
Fuar için tren yolcu bilet· 
lerinde yüzde 75 tenzilat 

yapılacakbr 

J 

Sene 28 -:- No. 8180 - Fiatl her yerde ~ kuruş 

Smolensk 
muharebesi 

devam ediyor 
Alınan t hl"""" · lcu .e .ıgı ç~vrılen 
VVetlerın ımhası yakin 
olduğunu bildiriyor 

Rumenler, Karadeniz 
aah·ı· d 1 ın eki Akkerman 
şehrini zaptettiler 

c!':°l~ 29 (A.A.) - D. N. B. : 
27 l ra Antanesconun kuvvetleri 
~kı_ernınuzda Karadeniz sahilindeki 

&erınan " h . . . 1 . 8 
1
. yC nne gırmış erdır. 

• <'r ın 29 (AA) Al 
dulan b ı_ • • - nıan or· 

H aşıı;uınnndnnlı~ının teb!ıği: 
tnıın':amen kıtıılıırı Dniester nehrbin 
Bu su~cltmıBt.akasına varmış!ardır. 
ta1l':ımil "e ku esardbya, düşmandan 
dır, • rtarılmış bulunmakta-

ÇARŞAMBA SO Temmuz 1941 

Beyazıd meydanı 

Divan yolu 
çevrilecek 

ile 
asfalta 

Sahibi: Necmeddln Sadak - Neşriyat müdürü: Hlkmet Feridun Es - Akşam matbaası 

Sovyetler 
bütün cephede 
mukahil taar
ruza geçtiler 

Sovyet tebliti 

Şiddetli 
muharebeler 
devam ediyor 

Nevyork 29 (A.A.)" - O.F.t ~ 
Amerikan ajanslarının Mos
kovadan aldıkları haberlere 
göre, Sovyetler §imdi bütün 
cephe üzerinde mukabil hü
cumlara geçmiş bulunmakta- Sovyet kıtalan mukabil 

L dırlar. J taarruzla11 bazi yerlerde 
Alman kıtalarım 

Başvekil 

Ankaraya gitti 

tardettiler 

Alman tebliği 
Viazma mıntakasında 

mühim şimendifer 
levazımı ve tanklar 

tahrip edildi 

Berlin 30 (Radyo) - Alman 
başkumandanlığının tebliği: Viazma 
civarında ileri kuvvetlerimiz timen
difer he.ttına vasıl otmuş, burada 
hattın iki tarafında mühim şigıendi· 
fer levazımı. bir zırhlı tren, Sovyet 
kıtaatı bulunduğunu görmüııtür. 
Derhal yapılan taarruz neticesinde 
1200 vagon, 1000 tank. birçok le
vazım tahrip edilmiştir. 

lngiltereye 
taarruz 

Ukrayoadıı h k" v rn nre nt durmadan de- Smolensk meydan muharebesinin cereyan ettiği havaliyl 
S etmektcd · S 1 

B. Refik Saydam hareke
tinden evvel Reiıicümhur 
tarafindan kabul edildi 

Mo.kova 30 (A.A.) - Bu sa• 
bahlô Sovyct tebliği: 29 temmuz 
günü Smoleınsk cephesinde fiddetli 
muharebeler devam etmi§tİr. Sovyet 
kıtalannın mukabil taarruza giriş· 
meleri Almanları ağır zayiatla mev· 
zilerinden tardetmeğe sebep olmuş
tur. Jitomir, Nevel ve Novorzev is
tikametlerinde harp devam ediyor. 

B. Churchill böyle bir 
hareketin muhtemel 
olduğunu söylüyor 

ınolensk istik~~1et' tda in h..\~tının gösterir harita 
esnıısır.d • ın e yarnması ============================== fstanhul 29 (A.A.) - Yalovn.da isti

rahat etmekte olan Ba.şvekll Dr. Refik 
Saydam bu sabah İstanbula gelm1,,, 
do~rucıı Floryaya giderek Relslcümhu
rumuz tnra!ından kn.bul edllntlşttr. 

Sovyet hava kuvvetleri kara kuv· 
vetleriyle işbirliği yaparak Alman 
motörize kıtalanna, hava meydan· 
)arına taarruz etmiştir. 21 - 26 tem· 
muzda 5 1 Sovyet tayyaresine mu· 
kabil 7 4 Alman tayyaresi tahrip 
edilmiıtir. 26 temmuz gecesi Mos· 
kovaya yapılan taarruzda evvelce 
bildirildiği gibi 9 değil, 1 O tayyare 
tahrip edildiği anla§ılmışhr. 

Londra 30 (A.A.) - (B.B.C.) 
İngilte:e Başvekili B. Churchill dün
kü nutkundc. demiştir ki: tnan gru a 1 tecrıt edilmiş olan düş-

ti!e 
1 
..... h r arıdşimdi umumiyet itiba· 

"" .. , a e ·ı . b 
::irnolcnsk' 1 mı.ş ulunmnktadır. 
bulunan ~~. şarkındoı ihat.ı altında 
l:alnnı Y k uııda~ kuvvetleri:tin geri 

Bu m l'\ ın a ımha edilecektir 
uaz.zam imha h b . 

nasında l h mu arc e,j es· 
a ınan ar · l . nam ed'l h P esır en ve iğti-

ı en arp mal .• ta,. birk .. zemcsının rnik-
Peipu:ç 0~~~ .~onra bildirilecektir. 

(!· .,o unun cıırbınd b 
u,rnan kuvveti . E a azı 

rn:zlenme ·ı erı stonyanın te-
lcrinıiz ta:~: ~~gu) olan teııekkül
rnışlardır B ınd.?n çenber İçine alırı
... i~ha u d'ul oman kuvvetleri ya-

.. e 1 eceklerdir 
un gece b" "'k . 

lı: e\külleri M uyu harp tayyare 
ları İaşe f abrik oskovadaki istihktı.m
çok m" • alarını ve münakalatı 

ucsaır bi 
tnıırı et- l . r surette bom hardı· 

···ış erdır. 

VoJg .. . d -a uzerın e yalnız 
askeri nakliyat yapılıyor 

N 8udapeıte 29 (A.A ) - O F 1 . 
emzed · · · · · 

len b" ecl gazetesi, Moskovadan ge. 
iizeri~d:cagkaf~ atfen Volga nehri 
olmıyan b~ .~rı maksatlara hadim 
bildiriyor. utun nakliyatın kesildiğini 

Moskovaya 
Yeni bir hava 

akını 
Bir çok b" 1 ınalara bomba-

B. Churchill'n 
bir nutku 

Harp imalatında lierıey 
yoluna girdi 

Londra 29 (A.A.) - Avam Ka
marasında istihsalat hakkındaki mü
zakereleri açan B. Churchill, şu be
yanatta bulunmuştur: cBiz, totaliter 
bir devlet değiliz. Fakat şimdi total 
bir harp tc.şkilatı vücude getirmeğe 
çalıoıyorum. > 

Londra 29 (A.A.) - Avam Ka
marasında B. Churchill, ezcümle şu 
beyanatt.- bulunmuıtur: lngilterenin 
harp imalatında her hangi bir icara· 
şıklık bulunc!uğuna dair olan iddia· 
lar tamamile yanlı§hr. Bundan bir 
sene evvel, alti ay C'VVel bu hususta 
biraz: endişemiz vardı. Fakat timdi 
her ıey yoluna girmiştir. Bize kıy
metli yardımda bulunan Amerikalı 
dostlarımızla çok faydalı itil8.flar 
yaptık · 

Amerika liazirlaniyor 
Port Sheridan 29 (AA.) - Dün 

a~ıam Lavaillacıce ismini taoıyan 
leıyona hitaben söylediği bir nutuk
ta Amerika bahriye nazın albay 
Knox, ezcümle ıöyle demi§tir: 
Eğer biz Amerikalılar tevarüs etti· 

ğimiz hüriyetin muhafazası için dö
ğüşmekten imtina edersek, bu hürri· 
yetimiz malrvolacaktır. Bize yapıla
cak herhangi bir taarruza karşı sonu
na kadar mukavemet etmeğe ve üze

çıkti rimize çullanacak hCThangi bir kuv-
vet tehdidine karoı koymak üzere 

ar dü t .. 
f u, Yangınlar 

h Moakova 29 ( 
''ctrni bir ~.A.) - (O. F. t.) 
28/29 t teblıgde deniliyor ki: 
Clli kadae~U7. gecesi takriben yüz 
"aya kar~ı k~an tar>'aresi, Mosko
)'aPrnar. c hnlınde bir akın 
..,. ~a te;ıebb.. . 1 ,,are daf" b us etmış erse de tay-
at 11 atary 1 eşi ile k 1 a anmızın mania 
Ye taYya ~rşı. aı:nışlar. avcı ve hima
telerinin re erıı:nız. bu düşman tayya
:t\üsaade ~t~!tahta yaklaşmalarına 
lnıılardır ıyerek bunlara dağıt-

He ... 
nu:z: nata 

~ataran Al mam olan malumata 
dırnan t rr.anların dokuz bombar
)'! arelerj~~~resi düşürülmüştür. Tay-
a .ızın zay' t k Al rın ge)· . ıa ı yo tur man-
l:iornbala;ı ~üzel atmıı ~lduklan 
Ve bu ., .. ,dbır çok binalara düşmüıı 
.... ,,uz en y l tiOnliUü k' 

1 
angın ar çıkmışsa de 

baııtırılrn e ıp er tarafından derhal 
ıııtır. Bir kiRı' "l .. t" " o muş ur. 

İzmir _T_o_p_r_a_k-ofisinde 
4 lllernura İşten el 

ı çektirildi 
" ~ir 29 (T vfiste elefonla) - Toprak 
le ~im makbuzlarda tahrifat sureti-
i:otürük~te _Para geçirmek, bankaya 
~dan k bır pnra ile. memurun or
olrnuşt ayb?lması gibi yolsuzluklar 
haseb ": Ofu müdürü Cevad, mu· 
"' ecı F eh · h · A c~rıed mı, mu &sıp Celal, ve 
2tternu ar. Adil olmak üzere dört 
ll"ıtılıaıır~ ııten el çektirilmiştir. Ofis 
leri Vck!e umum müdürü Cemal İş· 
lti~ı.. ~leten idare etmektedir. Tah. 

evam ediliyor. 

bütün tedbirlerimizi almaga ıimdi
den karar vermemiz luzımdır. 

Harp sanayii 
ınaddeleri 

Almanya - İtalya 
arasinda konuşmalara 

bat lanı yor 

-Roma 29 (A.A.) - D. N. B.: Alman 
Devlet Nazın Dr. Clodlus, bugün Ro
maya gelerek Alman - İtalyan ikUsa
dt konuşmalannın çerçevesi dahilinde 
harp sanayllne !Azım olan maddelerin 
tedar1.kl mesıesı hakkında görüşmeler
de bulunacaktır. 

Bu münasebetle Devlet Nazın Clo
d!us ve M. Olamlnt, Alman - İtalyan 
slgorta anlaşmasının, işgal altında 
bulunan topraklara teşmlllne müte
dair bir protokol imza edeceklerdir. 

Alman kontrolundaki 
Paris radyosunun 

bir ihtarı 
J,ondra 29 CA.A.) - Almıınlar tara

fından kontrol edilen Parls radyosu, 
şu beyanatta bulun:nustur: 

Rrltanya tayyarellcrlne kaçma ım
kilnlannı kolayla.~tırnn veya her han
gi bir şekilde yardımda bulunnnlar 
derhal askeri mahkemeye scvkedllecck 
ve idam cezası.na carpılaca.k:lardır. 

B.Eden 
diyor ki 

«Hitlerin rejimini talirip 
etmek azmindeyiz» 

Londra 29 (A.A.) - Bugün 
Londrada söylemiş olduğu nutukta 
Hariciye Nazın B. Eden ezcümle 
şöyle demiştir: 

cHitlerin Rusyayı ezmek için tes
bit ettiği müddet programı altüst 
edilmiştir. Yakında bir sulh taarru· 
zu karşısında bulunacağız. Bize tek
lif olunacak. uzlaıma sulhü makul 
bir itidal ve riyakarlık &bidesi ola
cakbr. Fakat Hitlerle yapılacak her 
hangi bir sulh ancak kendisinin mü· 
nasip göreceği müddet için muteber 
ltalacakhr. Biz Hitlerin rejimini tah· 
rip etmek azmindeyiz. Harpten son· 
ra kazanacağımiz sulhün muhafaza
sı için Birleşik Amerilı:anın bizimle 
işbirliği yapacağını ümit ederiz. 

Başvekll öğleden sonra VllAyeti, ör
fi idare ve İstanbul komutanlıtıannı 
ziyaret ederek saat 19 da ekspresle 
Ankarnya hareket etınLştlr. 

Harcirah ve mezuniyet
lerde iki günlük liesabi 
Ankara 29 (Telefonla> - Muvakkat 

veya dalml memuriyet veya. mcrunt
yetıe İstanbul ile Ankara. arasında ya
pılacak seyahatlerde (Toros ekspreslle 
vaki .. '!eyaha.tler müstesna.> seyahat 
müddetinin lk1 gilno inhisar etmesi 
halinde harcırah ve mezuntyetıerde 
iki günün ka.bulü ırızun gelecdt bir 
tamlnı ne alAlcadarlara blld.lrllmlştlr. 

Fransadakl 
lngilizler 

Hudud mintakalarini 
terketmeleri bildirildi 

(Sovyet tebliğinde ille defa ismi 
geçen Novorzev, Porkof'un 60 mil 
cenubu garbisindedir.) 

Bütün cephede 
harbediliyor 

Sovyet istihbarat reiı 
muavininin beyanatı 

Londrı. 30 (A.A.) - (B.B.C.) 
Sovyet istihbarat bürosu rcia mua· 
vini B. Lozovski gazetecilere şu 
beyanatta bulunmuştur: cHarbin 
altıncı haftasında Alman ileri hare
keti c!urdurulmuştur. Bazı cephe-

- Atlantik harbini kazanıyoruz:. 
harp imalatı Dunkerque" den sonra• 
ya nisbetle yüzde 33 artmıştır. isti
la teocbbüsüne karşı hazırlık yapıl· 
mr.ıktadır. Tayyare fabrikaları mem· 
leketin muhtelif mıntakalarına da
ğıhlmış, bu suretle tehlike azaltıl

mı§tır. 1941 avcı tayyareleri tesli· 
matı tayyarecilere emniyet vermek
tedir. 

Ruslar, Almanlara mükemmel 
kuvvet ve cesaretle mukabele edi· 
yorlar. 1'azile. ilk defa, şimdiye 
kadar verdirdikleri zayiatın fazlasiy
le ödetti:-ildiği muhakkaktır. 

Amerikanın yardıma devam et• 
tiği ve harp kanaatine yaklaştığı 
halcikattir. Alman hava kuvvetleri
nin ksirleriniın az.aldığı hakikattir. 
Atlantik harbinin lehimize döndü
ğü hakikattir. 

Fakat bütür bu halı.:katlerin har• 
bin en zo: günleriyle karıılaşabl
leceğimiz hakikatini ortadan kaldt
ramaz. Adalara taarruz edilebilece
ği de bir hakikattir. 

lerde mukabil taarruzlar yapılarak Sicilyada hava 
düımao geriye tardedilmittir. Cep· 
hede sabit vaziyet yoktur. Bütün meydanarına taarruz 

Polonya - Ruıya 
anlaşmasi 

Londra 2il CA.A.> - Press Assocla
tıon aJansnın 7.annettlğlne göre, Po
lonya ve Sovyet Rusy& hük6metıert 
arasında blr anlafl'1\a esası elde edU
mlştır. 

cephe boyunca, hattl cepho gerisin- Kahire 30 (A.A.) - (B.B.C.) 
Parfs 29 (A.A.l - D. N. B.: FransıZ de harp ediliyor. Bazı Alman kuv- Ortr. Şark hava kuvvetlerinin tebU

Dahlllye Ne"L&retl, !.fgal altında bu- vetleri muhasara edilmiştir. Siperler ği: İngiliz hava kuvvetleri Sicilya 
lunmıyan Fransada mukim bütlln İn- harbl sabitleştirmek için değil, fır· adasında muhtelif hava meydanlan
glllzlerln hudut nuntakala.nndan ve lamak içindir. na muvaffakıyetli taarruzda bulun-
bilhassa Côte d'M:Ur havallsinden ay- Niıi Nişi adındaki Japon gazete- muıtuı. 

Pola Negri Amerikada 
oturacak 

nlmalannı emretm13ttr. si tar ... fından Almanlann LMin· 
Nlce'te oturan İngilizlere §ehrl ter- grada giccl.iklerl hakkında Terilen Kıbrıı'a hava taarruzu 

ketmeleri lçln bef gllnlllk bir müddet haberin doğru olup olmadığı hak· Kahire 30 (A.A.) - (B.B.C.) 
verllmlştlr. Bu mıntakala.rda.n aynla.- k d k" l B L k" b 

Nevyork 29 (A.A.) - '(O. F. l.) 
Polorıyalı artist Pola Negri" nin Ame· 
rikaya girmesine müaade edilmiştir. 
Daimi surette Amerikada ikamet 
edec~ktir. 

cak olan İnglllzlet' Frnnsanın 1çerlshı- ın ~ ı. sua e . ozovs ı ou ccva ı Orta Şark hava kuvvetlerinin teblf. 
de kendllerlne blldlrllecelc olan sekiz vermışbr: ği: Du nsabah dü~man tayyareleri 
VUAyetın blrlnde ycrteşmete mecbur cSöyliyebileceğim Alman propa- Kıbrısta Lefkoııaya taarruz ctmiıtir. 
kalacaklardır. gandasının bu gazeteye girebildi· Hasar hafiftir. insanca zayiat yok.-

Bu tedbir, 2500 İnglllzi aliladar et- ğidir.> tur. 
mektedir. ııııııııııııııı•••••sııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııe 

Suriyenin 
istiklali 

General de Gaulle 
Şamda yeni rejim 

hakkinda görüıüyor 

Hind için ide 
Japon kıtaları 

Cenuba 40000 Japon 
askeri çıktıği resmen 

bildirildi 

Ş:am 29 (A.A.> - Pazartesi günü 9 (AA) D N B 
general do Oa.ulle, Suriye hükilınet Tokyo 2 · · - · · · : 
mer~zlne llk tesml tlyaretini yap- Cenubi Çinde bulunan Japon filosu 
mak üzere Şama gelmt4tlr. Halle kcn- kumandanlığı tarafından ne,!edilen 
dl.sini hararetle 1.sttld>al etmiş ve şehir . ı·v .. J d · it l baştan başa donıı.nmıştır. Bu ıı1yaret bır teb ıge gore apon enız ve ara 
münascbetlle garnizon kıt.alan blr ge. kuvvetleri Hindiçinide Saygona gel-
çid resmi yapacaktır. miılerdir. 

De Oaulle, bu vesile ile memleketin 
istiklalini temin edecek oln.n yeni reji- Londra 29 (A.A.) - (B.B.C.) 
mln teşkllfıtı hususunda ileri gelen Hind içini' de Hanoi' de neoredilen 
Suriyeli şahsiyetlerle ve Brttanya ma-
kamlarlle görüşecektır. bir <.:cbliğc göre Japon askeri 1 {in-

De Gaulle'ün bugün muhtemel ola- diçini' nin cenubunda karaya çık· 
rak Surlyelllere hitaben neşredeceAI v b ı J l k" 
roes:tjda bu hususta. da mühim bir be- maga aş amı;ıbr. apon ar se ız 
yanat beklenmekt.edlr. tayyare meydanını kullanabilecek· 

- -- lerclir. Bunların arasındn Saygon ve 
Hollanda Hindistani hudud.l yakın Ankkor civarındaki 

Japonya ile petrol Sejizab tayyare meydanı vardır. 

anlaşmasinı fetöhetti Vichy'dc Japonların sahilde iki 
Tokyo 29 (A.A.) - D. N. B. : mevkile dahilde bazı yerleri işgal 

Domei ajar.sının bildirdiğine göre, edecekleri bildiriliyor. Askeri nak-
Hollımda Hindistanı hükumeti, Ja· 
ponya ih olan petrol anlaşmasının liyat için trenlerden istifade edil-
feshine karar vermistir. mesi muhtemeldir. 

f;AYFİYEDE: 
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Sahife 2 
1 

Diia Geceki ve Bu Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahire 29 (AA.) - Orta gark 

tebliğinde ezcümle şöyle denı1mek
tedir: Mnhalli şerait gayri müsait ol
duğunda ı Tobruk ketif kollarımı· 
zın 2 7-28 temmuz zarfında faaliyeti 
bazı mahdut harekata inhisar ctmit"" 
tir. 

Hudut n~ıntakasında taarruz faa
liyetlerimiz neticesinde düşmanın 
mukabil k~f kollan.rıın miktarı ye 
faaliyet whaları muvakkaten artrnıı
trr. ')ün vukua gelen bir muharebe
de l .i. k ;if kolumuz, birkaç Alman 
esir etmiş ve ilci otomobil ile ik.i mo
tosikl ~t iğtinam eylemiştir. 

Alman tebliği 
Berlin 29 (A.A.) - Alman orduları 

bnşkumandıınbğuıın resmt teblf~: 
İngiltereye karşı yapılan mücadele

de, Alman hava k:uvveUert SheU:ı.nd 
aculnnnın batı §imalinde 1000 tonluk 
bir düşman tıcarct gemishıı batınn~
lardır. 

İngilterenfn doğu cennp .ı:Ph21 açık
J:ırında ?Jilyük bir düşın.ı:uı ticaret ge
ınlsine bir tam isabet vaki olmuştur. 

Liman tcsısatmıı hava. tnnrruzlan 
ynpılmıştır. Bir Alm:ı.n devrlyc gem1sl 
bir İngiliz tayyaresi d~flştür. 
Düşman, dün ne gündüz, ne de ge

ce Alman topraklnrma h~cnm etme
m!§tlr. 

Pasifikte 
seyriselcıin 

Serbestinin temini için 
Japon gemilerinin 
batırılması istendi 

Nevyork 29 (A.A.) - D.N.B.: 
cHürriye! için mücaddC> cemiyeti
nin umumi kiitibi M. Cusick, Pasifik
te seyrüsefoin serbestisini temin et· 
mek maksr.dile Japon gemilerinin 
batırılması için hükumetçe Birleşik 
Ameri!:a donanmasına lazım gelen 
em •!erin verilmesini talep etmi§tir. 

Sanfrancisco 29 (A.A.) - Ame
rikar. sahilleri açıklarında bekliyen 
Japon gemileri. Birleşik Amerika 
1imım1arına girme'kte mütereddittir
ler. Ru gemilerden bazılarına ve bu 
ar:lda c T n T u Maruı. transatlanti
ğine d~ hamulelerinin Birleşik Ame
rika hükumeti tarafından müsadere 
edilemiyeceğine dair teminat veril· 
miştir 

Burad' zannedildiğine göre, bu 
gemilerin birçoğunda mahrukat ve 
malzeme noksanlığı vardır. 

cTatu Mııru· gemisinde 59 Av
rnpalın~ ve bunların arasında T o1t
yodak i lngiliz ataıenavalı Tufnell 
ile 32 Birleşik Amerika TC 139· Ja
pon t,.baasının bulunduğu öğrenil
mektedir. 

Japonya, Amerika ile 
anla~abilir mi? 

Tokyo 29 (A.A.) - (D.N.B.) 
Miya!.a $imbun gazetesi diyor ki: 
Amerika ile bir anla§maya varılabi
leceğini ümid etmek tehlikeli bir ha
yalciir. Aml"rika, Çin - Japon ihti
liifır.ın İptidasından beri Jnpon ham
lesine n anı olmağa çalışmı~~r. 
Amerikanın riyakiir siyaseti, merd
ÇI" yapılnn muharebeden daha teh
likcıı..:=r. Amerika, son hesaplaşma
ya daha iyi hazırlanmak için şimdi
lik harplt'l'l kaçınıyor. 
w 

Romanya da lzmir fuarı 
Son 24 ~110·e 9 kişi Tren biletlerinCle yüzde 

lrur.pma dizildi 75 tenzilat var 

Sovyet erin 
cevabı 

} Şanghayda 
Halk, zi §ayİalardan 
tlolayi lieyec n içinae 

Bulgarİ&tana ne Sovyet 
Bükr~ 29 (A.A) - (O. F. 1.) \'akam 29 <Te!efonla.) - İzmir en- paracütmaü indi, ne de Şanghay 29 CA.A.) - EhaUntn bti-

IJci lejyoner_ m edilmiş ternasyonal fuah için mcmlelretlınıztn :ıı: ~- yQk bıtl ekscrly.otı, dolaşı.n ga.rl_p pyt-
ve lriiküm ddıal infaz cdihnqtir. Bu belllbaşh istasyonlarmda.n her cOn bomba atddi dolaYJ.&!le heyecan~· 
mahlrumlar, gayri kanuni olarak ro- mutaddan başkıı. bir tren tnhr1k ed1- 01inl1l.k fh~a.rın flatı, b:ı.r1z bir 
nlver bulunduran ve .emleketin lecek •c bu tren akta.rnıa.m: olaca:ktır. aurette ~ ve halk, sto't1a.r 
menafiinr. mugayir qler görmüş olan A!y ' Ko.rn.kuyu. Eğlrd!r, B&ell, De- Moek09a 29 (AA) - Tus vticude gcttmıeltted!r. 
leJ'yoncrlmdeın GeorgC!I Nasıle ve ı~zJ '-tta.syonla!'lndan blkn.calt tren- ajansı bildiriyor: Bulgaziatanın M~ Bazı mahfillerde, Ş&ngba.y'~ la-

le:dc yüzde 75 tenzllAt yapılacak ve kova orta elçUıi B. Stamenof 15 ponlardan bqSıalanmn bftt.fm. harp 
Boresio' dur.Bunların yapmış olduk- beş ya~ına. kadar olan çocuklardan bt- temmuzda hariciye kou:üeeri muavi- mfidcletince t1caJıet ~a.klann-
lan işler hak.kında izahnt verilme· ırt alınmı:yaca.ttır. . B y· . ,-"' . . d ,_ dan korkulmaktadır. 

k d . 15 .. lük ..__,,. tıcn-t bllcUerlnden nı . ı~ıns~ yı zıyaret e ere& 
mc te ır. ı:un ,....... ...,,. l-4 d So ·· "I 

Bu idamlar, son yirmi ~ö~ I'!!~ I ~·':Mele 50 \enzllo.t )"a.pılacaktı:r. Aybk • • teı;;;~ a __ ı...: ~et 7et) c
içuıdc Bübq'dc XU!Juna dizı'Yr.Jcrin ;.,'.llk tıcıırot blletlerlnde de yfiade 50 nr.ınaklao nç .r'"'d ... •. c:ıvahrükın A a ~gar 

'kt d k k tı B 1 tenzilat yapılacaktır. Yalnız bu bilet- topr rına. ın ıgını ı.ımetı na-
md 1 nbrın~ 0

1 
~za çıl a~mıt flr. • dun· ler İzmir :fuarına gitmek tlııere yurd mına iddia eylemiııtir. Bulgar hari-

an 8§&a eJyoner enn ıe erın en d1tnndan gelen --lcula.ra mahsustur. • i k"ö'b' B Şi f d dö L.::.. h. · · .. .,,_. J" eye umum u ı . onıano a 
o~I rt ~b ı, 'dıy;aneti vaht~~ye cul ~- İ Bu \:lletı nlab!lmek için pas:ı.port ~- Sovyetlerin orta elçisine mümaail 
mı e gıya ctı ı ama ma ıı;um C" . ı · • t:r~n~k r.-.ı:ttır. b b 1 t 
m~lerdir ~n.'-9. ~a teşhir edecek yolcuların cyanatta u unmuı ur. 

Bunların ara11nda eski amele lej- İktısnd ve Tasarruf cemiyeti merkez B. Vl§inaki 2 7 temmuzda B. Sta-
yonerlcri ıeli Dimitri Groza. ve Hori· ve §Ubelerlnden, btmların bulunmadı- menofa Sovyet hükumeti namına 
ll!!İma'nın başlıca muavinlerinden ID YCl\'.e mahalll Ticaret oda.lanndan, beyan etmiştir ki. Sovyet para§Ütçü-
b . • 1 T • B b 1 k bunW11n olmadı~ yerlerde de mahalli 1 . • B 1 . t • d'"' h kk 
ın o an raıan oru u unma ta· ...., "k ,,,, .... , "mJ ... d-- bl __._ eıının u garıs ana m ıırı a ın-

d en .o.;.uyu mwıuye.. ı•n "-" r v"""' d ,_. 'dd" 1 d · hk'L 
ır. ka. c.ldıklnn takdirde fulU'a götürecek- a&ı ı ıa, yapı an erın ta ıa;at 

Romanya kralı ve valde lerl eşynnın ıuıkll~ ücretlerinden neti~~~de teey!'id etm:miştir ve 
• ., yüzde '15 tenzllAt yapılacaktır. Şahs1 bu ıdaıanın ha.lı::ikate katıyen uygun 

kralıçe yar.:ılılan bııetleri için de bu vesikalar gösteril- olmad:iı anlaş1lmıJbr. 
• t tt•l d1ğt takdirde aynl nl.&bette tenzllA.t ya- . . . . 

zıyare e 1 er pılacılktır. Tüccarlar 50 kiloya. :tadar B. VışıMkı ı~ eı~ete .d~ B. Sta-
Bülcref 29 (A.A.) - Kral Mlha1l ve olan e.,.oıyala.nnı koınpartimnnlarmda menof un nazan diltkatinı cclbet-

o.na t:raU;e Helene Moldana Te Buko- m~cnnen 11akledebilecelterdlr. miştir ki, Bulgar Hariciye Nezareti, 
Tln.a cephelerinden gelen JU&].ıla'n Sovyet paraşütçülerinin Bulgar top-
bulundaklan h:ı.stanelerde rJyaret et- İstanbul 1'.tletleri raklarma indiğini Sovyet elçisine 
ınSşlerdJr. bildirdiği vakit Sovyet elçiai B. Lav. 

Japonya Siyamdan üsler Zonguldakta riçef bu paraşütçüleri ziyaret etmek 
.ZOnftJ}dak 29 (A.A.) - Atletizm ve bu gari., hadiseyi tesbit etmek 

İstiyecek ajanının relsl!Rinde İstan.bul atletle- imkanının kendine verilmeaini iste· 

Bulgaristan yaliudileri 
hakkinda yeni bir karar 

Sofya 29 (A.A.) - O. F. l : 
Bulgaristanda ticaretle iftigal veya 
serbes bir meslek icra edebilecek 
Yahudilerin milttnrı dün milli müda
faa kanunu mucibince nazırlar mec
lisi tarafından tesbit ediJmiıtir. Alı
nan kuıırlara göre bundaıı sonra 
Bulgaristanda Yahadi dinine men
sup ancak 21 hekim, 18 7 bakkal, 7 
di~ tabibi, 20 avu1tat., 6 mühendis, 
118 kırtuiyeci, ve 6 7 terzi faaliyet· 
lerine devam eC:lebileccklerdir. Bu 
Yahudileri:ı ekıerin Sofyada bulun
m~ku.dır. 

Musaolini'nin teftitleri 
Roma 29 (A.A.) - D. N. B. : 

M. Mussolini, bugün Mantuaya var
mış ve prlı: ccplıcaine ırideıcek olan 
ordu 'Ye milise mensup yeni teşe1t
lcülleri teftiş etmi,tir. 

• __ ..1_ 29 (A.A.) _ (Afi) rl.ııdeı mürekkep 20 klşilllt btr grup rnEşt:. Aradan 16 gün geçmiş olma-

u-~k -a~:ye•= hak'~ın..1- fngil- btm.ç gündenbcr1 ~hr1.mlzl.n m.tsan- sına rağmeıı B. Lavriçefin bu ta· Profesör Karl Haushofer 
~ ..-. • .... ., ıı;: a. r1 olarak bumda bulunmaktadır. Bu 1 . . ı B d b • 'h • 

tere, Amerika, Sovyetler, Çin ve Fe- gtizel "t'estleden 'billstlfa.de pazar gfmü ebı ısaf 0 u~~~~ış.tır. un an aş- ıntı ar ettı 
lemenk. Hindistanı daimt temas ha- bC'&.da İstanbul Te Zonguldak. atlet- ka hl• paraşutçulenn ne adları ne Loaı'lra ~ (A.A.) - Cenevrede iti-
lindedir. Japonyanın Uıi bir hare-- lert atasında btiytık bir alAka Te ta:t- de resmi sınıfları bildirilmemiştir. ma.da şayan bazı m.enbala.n zl.Jcrede-
ketine kaqı bütün aakeri tedbirler d1r lle taldb olunnan bir teşvlk mü.sa- Bütün bu hadiseler daha bidayet- rek, Moskova radyosu, profesör Karı 
alınmı§b.r. Japonyanın Savyetlerc ~ld ya.pılnı.J.ştıTden. Fevbkall~-~bft2ft'!tr tenı>eri Sovye· para~ütçülerinin Bul- Baushofcr'in Bavyeradakl temerküz 

~ • 1• • _J'lüı:: d ı 'f'-AoJ. e cereyan " u m ................ n t ki • d''·l • d . tamplannın birinde kendisini asmak 
taarruzu ıııtJma 1 pmQ.J mncu Zongulda~ 85 puvanına .karşı 103 Kar opra arına ın ı.ı;. erme aır ıruretıle intihar ettiğini bUditmekte-
değildir. Su halde ıeriye Siyam, Bir- puvn.nla İstanbul atletleri blrlnclll~ Bulgar Hariciye Nezaretinde esaslı dlr. 

Pota müvezzilelfi 
halde bırakılmaı!!• 

Ali - Posta idaresine ~ 
giren bir müvezzic WOO )1 
asli maa~ v'Orilcliği ha1d~ ~ 
hatta yirmi aeııedcnbcri • fi_, 
hizmet etmiş bir müv~ 
1000 kuruo asli maa§ ;.___rı-,,_ 
<lır. T:ınıdıklıı.nm var. ·~riJ' 
acıyorum. Kira parası ııu!C ,clı' 
de eekiz on lira vermek 11> ,el' 
riyeti olduğuna göre bunl-' 
le ıreçinsinler "> Üstelik '°~.JI 
manlarda, sekiz liraya ~ 
olan havaleleri müveı.zil~t ~ 
km ikametgahına da o•~~ 
vazifcs.ile mükellef tutul ' 
ıçın kendilerinden, b1oıd' 
de ... am etmek üzer~. ~ 
lira kefaleti müteselsile k;.ıı tİ 
kC!111ecek ... Her şeyin pa ~ 
duğunu da düşünmeli ... ~ 
zavallılann ekmeği ü:ı: elif 
kahğını almak gibi bir ıe1 tıl!_ 

Veli -- Namuskarane ~~ 
nerk'esin terakk.i etıneğe i~ 
'Vardır. 1000 kuru~la ba ~ 
ebediyyer. öyle kalnııll11~ 
Müvezzi de evlenecektir, ~ 
çocuğu olacalctır. Man~n ~~ 
masi, ona: «Evlenme, ~ atfl' 
sr.hibi olma, bayatta hi(bif eP'. 
Clin olmasın!> demekle.~ 
Türk vatandaılanndan h~~ 
böyle denemez. Mü~e ışJı ' 
hayat ıartını behemal 1' 

meli. ~ 

Atlantikte 
- ıf 

Alman denizaltılatl dJI" 
İngiliz vapuru batıt manya. Singapur ve Felemenk Hin- knzanmıştır. delail m~"Ycut olmadığını gösterir. M. Ha.ushofcr, chayat .snhası:ıı nnza-

distan: kalıyor. Siyam'ın yabnda Bu mü.!abakalar esnasında. Zongul- Sovye~ hükfım,.tinin :imdi malik ol- rlye.slnin babası Te e.Blr millet, bir ~ 
Japonyaya mühim üsler vermeğe dak takımından Hüseyin Öztek tek duğu malumat 1tatiyen isbat ediyor devlet, bir ffihrer:ıı, cIDUerln yüksek :Bcrlin 29 (A.A.) - Alrtıtı.fl 
davet edileceği tahmin olunmakta- adımı 8,32, 200 metreyi 32.2. 400 met- ki Dobriç civarında yere inen pa- zekll.sı:ıı gtbl formüllerin ve 2500 kadar ma.ndıınlı~nın tebliği: ~ 
d S . • 1 b' • t l reyi 53 saniyede alım§ ve bu sureUc ra•ütrülerin Sovyet vatanda•lariyle kitap ve beyannamenin müeJiffi 1dl Alman denizaltıla.n Atınntll 

ır. ıyam 1n nası ır va.zıye a a- günftn en iyi atleti olarak temayüz et- . ' !' • v M. Haushofcr'Jn mtıcr ve Hes.s'I nlden bfiyük bir muzafferiyet 
cağı şimdilik n:.alCım değildir. ml§tlr hıç bır alakası yoktur ve Romanya- kendisine talebe olarak seçtiği 1920 ta- mışlnrdır. İngillz torpldo pılltıll1_,... 

B. Roosevelt Vaşingtona 
dönüyor 

Londra 29 (A.A.) - (B.B.C.) 
Amerika Cümhurreisi B. Roosevelt 
siyasi vaziyet dolayısiyle sayfiye
ainden Vqir.gton°a dönmeğe karar 
vermiıtir. 

Atatürkün muvakkat 
kabrini ziyaret 

Anbn 29 (A.A.) -Fiat Mura· 
kabe kursunu bitiren kontrolörler, 
bugün Atatürk'ün muvakkat kabri
ni ziyaret ederek çelenk. koymqlar 
ve Ebedi Şefin hahra!\ınİ taziz eyle· 
mitlerdir. 

· daki Alman kumandanlığı tarafın· lhl d beri Hitl fi7ıer;lnd b- -k bl ız:ı;l :ı.>· 

Ad 
- d b yük dftn aon" derı'lmı'•ti'r. Bı'naenaleyh r n en er e uyu r nln, korvetlerinin, den ;-~JJ 

•• .. .. .. ,. nOruzu vardı. Fakat Hess'Jn flmnn- kruvazörler! tarafından ıns:u~J. 
apazarın a U Sc:.v1et para§Ütçülcrinin Bulgaristana dan sonrn Hnushofcr, bir temetitüz kip cd!lcn Alman denizaltılJl.rl ov:-
güreşler yapıldı indikle:ri noktai nazarı kntiyen esns- kampında Ummete memur e~ bu- cc bir İngiliz deniz kn.filcsUC ıı:oı~.i 

Adapazarı (~) - Tayyare cc- sızdır ve tahrik için Almanlar ta- lunuyordu. le ederek ccnıan 116,500 tonU~ 1 ~ miyetı menfaatine büyük bir spor gii- rafındıı.n ortaya atılmı~tır. vapur batırmışlardır. Bunlardll11 ~ 
nü tertip edllmL5tlr. Bu mühim ve ser- 26 temmuzda Bulgar hariciye Fransiz kabinesinde kaflleye refakat eden bir 1' 
befı güreş mü.sa.ba:talannn. Türklyenln d ..... kl"k l k muhribi ve btr korvet de bat 
en maruf pehllvanlan lşttrflk etmto- u.mı mi katibi. ~· Şifman~f ~vyetle- egı§J 1 o aca • 
tir. Gilreşler civar mahallerden gelen- rın Sofya elçısı B. Lavrıçefı kabul Paria 29 (A.A.) - D. N. B. Bulgar Başveki1İJ1jıl 
lef ve l}ehrimlzin meraklıla.rında.n mil- edetclc Sovyet Tayyarelerinin Ruıı- Vichy' den bildirildiğine p:öre iyi ha-
reö:ep on binlere hnlk ldltlesl tarafın- çuğa 23 temmuzda saat 10,45 de her alan mahfiller kabinede yeniden beyanatı ~', 
dan _zeykle seyredllml.ştlr. üç bomba, 24 temmuz gecesi ayru bazı değişiklilder yapılmasına in ti· Sofya 29 (A.A.) - İtalya ge ~ 

Musabakalara bit çok pehlivanlar, ıehire müteaddid bombalar, Plev· tm kt d' 1 B d x.· 'Id'kl .. · den dönen Bulgar Ba.şveltlll ,.ı. 
derecelerine göre işttrrut etınl.şlcrolr - • · zar e e e ır er. u eKışı 1 .rın be ·anatta b lunmuştur· -r 
NeUcede ikramiyeleri fil pehlivanla~ neye. uç bomba, ~oveç e bır bo~- önümüzdeki hafta içinde bahis mev- börü~ele~ netlcesmde u~~ ~ 
kazanmışlardır: ba ve Lovcç - Sevbye yoluna da uç zuu edilmesi muhtemeldir. dettcnberi İtalya ile BulgatJllüii ~ 

Ba§: Türkiye eski başpehlivanların- bomb.~ attıklarını iddia eylemi~ ve l sında mevcud bulunan ve ıni~ 
dan Kara All, Habeş Ka.ınm Abdüyü bu uibi hldiselrein p.yMJı ayzu ol- ngiltereye hava akini lerimlzln tahakkuku için 

1 
"J 

ma#lf.tp e~ 80 lira almıştır. madığını dostane bir tarzda ifade Londra 29 (A.A.) - Hava ve DııhiU loymeUJ yardımını a.rıetınet ı1' ~ 
Baf&}tı: Ali Ahmed, ıülblnl yene- eylerruııtir. Emniyet Nezaretlerinin tebll~I: Bu bk ktıt daha kuvvetıenml.Ş 01 ı,ııılf 

ııek SO llrayı tar.a.n:mışt.ır, B. V.itinı.ki, Bulgar hük\ımetinin gece btrka.ç d\i...'!!llan tyyaresl Brftanya hık dııha ziyade resnnet k~ 
Amerika Hariciye müa- Orta: Seııvet arta.dapnı nuı~lf.tp et- bu y~i iddiası hakkında B. Stame- sahilini aşırru., ve Şarltt fngtlterede Oç ıunmnktadır;.;..·-----

m.lş, 20 lirayı almıştır. f b 'dd' d hak'k yere bombalar atmıştır. Ha.sar Te ya- b 1 .. şfl 
tetarinin beyanati Ktıçüt· Pebllvanlt.öylü Mustafa ra- no .ı. u 1 ıanın a 1 ate uy- ralıların miktarı azdlr. Yelken müsa a~ P'.. 

ldplerlnl .yenerek 10 llrayı kazanmıştır. gun olmadığını beyan etmiştir. Çün· İstanbul Su sporl:ırı AjanlıJ!"~ 
VaPaaton 29 (A.A.) - Bugün lcü Rus tayyareleri ne mezlcôr yer- Hava Kurumuna yardım 1 _ Bölgemiz Yelken ıcşv;ıııg.rv-

matbuat konferansında Hariciye Amerikadaki Sovyet lıe·. :ıe de Bulgar topraklarının her T 29 (A A ) K ]atının ikincisi 2 nJ1.. • ..+nc; ~ft1Ctlf';I 
B S '"' 11 A h b k - d orturn • . - azamıza ı; ..... ~ cı>'-müatC§an . umner w.e es., mc- k .. h t• t kv" nngi i• no tuı üzerin e uçma- • !!Unii Moda koyunda. yıı,.pıln15 te 

rikanın ve Britanyanın Uzak Şarkta as erı eye 1 a ıye mııılardır ve binaenaleyh Bulgar top- bağlı Azort nahiye~i halkı, Türk ha- ~ 2 - Müsabakalara. sa.at 
müvazi yot.ır takib ettiklerini ve ediliyor r~klarır.a bomba ntmııı olamazlar. va kurumuna yardım olmak üzere lı:ınncnktır. ,ıb' 
hedefleri hakkında birbirleriyle is- Nevyork 29 (A.A.) - D.N.B. : Bı.. husus·, çıkarılan haberler.e gelin- 650 lira teberrü etmişlerdir. aç3ık-oldB11uğuynnndanşlahrerbiı0'te~ :~eıı .d 
tişnre edeceklerini ihsas etmiştir. A'ssociated Press ajansİnın Vaşing- ce, Sovyetler aleyhine müteveccih nımnınıınnıımnııınııııınmnnmnnıınnumııuınınını,. tı"'.I 

B. Welles •unu da ilnve etmiştir: tondan hab:r aldıgwına .. öre, Birle- tahrik m.ıhiyetindedir ve her hal- hu hal:ierlere, gayri vnrid ve Sov- nesi lştlrfık edebilir. ilS9 
" ., 4 - Ş:ırpller nrnsındakl ın ~ 

Amerika ve Britanya Uzak Şarkta şilt 'Amerikadaki Sovyet Mkeri he· d..: Sovyetlt..r Birliğine düşman olan yetlcr al...yhine iftirayı tazammun da birinci ve iklnclll1'1-I l>~alC 
mCl'lf&atleri olan diğer aerbes mil· yetini takviye (:tmek üzere mütel\d· faşist Alman kaynaklarından çıkn- eder mnhiyı:tlerine rağmen ehem- sporcular Bandınnnda y::ıpıl:ı 1\<lll 
letlerle sık sık görüş teatisi ede- dit Sovy t subayının Vaşingtona rılm~ktadır. miyet vermiş olmasından dolayı marn kupası yelken yan ır.rı -~ 
ceklerdir. muvasalah beklemektedir. B. "i~nııki Bulgar hükumetinin ~ayret izhar etmiştir. gem!zl temsil edeceklerdir. rıŞ 6"' 

5 - Mü~bn.knnın r-0tnsı yn 'gl' 

Tefrlka No. 150 ha l:iaktı. Bir karar a1mak istiyordu. 
Ulcin tereddüt ediyordu. 

sındn bildirilecektir. ~I~ 

Giizel GOzlii. Kız Yer.inden kalktı. Birdenbire ona 
yak1ath. Torununun b&§ını tuttu. 
yüzüne ba'ltb. Sonra, yana~ıru hafif
çe okpdı. 

Kendi kendine ıöyle söylendi: fiki. darıışm&ğa kalktım. Şimdi 
«'--- Fifi'ye gitmek, onu ziyaret benden hır miktar para isteyecektir 

etmek her halde iyi olacak ... Uzun şaphesiz ... Bu işte kendini ortak sa
zamandarıberi onu görmedim hah- yıyo:".> 

s:ini de iıirmedim. Dü.tüncelerimi Hapishan.: kaçkını böyle düşü
ona açmam. Fakat onun ne düşün- nerek i.:aıilarını çath. Sonra da, ken• 

6 - Hakemler: Rlza suerl 'dl :..r 
5.Ihaddln C!hn.no~lu - ~11~0 ~ 
kem - Harun tlıman - Be11_.ııc , 
dar - Nacı - Hüsameddin ~ll' 
kir Mncur - Şeref Birgen. ,ı 

Aşk ve macera romanı NHleden: cva - N4) 

- Vay ... Demek it bu raddeler· Hem. eoma. aenin ağal>eyine lmmet 
de... edelim d.n:en batka birinin de itini 

- Evet, büyük baba ... Söyleyin tM>ı:muş oluyorum. 
kuzum ... Kcndieini teselli etmek, - Kimin~ 
oyalamalı: için ne yapayım? - ~bir dostun ... 'Allah müa· 

A w b • h b . d' I:> tabakmı -nnin ... lıte bunu dü~nü-
- g .. cyıne a er Ter ım. e- T edd"d d' 

d . ,_, Ew • t • • ,_ .. "''- yonun... er u e ıyorum. un u: c ger && enenız aı:ze .. uç~ _ " . . 
bir fayda temin edebilirim.> Falcat - Aman buyuk baya... Berum 
bana açık surette cevap vermedi. kardefiısae iyilik yapmak'. dururken 
Her halde beni gevezenin yahut b.tkaeı da düıünülür mü) ..• 

- Melekçiiim 1 - dedi. - Bü
yük babaD güzel adam değil. 

- Amma, iyi adam olduğunu aa-
mnm. 

- Yok yok ... Ben, rüzel olma<lı
ğım sibi fcnaymı da ..• Boyuna ho
mar.danınm ... İblia gibi bir ıeyiın ... 
Amma een, pek. tatlı. pek latif bir 
küçülc hanımsın ... İsmin gibi melek
sin... Kimseye aaktn bir fey Çltlat
ma... Seninle dost olacağız... Bir
likte, bir İf yapacaihz. ,arla tanın biri sanmış olacak ••• Ne- - ... 

ler yapabileceğimi aklına bile ge- - Halbuki siz, U.teli1", beni sev· Hll' 

tirmemiş ... Ben de kızdım ... İzzeti- diğinizi de Mdia ediyorsunuz... Bu Otelde oturduğu odada, Seyit 
nefsim son de.rece yaralandı. Üzeri· mu imiş sovmek: Böyle bir iyiliği Rükneddin, )'a'Yal ya-vaı tuvaletini 
ne fozla varmadım. Hem iyilik et, yapmazsaım: artık hen de sizin mu- tamamlamakla :meşguldü. 
hem de hizmetini zorla Jcabul ettir. habhetinize inanamam... Dahasını Taptaze traş o!muııtu. Yüzüne 
Nerede görülmüş? da ıöyliyeyim m? ... pomatalar, kolonyalar sürmüştü. 

Kız çocuğunun önünde bir ümid ~" 1 b k l Aynada kendini temaşa ile meşgul-
- OX>Y e a a ım... d Ç h 

ufku açılmıştı. Gözlen parıldadı. Ba- ü. e resini ve hareketlerini iyi bu. 
Sizi sevmemeğe başlarım... 1 şını kaldırdı. Aliikayla dinledi. uyordu. Gülümseyişinden, bu, bel-

- Her halde yardımda buluna- - Vay ... Tehdid demek?·... liydi. 
cağınızı ona a~ıkçn söylememiş ola- - Kalbimdekini söylüyorum. Nihayet tuvalet faslı bitti. Konso-
cnksınız. Sakin Baba, sık sık nefes almağn , lun gözünden bir çift eldiven aldı. 

- \/r.kit venndi k.i, yavrum .. ~ lMtlanup. Genç kıza, baktı, bir da-jlslıkla bir caz.band havuı çaldı. 

düğünü öğrtnirim.> di lcendine, mü&'ehzi gülümsedi. 
Çıkmağs hanrlanıyordu. O sırada 

Faht bu tebessümü derhal du
kapısı Turuldu. 

_ Gir t da1tlarındıw ıjldi. Zira, kapı ara1an-
Otelde çalışan küçük oğlanlardan mıştı. Eski cürüm ortağı eşikte be-

biri aralıktan göründü. lirmi1ti. 
- Efendim ... Atağıda bir efen- R.;ecp Can, merasimperverliği 

di var ... Sizinle göri.1şmek istiyor. son hadd: .e vc.rdırarak. teşrifat mü
- Kimmiş? dürü umumisi gibi ·hemen yürüdü. 
- Adı HaydB!' Şakirmif ... Saat- $eri'dr.i hrşıladı. Onun iki elini tu-

çi i~ tarak avuçl.ın için(; aldı. Samimi-
Sahte Suriydl, klııflannı çattı. Ca- yetle sıktı. Ve. büyük bir alakayla: 

nı ınk.lmış gibi dudaklarını 11ırdı. - Nacılsınız, dostum?... İyileş-
- Al halt alım yukan ... Bu misa· tin ya, ir.şeallah... Geçmiş olsun, 

firi odama getir... geçır.iş olsun· .. 
Küçük garson kaybolunca, Recep - Mersi ... Eh, hamdolsun ... Gö-

Can, 'baı,ım kaşıyarak dü~ndü. rüyorsun ... 
<- Sı..kin Baba ne istiyor acaba - Aksaraya giderek senden ha-

benclen? Halbuki ben artık onu asla vadis almak istedim. Oradan da, Bn
görmemek arzusundayım. fşimiz bı&lid-: buluınduğunu öğrendim. Fa
kalmadı. B:rlikte karıırlaştırdığımız kat, tabiatile damadına uğrayarak 
projelerin ne vaziyette olduğuau sıhhatini soramıyordum. Neyse, çok 
öirerımek için ıehnit olacak. Öy- şükür, yakayı sıyırdın ... Rengini de 
le ya... Birilikte kararlaştırmıııtık... iyi görüyorum. 
Ah, • ~aklık ettim de ondan '(Arkan var) 

Antepte Halk baolı' 
şubesi açıldı ~ 

Anteb 29 (A.A.) - Halk ba:t 'ti, 
Antet> •ubesl güzide bir davc 
runda törenle açılmıştır. 

l!l'e d~mel~ ,..-ı 
cFilanca eenel direkt0 

ettiler.> Jd"' •• o 
Genel direktör bir k~h .. _..,el •b' ııp·- , 

ğuna nazaran ve bu gı J • • ıe~ 
!er ancıık mesela millctiJll~~eıi!ll1' 
sil ede.ı en yüksek oah•1>1ıer1'ef 
ze l~yık olabileceğinden. 
hakkında cteşrif ettileT> Jİi 

· deıneJlle 
Sadece cgcldi:ı1> J. f 

deme 1 '1c·te1' 
Böylesi demokrat teı;;ş; ~ 

uygun olduğu için denı0 Hııİ de 
nel direktörleri ve eın,. 
daha fazla memnun ecJet· 
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.................... 
Dük.ki • • ••••·••••••••••••••••• B n~ gınyoraunuz: 
- u •Y8.kkabı kaça? 
- ~tız lira. 
-N·. 

Ve Divanyolu aıf alta 
çevrilecek 

on d .. dıçın, canım? Evvelce bunu 
0 ö; alırdık. Tramvay İdaresi Beyazıt meyC!a· 

IUd-:: le, ~~iim. Fakat hesabımız ~ı asfalta tahvı1 edecektir. Bu lş 
Clnıaz .1?ın .dordeyke'? bizim kazan. ıç.ın lazım gelen biltiln hazırlıklar 
oLha. kir ~aydı. Fıat ıimdi otuz yapılmıştır. Aıf ahlanma i§ine ağus· 

Cer • ~ )'İne alb. toıı ayı ortalannda başlanacakbr. 
ed çı, bu altı rakam d ·· b T 1 eta. Bae ··yt r ın an ıup e ramvay daresi Beyazıt meyda· 
lbadaıı tiicc:u ~ ~e ır ~ pahalılq- nır.dan liaş'!..a Sul tanahmetten Beya
fazladır. Ama ·,::d~ı P~ d~ zıda kadar olan caddeyi de ufaltlı-
01sun. Prensi "ti elım ki dogra :racakhr. Buna aft hazırlıklar ta· 
tiikoıunu }'İn P ~ ibarile, bu klr ıta- mamlanmak ilzeredir. Bu işler için 
~ .... ~t evm~l bu~:rız.. ldar~ bütçesinden iki yüz bin liralık 

ıelıri ola; e •ad ııbi aabıt tahsıaat aynlmııtır 
30 lira :ı vatandaşlar, 14 yerine · 
c . sarfederlerken tüc:carm eski T•• l "' 
L·Yernte bili. 6 L-------T- !l_li. d" une aguıtoıun sonuna 
uır ad~·zı .~ UL sa ı kad • 

. . ... .. • • ildir. ar ışleyecek 
Naa.ri' · · ·: ·: · · · · · ..... · · · · ····· · ·· · · · · Tünel cer kablo1annın eskimesi ve 

lini ı.:e 1.libarile, dostumun dedi· Tünel idaresinin elinde ycnl kablo bu
Zir •.. 1_.~e haklı bulmayonun. lunmaması yüzünden, tünel se!erlcrl-

aullU\ancı .c;yle diyebilir· nln ağustos ayı sonlarında tatU edll-
•• - Ben eakiden 6 r k • k mesı zaturetı hasıl olacaktır İdare 
~·• 8 liralı~ bir ıra ~ınna fimdlllk Ulnel seterlertnı mü~kün ol-
unı. $İırıdi İse maye yor- duRıı kadar uzun müddet idame etti-

"- Deıne1c: • • . ıralık kullanıyo- rebllmek için bazı tedbirler almakta
~et. bt.rı,. ~ '!"11e tahsis ettiiim dır. Tfinel cer lta'blolan, her hangi blr 
k&aand •iındı daha az 6 liralar kaza. 1htlmallne karşı her gün idare 
böJfe ır;~or; Tatbilı::atta da bunun mühendlslerl tarafından muayene 
•Pah 0 UKU muhakkak z· edilmekte ve ancak bunların raporlan 
s~lı::alıdır!~ diye halk • • d" d~a, neticesinde tünel seferlerinin yapıl-

ayakkabı al ~ 1 a masma müsaade olunmaktadır 
1'1'İne 6 lı::azanırke 11~· vy~eyae ~ Mübendblerln kanaatine ~ 
!:tlılaı:dan Pek de ~·. baz aahit ~an· ttlnel seferleri atuatos ayı 80Illann~ 

•azıyetterim_ çU·!fill.b~tti fe- kadar tehlikesiz olarak idame edlletıl-
lerınaye dah u e imizc:k.ki lecektır. 
az lı::aı.anç 1~~evredif, bize daha --------
La de .. --•7or. Diğer taraftan F 1 
8-tan aıırh:t~hl~_z. lhtiyaçlarmuza ra n ca a 
•ine nisbetl ' ~~ aalem qyada eaki-
• • e Yüzdf\ k d f--•-~oruz... Bina ta a. ~ IQla Jiildennıeli? enaleyh nıçın bize Muhtelif kazalarda 

Ak • 0 11248 kiıiye veriliyor 
J b' •ular dururd Şa 

4 Iİri)ıJc a akk b u. Yet 1939 un 
~er de aı./ d • ıları da, 1941 in- Ticaret Vekaleti latanbulun fran
Llr: Ur lem !c ::ı1!1• ancak 6 tar lıra- calalık t•-:. ihtiyacını nazan itibare 
« l 939 dr ın ili •rorlarıa. O zaman, alarak İstanbula verilen ıründelik 
'Yllrrr-ıtqlar •• ~' 8~~=:~utlar, ne franca~~lık un rniktanna yeniden 1 S 
mu? Bu Yiizd k ~ 6 olur çuval ılave etmiştir. Bu suretle lstan
lnckle ik'tifa ede d~!ıt dıye söylen- b~la ~iinde verilen francalalık un 

Doıtunıu ~ 
1 

: mıktan 50 çuvala iblağ edilmiştir. 
il 1_ n soz ennde yaln B led" fr 

0 •ta ehemmiyetli· ız ıu . e ıye ancala almak için ıirn· 
«- Cerçi b · f 1>:e ka_dar raporla müracaat eden· 

t\İphe ederiz u. al~ rakamından e~ın nuktann· tesbit etmiştir. Bu 
Pahalı) · Bıze oyle geliyor ki mıktar muhtelif kazalara nazaran 

&fmadan r· t .. 1 d' daha fazlad uccarın İstifadesi şoy e ır: 
ır.> E ... a ,_ Ve y k k' mınon ~azaaında 2000, Fatih· 

tE:!aa,. ku 
1
;"'1 • cümlelerden birini te 600, l!akırköyde 400, Eyüpte 

u analım: 400, Beyoğlunda 2000 Beıilr.tqta 
h «l atbikatta da bunu bö 

1 
ld 600, .-anyerde 500, 'Kadıköyde 

.._.:uhaJd,alc: ••. > Filh~.! e ? u· 2300, 0.lr.Udarda 498, Beykozda 
rin aaile hayatlarını temin 'e!İ::i• 50, Büyükadada J 000, Heybelide 
d~Bfa)'lf)arına .ciyle b" bak e- 500, burga:. adıuıında 250 ve Kma
""·L~ hesabı. kitaba d-~~ b mca, lı adada 150 dir. 
--.ızuı b anı •cet ol- -----
J'a. lü. ;.k~ akikat meydana ~-
..._,Yor).:. 6 Ya lı::ar,ılık yİne 6 ka-

h.ana . . .. 
dı. Anıa an;:-1dık, mesele kalmu:
lllrn1111dan I aıtuyoruz. Hfqey lü
!~ta ol-.ı::a Pahalıdar; Sabit 
llU ~te ezec:elı: d.-ecededir 
~aletaia)~ulıakkak ki bir iktisadi 
~. 14 d .. .,. Ve iktiaacn adalet· 
Dtk ltıiibiın arı ~0 a fırlayqta, 30 un 
lıalrna- lur kumının tüc d -· ••etiJ-.ı· car • 'CUlr. 

}' • (Va-Nu) 

«b ,. enı köyde asfalt 
lta.ı &ad asfalt • 8 dıraınıı. di • • •ehırde Arınavut 

Gizlenen manifatura 

t Unda Yenik!.e .~ır fıkra yazmıtbk. 
eydi. Beıe~r oyun de ismi geçrn~k-
~'lldiiinıae •Y~ rnenbalanndan öi· Şehrimizde ia•e te•kilatı 

t llıfaJ Rore, yakında Yenikö :ı :ı 
''•• t Y•Pılacakhr Y Şehrlm1zdekl ~ teşkUA.tının bazı 

•••••• ""••••• • memurları gelmiş ve faaliyete geçll-Bi h .................... mlştır. VllA.,.et, l!stlk, çhnento ve dJ-
ra. uıua"' I ııer maddelerin tcvzıat 1şlcrtnı İaşe 

•• 1 vagon arla mQdürlüRüne havale etmıştır. Bütün 
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2'onderilecek te~~t ~len bundan sonrn :tqe mü-

h~ sevkıyatı için dürluğü tarafından yapılacaktır. 
"1r vagonlar 1ll ı>osta trenlerine 
bır:tıe Anadoıununveh~~unacaktıt. Bu Beyotla llalknlnden: 
bira naevtecınecetur İzml mıntata.sına. ı - Ev!mts kol'0.!11, 1llc konaertnı 
~l'thaıo~ın ~lttsı ~ t6rülen 3117/941 perşembe gilnl\ saat 18,30 da 
16rıcıe "<IWU\buldan lü uraya Tat.sım Belediye bahçesinde verecek 

r1tın14ıır. zumu tadar bira tır. 2 - Konser aerbesttlr. He~e.s ~ 
~ lebnır. 

lıkçıla.rın yalcaladıklan balıklan, ba.- E ki h ld d tlne sebep olan b:ıskında sen de 'ar tıjp 1ylll~ veya kötUlüğün kat'§llı{';ını 
lıkhane rüsumu vermeden aattıkln.n s ma ıu en muayyen mıydın ?ıt gorür.ı 
görülmüşttır. Bu vaziyetin &ıünc geç- bir miktar ihraç •- Şfiphesiz. Hattll ben en önde yU- Dedi. Hayrc-bay cevap verm k iste-
mek için bu ıruntakalarn. kontrol me- • • rüyenlcrden ldlm.ı dlşnhın huzurunda bulunduğunu blr 
murlan göndcrnm~tır. edılebılecek c- Cesaret ve şeca.ıı.Unin meftunu an için unutarak, yüksek se le batpr-* Mı.sırda bulunan b:ızı mallo.nnu- olmasaydım, şimdi senin katanı kopa- dı: 
zı getirmek ve muka.blllnde lhra.ç mal- . • . . . ntdımlı c- Onu yanınızda. tnşırzanız, gunün 
Iarımızı götürmek için Knplan vapu- Fasulye ıhracatı ıçın lısana verıl· •'- Yıı. verdl~inlz söz .. yıı. bu hil'at.. birinde sizi de cehenneme göturür. 
runun Portsalde gitmesine B:ışvekA- memekte olduğundan dahilde eski ve bütün bunlann fevkinde olnn Ku- Hayre-bayın şerrinden }mrtulmıı.k için, 
lctçe müsaade edllml.ştlr. MilnnkalAt sene mallannda mühim miktarda ranıaztmllşşanı unutuyor musunuz?.1 derhıı.l başını kestlrmellslnlzl O bir 
Veklletı vapurun avdet ve azimeti için fasulye stoku birikmişti. Yeni mah· Selim bir müddet sustuktan ısonm, haindir. Öyle bir hainden iyilik beklc-
1cab eden tedbirler! almıştır. Vapur 1Ullerin idrak edilmekte olmaaı eski sözünde dumca~ını ve müsterih olmıı.- mek aptallıktır.~ 
Portsaldde bulunan ilk Tfırk vnpuru- stoklardan bir kısmının ihracatını sını söyledi. Kurd Bay, Mısırdaki Sellmln canı sıkıldı Kurd bay, 
nun memleketlmtze muvasalatını mü- . . • • B . ib 

1 
Ti memlüklerln ces:ırct ve oecnatı hak- Hayrc-bayı tenkld ve tel'in ederken, 

teaklp hareket edecektir. Bu hususta ıcabettir_ır.ıştir. . u ıb ar a ~car~t kında çok parlak bir medhiye söyle- padl§aha da tecavüz e~lltlnln fnrkm-
alA.ltadar t:ı.clrlere mnlfunat verllm~- Vekt.leti fasulye ıhracahna daır hır dl. (1) Ve Sellm1 blr hayli teshir et- ~ değUdl. 
tı. karar vermiş ve bu karan dün bir- tikten sonrn, sözünü bltırece~ sırada Selim glbl şlddetll bir hükumd:ınn * Surfyeden Macarlstana. ihraç likle · kanalilc şehrimizdeki alaka· mUhlm blr pot kırdı: karşısında konuşurken, ona esen ap-
edllmekte olup transit suretue mem- darlar •. b;!dirmiştir. •-Biz, 6lz1n karşınıza ok ve mlz- tnlsınlıı demenin Ce7.Ml ne olablllrdl? 
leketlmlzden geç1r1len mıı.llar meya- Yeni karına göre 1941 senesi rnklanmızla çıkmıştık. Halbukı siz Belim hiddetlendi: 
nında daha 90 vagon yapağı gelmiş- mahsulü hariç olmak üzere eski sene bize, bir kntll gibi alçakça. nUfusumu- «- Seni serbes bıralonak, haLtl\ 
tir 11 d V k"l . d'l zu kıran toplarla muknbele ettiniz. beylerim arruıına almak isterdim. Fn-* Aksnraydn oturan Suleyman, dün ma ar~n an e a. ~tçe tayı~ e 1 e· Venedlklllerden aldı~mız bu kfıtlr kat münasebetsiz sözlere cürct ettin 
yanlışlıkla 11Aç yerine kezzap 1çm1ş cek mıktarlar dahılınde harıce satış lcndlarlle memleketimizi lstlll'\ ettlnlz. ve bana hürmet göstermeğe mecbur 
sancılar içinde, kaldırıldığı Haseıd yap.lacaktı:-. Eski mahsul fasulyeleri Ok ve kılıçlarımız bu mel'un tahrip olduğunu unuttun. Selatin meclisine 
hastanesinde biraz sonra ölmüştür. ihraç etmelr isteyenler bu mallarını tı.letl karşısında kıymetsiz kaldı. Eğer hürmetsiz giren, hürmetsiz çıkar. Cc* Vedad adında bir genç, sahte bir lstatıbul, lzmir ve Merıinde umumi bugün Hazreti Peygamber hayatta ol- zam görecekslnlı (S) 
talebe tramvay pasosu Ue seyahat mafazalara koyarak alacaklan depo saydı, ve slzin Mısırlılar Uzcrine bu Kurd bay hA.lA korkmuyor ve 1lst 
ederken yakalanmış, seldz1nc1 as~lye se·ı<.tlerin! mı,ntaka Ticaret Müdür· mel'un tahrip l\letlerlle yllrtldüğünüzU perdeden konuşuyordu: 
mahkemesi tarafından 20 gün müd- l'"kl . 1 d" B 11 gl\rseydl, size bunun bir haksızlık ol- •- Allah esirgesin" ve Allaha 
detle hapse mahktm edllmlşUr. u erıne verecek er ır. u ma ar duğunu söylerdl!ı hamdolsun ki, senin beylerinden deli-* Münir adında bir genç ile Nazmi- depolarda ihracat .kontT~lörleri tara· Sellm, Kurd bayı cevapsız bırakma- llmh 
ye adında bir genç kız evvelki gece fından 'konuol edılecektir. dı: Dedi. Artık, selimin hlddeU son de-
Beyazıtta yangın kulesinin içinde fen~ Depoların ameliyesi lstanbulda •- Peygamberimiz, bir milletin dal- receyl bulmuştu. 
bir vaziyette görülm~ler ve polise ve- 4 ağustos, İzmir, Mersin .,.. Sam- ma oldutu yerde kalmasını değil, ileri- Bnyre-bay: 
rll~erdlr. iklsl hakkında umum1 sunda 6 ağustos aktamına kadar bi- Ieıne8in1 ve Uflrlerln faydalı hareket- - Bu, küstah ada.mı neden fn.zln 
Maba muhıı.llf hareket suçundan ta- tirilecektir. Bu mallar lüzum ıörül- lerlnln taklld edllmeslnl emretmtştlr. aöyletlyorsunuz, haşmetmeap? Kurd 
tıbat yapılacaktır. düğü takdirde tekrar dahili ihtiyaç- Gene Peygamberlnılz, harbin bir hud'a bay cesur bir adamdır, fnknt, efendJ· * Her sene almdıtı gibl, bu aene de lar için depolardan çekilebilecektir. dan ibaret olduğunu söylemiştir. K1m sine lı:öpelı: gibi sadıktır. O, Tuman 
Siyasal Bllgller okuluna Jeyll meccani Fasulyeler ancak ithali kararlattırı- kuvvetll ise, o gallb gelir. Ben de sızın Baydan başka bir efendiye hizmet 
talebe alınacaktır. Bu husu.cıta açıla-

1 
il . aevtyentzde kalmış olS!lydın1, bu r.afe- edemez. 

cak imtihanlara 20 ağustosta baflana- ~1: ma. anr. ~1!9ust tak~ yoliyle ~e- r1 tazanamazdım.ı Diye mırıldandı. Selim: 
cak ve 20 eyHHde nihayet verilecek- tırilmeaı takdmnde harıce aahlabıle· c- Slz, ne derseniz deyiniz... Yaşı- - Hayre-bayın hakkı vannış, dedi, 
tır. cektir. yan görecektir ltl bu memleket o gtll- b•\ kl\stahın leşlnl .,ere ıtemıell. 

İmtl.:hanlar Ankatada Sl.ysal Blllgller T Jıelerle elinizden gtdecelı:tır. Mı.lıra hl- Sonra birden fiddetle cellldlara 
ve i.stanbulda Yüksele öğretmen oku- ramvaylar lı:tm olamıyacaJtsınızl Saltanatmızm döndü: 
tunda yapılacaktır. Mısırda devamına top ve rülleler yar- «- Vurun bu hainin başını ... !) 

Asker ailelerine yardım ..Bandajların Romanya
dan tren yolile getirtil

mesine çalıtilacak 

Frar.aanin Moaliova büyült elçW M. eerıery. reliltui ve elçjlili er
klnı ib b;rlikte dün sabah latanliula ıelmiftir. Yukandaki resimde elçi 
'(ortada) iJ., Tefika1tnın •e elçilili erklnllllft Haydarpap istasyonunun 
merdivelnerinC:len lıtanbula hayran1.k1a bakJ,lan aörünüyor. lkinc:i 
plincla 1>atı açık cluran. Havaı muhabiri olarak ıeaelerdenberi latan-
balda bulunan M. Cuyon' dur. 

Ba~ AmcaJ'a giire ... 
.. 

(.\ "' ~ 
\ 

dun edemlyecektıu Etrafta dlzllmlş yuzem cellld, elle-
Belim güıtıyordu. rlnde kılıç ve baltalarla ayakta gıra-
Kurc! bay Uert gU.tltlnl ı.nladı: lannuf}ardı. Padlph emir verince, 
c- Teessürilmden ne söyledlilnıl bunardan beş tanesi kılıçlarını kınla

b11m1yorum. Tee&Ssüf olunur k1 bu söz- nndan sıyınp ortaya atıldılar. 
ler atzımdan bir ıcere nasılsa çıktı. LA- Kurd bay gözlerini açarak haykır-

dı: 
k1n hakikati söylememe a1z mtisaade 
ettiniz. Ben, kudret: yalnız Cenabı •-Benim başım, senin ne işine ~a-
Ha.kka. mahsustur, b.naatfndeylm. nyacak? Benlm gibi pek çok ccsa~t 
sız, kuvvetınlu ma~rursunuzl• sahibi kimseler seni öldürmek fçln Mı
•- Bir eslr glbl konuşmuyorsun, sırda. fırsat kolluyorlar. Peşinde benim 

Kurd bay! Payıtahtınızı 1şgnl ederek, glbl birçok Kurd baylar var. Onlardan 
btitün Mısın z:ıptcttlm. El\.cr Allah 1n- birinin kılıcı da elbette senin ba mı 

b koparacaktır!• 
dinde, iddia ettiğiniz kadar mergub 
kimseler olsaydınız, ştmdl sen ve senin Sellm tahtından fırlo.dı ve celHi.dla-
gtbt memlükler benim ellme estr dü- ra. gec!kmem<'lerlnl 1hto.r etti: 
şer miydi?• «-Bent bu köpet';e tahkir ettirmek 

için mı bekliyorsunuz?• 
Dedi. Celladın btrlsi palıı.sını k ı

dırırken. Kurd bay, Bnyre-bayn da son 
küflirlerlnl savurmak :fırsatını buldu: 
•- Benim kanlı başımı al, zevcenin 

göğsüne koy, haini Allah aenln hlya
netınin cezasını versin I • 

Diyebildi. CellAdın kılıcı bir vuruşta, 
Xurd bayın bqını yere dilşilrdü. 

Hayre-bay bu ahne kat'fl.sında so
luk aotuk gillüyordu. 

Kurd bayın idamından 8ellm pek 
meyustu. Kendtsınden, bu hakaretlere 
ral'Dlen ~ok hoşlanmıştı. 

- Ben ömrümde bu kadar cesur 
bir yfllt gönnedlm. O, Kahlreye vnll 
olmnğa JA.yık bir adamdı. Küstahlıfı, 
tert>lyestzlltı yllztlnden cezasını bul
du. 

Dedl. Sellnı, Kurd-bayın son sözlin
den de filplıeye diltmüştü. 

Kurd bay, Hayrebaya neden: •Kan
lı bqımı al da zıevcenln götsüne koyb 
dem14tl? 

Sellm bu telmlhin mAnasını anla
makta geclltmedl. 

Hayre-baya bunun sebebini sordu. 
Bayre-bay çeklıuneden, hakikati ıtoy
ledl: 

.ı_ •dıiJ edep k~J arı~~~ el .. ·. e ·çı launuda ır cıst a > me- ••• '!ola gidm bir akral>a veya 1 ... Yahut yoldan gelen bir ahbabı\ . . . Bu fedakarlığın pah asi ne bir l B. :b\. __ Evet hele bizm iskele ~ Muaıere• &dahı k"t 1 1 G • b b" • ikb 1 ı -
~>"olcu karp).;e e•ıa:u ırı :.ı eaı ya~an r vardır amma ne bir ~Oltu uiurlamak. •• _ ~arplamak büyük bir .. nı ..eri- hediye ile, ne !I• ~ka ~ir ıeyle veya lltuyonlar ~ibi itifip kakl§ılan. 

~... ıp br urA ~··ı. dir ••• , · ölçiilcbilirJ.... aaatlerot ~akta )lek1eııen yerler· 
"' cle •• 4' - - ~ -

L--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Sahife 4 

l,_G_ü_nl_ük_B_or_sa_I, i [ R A D y o 1 
29 Temmuz. 19U 

" 7,5 933 Türk borcu 1 n 
• • 1938 1kramıyell 

L. it. 
m 21,e5 

19.60 
• • 1933 ikramiyeli Ergani 
• '1 1934 Slvas-E~urum ı 
• • 1934 Slvas-E~urum 2-7 
• 2 1932 Hazine bonoları 

Bugünkü program 
12,33 Karı.şık şarkılnr, 12,45 Ajans 

haberleri, 13,00 Karı.şık şarkılar prog
ramının devamı, 13,15 Kan.~ık prog
ram Pl. 

Bu akşam 
Taksim ALTIN TEPE 

AiLE BAHÇESiNDE 
San'atkiir N A S 1 T 

ve arkadaşlan 

Yeni Varyete numaralan 

SEVDA PAZARI 
Komedi 3 Perde 

• • 1935 Hazlne bonolan 

20,-
20.17 
20.27 
55.50 
16.50 
26.50 
47.50 
46.50 
43.75 

18,03 cazband pl. 18,15 serbes 10 daki
ka, 18,25 CDı.ş polltlka hiid!Sıelerl, 18,45 
Çocuk saati, 19,30 Ajans haberleri, 
19,45 Fasıl heyeti, 20,15 Radyo gazete- ~--•••••••••mlllll' 
s i, 20,45 Bir hnlk türküsü öğreniyoruz, 

ROMATİZl\IA, BAŞ, DİŞ Sİ1'1R ve BEL ağnlan ile So~ 
lığından ileri gelen vücut KIRIKLIÖI, NEZLE ve oıdl' 
lıklan D E R M A N kaşelerile derhal geçer, icabı.Jldl 
1 - 3 kaşe alınır, her eczanede blunur. 

• • 1938 Hazine bonolo.n 
A. Demlryolu tahvili I - Il 
A. Demiryollan tahvili m 
A. Demlryolu mümessil senet 
T C Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası (hamlle alt) 
T. İş bankası mümesstl his. 
A Demlryolları şirket! ( "1 60) 
A. Demiryollan şirketi ( 'lı 100 
Şirketi Hayriye te:nett.tı 

Kredi Fonstye 1903 
• • 1911 
• • Amorti 
• • Kupon 

Türk altını 
Kil!çe altın btr gramı 
O!!lllanlı bankası Cb:ıntnot) 
Londra QzerJne 1 sterlin 
Nevyorıc ilzerıne 100 dolar 

Madrid üzerine 100 ~zeta 
Yokohama ü2ertne 100 yen 
Rtokholm üzerine ıoo turon 

129.-
11,80 
12,15 

135.-
27,-
43,75 
9.-

108,-
101.50 
59.-
1.-

25.90 
3.42 
2.55 

5.24 
132.20 
3o.cn 
12.93i5 
31.13'75 

21 ,00 Ziraat Takvlml ve toprak mah
sulleri borsası, 21,10 Solo şarkılar, 
21.25 Rlya;;etlcümhur bandosu, 22,10 
Kanşık şarkılar, 22,30 Ajans haberle
ri, 22,45 Dans müziği Pl. 

31 temmuz perşembe sabahı 

7,33 Harır program Pl., 7,45 Ajans 
haberleri, 8,00 Hatif programın deva
mı Pl., 8,30 Evin saati. 

Bulana mükafat 
27/7/941 tarihinde Bostancı - Köprü 

yolunda son tren ve vapurunda İş 
Banknsının c!izdanuıda bulunan pasa
portum, ikamet tezkerem, 85 Türk li
rası ve muhtelif makbuzlar bulana. 
paramı gen almamak şartlle dlğer ev
rakları bana getirene 50 lira mükdfat 
vereceğim 

Adlfl Posta kutusu 1444 veya 
Telefon: 40693 

YAZ SAYISI 
1 A~ustos CUi\1.''- gi.inii <:ıkıyor. 

l.'ILDIZ'ın bu sayısında Türkiyenin en meşhur karikatiirist
lerinin en güzel eserleri, n~'eli hikftyeleri, Claudette Colbert'
in en son resimleri, !l'inema dünya~ında yeni Yıldızlar. Kay 
Francis, Speneer Trncy, John Howard'a aid üç enteresan 
yazı, Şehir Tiyatrosundan Nezihe Beceriklinin bol resimli ha
yatı, büyük Yıldızlann artist oğullan. Roosevelt'in oğlu fi
lmci oldu. Film hikayesi. Film romanı, biografiler, Dert ortağı, 
haşdan başa renk1i sayfalar, v ... s ... 

Sayısı her yerde 15 kuruştur. 

İstanbul Bele diyeainden : 
İstanbul plftnlurının Revizyonu içln 200 lira ücretll ve müsabaka Ue 

alınması teknrrür eden iki Topoğrafın 26/Ağustos/941 cumartesi günü mu
karrer olan imtihnnlnnna tallplerln müracaat etmemesine binaen lmtlhan 
1 'AP.ustos/941 cuma günü saat 14 e talik edilmiştir. 

Talip olanların ayni gün ve saatte vesikaları ve imtihan esnasında lü
zumlu gbri.ılcn Iügarltm:ı. cedvellerile birlikte Belediye Fen Hey'ctl Harita 
şubesi müdürlüğüne müracanUan lüzumu ilan olunur. (6391) 

1 İstanbul Belenivesi ilanları 1 
Haseki, Cerrahpaş3., Beyoğlu ve Zühııevl hastalıklar hastahanelerile 

Zeyncpkamll doğum evi için alınacak 3950 kilo İdrofil pamuğu kapalı zar! 
usullle eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 6320 Ura. ve ilk 
teminatı 474 liradır. Şartnnme Zabıt ve MuamelA.t müdürlüğü kaleminde 
gorülebillr. İhale 11/8/941 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende ya
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, 941 yılına. alt 
ticaret odası vesikaları ve krulunen ibrazı llzım gelen diğer vesalk ile 2490 
ııumıınılı kanunun tarltatı çevresinde hazırlayacaklan teklif mektuplarını 
ihale günü saat 14 e kadar Daimi Encümene vermeleri rn.zımdır. (6273) 

Münakalat Vekaleti İstanbul Mıntaka 
Liman Riyasetinden : 

Denizcilere ilan: 

* Bakırköy askerlik şubesinden: 
1 - Yedek Tb. Binbaşı 306 doğumlu • 
Hakkı oğ. Zeynelabidin (35958) ile ye
dek levazım asteğmeni Dcdreddln 
Oükbelenin (38030) acilen şubeye mü-
racaat etmeleri llan olunur. l 

Adalar Sulh l\1nhkemcsl 
Elef~r Diarnandt, Katına, So!ya., 

Sevastı ve Panayotun şayi.an ve müş
tereken mutasarrıf bulundukları Bü
yükada Balıkçı caddesinde 24 ada. 6 
pafta 3 parsel 61 numttrataj ve yeni 57 
numaralı ahşap dükkanın lı.alel şuyu 
suretile satılmasına karar veriımı., ol
duğundan acık arttırmaya konmuş
tur. 

Mezkür dükkan 50 metre murabb::u 
zemin üzerine mebni arka. cihetinde 
yedi basamak merdivenle çıkılır. Tah
ta bölme lle terr!k edilmiş lkl adet 
asma odayı muhtevi ve ayrıca 36 met
re murabbaında arsası vardır. Kıyme
ti muhanımenesl2050 liradır. Te!Hi.llyc, 
ihale pulu, 20 senelik ta.vız bedeli 
mi1şteriye nlttlr. Vergi, belediye rusu
mu belediye ihaleden ten!lz olunur. 
Müzayedeye iştirak edenler % 7,5 nis
betinde pey akçesl vermeleri veya 
milli bir bankanın teminat mektubu
nu ibraz etmeleri muktezldir. 

Birinci arttırma 21 /8/941 tarihinde 
milstedl Perşembe günü s:ıat 14 den 
16 ya kadar mnhkeme koridorunda 
icra olunacaktlr. 

Birinci arttııınada kıymeti muha.m
menenln yüzde 75 ini bulmazsa en çok 
arttırmanın taahhüdü b:ıkl kalmo.k 
üzere 10 gün daha uzatılıp lklncl ar
ttırma 1/ 9/ 941 tarihinde müstedif 
Pazartesi günü ayni saatte lcra ve en 
çok arttırnııı ihaleyi katlyesı yapıla
caktır. İpotek sahibi alacaklılarla di
ğer aliikadarla.nn ve lrtiraf hakkı s:ı.
hlplerlnln gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususile falz ve masrafa 
dair olan lddlal:ırını evrakı müsbite
lerlle bLrllkte ilan tarihinden nihayet 
15 gün zarfında bildirilmeleri Iô.zım
dır. Aksi takdirde hakları tapu slclllle 
sabit olmayanlar satış bedcllnin pay
laşmasından hariç kalırlar. Da.ha faz
la malümat almak isteyenlerin her 
kesln görobllınesl için açık bulunduru
lacak arttırma şartna.meslle 941/1 
sayılı dosyada ves:ı.lkl görel}!Leceıkleri 
mm olunur. 

ZAYİ - Küçükpazar nüfus mcmur
lu~ndan aldı~ım nüfus tezkerem! ve 
bcraberlncle Eminönü yabancı askerlik 
şubesinde rnukayyid ve Divriği aSker
llk şubeslnden verilen askerlik tezke
rem ve yal pa.raınna ald makbuzlarım 
kaybolmuştur. Yenllerlnl alacağım
dan eskilerinin hükmü yoktur. 

319 tevellütlü Ali otlu 
Mustafa Yıldınm ---

~ Dr. lhıan Sami 

1 x.~ksürük Şurubu 

Blr tasarf'Uf bonosu mze 1kl bakımdan fayda temin eder. 
ı - Paranızı en emin bir yere yatı:T11Ş ve ona en iyl bir falz temln etmiş olursunuz. ye 

2 - 1\-Ulli müdafannın arten lhtı:;açlannı karşıhyarak dalma daha kuvvetli olnn Tü~ıye 
hizmet etmiş olursunuz. ışP' 

Bonolar hazinenin kefaletı altında 5, 25, 100. 500, 1000 liralık parçalar halinde ihraç edil~. 
Vadesi kısadır. 3 aylık, 6 aylık ve bir senelik bonolar vardır. Bu vadelerin hitamında 

noyu iade ederek paranızı aln.blllrsinlz. ile 
Bono vadesi geldiği zaman paranızı almak istemezseniz vadesi gelen bonoyu yenl bir bono 

değiştirir ve aradaki faizi bir defa dnha peşin alnblllrslnlz. 

Fakat vade dolmadan evvel paraya ihtiyac1niz olursa 

Herhangi bir bankaya müracaat ederek bonoyu paraya kalbedebillrslnlz. 
Bankalar, Tasnrrut Bonolarını hltnm va.de kıymetler! üzerinden: 

3 Ay vadetılerl % 4.5 
6 • • % 5~ 

12 • • % 6,5 
Iladdl Uzerlnden ve muamele vergisi kendileri.ne alt olmak üzere Iskonto edccekterdlt· 

Pımuuz daima paradır. 
3 ay vadeli bir Tasarnıf Bono3u bh- yılda % 4, S ay vadeli bir Tıuarruf Bonosu bit 

yılda o/o 5, 12 ay vadeli bir Tasarruf Bonoıu bir ydda % 6 faiz getirir. 
Faizler bono kıymetinden tenzil edilmek suretiyle peşin ödenlr. Yanl bir sene vadeli ıo<>O 

liralık bir bono için 940 llrıı. verecek ve buna mukabil bir sene sonra. 1000 lira alacakslnlZ· 
Bono faizleri peşin ödendlğt için talz nlsbetl hakikatte yüzde 6 değil, yüzde 6,38 dir. uıı 

BONOLAR BANKALARLA ŞUBE VE AJANSLARINDA SATILMAKTADIR. Bonoları "ıu· 
PJyango idaresinin resmi satış gişeleriyle banka olmıyan yerlerdelii Malsandıklarında da 

lablllrsinlz. 
Bir Tasarruf Bonoıiyle her.1 kendinize, hem vatana hizmet edebilirsiniz. 

maca vo kızamık öksürükleri ı 1 
Ökıürük ve nefes darlığı, hoğ· 

için pek tesirli ilaçtır. ~"~-~~~~~~======~~~=~=~.~··-•••••••••••-.. / 
- Herkeı kullanabilir. - ~ /\ 

İstanbul Elektrik İşleri Umum müdürlüğünii.n Arnavutköy Akıntıburnu -~~-:":""-r-ır-ı~-:---:"'7'1:--:r--ı-=-~-::"""t";ı---;-:ı""T:"'-t.:f::";r-""'~----------------·- - d '21 ' 
Ue ICandllll arasında konulmuş olan denizaltı kablosunun tamir edilmek ~ M a ı · e Ve kaA. 1 et·ı n ~ 
üzere lraldınlacağı alakadarl.ıra blldlrlllr. ~ . 1 1 Y 1 -..JJ 

4 Ağustos 1941 de başlanacak ve 15 gün kadar sürecek olan tamir 1ş1 · Sandalyalar, Karyolalar, Porbnantolar veaair her nevi . d , 
tein kuııanııacak dubada beyneımueı 1şaretıer gece ve gündüz bulunacaktır. şık mobilyalar fabrika fiahnı. •atılıyor. Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıklarm te a 
Bu mıntakalardan geçecek gemilerin dubanın yakınından geçmemeleri ve Asri Mob"ılya Mağazası . 1 - h kici d •ıA ··" 
bu hizada sür'atıerlnl kesmeleri denizcilere U!ın olunur. (6410) 1 r----. 1 kaldın ması a n a 1 an tuıl"'~ 

Ahmed Fevzi Eski nlkel 5, 10 ve 20 paralıkların yerine dantelll bir kU~u~tf' 

1
-ı 1 lstanbul RıTaoasa yokuşu No. 66 Telefon: 23407 on paralıklar darp ve piyasaya ki\11 miktarda çıkarılmış ol uıdetl 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme •r-!..!..:~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!~~~:- nikel s. ıo ve 20 parıı.lıkların 31/6/ 942 tarihinden sonra tedııv 
Umum idaresi ilanlari ması kararlaştırılmıştır. ~ 

Devlet Deniz Y ollari le.letme Umum Mezkur ufak paralar ı Temmuz 942 tarihinden itibaren Y9!'!.# 
" etmlyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene mildd7tıe rt~ 

Muhammen bedel! 0400) llra olan 175 adet Telefon siperi saikası 
ClS/811941) pazartesi günü saat C!0,45) onu kırk beşte Haydarpa,,ada Gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usullle satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (105) liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günU saatine kadar komisyona mü
rilcaatları liızımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olnrnk dağıtılmaktadır. 
(6386) 

Riyaseticumhur daire müdürlüğünden 
Ahşap Çatı, Pencere ve Ahşap Duvar Kaplamasi 

Eksiltmesi ilini 
ı - Çanknyada yapılmakta olan bir binanın: 

a - 1300 metre murabbaı yirmi metre açıklıkta. ahşap çatısı. 
b - 250 metre murabbaı ahş:ıp penceresi, 
c - 200 • • çam nğacından dıvar kaplatı)ası 

işleri açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
2 - Eksiltme 11 A~ustos 941 pazartesi saat 16 da Çankayada riyasıetı 

cümhur umumi kıltlpllk binasında icra edilecektir. Eksiltmeye gireceklerin 
1000 llrnlık muvakkat temlnnt tevdi etmeleri 10.Zımdır. 

3 - Bu işe talip olanlann bu derece blr lmal!tı yapm~ olmMı m~t
tur. Şu kadar kl bu nevı imalata muktezi malzeme ve tesisata m:ı.llk olan
lar yanlarında birinci fıkrada yazılı evsafta bir şeriki olduğu takdirde 
ekslllmeye dahli olablleceklcrdir. 

4 - Bu işe alt proje ve şartnameler dosyası 4 Ağustos 941 tarihinden 
itibaren Çnnkayada riyaset! cllmhur daire müdürlüğünden temln edilebi-
lir. (6382> 

İstanbul Fiat Müraka be komisyonundan: 
88 No. lu Hiın: 3017/941 tarihinden itibaren toptan kuzu eti azamı 55, 

dağlıç ve kıvırcık 50 ve karn.ma.n 45 kuruştan satılacaktır. (6409) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

Muhammen İlk Eksiltmenin 
Esvnnın cinsi bedell teminat Şekil Tarihi Saatt 
Ahşap eşya 9150 687 Knpalı 18/ 8/ 941 14.30 
Ahşap eşya 2800 210 Açık 18/8/ 941 14.00 
Mektep için yaptırılacak olan muhtelif clns ahşap eşya yukarda göste-

rlldlğl şekilde eksiltmelere konulmuştur. Fazla tafsilO.t için Oümüş.<ıuyun-
da yüksek mühendis mektebine müra caat. (6380) 

Müdürlüğü llanlari dıklarlle Cümhurlyet Merkez bankası şubelerlne ve Cü~_!l,ıııcı-' 
bankası şubem olmıyan yerlerde Ziraat bankası şubeleri tal- - ~ 

MUDANYA POSTALARI 
Mudanya postalannın ~fer günleri 30 Temmuzdan itibaren değl.şmiş.

tlr. Badema postalar İst:ınbuldan Perşembe, Cumartesi ve Salı günleri s:-at 
9 da kalkacaklardır. 

Aynca Pazar günleri İstanbuldan saat 8 de kalkmak ve Mudanyadan 
sa.at 17 de dönmek üzere tenezziih postası yapılacaktır. (6413) 

Devlet Demir Y ollari 3 üncü İtletme 
Müdürlüğünden : 

Muhammen bedel, bulwıdu~u yer, m1kdar ve muvakkat tıemlnat1 yazılı 
balast knpalı zart usullle eksiltmeye konulmll.$tur. İhalesi Balıkeslrd.e 
1318/941 paza.rtesı. günü işletme bln.a.ı;ında koınJsyonumuua yapılacaktır. 

istetıllerin 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesl.knlarla thal& günü mu
ayyen saatten bit saat evvel komisyonumuza müracaatları IA.zı.mdır. Bu t4e 
alt şartname ve mukavelename proJelert komisyonumuzdan alına.blllr. 

(6242) 
Bir M3 

Muhammen Muvakkat 
Mlkda!'l bedell teminat 

Bulunduh yer: Kilometresi M3 Kuruş Llra. Kr. İhale saati 
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Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden : 
ıı1940 - 1941 ders yılı hariç evvelki senelerden kamp eksiği olan talebe

nin bu noksa.rıiannı tamamlamak üzere üniversite tallın tabura komutan" 
lığına müracnatlan 11ln olunur. «6379t 

Devlet limanlari işletme umum müdürlüğünden 
Cinsl l\Iiktan Eb'adı• 

Köşebent demlrl 1200 M. 80 x 80 x 8 den 120 X 120 X 12 ye ka
dar cBoyla.n 2,ıs M den aşağı olmıya

Yuvarlak demlr 

Kara çlvl 

cak11, 
15 - 20 ton 12 mlllmden 2ıs m!llme kada~ ıBoylan 

50 santimden 2 metreye kadar.. 
15 - 20 ton 10 santimden 20 santime kadar muh

telit boylarda. 
İşletme ihtiyacı için yukarıda cins ve miktan yazılı üç kalem demlr 

malzeme pazarlıkla. satın alınacaktır. Ellerinde hazır mah mevcut olanların 
pazarlığa Lştinl.k etmek ürere 1/8/941 cuma günü saat on be§te Galata. nh
tımındakl wnum müdiU'lük blnaBlJ!d& toplanaca.lc satınalma. komisyonuna 
müracaattan. • (4611) 

edllebllecektlr. ?J.e.t'-L 
Ellerinde bu ufak paralardan bulunanlann bunlan dU e~ 

Cümhurlyet Merkez bankası ve Ziraat bankası şubelerine teb C~ 
lllln olunur. • 

İstanbul Limani Sahil Sıhhiye Merkeı• 
Satinalma Komisyonundan: ~ 

ı - Merkezimiz ihtıyncı için clO• ton çubuk veyahud toZ ~ 
caktır. Toz kükürtün beher kilosunun tahmin bedeli e30• ıcu ~ 
üzere umumunun tutan t3000• llradır. ~· 

2 - Bu işe ald şartnameler merkezimiz levazımından pıı. alil~ ,1 
3 _ Ekslltme 12 Ağustos 1941 salı güntl saat 16 da O uıı"' 

Mustafapaşa soka#mda mezkftr merkez satınalına komlSYon 
caktır. 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 
5 - Muvakkat temlnat parası 1225• liradır. st'ı-1~ 
11 - Eksiltmeye glreceklertn 1941 seneısl ticaret odMt ve 

tcrmelert şarttır. (6235) • ;.J 
Siyasal Bilgiler Okuluna «Mülkiyeye» gıt 

tiyen lise mezunlarına o( 
Siyasal Bllgller okuluna girebilmek için ilse mezunu ol~ 

imtihanını verml.ş bulunmak ve yapılacak seçme sınavını lt~d~~~ 
dı.r. Seçme sınavına girmek isteyenlerin namzet kaydı ~.ı:to5~ 
binasında ve İstanbulda Yüksek Öğretmen okulunda 20 aı;~ ı ~~ 
lüle kadar yapılncak ve ooçme sınavı 25 eylül perşembe saball"e ~~ 
tır. Seçme sınavının günlerini, hangi derslerden yapılaca~ını 11ttu);I"~ lazım gelen evrakın neler olduğunu öğrenmek lstlyenler bul~' 
!erin Maarif Müdürlüklerine veya llse müdürlüklerlne ve An orııİ:I' 
Illlgller okuluna ve İstanbulda Yüksek Öğretmen okuluna ~1155ı / 
lldlrler. ( e 
Sıhhat ve lctimai MuatJ811 

• 

Vekaletinden: A" 
Lyll Tıp Talebe Yurdunun Tıp ve Eczacı kısımlarına tnl~of' ., 

bul edilmek ÜZ<.'re müracaat edenler lhtly~tan pek fazla uf 
bundan sonra. Vek!letlmize müracaat edllmemesl llln olun • 


