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Amerika 
kıştan evvel 

harbe 
girecek mi? 
Bir lıviçre gazeteıinin 

Nevyork muh b •• a ırı 

bu aua.le «evet:. 
cevabına veriyor 

Amerika 1 ·ı 
niı Yardımd' ngı tereye yaptığı ge-

an •on b' ~taralı: lsland ra ır adım daha 
~erdi 9· a adasına aıker gön-
L ' it tarafta 1tuvvetlond· . n da ordusuaun 
7etl ınlıncai için b .. ..,_ f li e ça1ı~yor uyu11. aa -
_ lar Ye alınan t~d ~caba bu hazırlık
ce verecektir bırlC:C nasıl bir neti
cck midir) l ~merıka harbe gire
de Laus ~vıçrede çıkan Gazette 

anne ın N ,_ 
gaıctCJine .. d evyo11. muhabiri 
l.c gon e d'~· b' 
uu mcaeleyi tedk'r ıgı ır mektupta 
, Amerika fi'le ılc. ederek diyor ki: 

R•rıneğe h 
1 

n ve reamen harbe 
d h. azar anıyo A ,_ b a ıç '-' . r... rtı11. un-
• f' 11.ımscnın h tt-ın ıradrıla b' • a a en hararetli 
h .. rın ıle .. h . k r. Esasen A .ıup ~aı almamıı-
araaındalc.i -rn_crıka ıle Almanya 
firadçıla hadııeler çoğaldtkça in
tadır. nn mevkilCTi zaytflamak-

liarbe m"d h 
lcult ettik u b a ale edile<:<!ği tahak-
l'elt'in ıi;: • u kanaat B. Rooıe
trıuhtelif t •.ı l muan~lan üzeTinde 
h . esır er yap kt d .. Urıyct . • ma a ır. Cum-

partıaıne m 
Ve Ayan ti d' ·ıc· ensup mebwlar 
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Seçilmiş en yuksek musiki sanatkftrlarını 
) 

(KRiST AL) da buldum 
Okuyucu bayanların en iyisini orada corclum. 

MÜZEYYEN SENAR'ın 
Leyll Mecnununu dinlediğim zaman kendimi 

l vecd içinde gaşy olmuş buldum. J 
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Kief'in 
muhasarası 

ilerliyor 
Macar kuvvetleri bütün 
cephede yeniden ilerledi 

BU SABAHKİ 

TELGBAPLAB 

Sovyet tebliği 

Muharebeler 
ayni yerde 

devam ediyor 
Baltık denizinde 
6 vapur batırıldı 

Budapetlv 27 (A.A.) ..!- Macar 
ajanıl bildiriyor: Sal&hiyetli bir 
menbad<ill öğrenildiğine göre aeri 
Macar teşekkülieri yeniden ilerlemit
lerdir. Düşman Macar teoekküllcri
nin ilerleme•İni tanklarla geciktir
meğe çalıimıpa da askerlerimiz: bü
tün cephede bu tcıebbü.kri akim 
bıraktırmış Te Sovyet dümdadannı Mo.ıkoTa 28 (Radyo) - 27 tem-
telc.rar tardeykmiıtir. muz günü Nevel, Smoleask. Jito-

Alman tebliği 

Mohilef'de 
iki Rus fırkası 
imha edildi 
23 bin esir, 241 top, 
750 kamyon alındı 

Bertin 28 (Radyo) - Harp teb
liği: Mohilef de muhasara edilmiı 
olan ilci Rus fırkası tama
men jmha edil(niş, 2l bin esir alın
mııtır. 161 top, 80 tank dafi topu. 
7SO kamyoı. e\imiz.c gcçmiıtir. 

Cenup cephesinde düımanı takip 
hareketi dtrVam ediyor. Şimendifer 
hattı boyunca ricat etmek istiyen 
düşmanın tctebbüsü akim bıralcıl
mıı. mühim düşman kuvvetleri tah
rip edilmittit. 

Zayıatımı-c ehemmiyetaizdir. Mü- mir istikametlerinde muharel>cler 
nakale müşkül&tına ve büyük sıcak- dev&m etmişti~. Sovyet hava ltuY· 
lara rağrr.en kıtalarımız:ın .savleti vetleri düıman motörlü ku~tlerin.i. 
mühmmeldir. Salahiyetli aaken hava üslerini bombardıman etmiı· 
kaynaklara göre müttefikler cephe- tir. Cumartesi günü 1 o• Alman 
9inin cenup mıntakaıında Kief etTa· tayyaresi tahrip edilmiştir. Ruaların 
fına tahşit edilmiı olan Sovyet kıta· kayıbı 12 tayyaredir. Cumartesi Beri.in 26 (Radyo) - Nctredi· 
larının şidd..:tli mukavemetine rai· günü Moıkovaya yapılan hücumda len t-ebliğe göre 25 ve 26 temmuz 
men t.::hrin muhasarası kati olarak 6 değil, e Alman tayyareai imha ıünleri Alman hava kuvvetleri 342 
ilerlerrektedir. edildiği şimdi öğrenilmiıtir. Sovyet tayyaresini tahrip etmiıtir. 

Finlerin ileri hareketi Cumartesi günü hava kuvvetleri- Bunlardan 174 ü hava muharebcı-
Stoldıolm 2 7 (A.A.) - Şimal mizle birlikte hareket eden deniz ainde, 166 i yerde tahrip edilmiıür. 

cepheıinck Finlandiyalılar eski Fin - kuvvetleri Baltılt denizinde 2 Alman Alman hava kuvvetleri Sovyet gcıd 
Rus h•;dudunu Salla civarında ve destroyeri ile bir deni.z:altmnı ve hatlarına ve Moskovaya da taarru 
şiddetli muharebelerden aonra geç- yakıcı maddeler yüklü 2 gemi ile bir etmiştir. 
mişlerdir. Finler Stukalarının da mu· sahil muhafızını imha etmiflerdir. 
zaheret.ile hareltet ederek MurmaMk lmha edildiği bildira~n Alman İ 
demirJ•olunu t-ehdid ediyorlar. Ame- fırkaaı tamamen ıarılmıı n 4,000 talyanin Trablus kuv-
rihn mamülitından Sovyet tankları ölü, 3 - 4 bin yaralı bir aürü etir vetlerİ kumandanı değittl 
batakhklarda saplanıp kalmışlardır. vermiıtir. Bu fırkaya yardım ıçın l 

Al k 
• kl•• f d'' ti t" • kal- Roma 28 (Raayo) - talyaa man as erı yü u aar e l.en gayre er ne ıocaız v tebliği: Libyadaki İtalyan kuvvetleri 

2 t b h ed·ı . mıthr. 40 tanlt dafi topu, 12 agır, k Birinci kısım ı ı kı kısma ayrılmı1ttr. 
M d 

m şu anaattedir. 
a e k' A · ilıin ed'lm. ı. mherikada tehlike hali 

.. ı mıştır, er Amerik l R .• 
cumhura b" .. k al eısı-
h 

• utun ararlarınd .. 
eret etmekle mükell f . a, muza-
Jk. , L e ltr, 

Stalin hattını, Alnıanlann bu hattın gerisinde işgal ettikleri yerleri 
ve garbinde muhnreb.?lcr olan Viazma şehri ile Alman taaruı 

istikametlerini göterir harita 

ren er ava ı mış 6 hafif top, 2 mayn atıcı alet imha umandam general Caribaldi baı-
Londra 27 (A.A.l - Mostova rad- edilmiştir ita bir vazifeye na.kledilmit. yerin• 

yosunun bildlrdfğine göre Alman as- · general Ettore Pasdico tayin olun• 
kerini Mm\l olarak İsveç t:ı.rlklle E mu1tur. General Pasdico, Ege ada-
Finlandiyaya gitmekte olan iki tren f g an İ sta n lan kumıı.ndanı idi. Evvelce lepan-

ıqcı 11.ıııma ı· 
gittikçe azalan ~e ıkcc, taraftarları 

berhava edllm~tir. Alman hükftmetl yada bulunmu•tur. 
bu hadiseyi İsveç hükUınetl nezdinde y 

genit sal-h' u tsım hükumete 
le ınuhatf ıybtl~r verilmesine şiddet
burada ı . u .unmaktadır. Yalnız 
fik' d garıp bır nokta vardır: Bu 
r' ır e olanlar diktatörlük ıistemle-
""ıe ola 'il . . . 1 h ld n meyı erını gız emedikleri 

t
a e B. Roosevelt"in diktatörlült 
ema " ll . yu erıni tenkid ediyorlar ... 

11 
Ame:ihnın harbe girmesine kar

rnueh~ .••dddetli muhalefet parlamento 
•tın e d - · ı l" rici d d' egı • par amentonun ha-

n e ır. Bu h l f . k . tHer mu a e etın mer ezı: 
J>ud ıeydcr evvel Amerika. gru-

ur. Bu ar k dar .. ,. .~P ya ın zamana ka-
rnesi Ço~ &onuktü. Lindbcrgh'in gir
~ru ... ' nraretli nutuklar söylemesi 

.. ua ehem · • · O .... d mıyetını arttırmıştır. 
.... ınaıı a b · · tertip d ~ erı grup, toplantılar 

B. R e CTe • broşürler dağıtarak 

b
. ooaevelt' f ' ıle 11· I e tara tar gazetelere 

de Nan ar Ver.erek çalışıyor. Ceçen-
0de y:~ork'da Madison Gandenı'
kiti b ~1 an bir toplantıda 2 S bin 
l.ind~ruhmuştur •. Bununla bCTaber 
tlletlerin~ en. zıyade garp hüku
:rnuvarf ,_ e. zıraat mıntakalannda 
k • lltt ol k A •rışınak l mt. ta, vrupa işlerine 
rada bul a eyhdarları en ziyade hu-

ş llnmnk.tadır 
urasını 'k d . 

Uzak Şarkta 
harp 

beklenmiyor 
Şangliay, Japon mahafili 
vaziyetin yakında düze

leceğine kani 

Şangbay 27 (A.A.) - Şanghay
dalci ıiyasi mahafil bugün biraz 
nikbindir. Bunun sebebi 9unlardır: 
1 - Büyük Okyanusta •ilahli bir 
ihtilaf çıkacağının yakın olmadığını 
göster ·n alametler, 2 - Amerikada 
bloke cdHc~ sermayeler için ruhsat• 
nsmeler verilmesinin kabul edilmesi, 
3 - Mali Japon mahafilinin vazi
yetin bir kaç gün içinde iyileşeceği 
hakkındaki beyanati. 

Japon istihbarat bürosu 
reisinin bir nutku 

Tokyo 27 (A.A.) - (0. F. l.).: 

Hindiçini 
• 

hakkındaki 
an·ıaşma 

Japon harp gemilerinin 
Saygona muvaıalatlari 

~leni yor 
I t ,, • 

protesto ederek trenlerln hlmaycs\ 
lçln )'uvvct.ıı tedblrletln ~~ı ta-
lep etmiştir.· • 

Moskovaya 
yeni bir akın 

Sovyet tebliği birkaç evle 
bir mektepte yangin 
çıktığİni .bildiriyor 

Say~n 2'l !A.A.) - Dün, Hlndlçlnl-
dekl Japon heyetinin retsl üç kara ve A ) o F l 
deniz subayı ile Honoy'dan Saygon'a Moskov~w27 (~. · ~I · · : : 
muvasalat etmiştir. Aynı zamanda 3 Resmi teblıgde ıoyle .denı mektedır: 
Japon bombardunan tayyaresi ve Ja- 26-2 7 ~emmuz gecesı, dalgalar ha
pon ordusuna. mensup m'titeaddld linde birbirini takip eden yüz kadar 
kamyonlar da Saygon'a. gelınlştir. Bu, Alman tayyaresi, yeniden Moskova
Japonyaya cenup Hlndlçlnishıde ns- ya bir alun yapmak teşebbüsünde 
keri mahiyette kolaylıklar temin eden bulunmuşlarn da tayyare dafi ha· 
anlaşmanın tntbiklnde llk adımı teş- 1 · .. 1 le 
kil etmektedir. Bugün yann veya salı tarya arımızın manıa e~eıı ı e aqı· 

" - Tapon harp ve nakliye gemllc- !aşmışlardır. Avcı ve hımaye tayya-
gunu " 1 . . ·:ı.. 1 •. d rinln de muvasatatı beklenmektedir. re enmız., auşman tayyare ennı a-
Fi'ansız makamlan Snygondakl tny- ğıtmışlar ve payitahta kadar gelme
ynrc meydanının 28 temmuzdan evvel lerine man• olmuolardır. 
Fransızle.r tarafından t:ı.hllyc edile- Düşmaıoın bombardıman tayyare-
ceğlnl blldlrmlşlerdlr. leri, şehirden uzak yerlere karmalta-

Pitarafhğını bir kere 
daha ilan etti 

Petaver 28 (A.A.) - Evvelki 
akşam Kiıbi!' de resmen bildirildiği
ne göre Efganistan bugünkü harp 
karşısında bitaraflığını ilan etmiştir. 
Bundan evvd de bitaraflığını ilan 
etmiş olan Efganistan bununla sui
tefehhümleri izale etmek istiyor. 
Tebliğde Efganistanın bütün muha
rip devletlerle münasebahnın fev
kalade samimi olduğu beyan edi
liyor. 

Bir Fransız muharriri 
Afrika için bir Alman • 
Fransız anlaşmaai iatiyor 

Londra 28 (A.A.) - (B.B.C.) 
Frans.ız muharrirlerindM Löııayer 
yazdığt bir makalede Afrika.nın mü
dafaası için Fransa ile Almanya 
aTaeında bir anlaşma yapılmasını, 
Laval'in kabineye girmesini iste
mektedir Muharrir: cAnca'k Al
manya ile Fransa arasında salcı an
laşma sayesinde Afrika im1>aratorlu
ğunu elimizde tutabiliriu diyor. 

B. Hopkins'in 
mühim bir nutku 

Londra 28 (A.A.) - (B.B.C.) Amerl• 
kanın İngtltereye gönderdl~l mal!ıcme 
ile meşgul olan B. Rooseveltln phıl 
mUmesslU B. Hopkls dün gece bir qu· 
tuk söylemlf ve Amerlka.mn Brltanya
ya yardımından heyecanlı bir llsanla 
bahSetmlştlr. B. Hopklns demı.ı,t.lr ~: 

eVazlfemlz şimdi Illtler tarafından 
tehdld edilen mirası miidataıı. etmek
tir. Rooscveıt'ln yardımı yalnız sözle 
değildir' men görülmektedir. 

Biz Amerl.kada. slze 3000 mil umlc 
olmamıza ra~n unuLmamahyız tı. 
ntlant.ik blr bo~nzdır. İki kıyısında 
oturan blzler, kan:mhk kuvveUerln 
tahrip edemlyeceğl kadar kuvveUl ar
kadaşlık, sempati htsslle bldblrlmlvA 
ba~hyız, 

Bu, İngllterenln harp gayrcll yanın
da pek küçüktür. Amerlka., Brltanya
nın aç kalmasına müsaade etmlyecek
tlr. Rusya ve Çine de bu bakımdan 
teehhürsüz yardımlnr yapılacaktır. 

IngUtcre halkı, Brltanya halkı, Brl
tanya domlnyonl:ı.n halkı bu harpte 
yalnız değllslnlz.ıı Avrupa h b'ay etmek lazımdır ki 

ları liitl a~ ınc müdahale aleyhdar
terince derıhzme karşı hayranlık gös· 

Radyoda bir nutuk söyliyen Japon 
istihbarat dürosu reisi doktor lto, 
Japonyanın muslihane niyetlerinden 
bahsetmit ve Fransa ile Japonya 
arasında aktt:dilmiı olan mütekabil 
müdafaa misakının Amerikan kuv
vetlerinin lslanda adasına çıkarıl-

Anlaşma bugün rışık bir halde bombalar atmışlardır. 
İmparator tarafından ~ncak ~eı ila.y.edi düo~a? ~ayyar~ 

ııııııııııııııııııııııııııı .. 111111111111111111111111111111111111111111111111111 

B. er al k'l . l ır "'&m l mev t en sarsı ıyor. 
1 .... ana 'k' . o an pa r 1 ı mılyon taraftarı 

dir. Şi p~~ Coughlin bu cümleden
)Üı b' ~ 1 hu adamın taraftarları iki 

ını geçmez. 

••• 1 d Aınerik ma arın an daha ıulhperverane bir 
olmak i . anın harbe girmesine mani mahiyeti haiz olduğunu ilave eyle
fanlara. Çkn cereyan yaratmağa çalı- miıtir. 
"~dir) ... a~~. ~aıington'un ~aziyeti Maliye Nazırinin nutku 
lar1n ukumet merkezı bun-
... ehemmiyeta· 1 . k l k Tokyo 2 7 (A.A.) - Maliye Na-
·••ıy0r Li ız erme u a aı· b .. . • w R. • ndbcrgh' I' B zırı, mat ua · mumeasıllerıne aşagı· 
r .. orıoaevclt lcendis' de gel ınce:. 'h. dalti beynr.atta bulunmuştur· 
.. a b ın en a enen ıstı - J 1 A . · 

b ahsetti B .. l . L' d c apon a• merıkanın Japonya 
t:rgh'· . u soz erın ın - 1 L ı b . ın Ptesti1'in b"' '"k b" d mat tfoatını b oke etmesinden dolayı 
C •nd' d'W e uyu 1r ar- d" l' B'• " le. ı D ır ıgi muh kk k ycese utmeme ı. utun uvvet erile 
•\es • a a tır. h"''-- 1 . . . d C rnı rnnhaf'l' . . b d u11.umet enne ıtıma etmelidirler > 
ilfri ı ın vazıyeti u ur. · 

tHcr rcs;i teşekküllere gelince: İngı·lizler Atlantilcte bı·r 
Yetini:cy en evvel Amerika. ccmi-
lrıek j • Propagandasına karşı gel- Alman vapurunu 
Bunln~ırı çalışan cemiyetler vardır. yakaladılar 
t~rn Yııı~ en hararetlisi lng!ltereye Cırilrn •. 1~. yapılmasını, hatta harbe Londra 27 (A.A.) - Amirallı1' 
'k "sına t' l dairesi, ablolca hattım yarmak te-

tı 
11810 

h ıs ıyor. Hükumetin po i- bb llı~h ı . ara retle tasvip eden birçok şe üsünde bulunan Erlangen adın· 
batın lldr sı~.alnr da vardır. Bunların daki Almı:.n vapurunun Atlas Okya
ı ıı. c h nosur.un cenubunda lngiliz karakol 
nur n ' um uriyetçilerin reıicüm-
halk 11llllf'di Wilkie gelir. Bu zatın gemileri tarafından yakalanmış ol-
1 •• llrasındnk' k" k " .. 1 • duğunu bildirmektedir. 
0 uYÜrnü t.. ı mev ıı uçu memış, 

Zarada zelzele 

• sı, mama ateş:ını geçebılmııtır. Moa-
ımzalanacak kovadald hiçbir askeri hedefe İ•abet 

Tokyo 27 (A.A.} - Hlndlçlnlnin vaki olmamıştır. Bir kaç evle bir 
müştereken müda.faası haJdtındakl mektebte yangın çıkmııtır. Bu yan-
Fransız - Japon anlaşması. hususi 1 •· ti b l Ölü komite tarafından yannld toplantıda gın ar, sura e astarı mıttır. ve 
müzakere edllece'ktlr. Anla§ma. yarın yaralı vardır. 
imparatorun huzurunda tucı!Jt edile- Henüz natamam olan malumata 
cek denilmektedir, göre altı düfl?lan tayyattıi. düıürül

müştür. So.-yet tayyarelerinin zayiab 

Hayat oahall1ıüı 
Y unaniıtanda resmi, 
hususi bütün müstah
demlerin aylıklarina 

zam yapıliyor 

yoktur. 

.. l..kka•Ierı 

Müstakbel Kamil 
Akdik'ler 

Tasviri Efkar gazetesinde bir mu~ 
barrir • hattat merhum Kiınil Ak
dik'teıı bahsederken, böyle üstadın 
bir daha zuhur ehnİyeceğİııİ ve bu
nun «milli bir bayh olduiunu yaz
mış. Bu teessür. diier arkadaşlan· 
mızca tenkit ediliyor. Fakat sarunz, 
noksan olarak. 

Şöyle demeliydi: 

halkı şk ur. Toplantıları pek çok 
diıon t mcktcdir. Geçenden Ma
kifi d' 

1
ardens'deki nutkunu 25 bin 

Atina 27 (A.A.) - Stefani ajan• 
sından: Nazırlar meclisi, ücretleri 
hayat p&hnlılığına uydurmak ve 
muhtelif içtiınat tabakalar için aynı 
hayat standardı vücude get.irmek 
maksadiyle amele licretleri hükumet 
memurini maaşlarını ve hususi müs
tahdemin aylıklarwu yüzde on iHi 
yetmiş nisbetinde arttırmağa karar 
vermiştir. 

Zara 21 (A.A.) - Bir müddet- İtalyan işgal kuvvetleri kumanda· 
tenberi hissedilmekte olan yer aar- m, terhis edilmiı olan ve Atinada 
ııntılarına munzam bugün saat mukim olmıyan Yunanlılara, vila• 
4,26 da şakuli ve 9 da ufki olarak yet\.erind-: iktisadi hayatın kalkın~ 
orta şiddett,• iki sarsıntl otmugsa da iması için, memleketlerine d2!ımele-

Türk milletinin istidadı, Kamil 
A.kdik'in yapdıit devirde hattatlık 
suretinde tecelli ebnİtlİ. Bundan 
sonra dahi battal yelipn.iyecelae 
milli bir zİyaııınm yoktur. Artık ka
biliyetlerimizi daha verimli ~alıpla
ra dökeceid: Müstakbel Kamil Ak
dik'ler Türklerin dahi ressamları, 
dibi heykeltratlan olacaklarclar. 

ın em· • Ş tni, v .. ıştı. imdi 40 bin kişi git-
alltışln e cumhuriyetçi lideri hararetle 

rrıııtır. 

<ne"-. Hhife 2 Jiitua 6 da) h~ ıvuluıb1,JhnAJJ1.litU.. ri.ni ~etmiat.U:.. 

.. 
( 

o 

- Bu lafların manası nedir?._ \ 
- Yüksek tari!el .. 

• 



Diin e eki e a erler 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahire 27 (A A.) - Orta Şark tebli

ği: IJbyndn Tcbruktan hareket etmlş 
olan Hindli blt keşif kolu, cumn gecesi 
çok cüretkArane blr akın yapmıştır. 
Bu .kol, blrlblrln1 mfiteakfp süratıe 
diişmnnın çok kuvvetli dört mevziine 
hücum etmiştir. Düşman gamlmnlan 
gafil avlanmışlar Ye süngü kuvvetiyle 
püskürtülerek azim T.ayiata. 11ğratıl
mı~lardır. 

Ayni zamanda İngiliz ve Avustral
yalı keşif kolla.rı, düşman mevz:llerln
de harekllt icra ediyorlardı. Avustral
yalı keşif kollan diışmanın b~ 
kuvvetJI noktalannı zaptetmı.şler, In
gillz keşlf kolu ı~ blr tnkmı esirler 
TI! kıymeUi malfunat ile avdet etmiş
tir. 
Keşif kollarımızın bu cilretklirane 

harekeUerlnln diişm.nrun Asabı üzerin
deki tesiri, bu kollarımız bJç bir mfı.
nJaya tesadüf etmeden hareket il.sle
rine avdet ettlktcn sonra İtalyanlann 
bütün cephede şiddell blt ateş açmış 
olmaları lle ı;abıttir. 

Libya hududunda topçula.n.mız. 
dü!}manın motorlü blr nakliye koluna 
•e llerl tnrassud mevkilerine k:urşı 
muvafln.kıyet.ıı bir nteş açm~r. Bu 
cephede de keşlC kollan hareldl.tının 
lnislyatM blzdcdlr. Surly~ sükfm 
hüküm sürmektedir. 

Alman tebliği 

İngiliz tayyareleri Emden 
ıehrini bombaladılar 

Akdenizde 
uhare e 

İngiliz vapur kafilesi 
İtalyanların taarruzunu 
nasıl tesirsiz bırakb? 

r 
Sovyet merkez cephesi kumandanının 

hayatı ve ordudaki faaliyeti 
Sovyetlf"..: Birliği Almanyaya karşı 

hnrbe girerken harbiye komiseri veg~~~~--
başkumandanı mnr~al Timoçenko 
idi. Mare§al Timoc;enkonun sonra 

Renter ajansının Akdeniz filosu ne cephenin merkez kısmı başkumap· 
birlikte bulunan muhabirinden: 27 
CA.A.) _ Gar'bl Akdeniz filosuna vls danlığına tayin edildiği ve umum 
amiral s1r James Somervllle tarafın- Sovyet kuvvetleri ba~kumandanlığı 
dan verllmJş olnn emir. ~ idi: cKo.- ve harbiye komiserliğini başkomiser 
:file geçmelldlr.ıo Bu emir yerine getı- ve harp ıuruı reisi Stalinin deruhte 
tllmlştlr. ettiği malıimdur. 

Dün a.tşam &mlrallik blrlncl lordu- Tımoçe.nko Sovyet erkanından ve 
nun dediği gibi mühimmat ve enak ._ d ı :ı - d ,_ d 
nakletmekte olan bu kafile, merkezi ıı;uman an annwm ,im iye ıı;a ar 
Akdenlzln orta.sıııdan ve Mussollni'nln ismi az zikredilen bir ~hsiyettir. Bu
İnglllzler için kapalı olduıtunu llAn nun için hayatının safhalannı yazı
ettıği Slcllya ile Afrika ııahllleri ara.- yoruz: 
smdakl tehlikeli boğazdan geçmiştir. Tımoc;eı.k::; bol,evik inkılabının 

Daha seynlıntJnln ikinci gününden en genç unsurudur. Şimdi kırk altı 
l~ren knfilenln bulunduğu mevkli y~da bu!unuyor. Besarabyalı bir 
duşman keştetınl§ bulunuyordu. Fa- "f • • v1 d A k 1915 '--t ilk•---·- _._ nh ti Ü - çı tçının og u ur. nca sene-
..... ww.uu,r,, anc ...... sey a n çun- . d ç l lc d b" b" • en günü yapılmıştır Bu tnarruz 30 sın ·.! ar ı or usunun ır za ıtı 
dakika devam e~iır. itı:ı.Iyan ~m- iken Bol,evilt partisi ile temasta bu
bardıman tayyareleri ile torpil tay- lunmuııtur. 
yarelerl, gemlleı1 nırmak için ~- 191 7 tqrinicvvel inltılabından 
f:. lnl70rlar, İngfilz tayyareleri de sonra bir alay komitesine aza seçil· 
bunlara knrşı koymağa koşuyorla~. miıtir. O senenin sonunda Kmloı-
İkl tayyare, alevler 1çlnde denize duş- d • · 1918 "l'-bah da 
tfi. Diğer üç tayyare, bombalarını uya gırRUf ve • 1 ~ • •.rın 
ufukta çok uzaklara attılar ve üslerl ala;: kumandanı tayın edılmışhr. h-
1s1.fkametlnde kaçmağa. ba§ladılar. te l>u 111fatla bolşcviklerin belli baş
Yedl bombardıman tayyaresi ilerle- lı k.ı.t.ramanlardan biri olmu,tur. 
:ıneğe muvaffak olarak bom'balannı Çarlık taraftarı general Den.ikiB 
hnrp gemlleri~ln ve vapurlnnn etrafı- ile general Vrangel Volgamn sahi· 
na attılar. Mutealdben torpil tayyn- ı· d k" z . · h • d K 1 d 
releri meydana. çıkarak katıle istika- ın e ı :.anzın şe rın en ızı or u· 

M 1 a a deniz r,_..,.::i-ı-·ıe~,,~ 
aa ruzu 
-·--

İtalyan hücum botlarinin j 
taarruzu tardedildi, bun
lardan on ikisi batirildl 

Londra 27 (A.A.) - İngillz b:ıhriye 
ve hava nezaretlerinin müşterek teb
liği: Dün sabnh erkenden İtalyan hü
cum botlan Maltada Valcttı:ı. l1ma.nına 
karşı bir taarruzda. bulunm~r. 
Taarruz tn.rdedllmlştir. Dü~an ağır 
7aylata uğramıştır. Henüz tam mn
lümnt yoksa da taarruz eden hilcum 
botınnndan 12 kadarmm sahil mü
daf:ıas1le İngiliz tayyareleri tamfın
dan b:ıtınldığı bilinmektedir. Esirler 
alınmış ve dii.şman askerlerinin ce· 
setleri bulunmuştur. 

İtalyanlar ne diyor? 
Roma 27 (A.A.) - İtalyan umum! 

karargfı.hı dün 417 numaralı ı:ı.şağıdn
kl fcvkallLde tebllğl neşretmiştir: Dün 
gece Malta adnsına İtalyan bahriye
sine mensup hücum vıı.sıtal:ı.n grupu 
emsali görülmedik bir cüretle tnamız 
etmişlerdir. Bu grupu Uman medhnli
nln yanıbaşma götüren hnflf birliği
mizin verdlğl malfunata göre hUcum 
grupu düşmanın projektörlerle yap
tığı keşif iizuine açtığı §iddetll topçu 
ve mltrnlyöz makas at.eşine ratmen 
geçidi tam bir muvaffn.kıyetıe zorla
mağa muvaffak olmuşlardır. Aynı ha
tif birllklcrlmtz de düşmanın §lddctll 
ateşine uğramış, fakat bu ateş mu
vartakıyctsizliğe u~ramıştır. 

İntihar haber~ 
dair kanun t 

gözden geçirile~ 
yahut tefslf 

olunamaz J1ll 
Ali - İlmen tesbft ~ 

bir memlekette doğ\111l ;i_ 
nasıl seneden seneye J~ 
rakamlann çerçevesi 1~ reyan eden tabii hfıd!St~ 
harlar d:ı. tıpkı onun ~ 
seıa 1930, 1931, 1932 'ıi 
Fransada, diyelim ki, ~:ı;. 
intihar vnknsı k.aydcd 896 ı yet bu, birdenbire 
sa, .ncnbn o memıetde~ 
bir 1çtlıruıl harlkuli 
diye aramalı... ~ 

Bu hal böyleyken, 111~ 
kalarını matbuata: ·~~ 
tlkametinl şaşırdı• glbde~-"' 
delerine zıd bir şe1t1l ~1 
cSevglllsinin .tnlblnC ~~ 
çak kazara oradnn çı ~ 
dlslnln de kalbine SllP~ 
suretinde remtzıe ve J1C J' 
ladığı bir tuşdilile yo'ftD 
da vnr mı? ..;.-

Veli - Galiba yo!t··~ 
nun asıl kasdı: cin ~ 
edlcl cdebiyıı~ ı ınell~ 1 
cak... Şu kanun şum dt-. 
m.l olur, Millet MecUsin°

0..J 
bir kere daha gözden pr 
tefsir edilse. 

- SObebl? ~ 
- Sebebi_ Şimdi kOJ1~ 

meı.u;de U>roillerlni ntmadan evvel yu sıkıştınnıılardı. Buradaki Kızıl 
Berlin 27 <A.A.> - Alınan tebliği : adeta deniz .sat.hlna kadar indiler. ordunun siyasi komiseri StaJin, erka· 

Bfitün ~ark cephesi boyunca. harekAt Bunlardan üçü denize düşürüldü. nı harbiyeai reisi general Budyeni 

Mareşal Tonoçenko 

katı orgeneral ıııfatile Tımoçcnko 

Limanda çok şlddetll sekiz hıflliik 
müşahede edllm~ ve yüksek alev sü
tUllları fış~tır. 

mız, erendim_ Bütün 
nunlarının elhamdülUl~ 
vazıh hedefleri vardır... I 
l5yle olması icap eder. 

muTn.ffnktyetle devam etmektedir. Hilcum hitama ereceği sırada taltrl- ve Vorosilo' da başltumandan idi. 
Almnn harp tayyareleri yeniden MO&- ben Jld mil mesafede bulunan Fear- . 

idare etmiştir. 
1940 senesi jptidaaındalti Rus -

Fin harbine Timoçenlco bir ordu 
grupu kumandanı olarak iştirak et· 
miştir. Bu harpte sevkulceyş cihetin
den gösterdiği muvaffakıyet dola

Amerikanın 

tedbirleri 
Amerika kıl 

evvel harll 
girecek f11' 

kovaya çok kuvvetli blr surette hücum less torpido muhribinin kıç tarafın- Ordunun ba21ıca kuvveb Tımo· 
etmlşlerdlr. . dan siyah bir duman sütununun yük- çenk.onun kumMlda ettiği alay idi. 
Alınan hava kuvvetleri lngilterenln scldlğlnl gördük. Bu muhrip, müret- Zarizinde Kızıl ordu galebe etmişti. 

: cen~::ı.~erl ~::ıt~ tebat.ın gemiyi terlcetmekte olduk- Bunun bi: hatırası olmak üzere ıeh-
tı m -... .... 1 .. de Seü erlm · lannı bildlrd.l. Mürettebatta.o knrt.u- rin adı Sta1ingrad' a tahvil edil mi~ 

2f;rJ:1 temmm ~· ven - lanlan almak üzere gemiler yaklQ.§-
nalındakJ astet1 hedeflere taarruz tıl tir. Bu muvaffakıyette Timoçenko· 

yısile Le.ıin Nişanını almı~hr. 
Kura ve ihtiyat efradi 

ıilali albnda bir seneden 
fazla kalabilecek 

edllmlşt.Jr. ~r°gün başka bir hüeum va.ki olmadı nun mühim rolü görüldüğünden 
Münferl~en uçan İngiliz harp tay- fakat geceleyin &Tcı tayyarelerimiz'. kendisi kahraman sayılmııtır. 

1940 mayısında Voroşilof yerine 
harbi~ komiseri tayin edilmiştir. 

(Baş tarafı 1 ind ~ YRrelerl gundüz bulutlann hlmaye.'d düşmanın torpll tnyy:ırelerlntn blr 1919 da Tımoçl!nko ıımcral Bud
aı:: :~d~ 1fıhrbıl ~~~ teşebbüsünü, bu tayynrelcr filonun yeni"nin süvari ordusunwı kolordu· 
e 

1 
er rdır. ıv er aJ"a.'nil a 0 u ve toplannm menziline gelmeden evvel, !arından birinin kumandanı olmuş· 

yara l va . _ ... , b kt d, D"" ikl 
n.;~ d- Al _._, ~m ıra ır ı.ar. uşmanm av- tur 1920 de Lehiatana karşı yapı-

Tımoçenlrn harbiye komiseri ta
yin edildiği esnada askeri rütbesi 
de mare~lliğc terfi edilmiştir. Ti· B. Wilkie" den sonra 111~ 
moçe:- ko sakalı bıyığı matruş soğuk Vaşington 2 7 {A.A.) - Reisi- Thompson gelir. Mis 1"h0ı. 

..,"'i..,an un gece mnn topıa&.ıa- cı tayyaresi düşürilldü ve lldsl de ha- • · · 
rma tan!T\17.da bulunmııım'itır. aara utr&tıldı. lan ha~p.le Timoçenko (Jıto°?ır) 

kanlı bir askerdir. Dahili harpten cümhur, cUz.ak Şarktaki Amerikan zetecidir. Haftada üç d~"' j 
sonra harp akademisinde mesleki ordulan> wnamı altında ~ir. ordu ku· makaleleri on milyon -~1~1" 
tahsilini tamamlamıştır. Dahili harp man~~nlıgı ih?as et~ııtır •• Ay~~ ı kadm muharrir: c~urf ~il 
ile l..fo;hiatan ve Finlandiya harple· medısı, Harhıye encumenı. mıllı halkası> adlı bir cemıyel 
rinden aldığı tecrübeye göre Kızıl mcnfaati:ı tehlikeye maruz bulun· Cemiyetin hedefi ıudı.ır: ~ 
ordunun tensik Ye ıslahına çok ça· ması d.o!ayısile kura. ve ihtiyat efra· sükun ve intizam, 8y~ırı~ 
lıım:şbr. dının -'ilah albnda bır seneden fazla sürecek bir alemde zekat• ; 

Amerikada tayyare ile 
nakledilen ilk tabur 

Yaşingtorı 27 (A.A.) - O.F.t. : 
Tnyyare ile nakledilen kıtaabn birin
ci taburu ihdas edilmiştir. Bu tabur, 
zabit, zııbi! vekili ve er olmak üze· 
re beş yüz elli ltişiden mürekkeptir. 
Bu tabur, Panama lcanalında bulun
maktadır. Tabur, paraşütçüler ve 
tayyarelerle meaai birliği yapacak.tır. 

İzmirde İnciralbna 
tramvay işletilecek 

izmir 26 (Akşam} - Hükfımet ko
nağı önünde yapılan tevziat ve ln.faııt 
sebeblle bu mevtlde bulmınn elektrikli 
tramvay knvlslntn, Elha.mra slnema&1 
onüne nakli için te§ebbfis edllmlştlr. 
Scyriıscfer lçln b11 nokta, beledlyece 
lüzumlu gorülmfıştür. İzmir elektrikll 
tramvay şirketinin belediyece mtm 
•JınmaS'I hnkkındnld te§ebbüs hayli 
!1e.rlemlş olduğundan bu mümkün ol
duğu takdirde belediye reisliği, Gözte
pe kısmında belcdlytte otobüs ~letll
mestnı ve elekt.rikli tramvayları k:ıl

dmnağı muvafık görmektedir. O tak
dirde İntinıltı plfıJınn elel::trlkll tram
•ny l"leUlı>cekttr. 

Ertesi aaba.h .lca.tUcy1 takip etmekte cephesıru yarm~tı. Bu muvaff altıye
o!nn Cant tipinde bir tayyare, mitral- tini Stalin bizzat takdir etmiştir. Bu 
yöz ateşine maruz kalm~ ve lçlnde herp bol§eviklerin mağlübiyetile ne· 
yangın çıkmıştır. İtalyan tayyare ticelcnmi· olmakla beraber Timo
meydanlannın pek uzak !>lma.masına çenkoya büyük bir ıöhret kazandır
rağmen bmılardan başka Itnlyan tay
yaresi görülrneı:nlştlr. 

cant tipinde diğer bir tayyare de 
ertem sabah düşürülmüştür. Bir müd
det sonra bizim tayyare gemlstnln av
cı tayyareleri, bombalannı uzaklara 
atan 8 İtalyan bomban:hnum tayya
resini yakalamışlardır. Banlardan 
1k1s1 düşürülmüştür. 

Ertesi gün 6 dü.şman tayyaresi, bir 
tere daha bize hücum etmiştir. Bun
ların hücumu, blr saat devam etmiş· 
tir. Bu tayyarelerden biri tahrip edil
m~c;e de vn.purlanmı.zdan birine bir 
torpU babet etmı.,tır. Bu vapurun 
nakletmekte olduğu kıtaat, bir tor
pido mnhrihine a.1ırunmır. Maa
maflh kendlslne l8abct vaki olan va
pur, kendi vesattlle llerllyebUecek blr 
halde idi. Bu vapura bilahare l~Ierln
den biri tahrip edilen Stukas tlpJnde
tl tayyarelerden atılan bombalar da 
isabet emlşse de npur, gideceği yere 
gitmeğe muvaffak olmuştur. Karne, 
denlzl geçmiş idi. 

mııhr. Ordudaki siyasi komiserlikleri ilk tutulmaların<> müsaade eden bir tak· ettirmelt ıerbestisi verilııı ,1 
Tnnoçenlco 1933 de Amura.ya defa ilga ederek zabitlerin eline di· riri kabul etmiştir. Thompson Amerika clotl ,1, 

aıkeri dairesi baıkumandan muavi- siplini ve:aı Tımoçenko olmuştur. Filir:.in'delı:i askeri kuvvetlerin esas hedeli bu olduğu ~-el' 
ni tayin edilmi§tir. J938 senesinde Zabitlerin rütbelerini gösterM üni- ~m~ri~·.an o:~usu~n i~?akına iz~n vı: dir. B. RooaC"Velt"in g~ell"'"J 
de Sovyet asker1 te•kilatının en mü- forma giymeleri ve kılır ta•ımaları rilmı~tiı Tal m 15 O b F d ı ı'. 

,. ..- " •• • •• • 1 ~o~m~' ın ı· iği nutukta ortaya attıg· .:ti 
him rr.evkii Kief askeri mıntalca.sı· usulünü de Tıınoçenko iade etmi•tir. lıp nl 1 1 ~o b ht t fr d b A eP: .. " ı ı ı e " ın. ı ıya ~ a ı u· nşai:"l yukarı budur. f1'I • .il 
nın başkumandanı o1muıtur. Kızıl orduda yaptığı ıslahatın ne lunr!'aktadır. 75 b~n Amerikalı kara, hurreisi ~u sözleri söylefllJT,"..J 

1939 senesinde Sovyetler Lehia- kadar müessir old,,;;.unu •imdiki har- denız t d d ı. ' - ,, ve ayyarecı e var ır. !etler serbe:-çc dü~ünrne••. LI 
tanın ,arlını istila ederken bu hare· bin neticesi isbat edecektir. tı V". 
111111111811111s9111111111111111111111u 111111•111111111111H1111111111111111111 Cenubi Amerikada harp fikirlerini beyı.n etmek ')I 
Amerika bahriye müıte- İzmir merkez garaJ·ı durdu lik olmalı. korku altındll 

malıdırlar.> 
•arİnİn tefti• seyahati İmılr 26 (Ak.şanı) - Belediyece Quito 27 {A.A.) - Equateur - ek J~ 
'S' :s- lnşa edilen mertez garaJuıd:ı. ot.obüs- p h d d d k" h d"" Doğrusunu söylem ~ 
Vqington 27 (A.A.) - Resmen lerin tamir atelyesl.ne blr marıı.ngoz. eru u u un a 1 mu asamat. un infiradrılann propagarıd 

b ld ld w A "le B h · saat 18 de keai1miştir. .., • 16' i iri igine göre men a a nye hane llhe ettlnnettedir. Ayrıca bele- daht.lc taraftarlarınınkırı0 .JJ 
müsteşarı B. Korestal bir deniz tay-- diye otobüsleri 1çln blr mazot depoou İ l .

1 
. ive daha mııhirıne yapıl'-!-~ 

yaresi1e ~4·n Fr,.nsiekodan Honolulu· yaptınlacaktır. spanyo tayyarecı erı hararetlidir. Fakat mücl~ 
ya gi~tir. Müstqar Perl Harbow Dr. Bchcet Uz çocuk ha.staneslnin Rus cephesine gidiyorlar tarlarının ellerindeki cJelııı-.,, 
bahr-; ::.su""nde mutad tef ti•i yapa· noksanlarının Hmı:ıll için de faaliyete d f s'1 

~ ,. geçilmlştl Mı:.drid 27 (A.A.) - O. F. l. : se!a: cAmerika mü a a . e' 
caktır. r. ------ Bir tayyareciler ~rupu, Rus cephesi- olan lngilterenin mağlubi!~ 
B ik H Ik • ·1 Meryem ana kandilinin ne gitmek üzere İspanyadan hııreht masına meydan ver111efll, 

e§ ta~ a evı temsı devrilmesinden yangİn etmiştir. geldiği> Amerikalılar iiıt 
kiz C h • kolu Sıvastan ayrıldi kti hn ıazııı tesir yapmaktadır· 

Porte • Üm ~rreisı srv~ 27 (A.A.) - Şehrimizde çı Emniyet umum müdürü .. 11 

A'"ores adalarında bulunan Bqiktaş Halk.evi temsil lı:o- DUn, Kurtuluşta. Yiğitbaşı sokağın- A k • • Son zamanda Efkarı taı" 
Bulgar Kralı Alman ~ da madam Elenlye a.ld 3 No. 1ı evde n araya gıtb enstitüsü tarafından ynP1 b; 

Punta Del Gada, 21 (A.A.) - lu Hisseişayia ile Kör piyeslerini mu- Meryem ana kandilinin devrilmesi Bir müddettenberi şchrlmlzdc bulıı- te, halkın yüzde sekserı 
elçisini kabul etti O. F. L ·. Por .... kı"z Reı"sı"cu-mhurunu vaffııkıyetle temsil etmi.,tir. Be .. ik- " ı ıkm"'t r Evin yan nan em t t -d" ·· B Sabri k t• .... " " uzer ne yangın: ç ~ ı . , n ye umum mu uru . tereyi mağlubiyetten ur ·pi 

Sofya 27 (A.A.) - 'KTill Boris hamil olan vapur, Açorc.!I adalan ta§lı~ Sıvadan iyi intibalar yarata- kapla.malan yandıktan ronrn. nteş Adal dfin akşamki trenle Ankaraya . · d h b • ilfl'lesl 
dün Alınan elçisini kabul etmiştir. sularına ginni~tir. rnk aynlmı~la:dır. ltrnıye ta.rafından söndürüimWıtür. gitmiştir. ıcap e erse ar e gır -t' 

~ ..... '!!!""-~~ ....... ...,.....,..~~~'!'!!!""~~~~~~~-~~~~~~~~~-""""!!~-...,.~-~~~~~~~....,~~~"""""!~~"!'9"--~~~~~~~~~~~~.....,.~~ tar bulunmuştur. Kayıtsıı ,ı! 
----:: ----- müdahale taraftarları dıı 

Tefrika No. 148 - Hay hay, Cahit ..• olur ... Siz b. Cahit, ihtiyann gayri tabiiliğini 
bana dostluğunuzla cesaret verdi- görmü,, ona hayretle bakıyordu. 

G •• ı G •• ı •• ...,. _ niz... Genç doktor dedi ki: uze o z a &aı.&Z - AlWıa ısmarladık. - Bu ihtiyarın garip hallerine ba-
hci arkadaı, birbirlerinin elini sık· luyorsunuz, değil miL.. Ehemmi· 

Aşk ve macera romam Nakleden: (VA • NQ) tıJu. Bürban, arkadapnı leJYİ için yet vermeyin, azizim ... Büyült bir 
90hk kapısına kadar yürüdü. hastalık geçirdi de ondandır. Kend).. 

- Görüyorum lli, Leyla hanmı· T&Ziyetlerde liir insan, sonuna kadar Cahit. dükkandan geçerken, tez· a.ini ben tedavi ediyorum .•. 
efendi buna dair size de malUmat mücadele etmek aaJi.hiyetini haiz· ııiha doğru döndü. MeJelı:le ndalaı· Vehbi Feridanurı oğlu, maiaza-
nrmiı ... Şimdi ne ol9Un istiyorıa· dir... ma!.: iatedi. dan çıkm~. kapınm önünde Cahitle 
lluz) ••• -Hakkınız var ••• Ben de, ıiz gel- Genç. kız, yalnız değildi. Büyük konuıuyordu. 

Doktor, ıztırapla: meden e'Yftl kendi kendime böyle l>a'buı gclmSoti. Onun yanındaki is- Dükkanın ic;indeyıe, gözleri deh· 
- Ah, Cahitçiğim .•. Siz liana bu bir karar nrmiıtim. kemleye oturmuıtu. Gazete okuyor- şetle leatelterldt açılmış, sakin baba. 

hususta arkada2lık ediniz ... Size İti• - Ne gıoi) du. ıöyle aöyleıniyordu: 
MAt edebileceğimi. sizden fayda gö- - Bu akpm bal>amla i\inci defa Müatalı:be: zabit: - O adamın oğlu... İşte sana 
rebileuğir.:1: anlıyorum .•• Ne yapa~ göriipneği dü,ünmüıtüm. Ondan, - Allah.awnarladık", küçük ha- ~öylüyorum .•• O adamın oğlu ..• O, 
yım. bilmiyorum .. . Ne dersinid •.• icap eden bütün tafıilAtı iateyecek- nim .•. - C:ledi. - Sizi tanıdığıma buraya benim için areldi. 
l-layatımın bütün ffbebini teıkll tim ..• Neym.iı) Anlatsın bakalım .•• memnun oldum... Melek, saatçinin korkusunu anla
eden bir a~ktan da vazgeçemem... - Doatum, sizi. babanız aleyhine _ Ben de Cahit Nermi bey .•• yamıyordu. Onu teskine uğraııyor· 

ni pşırttı .•• Tamami1c iyileşmi~ ol- zarfında bir misli artmı!ltıt· 
duğunuzu sanıyordum. 

ihtiyar: 
- Bir ıcyim yolc, vaJlahi... B. RooıscYclt, efkarı u~ 

dedi. ki bu tekamülü hiç şüph 
- Zarar yok ••• haydi, kabineme dan takip etmelttedir. aııJI. 

çakan.·· kendisine müdahale yolıJll ~ 
Sakin Baba. bu emre itaat etti. haleleri süratle ltatetrTllt 
Kendini delikanlının muayene '- d" /. vermeıı;tc ır. 

odaaında bulunca, irade.i sayesinde 
bütün aükünunu yeniden elM etmiı- ~rilta fi"len harbe o(I 
ti. bazırla.\ıyor. Buradaki ~ , 

Bürhanm kendisine sual sorması· kati surette göstermcktedı~ 
na nkit k"lmadan dedi ki: ça lı.:i.hinlik olmakla ber

11 el 
- Emin olun hiç hasta değilim ••• ' rikanın kıı gelmezden cf'°' 
- Peki demin?... gireceğini söyliyebjliriz. 
- Demin ıayet o delilc.anlınİlı 

karıısmda heyecanlaııdımsa, bunun 
sebebi, eski bir hahradır. 

- Esk.i bir hatıra mı? - Bürhnn •.. Şayet aizin yerinizde kışkırtmak istemezdim ..• Esasen ba- - dedi du. 
olsaydı. babamdan behemehal iza- banızın .izi ne kadar eevdiğini bili- Bu <Nermi>" sözünü işidinoe, Hay. - Hayır, büyük baba ••• Senin - Evet... c:Nenni> isimli diğer 
hat isterdiı;ı... yorum ••• Her halde her eeyi öğren- dar Şakfr, irkildi. için gelmedi ..• O, Bürh1111ın arkada· bir ııdnmın hatırası... Zavallının 

ile deme~ 
,"-.: 

Matbuatımızda k&h s 
ya> kfıh cUkraynıı> .r,,, 
Bu, ala ven cserhnd dı~it· 
nasına gelen bir kelirne t1' 
lerin tertibine riayet et 

- İstedim .•. Gayet müphem 11öz. mek :istemenizi tabii bulacakbr. Gazete elinden dÜ§tÜ. 'Az dalla oıdır ..• Onun için geldi. akıbeti, ebediyyen :zihnimde menkuş 
ler söyledi .•. Kat'i olarak yalnız bir - Bu akoam, ialp eİ:len mallımatı haykıracaktı. Bu sırada, doktor içeri girdi: kalacaktır... İşte onu düşünmüı· 
.,.y b"ıldı"rdı"· Jzdı"vacuna aleyhtar mutl-'-"a - 1 -,. .. gım.v N • ·_ı· nld - Nasıln•.,. Haydar efendir ••. tÜJn ••• Fakat artık geçti ..• 
,.... • • •• il& GMı.... c- ermı... - uıyc mı an- ..., 
Raz: olmuyor. _ Yarm bmaya gelip neticeyi dı. _ Nr kadar tia l>eru:iyor .•• Ce· Biraz iyilcşmedipiz mi) Doktor, hastasını artııi ustnl~mı§ 

- Demek. böyle bir muhalefet sizden lSğrenemiyeoeğim, BürMri ••• mal Nerminin o~lu olacak ••. > - Evet, evet iyileştim... hareketlerle muayene ederek: 
yüzünden ıili.hmıZJ teslim ediyorsu- Zira mektebim Tar. 'Amma, sizden İhtiyarlıkla aiti soğukkanlılığını Genç doktor: - İhtimal... ihtimal... Geçirdi· 
nuı: ••• Çocuk dcğil!iniz ki ••• RÜ§tÜ- rica eC:lerfm, ~ melitup )"aZllUZ. nyl)etnüıti. Oradan &deta kaçmak - Biraz bana gelin ... Odama çı- ğiniz buhrana ıebcp budur ... - de--
nüze vannıpınız ••• Doktor çık.mı,..- Abi takdirde muü ı:e b:u~n ilı.di. kın ... aıhhahnıza . dair konuplım ... di. 
nız •.• Öyle sanıyorum ki, bu siJ» ~ Blrh'an, 411k1Ehm bpimu açmJt- 867k küçük )>ir biz ~eniz ):ııe- l 

cUkrnnya> Jii 
deme:ıııe 

cUkraynn~ J'' 
de~ 
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~~MDANAKŞAMA [ljltlililMJiB~Jftl 
d Cevad Emre'yle 

1 ııram:!r;;:;1 dair Dünkü at yarış arı 
Haliç idaresi 

Denizyollari idaresi 
maaşlara bir miktar 

zamyapti 

1 KONUŞAN MUMYALAR 1 
lf<>caoı~ 
~ ~~ed Cevad Enır An K } h } Jd lk"l• ta Temmuzun on beşinden tUbarcn Cellld bahçeden içeriye koştu. 
lopJlllltıaıncf ""lllJıCr komiayo~wıU.: 0ŞU ar eyecan 1 0 U. } 1 Y Denlzyollo.nntı. geçm~ bulunan Hallç Osıruının nynklan zlnclrllydl. llerl 
pdazı "1n ll.tı İ&tanhuta dündii. Ya- •• • li t• d• 1dares1n!n devrO. teslim muamelesi de nrkn.sma ba~anm.ı tı. Celltld içorl-
IOrdurn. B ne ~duiunu kendisine yanŞl SUrprlZ De lCe Vef l bltmıştlr. Denlzyollnr mnum müdür- ye_!=~a:!11~tırl 

_ Bild~}utf~ ıunları anlattı: lüğü, Haliç memurlannm tertlhlertnı Diye nunldandı, 
L~ ıgınız ıı:ib okun 215 "f dilşQnmU-ı, ser memurlara altmış, me-
vq lene tnüddetı ı ll1'lnıızda, At yanılannın Uçüncü hafta ko- RoL Du ko~aa gany~n. • çı te murlara elli, lskelecUere kU'kn.r llra Cellfid, Osmnnın kıırnına lblr tekme 
~tır. ~~er ~~i o~ §ulan dün yine kalabalık bir seyirci bahia 375 X:uruo vemuıtır. maaş t:ı.kdlr etmiştir. vurarak yere devirdi ve belindeki bnl-

~· üniversitesi dOÇentJ~d· An- lSnündc VeliefencU çayırında yapıl- DÖ80ROD0NC0 Ko;y.: li k d Bundan başka gemi tnyfalarlyle ~a:~!:ııft.dın ellnl tuttu: 
ın Bazııuo~l ' en B. Inı§br. y"~lara fazla at iıtirak et- 1 metTe mesa e ı u O§U a: çarhçıların maaşlnn da. birer mlkdar - Sn.dece yere yatır, dedim .. öldür 

11nıunıi l\!tıgüiatikg u Ya - lıtanbul miı olmasi koıulann fevkalade he- 1 - Mihrülcan, 2 - Karakuı, 3 - arttınlrruştır. demedim. 
Ôzd~'in ~tir&kil:rofesörü B. Ragıp yecanlı geçmeam~ ve.aile olmuotur. lıık. Bu 1'oıuda ganyan 15~: pla~e B.D:;{~h~=~da i~~~;nu:::~~~ Dl§lerinl gıcırdatıı.rak UA.ve etu: 
le T°urk rtanıerj d'; ckıa hatlari- Bundaı bqka bugUn yarıılarda fa. J 00, 225 Vt.J 350 kuruş. ikili bahıs bayan Sacide ve diğer 1kl memur açik- - Onun üstüne kalın bir örtü ört .•. 
laıar Lir Rraıner :ı a . altuıda nıuh· vori atlann yanyana koımuı koıu- 13,5 lira vermiştir. ta. bırakılmıştır. Bunlardan b~o. rruJ- Es1r1mln uykuyn ihtiyacı vardır. Se-
Mekteplerde ı,· etni hazırlabnıfb. larda tahmin yürütmenin güçleıme- BEŞİNCİ KOŞU: lan bir hayll ilerlemiş olan tlç me- sını kesecek vo uyuyacak, 
~ın nıetod~ 1r t:ı'~ kadar, bu ki· sini intaç etmiştir. 1800 metre mesafeli bu .koıuda: murla 1kl iskeleci ve künyeleri bozuk CellAd, Osmanın il.stQne blr klllm 
da..eainde tecbia. nif ve ıablablan BİRiNCi KOŞU. 1 - Karanfil, 2 - Dandı, 3 - olan 1k1 memur da kadro harlcl edil- se~an sesini kesmlştı. Bu sevginin 
AYni ~er f!tralırı ltad b'!-1unu1muıtu. f 600 metre m~afe üzerinde ya- K?misarj . Bu koıuda. g~nyan ıoo. mlştlr. .!OllU ölllmle de bıte-blllrdl. Zira, Şa-
YekiJiıiince • a, Yıne Maarif 

1 
li k d 1 Elhan 2 _ plase 175 kuruı verml§tır. Eski Haliç şirketi muduru B. Ha- bakanın bir' kere g1.Tllel1 dOnmü§tÜ. 

ını.tı. Renif hir anket a ıl pı an u oıu aH: - B k d ALTINCI KOŞU san, Denlzyollan ldnreslne enspektör - Seni benim elimden Sellm blle 
cB ç • Poyraı:. .3 - evet. u oıu a : . • • olarak alınmıştır. alamaz ... Bunu h!sscttlRlm dnltlka.da 

la u ankete, dört - kad gany:ırı 100 kuruıı vermi~tir. l 000 metre mC9afe üzenndekı Denlzyollan idaresi ilk 1§ olarak knnını içeceğim . seni sağ bırakınıya-
a cevaplar verilnıit~ .. Aar rapor- IKlNCl KOŞU: tay Jı:oousu ıürprizli netice vereli. Haliç vapurlarından yedi numaralı cağımı 
Yl'ıca teksir edile ek • H~an da J 400 metre mesafeli bu ko111da: 1 - Demet. 2 - Buket, 3 - Cun- gemiyi istlnye doklanna tamlre sok- Diyordu. Ccll!id tekrar bahçeye çık-

•ına dağıtıldı A-~ kornııyon iza. I Gu"'Jg_. 2 _ Süleylc 3 _ Ku- gadin 4 _ Karabiber. Bu ko~uda muştur. Mevcud gemiler birer birer mı•tı. 
>'a. .. y • IUU(aradaki 1 - "'"Y• ' ' • • '-- esaslı .surette tamir edilecek, milten- " 
50 

°.~~en ve rnüteh top anb· nq. Bu ko§Uda ganyan 150, ikili Demet iki kuvvct1i rakıbı ~rııaın- kiben de yeni bir tarlfe tatbik olu- Osman yattığı yerden yavaşça bnşı-
k1'' ~tirıtL: etti K ~ olarak bahis .300 kuruı vermiştir. da büyük bir muvaffakıyet elde et- nacaktır. nı kaldırarak: 

:lceı-e mevzuu ı,iİJı,.~~Yonun m~- OCONctt KOŞU: mi§tir. Ganya~ ~50_. pliae 800. v.~ Haliç idaresi memurlanna. verilme- - Şabaknl dedi - benim kanımı 
..... R~ ··er old -

8 
~da•- 2000 metrr mesafeli olan bu ko- 275 kuruı. lkilı oahış 47,50, Uçlu sı teknrrür et.mlşk,.n, idarenin henüz akıttığın zaman, scnı sağ bırakırlar 

•urlt u um b ti . · mı sanıyorsun? hir Rr&nıerinin • ib. unaae e e şuda: 1 _ Mimoza, 2 _Mil, 3 - liahia 51,50 iira vermı,ur. Şth'nyı devlette tedklkte bulunan beş Habeş dUbcrl, Osmanın başını,.,..,...,_ 
1 1nde Yazıl ne R ı esaslar da· bin liralık vergi borcu dolny:ı.slyle ve- dı: ~ 

rüıüldü. nıaaı lazım geldi&-; ı~- y •• •• b k 1 rtlemlyen lkramlye; vergi dava.a 1da- fi ... ...- - O zeı ve sevimli ert:ekl Ben, se-
f •ııa.tıca nı zUl uzme musa a a arı re lehine halledUdlğl takdirde tevzi ntn l'ilümtlnü gördükten sonra, zaten 
ı::~~i.kelinıe ~~il~~ef:~·b:iı'i: olunacaktır. =~~am .. Derhal sana kavuşmak 

«Bir, bir b Taksiler Ve sağ ellnl uzatarak: 
aiL uçuk asırdan},e • kli JOS {İ Ü • • k f f • ., • - Şu parma~mdati yilzUQü görüyor 

~ ~~ e::kit ~en Y~:U b~ yüz{lc n n ıştıra e ıgt Koordinaay· on heyeti ~ıt~~nd~~~se~~:~::Fı!;:;:c;:~ 
tüııtik de ·ı ektedır. Bu da len• ld >"on~ bu ~ddil ~il~ıidir. Komia· yaTRSlar cok gÜzef 0 U kararinin bugün bildiril- le~~~ sordu: 
çok azası h L~ aatifade eden bir , • meıi ümid ediliyor - Ne vat o yilzilkte? 
lerini aaıl er UGJıse dair yeni ıöriif· - Bir damla. zehir .. 
lunda cidadttılar Ye Rramerimi.z hak· İstanbul su sporlan ajanlığı tara- Türk bayrak yarışı: 1 - Oala~ray ••• 
mas . en faydalı kararlar al tından tertip edllen program mucı- takımı 6.2, 2 - Beykoz takımı Koordinasyon heyetı, tek ve çift R I d - d 
da ına unkan verdiler B ın ın· b!nce yüzme ~piyonluk seçme mil- Kule atlama: ı - Sabri (0. S) 63.38, numaralı taksllertn aynı günde 4ıe- em e mey anın a 

• llblahJllt da .. . .• u meyan- sabakalanna dün de Moda yüzme 2 - Kemal (B. H> melerine knrnr vermiş, bu karar rad- asılanlar 
ııısbette, Türk ç~~umk\111 olduğu havuzunda devam edllml.ş ve bu su- Küçükler i:rı"~ ~~~ı':!~~di~ı .r:::~ Muharebe, şehir 1çlnde bütün fldde-
Rustm:. Yaklaştırıı arınan dil duy· retle seçme mttsabataıan ıı.tbayetıe- ftç gün geçtiği halde elln tek ve çl!t tılP devam ediyordu. 
lem üzerin t . mış ve İyi bir aia- nerek finale talan yüzücüler belll ol- 200 serl>es: ı - Bedri (B. Z> 2.40.4, numaralı taksiler ayni günde ifllyeml- Yerillcrle Çerteslcr evlerine kapan-

liocam e ~P edilın~tir. m~tur. Mlliıabaknlara bir gün evvel 2 _Necdet m. B> yorlar. Dlin, günleri olmadığı halde mı§]ar, sokak muharebesile Türk or-
- Ok a11&or uın: olduğu glbl yine bilyük bir sporcu 100 sırtUstn: ı - Bahaeddin <B. Z) l41emeğe kalkan blı'bç taksiye der- dusunu pUskurtecelkerlne 1nanmışlar-

tecfr· • • ~ arunızda Kl'&rnerimiz• talabah(tı !§tlrak et.mi§ ve yilzücü ı.!4.1, 2 - Nejad (0. 8) hal ceza kesllm!~tlr. dı. 
~11~~ .fikrinizce nasıl ol 1 ~ adedi 105 ı bulnıu§tur. nazı müsabn- 800 serbe.s: ı - Keınnl (O. 6) 13.51.5, Biltftn taksilerin aynı giln zarfın- Tuman Bayın yeğeni Hayre Bay 

• ~ ıenedenberi b .ma 1 talar yilzilctllertn fazlalıR'ından iiç 2 - Nejad <B. Z) da tşllyememelerlnJn sebebi. henüz bu <Hayri Bey) Kahlreye nll olmak eme-::k zryade m~lnl) olduy enanı de sert yapılıru§tır. Oalata&aray ile Bey- Türk bayrak ynn,,ı: 1 - Beykoz ta· husustak1 t.ararın vlll'iyete blld1Hhne- lJle Selime Tuman Bayın yakalanma-
etimi.ze getinnek ist ~e mem. ~oz tıüplerlnden maada Haydarpaşa, tımı ue, 2 • Galatasaray takımı mlş olma.sıdır. Karar yazılı olarak sı için şlddetll tedbirler alınmıısını ve 

•1'1"aıner metudoıt e mesele IstıklA.I, Boğaziçi ve Ticaret lbes1 yil- ••ft o 1 t da dört b1ldlrilmedik"e eski •ft-ft rl"ye• '"dil- şehri 1htil~le verenlerin idam edllmc-
nı:ı Lizde d~.. meselesidir. Yal- ztıctllerlnln glrcUğt mftsa.be.kalarda §U Kule aı.wma: a a asaray n , ,. ...,....,.., .. ~ "' 
1..• "'KU &arpta d L Beykozdan w ttlayıcı tinııle kalllll§· mektedir. Knrann bugün bUd1rtlme- slnl tavsiye ediyordu. 
11ır ~~an ~ır. Fwı:~ ıahada dereceler ahBn~ışt!~k: ] lardır. Son olaı:a'k Galatasaray takı- si ümtd edlUyor. Zaten Selim de şebrl AsUerden te-
n .... .,.. •. tıptaki « • • •anası- uyu er mı, Beykoz ve Kadıl:öy Halkevi ytı- 1 1 mlzlemek için ~ddet .slyasetını ele al 
naab ~ çoktandır tarih~eı erbaaıt 2~ sc.ıt>es: ı - Mustafa. <O. B> 2.42.4, zUcülcrlnhı muht.ellt takımlle b!r su Günün Ansiklopedisi mıştı. 

ugun Yeni b. fizik &rqmışıa ve 2 - Ismall <B. Z> topu milsaba'kası ya,pmış ve bu mil.sa- Mustıı.fa Paşa kolundan şehrin garp 
lheydana ıel 0 • ve Yeni bir bla ıc:!..,~tlsttl: ı - Fuad <H. P) 1.26.2, baka muhtelit takımın 8 _ s galebesllc semtl tutulmu§ ve padişah Mustnfa 

1ı. .. cfi1i cevh:7:eıi :~ ~-= 2 iw ...!!!·: s~ - ibrahlm (t.tıklAl) neUcelenınl§tir. Şampiyonluk final Viazma mıntakası Pa~a~~kavemet gösterenleri ele ge-
ıınucu~ •-ıas· ik -am....:.. . d 24.43.4, 2 - Mehmed <O 8) miisabablan 18 - 10 ağustos tarlhle-diJ• " ... ...u. yerme e · r1nde yapılacalctır. Dunkil Alman tebliği, Vlazma'nın çlr1nce hapsedin. Onlan bir arada 
d arı Psikolojik ve ıosyolojik eaaaına O _ garblnde ve cenubu garblslnde BoY- Jdo.m ettireceğim. 

u:::ı':; b1 yeni ır~er- retirilmek K Ç0 K HABERLER j Beden terbiyeai mükel- ;:~~r~a~en~n~~1~a~~ı:~~~:ır~~ ~:,~:~~ ı;~ğ!~~~~ ııe Mır 
ede ek· nun vucudune teıhih lefleri d ki ] bildiriyordu. Ferhad kolu dnhi çok §lddeUJ 
leri rı. • eski "1'&mer, etleri. kemik- * Karagiimriikte oturan Osman ı.s- arasın a at e· Viaznıa, smol~n.sk ııe Moskova ara- çarpışmalardan sonra, nUııı.yet Skln-
•-rr' ~~irleri, damarları ve kanı ayn =de biri, dün blnmlf olduğu sır- tizm müaabakalari sıııda, Smolensk'ln 150 kilometre pr- et gUnU a.t§amı ~hrln büyfık 

ı 1JOlerek tetkik ed rd" • • - Edlmekapı tramvayı durak ye- tındadır. Harp tebliğlerinde ilk defa .aemUerlnde ayn ayn tutunmuş-
lae, L•·tu··n bu _,__ e ı; yeıusı rinde durmadan lnm .... ı...+ .. -ı., fa- Beden terblyes:l mtikellenert ara- 1 v•A- lar, cephe alarak, mahalleleri tara-

uu -.amd h uJ eJ ...... ... ...... ....., dakl ti olarak bu tehrln tsm.l geç yor. >AUl•a, 
~anlı v.. d • uı ua e ı en kat münuneslnl temln edeıntyerek snı a et.tzm müsahatalan dün Smolensk vUAyetlnde bir kaza mer'ke- mata. başlaml§lıırdı. 
Cra u~ u. tetkik eder. Bu cihet, düşmft§, raratanm~. Fenerbahçe stadında büyü)c bir tala- zidlr. Dnleper nehrine a.tan Via.zma Bu mada YaTil'Z ~hlr karşwndakJ 
~ rner ornıayonunda iyice anlatd * Evvelki akşam Em! _ .. balık 6nilnde yapılmıştır. Milsabak.a- suyu kenanndadır. Nntusu 40 bln ta- tepe tlzertnde bulunan eKıun Yu-
len ve benim tarafımdan ileri .... : kasında dilWnl k.a nonu mıntıı.- dan evvel bir geçld resmı yapan mti- dardır. 16 ncı asırdan kalma tlllsesl, sut.. [IJ u l§Cal ederek buraya ka-

Tefrika No. 17 Yazan: İS~"DER F. SERTELLİ 

rin!n llçfin gunu Knlılre t m yle 
Türklerin eline geçti. 

Mir Ferh d, K:ı.sn Y f ceı r k· 
- Şevk Ulm, şehir tam ml;}l 1 

gal edildi. MuJdcler o un 11 

Dedi. s Um, bulunduğu sar yuı t -
raçasmdan ell rlnl g e kııldırnrak 

Allahn şükretU · 
c- Tannm, bana. bu büyük gü

nü göstereceğinden emindim. Sann 
hamdo1SW1. 

Ferhad beyin omuzunu ok~dı: 
- Ayas ynralannuş diyorlar .. doğru 

mu? Yok.sa öldU de benden m1 saklı· 
yorlar. 

Dlye sordu. 
M.lr Ferhlld: 
- Hayattadır, şevketlim! Bu sabah 

onu ntln dolll.!Jırken gördllm. o da 
neredeyse ayaRınıza yuz süıme~e ve 
efendimizi tebrlke gelecektir. 

Dedi. Aradan çok geçmedi. Sarayın 
kapısı önünde bir atlı durdu. Fer
had bey gelen atlıyı tanıdı: 

- Işte, Ayas bey tam vaktinde yc
llşll. şevk Ulmt 

Elraz sonra taraçaya koltukla getiri
len Ayas, artık ayaktn duramıyordu. 

Yeniçeri al1;ası, pn.d!şahı ·gorunce 
gozlerl sulandı: 

- Yedi yerimden yaralandım, şev
ketlim! Fakat. efendimizi tebrlke gel
meden duramazdım. Mustafa paşa 
alıkoymak istedi. o şehrin muhafa
zası için k.nldı, kulunuz ata binerek 
buraya koştum. 

Deyince, Selim bu hAdlseden çok 
mıiteha.ssls oldu: 

- Yaralnrını s:ırdılnr mı? 
Diyerek yanına sokuldu.. tiç kere 

alnından optü. 
Ayna bey: 
- Hepsi sanlı, şevketlim ı dedi Fn

kat, bir tanesi ağırca. galiba. Sol ba
cağımın üstilnde.. beni yüriitmuyor 
At fistünde güç gelebildim .. neredC'y ~ 
yolda Nllc dilşcccktlm. 

Yavuz elini Aya.sın omuzuna vurdu: 
- Boyle merd ve cesur insanlarla. 

sefere çıkan Selim, Mısın ?..aptetmc
den dönebilir miydi? Kocn yiğit! 
Yedi yerinden yaralandııtın halde 
heykel gibi hllli aynkta duruyonrun İ 
Senin ve arkada~lannu1 bu yararlığı
nı unutmıyacağım. 

Padişah, adamlarına, Ayas beyi sa
rayın en tyı ve havadar bir oda.sınn. 
yatınnalannı ve yaralarına bakılma
.sını emretti. Yeniçeri n~nsı işinin ba
şına gitmekte ısrar gösterdiyse de 
Se1lm onun SO'/Jerlnl dinlemedi; Aya~ 
beyi havadar bir odayn. yatırdılar ve 
muvakkaten yerine bir bn.şkn.sını gon 
derdller. 

Bu sırada Hayre Bay, pad şahn şu 
fikri veriyordu: 

....... Şehirde korkup saklnnanlorın 
sayısı binlerden 1'azl:ıdır, şevketlim! 
Eğer bir umum~ ar Utin edecek olur
sanız, herkes bunıı güvenerek meyda
na çıkar. O zaman lls!lerdcıı Jcnp 
edeıılerl kolayca yakalayıp imha et
mek milmkun olur. 

Selim catrı umumi. fikrini kabul 
etmekle beraber: 

- AfledUmlş adamı ben tekrar 
tecziye eden~nı. Halta karşı, o 7.a
man, sözümde durmamış olurum. 

Dedi. Hayre Bay cevap vermedi· 
o, kendi rakiplerin! padişah tuvvrtJy: 
le ezdirmek istiyordu. 

(Arlıası var) 
ili • ~a.ıner inlmahınan e eki ıuru lı:ontrolil ılmıJ arın panm.a. aaaU keller atletler, beden terblyMI umum demir, deri fal>~ d~lrmenlerl ı:a~Ah lkurmuıtu. HAdlsatJ buradan 

tçın a.n.im· t g rç eınıe- ta yap ve yedi düillnm, müdürü namına amiral Fahrt 'Ye ts- tatıp ediyordu. 11) o , .. n1an t1SaJibaddin nisan. 
ı.ıuttur 1 emcnnilerde bulunul· pannıa saatlerinin gelme.slne rağ- tanbul bfilgesl mftdürü Feridun tara- meşhurdur. Ertesi ~un, -yani oehlr muharebele- denmekle maruftu. 

t
-:- .Anladı%-.... ki =~~ l~~tlan görüldüğünden tından tetllf edllmfoler Ye bundan Mu" ·esslf bir o··ıum ._ ............... mıınnttNtttı•••ııııınn--"·-••H-tt-11111mttUtt111u11-1111ııt 

ı 
1
._ • ııı;un, c;ocu annu.za: _._ 1!!11 ... 1~1 da ceza za.bıUan tan- sonra müsabakalara geçiJm1ftlr. Elde 

L• - ... iaınihas ııfat • fiil • AU.ll ~ ... r. edilen neUceler müptedi atletler için Teşekku". r ! lnsınıJarla ~~ ~:. » '!9 * "Dlln, yapılan beledi zabıta kon- çok ftmld ver1c1 mahiyettedir. E.sk1 83.draZamlardan A'Ylonyalı 
aıı iati Og--..umemeaı· trolunde N.l§B.ntaımda bir tınndan 100 metre: 1 _ Koço (F. Bl, 2 _Dana Ferid pap.nın km Emekll general MERHUM Renkamm batında , icrası hayati bir 
hölü~:~unuz.l Buna mUbbiJ, den altını§ setız adet noksan etmek mü- 200 metre: 1 - Koço (F. BI, 2 - Fotl Halli Bedesin retıtası, Tokyo bllyü.t Sadıkzade Ru .. en'in derecede elzem gonılen ve fntnt tntbl-
ca.lc? ne erden mürekbp o)a. sadere edllm1f, Yilksekkaldınmda bir 400 metre: ı - Fotl (F. B), 2 - Kemal elçiliği tklncl Utlb1 YümnU Sedesln 'S' ki imkı\nsız oldcfu telftkk1 edilen son 

Ah fırın pislikten, Ağahamamında bir 800 metre: 1 _ P'oU (F. B), 2. Cevdet annesi M EVL Ü O U derece mühim ve çetin bir tashih nme. 
L·ırı .. ?'ed Cevad, •"--~-·un=· fırın birbirine bitişik etmek çıkn.r- 1500 metre: 1. Nihad (E.B), 2 - Nurt BAYAN SENİYE SEDES llycslnl, kendlslne hfts hnznkat ~e dl-
aç ., ıs il unun... ... makt """-·- uzunca bir hastalıktan sonra. yapılan Sev-"1i babamızın habra· rayetle ve tam bi ffa'-' tl 
b·ır tan'" e Yeni n-r-aı:~ es-inden an, .cuuuığa ve Yenlşehlrde bir uzun: ı - Kenan <B. Z), 2 - Koço 11:u r muva i.l.A.lye e ıra 

b 
-. "''"5• ,... fınn bel d1 •ftllm .n l (A H) 2 Eltaf tedaviye rağmen, pazar günü gözle- ama ve kendisini tanıyan ve etmiş ve bu "urctle hnst.,...,ızın h ~at e ana hediye etti. Şifahen e ye .... ~tına riayet etme- uç adım: ı - Kemn . , - " ...... nya-

d
;._ _ tıklarmdan ,

0 
.. yle b"ır ~--- edm" • dlğlnden Papasköyilnde, bir tınnda El bombw: ı - san (B.Zl, 2 - Recep rlncenlazedünsıya.!'~=ngün~. ~: anenlerin kalbinden hiçbir tını inde etmekle bern.b<'r bu ıevknla-

.... •mır da mobztll mlkdardn hamam böceği -txıoo bayrak: ı - Beykoz tıı.kımı, J- -· zaman silinmiyecek olan ba· de ameliyatın muvn.rtnkiyetle b:lllnnl-
Meınıek .. bulunduğundan hıı.k.lannda. oezn za.- 2 _ Eyup tıı.kımı ye camllnde öğle nam.azı kılındıktan bamaz S.ddaade Ruıen'in ınası hnst>blle dünya cerrahisi ınbva-

W.bı ret· ete .oyle bir RTamer inkı. bıUan tanzim olunmuştur. Blslklet: 1 - Sıı.brl <Topknpı) 1.1, sonra, Rumelihlsanndald ıı.lbı mak- Mevludu seneyi devriye ve- cehesinde Türk tıp !tlemlnde haklı ve 
)'e lcact ırnıek istyor ki mesela timdi- * Dün Galata nlıtımıuda oynn- 2 - AlAeddln beresine vazedllccektlr fabn,.. tesadüf eden 28 tem- şerefli blr fnhru curur kauındırmış 
.. ıJ.. ar sar{ lôtapl•--m - ıonuna makta olan Kiiçfikpaz:ı.rlı on yn"la- BAYANI.AR: Tanrı garikl rahmet eyleye olan Hnyd:ırp:ışa Numune ha t:ı.hnne-
- .. n h .... ua -. da '"" muz 941 pazartesi l(ÜnÜ öğ- si harlc!y fi D O t bİd-' ve iç ehemmiyet verilın· nn Nlzameddln lsmlnde bir çocuk 100 metre: ı - U.tıre (B. Ş), 2 - TEŞEKKÜR eşe r. pcra or Sayın Bny 

ca.ıa.~ı..n tedrisata b ıyen m1lvazenestnı kaybederek dcnl:r.e düş- Melek le namazım müteakip Yeni· Feridun Şevket Evrensel'e kam can-
~ lüZUnıuna lı • qlansm. Ba- müş, etraftan yetişen s:ındalcılar ta.- Uzun: ı . LAtlfe (B.Ş), 2 _ Hllsnlye Aile relslmlz sabık Maadln mtidürü camide okunarak merhumun dan dogan şahsi ve nilevt şükran ve 
IUI• cürnJeJ .anı. Sonra denler, rafından kurtanlmıştır. Yüksek: 1 - Hilsnlye (Z. B), 2 • umum1sl şevket KQngii'nün Te!atı a.zİz ruhuna ithaf edilecek mlnnetıcrlmlıl Ve hastnmızın tedavide 
lardllll da erle .. tik.ı edecek; on- ""'"'"""'"'"'"'""""""""'"""'"""'"""""'°'"''"• L.\tlfe. münasebetlle gerek cenaze mera.slml- ve hatırası taziz olunacağın- kaldığı mliddet zarfında hastahane 
lecelrtir. ·,~-~y~ür~eplere geçi- zarfında mukayeıdi bir tekilde tale- 4Xl00 bayrak: 1 - Eyüp takımı, 2 - ne bizzat Sştlrfık etmek, eereUe tel- duı arzu edeolerin t.aıeri ba~tnblbi Ue cemıhi muavlnl ve nsls-
..._ • verdıgı rnasaller arasmde beye öjfttilecek Bu _....... • aDer Beşiktaş taltımı. graf ve mektupla. beyanı taziyet ey- rica olunur. tanıarı tnratından gösterilen fenni ,.e 

aeQo karilerime v • __ ,_.__ ... sııuı iDii Kazala.nn mftkelletleri arasuıda lemek .suretUe acılarımızı ta.bnt et- lruani fevkalade alil.ita. ve ihlimamdan 
~.•!>ün aöyJecli~::"Y.?rumld.: Fa. ~~~ ~anılacalıalil • V~ Eytlp, tıüplertn mtıkelletıen arasınd& met Jiıtfunda bulmwı muhtetlem ak- Merhaman Refikuı ye dolayı kendllerlne teş!kkurlerimizl 
-~ IÖaııla ·-- guze 1• ve 111111U1D1 -uu tam eve canldıiil• .ırenerbabçe b1rlnc1 OlmUf n bedıen raba ve dostlanmıza arzı tefekkür sayın gazetenl2le alenen lbl!l.~ eylerne-

"e 1~ -c:..._ rizeldi:ıt Kibİ birbiri- ıençlere kawatac .. bir metod. teri>l,esl mlkUlrli B. Jl'ertdun kupalan ederiz. ll bl~ borç Ye Vazife telAkkl etılltiml 
··--. blıpJan. ayni den (Va • Nu) ır.eraslmle vermiştir. KÜNOfi AİLESİ OKTEN A.iL!:Si aneylertm. e. K~rimude 

- ol 

J .J 

Ba:f' Amca;J'a l'ire -

~ttt~':1 8'Ün •İstanbullunun harpı _ Yanlıf deltll, İstanbulun bazı! _ :ratat Kaciıköyden PencHte t:a.-ı _ Orada doluı> bttyiyenler clb1nllk,j - Hattll blı akraba çocuğuna, l)ğ-ı ·- İ§te bl>yles!ne rahattır oralıınl •. 
~1 ... ~ilriine bayıldık bay semtlerlndı& ıeceler hak.lkaten böyte dar olan n .Adalan da ı-;tne alan •· Pi tul~~ ~ezlerl.. ren.sın diye, Ta.tslm taraflarından bir B. A. - Gene rahat sayılmazları 
~;~un, adam kıyak yapıyor btr JD.Oca4ele lle &'tWWI.. bada. mtlcadelo heJeU IQDllDıde. 11&1' tutu 11vı1aiııdl: toplayıp hed17e &O- Bir 1wım hemşerllerln bu yüzden ~ek: • · -. '* llııtllDek ~I.. drdOm.I. t00tt1 ıztırabı 211tnlek 1nsaııda rua& 

m.ı bırakır?. 



·, T rakyada sıt-
ma miicadelesi 
Lüleburgaz mintaliaıin

<la çok iyi neticeler alindi 

LüJeburgar 25 - Trakya.da. sıtma 
mücadele ~A.tı bilytik biz faaliyet 
gösteriyor. Lüleburaz ııunt~da 
merkezden 13, Baba.eSktdeıı 23, İtnea.
dadan 4, ceman 40 köy aıtma milc&
deleslne alınmıştır. Teşe'kkül tarlhln
denberl bu mahallerden 103,562 k1fi 
muayene edllmlş, bunlardan 22,734 
klşl dala.klı, 22,035 klşt de sıtmalı ola
rak tesblt edilmiş kl, cem.t.n 44,769 sıt
malı tedavi edllmlftir. 117 aıesı llOll 

ayı ile 938 senesinde .utmaıı adedl 
yüzde (51-2), 939 sen8'lnde Jilzde 
< •9-1), 940 senesinde yüıııde (31.8> ya 
tadar diıfmiiştür. 

Bu sıtmalılara, f(mdlft! kadar, 2"2 
kilo 960 gram 25 santlpam Jdnln, 1 
ve 2 Yaflildald çocuklara d& S2 kilo 
59'1 gram r kinin, sıt~n -çpt zayıf 
düşmüş hastalara 1,034 :adet kunet 
komprimesi tevzi edllmıJ: kll)f.nl ala
mayan hastalara da 400- adet ampul 
klllln zertedllmiştlr. 

Gene sıtma mücadeleı teşkllitı. era
si ıslahatında da b.,. l.şler gör-

Da•;. Dif' -~e!-1~ .Gri~ "!ma~wm~ 
Neynlji! Kamlık: Ye BöUli k~naıa Derlial K:fleelıi 

lcltıc11c1a' İIDd• s kql. 1ıoa1ı1ıır. f'fAKLlTU:Rl!"'OıN SAıttNIN1ZI· 
Hl'!lll VEROF.:• PULLU ICUTl'LARI lSRARLA. JSUYl~IZf 

Devlet Deniz Y ollari İtletme 
Müdürlüğiİ llanlari 

Umum 

8aY&l'Oll& yatı .için Kanbca koyunda demir mahallinde JSl)tınlacalı illa 
olunan Tranaformatör blnall için tallp zahar etmed111n4en. eblltmal ' 
~ 1941 pazarteal dntı aat 15 •temdit edilmlftlr. 

Bu Jte alt demir ma12W'Slle idare tarafından yerllecettlr. İateldllertn 
şartnameyt gönnelc tbere her gün n eblltme19 lftlrK lçlıı de JUtarda 
yazılı gün ve saatte komisyona milracaatıan. · (8122) 

Sıhhat ve İctimai Muavenet • 
Vekdletinden: 

müştür. Şlındiye kadaı: •ubtfilf mit'!' LJll Tip Talebe Yudaııab TrP n Bcaıoa laada'na& talebe~ U:. 
baJlerde Jl.J,600 uıeWe dere ~ .bul :eclll-* 1mre münıcaat ~ ,Uatlpçtaa .,_ laııla oldal• clbttle 
JJÜ4, 1,227 metre mlk&.bı an c;ut.urlan bundan aonra Vekllettmhıe mttracaat edllmemell Ula olunur. (112M) 
doldurtmUf: 1.155 metı"e mlklbı göl----------..;._-~----...... ---------
cüitsulan boşaltt1rm14.1;.ış0 metre ml- Siyasal Bilailer Okuluna cMülkiyeye• ırirmek ia-
kAbı kanal açtımu.t n 3.38'1' metre • • J -
murabbaı bata.klıt ku~tiurnuuJtur. tiyen lıae mezun anna 

Açtırılmasına ve tarutulmasına Siyasal Bllgller okuluna glret>Umetc Ioin llee mesunu olmak, olgunluk 
!mkıin olmıyan su blrildntllerine ve imtihanını vennif bulunmak ve ;yapılacak aeçme llll&Yml kazanmak lbmı· 
gölcüklere 195 kilo 260 gram Parla dır. Seçme aınanna ~le isteyenlerin namzet t&Jdı Ankarada müease.e 
yeşill ve ııo kilo mazot döktıürülmiif- binasında n İstanbulda Yübelc ötretmen okulunda 20 atuatoetan 20 er
tür. lüle kadat yaptlacalı: ve .ıııeçme aınan 21 eyUll pe~ sabahı batlqacalc-

Bir araba ha,..anlarile 
beraber depizde 

kayboldu 
Pqabahçede Çubu* caddesinde 

oturan, İbrahim Yeşilbfıl t.Wnde bl
rinin sahip bultmduıtu ~t benfrll 
blr yük arabaaı, sürüCi ıYawın ida
resinde denlze toprak dtjrıertqiın dtln 
birdenbire hayvanlar ür.ldiırit ve ara
bayı in.pat yerinden deni.Be ~e
mişlerdir. Yaf&r kurt~Uf. hayvan
lar. araba ile beraber •uya. gömül
müttür. 

* Çemberlltaşta bir ~nda oturan 
Alt, evvelki gece yataıtı ~ne bir si
gara lzmaridi düşürmilf, bir müddet 
sonra yatak yanarak bir yangın tek
lini almıştır. Ht\dl.seden 1ıaberdar 
edilen itfaiye derhal yetiferek yangını 
söndimnilştür. 

* Mercanda oturan tbrahlm Sön
mez isminde bir genç, dün Karaköy
de Ziraat bankası önünden aeçeıtcen 
şoför Halllin tdaresin~ tam100un 
sadmesine uıtn)•arak bir bacatı kınl
mıştır. 

....................................... 

!8 Temrnm ötle ve akpm 
12.30 Program: ve meınlt'lket saat 

ayan, 12.33 Saz eserleri, 12.4ıD Ajans 

tır. Beçme anavının gllnlerlnl, hangi derslerden yap&lacalmı •• ta11t tçln 
liızım gelen evratcın neler oldutunu ötrenme'lt LIUJWmler bulunduklan rer
ıerln Maarif Müdilrlftklerlne ven 11• mildtlrUıtıertnt n Anbrad& sı,uaı 
Bllgtıer okuluna ve :lstaııbulda YilkaK ötretmen okuluna mllracaat et.me-
lidirler. (8155) 

Şirketi Hayriyeden: 
BiLET ÜCRETLERiNDE TENZiLAT 

1 - 1 aiuatM 9.f 1 cuma ..babından itı;aren Üaküdu, Salacak 
ve Harem iskelelerinden Köprüye ve Köprüden bu isketelere yal· 
nız gitme ikinci mevlci bileti 60 para tenziUle 1 O, birinci mevki 
bileti 1 kurut tenzilile 13, S kuruta .atıl.cakbr. 

2 - Üıküdar, Salacak ve Harem iskelelerinden Beşiktaı, Ka
bataı ve Köprüye ve Köprüden Harem, Sat..cak ve Oıküdara ci· 
dit w dönüt biletleri birer kuruı tenzilile ikinci mevki biletin l f, 
birinci mevki biletin 22 kurup aatılacağı aayın yolcularımıza 

· ilan olunur. ••••••••••• 

lstanbul Gümrükleri Başmüdür
lüğünden: 

Satıı müdürlüğünde aahipıiz ve kaçak 
efya satılıyor 

Sirkecide Refacliye caddesi Halı Antreporundakl Satıt MikUirlüitü ile ts
tanöul Beledlyest Mezat Müdü.rUiltündekl ve Kuruçefllle · Antrepoaundatl 
llln tahtalannda asılı listelerde müfredatı yuılı muhtelU cın.a efJ'I, SOı 31/ 
7/941 ve 12, 13, 14, 15/8/Ml günlerinde &aa' lUO da. Otıınrilt kanununun 
1549 sayılı kanunla detlft1rllen 43 üncll maddesi mucibince açllc arttınna 
usıılil ile sat14 yapılacatı tıln olunur. Telefon: 23219 <6301> 

haberleri, 13 Şarkı ve türküler, 13:15 ••• &m• • • • • ~ • 
Karışık program (Plı), 18.3 caz.o . ınon• J rt_ a ec::ı 
band Pi.. 18.30 Serbes 10 daldta, ist m o aY..fıe muvam ten erYJ ar. azan ~da 
18.40 Oda müziği, 19 Mebme- 14 No. ya nakledllmlf olan 
din saati, 19.15 Köy havalan, 19.30 EMı.NÖNU•• ECZANESi 
Ajans haberleri, 19.45 Fasıl heyeti, 
20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Bir halk bu defa. Eminönü tramvay C:ad. 21 No. 7a• tafınıtUftıl'. 
türküsü öğreniyoruz, 21 Ziraat Takvl- il•••••••••••llııiı••••••••••••li 
mı ve toprak mahsulleri barsası, 21.10 
Solo şarkılar, 21.25 Hoşöef, 21.45 Sen
tonik mıizlk Pi .. 22.30 Ajana h,aberlerl, 
22.45 Dans müzltl (PI.> . 

29 'l'emmm -salı .. bahı 
'1.30 Pr~ram. 7 .33 Hafif program 

fPJ .l, 7.45 Ajans habeflerl. B Senfo
nik parçalar {Pl.). 8.30 Erin saati. 

BULMACAMIZ 
1 ') ~ 1 "" ,, 7 ~ Q 1 o 

KUŞ TÜYÜNDEN 
Yutak, 'forpn, Yatak kullanmalı hem keMDlse ft lae111 de 

~:rtı-::ı: BiR KUSTUYU YASTIK 1 URADIR 
Yaatıt 7orgahlan da pet ucwıdar. Actre.: ı.tanbu1 Cakmatoalar 

Ömer Balı otlu Kut Tüyü Pa.brlkaa. Telefon: 2302'1. 

Bey oğlunda aabf yeri: Beyoğlu Buraa Pazari 

Hazinenin nfaleU altında atita ~tanlan Tuamıf Bonolari •bit Ş. 
tanımı.ttır. Bunlar her lıieae19 e1.er14Udlr. ı, 21, 100, 500 •• 1000 Ural* boo
noıar thrac edllmiftlr. 

Bir Taaamıf BonOIU almalc hem paraniza lJf bir fak temin etm*. hem 
de mllll mildafaanuı artan ttıtlJqlaruıı brfılamak için dmete para MU 
etmet demektir . 

Bonolar Hazlnentn kefaleti altındadır. JU.m.Uln.e mahsustur. Bonolad 
blltQıı bankalarla fl.h " aJanalarmdan, Mllll Piyango tdanelnln ;teaml -... 
t11 llfelerlndln, banb. OllDaJ'&?l yerlerde MalaNldd•rmdall alabUlnılDls. 

BONOI;ARIN FAiZi PEŞiNDiR. 

3 ay vaileliler bir senet-le ''fo"' .. lais ptirir~ 
6 • » •. • '%"' 5 1' • 

·ız •. • • • .% ... s ... • 
Faizler bono eatm alınırken bono JciJmetlnden ttml1 ed11mn auretlle J)ella Meni!. Yani b1r li1nl 

liralık bir bono ~in M lira verecek n buna mukabil bir 1ene mnra 100 lira aıacınma. 
8 ay ndell 100 llraht bit bono lçln 9'1,5 lira verecek buna mutabll aiti IJ' IOllra 100 Un. ekle Mfıeelllll" 
1 ar ndell 100 llraht bir bono lc;in 99 llra nreeek buna muJr:abll ne; ay IOllra 100 Ura. alace .. nı&. 

PARANIZ DAiMA PARADIR. 
Bono almak için Yenltltnls para tial!tl•nmıı dellldlr. Yalnil adı detltmlf n lbDe ayn bir fQda teadO 

Vade dolmadan para,.. ihtlyacımz oıuı-. herhangi bir blnb.Ja mlraeau ederek bOao falslnclen JOlllıt 
daklıiık ;papmat IUl'etlle bonOJU derlıal 1*onto ettlreblllndnls. 

Paranizin en emin &aui Devlet liaaaıidir. 

Devletin kaaaıi hem Iİzİn paranizin, liem lopru bltf(nl-. 
ve iatild&li korur. - · 

Elinizdekini iıraf ef meyiniz. Para artliriniz. 

Bununla bir TASARRUF BONOSU aliniz. 

7 Ağustosta 
cekilecek Milll 

!!!l~üldeki 
ikramiye adedi çok 
fazlalaıttrilmiıtir 

Millt .Pi)1l'n80nllft' 7 aiuıto.
ta, latanbulda çekilecek Millt 
Piyangowna it~ ·ediniz. iki 
liralık tam biletle (20.000) li
ra kazanmanız ıkabilcilr. Bu· ıu
retle bile~ .için verdiiiniz para· 
nlİl ( 10.000) mialini çıkarabi
lirsiniz. .Size hangi ihtimal bu 
kadar fazla bir klr temin ede· 
bilir. 

Bundan bqka iki bilet aalu"bi 
onar bin lira, dört bile't ..ahibi 
beter bin lira kazanacaktır. 

7 inci tertibin bu birinci oe
kilitinde orta büyüklükteki ik· 
ramiyelerin adedi de çok arttı· 
li'llmıı ve bir ~ok ltim9elerin ka
zanınaaa Ye aeTinmelİ imUnla
n hazırl&llllllfbr. 

Çünka aynca kırıt t111De 
(2.000) lira. kırk tane ( 1.000) 
lirııa aeben tane (SOO) lira 
dört yilz tane ( 1 00) lira: C:lört 
,-üz tane '(SO) lira vardır. 

-'------- Beıiktaı Şeref ıtadi toprak teaviyeai ve Dart bW kiti ( 1 O) lira bza-

Drenaj kanali intaıi açilE eluilbne ilam ~~j>!~!.. 1c: ~ t~ CIJM.ill~~ı 

4 
Beşiktaş gençlik klübü başkanlıgıv ndan zuıeın•m. bilet için ftrdiii 

(2) firarı aeri alacaktır. 
ı - 8efltt&I Oenc;lik tıilrll tarafmdaıı raptm1acak Be uatat lenf 1&14- Bu ..ıer 4alıtı1acak ikraml-

yomunun toprak t.emyeat Ue drenaJ tanalmm lnllll 111 avık eW!tırn.,. ~-- ,..ktna ( 480.000) Ji.. 
konulmUftur. . rqa 1iaJil olmaktadır. 

t - it. fthlt tlnt fJ9lll berine olup llk Dtlf tutarı 2l'r9 Ura a im- iki lirahk hlr biletle talihlnid 
rQftur. d 

----ı--ı 

3 - ihale 28/Teuıına/Ml taıthlne mlllıdlf ~ ltbıtl lld 1' d9 91ılliıiieniifiiiiİlll•••••"' 
Ta.t.Slmde Sırwrvller ~esinde tll.D iT ıımaaıü beden ~ ı.a- "" 

---ı-ıı--ı-• 1 bul böigeal blnaaında faPl)acaktır. 
4 - Eksiltmeye lftlrllc etmek late1"Dleı1ıı lbale taıthlDden - • 1 au 

enel bölgeye mtıta.caatıa bu nnl IPOl'llbalı lfled ~dair nmı! 
veaaik ibraz ederet eh!J.nt "8ltall aJmıtın eıantır. 

Solıtan sata ve yukandaa app: 5 _ Et.allt.meye gtrecetıerm :rutard& JUlll ihale tarDıbıde ft JUOa 
1 - Ihzar etmek saatten en ıreo bir aaat enet ilk teminat beclell ol.la 118 Un. rr 1can1ld bCli9 
2 - Tefrik ederek. muhaaebeatne yatırmaıan llzımdıl. 
3 - Zırıltı yapan. 8 - Bu ite a1d proJe, tealf, femıl l&rtııam. ,. ..ır enak 1ubrda ld-
4 - Bir nevi balık alı - K6yiin reaı yazıtı İ.stanbul b6lgellDden aımacattır. ctMI• büyüğü. _______ ....;. __ ....;;;..... _______________________ ,_, 

5 - Tersl cemi edatı - Ba§Ula ıKı K • l k D 
gelirse bir meyvadır. ~ ıra ı ep~ 
N 6ta- Tersi dalgıçlık yap demektir - Panpltı tramvay daralma 1 da-

~ • Ayağı soğuk de~l ldka mesafede he1197e elnrlfll 
s = Tersi tadad dem~ktlıl - Hafta- der; kiralıktır. Panpltıda Tan al-

nın bir günü. nemasına müracaat 
9 - Taharri et - Tersi etlidlr. 
10 - Inan!Xl1' - Blr vapur ldareml

Ziıı eski lsmf. 
Geçen bulınacamımı baD1 

Soldan sata ve 111kal'lllan atalı: 
ı - Makama, 2 - Abus, Akala, 

3 - Kuau.s, Tir, 4 - Alker, MU, 8 -
Uranus, 8 - Naa, Nahire, '1 - Ak. 
Muhafaza, 8 - Nu, Nahi;ve,. '1. -Ak, 
Yanıl, 10 - Yar, Cezalı. 

Yer deiiıtirecelC 
kiracilara tavıiyel 

Mtam0 m K0c0K 11.AN
IARf m dllrk•tle ........ 
ltendinla • elnrltli ~ 
yorulmai:lan bulabilinla& 

T. 1 Ş BAN KAS 1 
ICllÇlilt tcuaııal lie.aplari 1941 ikrami~ 

KBŞIDELBR: t Şaltat, 1 Ma119t 1 ~ 
1 bdneHetrln tallhlerln4e yapdır. 

lHl IKRAMtnLERt 
1 adet !000 Llrabk == 2000.- IJra 
1 • 1000 ,, = 3000.- . ,, 
1 • 'J50 • == 1500.- ,. 
1 " 500 • = 2000.- .. 
• • 250 ,, = 2000.- • 

IS • 100 • = 3500.- " 80 " 50 • == ,000.- ,. 
300 

" !O " == 6000.- ,, 

-- lıtanbal Nafia Müdürlüğü 
~yı cuma lilntl .. t 111 de ~ulda Nafta MM~~ 
1ı0~,_,,.'-'"'U odM""da (9981.14> Ura btlf bedelll Tablm Uaeet DJPI"""""" 

~J=-BQındırl* İfleı1 Genel, Buaual n ::.dl' 
.. kelU btHA•slıte bun& mtıteferı1 dlter evrat 


