
Fiat mürakabe komisyonu 
peynir fiatini arttırmak 

için sebep görmedi 

Sene 23 _ N 
o. 8177 - Fiatl her yerde 5 kuruş 

lngi ltere ve Amerika, 
~u sırada Japonya 
ıle harbe girişmek 

istemezl~r 

Eski harbin ~ 
<1Müşterek galıp devletleri 
tında A emnıyet» düsturu al

vrupa . t · 
tehl · ıs ıkrannı kendi 

erıne devam ett' 
marken bu 1 ı· ınneye çalışır-
Yen u"ç' d ıs ıkran hiç beğenme-

ev et ·· t 
Sisteminin .: muş erek emniyet 
ter c murevvlcl olan Millet
l>ony:rnıyetlnden çekildiler: Ja

Sonrad Mnnçuko dolayısile çıktı. 
ltoym an a~ıaşıldı ki Çine de göz 
,__ UŞ. ltalya n~beş· 

PAZAR 27 Temmuz 1941 Sahibi: 

Seçllml§ en yüksek nıu:;ikl sanatkô.rlarım 

(KRiST AL) da buldum 
Okuyucu b::ıyanltı.rın en lylslnl orada gördüm. 

MÜZEYYEN SENAR'ın 
Leyli Mecnununu dlnledl~lm zaman kendimi 

l vecd içinde gaşy olmuş buldum. ) 

Necmeddln Sadak - Neşriyat müdürü: IDkrnet Feridun Es - Akşam matbaası 

BU SABAHKİ 

TELGBAFLAB 
~ 

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 

Şiddetli muharebeler 
devam ediyor, vaziyette 

değişiklik yok 

Alman tebliği 
Smolensk'in şimalinde 
Sovyet kuvvetlerinin 
etrafındaki çenbeı: 

daralıyor --
Berlin 27 )Radyo) Almaa 

baıkumandanlığının tebliği: Smo• 
lensk'ın ıimalinde muhasara edilmiı 
olan Sovye~ kuvvetlerinin etrafın 
ki muhasara çemberi aıluştırılmıttır. 
Hava kuvvetlerimiz düşman şimen
dif er hatlarını ve iltisa'\. noktalannı 
bombardım•n ıetmiıtir. 

,-.ulaylıkl • .un ıstanı 
dı gltt' a vermediler diye danl
de ı..ı· ı. Meğer bütün Akdeniz! 

Almanlar tarafından yanmış bir halde ele geçhilen. Witebst '9rlnin ahşap evlerinin enkazı 

M oskova ve Leningrad' a 
gündüz. hava hücumları 

tardedildi Akdeniz ele 
muhartbe 

""ıyorrnuş Al 
ıstecuğı Ve · manya, yıkmak 
fotıer Ce r~ay sulhu binası Mil
Mrüldliğü ~ı~eti misakına bağlı 
konf ıçın, silı1hları azaltma 

eransını b h 
Oldukça h e ane ederek -
verdi. aklı şekilde - istifasını 

Demek it' 
1içlü ittıfa s ıyoruz ki bugünkü 

ı·end · k, çok zaman evvel, 
• ıUğ" 
ler Ceı ı_nde~ doğmuştu. Millet-

Berlin 
bombardı
man edildi 

Şehirde yangİnlar çıktığı 
bildiriliyor 

li'ran uıyetı daha sağ, İngiliz -

1 
.. sız POiitikası bütün nüfuzile Londra 26 (A.A.) - Reuter 

ıenuz haki ik ajansıının öğrendiğine göre, dün ge-
laşıu m en, dünyayı pay- co fngili7 bombardıman tayyareleri 
h aya karar venniş üç devlet Berlin'e ve Almanya"nın timal ve 

erkesin D"' .. .. ' 
ınu bozu onünde işe koyul- şimali garhisindeki hedeflere taarruz 
h ~ bulunuyorlardı. Bugünkü etmitlerdir. 
ftdıseıer d"' k"' Londtt. 26 (A.A.) - fngiliz Ha-

ticesidir. un u hazırlıklann ne- va nezaretinin istihbarat bürosu bil-
diriyor: 

rl :E:mperiyalist emelleri bakımın- Dün gece Berlin üzerine en büyük 
an, Japonya b lngiliz bombardıman tayyarelerinin 

CSklsi • u devletlerin en b d 
ı en kuvvetlisidir. Bütün irkaçı en büyük bombalar an at-

Tass diyor ki: 

Sovyet ordusu 
gizli planlar 

buldu 
Bu planlar Almanyanın 

Türkiyeyi istila tasavvu
runda olduğuna şüphe 

birakmiyormuş 

Bir Alman alayinin 
imhaii airaiitida ele geçen 

vesaik Moakovadaki 
elçimize tevdi edildi 

1\syaya .. mışlar ve şehrin ortasında muazzam 
Ya goz koyınuş olan Japon- kızıl alevlerin yükseldiği görülmür 
oıanıbin.I Uzak Şark işlerinde tesiri tür. 0Şrt motörlü bomba tayyarele- Moskova 26 (A.A.) - Tass 

ecek İngiltere ile Amerika rimiz hedeflerini hakkiyle tayin et- ajanst bildiriyor: 5 2 nci Alman 
hu derece meşgul iker{ eli boş du: melt için tenvir fiteltleri atmışlardır. lc.iaıya alayınm Sovyet kıtalan ta
tac w Hücuma iıtiralr. eden pilotlardan biri rafından .imhası sırasında ele gcçiri-
• agmı sanmak en büyük hata- demiıtir kı" ·. l d t l en osya ar arasında bilhassa bir 
.ır. Çinde beş senedir süren harp, cDüşman dafi bataryaları hiç bir tanesi dikkate .şayan vesikalar ihtiva 
:aJ>onyayı çok yorgun düşürdü. haya: es"!ri gösterememişlerdir. Fa- etmektedir. 
.au d kat bor;ıbalarıır.ız atılmağa ba~ladık- Al 

n an dolayı Japonya Ameri d fi 1 man es;rlerinin ifadesile de tes· k ' • • tan sonra a · top ann hepsi birden b 
.a Veya. in ·ıte ·ı h it olundl•ğu v>eçhile bu alay Alman-' gı re ı e arbe sebep ateş açmışlardır. Bertin altımızda 
Olacak 1 A "d" C'd k f Sovyet hc-rbiniın başlamasından ev-
d 

ıudlselerden mu"" ınku··n ol- ı ı . ı er en ırtına içinde ve bu· l B lk ~ ve a anlardan alınarak şarki 
Ubru kadar çekinmektedir Fa- lutların aras ndan geçiyorduk. Fakat Prusyaya getirilmiştir. 

kat, kurnaz b"ır pol"tik .1 f. t Almanyanı., üzeri bulutsuzdu. Ber- M k 1 1 a ı e ırsa ı· . .. . d t . . ez ur a aya aid mevzuubahis 
koııuv B .. ." . . ının uzerıne varma an evve Jkı de- dosyada ezcümle şu vesikalar bulun-
nı or. ugun, Çın Hındıstanı- fa pojektör huzmelerinin ı;enbe-Al muştur: 
h ' ınanyanın tesiri altında rinden geçtik . ., 

areket ed F İ .1 l - Türk tayyare meydanlarına 
Vafak t• en rnnsanın mu- ngı tereye taarruz ait krokiler v' planlarla arazinin va-

1 a ıle askeri ış· !Yal altına a ıyor y t> ~ondra 26 (A.A.) - Hava iş- ziyetini V'e rr.ünakale yollarını gö.-
ha · aıın, Rusyada Alman len Nezaretinin tebliği: Evvelki ge- tere ı planlar. 
ğl reketi daha fazla ilerledi- ce, fngiltere üzerinde pek az düş- 2 _ Türki}•enin Avrupadaki ara
t· zaman Sibiryaya girecek- man tayyaresi uçmuştur. Bu tayya- zisine ait l /500.000 mikyasında bir 
tır. Bu suretle hem Çini üç taraf- reler, Şarki lngiltereye bombalar harita. cBu haritada başlıca yollar 
an lhuhasa atmışlardır. Telefat yoktur. 1 lasa- gös~erilmiş bulunmaktadır.> 

he raya almış olacak rat cüzidir. 
m de Singapur "bi "'h" 1 ' ş 3 - lstanbulun J /15 .000 mikya-nili.,. .. . gı mu ım n- imdi öğ 'Cnildiğine ~öre düama-

0 .. Uslerıni d b .. sında coğrafi ve askeri bir planı. da evamlı tehdit altın- nın ir avcı tayyaresi. Fransanın şi-
tutacaktır mal sahili açıklarında tayyare dafi 4 - Türkiyedek• askeri hedefleri 
Japonyanın bu hareketine kar- b~ta.ryaları tarafından tahrip edil- gösteren 1/100.000 mikyasında bir 

Fransa ile 
Japonya 
anlaştı 
--.--

iki hükumetin iş birliği 
yoluna girdiği bildiriliyor 

Vichy 26 (A.A.) - O. F İ.: Fransız
larla Jııponlıır arasındaki müzakere
ler bir prensip anlaşmasına. mnncer 
olmuştur. Tatblkatl\ l\lt muhtelif me
selelerin Hlndlçlni'de görüşüleceği 
tahmin ediliyor. 

P:\ris 26 CA.A.) - Parlste ak.şamlan 
çıkmakta olan Nouveau Temps gazete
si. Fransa tıe Japonyanın, Fransız 

müstemleke imparatorluğunu müda
faa hususunda lşblrll~l yolunda gir
diklerini ~arüz ettlrmcktı-dlr. 

. Moıkova 21 (Radyo) - Bu sa
bah ne~rcdilcn Sovyet tıebliği: 26 
temmuz günü Porchow, Nevel ,Smo
lensk, Jitomir havaliıinde tiddetli 
muharebeleı devam etmi~tir. Vazi
yette değişiklik yoktur. Smolenık 
yakınındft bir dü~man piyade fır

kası tahrip edilmiııtir. 
Havc& k~vvetleri ,piyadenin yar

dımiyle düşman mekanize kuvvet
lerine, piyade kıtaatına taaruz et
rr.i,, hava üs!erine darbeler indirmiş
tir. Cum • günü 28 Sovyet tayyare
sine mukabil 88 Alman tayyaresi 
düşürülmÜ§tÜr. 

Dün gündüzün birçok Alman tay
yareleri Moskova'ya taarruz etmek 
istemişlerdir. Bunlardan üçü tahrip 
edilmit. diğerleri geri püskürtül
müştür. 

Düşman Leningrad'ı da bombar
dımı:.n etmeğe teıebbüs etmiştir. Bü
tün bu hücumlar ağır zayiatla püs
kürtülmüştür. 

Japonyada meclisi has Rus d1ıniz kuvvdleri Karadeniz-
) - de Tuna nehri ağzında müstahkem 

top anıyor bir adayı işgal aderelc bur°aya asker 
Tokyo 26 (A.A.) - Meclisi has vazı- çıkarmışlar, birçok top ve malzeme 

~et hakkında tetkikat.ta bulunma.le ele geçirmişlerdir. 
uzere toplanmağa davet edllmlştlr. . 

Slynst mahafil meclisin lllndlçlnt Sovyet hava kuvvetlen Rumen 
vakayllnln ln'lı:tşafı ve kredilerin blo- petrol mıntakasına tehlikeli bir bü
ke edilmesi meselelerinden başka. lm- cum y~pmıılardır. Birçok. variller, 
p,:ı.ratorun umum! seferberlik kanu- depolar at..:ı içinde bıralulmıştır. 
nuna ilave edilmiş olıın munzam dört Tuna nehıi üzerinde iki düşman ge
kn.rnrnamenln mnzakere edlleceıtı misindd yar.gınlar çıkarılmış. diğer 
t~hmln edilmektedir, ·ı d h · d'I · · ' gemı er ~ ta rıp e ı mıştır. 

Uzak Şarkta 
Bir Amerikan kuvvetleri 

kumandanlığı teşkil 
edildi 

Londra 27 (A.A.) - (8.B.C.) 
Uzak !iarkt~ bir Amerikan kuvvet
leri kumandanlığı teşkil edilmi~tir. 
Filipir. adalarındaki 300 bin asker 
bu k,ımandanlığın emrine veril
mişti:-. 

Moskova 2 7 (Radyo) - Neşre
dilen bir tebliğde 8 inci Alman fır
kaııının :J günlük muharebelerden 
sonra tahrip edildiğı, fırkanın büyük 
zayiatı:. uihadığı bil<lirilmektedir. 

Besarabya 
Rumenler tarafından 
İşgali tamamlandı 

Bir İngiliz vapur kafilesi 
muvaffakıyetle 

yerine vardı 

Londra 27 (A.A.) - (B.B.C.) 
Bahriye Nezareti düşmanın hava 
kuvvetleri, pike tayyareleri, hafif 
deniz kuvvetleri tarafından yapılan 
taarruzlarc rağmen iki gün iki geco 
harp eC:erek Akdcnizde çok kıymetli 
bir va:>u~ kafilesini aalimen geçir
meğe muvaffak olan lngilz filoı ku· 
mandan ve efradını tebrik elmiştir. 

Bu muharebelerde 1 ln~iliz tor· 
pidomuhribi batmış, 1 kruvazör, bir 
muhrip, bi!' ticaret gemisi haaara 
uğramııtır. 6 tayyare kayıptır. Dü .. 
man 1 2 tayyare, 1 deniz tayyare.i_ 
1 denizalh kaybetmiştir. 

Bu harp zayiat mikdariyle ölçü\. 
memeli, hayati ehemmiyeti hai• 
hamuleni. ~ salimen mahalline var
ması göz önünde tutulmalıdır. 811 
bakımda:ı düşmanın harekfıtı taru 
muvaffakıyetsizliklc neticelenmiıtir. 

Hava akını 
Malta Ü3erinde 5 İtalyan 

tayyaresi dü§ürüldü 

Kahire 27 (A.A.) - (B.B.C.)' 
Orta Şl\rlc. hava kuvvıetleri umumi 
karargahının tebliği: Evvelki güa 
geniş mikyasta lıalyan tayyalelerl 
yüksekten uçarak Malta'ya taarruza 
teşebbüs etmişlerdir. Avcı tayyare
leri 5 ltalyan tayyaresini düşürmüı
lerdir. Bütün Britanya avcıları sali
men üslerin.! dönmüşlerdir. 

Cuma geces~ ağır bombardıman 
tayyareleri Bıngazi'ye t-ekrar taarruz 
etmi~lerd:r. Limanda yangınlar çık• 
mış, bir gemiye tam isabet olmuştur~ 
Bütün gemiler salimen üslerine dön. 
müılerdir. 

Reuter ajansına göre Batavyada 
bulunan Britlınyada kullanılan uçan 
botbr, Felemenk Hindistanındaki 
hava donr.nmasına ilave edilecektir. 

Bükreş 2 7 (Radyo) - Rumen 
ordusu haşkumandanlğının tebliği: General de Gaulle 
Besarabyanın tahlisi işi bitmiştir. Londra 27 (A.A.) - (B.B.C.)' 
Her brafta Wıtizam tesis edilmiştr. General de Caulle cuma günü Bcy
Kişncf te birçok binalar, katedral ruta vasıl olmuş, büyük tezahüratla 
haraı> olmuştur. knrşılr.nmıştır. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• şı Atnerı"ka 

1
. mı~tır. Perşembe günü gündüzün harita. 

ve ngilte · aks"" v • ı lftmcıı, örU M • renın u- yapmış oldugumuz hava harekii.tı 5 -- zmit körfezinin yine i 
devı tı C luyQr kı zayıftır. Bu esnasında Alrr.anlann zayiatı 34 av- 1/100.000 mikyasında bir haritası. 
b e er sırf mali ve iktisadi cı tayyaresidir. Bu vesikala: üzerinde cynlnız ser-

AKŞAM 
Koordinasyon heyeti tarahn

dan verilen karara tevfikan bu
günden itibaren haftada dört 
gün dört, üç gÜn sekiz sahife 

azı tedb" ı 1 lier ik" ır erle mukabele ettiler. F vis ihtiyatları için kullanılacaktır> 
kctı ı taraf, harbe varacak hare- ransız filosu ibuesi yaz.lmı~ bulunmaktadır. Bun-

erden - haklı olarak _ içti- dan başka mezkur haritalar ve plan-
nap edi .. lar üurinde Türkiyedeki askeri he-
Yük o/orlar. Bundan dolayı Bu- İskenderun limanindan defler bir takım hususi işaretlerle 
end· Yanusta silahlı bir ihtilaf yumurtalık 1 · - gösterilmiştir. 
ına ışesı §imdilik yoktur. Sırf Al- ımanına Bu hedefler, tayyare meydan-
Yer:;Yanın ekmeğine yağ sürecek sevkolundu ları, bahri inşaat tezgahları, harp 
İıırrıı bt lr harp vaziyetini, bu aralık, malzemesi imal eden fabrikalar, li-

01..1 ere il A Antakya 27 (A.A.) - İskenderuna rnan tesisatı, demir fabrikaları, şi-
ltle e merikanın arzu et- iltica etmiş olan 11 parçadan mürck- mendifer yolları, postaneler, askeri 
C:ıoı~elerı gayet tabiidir. Bundan kep Fransız til06Ullun slllhtan tccrldl telsiz istasyonları, kimyevi rnadde-

Yl Ylllnuşak davranıyorlar. netlcelenmlş ve tl!o denl7.cllerlmlzln l<'r imal edeH fabrikalarla mühimmat 
Necmeddin Sadak mukhalfazasıntda Yumurtalık limanına. fabrikalarından ve diğer bazı tesi· 

se\• o unmuş ur. "b · sattan ı are~tır. 

Sulama işleri 
Bundan maada mezkur vesikalar 

üzerinde bütün köprüler işaret edil
miş olduğu gibi hunların İn§asında 
kullanılmıt olan malzeme de yanla
rına ~aydr.dllmiı bulunmaktadır. 

Menemen tesisatı dün 
ınerasimle acıldı 

Köprüler İnşa tarzlarına göre me
sela beton, demir, ahşap ve yahut 
betonarme köprü diye tasrih edil
mi:ıtir. Diğer taraftan bu vesikalar
da araLİy-ı ait sarih malumat bulun
duğu gib: Türk kıtaatının nerelerde 

Jznıir 27 
O"Vasını <Telefonla) - Menemen 
ltaıade sulanın tesisatı bugün fev
(Jc "altıncrnsımıe nçılnııştır. Merasim
hendtal~ lllebuslnr, komutanl:ır, mil
tznıtr v: ve su lşlcrl dairesi relslle 
l'e hını Manısadan gelen dnvetlller erce k . l "" 'l'<'sisa oy u hazır bulunmuştur. 
'"C<!kt. t. nncaıt gelecek yıl ikmnı edl
~ Subnınn sahası :ı gruptur. 

~u \'crılml§tir. Ulucak'ta te-

• 
t h .. bit ı~ 1 bulunduklarına ve miktarlarına ait 

slsa enuz mem..,t r. Htilen su- mall:mat da vardır. Kezalik müte-
lanmo.kta olan 100 bln dekar nrazl h "k ı ı · ı· 
170 bine çıkanlncaktır Sulanan ara- nrn ma zemeye ve <'n e venş ı ta-

• rassut noktalarının intihnbına ihtiyat 
zlde pamuk ekilecektir. Evvelce 5 mil- 'k 1 ı ı d "k · 
yon lira kıymet.inde olan bu arazı 1 ~ arı~lh-ııere er e nv~ mı tar te~zı 

ı dl iki lsll k t b 1 t edılmesı lazım ge1ecegl:'le ve <lenız-
ş m ın ıyme u muş ur. d "h · k • ı d · ·..ı b' 
500 bin llroyıı mal olan bu tesisatın en 1 raç lm an arına aır oe ır 
inşasında yalnız TUrk mühendis ve çok malumat bulunmakt8'dır. 
lşçUerl ,alt§mı§tll.. (Devama sahife 2 ıühm $ de) 

otarak intişar edecektir. 

'- J 
... kka&Ierı 

Mevhum ve merhum 
gazeteciye iane!? 

Basın Birliği ilan ediyor: 
«Nejad adlı bir gazeteci arkada

tın öldüiünden ailesine yardım edi
leceği bahanesiyle Galata tarafla
nnda bir gencin ticaret evlerinden 
kendi heıabllll' iane istemeie kalkq
tığı habeT veriliyor. Hatta Nejad 
adlı bir • gueteci de olmadığı ve 
makaad dolandmcılıktan ibaret ola
cağı için dikkati celp ve böyle biri
sine tesadüf olununa polise veril
mesini rica ederiz.» 

Şunu da. hakikate uygun Olduğu 
için. ilave etmeliydi: 

cEsasen. kendi yahut ailesi müza
yakada kalmış dahi olsa, hiç bir ga
zeteci için alemden bu tarzda iane 
toplamak usulümüz değildir. Böyle 
bir hareketi şerefimize mügayir sa
yanz. :ıı> 

Ve ah, v,ünün birinde, iftiharla 
şöyle de ~iyebilsek: • 

«Zira Türkiyede, her mesleğin 
olduğu gibi, bizim mesleğimizin de 
sağlam bir kal'fdıkh yardım kurq
mumm varclar ... 

- İstanbul beleCiiyesl k'arpuz kabuklarından ıikayet ediyounuat 
- Bizim yolduğumuz hi.asedilmeğe ba~ladı dasenel.~ ... 



1!1Tenun~ 

Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler 
Alman tebliği 

kray ada 
'a emet 

t!dı 

Amerika 
hazırlık 
yapıyor 

At yar1şlar1 Sovyet ordusu gizli 
olanlar buldu 

ALi ile ,,.sıı1 

Dağda asfalt, kof' 
bozuk kaldıriııt 

k Ga~eteler Japonyaya 
karıi kati hareket 

istiyorlar 

Bugünkü koşularda da sürpriz 
ihtimali lazladır 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Bütün bunlardan batka nhtunla- l 
rin Te depoların dereceyi ehemmi- ı Ali - Ne: ala asfalt ~i 
yotlerinc, limanlardaki vinçlerin kuv- rinde otomobille kayıyot"' 

l\1oskovaya gündüz hava 
hücumu yapıldı 

Berlin 26 (A.A.) - Alman teb· 
Jiği: Ukrayr.ada dü~man dümdarla
rının mahalli mukavemeti kırılmış· 
tır Müttefik lrnvvetler düşmanı ta
kibe devam eyl~mektedirler. Besa· 
rabyanın Rumen teşekülleri tarafın· 
dilfl temizler.mesi nihayete ermiştir. 

Cepheye yer.i gelen büyük Sov
yct kuvvetleri tarafından Vjasma· • 
nııı garbinde ve cenubu garbisinde 
yapılan hücumlar tardedilmiştir. 

Vaşington 26 (A.A ) - Vlchy hü"
metı, Saygon'a çevrllmlş Japon top
lannın tehdidi altında müzakerelerde 
bulunmaktadır. Bu cihet düşünülerek 
.Amerikanın mildahalest için V~lng
ton'da .rf.!>:finetle hazırlı.klnr yııpılma:t
hdır. İngflterenln Amerlkaya esaslı 
müzaheret gö.sterece~i haberi Vqing
ton'da. çok 1yl karşılanmıştır. 

Sly~c:i phsiyetler Teısalr zevnt, umu
miyetle yeni bir Amerikruı siyasetinin 
hazırlanmakta olduıtunu ve bu siya
setin de Toldo'nun pek hoşuna gltml
yeceğl hususunda. mutabıktırlar. 

Hariciye milsteşan B. Sumner Wel-
Düşman tığır zayiata uğramıştır. Jeıs tnrnfında.n yapılan beyanat Ja-

Alman savaş tayyareleri gündüz ponya 1ltrlnl değiştirmediği takdirde 
yaptıkları taarruzlar esnasında Mos-1 Pasifikte fırtınalı bir hava kop:ı.ca
kovadak: dcrniryolu iltisakına isa- ğının kati bir delili addedilmektedir. 
betler hı} detmişlerdir. Bug{inkü Amerikan gnzetelert katt 

- --- ---- bir hareket istemekte devam ediyor. 

Sovye ler 
irliği 

Tokio borsasinda 
kıymetler" düştü 

At yanşl.a.nnın ilçfinc(l ha.!ta k~
lnrı bugiln VeUefendl çayırında. yapı
lacaktır. Bugünkü koşularda üç iklll, 
W. çl!te, bir de üçlü bahis vardır. 

İt1ll balı1.sler: İkl, dört ve altıncı 
koşulardadır. Çifte bahis: İkinci Ue 
üçilncil, dördüncü lle beflncl ko.şular 
arasındadır. Cçlü bah.15: Dördüncü, 
beşlncl n altıncı koşular il.zerinedir. 
Yarıetann progra.mıru n atlaı: halc
k:mdakl tahmtnlerlmlzf sıraslle bildi
riyoruz: 

BtBiNci KOŞU: tio Te da.ha yu
karı yaşta.kl 7erll yanmka.n İngiliz at 
ve tı.!raklanna mahsus olan bu koşu
nun mesafesi 1600 metre, !:kramlyest 
620 lltadır. Yanµ Poyraz - Heves -
İlhan olmak tızere üç at girecektir. 
Yanşın favorlsl Poyramır. 

tKiNct .KOŞU: Üç yaşındaki ıaf
kan Arap erke-!: ve diş! taylanna mah
.ms olan bu koşunun mesafesi 1400 
metre, tkramiyesi 190 llra.dır. Yarıp 
Gel~ - KlU'Uf - Süleyk olmak üzere 
ilç at girccettır. Yarışın tavorllerl 
Süleyk ve Oelgeç'tlr. 

tlçt}NCU KOŞU: ttc; ve daha yu
kan Ya.§ta.k:l İng1llz at ve t:ısraklannıı. 
malı.sus olan bu koşunun me.sa.!esl 
2000 metre. ~ 310 11.radlr. 
Yan§a MlmO'Z:l - MU - Ruva olmak 

vetinc, ao.hil mıntakalarında ihraç Veli _ Amma şinıdi?·Ü 
ilzere ilç at lştlt:ı.k edecektlr. Yanşm nokuiannm derinliklerine dair bir saklarımız ağzımıza ge 
fnvorllerl Mis ve Mimoza.dır. çok tafsil at vardır. Bundan maada 

DÖRDVNCtl KOŞU: Dört ve daha. motörlü birliklerin en ziyade ve ko- Zıngır da zıagır... k' 
yukarı yaştaltl hal.iskan Arap at Te layca müeair olabilecekleri yerler - E, tabii... Demin;# 
kısraklanna. mahsas olan bu kO§Unun de planlarda i~ret edilmiştir. kırların arasından ge.ç Jtı 
mesafesi 1800 metre, 1kramtye6i 300 Türkiyeyi ~gal edecek ve yahut ki ... Mahalli bclcdiyesı ~ 
liradır. Yanş.-ı Mllırtcan - 61mtl - T- . k h d yere geldik... Oeminkı ı:ıo 
sevim (8) _ Işık _ Burak _ Karakuş _ • ~rkıyed~? c~brcn geçece .. er or u r.ı 
Kısmet - olmak üzere yedi ıı.t girecek- ıçın en muşkul mesele Bogazlardan başka idare yeptırmıŞ·"ıc9c 
tır. Sürprlzll bir şekllde geçmesi bü- geçmc?t meselctidir. Bu hususta na· zuk kaldırımı düzehıne 
yük bir 1htlmal dahilinde olan bu ko- ınl hareket edileceği n mevcut im- köyün bt.lediye bütçesin' 
şnda Mihrican blrtncl derecede favo- kanların Karad~niz Boğan ile lstan· dir • • . r 
rldlr. Fakat diğer atıardn.n Slmrlyi de bula, Marmara denizine ve Çanak- - Halbuki düzelteın 11°e 
ihmal etmemek lazınıdır k J d • . h "li k .. t • kirdir,· ala yol, en jc)ek '.·.e it 
BEŞİNCİ KOŞU: Öç ~e d.ahn yu- a ey~ aır ıza at ven r en goa en· ,, 

kan yll.§ta snnmn İnglllz at ve kıs- lecektir. zulmu bir noktasında bo> 
raklann& mahsus olan bu k~unun 25 11umnrnh sahl!ede işgal lotala- mal: bohça gibi knlıyor·l~ 
mesafesi 1800 metre, lkramlyes!. 390 rmın Istruıbultın muhtelit noktalan- memleketlerde de cari 0 J · 
llradır. Ya~a Karanfil - Dandl - na nasıl tevzi edlleceğl hak.kında ta- biz Türkler bu nizamı cı 
Komlsarj - Gonca - Yatağan - A. Puro llmat verllmektedlr. Bu sahifede, Av- sek, bir ana yolun pnrçJI! fi 
olmak üzere altı at iştirak etmektedir rupalı kıtaatıa bUha.ss:ı. kumanda ve haW belediyeye aid bir tıı 
Favori D:ındl ve Karantlldlr. . kurmay heyetlerinin ancak Beyoğlu geçse dahl, onu koı;kocll 

ALTINCI KOŞU· İki yaı}lndak.l mıntakasında mfinasip bir şekilde h . . ·ncleO 
yerll s:ı.fknn İngiliz. erkek ve dişi tay- yerleştırlleb11ece~I zikredilmektedir. nn eyetı umumıyesl ol 
ıanna mahstLc; olan bu koşunun nw- Beyoğlund::ı. 'I bilyük otel bulunduğu maııak. .. Mesela asfalt YJ.: 
saresı 1000 metre, ikramiyesi 500 11_ bunlıı.nn en iyilerinin Perapalas ve dıköy iskelesi..-ıe kadar 
radır. Yanşa Kara.biber - Demet - Tok!ltJıynn otelleri oldu~ ve daha sn... Yeniköy çarşısınd~~ 
Gonga.din _ Buket olıruı.k tısera dört küçuk bir çok otel bulundugu da. kay- se ••• llh .. . r 
tay tştlrak etmektedir. Fa.vort geçen dedllmL7tlr. Bundan başka. Fransız !e \ '------------
hattanın galibi Gongadln De Kara.bl- Alman mektepleri gibl sa~lrun ve bu-

Almen mahafili ortada 
böyle bir şey kalmıya

cağını söylüyor 

Tokio 28 <A.A.l - Slngapur'dan 
hareket edecek vapurların sll~hlan
dınlması tçln emir Terildiğl ve Ame
rlkadan Japonyaya yapılacak: llıraca
tın yasak edilmesi ve Amerikadakl 
Japon alacaklnrınm bloke edilmesi 
meselesinin Vaştngtonda gö~düğü 
haberleri üzerine bugün Toklo borsa
sında kıymet.ter düşmüştür. 

berdlr yük blnalann da Beyotlunda kAin F . k /lef 
• bulunduğu ve buralara asker! idare ı n u v ve l 1 

----------------------..::.._____ aervı~ıcrinln yerleştlrlleblleceğt teba-

Yüzme şampiyonluk 
seçme müsabakaları 

Dünkü yarışlara 138 yüzücü iştirak etti 

riir ettlrllme ktedlr. 
Taksim meydanı clvarın.da naldl ı'lerlı'yof 

va..<'ltalannm yerleştirilmesine müsnld 
büyük kışlalar bulunduğu da aynca -
kaydedilmektedir. L d l · ciıt? 
Faşist müstevliler Türtlyeye deniz- a oga gö üniın ,. '~ 

den bir ihraç hareketini de derpiş et- linde Matkaselk3 
mlşlerdlr. 

Karadcnizln şimal sahillerine ihraç iıgal ettiler 
yapmak !On derece güç bir hareket- f 

Berlin 2t (A.A.) - Yarı resmi 
bir knynaktan bildiriliyor: Alman 
Hariciye Neznreti mümessilleri. ıar1c
ta işgal edilen toprakların tabi ola
cağı idare sistemi hakkındaki ıual\e,. 
re buJÜn de cevap vermek~n çe· 
kinm~lerdir. Yalnız Almanyanın 
gayeııinin ne olduğuna bir defa da
ha isaret edilerek harbin ıonunda 
Sovyctler Birliği diye bir ııey ltalmı
yacağı söyltnmiıtir. 

Malt büyük bir gazete olan Şugal• 
şogyo. İngiltereyi, Amerikayı ve SOv
yetıer Birliğini Japonya aleyhinde 
vaziyet almüla itham etm~ ye 
cereyanı halin Amerika ta.rafmdan 
Japonyaya tam bir tktlsadl a.bloka 
~tblk edUeceğine delAlet ettıtını yaz
maktadır. 

Japonyanin mukabelesi lıtanbul yüzme ıampiyonluk seç- Bayanlar tramplen atlama: 
Ur. Bunun Ecbebl me:t.kfrr mıntaka- O 

t _ nın fırtınalı olma..c;ı ve sahillerin yar- Stokholm 26 (A.A.) - ıl 
laf şeklinde teşekkül etml.ş bulunma- Finlandiyalılar, lonega ~~ıl 
mdır. Bunlara ancak küçük balıkçı gölleri arasında mühim I 
lı:ayıklarlle yapılabilir. Daha matta, kaydetmişler ve bu suret c pi 

me müaabakalanna dün Moda yüz.. 
Tokyo 26 (A.A.) - ~uter ajansın- ı. _ _ı_ 1..--1 M" 

da · -.... ı tah ı dild'M .,,....hlle ıne DilVUZUnaa ~ anmııtr. wıa· 

B. Rö<ıe (B. Z) 78 

n • .c.••e ce m n e '&• .~.. bak 1 136 .. .. .. . • '-
Japonya Amerikan kredUerlnl bloke a ara tam yuzucu ı.ştirax. et· 
etmek ~etlle Amerlkaya karşı mu- miştir. Çok heyecanlı Te muntazam 

(G. S) cenup sahll1 hafifçe meytlll olduğu manak dem:ryolu ile Stalirı 1'~J 
1çln burada. tıtalann ihracı ve yayıl- L ı 11 • irJil1

• 

KOçOKLER 
100 serbes: 1 - Necdet 

Berlin siyas; mahfilleri prkta bir 
inhilal üzerine meydana gelecek va
ziyet haHmda şimdiden bir ıey 
•Ö> lcnemiyeceği fikrindedir. 

ihtikara 
karşı 

Dün Ticaret Vekili 
mühim bir nutuk söyledi 

Ankara 26 - Ankarada açılmıı 
olan fiat müraltabe kursu eona er; 
mi,ıir. BL münwıebetle Ticaret Ve
ltili ~- Mümtaz Ökmen kursa de
vam eder.lere hitaben mühim .bir 
nutnk söylemi~ ve demiştir ki: 

.Siz.in vaafeleriniz hudud boyla-

t:ı.belebflmJsll tedbirler almıştır. geçıen müsabakalarda alınan netice· 
Japonyadaki Amerika ler §Ulllardır: 

BÜYOKLER 
sermayesi 100 serbew: ' - lbrahim "(lstik-

Va.,ıtı&ion 26 <AA) <O.P.İ.:l lal lisesi) 1 . .f,-4, 2 - Rauf (htildul 
Ametlkada. bloke edilen Japon ser- lisesi). 
mayeslnln yekOnu 131 milyon dolar- 200 Lurbag"alama: 1 - Yusuf 
dır. Japonya mukabclemH.İnlsllde bu- ~ 
lunursa - t1 buna intizar edllmet- (G. S.) 3.5,3, 2 - Teyfik (B. Z). 
tedlr - bu tedbirden müteemir ola- "400 9etbes: 1 - Vedad(H. P) 
cak Amerlka.n 8Crmayesi 217 milyon 6.5.l, 2 - Mehmed (G. S.). 
dolara 0011~ olacaktır. 4X200 bayrak: J - Galatasaray 

Malta va 
• takımı l 2.8, 1, 2 - Beykoz takımı. deniz• Trampleı- atlama: 1 - Fahri (B. 

den taarruz 
ltalyan torpidobotlari 

tardedildi, birçoğu 
batırıldı 

Z) l 17.-46, 2 - Sabri (G. S). 
\ 

3 milyon 
Alman - Rus harbinde 

zayiat bu miktari bulmuş 

nnda r.öbe: bekliyenlerin vazifeleri Lond.ra 26 (A.A.) - Maltada 
kadar mühimdir. Çünkü sizler o va- Valettc limanına kar~ bu sabah tor• 
tan bekc;;ikrinin bize mukaddes bir pidobotlar tarafından yapılan hü· 
emanet olar&k bıraktıkları aileleri· cum düşmana ağır zayiata mal ola
nin lol·masından çalmak istiyen ve ralı:: tardedilmi~tir. Hücum eıırıasında 
adına muhtekir denilen sefil ve tch· müteaddid dü~man torpidobotu ha
lik-eli kir.1sclere kar~ı nöbetçi ola- hrılmı~hr. 

Moskova 28 (A.A.l - A.Fi: Mos
kova. rndyosu, beş haftalık Rus - Al
man muharebesindeki zayiat mikta
nnın ceman üç mllymıa baliğ oldu
ğunu btldlrmekt.edlr. 

1. 14, 2 - Nejad (B. Z). 
100 kurbağalama: l - Suphi 

(C. S) 1.33 . .f, 2 - Bilal (G. S). 
400 ıeı·betı: l - Bedri (B. Z) 

6.2, 1, 2 - Sadullah (G. 5). 
1 OOX4 bayrak: 1 - Galatasaray 

takımı 4.56, l. 2 - Beykoz takımı. 
Tramplen atlama: Galatasaray

dan 4, Beykozdan 1 atlayıcı finale 
kalmı~lardır. 

Su topu müsabakasında Galataııa· 
ray ile Beykoz küçükleri karşılaşmış 
ve Cala~st..raylılar Beykozu 4 - O 
mağlup etmişlerdir. 

Tobruk'ta 
İngiliz kuvvetleri bir 

baskin hareketi yaptılar 

Kahire 26 (AA.) - Bugfuı neşre

dilmiş olan bir tebliğde 24/25 temmuz 
gecesi Tobruk'dakl ke.'}if kollarının 

yeniden faaliyete geçml§ oldu.klan be
yan edilmektedir. Bir keşif kolu İngl-

~-'-fi d b .... t .. ıa ç tal- .ıı;ontro unu e erme geç h rt 
ması m....,....... nse e ıı ..... - r a F· k 1 . . u ıı 
ca müstahkem hattının at<>şl altında ın 1 vvet en, çetın ~ ~ ~ıı 
tabrlar. • den ııo~ra L.adoga g~l~ll j;f 

Bütün vesikalar, Bitler hük<imeU- ce..;>hesınd ! Matkasclka yı 
nln niyetleri hakkında hJç bir tered- mi~lerdir. .tt 
dMe mahal bı.iıı.km.amaltto.dır. Al- Bir Sovyet alar 
nıan Başkumandanlııt bu vesikalan • 
muhtcllf alaylara, yanı mezkür pIAn- imha edildt 
lan tntblk edecek olan kıtalara ~v- Helsinki 26 (A.A.) - fi11,J 
zl etmiştir. Sovyetler Blrll~lnln Tür- lan başkumandanlığı dün •. 
k1yeye ka~ bazı tecavüzkar pHlnlnn ... d ı.:· bl'"" 1jşıır· bulunduğu lftıra.~nı çlrkln bir şekilde aşagı a ·ı te ıgı neşretrı • . Jt 
yayan Alman faşistleri bu suretle t.en- doga gölünün ~imali şark15'11,.,,ı 
dl yüzlerlndelı:t mas~yt bizzat açını~ ladığımız taarruz büyük J1l~ fi 
bulunuyorlar. yetler temin etmiştir. f..sk'tııı J 

Almanlar blr taraftan sullıpene- diya hududuna geniş bir şn pı 
mne niyetleri hakkında Türk hükft- Jinde varılmış ve hatta bııt.1 ~ı 
metine sahte teminat verlr ve _bir noktalarda J..ıtalarımız bil ~· 
dostluk muahedesi imza ederek Turk d d 40 k·ı ··tesirıe 
milletinin teyaklmnınu 11yuştumıağa . u U':l . . 1 ometre 0 

çalışırken dil.ter taraftan TürkJyeye 1 ılerlemıştır. bir 
tecavüz için gizlice hazırlanmakta- Daha şimalde kıtalarırnıı 1 rıı 
dırlar. man alayını ihata ve imhıt e 

Tiirklyeye karşı dalma dostluk his- dir. 
ıert besleyen Sovyet hükftmetl, Kızıl- Finler 2 SovY'et l"'' 
orau kıtalan tarafından ele geçlril- Jı v 
mJş olan bu gizli vesikaları Türkiye- denizaltısını batır 1~1 
nln Mos:kova büyük elçlsl vasıtasile HeF k' 26 (AA) - ,,~ı 
Türklye hükiimetlnin ttUlihna nnet- d .. ın. ı 

1 
· · h "bi hll~ 

meyi ve Türlı:lyeye karşı bir tecavüz mn~ d ckn.'za tıs1ı~ın ta rı rilt1le~~ f 
hazırlıyan Bltlerle fon Papen'ln ha- aşagı a 1 ma umat ve bil 
klkt mütr.cavlz çehrelerini meydana Bundan bir kaç gün evvel 1'0rf 
vurmn~ bir vazife a.ddetm!şUr. devriye gemisi Finlandiya b Amerika yeni iki muhrip 

denize indirdi caksınn .. İhti!di.rla şiddetle mücadele 
edılecektfr. Bu hususta halkın da Sabık Irak başvekili Teni Jersey 26 <A.A.> - Brlstol ve 

llz havan toplannın endahtı ~yesln-
de düşm:ı.nı mühim zayiata uğratmış- Şanghay' da şiddetli 

de bi. düşman denizaltısı~ll hllrıı 
ctmi~ti: Bu dc~izaltıy.a ~ır 1411rı: tam ısabct tcmın ctmıştır. . Je h··k~- d • ]A d Ellyson isminde Ud torpido muhrlbl-u umete yar ım etmesı azım ır. &ehrı·mı"zde 

~ nln bugün denize 1ndlrllmesile mo-
Bizim. tcl.~~~i~iz tıcnn~ye varlığı- Ankara 27 (A.A.) - Tahrandan dem destroyer inşaatında ycnl bir 

mızın bır cuzudur. Onu hımaye eder gelmekte olnn ~abık Irak Başvekili sürat rekoru tesis edilmiştir. 
YC hakkı olan karı veririrz. Ancak. Raşid Ali Geyl1i.nl ve rdakn.tlndckl Bu lkl muhrip tezgô.ha. konulduk
eermayenin vatansız bir unsur ola- ı zevat bugün trenle şehrim1zden ge-, larmdan yedi buçuk ay sonrn denize 
rak ."n'iamasına asla göz yummayız.> çerek İstanbula gitmiştir. 1ndirflmlş bulunmaktadır. 

tır. Düşman büyük bir asabiyet gös- yağmurlar 
termiştlr. Filvaki 1k1 defa ve her defa- Şangbay 26 (A.A.) - O. F. 1.: 
sındn 2 saat devam etmek suretlle Şiddetli yağmurlar yüzünden Şang
zıı.hlrt hiç bir sebep olmaksızın şld- 1 hay ve varoşlarını tıular basmı§tır. 
dcUI toplar ve mlttalyöz ateşi açmış-

1 
Sulnrtn irtifarı bir çok yerlerde elli 

tır. Diğer cephelerde sükünet vnrdır. ııımtımet.r<-yi bulmu~tur. 

1 b · e"ııı pat amış ve unun netıc -. ,ı: 

nizaltı gemisinde şidd tli bır 
olmuştur. . el 

Tefrika No. 147 ğim... lnsnn hayatta bir ki§i kalma- Haydi, arkadaşın geldi. 
yınca, iztırablara daha fazla mu- İlci dost başbaıa kaldıkları vakit, 
kaTemet eder... Siz, daha gençsi- Cahid, dostunun elini muhabbetle 

- Fakat durun ... 
her daha var. 

-Ne? 

Ayni .r.ar. anda diğer bir f'ıd 11• 

gemisi ba~ka bir düı;man ef~ 
ama tnarr.ı:: eylemiştir. lııtıf ıııııl 
rinde yağ tabakalarının bu ~ 

Başka bir ha- keşif tayyareleri tar:ıfındıırı 
müştür. 

niz ... Bunu bilmezsiniz... ıılctı: 

Kızcağız, ümidle miaafırin yüzüne - Burhancığım... - dedi. -
bakb: Amcamın evinde l>azı hadiseler goeç-

- Ah, Calıid l>ey ... Ağabeyimi mİf. Bunlann ne mahiyette olduğu-
OJkkanmda dqildi. mm... Bmhan. çok andiiim bir -yet bUDdan aekiz enin errel oldu-

M J ı_ - - • B y- •- nu henüz adamakıllı öğrenememelt-Küçük e ek. baDQının yazı ma- arkadapmchr ... Bal>anı:ı: ;rahat ur· :W0 -"1..i n-elendirebiliseniz. aize öyle J ..._ _ 
•- pv ., e oeraher, neticeden "ok müteessir aası batına oturmuo. itina ile bir yuı !.an burada mı) mimıettu olaca~ ki... y 

L • •-~ oldum. Hakiki ıebepleri bilmiyorum. &opye ediyorda. ' - Aia})qim burada ... Gidip ha.· - Demek onu •o~ ıeviyorsu-
K . .., Ancalı: neticeyi görüyorum. w:aimn güzel yüzü hazindi. l>er Ter eyim... na. 

Etrafındaki faciaJ.ay, farkında oJ.- Fakat tcreddüd etti. Ciderken _ Tabii efendim ... Bütün ka1- - Teşekkür edCTim, Cahidci-
__ L d ı. ı· ..._. · ·el" c1- b!.._._' r_____ h-1... ğim ••• Siz, gayet iyi bir inııan!!1nız. ıııruur.nzın, onur a anva ı nın!J'lt8ınıe cerı on u: iaue .•• &:AaSCR ona "'l"&U aeTer ... 
t • · • r_ıı._~.ı ı._ 'A%. ı:-.· • "-!.... r...__ı d-!:.!1 Bunun, çoktandır farlcındaydım. ear etmıştı. - '-AllKI ucy ... ~auc,yanm uu vyıe _.,.;;, mi) ••• 

Dük • .Anın kapui açıldL tqden do~ izüldüğiiııG 'biliJror Cah.id: - Şimdi ... Size fena bir hal:ier 
Cahit İçeri girdi; ae1am nıerelt: m1U\muz) - Bununla &raJ>er, onu Jiiri ~oli vereceğim .. , Fak.at ne yapayım ... 
- Küçük bnım... Vehl>l Feri- - Ent. biliyorum... izbrablara utlandlmlJI. Beni mazur görün ... Bu haber, ba· 

dun beyle görüıımek: istiyorum. Bu- - ÖylC71e. .. Mademki a syı - Ya ... Kim) na pek müthiş tuir etti. Kimbilir 
rada mı) doetunuz11nıf... Biraz ue,ekımıeaini - J\liye hammClan ai:ı:e liahaet· sizin üzerinizde Clalıa nasıl mües.1ir 

Kız. deJjc.-.n!ıya Dakh: tem.in edemez misiniz) meCfi mi> olacak ... 
- Siz, Cahid Nermi bey değil - İıte ben de buraya böyle bir - Hayir efendim. Burhan: 

misiniz) - diye sordu. tecrübeye ~el[ ~n geldim. _ j\}i, efendim ... J\f~CICTainiz... - Dugün öyle bir hleti ruhiye-
- Evet efendim .•. Beni tanıyor - Ken<lisine bir haber mi getiri· ~ndüm k.i, pyet benim de sizin deyim ki beni hiç bir ~ey ,a~ırtn· 

mu5unuz? yonunuz) gibI hoş bir kız karCI~ olsaydı maz .•• - <ledi. 
- Ağabeyim bana sizden l:iahset- - Evet ... Faliat maalesef, arzu hayabmda ne var, ne yoliaa hepsini - Öyleyse ben de açıkça konu-

mi~ti. ettiğim gibi iyi bir ha&r aeğil. .. ona anlatirdım. şnyıın... Mukaddemesiz... Leyla 

Giizel GOzlfi. B.l.z 
Af k ve macera romam Nakleden: (VA • N4) _____ ..,. ___________ __ 

- Leyla hanımefendi, bana, km-
nı birirıin iııtediğini de söyledi. 

Genç doktor, kanının başına aıç· 
radığını hissetti: 

- Ooo... Bu ladar çabuk 
mu) ... - dedi. 

- Mukadderat ... 
- Talibin ismi neymiş) 
- Seyid RükMddia ... 
- Ne tuhaf itim. 
- Suriyeli imiş. 
Delikanlı. izbrabmı .Pzlemeli için 

beyhude \liraıh. 
Gözleri ıulanaralc: 
- Aliyenin annesiyle babasi bu 

izdivaca razı alacalı: mı? - diye 
tıordu. 

- Bilmiyorum ..• Buna inanamı· 
yorum ... E.cıasen size söz vermişler· 
di. Sizi ümide düşürmüclerdi. .. Bu· 
nu yapmamalılar ... 

- Fakat i~te arhk sözlerini boz
muş oluyorlar ... 

Niçin? .•. 

- Demek asken elbiseyle görün· - Ôyleyae ağal:>cyimin kederi ar- Mel-ı: bu l'.'omp,!-=--·~-- ~---- hanımcfeıı'di, Jaziyle evlenmenizin 
k ~ ._ un:ı.ııJKUUJ ~ - He:r halde bahanı7.ın 

ce., tanıdınız)... Resmimi gönnüı taca ? Cfi. Dostumui Zfyaret ~ bildir- imkansız olduğunu bana bildirdi. tarzı hareketinden olacak .•. 
olacaksınız ... Ben de ıizi ilminizden - BeID... Ulhi ~endidn'Cten mel: ~cııre ala~ &itti. - Cahiclc.iğim ••• Bu fena haJ>eri 

--------- "~ 
Bir leğen suyu so1~1~a 
dökerken düşerek 0ıı;, 
Sultanahmedde Cankur~ııl,; 

hallesinde oturan Azize !! .... t pt; 
kadın, dlın gece. evinin üst .,.... P. 
resinden dolu bir leğen sur191ıf.I 
dökmekte iken müvazenr.sind!r11'1 

rek .sokak ortasına düşmü,. c J' 
Ll~mler tarafından hnstancY 6Jl'l1 
rılmış.~a dn bir miidclet sonrr> 
tiir. ./ 

Re deme~n 
• 1311rlı1'. 

Nüktedan muharrır cıoıı 
Felek, zarif bir yazısınd3 ıerİ~1 

1. 1e 
kav) ve (konveks) ke 1P 

kullanıyor. r ,~ J 
Bunların yerine mese 1' gtY, 

bnrtı> ve cçökerti> d1e~e'' halkın kolaylıkla anlaY11( 111!dl: 
halis Türkçe tabirler kul 11 

olma7. mıydı?. • . cri!lcl 
Bir muharrırın vnzıf el JOdt ~ 

biri d.!. mefhumların ani\ tir111' 
karşıhklarını lisana yerle.~ 
değil midir? 

ft tarifinizden bilirdim. Melek ha- doethdt ~ (la ~~ - Ça~ ~ü .•• - ~~ - zaten bili;,ror, ım.ecliyordum. 

garipl 

(Arkas1 var) '-----------



27 Temmuz 1941 AKŞAM Sahlfe 3 

~l<ŞAMDAN AKŞAMA 

Üç hikayecik işE&iR 
.. e 

&ABERLERi) f KONUŞAN MUMY LAR j 
ı. -TAHRfBE DAiR A h tt ~s~ bay Vamık onlattı: vru pa a 1 

e\>vcl Aundan on be, )'İnni sene 
• vrupaya .d. 

de b" A Ur" gı •)'Ordum. Tren- • b" ~ • • • 
Meğ ır 

1 
s 1 hakimi ile tanıştım. T amırat, ırıncıteşrının 

Uı:i°e ı:. bududlCUD ~~em ne- ortalarina kadar bitecek 
• bir rnai,!Jııtperest d~ ınah-
İsiınli • kalmış. Nassura al 

•ır~ bir kasabaağnı bJ.- A vrup:ı. ~ryolarlle ırtUıat tes1Sl ı 
~tnarun ıcabma göre kah A • IL't 1çln bazı hnnıP köpriilerin tamirine 1 
kah: «Mezlıeb tarik' . ~ikar, devam edilmektedir. AldığımıZ mnlfı.
olarak ornda tb d ab dıye gizli mata göre bu harap köprülerle yolla-
1ihtı Neınrudun a ~ ~erlerınif. Ga- nn tamlrl bl.rlncl teşrin ortnıımna. 
larmış. Bu kahin dınıne sadık kalır- kad:ır bitecek ve bu tnrlhten sonra 

detlerj b'ld'~· • •. eıki din, dil ve trenle nakllyntıı ba.ştannca'k:tır. .. 
nın .. 1 ıgı ıçın, Orta A Bu tarihe kadar, Bulgnrl.sta.nla Tür-
d dueueaelerinden b" • vrupa • .tiye arnsında yapıı.mıı:ttn olan otomo-

an avet edilmiş Hut· ırı .tarafın. bil ve kamyon nıı.kllyatının takViye 
olarak sey bat ·d. asa. ilk defa edilmesine çalışılacaktır. 
hayalinde hali eA ıyor. Zavallımn • 
Y~rnuş. v süri medeniyeti Bir sandal devrildı, 
~112İsi... On8:naa Yoksa ecdadının sanda}cİ kurtarıldı 
lurezn 1 • Yanında aonr J al lar e erın Yapbfd ' a an Rizeli Sadık Jsmlnde bir sand cı 

. ı _bid'atle:r nedir ~rı ve yapacak· dün İstnnbuldan kruPUZ yiikliyerek 
nınu.z ilerledik ? ... Fakat tre- Burgaz adasına göttırm{lştilr. Sıı.dık 
du .•. Sofyn ~ hayrette kalıyor· adada :taıpuzlnn ~tmış, öğleden 
na, Berr ' ~ad, deıiten Viya- sonra sandalına yelkCn nçanı.k İstan
l' bak:··· «~ız Niniva•11 dünya- !bula doğru yola çı1onıŞtır. Sadık, Mar
rnilJ ti kıldıgırnız sıralard b marn.da epeyce açılmış, fnknt blr a.ra
rıered er .Y~ktular bile... H~buJ<l bk ters esen tüzgrtl' sandalı devtmılş-
r e bızun ~İnıdlki tir. 

1 
ilpal_ nerede b .. b~p Nı:usu· Sandal devrilince, &llh denize düş-
t'r ••• Yazıklar u gordugum fehir- mfiş, dıılgala.rla. bir hayli u~ş. 

rnu iınİii:z? olsun! Biz de Y<l$ıyor artık J>oğulma derecelerine geldiği bir 
:ret, day ... ,, der, dururdu. Niha- sırada etra.ftan yeti.şen balıkçılar ta
rıırnıya~adı; «Ben burada otu- rafından kuttnhlmıştır. 
hıcrniek .. t• 1,., dıyerek, yeis i.-inde 

"" uıe d" d'" ""' taınand ... '-~L·0? u ... O zaman bu 
f ... llOuum • • • ıın... Ce .. ın ızını kaybetmiı-
lı" çen ltUn k nd" • . K d 

lhtikarJa0ımUcadele 

Karilerim izin 
mektupları 

Bağlarba~.~a 
sivrisinek hıryaıi 

Bu yaz, hem ha.vıı.sı, suyu 1y1-
d1r; hem de blzlm gibi orta. hnlll 
nlleler için münasiptlr d.4'e Ba~
Jarbaşına taşındık. Fakat bin de
fa pişman olduk. Keşke yerlmtz
de otursaydık. 

Hiçblr yerde görülmcmlş, §IQ.Şl
lıı.c:ık derecede bulut gibi blr stv
rlslnek nkınma u~rn.dık. Geceleri 
cibinlik içinde u~ltud..-ın güç 
halle uyuyabUlyonız. Gündüz ge
ne cibinliğe mı girmeli? Arkanuz
daki sokakta. kocaman bahçeli 
müteaddit plıı havuzla.rla. dolu, 
'bakımsız bir ev var. Içlndekller 
nasıl bannablllyorla.r,. bllm'em? .. 
Oradan bir çekJrgc akını glbl, 
simsiyah blr bulut hıılinde gcll
yorlar. Ş~llacak şeyi Hiçbir yer
de görülme~ bir hal! Kon
tratomuz olma.sa hemen çıkmak 
istlyorum. Birkaç defa. mazot at
tılaı'. Bir 1k1 Belediye memuru 
lk1 defa. uğradı. Biraz hnflfle
dJydi. Fakat şimdi ne pa.kan, ne 
arayan, ne soran var. Imhası bu 
kadar kolay olan bu işi Bcledlye
mlzln ve muhterem Üsküdar 1da
rt teşkilatının neden ihmal etti
ğini bir tiirlü a.nlıyamıyorum. 

?Y vnpurund e ısnu a ı-
Yun mi? S an çıkarken gönniyc
elbiseaj :__t:nda. ruhaıUlerin aiyah 

Dündar sokak 49 No. da 
S. Seyhun 

iki tacir, mal saklamak L'-'---------"'J 
1 "·~alı v 'la:tbula bir • ,_nnruş... Meğer 
ilana rnsı Y ış ıçm uğramıf~··· 
&İriyle k ı.::; eski hatıralarm te
dı: «.ı\~ kaldırarak haykır
ları da b' • ı:~ yemiyorum ... Ora
linrndol 12.1rn assurapal'a döndü! .•• 

sun... HaındoL u.un. •. ıt 

İster c:ihnn *k 

suçile yakalandi Ley lei Regaib 
26 temmuz 941 cumnıt~si gunu 

recep ayının birine müsadif oldu
ğundan önümüzdeki perşembe günü 
akşamı (cuma gecesi) Leylei Regaib 
olduğu İstanbul müftülüğünden bil
dirilmiştir. 

Yı ıldığını hanıman 
harabl .... 

1 ••• 

Çaknınkçılardn. manifaturacılık eden 
Morl.s ve Ynko lslmlerinde 1k1 kişi, el
lerinde mal bulunduğu halde, iki Kny
serlll tacire mal olmadığı şeklinde be
yanatta. bulunmuşlar, müteaklhen Fi
at mürakabe memurlarile polJs ka
rakçıhk memurlan tar:ı.fındnn cür
mümeşhud halinde yakalanmışlardır. 

Suçlular, dün asliye ikinci ceza KÜÇÜK HABERLER 
mnhkemes!. huzunma çık.ıırılmışlar, ... .... 

~- - ZALiME DAlR 

soımılannı mütelakip tevkif edilmiş- * Ticaret ofisince hariçte ve dahU
Jerdir. Üç gün sonra fa,hidlertn celbi- de mübyaa edilecek mallann stok 
le muhakemeye devam edilecek.tir. edilmesi Jçln memleketin muhtelif 

an- Beyo~lunda kahveclllk eden Yorgi mıntnkalannda 10 b~yük depo aç_ıl-
- Etr de .. hnUs kahveyi !ahlş fi~tle satarak maktadır. İlk olarak Istanbul ve Is-

\'arl 
1 
nfın~a Rayet Yüksek du- lhtıkar yapmak suçlJe dW1 Adliyeye kenderunda iki büyük depo hazırlan

Ç Yi": o an hır kümesimiz vardı. verllmiş ve l~lncl ceı.a mahkemesinde mıısına başlıınnu~ır. Diğer depolar da 

lattı~k rnuhterern Reşad B. E. 

.,. k musallat olrnue. r l" sorgusunu mutealdp tevkif edilmiştir. peyderpey ihtiyaca göre hazırlanacak-
Pı çlcrj 1. ", ge ır, ge ır, 
) eni b" apar. o sıralarda civara v·ı" 1 . k l tır. 
k" . ır bina daha yapıld :. • • ı ayet 11·ayma am arın- * Ortaköydekl yüksek deniz ticareti 
lı_~rnesın. tepesİ., adeta kuyu il! ~11~~ 1 dan bazıları birer derece Okulunda yapılmakta olan kaptnn, 

'"erdı. Buradan gen ag d 1 ı • • makinist ve ~arkçılnrın terfi imtihan-
Çaylak, pilici kapmtt ~a 8 an terfı ettıler lan bitmiştir. İmtihan evrakı burada 
karıya diklemcs" • yu- D:ılılllyc Vek:ılcti istaııbul vllflyetl mühürlenip Münak:ı.lat Vekaletine 
l'ny nrclcr .. I 1?e UÇ~'·:· kaymnkamlarındnr. b:ızılannın birer cönderllecekUr. Yapılacak tasnif ne
hü !.k b" e ~er lazım oldugu gıbı, derece terfi etmelerini knrarl:ıştımnıı- tıceslnde imtlbanlard:ı kazananlar bl
deYu • ır !"'un havalanması için tır. Karar dün vllAyctc tebliğ olun- rer derece terfi edeceklerdir. 

• ~e~çe hır saha IB.zım. •• Halbu- muştur. * Belediye riyaseti muhtelif kaza-
lu hızım kümes, çaylak llÇUf mey- Buna naz:ı.rnn Beykoz kaynın.kamı lara cönderdiğl bir tnmlmle buz tev-
d nı olmağa müsn·d değil ah. B. Nallln maaşı 50, Yalova kaymakamı zlatırun nomıal şekilde devam edip et
ltayvan bavalanı 

0
; duv 2 ır... B. Nurcddlnln ve Fatih kaymakamı mediğinl sorm~tur. Kaz.alar bu hu· 

Pıp Yere d"" - Y C ara çar- B. Rebtinin ~aaşları 60, Çatalca kay- susta tahkikat yaptıkt:ın sonra Bele-
Yor, nıı • u uyo~··· ene bavalanı- m~kamı .. B. Ihsan, Şile kaymakamı B. diyey.e cevap ~receklerdlr. 
İçinde f_ile:·· Nah.ayet, kan re.an Ha.~l~, ~s.tüdar kaymakamı B. İhsan, * Istnnbul vllA.yet.ınin her sene aç
rtı:ld • bıtlun, per1'8n. serildi... Kı- Emınonu kaymakamı B. Agalı ve San- tığı hayvan sergileri, bu sene de ağus
h; anacak hali kalmadı... Evveli yer kaymakamı B. Basanın maaşları tos ayın.daJı 1t1b:ı.rcn açılmnğn başlıya-

lay1aak kazlar arkadan kabara 70 liraya lblA~ edllmlşUr. Dğler taraf- cnktır. Ilk hayvan sergisi 1 ağustosta. 
~al~ hindiler ıon~a Hind b :ti • tan hasta olan Şile taymaknmına ve- Slllvride açılacaktır. Vilfıyet Baytar 
lldı l:oroı.I~ t kl .oro 8(1' kfllet tara.fındnn üç ay mezuniyet ve- müdürlüf;ii sergilerin rn~t görmesi 
derken il" 

1 
• ~vu .. ar,. ıspenç er rllmlştlr. lçln büyük hazırlıklar yapmıştır. 

dılnr. ' ~ ıç er bile. uzerme çullan· .... . * Dün Kartalda B. Hnkkıya alt bir 
ler· .' hıtnp haldeki çaylağın tüy- Muglada yer sarsıntısı harmanda atılan bir slgnmdnn yan-
lı ;nı Yolmağa, turasına burasını ga t h "b t gın çıkmış, harman mahalli tamamen 
aınınnğa baş!nd 1 - a rı a l yandıktan sonra söndüriilebllmlştlr. 
~dığunız b 1 nr ... E~elce pek Muğla 26 (A.A.) - hu aydan- Oene dun, Suıt:ınahmedde Ktiçük 
cnk b"ır u hayvan oyle ncına- beri Mugwla ve havalisinde devamı Ayasofya m:ıhalles:lnde bekçi Hüseyi-
d mnnuu-a t k"I bn" • ki 1 " i ıı.vanaını arak eş 1 c aştı • etmekte olan yer sarsıntılarının se- nln oturduğu kulubeden b r yangın 
Onu T { • kapıyı açtırttun. hep olduğu tnb 'b t h kk d ._ çıkmış, bu kulübe tamamen, bit~-
n Pı ıç erın zulmunden kwtardım l . . rı a .. 0 m a ven Cindeki evin de çatısı kısman yandığı 
.c dersiniz?... Bolkona .. ' e·: reıımı malumata gore 209 ev yı- halde söndürUlebllmlştlr. 

Teşekkür 

Taksiler 
Serbes çalışma karari 

henüz Vilayete 
bildirilmedi 

Taksilerin serbes Ç!llışabllmeler11çln 
koord1nasyon heyeti tarafından kabul 
olunan kararname hrudımet tn.rarın
dan kabul ve Resml gnzete ile neşr
olunmuştur. Faknt vllAyete bu husus
ta henUz resml ~ar vuku bulmamıştır. 

Kararname Resmi gazete Ue neşre
dllmlş olduğundan ta.ksilertn serbes 
çalışması ıtızım gelmektedir. VUAyet 
kararnamenin nesml gazete tle ll~n 
olunduğunu resmen tesblt eder etmez 
taksllerln scrbes olarak çnlı.şm:ısmn 
müsaade edecektir. 

Vilayet ·emrine yeniden 
30 kamyon lastiği verildi 

İstanbul vllnyetl emrine yeniden 30 
kamyon !istlnt tahsis edilmlştlr. Bu 
Jdstlkler evvelce h:ızırlnnan liste Ü7.e

rinden tevzl olunacaktır. Vlltıyetın 

otomobil Hi.stlı;tl temin etmek Uzere 
vektııete yaptığı müracaata beniiz bir 
cevap gelmeml.ştlr. 

Peynir f iati 
Fiat mürakabe komis

yonu, artbrmak için 
sebep görmedi 

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de 
peynir topLnncılan plyas.'l.yıı. noksan 
mal çıkarmaı;a başlamışlardır. Top
tancılar natıerin art.tınlmasındn. ısrar 
etmekte ve mallannı ancn.k flnUer 
arttırıldıktan sonra plyo.saya dökmeğl 
tasavvur etmektedirler . 

Flat mürakabe komisyonu Trakya
dnkl peynir mıntaknlannda yaptıl';l 
tedkikler neticesinde !latıerin arttınl
masını icab eden hiç bir sebep göm1e
ml.şUr. Bu itibarla buzluıne ve depo
lard:ıkl peynir stoklannııı tcmitlne 
başlanmıştır. · Toptancılar mallarını 
piyasaya dökmemekte ısrar ettikleri 
takdirde geçen sene tatbik edilmeyen 
bir usule bu sene mutlak surette mü
racaat edilecek ve peynirler resml ma
kamlar tarafından satışa çıknnlııcak
tır. 

Alivre satış! 
Son günlerde flat mürnknbc komi~

yonuna bazı tacirlerin yeni bir kur
nazlığı hakkında ihbarlar yapılmış ve 
bunun üzerine tnbldkata. glrl.şllmlştir. 

Bu tacirler yüksek flnt temin etmek 
için ellerinde bulunan mallan şehirde 
gl?JI olarak tuttuktan depolara nak
letmişler ve ticarethanelerinde pek 
cüz'I mlktatda mal bırakmışlardır. 
Mağazaya gelen müştt'riye bu mallar 
dAn ancak bir nfimune gösterilmekte 
ve ııı-zu edildiği takdirde bir hafta 
içinde müşteri namına bu maldan is
tenildiği kadar !ilanen nakliyat ambn
nn:ı teslim edlle<:eği blldlrllmektcdir. 
Bu nevi çeşldlere ihtiyacı olan müşte
ri de mallan görmeden 1stenllen flat 
ill'X'r1nden parasını vermekte ve malla
rı bir hafta sonra tayin edilen mahal
de almakbdır. Tahkikat gcnlşleUldik
çe bu şekildeki tıcaretln hayll atmıç 
yürümüş olduğu ve plyasndıı. bir nevi 
allvrc satış yapılmaktn olduCu an
l:ı.şılmı.ştır. Mürnkabe tcşklıt'ıtı bu şe
kilde saklanan malı meydann çıkart
mak için hareket etmeğe ba.rlanuştır. 

Tefrika No. 16 

- Bir merdiveni geçseler blle, öteltl 
mcrdlvenı aşamayıp devrllmc~ mah
kilındurlar. Arka soknklanıı bepsl, 
merdiven gibi, bh1biri ardınca dizil
~ kilçük kaleclklerlc doludur. Bi
rinden kurtulan. öteki soknkta gebe· 
r1r gider. 

••• 
Şabaka, Kara Osmanın 

vücudunu ıarapla 
yıkarken .. 

Şo.bakanın zümrüd gerdanlığı-
nı alan ve kendisine şarap vadeden 
nöbetçi, Abdullabın evinin zemin katı
na. tndl. O, bu cvı ~ok iyi blllyordu. 

- Abdullllhın evde gizledi!;! şarap
lar o knd:ır çoktur ki. 

Diyerek, gerçekten, elUe koymuş gi
bi, zemin katında gömülü duran bir 
şarap testisini bulup çıkardı. Şabaka
yn götürdii. 
Habeş dilberi şarabı görünce sevin

di. 
- ~ şimdi h"r istediğim olar.ak. 

I<~ski mabudl:ıra şarap nezretmlştlm. 
Sözümde durmndııtım için mabudları 
gücendirdim. 

Diyerek, bir t:ıs dolusu şarnl>ı Osma.
nın bn.şındnn döktü: 

- Vücudfinü şarapla yıkadıktan 
sonra, seni (Nll mabudu}na kurban 
vereceğim. Madem ki, benim olmuyor
sun .. o halde sözümü yerine getirmek 
için, senden iyi bir kurbnn bulnm::ım. 

Dedl. Osm:ının başı, yüzü ve bfıtün 
vücudü şarapla ıslandı. 

Osman kendini tutamadı .. gülıneğe 
ba~lndı: 

- Ne o? Halfı benimle uğra§ıyor
sun? Hfı.U\ mn.budlnrdan yardım umu
yorsun? Ilanlya şu sultanın kahr:ıman 
askerleri nerede? Onlar, sokaktan ge
çen atıılarımızı neden çevirip yere se
remedller? Siz knhr:ı.mnnlıklarınızı, 
cesaretlnlzl böyle duvar içinde mi goo
tcrirsinlz? 

Bu sırada soknktnn bir gürültü da-
ha işitildi. 
Şabaka pencereye koştu. 
ve bahçeye dönerek: 
- Haydi, oklarınızn sarılınız - diye 

ba~dı - Bir Türk atlı ka.fılesı daha 
geçiyor. Onlan yere scrlniz. 

Şab:ıka da yayını gerdi ve Osmanın 
baktığı delikten sokağa. ok atınnğn 
başladı. lo'akat, atlıların nya.k .ııeslerl 
çarçabuk uzaklaşmıştı. 

BcllJydr tı, bu ikinci Türk atlı kafi
lesi de meyd:ını muvaffakıyetle dola
nıp şehir içine gimıeğe muvaffak ol
muştu. 
Şabakn hiddetinden çıldıracaktı. 
- .Nn mabudu• kuroanını bekli

yor ... 
Diyerek OS?nanın üzerine yürüdü. 

Fakat, onu o kadar seviyordu ki.. 
- Hnyır .. ben sann kıyamam. Şimdi 

mabuda kurban vermenin sırası dl'jtll. 
Dedi. Kamçısını ellnc aldı.. bir tns 

dolusu şarabı bir yudumda 1çtlkten 
sonra. bah~ye indi.. ve nöbetçileri 
kamçılamağa başladı. 

- Ok atmasını mı unuttunuz, a 
sersemler? Göziınüzün önünden r.c
çen Türk atlılanm neden yere serc
medlniz? Onlarm atlan kişneyerek 
kapımızdan geçerken uyuyor muydu
nuz? 
Şabakn kudurmuş bir kaplan gibi; 

nöbtçllerln üzerine o.tııdı ve birkaçını 
knmçıladıkLnn sonra ı;erl çeklldi. 

Sokaktan nt sesl.crt geliyordu. 
Sırtlan kamçıdan k.ı.barnn nob<ıiçl

ler: 
- İşte.. gene geçiyorlar" 
Diye homurdannrak ynylarını gerdi

ler, avlunun mnzgallanndan sokaCa 
ok atmağıı. b:ı.şladılar. 
AUılann sık sık geçlşiııden belllydl 

ki, Türkler şehn iyice sarmışlardı. At
lılarımız küme küme, yerlllerle harp 
ederek mahallelere yayılıyorlardı. 
Şa'bakanın gözleri dönmüştü. 
Bir bahçe~e çıkıyor, bir e\·e giriyor .. 

ne yapacağını kendi de bllmlyordu. 
Habeş dilberi, ŞC"hrln garp kapısına 

ynkın olan bu rneydıının ağzını tut-

Yazan: İSI<ENDER F. SERTELLİ 

m:ıkla Türklerln şehre giremlyeceğlnl 
sanıyordu. 

- Biltün malınllelere Tuman bayın 
muhafızları yerleştirildi. Onlar Türk 
muhariplerinl yere serecekler. 

Diyordu. Şab:ıka, Tumnn Bayın 
kudretine o kadar inanmıştı ki .. Türk
ler hakkında esaslı bir fiklr ve bilgisi 
de yoktu; bu yüzden Sellnıl ve ordu
sunu hiçe sayıyor, Türklerin şehir dı· 
şına püskürtuleceğinden emin bulu· 
nuyordu. 
Şab:ıka içeriye dönün~. bahçede 

kalan ve kamçı darbeslle çıplak sırt
Ia n kabaran nöbetçilerden ikisi yavaş 
yavn8 konuıımnRıı b::ışladı: 

- Bu kadın bizi Fir::ıvunlann esiri 
mi sanıyor? Diz, bir Habeş kansından 
dayak yiyecek insn.nlar mıyız? 

- Ne yapnlım? Sultanın ona gtlve
nl ve teveccühü \"ar. Sen de onun ye
rinde olsnydm böyle yapardın. 

- Ben, hiç bir za:nnn, vazifesini bi
len ve severek yapan bir nöbetçiyi 
kamçıl:a.mazdım . 

- Onu mazur cormell. Gozleri :ış
kın sonmcz nteşUc dumr.nlannıış .. lıc 
yaptığını bHmiyor. 

- Türk esirini delice seviyor gall
b:ı ?I 

- Evet. Delice seviyor. Fnkat, bu 
sevgi ona çok tuzluya mal olacak. 

- Ne o. Birkaç kamçı y~dın diye 
sultanın gozdesınacn lnt!kıım nlmar;n 
mı niyetleniyorsun? 

- Hasır canım. Boylc blrşey aklım
dan blle geçirmedim. Turklerin nkşo. · 
ma .sn.b:ıh:ı şehri zapt.edeceklerini s:ı· 
nıyorum. O z:ıman hepimizi kılıçtan 
geçlrlrlerse, Ş:ıb:!ka gibi z:ılim bir kn
dını sa~ bırakırlar mı? Elbette onun 
dn hesabını görürler. 

- Ben bu flkirrle dc~ll!m. 
- Ne diişünüyorsun? Sultanın ns-

kcrlerl, Türk ordulnnnı schlr dışıml 
pü&kürtecek mi s:ınıyoısım? 

- Evet. Ayni znm::ında sihirbaz CSu
ka}nın da bugün fnnllyete ceçmlş ol
duğuna kanliın. 

Bunu söyllyen nöbetçi b:ışını hava
ya kaldırdı: 

- Hele bir gokyüzüne b:ık. Knro 
bulutlar gittikçe büyııyor. Knhlrenln 
semasında sen böyle korkunç bulutlar 
göımüş müydün? 

Öteki nbbetçi gülmcğc ba;ladı: 
- Budala!... Kendini <'ski Mısırlılar 

devrinde sanıyorsun galiba! Flravun
lnrın Sihirbazları blle v:ıktll" bu mu
cizeleri gösteremedller. {Suka) gibi 
bayağı bir büyıicünün göklere hükme
deceğine innnmak aptallıktır. Selimin 
ordularını ancak. onun kadar kuvHtll 
ordular pü. .. kürtebllll"'. 

- Ş::ıbn.kn senin bu sözlerini duy
saydı, derini yüzdüriirdiı. 

- Yalan mı ı;öylıiyorum? 
- Hakilmtl söylemenin sırruu değil. 

Bıı sözleri nncak Selimin :'ınfiyclf:'rln
d('n cluymnk mümkunclür. 

* Odadan bahçeye acı bir ses nlu:cUl: 
«- Tıirk nkıncıları. dunınuz! Knra 

Osman bu evde esirdir. Gı'liniz, onu 
kurtarınız!» 
B:ıhçedekJ nöbetçil"r birdenbire ş.'l

şırchlar. 
Du. Kara Osmanın scslvdl. 
Sokaktan geçen atlılar 

0

bu sesi du· 
yW1ca, hayvnnlannın cllzginlerlnl çe
kerek yol üstünde etrafa ba.kındılnr .. 
fnkat, sağdtın soldan o kad:ır ok yağ
ğıyordu ki, ne meydanda, ne de sok:ık
tn faıl:ı duıınnğn imkfın yoktu. Hattfı 
bu sesln nerden geldiğini ar~tınn. k 
ve nnlamnk lsteycnl('rden birkaç k şi 
hiç yoktan ~ ralaıımı.ştı bile. Fakat, 
ynrnlan hafif olncak ki, ntlanndan 
düşmediler ve sürüp g"çUler. 

Osman: 
- Akıncıl:ınmız elbette buraya ·1.şa

ret koymuşl::ırd,r. Bent gelıp kurtara
c:ı.klarından eminim. 

Diyor ve sevlnlyordu. 
Zavallı O~unnın flCvlnci uzun sür

mectl .. 
Şabak::ı, crlll'Ldına: 

Melli, yeti~! diye bal'.;ırdı. 
(A•lt:ısı var) 

t~~e bir testi s d"'kt" .~atırı~ us- kılmış, 3 1 1 ev tamire muhtaç bir de
r.ün de Yİyec ~ 0 u.rtt';1111· Birkaç recede zara• görmüştür. Bu z.nrarın 
Cİ ". .. Anunn e verdirtt!m. Uçtu, inşa v ... tamiri için lüzumlu olnn mal
e iti h~}U .. ıda' s~nrnnm ~ usl~, zem., \e para miktarı tcsbit edilmi~ 

n ı: azgeçmış olsun... ve hunların temini hususunda nlfı-
•••• k :m adnr makamlar nezdinde icnb eden 

~· - SULHA DAiR tcşebbüslcr~~nulmuştur. 

Derin acımıza büyllk bir nl(ıkn gös- Francala almak için 
tcrmiş olan sarın.Mnnrıt Vekiline ve müracaatlar çoğalıyor ı Gu·· lu··k ı ASKERLİK İŞLERİ 
Maarif erkô.nına, Istanbul Belediyesi- Raporla francala almak için mürn- Borsa l~üp A kerlik Şube inden: 
rle, Mısır konsolosl~~ru:ın. Güze~ Sa- caat edenlerin mikLnn hergiin art- 1 - Şimdiye kad:ır Fatıhtt' bulunan 
nntlar akntlcmlsi mudur, protesor ve maktadır. Bu vaZiyct karşısında imal ._ ____________ , eskl Askerlık şubesi yeniden tcşckkül 

.Jayın ba H"J . T ak 
- Bo· Y .. !.~~ anlatb: r yada yeni koza 

olrnıı.. ~a do~şu yalnız ispanyada m h l .. 
ba k - .. er tarafta yapdır. Amma, . a su u 
lıe:ı a. hırluleri. .• Rumelinin bazı ci- Edirne (Akşam) - Şehrimiz 
tı· etınde de ~det çöylcydi· iki ayn borsasının yeni mahsul koza satışları 
ıı ~de. yetiştirilmiş bayvanİarı kar· sona ermiş ve fintlcr 1 J O _ t 70 ku
be IU"fıya çıkarırlar. Hele bunlaın ruş ar~~da kapanmıştır. 9..f 1 ylh 
L ' altı Y~larındn ol 1 •. .. k rekoltcamın geçen aenelere nazaran 
qa.rv~-• an an. eozu pe ._ I v 

&UUar, «Ölüm d.. •. nouan o masına ragmen fiatlerin 
Yok,, halinde rn.... 1•ar, Kaonuın mühimce artmıı olması müstahsilin 
'<»ı·- d ....- .. 1'•r ar... •canın .. .. .. ..1d.. .. .. -·•a oj?ru ik" L _ - d L-- yuzunu gu urmu~tur. "an . . • , ı ooga a. -.an re-
i'i4nı l(~de Yere 5crilir ••• Artık, dö
.;ekiJ ~~ mecal kalmamı,tır. Amma. 
ni rnege kabada1ılık prensibi ma-
t~ht:~ baı~ti .rubiyderi kati sur~l!e 
\'" İlın .. tır: Hasma hücum ıçuı 

"cudla d • tn.ı d" rın " son takat katresı kadı 
1-ı •)'e, kendilerini ,öyle bir yok· 
İlıt;:~en, ayni zamanda. etrafa da 
..... :. en nazar atarlar; bu bakı,ın 
··«tııası iliz.· l?nye. okunaklıdır: «Yahu! 
Ye; ayıraca bir insan yok mu? •.• 

rtıez mi artık? ... » 
•ıı:or. 

Tefsir edan" • t d·~· • ib" ıs e ıgınız gı ı. •• 
=-- (Va. Nü) 
---========== *Geç c "are t'nlerde Pangaltıdaki evinde 

nn.n nng z bir şekilde bıçakla. ynrala.
sonrn · 'l'aldt hastanede iylleştlkten 
fena.ı ı:ıkınıştı. Taldt, dün yeniden 
nesın ll.Şını.ş ve derhal Beyoğlu ho.sta
lere e kaldınlmış.sn da bütün tedavl
lllorci1ttrnen, orada ölmüştür. oesed 

nakJedl~. 
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MERHUM 

Sadıkzade Ruşen'in 
MEVLÜDU 
Snıili bahamızm babra

aıns. Ye Ju:aduini tanıyan ye 

sevenlerin kalbinden hiçbir 
zaman ıilİnmiyecek olan ba
bamız Sadıkzacle Ruıen'ia 
MevlUdu ıeneyi devriye ve
fabn.ı tesadüf eduı 28 tem
muz 941 pazartesi giinü öğ
le namazını müteakip Y eııi
cnmidc okunarak merhumun 
aziz ruhuna ithaf edilecek 
ve hatırası taziz olunacağın
dan arzu edenlerin teırif)cri 
rica olunur. -

Merhumun Refikası ve 
O Harı 

I' 

:;;t' 

·~ ~~ 

1 
A t)t 
.::,,. 

tnlcbelerlnc, nzlz dostlara. merhumun edilen trnncalnlann ihtly:ıcı karşılaya- 26 Ten.muz 1!141 etmiş ve eski Çın:ır kn.r:ıkolu blnn"ın-
hııstnlıf:mı hazakatle tn.kip etmiş olan mıyı!cağı anlaşılmaktadır Son halta d:ı. işe başlanmıştır. Kcmerburgaz ve 
profesör. Dr. TevfUt _ Sa.l;lam'a ve bil- içinde yalnız Kadıköy k~sı dahİlln- VEVLE'l BORÇLARI Rnml nahiyelerlle (Çatalcadan Raml-
yült kadırşiı:ashk gcr.:.'teren Matbuata de francala. alma.le için raporla 350 ye b:ı~lanan beş köy dahil) Eyüp mer-
tcşekl:ürlerlm1z1 sunanz. mürac:ıat yapılmıştır. Belediye bu va- L. K. kez nahiyesi nüfus kütüklt'rlnde kn· 

Kiınn Akdik allesi zlyeU önlen.ek için aJınaco.k brız:ı ted- 1' 7,5 933 TUrk borcu ı n m 21,85 yıtlı bulunan \'e şubede işi ol:ın eshnbı 
birler hakkında tedkikAt yapmaktadır. • • 1938 ikramiyeli 19,55 m<'salUıln 28 temmuz 941 pazartesin-

den itıb:ıren askerlik işleri !~ln yeni 

RADYO 
(Bugünkü program 1 

ötıe ve akıam 
12,30 Program 
12"3 Muhtellf 

şarkılar 
12,45 Aja.rus ha -

beri eri 
13,00 Ş::ırkı ve o

yun havalan 
13,30 Dereden te

peden 
13,t5 Ra.dyo salon 

orkr.str:ısı 
18,03 Radyo caz 

orkestrası 
19,00 F:ı.stl heyeti 
19,30 Ajans ha -

berlerl 
19,45 Sinema or

gu ile par
tnl ar Pl. 

20,00 Yurt saati 
20,15 Solo şarkı

lar 
21,00 Zlrn.a.t Tak. 

21,10 Kadınlar 
faalı 

21,-to İstaııbulun 
at yan;lan
nın netice
leri 

21,50 Dang müzl
lı'l Pl. 

22,30 AJans ha -
berlerl 

22,45 Ajans spor 
scrvısı 

* Z8 temmuz pa-
zartesi sabahı 
7,80 Program 
7,33 Hafif par-

1 çnlo.r Pl. 
'1,45 Ajans ha -

berleri 
8,00 Hafif par

çalar Pl. 
8,30 Evln saaU 

AKŞAM 

Senellt 
8 AJbk 
S Ayltt 
1 Aylık 

ftrtı1'• 

uoo nnıa 

'IGO • 
fOO • 
150 • 

lcnebJ 

2700~ 
ıuo • 
800 • 

• 
Posta ttUhadına dahll oluuyan 

ecnebi memleketler: SeneHtı: 
saoo altı aıııtı 1900. tto a1ıı11 

ıooo klıJ'U3tur. 

J'eletonlarım12: Baı,mto.Jıarru: Z056r. 
Yazı Lşlerl: 20765 - idtre Z06Bl 

Miidür: 20497 

Recep 2 - Hızır 83 
s. im. Gü. Ö~ .• İki. Ak. Yat 
E. '1,15 !l,20 4,49 8,46 12,00 1,5 
Va. 3,46 5,51 13,20 17,17 20,31 22,24 

İdarehane: B:ıbıılil elvan 
Acımusluk sokaf:l No. 13 

• • 1933 İkramtyell Ergant 20.- Eyiip şubesine mürncn.atıan. 
• '1 193f Slta..,-Enurum 1 20,20 2 - Bu §Ubeye mensup yedek subay-
• • l93t Sivas-Erzurum 2-'7 20,30 larla harp malulleri ve nslteri eytam, 
• 2 1932 H:ızlne bonolan ~5.50 cramll muamelAtma ikinci bir ilana 
• • 1935 Hazlne bonolan lfJ.50 kadar Mklsl gibi Fatih şubesinde de-

vanı ~dileeeClne bilgi edinıı~ı Han 
• • 1938 Bazlne bonolan 24.50 olunur. 

A. Demlryolu tahvlll ı - n 47 ,75 
A. Demlryollan tahvili m 46,'15 
A. Demlryoıu müme~n senet 43,15 
T C Merkez bankası 129,GO 
T. İş bankası nama muharrer 11,80 
T. İf bankası (haınlle alt) 12,15 
T. İş bankası mümessil hb. 135,-
A Demtryollan şirketi ( ~ 80) 27 ,-
A. Demlryollan şirketi <'9 100 43,75 
Şirket ı ItayrJye temet.ttl 9.-
Kredl Fonslye 1903 108,-

• • 1911 101,-
• • Amorti 59.-
• • Kupon ı.-

rürk nltını 2G,15 
KüJçe altın blr sr:ımı 3,42 
Osmanlı bankası (b:ınknot) 2.55 
Londra llzerlne 1 sterlin 5,22 
Nevyorıt üzerine 100 dolar 129,6!> 

Madrld Uzertne 100 ı;.tzeta 12,89 
Yokohama fi2erıne 100 yen 31,0175 
Stotholm üzerine 100 karon 30,98 

••• 
Eyüp Ask~rlik Sabtı.ind!m: 
Eyüp m~kez ta7.aslle bu kazaya 

bağlı Kemerbu'rgnz ve Rami n:ı.hlye
lerl halkının askerlik işleri lçln Dct
terdarda ~l bir Eyüp Askerlik §ube
al açılmıştır. 

YENl NESRIYA T: 

ODtlSSEiA 
Hcmeros'un Odüssela {Odise) sl kıv

mcUl flllmimlz Ahmed Cevad En r" 
taraftndan türkçeyo muvn.ffnkıyetJte 
çevrllmlştır. B. Ahmed Cevad Emre 
tercüme için Lcconte de J.lsle ve Vlctor 
Bernrd gibi bellib:ı~lı blr iki miıtc
vassıt mütercimin metlnlerile iktifa 
etmlyerek daha eski kaynaklara bnş 
vurmuş, hatU\ doğrudan doğruya yu
no.nca metninin ruhunu ve şcklllerlnl 
tedklk etmiştir. Bu klymeW cscrl ka
rllerlmlze t.'\vslyc ederiz. 



Sahife 4 

U,.: 681_ ,c 
Buqunlu lırwllon ıslılode edere\ b11 

9uıel nıolınoyı lıeıııen olınıı. lıra 
rotın bu lıyollo bo1fe lıynıellı bl.! rod• 

~o huloco6ınııo emın olamonınııl 

- Kiralık · Depo ~ 
Pang:ılh tr:ımv:ıy du.ralma 1 da
'dka mesafede herşeye elverişli 
cleon kiralıktır. Pangal tıda Tart si-

nemasına müracaat 

; ivangoda 
isabet nisbet i beste 

birden f azlad1r 
7 Ağustosta İstanbul

da çekilecek Milli 
Piyangoda talihinizi 

tecrübe ediniz 
At yanşları daima büyük 

rağbet görür. Halbuki bir at 
yarışında G anyan ve yahut 
Plase, bu i, için yatırılan para· 
nın ancak üç, dört mislini ve· 
rir. Pek ümid edilmeyen bir at 
birinci gelirse o zamaıı getirdiği 
paranın yekunu birai: daha 
yüksek olur. 

Fakat bir. Piyango öyle de
i::ildir. İki liralık bir biletle bu 
paranın ( 10.000) mislini lca
:zaınabilirsiniz. 7 Ağustosta çe
kilecek Milli Piyangoda büyük 
ikramiye (20.000) liradır. Bun
dan · iba~b iki tane ( t 0.000) 
liralık, dört tane (5.000) lira
lık, kırk tane (2.000) liralık, 
kırk tane ( 1. 000) liralık ikra
miye vardır, ( 5 00) liralık ik
ramiyelerin mikdan 80, yüz 
liralık ikramiyelerin ise 400 ta
nedir. 

lhtimnlleri göze alsanız dahi 
netice- yine lehtedir. Çünkü 
7. Ağustosta çekilecek Milli 
Pıyangoda isabet ihtimali beş
te birden fazladır. Ynıni yüz 
bilette 21 bilet muhakkak iki 
ramiye kazanacaktır. 

Talihinizi geniş mikyastn tec
rübe etmek için bir Piyango 
bileti a'mak kafidir. "a-.-·---- ' 
lstnnlıııl ikinci icra mernurluğun

rl m: !IU/ 1CG1 

D.a.lremtzJrı 941 ' 10G4 No. Iu dosya.sile 
mahcuz olup bu le.ere paraya çevrllme
sine karar verllen Ort:ıköyde iskele 
sokak 26/ 28 No. lu gazınodıı r:ıdyo ve 
85 sandalye ve G masanın birinci açık 
arttırması 3117/ 941 de perşembe gü
nü saat 15 den 16 ya kadar yapılacak
tır. Bu artlıl'mnd:ı mahcuz eşya mu
hammen değerinin "{, 75 Jnl bulmadığı 
takdirde ikinci açık artLırmnsı 4/ 8/ 941 
de pazartesi günü aynı saatte yapıla
caktır .Alıcı olanlar muayyen gun ve 
saatte mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaat ederek nlmalan 
llii.n olunur. 

7.AYİ - İst.anbul seyrüscrerlnden 
aldığını 2750 nuınaf1'lı '-bisikletimin 
plakasını kaybet.tim yenisini nlacn
l!ımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Ka ımpaşa Bahriye caddesi 
1!3 ııumara Cev:ıd Gülkaş 

ZA vı - Ü.skudar mal müdıirluğun-

SAZ 

AS 1 J, 

Hazinenin kefaleti altında satışa çıkarılan Tasarruf Bontılan satışa çı! 
karılmıştır. Bunlar her keseye elverişlidir. 5, 25, 100, 500 ve 1000 liralık bo
nolar lhrac edUmiştlr. 

Bir Tasarruf Bonosu almak hem paranıza iyi bir falz temin etmek, hem 
de milli müdafaanın artan ihtiyaçlarını karşılamak içln devlete para ikraz 
etmek demektir. 

Bonolar Hazinenin kefaleti altındadır. Hamiline mahsustur. Bonoları 
bütün bankalarla şube ve aJanslanndan. Milli Piyango idaresinin resmi sa
tış gişelerinden. banka olmayan yerlerde Mnlsandıklarmdan alabilirsiniz. 

BONOL A R I N F AlZl P E Ş 1ND 1 R. 

3 
6 

12 

ay 
» 

vadeliler 
,. 

bir senede 
» 
» 

% 
% 
% 

4 
5 
6 

faiz 
» 
» 

getirir. 
» 
» 

Faizler bono satın alınırken bono kıymetinden tenzil edilmek suretile peşin ödenir . Yanı bir sene vadeli 100 
liralık bir bono tein 94 lira verecek ve buna mukabil bir sene sonra 100 lira alacaksınız. 

6 ay vadell 100 Uralık bir bono için 97 ,5 lira verecek buna mukabil altı ay sonra 100 Ura elde edeceksln\z. 
3 ay vadeli 100 liralık bir bono için $19 lira verecek buna mukabU üç ay sonra 100 lira alacaksmız. 

PARANIZ DAiMA PARADIR. 
Bono almak için verdiğiniz p:ıra bağışlanmış dcğlidlr. Yalnız adı değişmiş ve size ayrı bir tayda temin etmiştir. 

Vade dolmadan paraya ihtiyacınız olursa herhangi bir bankaya müracaat ederek bono !alzinden yüzde yanm. f~
d?Jt~rlık yapmak suretue bonoyu derhal Iskonto ettirebilirsiniz. 

Paranizin en emin kasasi Devlet kasasıdı~. 

Devletin kasasi hem sizin paranızın, hem toprak bütünlüğünü 
ve istiklali korur. 

Elinizdekini israf etmeyiniz. Para arttıriniz. 

Bununla bir TASARRUF BONOSU alıniz. 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~---:----~ 

«Cilt Unsuru Olan,. Beşiktaş Şeref stadı toprak tesviyesi ve 

27Temmuz~ 

SANiN Diş Macunu ile 
Sabah', Öğle ve Akıam her yemektell 

sonra gilnde 3 
defa dişlerinizi 

· fırçalayiniz 

Yem~klerin kı~tı'i'arı, sal~ 
Uraz ettiği mikroplar, d~ 
alınan muzir mevat ka~ 
dişler ve diş etleri eğer nı·~ 
diyen temizlenmezse boıll~,.., 

çürümiye mahkUındur. ~ 
dişler, mide ve barsak ih ~ 
nndan zatürrieye kadar bet 

hastahğa yol açabiJlt· 

DIŞ MACUNU iLE 
Muliakkak sabah, öğle ve akşam ve lier yemelıf' 

sonra günde 3 dela lirçalamak §artiylı 
Eczaneler!eU 'büyük ıtriyat mağazalarında bulunur. 

DOYÇE ORYENTBAN~ 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

Merkezi: Berlin 
Türkiye Şubeleri: 
İstanbul - İzmir 

HER TÜRLÜ BANK.A MUAMELA11 

Almanya ile yapılan TütilJI• 

Kimya ve Klğıt takastan .e 
saire hususunda her tnııt 
kolaylıklar yapıhr. 

BiOCEL'in Drenaj kanalı İnşasi açık eksiltme ilani İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Beşiktaş gençlik klübü başkanlığından 1 _Mevcut nümuneı.crıne göre 53 kalem muhtelif malzeme pa~ 
TESiRi EMİN VE 
SİHiRLi Olduğunu 
«Bayan MARCİLLA . 

Söyledi» 

Bir kaç gün zarfında, küçük buru
şukluklarımla çizgilerimin zail oldu· 
ğunu gördüm, bir kar,; hafta zarfında 
ise 1 O yaş daha genç göründüm. Bir 
doktor bana dedi ki: «Biocelı. Viya
na Üniversitesi büyük bir profesörü
nün ke§fidir. Şimdi pembe Tenktcki 
her Tokalon kremi vazosunda Biocel 
vardır. Her akşam yatmazd an ~vvel 
bu kremden siirünüz ve sabahları da 
beyaz renkteki Tokalon kremini kul
lanınız. Bu asıl size serian bir genç
lik, sert ve esmer teninize yeni bir 
canlılık verecek, çizgi ve buruşuk· 
luktan muarra, taze, yumuşak ve 
açık bir cilt temin edecektir. 

1 - Beşiktaş Gençlik klübu tnrafmdnn yaptırılacak Beşlkta~ Şeref stad- satılacaktır. ~ 
yonıunun toprak tesviyesi He drenaj kanalının inşası lşl açık eksiltmeye 2 - Muhammen bedeli •587.71. lira muvakkat t~inatı «88.15• 1 . ..ti 
konulmuştur. · ~ uıı ~ 

2 - İş, vahit fiyat esası üzerine olup 11k keşi! tutıın 2879 Ura 6'J tu- 3 - Pazarlık 2917/ 941 sah günü saat 11.15 de Kabataşta levaı 
ruştur. mlzdekı sat!Jf komisyonunda yapılacaktır. tJ)t· 

3 - İhnle 28fTemmuz/ 941 tarihine müsadif pawrtesı günü saat 14 de 4 -Nümuneler adı geçen şubeden her gün ö~ledcn sonra görfıleb _. 
Taksimde Sıraserviler caddesinde klıin 57 numaralı ~eden terbiyesi Ltan- 5 - Pazarlığa girecekler % 15 güvenme paralarlle blrllkt-0 adı ger, 
bul bölgesi blıııısında yapılacaktır. misyona gelmeleri. (587 

4 - Eksiltmeye iştirak etmek lst.eyenlerlıı ihnle tarihinden en nz 2 saat 

Devlet Demiryollari ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 

evvel bölgeye müracaatla bu nevi spor sahası işleri yaptıklarına dair resmi 11 
vesaik ibraz ederek ehliyet vesikası almaları şarttır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin yukarda yazılı ihale tnrihlnde ve yazılı 
snattcn en geç bir saat evvel ilk teminat bedeli ol:l.n 215 lira 97 kuruşu bölge 
muhasebesine yatırmaları lazımdır. '=========================~-

6 - Bu işe ald proje, keşif, fenni şartname ve sair evrak yukarda ad-
resi yazılı İstanbul bölgesinden alınacaktır. c6248• 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden 
2917/ 9.U tarih salı günü saat 11 de İstanbulda Nafia müdürlü~ eksilt

me komisyonu odasınd:ı emaneten yaptınlncak (33619.43) Ura ı:quhammen 
bedelli Ağva-Knııdır:ı-Adapazar yolu inşaatı için, dekovil malzemesi ile sı
llndir "e kamyonlar tamiratına mahsus tamirhane levazımı ve silindir ye
dek parçalan ve sair muhtelif eşya ve aldtı hendesiye ~~vazımı satın alın-

ı mak fuere paznrlıkla ck,,,lltmeye konulmuştur. 
Mukavele ckslltmc. husu.si şartnameleri müfredat listesi ve muhammen 

fiyat cedvell ve buna müteferrl diğer evrak dairesinde görülecektir. 
Muvakkat teminat (2521) lira (4G) kuruştur. 
isteklilerin en az bir teahhütte (20,000) liralık bu işe benzer 1ş yaptığı

na dair idarelerinden almış olduğu veslkalnrla 9U yılımı aıt Ticaret odası 
vesiknlarlyle gelmeleri. (6234) 

Parasız yatılı, üç sene tahsilli İstanbul Ziraat 
mektebine talebe alınma şartlari 

ı - Türk, yaşı ondokuzu geçmemiş, orta mektepten mezun, çiftçi vıeya 
arnzl sahibi evladı olmak .. hüsnühal eshabından ve ziraat lşlerlnl yapmağa 
müsait derecede sağlam bulunmak, mektebi bitirdikten sonra en az beş sene 
Ziraat vekAiett veya vekaletin mitsadeslle resmi daireler h lzmttinde çalışa
cağına dair noterlikten tasdikli •kabul edlleceklerc gönderilecek nümunaııl
ne uygun olarak• kefaletname vermek şarttır. 

2 - Yukardakl şartlan haiz olan istekliler hüviyet cÜ?.dD.nı, şahadetna
me, sıhhat raporu, hüsnühal varnknsı çiftçi ve arazi sahibi evlAdı oldukla.
rın::ı. dair mazbatndan ibaret .müracaat evrakını, üç adet vesika fotoğrafla
rile bir istidaya. m~tirerek mahallin en büyük mülkiye Amirllğl veya. ziraat 
idaresi yo1ile eksiksiz olarak mektep müdürlü!tün.e göndermelidirler. 

Evrak en geç 4120a ı:.ğustoo alqamına kadar mektebe gelmiş olmalıdır. 
Vesikaların noksan olması veya maksadı temin etmemesi halinde mektep 
ldaresı bunlan muhabere ile tamamlatmaya mecbur de~Udlt. 

15 A~m;tos 1911 tarihinden itibarı:n: (it~ 
ı - Banliyo yolcu tarifelerlle zahire tarifesi hariç olmak üzere. olPJı 

yolları esas tarifelerinin a:6 olan emsall, nakil ücretlerine münhasır e iJll"" 
ve t:ırlfe vahltleri lle hasılı zarbından çıkaeak s:ıntlm kesirlerl santlıtl .ıl'. 
edilmek şartlle •G.3• e çıknrılacaktır. . r 

2 - Ana hat tarifelerinden D. D. 9, ıo. 11, 14, 15; 16: 17; 18; 19; t01• ...., 
109, 112 7.3 ,,-

201, 202, 203. 204, 205, 206, 208, 211, 212, 213. 215, 217, 220, 222. 2 . .dı 
225, 226. 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234. ~ 

«Maktu ücretlere ald III. cü kısma » 230, 237, 238, 239, 240, 241. 24'• 
241, 245, 246, 247, 250, 251 , 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259 

· Mudanya. - Bursa tarlfelerlnden: M. B. 1, 3, 4, 5 
Samsun - Çarşamba tarltolerlnden: S. s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 9; • .A 
Erzurum hudut tarifelerinden: 19, 20, 21 rll~ 

numaralı hususi ve tenzllll ttl cJJ'jı 
göre her mesafe için tahakkuk edecek nakil ücretlerine % 5 znm yapıl~-~1 

Fazla tatslHi.t için istasyonlara müracaat edllmesı. (428 

* tte~ 
20 ağtL<;too 1941 tarihinde .açılarak 20 eyliıl 1941 tarihine Jtadıır r~ 

ed~cek olan 1941 beynelmilel Izmlr fuarına. ve 9 eylül kurtuluş, bl1Y e F ... 
lştırak edecek yolcularla fuarda teşhir veya kullanılmak üzere ızrııirııı~ 
derll~k muayyen miktarda.ki eşya nakil ücretlerinde bu sene de il""" ~ 
tcnzilllt yapılacaktır. Tenzilfltın tntbik tarlhlerlle miktar ve şartıtır)ı 
kındakl tafsilat için istasyonlara müracaat edllmesı . (6282 

lstanbul Deniz Komutanlığından : 
Deniz Jisest ve gedikli erbaş mektebine 

talebe alınacak .,, 
Aşağıdaki şartlan haiz olanlar deniz Useslle gedikli erbaş ıne~te 

talebe olarak alınacaktır. 
Deni:ı lisesine girecek taliplP.ı in : 

dcn almakta oldul;um 323 numaralı ~-- nr. tnSAN SA:\ıi ••111!!!! 
maaş cüzdaııımı zayl ettim. Yenisini 1 'I' f F O A Ş 1 S 1 
n' cağımdan esklslnln hükmü yoktur. Tifo ve parntlfo hastalıkl~rına 

t.ı Jıüıtnrda Süıe mı J:. tutulmam:tk için tesiri kat'ı, mu-
. ) an asa mahal-1 afiyeti pek emln taze aşıdır. Her 

lesmcıe mahkeme soknğmda 19
1 

ecz:ınerle bulunur. Kutusu 45 1-:u-

3 - Geçen yıllarda mektepten çıkmış ve böylece tahsilleri arasına. fa.
sıla girmiş olanların müracaattan nazarı dikkate alınabilmek için tahsll ay
rılığı zamanının Ziraat VeklHetine ald çlttılkler,tldanlıklar, L'ilah ve müca
dele istasyonları gıbl mües.<>ıeselerde çalışmnkla yahut maarifte mualllm. 
veklll, yardımcısı gibi öğretici ve öğrenici olarak geçirdlklerinl lsbat eden 
vesikalarını müracaat evrakına ba~lanuıları 1cab eder. 

4 - Şahadetname derecesi, riyaziye, tab!!ye dersleri, hal ve hareket nu
mnrnlan nazan dikkate alınnrak mektep kadrosW1a göre seçim yapılaca
ğından şahadetname veya tasdiknnmelerde bu del'(\ce ve numaraların gös
terilmiş olmMı lıizımdır. 

ı - Yaşlan blrlncı sınıf için 15-18 
2 - Yaşlan iklncl sınıf için 16-19 ofacaktır. ceeı!.'t 
3 - Bu y~lardan altı ay büyük veya küçük olanlar da kabul edil n!JS v 
4 - Lise birinci sınıfa orta mektep mezunları alınacağı glbl ııse 

rlncl sınıfında ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 
Deniz gedikli Erbaş hazırlama okuluna girmefe taliplerin: 

nnınarada Cuma oglu ıurat ruştur. 

Devlet limanları işletme uınum müdürlüğünden 
Keşif b"'dcll dört bin yüz altmış liı'ad:ın ibaret İzmit iskelesi tamirat iş

çiliği pazarlıkla ihale edilecektir. isteklilerin 28/7/ 041 [Y.lzartesl günil saat 
onbeşte pazarlığa iştirak etmek iızere Galata rıhtımındaki umum müdürlük 
binasında toplanacak satın alına komisyonuna miıracaat etmeleri, şartna-
me ve tcferrüatı her gfuı sözü R:CQCn komlsyonda göriılebllir. (6228> 

5 - Müsavi şartlan haiz lstıeklllerdeıı bllflll çl!çlllkle meşgul olan alle 
oğulları ve bunlar arasında dn. arazisi geniş bulunanlar tercih edilir. 

fı - Kabul edilenlere ilk milrcnat ettikleri makamlnl' vasıtaslle c5o ey
Jiıl tarihine kadar tebligat yapılacak ve birinci nuı.ddooe bah~dUen ke!ıı
letnnme nilmunesı gönderilecektir. 

7 - Kabul olwınnlann mektepçe yaptırılacak sıhhi nıua.yenede sa~lam 
ve ?.lraat işlerini yapmağa elverlsll bünvede olduklarının tahakkuku mef-
ruttut. (6285) 

1 - Yaıjlan 11-17 olacaktır. 1ııllwı' 2 - Bu mektebe 11k mektep mezunu alınacağı glbl orta okulun 11 
sınıflarında ikmale kalml,'f olanlar da alınacaktır. 

3 - Tahsilini yalnız bir sene zayi etmiş olanlar da alınacnJttı!~ oJ!: 
Bu şartlan haiz olup deniz llsesile deniz gedikli erbaş hazırlll~cl• ~ 

Iuna girmek isteyen taliplerin 15 A~ustos 941 tarihine kadar istanbtld• r 
lunanlann Kasımpaşada deniz komutanlığına hariçte bulunanıarın08, 
ha1ll askerlik şubelerine müracaatları. (57 


