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Ziraat makinelerinin işlet· 
mesine 600 bin lira daha 

tahsis edildi 

L,----·--------------' 

• 

Bu sabahtan itibaren 
memurlara kahve 
tevziine başlandı 

L--------------------~ 
• 
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Almanlar 160 
bin esir, pek 
çok tank ve 
top aldılar 
Alman tebliği 

f>üyük bir muvaf Fa
kı yet haber veriyor 

Macar kıtalari da 
' 

, aarruza geçtiler, Sovyet 
mukavemetini kirarak 

Alman kıtalarile irtibat 
peyda ettiler 

I Bblin 2 (A.A.) - Alman ordu
.. e.rı ~ııkumıındanlığı bu akpm aşa-
gıdakı fevkalade tebl"'' . 
~r: ıgı neşretm!ş-

Bialistokun ,_ d 
k 

ııar,.ın a cereyan et-
ıne te olan imha harbini t ''-A 
ehe · . h . n anııı 
'1i"·m~ı~cti aız kat'i bir netice ver• 
ta~I gıtr~ :! daha ziyade anlaşılmak
'\' ~ manyayı arkadan vurmali 

t.~ vrupay4 bolşeviklik afetinı' g~ 
urmek ·· " d l u~ere hazırlnnan Sovyet or-

. u an ta·ıf d'l b' lı" • e 1 mez ır hercümerce 
Rrarrııştn. 

Şarka d .. h 1 ol k ogru ız a ilerlemekte 
a an A ıta.lanmızın gerisinde kalan 

d~mı mıktarda harp malzemesinin 
ıger ga · · . • hilm . naımın ve esırlerin toplana• 

lal esı vt. sayılması için belki haf-
d ar geçecektir. Burada cereyan 

h kekn muharebelerin ehemmiyeti 
a ır.d ... aşa" d k' k ta]" '1 b gı a 1 ra amların mü-

~u ansı e ir fikir edinmek mümkün· 

h . 
5 7 azırandan 1 temmuza kadar 
f' tank, 2330 top ve hııva <la
lı t pu, . 4 zırhlı tren ve n2İm mik
:~dn nut:-alyöz ve tüfek tahrip edil-
... ,ş vey •v • 

A 1 ~~tınam olunmuştur. 
k Ynı ~uddet içinde Sovyet hava 
uvvetlcrı 4 725 t k lerd' D ayyare aybetmiş-

har:l;el u_nlardan 1392 si hava mu
lan t ehnce 112 si hava batarya
tahri nral nda. ve 3221 i de yerde 

Ş. P 0 ur.muştur. 
ımdiye knda t b· d'I lcr 'k r es ıt e ı en esir-

s mı tarı 160 000 d f 1 
ovyet l'.' "d f · en az adır. 

Çenberd .ıu akaasının şiddetine ve 
e:ı c;ı mak i · 

§iddetli te•cbb•· l çbı~ Yaptığı çok 
v us ere ınae d'' 

nın uğradığ· k 1 • n uşma-
eayısından da ankı fzayıat esirlerin 

.. 
~ . 

) 

' ~ • IURG# 
f 

Almanlnnn işgal ettikleri yerleri ve tanmıı • ıstikamc.tıcrinl gös
terir harita (Haritada noktalarla işaret edilen mmtnka, Alman· 
lann lld taraftan taarruzla kapa ttıklan ve bir çok esir aldıklan 

girintidir.) 

Japonya ken
di yolunda 
yürüyecek 

Refah 
vapurunu kim 

torpilledi 

General 
Waveıı -

değiŞtirildi 

• BU SABABK.I 

~ELGBAl'LAB 

Moskovaya 
400 

kilometre! 

General, Hind ordusu 
kumandani oldu 

ı Stalin Ruslara 
1 radyoda bir 
lnutuk söyledi 

Mosk'ovadan sivil halkin 
çikarilması için hazırlıK 

yapılıyor 

/ ngiltere Orta Şarka, 
~iyasi işlerle meşgul 

olmak üzere, bir nazir. 
gönderiyor 

~ndra 2 (A.A.) - lngiliz Bar 
vekalet dairesi tarafından general 
Wavellin Hindistan ordulan başlcu· 
mandnnlığma ve general Auehin 
Leckin de or.un yerine ortaprk kuv
vetleri başkuınandanlığına tayin 
edildiğine mütedair olarak neşredi
len tebliğd., şöyle denilmektedir: 

cKral, general Sir Archibald 
Wavellin Hindistan orduları başku
mandanlığında ve umumi valilik' ic
ra konseyi azalığında general Sir 
Claude Auchir Leclti istihlaf etmesi 
ve general A.uchin Lecldn de onun 
yerine orta ıark başkumandanlığına 
tayinini tasvip etmiştir. Bu tayinler 
harple alalredar tayinler olup askeri 
vaziyetin ileride göstereceği inkişafa 
tabi bulunmaktadır. 

(Devamı sahife 7 sütun 1 de) 

Milli Şefin 
teşekkürleri 
Ankara 2 CA.A.) - Rlyıı.setlcüınhur 

uınuml kA.tlpUğlnden: 
Kabotaj hakkının Türk bayra~a 

geçtiği günün 16 ncı yıldönfunil mü
nasebetile yurdun her tarafından al
dıkları tebriklerden mütehassıs olan 
Relsiclimhur Mllll Şeflmlz İsmet İnö
nü, teşelckllrlerlle knl'şılık tebrikleri
nin lblfığma Anadolu nJ:ınsını tavslt 
ctmlşlerdlr. 

--------~----~-

Tahsilatımız 

Dütman ilerlemekte 
devam ediyor, fakat 

Napolyonun ve Kayserin 
ordulari gibi imha 

edilecektir 

Moııkava 3 (Radyo) - Stalin 
bu sabah bütün Savyet radyoları 
vasıtuile Rus milletine hitap ebnİJ· 
tir. Stalia nutkunda demiştir ki: 

Sovyet milletleri, ~ızıl ordunun 
büyük bir cesaretle harp etmesine 
rağmen adedce faik Almanlar Lit
vanya, Letonya, Beyaz Rusya ve 
Uk.ranyanı:ı bir kıımını işgal etmiı
tir. Düşı:ran ilCTlemektedir. Fakat 
Kızılordu sağlam duruyor. 

Sovyet milletleri, siz na mağlup· 
sunuz, çünkii Sovyetler birliğine olan 
bağlılığınız sarsılmaz, siz hiç bir 
düşmr.nın bouımıyacağı müthiş bir 
kütle teşkil ediyorsunuz. Düşmanın 
kısmen arazimizi i~gal etmesinin se
bebi bidayette avantajın onun ta
rafından olmaııdır. Fakat na mağ· 
lup ordu yoktur. Napoleon ordusu
nu ve umumi harpte Kayserin ordu
sunu nasıl mağlup etmişsek bu dda 
da Hitlerin ordusunu mağlup ede
ceğiz. 

940 mali yıli talisilati 
286,376,000 lirayİ buldu 

Almanya ile aramızdaki ademi te
cavüz paktı bir sulh paktı idi. Bu 
paktı yapmakta tereddüt ctmemİI"' 
tik. Almanlann maksadı Baltık dev
letlerini Almanlaşhnnaktı. Netice de 
bi:.:im Almanlara esir olmamız tehli
kesi vardı. Bütün nakliye vasıtala
rını seferber ettik. Girietiğimiz harp 
dünya harbi, medeniyet harbi, vatan 
harbidir. Almanların eline düşen 
milletleri esaretten kurtarma hnr~i
dir. 

Size yakında harp harekatı hak· 
kında daha mufassal malumat vere
ceğim. Sovyet hissiynbnıza itimad 
ediniz. 

Bükreşe hava akim 

Roma 3 ( A.A.) - Alman ordu .. 
su nezdir.de:ki Corriere Della Sera 
muhabirinin bildirdiğine göre Al .. 
man ordGSu Moskovaya 400 kilo
metre mesafeye ıtelmiştir. Sovyetler 
sivil balkı emin yerlere sevkctmeli 
lçin hazırlık yapıyorlar. 

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 

Her tarafta tiddetli 
muharebeler devam 

ediyor 

Moskova 3 (Radyo) -Bu sabah 
neşredilen Sovyet tebliği: Şimalda 
Munnansk'ın cenubundan Peripet 
bataklıklarına kadar uzanan cephe 
boyunca şiddetli muharebeler ol• 
maktadır. Murmansk ve Karelide 
düşman taarruzlıın netice vermemir 
tir. Düşmanın Baltık memleketleri• 
nin cenubundaki mıntııkada ve ıi· 
mali şarkiye doğru ilerlemek teşe~ 
büsleri şiddetli muharebelere sebep 
olmuştur. Harp devam ediyor. 

Peripet bataklığının cenubunda 
şiddetli Alman tehdidi geri ııtılmır 
tır. Bu mıntakada Sovyet hava kuv
veti Alman tanklnrına taarruz ede
rek iyi neticeler almıştır Memleketin 
müdafansında sivil halk askerlerle 
bir vücut olarak çalışmnktndır. 

Moskova 3 (A.A.) - Mormansk: 
havalisinde çok şiddetli m uharebe
ler oluyor. Harp gece gündüz de
vam ediyor. Leningrada doğru yol 
açmak isteyen Almanların taarruz
ları l':lrılmıştır. 

Moskova 3 ( A.A.) - Mins
0

in 
şarkın~.a ve şimalişarkisinde çolt 
şiddetl: reuharebeler oluyor. Alman 
askeri Minsk'in 90 kilometre şarkın· 
da toplar.mıştır. Sovyet tayyareleri 
büyük bir cesaretle Alman tankları
na hücum ediyorlar. 

B. . ço azladır 
ızım · • lcü k znyıatımızın yekWıu rok .. -

r pc azdır. "' şu 

Macarlarin harek"' t ~ 
Bertin 2 (AA a ı 

ları 1 tern ·d . ) - Macar kıta-
karşı muv~~=lc~ S?vye.t hatlarına 
ilerlemişler S Yetlı bır taarruzla 

Japon Başvekili 
mühim beyanatta: 

bulundu 

Bertin: cAlman ve İtal
yanların al ak asi yoktur» 

'diyor 

Londra 2 (A.A.) - Başvekil Berlia 2 (A.A.) - D.N.B. bil-

Ankara 2 (Telefonla) - 1940 malt 
vılının son aylarına alt tn.hsill\t vazi
yeti tamamen tesblt edildlğlnden, 
geçen mali yılın tahslltı.tının baliğ 
olduğu miktar anlaşılmıştır. Bu mali 
yılda devlet tahsllMı 286,376,000 lirayı 
bulmuştur. Geçen yıl biltçcsinin va
ridat tahmini 268,481,000 llra. olduğu
na göre, ta.h.&llt\tın şayanı memnuni
yet bir varidat tnzlıı.sı knydcttlğl gö
ıiilmüştür. Bu miktar 1939 mail yılı 
biitçeslnin tahsilat vaziyetlne nazaran 
30,253,000 llro fazladır. 

Moskova 3 (Radyo) - Bu sa· 
I:>ahki Sovyet tebliğine göre Bükre
şe hava tarruzu yapılmıştır. Bu ta
arruzda Bükreş hava meydanına 
isabetler kaydedilmiştir. 

Almanlar Dnie
per' i geçtiler 

dün akşam radyoda beyanatta bulun diriyor: 
muş ve demiştir ki: Türk cRefah> vapurunun şarki 

ıııııııısııııııııııssııııııııııııııııııııııııııııııısııııııııııııııııııııııııııı 

ovyet mukavemetini 
(Devanı ahif 1 s e 2 sulun 5 de) 

Moskova 
Yolunda 

!imes'e göre Al l . man ar 
gerıye bakmadan 

yürüyorlar 

cJ aponya manialara ehemmiyet Akdenizde batmıı olduğu bildiril
venneden kendi yolunda yürüyor. miştir. Bu haberin neşrinden biraz 
Japon milleti biliyorsunuz ki umumi sonra, İngilizler, hiçbir lngiüz deniz
va:ı:iyet günden güne daha ziyade altısının bu torpilleme ile alakadar 
karışıyor. Milletler birdenbire düşü- bulunmadığını beyan etmişlerdir. 
yor veya yükseliyor. Siz, Japon Alman askeri makamları şu cihet 
milletinin dünya ne kad~ - değişirse üzerine nazarı dikkati celbetmekte
değişsin yolunuza devam edeceği- dfrler ki denizaltı harekatının tanzi
nizden eminim. Japonların hareka- mini bilen herkes için, bu derece 
tına hiçbir zaman diğer milletlerin kısa bi: Z?.manda harekatta bulunan 
harekatı rehberlik etmemiştir. Ja- denizaltılı.rdan haber almanın im· 
ponlar daima lcendi yollarını takip k&nsız olduğu maJUmdur. İngilizle
edecekler, daima yollannda tesa· rin bu garip ve fevkalade seri beya
d~f ettikleri güçlükleri yenecekler- natı, ker.dile:rir.in vicdan rahatsız· 
d J l d · k d k lıklarını isbat etmektedir. londra :! (A A ) T' ır. apon ann aıma en i ana· 

:ıetesinin askerA · · -: • ımes ga· atlerine göre hüküm vereceklerin":' Alman vn İtalyan makamlarının 
hesi hakk d ~· muharrırı Rus cep· den eminim. Geçirdiğimiz bugün· inceden inc~yc yaptıkları bir tetkik-

Al ın 8 •Yor ki: lcrde Japonlar kendilerinden kuv· ten ~o::ıra, Alman ve İtalyan harp 
ıyolu:::ıan zırhlı kuvvetleri Moskova vetlerinden ve kendi milli ı:ıenba- filosundan bir cüzütamın Türk Re· 

• a mutat tab · ı · · ı f h k b ·1 h h · ediyorlar G . ıye ennı takip arından başka hiçbir şeye güvenmi- a vapurunun ayı ı ı e C1' angı 
rnuvasala.larile ck~t~ycnbakm1!Ykordlar ve yeceklerdir. İtimada layık başka bir alakası olabilmesinin imkansız 1 

rnuy 1 T a a a ar ol- bir şey yoktur.> bulunduğu beyan olunur. 
or ar. aakların "d b'I ... 

~er~1 k~1dar dosdoğru ~ü;ü;:;ı:~· Hariciye Nazirinin İngilterede 2 tren çarpİ§tİ 
· erı erı e muvasalayı id d' • beyanati Londra 2 (A.A.) - Bu sahalı Slough 
etmediklerı' henu"z bellı' arnde - .eld'ıp l.r - L dr clvatında Plymouth ekspresUe b 
Keza .Fra.nsnda olduğu gibi ~;nzıi~ y d onAla 2 (A.A.) - Bugün Tok· marşandiz treni arasında bit çarpış- ' 
ve snıreyı yold l • • 0 a man - Rus harbi hakkında ma olmuştur. 5 kip ölmü§, 5 1 n~ır ol
rned"kl · d b n e e geçırıp geçire- beyanatta bulunan Hariciye Nazırı mak üzere de 23 kl.şl yaralanmıştır. 
iti de e~ı ti..: .iliAnml iyor. Harbin bel- Matsuoka Japonyanın dünya umu- Bwılann 90ğunu 1zlnll deniz erleri 
'Ik d e ccsı man taarruzunun ~i. vaziyetinin seyrini takip edece· teşkil etmektedir. 
~uka~~esinden ~~nra Rusların bir ~ı_.nı söylemiştir: Matsuoka ııunları ============== 
hildikl .taarruz ıçı~ muhafaza ede- ılave etmiştir: ](it :i.. k k a. 'Ci. e rı 
L_ .. 1 den kuvvetlerın teşebbüsüne clnt'b d A ... pag ı ır. .. .. 1 aım şu ur ki göuerimizin gaç 

onunde ve dünyada bilhassa Çinin _ Boğazu. en ıirin yeri tam orta 

B. Ro.osev.elt yarin İngı·ıı·z şarkında cidden fevkalade hadise- kısmı. 
ler cereyan etmektedir. Bu vaziyet _ Niçin? 

nıılletıne bir nutuk bizi de t:-udan doğruya alakadar et- _ Bilmem, göze tirin görünüyor 
söyliyecek mektedir.> itte... " 

londra 2 (A A Matsuokıı Japon milletine hitap - Bunun sebebi, o kısmın ağaç· 
reni!~:-·.. . . ) - Burada öğ- ede k ·ıı k' .. h' 1 k • t ' ~öre B. Roosevelt 4 k 1 re mı ete sa ın ve mutte ıt ' olmasıdır ... Ai{aç, bahçeyi, evı, 
er · ·ı: ...... ·ıı . . . . a mnsını tavsiye etmiştir. Nazır mahalleyi. semti, tebri, va.tanı büs-

lcd"ü" b tıne hıtnben ımpıuatorlul. konferansını müteakip b"f' .. eli ' • A" i 
,, .. ü ı. rıuluk söyliyecektir. b b b 1 u un KUZ cttuar... gaç, a aç, 

1 u eyanatta u unmuıtıy.. ~ AcJ -

- Yazı da Taksimde geçiriyorsunuz ha? .. · 
- Evet, köye gitmeğ'e lüzum kalmadı, burooa da sivri .. 

sineklere Y.em olabiliY,oruz! .. . 

Leningrada doğru §İd
detli bir tarruz yapıyorlar. 

Vicby 3 (A.A.) - Bern'den 
haber alıacl.ğına göre Minsk'in şar
kında Almanlar büyük Rusyaya 
girmişlerdir ve Leningrad istikamoo 
tinde 4iddetli hücumlar yapıyorlar. 

Almıın askeri Dnieper neh:inf 
geçmiştir. 

Alman askeri Gomel üzerine iler-ı 
iiyor. Mounrık bataklığı havnlisinde 
Dvina'ın öte tarafında harp cere
yan eaiyor. ' 

Ukranyada Alman ıve Rumen as
ker' .rinin yer.: hücum hattında 
tahşi.::li bitmiııtir. Alman ve Rume~ 
lerin t.larruzu her dakika bekleni .. 
yor. S!ovak ordusu Galiçiadıı Kızıl• 
ordu ile temas etmiştir. 

Minskin 90 kilometre 
şarkında büyük 

bir haro 
Berlin 3 (AA.) - Motörlü ki-' 

talanmız Biolostock havalisinde h~ 
meın bütün Sovyet müstahkem me,,_ 
kilerirı1 ele ['eçirmişlerdir. 

Mormansk havalisinde kıtalanmıs 
artan bir süratle çevirme hareketine 
devam ediyor. Tanklarımız Minsk'in 
90 kilometr: şarkında çok mühim 
bir harbe girişmişlerdir. Tayyareleri• 
miz Sovyetlein Leningraddan sivil 
halkın tahliyesi için tedbir alındığını 
bildiriyorl ·..,. 



• 

Sahife ı 3 Temmuz 1941 

r Diin Geceki ve Bu Sabahki · Haberler J 
Harp tebliğleri 

lngiliz. tebliği 

Kanun 
teklifleri 

Amerikanın 

Sovyetlere 
Brest 

bombalandı 
Beyrutta 
tevkifler 

Jtahire 2 (A.A.) - Orta Şark İngi- K • • ı.: 
nz umuml k.nrargA.hı tarafından dun aza~ç vergısı ~an~n!'1?- 1 yardtmt Havuz'Cla J;ulunan 3 Mevliuflar araıin<la 
ne redilen tebliğ: da bır maddenın tedili 

Llbyada: Işam değer bir Mdlsc ol- • t • _ ·f Alman zirhfıainin aı:aıina gazete sahipleri, avuliat-

m mıştır. ıa enıyor X apilacal[ aiparia)erin bombalar 'düttti - lar ve.aire vannit 
Habeşfstanda: 27 haziranda, Ghlm

t:l'nhı işgal! esnasında general Ber
tello, general Man ve general Latt ile 
245 sub:ıy ve 19fl İtalyan ve 841 de 
yeril nsker Ingillz kuvvetleri tarafın
dan esir edll~r. İğthı:ım edilen 
malzeme nrnsında 6 sahra topu var
dır. 

Suriye: Şam ve sahil kısımlarında 
mahnlll terakkiler kaydedilmlştlr. 

Sair mıntaklarda vaziyette değişlk
ııı; yoktur. 

Alman tebliği 

süratle teminine 
Ankara 2 ~Telefonla> - Seyhan çıJifilacalt 1· LoncJra l TA.~.)' - lngiliz })ava Kudüs 2 ·(A..'A..) - . Vichy ma-

mebusu B. Sinan Tekelloilu, tamnç ezaretinb bugün Bile fizeri n.,ret- knmlannın Beyrutta Dazı mühim 
vergisi kanununun üçüncü mnddeel-t - bl•v ahai l • t l...!f ~.,_ı · .. v ·ı in 13 - ü fıkra.sının tadllhıe da.1r • • _ te ııı: . ıı yet en evE etı~ en ogrenı -
~ll' kan;::ctekllf et~. Bu teklif V~~ 2 (~.A.) - ~?Yet· , lnııiJiz fiaya kuvv~leri tarafın ~. Bu plısiy.etler. ~on nümayif· 
İktısad. Bütç.e ve Mallye encümenle- le.ı:. Bırliiimn Y&flllıton eJçlai gaze- CltiD gece Brest Gzenne yapılan ta- ter emasında Vıchy Jtıtalannın ıe· 
rinde tedldk olunmaktadır. teCJ!c c beyanat.ta bulunarak • B. arruz.da llavuzda Jiuhmıı.n üç J\lman Mrden çekilmesini isteyenlerdir. 

Kocaeli mebusu B. İbrahhn Tc- We.llc:ı ile Amerikaya yapı1aea1t en zırhhsının arasına bombalar dii§tü· MeTltuflar arasında mühim gazete· 
Jon, Askerlik ~nununun 3920 sa.· ~as.~ı ~par.i§!e~ haldunda gÖrÜ§tÜ• tü görülmüştür. )erin aahipleri •. muharrirler, avulcat
yılı kanunla. değiştlrllen 35 inci mad- gunu aoylemiftir. . Cherbourg havuzları da lteza lar ve eaki Lübnan maarif nazın da 
desinin C fıkrasının tefsiri hakkında Salahiyetli mahfiller l>a ıiparişle-- nombarC:lım:ın edilmiftir. balunmakta'dır. 
bir takrir ver:mlş ve bu takrir Mecl1sln • 1'.j la -d·· k · 
Milli M''d t ümemne havale r.ın ra ma ve o unç verme anu- B:.ı harekattan ilci tayyare dönme· Bazı haberlere göre, Vichy kuv-

u a aa ene na 9"1çevesi <lahiline mr-iyeceg"'iıı:ıi · · • · 

.&Li ile VBLi 
Ali - Bizim kom§U aütunda, 

her gÜn yeni ıiir münakaşası 
okuyup duruyoruz. Bugün de 
ben aana yeni !fiirden bir nümu
ne okuyacağım. fakat bunun 
kısa bir hikayesi ı.•ar: Yahya 
Kemal nealinden sonra gelen ne
silden, çok kıymetli ve hassns, 
bir şair vardır, ona rasgeldim. 
Genç fairlerden bahis açtım 'e 
siz.le. böyle şeyler ynz.acak ynşı 
geçtiniz, hl• işi beceremez.siniz 
dedim. Kızar gibi oldu, gülüm· 
eedi bir kö~eye çekildi ve bir 
müddet sonra 'döndü yanıma 
geldi ve okudu: 

METANPSİKOS. 
Ben tüylü bir ayıydım, 
Sen zarif bir ayva; 
Maydanoz tarlasında 

olunmuştur. .. • e.--- m1Jlır. vetlen Mercayunu tahlıye etmeden 
Berlin 2 (A.A.) - Bugünkü Alman soy!1em~kte~ırleahir: Bun~ ~,m m

1
a- lngiliz 11avaı tayyareleri işgal al- evvel fngiliz.ler hesabına çalışbkla-

tebllğl · nası e tıcarı m yette sıpa.'>"er o a- tı "d ki F t rak) d Jtj d- • ,_.ah d b' 1c k' 1 · h ilk mevzilerine doğru tardedilmlştlr. k b c JI • R hüku . n a ranıız. op arın a u,- n· ı o ane e erek ırço ımse e· 

Ne güzel va.kit geçirdik, 
Hllkatten evvel! 

re:~k~~~~~;;1a~rı::~=kt:: Bi1· tek günde Almanlar 50 tank kay- ca ~e .~ e en • us metı ta· man tayyare meydanlanm bombar· ti kurşuna dizmişlerdir. Bunlar ara-
dlr. Pripet bat.a.kl.ıklannın cenubunda. betmlşlerdlr. Piyade cüzü tamlannın rafından odeneccktir. • dıman etmi§lerdir. İngiliz tayyarele· SJnda iki d.· kadın vardır. 

l\tİS1İSİZl\l 

Elmayı kurd yedi, 
Kurdu armud, ccreynn eden muharebede 100 Sovyet :u;kerlerl G dfi..c;mnn tankı tahrip et- B. Molotofun B. Roosevelt ıle B. ıi hiç zayiata uğramamışlardır. 

tankı tahrip cdilm.lştlr. Dubno mınta- mlşlerdir. Bir tank dft.tl bataryası yal- Wellea tarr..fından Rusyaya müm- Salı gecesi bir dÜ§tnan av tayya
kaslnda Sovyet zıı:'hlı kuvveUerl llerl nız bir tek muharebede 8 düşman tan- kün olan her yardımın yapılacağına resi bombardıman tayyareleriıniz.-
tuvvelerlmlzi takip eden ihtiyat kuv- kını snvaş hn.Hcl bırakm~tır. dair verdikleri teminattan • dolayİ Clen biri tarafından dii§ürülmiiftür. 
vetıerimlz arasına düşmüş ve lkl gün- Knrell Berzahı bölgelerinden blrln• pazar güııü teşekkürlerini liildlıcli- Friıe adan açı1clannda dün liom· 
lük muharebe neUceslnde imha edil- de, bl~tlBeyazBI Fin

1 
adtaburutabhududuu:ı~z~ ği hal>er verilmektedir. Ruslarin 'bardımar. tayyarclerimizle diifman 

mlştır. 120 tank ele geçirilmiştir. Dün. gcçm..., r. r P Y e ummuz uş Am riJc 1 k · ._, • · · 1_ b 1 h 
kfi muharebeler esnasında yükrek mruıla muharebeye tutuşmuş ve düş- e . aya .. Y~pı ac:a. aıpang.er J~ avcılan arasında ':ll"u u an ava 
miktarda Sovyet kuvvetleri ihata eö.11- manı geri çekllmeğe mecbur emiştir. A~~~ı~a hukumc~ının. y~d!mını .. ıa· muharelleainde iki düıman tayyare
mlş ve katı surette imha olunmuştur. DÜ§man üç tank kaybetmiş ve 100 ka.- tediğını ve Rus sıpanşlcnnın mum· sinin daha düşürülmü§ olduğu teey
Şlmdlye kadar elde edilen esir mlktan dar ölü ve yaralı vennlştlr. Bu tabu- kün olduğu kadar tercihan kal)ulü- yüt etmektedir. Bu suretle mezkur 
ıoo,ooo ı geçmiş ve 400 tnnk ile 300 top rumuzun askerleri sarhoş bir vr..ztyet- nü temine çalışmakta olduğu haber muh.uebede üç 'düfIDan avcın 'dü
lğtlnam edilmiştir. Evvelce· blldirllms te bulunan beş asker esir almışlardır. verilmektedir Bu suretle teslimatın ·· ··1 .. t" 
ld x. hl! RI ı· iz -ı~ Düşmana ı. .. -ı mücadelede Bovyet b' J' • • ıuru muı ur. 

o Uc;U veç e, ga e ım e ceç .. ..ş pUotlan mlll~e has cesaret ve te- ır an evve ternınıne çalı§ılmakta- Londra 'J (A.A.) _Bugün öğle-
:~~:u~~kt~~~::;ı~ n;,.~~tc~!1;:!; şebbüs ka.blllyeUni göstermektedir. dır. _ .. den sonr:ı Blenheim yakınında lngi-: 
ve Şimali Finlandlyada Sovyet Rusya Alman lstlhbarot bürosu, bir trene Rusların alacaldan butun malz.e· liz bomberdıman tayyareleri büyük 
huduUnnn:ı t:ınrruz:ı geçmişlerdir. ;rapılan mitralyöz hücumu esnasında ~eyi Pasifik Atlasından Vladivos· avcı te~llüllerinin himayeainde 

Alman hava kuvvetleri dünkü ha- Sovyet pilotlarının sözde dumdum toka nakledecek kadar yük vapu• olar. k Lille civarındaki Menille 
rekl'ttta da dü.şman kıtn temerküileri- kurşunu lrnllıuıdıkları hakkında. yalan nma mali!: oldukları tahmin olun- düftllan tayyare meydanına taanuz. 
ne ve iüzü tamlanna, topçu mevzileri- haberler neşretmektedlr. Her halde bu maktadır. etmişlerdir. Uçuş pistlerine, binala-
ne fasılasız hücumbr yaparak ordu- tahrik haberinin hedetl Almanların b l 

b'-- rtn lzl ktl l } - B kr } • • ra ve yerde dagv ınık: bir halde u u· nwı harekfı.Jnı takviye etm.lştir. •=t kendi niyetle ı g eme r. ta yamn Ü e• e ,.ısı 
Al a ist1'-b t bü h ıı mu -s ır nacı tayyarelere bombalar atılmıştır. Lcmberg'in şarkında Minsk mmla- m n •aı ara rosu, av - Bül-- 2 {A.A.) _Şimdiye ka· 

hsmda düsman kıtalan rıcat. halin- harebelerinde, Sovyet bombardıman ''-'""'\! LilJ'in ceınubundaki demiryolu da 
ta 1 rinln Al ı- tl hıi ta dar ltalyanın l..izbon clriliöinde bu· b' b d d'I · dedir. Estonyaya doC'ru çekilen d~ yyare e man ._re er - ,. _.. cm ar ıman e ı m11tir. 

~a.n kuvveUerl hava kuvvetlerimizin şıdığı halt.kında bir hezeyan haberi lunan ve son günlerde Bükreş elçi- Bu taarruzlar düşmanın karadan 
tanmızhın ncUceslnde ağır zaylnt neşretmekt.edir. Bu, Alman propagan- liğine tayin edilen B. Benato Scoppa ypptığı şiddetli müdafaaya ve bir 
ver~lerdlr. Münakalat yolları ve dasının bariz blr yalanıdır. Bülcrqe muvasalat etmiştir. çok av tayyarelerine rağmen netice-
mhlı trenleı1 tahrip edllıniştlr. Şim- Rumen ve Alman kıtalannın Besa- 1 1 
diye kadar es35Cn zayıf düşmüş olan r~!a erazlsl!:1e glnnek için ~ptıtp endirilmiştir. Düşman tayyare eri 
bolşevlk hava kuvvetleri üzerinde yeni butun teşebbusler askerlerlmizın şe- Den l~Z Je bı•r ağır zayiatla tardcdilmiştir. Şimdiye 
IJ'IUVnffakıyetler elde edilmiştir. cruıt Ve kuvveti karşısında mütemadi Q~ kadar tesbit edilen rakamlara göre 

Karpat da~lanndakt gcçidlerden surette kırılmıştır. Faşlslerin tafra.- 1 7 düşman tayyaresi tahrip olun-
lleri harekete geçen M:ıcar kıtalan furuş propaganda.sile sarhoş olnn Bit- t b l d muştur. Bunlardan ikisi bombardı· 
Ga.l!çyaya kad:tr Jlerllyerek Alnınnlar- lerin Rumen ııµklnn, bir yıldırım ce se U un U mc.r. tayyarelerimiz tarafından dü-
la irtibat peyda. etmiştir. darbe.si gibi Besarabyada Alınan kıta- şürülmüştür. cEaglc> adını taşıyan 

İnglltereye kıı.rş: yapılan muharebe- lıı.nnı takip edeceklerini ümld edl- ve göcıüllü Amen"kan tayyarecileri-
dc 53700 tonilatoluk ıo Ucaret gemisi yorlardı, takat Rumen generalleri Cesedin kol ve bacaklarİ nin idaresinde bulunan hava filosu 
h:ı.tınlmış ve büyfik bir şllep basanı. muer tnrııfından acı surette aldatıl- hk•k 
uğrat.ılmıştır. Dün gece avcılarımız mıştır. Alman_ ~baylan, Ru~eı;ı;lerl, yoktur, ta ı ata da bu tahrip edilen düşman tayya· 
İııgııterenhı her tarafına iıücumlarda ocbirle kendi cuz~ tnml~nnın onundc başlandı resinin üçünü düşürmüşlerdir. 
bulunmuşlar ve bombalar ııtmıslardır. muhakknk bir ölume sunnektedirler. İlci İngiliz bombardıman tayyaresi 
Şlmn1i Afrlkadn. Alman ve İtalyan Fa.şlstler. maneviyatı kırılmış Rumen ile yedi av tayyaresi kayıptır. 

tayyareleri ikl düşman tlcıı.rrt. gemi.c;l ~erlerinin sırtına çevrilmiş mitral- Dün ak.,.onm, Ahırkapı sahillerinde İ ·ıt •• • d 
~atırmışlnr ve bir hafif kruvazörü ha- yozlerle tehdld etml'k~dlr. Tanrruz- denizde tanınmaz bir hn.le gelmiş bir ngı ere uzerın e 
sam. u~tmışlnrd:r. lnrda, Almn.n mltralyozleri Rumen Jr.ndın cesedi bulunmuştur. Cesedi gö- Londra 2 (A.A.) - fngiliz. hava 

Sovyet tebliği 
i\Ioskova 2 <A.A.) - J temmuz tıı.

rl.lıll Sovyet tebliğinde şöyle denll
ml'ktedir: 

Kuvvetlerimiz Murmnnsk, Koxholm, 
Dv!nsk, Mlnsk ve Luck lstikıı.metle
rlnde muanııldnne muharebelere de
vam etmişlerdir. Diğer istikamet ve 
cephelerde kıta:ı.tımız devlet hudut
larını muhafaza ederek içeri girmece 
~alışan dü§mana karşı mukavemetle
rini devam ettirmişlerdir. 

Murmansk istikametinde adetçe 
faik duşman kuvntlerine karşı kıtaa
tımız çetin surette mücadelelerJne de
nm etmişlerdir. 

unsurlnnnı takip eylemektedir ren blr kayıkçı zabıtaya haber ver- ve -iahil. c:nniyet nezaretleri tara· 
Kolkhoz köylüleri tarlalarında. tam mlş, cescd muhafaza. altına alınarak fındnn bu sabah neşredilen tebliğ: 

bir.feragati nefisle çalışıp hasadı mü- muddelumumillk haberdar edllm}ftlr. Düşmanın sahillerimize karşı dün 
kemmel surette yapmakla ve devlete Adlld

1
ye doktorucdlnB. Envkcr

1 
Kabran,klce- akşam yaphgvı hava faaliyeti çok ha· 

karşı teahhüUerinl zrunanındruı ev- se muaycıw ce, o ve aca a- f'f 1 l .
1 

• b 
ve! ifa etmekle fo.sist sürülerini ezmek nn.ın olmadığını görmuş, bu kol ve ı ~ ?1uştu.r.. ngı terenın cenu u 
için Kızılorduya yardım eylemektedir. bacakların olmayışının bir cinayet şarkısınd.- 1kı yere bombalar abl
Fabrlknlnrda da vaziyet aynidir. eseri mi, yoksa deniz tahribatı neU- ml§Sa da insanca zayiat olmamıştır. 

Jtalyan tebliği 
cesi mı vukua geldiğinin kati surette Hasar az.dır. 
tesbltl için cesedin morga knldırıl-
m.asma tuzum hissetml.ştlr. 

Roma 2 (A.A.) - İtalyan orduları Bunun üzerine cesed morga. kaldı- K k la r 
umumi karargAhının S92 numaralı rılmıştır. Morgta. hem ölüm sebep- Q Y m Q Q ffl 
tebliği: leri nraştınlacak, hem de hüvlyellnln 
Şimali Atrikada Bollum cephesinde t~ltlne çalı§llacak.tır. 

topçu faaliyeti kaydedilmiştir. Emniyet müdürlüğü ikinci şubesinin Yeni layihaya göre 

vaJiliğe kadar terfi 

edebilecekler 

Amerika meclisi bütün 

tallaiaatlari kal>ul etti 
Vqbııton 2 CA.A) - Mobusan mec

Dsl tabslsatlara mütedair blitün ka
nun lAyihalannı kabul etmiştir. Bu 
lAyihalar altı tane olup teaııük ettik
leri tahsJs:ıtın yekünu 4 mllyar 500 
milyon dolardır. 

Bu senenin kdnunu.san!Sindenberi 
J>Qtlamento tarafından kabul edilen 
tahsisat yekunu 40 milyar dolar olup 
bunun 26 mllyan İcar ve late kanu
nu mucibince Milli müdafaaya tahsis 
edllml§tlr. 

Portekiz cümhurreisi 

Aıor adalarini ziyaret 

etti 
Lizbon 2 <A.A.) - Refsfcümhurun 

Asor adalarına yapacağı resmi seya
hatin tarihi 27 temmuz olarak tes
blt edllmiştır. Relslcüinhur Ca.rvdl 
Moaranjo bu seyahntlnl bir Portekiz 
vapurlle yapacaktır. 

Almanlar 160 bin 
esir, pek cok tank 

ve top aldılar 

Armudu yaprak, 
Yaprağı ağaç!._ 
Ağacı kim yedi? .. 
Koro - Ağacı klm yedi? .. 
- Büyük boşluk, 
B~ımı sana klrnladığımdanberl 
içim ne rahntı 
Koro - Iı:l ne rahat! .... 

Ali - {Devamla:) Nasıl bul
dun, Veli} 

Veli - Hiç olmnmış, yeni 
§a.irler beyle mi söyler §İiri} Es
kite: noktai nazarından da bir 
edebi san'atı ihmal etmiş. 

Ali - Hangisi o? 
Veli - Ayıdan bahsettikten 

sonra ayva yerine armut demek 
daha münasip olmaz miydn 

Ali- O zaruretivezindcn do-
layıdır aziz dostum. 

Ali veli 

~--------------,J 
Suriyede 

Müttefikler sahil minta. .. 
ka11nda bir mevki 

iı gal ettiler 

Kudüs 2 (A.A.) - Kudüsün 'sa• 
lahiyetli mahfillerine göre Suriyenin 
sahil mıntakaınnda harekatta bulu-

(Baetaraf! ı inci sahifede) nan lrgiliz ve imparatorluk kuvvet· 
kırarak v.e mukavemet merkezlerini leri bir çok küçük ileri karakollnn 

z.aptetmirıleıdiı. Kuvayı külliyenin 
tahrip ederek Alman kıtalarile irti- ilerisinde giden bu kıtalar Battal 
batı peyda eylemişlerdir. mevkiini İşgal etmişlerdir. Bu mcv• 

Buaap4!4lC 2 {A.A.) - Macaris- ki Damuanın 3 kilometre cenubu 
tanın şark mıntakasında da hu sa-

şarkisinde kaindir. Aynı kıtalar, Ce· 
hah harekat başlamışlır. Macar hu- z.ine mınt-kasında Celil iyeyi de i;mal 
dudunda Sovyet kıtaları kalmamış- etm:~lerdir. 
tır. Hava kuvvetlerimiz ordunun ha-
reketlerine tesirli müzaherctte hu· Cez.inc mıntakasında keşif h::ıre• 

kiı.h yapan gruplar birkaç esir ı:lmış· 
lunmuşlardır. Taarruzlarımızın neti- I 

ardır. Çölde keşif harekatı yapan 
ccsinde düşman yeni mevzilere çe- A rap müfrezeleri ile işbirliği halin-
kilmiştir. deki İr.giliz motörlü kıtaları 8 i zırh· 
Düşman tay ya releri Macaristan 1 

ı otomobil olmak üzere 1 7 motör• 
üzerinde ancak keşif uçuşları yap- lü vasıredan mürekkep seyyar bir 
mıştır. Salı günü bomba taarruzları Vichy kıtasına Tüdmürün şimali ııar• 
olmamıştıı. k isinde rasltyarak muharebeye giriş-

Köıtence yeniden mişler ve iyi neticeler almışlardır. 
bombardıman edildi Bu muharcbed ... 4 subay ve 60 asker 

Koxholm lstlkametlnde düşman bir
~k noktalnrdan taarruza kalkarak 
erazlmtz dahlllne gtrmeğe t*bbüs 
dmlştir. Tarafımızdan yapılan ~iddet
H multabll taarruzlarla diiş!llan bü
yük zayiata uğratılarak tardedll.mfş
tir. 

Alma nve İtalyan tayyareleri Tob· alAkadar memurlan bu sabah sıkı bir 
ruk lstlhklmlannı ve teal!atını bom- tahkikat ve takibata girlşml§lerdlr. 
bardımana devam etmişler ve liman- Kayboldukları için haklannda. zabı
da bulunan blrtaç gemtye isabetler taya baş vurulmuş olan kadınlann 
kaydetmişlerdir. listesi gözden geçirilmiş, bulunan ce-

Dünkü tebliğde zlkrediler. Bardla'- sed1n bunlardan birine ald olması 
nın §imalinde düşman gemllertne kar- lhtlmallle aileleri nezdinde soruştur
şı yapılan hava taarruzları netice.sin- :rn:ı.lara başlanmıştır. 

Moskova 2 (A.A.) _ Sovyct esir edildikten başka zırhlı otomo
tayyarelerin1n bir Rumen limanı billerle motörlü nakliye vasıtaları• 
olan Köstenceyi yeniden bombardı- nın yansından fazlası tahrip edilmiş· 
man ettikleti bildirilmektedir. Seçi· tir. 

Ankara 2 (Telefonla)_ Devlet me- len hedeflere atılan bombaların bu General Catroux'nun 
mt•rlan aylıkla.nnm tevhid ve teadü- hedeflere isabet ettikleri görülmü,- bir mektubu 

Dvlnst istikametinde kuvvetıerlmlz 
düşmnn piyadesine ve tanklarına knl'
~ı çet.ın muharebeler vererek Alman 
tıtaabnın Garbi Dvina. mınt:ıkasına 
girmesine müman!lat etmektedirler. 

Minsk istlkametinde düşmanın mü· 
teharrlk kollarına karşı savaş devam 

., etmektedir. KuvveUerlmiz genif blr 
mikyasta baraj ateşine lsthıad ede
rek mukabil taarruzlar yapnı:ıkta ve 
düşrr.ana azim zayiat verdirmek sure
tlle ileri harelltmı durdurmaktadır
lar. 

Luck istikametinde kuvvetıerlmlz 
kuvvetli düşman ~kküllerlnln taar
ruzunu durdurmllf}ardır. Bu cephede 
birkaç gön devam eden muharebe es
nasında insanca ve harp levazımı hu
susunda mühim znylntıı uğramıştır. 

PIA.n daireshıde ve aldıkları eaıre lt
tlb:ı ederek geri çekllen kuvvetlerimiz 
Lemberg't tahliye etmlşlerdlr. 

Hava kuvvetlerlmlzin h:ırckıitı hak
kında verilen sarih malümat:ı göre, 
30 hıızlranda 50 si hava muharcbele
rindl' olmak üzere 56 Alman tayyare
si duşürfilmu tür. Bizim ka>-ıplanmız 
17 tnyy:ıredlr. 

Kahraman tank şotörlerlm.lz, topçu
larımız ve Sovyet piyadesi vatanımı
zın nlçak dıişmnnına kansı çarpışma
larda birçok engelleri lktlham ederek, 
ana v<ıt.ınunızın her karış topra~ı için 
fer .. cati nc11slc mücadele eylemckte
clir. Adetçe faik dü~nuı.n kuvvetleri
nin hücumuna u~nyan blr cüzü tam 
dü...,-nanın hücumlamn tam blr gün 
tut.m~ur. Faş1stıer, birçok defa hü
cuma. tal!anıf, fab& iter defumda 

de mütevali hücumlarla iki muhrip 
hasara ıı~tıımıştır. 

Bundan b&§ta bu gemileri himaye
ye tefebbüs eden üç av tayyresi dii§ü
rülmii§tür. 

Şarki Afrflmda düıpnanın :Qebm 
Tabor'a yaptıtı yeni bit taarruz kah
raman kıtalanmız tarafından geri 
püskürtülmüştür. 

6 ayda 40 milyar 
dolar tahsisat 

lüne dair kaııuna. ek 3888 sayılı kanu- tür. Londra 2 {A.A.) - Hür Fren· 
nun 2 nci madeshıe bağlı 3 numaralı Bükrq 2 (A.A.) - Resmen bil- sız. kuvvetleri umumi karargahının 
cedvelde değl.§lkllk yapa.n layiha, Mec- dirildiğine göre dün akşam Bükreş Suriyede bulunan harp muhabirinin 
llsln alakalı encümenlerinden geçmiş- üzerine taarruz eden düşman tay- bi!dirdiğillc göre Suriye hükumeti 
tlr. Bu ltıylha ile kaynıakamlann kad- yare:er: Rumen hava müdafaasını 
rolannda değişiklik papılmakta ve l d A k hi d general Catrouxnun Suriye Başve-

Vatineton 2 (A.A.) - Mcbusan kaynıatrunlann kadro eks\kllğl yü- yaramamış ar ır. . ncav şe ~ en kiline gönderdiği mektubu neşret• 
meclisi tahsisatlara mütedair bütün zünden yıllarca bir derecede kalıp ter- uz.altta bulunan bır tugla falmkası miştir. Bu mektupta Suriyenin istik· 
kanun liyihalannı kabul etmiıtir. tl edememelerinin önüne geçilmekte civarınn dokuz bomba atmışlardır. laline taallu~ eden mevzuların ge• 
Bu layihalar altı tane olup taalluk ve ayni zamanda kaymakamlıktan Bombalardan biri patlamı§hr. çirdiği muht'!l:f safahattan elde celi· 

r:'. bl ettikleri tahsisabn yelcUna -4 milyar \-aliliğe terli yolu açılmaktadır. Stokholm 2 {A.A.) - Stoltholm len neticeleı bildirilmektedir. Mu-
r ranaız fe iği SOG milyon dolardır. J • Stidningcnin verdiği bir habere gö· habire göre general Catroux mektu-

Vidl7 2 (A.A.) - Bugün neşrolunan Bu sanenin Ununusiniainden beri stanbul aeferberlık d r~ ~an~oe de~z üssünde muhasara bunda karşılıklı ve müsavi haklara 
Fran.m tebllll: parlimento tarafmc:laıı kabul edilen müdürü vekalet emrin e e i en ovyet uvvctlcri 25 bin ki§İ istinat eder, bir muahede imza edi· 

Son 24 saat içinde İngiliz kuneUeri tah.:.a•. yP.ltunu -40 milyar dolar olup Ankara 2 <Telefonla) - İstanbul raddesindedir. Sovyet kuvvetlerinin leccğini ve bu muahcdede Fransız .. 
Suriye çölünde bfiyük gayretler ar- bunun 2S ml)yan icar ve iare kanunu Seferberllk ;müdürü B. Ekrem Gönen çekilmek ihtimalleri azdır. Oa civa· Suriye işbirliğir.in esas ve şartları ta• 
fetmı.ıerdlr. Tildnıilre karşı yapılan mucibwe milli müdafaaya tahsis görülen lüzuma b!naen Vek~let emri- nnda müte&ddit muharebeler ecre- yjn edileceğini beyan ctmiıtir. Cat-
çok fiddıetll taarruzlara ra~en. bu edil · t' ne almm14tır. yan etmİ§tir. roux Suriycnin, kanunu esasisini 
§eıhlrdetl Fransız garnlronu muta.ve- mi§ ır. • Helsinki 2 {A.A.) - Finlandiya kendi arzusuna göre hazırlamak hu-
mette devam etmektedir. Iraktan Fral Al •1 l ) N Amerika Almanyadan 1 istihbı.rat bürosunun bildirdi;;;....e • 1 bo il U ld k Ühlm lr manya 1 e ta yaı an -· susunda serbes bırakılacağını ve mi •1 yunca er yen ° u ça m b • mil d l • t" km• göre salı günü ve çar ... mba gecesi • İngiliz motörlü Jı:olu Deyrizor'u müda kin hükôm ti • t dıl yon O ar IS ıyece lf v- li menfaatlerini en iyi idare cdecelt 
!na eden Fransız müfrezelerlle tem~ e nı anı ar Jıl'evyork 2 (A.A.) - Vaşlngtonda.n düşmanın hava taıuruzlan ancak kimseleri i~ ba§ına gc:tirebileceğinf 
gelmişlerdir. Cenubi Lübnanda Cessl- Nankin 2 {A.A.) - Nankin Amerikan gazetelerine gönderilen bir mahdu. olmuştur. vadetmiştir. 
ne mıntaka&uıda Fransız kuvvetleri hükumetini hukultan tanıdıklarına telgrafa göre, Amerika, son günlerde Kotka, Kouvola, Savalinna ve Catroux bütün Suriye müttefı1i 
İngiliz llert karakollarını rfcate mec- dair Alman ve ltalyan Hariciye Ne- blr Almnn denlznltısı tarafından ba- Vehk~lahiye bombalnr atılmış ve kuvvetler~ tarnfından İşgal edilir 
bur etmişlerdir. zaretlerinin tezkerelerini Nankin t:ınlnn Robin Moor Amerika Tapuru halk ınitral•föz ate .. ine tutulmucıtur. d 1 f h b 1 için 1 mlly d l t ı t ı temek J y " e i m"z. vnz.i esinin ni ayet u nca· 
Mercııyun mıntakasında. sahilde Çin hükumeti Hariciye Naz.ırı B. tcdir. on ° ar ıızm nıı s - Hasar p !!t ehemmiyetsizdir. Finlan· ğını biid•rmiştir. 

her 1kl tarafça topçu faaliyeti olmuş- Hsulin bugün almıştır. diye hava dafi toplan ve avcıları al-
tur. N k' • hfill • ih • • d- d 1 d. f Fransız hava '-·vveU ... d" te- an ın resmı ma en m venn h ~man tayyaresi üşürmüş er ır. 
şektiillerlne ta~~ bU~~~~~ür bu tanımasını Nankin hükumetini Hirvatistanda ekmek yeni tedbirler 1 lf e demeli? 
mıntakasında taarruzlanna devam siyasi bat ımdan çok tarsin edecek vesika ile satılıyor l.o d 2 (A A ) - M skovn 
etmlştlr. kıymetli bir amil olarak kar§ılamış- z v b 2 (AA ) S f . d n ra h lk k. ·. I k 

0 
• ı Gazetemizde küçük balıklar-

İngillz hava lmvvetlerl dün gece )ardır. D" re . 'b . k. -k 'tke ~lı: r~ ylo6su:, a60 omıser erd k'onb~c~- dan bahsedilirken lap!no ya:r.ıl-
Beyrut üzerine yeni tanrruzlard b - . un en ıtı aren c me vesı a ı e 1 nın ı.< yaş arasın a ı ulun mış. Halbuki, halk arasında bu 
lunmuştur. +_ .... ,,_ bo-"ft~dımanata~- Bir İspanyol vapuru battılsahlmakt:.-dır. Adanı başına günde vatandaşların hava tehlikesine kar-

.uJKUUi UKRM "' küçük, kılçıklı ve yenmez balığa 
yareleı1 bombalarını evlere ve liman Madrid 2 (A.A.) _ Felipe Crespl ıs- 200 gram ekmek verilecektir. f1 ihtiyati tt.dbir almakla mükellef lapina derler. 
üzerine Uınlf)ardır. Si'fll halk at!!!?· mlndekl İapanyol npuru Barcelona'- Amele günde -400 vam ekmeL,pla· bulunduklar hakkındaki bir Q.ı.ar- l 
da birkaç ölü vardır. 4aa Jılarallya_ra cldeıbıı batm)ft.ır. bilecektir. nameeini ncwretmittir. ~------------' 



3 Temmuz 1941 Sahife 3 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Orhan Seyfi . 
Orhon'un romanı: 

( J 11 ımt.:r ç:a:rp:. c1..;ıj 

~-·Ş•----------ilıiiillllliiiiıiiiııll----~---------.. .. ..1~!""' Dalından düşen 
Sığmaklar 1 lzmir fuarında Kahve tevzii elma 

1 t b 1 
• B b Etrafınıza bakmasını iyi biliyor 

"Çocuk adam,, 

Bu sühmda kitap tenkidi yapma· 
ınağı ummui kaide knbul eaiğim 
halde ,air Orhan Seyfi Orhon'un 
«Çocuk Adam» isimli romanını is
tisna s::.yr.c:ağun. Zira eserle daha 
Yazıldığı sıralardan alakadar' olmU§• 

Umumi sığınak inşasina 
Üsküdardan başlanıyor S an U Paylyonu Usa ahtan itibaren musunuz? Öyle ise size ne mutlu.-

mem~!:rı~::vziat ~:~:an b~ü;:~;ir "!::~:;;~·e=ip 

tum. ,,..,.,,. 
. Seyfi, türkçenin aldığı ye'lli şeklin 
ıl~ müb~irlerindendir. Kendisinin 
hilbaua emek verdiği nazam saha
ıa, son devirde dadaizmo • kübizm 
"~ süre:Ji:zınin zuburiyle apansız 
Yurekler acıs1 bir hal aldiyse, ar
lcad-.1!11ızın bunda biç taksiri yok t 
~un unuunu lllfıyan manzumelerin 
bD' kısmında edebiyatımız noktasın
dan tarihi ve diğerlerinde de cid· 
den reel bir kıymet vardır. Aradan 
asırlar da Reçse, bu cihet, inkar 
edil em iyecektir. 
A Bir orkestranın içinde ağır bakır 
aletler olduğu gibi, busaı nair....eleri 
teb ·· · ..... aruz ettiren flütler de mevcud-
~r. Sanattaki yarad:lı$t itibariyle 

~.an Seyfi, bu ıonum·ularla kıyas 
edı!ır· Eskilerin «garam\» dedikleri 
çqıdden ayrılıp gaı.(.te ve mec
~ualarda fıkralar yazdığı tarihten 
ıti~.en de onda bu İncelik hususi-
Yetıru .. ·· . , .'toruyoruz. Kıvmetli edip, 
•ımdı hır de roman vzzJı. ŞÜrler ve 
hlensurele.r arasında Se f . kil 
sıl t if Y ının er na-
d asn edilirse, ronıan)ar arasında 

a «Çocuk Adam» &}'nen öyledir. 

°"""""' Kitap üç kı I . de de •. ırna ayu mıı. Hepsm· 
«mufred mütekellim» ko· 

nufUyor:. Bir adamın bayab mev· 
zuu habis B' • • h · ··· ırıncı kısımda Seyfi 
b ız~a~ çocukluğunun gt!çtİği Beyler-
v eyma, o~ada~i aile hayatını, evdeki 

e muhıttekı ferdlerin 'h . f . 
8:'1latmaktadır. Gerek kül zı = ~~ 
hva ett•w• 1 • g 
b")" ıgı parça ar noktasından, bu 
k~~· en. k~yrnetli. Zira. pek ba-

k . ır mallı hayat tal\'İri, 
"t'ba:ı, kitabı bilhassa ikinci faslıdan 
1 1 ~r. cani h bul • Mırnıt, eyecanlanmıı 

acaktu. Artık aile İstanbula ta1 
fınnıış: delikanlı da b" .. k k hlareraJ . . uyuyere , 8f - ıa.rın:ı gır • . G 
bütün k" . ı.şmışhr. erçi ben, 
bir' • . ıtaptakı muaşakalar arasında 

~c! kısımda raılanan çocuk sevİ§
:eıını .. rek Aho, buldum. Diğerlerin-
y • • mu ga ayan meclisi ve devletri 
enı rn • "' emurıyet lıa)•atı dekorlan 

a~hınd!'-· bir erkeğin devre devre 
mu telif kadmlara kapıldıw .... 
ı·· . g1 goru-
uyor: Bır amca kızı (ki. bilah 

:zevc. h ,. . are 
dilb~ (a .• ıne gelıyor) ; bir fettan 

• kı, zavall kahramana neleT 
dınıyo·)· b" • • .. (ki il : ' .. ırı~cı ve ıkmci yosmalar 
hl • nncası, yırmisini bulmam" ol· 

asına ralYme ıı· . rn"f . • ... · 1 
• e ısıne yakla~an 

y u ~e ... ~utekellime daktilo oluyor 
~.ı, sa crkew• b • • 

ruha f l ı:•n u cısmen körpe, 
n en enmt• k k b" raf} k . ~ ıza arşı ır ta-

ı a.. ı tasvır ediliyor. ) 
Romanın Üçün.-" k • 

Yazılmış mektupl~~ 13m~, bır dosta 
zevceye kartı besi balı~de. lşte, 
•ailam aşkla •. ~en hurmetle ve 
riYet b" muvaz.ı olarak müdü-urosunda • 
tilo çılgınlığını bcereyan eden dak-

Vilayet Seferberlik müdürlüğü ta
rafından, şehrin muhtelif yerlerinde 
ynptınlncnk umumi sı~nnklann ln
~sına Üsküdardan brujlanmıştır. Ev
velce pazdığ'ımız gibi, bu sığ'ınnklann 
in:ş:ı.atmda Üsküdtır hapishanesinde 
bulunan mahkumlardan geniş mik
yasta istifade edllecektır. Vlltlyet se
ferberlik müdürlü~ü ile İstanbul müd
delumumillğl. ma.hkümlann çalışma 
şartlarlle bunlara verilecek yevmiye
leri tesblt etmL,lerdir. 
Şehrlmlzde sığınak inşaatı ikl ayn. 

kadar tamamlanacaktır. 

Burada imar hareketlerini, şehrin 
güzelliklerini gösteren resim ve eserler 

maket ve grafikler teşhir edilecek 

İzmir enternasyonal fuarı için Fuar komitesi ve İzmir beledi-
büyük hazırlıklar devam etmek- yesl ziyaretçilerin bütün ihtiyaç
tedir. Fuarın İstanbul mümessili tarını ve bilhassa nakliye vasıta
dün vali ve belediye reisi Doktor larile otel işlerinl şimdiden hal
Lutfi Kırdan makamında ziyaret letmiş ve bütün te!errüatı hazır-

Kandıraya yniden 40 etmiş ve İstanbul belediyesinin lamıştır. 
tezgah gönderilecek fuara iştirakini temenni etmiştir. Şehrimizde fuara iştirak etmek 
İktlsad Vekl\letl, memleketimizin en Vali L'O.tfi Kırdar İstanbul beledi- istiyen sanayiciler ticaret odası 

zlyade keten istihsal edilen Kandıra i 1 b 1 İzmir fuarına geniş ve fuar mümessilliğine müracaat 
mıntakasınn 80 el dokuma tezgahı yes n n u yı _ . 
göndermiştir. Şehrimizdeki allikadar- mikyasta i.ştirAk edeceğini vadet- etmege başlamışlardır. Sanaylcı-
inrdan aldığımız malümata gôre, ve- miş ve dün alakadarlara direktif- lere her türlü kolaylık gösterll-
kl\let tezgA.h adedinin arttırılmasına . . İs · l kt dl T h" d"l k dd 
ve Kandıraya yeniden 40 tezgah gön- ler vcnnıştır. tanbul belcdıyes me e r. eş ır e ı ece ma e-
derllmeslne karar vermiştir. Bu su- fuarda büyük bir paviyon işgal !eri husust bir organizasyon vası
retle Kandırada küçük mikyasta bir edecek ve İstanbulun imar hare- tasile burada kendilerinden tes-
keten sanayii kurulmaktadır. . . tzm· te ketleri maket ve grafıklerle seh- lırn alınacak ve ırde şhir 

Buradaki keten ziraatı seneden se- ..1a 
neye artıyor. Bu sene ekim miktarı rin tarihi ve turistik güzellikleri- edildikten sonra gene burauıı. 
1000 hektan bulmuştur. Elde edilen nl gösteren resim ve eserler teş- kendilerine teslim edilecektir. 

~~::S~:e~al~~~~~aa:~~~ii:0~1~= hir edilecektir. İzmir belediye reisi de tstanbul
Jadır. Gere2t elyaf ve gerekse keten. to- öğrendiğimize göre, şimdiye daki faaliyeti tedkik etmek üze
humlan dunya plyasalannda en zıya- kadar hariçten Almanya lngilte- re önümüzdeki haftalar içinde 
de aranan birer meta haline geldiğin- ' 
den, bu yıl keten ıiraattnl.n daha zı.- re, İtalya ve Romanya fuara res- şehrimize gelecektir. Haber aldı-
yade artacağı ümld edilmektedir. men iştirak edeceklerini bildir- ğ'ırnıza göre fuar komitesi Maca

mişlerdir. Bundan başka Maca- ristandan büyük bir sirk getirt
ristan da fuar sa.hasında rnüsta- mek için teşebbüslere geçmiştir. 
kil bir paviyon inşa ettirmek için Bu hususta bir Macar sirki teklif
arsa istemiştir. Bu hususta mü- lerini bildirmiştir. Muhabere de-

Asker ailelerine 
yardım 

Dahiliye Vekaletine bir 
rapor gönderiliyor 

İstanbul Belediyesi, yardıma muh
taç nsker ailelerine yapılacak yardım
lara. ait sarfiyatı knrşılnmak üzere 
halktan toplanacak paranın toplanma 
Ş"kll hakkında bir talimatname ha
zırlamıştı. Bu talimatnameye naza
ran, şehrlmir.de nakil vasıtalarile eğ
lence yerleri dühullye biletlerine mu
ayyen bir nisbettc zamlar yapılacaktı. 
Belediye, hazırladııtı bu talimatı ted
klk olunmak üzere Ankaraya gönder
mişti. Belediyenin hazırladığı bu şe
kil hükumet tarnfmdan mahzurlu gö
rulmüş ve bllhnssa Münaknlfi.t Vek1\
lcttnln itirazı üzerine reddolur.arak 
~t:mbula 1ade edllnılştlr. 

Dahlllye Vekaletinin tesblt edece~ı 
yenl bir şekle kadar asker allelcrlne 
ynrdım tahsisatı eski şekilde tahsil 
olunneaktır. 

Dahiliye Vekaleti İstanbulda asker 
ailelerine şimdiye kadar yapılan yar
dımlar hakkında Belediyeden :nufas
sal bir rapor istemişti. Rapor hazır
lanarak. Veklıle>te gönderllmlştlr. Ra
porda, Istanbula bağlı 16 kazada 20 
bln muavenete muhtaç asker ailesi 
mevcud oldu~u bildirilmekte ve bun
lı>.ra geçen sene yapılan pardım mik
ron rakamlara istinaden izah olun
maktadır. 

zakereler cereyan etmektedir. vam etmektedir. 

Kavun, karouz 
Bu sene mahsulün bol 
olacağı haber veriliyor 

Bu seneki kavun ve karpuz mah
sulÜ."lÜn bol olacağı alakadarlardan 
alınan malumattan öğrenilmiştir. 
Şehirdeki . satışlarda hiç bir suretle 
yolııuzluğ. meydan vermemek için 
yaş sebze tarım ve satış kooperatif· 
leri şehriı rr.uhtelif semtlerinde pe· 
rakende satı~ yapacak mağazalar te· 
sis edecekt; .. Bu mnğazalardan ilk 
olarak Taksim, Kadıköy ve Bcvnzıt· 
ta açılacak ve biliıhare lüzum görül· 
diiğü takdirde satış yerleri fazlalaş
tırılacaktır. 

f stihsal mıntakalarından alınan 

malumatt&. mahsulün son yağmurlar 
sebebile bereketli ve nefis olduğu 
anlaşılmal .tadır. Fiatların her so:leki 
gibi olacağı söylenmektedir. 

Münakalat Vekilinin 
tetkikleri 

Ziraat makineleri 
İşletme için yeniden 600 

bin lira tahsisat ayrıldı 

Ankara 2 (Telefonla) Yeni bir 
Koordina..yon heyeti kararile, ziraat 
makınalannın işletilmesi için, Ziraat 
V ckaleti emrine 600 bin lira tahsis 
edilmişti~. Ziraat makinaları getir
mek, ziraat malzeme5i satın alıp el
de mevcut olanlara ilave ederek 
çiftçilere vermek Milli Korunma ka
nunum:n hükümleri iktizasındandır. 
Bu işe evvela 2,5 milyon lira aynl
mıştı. Sonra hangar ve depolar in· 
şası için 920 bin lira ayrıldı. Bu te
şebbüslerin iyi netice verdiği görü· 
lünce 3 n:ilyon lirn daha ayrıldı. Bu 
defa da 600 hin lira tahsis olunmak
tadır ki hükumet umumi istihsali 
arttırmak için şimdiye kadar 6,5 
milyon 1ira ayırmıştır. 

Geçen sene büyük faydası görü· 
len harman makinalarıntn bu sene 
daha fazla kullanılacağı anlaşılmak
tadıı. Karikatür rr..e ur ada okuyoruz: 

ni gördü•·· .• cmu~arında resimleri
han b" RUmuz, bır bokuna ileti • 

' ır bakıma d k cı· 
İçin ne Yaı:>aca" a ırk lira ınaaı ••• • ................................... , 
faki:r kızların :ın~lşaşırmı, zavallı 
Gerçi Pek · • vur~ er acısı hali ..• 

Şehrimizde bulunan Milnaknlll.t Ve
klll B. Cevdet Kerim İncedayı tedklk-
1erine devam etmektedir. Vekil, dfin 
Dcnizyollnn ile Devlet Demlryolları 
Dokuzuncu işletmeye ba~lı b:ı1.ı mü
esseseleri ge7.llllştır. Vekilin bu nkşam 
Trnkyaya hareket etmesl kuvvetle 
muhtemeldir. 

Belediye emlakinin 
kıymeti 4,5 milyon lira 
Dahlllye Vekaleti bundan bir müd

det evvel Belediyeye gönderdiği blr 
tamimle, gnyrt menkul Belediye em
lakinin kıymetlerinin tesblt olunarak 
Vekalete blldl.rllmeslnl istemişti. Em· 
lakin kıymetleri teSblt edlli?rek VekA
lete blldlrilmlştlr. Vekft.lete gönderilen 
raporda Belediye emlft.klnln kıymeti 
4,5 milyon Ura olarak tesblt edllm.i§
tir. 

k -· ıyı tasvır edilm" 
er egın Psikolo ·; • h" . • ·~; amma, 
hllf, K d • J!llı ırıncı plana alın-
ı a ıncns::ıza • B' d 
at baka!ırn d d. k«l ır e 5en an-

• uy u arını' d 
ını;.. Onun dü .. 1 • .» enıne-
reketleri k şunce erı, ancak ha-

N 
. ar asında gizli. 

etıce· A'I · k törlü··· • ı enın Yt ılmaaı, direk-
gun elden "t • 

rnütekell" · . g~ mesı, müfred 
Yona d" unan. Sırkecıde sefil pansi
leme • Ufbınesı. meyhanelerde pİnek-

sı, aşvurd w • 

dine u v ugu zevcesınin red-

tıp kavuşan, bir tek fazla çıkınbsı 
olmıyan Fransız romancılığının da 
tesirin(. düşmemiş. Belki bu yüzden 
birinci kısımdaki hayal tariflerini 
ıon parçcların ve heyeti umumiye
nin zarur• akıammdan saymıyanlar 
bulunur. t:Eserin mimarisi İyi yapıl· 
mamışb diyenler çıkar. Fakat, ha· 
kiki hayat, kul yapısı binalar gibi 
dört köşeli. hendesi tekilli değildir. 
Dağlar, dereler gibi münhani batla
nn terkibidir. Tabiabn ta kendisidir. 
Adı üstünde: Hakiki hayat) TaMm· r.raması. Sefalet 

.Y.~.y. • nusıizdm fakat ıan'atlıdır. Orhan 
lak<?r'b?'1 Seyf~ elbette bundan ah Se>'!;• ~evzii hususiyetlerile Tairki-

• 1 bar netice çıkarmak • t • - yenm hır hayat parçacıioıı ve ro-
tir. Onun gayesi n.n'at .:; :e;'!-~ kahramamnm cÇocuk adamla
ranıacı mamulatı tarzmd a. 0 1!· guuunlatmak istemiı; mutad ıeb· 
Yeye de tenezzüJ etmem~ ~tı~aı;:- li müuteni ifadeıile bunda muvaf-
nıın 1>arcaa1 sonraki vak' 1 · · ı fak olmut. 

a arla tıpa- (Va • Nu) 

İlkokul binalari tatil 
esnasinda tamir edilecek 

İkmale kalan talebe 
kurslari 

Kadıköy Halkevindea: Riyaziye, 
fizilı:, kimya, edebiyat, tarih, lngi· 

Belediye, şehir dahlllndekl ilkokul
ların, tatil devresi esnasında. tamlr 
edilmesi esasını kabul etmiştir. Çünkü 
ders senest esnasında papılacak ta
mirat, talebenin ders gömıeslnl sek
teye uğratmaktadır. Belediye, Mnarif 
müdürlüğünden, trunlrl zaruri bulu
nan llkokul blnalannın bir listesini lizce, Almanca ve F ranıtzca orta ve 
istemiştir. Bu l~ gelir gelmez, Be- lise ikmal imtihanları kurslarına 
ledlye derhal tamirata başlıyacaktır. • . • 
Bl! iş için Belediye bütçesinden on kaydolmak isteyenlerın ılc.ı fotografı 
bin Jlra tahsisat aynJmı.ştır. ile ida.e memurluğuna müracaatları. 

Ba7 Amca.7a göre ... 

Şehrimizde kahve tevzlatma pazar
tesi günündenbert, evvelce kararla.ş
tırılan şeklldıc, devam edillyor. Elde 
mevcud kahvelerin bir kısmı şimdiye 
kndar hnlka tevzi edilmlştl.r. 

Belediye kooperatifi de bu s~bahtan 
itibaren memurlara tevzlata. başlıya
caktır. Her dalre kahve alacak me
murlann lslmlerlnl tesbit ederek koo
peratife blldinnlştir. Her memur an
cak 250 gram kahve alabUecektlr. 

Belediye kooperatifinden kahve 
alan memurların, ayni zamanda hal
ka tevziat yapan kuru kahvecUerden 
de kahve almamalan için tedbirler it
tihaz edilmLştir. Nahiye müdfl.rlerl ku
ru kahve tevziatına. alt numaralan 
verirken, kahve alacak kimsenin me
mur olup olmadığım tesblt edecek ve 
memursa, kahve tevzi kartı vernılye
cektir. 
Şehrlmlıe ta.hs1s edilen kahvelerin 

!kinci partisi yann sabah Mersinden 
gelecektir. İkinci partinin tevzl~tı da 
blrincl partide tesblt olunan şekilde 
yapılacaktır. 

Hastanelerin bir senelik 
yiyecek ve yakacak 

ihtiyacı 
Belediye Sıhhat ~!eri müdürlüğü, 

İstanbul Belrdlye hastanelerinin bl.r 
senelik yiyecek. içecek ve yakacak lh
tıyaçlanm tesbit etmekted.l.r. Bu 1§ 
tamamlandıktan sonra hastanelere 
bu hwrusta verilecek tahsisat anlaşı
lacaktır . 

Dün bir ahbabımla konuşurken, 
laf arasında tramvay arabalarının 
saftanlıklarma konulan ve kullanıl· 
mış biletleri atmağa mahsus yassı, 

kahverengi kutuardan bahsediyor
dum. 
Ahbabım hayretle yÜzÜme bakb: 
- Naad t dedi, tramvay araba

larının sahanlıklarına kutular 1111 

koymuşlar? •. 
Halbuki kendisi giinde en apğ1 

dört b~ kere tramvaya biner ve 
daima da sahanlıkta durmak adeti
dir. Böyle oldui!u halde bahsetti
ğim kutulann farkında bile değil ... 
M:ıa..'11Uib ben ona fapnadam. Çün 
kü bilirim ki bu ahbab,m senelerce 
içinde Y&Jadığ-ı odasmdaki birçok 
enanıı rengine. cinsine ve nelerden 
yapıldığana d" pek dikkat etme
mİ$tir. Meseli on sekiz ıenedenberi 
aalorıundll yai{lı boya bir kadın 
portresi asıla durur. Resimdeki ka
dının gözleri mavidir. Halbuki da· 
ha geç~ glin o bu gözlerin sarı ol
duiuru iddia ediyordu. 

Dikkat etmek, etrafa bakmasını, 
gÖrmeı;in bilmek!.. Ne mühlm ,ey! •• 
Bazan ufacık bir dikkat kainat mik
yasında ne muazzam keşiflere yol 
açm._hr. 

Eğer Newto:ı bahçesinde dolaşır
ken biı aiacın dalından yere düşen 
elmay" dikkat etmemi~ ve bunun 
üzerinde dü,ünmemiı olsaydı belki 
de ummni cazı"be kanun1an nek geç 
keşfedilecekti. Bir afaem dalından 1 evlik Fikret bir elmanm diifmesi! .•. Ne ehemmi-
yetsiz, ne üzerine düşülmiyecek, 

H e 

muzesı 

Aşiyanin tamir edilmesi
ne başlandı 

11:Tevfik Fikret. müzesı haline geti
rilecek olan Aşlyan'ın tnmlrlne baş
lanmıştır. Tnntlr işl Belediye İmar 
müdürlü~ü mütehassıslannm nezare
ti altında yapılmaktadır. Bu hususta 
lcab eden tahsisat Belediye bütçesin
den ayrılmıştır. 

Diğer taraftan İnkılap müzesi mü
dürlüğ\i, muzeyc konulacak Fıkrete 
ait eşya ve eserleri tcsblt etmektedir. 

Flkretln ailesi bu hayırlı teşebbüse 
geniş mikyasta müzaheret etmektedir. 
Merhum şaire alt blrçok zntt eşya ve 
hususi mektuplar, nilesi tarafından 
hediye edllmlştl.r. Bunlann arasında 
Fikretln meşhur cSls» şl!rinl yazdık
tan sonra kendi elile yaptı~ bir Bo~az 
tablosu da vardır. Müze blr aya kadar 
tamnmlan:ı.cak ve halka açılacaktır. 

dikkate ne kadar layık olmayan mi
nimin: biı hadise değil mi? Halbu· 
ki bi,. d· bunun doiurduğu hadi
seye b:ı.kınız. Yalnız dünyaya değil, 
bütün kainatr. hakim umumi bir 
kanun ••• Ve tabii sonra da buna is
tinadea• yapılan binlerce keşif! .• Bü· 
tür. bunlan sebep olan bir elmanm 
d\itüşü !.. Yeryüzü kurulalıdanberi 
dallar~a.-. milyarlarca elma düşmÜf 
değil mi? Ben kendi hesabıma bah
çede dolaşırken önüme bir tane de
ğii, beş yÜJ. tane elma düşse. be!ki 
bunlardan birini •alıp yemeyi dü
,ürıürüm, fakat oturup da ,u küçü· 
cük hadiseden büyük kanunlar çı
karmayı aklımdan bile geçirmem. 

Bunun etraıında daha pek çok 
misalle· bulabiliriz. Eğer Arşimed 
hamamda yıkanırkln etrafına kar,ı 
biraz Jal,ı: ~ikkatsiz davranmlf ol
saydı meşhur «Artimed kanunu• nu 
bulabilir mi idi? 

Bütün insanların rahatlarına, 5aa· 
detlerine hizmet eden en büyük 
kqifla-, kainat kanunlan gı°bi en 

Yeni nevi bir Türk tütüıiü büyük hakikatler etrafım1%daki pek 

!nhlsa l id 1 1 1 l bl 
ehemmiyetsiz aibi görünen hadisele-

r nr ares n n yen nev r k dikk ı· k ı 
Türk tütünü etrafında yap~ tedklk- re ,arşı v Bt ı ve uyanı o ma-
le:- netlcclenmlştır. Bu tütünün gerek mız .ar. doKmuştur. 
randıman ve gerek lçlm itibarile dün- Baza.., minimini bir dikkat insam 
y::ıdn ön s.-ıfı 1şgnl edeceği söylenmek- nelere ulasbnyor!.. Fakat biz etra
t~ir. İnhisarlar idaresi bu tıp tütü- fımıza baknrken dalından düşen el
nun ekimini bu yıl arttırmak 1ç4n may· b:ç aklımıza getirmiyoruz. 
!!.imdiden tedbirler alma~ başlamış- H"k F "d Es 
tır. ı met erı un 

Diğer tnrnftan önümü?Aickl sene 
tütün mahsulUnün gayet iyl olacağı, 
tütün mıntakalanndan gelen haber
lerden anlaşılmıştır. Bu seneki istihsal 
bakımından, Türkiye, Balkanlarda en 
Her lmevkl! tutmuştur. 

Basın Birliği umumi 
kongresi 

Türk R:ısın Birliğl Merkes Heyeti 
Reislilinden: 

Blrl!ğln umuml kongresi 18 temmuz 
1941 saat 11 de Anknrada Birllk mer
kezinde toplanacağından muhterem 
A.zalarının teşrifleri tica olunur . 

RUZNA!\IF.: 

1 - Reislik divanı seçlml, 
2 - Merkez HeyeU raporlannın 

okunması, 

3 - Encümenler seç!ml, 
4 - Raporlann müzakeresi. 

5 - S~lmler. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hatay Ziraat bankasının 

alacakları 
Ankara 2 (Telefonla) - Hatay ma

halli Ziraat bankasının tasfiyesinde 
ipotekli ve müteselsil kefaleW zirai 
nfacaklann taks!Uendlrilmeslne dair 
kanun 15.y!ha ı İktls:ı.d e>ncümenlnde 
görüşülerek umum! heyete sevkolun
muştur. 
Esaslnnnı evvelce yazdığımız bu l~

yiha Ue, bu kabll alacaltlar Ziraat 
bankasına devredilmekte ve falı be
deli yüzde 3 e indirilerek 15 sene müd
detle taksitlere bağlanmaktadır. 

B. Ali Rıza Göksu 
Ankara 2 (Telefonla) - Devi~ 

Şürası birinci sınır mücfdelumumile
rlnden B. All Rlza Göksu İktlsad ve
kıi.letı Tefti.3 heyeti reisliğinde açıt 
bulunan birinci sınıf müfettişliğe ta.
ylr. olunmuştur. 

pr~kK~hve dağıtmak için daha 1 ... B1i, kapı kapı dolaşıp şehrinı 
Amca ... _: usul bulunmalıydı bay aile adedini yazmak ••• 

dağıtıp ... ! ... Kahve almağa davet etmek,! ... Hem yorucu bir iştir sanı-ı B. A. - Öyle amma kahvenin 
· hem masrafiı ••• ı nml ... ı ' tadı da yorgwıluktan sonra an-

la§ılırl .... 

• •• Onlara vesikalar 



n • HER AKŞAM ...... a ._ -
~XŞAM 1 Temmuz lHl 

GördiJklerim, duyduklarım ' 
Yirmi yll süren sevda 

Tamamiy)e hakikat olan aıağıda Bizler de gece gündüz bir arada. Ahmed Rasim merhum <Ia ora· 
okuyauiwn& b;ki.yeyi, kahramanı- Yanm kadehçııt rakı atıyorum; (ar- daydı. Sez hep onun prkılannı 
aın ağzından aynen not ettim: bk bu teff!li kalbimi, :iztırablarımı ~tdı. 

cUmumi harbin ferda11; mütare- dökeceğim) diyorum, gen ecüret Yal:amdaki brmızı faranfı1i çı-
ke •eneleri: •onbahar. Büyükadada &demiyorum. kanp rahmetliye yolladım. Arif, zn-
Hmtoı'ta oturuyorum. Gayet ıık Bir gÜn (hurma tatlısıııı çok ıe- rif üstad karanfilin atq renginden 
samanım. Arkamda Beyoilunun en verim) dedı. Ertesi Nbah .l.tanbula atq eibi yandığımı anlamaz mı hiç> 
:rükıek teızitinin diktiii k.abuk. gibi koıup Eminönündelti Ş.mlı" dan en Bir kenarda gene c;ak11hnrke:n, 
elbile; kolumda ipek utarlı gri neft sini getirdim. Bir akpm da eevgı1im üç kelime ile hayatıma ba
pardösü; elimde cl..amartine"in Nou- Hmtos'ta Satiri Fon·oka'nın çok yat kattı: 
•ellu Meditationı poctique> i; cazip manzaralı bağına davet ettim. - Nereye istersen geleeeğiml •• 
cebimde yazdıfım eserin müavedde· Bizimki bal~ itin farkında deiil. 
leıi... Ud çalıyor. tarlu okuyor: öbürü ise Ona cep harçlığı olarak: muayyen 

iskelede gişeden bilet alırken hiç araya hiç kanpnıyor. Yanm ağız bir para Yeriyordum. Gene saz:lı. 
bilmediiim. gayet keşkin bir )ev.an· (eeaimyol-) demesinden naz ettiği .ödü bir mediate rakı jçiyoruz: 

'- •- f ld b d 1c.· b il" - Siz her -ydcn fazla parayı ıc.-ta ıı;oıı;uau etra a yayı ı; en e ı e ı. , ..-. 
(Flöıaıni) yi baıtmyor. Bilflmt çe- Bir güc de gene hep beraber versiniz demez mn 
"Virdim: Ayanikolaya gjtik. O zaman orada Beynimden "f'Urulmu~ döndüm. 

Bir huri. Dalyan l[ibi; hele bir gazino v~. Arkamızda çamlar; önü- Kaç aydır durmadan keseyi bofal
JCfİI gözleri vardı kı tıpkı gÜnCf mü:z:de deniz. pembe ufuklar, Sa- tan, müreffeh ya§ayacak. bir 'YtlZİ· 
Heybelinin arkuından batarken def adas·. onunla yanyana oturu- yette iken l'ırlağına kadar borca 
camların mavi •ulara akli ile imtizaç yoruz. (Ah yalnız kalsak, bir elci- giren kim~ 
eden ycoilliğinde. Bir ııtülüıü vardı ğini bir kerecik öpıem, kafi) di- Derhal cüzdanımdan bir yüz li-
yarabbi, &iilerken o zümrüt ııt~zleri yorum. ralık çıkarıp atbm: 
parlıyor, dolııtun dudakları hafifçe Ardından bizim evde bir ziyafet - LUtfen fllllU bozduı lqn !.. 
büklüyor. verdim. Aramızda keman çalan da Oı,arı fırladım. Petimde. pİ§man: 

Brö dö Saks ipek çar~f giymitti. vardı. İçtim içtim; on:ı da içirdim. - Ne oldunuz, litife etmiıtim 1 •• 
Tannnın yarattıiı beyazlıklar içinde Ş.rkı ıöylemeie hqladı: Bozdurulup getirilenin yarmnı 
ben böyle nmbak reıngi ten gör- Sevdi gönlüm ey melek eima teni uzattım: 
medim. Kaç gÜn oldu görmedim zira ıeni - Buyurun 1 Biz gönül severiz, 
Yanında yakıpklı bir Clelikanlı, Billur Meİ beni deli etti. Gene para tevrneyizl 

KaramUrselde 
Bu yıl meyva ve aebze 

bol ve ucuzdur 

Karamürsel 2 (Akıam) - Bu 
yıl meyva ve sebze bol ve ucuzdur. 
uvara ve latanbula her gün motör· 
lerle kamyon ve arabalarla sevlciyat 
yapılmaktadır. Zeytin ipek kozası 
tütün ve zeytinyağı her yıldan daha 
bereketlidir. Alış nriş hararetlidir. 
Talep çok.tUT. Çivar köylerden her 
gün piyasamıza mallar gelmekte, 
derhal sevkedilmektedir. Cumartesi 
günleri şehrimizde kurulan pazara 
çok mal gelmekte, hararetli sah~lar 
yapılmaktadır. 
Kaymakamlık ve Nafia ve Bele

diye iıbirliğ: yaparak kazaıun umra· 
nı için lıızla çalıpyorlar. Yallar açıl-
11llf· köprüler yapılmak.tadır. Kam
yon ve otc.büsle nakliyat muntaza
man yapılıyor. 942 senesinde yapı
lacak iıler tasarlanJrullır. 

Mannuniyetle haher aldaiımıza 
göre Denizyollan vapur seferlerine 
bqlamııtır. Salı ve pertembe gün· 
)eri l.tanbuldan, çarp,mba ve cu~ 
günleri t:le Jzmitten lı:allcacak olan 
vapudar iakelernize yanaşacaHardır. 
Ülgen ve Seyyar adındaki vapurlar 
fzmit, Karamürsel lıattına talısit 
edilmiftir. Halk bundan çok aevin
ınittir. 

T ralıyada tarihi eserler 

Meşhur (Kırım 
Giray) ların mezarlar 
TTakyanın Vize havaliaine yalruı 

Saray kaz.asında Kaııuninin vezir
l erinden Ayaz paşanın - Hicri 9.34 
tarihinde ~ edilen - bir camisi 
vardır. Koca Siaanın ıııtalanndan 
mimar Kemaleddin ile mimar Acem 
Alinin sanat çefl\iaini andıran bu 
cami, tek kubbe esumda sert taı
larla iflenmiı ve mimari tipi itiba
riyle çok mükemmel bir ,aheserdir. 

Csmin.in dıı avlusunu tqlo1 eden 
badiresi içerisinde Kının .baı11ann
clan Selim Giray ve Murad Giray 
ailelerine mah.ua mezarlar bulun
maktadır. 

T arihde; 3 buçuk asır süren kök.
Ü bir varlıktan •onra :nihayet Birin
ci Sultan Hamidin bozuk bir deYri 
IÇİnde Kının, Türk ülkesinden haz.in 
bir surette aynlmıttır. Eski büyük 
Türk hakanlarmdan Cengiz T anoçin 
neslinin öz asil evlatlan Kınından 
Ra.melıye hicret ederek gene ayni 
ulan bu kardq topralJannda el
yeYm en kıymetli bir unsur olarali 

1 

. 

yqıyorlar. ~ 

Kmman abncı Cenganr Türkleri 

delilu.nlırın omuzunda beı altı ya- hünıür hünsıü ailıyorum. Handiyıe: Mahcubiyetten yüzüme bakama- "' 
Avrupa lia.ttindaki 
köprülerin tamiri 

bqbağlariyle hiTlikte Ramelide vu· Sara:r bnsmaa Giray menmmH!all, 
hı bulan birçok eski büyük 18_ kıymetli bir taş, İlmah bkısbule ~ 

E cin d~a lı::u'fl miidafaadan 90n• 
yqlara iftirik etmİ§ Te daima za er n şehid ••n z.ı J'&f1DÜ ,en~ bll-ıında, aan§ın, papaian ırıôi bir kız. - Bunu benim tarafımdan ken- yor. Her teYden ziyade parayı ıe--

Kamaraya girdiler. Yüzünü bir dine mi eöylüyoreun ~ diye l>ağıra- ven ıuıl oydu. İhanetine de fÜphem Edime (Akşam) - Avrupa hat
tı üzerindeki. köprülerin tamiri etra
fında etüdlerde bulunmak üzere 
Devlet Demiryollanndan iki mühen
dis bugün ~ehrimize gelmişlerdir. 

ufuklannda tahlanatak bütün düt- Giray udcniıı hatırasına &ilen 

daha görmek için koridor pençer~ cağım. yoktu. Teptim, çıkbm; bir daha manlannı sindirip ezmitlerdi. şehid ta~ı 1 

cAltgirman. Prut. Buidan, Bel· •1 ,_-_1 • d d.... .. 
0

:;.,,J .. tinden kamaraya baktım; içim ya· Sazlar c;ahnırken oClama kaçtım: Km tine uğramadım. · d d.. maı ~ C81n e osuten genç ~-
arat. Mubaç> zaf e.rl~ e ilk ~!1 lannın tehid lıatıralan namına dı .. naralı: ç-ekildim, ıalOC'la oturdum. yatağın yubklarına ba~nnı eokup 

Yerimde duramıyor, kalkıp kalkıp kıvrandım: 
dolatı)oYum; .anki kamarayı tavaf - Tanrım, .en Havva k.ızlarin-
ediyorum. elan böyle melekler de mi yaratır-

Köprüye ç1ktık. Kalabalıkta sın) 
kayboldu la.. Ben de itime aittim 
amma aklım, fikrim hep o kadında. Yanımızdaki kö,k'teıı ÇJltıp Cami 

mahllesine taıındılar. Bt'rı de der-
lki 1enw sonra. Gene Ada' da bir hal bitiılklerindeld evi tuttum. Bir 

sonbahar sabahı. Yapraklar dökü· bahçeden girip çıkar, eksf'riya yapa
Jüyor; Kartal tepelerniden doğan yalnız karıılaftrdık. Beni görür gor
güneşin altın ı§ıklan çamlara ıcrpi- mez kı:ona ıesle.ıir, kôskös yürü
lıerek göklerin maviliklerine clağılı· yüfilme aülümaerdi. 
)'or. Hriı.tos'daki evimden gene ia- Bir akşam onlarda y:ıngın çıkb. 
iteleye iniyordum. Yoku~ yukarı çı- Sobanın kurumları tutuşmuş. 
kan iki gmç kızın arasında bir ka- O evden de çıktılar; lstanbula 
dın. Çehresi soluk, ka§ları mclSI naklettiler. Cennet gibi ada bana 
içinde; büti"n körpeliklerine rağmen zindan oldu. 
lızların hiçbiri gözüme çarpmıyor. 
O saz her.izli kadın o kadar füsunlu 
ve çekici ki... 

Kimler bunlar) Nereye gidiyor
larL Evime bitiıik köıkün bahçe 
kapısından içeri girdiler. O kö§k ye
ni tutulmuştu. Demek tutanlar bun· 
larmı§. Hoıuma gitti. O gün lstan• 
bula gcçmıyeceğim için iskeleden 
çarçabuk döndüm. 

Saz benizli kadı.o bahçedeydi. 
Dikkatle baktım. fki acne evvel va
pur kamarasının dı§ından tavaf et
tiğim yeşil gözlü, zambak tenli 
değil mi} 

Rum hizmetçisi perde a8111&k için 
merdiven, çekiç iıtemeie gdmitmif. 
Hanımın çocuk düıürdüiünü, bü
yük tehlikeler atlatıp uzun z.aman 
hasta yat:ığını, havatebcliline getir· 
diklerini ıöylemİf. 

O, bütün gün bahçede hamağın· 
da, ben de yakınında, ıezlongum
da: eli:nde kitap, gözlerim onda. 
(Senin içi:ı ölüyorum) diyeceğim, 
hir •ürlü diyemiyorum. Çekinme, ce• 
.arctaizlik. 

O vakte kadar• içki içmiş adam 
de w ıldim. Ona serbesçe ilanı aşk et
mek için ömnimde ilk defa tiksine 
tiksine ağzıma rakıyı koydun . (Bir 
kadeh mey ki§inin ar ve bicaL n gö· 
türur) diye. 

ilci kadeh beni tuttu. Baıım dö· 
nÜ)or, bacaklarım sendeliyor. Fe-
cıalaıtım, hünıür hüngür ağlıyorum. 

Karım ıaıırdı: 
- Kim içirdi} diye soruyor. An· 

eak: 
- (Maden'deki Mihal'da, hatırı· 

nı kıramıyacağı.m bir ahbap!) diye
biliyorum. 

Daha da yeni evliy:z; bir senelik 
kan kocayız. Karım 18 ya§ında ve 
pırlanta gibiydi. Ben 35 imdeydim. 
Yqil gözlü de 27, 28 yqında ka
dardı. 

Yüzünü kaç sene göm.edim, fa
kat o uzaktamı ki> •• Kalbimde .• 

Babası öldü, cenazesine yetiftim. 
Kız kardeıleri evlendi, düğünlerin
de bulundum. Onu görmek nasip 
olamadı. Annesinin mevludunda, 
kadınlar tarafında. gözlüklü biri 
hıçkırıyor . •• Hayreti.. Gözlük ta
kacak kadar ih tiyarlamı~ mı) 
Çocukluğumda okuduğum riifdi

yenin kar§ısındaki camiden taıkın 
ve üzgün bal de kaçıyorum .• 

Fakat onunla teması tamamiyle 
kaybetmİ§ de değildim. Erkek kar
deşi araaıra gelir, paraca yardım 
ederdim. 

.Bir gün Köprüde raalayışımda de
di ki: 

- Biz ıimcli Fmdıklıclayız, bu· 
yurtanız a ••• 

Ablasından da l>ahis: Beraber 
oturuyormut; kocaaiyle dargınmış; 
gece gündüz kuman, arttıkça artan 
titizliği, bunca cefuı yetmiyormuş 
gıôi. rum hizmet~iye bile .tenezzül ı 
etml§ ... Ablası dıyomıuş ki: - * bey bu kadar aziz dostu
muzdu, bzımı öz evladı gibi severdi. 
O liflarmm hiç ••lı yokmuıı, pek ve
fasızmıı meğerse .•. 

Dünyalar benim oldu. Hemen 
Fındıklıya seğirttim. Ne derece sa
mimi ve candan istikb31. iki saatten 
fazla oturduğum halde bir türlü sa
lıvermiyorlar. 

Israrlar bilhassa onda: 
- Ne oldunuz, daha pek eriten ... 

Direlı: postaya vaktiniz çok. Ku
zum, son vapurla gidiveriniz .•. 

Masayı kurdular; etrafına geçtik. 
Gelsin rakı, gelsin ud, ~rlcı. O çok 
içiyor, l>en de adamakıllı idmanlan· 
mı9, geri kalmıyordum. 

Son vapur yerine varmıştı bile. 
Özür diliyorlardı: 

- Burada yatınız, başımızda ye
riniz var, fakat dedikodu olur. Rica 

Geçenlerde uzaktan gördüm. 
.b;man yarabbi ne kadar göçmüş, 
deii§mif. Hep hasta Ye devamlı 
tedavideymif. 

Bundan sonra hangi hüsnünün 
metaını satacak>' Allaha tükür ben 
daha ezilmedim, dipdiriyim. Paraya 
tapmayan bir g\izel bulacağım, onu 
paraya garkedeağim .•• 

Halbuki kafayı dumanlayınca yc
ıil g~iJünün adı gene dilinden dü§· 
mez, gözlerinden yqlar akar, (ah, 
of) lar çekerek inlerdi. 20 yıldır ve 
hala aevclalı. 

Çok geçmeden zavallı adam gür
leai, ıitti. 

Sermed Muhtar Alus 

Milli Piyango 
Eıkiıehirde çekiliyor 

Büyük İkramiye 

(40.000) 
LİRADIR 

( 40.000) lira ile neler yapıl
maz. 40.000 lira ile bütün ia· 
tikbalinizi, refah1111za ve saade
'tinizi temin edebiliuiniz. 

Milli Piyango 1 temmuzda 
Eaki§ehircle çekiliyor ••• Bu sefer 
ikramiyeler hem zengin hem 
mütenevvidir. (' 0.000) liralık 
ikramiyeler dört tanedir. 8 tane 
(S.000) liralık, 60 ıtane 
(2.000) liralık vo tam na 
tane ( l . 000) liralık ikramiye 
vardır. 

SOO liralık ikramiyelerin 
mikdan bu sefer 90 dan 150 
ye çıkanlml§tır . 

Büyülc, küçük bir çok ikra
miye katar olmuı Eskişehirde 
•İzi bekliyor. Bir biletle bu 

katara iıtirak ediniz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1 Günlük Borsa 1 
F.SDAM H TABvlLAT - LUIBIYO 

" NUKUD rtATl..Dt 
ı Tenımm lMl 

DEVLET BORÇLAR! 

safla~~ y~nna ~-tiy e tiı T~' ~~ kilmİ§ kitabe ta§tarı vardır. 
1a•letım gösteren ,rı..Jl'ımm a ur.ıı; .. ,_ it.. · d 
· -1 · "d" Bugun Trakyanm ner oıesın a 
oacu en ı ı. bilha Sa ,,._, Bü ··L vu·-.1. asa ray, vıze, yu"' ve r.. 

. 

Türk padip.hlari, büyük zaferler çük Manikalarda, Kırklareli, Edir-ı 
t.min eden ve~ Kırım .. banedanm• ne, Babaeski, Çorlu, Çatalca 'Ve Si• 
elan olan başbuglara muklfat ola- livriye kadar her ~rde tevliyctlerf 
rak. albn kabaralı zırh, altın savatlı büyük erkek evlada ve muhtaciıı 
hançerler, mücevherli üsküf ve sor- nafaka1arma mCftılt Ciraylara ait 
guçlar hediye ederlerdi. araziler, değirmenler bulunduğu 

L. K. Bunu tasvir eden bir kaside-de: .öyleniyor. 
% '1,5 933 Tiirtc borcu I n m 20.15 Çatı.kada Büyük Çekmece gölü" 
• • 1938 11tram1yell 19.40 Elinde hançeri nusret, belinde tiği nün bir ayağı ile birleşen Karasu de.o 
• • 1933 İkramlyell Ergani 19.90 cihat resi, Suba§ı ve Çiftlik köyleri vak .. 
• '1 1934 Sivas-Erzurum 1 20.15 Demet, demet edip a' dayi re· ai tile Girayların arazisi idi. 
• • 193f sıv~Brzunım 2-'1 20.25 fimpri El Ed d · 
> 2 1932 Ho.zlne bonoları 55.50 yevm irne e taşsız, nışane• 

• • • 1935 Hazine bonoları 16.50 • siz dümdüz biT aaha halinde kal" 
• • 1938 Hazlne bonolan 26.25 .~~ay ~~:z:aaında . Ay~z pap ~· mış olan meşhur cTatariler mezat"' 

A. Demlryolu tnhvlll I - n 45.50 rrus.ınıı. mihrap cihetme te1aduf lığı> eski Giray nesillerinin gömülen 
A. Demlryollan tnhTlll m 44.25 eden avlusu içerisindekj Kırım Gi- ölülerine mahsustu. 
A. Demlryolu mümeall aenet raylann mezarlanndan: Saray kazasına; Ay:ızp:ışa cn"' 

Jcupan keısik 39
.25 1 - Avcı Sultan Mebmedden misinin keşfi vesilesiyle gittiğim za" 

HaH Y11darpaıa fillmanllı dl 
47

·
50 

3 üncü Sultan Ahmede kadar 5 pa· man bu değerli sanat t=~erinin (93 
. manı m mess sene d' h d . 4 d f K . ·ı" d ) d f le k 1 ,. kupon kesUc 41.25 1§8 evrı yqamış ve e a uım ısti asın a se e a ına ı musanna 

hanlığ, yapmış meşhur Hacı Selim kapılannır. ve pençcre kanatlnrj)o 
Giray hanın oğlu 2 nci Devlet Ci- antika halılarının aşmlarak zayi ol" ntssE SEN1':1'1.nt 

T C M~ez bank.ası 127.- rayın mezan mevcuttur. masna ka?F büyük teessür duyan 
T. if bankası nama muharrer ll,10 2 nci Devlet Giray, Baltacı Mch- kalbimde, cami hadiresindeki ta"' 
T. 1, bankası (hamile alt) 11.30 mec! paşanın serdarlığı zamanında rihi Giray mezarlannın hurduhaf 
T. İş bankası mümessfl hts. 130.- Deli Petro ordulannı (Prut su) yu ıekildelci peri~nlığına derin bir sızı 
A. Demlryollan şltketl (% 80) 25.75 ciYannda baslan ederek darmada- hası1 olmuştu. 
A. Demfryollan şirketi C% 100 •:.3s ğı:, bir surette mağlup etmişti. Kı- Trakya umumi müfettişliği Aynz"' 
~klhlsaıl çlmento atrketı ,.

6
__ rımda ~abası Hacı Selim Girayın pa~a camisinin derhal tam kesfi ile 

Şirketi Hayriye ~ - b b Sa '- h 1 d" 
21.- veliahtlıgında bulunduğu zaman era er ayrıca ray :ıı;azası e e 1" f;llrketf Hayriye temettO 

----.:.......:......-------- bi:çok feaakarlıklanndan dolayı ycsine cami avlusunda Ciray nilo-
l:CNF.Bt TABVİLLBRI padip.h tarafından yalnız ıabaına sine mahauş bir köıe olarak bu kıY"' 

Kredi Fonslye 1903 96,- m&baua olmak üzere gönderilen O.· metli mezarların 1anzim ve tertibi 
• • 1911 91.- manlı vüz:era.amın giydikleri albn için emir vermiıti. 1 
• > Amorti 60.- mma it]eı:neli samur kürk ve sor- Girayların mezarları hakkında 

_•;.._ __ •_...;..;R'...;.o.:;;.pem~-----1-·-- guç ilk defa Devlet Giraya Teril- daima tarihimizi yaıataralı: güldüre• 
HTJKtlT mifti. )'iihek tarih kurumundan da rica-ı 

25.05 2 _ 3 üncü Selim Ciraym n krla hüyiik himmetler dilemekteyiz. l'ürk altını 
Kilçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 

3.14 Murad Girayın aile mezar lan ile en Edime: Yükseli mimar 
2•60 çolı: Besarabya harplerinde ve la- Kemal Altan 

... m,....,._ ... ,..., .... .._...,.ır•m•••• ............. 

RADYO 
1 Bugünkü program J 

Öfle Ye Upaı 

12,30 Program 
12.33 saz e-'Crleri 
12,45 Ajans H. 
13,00 Hafif tftr-

küler 
13,15 Kanlık 

program P. 
18.03 caz orite.s

trası 

18,30 Memleket 
poatası 

18,40 Piyasa ear· 
tııan 

21,00 zıru.t tak 
Tlml Te toJ 
rak mahm. 
leti borsası 

21,10 .Fuıl heye 
::U,25 Konuşna 
21,40 Senfoni 

ortestrası 

t 

.. 22,30 AJans Te pa
ra bona.sı 

22,45 Dan• mü
zW <PJ.) 

* 4 Temmuz 

Trakyada 
mahsul bol 

Sıvasta bir 
cinayet 

Huad itleri için liazirhk Kariaini öldürdü, karısi• 
yapılıyor: nın aıiğıni yaraladı 

Çorlu (Akfam) - Umumi ziraat Shv CA.k§am) - Slvast.a, poota. ?« 
müp.viri B. Şevket An Tı:akyada telgraf binası öniinde bir cinayet 1f:' 
ziraat itlerini tetkik etmektedir. Bu leıımlştir. Fall Sabri adında blrldb' .. 
arada Çorluya da uir~br. B. Sabri evlidir, 6 çocufu vardıt. Salı gE;-1 

cesl bnaı 8allha ile birlikte park.~ 
ŞeYket An. bu sene mah.ulü \;ol ve getıdikten 8Cllra eve döneriGm postal! 
bereketli olan Trakyada halk itle- ye telgraf blna.sı &ıünde baeanağuıılli 
rinde çalıştınlmak üzere ~nallale, olluna raslıyn.rak b>nuşma.va. başla• 
Edime, Kırklareli, ve Tekirdağ Dllfbr. Bu eanada. :tansı Saliha a.rlta.
vil&yetlen emrine ( '41 ) orali maki- da b.~r. 
nesi ( 1 S ) tane harman makinesi ve Sabri konuşurken bir aralık kansı-Tanışmağa, ltonuşmağa vesile ol

sun diye karımla, safageJdinize git
tık. Ba§ıncla bürümcük başörtüsü, 
alnında kumral kakülleri, arkasında 
İpekli ma lah... Ne nazik nazik kar
ııla) ış, ne edalı cdah goruşu§. 
Vail h.i bir içim suydu o z.amaı:ı. 

ederiz af buyurun 1.. 

O geceyi Tepe başındaki otellerin I ( ·----

19,00 Derdl~e 
aaatt 

19,15 Caz orkes
tnw 

Cuma sabahı 
., ,30 Program 
'1,33 Hafif 

program P 
'1,46 Ajana H. 
8,00 Hafif 

program p 

b. d b" d"' u _ nm: •Dur ne yapıyorsun!» diye ba;,., 
.ır ta~e. e ıçer. over maıune .• ve- ğırtl:ğmı ~ltmlŞtir. Başını ~evirin~ 

nlecegıru, merkezı Çorlu olmak: uze- amcasının o~lu Halllhl karısı Sallh:ı.~ 
re ziraat kombineleri te,lı:ilab kuru- ~den tutarak stıttiklemele 1stcdt'• 
lacağını, Tr-.kyanın bazı mııntaliala- tını görmüştür. Sabri, Sıvast:ı. bolun• 
nnda görülmüş olan ~ldrgenin sÜ• mad1lı aırada Halil 1le kansının b~
ratle imhasına çalı§lldığını söylemi~ zı mtlnasebetlerde bulanduklannl 

Büıbütün ~ ık oldur.ı Baktıkça 
yanıyorum, öleceğim; kendimi 
kaybetmek raddelerindeyim. 

E' den çıkarken eJini &ıkmak saa
detini benden esirgedi, o pamuk 

bi lrnmn:l rı vermedi; içimi daha 
tı . J lep inin farkındaydı. Çıl[;Jn
cvgimi zaten çoktan anlamıştı. 

Kocasının yuzunu gören yok. 
Umumi harpte büyüklerden biriyle 
o.rtaklaı1a iş yapmış, mühim bir 
u rti vu muı1. Kumara düşkünmüş. 
B >' una Ad .. da, Zeki paşanın kö .... 
b .:r•'elti klupte; oyun O) nanan ev
lerdo. 

birinde, mest, memnun, yakında be 
lirecek aaadetimin tatlı hulyalariyle 
geçirdim. 

Artık sık sık beraberdik, Gezme, 
saz, eğlence. Onları mütemadiyen 
İstanbulun dört bucağındaki seyir
lere. seyraJlara götürüyordum: Bü
yülı:dert, Sular. Bendler, Çubuklu 
gazinosu, Bebek bahçesi, Çamlıca
lar,Flurya . .• 

Bir gün de Kağıdhaııe ·ıemi yap
tık. Otomobillerden inip dere k\•. 
narında, ağaçlar altında İçtik; ye· 
mekler pisirjp yedik; ııandallarda 
kürek çektik. Dönüıte Tepedeki 
cCülistan> birahanesinde kanuni 
Se>inikli Mustafanın inceaazını din· 
!edik. 

Soldan sap n yakandan aşatı: 
1 - Parmak ucunda bulunur - Bir 

Peygamber. 
2 - Tersi yatağa girme zamanıdır. 
3 - Duvar sa.atlnin pandulu - Mli-

kemmel. 
• - Boksta matlup olaıı. 
5 - Tersi vasatinln ba.,ı - Elcmll 
6 - Tasmim ılc. 
7 - Olmaktan emir - Son. 
8 - Bir nevi matbaa. harfi. 
g - Alafranga et suçuğu - Tersi 

moderndir. 
10 - Eşraf - Bir erkek isrnl. 

19,30 Ajans H. 
19,45 Yurttan 

sesler 
20,15 Radyo ga

zetesl 
20,45 Fasıl heyet 8,30 ETln saatL 

MEVLO~ 

1 

1 

MtJDF.NDİS ATA KAYADJ.:LEN fÇİN 

-
f 

t"r 1§1tmiştl. Bu manarayı gôtflnee ısilll:· 1 
• • ... hmı çcltcrt-k ate§ etm •tr. Saliha det'· 
Evvelce yalnız liueda7, arpa ve hal ölmüş. Halil yar::ılnna.rak hastane• 

yulaf uhn alan toprak mahsUlleri ye taldırılnuftır. 
ofisi Çorlu ıubcn biT müdde&tit-, Sabri iptida~ da, ya.kalann. 
bakliyata meJısup maddeleri de tlc- eallnı anlıyara.k, 2f saat 80lll'a g llp 
eann almayacağı bir değerle mtl- teellm olmu.ştur, 
bayaa etmekte, c;ifçinin kazanmaıei- •••••••••••••· 
nı temin eylemektedir. ,Yer deiiftirecek 

Kırk gün evvel Hakkın rahmetine 
kavu"an yüksek mühcndls ve miltee.ıı 
hld Ata Kayadelenhı ruhuna ıtha 
cd;I!'1~k üzere 4 temmuz y:ınnk1 cu-

Geçen hulmllcamızın halli mn gunü cumn namazını müteakip Trakyada koza aatiflarl 
Soldan sata ve yukanılan a a~ı: Enderunlu Hafız Yaşar t:u-afından • 

kiracılara tavsiye! 
~m·ın ICOçOK ILAN

L:A.Rr nı dikkatle okur.anız 
ken<linize en elveritli yurdu 
:ronalmadan l:;ulahilininiz. -

ı - Patates, Ya, 2 - Arnyaglren. Caddebostanında. F.renltöy tramvay Eclfte (Akpm) -. - Koza 811bf-
3 - Tadllcden, 4 - Ay1n, Am, 5 - dur~ındakl Oallbpaşıa camii şerffJnde lan devam ~ekte~ ••. ~ llou 
Tal, DeıYll, 6 - Egeadnlsrı, 7 - Si- mevlfıdu nebevi okunacaktır Merhlr fiatlannda yeMden kuçük hır. terak:· 
derler, 8 - Rengarenk, 9 - Yen, İt. mu tanıyan ve 5n,·cı>lcrle aı=zu eden ki 1'uıl olmuıtur. Koza ~ ~ 
Nce, 10 - An, Alırken. ıerlıı t ~r ncrl rica olunur. kadar satılmııtar.'"T I••••••••••••••• 

' 



• F-' JIArlŞli 

Dalıilıye V dili, B. Relilı incenin 
•ual talairine cevap verdi 

Haliç ____ , _ _:.:_::___ • 1-~- • lai "" D-1edj ·-.-UU"llllD 1fmU11e ''Llllrl, ucı ye 
nıenıarlarinin t•ild aaNlıiı lialdcmdaki 

liJ'lı.alar ela lrahal eclildi .. 

,Amer~ ml•llf ı~I!!!~~~~~~ 

Donanmalarda dritnot
lara verilen ehemmiyet 



AKŞAM 

HER AKŞAM 
BİR lltKAYE 1 kadın = 3 kadın 

_ Enfes bir komşum var az!ırlm ı gulyabanl gibi a.;ı bqı daim*- o 
Er.fes bir kom.şu!... peı1p.n t:ıyafetıı. o yamalı falva.rlı, o 

sermedln anlata anlata bltireme- çlrt:ln kadınm ne sUı1rl1 bir ıstihale 
diğt bu cEnfes komşu hlklyesinden geçlreceğlnl gözlerinle görcceühı. Pek 
h p mız bıkmıştık. Artık o m 1 kız- az sonra sanki mucizeler yn.ratan bir 

isveçten 
geçecek 

Alman askeri 

Sovyet milda
laa komitesi 
Komitenin Clalia seri 

çalışabileceği bildiriliyor 
lan glbl guzcı komşuyu A.d ta. bere eı ona uzanacak. yahud milt~ bir Almanya evvela 7 firlia 
tarif edebllirdik. Sermedin tabirleri slhirbazm değnetı ona delecek, işte o geçirmeli iıtemiı Londra 2 (AA) - Timea'in 
llr gözleri şöyle ç kici, bakıflan §Öyle zaman şu kadının ne hale glrdltfnl diplomatik muharriri diyor ki: B. 
buyüleyicl, saçlarının kokusu şöyle göreceksin." Stal;nin reisliği altında yeni teıek-
fu unklırdı. ve dudakl:ınnm sıcakl~ğı Arkadaşımın sözleri blrnz merakımı V • gt 2 (AA ) _ Va ·ıng· ._ .. 1 d "d f k •t . 
tA uzaklard n bile hlssedllebllirdi. 1§- kabartmakla. beraber, doğrustı buna at•?. ohnb 

1 
• · hf'll .'IJ .ıı:u e en mu a aa omı eaı son za• 

te .sermedin kom.şu.stı. böyle efsanevi pek de inanmamıştım. t~.nun ıyı a er a ~n ma ı en son manlarda çok geıni'§lemiı olan halk 
bir Afet halinde dillerde dolaşıyordu. Böyle saçma şey olablllr miydi? Si- glMllerde Alman.Ya ile lsveç arasında komiserleri konseyinden daha seri 
onun güzelllttnln derece&l bir olçll, hlrbazın değneği!... Mucl.zelet yamtan yapılan ve bir Alman fırkasının İs- ve müessir bir surette faaliyette bu-
bir darbı mesel haline ginnLştl eli ... Bütün bunlar şüphesiz birer ma- veç topraklarından geçmesine dair lunabilecektir. 
Arkadaşları sokakta gü1.el bir kadın saldan !baretti. Konuşmap dalmıştık. bulunan anlnıma hakkında mütalaa- Komiteyi teşkil eden beı azadan 

görseler arala.nnda şoyle konuşuyor- Aradfil böylece bir saat kadar geç~ lar serdetmektedirler. Bu mahfiller B. Stalin. B. Molotof ve marqal 
lardı: olacaktı. 1 t 1 1 '- V 1 f b • '- L ....... ....... "'--edin Birde bire ar .. _ _..a.., ... • an aşmanın azam ta ep er &arıısın- oroıi o arıçte ços; tanınmıı ıan· 

- Ne -er şey ,, ..... u... ~·.. n ....... _..... d ._ ,_. l d'l i b 0 f d '-" B B 1 B Mal '- f ko usu mudur nedlr? _ Bak.. dedi, karşıki evtn belkonu- a s;aou e ı en aagar ar e as;ar- siy-etlerdir. . eriya i e . en.ıı:o 
:iıden pek çok gezen, pet çok do- na. baki_. lak teşkil ettiğini tebarüz ettirmekte- son aeneler jçinde süratle terakki 

laşan Sermedin taıbatı da d~ Başımı çevirip artada.şımm f:!Ö~tcr- dirler. Vaıington mahfillerine göre etmİf zevathr. B. Beriya 40 Yllfln· 
Şhndi erkenden evhıe gidiyordu. Ta- dltl tarafa baktım . Orada güzel •yl gl- Berliın. laveç hü)dunetinden dört fey dan biraz fazladır ve 193 7 de dahi-
tlllerlnl kırlarda, gezmelerde filln ge- yhımiş, genç bir kadın oturuyordu . .iaterr.iftir: Jiye komiserliği yapmııtır. B. Ma-
çlrmlyordu. Hep ennde idi. Onun bu Sermed sordu: I 7 Al fı ,__ F' l~ lenkof hemen hemen nıünhaaıran 
hareketi lı:om.tusunun hakikate."l gilzel - Nasıl? • - man rıta•ının ın an• 'd .f •. .• •• K d' • 
bir tadın olduğuna ve Sermedin de - Güzel kadın! ... Bu da lı:1m?.. diyaya geçmesi. parti e v~ e gormuttür. en 181 

.__ .. u-•-e •..ıden ıyt.- abayı yaktığına _ Demin .-rdtlliln kadm- senım 2 1 l 1 .1 _ı_ bundan bırkaç •ene evvel ba,Jıca 
,~.,.., ..,,. J~ av - eveç e ngı tere arasınaa d" • t katib' d b' · 
delalet ediyordu. Onu bazen öteye be- lı:OmfUml.. yapılan ineç bava seful-erinin der-

5
ort par~.~m1~m..11. l !° en ı~ ve 

rlye davet ediyorduk. Fakat hiç birine - Haydi canım sen de" h 1 t tili. ovyet yuue .. , .. raeı nyuet dıvaıu 
gelmiyor: - Seni temln ederlıiı ki, tl tendkııl_ a a &zU1 bulunmakta idi. 

- Benim için en etleııcell, en :nevk- Dlklı:atle baksana: Vatı& flmd.l çolı: bo- 3 - laveçteld bütün İngiliz teba-
11 geçlrllecek dakikalar evde_ Pence- yanmış, saçlarını adam akıllı dil7.elt- asının Stokholmda toplanması. 
l'emln önünde ... diyordu. mlş. tıklaşmış, kendlslne çeki düzen 4 - Finlandi a tarafından si • 

Geçen hafta mühim bir mesele hak- vennlf bir halde amma gene demlnkt • dil • lan Y B f 1 pa 
lnnda onunla göruşmem icab etmıştl. kadın-. nt e DUf o . o .on top annm 
Kendisini lşinde aradım, Bulamadım. Gözlerime fnannmıyol'dum. Sermed Almanyaya venlmeaı. 
Hastalanmı3tı. Yaz nesleslne tutul· izahatına devam ediyordu: laveç lia talepleri reddetmittir. 
muştu. Birkaç gilndenberi işine gelml- - Azlzlm, bir saat evvel g~rdüğiln Almanya, Finlandiya hükUmetine 
JOrdu. onun evl k lı:ıya.fetl fdl. DahUl lı:ıya.fe- .. d ,__ , ı_ •• ._.. • 

Bunun için kalktım, evine gittim. ti... Şimdi gördüğün :!.sel 1cend1slnln mur~caat e eres; uveç nus;umeti 
Sermed bana pijama ne kapıyı açtL cbalkonlulı: halbdlr. Evet komşum her nezdinde aynı taleplerde bulunma
Hakikaten hasta görünüyordu. Boy- gün tam bu saatte balkona çıkar ve sını utemiftir. Fakat Finlandiya 1 ... 
nunu sarmıştı. Sesi çatlalı: çatlak, ça- komşularının meraklı gözleri karşl&I1- veçten yalnız bir Alman fırkasının 

Düşürülen 
tayyareler 

İngiliz hava kuvvetleri 
Orta Şarkta 6 ay içinde 
1453 tayyare dütürdü 

tallı çatallı çılı:ıyordu. Havanın sıcalı: da epeyce orada oturur. Falı:at balko- geçmesine müsaade istemekle iktifa Lo _ _. __ 
2 

(A.A.) _ lngiliz ha-
olmasına rağmen odasındaki masanın na çılı:madan evvel dalılll kıyafetini etmiştir ıxua 
üzerinde bir bardak ıhlamurun dur- tamamlle terkeder. Saçlar düzelir, ya- • va nezareti istihbarat bürosunun bil-
c!u~u gördüm. malı şalvarın 1erlne sırtına şık bir dirdiğine göre, bu senenin ilk altı 

işimizi bitirdikten sonra arkada.şun elbl6e geçirir." Çehrenln tuvaleti üıe Fransaya ayı içind~ imparatorluk hava kuv-
beni blrlı:ac; dakika kadar 7alnız bı- büsbütün bqta ve ehemmlyetl1dir. vetleri orta prkta yerde ve havada 
raktı. Nasıl şimdi kO!DfUDl g\i.7.el detfl mi? • ı_ 

Bu sırada pencerenin onune kadar - Muhakkak.. GUzel kadın... • k 145 3 düıman tayyaresı imna etmit-
gitmlştlm. Etrafı seyrediyordum. Vak- - Duuur ... Acele etme .. o bir btlyilk yı yece lerdir. Haziranda 21 o düıman tay-
tlle benim de çocukluğum bu semtte değişllı:Hlı: daha gösterecek ... Bakayım ya resi diifürülmüıtür. Bunlardan 5 5 
geçmişti. HattA ilerideki taş melı:tepte santlne .. hah ... bu detişlkllte 25 da- i Suriye harekab esnaaında düıürü-
olcumu§tum ... Hey gldl günler hey._ kika var.. F d•.... t • ta len V.ichy hükumeti kuvvetlerine 
Bunlan düşünürken gözlerim lı:ar§ıda- Arkadaşımla kadınlann istedikleri ram& Ver lgl emına mensuptur. 
ti evin açık pencerelerine illftl. Orada zaman ne büyük değl.şlkilkler göstere- riayet ettikçe Amerika Aynı devrede Mısır - Libya hu-
acalp kıyafette blr kadın gözüme blleci!ğinl konuşuyordulı:. Bu sureUe de ki b J k dudunda 17 haziranda cereyan 
'""rptı. Sa,.ı başı darmadağınılı:tı. Ba- 25 dakllca geçml§tl. ••v yatta U Un&Ca 
,.... v ir - eden •iddetli muharebeler eenaaın· şına pek acalp bir tarzda bir yemeni B aralık Sermed: ,, 
bağlamıştı. Fakat 0 da arkaya, ensesi- - Kallı:, dedl, lı:alk dışarıya bak!... da İngiliz ve Cenubt Afrika hava 
ne doıtru kaymıştı Yüzü boyasızdı. Güzel komşum sokağa çıkıyor... Vatinatoa 2 (A.A.) - Hariciy:e kuvvetleri 20 düıman tayyaresi dü-
Gay t çirkin gôrünüyordu. G<Y&erl Hakikaten karşıkl evln kapısından müatepn B. Sumner Welles gazete- günr.üşlerdir. Alman ve İtalyan ha
nzakt:ın blrer nokta halinde ld.l. ~ele sinema artist.lerinin en güzellerine cilere beyanatta bulunarak iki Fran- va kuvvetleri tarafından Malta üze-
üstü başı. kıyafeti! ... Aman bu gorü- bt>nzeyen, son derecede şık bır kadın k d A 'k d rinde yapılan iatikıaf ve adaya hü-
1"" k •eydi. Sırtına pıllım pıllım bir çıkmıştı. Bu serer ona chnrikulAde gü- sşı!' ""'aııpuArufrin.kundyak. ınF a merı .. a an 1 
"" " t cum t.-ebbüsleri esnasında da ngi· f'rkek gömleıtf giymişti. Bacaklarına zeı. denllebllirdl. ıma a a ı ransız mus em- -.,, 

"8lvara pek benzeyen birşey geçir- Sermed: lekel-erine hareket edeceğini söyle- liz avcılan 17 düpnan tayyaresi im-
ml ti. Bu acalp şalvar yekpare bir lru- - Görüyor musun? Demln balkon- miıtir. Bu vapurlar mezkılr müıtem- ha etmiılerdir. . • .. 
m .ştan yapılmam14tı Kuçfiklft bft- da, ondan evvel de yamalı §alvann lekelerin ~iddetle muhtaç oldukları Buı:ıa mukabıl hazıran ayı ıçınde 
yuklü renk renk bir ta.kım y:ımal:ır- içlnde gördüğün kadın!... bazı maddeleri hamil bulunmakta· imparatorluk hava kuvvetleri 6S 
dan dlkllmiştl. Kırmızıdan , turuncu- - ! 11 ı._ dır. Diğe• taraftan Marsilyadan ay- tayyare: kayl:ietmqleree de pilotlar-
dan. sandan tutun da bunun üzerinde - Şimdi de blkondatindıen ne nı günde yola çıkacak olan iki va- dan ve mürettebattan bir k11mı kur-
her renge ras geJebllirdlnlz. kadar guzel değil mi? Azizim ben.im d A 'k 1 kt" tulmuştur 

Ben pencereden ona bakarken Ser- komşum sadece blr tek kadın değil... pur a mcrı aya ge ece ır. · 
med odaya döndü. O da pencereye "Oç kadın o ... Ev içhıdekl kadın. bal- B. Welles bu. yiyecek maddeleri "••••••••11111 
y kl:ışmı.,tı. Dışanya bir göz attıktan k_?ndakl kadın, ve bütün bunlatın il.s- sevkiyahnın Amerika hük~meti ile AKŞAM 
sonra sordu: tunde çok guzel olan sokakta.iti kadın. genera: Weygand ve Fas ve Tunus 

- B nim sevglllml, enfes kotn§WllU ;_~ı 0 balkona. çılı:madan bır kat makamlan arasında akdolunan 
ınu s yrediyordun? c;.....,.;;lleşlyor ... SokaRa çıkanen de da- . • an· 
Şaşırdım. ha fazla gllzelle§lyor .. KODlŞl•mun se- la'§lllaya. t~vfıkan yapılacagını be-
- senin komşun mu? .. Hangisi? ... nin gordüğün vaziyette üç fototrarını yan etmııtir. 

Aoone ücretleri -
"Sermedin komşusu-. başımızın için- çekip yo.nyana koysalar lı:lmse onlıı.nn Amerika limanlan ilo Şimalt Af- Ecnebi 

C' " o kadar haynll bir mahlüuk olnrn
1
k ad1!!

1
i
1 

kad
1 
ına ald old

1 
utuna. inanmaz rikadak.i Fransız limaalan arasında 

yaşıyordu kl, birdenbire b yük b r Ca m ? H kmet Feridun F.a l . .. b 1 • • Beneltk 1400 tunıt 2'100 k1l?11f 
meraka ve hayrete düşmüştüm. norma tıearet munase et cnnın ye· 8 Aylık '150 • HIO • 

8enned gözlerile biraz evvel seyret- niden baılamaaını istihdaf eden bu 1 AyWc 400 • 800 • 
tiğim kadını g~terdl: Çocuğunuza Dadı anlatmayı Vichy hükumeti tasvip ,_ı_A_y_llk ___ 1_ao __ • ____ • __ , 

- I.şte .. lfte enfes komşum! • dedi. etmit bulunmaktadır. 
- Haydi canım... Alay mı ediyor-

1un? 
- Seni temin ederim ki o_ Pelı: ne

fta blr mahl<ilı:tur." 
O zaman arlı:adafımın gözlerine 

dikkatle bakarak: 
- Ya benim gözlerim lı:ör, ya ~ 

gikellik ölçlilerinde delıfeW bir ~ 
zukluk var .• dedim. 

Gülfunsedl: 
- Hayır._ Bunlardan hiç blrl detil 

Benin gözlerin çolı: iyi görüyot, benim 
de gü3elllk ölçülerimde hiçbir bmuk
luk yok... Buna emin olablllrsln. 

- o halde? ... 

Bulmak için 
cAkfalD> m KOÇ()K iLAN

LAR: en süratli •• en ucuz 
vasıtadır. 

- Sabret" Biraz ao11ra o hırpan1. o iıl•••••••••••lli 

B. W elleıı F ranaız makam lan ver-
dikleri garantilere riayet ettiği müd
detçe ba eevkiyabn muntazam de
vam edeceğini ilave etmiıtir. Veri
len teminata göre Birleşik devletler

den ithal edilecek maddelerin mün· 
hasaran Fransız müatemlckelerinde 
"stihlik edilmesi icap etmektedir. 
Bu iqe maddelerinin Amerika kon
sola.)uklan memurlarının nezareti 
albnca tevzii de ,art koıulmut bu
lunmaktadır. 

Posta ltUhadma dahli otmınn 
ecnebi memıetetıer: Beneutt: 
ıeoo altı a1blı 1900, tlo &1bll 

1000 turllftm. 

Telefonlarmus: ........... anlr: 
l'an işleri: ma - tdare 11111 

Midir: ltW1 

c.n.uJyeli.hlr 1 - Bmr 59 
8. İm. Gtl öt. İki. Ak. Yat. 

fl,29 8,48 4,33 8,34 12,00 2,02 
3,H 533 13,18 1'7,18 20,45 22,4'7 

İdarehane: Babtlll civarı 
Acımualulı: sotalı No. 13 

ORDULARI DURDURAN KA 
Telı1ka No. 17 4 

- Hayır, ~ketllml Bunların biç çer. Buna ne dersin 
bl.rlni ya,pmıyor. Bu adam. 1mpru-ato- - Büyük lı:.anncanm götgüsft, 
run hls ned.tmlcrlndcn bh11nı!ı. Soy- lan. cesareti de büyüktur. Teb 
tan değiL tatlı sözlerini dinletmeslni görür, korunur ... Kendini çiğne 
biliyor. me~e çalışır. Halbuki küçükleri 

Çelebi Mehmed Jrendl.slle uzun boylu maz, çiğnenmeğe mahküm. olur. 
konuşma~ı için, birlikte yemek yiye- İbrahim p:ışnuı sa!ln tüken~ 
rok konusmnk arzusunu duydu ve iı- - Şevketmeap efendünh m· 
yas paşaya: buyururlarsa, kulunuz dalın açık 

- Onu bu akşam yem~de bekle- n~ l.sterim, dedi 
rim. İbralıim paşa (1) da. yemekte .bu- Sultan Mehmed vezirine sörı ve 
lunsun. Hoşca. bir va.kit geçlrmelı: 19- İbrahim paşa: 
terim ... dedi. - Bizanslı m.lsaflrlmlz Jı:.en 

O akşam saray içinde müık.ellef blr 1ani Blzanslılan kuzu. bizi dıtt 
sofra kuruldu. PadlfQl>ın bu sofram yerine ko)'du. Kuzu, günün b 
dört klşlllktl. kurdun nasibidir, diyor. Sonra 

İlyas paşa o akl&mı iple ~ordu. bir tehdidle, turd JUlf bilyük 
Herhalde padişahın huzmıında hot- cadan da daha Jcunetllal vardıt, 
~ birkaç saat geçecekti. Veslrllzam yerelı:, Tflrlı:lerin de günün b 
Beyazıd paşa. o gilnlerde hafifçe nez- tehllkeye düfel>ilecetıru qIO,yor. 
leden muztarlp oldutu lçln bu ziyafete ba Türldyeyt. c;ltnemıek isteyecek 
da et edllmemiftl buna muktedir olacak bir devlet 

••• mıdır? Kulmıuz da bunu 

-Leontaryoa, Çelebi ~~;aptıtı nüktenin 
Melımed'le baıbaıa icorlcunç bir menua yol açac 

Padişahın satında Leon~. 111>- tahmin etmemLştL Ancak o mma."l 
hında İbrahim P8'8i. b!'fl51llda da z1( İbmhlm pqanm çok Beki ve 
İlyas pa.oa oturmuttu. tı görüşü, muhalı:emeat kuvvetli 

Leontaryosa: devlet adamı olduğunu anladL 
- Padişah bqlamadan, 90fra,.a el - Ben, yer yüzünde böyle bir d 

uzatma.le A.det detlldlr. taaavvur etmedim. oeft8tmeapl 
Demlşlerdl sadım bir küçi1k lltlfe yapmaktı. 
Sofrada av eti kızartma.lan ve ayn- Bizanslılar, slzln karşınızda dalma 

ca pet nadide yemekler n yemlşler m mevkllndeylz. Fakat, bu 
vardı. mazlfun ve mutı kuzu.lan parçalı 
İkram olsun diye aynca Blzanalı gaddar bir kurd taavvur etmedi 

ml.saflrhı önüne bir ba.rda1c da şara.p içindir lı:l, bu lı:uzular yuvala 
koymuşlardı. müsterihane uyuyorlar. 

Çelebi Mehmıed o sıralarda. mühim Bu cevap padlp.hı memnun 
bir hastalık geçlrdltf. lçln içki içmi- görünüyordu. 
yordu. İlyas ve İbrahim pafalar da Sultan Mehmed ellerini YU~ 
pıdişaha uymala mecburdular. - Leontaryosun kadehine 

1.eontaryos birkaç kem prabf\ el doldurunuz". 
uzatmak istemişse de, padişahtan On- Dt7e seslendi: 
ce ha.flamanın TÜıit sa.ray Adetıııu Bundan sonra eliıl a:ı.r&Sl 
ayıp teWtkl edllditlnl diifünerek ell- Mehm.ede geJ.m.lştl. 
nl geri çelmılştL P~lşah, Bl.zan&lı elçiye IOi'dtı: 

Çelebi Mehmed ıse mlaa.f1rlne şarap - Impanıtor çok lc;.lı:11çer mi? 
lçmeskıı tek.llf etmetı lbmal etmlfU. - Hayır, hqmetmeapl Arama 
I.eontaryosun ü IÖ)'leme.kten botazı lanır. Bllha&sa zlyafetkrde" 
kurumu§tu. Henüz yem.ete bsşlama - Papanın aon Koltantaıılye 
IJU4}ardı. si Türle düpnanı Jnı.lf diyorlar" 

En lı:estlrme yol: ru mu? 
- zatı şahaneyi daha fazla aç bt- - Katı hlt fllı:.rlm yoktur. halllll"• 

mkmıyalıın. Taam arasında da tonu- meap! Kulunuz papae1art& 
fQblllriz. kaltmadılım için, .sinyor Dolço'D 

Diyerek yemete ba.şlamaktı. Ger- şah.si kanaatlerlnl ötrenemedlm. 
çek, padişah bu s&t il7.erlne yemete - Duymadın mı? 
başlamış, imparatorun elç!al de bun- - Duydu.lı:larmı 8lzln duyduğun 
dan Istıfa.de ederek şarap kadehini dan fazla değil. 
eline alarak: - O halde dotru demektir. 

- Zatı şahaneleri şereflne.. bana da bu kadan klfi. 
Dem~ ve lçmı.,tı. - Sinyor Dolço'nun kanaatleri 
Leontaryos böylece içkiye ba~ladık- m~na ifade etmez, hafUl.etmeapt 

tan sonm, İlyas paşaya dönerek: nediklller hiç bir zaman Türklerle 
- Size geçen akşam bir kurdla im- zuşmak fikrinde değillerdir. Ha 

zu hikAyesi anlattn14tım. dedt, o hl- lAyılı: olan bir lhtlnml& ka.ırşılııunılfl9'.I 
kflyemden zatı şa.haneyc bahsettiniz gondcrdiğlniz elçiyi lmpara 
mi? Iki devlet ara.mıdakl oo,,tıutun 

İlyas paşa: samimi ve kuvvetli oluşuna bun 
- Hayır, dedi, arzıetmek fırsatını da.ha büyüle delil aranır mı? 

bulamadım. (Arkası 
- o halde zatı şahane milsaade bu

yururlarsa, bendeniz arnedeylm. 
Çelebi Mehmed: 
- Söyle bakalım, dedi, zaten bu ge

ce ben de seni dlnlemek istiyorum. 
Leontaryo.s nnlatmap başladı: 
- Dağda doğan bir kuzu, her m

man içln kurdun nasibidir. Gerçi Hln
d!standa Zagana denilen küçilk bir si
nek, sekiz yiız kiloluk bir filin bumu
na girerek. bu koca e\i.sseli hayvanı 
çarçabuk yere sermekte ise de, Hhı
dl.rtan bize çok uzaktır. Şarka bir Za
gana gelmeslne lmkAn yoktur. Şu hal
:1.e blzlm gibi küçülı: kuzular, lturdlara 
yem olarak doğmu§uz demektir. İlyas 
paua anlattığım fıkranın mevzuu bu 
idi. Fakat, nyas J)afa, müstesna. ola
rak bu kaldenln aksini lsbata yeltendi. 

Leontaryosun bu nazariyesi Çelebi 
Mehmedln gururunu oq&mıştı. Zaten 
onu memnun etmek maksadlle aoy
lıendlğl de belll)'dl. Fa.kat. Çelebi Meh
med de ara.sıra nükte yapm!l.lttan hOf
lanırdı. Leontaryosa döndü: 

- Dedlğln doğrudur. MeselA. yerde 
sürünen küçük karıncalar, büy{ik ka
nncalann şeninden korkar ve lı:açar
lar. 'Fakat( gaddar lnsan ayatı, yer
de sürünen bu kanncalann kilçüğtlnll 
dıı büyüğünü de birden çlfneylp ge-

(1) Bammer, Çelebi Mebmeclin 
ziri olan ve ikinci Murad uman 
da o makamı seldlı sene muhafaza 
till Türk müverribleri tarafınduı 
dirilen Çandarb Ali paşanın otlu 
rahim paşadan pek u bahsedilcll 
lıjaret ederek: 

«Türk müverribleri İbrahim paı 
iki vesile De bahsederler. Biri: 1 
saltanatın hltammdan enel M 
Ç«olebl tarafından Bbanı inlpara 
nun nezdlne ıönderDditl ye dend 
nln tarafmı bırakarak Burs:aya ıl 
zaman, diteri de: Çelebi Mehm 
Tef:duuluı sonra banu bir mid 
ordndan ıizlemek için Beyazıd 
ile sözleştitl saman.• diyor. Br.nl'I 
PAf&nm, Çelebi Mebmecl öliincere 
dar ikbal meftünde bldıtı 

dltlı:ate atmırsa. ba müddet arfın 
İbrahim paşanın pek tabii olar.ık 
ri planda kaldıl'ı anla:plır. Zira, M 
medin ürüneii 'Yedri olan IJyaa 
dahi, ancak Bursa 91!brinl Ka 
beyine karşı ces1Ô'ane müdafaıa et 
içindir ld. sipahi alaJ'I relSlltinden 
slr payeslne yübelmiştl. Böyle 
makta beraber her yerde Te her 
man yalnm BeyaDI pqanm ismi ı 
mettedlr. 

Tetrlka No. 123 tim. Suauyordum... Ve ebediyen anda ince bir fe}'in kmldıiım fark ni ayıplanuyacak bir blleti ruhiye- Doktor Rauf Tuinıl. ıeai titr 
wcakhln da... Çektiiim acJa- ediyorlardı. Rauf da fU esnada Me- dedir. rek: 

G •1.-e ı Go-zıa .... _ - n size ma,yet ettirmiyecektim ... Wıat kadar ızbrap cekiyorda. Ua- - Fakat izdivaç)... Anlattıian - Öyley1e) ••• Öyleyse batka 
---~ ~ Amma. zorladuuz. .öylettiniz. •• kal onun kadar. Her halde daha az mlniler mevcut kalmakta clenm çare ar~alıyun... Alkımın bü 

Ba .azleri. .a,lerken. Fıfi'nin değil... edecektir. lüiüne inanabilinin, Mellhatçı" 
~ n macera romam N•klrden: pi • Ni). mazlum fikAn olan 'bedbaht bdm Bana nimen. ensili etini ezip Doktor Rauf, içini çekti: Buna iabat edeceiim ... Çareyi 

ud içini kemiren derdi. doktor mahveden bldiHJi bilmiyordu. _ Evcı... Doiru... l.blı:al... larak. •• 
- Ve tabii. m de. .pyet ~ leniris. •• Rauf a eöylememif oldaimıa dü· Ona da bil.qdi ne ballere ıelecekti Durd.. 8a son cümleleri 1&7et mani 

ala- bir tarzda IÖ•Je-:...: olduiuna. halledilmesi mütkGI. Ut- - Hansl bd.a zewe ~e tündiL acaba) MeWı t· ' .....-
tl !:nklnaz buhmclaiuna buat cekemnl... ~..., MeW..ti F.rkebe. adeta inlecliı Erkeli. Mel&ı..bD eTmi a.ucları a • YeiM düpnüt olan Melabat. 
ptİrmİflİDİZdir... mil-. H• halde 1A7"1L .• Çink& _ Bu itte biricik kaı;QatJI lie- icine alarak: --:- Devam et... Sözünü bitirl lendi. 'Z!ra. bayat ~kadafUUll o 

U-- Melahat nmn• ildi... 1 _..._ na• - a._s _ _.___ _ .. _ .. 1...1 n!_L b-! ·~ -" _Alı"· dedi. dık "Y&Z17etlerde "Yaitlerde bul 
- • ..,.r... &.097- nam... .-ua. arKA111 ura .unuu.. - V1111Ct ıı:ııu. •• - aem. .1\..... d %.. bil'rdi. 
- Ha,.... demeJin... Ba it mi.J'le. kmmm lzdina ~tlamaa elim ... 1atemec1iiin yoOara zorla p. yecjpniai mkallde seven biri ....... • - '-'7le iz~ivaçlar vardır ~ ne 1•·~1 • • • " 
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A . 
1 .. ond aya yedi h .. 

iltica etmişt · r 
t 1, • c 

Bunların devlet ve hükumet reisleri 
kimlerdir, kuvvetleri ne kadardır ? 

Hollandr. kraliçesi Vilhe1min 

'kr: "Su harp patladıktan sonra. memle
hfiUerı tamanıe.n tstll&yıı.. utramış ve 
hı kümeUert ile devlet şefler! İngilte· 
dlYe iltica etmiş olan devıetıerln ad~ 

Yedlyt bulmuştur Hük" ·""· U rl Lond · "me e , 
N raya nakletmiş olan devletler 
b~;'eç, Hollanda, Belçika, Lüksem~ osf • Polonya, Çekoslovakya ve Yu
nır. ~ngır. Bu yedi devletten altısı
tn 'dev~ rnda Ylllnız hfikumetıerı de
drada t şefleri de bulunuyor. Lon
d;ı kra~ulunan devlet şefleri Hollan
lıaak lçesı Vllhelmtn, Norveç kralı 
tlewı~zn, Polonya cümııurreısı Raczl
nes Y' Çekoslovakya cümpurrel.sl Be
~bu ugosla~ kralı Plyerdlr. Lük
te Lonrg Granduşesı Prenses Charlot
nt'ıca. draya değil, Birleşik Amerlkaya 
htikQ etmiş, Belçika kralı Lcopold ise 
tenc11:etı Londrnya naklctt:lCi halde' 
ra.t kal::~C::Ctıihnde harp esiri ola~ 

İatua. !!>' KrC etmlştır. 

tetıe.r ~~k~ayan bu küçük m~mle
tereye ka,..,... e1tıer.ı, mfişkülıitıa Ing 1-

~ış ardır. Profc:ıör. Oerb-

Norveç hah Haakoıı 

rnndy Hollanda ka.binCISlne, La. Haye-.....---=-~~~--
deki şekille, Londrada riyaset ediyor. 
Genernı Sikorskl Polonyanın ıstu. 

ve taksiminden sonra yeni blt kabin 
kurmuş ve Fransa. mütareke akdedin 
ccye kadar Angers şehrinde kalmıştı 
General Slkorskl ile nrkndaşlan 
Fransız mütarekesinden sonra Angers 
ten Londraya. iltica eylem1şlerdir. 

Norveç kabinesine eski.si gibi, Lon 
drnda Npgaardsvald riyaset ccllyor 
Belçlkmun, Londrada bulwıan kabl· 
nesi tamam değildir. Alman taarruzt 
b:ı§ladığı zaman Be}Çikn.do. bulunan 
Belçika n:ı.zırlanndan Gutt ile Vleesc-
houwer evvell\ Londrnya gitmişler 
sonradan ba.şvekU. Picrlot lle Hariciye 
Nazırı Spaak kendilerine lltlhak ey-
lemlşlerdlı. 

Rivayet edildiğine göre Belçika baş
veklll Pierlot ile Hariciye Nazın Sp:ı.ak 
Fransayı terkettkten sonra btran ev
vel İnglltereye varabilmek için kam
yonlarla nakledilen .sandıklar içinde li.~11!·.ı~ 
seyahat eyleml.gler ve 20 saat bu feci 
seyahatten sonra Llzbona varmışlar, n.ıı~rı.~· io 
anıdan da Londraya gitmişlerdir. İn-A..ı-·~~l~''"i!!' 
giltere hükfunetı, I.ondraya iltica et
miş olan bu hükOmetlerl resmen tanı- ...... .....:~ 
makta olduCu cihetll.', bunlara meş
ru bir vnzlyet vermek için bir takım 
kanunlar tanzimine lüzum görfilmüş, 
bu hükümet.ıere kendi vatandaşlan 
üzerinde hükümranlık hakkını ver
miştir. Bunun hukuki manası, bu hü
kO.metlerln kendi vatandaşlarını se
ferber, ordular ihdas ve müstemleke
ıertnı idare etmeleri demektJr. İngil
tere, bu hüktlmctlcrln mevcudiyetini 
tanımakla Londrada temsn edilen 
muhteut memleketlerin işgal edilme
sini tanımamış oluyor ve Almanynya 
galip geldikten sonra da bu memle
ketleri tekrar ihya etme~ tnahhüd 
etmiş bulunuyor. 

Danimarkalılar, Rumenler ve Avus
turyalılar tarafından Londrada teşkil 
edilen üç komlte, yuka.rıda saydığımız 
hiikfunetıere verilen hak ve imtiyaz
lardan lstlfade etmiyor. İngiltere bu 
üç komiteyi tanımakla. beraber, onla
rı hiikOmet olarak kabul etmiyor. Şu
nu dn mı.ve edelim ki İngiltere gene
ral de Gau11e'un rlynset ettiği hür 
Fransızlar teşkiU\tını da Fransa hü
kı1nıetl olarak truıımı:ror. 
Şimdi Londraya 1ltıc:ı. etmiş olan 

bu hükumetlerin İngiltereye yapmak
ta bulundukları yardımdan lıahsede
liin: Norveçliler, 3 milyon tutan tica
ret vapurlarllc İngiliz ticaret filosu
nu kuvvetlendirmişlerdir. Belçlknlılar. 
Hollandnlılar, Belçika Kongo'su, Fele
menk Hlndistanı gibi çok zengin ve 
iptfdat maddeleri bol olan müstemle
lı:.elerf, müşterek davanın emrf altma 
koymuşlardır. 

Polonyalılar, Fransız hez.lmetl esna
sında, garp cephesinde harp etmekte 
olan tümenlerinden ikisini tam techi
zatııe kurtarmaca. muvaf!ak olmuş
lardır. Bu askerler, mütehassısların 
pek ziyade takdir ettikler! Polonya 
tayyarecllertlc mükemmel işler görü
yorlar. Bundan başka Yakın şarkta 
hizmet gören birçok Polonya alayları 
Tardır. Şunu dn ilftve edelim ki, Po
lonyalılar Polonya milli bankasında 
nıevcud altınlan ve bazı hnrp gemlle
rhıl de İnglltercye kaçırmağa muvaf
fak olmuşlardır. 

Qck ordusu İngllterede kurulmak 
iızeredlr. B. Churchlll, son zamanlarda. 

Polony.:1 Cümhurreisi Raczkiewic:z 

bu ordunun bazı birliklerin! tefti, et
miştir. 

Yunanlılar harp gemilerinin büyük 
bir kısmını, Yugoslav ve Yunanlılar 
birkaç tümeni Yakın şark İngUlz kuv
vetlerine lltlhak ettınneğe muvaffak 
olmuşlardır. 

Hür Fransız kuvvetlerine gellnce, 
bunların mfü,ıterek davaya lılzmetıeri 
pek büyfiktür. Merkezi Afrlkadakl 
Fr::.nsız müstemlekelerlnt işgale mu
vaffak oldukları clhcUc, Ha.beşlst:ın 
harbine, cenernl Wavellln SJrenalk ta
arruzuna iştirak etmişlerdir. Şimdi de 
Surlyede İng!llz kuvvet.ıerlle y:ı.nyann. 
harp ediyorlar. 

Bu yazıyı bitirmeden evvel Uzak 
şarkta Hollanda. filosunun oynamakta 
bulunduğu mühim rolü de kaydetmek 
icabeder. Uzak şarkta. ve Felemenk 
Hindistnnı sahillerinde bckçlllk vazi
fesini görmekte olan Hollanda filosu, 
3 kruvazör, birçok torpldolnr, tahtcl
bahlrler, ganbotlardan ve mayn ge
milerinden mürekkeptir. 

Yugoslav kralı Piyer 

KOCOK iLANLAR 
FevkalMe ahvalin devnmı 

mtıddethıce gayri muayyen gün
lerde haftada Ud veya Ü!: defa 
neştedllecektır. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 
BİR GENÇ iş ARllrOlt - Yüksek 

mühendis mektebi son sınıf talebesln
denim bir müteahhld yanında. iş nn

l yorum. Taşraya da. giderim. Akşnmda. 
ı lliin memurluğuna miiracaat. Tel. 
• 20681 -1 

İSTANBUL Al\tEJtiKAN KOLEJİ -
Robert kollejin ticaret kısmından 
mezun, s:ı.rlh tngillzce ve az cok dak
tilo bilen, her türlü ticari mubn.bern
ta ve rercümeye muktedir bir genç 1ş 
arıyor. İsteklilerin Akşam gazetesinde 
cTezlŞ» rümuzuna müracnatıan. 

is ARll'.ORU!\1 - Apartımanl:ırda 
kapıcı olmak IsUyorunı. Maa. aile ça
lışırım. Muteber kefil de verebilirim. 
Akşam gazetesinde (N. EJ rümuzuna 
müracaat. 

TECR1.IBELİ ve MUKTEDİR- Usulü 
muzaaf bilen bl.r bayan muayyen gün
lerde bir tfc:ırethanede çalışmak ıster. 
Yeni, eski türtçe '\"e fransızcaya va
kıftır. Akşam'da R .S. 28 - 1 

İŞ ARIYOR - Orta mektep tah
silim vardır. İY\ daktilo bilirim. Eski 
harfleri okur yazanm. Avukat yazı-
hanelerinde, komisyoncu yanındn, 
müesseselerde katlpll.k istiyorum. 
Muameleden anlanm. Askerlikle 111-
§lğlm yoktur. Aqmnda A. B. D. rü
muzuna mektupla müracaat. - 2 

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 
Mt!REBHİYE ARANIYOR - Biri 

seklz diğer! dört yaşında iki çocukla 
meşgul olacak Ilsnn b1llr. orta yaşlı 
ve tecrübeli bir mürebbiye aranıyor. 
Büyük ada Nlzrun 39 No., Hall:ıçyan 
kö.~küne mür:ı.cant. 

BİR DÖKMECİ ARANIYOR -
DökmeclUğf lyt bilen ve gündeUk ve
ya aylıkla çalışmak isteyen bir dök
meci lazundır. İsteklilerin Galata.da 
Banknlar caddesi 59 numaraya müra
caatları. 

Ml!RrllBİYE ARANIYOR --Beş ya
şnda bl· erkek çocu~a bakacak 1yl 
fransızc bilen bir mürebbiyeye lüzum 
vardır. İ · "klal caddesi Elhamrn apar
tıman No. 1 müracaat 

BAYAN ARANIYOR - Yazıhane
nin telefon Ye Jç h!zmeUerine nezaret 
etmek üzere, okur yazar bir bayana 
ihtiyaç vardır. 1stcklllerin her crün sa
at 16 dan 19 a kadar Behçekapı Taş
han nsmakat 415 numaraya müraca
atları. - ı 

3 - SATILIK EŞYA 
RADYO SATIN ALINACAK - 338-

339 modell temiz kullanılmış 6-7 ltım
bah ve 40 mödelI 5 Ii'lmbalı Telefun
ken radyosu olup ta satmak isteyenler 
mektupla su adrese blldlrllmcsl rica 
olunur. Göztcpe Kayışdağ caddesi 
Mehmedefendi mahallesinde Şevket 
hanımın köşkünde 129 numarada 
Havn-ttln. 

SATILIK OTO!\JOHİI, - Şcvrolc 
93G lüks model kapalı spor temiz kul -
!anılmış maktunn lkl bin liraya müra
caat: İstanbul Bnlıkpazar süngerciler 
No 81 Telefon: 24139 

SATJLIK - Harman makinesi loko
mobil traktör. izahat nlmak n?2ll 
edenler Slrkecı istasyon yeni Türk 
nakliyat amban Kfızım Malkoça mü
rn~~ -1 

24 lıln liraya - Şchzadeb:ı..şında 
tramvaya tam bir dakika mesafede 
otuz metrelik Fevzipa.ş:ı. caddesine 
mütenazır ve ayni zamanda isUkbali 
parlak bir cadde üzerinde senevi 1966 
lira geliri olan 4 ve 5 odalı ve aynca. 
hol ve banyolu ve ezcümle 141 metre 
meyva bahçesi bulunan geniş cepheli 
ve balkonlu işbu apartınınnın yüule 
geliri 6,5 tur. Şayanı tavsiyedir. 

Taksim, Abdülhak Hamid caddesi 
No. 23 Bozkurt - Eml5.k. Telefon: 
43532. - 1 

Alıcı istekleri - Yeşllköyde ve ya
hut Kızıltopraktan Bostancı tramvay 
clvnnnda ağaçlı ve az çok 1şlenmış bir 
bahçe içinde (10) liraya kadnr satılık 
mülkü olanların ve yahut bu clvn.rda. 
.satılık yalı arsası olanların Bozkurt -
Emlftk'e kaydettirmeleri. 

Taksim, Abdülhak Hft.mid caddesi 
No. 23 Bozkurt - Emltık. Telefon: 
43532. - 1 

Dikkat nazara - Bozkurt - 'EmlAk, 
talebi umumi üzerine münhasıran 
Ayaspaşa ve Taksimdeki mevcud bllii
mum apartımanlar için kira servlslnl 
memnunlpctıe açmıştır. Hail fnı:.llyet
tedlr. 

Takslın, AbdüJhak Hamid caddesi 
No. 23 Bozkurt - Emlllk. Telefon: 
43532. -1 

KiRALIK J\.rUSTAKİL EV - 3 
oda, elektrik, sarnıcı kullanışlı, 
havadar m::.nza.rnlı bir ev klrnlık
tır. Beşikta., Abbasağa Snlnn.me
C! sokak 31 numara gezmek için Be
şlkta.,, Yenimahalle jandarma mekte
bi sokak 9 bakkal bay Yani K::ıcıyanl 
pazarlık için Akşam gazetesl 11Cın me
muru Bay Nuriye telefon. 20681. - 22 

ACELE SATii.IK OTEf, - Sirkeci
nin işlek bir mevkilnde tanınnuş 
müşterisi bol ve altında bir kahve, 
ilı:.l dükkfi.n ile birlikte satılıktır. 145 
sıra numarası Taksim Cumhuriyet 
meydanı Emlfık hanı No. 10 Emlii.k 
yurduna müracaat. Tel: 44439 - '3 

KAÇJRJL.\flYACAK FIRSAT - Ka
nıköyün merkt'zlnde tramvay cadde
slııde ve en işlek yerinde Şafak kı
rnnthanesi çok ucuz flatle devren ki
ralık ve satılıktır. Uç kat !fiks mobll
yc ve önünde soğuk su ve dondurma 
için :!rlgider. kclvinatör ve telefon 
vardır. Müstcclrinc müracaat. 

KİRALIK KA'r - Kule kapısında 
Müellif sokağında 20 numaralı evin 
dördüncü katı kiralıktır. İki oda bir 
sofa bir mutfak terkos ve elektrik ve 
havagazı vardır. Kirası 19 liradır. İs
teyenler Taksimde Uygun apartımnnı 
kapıcisı Recep efendiye müracnat et
sinler. - 1 

KİRAJ,IK l\IA~AZALAR - 150 met
re kare büroya ve 50 metre kare depo
ya elverLşli mağaznlar. Galatada Rıh
tım caddesinde 155 No. lu veıı Alem
dar hanında 2 No. lu yazıhaneye mü
r:ıcant Tel.: 43528 

KİRALIK GÜZEL EV - Şişlide Os
manbeyde kalorifer, banyo, parke, ga
raj, elektrik, hnvacrazı hasılı her tilrlü 
konforu havi bahçen güzel bir ev kira
lıktır. Antre, hizmetçi ve sandık oda
ları ha.rlç 8 güzel odası vardır. 81378 
telefon numarasına müracaat (sabah 
s:ı.at 10 dan öğleden sonra 2 ye ka
dar> - 10 

SATILIK KÖSK - Çamlıcada Bul
gurlu Çilehane karşısı b:ıy Necmı köş
kü satılıktır. On oda. 1kl salon. clek
trlğl mevcud ve teferruatlyle ~ltı dö
nüm, bağı, meyvalığı da vardır. Gör
ını::k için içindekilere, konuşmak için 
Feneryolu Muhtar paşa sokak No. 37 
mfiracaat. 

SATILIK YEl\"İ FRİJİDER - 938 tl-

Gener l w. ll d
. b pl 6 ayak mücedded bir buz dolabı sa- KİRALIK DAIRF..- Kurtuıu:ta tram-a ave u ir ıempati duymaktadır. Mese- mel askerlerden mürekkeptir.> tılıktır. Her gün saat 7 den 10 n kadar 

ı d · vay durak yerinde 23 numaralı Mü-
c erin bir tetkikten geçirildikten Orta Şark İngiliz kuvvet• L!l.leli Fethi bey caddesi 20 No. bakkal zcyyen npartımanının 3 numaralı ve 

J ., • t ' •ıd sonra 1iu kararın verildiği ve deği- · dükkanına müracaat. üç odalı dairesi boştur. tstlyenler her 
aegış ırı le ıikliği icap dtiren sebeplerı·n ancak leri yeni başkumandanı- rriin gezebilir. - 29 '-" OKAZYON - M. kullanılmış spor b~• 

(B bir kısmının .öylendiği §Üphesizdir. nın hayatı bebek arabası ucuz :!latle satılacaktır. 
~ tarafı 1 inci sahifede) Bu ltarar Wavelli hakk.ile knznndığı Lonclra 2 (AA.) _ Orta ı::uk· Görmek istlyenler Galata Bozkurt SATIUK KÖŞK - Kadıköy Koşu-

B 1.. v ta ·ı ıA k ld f " H N 19 d s F Bil 11 yolu asfaltına 130 metre cephrsl olan 
'-l ;a~tteltonun tav:..~ de B"'"'ek~ c mamı e ayı o uğu za er ta- taki İngiliz kuvvetleri başkuman- an o. n K e Rulmanları 15 dönüm ba~ ve b:ıh"c lçerlshıde 7 
.IC -.zA'--d .,....... ...... u- cından ah d k d Vild Türk Limited Şirketine müracaat, ,.. 
De fU ~mdan n~rcdilen bir tebliğ m rum e ece eg" ir.> danlığına tayin edilen general Au- _ 2 odnlı bütün konforu haiz kftglr köşk 

K 
wın a bildirilmektedir: Times, Hindistandıı kumancLınhk c.hin Leck. Norveç muharebesinde rnaktuan 9500 liraya satılıktır. Kadı-

ral B oı· ebncilin ehemmiyetini işaret ettik- Narviki zaptedoo müttefik kuvvet- 4 - Kiralık - Satılık köy Koşuyolu No. 43 Bedri. - 1 
kt na~lıiına ıvcr. ~Y~teltonun dev- ten aonrt:. orta ıark kumandanlığı- !erine kumanda et~tir. Gcnernl. 
tir. B. r -ueltatoYlninn haı taavip ~iş-. nın §İmali Afrika, Habeşistan, Yu- bu hareket esnasında keskin zeka BOZKL'RT - EIULiK - Nlşantaşın- BEYOliLt dDA KİRALIK ODA -
•-- ~ rp Lab ... _._t ,... 'd S har da tam merkezde müteaddit dükkfm- Mobllyell bir oda. banyo, konfor. Alle 
~ı o1---• h ~ meaı ..._..., an. uın ve uriye mu e- ve büyü!· bir dirayet göstermesile d 
._ ~ ve arp kabinca' · b ı · · · .L lan ve üzerinde beşer odalı. asri ban- ~nnın a, fransızca. almanca konuşan, 
- tarkta temsi) edccckt' B Lı ot eke~?-' ıgare ettiğini tebarüz ettire- me~hurdur. General Auchin Leck yolu 8 apartnmın dnlreslnl UıUva eden Isteklllerln her gün saat 10--17 ye ka-
Jon orta •a kta L ır. · ytte r ıyor ki: 1884 de doğmUJ ve liu sene başın- ve (4352) lira geliri mevcud ve nrka- d!l.r Beyo~lu Tünel Jurnal sokak Nikl-
""'- o'--a•-" .r • aaıteri harekat ha- l d'· . a: _ ı;n .ııo üz.er? harbin bu nuntak.a- cOrta gark kumandanlığı esnasın· da Hindistandaki ngiliz Jruvve_;Ie- smda büyük bir bahçesi bulunan çift 'il' Apt. 14 Içerlde 10 No. 
İed~9Unasını ıcap ettireceği b .. f' da bir taraftan muhtelif memleket- rinln başkumandanlığına tayin eoil- daireli lüks bir apartıman (75) bin 11- --------------.-

ırleri harp lcnb"ın . u un lerle- yan ıiyaat münasebetlerı· tedvı'r m~tir. General askeri hayatına 1904 raya satılıktır. tannbuı..uIUNa ikMIA~ ... FIRt ms~fedel A-nnulstlu-haz IA • esı namına itti- d ,_ ·v d H' d' d '-- 1 'd Taksim Abdülhı:ık Himld ca<kWsl oa.o. .. ., .. 
a sa aruyettar kılınm t e er.ıı;en dw,er tııraftan da tarihte e ın ı-:tar. a '1«f amıştır. Otet e N ' Telefon.· nahiyesinde ve deniz kenarında hlUen 

ı 1§ ır. • u LI~ d' . ı· bA b d d O. 23 Bcmkıırt - Emlflk. n ·r mıa . görülmemif bi ta d k nın ıstanın aıma 1 gar l u u un- 43532. senede 500 lira kira getiren sekiz dö-
gı iZ gazeteleri ne hava, ve d""iz kuv: tl r.z. a .. a~~· da mı:..maileybin emri altında yapıl- - 1 

n!im araziyi muhtevi tapulu mülk çok 

di ? c1c h k e erının muş e- 1 h k''t H' d' t • ]' M bin liraya - Cihanglrln Boğaza zengin bir granit taş ocağı beş senelik 
Lo yor• r h are abnı idare etmiştir. Bunla- mışb •0 • an 'h~r~ ak ~n 1

•
5
w ~n §ima 

1 nazır mutena. bir mev'kiinde birinci ruhsatnamcsile birllkte acele ve ucuz 
,., ndra 2 (AA.) - G t 1 nn epsi mee'uliyetleri artbv gar 111 tarı ının ay ethgı en mu- kat dört oda, diğer ka.tla.r beşer oda satılıktır. 
.wavcllin orta ,.,.,.k ku ti a~e L~r müthi• lii• tarzda g"u ln ti'V• ~ını ."':e vaffak tali muharebelerden biridir. ı..._ . ,,_. vvc erı ua.;ı- ..,, • ç e§ gını gos- G .. h olmak Te her bir kattn asıi banyo ve 2 - Bursanın fiç saat uzai;'lnda 
•wnandanlığından al 1 tennektedir Mes'uliyet) . 1 eçen umuma arpte Mısırda, mutfak teşkllatlle mücehhez ve birin- madenin çıknnldığı yere krullır oto-
llr hayretle kar•ıla 1

1nmış do ması- tr.ası tam ::ı~mftnında yaen]n bayrı - Adende, Irakta ve cenubt Kürdis- cl kattan itibaren deniz "Ören ve ,.,..k ı rn· . ,. mış arsa a umu- ... pı mış r. t d h lif k 1 k d k itin 
11 

b r-" mobil yolu ve her türlü işletme eva-
JYet ıtibarile bu d v. 'kliv. Bir . ·ı aıı a mı: te ıta ara uman a mera ve a e yapılmış apartımnn zmıı mevcud bin dönümlük bir cm-

aene cerey d cgışı gı, geçen 1 k .sılvı. ta_rafından idare ed.ilebi- eden general Auchin Leck bu sene satılıktır. yant madeninin 16 senem~ imtiyazı 
an c en muhnrebcle ece ış en hır na h ·ı k · · · Tft1•Hı Abdül .... ftk A i ~aatnda ıarfet •v. .. .. r es- l zıra ta mı etme - Hındıstan:ı gıtmeden evvel cenubt ~ m, ,.._. Hum d caddesi devren ncele ve ucuz satılıktır. Cak-

dcn ıonr W ügı );uyuk ,gayretler- bt; 1başkumnr:danlık takvjye edilmiş lngiltercdeki fngiliz kuvvetlerinin No. 23 Bozkurt - Emliik. Telefon: malrçılar buyük yeni h:ı.n 41 No. da 
~orucu)uva d:h'e ın, ?1es uliyeti ve u unmaktadır. Bu sebepledir kj ba§kumandanı bulunmakta idi. 43532. - 1 Zühtü Blllmere müracaat cdllecek-
:ıniş l ~ a az bır vazife iste- nazır Lytteltona böyle bir vazife 5750 liraya :ırsa - Tramvay ıstas- .. tlr. 

0 rnaıına hamlcdiyorlnr. tevdi edilmiştir.> yonuna. tam bir daklka mes:ı.t'cde ve --------------
Tiınes g . L-- - T' Devlet konservatuari Göztepe istasyon maddesi üzerinde ve ACELE SATILIK APAR'IDIAN -

SATILIK KARGİR EV - Ulcllde 5 
oda hamam bahçe havagazl elektrik 
suyu mevcud yeni klirglr ev satılıktı.-. 
Lülell apartımanlar altındıı 230 nu
marada Hasım Velio~una müracaat. 

ARNA\'UTKÖYDE KİRALIK EV -
Tramvay ve vapur iskelesine çok ya
kın, içinde hava gazı, elektrlk. terk03 
suyu bulunan 6 oda. mutfak ve ban
yolu bir ev kiralıktır. Telefon : 62.309 
müracaat. - · 2 

SATILIK BİNA - Maçkııda Bayır 
sokağında 78 numaralı iki Jr.nttıı. iki.şer 
oda banyo mutfak bir sofa hnva gnzı 
elelttrlk a.lt katta. 1 oda mutlak iki 
odunluk çamaşırlık bahçeli güneşli 47 
buçuk lira kltndakl bina acele satılık
tır. Yanında 80-82 numaraya mtirr.
caat. .. ' 

KiRALIK MAliAZA - Sultanha
mamı, Rızapaşa yokuşu Çorapçı hanı 
ittisalinde 84 No. muntazam ma~nza 
kiralıktır. Yanındaki Kallfldls hanın
da kahveciye, yahut Sirkeci Pnrls ote
linde bay Fuat Sedada müracaat. - 1 

iKi KATI'AN inARET KİRALIK 
DAiRE - Babınli caddesi Vllfıyet 
elvan Hava kurumu karşısı No. 11 üç 
oda. Banyo CIDwagazlle) Telefon 1çln
dekllere müracaat. Telefon: 21942 

-4 

KİRALlK DAN KATI - Emlnönun
de Emlfık Bankası yanında 46/ 1 No. Jı 
Nail bey hanında geniş üst katı, gerek 
yazıhane ve gerek lmaU\tıınne olmağn. 
çok elverişli olup, kiraya verlleccğin
den isteklllerln Han kahvecisine mti
racaatlari lüzumu 11§.n olunur. - 5 

SATILIK HANE - Parka nazır, bü
yük bahçeli, içi ve dışı yağlı boyalı ve 
yenı muşambalı 8 oda ve bir hamam
lığı ve tatlı ~u kuyusunu havı gnyet 
sıhhi bir hane satılıktır. 
Bakırköy, ~artaltepe, Karakol so-

kağı No. 19 - 2 

5 - MÜTEFERRiK 
İNGİLİZCE FRANSIZCA DER I..E· 

Ri - Tecrübeli blr öğretmen tara
fından kısa bir zamanda iyi bir me
todla evlerinde ders verir ikmale ka
lan talebelerin! mükemmel bir surette 
yetiştirir. Akşamda H. T . rümuzunn. 
mektupla -müracaat. - 2 

ALMANCA DERSLERİ - Berlinll 
bl.r Alman mualliınesi kolay ,.e seri 
usullerle almancayı kısa bir zanınn
dn öğretmektedir. Bu lls!ı.ndı:ın lkmnle 
kalan talebeyi tatil devresinde imti
hana muvaffak olacak derecede ha
zırlar. Münferiden veya grup halin
de talebe kabul eder. Bu talebeye ey
lül sonuna kadar pek ehven btr ücret 
tatbik edilecektir. Pazardan maada 
her gün saat 3 buçuktan 7 ye kad:ır 
İstiklal caddesinde 133 nuınnralı Ha
san bey apart.ıman, ikinci merdiven 
birinci kat G numaraya müracaat.- 1 

HUSUSİ DERSLER - Fransızca 
olarak riyaziye, fizik, kimya ve tab i
ye ve lisan dersler! verilir. Evlere gi
dlllr; şerait uygundur. .:Ak.şamo ga
zetesinde I . M. rümuzuna müracaat. 

l\fEKTUPLAIUNIZI ALDUUNIZ 
Gazetemiz ldarehanesint adres 

olarak göstermiş olan karller~ 
mlzden 
A. - B. D. - E. K. G. - N. S, -
l\lü. - C. M. 35 - Jt.l\I. - K. l\I. 

N. A. - Tuna - S. K. 
namlarma gelen mektuplan td::ı

rehanemizden aldırmaları rlcn 
olunur. 

.. 

«AKŞAM» ın faydalı 
neşriyati 

Kunı§ 

Tarih öğreniyorwn 
Ahmed Refik 

Çocuklara coğrafya 
kıraatleri Fnik Sabri 
Don Kişot Cervantcs 
Nettdeı:a geliyoruz? 

Faik Sabri 

Gülliverin seyahat1eri 
Yer Jiizü, Gök yiirli 

Faik Sabri 
Bir lurk kımım Amerika 
yolc:alufu Faik Sabri 

30 

50 
25 

40 
75 

150 

75 
Tevzi yeri: 

cAKŞAM> mntbaası 

«AKŞAM. karilerine mahsus 
yijzde 20 tenzilat kuponu 

•. 
.oP'. ~- A"'ım Onur• 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

4 

Wavellin az~tcsıs·· U<UJmakalesinde, . ı~~b general Auchin Lcckden mezunlarına diploma iki sokak başı olan işbu arsanın cep- Cihangir Firuzn~a mahallesi Ağahn-
lcckin tn~~'!".e ıfrk~laude Auchin sıtayış e nhsettiktea sonra diyor ki: hesi (20) metredir. Yan sokağmdnkl marn caddesinde yirmi numaralı se- ı 
büyüle: b' ınının e atı umumiyede c:Hükumet bu değişikliğe ikarar tevzii derlnllğt (50) metredir. Deniz gören nevi Iradı hin yüz kırk lira olup safi 

Şehiı gürültüsünden uzak bir 
yerde büyük bir parkın içjnde 
ve çamların ortasında fcvkalu· 
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadm, erk-ek ~l 
her türlü hastalara BÇ1k hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun ~· 
foğunu dinlendirmek ve neku 
hat dev.rini geçirmek istiycn 
iere mafısus ves:tıne müesses<' 

Ya~dıkta .r hayret uyandıracağtnı v-enniotir. Ordu tarafından yüksek Ankara 2 (Telefonla) - Devlet 'kon- ve muhitinde çok asri vlll:\l:ırla slis- yüzde yedi ıradı bulunan köşe başı 
lllill~j W •onrn diyor ki: c:fngiliz meziyetleri tııkdir edilmi~ bulunan servatuarı bu yıl ilk mezunlarını ver- leıını.L, §!bu değerli arsa satılıktır. meydanlı~n nazır dört katlı npartı
~olt .. avellin şahsiyetine karşı Auchin Leckin •ansı v d Ç" ,_ .. mlştir. Yarın saat US da Konservatuar Taksim, Abdülhak H!i.mld caddesi man acele sablıkt.ır. Her gün ":>::ıt on 

nıuteha · · k ,.. ar ır. unKu salonlarında ~ .... ..ı ... 1.0 "'""'""""","- No 23 "D~ı....... ""-u·k. "'"'lef . ıklye kadar '"1"'dekllere mu. ~ '"7'PIMIUI ssıstu ve endisi jçin ~a- kumanda edeceii uvv_e~e'J' pıükem· 'm~ ~~ ~ .. 43S3~ A.>V-.w ... ~ ,h_ ~n - ~' - : 6 ·&•••fWIBli::tt;,;;?iiii;;i;iiili•iill•IMıııiı:ı-iM-liD 
Tc'efon: 2221 



Sahlfe 1 A .~ Ş .'\ I.1 

ASKERLiK İŞLERi ZAYi MAKBUZ, __ 
i.tanbul İthallt GümrilPndıe 2»18 l 

saJllı 5 Blrlnclklnun tarlhll bepn- • 
name ile muameleslnl ifa ettlltm ~ 
yaya muka.bll temlnat olaraJc ved
ttnı rtbuma a1d Otimrtilc matbmaı:a 

SÜMERBANK 
Yerli Mallar Pazerlan 

MUdUrlyetlnden : 

Fatih AIMrlik Ş4:1iı•W•ı 
1 - 337 doğumlular ve bu do

iumlularla muayensye tabi kıaa hiz
metlilerin ve sıhhl hallerinden do
layı erteai aeneye baralulmıt diğer 
doğumluların aon yoklamaaına 1 "/ 
1 mmuz/941 de bqlanllllftır, ve 

Z81i ettim. Yenlaln1 çJkaracalımdall 
htıbıil olmadıtı Uln olunur. 

Bana Waıter l'eatel 

31 / Ağu.toı/941 tarillinde hitam .------------.. 
'bulacaktır. 2 - Yoklamaya Af&iı· 
daki ıekilde ve nahiye mükelleflerin 
alacakları numara aıraai1e yapılacak
tır. 

A - t: 7(femmuz/94t Fatih 
nahiyesi. 

B - 8: 1 S /T emmu/941 Kara
gümrük nahiyesi. 

C - 16: 22/Temmuz/941 Şeh
remini nahiyeai, 

D - 23: 31/Temmuz/941 Sa· 
matya nahiyesi. 

E - 1: 7 / Agustoa/941 Fener 
nahiye3İ, 

F - 8: 15 / Ağustoe/941 Eyüp 
kaza11 merkez nahiyesi, 

C - 16: 22/Ağustos/941 Rami 

Apartiman aabipleril 
Bot Clairelerinize iyi kiraci 

bulmak için cA K Ş A M> m 
KOcOK iLANLARI ndan i.
tifaCle ediniz. 

ZAYi MAKBUZ 
Sirkeci gümrütünde MM numara. 

ve 31/1/941 tarihlt beyanname ne 
muamelesini ifa ettiğim 2 adet torna 
makinesine ald GümrWc makbuzunu 
zayi ettim. Yenlslnl çıkaracatundan 
hükmü yoktur. 

Bans Walter Feutel 

nahiycsile Burgu, Boyalık. Arnavut- D Ş''k .. M h d 
köy, Ayazma, Bugluca köyleri, - r • U ru e me ' 

H - 23: 31 / Agustos 941 bütün ı Gureba hastanesi clld ve ztih- ı 
kı a hizmetlilerle ertesi seneye terk· revl ~astalıklan sabık heldml, 
lerin y:>klaması, her gün saat 2 den 5 e kadar 

3 Li b. · · d h "k 1 Beyoğlu İstl.klll caddesi, No. 99, 
- se ıtırmıı ve a a yu •

1 
Tel. 40918 

ıek okullara girmit okurlarda aon iiııı••••ıiıiii'ıııııiıiiiiıiiıııll••• .. 
yoklamaları?• zamanında. _yaptıra· ZAYi - 1332 numaralı bl.slklet plA
caldardır. Bılahare _seneaı 1çı~de da- kasını kaybettim. Yenisini alacatım
ha yuksek okula gırerek vesıka ge· d _....,_,_in h" ... -" ı--.o.ıı.... ln 
' ' 1 'd h • L- ·1 • an .,._&.llül .-ınU 0 u.-ı~&Uı 1J 

tırır erse ı are eyetı ıuırarı e ertesı d rl 
•~neye bırakılacaklardır. 4 - Halen e e m. 
bir okula devam eden okurlarda fo. -------------

YaZJın ıayfiyelerde hoı vakit 
geçirmek için meıhur 

ARSE 
L - - E 

Möeaelat, 'l'lcaretbane ve it 8ablpı.bdn nuan ctlkbttn. 
;r elefonla TÇılaa mflracaatlan.n alibdar .ervt.loro yapılmamaa 

aen!alerlmizl funlt J'ft• metııul etmekte oldaiundaıı mllracaatl .. 
nn mahiyetine gcSre ataiıda yazılı te1afonlara 7apılmui rica olunur. 

,Yün fp]iğf. ytlnlil kumaı itleri için )1lnlll aatq 
.ervisine: Telefon 20950 

Pamult ipliği •• pamuklu bezlerle kaput bezleri 
için pamuklu aabı aerTi.sıe: ;relefon 22646 

Muhuebe ve tediye itkri için muhueO. 
.erviaine: Telefon 23SOS 

fatanh'ul v-. civan vilayetler. manifatura •• 
yünlü kuınat tevzi iılerile re9mf müeaae9ata yapı
lan aatıılar için latanbul toptan mağuut ıef1iğine: 

Telefon 24150 
Perakende aatıılar için Birinci Vakıf handaki 

satıı mağazasına: Telefon 20S 17 
Perakende aatıılar için Beyoğlu aatıt mağazasına: 

~elefon 41 080 
Perakende aatıılar için Karaköy satıı mağu:uına: 

Telefon 49307 
Perakende aatıılar için Kadıköy sattı mağazasına: 

Telefon 60055 

D. D. Y ollari 3. iıletme Müdürlüğünden ır 
Muhammen bedel, bulunduğıı yer, miktar ve muvakkat teminatı yanlı 

balast kapalı zart usullle et.slltmeye konulmuştur. İhalesi Balıkesirde 
18 '7/ 941 cuma günü İşletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

İsteklllerln 2f90 sayılı kanunun tayin ettlRt ve&ikalarla lhale gilntl mu
ayyen saatten bir saat evvel komisyona müracaatlan llzımdır. Bu ı,e alt 
şartname ve muakavelename projeleri komisyondan alınabilir. (5145) 

Balast oca- Kilometre Miktarı Beher metre mi- Muvakkat İhale 
ğınm baJun- M 3 kabının mubam· teminat Aati 

duta ytr men bedeli Lira 
Manisa-Bandırma 172 - 175 15000 180 lrunUJ 2025 11 

Mahdut Me.'uliyetli 

Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası 
Memurlar ve ltÇiler latihlik Kooperatifınden: 

toğraflı ve pulsuz mektep vesikala· 
rını beraber getirmeleri lazımdır. 
S - Bütünlemeye kalan okurların 
hntihanlarını bu iki ay içinde ikmal 
ederek geçecekleri sınıfa göre mek· 
tep vesikaları getirmeleri mürecceh· 
tir. 6 - Ahvali sıhhiyeleri dolayisile 
ertesi seneye kalanlar nahiyeleri mü
kelleflerile kura meclisine gelecekler 
ve ellerindeki raporlarını da beraber 
getireceklerdir. 7 - Yoklama cu· 
ma te•. günleri hariç olmak üzere 
her gün • bah saat 8 30 dan 12/ 30 
a kıtdar devam edecektir 8 - Yok· 
lam• yeri Fatih askerlik şubesi bina· 
sıd •. 9 - Şimdiye ltadar birinci 
yoklamasını yaptırmamış olanların 
iki yoklaması bir arad:ı yapılacağın
dan ıki adet zarf ve dört fotograf 
getireceklerdir. 1 O - Temmuz ve 
Agu tos aylarında bila mazeret yok
lamal:-rın yaptırmayanların ve ma· 
zerctlcrin: muteber vesikalarla zama
nında bildirmiyenlerin 1111 numaralı 
kanunun 65 inci maddesine tabi 
tutulacaklar; ilan olunur 

Şirketimiz ortakları için, Beykozda teslim 70 - 80 ton Rumeli 1 
Büyük Ye heyecanlı romu meıe kömürü mübayaa edilecektir. Taliplerin 15/7/941 günü saat 

ıeriaini okuJQDa 1 

Fatih Askerlik Şubesinden: 

S. 7 Tüfekçi Ustası Mehmet Ce
mal Og. Ömer ( 32 1 • 1 ) çok acele 
şub .. yc müracaatı ilan olunur. 

• 1 1 ye kadar müracaatlan. I 

Du ıeri 6 büyük ve reaimli cilttir. ı·ı Devlet Demiryollan ve Limanlan lıletme 11 
Beher cildin fiati 80 kurut- Umum idaresi ili.nlari 
6 Cildlik takımı ::..==ı:ı:::s==-==ııı:::::::ıı:::--=aıı1111---=-----=----= 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzdı virmi iskonto kupona 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaası Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon· 
co yapılacaktır. ______..,. 

EKSPOZiSYON 
A vrupadan diplomalı 

Terzi ve Kürkçü 

SAADET 
5 7 941 Cumartesi saat 19 da 

Çerkesk5y lokomotif deposuna iki sene zarfında vürudO. tahmin edllen 
11,000 ton maden kömürünün vagondan yere tahliye ve lstlflle aynı mlkdar 
kömürün yerden maklna veya vagona tahmlll lşl açık eksiltme usullle mü
nakasaya konmll§tur. 

Beher ton kömürün muhammen tahllye bedell 20 kuruş ve tahmlll 15 
kuruştur. 

Munakasa 1817/ 941 cuma günü saat ıı de Sirkecide 9 Işletme binasın
da A. B. komisyonu tarafından yapılacaktır • 

Isteklilerln aynı gün ve saatte 288.75 lira temlııatla ve kanuni vesika
larla bember komisyona müracaatıan llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilir. (5399) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - Mevcut şartnune ve nümunelerl mucibince 4342 metre yassı, yu
varlak ve kıvrılmış knyış pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 22/ 7/ 941 salı gunü saat 11 de Kabataşta Levazım şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune sCYzü geçen şubede görüleblleceği gibi şartnameler de p:ı
rasız alınn.bllir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ~ saatte tekllf edecek
ler! fiyat üzerinden % 7,5 güvenme paralarlle birlikte mezkur komisyona 
mfiracaatları . (5344) 

ZAYi - Afyonkarahlsar Askerlik 
şube nden almı~ oldu um terhis ve
• k m ne, yine Afyonkarahl ar nüfus 
id re nden almış olduğum nufus hü· 
viyı t cüzdanımı k znen zayl edildi
R nd n her iki veslkalanmın yenlle
ı ~I çıkaracağımd"n esktlerinln huk
nıu kalmadığtnı Uı\n ederim. 

SUADiYt: Gazinosunda C. H. P. Kız ve Erkek talebe yurtları 
6 7/ 041 Pazar saat 20 de 

Afyonkarahisarlı 13%% dotumlu 
Hamid o~lu Memduh 

Büyük Ada Otel de ıa PLAJ'da Müdürlüğünden : 
12/7/ 941 Cumartesi saat 19 da c. H. P. Kız ve Erkek talebe yurtlarının bir senelik erzak vesaire lhtl-

T ksim BELEDİYE Gazinosunda 
13 7 941 Pazar saat 19 da yaçlan kapalı zart ile eksiltmeye konulmuştur. I 

ı - 21/7/ 941 pazartesi günü saat on beşte Unlversite arkasındaki 
ZAl.'i - İstanbul Iran Başkonso- Tarabyada Tokathyan Otelinde C. ll. P. Erkek talebe yurdu binasındaki dalrei ma.hsusada yapılacaktır. 

Iosluktan alaıış olduğum 32516 - 141 Yazlık Ekspozlsyonunu sayın ba- 2 - Taliplerin yüzde yedi buçuktan muvakkat teminatlarını adı geçen 
No lı pasaportumu zayi ettim. Yeni- yanlara takdim edeceğini blldl- yurdun muhascbcclllğlne yatırmaları şarttır. 
f!In i alacağımdan eskisinin hukmu .. ııirllilriııiıiiltlllkllilıııiıı\tiliCıııiıadi.•2iıi9•2ıil· ıiTıieıil:•4ıilı•49il2•·.. 3 - Şartnameler her iki yurdun muhasebesinden alınablllr. (5354) 
yoktur. Abbas Ali ----------------------------

TtlrkiJ'e OtlmhuriJ'etl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruıuı tarihi: 1888. - Sermayesı: 100,000,000 Türk Ura.sı. Şube H 

ajans adedi: 265 
Zirai Ye ticari her nnl banka maamelelerL 

Para biriktirenlere 28.800 Ura ikramiye veriyor. 

ZJraat Banıtasıncıa Jtumbaralı ve ihbarsız tasarruf beaplarmda en 
u f>O lir.un bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile qalıdakt pllıı.\ 
~öre llcramJye daltttılaoaktır: 

4 adet LOOO liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
• • 580 • 1.• • lZO • .. • ... • 
4 • !50 • 1,000 • 18' • n • l,HO • 

40 • 100 • ··- • 
DiKKAT: Hesaplanndakt paralar btr sene içinde 50 liradan atalı 

,. · m vı.>r.lere ikramiye cıktJğı takdirde ., 20 fazlaslle vetlleeettlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylOI, 11 blrlncikAnun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Ankara Belediyesinden: 
ı - Belediye şuabatı için alınacak olan 380 ton motorin on beş gün 

müddetle ve kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmu§tur. 
2 - Muhammen bedeli c72580• liradır. 
3 - Teminat 14879• Jlrndır. 
4 - İhalesi 15/ 7/ 941 tralı günü saat ıı de yapılacağından Şartnameslnl 

görmek ve t364• kuruş mukablllnde almak isteyenlerin her gün encümı.>n ka
lemine ve isteklilerin de ihale günil olan 1517/ 941 salı günü saat ona ka
dar usulü dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını belediye dairesin-
de müteşekkil daimi encümene vermeleri. (3731 - 5185) 

Maarif Vekilliğinden: 
1 Ortaokullara matematik, tabilye, fransırea, almanca ve inglllzce ders-

leri için öğretmen muavin! olmak isteyenler için istanbulda: yüksek öğret
men okulunda. Ankarada: Gazı terbiye enstitüsünde 15/Eyh11/941 de başla
mak ve 25/ Eyl\11/ 941 akşamı nihayet bulmak üzere bir imtihan açılacaktır. 
Lise veya öğretmen okulu mezunlarından talip olanların bulundukları ma
hallln maarif idarelerine müracaat ederek imtihanlara girme şartlarını öğ
rendikten sonra 1/IX/941 tar1hlrfe kadar vekllllğlmize belgelerini gönderme-
leri llAn olunur. ( 3662 - 5119) 

Yüksek mühendis mektebi satın alma 
komisyonundan 

Mekteblmlze kapalı zart wuıııe 30.000 kllo et alınacaktır. Beher kilosu
nun muhammen bedeli 60 kurut ve llk teminat 1350 liradır. Eksiltme 11.7.941 
saat ıuo da mektente vapılacaktır. (4916) 

Yüksek mühendis mektebi satın alma komisyo
nundan: 
Mektebimlze kapalı zarf wullle 48000 kilo etmet alınacaktır. Beher 

lcllonun muhammen bedelt 12.25 tunıttur. iııc teminat ffl liradır. 
!.'k.slltme 17/7/Hl saat 1f de mektepte yapılacalctır. (518'1) 

BOYOKADADA 
SPLANDIT PALAS 
açılmıştır. Yemekler gayet nefis, tiatler ehvendir. 

Ankara belediye reisliğinden 
ı - Ankara: sııo önundek.i hizmet yoluna yaptırılacak asfalt luplama ------SUADIYE GAZİNOSU-----• 

1§1 on beı gun müddetle ve kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştuz:. 
2 - Muhammen bedeli 26397 lira 40 kuru§tur. Avrupadan diplomalı teni ve kürkçü 
3 - Teminat 1979 ııra 80 kuruştur. 
f - ihalesi 15/7/941 salı günü saat 11 de yapılacağından tartname ve 

teşlt cetvellle krokisini görmet ve 132 kurut mukablllnde aJmak isteyenlerlnl 
her gün encümen kalemine ve isteklllerln de ihale günü olan ı5n;9u salı 
günü saat ona kadar u.sulü dairesinde tanzim edecekleri teklif meıctuplannı 
bd dl7e dalre&lnde mütefeöil dalml encümene nrmelerL (3730 • HW 

B A y A N SA A D E 1 
Canlı mantenlerlle yazlık ek.spozls1onuna 6 Temmuz Cumartesi aaat 
19 a kadar ıazinomuzda sayın müşterileri~ fev~ aü11>rlzlerl 

takdim eclllecektır. MODA ve ZARAP'BT lılethed oıacattır. 

s Temmuz 1941 

1 

T. 1 Ş B A N KAS 1 
Küçük taaarrul heaaplari 1941 ikramiye planı 

KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Afustos. 
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3 hdnctteşıin tarihlerinde yapılır. 
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Bronşitlere KATRAN HAKKI EKRE 

1 

Ereğli Kömürleri işletmesi 
Umum Müdürlüğünden: 

Evvelce alınacaiı ilin olunan 

180,000 kilo Sade Ya~ için 
yapılan teklifler haddi layıkında bulunmadığından pazarlık sure• 
tile mübayaasına karar verilmiıtir. Pazarlık t 4 Temmuz günü aaat 
1 5 de Zonguldakta iııletmenin Ticaret müdürlüğünde yapılacaktır. 
Yukarıdaki miktarın tamamını teahhüt edemeyip kısmen teahhüt 
edebilecekler dahi pazarlı§• girebilirler. ilk teminat üzde edi 

buçuktur. 

Bu akıam Suadiye Gazinosunda 

MUlift NURETTiN 
ve arkadaşları konserine saat 22,30 başlıyor. 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Beyazıt meydanı ve Koska caddesinin bir kısım duvar ve tretuar inş&'". 

atı ile toprak tesviyesi işleri kapalı zar! usullle eksiltmeye konulmll§tur. Ke• 
şif bedeli 31892 lira 80 kuruş ve ıllt teminatı 2391 lira 96 kuruştur. Mukavele. 
eksiltme bayındırlık işleri umumi, hususi ve fenni şartnameleri proje ke
şif hulA.saslle buna müte!erri dlğıcr evrak 160 kuruş mukabillnde Belediye 
Fen işleri müdürluğunden verllecektir. 

İhale 7n/ 941 pazartesl günü saat 15 te Daimi encümende yapılacaktıt• 
Tallplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, iha.lıc tarihinden $Cklz gün 
evvel Belediye Fen ~lerı müdürlüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet. 
941 yılına alt Ticaret odası vcslk:ılan, inızalı şartname ve aalııe ve kanun• 
ibrazı llzımgeıen diğer vesaik Ue 2490 numaralı kanunun tarlfatı çevreslnd• 
hazırlıyacaklan tekllt mektuplarını lhate günü saat 14 e kadar Daimi en'" 
cfimene vermeleri lAzımd.ır. (4829) 

İstanbul fiat mürakabe bürosu tefliğinden: 
Fiat mürakabe kontrolörlüğü kadrosunda değişiklikler yapıldııtı. gUJI 

bazı kimselerin de kendilerine flat kontrolörü süsfi vererek piyasada bu sY 
Cntla iş gormeğe kalkıştı.klan duyulduğu cihttle alft.kadarlann her defasın
da büromuz kontrolörlerinden, kontrolör olarak tanmmıt bulunsalar dahi. 
fıat kontrolörlerine mahsus reslmll ve VllA.yetten tasdikli hüviyet ctiedan'" 
larını talep eylemeleri ve yanında böyle bir cüzdan bulunmadıltt halde tıa& 
kontrolörü sıfatlle hareltet edenleri derhal en yalan polis merkezine ve-ta 
büro şeflltlne ihbar eylemeleri ehemmiyetle rica olunur. (53'18) 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müeıaeaeai 
Müdürlüğünden : 

1 - Müessesemiz için mübayaa edlleeek 1000 ton me§e oduna kapall 
zarf usullle ekslltmeye konulmll§tur. 

2 - Bu odunun 600 tonu Yenl.§ehlrclekl depoda, 400 tonu da fabrtkamJI 
sahasında tesllm edilecektir. 

3 - Eksiltme 15/7/1941 salı günü saat 16 da müessesemizde yapıla'" 
c::ıktır. 

4 - isteklllerin ekslltmeye iştirak edebilmeleri için eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar tekllt mektuplan ile birlikte 500 liralık muvak'" 
kat teminat mektubu veya akçesini komisyon riyasetln.e tevdi etmiş olma-
ları lô.zımdır. (5285) 

50 Araba Gübre Alınacak 
İnhisarlar umum müdürluğiinün Maltepedeki tıitün etıstltüsü için mev

cud şartnamesine tevfikan 50 araba koy un veya keçi gübre61 emaneten sa.
tın alıılacalttır. 

Pazarl.ı.k 15fl/ 941 salı günft saat 14 de enstltil binasında tetkll olunaıı 
koml.syonca ya.pilacaktır. Gübre venneye talip olanların p.rtnameyt gönnel 
ve izahat almak late;ye~rln her gün mtle.sseseye müracaaUan ilan olunut· 

(538SJ 


