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Gene ayni rioa_vetler 

Bitaraf Türkiyeye karşı gös
terilen alaka, marazi şekilde 

,. zaman zaman nüksediyor 
~ A~~nyanın Türkiyeye teca- bir ajansın delik kulağı l1vrupa-
13o: ı~rt olduğunu iki hafta evvel da böyle şayialar dolaştığım auy
llll i: ıc:.ın Tass ajansı haber ver- muş! Bu tarzda bir habere bun
. tl~siı Dt ~e Londranın bir ga- dan itimada lAyık menbAlar ola
tın e ngıUz Reutcr ajansı Al- mazdıf 
ıa;~yaya ayıu niyeti atfediyor- Bu rivayetlere cesaret veren 
~ 

1 
hft.diseler de oldu. Amerika Hari-

tsv: a ly Exı>rcssn gaeztesinin ciye müsteşarı, Almanyanm, müs
~teki ınuhabiri tahmin edi- takil kalmış bazı devletlere hü· 
lhıd: ki Almanya, Rus cephe- cum edeceğini söyledi. Herkes, 
l'ürk' Çektiği zırhlı fırkalarla kaç gündür, zihninde bu bilme
Sebc~feye tecavüze hazırlanıyor. ceyl çözmekle meşguldür. Sonra 
ltafkas de gayet basit: Almanya, Rusyadakt Alman taarruzu ağır 
ntek i~ petrolleri ele geçir- gidiyor. Bundan, aşılmaz enğeller 
bir YOi Yt>r. Bunun için de kısa olduğu neticesini çıkaranlar, Al· 
~bnan var: 1~yan gemilerine manyanın başka cepheler aradı
lan dcnizcıleri biner, Boğaz- ğına hükmediyorlar. Bu da Ka· 
i:lona~eçerıer, Karadenizde Sovyet radeniz havzasıdır. Bahusus, bu 
Yaya ~asını batınrıtı.r, Kafkas. harbin petrole ihtiyacı çoktur, 

B çı ıverirler... Almanyanın petrolu azalmışsa, 
lll un~ yapabilmek için Türkiye- bunu doğrudan dc>ğruya Kafkas-
1\en -=~adesı lA.zım. Türkiye ise yada aramaktan tabi! ne var? 
ttan h~ aklaı:uıııan, ne Boğ'azlar- Mesele. esasında askerliğe da· 
?rılyeceç 

1
bir yabancı kuvvet geçir- yandı~ için, Al.manyanın. Sovyet· 

Re ~ için, iş zora biner. lerle harbederken, bir de Karade-

Almanlar taralmdan "'aJ edilen Pfnsk'de puar meydanı 

Japonlar 
Hindiçini'de 
üsleri işgale 
başladllar 

lngiltere 
Japonyaya 

karşı tedbirler 
ahyor 

McılezyaJa bazi müda· B. Eden Clün avam 
lacı tedbirlerinin cılınClıii liamaraıinda beyanatta 

bildiriliyor bulundu 

l'a is uter ajansı da Almanyarun nizde cephe aça.calt rivayetinin 
hut ~:yay~ ya Türklycye, ya- hakikate uygun olup olmiyaca~
~int A ne bırden taarruz edece- nı asker! mutabassıslar daha ıyt 
_l\ ~. vrupacıa dola.şan şaylala- muhakeme ederler. Biz, bu mua-
&c:ı. gore hllber di n-...: 2S (A.A) - Reuter: Londra 2S (A.A.) - Bugün 
ı.~ 1 ver kten sonra delenin sadece bazı siyası ma- _...... il A K d ,_, b ı YVY c bir t bb · ' ' Gayri reımi bir menbadan öğrenı • vam amaraaın a oeye:natta u u-
C!ı~ llA eşe üste kiyaset olma· Iümlannı tekrarlıyacajpz. diğine nazaran Japonlar, cenup Hin- nan B. Eden, ezcümle şöyle demit-
leri;:r. ve etmek basiretini göa- Almanya içln, kuvvetli b~r do-k diÇinisind~ tayyare meydalnan vt tir: Japon hüku~eti: Y!;~y·ye mü· 

Sık k nanma ile Karadenfze gırere üskri işgal etmekte ve garnizonlar racaat ederek Hındıçını nın oenu· 
)etl 

1 
sıkuortaya ~tılan bu riva- Kafkasya.da bir cephe açµıanın tesis etmektedirler. bunda bit takım deniz .ve hava üs

tiyaJ.~ ko dukça, ~nsan, gayri ih- faydası olabilir. Böyle bir düşiln- Muhteme1 olarak İşgal (ilen 29 terini işgal etmek talebinde bulun· 
-an endi kendıne: «Acaba Al- cenin imkAnsız olduğu iddia edi- temmuzda yapılacakhr. muıtur. Bu hu9Ulta Japonya ile Vi-
A1t Yanın Tü ki chy enuında bir itilaf husı,ıle gelmiı 
bu h r yeye tecavüzü, \emez. Fakat, Türkiyenln bttaraf- V9'inırton 25 (A.A.) - Reiai· olduğuna dair resmi hiçbir ha.be~ 
b aberleri çıkaran muhitlerde lık siyaseti, ve bu siyasette taas- cümhur Mister Rooaevelt bugün l)e- yoktur. Bununla beraber, bu nen S:: derece arzuya _şayan mıdır?,, subu herkesçe bilindiği için, Al- yanatta bulunarak, Japonyanın Hin- harele-et üslerinin işgalinin kuvvei 
adnllni soruyor, bu derece ciddt, manyanın, böyle bir harekette diçinide ba~ ~~ter iıgal .. etmesine karibeye gelmiş olduğu aşikardır. 

etA V~hametli bir haberin kay- Türkiyeden iş birliği istemesi ak- mulcabele bılmısıl olmak uzere Ame- Bu da Japor.yanın evvelden tasmim 
?taklarını da .. .. b l • rikanın cumartesi günü huswi bir edilmiş , ol.ın yeni bir taarruzud~r. 
teıerin gorunce, azı gaze- a gelemez. Bahusus, bu bıtaraf- hattı hareket ittihaz edeceğini bildir· CeçenlCTdt büyük Britanyanın Hın-
aşnı ve ajansların hlfletlne lığımız herkesten fazla Almanya miştir. diçini'ye hücum etmelc tasavvur~n· 

illa akta~ kendini alamıyor. Al-; tarafından bilinmiş ve takdir edil- • . da bulunduğuna dair olan ban ıd· 
1 nya Türkiyeye tecavüze hazır~ mi tir. Çünkü Türk_ Alm n d t- Londra ~S u~~.A .. ) - Salahıy~t- dialardıın b"hsetmiştim. Bu iddia-
anıyor: Londrada .:.ş a os tar Londra mahf ıllerınde cenup Hın· lar, hiçbh· esasa istinat etmiyordu. 
tetcnı İ çıkan bir ga- lugu ancak bu bltaraflığımız sa- diçinisindeki hava ve deniz üslerinin Bu ahval vıe ,erait dahilinde hüku-
taıırn~ ~khOlJildekf muhabiri yesinde mümkün olmuş~ur. Japonlar tarafından iıgali pelc yakın metimiz, Amerika, Hollanda ve bit· 
)'e t etmışl Almanya Türkiye· N~cmcddin Sadak telakki edilmektedir. . • tabi dominyonlar hükômetleri ile teo-

~rruz edec:ek: Londradaki (f>evaıu aalıife 7 aütun 3 de) L>ndrada Japon harelı:eti uzak masa creçmiştir. Amerikanın hattı 
şarktaki Britanya arazi ve menfaat· hareketi Amerika hariciye nazırının 
lerine yeni bir taarruz ve ltuvvetti açık beyanatı aayesinde bütün cihan
bir tehdit olarak addedilmektedir. ca malum olmuştur. Kamaranın ha-Dniester 

mansabında 

Sovyet kıtalal'İ nakleden 
~•PUrlardan birkaçi 

batirıldi 

Amerikada 
sansiir 

Gelen ve giden telgraf .. 
lariıı hepai aanaür 

edilecektir 

fterr 2 tendi~n 5 (.ı\.A.) - D.N.B.'nin öt- Va lnrton 25 (A.A.) - D.N.B.: AJJ-

Malezyada 'bazi müdafaa tedbir- le muvafık ve selametbah, beyana· 
teri alınmııttr: tı tas-tip edeceğinden ~minim. Va

ziy~tin inkipflanna karşı lngiltere 
(Devamı aahiff 1 ıühm 1 de) tarafından alınan tedbirlerden bu

gün bahsctmiyeceğim. Bunları iler
de 1'57liyıeceğim. Ak denizde 

muharebe 
-----

Siam bitaraf kalacak 
Baackonlr 2S (A.A.) - Reuter 

ajanıından: Siyam baıvekili B. Lu· 
ang-Sommg!'ams, memleketinin tam 
bitaraflık siyasetine aadık kalacağı· 
nı resmen beyan etmi~tir. 

ı BU' SABAHKİ 
TELGBAl'LAB 

Japonyaya 
karşı iktisadi 

abloka 
İngiltere ve Amerika 

derhal harekete geçtiler 

J cıponyanin cılcıccıklcır"i 
donduruldu, Amerikcı

dcıki alacak 131 
milyon dolar 

Londra 26 (A.A.) - (B.B.C.) 
Japonyarun Hindiçinide yerleşme
sine karaı İngiltere ~ Amerika der
hal mukabil harekete geçmişler, bü
tün Japon parasını ve emvalini 
dondumu:tlardır. Çin de, Amerika· 

Alma,n tebliği 
Dün çok miktarda 

eıir alındı 

Berlin 26 (Radyo) - Alman. 
ba~kumandanlığının tebliği: Şark 
cepheainde harekat plan mucibince 
devam ediyor. Dün pek çok mik
darda esir alınmıştır. Hava kuvvet
leri 90 Rus tayyaresi düşürmüştür . 

Odesaya yeniden taarruz edilmiı. 
tezgahlar tahrip olunıuuJtur. Din
yester nehrinin mansabında Kcrsoıı". 
da 15 bin tonluk bir Sovyet vapuru 
tahrip edilmiıı 8000 tonluk bir va
pur ağır haaarı. uğratılmı tır. Odesa 
limanı yalon1nda 14 bin tonluk bir 
vapur tahrip edilmiJ, bir kruvozör 
harp hdrici e:dilmiotir. 

Sovyet tebliği 
Muharebeler devam 

ediyor, vaziyette 
değitiklik yoktur 

nın dostu olmasına rağmen bu kara· M~kova 26 (Radyo) - Sovyet 
rın altına girmiıtir. Sebebi Çinin istihbarat bürosunun bu sabahkj 
bazı mıntaltalarının Japon işgali al· tebliği: 25 temmuz günü Porchov. 
tında bulunmasıdır. İngiltere Hol· Polotak, Nevel, Zitomir istikamet· 
landa makamlarile de istiprededir. !erinde muharebeler olmuıtur. Rua 

Japon alacaklarının dondurulma- lutalanmn vaz.iyetlerinde değiıiklik 
at bu hülcumetin harp malzemesi ve yoktur. Sovyet hava kuvvetleri düt
saire almasını güçleıtirecelc, Japon man mekanize lcıtalarına, hava mey
ihracah üzerinde yüzde 40 tesir daıılarına taarruz etmiştir. Kösten• 
yapacaktır. Japon ihracatının yüz- ce, Sulina limanlan bombardıman 
de 56 11 Amerikaya, 20 si lngilte- edilmiıtiı. 
rcyıe, 8 i Hollandaya idi. Japonya. Evvellci gün Almanlar 34, Ruslar 
nın Amerilcadaki alacağı 131 mil· 13 tayyare 'kaybetmiılerdir. Dün 
yon dolar kadardır, Verilen emir Moslcovaya girmeğe çalışan 6 tayya. 
Amerika limanlarındaki Japon ge· red>Cn b~i ıd\re yaklaıırlcen tahrip 
miluine de gamil olacaktır. edilmiıtir. 

Bu ekonomilı- abloka çolc ciddi ------------
olacaktır. Japonya. petrol ıa.stik Amerı· ı..0n ın gibi başlıca muhtaç olduğu madde- R 
leri hep hariçten alıyordu. Yiyec-ek 
maddelt:ri de böyle idi • Bunları 
Amerilı::a ~e lr.giltereden temin edi· 
yordu. Şimdi yiyecek maddeleri üç· 
te :iki nisbetinde azalacakhr. 

Malta üzerinde 
muharebe 

İngiliz h·a va kuvvetleri 
zayiata uğramadan 

7 tayyare cİütÜrdüler 

Londra 26 (A.A.) - (B.B.C.) 
Hava Nczatttinin tebliği: Maltada 
7 düşman tayyaresi tahrip edilmiı· 
tir. l.tgiliz hava kuvvetleri zayiata 
uğramamıılardır. Britanya avcıları 
perşembe sabahı düıman bombardı
man tayyaıderine tesadüf ederek 
ikisine denize düıürmüıler ve tayya
rderi Siçilya'ya püılcürtmÜ§lerdir. 

Dün aabah da düft1\anın iki bom• 
bardıman tayyaresi düıürülmüş, 3 
avcı tayyaresi tahrip edilmiştir. Bir 
İtalyan pilotu denizden kurtarıl· 
mııtır. 

kara listesi 

İki mebus arasında 
düello yapılması 

muhtemel 

Bnenos-Alres 25 (A.A.) - Mebusan 
meclisinde muha!nzakAr mebus Vlde-
1~ Birleşik Amerikanın knra llsteslne 
hücum etmiştir. Bu münasebetle Vl
delı\ ile mebus Mercader arasında şid
detli bir hadise olmuştur. 

Her lkl taraf dllello yapmak fikrln
dedlr. 

ltalyan genel 
kurmay başkanı 

Vaziyetini sarahatle 
tayin eden yeni bir 
kararname çıkb 

llıan ne göre, 23 temmuzda Dnlester soclated Pre~in verdltt blr habere 
l'lle Sabında Rumen savaş tayyarele- göre, bahriye neznretı milmesslllerl 
lıtr Sovyet gemllcri arasında. şiddetli mebusan mecllsi bütçe encümeninde 
tem :muharebe olmuştur. Sovyet harp beyanatta bulunduklan esnada. bah
eaı Uertne Sovyct tnyyarelert refakat rlye nezaretinin bütün telgraf muha-

Bir İngiliz torpido 
muhribi batti •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Roma 25 (A.AJ - İtalyan kanun
Jannı neşreden billtentn dilnkii nüa
hasında Itıı.lyan ordulan genel kur· 
mayının vaziyetini aarahaUe tayın 
eden bir kararname çıkmıştır . 

l }'Ordu. beratının sansüre tAbl tutulmn.ınnı 
'te.:_:r tipt.en ve her tonillitodan mü- tekllf edeceğini söylem.l.şlerdJr. Bu be
ba ep olnn bu rno Besarabya mu- yanata nazaran, B. Roosevelt'ln tns· 
~cbeıertnde kuvvayı külllyeden ay- vlblle adliye nezareti tarafından bu 
tl n ve Karadcnizln şimal llmanlan- hususta hazırlanmakta. olan kanun 
le~ iltica eden Sovyet kıtalannı nak- projesi mucibince Amerlltaya gönde· 
<l tnektc idi. İstiab kab!Uyetlerinden rllen ve Amerlkadan çekilen telgraf
be faıJ.a asker yüklü olan bu gemiler lnrın hepü sansür edilecektir. 

nle.ster'd " tuza e mute~ddld defnlar taar-
l'ak uı:tramıştı. Öğle güneşinin ber-
teıer~Y~ınlığı altında Rumen tayya- .. :1. k k - ~ I e ... 
bnta 1 hucum etmişler ve nt1lnn bom· --------------
lcaçı ~ tarn lsabetlle vapurlardan bir Bir laübaliliktir gidı"yor 
'llgrıy atmış ve diğerleri ağır hasara 

it arat durmağn mecbur kıılmıştır. 
nıa~ınen tayyareleri zayiata uğra

ızın üslerine dönmüşlerdir. - Bekle ıurada azıcılı: ..• 
Otobüs yolun Kel~İgüzel bir ke-

S nannda dunıyor, biletçi ayran içi-
OVyetlerin Vichy ve yor. Şoför, pencereye yaslanarak, 
F ransanın Moskova dükkancı ile husuıi bir işini bağıra 

bağıra konuşuyor: 

\ri büyük elçileri - o çuvalları hazırladın mı? ... 
•la 1<:hy 25 (A.A.) - iyi maliımnt Mehmed beyin paketini al... Şu 
:te \. rnahfille-rdcn öğrenildiğine gö- kağıdı d'l Recep efendiye imzalat, 
~l~i .' rM ns:ının Moskovadaki büyük getir ... 
trı.1ı:ı1 •• B1:rgery büyük elçilik me· Kontrolör: 
'türk arh ılc birlikte bugün Sovyet • _ Şimdi bir paket sigara ala-
ltr. ududuna varmış bulunacak- yım, yetişirim ... Ben gelmeden kalk-

" 
1 

• 
0 dbl ''"Y'C' d'-. una •.. • tavsıyesm e u unuyor, 

li~ 1 • n ıgınc göre Sovyetlcr Bir- • . ı· '"b l·ı·kt• ·d· 
1 

·ı ·rnl"t' • v· h 'd k' b" k Hulasa, bır au a ı ı ır gı ıyor ..• c ç • mın ıc y t" ı uyu · • 
l'll '"• 1 B·ı 0mnolof da hemen hl"- Arabanın içinde müşterı vaın_ııı; 
lr\ ''-' 1 •arr:ıanda Türkiyeye ge-1 alem işine. giicüne. vapuruna yetife· 

' '' .. "ı.. .c. J cekmiı; dikkate bile aluımı)'or-

tondra 25 CA.A.) - İngiliz am.lral· 
ıııc daireSlnln tebllğl: Akdenlzden blr 
kafilenin geçmesi için bazı deniz ha
rekll.tı vukubulmuştur. Bu harekAt 
esnasında kuvvetlerimiz çok şlddetll 

ve gündüz vaki hava taanıızlanna 
maruz kalmış ve bu hücumlarda blr 
relkdar düşman tayyaresi düşürül
mllştilr. Düşman tayyareleri gece tor· 
pidobotlanmızm hücumlarına hedef 
teşkil etmişlerdir. Şimdiye kadar an
cak ilk raporlar gelmiş olmakla be
raber yalnız bir tek ticaret vapuru
nun hasara uı:tradıtı ve bwıun da 
kendi vesaltue kafileyi taklbe Te se
yahatine devama muvaffak olduğu 
sa.bit olmuştur. 

Bu hnrckll.t esnasında Feareless tor
pido muhribinin battığı teessürle bil
dirilmektedir. 

Bu hususta tam raporlar gelince, 
daha geniş tafsllftt vcrllecektlr. Fea
reless torpido muhribi 1934 tc inşa 
edilmiş 1300 tonluk blr gemi idi. 

Uçan kalelerle taarruz 
ı,ondra 25 (A.A.) - Hava nezareti

nin istihbarat servisi dün Onelscnau 
ve Sharnhorst gemilerine yapılan ta
arruzu İnglliz tayyareleri tarafından 
harbin b!daycUndcnberl ynpılan en 
n~ır gündüz taarruzu olarak tavsif 
eylemektedir. 

İlk taarruz, Boelng Amerıkan uçan 
kaleleri tar&luıdaıı yapılml§tır. 

- Şu belediye asfaltı neden kıııın yaptırmıyor acaba? .. 
- Jiyatıo ifw etmeain diye olmalı!., 

Bu kararnameye nazaran genel kur
may başkanı Ba$umandanlık vazife
sini görecet ve üç ordunun tanzim ve 
sevltl ldareslle mükellef olııcıık ve 
Duçc•ye k&rfl meısul bulunacnktır. Her 
üç ordunwı da kurmay başknnlan 
genel kurmav başkanının emrinde 
olacaktır. G<ın.el kurmay b~kanı mUU 
müdafaa komitesinin tabll Azasıdır. 

Almanya - Bolivya 
münasebatı 

Berlin 25 (A.A.) - Yan reamt 
bir menbt.dan bildiriliyor: 

Almanyanın Bolivyadaki elçisi• 
nin, Bolivyanın Berlindelti hava ata
,şesile birlikte çalııtıklan hakkında 
hariçte dolaşan haberler burada 
cidden şüpheli görülmektedir. Tek
nik Lakımdan böyle bir ihtimalin 
mümkün olmadığı aşikar addedil
mektedir Bu itibarla Berlinde, cenu• 
bi Amcrikadnki harekete hakikatte 
başka sebeplerin amil olduğu husu
sunda kannat mevcut olmakta ve 
cenubi Amcrikada yeniden üç nazi 
hükumet darbesi yapılacağı hakkın· 
d ıo ga.eral Mr.rahnll tarafından ya· 
pılnn beyanat hatırlatılmnktndır. 
Bunun içindir ki, Almnn h:ırici)'e ne
zar~ti Boli,'Yndnkine benzer hareket
lerir Amerika tnrnf ından sair cenu
bi Am •rika memleke-tlerinde de.- der· 
piş ed:~mekte olduğunu zannetın~k
tedir. 



Sahife 2 AKŞAM 

( __ ~_D_u.-=-··_n_G_e_c_e_k_i __ v_e __ a_a __ s_a_b_a_h_k_ı_· _11cmmllla ___ b_emmr_ı_e_r __ .,,,,. 
Harp tebliğleri 

ingi/iz. tebliği 

Taksiler 
Yeni karar dünden 

itibaren meriyete girdi · 
K:ıhire 25 (A.A.) - Orta Şark teb-

liği: Tobruktan h:1reket etmiş olan j • 
bir çok müfrezeler, 23/ 24 temmuz ge- Ankara 25 {Telefonla) - TakSI 
cesi, düşman mevzilerine girmlşlerdir. 1 otomobiller: hakkındaki tahdidatı 
Bu müfrczelerden biri üç mil derin- lı:aldıran Koordinasyon karan by
Jjğe ~ada~ nüfuz etmiş ve e~ humba- gÜnkii Resmi gazetede neşrolunıi
raJarııe .. ~uşnıarun kuvvetli ?ır nokta- rai: meriyetc girmiştir. Tek ve çift 
sına hucum ederek onu bır mikdar . b 1 ,_, · ·b· 
rayia ta uğn•ttıktan sonra dfüımüştür. ?uınarah taı:sı ara a an csıası gı 1 

Şark 

.cephesindeki 
muharebeler 

Amerikanın 

huzuru 
tehlikede 

1 Rus ordusu-

! nun şiddetli 
mukavemeti 

Almanlar ağustosun so- Amerika Harbiye Naziri İngiliz gazeteleri Alman
nundan evvel Moskovaya bu vaziyetin kongrece ların büyük zayiatından 

varamıyacak1armiş ilan edilmesini i~tiyor bahsediyorlar 
T:ıyyarclerimi::, bütün gece bu mü!- ışleyecıeklerd __ ır_. ___ _ 
ttzeler1n harekaltına muvaffakıyetle İnhisarlar Vekili Rizede Stokholm 25 (A.A) - Ham- B. Willkie, c:Hitler'in Londra 25 (AA.) - AF. 1.: 
müzaheret ctmi~tir. · . delstidning gazetesi diyor ki: b" d b l • J" • • Gazeteler Rus cephesindeki vaziyet 

Hopa 25 (A.A.) - Refakatmde ı AlmanJar, son yirmi gun·· içindeki ıze ar e er ın ırme~ını hakkında bedbı'n degvildirler. Rus 
Hudud mmtakasında. makineli kı- c·· "k M h f k d b • d" taatımız, düşmanı yeniden bazı ta- umru u a aza uman anı u- ileri hareketlerinin ilk on gün zarfın- t bekliyemeyız» ıyor ordu1annın şiddetli mukavemeti Al~ 

rassud me·vkilerinden tardetnıL~tir. lunduğu halde dün Çoruhtan bura~ daki süratlerjne nazaran yanyanya manlara ·büyük zayiat verdirmekte, 
Habeşistanda ve Suriyede değişiklik ya gelmiş olan Gümrük v·e inhisarlar aşagıv olduğunu ve şayet hareket ve "ete muharebeleri Almanların 

V k·ı· R "f K d · · b y ..... :-... on 25 (A.A.) - Fevka- " yoktur. e ı 1 aı ara enız, geceyı ura- böyle. ağırlaşırsa ağustos sonundan -.~· gerilerini teh.d.id etmektedir. Times 
ı . . 1 b b h v· lede ahval için kongrenin kabul ede--

Jtalyan te~liği 
aa geçırmış er ve C! sa a ıze • evvel Moskovaya varamıyacak1arı- gazetesi diyor ki: 
P 1 il R. "t _ ,_ •• cegıv• müddet zarfında seçme sınıfl. a-

azar yo u e ızeye gl mex; uzere nı kabul ediyorlar. ci311ndaıı on gün evvel zaptıedilmiş 
h · · d 1 1 d ra aVTılm1Q milli muhafı. zla.r. ve ihti- ..,..,.~ 

ş-e nmız en ayrı mıs ar ır, Londra 25 (A.A.) - Times ve "· "' oldu:?u Airr-r..nlar tarafından resmen 
Rom:t, 25 (A.A.) - İtalyan ordulan ------ yatların hizmette kalmalarına ınüte- -

umumi kararg:ihlllln 415 numaralı Artvinde Milli ŞeE güiıü Dai1y Telegraph gazeteleri başmaka- allik kanun projesi ayan meclisi har.o bildirilen Kief, doğrudan doğruya 
teblJ· g-ı·. On sekiz vapurdan ve bun-

2 
JeJerin<le Sovyet cephesindeki aske- b" .• . · ·ı k .. tehd:de maruz bulunmamaktadır. 

Artviıi 5 (A.A.) - Dün Artvin • ıye encumenme verı me ' uzere 
ıara refakat ecren bir çok gemilerden I ri harekatı bahis mevzuu etmekte- Kiefe y.akla~.ını, ~ olan , A\man koHa-
mürekkep clup merkezi Akdenizde halkı Milli Şef nooü'nün. buraya ge- dirler. Tiınes diyor ki~ harbiye nezareti tarafından hazırlan- nnı:ı t1.;vk'f veyc.ı imha edilmiş olcluk-
sefere çıkmış ve bundan evvel hava )işlerinin yedinci yıJdönümünü bü- Almanya Sovyet Birliği toprak- mıştır. ' ' la11 zırnnedilmektedir. 
ve deniz kuvvetlerimizin hücumuna yük bir törenle kutlamışlar ve ken- larmı istilaya başlıyalı beş hafta bit- Harbiye nezareti, projede, bey- Saniyen Almanların geçen hafta 
maruz kalarak hırpalanmış olan İn- disine karşt sarsılmaz ııevgi ve say- mek üzeredir. Alman harp makine~ oelmilel vaziyetin milli menfaatleri zaptetmiş olduklarını iddia ettikleri 
glliz kafllesi, dün de tayyareierlmizin gılannı bir defa daha izhar eylemiş- sinin bu müddet zarfında azami gay~ A k h ıı· Smol·ensk cı·varında şiddetli mu~ 
nıükerrer hücumlarına maruz kalmış- lerdir. ve meri anın uzurunu va 1m su-
tır. retini ııarfetmediğini düşünmek ka- rett>e tehlikede bulundurduğunun harebeler cereyan etmektedir. B11 

. hl tell' t' . d ki bo b -"·- Ticaret ofisi teşkilahna dar büyük hata olamaz. Bilinmesi kongreo~ ilan edilmesini teklif et- şehrin kimin işgali altında olduğunu 
Pıc a ı ıpın e m aruuııan .d ah' - lazımgelen mesele. dikkate değer mektedir. söylemek mümkün d~ğildir, fakat 

tayyarelerlle torpil tayyareleri, diğer yem en memur myor dinamizm ve teşlcilat kabiliyetine son haberlere nazaran Almanlar iki 
İngiliz gemilerini evvela dağıtmışlar Ankara 25 (Telefonla) - Ticaret rağmen Alman ordusU11un başarabi- V~ington 25 (A.A.) - Siyaat defa ~ehrin varoşlarına girmişler ve 
Te sonra uçuş sahalannın hududuna ofisi te'"1ci.lat kadrosuna bazı ilAveler hl'll ·· K h''kA t 

ye lecegıv·nin fevkinde bir İ'>İ thakkuk rna ı ere gore: ongre. u ume e iki defa tardedilmi .. lerdiT. Daha şi-
kadar takip etmiş1erdir. Bu cüzütam- yapılmıştır. Kadroya yenlden io ~f, ... • d b b. '- " 
Jar, kendi filoları kendilerine mües.sir ıs memur, 20 bekri alınacaktır. ettirmeğe teşebbüs edip etmediğidir. harici siyasetm e ser es are~et et- malde Ruslar Leningrad'a doğru ri-
bir himaye temin edememiş olduğun- Alman harp makinesi ilk defa ola- mesini temin edecek olan devkala- cat ederek Fok ov' dan itibaren yap-
dan hücumlardan kurtulmak için da.- fzmirde güzel bir sergi rak siJahlart kendisininkilerle muka- de ahvali:> ilan etmeği kabul ede- hklan hareketler neticesinde Pork-
tınık bir hale gelmeği ve fena ha.va ldı yese edilebilecek bir orduya hücum cektir. hov'a varmışlar, mukavemetlerini 
'8-rtlanndan istifade etmeği tercih et- açı · · Al h 1 · k · _, d C bd B m!şlerdir. İzmir 2f {tı..A.) _ Dün burada etmışhr. manya, sa a an genış, Sanfrancisco 25 (A.A.) _ San- ta vıye etmİ:;µer ir. enu a esa~ 

Bombardıman tayyareleri, on bin 
tonluk bir vapuru yakalıyarak bom
balamışlardır. Kendisine tam ~ 
vaki olan bu vapur, batmıştır. Torpil 
tayyareler:!, di~r iki büyük gemiyi 
t.crpillJyerek batırmışlardır. Bunlar
dan biri on iki bin tonluk bir vapur, 
diğeri de on beş btn t.onluk bir petrol 
gemisidir. Cebelüttanjta dönmek iste
yen bir kruvazöre de tayYarelerimiz 
tarafından yakalanmt~ ve torpillen
miştir. Yüksek tonajda. diğer bir harp 
cüzütamına. da beş yüz kiloluk bir 
bomba isabet etmiştir. 

Halkevinde eski ve yeni Türk el cm.ek- soevkulceyşi hedefleri ise n1sbeten lranciscoda bir nutuk söyliyen Wen- rabya hududunda Almanlar büyük 
ıert ve Türk kıyafetlerine aid bir sergi mahdut ve çoğunun hayati ehemmi- dell Willkie demi~tir ki: zafer iddialarında bulunmamakta, 
~ıJmıştır. yelleri hakikatta az olan bir rnem- Ruslar da :zırhlı bir Alman kolunu 
BeşJnci defa olarak açılmış olan 'Ve lekete hücum etmiştir. Yapacakları Hürriyetin müdafaaSJ müsbet bir imha etmiş olduklarını söylemekte-

sergldt eski. heısap, ka.Bnak ve ipek 1§- işi tamamlamak hususunda Hitlerin şey olmalıdır. dirler. Başka noktalarda Almanların 
Ierile eski Türk gelin odaları ve 80f- ordularına verdiği mühlet hakkında Hitler, hürriyetimize meydan oku- azim zayia. pahasına bir miktar era-
ram., · Türk odalan zi.yaretçllerln bU- k 
hassa alakasını celbet.mlştir. Bunlar- endişeye mahal yoktur. BunUl'lla be~ muştur. Bir köşeye çekilerek Hitle- zi kaz.anmış olduklan zannedilme -
dan başka .se?'g'l.de modem nalaşlarıa, raber Hitierin de namütenahi bekli- rin bize darbeler indirmesini bekli- tediT. Rus tebliğinde kayda şayan iki 
Türk çinilerine, Türk çam sanayUne yemiyeceğini düşünmek makul olur. yemeyiz. Süratle ona doğru gidenle nokta vardır. Evvela Rusların ricat 
a.id bir çok değerli parçalar da teşhir Leningrad, Moskova ve Kief istika- beklemediği bir zamanda .karşısına ettiklerini ilk olarak haber veren, 
olunmaktadır. metinde Almanların ilerlediklerini çıkmalı, om.:. şaşırtmalı ve bize he- Moskova olmuştur. Saniyen Ruıı baş-
Manİsada ilk çekirdeksiz biliyoruz. Fakat kat'i bir vaziyete sap vermesini istemeliyiz. kumandanlığı, harbin umumi seyri 

Birbirini müteakip alınan haberler
de, 23 temmuz günü bir tayyare 
gemisinin bombardıman tayyareleri
miz tarafından hasara u~ratıldığı. ve 
kendbine bomba isabet eden bir va
purun da battığı bildirilmektedir. 
Düşmanın !raybetmi~ olduğu tayyare
lerin mikdan yediden sekize, biz.im 
zayiatımızın mikdan da üçten beşe 
çıkmıştır. 

Şimall A!rilmda Tobruk cephesin
de düşmanın mevzilerimizden birine 
yaklaşmış olan müfrezeleri., püskür
tülmüş ve :ı.zim zayiata uğramıştır. 
Şarki Afrikadrr. Uolchefit ve Culqu:i
berL ve Gonciar mıntakaln.nnda topçu 
faaliyeti görülmüştür . 

üzünı 
Manisa 2.5 (A.A.) - Manisada 

ilk çekirdeksiz kuru üzüm dün Ça.k
maldı köyünden Ahmed S~yman ve 
Mustafa Aksu tarafından borsaya 
getirilmiştir. Senenin bu ilk kuru 
üzüm mahsulü şehirde gezdirilmiş 
ve borsada merasimle piyasaya a:r
zedilerek tüccardım Durmuş Akis 
tarafmdan kilosu 46 ve 5 7 kuruştan 
satın alınmışbr. Bu münasebetle dün 
borsa binası bayraklarla süslenmişti. 

Amerikadan ayrılan 
İtalyan konsolosluk 

memurları 
Lizbon 25 (AA.) - Amerika

Rusya Amerikadan harp dan evvdis· gÜn ~estpoint vapuru 
• . ile Lizboona gelen ltalyan konsolos-

malzemesı satın alacak luk mcmurlan dün öğleden sonra 

V · 2r (AA) M' , !talyaya hareket etmişler ve garda 
aşıngtor J • • - ıs~r I 1 1 · · il I u·k 1 

Su W 11 
•
1 

v ta yan e çıs. e e ç ı memur arı ta-
mner e ~ gazetecı ere yaptıgı fınd l"mJ ] 'd 

e S 1 B" ı·v• · h ra an ıe a anmış ar ır. geyanatta ovyet er ır ıgmın, arp 
malzemesi satın almak maksadile 
Amerikaya hususi bir heyet gönde
receğini söylemiştir. Bu hususta ken
disine bazı sualleT sorullll'lca Mister 
Sumner Welles bugün için hiçbir şey 
aöyliyemiyeceği cevabını vermiştir. 

Hariciye müsteşarı, Sovyetler Bir
liği büyük elçisinin Amerikaya veri
lecek siparişler meselesi lıakk1nda 
müzakerelerde bulunduğunu beyan 
etmiş, fakat tafsilat vermekten imti
na eylemiştir. 

Avustralvada 

Sahillerinde karakol 
gemileri gezecek 

Syclney 25 {AA.) - Bahriye 
nazın B. Hughes, deniz bürosunun 
Avustralya sahillerinin muavin ka
rakol gemileri iJe tarassud ettirilme
aiıre karar vermiş olduğunu beyan 
etmiştir. Bu maksatla bu hususta işe 

Alman - İsviçre ticaret yarayacak ufak gemilerin sahipleri 

ı · bu muavin hizmete kaydolunmağa 
an aşması davet edilmişlerdir. Bu hizmet tama-

Bern 25 {AA.) - O. F. l.: 24 mile gonülk ve fahri olacaktır. 
temmuz tarihinde federal meclis ~ Ba hizmek- yalnız askeri talimden 
rafınd<.n tasvib edilmiş olan Alman- muaf olan ~has iştirak edebilecek
İsviçre ticaret itilafı hakkında aşağı- lerdir. Bı.;, servisi, Avustralyanın a~ 
daki malumat elde edilmiştir. Al- cak ba~ıca limanlannı tarassut al-

. manya, lsviçreye 194 1 senesi niha- tında llulunduran eski si.sternil\ y-eri
yetine kadar 200 bin ton kömür, ne lcaim o'Iacalrbr. 
13.500 ton demir ve ayda 14.SOO 
lon madeni yağ vermeği taahhücl et
mektedir. 

İsviçre heyeti, mahsullerini mihver 
devletleri memleketlerinden transit 
olarak geçirmek için İsviçreli ihracat 
tacirlerine lazım olan Alman ve ltal
)lan terfik bonolarının itası hususun
da da suhulet gösterilmesi neticesini 
dde etmişlerdir. 

Bdgrad - Cenevre hatt1, seyyahla
ra ve eşya nakliyahna açılacaktn. 

Amerika Japonyaya 
petrol ihraci.ni neden 

menetmedi? 
Va.,İngtoL 25 (A.A.) - O.FJ. 

Pasif korunma komitesi azasını ka
bul eden B. Roosevelt, Amerikanın 
ne g!bi ııebeplere mebni Japonyaya 
petrol ihracını menetmemiş olduğu 
hakkrr.d.- izahat ..,.=•ştir. Müşarün
ileyh demiştir ki: 

doğru ne kadar ilerlediklerini tayin .. .. .. .. .. hakkında malumat vermekle beraber 
etmek güçtür. Alman ordusuna mu- Mus~et mu~~faa. buyuk fedakar- cereyan ettiği mevkileri tasrih et-

azzam bir vazife verilmiştir. Bu ordu ~~~la.r ıcao ettırır. Japon~~mn en~r: mektm imtina etmiştir. cSmolensk 
bu vazifeyi yapmak hususunda bü- Jısınm başka tarafa teveccuh etrnesını istikametinde:> gibi mübhem işaret
yük terakkiler kaydetmiştir. Fakat temin içir Çin'e yardım etmek ve İn- ler kullanılmak istenilmiştir. Çünkü 
henüz başaramamıştır. giltereye yaptığunız yardımı iki mis- Alman erkanı harbiyesi, ekseriya 

Beşinci haftanın sonunda Sovyet- llne, onu da bir daha iki misline çı- ileri kıtaatının nereleTde harp etmek~ 
le:- muannidane harp etmeğe ve karmalıyız. Şimali Atlantik iaşe yol- te olduğunu bilmemektedir. Rusların 
kendilerine sarsılmaz bir itimat bes- lannı himaye etmek İçin muntazam sarih bir lisan kullanmadıkları, Al
lemeğe devam ediyorlar. yeni hava ve deniz üsleri elde etme- manlara takviye küalannı nerelere 

Daily Telegraph da ayni mütale- liyi_-.;. göndermek lazım olduğunu öğretmiş 
ada bulunarak diyor ki: Almanyanın İspanya ve Porteki- olmadıklan, diğer taraftan Alman-

( Devamı sahife 7 sütun 2 de) ze dayanarak gösterebileceği faali- lar, ya evvelce Rusya tarafından ha
yetlere ma:ı: olmak için de cenubi zırlanmış olan veyahud Fransa har
Atlantiğir.. deniz ve hava yollarım binden alınan deısten istifade edi~ 
m:lhafaza altında bulundurmalıyız. !erek yapılan çete muhaı.ehe1erinden 

İspanyadaki infilakta' 
ölenler 

Seville 25 (A.A.) - O. F. 1.: 
Son alınan haberlere gör-e Puta-dd
Verde baruthanesiodeki infilak en
kazı albndan 23 cesed çıkarılmı-,hr. 
Enkaz altında daha bir mikdar cesed 
bulunduğ·~ zannedilmektedir. Ekseri
sinin yarası ağır olan yirmi altı yaralı 
hastahaneye yatırılmıştır. 

Hava akını 
İngiliz tayyarelerinin 

Almanyaya taarruzlari 

Londra 25 (AA.) - Geçen ge
ce İngiliz tc.yyarelerinin Almanyaya 
karşı yapını, oldukları hücumlar, 
bilhassa Kit..l ve Emden deniz üsleri 
üzerince temerküz etmiştir. Öğrenil
diğine göre, dün vukua gelen müte
addit hava muharebeleri esnasında, 
İngiliz bombardıman tayyareleri, 
düşmanın 1 o avcı tayyaresini düşür
müşlerdir. Diğer taraftan İngi]jz av• 
C1 tayyareleri de dün ceman 12 tay
yare dü§ürmüşlerdir. Şu halde Al
manlar dünkü taarruz esnasında ce
man 30 avcı tayyaresi kaybetmi;r
lerdir. 

Berlinin manzara!i 
Londraya benziyecek 
Sandiego 25 (A.A.) - lngilte

rıenin Amerika büyÜk elçisi Lord Ha
lif ax, cConsolidated Air Crafb fab. 
rikası işçilerine hitaben söylediği 
bir nutukta demiştir ki: 

Totaliter devletler bu şekilde iha
ta edilmiş olur ve nazi hareketinin 
genişlemesi bu suretle son haddini 
bulursz.. bundan sonra gerileme baş
lıyacaktır. Tarih bize böyle kuvvet
lerin ı.ncak geniş]ediklCTİ müddetçe 
ayakta durabileceklerini g'"östermiş
tir. 

Cenubi Ametikada 
Muharebe şiddetini 
arttırmağa başlafili 

Sima 25 (AA.) - O.F.1.: Res
mi tebliğde şöyle deni1m~ktedir: 
Dün saat 1 O da Equateur kuvvetleri 
Zarumilla cenubunda kain Cazade
los mıntakaııına ani bir taarruzda 
buloomak teşebbüsüne girişmişler 
ve ceman sekiz ki~iden ibaret olan 
Elsauge sivil muhafızlanna hücum 
etmişlerdir. Hadise mahalline takvi
ye kıtaat; gelmiş, hücum püskürtül
müştür. 

Perşembe günü öğleden sonra Za~ 
rumilladaki mevzilerimfaıe karşı yeni 
hücumlar yapılm1şhr. Equateur kuv
vetleri, kıtaatımızı mevzilerinden çı· 
karmak istemişler ise de Caravana, 
Refugjarancho ve Chico' da mağlup 
edilmişlerdi. 

Bunun üzerine muharebe bütün 
hududr. siraye• etmiştir . .Saat 20 de 
hala dev3m etmelı:te idi. Tayyareler 
kara kuvvetleri ile müessir mesai 
birliğ . yapmışlardır. Geceler uzadığı vakit bize ver

ekte olduğunuz «Liberaton bom
baTdıman tayyareleri Berlin üzerine 
gideceklerdir. Öyle ümit ediyorum Holanda Hindistanında 
ki Berlinin bazı kısımlarının manza-
rasını Lo:ıdraya benzetecek tarzda petrol kuyularina 

endişe etmekte berdevamdırlar. 
Diplomasi muhabiri, Rus askeri 

heyetinin bir çok azasının Londraya 
avdet etmiş olduklannı kaydederek 
şöyle diyor cBu aza, Moskovaya 
Alman taarruzunun daha :ziyade şid
detleneceği hesaba katılmakla bera
ber harbin zafere kadar temadi ede
ceğini beyan etmişlerdir.> 

Bir Jaoon vaouru 
Yükünü boşaltmadan 

Amerikadan Japonyaya 
· dönüyor 

San Francisco 25 (A.A.) - Ta
tua Maru adındaki Japon vapuru, 
dün buraya gelecekken Meksika kör
fezine doğru yol almağa başlamıştır. 
Yolcularını çıkardıktan sonra Japon
yaya dönecektir. 

Tatua Maru vapurunda 2.500.000 
dolar kıymetinde 5 5 80 balya bam 
İpek vnrdı. Bu ipekler, San Francis
ct.ya çıkanlscaktı. Şimdi tekrar Ja
por:yaya götürülecektir. Amerika
nın garp sahili açıklarında sefer et
mekte olan diğer birçok Japon va
purları. telsiz telgrafın çağırmalarına 
C{;Vap vermekten imtina etmekte
dirler. 

Amerikaya gelen 40 
vapur da sahillerin 
açıklarında durdu 

Sanfrancisco 25 (A.A.) - Japonya 
Hindiçlniye hücum ettiğL takdirde 
mütecaviz addedilece!'{l hak.kında B. 
Sumner Welles tarafın.dan yapıl:ı.n 
beyanat üzerine Amerikayı:ı. gelmekte 
olan -40 dan fazla Japon vapuru sa
hlllerln açıklHında durnıuşlar<lır. 

değiştireceğiz. bekçiler kondu 
Lord Halifax fabrikadan ayrılma- Amerikanin Yugoslavya 

dan evvel tayyarelerden birinirı kuy- Batavya 25 (A.A.) - Hollan"da elçisi 
Hindistanında yabancıların, sevkul-

ruğuAzna. ?° ihM·areCyhi yazhı;ıllışhr: 'f .. ceyş ehemmiyeti haiz mmtakalara Vaşington 25 (AA.) ' - Reisi-
« ızım . urc ı , vazı enızı . . d'I . l k ·· h R 1 L d d b 1 

Fok, deniz 
canavarı mıdir 

b'r 
Sand11'burnunda, küçük J 

baraka kurulmuş. Kapısında 
çalıyoı ve biri haykırıyor: it 

- Deniz canavarı!... peııl'P 
Ge' canavarı!. .. Yalan yok ... 

bakın.. . . . ., 
• .,.1 rır Ve beş kuruş veren içerı " 

se}-rediyor. ~ 
İçi çinko kaplı koskocaf1\ıı. u 

bir teknede bir karış kai:lat 
8
e 

konulmuştur. Burada, iki ınetr, 
•O• 

uzunluğunda bir fok k~vtaılı~tre 
Tek nenin kenar lan hır JXl J· 
yüksekliğinde olduğu için :ıaa·ıı 
lıcık dı.şan çıkamıyor. Tepe ~f· 
bakanlara hazin nazarlar atıY Y' 
Müşteri geldikçe, sab.jpler,,. h\. 
vanı bir çalı süpürgesile· cıÜ~~ 
yorlar. Biçare, · yalvarır bit 1 

devle kamını dönüyor. , b' 
izahat veriyorlar: Gıdası ı; 

lıkmış ... Bizim sahillerde t~~e. 
muş ... iki seneden beri, b0

' 

bu teknede yaşamaktayrntŞ< · e 
Ş. 1 d . l . . b'' ·yetıll ıma enız erınm urrı ı• 

alışan bu hayvana acıyorsuıı~i 
Onun çok zeki olduğunu ela ıJt> 
liyorsunuz: Canbazhaneler)ıı11' 
mükemmel müvazene oyurı lıf' 
tertiplemek iktidarındadır. A f' 
tırılmış iki fok karşılıklı geÇel'' 
Jer, burunlarile, biribirlerine ~P 
hatta yanmış :petrol latrı 
atarlar. Yere düşürmeksi:ıin· 

sıcak 
mış? 

'F:ıf.'fo 

b'ıİ(ll 
Peki amma burada 'ı 1' 

denizlerde ne arıyor ıı 

lhtiyaı:lar izahat veriyor: ıJıı. 
- Sulta.1 Mecid zarnaJllfl e· 

hu foklar birkaç aile olarak f·ı-
tirtilip bizim denizlerde ü.re ~
melr için salıverilmiş. c~~ffliı 
ye zararları yoktur. Yedıgı Jııfl 
balıklara musallat canava\ r· 
öldürdükleri için faydalıdır ı.t 11 .. f rııı11 Oldürülmesinler b diye e ~ 
çıkmış. İşte bu muhacirlerin;.~. 
li hala sulanm1zda vardır. -;' i· 
d.k. · · d bil ) eıı ı ı yaz mevsımın e e, 1~ 
köy kıyılarına çıkıp mehtııl' 
oturmuş foklara rasllanxnıştırhll' 

Sonuncu noktaya dair şıı Jİ' 
det edenler çoktur. 'Fakat pil d' 
şahlardan haıngisi zaman•.~·rıi 
ve ne suretle fok getirild1r ,. 
tahkik edemedim. Şayet bull ııt" 
iddia ed:ldiği gibi· faydalı ~~ie 
vanlarsa, ötede. beride bo> ıı' 
çinko teknelerde mahous kalJ11 ıı' 
ları doğrt> değildir. F ayda9'~ıl· 
lar bile, bir hayvana böyle y sll 
larla işkence etmek reva olfl'l

9 

ge:<ektir. tıı' 
Teşhirleri kimin geçim ~adtfl 

s1 ise, parayla kendilerıl'I .,,e' 
b•" !lı hayvan satın alınmalı, ya ı.ı;, r' 

tine k~vuşturulmalı; yahut \i 
vana~ J;>nhçelerinde olduğı.ı .rıdt 
elvenşlı bir yerde ve şe~. 
muhafna ve teşhir edilın ı·ebİ 

Yifriik çe 

'-·--------
Avam kamarasınds. 

ziraat işleri hakkıııd' 
müzakere . f ı.ı 

A . 1 
Londra 2S (A.A.} - · ·rJ. e :z;ı 1 ı 

Dün Avam kamarasnda ~!ıı ı.er' e. 
işleri hakkında yapılan mu:ı3 •1ft(i'I 

ı ·r ı; . ~nasında ziraat nazın, ogı ı:Z: iti~ 
]erinin bu sene hararet derece5 Jel 

k d k b .. ··k bir ı.it 
ortasına a ar pe uyu ır 

şikük göstermediği takdirde. ,ed' 
asırdan beri görünmemiş de~ei~ıi~' 
fazla miktarda gıda madde:erı Nııı''' 
sal edeceklerini söylemiştır. ıı"1 
çiftçilerden bu sene iki milY011geıif' 
era:ziyi :ziraata elverişli bir halj b t1' 
melerini, nadas etmelerini ta e 
miş olduğunu ilave eylemiştir· 

Bulgar f a.f' nazırları So 'f 
döndüler t 

13ııl~t1 
Roma 25 (A.A.) - D.NJ:I.: r:ııı1 , 

Ba.şvckili B. Filof ile Hııri~iY\11ıdl:, 
B. Popo! Venedik'te bir guP·ClYıı ll 
tan sonra, hususi trenle SOfY 
reket etmişlerdir. ,,,,,,,,,,,,.. 

Ne demeli'!--
··»' 

C h · · de şo urr. urıyet gazetesııı 

le bir ibare: .. pii5" 
«Vukuu vefatını dü·nku :ı .t 

ham1:zda teessüfle yazdığırı'I' " 
ilh... . ıcııl· 

Bu tarz eski usul t<:<birletı 
lanmamalı. rôr.~e 

1 
«Vukuu vefatını . .. » de 

Hacet yoktur; 
Federal meclisi, Alman ithalatı 

lsviçre ihracatını telafiye kafi gelme
diği müddetçe İsviçre ihracat tacir~ 
1erine muvakkat avanslar vermeğe 
mütemayildir. Bu avanslar, sene .ıo
nuna kadar dört yüz aı.ilvonu teca
Yiiz etmiyecektir. 

Maksadımız. şimdiki harbin DÜ
yük Okyanusa sirayet etmesine ma
ni olmak idi. Eğer Japonyaya yapı
lan S'e·tiiyatın arkasını kesmiş ol
saydık Japonya, bundan bir ııene 
evvel FelemenlC Hindista·:nında pet
rol ar:::.şt.rmnğa kalkacak ve orada 
harp çı1'.acakta. 

b · · .. d k .. d h gırmesı mene ı mış ve petro uyu-1 cum ur oo&eve t, on ra a u u-

b~ırlmeg.~ )yar ım etme u1ze~el a :ı larına milli muhafızlar ikame olun-ınan Yugoslav hükumeti nezdinc el- ı. . 
oy e yuz erce tayyare ngı t-ereye muştur. çi olarak M. Biddle'i tayin etmi§tir. l'-

~,,.1."".lrtt .... · 

cVefatını ... » demek ) 

k " f • ...ı• ' a _ ı a ı r . ,,,,,,,,,,,,,, 
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Yeni yollar Kahve 

Merasim yoktur. 

Vade kısadır. 

Hazine kefildir. 

Paranız paradır. 
TAı:;ARRUF BONOI.ARl t!Ç VADE lfZEUİNE ÇJKARR.MJŞTIRı 

3 AY VADEI.il.ER BİR SENF.DF. % 4 J.'AİZ GE'l'İRİR. 
6• )O ll • %5 ll ,, 

1% " ,. )O • % 6 .. ... 
Bonolar bnnkıı.lnrlıı. şube ve ajnnslarındıı. ve .Mllli Piyango tdnreslnln resmt 

satış gişelerinde, banka olmayan yerlerde Mal sandıklnnnda satılmaktadır. 
Elinizdekini israf etmeyiniz. Derhal bir Tasarruf Bonosu alınız. 

Vatanın yüksek menfaati 
sizin de menfaatlnizdir. 

Çünkü Tasarruf Bonolan hıı.sılatlle mllli mtidatnanın artan ihtlyaçlıın 
karşılanacaktır. 
Paranız enıln ve gelirli yerde bulunursa, slz de memnun, mcs'ud ve rahat 

olursunuz. 

• 
Bay Amcaya göre ... 

ç arıy -e suslemclı bay Amc ··· gınao vatanda§... yahut bir erik yef11ekle d-e ate§İnİ tali, kayısı... lan hiç de fcaa olmazı.. ,,,-· · 
\Pa ~~elhr~ a1kıısr.a, çın~r yerine mey· \v · ·· Yazın bir ağacın gölgesine sı· ı ... Aynı zamanda sulu bir armut, \ ... Mesela Harbiye caddesine şef· ı ... Babıali caddesine kızılcık ağaç-

söndürür!., 

Edirnede spor faaliyeti 
Edime (Akşam) - Beden terbi

yesi bölge başkanlığında yapılan bir 
toplantıda bölgemizin beden t-erbi
yesi ve spor işleri etrafında ban 
kararlar e.lınmışbr. Bu arada şehri· 
miz spor mükelleflerinin yeknesak 
kıyafetinin 30 ağu!ltosa kadar temini 
knarlaştırılmış ve harekete geçilmi'9 
tir. 

Bundan başka yeni kapalı kulübı.in 
spor hareketlerine başlanmak üzere 
müsabnk ve çalışma talimntnnmesi 
yapılmıştır. Bu arada mevsim mü
nasebetiyle tenis müsabakalanna da 
başlanması uygun görülmüştür. 

Ankarada gençlik parkı 
Ankara 25 CTelefonln) - Genç

lik parkı lnşasma devam ediliyor. 
Parkın ortnsmdnk! büyük havuz bit
miştir. Buraya su verecek bonılnrın 
döşeme ıımeliyııtı tamnmlandığındnn 
hııvuza su verilmiştir. Ağaçlandınna 
ve diğer inşaat işleri bitlrlldlkten 
sonra park hıılka açılacaktır . 

B. A. - Vcfiyatı arttırır! .. 
- Ne münasebet} .. 
B. A. - Baksana, böyle olmadı

ğı halde bil.: yazın ağaçtan dü:ıea 
dü~enel •. 



Sah\fe 4 AKŞAM 

Hollywood'un . .. .. 
ıçyuzu 

Her sene 3 ay hapis 
yatan, 9ay gezip eğlenen 

garip bir mahkiim! 
yemek hususunda çok Sinema yıldızları 

oldukları halde içkiye dayanamıyorlar, 
perhizkar 

her gece ••• 
-10-

Trôcadero'nun ıeniş aalonunda 
1Şıklar söndü, bir projektör yalnız 
ortadaki geniş yolu aydınlatmağ.s 
başladı. Lokantanan müdürü orke.
tranın yanına çıkarak: 

- Şimdi numaralar başlıyor, di.· 
)'C habCT verdi ve hi-; işitmcdiğirıiz 
bir isim söyledi. Bunu müt.eakp ka
pıdan içeriye, kötü dikilmil yeııl 
tafta elbiseli, çirkince bir kadm 
girdi. Elindeki mendiü koparma· 
sı.."ldan büyük he}ecan içinde bulun· 
dui(u anlaşılıyordu. 

Korkak Lir tavırla şarkı söyleme
ğe oaı,ladı. 

Şarkı çok dinlenmiş, eski bir şey
di, heyecandan, korkudan kadının 
sesi de çıkmıyordu. Ötede beride 
gülüşmeler başladı. Yıldızlardan b~ 
ri, ortalık karanlık olduğu için kim 
olduğunu farkedemedim, kahkaha· 
yı bastı. Mütemadiyen gülüyordu . .• 

Zavallı kadın titremcğe başladı, 
birdcnbir sesi kesildi, şarkı yerine 
hıçkırıklar kaim oldu. Derhal metr 
dotel koştu, kolundan tutarak ken· 
disini dışarıya çıkardı. Tebar ışık
lar ;pndı. Herkes pürneşe idi. 

Suare akşamları 
Hayretle sordum: Hollywood'un ~bar bulvan 
- Bu zavallı kadın kimdir "i Bu- t 

rada niçin kt"ndİsine ~rkı söyleti- kap•dı ., e kılıfına sokarak dış.an j Senede 3 ay hapis! 
yorlar"i çıkh. '3u, artık yapacak bir ft-Y kal- Bir aralık yanında oturduğum 

_:_ Anlatayım... Trôcadero'nun madığına İşaretti. Marlene: zat: 
direktörü filim çevirmek, yahut rad- _ Şimdi Clover Cluh' e gideceğiz. 
yoda İş bulmak istiyenlere istidad· Yer deği$ecelc, fakat göreceltlerimiz 
lnrını gösterebilmeleri ıçın fırsat gene ayni insanlardır .•• Ne yaparsı· 
veomeğİ düşünmüş. On beş günde ıuz. buranın wıulü böyledir. Trôca· 
bir böyl~ bir suare tertip ediyor. Mü- •..ı _ _. CJ - Cl bl der o oari 90Dıa over u .•• 
racaat edenler sıra ile çıkıp mari-

Vay demek tatilden dön
müş!... diye söylendi. Sonra bana 
dans etmekte olan şişman bir ad~mı 
göstererek anlattı: 

- Bu gördüğünüz adam büyük 
bir aincma müdürünün eski muhafı

fe•lcr~i gösteriyorlar. Bu iş mü
us~eye on para masrafa mal ol
muyor, seyircileri hakiki numara
lardan fazla f'ğlendirİyor. Müracaat 
edenler o kadar çoktur ki sıra gel· 
mesi için 6 - 7 ay beklemek lazım 
gdiyor. 

Sua•e akşamlan burada sinema 
yıldızlanndan başka bütün filim 
ıirkf'tlerin;., müdiirlcri, tiyatro 
acenteleri, reklam memurları, bü
tün radyo direktörleri bulunur. Mü
rııcaat edenlerin çoğu vilayetlerden 
gelir. Bunlar metelik metelik para 
biriktirirler ve yol masrafıını hazır
larlar. Bütün yıldızlar ve aaydığlm 
Jcimselcr kar~ısında şarkı söylemek, 
yahut marifet yapmalı: ne kadar güç 
hir İştir, kendilerini ne ltadar yo
rar. bunu takdir edebilirsiniz. 

- Adeta işkence 1 
- E\·et öyle ..• Fakat her suare 

akşamı bir ilı:i lı:işi 1ş buluyor, der· 
hal mukavele yapılıyor. Usul bir 
parça zalimane, fakat dürüsttür. 

Yeniden trampet çaldı. l lerkes 
kimin çıkacafrını bekliyordu. Bir za
manlar tanmmamış, beş parasız olan 
yıldı7br bugün karşılarında bu za· 
val!ılan görmekle adeta derin bir 
Zf'!ı.•k duyuyorlardı 1... 

P:ojcktör yandı. Bu defa orta· 
) a beş altı yaşlarında küçük bir kız 
cıktı. Korku ve heyecan içinde 
Shirle~· Templc'i taklid etti. 

Bunları kadın erkek daha on kişi 
takip c•ti. Kimi şarkı söyledi, kimi 
dnns etti kimi lı:uş taklidi yaptı. 
Hepsi ~psa.rı, bitik halde 1di. Hepıi 
buradan çıktılctan sonra aç karnına 
yatacaktı. . . İçlerinden yalnız biri 
alkışlandı. Bu adam İş bulacaktı. 

Clover Club'de 
Nihayet acıklı geçid r'esmi bitti •.. 

Vakit gece yansına gelmişti, Trôca. 
dero yava~ yavaş boşamyor•fo. 
Evvı-18. fotoğrafçı Fink makinesini 

Clover CJal> ayni cadde üzerinde, 
yani Sunaet bulvarında, Trôca- zıdır. Para biriktirerek patroniyle 

d 'd ,_ ·ı.~ •· lr e ortak oldu. Şimdi çok zengindir. ero an anca&. ı.ıu yuz me o m - . . h"' d F 
f d d . B · b" b" d herkes kend11ıne urmet e er. ·a-

sa e e ır. urası ganp ır ına ır. . •1 - ··ı k k. 
B. k 1 • t•W• hald - kat adamın adlıye ı e goru ece es ı 
ırço gece er gıt ıgım e gun· . B" k ·ı l 

d .. ·· Cl Cl b'·· b 1 w bır h.esabı ·ıardır. ır atı mese e-uzun over u u u amıyacagı• h 
· · D · • tt H lly a.i. •• Bundan dolayı on sene apse ma emınun. aırnı sure e o • hk• ) J • • • 

d 'd t ) b·ı b 1 ma um o mu,tur. şte ışın garıp ta. woo a o uran ar ı e urasın .. 
- d"" 1 · b 1 zl G l · b" rafı buradadır .. . Çok nufuzlu adam-gun uz en u ama ar. ece en ır .. . . • d h · 

lı: • '-' • "ld'kt ki r lann mudahalcsı nehcesm e apıs· ço "ısıu açı ı en sonra aya a . • d ed ·· 
L d "J•w• d · CI b' ••t•• hane ıdareu a amın sen e uç ay 
ıı;en ı ıgın en ınsanı u e go u- . k · d ld 

•• 1 hapıs yatara on seoeyı o urm!I.· 
rur ··• sına karar vermi~tirl. .. 

dover Club'ün kapısından gırın· inanılacak şey değil, fakat maal-
ce bir merdivenle yukarıya çıktık. esef hakikat budur. Senede dokuz 
Kar§ımızda beyaza boyanmış muh- ay büyük i,ler görür, gezer, eğle
ltem demir parmaklıklı bir kapı nir, sonra tatil müddetini geçirmeğe 
vardı. BuRSI adeta bir hapishaneye gittiği haber verilir. Ortadan kaybo
benziyordu. Parmaklığın arkasında lur ve hapse girer. Üç ayı diğer 
ecrt baluşJı, iriyarı bir adam duru- mahkumlar gibi geçirir. Yani ım
yordu. Marlene'yi görünce arkasın- tında mahkumlar üniforması, saçları 
daki delikten içeriye bir ~y söyle- sıfır numara makine ile kesilmiş ola
di ve demir parmalclıltlı kapıyı açtı. rak. Bakın •çlan henüz uzama-

Bütün bu sıkı tedbirlere neden mı, ..• Tuhaf değil mi> 
lüzum ıöriilüyordu > Burasını ıon· Haki.kalen inanılacak ,ey değil· 
radan anladım ... Meğer Clover Club di. .. Marlene derin bir ıohbe~ dal
hakilc.atta bir kumarhane imiş. Ka- mıotı, aramızda başkaları oturuyor
liforniyada kumar şiddetle yasak du. Kendimi yalnız hissettim, klüp· 
olduğundan son d"rece ihtiyata ria- ten çıkmak üzere ayağa kalktım. 
yet ecii)iyormu_ş Y 

Klüpte on salon vardır. Salonlar Trakyada yapağı satışları 
birbirinden gizli kulv.ular, gizli ka- Edime (Akşam) - Sümerbanlc 
pJarla aynlmı~tır. Htr taraf ;ok müessesesi Trakyanın muhtelif yer
mükem!?M'l surette tefri1 edilmi1tir. !erinde ve bu arada Edirne ve Kır~
Salonlardan birincisi en zararsızı· larelinc gönderdiği bir memurla 
dır. Burada bir şey içilir, dans edi- köylü ve müstahsil elindeki yapağı
J=r. Bu salona girdik .. • Marlene' yi ları satın almağa haşlamış ve köylü 
görünoe bir masadan sesler yük- malının nohar. fiatlerle elinden alın
seldi, bizi çağırıyorlardı. masına mani olmuıtur. Fiyat müra-

Bu masada Hollywood'un en ki· kabe komisyonunca yapağının ~her 
barları oturuyordu: Barrymoore'ler, kilosunun J_stan~ul .tesllmi 61 ~uruş 
Bennett'ler, Schenkler ve saire ... olarak tespıt edılmış olup yapagının 
Bize de yer göat-erdiler oturduk. maha1lindek! fiatı 7 7 kuruo olarak 

Kumar oynamı,anla~ burada sa· kabul edilmiştir. 
hahın saat üçüne it.adar içk.i içiyor-! 
lar. Sinema yıldızlan yemek husu-1 
wnda çok perhizkar olduklan hal
de içkiye dayanamıyorlar. 

MERHUM 

Sadıkzade Ruıen'in 
MEVLÜDU 
Sevgili babamızm bahra· 

smı ve kendisini tanıyan ve 
sevenlerin kalbinden hiçbir 
zamaı silinmiyecek olan ha· 
bamız Sadıbade Ruten'in 
r.Jevli·du seneyi devriye ve
fatın..& tesadüf edem 28 tem
muz. 941 pazartesi giinü öğ
le namazını müteakip Yeni
camide okunarak merhumun 
az.İz. :uhuna i!ıtaf edilecek 
ve hatırası taziz. olunacağın
dan arzu edenlerin teşrif!eri 
rica. olunur. 

Merhumun Refikası ve 
o-uııarı 

Honywood'da gece ldüplerinden bin 

Uzun ömürlü bir nebat lzmirde bardaki cina
yetin muhakemesi 

Suçlu, tabancamn 
kazaen patladığıni 

söylüyor 

Boyu her sene uz~dığı halde an~ 
60 sene sonra çiçek açıyor 

Dünyada insanlara malum olmı· 
yan hayvanlar olabilir. Çünkü ya· 
bani hayvanlar kendilerine ınsan oğ-

izrnir {Akşam> - Koı:dondn. Garden lu yaklaştıkça uzaklara ve !nsan 
barda artist Ma,errcf adındaki kadın-
ı d sed 20 '""nda.n Ra•nA adın- ayağı basamıyacak ma~arnlara kaça· 
a an en y""'Y. ~ bil" 1 F k · b"I d"w · dakl genel tabanca kurşunllo kalbin- ır er. ~ ~t. ınsa":~n . .1 me ıgı ne-
den yaralayıp öldüren deri tnclrl bat yok gıbıdır. Çunku her nebat 
Mehmedln muhakemesine atır cezada köklü ve sabit bulunduğundan na11l 
başlanmıştır. Maznun 1!adeslnde hfl- olsa bir gün üzerin~ insan gelebilir. 
dlse gecesi arkada$arlle birlikte evde Maahaza bazı ağaçların evsah 
bir miktar içki fçUklerlnl, sonra çarşı- hS.la meçhul bulunuyor. Bunlardan 
da da bir müddet içerek Şen bara git- . . . . . 
tiklerini, orada pek az kalıp Garden neba.tıy~un. Agavt: coccın_ca ıamıru 
bara vardıklarını söylem!ı, ve demiştir verdi.iden hır nebatın ıekıl ve au
kl: reti ve yapraklan malum olmakla 

_ Garden b~rda oturduğumuzda beraber çiçeği bir türlü öğr~ileme
yanıba.,ımızdaki masada oturan Re- miştir. 
§ad, yanındaki arkadaşı tarafından Bu nebat Mekıikada yet~mekte
kcnd!sine takdim edllen arfüt Müşer- dir. Fakat burada çiçeğini gören 
retle dansettl, danstan sonra bana olmamıştır. Bu esrarı f.en vasıtasiyle 
küfüre başladı ve elini, göğsüme doğ- meydana çıkarmak için Berlin neba
nı sakslld:ı!dlı. tBebn de keındklrntli mübdakflaea tat bahçesinde yapılan bir tecriibe 
ma a e a ancam çe m ve e - · l · b'· 
meğe başladım. Bulunduğum intizar muvaffakıyetle fl(!tıce enmış ve u-
vazİyetı esnnsında etraftan bazı k.Jm- tün cihan nebatat mütehassıslarının 
seler yetişerek tabancayı almağa ça- merak ettiği sır maydana çıkarı!· 
lıştılar. İşte o sırada. tabanca patladı mıştır. 
ve yaralanan Reşad, derhal öldü. Re- Bu nebatın çiçeğinın görülmeme
şadın arkadaşı Turan bir bıçakla hü- si sebepsiz değildir. Çünkü ömrü 
cuın ederek beni bac::.jpmdan yarala- çok uzun olduğundan çiçek vermek 
dı. için olgun olması takriben bir asra 
Davacı mcvkilnde bulunan maktul muhtaçtır. 

Reşndın babası B. Tnldt söz alarak da- Berlin nebatat bahçesindt!ki garip 
vacı olduğunu. on beş bin lira manevi 
tazminat lstedl~inl, o~lunun tam ye- nebat burada altmı~ sene yaşadıktan 
tışerek kazanmağa başlıyaca.ğı sırada sonra ilk defa çiçeğini vermiştir. 
öldürülmüş olmasının fecaatını anlat- Bidayette bu nebatın pek yaşlı 
tı. çiçek verdiği zannedilmedığinden 

Bar sahibi B. Rıza, şahld sıfnt\le daha 19 1 O senesinde, yani nebat 
C:lnlendl ve maznun ile arkndaşlannın otuz ynşında iken çiçeği beklenmişti. 
fazla sarhoş halde bara geldikleri za- Bu nebata çiçıck verdirmek İçin kö
mnn blr hl\dlse c;lkaracaklannı anla- küne mebzül auni ve tabii gübre ko
dığını ve derhal po}Lc;e haber gönder- nulması fayda etmemiştir. 
dlğ!nl, bir taraftan da Mehmcdin o- Son ıeırnclcrde bir muhteşem ağaç 
turdu~ masayı nezaret altına aldığı· 
nı, bir aralık maznunun, nrka cebin- olan bu ncbatın çiçek vereceğinden 
den tabancasını çıkardığını görünce ümid kesilmiştir. Son derecede yük
derhal bulundu~ yerden fırlayarak sek olan bu nebat için nebatat bah
ta.bancayı ynkaladıR'tnı ve almağa. c:;a- çeırinin limonluğunda camdan yük
lıslığını, o sırnda. patlayan tabanca- sek bir kule yaptırılmıştır. 
dan çıkan mermi Ue Reş:ıdın yaralan-
dığını söyledi. Geçen ilkbaharda bu ağacın te-

pesinde bir tomurcuk. peyda olmu~
tur. lki gÜn içinde tomurcuk 29 san
timetre büyümü~tür. Bu hadise bü· 
tün bahçe mensuplarını ve Berlin 
ilim erbabını heyecana düşürmüş ve 
herkes bahçenin malum kulesine 

Diğer lfaZ! şahldler de bu şekilde 
ifade vermlşlerdir. Gelmemlt olan di
ğer şahidlerln celbi ve dinlenmeleri 
için muhakeme, başta bir güne bıra
kılmıştır. 

KÜÇÜK HABERLER koımu,tur. 
Bir hafta sonra çiçeğin sakı 1 35 

* Pangaltıda oturan Mehmed ve santimetreyi bulmUJtur. Bundan 
Vehbi isimlerinde iki &rkada.t bir va- sonraki günlerde aalt ııünde 32 aan
ra meselesinden kavga etmi~er, Meh- tim yükselmiıtir. Geçen sene mayı
med, odunla ba,şına vurulmak sure- swı sekizinde sak 217 santimet~yi 
tlle yaralanmıştır. bulmuştur. Sak büyüdükçe kulenin 

damına yaklaşıyordu. 
Esrarengiz bir lı:uvvetlc büyümek

t>e olan sakın serbea kalması için 
kuleye bir kat daha ilave edilmiıtir. 

* Abara;vda oturan 8ezai lsmin
dt:ki çocuk: Ş~hancde tramvaydan 
atlamakta llı:en Sabri Yılmaz'ın ida
resindeki otomobilin sad.meslne uğn· 
yaralı: muhtelif yerlerinden yaralan· 
mıştır. Polis, yaralıyı hastaneye kal· 
dırmış, şoför yakalanarak Beyoğlu 
adliyesine verilmiştir. 

* Dün, Gedikpa.,ada sobacı .Boğo
sun dükkanında yanmakta. olan man
gal üzerine düşen bir çuvalın tutuş~ 
m:ısile yangın başlangıcı olmu.,sa da 
derhal söndürülmüştür. 

Kış geçtikten sonra kulenin üzeri 
alınmıştır. Kış geçtiği zaman çiçeğin • 
sakı 5 39 santimetreyi bulmuştu. Yaz 
geldikten ıonra sak büyümekte de- • J' 
vam ederek 64 3 santimetr~yi bul- Royu mütemadiyen ~ıfl~ğl' 
muştur. limonlukta bir kule ıçi.Pe 

1941 senesi 18 nisanında saktan • 
ması Jaıım gelen garıP . ..~ 

Kızıltoprakta Çeşme sokağında 
bayan Belkıs::ı. ald köşk müştemilatın
dan olan bir kulübede hizmetçi ta
rafından c;am::..,ıır yılmnmakta iken 
m::.ıtızdan sıçrayan kıvılemıl& ya.nguı 
çıkmış, kulübe tama~ yandıktan 
sonra ateş itfaiye tarafından ~dü· 
rülmüştür. 

ilk defa çiçek tomurcuğu peyda ol· ""' 
muıtur. Nihayet nebat çiçeğini ver- Meksika yerlileri evlerirı1:1,ıt~ 
miştir. Çiçeğin uzunluğu 14 santi- larını bu nebı\tın geniş ya~r~ rıı'~' 
metredir. örterler. Nebabn dikenlcrırıı ~ 

Çiçek sarı • açık yeşildir. Çiçeğin ve ok ucu olarak lcullanırl•~-~ 
dibinde gayet tatlı bal damlaları çivi yerine de kullanılıyor. ı JııP I 
peyda olmuştur. larınm elyafı gayet sağlaın ° ·~,. 

Bunun miltdarı bir fincan tahmin el ~ 
edilmiştir. Uzoo ve yayık yapraklı pet imalinde kullanılmakta 1~oı:., 
olan bu nebat çok misafirpcrvCT çok dayanıldı olduğundan 1tle0"' 

H t hı•k • t "b ' dünyanın her tarafına rıll ava e 1 eıı ecru esı olduğundan yaprakları arasına bir ılı 
İstanbul vlllyetı hududlan dahi- çok serçe ıığınmıştır. bilir. • "' 

linde yapılacak hava tehlikesi tecrü- Bu kuşla.· çiçeğin tozJannı yap- Eğer Berlin nebatat ba~~A 
besine ald proje villyet seferberlik raklanna n:..ıklederek cinsiyeti te- ağacın meydana çıkan ç.ıÇ -fi 
müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. ı d" h ı b 1 Jı: J bu Jr" 
Pro!e Vali ve Belediye Rel&i Dr. B min etmiş er ır. to um a a i e~ o ursa ~ııf 
Liıtfl Kırdara ar20lunmuş ve muvafık Bu nebat Meksika yerlilerince ma- bat bütün Avrupaya yayıl11 .J 
görülmüştür. Bu suretle tekemmül !umdu. Çünkü bundan çok faydalı J~ 
eden proje bir defa da tedklt olun- hir madde çıkartmaktadırlar. Dal Edirnede Memurin J: 
mnk üzere Ankaraya gönderilecektir. kesildiği zaman günde dört yahut • pA<,.. 

beş litre usare vermekkdir. Bu usa- .~.ırn~. (Akşa~) .-.]<te 
Ticaret borsasında re çabuk tahammür ettiğinden ga· klubu ıç.~ t~mır. ed'.lın - 10 11 

yet- kuvvetli bir içki yapılmasına beden terbıyesıne aıt bınan ti• 
. idare meclisi seçimi yaramaktadır. tı ilerlemekte olup pek yal<"'te ,r'J 
Istanbul ticaret bors:ı.sın!n yıllık Meksikalıların milli içkisi Pulque maline çalışılmaktadır. Me':!' 111 ~ 

idarte mtectlllsl 1!1Uhababtıl d~-~~t111- bu usareden yapılıyor. Pelt haZ1m mizin büyük bir içtimai varl~~ ~17 
ır..ış ır. ç maa azanın r .......... ı "i - I b • 1_. . k . . .. 1c •~ L·ı d k 1 urıfl 
rak etmemiştir Maamaflh içtimada o an u rçunın e 1ımıı sut oıı;usu u e ec • o an meın ~ 
ekseriyet temi~ edildiğinden yeniden vardır. yakın günlerde açllacaktır. ~,. 
intihabat y:ı.pılmış ve neticede geçen ~i 
seneki idare heyeti aynen ipka edil- - 1 
m~~ ~ .., 

Layibzig panayırına 
iıtirak edeceğiz 

31 a~stost.a açılarak 4 eylüle ka
dar devam edecek olan Uypzlg pa
nayınna iştirak etmemiz tekarrür et
miştir. Bu sergide teşhir edllecck 
eşynlar hazırlanmakta.dır. Alman hü
kümetı panayıra. iştirak edecekJer 
için büyük kolaylıklar göstermektedir. 

Kıl torbalar 
Memleketimizde çuval ihtiyacının 

karşılanması için Anadolunun bir çok 
mmtnkalannda büyük kıl torbalar 
imaline ba.şlanmı.ştır. Bu seneki incir, 
üzüm, fındık vesaire gibi mahsulatı
mızın 'tıu nevi kıl toı'balarla ihraç cdl
leblleceği anlaŞ'Ilmıştır. Kec;l kılına 
bu sebeple talepler süratıe artmağa. 
başlamı,ş, fiatler de 125 kunJ4a kadar 
çıkmıştır. 

... ... . -

Ankarada Cebecide orda hemşire okalundıı ajıt:m gönii:Jii ıııı 
bakıcılık tmınmclan den vuenJer n diptom:ı alnnJat 

,,. 



Köy manzarası! •• 
Meğer lstaobula köy manzara

:e~?rek karpuzlarmış 1.. Bereket 
8ah) n, arpuz yılın on iki ayında 

ıp, yenccı bir m d w.) 
Yoksa b•·t·· " eyva egı, 
ha u un omrümüz bi k"' 

Y,atı içinde geçecek . y r oy K mış .. 
arpuz şehri kirletebilir f k 

ona na91) bir k- • a at 
'L oy manz:.araıı · 
uuna aklımız d" ı verır, Ev enne ı 

.ger hakikaten J • 
leşrniye d w b" sta.nbulda köy-
b ogru ır rn ·ı """', 

unun için ba~ka eyı ııeziıiyorsa 
malıdır a· ı_ sebepler aran-
ı . ıçare ıı:ar 1 

adar dah h puza ge inceye 
1 a can v d ) · 
nepler bul bil" e evanı ı se-
ş h. una ır sanırız 

e ırde satılan ba . 
dır lı:i ins zı fey)cr var-
ş;ibi :.h .an çehresindeld renkler 

' .. ~ rın yüz .... 
Hatta gü:zdl • ~nu renklendirir. 
lcr, man"ıf t CŞtırır. Mesela çiçek-
·ı a ura e~ l ıh .. , B I .,.,,ası, meyva ar, 
rnan ••hun ab~ınk teşhiri hiçbir za-

,.~ re ır .. 
lne11c k • oy manzarası ver-
IÖz ö ~.ere tır. Bunlan kaldırıp 

. nune yalnız f 1 
rııer renkl . . as a t veya mer-
hedii iht' e:rını •ermek şehirlinin 
deniJd· ıyaçlanna kafi bir hizmet ... ır. 

YapılacaJt 
nın b 1 d• şey bu rı~akli esya-

e e ı ni 1 ~ 
ıekıld zam ara uygun bir 
• e satılmasın t • 

lır. Bu k ı emın etmek-
iİkir ol no tada belediye ile hem-

rnıyacak kimse yoktur. 

~~m madde ve silahlar 
ustakbct M'll 1 

Projes· • 1 et er Cemiyeti 
. ın• anlatan A 'k h .. 

ını.istcşa S men a ancıye 
ların elb· 1 .~?"ner Welles, silah· 
haın · dıdr ıcıyle bırakılmasını ve 

ma e ka ki 
fikrind ld - Yna arının taks.imi 

Bu f~k? d ugunu söylüyor. 
ı ır e b"' ''k b" IÖti.il k d' uyu ır tenakuz rne te ır 

Alay 
Lisanımızda calaY> kelimesi ka

dar bahtsız bir kelime daha yok
tur denebilir. cAlay>, ne lc.adm
lığa, ne erkekliğe yaramıyan bir 
haremağasl gibi, biribirine zıd iki 
mana arasında kalmış bir zavallı 
kelimedir. 

Ona bir yerde raslarsımz: İçi 
neşe. kahkaha, şaka, latife, sıhhat 
Te gençlik doludur. 

Başka bir y~rde görürıünüz: 
Strtında üniforma, suratında -iır 
bir vakar vardır. Gülmek, nqe
lenmek noedir bilmez. Meçhul -ye 
sonsuz düşüncelerin yükü altında 
ezilmiş gibidir. 

ilk Türk kadın artiati Afife'nin 
ölümü bu iki zıd manaya bir 
üçücciisünü daha ekledi: 

Afife'nin cenaze alayıt.. 
Bu ibaredeki calay'> muhak

kak ki bu kelimecıin ne birinci, ne 
de ikinci manasına uygundur. Dört 
büyükle bir çocuktan ibaret olan 
bu <alay> da daha başka, hazin 
ve düşündürür.Ü bir mana var. 

Kitap estetiği 
Rafları tıklım tıklım ve muhte

lif dilden ]dtaplarla dolu bir kü
tüphanede türlı:çe kitaplann han
gi 111rada olduğunu şöyle bir ha
k:ışta, sırtlanndaki yazılan oku
madan, anlayıvermek mümkün· 
dür. 

Onlar, renklerile, hoylarile, 
poslarile ve Beyoğlunun aparb
man siluetlerini andıran alçalıp 
yükselişlerile, incelip kalınlaşma
larile diğer Avrupa neşriyatından 
ayrılıyorlar 1 .. 

Milletlerde ·h 
1 101 d • am madde ihtira- Okuyucuya lcitap sevgisi aşJa· 
ne d?.0~ran ve onları birihirleri- yamamaku bunun da büyük test-

uşurcn ıebe l . b l . d E d '-•ail&hl P erın aıı ıcası n var ır. vin eki a.ütüphanesin-
Jj•· 1 anına:> dır. Silahlar clbi • de karmakanflk birimde topla-
gıy e teyk dT r y-• 

rıin e 1 ırse ham madde- nan kitaplar hangi okuyucuya 
rrıaz.PBk 0 ~badar cazibesi kal- keyif yerir) .• 

u cazı e muhafaza ed.iJd·-· H lh •e deva ·-· ıgı a uki rengine, biç.imine, bu-
letleyj m. ~ttigı talcdircLe İse mil- kısma, kalıbına, kıyafetine itina 

ııılahlanma hev . d 
h'ıf'!netmek nı·· ,_.. d -· ~ın en gösterilmiı kitap, içi kof da olsa, 

R. urnıı:un egildır 'L d. 
ınaenaleyh nı ·· t 1:b I · ıı::en nü sevdirir. 

Stılh .. ı_ ' us as; e dünya B' 

b 
u s;.orıuıulurlten silahlarla 'be- ır mütc?Şebbia k.itapçımızın te-

l'll er bu ham madde h akl ais ettiği ve oldukça rağbet kaza-
nın da elbirJi•• r b yn arı- nan tercüme serisi buna en iyi 
tünülmelidir .. gıy e ırakılması dü- Lir Örnekt.iT. 

- Ve ili fi f ela ı.. Bize kitapla beraber kitap es-
- tetiği de lbıml ...................... _________________ _ - . ,_, -

lzmir mektrıpları 

Ege bölgesinde 
harman faaliyeti 

Mezarlıklar 
Şehir içindekilerin 'il 
tanzimine çalitilacali 

ista.nbul Belediyesi tehir dahilinde 
nıe~ me7.arl.ıklan tcstııt ve tanzim 
etmeyi k.ararlaştırmı.ştır. Bu Lş için 
ayrılan busnst bir lı:omLc;yon mesalsl.
ne başlamıştır. Zaunedildi~lne göre 
İstanbulda, şehir dahilinde metruk 
700 mezarlık vardır. Bunların çoğu
nun duvarları bile mevcud d:eğildir. 
Bu yüzden içlerinde bulunan ta.şlar 
tahrip olu.ruruıkta ve çalınmakta.dır. 
Aynı zamanda Belediyenin mez.ar

lıklara bakmak için ancak 19 bekçi.!l 
vardır. Bu bek.çiler de bazı esaslı me
zarlıklara takBlm edilmlştlr. Diğerle
rinde hiç bekçi yoktur. Belediye, ilk 
iŞ olarak bekçi b.drosunu takviye ede
cek ve süratle bek(t mlkdannı bu
günkü mevcudün l1t.I misline lbl~ 
edecektir. ( 
Diğer taraftan da şehir dahilinde 

bolun.an mezulıklann tanzimi lç1n 
vakıflar lda.reslle blr anlaşma yapıla
caktır. Belediye ve evlcaf mezarlıkla.
rm duva.rlannın • ta.mlrl ve içlerinin 
tan"Zimi için sartolunaca.k parayı 
müştereken temin edeceklerdlr. Bazı 
mezarbkJann da küçük yeşil .sahalar 
haline ifrağı ka.rarl.aştınlnuştır. 

Belediye mezarlıklar müdürlüğü bu 
lşler için sarfolunacak parayı tesbit 
etmektedir. 

Gazinoda 
kavga 

iki kavgacıdan biri 12, 
diğeri 3 giine mahkum 

oldu 

Bakırköydf' bir gazinoda oturan 
Süruri, Osman ve Ömer 1simleri~de
ki üç arkadaş bir aralık fazla. içkintn 
teslrlle kavgaya. tutuşmuşlar. bu sıra
da Süruri tabancasını çekerek Öı:nere 
tevcih Ue tetiği çekmiş. fakat çıkan 
kurşun iyi bir tesad.üf. eseri olarak 
ömere isabet etmemlştır. 

Ömer. Sürurinin bu hareketine kar
şı bazusuna güvenerek onu kavradığı 
giİ,ı denize fırlatıp atmıştır. Süruri, • 
elbiselerile bir müddet suda çırpın
dıktan sonra çıkmlŞ, bu Lşe Osınanın 
ıntı.ni oımayı.şuıa )O'lıdığından onu 
dövmüştür. 

Tiyatroya dair konuşmalar 

Türkçeyi sahneye sokan 
Ali paşadır 

T anzimatla beraber ortaya çıkan tatlı su frenkleri -
Müslümanlar tiyatroya gitmiyorlardı - Balona inana
mıyanlar arasında oynanan operalar Kara taassubu 
istismar eden ağniya - Ali paşanın çıkarttığı ferman 

Yazan: SELAMI iZZET 

\ 

~ 

Gedikpaşa tiyatrosunda Şemseddin Sami'nin Resa piyesini oynamış olan sanatkarlar; Soldan 
sağa doğru. Ahmed Fehim, bayan Binemeciyan. Fasulyeciyan, bayan Mari, oturan B. Binemeciyan 

İş bu şekli alınca. zabıta meseleye 
müdahale etm.14 netice itl.ba.rlle dün ((imparatorluk içindeki hrtstı- silleri benimseyemedikleri, anla- sıtasile husule· gelir şeydir ... Bu-
üçü de asliye ikinci ceza ma.hkemesl yan ve musevi reaya ötedenberl yamadıklar, zevk 'duymadıktan nunla insan dahi havaya çıkar ... 
huzuruna çıka.nlml'Jlardır. • ~ 

Dinlenen şahldlerle vaka yaııdığım~ ımparatorlugun iktisadi hayatın- muhakkaktır. Her ne kadar inanılır şey değil-
şekilde t.ebellür etmif ve ha.klm neti~e- dakl müsaid rollerine 11Avetell Tan2;im.atın hariçte uyandır- se de sahih olduğu takdirde is
de Sürurlyl on iki, OSn?-.anı üç gün şimdi de Avrupa ile Türkiye ara- dığı akislere dair kıymetli bir ve- tiğrab olunacak maddedir.ıı 
~Y~~~:.1 etmiş, Omer de be- sındaki ticarl münasebete tavas- sika da Pozitivizma 'yı kurmuş Henüz vapurun elektrikle işli

suta başlıyorlardı ... İzmir, İstan- olan Auguste Comte'un Reşid yebileceğine, balonla havaya çı
Günün Ansiklopedisi bul, Erzurum, Sıvas, Diyarbakır, paşaya 1854 de yazdığı mektup- kılabileceğine bir türlü inanama-

Bursa gibi merkezlerde malıalle- tur. A. Comte diyor ki: dıklan bir deviı·de tiyatronun 
Tayfun kelimesi sı, mimarisi. kılığı, yaşayışı gıt- «Asrımız, şark ve garp politi- başlaması içtimaı bünyenin za. 

tikçe daha çok aynlan bir sınai, kalan arasında dikkate değer bir nıretinden ileri gelmemiştir ve 
Japonyada tayfun'dan 28 kişi Ölmüş rd Ek t d ·· te · G ta ı ti • T · kk k ki 'd 

Bu kelhne ç1nce ta!ang ve tafı.mg ke~ ticari sınıf peyda oluyo u. - em gos. nyor. ~ ç m~ı anzımat mu:ıa a '. Rcşı_ 
limelerlnden alın~tır. Yunancada seriyetini hristiyan reayanın teş- hareketlen sevk ve ıdare edemı- paşarun gayretı ve sebatı ıle, nı
tuphon sözü vardır; ondan alındığı ıd- kil ettiği bu sınıfa <ıLövanten» yecek kadar beceriksizleşen oto- hayet bünyevi bir zaruretin ifa-
~a _ oıunursa. d.a doğru değildir. Tu~an .. halkı arasında «Tatlı su riteler körü körüne tazyiki klfi desi şeklini alınıştır. 

l'apılan .sozune benwdığl de ayni suretle dik- ve Türk . ' _ . .. .. • fedhikler bu Yll Jı /ü katı celbetmektedir. frengi» denen bir zümre daha buluyorlar; bu, maddt düzeni te- Agruya m: Turk efkarı umumi-
ma SU nün Medar meml.~ketlerinln büyük deniz kan.ştı. (l)» min için zaruri ise de; ihtilfili yesinin tiyatroya karşı beslediği 

geçn yıllardan bereketlı· fırtFrınaıanna bötf1~ dıen~ıınde yazılır. Tanzima.tın başlangıcında ti- uzatmaktan başka netice vermi- nefret ve gösterdiği 10.kaydiden 
ansızcası ypuon .,...~ f lı Şar · .. ·· tam • ol d )(, ••• yatro bu zümrenin ala ranga - yor. kta ıse, sozun mana- istifade ederek, kör ve kara t.aas-

U 5 UnU göatermiıtir Ayran kelimesi ıa.şmak ve hristiyan reayanın pa- sile milletlerinin başında bulunan subu istismar etmişler, tam otuz 
Bir uriimiz .ayran• kelimesinin ra kazarunak ihtiyacından doğ- şefler, her hükilmetin «iyiliğe git- sene tiyatroyu inhisarlan altına 

nerden geldltlnl soruyor. muştur. «İstanbuldald Rum, Er- mek ve kötülüğe karşı koymak» almışlar, tam otuz sene İstanbul 
Sütten terey&ğı a.ynldıktan sonra . A . . . . . . 

kaldığı için bu mefnlba öyle meni, Yahudi unsurları vrupa- diye kısaltııabıhnecek muzaaf va- sahnelerınde ermenıce eserler 
=ştlr. ıAyırmakll kelimesinden lılarla daha kolay, daha sık te- zifesini hakkiyle üa ediyorlar.•> oynanmış. Yalruz bir kere 1857 
gelir. mas edebiliyorlardı. Şarkta yeni Sabrl ~ Siyavuşgil de: eo.Gö- de Naum iiyatrosunda, bir kere 
........................................ ticaret pazarları arayan Avrupa rüyonız ki, A. Comte'un nazarın- de 1868 de Şark tiyatrosunda 
ve öğretmen oku~a~~yazıı: res~ sermayesinin komisyonculuğunu da Tanzimat, bünyevi bir zarure- tilrkçeye çevrilmiş birer eser 
faaliyetlerine aJ res ve • · ·· lın dı İk t• ifad · lmaktan · d t sil d'lın' yazılarının teşhiri muvafık görülmi.~ almak onlar ıçın guç o a . - ın esı o zıya e «ener- em e ı ış. 
tür. Bu resimler her sınıf talebeye ait tisadi sahadaki bu sıkı temas yü- jik bir hüküındann teşebbüsüıı 1839 dan 1869 a kadar Türki
olm.ak üzere

1
25ak·30t kadar, yazılar da zünden içtimai hayatta da baZl ve ı«lirayetli bir vezirin sabatııı yedeki tiyatro hareketi ecnebi 

10-15 tane o ac ı.r. _ • . • • • 
Kültür parka Ebedi şef Atatürke ve Avrupa !det ve eglenceleri mem- ndan ıbarettır. (3) n diyor. grupları ile Ennenı sanat.karlann 

Milli şef inönününe ald çok kıymetli leketimizde önce müslüınan ol- Tanzimata bünyevi bir zarure- ermenice temsilleri ve gene Er
vecizeler .konm~tur .. Bu veci.:ueler, mıyan ekalliyetler arasında ya- tin ifadesi değildir denemez, fa- meni sanatkarların Anadoluya 
mermer kıtabeler şeklinde hazırlan- t• . .. 
mı.ştır. Yer yer Kültürpar.kın her ta- yıldı. (2) » kat bu hareke ın, enerJik bir hu- yaptlklan turnelerde verdikleri 
rafında tarhlar, çlçekler arasında, yol Gülhane hattı hümayunu okun- kümdann teşebbüsünden ziyade, ovunlardan ibarettir. 
kenarlarında görülen .. ~~ ~ta.beler _de duktan üc sene sonra 1842 de gayretli, sebatb, medeni cesareti · Sahneye türkçeyi sokan, tcm-
insa.nl derin derin duşundurecek, ın- Gal t b. · · 
san ha.yatına rehber ola.ca.lt, istikbal Venedikli Ciistinyanın a a- olan ill' vezınn teşebbüsü ve teş- silleri türkçeleştiren Düyunu 
çizecek vecizeler varılır. saraydaki Fransız tiyatrosunda vllrl ile başladığı da inkAr edile- umumiye direkt.örlerinden Ali bey 

ı7ıtıı t Ecede harman luwrlığm İzmirde odun, kömür, bir ita.ıyan grupu tarafından oy- mez. ve dolayısile sadri.zam .Alt paşa-
l'afın~ y=nı> - V12betın her ta-ı dlktan sonra. ma.hBultınft sa.taca ~- sabun, peynir fiatleri nanan italyanca komedi, 1845 1842 de Beyoğlunda italyanca dır. 
~°ıt hünırnaıı b~a.t;:~ t ~d.ınlma.sl bine para girecektir. Ayni mnıanda yükseldi de Hristaki pasajındaki Naum bir opera aynanırken, «Takvimi Ali paşa sahnede suflör ile 
hnik tı;_~ı:_: Her Yerde, bfuün g~iı~; !~Y!~e':n~:!:~y:ı olan ylyecetınl lard İzm. 1 d d od tiyatrosunda oynanan opera, Vakayiı> şöyle bir haber neşredi- oyun oynamak imtiyazını gene 
}{·· • ....,-ad scferberti:ıı.;l .. o umunu ayıracak Son zaman a. . r e e un, oğl t•yatr la d . Güll' .. A ·ı ~ delikan1ıı ıs: e meşguldur. ona göre hazırlığını tamamlamış ola- kömür, sabun ve her nevi peynlr fiat- 1869 a kadar Bey u ı o - yor u: bir Ermemye, u gop namı e 
d 

1 
des vazıreı~~n~aş~~ ~ı, mu- caktır. Jerlnde yüksellş görülmüştür. Bundan nnda İtalyan ve Fransız grupla- .vapur dedikleri şeyin icadı amıan Agop Vartoviya.nş. verdi 

ıı:~~~· Harmanlıklardan ~aha. u~~~~ kl:u yıl F.ge bölgeslnde yapılan ted- be.iki ay evvet:11f"1dle~~ ~uruştan ~ııan nnın trajedi, komedi, operet acibeden ve anda görülen kuvvet ve 1869 da Gedikpaşa tiyatrosu 
J<• k ve kız fazJalığ1 .. er, yazlık mahsulün geçen yıllar- yaz peyn ~ m uruşa sa yor. . . .. .. halkın - t "f 1 h t I dı 

a .at harmıuıı· d" .. ~?ze f~:ı>ıyor. dan berelretıı olduğunu göstermiştir Tu1um peyniri 80 kllrU4tan 100 kuruşa teınsillen muslwnan rag- arı o unrnaz ve a ıra ge mez açıl . 
f~;uhlrn n%C, a:~a~~~~:ı~~a~uzş~C:~ Gardenpartı• h - l ki · . çıkarıimıştır. Gerek kömür ve .. ocıun betine mazhar olmak şöyle dur- dereceden iken şimdi kömürsüz Türkçe tiyatro Mecid devrinde 

ep esk' 1 . . azır ı arı ve gerekse peynir fiatıcrlnin yuksel- f t" - t ak id · "d . ğ' .. 
"e"lerlni ıs glbıdır. Erkelı;: ve kadın İzmir fuarı mün.nsebetu 16 alus- mest için hiç bir sebep mevcud olma- sun, bilakis ne re ıne ugramış ır. ve oc sız olarak anın aresıne Reşı p~a ıle de ıl, Abdulblz 
~"l:lara n n~~lrink e k

1
a11.1an armoni.si to.sta fuar gazinosunda. ve~ilceek bü- d.ığını alllka.darlar kendileri söylemek- Tiyatroya gidiyor diye padişahı suret vermişler onu da kuvveti devrinde Afi paşa ile başlamıştır. 

•110.cı n d er en ıarmanlar, dur- yük gardım parti h .... ,ft tedi l t lıv'ı k . . k ti d . rtııd OVtılur, arasır:ı dovenin üze- diden ba ·ı • azıru.a.14nna flm~ ! er: tı i lkinin ctevirnıeğe kalkan, or a g anş- elektrikiye bır hare e evnyeye Selimi İzzet Sedes 
(' :ığırhk _ ş annuş~ır. Hazırlıklatla valı Sut fıa er evve aynidir, pey- • . f lı halkı b. . 'dar tt' - · 

Yapan B. Faud T\l.k.s:ılın reisliğinde bullDlan nirin iptidai maddesi de herkesce ma- tıran eskı ve gen ka a ır -vererek yan1 vapurun ı e e ıgı 
bir komite meşgul .olnuı.ktadır. Gard.en liimdur: ki, sütten ibarettir. Bu yükse- yana bırakalım, fakat tecessüse 1 makinayı bir kuvvete devrettire- (1) Ziyaeddin Fa.hrl Fındıkoğlu: 
partiye Ankara, Istanbul ve fmıır liş ihtikar arzusw1dan başka bir mak- k pılarak !renklerle tath su rek bulmuşlar.>> Tanzimatt.a. içtima! hayat. Tanzimat 
matbuat ve ajans erkanı ve mümcsSil- sada. atfcdilememektedir. VUayet fiat a • . . . . . . , 1 inci c!Jd. Sah: 642 
leri de allelertle birlikte davet edile- mürakabe komisyonu, halkı ehemmi- franklerine uyarak, «Padişah bile 1840 tarıhli Cerıdeı Havadts de <2) Refik Ahmet. Yakın çağlarda. 
ce~ ... rdir. ~u suretle kıendllerine fuar yetıe alAkadar eden bu mevzu iizL'rin- gidiyor» deyip ecnebi sanatkarla- de şöyle bir havadis var: Türk tiyatrosu. Sah.: 12 
~unasebetıle yapılan hazırlıklar ve de ehemimyetıe durmakta tedklkler . . dık:l d d"kl · k" h Izrnirlllerin h"•ırladıklftn .. rlzl t akt dır K ı ' . d nn ecncbı dıllerde oyna an «Balon e ı erı şey ı avaya (3) Auın•..,te Conıte La poliiique .... ... surp er yap ırm a. . om syonun yerın e . . · ... ~ . 
gösterilecektir. bir kararla peynlr ı:ı:ıtlerlni eski mlk- dram, komedi, opera, opera ko- 1 şey uçurmadan ıbarettır. Bu Posltiv~. Cild. 3, Sah. 40, 7-50 - Snbrl 

Fuarda.kl ma~ı~. pavlyonuncla, Ga- tarlan üzerinden kati surette tc;sbit mik ve operetlere giden müslü- madde gaz dedikleri havayi müc- Esa.t Sıyavuşgll, Tanzimatın Fransız 
z1 terbiye enstitusu reslm-lıj şubesinlıı etmek suretile bu meseleyi halledcce- l . . . l "fkdrı umumiyes!nde uyandırdığı 
tştlrak.1.le ortaokullarla kız enstltfileri ğ1 beklenmekte ve üınid ed.11mekt.OO.ir. manların da ilk zamanlar bu tem- temıayı muhterikamn hafifı va- akisler. Tan7l.mat ı inci clld. Sah. 755 
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Çok sevdiğim bir dostum val'dı., mete ka<ar venlhn. Zaten·- terı.- Fuar maç 1 ar 1 
uzuncn bir hastalıktan sonra bu çocu- mlştım de." Yıkanmak fena. oımıra-
ğa garlb blr tltlzlllıı: geldi. Her an deh- caktı. 
ıetu bir mlk.rop korkusu içinde yaşar- Uşağa: 
dı. 1<:n sevdiği adamların bile ellnl sık- - Peki ... ded1m, ha.ng1 banyoya gl
tıktan sonra hemen cebinden küçük receksem lftt!en göster1nfz. .. 
bir şişe çıkarır, parma.klannı, avucu- Uştı.k: 
nun tçlnl kolonya He yıkardı. Yavaş - Yalnız biraz bekllyecekslniz efen-

Ankara ve lstanbul muhteliti 
lzmire davet edildi 

Tefrika. No. 15 

Osman kendi kendine: 
- Eyvah, nerdeyse blz1m ytğltıeMen 

birinin ok1le yaralanaca.ktım. 
Dlye söylendi. 
Şabaka bl.r iki adını yilrüdil .. oda

dan 1çer1ye başını uzattı. 
- Ne o? Vuruldun mu, 03ınan? 
- Hayır. Şu meydandaki dellkanlı-

Yazan: İSKE~'DER F. Sf.: 

- Demek kl, artık şaraP d' 
dı. Son zaferi kazanıncaya ~ 
radn garapsız nasıl oturulur 

Diye söylendi ve cellada ~ 
- Haydi, Melli\.! Şu giiıı!·_..rı 

kollannı da bağla! Bir tns ~:.ı 
yavaı,ı kolonyaya da itlmaıl etmez ol- dlm ... dedi, slzden o. ce tk1 ziyaretçi 
muştu. Yanında alkol taşıyordu. Evin- daha geldi. Onlar rıkanıyorlar ... Bizim 
de. yazıhanesinde kapıların tokmak- b:ıy misafirler için- lkl banyo s:ılonu 
ıarını kAğıd.la tutuyordu. yaptırmış. Maamaflh kalaba.lığımız 
Yavaş yavaş ondaki bu tltizllk, bu çok oluyor. Banyoların adedini dörde 

mikrop korkusu bir hastalık haline gi- çıkaracağız!. .. 
rlyordu On beş dakika kada~ bekledim. Ni-

İzmir bölgesi fuar münasebeti- Aynca İzmir bölgesinin muhtelit 
le Ankara ve İstanbul muhtelit- takım lçln 500 Ura masraf kabul 

lerini İzmire davet et~tlr. lz- etmesi de az görülmüş ve bu pa-

nın oku kulağımı üfleyip geçti. Az kal
dı vuruluyordum. 

- O halde pencerenin kepenklerini 
kapatalım .. 

Ve içeriye blr nöbetçi gönderdi.. 
pencerenin kapaklarını kapattı. Maa
ına.f)h Osman meydan muharebesini 
seyredebilmek için, pencererıtn kena
rında küçük bir aralık bulmuştu. 

zavallının uyanmasına ki'ıfİ lP 
Cellft:l bahçeden kalın bir • 

dl.. osmanın kollarını arkasın 
~. -
Osınanın gözleri dönmü.ştU. 

mu~ bir sırtlan gibi hasmına 
mak istiyor. blrşey yapmdıı ,_ 
olmadığını görünce dişlerini Meseİfl evinde kendisine su, kahve, hayet: mirde yapılacak bu müsabakala- ranın 600 liraya iblA.ğı istenrniş-

çay getiren hlzmetçlnln bu esnada - Buyrunuz banyoya!... dediler. nn tarihi İzmirde kurtuluş bay- tir. İki bölge arasında bu şerait 
konuşması katlyen ynsaktı: Girdim. Yıkandım. Tekrar giyindim. 1 9 eyldl olarak tesbit e-

- su, kahve, çay getirilirken konu- Dünyada başıma böyle garip birşey r~mı. 0 an üzerinde bir mutabakat hA.sıl ol-
•ulur mu? Ya bu esnada aCZmızdan gelmemişti. Banyodan çıktıktan sonra dilmıştlr. d ğu takdird +~•- gid k 
öteberi sıçrayacak olursa? .. derdi. bir uşak üstüme başıma., elbl.seler1me Fakat haber aldığımıza göre u e .ı.znure ece 

Nakil vasıtalarında hiç bir tarafı fiskıyell bir şlşeden alkol serpti. Bun- h . • f tbol ajanlığı eylOl bi- olan muhteliti futbol ajanı ile Ga-
tutmazdı İşinden evine döndüğü za- dan sonra bana: şe rımız u F b h t 
man evv~lA ellerini, yüzünü gözünü - Lfttren dedi. blzlm bayla görü- dayetinde lig maçlarına b~lıyaca.- latasaray ve ener a çe an re--
yıkardı. Sonra oksijeni! su lle uzun şürken şunlan dalma hatırlamanız ğını ileri sürerek fuar müsabaka- nörieri seçecek ve bu oyuncular 
uzun gargara eder gırtlağını temizler- lizımdır. Evveli baya yedi metreden la 30 ğustos f b amı arasında çal"s""'alar ba ... t•yacak-
dl. Nihayet burnunun içine kolonyalar fazla sokulmıyacaksınız. Malftm ya. nrun a za er ayr ""'il...... ~ 
çekerdi. Bir pamukla, gene kolonya ne kendisi çok titizdir. sonra fazla bağır- günü yapılmasını teklif etmiştir. tır. 
kulaklarını silerdi. Yüzünde hiç bir mıyacak, öksünnlyecek, ııpşımuya-
mikrobun, hatta blr tek toz tanesinin caksmız ... Eğer tutamıyacağmız bir 
bUe barınmasına müsaade etmek ıs- öksürük, aksırık gelirse hemen kendi- Yüzme pmpiyonluk_· \Yen .. i tescil talimatnamesi 
temezdl. nlzl dı.şanya atınız. dak:l 1ı 

Bir kere pek temiz olmayan blr ar- - Peki, peki. .. dedim. seçme müsabakaları I?~bler. arasın sporcu a ş 
kıı.daşının elin! sıkm!J}tı. cebindeki al- Faruğun bulundu~u salona girerken İstanbul bölgesi yüzme şampl- verışıne nihayet vennek için ha-
kol şişesini çıkardı. Eyvahlar olsun!... başka bir uşak ellerime gayet bol mlk- yonlugvunun seçme müsabakala- zırlanan tescil talim .. atnemesl ta .. -
Alkol bltmlştJ. Titiz dostum Fnruk 81- tarda alkol döktü. tı D l 
nlr lçlnde kalmıştı. Bir el sıktıktan Nlhyet içeriye sokuldum. Faruktan rı bugün ve yarın Moda yüzme maml~ r. .~ akşam bo -
ııonra parmaklarının etrafını ve avu- 7 metre uzağa konulmuş iskemleler- banyolarında yapılacaktır. Nihat ge merkezınde klub murahhasla
cunun lç1nı alkol ne yıkayamamak! .. den birine oturdum. Arkadaşıma: · müsabakalar 9 ve 10 agyustosta rının lştirAkile bir toplantı yapıl-
Aksi g!bl ctraftn. eczahaneyc benı.er - Yahu, bu sendeki hnl nedir? Bu 
blrşey de yoktuh Faruk tramvnya at- ne mikrop korkusu? ... Bilakis mikrop- olacaktır. Bugün 100 serbes, 200 mış ve talimatname kabul edile-
ladı. Doğru evine koştu. Kapıdan gl- la temas etmek, ona knrşı muafiyet kurbağalama, 400 serbes, 4X200 rek tasdik lçln genel direktörlü-
rer girmez karısına: kesbetmek demektir ... dedim. bayrak, tramplen atlamaları ve ğe gönderilmesine karar verilmiş-

- Ceketimin sağ cebinin astarını Lı\kln Faruk_ şöyle cevap verdi. 
iyice yıkn. Zira blrlslnin ellnl sıktım. - Yooo ... Böyle son derecede raha- su topu müsabakaları yapılacak- tir. 
Yanımda alkol yoktu. Elimi yıkaya- tım ... Dışarıda~ gelen mektuplarımı, tır. Pazartesi ise 200 serbes, 100 
madım .. sonra dn 0 mikroplu elleri mecmualan, k.tapları blle tutmuyo
ceblme sokup para çıkardım. Tram- rum. Yalnız dostlarım benim bu ha- sırtüstü. 1500 serbes, Türk bayrak 
vay blletl, nldım ... Sen o ceketin liml suııstım:ı ediyorlar. yarışı, kule atlamaları ve su topu 
cebinin astannı sök ... Kayruıt ... Yıka. - Ne gibi. müsabakaları yapılacaktır. 

Işte arkadaşım Fo.ruk bu kadar si- - Ne gibi olacak? ... Benim yık!t-

Tenis final maçlari 
bugün yapılıyor 

fstanbul tenis ajanlığından: 
19 temmuz tarihindenberl de-nlrli bir hale gelmişti. Bu tit!zllk hns- mndnn kimse ile konuşmadığımı öğ- Müsabakalarda her esene oldu

talığı ond:ı ııerllyor, önüne geçilmez rendller ya ... Artık hamama gider gl- ğu gibi bu sefer de su sporlann-
bll. h"l alıyordtı. bi gelip blzlm evde yıkanıyorlar, banyo vam eden tenis teşvik müsabaka-

.. da en ileride bulunan Galatasa-
yapı10rıar. Maksad benimle görüşmek !arının finalleri bugün aşağı-

Inanılmıyacak ~eyler yapıyordu. değil ... Banyo!... ray ile Beykoz arasında sıla çe-
Hattfı onun için: cNerede ise suyu bi1

1
e Bu sırada tutamadığım bir apşınğın da yazılı saatlerde ve oyunlar ara-

y~knmağa, buzu hnşlamnğa kalkacak.• sesi odanın içinde çınladı. Odanm dört klşme olacağı tahmin edilmekte- sında tenis kortlarında yapıla
d~orlardı. Aradan zaman geçti. Blr köşesinden o zamana kadar hlç gör- dir. Şimdiye kadar yapılan teşvik caktır. Duhuliye serbesttir. 
gun haber aldı~ ki, Faruk dehşetli mediğlm dört uşak koştular. Faruğun yarı§lannı bazen Galatasaray Tek erkek: Hasan Akev _ Mu-
:engin Ol_?tuş. Etrafında efsanevi rn- etrafına blrşeyler sıktılar. Bı.;rnuna bir · t 
kamlar .soylenen bir mirasa konmuş- ilaç sürdüler bazen de Beykoz kazandığı cihe • hittin saat 14,30. Tek kadın: Mu-
tu. Liikın bununln befabcr ondaki · le bu sef erkl yarışların çok çe 
hastalık da artık çekllmez bir vnzlyete Arkadaşımı fazla rahatsız etmemek - aııa. - Behar saat 16,15. Çift er-
gelmişti . için kendimi dışanyn attım... tin geçeceği muhakkaktır. Seç- kek: H. Akev, Alaettin _ Melih, 
Şehri~ en güzel bir sayfiye yerinde Bu vnkn umum! harp yıllarından me müsabakalarında derece alan Suat. 

uçsuz bucaksız arazı satın almış bu- evvel geçmişti. Mikrop almamak için 9 10 ğ t t 
rada büyük bir kö.,.~ yaptırmıştı.' Hlz- dışarıdan gelen mektuplan _bile tut- yüzücüler ve . a us os a. ya-
metçllerl uşakları vardı Fakat köş- mıyan bu titiz adam bir gun tifoya pılacak olan şampiyonaya iştır~k 
klinden dışarıya çıkmıyo~, kimse ile tutuldu ve öldll. H'k t F ld E hakkını kazanacaklardır. Yanş· 
te d ı mc er on s 

mas etmiyor u. Senelerdenber1 hlç tara bugün saat 15 te, yarın 14 de 
bir yabancının elini sıkpırunıştı. b 

1 
kt 

Pek uzun zaman onu görmedim. Bir Kadıköy Halkevinde aş anaca ır. 
türlu kendisine gitmek nasip olma- -----
mıştı. bayram günü merasimi İstanbul mükellefleri 

Nlhayet bir gün herhalde Faruğıı Kadıköy Halkevl Lozan bayramı atletizm birincilikleri 
gormem icabetti. Oturduğu köşkün mUnasebetUe Süreyya sinemasında 
adresini aldım. Kalktım. Gittim. Bu- bir müsamere terllb etml.ştı, sinema. 
ıas! hakikaten güzel bir bina idi. Ka- hıncahınç dolmuştur. Bay Niyazi Tev
pıdan içeriye g!rince knrşıma lrl yarı fik tarnr:odan Lozan hakkında bir 
lkl uşak çıktı. Faruğu örmek istediği- hitabeden sonra (Kanun Adamı> pi
mi söylediğim zaman bana şu garlb yesı tenısll edilmiştir. 
cevabı verdiler: Halkevl salonunda da Halkevl reisi 

- O halde efrndlm ... Lütfen şu ka- tarafından L<nan zaferi ve bugünün 
pının yanındnkl banyoya girip yıkanı- büyük mfması hakkında bir konferans 
nız ... Bllhassa ellerinizi adam akıllı yı- verllmlştlr. 
kamnnızı rica ederiz. Ondan sonra sızı 
knbul edeceklf'rdlr ... 
Şaşırdım: 

- Ne münasebet? dedim. Ben bura
da neden yıkanacakınışım? 
Uşaklar boyunlarını büktüler: 
- Efendim blzlm bayın emirleri ka

tidir. Banyo s:ılonunda yıknnmıynn 
hiç kimse kendilerini göremezlerk. 
Eğer mutlaka onunla görüşmek, ken
disi tarafından kabul olunmak .istiyor
sanız yıkanmanız mecburidir ... Malüm 
ya dı.şarıdnn geldiniz ... 

Esirgeme derneğinin 
müsameresi 

Ağustosun 16 ncı cumartesi günü 
akşamı Sundiye Pll'ıj gazinosunda. 
Esirgeme Derneği menfaatine bir mü
samere tertip edilmiştir. 

Girişi ancak 50 kuruş ve konsomas
yonu ucuz olan bu müsamereye işti
rak edecekler, gayet hoş bir gece ge
çirecekler, aynı zrunandıı. hayırlı blr 
l? görmüş olacaklardır. 

İstanbul atletizm ajanlığından: 
2717/ 941 tarihine tesadüf eden pa.zar 
çünü saat 15 de Fenerbahçe stadında 
Istanbul mükellefleri atletizm blrln
clllklerl müsabakaları lem. edileceğin
den aşağıda 1.stmleri yazılı hakem 
arkadaşlıı.rın saat 14,30 da Fenerbah
çe stadına Iütfen teşrifleri rica olunur. 

Bayan Mübeccel, Jale, İfaltat, Bay 
Unvan Tayfur oğlu, Halftk San. Fü
ruzan TekU, Cemli Uzunoğlu, Şeklp 
Ok. M. KAzım Uzunoğlu, Hayatı Oz
gan, Sadık Ceylim, Cemal Ragıp Sez
gin, Nazmi Tü!ckcl, Reşad, Feridun 
Güvengl, Mufahham Elmen, Suat. Su
cll Aziz, Tahsin Arduman, Suat Ke
slın, İbrahim Gerçel, Turgut Atakol, 
İhsan Örücil, Selçuk Çağıl, Fikret Ka
mbeklr. 

İzmir paraşüt kulesi 

Bamblo, Mukrey gallbile 17. 
muhtelit: MuaUA., Hasan Akev -
Benj amen 18,30. 

RADYO 
1 Bugilnkü program ( 

Ölte ve aqam 
13.30 Program. 19,30 Ajans ha-
13,33 Türkçe Pi. berlerl 
13,45 Ajans ha - 19,45 Çifte fasıl 

berlert 20,15 Radyo gaze-
14,00 Riya..cıetlcilm tesl 

hur bandosu 20,45 SOio §arkı-
14,45 Türkçe Pl. lar 
15,00 Dans müzl- 21,00 Ziraat Tak. 

ğl Pl. 21,10 Dlnleylcl 1.s-
18,03 Karışık p.r- tekleri 

kılar 21,40 Günün ıne -
18,30 Memleket seleleri 

postası 21,55 Salon orkes.. 
18,40 Caz orkes- tmsı 

trası 22,30 Ajnas ve pa 
19,00 Kon~a. ra. borsası 
19,15 Caz orke6- 22,45 Salon orkes-

trası trası 

Apartiman sahipleri! Evvela fena hnlde kızmıştım. Faru
ğun bu hareket! dostıanna kar91 bl.r 
hakaretti. Onu görmek isteyenler ni
çin yıl:anmak mecburiyetinde kalıı.
caklardı? Fakat blraz düşününce bu 
ışı meraka. b:ışlıı.dım. Herhalde Faru
ğun hnstnlığı artık bir delilik şekline 
girmişti. Blntı..encleyh yı.knyıp onu gör-

/ 

Mehtap eğlencesi 

.İzmir (Akşam> - Mevsim münnse
betile Kültlirparktakl parnşfıt kulesin
de faaliyet başlıı.mışt1r. Halkın çok 
rağbet ettiği kuleye çıkmnk için evve-

1 
Bo~ Clairelerinize iyi kiracı 

ce alınmakta olan ücret de kaldın!- bulmak için cA K Ş A M> ın 
Bakırköy Kızılay şubesinden: Floryıı. 

Plaj gazinosunda Kızılay Baku1cöy 
şubesinin Mehtap eğlencesi 9 Ağustos 
Cumartesi Akşamıdır. 

Tefrika No. 146 

mıştır. Fnzla rüzgtırsız günlerde kız, K0ç0K iLANLARI ndan is-
erkek kuleye toplanan gençler, mual- tifade ediniz. Umlerin nezaretinde paraşlitıe atla.- _____________ _. 

malar yapıyorlar. 

m~diğim bu hüz.nün sebebini sız
den sorayım ••• 

Güzel Gözlii Kız Kadın acı acı: 
- Bu izdivaç... Hepimizin iztı

rab çekmemize sebep oluyor. 

bir sevinçle raz! olduk ... Fakat pro· 
j elerim iz su~ a düştü. 

- Niçin ama) ... Ne Aliye, ne 
de dostum Burhan bu izdivaçtan fe
ragat etmiş değildir. 

Aşk ve macera romanı 

-Ne) 
Melahat, bunca senelik arkada~ı

na ıztıraplıı baktı. 
- Gideceğim ... Kızımı da bera-

ber götüreceğim ... Uzak bir memle-
kete... O kadar uzağa, o kadar uza
ğa ki, Seyid Rükneddin asla izimizi 
bulamıyacak ... Fakat sen, Rauf, ne 
yapacaksın .. . 

- Ben de gelirim. 
- O zaman, herif, ne yapar, ya-

par, izimizi bulur. 

- Doğru ... Siz yalnız gidin ... 
Şayet siz giderseniz: Aliyenin ve 
sizin emin bir yerde bulunduğunu
za kacıaat getirirsem, o menhus he
rife. kafı> tutabilirim ... 

Doktor Rauf ayağa kalktı. 

- Hııydi biraz Aliyenin yanına 
gidin ... A\•ni zamanda da buradan 
uzaklaşınca neleri yanınıza alacağı
nızı düşiinlir Ren de burada bir 
müd~f't VRZ;.ı tiıııizi İıes ... ı, ıyım: 

Bakalım, başK.ct çare yok mu?_ ... 

Nakleden: (VI • Nil) 

Şayet yoksa gidersiniz. 
••• 

Cahid Bebeğe geldi. 
Amcasiyle 'görüşmeler 
c- Babamın vaziyetini biliyorsu

nuz. Nasıl hareket etsin)> diye aor· 
mak istiyordu. 

Keındisine: 
- Doktor bey evde değil - de

diler. 
Bunun üzerine, Clelikanlı Melaha

tin yanına gitti. Kadını, saklanma
sı mümkün olmayan bir hüzün için
de buldu. 

Gayet büyük bir heyecanla: 
- Neniz var, hanımefendi) ... -

diye sordu. 

Melahat, kalbini oğluna açmak 
arzusu·ıu yenemedi: 

- Ah, Cahid'ciğim ... Çok bed
bahtım 1 • dedi. 

- Hangi izdivaçL.. Burhan'la 
Aliye'nin izdivacı mı) 

- Evet ... Ve maale..ef ... 
-Niçin) 
- Artık Burhan meselesi bizim 

için mavzuu bahsolamaz. 
Cahid anneLini azap içinde dinli

yordu. 
Esasen birkaç gündür bu aile üze

rine bir felaket çöktüğünü hissedi
yordu. Halbuki eskiden ne mesud
dular. 

- Allah Allah ... Ne var, ne olu
yor} ... Nedir} ... - diye sordu. Mut· 
laka kulakhuım yanlış bir şey işit
ti ... Kızınız Burhanı seviyor ... Bur
han da onu 9~viyor ... Bu iki genç 
biribirleri için yaratılmış insanlar· 
dır... Rica ad erim hanımefendi. .. 
Söylediklerinizin sebebini anlahnız. 
7.ira, havsalam almadı... Şaşır
dım ... Kalbim, izbrab içinde ... 

Melahat, elemle dedi ki: 
- Siz mi, ha~ımefendi) ... Vah - Cah~dciğim ..• Bu izdivaç cid-

\•ah . Fakat hayret ettim... Mü- den fevkalade imiş gibi görünüyor· 
saade eder misini~ hiç tasavvur et- du. Q_oktor da. ~e@ ~buna ıo~ 

- Vehbi Feridun bey, yani Bur· 
hanın babası sözü bozdu. 

Müstakbel zabit: 
- Çılgınca bir hareket 1... NeClir 

bu efendim)... Adeta ail-eyi tah
kir ••. Niçin) ..• Neye bozuyormuş) ••• 
Nasıl oldu da, amcam iıin içine giı
medi) ... Niçin Vehbi Feridun bey
den izahat istemedi) 

Melahatın içi ıimdi biraz rahat
lamıştı. 

Cahitciği, hiddetinin samimiyeti 
içinde ne gü;:eldi. Oğlu, aradaki kan 
bağının farkında olmaksızın. eevki 
tabiisile annesini müdafaa etmek
teydi. 
Kadın i:ledi ki: 
- Doktor, Vehbi Feridundan 

izahat istiyecelCti. Fakat o sıraCla 
yeni ı>:r Mdise başgösterdi. Bir adam 
zuhur ederek Aliyeyi bizden istedi. 

Cahit, Melahata dik dik baktı. 

- Biri mi çıktı> •.. Aliyeyi mi is
tedi) Kimmiş o) ... İsmi ne), 

- Seyid Rük'neddin .•• 

- Kimmiıl Nere!i imiı~ 1 
• 

Şaba.ka: 

- Hlll bana boyun eğmlyecek mı
sın. Osman! 

Diye sordu. 

tarak: _,.,ııı 
- Alçaklar.. hainler.. be?f 

mln gazabına uğrıyacak.Slflı:.,. 
askerlerinin kılıcile lokma JoP""' 
ranarak can vereceksiniz! 

Diye bağırıyordu. 

Kara Osman sert ve mağt'ur blr ta
vırla: 

Şabaka bu sefer bahçede 
no'betçilere seslendi: 

boyn:~~:k~1~~~d re~~nlıl' - Hayır, dedi, Türk düşnanına hlç 
bir zaman boyun etmez .. ve eğmemiş
tir. 

Sonra birden gülümsedi: 
- Hayatını kazanmak istiyorsan, 

senin bana. boyun eğmen, ayaklanma 
kapanman ve zlnclrlerlnl çözdürmen 
l~zımdır. Bugün bunu yapmazsan, 
yarın pi~man olacaksın, Şab:ı.kal 

- Ne o? H!lfı Türklerin muzaffer 
olacaıtını mı sanıyorsun? HA.IA. Selimin 
şehrlmlI.e muzaffer olarak girmesini 
mi bekliyorsun? Acınm sana., Osman 1 
Sen gerçekten çok saf, çok görgüsüz 
bir erkekmlşsln 1 Sokaklarımızın her 
b!rl tstUıkam haline sokuldu. Böyle bir 
şehri hangi kuvvet zaptedebllir? 

- Çok ma!!'rursun, Şabaka! Neye ve 
kime güvenerek bu sözleri söylüyor
sun? 

- Tuman Baya .. ve onun sadık as
kerlerine. 

- Selimin nskerlerlnln s!l.dakat ve 
fedakfırlığı hakkında ne :yazık ki, hiç 
bir fikrin yok. Türk ordusu. Mısırı 
zaptetmek lçln büyük denizler ve ik
limler aşarak buraya gelmiştir. Bu 
şehrin köhne sokaklarında mnğlftp 
olacağını mı sanıyorsun? 
Şabaka bahçede dola.şan cell!idına 

seslen dl: 
- Bana bir kadeh şarap ver, MellO.! 

Benim esirim hıil~ rüya görüyor .. onun 
yilzünll şarapla yıkayıp uyandırmalı
yım. 

Celli\d koştu.. bir tas şarnp getirdi. 
- Buyurun, slttll Bu, şarabın sonu

dur. 
Ş:ıbaka şarabı aldı .. birkaç yudum 

içtikten sonra, elinde tuttuğu tası Os
manın yüzüne döktü: 

- Haydi, uyan artık. Gözlerini 
üzüm suyu Ue yıka! Ve etrafına bo.k! 
Sokaktan geçen Türk atlılarının bir
den nasıl yere serlldiğinl gör .. her evin 
b!r kale gibl yıllarca dayanacağını 
düşün, ve 'dizlerime kapan: •Beni af
fet, Şa.baka .. ben bir kör idlın. Şimdi 
gözlerim açıldı.. ha.klka.ti görüyorum. 
Bundan sonra sana tapacağım. Sakın 
hiddetlenip benim başımı vurdurma!• 
diye yalvar. 

Sedirin üzerine oturdu: 
- Unutma kl. kadınlar, erkeklerin 

sadık bir kedi gibi dizlerinin dibinde 
ynltaklanmasından çok hoşlanırlar. 
Beni memnun eder, benim lstedlklerl
ml yaparsan, belki bir gün senin zin
cirlerini de çözerim. 

Osman bu haknretlere nasıl tnham
mUl ettiğine kendi de ş~ıyordu. Bir
den ayaklarını yere vurarak ba~ırdı: 

- Ben, sana. değil, senin sultanuıa 
da. yalvarmam, Şabaka! Sen bir hü
kümdar carlyeslsln! Blt Türk akıncısı, 
hiç bir zaman senin glbt bir cariyenin 
dizlerinin dibinde eğilemez. Bugün 
artık başımı omuzlarımın üstünde ta
şıyamıyacak bir haldeyim~ Ce!H\dın 

başımı yere düşürmezse, kendi tırnak
larımla cl~erleriml deşip, vilcudümü 
yere sereceğim . 

Osman fenn halde h!ddet!enmlş .. ne 
ynpacağını, ne söyllyeceğinl bllmlyor
du. Bu ne müth~ bir kadındı! Osınan 
keşke onun eline düşeceğine, hergün 
bu hakaretleri işiteceğine, cellftdın 
baltası altında can verseydi .. şimdiye 
kadar çoktan kurtulmuş olurdu. 
Şabaka: 

- Suriyeli. 
- Söyleseydiniz. cNişıınlıdır. Size 

veremeyiz b deseydiniz. 
Melahal başını eğdi. Yüzünün kı

zardığını saklamak istiyordu. Fakat 
sustu. 

Cahi; boğazı tıkanarak: 
- Ne oluyor)... Anlamadığım 

bir f-.yler cereyan ediyor ••. Rica ede
rim, anlatın ... 

Biran ıustu. Sonra dedi ki: 
- Yengeciğim ... Ben, Aliyeyi de, 

Burhanı da kardeş gibi seviyorum ..• 
Onlanrı biribirlerine ne derece aşık 
olduklarınıc farkındayım... Onlara 
karoı da, kendime karşı da şu mec
buriye':i hisıJediyorum: Bu izdivaç 
proje..ini behemehal tahakkuk ettir
mek için çalışmalıyım. 

Kadın sayıklar gibir 
.:__ Heyh:ıt ... 
- Niçin) 
- Elimden birşey gelmez ..• 
- Na-:ıl elinizden birşey gelmeı ... 

Annesiniz ... Annelik hakkını kulla
nırsınız ... Himaye edersiniz ... Olur 
biter ... 

ce~lm. 
Nöbetçllerdeıı biri bu sefl 

verdi: 
-· Yanımızdaki komşunun 

küplerle şarap vardır. M~ 
niz gidip getireyim. ...a. 

- Haydi, ne duruyorsun?~ 
ve bana şarap getir. 1'. 

Nöbetçi yavaşça. bahçe :ıca.P-:-.-1 
yayını gererek belindeki toı0"""..1 
ok çıkardı .. kendini müda!:ı:ı.1' 
landı.. kapıdan çıktı. 
Şabaka, Osımana döndü: 
- Senin gözlerin kararın~~ 

yı bulutlu görüyorsun! şintdl 
gelince nyılırsınl Üzüm suYU 
herşeyl tntlı, güzel, ve mun!S ~ 

Qsman kendinden geçmiş g 
ömründe bil' kere bile en ur~ 
rete dnhl tahammül gösterıtl 
şimdi bu soğukkanlı kadının e 
!erile nnsıl tahammül ettlğtıl 
çatlayıp ölmediğine ş:ı.şıyord~ 

Osman Şabakayn cevap ve t1 
Duvara dayanmış ve gı>ziin 

renin aralığına dikmt,, d~rıY' 
yordu. 
Şabaka: 
- HAlO. Selimin askerleri gel 

ye mi bakıyorsun? 
Dedi ve kahkahayla güldll. dal' 
Osman pencerenin aralı~n 

karken, birden sekiz on atıın~ 
tan geçtiğini gordü .. pencerer 
vurmnğa b:ı.şladı: 

- İşte, bizim nlşancııarıllld-' 1 
nişancı .Mehmed bey .. (1) ~ 
Şabaka yerinden fırladı .. 

çekti ve ayni delikten b:ı.ktı:tı• 
- Bunlar nasıl girebildiler 

ğa? .. 
Ve hemen bahçeye döne~ 

lere haykırdı: . ~ 
- Ne duruyorsunuz? ... Oüfi"'dll 

lılarını görmüyor musunuz? 
yere serin onları .. 

Bu sırada şarap almak Uzt~ 
~nun evine giden Mısırlı n~".ıj 
nı b:ı.şından yıldırım sürııtil:ı,,, 
Türk atlılarından birlnln kılı ._ 
ladı .. b:ı.şı yere düştü ve kll~~ 
tünde karpuz gibi yuvarlan 
Şabaka avludan bu saııneP ~ J 

ürktü. JJl!ı 
- Bir testi şarap uğrunda "'"j,11 

bir nöbetçiyi kaybettim. Yazıı .J 
vallıya. ~' 

Bu sırada bahçedeki ni)be .İ 
biri: ~ı/ 

- Boynundaki zümrUd j,11 
lığı bana verirseniz, size şllildl J 
tl şarap bulurum, sittll ~ 

Dedi. Şa.baka derhal bO~ 
gerdanlığı çıkarp nöbetçiye ""' 

- Haydi, çabuk ol ı Şu dııkl J 
raba çok ihtiyacım var. ır ~ 

Ve ötekUere dönerek, sert b 
bağırdı: ~ '(Jit~ 

- Mazgallara rokulunuz .. "t't 
ha Türk ntlısı geçirmeme{;~ J rl' 

Sonra kendi kendini şu so1..ıt · -' 
selllye çalıştı: ~' 

-----· <"' A 
Cl) Selim tarafından icla)ll b~ 

vezir Hüseyin paşanın yeriııe a ~ 
tayin edilen Nişancı ~leh~" ,,
ki, Kahirenin r.ıptmda bÜ1....
lıkl:ırı görülmüştür. 

"'f·~ 
- Söyle: Bana acıdığın~ jeO" 

~u. beni biraz olsun tesellı .Y 
tır... 1 ~.-- Size acımasam insan 1 

.. ~ ,J 
bile ~üphe edilir... Fak at b~jtf",. 
işler içimde esrar olduğunu ~ 
yorum: Hakikati öğrenrıt ~ 
Aliyeye ve Burhana kar~ı dol et'~ 
sonsuzdur. Şayed beni rııe"#" 
seniz, onları müdafaa etıne1' 
lışacağım. ~7 

- Mesela ne yapacıt1' 1,,, 
Nasıl müdafaa! f ' 

- Henüz bilmiyorum·· jeti"' .-1 
emin olabilirsiniz ki saadet . . ~ 
min etmenin imkanı var~ır·~/ 
bu saadeti tahakkuk etrntl 1'fll'f .'J 
dum ... Ne gibi bir engel çı. fı~ 
bilir) Dokotr Rauf, Vehb• ...,....~ 
beyin bu teklifi reddetınit·tiı: fi 
daki sebebi tahkik etmiYe

1 
1
biN': , 

nu haysiyetşiken bulmuı 0 deijliı' 
kat ben ayni düşüncede 

~ .... 
Aradan iki saat geçmişti. "" , 
Delikanlı. Vehbi Feridul'I ti. 

- Iztırap çekiyorum, Cahit ..• Bu 
ıztırap, i§kencelerin en büyüğüdür ... 
ihtimal ölümüme bile sebebiyet ve· 
recek ... 

kanı önüne geldi. 1' ., ~ 
Ressam da, üzerine çö 

1
;1Jf 1 

ketler fırtınasile perişan l f'I ~
yetteydi. Oğlunun ızhraP • ) 
yıkıyordu.. _ ... ti 

-Yımır•-1 tNlı-
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Ja~onıar Hindiçini'yi Almanlar ağustos 
. ışoaıe başladılar sonundan evvel Mos-

Yine ayni TİtJaye'tler .~ - ·K •• '•~=-~~ı• 
Bitaraf Türkiyeye karşi "'~:7..~v U 

gösterilen alaka, marazi 
şekilde zaman zaman .(Baş tnrah 1 inci sahifede) 

Japoıı:ı- Hin~içini kovaya Vatamıyacak 
.Jrılcby 25 CA.A~m~~.B.: vıc ,(Baş tanıtı 1 inci sahifede) 
eı'iy hJyetU nınhflllert nde bu ~ ... ~~lno göre Fraı;ımz J Alman ileri harek-ctinin durdugu-

nüksediyor 
'(Bnş tarah 1 inci sahiled ) 

Almanyanın her hangi bir ar
zusu Türkiyenin bitaraflık kara--•-~:ılannın Ytılanda. bttcc~ ~ nu tasavvur edersek ihtiyatsızlık et· 

"'"'1 edilmektedir .. ..., ""41- • 1 fak ·1 · h k t • k Müo:ıhldlcr fuıtı.mr-.a_._. ~ 0 .~ruzli. 
1 

at 1 enk. 8:bre -c 1 .~ ?" nna çarpınca bundan yeni bir 
l9lnde Jnı>onYn lle Hin~ 24 saat ~r au~nt .o muıtur ı ~ suratı~ he ıkar. Şu halde Almanya, 
b1r anlaşrnn ak1d dlç1nt arnsuıda idamesıne unk&n olmadıgı da aşı- rp ç . 
~U7.ar etmektedir ve neşredfleceğine kardı. . şayet Karadcnizc geçmek niyctın-
Japonyanı ler.k Piyade ve süvari taarruzlnn gibi de ise Türkiye ile harbi göze al-

n arşılaıtığı makineli vasıtalarla yapılan taarruz- mış demektir. Böyle bir iddia, 
T nteseleler lann dn enerji kaynaklan tükenir ve Almanyanın en mühim bir mese-

la :':o 25. ~AA) _ O. F l . ~gun nra?"1~e hareket edilmez ve lede çok lo~a zamanda, büyük 
P n}a harıcıye n . · · • ıcabeden tubıye kullanılmazsa bu ta- . ' y •• .. y.. •• 

~oda. lngiltere v ;:ırı .nmıral T o- arruz hatta bertaraf bile edilebilir. bır hesap yanlışlıgma duştugunu 
J an Büyük Oky:nu:erıka tarafın- Sovyet ordulnnnın istilayı durdur· kabul etmektir. Eğer Almanya. 
b~P?~Ya aleyhinde yapnl cehub~nda duklarını söylemek için henüz vakit Sovyet taarruzunun şark ccphe-

p
uyu ehemmiyet ver 1 aknt da~e ata erkendir. Fakat ıurası muhnkkak.br sinden yu··rumiycceğine yüzde bir 
onyanın b 1 me e ır Ja- ı_· K 1 d d"' . 1 alına _ ua ara knrıı acele t · db' ıu ızı or u ~ııman~ ınsan ve. ma • ihtimal vererek, belki Karadcniz-

d' . u.ı. çenber i i l .. e ır zcrnece çok agır zayıat verdırerek • ırılrn ... kted' ç ne n ınacagı bil- Al b k d 1 ... b- -k b' de de bır harekete ihtiyacı olabi-Ja · ır. man aı uman an ıgını uyu ır y. • • • • 

1 
Ponya diğer k sürpriz kar§l..ında bulundurmustur. lecegı ıhtımalıni hesaba katmış 

il ıtoy k tnınta alarda kar M 1 · · t di'",. rnn nıecburiyetind k 
1 

... • oskovaya taarruz o saydı, Rusyaya taarruz e me-
ed~~C:]:1elerin de acek a ı:~~f~ Mosko,·ıı 25 (A A.) - Dfin gece de den evvel Türkiye ile - onun bi-
i3ir Bunt anın geldiği kano t" d Ahmın hava kuvvetleri l\~kovn üze- tarafiığı esasına dayanan - bir 
ha;~ind &~;;'31nda Almana ~nR:~ ~~ bir akın teşebbüsünde bulunm~.. dostluk ve ademi tecavüz muahe-

kctı kırıldığı talı:~~syanın mukaıre· Bu akın ha.k:kında. :ı.şağıdaki Sovyet desi imzalamnzclı. Rus harbi dola-
ııl olacalı: aki 

1 
ırde uz.ak §arkta tebliği neşredlbnlştır: yısile, tecavüz etmesı ihtimal da-

Japoa ser vardır. Düşman tayy:ırelerl iki dalga . . R 
"'ecih . rna.~afili cenub .. • halinde Moskovaya yaklnşmağa te- hılınde olan bir memleketle, us 
- 11 aset ı a mute - h b" d b' k ·· 1 d tunu 'b • ~ su hperveranc ld _ şebbus etmiştir. Fa.kat lınva dafl ba- • ar ın en ır ·aç gun evve a e-
rurı Y _:Yan etmektedir J 0 u tnryalan ve Sovyet a.vcılan düşmanı mi tecavüz muahedesi imza ct-
nı e ııne gayesi 1ı:· ' aponya· dağıtmış ve garb istlkamctlnde kov-ındar devlet ~ar ~ ~syada zi- muştur. Bir diişmnn tayyaresi düşü- mek, bu harp hakkında en basit 
ed~"'.!lttir. Bu v ~azıyetını muhafaza rülmüştür. hesaptan acız gu .. nü gu"nüne iş 

ı . • a~yet s· , -~ını de dahil ld ~ ıyam ve Hin- Bir düşman tnyynresl müd.'\faayı gören bir devletin işi olabilir. Al-
rcıı: ~fnh d . 0 ucu halde mü~te- yarmaıtn muvaffak olmuşsa da bom- . • lı:ctlerd aıresine mensup me 1 - b:IJG.rını tesadüfi olarak httıktan son- man erkAnı harbıyesıne bu he-
h c tanı m e .. h k u ır,.nt k nnııştır. Bu rnlletlerin ~ o da dUf_th:ülmüştür. Binaenaleyh sapsızlığı atfetmeye henuz n -
itinde J a an,ın müoterek müdafaaa~ dun gece diJ:Şürülen düşman tayyare- kımız yoktur. 
liııı 8 Pon arla birlik lerintn ~ ikldir. n.dır. yapmaları Geceleyin Most.ovad:ı 1k.1 alamı ve- Meselenin bu siyasi mantık 

Bir Japo rllmlşUr. Biri bir buçuk saat ve ikin- cephesi bertaraf, Tilrkiye ile har-
İn .

1 
n gazetesi eısı de iki saat sürmüştür. R. gı tere, Amerika ve Macar ileri hareketi bederek, Türkiyenin düşmanı ola-

uıyaya hücum ed' Buda~ 25 (A.AJ _Macar res- rak Karadenizde adeta kapana 
C !okyo 25 (AA) ıyor mi tebliği: Son günlerde, mütemadi- girecek ltalyan donanmasının, 

01Yaa Hogyo · · :--. O. F. 1. : yen dümdar muharebeleri veren düş- intihan andıran bu maceraya 
~uz.ak gaz~teşı dıyor ki: lnıanı kıtalanmız takib ederek şark. 

liltler şarkta bır takım ckğişik- ist.l.kamettnde yfrilerce kilometre Uer- atılması, Almanyanın da Rusya 
ltıea'uJ vukua gdmektedir Btı!nda lemlşttr. icinde ilerlerken bir de, yeni dost 
ı:ilQ)e ive tevb~he layık oİanlar, in~ Boug nehri mıntnkasında şid~tli edindiği, Türkiye ile harbe tutuş· 
ol r c Am~nkalılar ve So muharebeler olmaktadır sert kıtaJa- y 

h up Japonya de'"ild' F"I ~etlCT n.uuz, bllhasm 22 tem~uzda. mevzi ması en bedbin havsalaya sıgar 

Şuc; ınilk Wançu~ h~d· 1 ;'adkı bb~ n~ v~. §iddetıe kendini müdafaa şeylerden değildir. Eğer, Alman-
nrıok k •5eBın en erı e....,n duşm r.ı • tml le dl . "' ay~ rejimine .. h 0~ an~ :nnl!"> up e $ r r. yayı bu derece şaşkmlığa düşe-

% ve bu h l muza crct et- uşmanm olu ve yaralı omrnk v.n-
Vc ıaulh·· "hl·~ şarki Asyada nizam yiatı büyUktfir. Kullanılır bir halde cek sananlar, Almanyanm Sovyet 

Elirni~dı bn 1 ctıniştir. mıontikl batarya top, bir çok kamyon, cephesinde caresiz kaldı&ına isti· 
ile e u u b" ralyöz. makin 11 t.iif k di si • 

0 
.... 

,kJaponyaya k:;~ al:r takıl ves~- Uı.hlar JğUnrun c~k. nfr ;,~ k!:yo~ nat ediyorlarsa, ortada hJç böyle çl hasmane tedt· l dmı~ 0 nn ~mi ~f 21 Sovyet t.a.nkı tahrip edilmiş ve bir vaziyet yoktur. 
o an ınernl l ır er en mes u r tank alınmıştır. Bizim zayiatımız 
lı.a oldu~ e c~erden birinin Ameri· azdır. Bu haberler ·Almanya mchafi· 
birle:, a~~n~~at~rme.ktedir. Bu tcd- lince derhal tck::ip edildiği için 

KOCOK iLANLAR 
Fev.tal!de ahvalin deınını 

mnadetınce gayri muayyen gtin
lerde bn.ftD.da iki nya nç defa 
neşredllecektır. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 
BİR GENÇ ıs ARIYOR - Her nevi 

tercüme işlerinde veya ders vermek 
üzere türkçe - :ı.lmanca - 1nglllzce bl· 
len bir genç iş nrnmnktndır. Akşamın 
z. r •. rümuzuna mfiracaat. 

BİR BAY İŞ ARIYOR - Dericlllk
ten anl:ı.r fabrika. yazıhanes!.nde frnn
s;zça bUlr, tüccar yanında. nyak işle
rinde ve d:ıktuo mükemmel bilir .. kefil 
de verebilir. Akşam gazetesinde I. Es· 
klnnzl rümuzunn mektupla müracaat. 
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2 - iŞÇi ARIY ANLAR 
DİS TABİBİ ARANIYOR - Anado

lunu~ zengin blr vlldyetlnden muaye
nehane açnı:ı.k isteyen ve :;ermaye 
hatt!i her takımı hnZlr 18 senelik bir 
puretezct 80 Ura maaş venn<?k ve y:ı..
hud ortt\_k olmak \\zC're bir mesai nr
hndaşı nramatı:tndır. Arzu edenlerin 
Akşam r;azeesl idarehanesine ;ltın me
muruna mürne:lntlan. 

MtlR~RBİYE ARANIYOR - sekiz 
yaşında almanca bilen r.ocuk için mü
rebbiye aranıyor. Gösterilen adrese 
sant 9-14 de kadar mürncnat. Adres 
Sun.diye iskele caddesi No. '1 Nusrat 
Aydın. 

JŞÇİ KIZI.AR ARANIYOR - Oto
m.atik anbalaj maklnalannda çalışın~ 
işçi kızlara thtlynç vardır. Yeni Pos
tane karşlSl Mimar Vedat cnddest No. 
26 ya müracaat. 

RASTABAK1C11 Vl~ tlTUCU BAYAN 
ARA1''1YOR - İsteyenlerin her gün 
oaat 13-15 e kadar Ortaköy Şifa yur· 
duna müracaat etmeleri. 

M0RERBİYE ARANIYOR - '1 ya
şında bir erkek çocuk için bir mü
rebbiye aranıyor. Ankaraya gldecM
tır. İYi muş verilecek.Ur. Almanca 
bllenler tercih oedllt?cektlr. Talip 
olanların mektupla. eYeşllköy, Bal
k.alı caddesi, No. 5 Bayan Umara 
adresine müracaatı. - 1 

ROZKURT-EI\ILAK - Aynspaş:ı
da. nsfa.lt cadde üzerinde ayd:ı 360 Ji
rn. geliri mevcut altışar odalı tnm 
konforlu ve o muhitln en şerefli 
apartımnnıan arasında yer nlnn bir 
bnb npartıman (110) bin llmya 

Taksim Abdfilhak Hamid caddesi 
No. 23 Bo?Jrurt-Eml!ik Tel: 48532 

41 BİN ı.iRAYA - Ulell Akı>arny 
tramvay caddl!61 iizertnde ~ncvt 2436 
llrn gellrl mevcut Te 140 metre kare 
üzerine beş büyük oda. bol gömme 
banyo ve ezcfunle genlt balkonlu ve 
büyük bir bah(!esl bulunan tiçüncü 
kattruı itibaren deniz görlir temiz yn
pJlı ve o muhitin sayılı ve namlı 
np:ırtımanlan arasında bulunan 6 
katlı işbu apartı.manm gerçc bugün 
randımanı yfızde beş 1se de Gazi pa
şa bulvan dolayıslle istikbali çok 
parlaktır. 

Taksim Abdülhak HMıld c:tdde:;l 
No. 23 Bozkurt-Emltlk Tel: 43532 

GSOO LİRAYA - Kadıköy Altıyol 
a~ında istimlflk sahası haricinde 
tramvay yolu üzerinde '1 odn. nlatur
lm hrunrun ufak ba.hçesl ve müştcml
füt sal~yl havi ve altında. bir bap 
dükk!mı mcvcud kfı.rglr hane satllık
tır. 

Taksim Abdfilhnk Hflmid ~ddcsl 
No. 23 Boı..kurt-Enllak Tel: 43532 

2200 J.İU.A \'.\ - Usküdnrda Seltım
sızda birinci k:ıt kl'ırglr diğer iki kat 
nhşap olan 9 odn man. milştcmllfıt ve 
birçok yet.işmiş meyvn a~ç.lnn hnvl 
bahçesi bulunan dokuz metre geniş 
cepheli ve 1~1 yağlı boyalı işbu hane
nin manzarası da. cnzlpUr. 

Taksim Abdülhak Htunld caddes\ 
No. 23 Bozkurt-Emlak ·rel: 43532 

2700 LİRAYA - Beyo~lu Sürp Agop 
karşıı;ında tramvaya ı dakika mesafe
de 25 lira kiraya mütehammil 5 odalı 
ahşap hane arsnsı fiyatına sat.ılıktır. 
Gerçi blna.nın 150 lira kada.r tamire 
ihtiyacı varsa da arsası npartuna.n 
Jnşasına clverl.5lldlr. Çünkü derinliği 
20 metredir. 

Tnkshn Abdıilh:ı.k Htimld cadde ·I 
No. 23 Bozknrt-Eml~k Tel: 4S532 

%100 LİRA YA - SUltanahmed Ak
bıyıkda (25) Hra kirası rne'fleod 5 odn 
'Ye iki bölüklü ah§ap bir bap hane 
maa müştenı,ilat ımtılılr:tır. Bahçesi· 
ntn arkası YÜ7.Ü dahi sokaktır. 

SATILDt: APARTll\tAN - Ak.sa.ray 
Kemal pa.şa caddesi İnlol!ip sokak Nrı . 
18 de 12 odalı iiç daireli npartıman 
satılıktır. Mür:ıcnat içindekileri°? 

KİRALIK l\IOBİl.YALI AP. - Ayaz
paşadn, Park Otel ıttısnllnd."' dört 
od.ah, kalorifer, sıcak su, telefon vo 
buz dolab! olan blr apartıman eşyn.
sllc bera.ber kiralıktır. Aya.sp~da An
kara Pal:ı.sta, 5 No. lı n;>artımnnn ber 
eün 10 dan 17 ye kadar mümcant. 
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5 - MÜTEFERRiK 
• 

ÇOK TP.cntınELi JJSE PROFESÖ-
Rtt - İiıgiUzce, Fr&nsızca Arltmetik 
dersler verir. Mektepler için talebe 
hazırlar. Her yere gider. Şeraitlcr mu
snld. Pn.ngaıtı. Cümhurlyet cadde,,!. 
No. 217, S üncü kat. yahut Akşamda 
z. z. rümuzunn mektuplıı. müracnnt. . -2 

ORTA, LİSE - Talebesini ı.eonı}?cll 
genç Matemnt* - Fizik - y:ı})\lncı Çll 
derslerine türkc;e veya frnnsız<;a Q}n., 

rnk çnlıştınr, Miisalt şerait, Ak<:-0r.ı 
gnzeteslne cM:ıtrmaUkı. r\i,muıuyln. 
müracnnt. 

AU\IAN'CA DERSLl!Rİ - BC't~lnll 
bir Almnn mualllmesi kolay 've seı1 
usullerJe :ı.lmnncayı kısa blr zamnnd 
öğretmektedir. Bu lisandan ikmale 
kalan talebeyi tatll devreshıde imti
hana muvnf!ak olcc:ı.k derecedf! h:ı
zırhır. Münferiden veya grup hnllndc 
tnlebc kabul eder. Bu talobcye cylCıl 
sonuna kadnr pek ehven bir iicret tat
bik edilecektir. MObilyı:lı güzel bir oda 
kiralıktır. P.:ızard:ın mnada her ~un 
snnt 3 buçuktan 7 ye kadar isUkli\l 
c:ı.ddesinde 133 numaralı Hasan hl'y 
npartıman, ikinci merdiven birinci kat 
G numaraya müracaat. - 4 

F.LEK11lİKÇİLERF. - Narıa 'ck:\
letı ikinci ve üçüncü sınıf ehl'y::tn:ı.
me almak isteyenlere elektrl:. drr<>le
rı vcrlllr. Altş:undn (EL. II. ve Il!.l 
rümuzuna mcl:tupla rni'ıracnat. 

1\-IEITUPLARINIZI Al.UIKINIZ 
Gazetemiz ld:ırehanestnı adre .. 

olarak gösterml~ olan karlle.ı ,. 
mtzden 
A. - '6. D. - E. K. G. - N ::;, -
Mü.-C.M.35-R.M.-i. Y. -

stlT ANNE ARANIYOR - 22 gün
lük bir erkek çocuğa. bakmak üzere 
bir süt anne aranıyor. Müracaat 
lıer gün Belediye tma.r müdürlü~
de İskendere. - 1 

Taksim Abdülhak Hli.mld caddesi 
No. 23 Bozkurt-Emlak Tel: 43532 

AJ.ICI İSTEKLERİ - Fenertı<ıhı;c 
çifte havuzlar Suadiye veya Bost.·m
cıda deniz kenanndn ve ynhud deni
ze yakın çamlı ve ai;nçlı üç dört dö
nfunü ihtiva eden bir mülkü bulu
nnnlann 20 bin liraya kadar alıcısı 
mevcuttur bu ve buna mümasil mülk 
mhlplerlnln büromuza. tesc.lllerl rica 
olunur. - Kim servisimiz halt fn:ı.11-
yett.edlr. -

N. B. - CM. tl - 7 .. Z. -
Z. B.-F. G . 

namlarına gelen mektupları ldn 
rehanemlzde.n aldınnal:ırı ri~a 

olunur 

1 ... _G_u_· n_I_ü_k_B_o_r_s __ a_I 
ESHAM n 1't.ll\'IJ,A1' - RAl\1Hl\"O 

'te NURDU l-1Anmu 
f°k daha mü ~ııe 1hır ambrırgodan Nejat isminde bir tazıa ısrara değer maıııyetıeri kal-
a her b. J cssır o muştur. Bunun- • ma t B · · ı. '- a ~r aponya A "k b gazetecı yoktur · mış ır. u meseleyi ikinci defa 
•ıarcllctin · b. • men anın u • . 
tir, zir" 1.. ıl~mezlikten gelmi§· Basın blrllğl İstanbul mmtakası mevzu dıye alışımız, bitaraf kal-

KATİP ARANIYOR - Askerliğin! 
ynpmış tftıılı:l.Ya gtdeblllr fra.nsızcn 
veya lng111zccye blba.kkm vakıf ter
cümesi kuvvetli ayni 7.amand:ı muha
sebe işlerine dt? vukufu olan bir mu
hasebeci kli.Up aranıyor. Şimdiye ka
dnr çalıştıkları yerlerle adresı:e bir
likte Akşa.md<>. (A. VJ rümuzuna 
mektupl:ı müracaat, 1ngillzcr bilen 

Tn.kslm Abdülhal: Hi\ınld cnddesl 
No. 23 Bozkurt-Emlftk Tel: 43532 

25 Temmuz 1941 

HOKÇl,ı\IU 

llliiddct burr.kun olduğu kadar uzun relsllğlnd.en: makta ısrar eden Türk; yeye kar
n~cb~tlc u. ~emleketle dostane mü· -1:.~J.~t d ndlı bir gazeteci nrka.~ın Ş1 gösterilen alakanın marazi bir 
Cİiniin b' ~ ıd amesini arzu ediyor ve ~:ı:6un en aUeslne yardım edllece~ şekil alarak sık sık .. k tt•Y• . 
rneaelcl ır_ın, e Amerikanın uz.ak şark gen ~ncsllb e Galnta. taraflnrmdn bir l teh i . . nu ~~ :ıgını, 
fi• y crınır. hakikat" . 

1 
c n a;Q. t.lcaret evlerinden kendi ve nası l kelı bır devırde ya-

cagı Ü 'd· ını an ayıp uya· hcsnbına lnne lstemM> kalk t d ~ Cİdt h mı mde bulunuyordu c·ı- ber verllly ...-ı;e ış ığı ha- şa ıgımızı vatandaşlara habrlat-

1 
aaınan b. . ı or. k . i . b 

0 an in ., c ır mahiy~t almakta Hat.ti\ Ncjat adlı bir gazeteci d ma ıç ndır. Memlekette aca a 
~llsytını~"~rch Amerika ve Sovyet olmadığı ve maksat dolnndıncılıkta~ ne gibi tesirler yaratmak istiyor
•~nda bu d u attı. hareketleri ka:şı· ~arct olaca{P_ lçln dikkati celp, böyle lar? 
z.ıyetin d .. <;vletlerın uzak şarkta va· m~:1ıo ~~f olunuma polise verll Necmeıldin Sndck 
til, bdk~gj!miş olması scbebile de· ~ı,• __ r_c_a __ e_rı_z_. -------
11lına1t Pliinl pony~yı çember jçine Y 
ladıle J arını ıkmal etmek mak- ann sayfiyelerde hoı1 vakit 
8Ctdi an':~onyaya karşı tam bir ikti- geçirmek İçin meşhur 

BULMACAMIZ 

leri tah .arco koymak isteyecek- A R s E N 
"tok rnın o1una.bilir. 

afonsı:da ~ 5 (A.A.) - Reuter 
leler ınuh:· .Bu .sabah ecnebi gaze- L ·u· p E N 
ilan re • ~.ırlcrıne beyanatta bulu-

11 ıırnı ııoz .. J u e tar f cu, aponyanın de Ga-
Fııat· a tarlarının Hind' .•• d k' 
d .. ıYctlcrindcn g . ıçını e ·ı 
Uı:ıunu .. 

1 
. .ayn memntm ol

s~ soy cınıştır 
d· ozcü, F ra h. .. ~ 
.•çınj halı:k nsa ukuınetinin Hin-

lur akted"ld~~?a Japonya ile bir iti-
ktd 1 ıgıni ·ı- . 1 ı ireı- h 1 un etmış o duğunu 
den a.bcrler hakkında Vich ·-

rnalUınat . • Y 
)'~ etrn· . ısteınış olduğunu be-

Büyük Ye heyecanlı roman 
serieini oku)'Unoz ı 

• Bu ıeri 6 büyük ve r~imli cilttit. 
Beher cildin fiati 80 kuruı. 

J ? 3 4 ~ h 7 R q 10 

tercih edilmektedir. - 1 

HAVAN ARANIYOR - Dört kişilik 
bir ailenin yemek ve orta ht~Une 
bakacak temiz ayni ,-.amanda cArap 
olması şarttır . ., 20 llrn verilecektir. 
F.Jlndeki bonservlsile Akşam gazete
si ilan memurluğunn müracnatıan. 
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KAPICI ARANIYOR - Apartımnn 
kapıcılı&rı lçln kimsesiz genç bir b:ı.y 
veynhud bay:ı.n alınacaktır. İstanbul 
Sultanhama.m !b"mln Bey Han 5 No. l'll 
s:ıat 16 - 17 ye kadar mürncant. - 1 

3 - SATILIK EŞYA 
SAm.IK KAMYONLAR - Biri 93S 

modeli Fonl diğeri 939 modeli Opel 
Ford a.centcslnde bay Hamdiye müra
cant. Telefon: 44089 - l 

4 - Kiralık· Satılık 
BİLİK EJ\IJ,ı\K - İstanbul Lfllellnln 

merkezinde denizi görür etrafı açık 
bwyolu 3 buçuk katlı yeni kArgb ev 
7500 liraya satılıktır. İstiklal caddesi 
54 nuınnra. Bilik EmHi.k telefon: 43376 

ki: «Ja ıştır. Mumaileyh demiııtir 
hatt1 h Po,nya, Hanoi hükumetinin 
Arıca'- abrcıı; tinden çok memnundur. 

6 Cildlik takimi 
birden alanlar için 

liati: '4 liraaır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20681 

Soldan snğa ve )'Ultandan aşağ'ı: 
1 - İtalynnkı.nn milli yemeği 

Otırz gün. 

SATILIK iKİ EV - 3800 liraya 
bahçe içinde sekiz odalı ve dört oda
lı iki ev birden satılıktır. Manzara 
mükemmeldir. Kadıköy, Cevizlik, 
Tevfik bey sokak No. 72 ye gidip gö

- rünüz konuşmak tein Fencrbahçe 
stna karştSı No. 50. Tel: 23714 Keınal. 
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lı~:;ini' deki dıvı gruplar, yani Hin· 
lıkurn l e Caulle tarnftarlan 

et e hemfikir değildirler.> 
,., 
·Ocuk anaları 
~-u--- Babalari! 
diye a~ı':t ne hediye verece~ .... 
enını dlişilnmeylnlz. İşte 

vet.ıe a~ebtlece~lntz gftzel 
Ç hediyeler 

<>euk!ara Coğrafya 
v kir tleri 
nıan: p .. ı._ 

0 •K Sabri Duran 
50 tmmş 

Yüzdr yirmi iakonto kupona 
Bu kuponu k~ip cAKSAM 

Mathaaaı Kitap eervisinu ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden ıize yüzde 20 iskon
to vapılacalctır. 

1' arih -.-.... ---.- Şebiı gürültüsünden uzak bir 
y ogrenıyorum yerde büyük bir parkın içinde 

re~tnn: Ahmed Refik 30 Kr. ve çamlann ortasında fevkala"· 

2 - Asık surat - Bir pamuk clnsl. 
3 - Hamurdan yapılır bakknlda. sa

tılır - Sonunn •E• gelirse iplik olur. 
4 - sıvıı değil - Deniz mesa.Ie öl-

tüsü. 
5 - Bir seyyare. 
6 - İnsan - Kamun. 
'f - Beyaz - sonuna •A'O gelirse ko-

ruma demektir. 
s - İstikball iyt cıerın. 
9 - S:ıknt - Yanılnuıktruı emir. 
ıo - sevgili - Mücnznt gönnüş. 

Geçen buJmncnmmn halli 
Soldan sağ':ı ve yuharıdan aşalı: 
1 - Sab3.hleyin, 2 - Araynnraya, 

3 - Basitleşir, 4 - Ayin, Esnl, 5 -
Hnt. Ezerek, 6 - LlHcz:ır, MI, '1 -
Ereserllen, 8 - Yaşar, LO'za, 9 -
Iyilemez, 10 - Nar. Kinaye. 

KİRALIK - I. 5-3-5 odalı kalori
fer sıcak su. Ye bilumum konforu 
haiz möbleli ve möblesiz apartıman 
dn.lrelerlyle Garaj ve dilkk~rı; klra
lık.tır. AY:l21~a Almnn 'scraretl 
c!varında. ÇJltıe Vnv 10kn.k No. 11 
yeni in§a edilmiş oln.n Esen npartı
manı. Knpıcıyıı. müracaat. - 2 

OSMANBEYDE SATILIK EV -
Yedi odalı bir ev nceıe s:ıtılıktır. 
Osınanbey, Rumeli cn.ddesl 41 No. 
içindekilere müracaat. 

SATILm APARTJMAN ARANI-
YOR - 20000 liralık ı veyn 10,000 -
15,000 llmlık 2 ap:ırtunanı olup fa snt
ır..n.k isteyenlerin Türk-Emlük bürosu
na ncele mümcantlnn. İstanbul An
kara c:ıddesi Ad:ıkt han 3 Telefon: 
:roG07 - 1 

n:f RAJ.IK DAİRF..- Kurtulm;tn tram
vay durak yerinde 23 numnrah Mil
?A>yyen apartımo.nının 3 numaralı ve 
iiç odalı dafresl b~nr. fstlyenler her 
gün gezebllir. - 10 

':'00 l.İRAYA ACELE SATILJK EV -
Erenköyünd"' Sahrayı Cedldde havn
dar iki oda bir sofa bir mutfak tatlı 
su ve elclttrlğl havi baC ve yetJ..o;m~ 
meyva bahc;esile mülk olarak acele 
satılıktır. Cnğnlo~lu Mollnfennrl so
kak 26 numaraya münıcnnt. - ı 

TAKSİM - l\IAÇKA - Anısında 2/3 
ay için mobllyeli küçük ap:ırt.ıman 
aranıyor. Akşnmdn H. F. A. rümuzuna. 
mektupla müracaat. 

SATILIK ARSA - Maçkanın gayet
le muteber blr mevkllnde trnmvay 
cadde ve lstasyonıma 8 metre mesnfe
de apartıman ve ev inşaatına mü.<;:ıfd 
olup fiyatı : 2500 liradır. Mi\mcnnt: 
BPyoğlu istiklnl caddesi No. 153 blrln-
cı kat Kemaı İşgüden. - 'f 

EMLAK ALICI VE SATJCll.A-
RINA - İstanbul. Beyo~lu Kcdıkey 
Üsküdar ve Bo~nzın her yertzıde em~ 
JCıkl olup sntmak veya almak ıstcyen
ler ve dük~5.nı olup dn satmak iste
y<.'nlerin Istanbul Anknm ~addesl 
Ad:ı.let han 3 No. da Türk emlfı.k bü
ro.mna acele mürncnaUan. Tel: 20607 

L K. 
~ 7.5 933 Türk bOrcu l 11 m 21 ,85 
• • 1938 lknunlyell l",55 
• ·• 1933 İkramiyeli Ergnnı 20 05 
• 'I 1934 SJv~ıı-Er:zurum 1 20 25 
• • 1934 Stv:ıs-f:rzurnm 2-'1 ?.O 35 
• 2 1932 rınzlne bonoları 55 50 
• > 1935 Hazine bonolan 1G 50 
• > 1938 Hnzlne bonolnn 26 'ıO 

A. Demlryolu tahvili ı - II 47 ,75 
A. Demlryollnrı tahvili Ill 46 75 
A. Demlryolu mümessıı senet 43.45 
H:ı.ydnrpaş:ı. limanı 49 75 
H. limanı mümesstl senedi 45 '15 

ı.itssı~ st:Nt:n.ERı 

T C Merkez bankası 130 25 
T. İt bankası nama muhnrrcr ı ı.75 
T. 1ş bankası Chamlle nlt) 12,15 
T. ~ bankası mllmcssıı his. 135,-
A Demlryoll:ın şlrketJ (,;, 60ı 27 .-
A. Demlryollan şirketi <% ıoo 43,75 
Esklh1aar çlmento şirketi 9.-
Şlrketı HayrlyP 20,-
Şlrt:etı Ha:vrlye temettü 2A 
-----::~--------= ... -

ECN EUI J'A il VI l,Llm 1 

Kredi Fonslye 1903 
• • 1911 

• 
• 

• 
• 

Amortı 

Kupon 

NUKUT 

107.-
9!1,50 
59.-
1.-

- 4 Türk altını 26.00 
3.38 

. 2.55 KİRALIK DAİRELER - or•-'-"yd"' K1llçe altın b1r gramı 
wu.u ... Omruınh banırnsı Cbanknotl 

vapur iskelesi ittisalinde Salhane so-
kak No 12 de 5 odalı denize nn:nr ._dal- IUMBil'O 
reler müsait şernltıe klrnhktır Mek- ------------
~lere yakındır. Görmek içln yerhıde. Londrn üıerıne ı sterun 5 22 
Muracant: Galnta Nur han No. 13 Tel. Nevyork'üzerıne 100 ·dolar 132-
43265 _ 

2 
Cen~Tt'e ilerine 100 frank 30.03 
Madrid QsQrtne 100 ~zeta 12.89 

MUA~~EHANR VE YAZffiASEY~ 
ELVF.RIŞLI - İşlek bir caddede knlo
rlter, havn gnzı, eloktrlk mevcud güzel 
mazbut bir knt kiralıktır. Bey~u ls
tiklfıl caddesi 67 Erngen npartımanı 
birinci kat - Foto Knnzler üstünde -

-1 

Yoiobam!t füerine 100 yen 31.0175 
Stokholm üzerine ıoo kuron 30.3875 

ZAYİ - Seyrisefer idares cn nl
mış olduğum 2'749 No. lu btsiklet plfı
kasını zayi ettiğimden y~ttint alnc.:ı..
tımdıın esl'Jslııin hükmü yoktur. 
Kasunp:ışa B.,hriye caddesi No. l~l 

Oernd Gülksş 
. .. 

ZA1·1 - Fabrlknmızda tullandıf,rımız 
arabnyn nit 375!! n~ pl • yı za.
Yl ettik. Yenisini yaptımonğtnıızda.n 
eskisinin hükmü olnındıl'!ı mm olunur. 

Yeri: AKŞAl\l matbaası d --.... Tel. 206tl e güzel manzarnlı çok temiz 
l'üıdc 

20 
• ve iyi bakımlı, kadın, erkek Yer değiştirecek KİRALIK GÜZEL EV_ Şişlide os-

Bu ku ... o ~ndJat kuPonU her türlü hastalara açık hususi kiracıl"'"'a tavsı·ye! manbeyde kalorifer ~ftnyo parke rrn 
tub .. h .. nu kesip E.ip"rlş met- h u.a ' .,.. • ' ., -"4•UZln " astane. Siniderini ve yorgun- rnj, elektrik, havngnzı hMılı her tlirlü 

KİRALIK AÇIK ARDİYE - Orta
köyde vapur :iskelesi ittisalinde mun
tazam beton nhtımı 'olan ve mecmuu 
350 M2 mesahnsında ve etrafı duvnr
la çevrili crsa ardlyc olar.ık tirnlıktır. 
Müracaat Galnta Nur han No. 13. Tel: 
43265 - 2 

Kir.ALIK KAT - Beyof;lu Tünel 
civan Müellif soknk No. 20 evin dör
düncü katı kiralıktır. 2 oda b!r sofn 
mutfak terkos ve rlektrlk, hnvngnzı 
vardır. Kirası 10 Um, isteyenler Tak
sim Topçu caddesi (Uygun ap:ırtı
mnn kapıcısı bay Recebe miırncn
at. - 33 

!Sııri Abdurrahman Malta. tulları 

* Beşiktaş askerlik şubesinden: Şu
i:ıemlzde kn.yrtlı Yedf"k 5. suırr hcan.p 
memuru 299 doğumlu Eraurumlu Tu
fan Nccatl Oğ. :Mdhmet Şevkinin ~ 
kıse bir :zrunıı.nd:ı §ubem!.zc.mili.'aenatı; 
etmedi~ takdirde lfn.kkın<la 1()76 ~'Sl· 
lı kanunun maddeyi -m.a.hmısuna. g'tıi-e 
muamele yapılncatıJlAn ~unur. 

flatıerı d gönderirseniz kitap luğunu Clinlon<lirmck ve neka· i\kşam'ın KOÇOK il.AN- konforu hnvi bahçeli {l'Üel blr ev kira-
haıt tn~ en yüzde 20 tenzlldta hat devrini geçirmek'. istiyen· LARJ'nı dikkatle okursanız lıktli". Antre, hizmetçi ve .sandık oda-
Unı 

0 
mrsınız. SJp:ıtiş bede- l - '-- k din lan harl" 8 ...:ı .. el odası varclır. 81378 
suretle h d ere mıwsus yegnne mü...--·... en · ize en elveri·1i yurdu " t;ı.u. esap e erek .............. 9' telefon numarasına mUrncaa.t (sabah 

........... ~.bn•d•e•rtn ... tz~l---.ıııı•. i•••T-el•eflİlo•n•:•4ıiı22iili2ii1İm••llllllıll•yo•ru•lm•a•da•n•b•ul•a•b•il•irs•i•n•iz• .... ljj~a.t 10 dan öğleden sonm 2 ye kadar) - - 10 



• 
Sahife 8 

BULUNMAZ FIRSAT--.. 
Kadıköyde Mühürdar ile Fenerbahçe arasında den1z kenarında 

fe\•kal!de nezaretu bazı yerler satılıktır. 
1 - Kıigir ve hl~ blr tamire lil.zum olmadan oturulabilecek 13 

odalı bir hane, arkıı.sında birkaç yüz arşın ve a~ların tamamen göl
gelediği bir bahçesi vardır. 

2 - Knlorlfer ve sıcak su tesisatını havı, salonları parke, yağlı 
boyalı 17 odalı lüks kArglr bir hane. garajı ve terasları vardır. 

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

İstanbulun en güzel noktalnnnda k~ln olan bu yerler mutavassıta 
hacet kalmadım doğrudan doğruya sahibi tarafından satılmak niye
tindedir . 

İ.ııteyenlerln Beyo~lu İstıklll caddesi 471 numarada Haşım'a 
müracaatları. 

11.KŞAM 26 Temmuz~ 

Türk Armatörleri 
Birliğinden: e:1 

SAZ 
H ten ZO ye kadar 

Birllt nizamnameslnln 20 lncl mad- _.,J 
desi muclblnce bu sene ıı t«nmuz 941 Beeteklr tanburl saJA.baddtilPID$ıl idareslnde büyük saz heyetlnl zevkle dinlemek fırsatını taçı.rtn"l,... 

28/T/Ml paaııte.i aqanıı RAŞİD Riz.& tiyatrosu HALfDE PiŞKİ.N ile birlikte _ .. ..-
tarihinde yapılan senelik umum! he- A S I L z A. D B L B B K:omedl S perde. Numarala masalar şimdiden satllıyor. 'J'eJefon: ~ 
yet toplantısında intihap edilen asli il••••••••••••••••••ııilı••••••••••••l!lll••••......ve yedek balarlle hesap müraldblnin 
isimleri ve nizamnamenin 13 Uncu 
maddesi. mucibince yapılan 11 bölümii ••• 

c DDEBOSTAN 
PLAJ ve GAZiNOSU tekli aşağıdg. gösterllmtştır. 

Reis: Liltfl Yelkenci 
veklll) 

ve muhasip> 
: Ali So'htorlk 

Kltlp: Muzaffer Pehlivan 
Aza: Rıza sadık.oğlu 
Aza: Hüseyin Ta.vll 
Aza: İsmail Kalkavan 
Aza: Hasan Mete 
Müraklp: Hamdi 8ellmotlu 
Yedek ft.z"\: Ferit İnal 

• • Faik Zeren 

• .. Faik Abdüşef 

• • Şükrü Uzunet 

• • A. Behçet Milezzlno~lu 

• • Abdi Vehbi Dural 

• • Fehmi Sadıkotlu . 

Alflkadarlann maıümatıan olmalc 
üzere nWınmamenln 24 üncü maddesi 

Bayan A Y T E N İdaresinde 

Bu aktam Gala Müsameresi 
FevkalMe MAC ALLEN Orkestrası ve VİRTlOZ Piyanist 
FRİTZ KURTEN'in iştirakiyle Konser - Dans - Atraksiyon. 

Her gün Matine ve Suare Dansan 

Toprak mahsulleri ofisinden 
örtülük muşamba almacakt1r 

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

üzerinden verilecektir. 

rs::ii"°S;7ı:;" MAK:tNESf ~ 
Kelepir satılıktır. BeşlkıMsı'
Park sinemasına, yahud ~~ 
Antalya Han 20 No. nıu 

----•Ooktor ~ 

Bahaddin 1-01•' 

Varnah 
OPERATÖR (}ROıo0 ,, 

Böbrek, mesane, ld~_ • .ıt 
tenasül yallan hastallV"" 

mütehassısı -Beyoğlu, tş Bankasl 
sında. Emir Nevruz so 

Panatya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

1
·1 11 muclblnce nt\n olmur. Devlet DemiryolJarı ve Limanlan işletme 

U •d ·ı" ) - ZA 'Yt - Kadıköy birinci orta okul mum ı aresi ı an arı B-1 den 17/61941 tarihinde aldığım 
._=====ııı=:=-======-==-========-=======:::ı====--===-==== 3361 numaralı tasdllcnameyi zayi et-

3 - Pazarlık 29/7/941 tarihinde saat 15 de Ankarada 
umum müdürlük binasında yapılacaktır. 

4 - Talipler şartnameleri parasız olarak Ankarada umum 
müdürlük binasında mübayaa komisyonundan ve istanbulda 

7.AYI - İstanbul Tlcaret f{e ~ 
odasından almış olduğum ı~~ 
ve 1623 menşe phadetnıune1"'~ 
edildiğinden ve yenllerlnl ~ 
dan eskilerin hükümleri olın~~ 
o:unur. . Balıkb•ll.;,.1 

11811941 tarihinden litlbaren Mudanya - Bursa, Samsun - Çarşamba 
hallan hariç ve Avrupa hatti dahil olmak üzere ve her hattın kendi tarlfe
afne göre ücret ahzı suretlle Devlet demlryolları ana şebekeslle, Erzurum -
Sarıkamış - Kars hattı iitasyonlarına ve miltekabilen: 

a - Dökme halde olan veya tam vagon ha.muleslne tabi tutulan emtia 
ve eşya. 

b - Canlı hayvanlar. 
c - D. D./222 numaralı tarifeye dahil para ve kıymetll mevad: 
d - Kıymeti nakil ücretinin üç katından az olan değersiz eşya, 
e - Patlayıcı. ateş alıcı maddeler 
t - Çabok bozulma.ğa müsait mevad 
g - ~letme nlzamnıunesl mucibince alelümum trenlere kabul olunma

yan veya kabulü bazı ıartıa.ra menut bulunan mevad 
h - Beher parçası 200 tlJoyu mütecaviz bulunan emtia ve eşya 
Dan gayri ve beher me.rsulenln sıkleti 2500 kiloyu tecavüz etmemek .şar

tlle yalnız doğru seyri hafit perakendf' eşya kabul ve bir tek nakil evrakt ne 
sevk edilecektir. 

Bu naJcllyata nlt ücretler münhasıran ana hat lst:ısyonlannda tahsil edl
~ktlr. Fazla tnfsil1t için istasyonlara müracaat edilmesi. (4651> (6247) 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 

1 - Herek.ede inşa olunacak işçi pavyonları ve evleri ile toprak tesviyesi, 
kanalizasyon, drenaj, su deposu, kaptaJ, su tesisatı, yollar gibi inşaat vahidi 
fiyııt esası üzerinden kapalı ?.arl usume "ksntmeye konulmuştur. 

işbu inş:uı.tın muhammen keşif bedeli 415.943.69 liradan ib:ı.retttlr. 
2 - Eksiltme evrakı 21 Ura mukabilinde Sümer Bank Muamelılt .şube

sinden alınacaktır. 
3 - Eksiltme 6/8f941 tarihine müsadif çarşamba günü saat 16 da An

karada Sümer Bank umumi müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Muvnkknt teminat 20.500 liradır. 
5 - İstekliler teklif evrakı meynnında ştmdlye kadar yapmış oldukları 

bu kabil işlere ve bunların bedellerine. tırmanın teknik teşkUA.tının kimler
den teşekküJ ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair 
vesikalar koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarını havı zarflar kapalı olarak ihale günü sant ıs e 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bnnk Umumi Jcatipllğlr.e tes
Jlnı olunacaktır. 

ofisin şubesinden alabilirler. 4492 - 6018 
25 - İstanbul Al~ 

tlm. Yenisin! ala.cağımdan e8klslnln 
hükmü yoktur. Ahmet Refik Öasan 

Yüksek fiatla alıyoruz 
Her nevi antika, tutrab Türk ve ecnebi rümiişler, nular, tablo

lar, eski tiirkçe yazı le.halan, stil eski mobilyalAr, heykeller, biblolar, 
eski kuma, ve tesbihler, kalemtra1, maktalar. Beykcrr parçaura. eski 
i'!ll"meJer, e&ki silahlan. 

Yüksek fiatla ahyoruz 

1 l\lURı\CCAT: Her giin ötlen ILadar, Beyoilu, Nurlziya Eski Polonya 
!'ll'kak, Merkez apartıman No. 3. Bay Mehmed Tilli. 

Açık · arttırma ile fevkalade satıf 
1941 tenunuzun 27 inci pa?.ar günü sabah saat 10 da Beyo!ı1 ~ 

Tokatlıyan Oteli karşısında.ki Tornacı Başı (Eski Su Terazi) s~ 
da 'J numaralı Nil apartımanın 4 No. lt dairesinde mevcud ve ~ 
bir şahsa ald eşyalar açlık arttırma ile satılacaktır. Bir kana.pe 

11 
koltuktan mürettep mükemmel bir maroken takımı, nikel kroıtı~ 
kl.şlllk asri karyola Amerikan somyalı, ceviz kaplama a.srl ve ıJiit 
gmel ufak bir büfe, bir otomatik masa ve altı derl sandalya, __ .,.1 1. 
SANS stili som oevl7Jden mamtil diğer bir büfe vesaire, asri ve e-- (1 
hayli aynalı n aynasız dolaplar, ceviz kaplama asri aynalı dol~)t 
kapılı> tualet ve kQmodln, sigara sehpaları, 2 adet ka.dlfe kaplı rdel' 
MiYE tonnalı asri rahat yepyeni koltuklar, kapı ve pencere pe tlJ~ 
\"e st.orlar, asrl elclctrik avizeler, yepyeni 3 Oda bir muşamba, ";;iı! 
kan somye divan, borulan ve kömür kutularlle demir sobalar. cı- st 
ve su bardakları, ceviz kaplama. asri gayet güüzel bir yatak o,:;zl 
kırnı, Portc-Mant.o ve mutfak takımları vesnfr ev e,şyalan, 6 1 
RCA mükemmel bir RADYO, Anadolu ve Acem halıları. 

Dekorasyoll 
Müessesesi .Müdüriyeti: 

Mağazamızın zemin kabnda yapılacak tadilat münıatj., 
tile cadde üzerindeki methal inin 1 O Ağustos'' kadar kapa!~ 
durulacağını ve bu müddet zarfında muhterem miifteril t(I 
mağazanın yanındaki (Nuruziya) sokağında mevcut kapıd.., 
riflerini rica ederiz. 

7 - Posta lle gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir mıat 
evv,.llne kadar gelmiş \•e zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. • 
Postada. vaki olabilecek gecikmeler nazarı föbarc alınmıyacnktır. 

8 - Banka lhaleYi icrada serbesttir. . · · <4527l f6062l 

1 
Zengin ve müstesna eserleri ihtiva edecek yeni tesiıatunıt 

1 1 AKustos pazar günü merasimle a~lacaktır. 

Ankara valiliğinden 
ı - Ankara - Kalecik - Çankırı yolunun 29 + 800 - 45 + ooo inci kilo

metreleri arasında esaslı şosa tamir 1..,t281.7/941 pazartesl·günU saat on altı
da daimi encümende ihalesi yapılmak üzere kapall zart u.cıuıue eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli r139033• lira c25· kuruş ve muvakkat teminatı .s2oı. 
lira c66~ kuruştur. 

3 - İsteklilerin teklit mektuplarını ticaret odası vesikası, muvakkat te
mlnat mektup veya makbuz11; ve ihale gününden en az üç gün evvel vlllyete 
istida ıle müracaat ederek bo iş için alacakları !ennl ehliyet vesika.~le bir
likte yukarıda aClı geçen günde sa::ı."t on beşte daimi encümen relsllitine ver
meleri. 

Buna alt keşif ve tartnameyl her gün nııfia müdürlüğünde görebllecek-
ıerı. (4191) (5704) 

Batveki.let - Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğünden: 

. 1 - Umum müdürlük tallın ve terbiye ve tesisler dairesi kadrosunda 
açık bulunan ~5 ]lra asll maaşlı malzeme kısmı mümeyyfzllğlne mnıı.şı 3656 
sayılı kanun hukumlerlne göre verilmek üzere 11Ş3ğıdakl şartlarla bir memur 
alınacaktır. 

A - Evvelce devlet daire veya müesseselerinde vazife görmüş olmak, 
B - Spor malzemesinden anlar ve sporla blz1.at iştigal etmiş bulunmak, 
C - En az orta tahsili bulunmak, 

. 2 - Memuriyette bulunmuş olanlardan talip zuhur etmediği takdirde 
müracaat. edenler bir müa:ı.baka imtihanına tô.bi tutulacaklardır. 

3 - Isteklllerln en geç 2/8/941 tarihine kadar bir istida ve vesalklni ve 
f~mdlye" ~adar çalıştı~ yerleri blldlrlr tercemeihal kAğıdı ile umum mildür
luğe muracaat etmeleri. cEvraklar tetkik edildikten sonrn ikinci miır:ıcaat 
tçln mahar ve zaman adreslerine tebliğ edUccektlr. (4401 - 59134) 

. Açık ~ahkeme zabıt 
katiplikleri 

İstanbul Cümhurlyet mildd.eiumu
miliğinden: Açık bulunan 1000 kuruş 
asli ma~lı mnhkeme zabıt kAtipllk
lerlne memurin kanununun 4 fincü 
maddesinde yazılı şartları haiz ve 
daktllo ile seri yazar orta okul ve ilse 
mezunları arasmda yeni barem ka-
nununun 17 inci maddesi muclblnce 
müsabaka ile münaslplerl alınacağın-
dan ve müsabaka imtihan da 29 tem
muz 941 salı günü saat 10 buçuktn 
Postahane · bihnsının üst katındaki 
adliye kütüphanesinde icra kılınaca-
~ndan ve imtihan günü arzuhal ka
bul edllmlyeceğtnden taliplerin imti-
handan bir glin evvellne kada_r me
murlyet talebine a\d dilekçelerine 111ş
tlreccklerı mektep şahadetnamesı as
lı, 18 yaşını bitirmek şartilc soyadım 
muhte\•l nüfus hüviyet cüzdanı ve son 
yoklama yapıldığı meşrubatını havı 

askerlik terhis veya tecil teskeresi ve
s<> ır evrnk miısbitelrrlle Encümen 

AKŞAM 
Abone iicretleri 

Senellt 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Ay!Jk 

TOrtıye EcnebJ 

1400 kunıt 2'100 turuo 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • • 

Posta lttlhadtnıı. dahU olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600 altı aylıP.ı 1900, Oç aylıRJ 

1000 kuruştur. 

Tetcrontarımız: Başnmharrlr: 2056 
l'aıı tşlerl: 20765 - tdare Z068l 

IUüdür: 20J97 

ltecep 1 - llnır 82 
S. İm. Gü. Öğ. iki. Ak. Yat. 
E. 7,12 9,18 4,48 8,45 12,00 1,52 
Vcı. 3,44 5,50 13,20 17,17 20,32 22,25 

ldıuenane: B:ıbıl\11 ctvan 
Acımusluk soka!n No 13 
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T. 1 S B A N K A S 1 
K üci;k tasarrul hesapl ari 1941 ikramiye planı 

KEŞIDF.LRR: 4 Şubat, 2 l\tayı!ll, 1 Ağustos, 

3 lkincite-şrin tarihlerinde yapılır. 

19H iKRA!\IİYELF.Rf 

ı adet 2000 Lirahk - 2000.- Lira 
3 ,. 1000 

" = 3000.- " 2 ,, 750 
" = 1500.- " • ,, 500 
" = 2000.- ,, 

8 " 250 .. - 2000.- " 35 ,, 100 " - 3500.- " 80 ,, 50 
" - 4000.- " 300 " 20 
" - 6000.- " 

Beşiktaf Şeref stadı toprak tesviyesi ve 
Drenaj kanalı inşasi açık eksiltme ilani 

, 
Beşiktaş gençlik klübü başkanlığından 

1 - Beşiktaş Gençlik klübü tarafından yaptırılacak Beşiktaş Şeref stad
yomunun toprak tesviyesi ile drenaj kanalının inşası işi açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İş, va.hlt fiyat esası üzerine olup llk keşif tutan 2870 lira 63 ku
ruştur. 

3 - İhale 28/Temmuz/941 tnrJhlne müsadif pazartesi günü saat 14 de 
Taksimde Sıraserviler caddesinde ki'ıin 57 numarnlı beden terbiyesi İstan
bul bölgesi binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye lştlriık etmek isteyenlerin 1halo tarihinden en az 2 saat 
evvel bölgeye mi.iracaatla bu ne\•! spor sahnsı işleri yaptıklarına dair resmi 
vesaik ibraz ederek ehliyet vesikası almaları şarttır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin yukarda yazılı ihale tarihinde ve yazılı 
saatten en g~ blr saat evvel llk teminat bedeli olan 215 lira 97 kuruşu bölge 
muhasebesine yatırmaları lazımdır. 

6 - Bu işe ald proje, keşi!, fenni şartname ve salr evrak yukarda ad-. . 

İstanbul Beledivesi ili.nlari 
..... ,1e" 

lmtıyaz mukavelesinin mefsuh bulunması hasebile evvelce ..,., re 
tlkal edip devletçe İstanbi.ll Belediyesine merbut muvakkat bir ida 111 tından lşletılmesl kararln.ştınlan ve 23/1111935 tarihinden bert bU İ 
kat idare tarafından işletilen Haliç Vapurları lşletmesı 4083 sayılı de!' 
Devlet Denizyollan İşletmesi 'umum Müdürlüğüne devredlldlğl.Jl ~ 
c~en ldarenln 1517/1941 akşamından itibaren vazifeleri hitam bu~~I 

Mezkür kanun mucibince. bu muvakkat idarenin zamıı.nı lda~ 
malumat ve hesa.batın 1617/1941 tarihinden itlbaren tasfiyesine lU ~ 
Rtndan bu idare zamanına mahsus ve münhasır olmak üzere aıaca n, 
lar varsa 15/ Ağ\ı.Stos/1941 tarihine kadar iş.bu muvakkat idarenin °,e ~ 
Postahane yanında Mehmet Ali Paşa Han 51 numaradaki dairesine. ı'-' 
kur tarihten sonra da Suıtnnahmetdekl İstanbul Belediyesinde n;~ 
Haliç Muvakkat idaresi Tasfiye Memurluğuna müracaatları. < 

* Tahmin bedeli İlk teminat 

11184,SO 

5230,00 

838,84 H:ısekl ve Cerrahpa~ hastahaneleri tçl.Jl 
cak rontken filim, ecza ve alrı.tı . 11" 

392,25 Temlzllk Lşlerl amelesinin iaşesi için :iıa' 
7000 kilo kuru fasulye, 5000 kilo bulgur, 
mercimek ve 2000 .kilo nohut. '!". 7 

Tahmln bedelleri lle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 1ş1er ~n 
kapalı zarf usulUe eksiltmeye konulmuştur. Şartnaıoolerl Zabıt ve il 
lat müdürlüğij kaleminde görülebilir. Ihale 6/8/941 çarşamba gllttuf T_",J 
15 de Daimi Encilmende yapılcıcaktır. Taliplerin llk teminat mald> ~ 
mektuplan, 941 yılına ait Ticaret odası vesikaları ve kanunen ib~~J 
gelen dlğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarlfatı çevresinde sncD' 
cnklan teklif mektuplarını ihale günü saat a e kadar Daimi 0,,8ı 
\'ermeleri lflzımdır. <~. 

1 d'-
Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğu~ 

Umum müdürlüğümüzce südkostlk ferruslllsyom terkiblle ve noeıı ~ 
leme ile 150 - 200 atmosfer tazyik nltında 30 - 35 metre mlkAp hldr0j 11~ı 
sal eden e35 M3 istihsal, 760 mm. llk civa tnzylkl altında ıs• de t~ 
esasına müstenittir• ve istihsal edllen hidrojenle 2 veya 4 hidroJeılt. el/: 
lmlll edebilecek kaıbiliyette 2 veya 4 tekerlek üzerinde kabill nak~aııııJ_jl 
satın alınacaktır. Bu veya buna yakın hidrojen istihsal ve lmlA. c .,e -~, 
reblleceklerin mufassal teklltlerini umum müdürlüğe blldlmıelerl (~ 
fazla lw.hat almak isteyenlerin biz7.nt müracaattan ilan olunur. S 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesind~ 
Muhtelif dc~irr.ıenlerde öğütmekte bulunduğumuz hububatın J~ ı".J 

mesinde elde edilen kavus, tavuk ~mi, çevrentl tor& ve sa.lr çıkınt tıl~~'. 
Iıklı pauırlık suretlle Liman han dördüncü kattaki dnlremlzde ~ rJ.lıl ~ 
Tn1!pler1n nümuneıerı görmek ve malumat almnk üzere müracaat ıırısısıı 
zarlığa iştirak edeceklerin 28 Temmuz pazartesi günü saat 15 de 0 

buunmnlnn rica olunur. (624H 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma V" 
Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: e ~oll 

Leyli bp tnlebe yurdunun 930 çift ökçeli teıliği açık ckslitnıeY 
muştur. dtı 51 

ı - EkSfltme 30/7/ 941 çar~mba günü sanı 15 de Cağaloğlun a~tıt 
ve İçtlma1 Munvenct müdürlüğünde kurulu komisyonda yı:ıpılııC 

2 - Muhammen fiyat bir terlik içln c140ı kuruştur. 
3 - ;Muvakkat temJ.ıınt uı1, Hm «G5e kuruştur. pılS 
4 - İsteklller nümune ve şartnamesini çalışma günlerinde :ıco 

gorebllirler. uııd• 
5 - istekliler 1941 yılı ticaret odnsı veslkaslle 2490 sayılı k111~1ıJ zılı vesikalar ve bu Lşe yerer muvakkat teminat makbuz veya b:l 


