r miitem:ıdlyen tv.ılık gl- laşlıl:ır. !arın .. so.n z~manlardn Vı.ch~ .F~~n-
bl ytizmck... Ahmcd'Rıfkı bu kadını gorünce sen- sız hukumetıne cenup Hındıçınısın-

Herhaldc pek güzel kızdı. Ceylan gi- deledi, Yirmi ü; sene içinde mfltem:ı.- de Japc>n genişlemesine dair mühim 
bi bir vücudü vardı. ve çok cal'Jı idi... diyen kaçtığı halde, sekiz dokuz kere tekliflerde bulunduklarını bildir· 
Butün clvnrd:ı.kl en zengin nllele:-ln c.nu uzaktan görmü~tü. mcktedir. 
oğulları. en lstlkb:ı.lll gençler onun İhtiyar çlııgcne kadını l<"'crda.nın Bu bülten neşredilmekle netice· 
P"'~ind" idi. Fakat Ferda kimseye aldı- nnncsı idi. Yanında blr genç kız dn..'1-\a nin yakın olduğu ve Hindiçini ma-
l't.:i etmiyordu. 0 valnız sigarMını tiit- Yardı. kamJan tarafından halkı hazırlamak 
türüyor, taka tnkn taka step oynuyor Çingeneler onl:ı~ ~kla.ştılar. Bere- 1 ve yüzüyordu, mütemz.diyen yüzüyor- ket ki Rıfkı lr1 gmluklerlnl takmıştı. için ilk adımın atı dığı kanaati hasıl 
du. Çok dEfa da ooasından boru gibi Ve ka_dın onu tanıy~a~ı. Ferdanın olmuştur. 
scslle r.arru söylediği IşlUUyordu. hakikı ann,.sl kızının onwıde durrtu,: B. Eden'in beyanatı 

En büyük mcşguliyeUertnden biri de _-;-Sana bir ayanlı fal b:ı.kayı.,ı ku- Londra 23 (AA.) - Avam Ka-
Anı~rlkadnkl kırmızı derililerden s:ı- çutt. hnnım! ... dedi. 
tm aldığı koskocaman taşlı ncnlp yü- Rıfkı: mara.sında B. Eden'den büyük Ok-
zükleri pnrmn~ına geçirmekti. Gü- - Yürü Ferda ... Allah a.,şk.ına ... diye yanusun cenubundaki beynelmilel 
mtişten fak:l.t bilhassa k:ı.tıa bir şekilde onu kolundan çekmek istedi. Fakat vaziyet hakkında malumat verilme· 
yapılmış, beyaz bileziklerini, yanmU} genç kız: si istenilmi~tir. 
bıkklerlne takıyordu. - Dur ba.ba ... Fala lnı:nmam amma M. Eden. cevap vererek, de· 

l!:vet Ahmed nırkı onu çok, pek !az- bırnk bnksm... miştir ki: Japon hükumetinin Hin-
h. lüzumundan tazın züppe buluyor- İhUyar kadın, kızının avucuna ba- diçininin cenubunda deniz ve hava 
du. Hele şu konuşurken mütemadiyen karak şunlan söyledi : üsleri elde etmek için harekete geç-
fransızc:ı. inrrtllzce kelimeler kullan- _ sen kibar bir babanın, kibar bir k. d b 1 d v • ı 
ması._ ve •bab:ı bir sigara verir ml- me niyetin e u un ugu soy en-

annenln kızısın... D:ıha 1kl günlük k d' 
sın?- diye kendlsindını sigara isteme- me te ır. !ken aynalı beşiklerde sallanmışsın ! .. zJ J ,.,<' cüret etmesi yok mu? Bu söylenilen sö er, apon mat· "' Rıfkı bunları dinlerken hafitçe gü-

P:ô.j yolunu doneceklert esnada bir lümSt:?dl. Çingene kansına 25 kuruş buatının Hindic;ini ve Siyam müna-
driıkt.nlı önlerine çıktı. Genç adam verdi. Ne de olsa 0 kızının annesi idi. sebetile lngiltereye karşı açmış ol
büyük bir krımpllman kalabalığı ara- Daha tnzla vermek isterdi a.mmn kar- duğu mücadele ile müterafik oldu· 
sında Ferdaya sordu: Ş!Sındakiler şüphelenir veya her z:ı- ğundan dolayt çok manidardır. Bu 

- Bu gece pJdjdakl baloyn ı;ellyor- num için mU&ı.llat olurlar diye düşün- Fırsattan bilistifade İngilterenin Hin· 
sunuz değil mi? dü. diçini ve Siyam hakkında hiçbir 

Butün gününü sahilde ve bir erkek Fcr"a lhtlY"'" kadı yan .-ınkl kı d 
pantalonllc ge~ircn Ferda böyle balo- ZR h:ı~ıp sord-;;: nuı ın.... - emeli olmadığını beyan e erim. Bu 1 
la.rcla barnb:>.şka bir IILSf\n olurdu. ve _ Kızın ını? iki memleket, bizim nazarımızda iki I 
butün gece gözleri kendi ilıerlnde tut- _ Evet küçi.ık hanım kızım._ müstakil memlekettir ve münasebet-
ır • "'mı becerirdi. Bu Ferdad:m 2 ynş küçük bir cenç !erimiz ancak ticaridir. 

Ferda yaıund:ı.1':1 genç ndnmla • ko- kızdı. Rıfkı yanyann duran iki knrde- Sibiryaya kar~ı muhte
nu~nrken Ahmr.d Rıfkı ona bakarak şe hayretle b:ıktı. Aralarında ne derin 
aklından l!Ullları geçiriyordu : bir boşluk, bir uçurum vardı. ve bu mel bir teşebbüs 

Bir çingene kızı, onun hakiki bir nıüthlş uçurumu o; Rıfkı kazmıştı. Şanghay 23 (AA.) - Reuter: 
çingene kızı olduğuna kim innno.blllr? Hikmet Feridun F.s İyi haber alan Sovyet mahfilleri 
Onu herkes benim oo kızım zannedl- yakında Japocıyanın Sibiryaya kar· 
yor. Ne münasebet? ... Bir çingene kı- fi muhtemel bir teşebbüste buluna-
zı, evet hem ne hıç su kntıımamış bır , ,,,. u· · Ç u· · K ı LAN 
~ıngenc kızı... Fa.kat bunu Ferda da :"- cağını zannetmektedirler. Bu mah-
bllmiyordu okuyucularımız arasında fillerde Hindiçinide bir hadise çıkar-

··~ sa bunun Mançuri hududundaki fa-
E N SER/, aüyeti gizlemeğe yarayacak bir du-Şımdi Rıfkı ylnnl üç sene evvelini 1 

du~tinüyordu. Çocukları olmuyordu. O 
Z.".manlar karıslle beraber kuçük b!r' 
c;ocuk alıp evlad cdinmek ıstcmlıllerdl. 
lşt<' tam bu Z.'l.marılar bir eün Ahmed 
Rıfkı bır çingene karısının kucnğında I 
sek·z d.J!:uz aylık bir çocuk görmüştü. 
Küçüğün cin glb! zt>kl bakışlar vardı. 
Yanından geçenlere, d:ı.hn o çnğda 

EN EM/N man perdesi olacağı kanaati izhar 
edilmektedir. 

EN UCUZ 1 Japon Hariciye Nazır 
vasıtadır. Alım. satım, ki· muavini va.zifeden 
rn i•lcrinde İş ve işçi için is· 
tif11d~ enini7~ 1 affedildi 

Londra 23 (A.A.) Reuter 
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Güzel GOzlii K1.z 
Aşk ve macera romaru Nakleden: (VA • NO) _____________ _.~---
- Beyefendi... Bu söze, c~an- İşim değildir. Sizin esrarınızı biliyo

taj> sözooe itiraz ediyorum ..• Onu rum. .. Bunları unutmamı, ebediyen 
söylemek hakkını haiz değilsiniz ... unutmamı teklif ediyorum... Da· 
Siz... madınız olacağım ..• Olunca da es-

- Ben... rarınızı kimseye söylemiyeceğim. 
- Evet, siz... Siz ki, ihtirasın in- Bundan tabiatiyle emin olabilirai· 

sanlara ntkr yaptırabileceğini pek- niz ... 
illa b:lirsiniz... Başkalarının da ih- Doktor: 

Doktor, müstehzi: 
- Yok, canım ... Size vermemek 

hakkını mı haiz değilim... Ben ki 
onun babasıyım ... 

- Affedersiniz... Fak.at Aliye 
hanımın ~er·j babas. siz değilsiniz ... 
Melahat hanım başk.asiyle evlidir. 

Bu yeni darbe, Raufu sendeletti. 
Nidasının adeta b!r jtiraf olduğuna 
dikkat etmek.sizin itiraz etti: 

- Ben, kızımı tanıdım ..• O, be· 
nim ismimi ta ıyor. 

- Kanun sizi bundan meneder •.. 
Zira Melahat hanım, resmen Cemal 
Nermi' nİın zevceıidir. 

ajansınıu diplomatik muliabiriain 
bildirdiğine göre her rıe kadar Lon
dra selalfiydli mahfillerinde sarih 
ma!Umat almamaID.1fsa d.a kabine 
değişikliklerine rağmen Japonyamn 
niyetleri hak.kında endiıe uyandıncı 
§ayialann <levaın etmeai manidar 
telakki edilmektedir. 

1 aponyanm, Hind içini için temiz 
niyetler beslediği hukmda lngiliz 
büyük elçiıi sir Robert Craigie'ye 
kati teminat vermiş olan Japonya 
hariciye nazir muavini Ohaıl nin 
le.endi talebi üzerine vazife11inden af· 
fedilmiş olması oayanı kayıt görül
mektedir. 

Mühim görüşmeler 
Tokyo 23 (A.A.) - Hanoi'detı 

alınan bir telgraf haberine nazaran 
Hindiniçide bulunan Japon askeri 
heyetinin reisi general Sumita dün 
akıam Hind:çini umumi valisi amiral 
Decoux'yu ziyaret etmiştir. Mülakat 
bir saat sürmüştür. General Sumita 
ile amiral Decoux arasında üç gün 
içinde yapJan mülakatların üçüncü· 
sü yann vuku bulacaktır. 

Tokyo 23 (A.A.) Fransız 
Hindiçini umumi valisi amiral De
coux ile Japon heyeti reisi M. Su
mita arasında Hanoi' da yapılmakta 
olan müzakerelere iyi malumat alan 
Japon mahfilleri büyüle bir ehem
miyet vermektedir. 

Bu konuşmaların mevzuu bildiril· 
miyorsa da, devamlı mahiyetleri 
Rusyanın bu kısmında inkişaf et
mekte olan vaziyete taallük. ettiği 
anlaşılmaktadır. 

Siyam - Hindiçini hududu 
Hanoi 23 (AA) - Öğrenildiği

ne göre Almanynnın HindiÇinideki 
eski baş konsolosu :vı. Neumann, 
Siyam - Hindiçini hududunu t.ıyine 
memur komisyonun müzakerelerine 
iştirak etmek üzere önmüzdeki pa· 
zar günü Tokyo'dnaı Hanoi'ye hare
ket edecektir. Müzakerelerin yakın· 
da başlıyacağı sanılmaktadır. 

Amerika mahafiline 
gelen haberi.er 

Waşilıgton 23 (A.A.) - Wa
şington'un iyi haber alan mahfilleri 
Japonyanın yakında Sibiryaya hü· 
cum etmeğı tasarladığını zannetme
mektedir Müsait fırsatlardan istifa
de etmeğe hazır bulunmak için Ja· 
ponyanın Hindiçinide daha sağlam 
bir surette yerleşmeğe çalıııacağı 
muhtemel görülmektedir. Japon 
kıtalarının ıimale doğru harekatı, 
Japonyanın uyanık intizar siyaseti
ne uymaktadır. Rusya Alman hü
cumu kar~l!llnda yıkılır ve bundan 
dolayı Uzak Şark Rus ordusu bo
zulursa Japonya Rusyayı vurmağa 
hazırdır. 

Maamafih Japonyanın böyle bir 
inhidam beklediği zannedilmemek· 
tedir. 

C ocuk anaları 
Babalar:! 

•Yavruma ne hediye vereceıttm .• 
diye artık düşünmeyiniz. tşte 
emnıvetıe seı:ehlleceğlnlz güzel 

hcdlyelı>r 

Çocuklara Coğrafya 
kiraatleri 

Y:ız:m: Faik 5ıabrt Ouran 
!)O kunış 

Tarih öğreniyorum 
Yanın: Ahmı-d Refik 30 Kr. 

Tevzl yeri: AKŞAM matbaıısı 
Tel. 20681 

Yüıde 20 tenzilat kuponu 
Bu kuponu kesip .sipariş mek· 
tubunuzla gönder1rsenlz kitap 
rı:ı tıerlnden yüzde 20 tenzllAta 
hak kazanırsınız. Sipariş bede· 

llnt o suretle hesnp ederek 
e;bnderlnlzl 

, ___ al!El'l!Pri;lllm!!lab __ , 

söz verdi:t... ~ 
Recep alaycı alaycı: 

- Bu mükemmel delikanlı bir 
k.ızı istemi§ olabilir. Onun gibi nice 
nice İnsanlar var ki, birini sevmişler 
ve gayelerine varamamışlardır. O 
da bunlardan biri olabilir. Kendisi· 
ne söz verdinizse, ne olur geri alın ... 

- Bu red cevabını vermek için 
ne bahane bulacağız) 

Doktor: 
- Burhan Vehbi Feridunu hangi 

b'ahane ikna edebilir zaten)... -
dedi. 

tir ası olu ne;, aşkı olunca her silahı - Çok meşum bir pazarlık... -
kullıınmak hakkını haiı; olduğunu dedi. 

Ve :ılaycı alaycı: 
- Mt.;aaade eder misiniz, 

Cemal Nenni beyden kızını 
yim} •.. 

Haydar'ın şeriki cürmünün dima· 
gidip ğmda ansızın bir ışık çaktı. 

istiyc-- Vehbi Feridun!. •. taııdik buyı..rmalısınız ... Zira siz, - Daha meşum, daha çirkin bir 
erendim, hiç bir kaygu ve saygı, şey varsa, o da, arkadaşının kansını 
had, hudud tanımadınız: hepsini hileyle elinden kapmaktır ... Halbu· 
yıktw:ıız, "İynedini:r. ..• Sevdiğiniz ka· ki. on sekiz sene kendisini görmedi· 
dına vas 1 olmak için her şeyi yap- ğiniz bu dosta, geç.xı gün !!ahte bir 
tınız... arkada~lık gösteriyordunuz... Na· 

Rauf, yavaşça başını eğdi, rengi !er, neler... Ne diller döküyordu· 
sarardı. nuz ... 

Hasmında elde ettiği bu mağlübi- Rauf, karısına dönerek.: 
yet, Receb'in gözünden kaçmadı. - Bizi din lemi§ demek .•• 

Vaziyetten istifade etmek istiye· Recep, soğukkanlılıkla: 
rek devamla: - Siz beyefendi, siz de hanıme-

- Hoş efendim, zatı aliniz hak- fendi, kızınız Aliye hanımı bana 
lcında hükümler yürüt:nek benim vermemek hakkını haiz değilsiniz ..• 

Doktor Rauf, cesaretle: 
- Beyefendi... Tehdid etmek 

suretiyle benden hiç bir şey elde 
edemezsiniz ... 

Meliıhnt ilave etti: 

- Şunu da söyliyeyim lci, kızım 
birisine nişanlıdır... Kendimize da· 
mad telakki ettiğimiz genci uzun 
zamandanbcri tanı.vorum... Arzu 
ettiğimiz namuskarl;k, tahsil ve ter
t>ıye ,artlarınıa hepsi ooda var
dır... Kocam da, ben de kendi$İne 

Bu İsmi, ile.inci defadır ki itili
yordu. 

- Vay ••. Aliye hanımın nişanlısı, 
Vehbi Feridun beyin oğlu Burhan 
mı? ... 

Ruafa dikkatle bakarak: 

- Bu izdivacın hiç bir manile 
kar~ılaşırıyacağına emin misiniz} 

Rnuf: 

- Anlayamıyorum! - dedi. -
Zira, muhaverenin aldığı mecra-

dan dolayı gittikçe şaşırıyordu. 
Sahte Suriyeli, umursamıyan hali-

Tefrika N<>. 13 ~ Yazan: İSKENDER F. SEi' 

- Mısırda hangi dln Mklm olursa 
olsun. Mı.!ınn eskt bir hMdmi ve eski 
bir hı.anışı vardır tl, bımunb hiç blr 
kuvvet müca.OOle edemez. Mısıra. bin
lerce yılda.rJ>ert hliklm olan c.Nll mn.
tmduıdur. :Ru mabud, binlerce ya.şmda 
ihtiyar b... tlms:ıhtır .. Nllde ynşar ve 
kendini göstertn(!?;. Siz onun neslini 
Türklere k:ırdırdıruz •. mabudun gaza.b 
ve şiddetini göstenneslne mlini olamı
ya.cak.smızl 

Dedi Tuman Bay sllıirba2Xian böyle 
bir cevap beklemiyordu: 

- Ben senden n1l.Siha.t istemiyorum. 
Bent ve askerlerimi ümldsidlğe düşü
recek sözler söylemekte deva.m <'der
sen, kafanı kopannm. 

Diye bağırdı. 
Sulaı. ~sur bir siltlrbazdı. Derhal 

elindeki değneğini yere atal"alt: 
- Sen benim kafa.mı cellidlannıı 

kopa.rtırsm a.mma, benim cellAdım da 
seni zctıirleyip öldürür. Hem bu ölilm 
senin için Q<>k feci olur .. saatlerce kıv
randıktan l.şkence çektikten sonra can 
~rlrsln 1 dedi. 

Sllıirt>azın yere attığı değnek d~r
hnl bir yılan oldu ve sultanın ayakl:ı.
nnın dibine doğru süzülüp gltrneğe 
başladı. 

Tuman Bay yerinden fırladı: 
- Va.ktile Firavunlardan birine. 

Musa peyg!Lmbcr böyle bir nmcl~ 
r.&termlşti. Ben onu masal d!ye din
lerdim. Meğer sen de böyle bir :nuclz~ 
göstermeğe muktedir bir adammışsın! 
O halde beni bununla tehdld cctece~l
ne, bu mucizeyi Yavuza karşı göster 
de, akıncıları memleketimizi !stil!\ et
mesinler. Zira Yavuz şehre girerse, 
t>eın ben mahvolurum, hem de .sen. 

- Yavu7.a karşı ne yapmamı irade 
ediyorsunuz? 

- Bunu sen blllrsln. Suka! "Nil ma
budu•nun gnzab ve şlddetlnl onun 
üıı~rine çevirmek lçin ne mümkünse 
yap! Ynvuzun ordusunu Vustanlye 
önünde Nile gnrket!.. Buna muvaffak 
olursan, san:ı. Knhirede bir snray he
diye edeceğim ve şehrln irndmın bir 
ylıh{;ını s:ı.n:ı. b:ığışlıyacağım. Dünya
nın en zengin adamı olacaksın! Yanı
na yüz tane de c:ı.riye veririm.. etrafı
n• melekler gibi sarar ve sen! her ak
şnm güzel rakslar ve türkülerle uyu
turlar. Ömrünün sonunu böyle kimse -
nln erlşemlyeceği bir saadet ve refah 
ıçinde geçirirsin! 
Sukn'nın gÖ'l.Ierı - bu sn.adetler 

sanki bir anda t:ıhakkuk etml.' glbl -
kama.şıyor ve sultana karşı uyanan 
kini yavaş y:ıvaş sönüyordu. 

ML~ırlı slhirbı-.z, Selimin ordusunu 
sihirle durdurmağa muva!!ak olabll~
cek miydi? 

Sihir ve büyünün çok llerllediği Fi· 
ravunlar devrinde bile hiç bir slhlrnnz 
böyle bir mucize göstermeğe rnuvat!ak 
olamamıştı. Suka, Tuman Baya: 

- Pekal&. O halde yarın Türk or
dusunu Nlle serilml~ göreceksin. Bu 
geceyi huzur ve fstlr:ı.h:ı.tıe gcçlreblllr
sin ! dedi. 

Tuman B::ı.y Slhlrbnınn verdiği teml
nn ta sevindi. 

Suka yere attığı değneğini cğlllp al
dı. 

Sultan. sihirbaza bir torba altın he-
diye etti. 

Suka fazla bir şey söylemedi: 
- Yarını bekle! 
Diyerek, değnc~lne dayana dny:ı.na 

yürüdü .. saraydan çıktı. Sabaha karşı 
ihtiyar sihirbazı evine götürdüler. 

Kurd-bay'ın ateşe attığı 

genç kimdi? 
Suka'nın verdiği teminata raıtmen, 

sultan yatağına girip rahatça. uyuya
mamıştı. Onun iki ümidi vardı: Blri, 
MemiEk beylerinin en cesuru ol:ın 
Kurd-!:ı:ı.y. Diğeri de sihirbaz St..ka. 

Tuman Bay, sabaha karşı, sadık ve
ziri Sungay'ı (jağırttı: 

- Şu cllnılze dü.,cn Selimin elçile
rini idam ettlnnlş.:;ln! Bwılar şimdi 
s.-ığ olsaydı, elimizde rehine olarak 
bulunurdu. 

Dedi. S1ını;ay: 
- Bundan ne çıkar, velinimetim? 

dedi - Selim, Kahlreyi ele geçirmek 
için yüz tane elçi feda Cdeblllr. Ben 
öm.rünıde bu kedar azımkar, inc.dcı bir 

ni bozmaksızın: 

- Müsaade eder mısınız sora· 
yım ... Bu genç Bürhao bey kimdir> 

- Dokt:>rdur... Benim muavi
nimdir ... Epeyce zamandanberi ma-

iyetimde çalı ıyor. Kendisinde sağ· 
lam bir karakter, iyi bir istidat oldu
ğunu memnuniyetle görüyorum. 

Recep Can, yukardan atan bir ta· 
vırla: 

- Maşallah, mafallah ..• Ala bir 
damat bulmu,sunuz ... Fakat o deli
kanlının kim olduğunu biliyor mu
sunuz} 

- Biliyoruz: .•• 
Recep, daha alaycu 

Kimmiş bakalım? 

lu ..• 
Cayet muteber bir zatm oğ-

Hmh, hım .•• E~ ..• 
Babasının adı Vehbi Feridun

dur ... Kendisi ressamdır ... Bir mat
baa sahibidir, namusile ya§ar. Ade
ta artist denecek bir istidada malik
tir. Mccmuı.. kapakları filan yapar ... 
1 lüliisa oğluna olduğu kadar baba
sına da hürmet ediyoruz .•• 
R~cep Can düşünüyordu: 

c- Du bahsedilen adam, benim 

asker gönnoolm. Kurd-baY şe?ılt 
la.nnı tutmuş. Fakat ben ond)ll 
oo Sukaya güveniyorum. uıııl' 

- Suka bana söz verdi.. se 
kcrlerini Nllde boğduracak· r• 

-Suka buna muvaf!ıı.t olU 11 
Hlilik diye tapmak bakkUil~~ 
kat o, bu mucireyt gösterebile 

- Gözümün önünde, yere~ 
değneği bir anda yılan oldu.~ 
ıa..c;ıruığa başladı. Bu muclze>iudt 
Suka, Selimin askerlerini N 
mağa da muvaffak olacaktır. 

* Ertesi sabah Kurd-b:ı.y tıı 
1 saraya bir adam geldi, suııan 

gördü: ~ 
- Kurd-bay bir Türk yat $1' 

adam şehir kapısı önünde ld Dil' 
llrse, karşı yakadakl TürkJeriJl 
dl.seden korkup kaçacaklarını 
Ne emredersiniz? 

Diye sordu. '* 
Tuman Bay, ~rlerlnl toP1 

işi müzakere ettikten sonra. 1\: 
yın düşüncesinin isabetine ver 
hemen idam edılmesine knro.r 
Kurd-bayın adamı, su1t.nnııı 

sini alarak •Babülmağrlb• e 
Orada askerlerlle pusu kuran ırdl: 
baya sultanın tradeslnl blldbôfl' 

Kurd-bay z:ıten sultandan 
emir almasa blle: 
•- Ben bu h· · ıı idam edlP 

Selime hediye ecıcccğlm.• 
Demiş ve zavallıyı bir htırrt':ı. 

na bağlatmıştı. 
Tuman-bayın eline düşen b~ 

Türk akıncılarından Aylfı.k l\H• 
mlnde iri yarı bir gençti. vust!111:ı 
nehre düşerek, bir sala ntl"f1 

• 
yakayo. geçmiş ve Kurd-bayııı 
lannın ellne ciü~müştü. t 

Aylük Murad Çcrkeslerln eliti J 
ş:erl:en bellndel:i p~lnsını çck~~1t 
altı idşlyl y:ııalayıp yer~ t{'rrtl · r' 
sunlarlle iyice dövfüıtüktcn s,'l.,e 
Um olmuştu . Kurd-bayın nı:ıl[ ~ 
ki muharipler: .onu, §urads. ~ 
dıı.nda ateşle yakalım.• diye b" 
!ardı. ııı 

Tuman-bay her ne kadar ld~ 
göndermişse de, Kurd.Jbay. o. 
nın heyecı:mını teskin ve fl• 

1 
• 

t:ı.tmln etmek mnksadi!e Mıırl\d 
tc yakmağa mecbur kalmıştı. 

O sab:ıh Kurd-bayın knrll 
kuruldu~ meyd:ında ateş Y1'.ı 
cdunlar, çırpılar toplnmaCn b:l; 
lardı. 

Herkes Aylfı.k Muradın btı rn · 
getlril~.slnl bf'kllyordu. 

1 
,r-J 

Murad bir bahçede bağlı bU ~l 
ağaçta hiç <le mütet>SSlr dc11l 
nıııdakl muhn.Cızlnra: t 

- Beni öldürecekshlz .. !al';l 
gün değilse ynnn, Yavu7 l}"ıırc ?t:IC· 
ve hepinizin kafasını kop:ınıc cSıı 
pekler gibi yerlerde sürünerclt 
rccekslnlz. ~ 

Diyor, bu sözleri söylerk"n 
den korkmuyor. r.eklnmly.>rdU ıı 

Nihayet bu sC:izlcri Kurd-b3.Yıı 
vermişlerdi. . tı 

Kurd-bay iri boylu, ce:;ur ve 'r, 
bir kumandandı. Bunları duyt111~ 
ne kamçıı;mı aldı.. Ağacın 
koştu .. kamçısını kaldırdı.. vU 
sırnda Murad bağırdı: ... ~ 

- Senin bu yaptığını herlt;5 
bi!lr. Marifet ve cesarettnl g?Sı:e 
istiyorsan, beni rerbes bırı&k d:ı d 
le, yahud ıstedığln bir ndo.nılfl<f'' 
şeyim. Yenilirsem, o zaman 111 
değil, olüme de hak etml.ş c ı 
Böyle kolları bağlı bir ndo.J1'11 ıl 
bir çocuk bile dövcl>lir. J{Eılbll rt' 
Mısır Memüklcıi ara.sında cesJI 1 mcrdllğUe tanınmış bir adaıns~Jl~ 

Kurd-bay dcrfıal elindeki 
:vere attı: 

- Çözün şu herifin kollnrıoı ~ tJ' 
Muhafızlar bu emri nlır alıtt11 

radın kollarını çOOdiller. 
Kurd-bay: 
- Seni ateşte yakmak 1sM'11t1" 

Fa.kat. beni ycueblllrsen, son! bl! 
ycccğim.. sult:ma hediye ed !ıl <
Tuman Bayın senin gibi bir pe; 
her znmruı lhtıyncı vardır. ıı. ( 

Dedi. Murad saflyı::Uc ortı:Y 
tı. Kurd-bay d:ı. yalan söyıerıı..tl _,ı 
onunla güreşmeğc karar vernı! ~ 'f" 

(Arltll 

~ 
tanıdığım olacak... Muhııl:1'',N' 
Leyla Abdullahın eski aşıkı ı .. · 
tık şiiphe bile götürmez ... ~ 

Yüksek sesle dedi ki: ıJ 
- f sterseni7. fuzuli ınüdah 

bulunduğuma hiikmeden, efeıt .. 
Fakat ).,san ııaadeti uğrurda ~ 
deleye girişecek olursa en ııı;p 
.şeyler bile gözüne pek kola)' 
nür. Bir ıey soracağız .•• 

- Sorun. . · 
J 

- Vehbi Feridun bey ~e-jj1 
bu zat hanımefendiyi gördu trl 

Melahat, isticalle: ,> 
- Şüphesiz! - cevabını .,~fJJ' 
Fakat sualin vazedilit ıeJdı 

biraz bozulmuıttu. . d,ı" 
Bu Suriyeli, kendisni birincı ti 

cede alakadar eden meselele~e cı;. 
sıl da yanaşmak kudretini hııiıd 

Recep Cao, şeytani bir if3 

sorgul.uına devam etti: . ve 
- Hanımefendi hazretlerı·· · 

bi Feridun bey sizi gördükt~~ ıtt 
ra da oğlunun izdivaç talebı~~ 

. roır 
vafık görmekte devam ettı ;.ı 
hass& bu noktayı öğrenmek 
dim, 

(Arka.&1 .,_,) 
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Günlük Borsa 1 

•:SllAM ve TAHVii.AT • UMBt'fO 

ve NUKUD FİATI,ER1 

~----23 'l'emmuz 1941 

DEVLET BORÇLA.Hl 

% 7.s D33 Türk borcu ; n m ~~ ~· 
• • 1938 tkrn.mlyeu 19,ss 
• • 1933 İkramıyell Erganı 20.10 
• '1 1934 Slvaa-Erzurum 1 20.30 
• • 1934 sıvns-Erzunım 2-'l 20.40 
ı 2 1032 Hazine bonolan 55.50 
• • 1035 Hazine bonolan 16.50 
• • 1938 Hnzlne bonol 

A. Demiryolu tahvlll I - nan 26.50 
~ Demlryollan tahvlll m 47,75 

Demıryoıu mUmessıı 46,75 
IItı,:1darpaııa li senet 44.-
ll il " manı 49 75 
--mıını mıinteSS1J senedi . 46, 

- lliSSE SENF.l'LERi 
'I'cM T İ erkez bankası 
T~ lı bankası n:ımn muh:ırrer 1~~:75 
'I'. ı: ~ankası lhamııe ait) 12,15 
A Dcm~nkası mümessıı his 135,-

RADYO 
1 Bugünkü program 1 

Ölle ve akşam 

12,30 Program 21,00 Ziraat Tak. 
12,33 Fasıl heyeti 21,10 Solo şarkı-
12,45 AJans ha - l::ı.r 

berlerl 21,25 Konuşma 
13,00 Fasıl heyeti 21,40 Senfonik 
13,15 Karışık prog müzik Pl. 

ram Pi. 

KOCOK iLANLAR 
Fevkalade al\vaUn devamı 

müddetince gayri muayyen gün
lerde haftada lld veya. üç defa 
neşredilecek tir. 

18,03 Caz ve tan
go orkestr:ı. 

18,30 Memleket 
postası 

22,30 Ajans ve pa 
ra borsası 1 - ış ARIY ANLAR 
haberleri 

18,40 İnce saz 
19,00 Derdleşme 

saati 
10,15 Caz ve t:ın

go orkestra 
19,30 Ajans ha -

berleri 
19,45 Dünya ear

kılan 
20,15 Radyo gaze

tesi 
20,45 Solo prkı

l:ır 

22,45 D::mo; müzl- EC1''E'Bf BİR BAYAN İŞ ARIYOR -
ğl Pl. • Almanca, İngilizce, Fransızca iyi bilir. 

Daktilo muhabere stenoya aşma ec • * nebi bir bayan tş arıyor. Tahriren 
25 temmuı cuma Ankara Yenişehir Yeğitkaşun Pehlt-

sabahı vanlar sokak No. 5 M. G. 
7,30 Pro~ram 
7,33 Hafif par

çalar Pi. 
7,45 Ajans ha -

berlı;-rl 

8,00 Ram par
çalar 

BİR BAYAN İŞ ARIYOR - Her 
türlü ev işi ve yemek bilen genç bir 
bayan lyl bir n1le yanında 20 liraya 
mukabil 1ş anyor. Kefil göstcreblllr. 
Ankaraya gide-bilir. Akşam gazetesin
de Z. B. rumuzuna mektupla nıüraca
at. 

4 - Kiralık • Satılık E~n:"\K l'URDU - Kelepir: satılık 
ev 1200 lira Beyo~lu, Macar caddesin-

noZKUltT-IDtLAK - Ay:ı.spaşa- dt>, kt'trglr, 4 oda, mut!nk, kuyu, bahçe 
d.ı. asfalt cn.ddc üzerinde ayda 360 11- ve elektriği hnvi, 144 lira iradı var. 
r:ı. geliri mevcut aıtış:ır odalı tam Taksim, Cümhuriyet meyd:ı.nı, Em
konforlu ve o muhitin en şerefli lak han 10 No. Eml~k Yurduna mür:ı.· 

njLiK-El\1LAK - Kurtuluş Tepeüs
tü caddesi 1584 lira iradı olan konfor
m bir apartunan 20000 !Iraya at<'le sa
tılıktır. Dosya No. 316 
Beyoğlu İstiklftl caddesi 54 numara 

Bilik Emlfık Tel.: 43376 
l .o~ er alan bir caat Tel.: 44439 

apartıman an arasın ..... Y Şişli tramvaya bir dakika 1120 lira 
bab a.partunan (110) bin liraya. 800"' LlR 'A s Taksim Abdülhnk Hamid caddesi " Al: ATILlK APARTI·· Iradı olan 3 katlı konforlu yeni bhl 
No. 

23 
Bozkurt-Emlak Tel: 43532 _ 1 MAN - Kadıköy, Yeldeğirmeninde 3 npartıman 13,500 liraya satılıktır. Dos. 

kat, 4 er od:ı, evknfı verilmiş 552 11 a No. 317 
44 BİN LİRAYA - Lt\leli Aksaray kira getirir. Beyoğlu İstikl1il caddesi 54 nwna:-n 

tramvay cn.ddesl üzerinde senevi 2436 Taksim, Cümhurlyet meydanı, F..m- Blllk Emlftk Tel.: 43376 
li llri t 140 metre kare Jfık han 10 No. EmHl.k Yurduna müra 

ra ge mevcu ve caat Tel.: 44439 Süleymanlyroe cadde üzerinde 251 
üzerine beş büyük oda hol gömme -------------- metre üzerinde ynn kArgir nrka 3 ve 
banyo ve ezcümle geniş balkonlu ve 5000 1.İRc\YA - Kadıköy, Ac1badem- ön 2 katlı 15 oda dükk~ olma{;a mü
büyük. bir bahçesi bulunan üçüncü de 3 dönüm balı~ tçinde 150 meyva sald 4 zemin ·~ası 3 sofn 3 mutfak 5 
kattan itibaren deniz görür temiz ya- Y ... 

Pılı ve 
0 

muhitin s:ıyılı ve namlı fidanı ve iki kô.ş:k, biri 9 ve diğeri Uç tuvnlet az bahçe elektrik su kuyu, sar-
odadır. Kuyu elektrik vnr. nıç 2 tnraseler di.şl yağlı boya. Adnl:ı'tl 

nn<ırtım::ı.nları nra.sında bulunan 6 k l - ri ....- ~ Ta s m, Cumhu yet meydanı. Em- ve Boğaziçlnt ve Haliç gören ~ok cüzel 
k.ıtlı işbu apartımnnın gerçe bugun lfık hnn 10 No. Eml1\k Yurduna müra bir hane 90ÖO liraya satılıktır Dosya 
randımanı yüzde beş ise de Ga1J pa- t T l 444"" 

b ı k cna e .: ,,,, No. 318 
~a bulvan dolnyıslle istik a 1 ço -------------- Beyoğlu tsllklal caddesi 54 numara 
parlaktır 15000 l.İRAYA APT. ve DtJKKAN ...ı.: 

A Demı~~::an şlrketı < % GO> 27,-
~sklh!sa 1 an şirketi <% 100 43,75 =============;; 
fJlı k tı ırı ç mento şirketi 9 ıo 

8,30 Evin .saati HİR TURK GENCİ İŞ ARll'.t>R -
Eski yazıyı okur yazar Yugoslavyıınm 
orta ve tıc.ıret mekteplerinden mezun 
biraz ruscn, Yugoslav. bulgarc~ lisan
larını mükemmelen okur yazar o.skPr
llkle 1llşlğl yoktur. Her ne iş olursa 
yapabilir. Dış:ırı gidebilir. Blr genç 
:münasip iş an:ror. Beyoğlu Bursa so
kak çelebi han 41-47 numarada Sabri 
sentürk'e müracaat. 

Taksim• Abdu-lh"k H.'l ..... ld cadde.r:i M Bilik EmlAk ı d.: 4337G .. ..... - Yuksekkaldınmda, altında dfikklin, üç 
No. 23 Bozkurt-Emlak Tel: 43532 - 1 kat üzerine 110 lira aylık kira getiren Beyoğlu Cihangirintn merkezinde 

GSOO LİRAYA _ Kadıköy Altıyol apartıman 15,000 llrnyıı. satılıktır. çok güzel bir yerde 1392 llrıı.1.radı olan "J ayrlyp · .,. rketı H 29,-----.:_::::':!:'l' te.:nertll 24.-
ı l'Nr ~'.";;:::-7~---=-- . _:ıı l'All\'ILLEIU 

k~cdı Fonsı:ye~ıo=-0-3 ___ ..:.:..:..:_ __ 
• • 107.-
1 ıoıı 99,50 
• • Amortı 

1 ... 59.-
--- "'UPon 1. 

'-'-E'-'- -1------ . 
4 - ·-~·= r -- , 1 
' .----• ____ ı-
i ti ____ ı-=' 
F ·- --

1! -~-~~~= 
Soldan ğ 
l _ U ~ a l"e Yukarıdan a ı . 

~ıu. ıkırdıdan ibaret bir~~· si-
2 B 
3 "uyuk h!kaye - Fa7Ja 

- n.olun - stb · f.ı.a 'i. C<'llrse us ~aşı - Kırmızı - Ba-
4 - liatta buYfik olur. 
5 Uh nın bir günü. 

tir. ın - Tersi köpekler demek-

~ - Sıtramıı. 
~ - Meınurı t ~ lrullyet. ye ten lhr:ıç etme -

9 - Nen edatı . 
1 - Ölü değil Bİ iVilsat - Yapma. 
O -<. Bayar;ı : a:rı~kl. 

•er.en b ı ,.. 
Solda 1• macarnızın halli 
1 n sata ve k 

3 - Domaus yu arıdan aşağı: 
- ~Uharcb 'Ke, 2 - Oturanadam 

'l':ırak, Tam ed", 4 - Arabaçeken, 5~ 
::ı.bctay, La' 

8
6 - Eneç, Sanem, 7 _ 

~ı. ~ :._ .;:_Dekan, Zil, 9 _ Ka
~ · ""men. Malik. 

~~~.kertik işleri 
9 nonu Ask P-40 _ 941 er ıa şubesinden: 

Ye okulu V ~er~ devresinde Tıbbi· 
F'aklilı .1· c.erıner okulu ve Fen 

ı eşı c Ecz D 
Oıtullarınd acı ve İş tabibi 
~dce ban mezun olanlar veya 
he, han • u. okullardan mezun olup 
olanlar gı bıkr sebeple sevkedilmcmiş 

Bun! ııdcv edileceklerdir. 
1 ar an '-1 tr he YOK. amaya gelmiyen· 
• rncn rne ld 

rır Vesikalarile zun o uklarını göste-
lanıalann şubeye gderek yok-
28 / 1 ı yaptırmaları ve sevk için 
1aaı c;)~uz / 941 pazartesi günü 
ilan d .8 şubede bulunmaları bu 
1 nvetıye . 
'>u tarihte Y~rıne geçeceğinden 
rıunj mu celmıyelner hakkında ka
ııur. amele yapılacağı ilan olu-

AKŞAM 
Abone Ücretleri -

Ecnebı 

8eneua: 
e .\:vtıa: ıtoo kurul 2'100 turuş 
1 AylJt '160 ı 1450 ı 

~lıt : : ~: 
P~ta l 

ec ttıba~uıı dahil olmıyan 
Sfto~bl lllemleltetler: BenellRt: 

altı arlıtı ıooo. 110 arlıtJ 
~ ıooo tunıştur. 
l'eıet 
l'aıı onıarınıız: Bqnmbarrlr: %056 

işleri: Z0'765 - tdare %11681 
---- Miidür: 20WI 

Ceına ·ı· -8 1 zı ahır 29 - Hızır 80 
~. 7rn. Gü. Öğ. İkl. Ak. Yat. 
Va 307 o.ıs 4,46 8,44 12.00 1,53 
~41 5,4!1 13,20 17,17 20 33 22 28 

İdarenane: Babırtıı elvan 
Acımusıuk soka~ı No. 13 

J+:8 s 
8ugünlü ~r~llon ıslifode ederel bu 

9üzel molinoyı hemen olımL Zira 

yonn bu fiyollo böyle lıymelli bir rod· 

&'O buloc;aQınızo emın ofomozsınııl 

PHILIP!i 

fstanlnıl 4 cü icra memurluğundan: 
!141/777 Paraya çevrilmesi mukarrer 

halı radyo konsol vesair buna müma
sil hane eşyasının ı el açık arttırması 
28/7/941 tarihine tesadüf eden pazr:.r
tesl günü saat 9.30 da Galatada Ara.p
camii Alacamescit sokağı 35 sayısında. 
;onpılacak ve kıymetlerlnln % 75 nl 
bulmadı~ı surette ikinci atık arttır
masının 30/7/941 tnrlhlne tesadüf 
eden çarşamba günü aynı mahal ve 
saatte yapılacağı ilin olunur. 

2AVi - 1330 senesinde Eğrik;pı 
merkez Rüştiye mektebinden aldığım 
şehadetnameyi harik dolayıslle yan
mıştır. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

353 numarada mukayyit 
Ömer otlu Seyfeddin 

Tam t~batlı kullanılmış 

Sesli Sinema 
MAKİNESİ 

Kelepir satılıktır. Beşiktaş Suad 
Park sinemasına, yahud Sirkeci 
Antalya Han 20 No. müracaat. 

Dr. İhsan Sami 

latafilokok Aşıai 
İstafllokoklardan mütevellit 

(ergenlik, tan çıbanı, koltuk altı 
çıbanı. arpacık) ve biltlln cilt has 
talıklanna lı:arşı pek tesirli blı; 
a~ıdır. 

Dlvanyolu No. 113 

Taksim, Cümhunyet meydanı, Em- konforlü bir ınpartıman 20000 liraya 
afl'zında 'istirr.H\k sahası haricinde H'tk han '10 No Emlftk Yurduna müra- satılıktır. 
trnmvay yoltı üzerinde 7 oda ala tur- caat Tel.: 4443!1 Beyoğlu istiklal caddesi M numnm 
kr. hamam ufak bahçesi ve mü§teml- Blllk Entırık Tel.: 43376 
11\t sa.iı:eyi havi ve altında bir bap TtlRKİYEDE EŞİ OLl\lAYAS viu,t\ 
dükkanı mevcud karglr hane satılık- SATIUKTIR - Nlşnntnşı civarında Llllellnln merkezi yerinde tranwaya. 
tır. kfırglr. gayet büyük bahçesinde ender bir da.klka 4 katlı iradı 1392 llrn olnn 

Taksim Abdülhak Hfımid caddesi nğaç ve çiçekler müteaddid bnnyolar yeni ve modem apartıman 15,000 lira 
No. 23 Bozkurt-Emlak Tel: 43532 - 1 kalorf!er, yerleri pa~ke her türlü kon- s:ıtılıktır. Dosya No. 319 BİR GENÇ ts ARIYOR - Her nevt 

tercüme işlerinde veya ders vermek 
üzere türkçe - almanca - 1nglllzce bi
len bir genç iş aramaktadır. Akşamın 
Z. L . rümuzuna müracaat. - 1 

· toru havi istanbulun en güzel vlllfts Beyoğlu İstlklaI caddesi 54 numara 
2200 L1RA YA - Üsküdarda SelAm- 65.000 lira. Sahife 61 Bilik Emlfı.k Tel : 43376 

sızda birinci kat kftrgtr dl(;~r iki kat Taksim, Ciimhurlyet meydanı, Em- Tnlebe pansi'-·onu, Lll.lellde Ünlversl-
ahşap olan 9 oda maa müştemilat ve lfı. rd n " lô.k han 10 No. Em k Yu una mura- teye pek yakın tek ve çift karyolnlı 
birçok yetişmiş meyva a~açlan havi caat Tel.: 44439 konforlü temiz odalarımız vardır. 

ı ı Y NLAR bahçesi bulunan dokuz metre geniş --------------2 - ŞÇ ARI A cepheli ve içi y:ı~lı boyalı işbu hane- SATii.IK OTEL - Sirkeci, en işlek Tafsilat için Genç Türk caddesinde 
nin manznrnsı da cnzlptır. bir yerde 2 kat kArglr ve altında. 3 Mimarbaşı sokağında No. 411 de ka-

DİŞ TABİBİ ARANIYOR - Anado- Taksım Abdülhak Hamid caddesi dükkAn 10 oda. 28.000 llray:ı. satılıktır. pıcı Şadana müracaat. 
lunun zengin bir vilftyetlnden muaye- No. 23 Bozkurt-ErnlAk Tel: 43532 _ 1 Sahife: 64 Beyoğlu İstiklal caddesi 54 numam. 
nehl'lne açmak ı.c;teyen ve ~ermaye , Bllik Emlak Tel.: 43376 

- · Taksim, Cümhurlyet meydanı, Em- --------------
haıtA her takımı hazır 18 senelik blr 2700 LiRAYA - Beyoğlu Sürp Agop lf\k han 10 No. Emlak Yurduna müta-
puretezci 80 ııra maaş vermek ve ya- knrşısında tramvaya 1 daklka mesafe- caat Tel.: 44439 
hud ortak olmak üzere bir mesai nr- de 25 Um. kiraya mütehammil 5 odalı 
hndaşı aramaktadır. Arzu edenlerin ahşap hane arsası fiyatına satılıktır. 
Akşam gazeesi idarehanesine ;lan me- Gerçi binanın 150 lira kadar tamlre 
muruna müracaatları. - 1 ihtiyacı varsa da arsası apartıman 

Nlşantaş Giizı:l bahçe soka~ında 4 
katlı senelik 2160 lira varidatı olan 
konforlü apattıman 35,000 lir:ıya satı
lıktır. Dosya No. 328 

Jnşasına elverlşHdlr. Çünkü derinliği 
DAKTİLO KA1'İP ARA.Nll:OR - 20 metredir. 

Yarım gün çalıştırılmak üzere mu- Taksim Abdülhak HAmid caddesi 
zaaf usul lle defter yazmağa. ve dak- No. 23 Bozkurt-EmlAk Tel: 4.3532 - ı 
tlloya aşina bir bay VE'Ya bayana 1ht.l- · 
yacımız vardır. İstenilen ücret miktan %100 LİRAYA - Sultanahmed Ak
ile tercümei hallerini bildiren mek· bıyıkda (25) Ura. 'kirası mevcud 5 oda 
tnplann Katip rümuzu 11e P. K. No. n iki bölüklü ahşap bir bap hane 
1155 İ:;tanbul adresine gönderilmesi. maa müştenıJlM satılıktır. Bahçesi-

nin arkası yüzü dahi sokaktır. 
İKİ YAZIHANE İÇİN İKİ BAYAN Taksim Abdülhak Hamid caddesi 

ARA.'.'IIYOR - Birisinin daktilo bil- No. 23 Boz.kurt-Emlak Tel: 43532 - 1 
mest ve eski harfleri okuyup yazması 
ııarttır. Diğerinin okur yazar olması AJ.ICI İSTEKI,ERİ - Fenerbahı;e 
kafidir. Taliplerin fotoğraflarile be- çifte havuzlar Suadlye veya Bostan
raber İstanbul 389 posta kutusuna cıd:ı. denlz kenarında ve yahud denl
miiracaatları. ze yakm çamlı ve a~çlı üç dört dö-
l\IÜRERBİYE ,.\RANIYOR _Sekiz nümü ihtiva eden bir mülkü bulu

nanların 20 bin liraya kadnr alıcısı 
yasında almanca bilen çocuk için mü- mevcuttur bu ve buna mümasil mülk 
rebbiye aranıyor. Gösterilen adrese s:ı.h!plerinin büromU7:ı tesciller! rlc:ı. 
sr..at 9-14 de kadar müracaat. Adres olunur. _ Kira servisimiz hali faall
Sundiye iskele caddesi No. 7 Nusrat 
A d yettedlr. -

v ın. - 1 Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
işçi KIZLAR ARANIYOR - Oto- No. 23 Bozkurt-Emlak Tel: 43532 - 1 

ll".atlk anb:ılii.j maklnalarında çalışmış 
işçi kızlara ihtiyaç vardır. Yeni Pos- SATILIK İKİ EV - 8800 Jlraya 
tane karşısı Mimar Vedat caddesi No. bahçe içinde sekiz odalı ve dört oda-
26 ya müracaat. _ 1 Jı iki ev birden satılıktır. Manzara 

mükemmeldir. Kndıköy, Cevizlik, 
HAS'r,\Bı\KICI VE ttTtJcU BAYAN Tevfik bey sokak No. 72 ye gidip gö

ARASI\'OR - İsteyenlerin her gün rünüz konu5malt !cin Fcnerbahçe 
saat 13-15 e kadar Orta.köy Şifa yur- St:ıd karŞJsı No. 50. Tel: 23714 Kemal. 
duna mürncant etmeleri. - 1 - 5 

.MURF.81\İYE ARANIYOR - 7 ya- KİHALIK - I. 5-3-5 odalı kalorl-
şında bir erkek çocuk için bir mü- fer sıcak su, ve bilumum konforu 
rebblye aranıyor. Anka.raya gidecek- haiz möbleli ve möblesiz apartıman 
Ur. İyi m'.taş verllecektlr. Almanca dalrelertyle GnxaJ ve dükkô.n kira
bilenler tercih ~dilccektlr. Talip lıktır. Ayazp:ı~da Alman Setaretl 
ola.nlann mektupla .Yeşilköy, Hal- civarında Çifte Vav sokak No. 11 
kalı caddesi, No. 5 Bayan Umar> yeni inşa edilmiş olan Esen apartı
adreslne mürncnatı. - 2 manı. Kapıcıya milracaat. -:._! 

stı·r A1''NE ARANIYOR - 22 gün
lük bir erkek ~uğa balonak üzere 
bir süt anne aranıyor. Müracaat 
her gün Belediye imar müdürlüğün
de İskendcrc. - 2 

KATİP ARAXIYOR - Askerliğin~ 
yapmış tn§ray:ı. gldebll1r fransızca 
veya ingllizceye bihakkın vakıf ter
cümesi kuvvetli ayni zamanda muha
sebe işlerine de vukufu olan bir mu
hasebeci katip aranıyor. Şimdiye ka
d:ır çalıştıkları yerlerle adrestle bir
likte Akşamda (A. V.) rümuzuna 
mektupla müracaat, ingilizce bilen 

tercih edilmektedir. - 2 

BAYAN ARANIYOR - Dört kişilik 
bir ailenin yemek ve orta hlzmetlne 
bakacak temiz aynl zamanda cArap 
olması şarttır ... 20 lira 'Verilecektir. 
Elindeki bonservlslle Akşam gazete
si nan memurluğuna mürncaatıan. 

-2 
KAPICI ARANIYOR - Apartınıan 

kapıcılığı için kimsesiz genç bir bay 
veyahud bay:.ı.n alınactıktır. İstanbul 
Sulta.nhamam Emin Bey Han 5 No. ya 
saat 18 - 17 ye kadar müracn.d. - 2 

3 - SATILIK EŞYA 

OS:\IANBEYDE SATILIK EV -
Yedi odalı bir ev acele satılıktır. 
Osrnanbey, Rumeli caddesi 41 No. 
içlndekilere müracaat. - ı 
' 

SATILIK APARTDIA.S ARANI-
YOR - 20000 Jlr:ılık l veya 10,000 -
15,000 liralık 2 apartunanı olup ta sat
rrak isteyenlerin Türk-Emlak bürosu
na acele müracaatları. İstanbul An
kara caddesi Adalet han 3 Telefon: 
20607 - 2 

'iOO LİRAYA ACELE SATILIK EV -
ErenköyündP. Sahrayı Cedidde hava
dar iki oda bir sora. bir mutfak tatlı 
su ve elektriği havı bağ ve yetişmiş 
meyva bahçeslle mülk olarak acele 
satılıktır. Cağaloğlu Mollarenart so
kak 26 numaraya müracaat. - 2 

'.f AKSİM - l\IAÇKA - .ArnSmda 2/ 3 
ay için mobllyeli kilçlik apartıman 
ıı.ranıyor. Akşamda H. F. A. rfunuzuna 
mektupla müracaat. - 1 
' 

ACELE SATILIK APARTUIAN -
Cihangirde Cihangir mahallesi' Oü
neşll sokak 56 numaralı köşe başı yüz
de yedibuçuk safi iradı bulunan her 
b!r konforü mükemmel ikl buçuk kat
lı apartıman on bin beş yüz liraya sa
tılıktır. Bitişiğindeki Emek apartıma
nı kapıcısı bay İsmalle hergün sa
at dokuzdan on ikiye kadar müraca
at. 
' 

SATil.Il{ APARTDfAS - Boğazke
sende 3 er odalı 12 daire, 2160 lira ki
ra getiren bir npartıman 18,000 liraya 
satılıktır. Sahife: 60 

Taksim, Cüınhurlyet meydanı, Em
ldk han 10 No. EmlAk Yurdun:ı. müra
caat Tel.: 44439 

UCTIZ ODALAR - Beyoğlunda ika
met için ucuz odalar kiralanmaktadır. 
İstlklAI caddesi 146 numarada kapıcı 
bay Nlya1Jye müracaat. 

Beyoğlu İstiklal caddesi 54 numara 
Blllk F.:mlfık Tel.: 43376 • 

Ayazpaşay:ı. 2 dakika mesafede S 
katlı çift daireli konforiü r.enı denizi 
görür muhte~m apartıman 52,000 li
raya satılıktır. Senelik varidatı 4152 
liradır. 
Beyoğlu İstiklal caddesi 54 numara 

Blllk Emlfık Tel.: 43376 

Cihangirde Firuzağanın merkezinde 
SATil,TK ARSA - Maçkanın gayet· 6 katlı ve çift daireli mütead1ld knt

le muteber bir mevkllnde tramvay ları denizi görür senelik ıradı 3720 11-
c:ı.dde ve istasyonuna 8 metre mesafe- ra. olan -apartıman S5,000 liraya sntı
de apartıman ve ev inşaatına müsa\d ıııctır. 
olup fiyatı: 2500 llradır. Müracaat: Beyoğlu istiklal caddesi 54 ırnmartı 
Beyo~lu İst.ik!Al caddesi No. 153 birin- Bilik EmlAk Tel.: 43376 
cı kat Kemal İşgüden. - 8 

SATILIK ARSALAR - Ayazpasa Sı-
El\RAK AUCI VE SATICnA- rnservilerde - Şl§ll - Mecldi)'Ckoyiln-

RINA - İstanbul. Beyo~lu Kadıköy, de - Ca~aloğlunda - Ve Gözt~pedo 
Üsküdar ve Boğazın her yerinde cm- kıymetli arsalarımız vardır. 
l~kl olup satmak veya almak isteyen Beyoğlu İstlklftl caddesi 54 numara 
ler ve dfikkftnı olup da satmak iste- Bll1k Emlak Tel : 43376 
yenlerin İstanbul Ankara caddes 
Adalet han 3 No. da Tiirk emlak bil 5 MÜTEFERRİK 
rosuna acele müracaatlan. Tel: 20607 -
-------~----~---~-......;5 {-·o_K __ T_E_C_R_U_'ı-~E-·J-j-1-.i-S_E __ P_R_O_FF._:sö-
KİRıU.IK DAİREl.F.R - Ortaköyde' Rtl - İngilizce, Fransızca Arltmctik 

vapur iskelesi ittisalinde Salhane so- dersler verir. Mektepler için t:ı.lehe 
kak No 12 de 5 odalı denize nazır dal- hazırlar. Her yere gider. Şeraitler mü. 
reler mfisalt şcrnıtle kiralıktır Mek- .snid. Pangaltı. Cümhuriyet caddeı;i 
teplerr yakındır. Görmek için yerinde. No. 217, 3 üncü kat, yahut Akşamda 
Miiraca:ıt: Galata Nur han No. 13 Tel. Z. Z. rümuzuna mektupln. milrac:ı.nt. 
43265 - 3 - 3 

SATILIK APARTIJUAN - Aksaray 
Kemal paşa c:ı.ddesi İnkılap sokak No. 
18 de 12 odalı üç daireli apartıman 
satılıktır. Mfırnca.at içindekilere - 1 

l\WAYENEHANE VE YAZIHANEY~ 
El.VERİŞLİ - İşlek bir caddede kalo
rlf<:r, hava gazı, elektrik mevcud güzel 
mazbut bir kat kJralıktır. Beyoğlu ıs
tiklAl caddesi 6'7 Emgen apartımanı 
blrinci kat - Foto Kanzler üstünde -

-2 

ICİRALTK AÇIK ARDİYE - Orta
köyde v:ıpur iskelesi ittisalinde mun
tazam beton rıhtımı olan ve mecmuu 
350 M2 mes:ı.hasmda ve etrafı duvar
la çevrili arsa ardiye olarak kiralıktır. 
Müracaat Galata Nur han No. 13. Tel: 
43265 - 3 

ACEI.E SATILIK APARTII\lAN 
Nlşantaş Teşviklye camıı civarında 
Çınar caddesinde köşebaşı. otuz iki 
metre cepheli deniz ve ye..,oı!Ullt nezare
ti fevkalade her konförfı haiz. Beton 
anna altı kat on bir daireli safi iradı 
fazla bulunan on bir numaralı apartı
man altmış beş bin liraya satılıktır. 
On numaralı dairesine her gün saat 
12 den üçe kadar müracaat. 

KİRALIK KAT - Beyo~lu Tünel 
civan Müellif sokak No. 20 evin dör
düncü katı kiralıktır. 2 oda bir sofa 
mutlak terkos ve elektrik, havagazı 
vardır. Kirası 1!l lira, isteyenler Tak
sim Topçu caddesi <Uygun apartı
man kapıcısı bay Recebe müraca
at. - 34 

DERSLER - F. K. B. Lise \ 'C Ortn 
okul talebelerlne, Fizik klmyn ve riya
ziyeden zorluk çekiyorsanız şu adrese 
mektupla müracaat ediniz. Galata, 
Lüleci Hendek, Papadopulo Ap. 108 
Zeki. 

ORTA, l.İSE - Talebesini tecriibrl\ 
genç Matematik - Fizik - yabancı dil 
derslerine türkçe veya fransızcn ola
rak çalıştırır. Müs:ı.lt şerait. Akşam 
gazetesine .Matematik, rlintuzuyla. 
müracaat . - ı 

ALMANCA mmsı,Eni - Bcrlin11 
bir Alman mualllmesl kolay ve sert 
usullerle almancayı kıs:ı. blr zamanda. 
öğretmektedir. Bu lisandan lkmalo 
kalan talebeyi tntu devresinde imti
hana muvaftnk olacak derecede ha
zırlar. Münferiden veya grup halinde 
talebe ko.bul eder. Bu taleıbeye eyliıl 
sonuna kadar pek ehven bir ücret tat
bik edilecektir. Mobilyalı güzel bir oda 
kiralıktır. Pazardan mnadn her gün 
saat 3 buçuktan 7 ye kadar t t,kll'ıl 
caddesinde J33 numaralı Hasan bey 
apartıman, Ucincl merdiven birinci kat 
6 numaraya müracaat. - 5 

F.LEKTRİKÇİLERE - Nafıa ·veka
leti ikinci ve üçüncü sınıf ehliyetna
me almak lsteyenlere elektrik dersle
ri verlllr. Akşn.mda (Er.. II. ve lIU 
rumuzuna mektupla muracaat. - ı 

1\1.KKTUPLA.ltlNIZl ALDIKL"Ul 
Gazetemiz ldarehanestnı adres 

olarak gôsterın1' olan karller.
mlzdE'n 

A. - B. J>. - E. K. G. - ~. S. -
Mü. - C. l\I. 35 - R. :M. - İ. Y. -

SATILIK TAKSİ OTOMOBİLİ -
1975 No. lu Bulk 936 mod.el t:ı.k.si oto
moblll kullanılır halde ehven fiyatla 
satılıktır. Sarıyer: Yeni mahalle cad

Beyoğlu Dördüncü Sulh dest No. 74 terzi Fazlı Yıldıza müraca-

Hukuk hakimliğinden: at. 

KiRALIK GVZEL EV - Ş!şlide Os
manbeyde kalorifer, banyo, parke, ga
raJ, elektrik, havngazı hasılı her türlü 
konforu havi bahtell güzel bir ev kira
lıktır. Antre, hizmetçi ve snndık oda
ları hariç 8 güzel odası vardır. 81378 
telefon numarasına müracaat (sabah 
s:ıat 10 dan öğleden sonra 2 ye ka
dar) - 11 

KİRALIK ODA - Bir Alman mual
llmesl nezdinde 1-2 kişilik möble ve 
k~palı balkonlu büyük bir oda kiralık
tır. Mektep talobesinc de klral:ınnblllr. 
Pazartesiden cumartesiye kadar saat 
iiç buçuk ne yedi arasında İstlkllH 
caddesinde 133 numaralı Hasan bey 
npartımanı, ikinci merdiven blrlncl 
kat 6 numayara. müracaat. 

N. ll. - C M. V. - Z. Z. -
Z. B. - F. G. 

namlarına. gelen mektuplan lda
rehanemlzden aldınnalan rıca 

-0lunur. 

Taksim Abdülhn.k Hlımld caddesi SATIUK FOTOGRAF MAKiNESİ-
VMil npartımnn 2 ncl katta Uc:ı.meL Krome Süper !konta 4,5X6 boyundo. 
eden mahcur Fatma Bilet ve All sa- 1X3,5 sayıs objektif mücedded foto~
ndoğan vasileri Kena.n Sandoğan ve- raf makinesi satılıktır. Fiatı 120 llra
fat etmi;, olduğundan, mumaileyh dır. İstanbul Ankara caddesi Adalet 

han S numarnyn milrnc:ı.:ı.t. Fatma Halet ve Ali sandoğana. ölü _____ ...;_. _______ _ 

Kenan Sa.ndoğ'an çocukları Fatma SATU,JK KA!\IYO.SLAR - Biri 938 
Sarıdoğan ile Mehmed Sandoğanın modell Ford cli~ert 939 modeli Opel 
vasi tayin edilmiş oldu.klan ll~n olu- Ford acentesinde bay Hamdiye müra
nur. caat. Telefon: ff089 . - :z 

KİR.'\LIK Dı\İRE- Kurtuluşta trnm
vay durak yerinde 23 numaralı Mü
zeyyen apartımıınınm 3 numaralı ve 
üç odalı dairesi boştur. tsı~yenler her 
gün a,:ezcblllr. - ~O 

SATILIK EV - Sultanahmed İshnk 

ZAli - Askeri tıbbiye okulundan 
aldı!Pm 120 liralık techizat bonosunu 
kaybettim, hfç bir terzlce muteber de
~lldlr. l\luzartcr F.rbatır 

paş:ı mahallesi Ko.sap Osman .sokak 12 ZAYİ - Üski\dar Nüfus memurlu· 
numaralı bahçesinde kuyusu olllII nim ğundan 7/119 nuın:ı.ralı kutüğtınde 
kfirglr beş odalı hane maktucn üç bin] yazılı 1281 tevellütlü nüfus cüzdanı.
liraya satılıktır. 25 lira icar getirir. mı kayb ettim. Yenlslnl alo.cağımdan 
Almak için Sultnnhamnm Eınlnbey eskisi iptal erllldiği iU\n olunur. 
Han beş nwnaraya müracaat. - Aron Aıııoıı otlu Yltall Amoıı 
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Hangi Renk Sizi Mes'ut Eder ? 

PARASIZ 
Bu sihrftıniz yeni 

aPudra renkleriıı 

Fen renkte bir pudra, yüzünüze 
korkunç blr makyaj manzarasını ve
rir ve sizi olduğunuzdan daha fazla 
yaşlı gösterir. Teninize uygun renkte 
bir pudra intihap etmenin yegfme ça
tesi, yüzünüzün bir tarafında blr renk 
ve diğer tarafında başka renk pudra 
tecrübe etmektir. Bu tecrübeyi he
men bugün, size parasız olarak veri
lecek yeni ve caz.lp renklerdeki Tokn
lon pudrasile yapınız. Bu yeni ıCild 
renkleri• (Kromoskop) t§.blr edilen en 
son ve modern bir makine vasıtaslle 
kar14tmlmıştır. Slhramlz bir göz, tam 
ve kusursuz bir incelikle renkleri in
tihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni pudra 
sayesinde artık makyajlı bir yüz gö
rünmlyecc-ktlr. Tokalon pudrası, imti
yazlı bir usul dairesinde ıKrema kö-

10 Kadında 
9 u fena 

renkte bir 
pudra 
kullanır. 

püğü• ile kan.ştırılnııştır. Bu sayede 
pudranın saatlerce sabit kalmasını te
min ettiği gibi pudranın cllcUn yağlı 
tabii ifrazatını massetmeslne ve bu 
suretle clldin kurumasına. ve sertleş
mesine ve blnnetlce buruşuklukların 
zuhuruna da mani olur. Her vakit 
Krema köpüRlle karıştırılmış meşhur 
Tokalon pudrasını kullanınız ve bir 
kaç gün zarfında teninizde yapa.cağı 
cnzlp tekemmülü görünüz, dalma ku
tuların üzerindeki Tokalon 1sm.ine 
dikkat ediniz. Teninize uygun renk 
in tıhabında tereddüt ettiğinizde Uit
!en İstanbulda 622 No. posta kutu.ru 
adresine (Tokalon pudrası servisi T. 
VAT! v!kl olacak talepte size mem
nuniyetle, muhtelif renklerde nfunu
ncllk altı ufak paket pudra göndere
ceğiz. 

FiKRi T. KARDEŞ 
OTOllOBİJ, \'e !\lAKİNİST OKULU 

Tnlimatnameslnde bazı de{tl.şikllkler yapm~tır: 
Bundan böyle devrelerimiz eyhil, blrlnclkAnun ve 
mart aylarında başlıyacaktır. 

8 eylülde ~ılacak yeni devre için yalnız pazar
t.esf günleri ve 15 ağustostan itlbaren her gün ö~leye 
ta.dar müracaat kabul olunmaktadır. 

Yerimızln darlığı dalayıslle isteklilerin gecikmemeleri Uizımdır. TafsllAt 
lstıyenlere program gönderilir . Şl.şll Ebekızı sokak No. 1. 

26 temmuz cumartesi alcıamı 

BÜYÜKDERE BEYAZ PARK'ta 
MVNIR NUREDDiN 

ve ark.adaşlarının seçilmiı ve tamamen yeni eserlerden müreklceb 
Büyüle Konseri 

Dikkat: İstanbul ve civar köylere o tobüs ıervi.leri temin oluam u tur. 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrur olarak güzelllklertnin temadlslnl 
mümkün kılacak olan yüz tuvaletine blgAne kalmışlar
dır. Kadında. dikkat edlmesl pek mühim olan nokta: Cil
din ıneellk ve taravetini ebediyen muhafazadır. 
Seneler, bin bir va.zlle içinde ça.Iı.,an ve yorulan genç ka
dınlann bla.man düşmanıdırlar. Bedeni ve d!mağt yor
gunlukların neticesi guddeler elA.stiklyetlnl kay'bederler 
ve clldde (Leke) diye tavsif edllen avanzı (Rüzgfu ve gü
neşin de teslrile) husule getirirler. İşte bu gibi halMta ve 
bu gibl avarıza. tArşı Krem Perte• ; terklblnln kuvvet ve 
kooretl s:ıyes1nde cildi besler ve harabiden kurtarır. 

Yüz binlerce kadının t«rübe etUfi n sevdiklerine t:ınlyeden 
hali kalmadıtı Krem Pertev ile Kiinde yapılacak 3 - 5 dakikalık bir 
masajın ne gibi harikaJ:ır yarattığını pek kısa bir samanda sb: de 
materlf olacaksınız.. Krem Pert"1in yanın asırlık beynelmilel şöhre
ti asılsız dtlildlr. Ondan l'>tJfade e din iz. 

Gazi Terbiye Enstitüsü müdürlüğünden: 
1941 - 1942 ders yılı için enstitünün Türkçe - Edebiyat, Tarih - Coğrafya 

pedagoji, tabilye, matematik, reslml.ş, beden terbiyesi ve muzlk şubelerinin 
birinci sını!larına talebe alınacaktır. Kayıt muamelesi maarif müdürlUkle
t-lndc 31 temmuz 1941 perşembe gününe kadar yapılacaktır. Girmek iste
yenler kayıt ve kabul .ş:ırtlarlle imtihan şekil ve günlerini bulundukları yer-
lerin maarJf müdürlüklerinden öğrcnebilirer. (3291 - 4685) 

Toprak mahsulleri ofisinden 
örtülük muşamba alınacaktır 

ı - 8 X 8 Ebadında 60 adet 
6 X 6 Ebadında 40 adet örtü pazarlıkla satın alınacaktır .• 
2 - Muvakkat teminat mektubu teklif tutannın % 7 ,5 u 

üzerinden verilecektir. 
3 - Pazarlık 29/7/941 taıihlnde saat 15 de Ankarada 

umum müdürlük binasında yapılacaktır. 
4 - Talipler şartnameleri parasız olarak Ankarada umum 

müdürlük binasında mübayaa komisyonundan ve İstanbulda 
ofisin şubesinden alabilirler. 4492 - 6018 

Sıhhat ve Güzelli 
Sağlam 

ve 

Güzel 
DİŞLERLE 
Sağlam ve gii7.el 

DİŞLER do 

s 
DIŞ MACUNU 

ile temin edilir. 

Diılerinize ÇolC Dikkat Ediniz. 
Bazen en üstad doktorlann bile sebep menşelni bul 
bir hastalığın, ~ iltihabından ileri geldiği pek çok tec 

anlaşılmıştır. 

Sabali, Öğle ve Akıam Her Yemekten 
Günde 3 defa dişlerlnlzi fırçalıyarak ve daima 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden ı 

1 - Herek.ede inşa olunacak ~l pavyonlan ve evleri lle toprak 
kanalizasyon, drenaj, au depo.ru, kaptaJ, su tesisatı, yolla.r glbl ı.nşe' 
f iyat esası üzerinden kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. t 

İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 415.943.69 lira.dan ibare ıl 
2 - Eksiltme evrakı 21 Ura. mukabUlnde Sümer Bank Mu.arne 

sinden alınacaktır. 8 
3 - EksUtrne 6/8/941 tarihine müsa.dit çarşamba. günü saat 1 

karada Silmer Bank: umum! müdürlüğünde yapılacn.ktır. 
4 - Muvakkat teminat 20.500 Ura.dır. 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanında şimdiye ko.dar yapıntŞ 

bu kabll işlere ve bunlann bedellerine, firmanın teknik teşk.lrn.tınııı 
den teşekkill ettiğine ve hangi. bankalarla muamelede buiundultl 
vesikalar koyacaklardır. ~ 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günU 
kadar makbuz mukablllnde An.karada Sümer Bank Umumi kAtlP 
Um olunacaktır. 

7 - Posta ile gönderilecek tekllfier nihayet lhal,e saatinden 
' evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılnıı-7 olması 

Postada vaki olablle~k gecikmeler nazan iUbare alınmıyacaktır. 
8 - Banka ihaleyi icrada. serbesttir. (4527> 

~l\l·Asi 

T. 1 $ B A N K A S 1 
Küçük tasarruf hesaplari 1941 ikramiye plan'i 

KEŞİDELER: 4 Şubat, ! Mayıs, 1 Ağustos, 

3 hdnciteşrin tarihlerinde yapılır. 
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istanbul Defterdarlığından: 
Ankarada Maliye Meslek mektebine ııse ve orta mektep mewnu olan

la.rdan müsabaka ile talebe alınacaktır. 
1 - MUsabakalmtlhanına gireceklerin: 

A - 16 yaşından küçük ve 25 yaşından büyük olmamalan şarttı~. 
B - Askerlik çağında olanların askerliğini yapmış veya askerlikle all-

kalan bulunmamış olmak lazımdır. cMüeccel olanlar kabul edilmezler.11 
2 - imtihan evvel! yazılı ve sonra sözlü olarak yapılacaktır. 
İmtihan programı: 
cHesap, Tarih, Coğrafya ve medenl bilgilen 
3 - Lise mezunannın yazılı !mtlh anı 2817/941 tarihine müsadlf pazar-

DOYÇE ORYENTBAN 
DRESDNER BANK ŞUBESİ 

Merkezi: Berlin 
Türkiye Şubelerh 
İstanbul - İzmir 

HER TORLO BANKA MUAMEL" 

Almanya ile yapılan TÜ 

Kimya ve KAğıt takaslatl 
saire hususunda her 

kolaybklar yapllır. 

TÜRKiYE 

Kızllay Cemiye 
Umumi Merkezinden! 

1 - Cemiyetimim ihtiyacı İçin irr.ali takarrür eden • 

Üç nev'i cema'an 680000 metre şer• 
28/ 7 / 941 tarihine müaadif pazarteSİ gÜnÜ aaat on dörtle İt 
Mimar Vedat caddesinde ( Kmlay) Hanında Kızılay lıtanbul 
su Direktörlüğünde kapalı zarf uauliyle ihale olunacakbr. 

2 - İhaleye iıtirak edeceklerin Muhammen elli bin lira 
lin yüzde yedi buçuk niabetindeki teminat akçelerini ihaJedell 
dept1 vnneaine yatınnalan farthr. 

3 - . Nümune ve prtnameleri görmek üzere talipler bd' 
depo direktcrlüğüne müracaat edebilia·ler. 

tesi günü saat 14 te Defterdarlık bln~ında ve orta mektep mezunlarının •••••••••••••••••••••••·~~~ 
yazılı imtihanı 2917/941 tarihine müsadif salı günü saat 14 te keza. Def-

terdarlık binasında yapılacaktır. ' t t r 1 dı·k atı .. n 
4 _Orta tahslll olanlardan mektebi muvaffakıyetle bitirenler 20 lira ş a a aca arın 

maa.o veya 75 Ura ücretle, lise tahslll olanlardan mektebi bitirenler 25 11.ra 
maaş veya 85 lira ücretle Maliye memuru t.ayln edilecektir. ~ 

Arsası olup da apartı.ma.n, köşk, ev yaptırma.it Lstıycnıere 5 - Mektebin tahsil mÜddetJ 2 sened.lr. Talebelere, tedrisat ve sta.J 
müddetince mektep yatakhanesinde veya. Ankarada velileri nezdinde kala- mukabilinde inşaat llbe ve tadUM yapılır. Hususi ml.mannUZ 
caklanna göre yevmiye mukablU ayda 20 - 30 lira vcrlleccktit'. zevke göre plAn hazırlar. İstlklAI caddesi 54 No. BİLİK EMLAIC· 

G - Müsabaka lmtlhanında muvaffak olup da. mektebe kabullerine Ma- Telefon: 43376 
Uye Vekaletince knrar verilmiş olanlar lüzumlu olan vesaikle beraber Def- •liiimliliİİiilıiiiİll•••••••••••••••••_...,... 
terdarlığa nümunesine tevfikan noterlikçe tanzim edilmiş bir kıt'a taahhüt 
senedi de vereceklerdir. İstanbul liseler satın alma komisyonu 

7 - Yukandaki va.sır ve şartlar dairesinde imtihana girmek lstlyenler • l •.., • d 
2Gı7/941 tarihine müsadif cumartesi günü saat 13 e kadar bir istida ile tnh- reıs ıgın en : ~ 
sil veslknsı. nüfus cüzdanı ve 4,5 x 6 eb'adında 2 fotoğrafı hiimllen Def- Komisyonumuza bağlı yatılı llsclerln ihtiyacı olan 35444 Um .,. 
terdarh/ta bizzat müracaat ederek fotoğraflı kabul kartı nlmalan J.lftn olu- delU 201150 kilo, 264500 adet, 45800 demet olan 38 kalem yaş .scb~~ 

d 1 d nur. (5493) kilo yoğurdu beher kilosu 32 kuruştan knp:ı.lı zarf usuıno cksfü.ı .. -. 
Devlet limanları işletme umum mü ür üğün en: muştur. İlk teminatlar; sebzenin 2659 lira, yoğurdun 576 liradı~~t 1 

K~lf bedeli 3554 lira 43 kuruştan ibaret Kuruçeşınedekl İdaremize ait 1 S UAD .YE PLA .... J OTE L• şartname bedeli 178 kuruştur. Eksiltme ll/VIII/941 pazartesi ~ 
muhavvlle merkezinin muhtcllf demir işleri açık eksiltmeye çıkanlmıştır. 1 1 Beyoğlunda liseler satınalma komisyonunda yapılacaktır. rl 
İhalesi 7/8/941 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 te Galata nhtı- Bütün esbabı istirahatı cami Türkiyenin en güzel otelidir. İstekliler 2490 sayılı arttırma ve ekslltme kanununa göre bazı 
mındakl umum müdürlük blnasınd:ı toplanacak satınalma komlsyonundn ı lan zarflarını yukarıda sözü geçen saatten bir sant evvel k siı1 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı 266 lira 58 kuruştur. Şartnnme ve tcrerrü- İİıı••B•olİ~İmod•a•lan-•mı•z•v•ar•d•ır•.•••••••••••••••ll 1 l!ğlne makbuz mukablUnde vermeleri. Şartname Oalatasanı.y ıısc ( 
atı her gün sözü geçen komisyonda göriileblllr . (617g) 

. .. ~ 


