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Başvekilin nutku 
Hattı hareketimizdeki isabeti 
hidiselerin inkişafı teyit etti 

B. Refik Saydam, memleketimiz 
hakkındaki dostane söz erinden dolayı 

B. Hi ler'e ve B. usso ini'ye teşekkür etti 

lngilfore ile taalılıiidlcrimize sadıkız. 
Başvekil diyor ki: «Balkan memleketlerinin yarınki teşekkülünün 
İstiklale mijstenit bir teşekkül olmasını hararetle diJer~en bunu 
tatmin edici emarelere de malik olduğumuzu söylemek isterim» 

.:A.~kara 4 ( A. A.) _ 
Buyuk Millet Meclisinin 
bugü.-ıkü toplantısında Baş
\'ekil doktor Refik Saydam 
h~~eketimizin dahili ve 
arıcı durumu etrafında sık 

sık sürekli alkışlarla ve bra~ 
~c seslerile karşılanan aşa
g daki beyanatta bulun
rnu tur: 

Aziz nrkadnslarım 

Pı: ~ylık bir tatil~ karar 
\'~r~ınız. Hepinize neşe ve 
sı o.tle seyahat ve avdet 
d'J . 

ı erım. Bu vesileden isti-
fade ederek dahil•ı v h . • · . . e arıcı 
":dzıyetımız hakkında • 
lurno.t ,.. ma 
durr vermegı faydalı bul-

S". 
d 

ozume derhal l urk or-
us ·1 b 

t u 1 e aşlıyacağım. Va-
an tn"d f f u 11 nası ve milli mcn-
aaılerin k 

k 
orunması ıçın 

endisine d"v · · . ver ıgımız emek 
Yenndedir v k d" · d 
b c ea ısın en D" M ı· "h" b eklediv. · f d k• v un e::: ıste mu un eyanatta 

· . gımız c a urlıgı he-
Ph~mız!n göğsünü iftihar bulunan Bnşvekil B. Refik Saydam 
1Jlerıle d ld k v 0 uraca şekilde yapaca-

gına ti'!m . . d D : ıtırna ımız vardır. 
ahılde; bütün dı'kkat' . d" Ya b h ımız, un-
u rnnının ikt' d" . .. • ıı.zalt v ısa ı ın ıkaslarını 
rnaga matuf tıalışmalarla ve mü-

dafoa vasıtalarımızın telcemmülü 
için her f•ıstlan istifade etmekle hü
lasa edilebilir. 

Cümhuriyet Hükumetinin, karşı
sında bulunduğumuz müstesna vazi-

Refah vapuru faciası 

168 s~bay, erbaş ve 
erimizi kaybettik 

Milli Müdafaa 

yette Türk vatanının ve Türk mille
tinin yüktek menfaatlerini, bünyesi
ne en uygu.ı bir şekilde, temin için 
saıfettil'..ri emekler iyi neticeler ver· 
miş ve tasvibinize mazhar olmuştur. 

Bütün b ı çalışmalar esnasında, 
Türk milletinin gösterdiği yüksek 
birlik ve derin anlayı, manzarası, 
Cümhuriye~ Hükumetinin vazifesini 
çok kolaylaştırdığı gibi, istinat ettiği 
milli kuvvet sayesinde vatanın refoh 
ve selameti için en güç işlerin zama
nında vr. muvaffakiyetle görülebi
leccğin: de bir kere daha isbat etmiş 
bdu:ıuyor. 

Memleketimizin asayişi yerinde
dir; Büyük Meclisin verdiği yüksek 
ve yerinde kararlar sayesinde her 
hangi bir i~imizde de müşkülümüz 
yoktur. Tluhrn~lı cünterin foap ettir
diği tedbirleri almak ve elimizdeki 
vasıtalarla azami hasılat elde etmek 
İçin çalışmı.lctayız. Dahn lüzumlu 
görülecek tedbirler olursa, onu da 
Büyük Meclisin tasvibine arzetmektc 
gecikmiyeceğiz. 

flarici sivasetimiz 
Muhterem arkadaşlar, 
Harici siyasetimiz hakkında, yük

sek huzurunuzda vaki olan son ma
ruzatımdanberi, altı aya yakın bir 
zaman geçti. 

(Devamı sahife 7 sütun 1 de) 

Habeşistan

da ltalyanlar 
teslim oluyor 
Başkumandan general 

Gazella kumandasındaki 

kuvvetlerle teslim oldu 

Almanlara 
göre Sovyet 

kıtaları 
kaçıyor 

Bir haberde de Sovyet 
erkanı harbiyesinin 

bütün cephelerde kıta
ların geri çekilmesini 
emrettiği bildiriliyor 

Bern 4 (A.A.) - Stefo.ni: Mos
kovadan cExchange> ajansına çe
ki!en bir telgrafa göre Sovyet erki· 
nıharbiyesi bütün cephede kıtaların 
geri çekilmesini emretmi~tir. 

Berlin 4 (A.A.) - Bolşevikler, 
şarka doğr.ı giden yollar üzerinde 
yanyana iki ve kısmen de üç ve hat
ta dört sıra halinde kaçıyorlar. Bu 
kaçıştR Alman savao tayyarelerinin 
yere siirünürcesine yaptıkları taar· 
ruzlarına uğruyorlaı ve ağır zayjat 
veriyorlar. Alman kuvvetlerinin bu 
fası!ası:.. taarruzları, 3 temmuzda Bi
alstok - Minsk mıntakasında bolşe
viklerir. ricat hııreketlerindc yolları 
tıkamıştır. Yollar tahrip edilmiş 
kamyonlarla doludur ve Sovyetle
rin rİc'at hareketlerini çok müşkül
le.,tirmektedir. 
Budapeşte 4 (A.A.) - Macar 

ordusl genelkurmayının tebliği: 
Karpatlann ötesinde ilerliyen kı

talarımız 2 temmuzda yeni arazi 
<Devamı sahife 2 sütun 4 de) 

Meşgul Sovyet 
topraklarında 

Tass ajansı çetelerin 
faaliyete geçtiğini 

bildiriyor 

Moskova 4 (A.A.) -Tass ajan
sı bildiriyor: Düşman isgali altında 
bulunan Sovyet topraklarındaki çe
telerin faaliyeti hakkında haberler 
gelmeğe başlamıştır. Bu haberler· 
den biri şudur: 

Alman topçu kuvvetleri için gön· 
derilen cephane yüklü bir tren de
kovil hattile cepheye eevkedilirken 
yolda trenin muhafızı hattın iki ta
rafında dumanlar, sonra alevler 
çıkmağa başladığını görmüştür. 
Tehlikeli mıntakadan geçmek isti
yen makinist trene büyük bir sürat 
Yermişse de bu teşebbüsünde mu
vaffak olamamıştır. Yanmakta olan 
ormanın ortasında hattın üstüne 
alev alev yanmakta olan ağaçlar 
konmu§tu. Trenin muhafızı bu ağaç
ları yoldan kaldırmağa ba~ladığı 
zaman av tüfekleri ve hafif makine
li tüf eklerle ateş edilmeğe başlan
mı~tır. Çetecilerin bu cüretkarane 
hareketi muvaffakiyetle neticelen• 
miş ve cephane treni berhava ol
muştur. Trene refakat ed en ekip de 
imha edilmiştir. 

(Devamı sahife 2 sütun 6 da) 

BU SABAHKİ 

TELG AFLAR 

Moskova 
istikametinde 

iler eyiş 
Şimalde Sovyet kuvvet· 
leri tankları durdurabile

cek vaziyette değil 

Londra 5 (A.A.) - B. B. C.: 
Stokholmdan ve Berne' den gelen 
haberlere göre Sovyet kuvvetleri ar
bk Alman tanklarının ileri yürüyü
şünü durdu.:-abilccek bir vaziyette 
değildir. Yakında Alman tankları
nın Mo!!kovaya varmaları muhte· 
meldir 

20.000 e sir daha 
Londn. 5 (A.A.) - B. B. C.: 

Alman tebliğine göre Dvinsk önün
de mahsur bulunan 20,000 Sovyet 
askeri Almanlara teslim olmuştur. 

a'da 
Sovye er 

• o 
• e 

Almanların Berezina 
nehrini geçme teşebbüs· 

leri akim kaldı 

Moskova 5 ( Rııdyo) - Bu SJ.

bahki Sovyet tebliği: 
Berezina' da Alman tazyiki f sıla

sız bir surettt.. devam etmektedir. 
Burada mücadele Almanlar için 
gayri mür.ait1 bir inkişaf almaktadır. 
Almanların .,Berezina'yı geçmek için 
yaptıkla. müteaddid teşebbüsler 
tard~dilmiştir. 

Yukr.rı Dvina'da Alman tankları
nın dün sabah yaptıkları taarruz 
tıı ·cl'..dilmiştir. Fakat sonradan yar
dıma gelen Alman tayyarelerinin 
tazyiki karşısında bu mıntakada 
kuv, et.erimiz, biraz daha şarka çe
kiımişh:rdir. 

Aşağı Dvinıı mıntakasında Al
manlar yeni kuvvetler getirtmişler 
v büyük kuvvetlerle taarruza geç
mişlerdir. Kıtaatımız, dii§man tank
IL-ın.ı a~ır zayiat Yerdirdikten son
ra yeni hatlara ricat eylemişlerdir. 

Pripet bataklıklarının cenubunda 
Tarnopol havalisinde, Almanlar 
Sovyet hatlarını yarmağa teşebbüs 
eylemişlerdir. 

H<.va kuvvetlerimiz, dün muvaf
fakıyetli bir faaliyet göstermişler, 
düşman hava meydanlarını ve ha
reket ha linde b ulunan d iiıman kol
larını bombardıman eylemişler ve 
62 düşman tayyare11ini düıürmü~ 
lerci::. 

Vekili dün Mecliste 
mufasaal izahat verdi 

Londra S (Radyo ) - O r ta Şark 
lngiliz umumi karargnhının fevkala
de tebliği: 

.............................................................................. ., 

l Ankara 4 (AA.) - B" "k M'l 
et Meclisi b .. uyu 1 - dır. Bu kafilenin 25 haziranda Mı-
başka 1 .. d ugun Refet Canıtezin ı.rda bulunmaları, fasılasız ve gün 
nin l ıgın a toplanmı~ ve celse- kaybetmeksizin yollarına . devam 
'raa aVçı ~asını müteakip Milli Müda- d b 1 
.- ek 1 S ff c e i meleri lazım ve zaruridi 
ı 1 a et Arıkan k" ·· 11:arak - d urauye çı- ve bunun için de Refah vapurunun 
rnuştur~şagı aki beyanatta bulun- ayın 22 sinde Mersinden kalkacak 

M h surette h.ueketi tanzim edilmişti. 
u tererı arkadaşlarım Halb k' · · h k 

Habeşistanda bakıye kalan ltal
yan kuvvetleri başkumandanı gen e
ral Cazella, Calla Sidamo eyale
tinde bulunan bütün İtalyan kuvvet
leriyle berı..ber teslim olmuştur. 

D . u ı 3'~mının o gün a re et et· 
eniz sub b d'V• V k•J " t ayı, er a1 ve erlerimiz me ıgıne e a etçe ancak 23 saba- .. İ k k & • I e rs 

ıee. 8!~a:- subay ve subay namzet- hı ıttıla hası1 oldu ve telefonla Mer- - - - -----------
rırnızı h ·ı 23 · d p • nmı en haziran 1941 sın en sebebi soruldukta vaki teeh-

8.azdarteaı günü saat 17,30 da Mer- hürün geminin su almak ve sefer es-
ın en M sıra m"t 'h d ·· d d · u eveccı en hareket nasın a vucu une zaruret görülen 

e en Refah vapurunun, bilahare bazı noksanları ikmal ve temin et
anlaşıldığına göre gene, ayni gÜn ve mek gibi işlerinden ileri geldiği an
aaat 22,30 da bir infilakın neticesin- ~aıı ldı. H.ılbuki yukarda da arzetti-
.~ batmış olduğunu en büyük tees- gım veçhile geminin ayın 2 5 inde 

eu~lerle yüksek Meclise arzetmekle ~ısıra varması lazım olduğu ıçın 
i;1uteellim ve dilhunum. Bu elim va- ~men hareket etmesi lüzumu ge-
anın cereyanı şöyledir: m~ kaptanına tebliğ olundu. Ve ge-

lngilterc<l • inşas h't b I kta ~ı 23 
hda::iran saat 17,30 da Mersin 

olan b . ı ı am u ma ımar ın an ayrıldı 

Nakliyat vasıtalari 
ve açık pencere 

Halk ,iki yet ediyor : 

1 - T ramvaylarda pencere açıl
mıyor. Neden ? 

2 - Otobüslerde d e açılmıyor 
gibi b ir,ey. Kızgın gün~ altında, 
ancak bir •a raftan yarım pencere 
aralımıyoı . Boğulmak İşten değil. ilt"h kv._ ır an evvel bnanmamıza 25 haziran sah. h . . d' 

1 a ı 1 •) .. 1 b l b a ı gemının ye ı 
lla ' • up ve mu tezem u u- uçuk mttre tulünc:le 'k' t · · 3 - Buna mukabil •irket vapur-n gemıl · · · il" . ı ı me re yırmı I • v 
t erımızı tese um etmek ve santim arzındı. ve bir metre on san- larının orta kamaralarında b ütün 
lta}('~e kursları görmek İçin hare- tim derinliğindeki bir caınkurtaran 1 camlar ötle b ir fora ediliyor ki ihti· 
s:pl:r ecel: olan d:n!.z ve h~~a men- flikasile kara~a çıkan 28 kişilik bir yarlar, bastal~, '.':ah~ler ve küçü~ 
ta b 11~ 1 ~ısıra goturmek uzere İs- kazazede kafılesi facianın da ilk ha- çoculdern. deh ruzgara kartı terlı I 
tan fu c;akı deniz nakliyat komisyonu berini vetdiler. terli nasıl barmacakları mesele teş· 
C> ra ı~dan tahsis edilen Refah va- Derhal fdaketzedeleri aramak ve kil ediyor. Halbuki açık bava isti
ır:kl. 6 haziranda lstanbuldan ha- kurtdrmak üzere tayyare uç.urmak, yenler pekala !liiverteye çıkabilirle.r. 
tn et ve 21 haziran günü Mersine Mersindt. ve lskenderunda mevcut "'"'"' 

u 1 t •• c . b' . ~.... .. ler <'•m·~tir emıye ınecv... -•ı.llL moL..._ """''l •cll· .. ~ li ,.ft .. 'liti 
~ ayw ii.İın txhJ.&We. vJrmışlar-J (Devama aabifc: 7 aütun 4 de) Bwıwı bir kararı .Yok mudur? 

!Son günlerin İstanbulul 

- Burnuma kahve kokusu geliyor, lstanbula yakl~tık galiba! ... - . . 

Harekat hak
kında Berin 

ne ·yor? 
Bütün şark cephesinde 

seri bir hareketle 
ileri doğru gidiliyor 

r.eılin 5 (A.A.) - D.N.B. aj:ınsımn 
blldtrdiğine göre. selahtyetll m:ı.h!lller 
bugünkü Alman tebliği haklarda şu 
mıitaE\.alan yürütmektedir: 

Bıitiin şark cephesi seri bir hareket
le ileri doğru gitmektedir. 

Galiçyad:ı.kl harekat Knrp:ı.tlnrdakl 
geçitlerin Macar kıtaları t:ı.rafmd:ı.n 
! .. gali üzerine ycnj bir safham g rmiş
tı·-. Mnearlar şimdiden ovaya lnml ler 
garbi G:ı.liçyııda llerlemekt,. ol"n Al
ll'an kıtaarmın s:ığ cenahı ile birleş
mişlerdir. 

Butün cephede muannld:ıne muha
rebeler henüz devam etmrkte olmal:la 
beraber sovyct istihbarat bürosunun 
bugünkü tebliği Alman kuvnl ltiılllye
s'nln bazı şehirlere vardı~nı itiraf et
mektedir. 

Halen Alman ileri hıır('ketl, g çe:n 
cihan harbinde şubat l!llR de wmlm~ 
olan son hattakl muht"'if nokt.nlan 
gl'çınlş bulunmnktPdır. Bu hudut. <'S
ki Avusturya - M:ıcarlstan VE' P.us 
hududunda ve Prut nehri Uzcrlnd,.n 
Ceınoviçcden b:ışlıyarak şimale do~ru 
Kovclln ş:ı.rlanda ve Plnsk sehrlnln 
garbından geçerek müstahkem b r hat 
şrkllnde Minsk ve Vilna kasab:ılnnnın 
arasından Dunaburg ~ehrine vnrnrkta 
ve sonra Dunu nehrinin cenup kıyı ı
nı tnklb"n R'gnnın şarkında R g'lnın 
körf ılne müntehl olmakta idi. 
Şimdiki cephenin gerisinde Sovyet 

kı:ılnrından urnva buraya cl:ığılmış 
muhtellf ve büyük aksamın temızı~n
m"sile ı~ti"'nl ed lmektedir. 

Sovy('t tayyare meyd:ınlanna ve 
tayyare teşekküllerine ezici bir tarzda 
vurulan ilk darbelerden som n Alm'.l.n 
h:ı.va kuvvetleri şimdiki hnld • knr"d9. 
yapılmakta olan harrkata işllrak et
ınekedlrler. Bu kuvvetler muha"ebele
re do~rudıın do~ruya lştlrnk «>t.mekte 
ve düşmanın gerisinde bulunan mu
nr kale yollarını vr bılhassa şlmendi
fC'ı ı rl tahrip eyl mektedirler. nu ya 
a'.lhillnde bulunan demlryoll:ırı nz ve 
d"~ınık olduğu için bu hıtrel:ii.tın ne
ticesi seyrüsefnrl tamamlle tatil et• 
mekte ve duşmanın ricatlnl mü .. külfı.
ta uıç.rntt.1ğı gibi ihtiyat kuvvetlerin 
llrrt sevkini de gayri kabil bir h:ıle ge
tlrmektedir. Balt1k denizinin b:ı..şl•ca. 
Umanları olan Rlgn ile Lib:ıu'nun zap
tı ve Alman donanmasının ,:ırki Bal
tıktnkl mütemadi hücumları :vtıce
sinde düşmamn hareket lmkfı.m daha 
ziyade tahdit edilmiş bulunmaktadır. 
Şimdi umumi vaziyet şu şekllde te

rcşşüh etmektedir: 
ı - Sovyctlertn merkezi A vrupaya 

karşı taarruz projeleri tnmamllc ve 
kati surette bertaraf edllmlştlr. 

2 - Hudut yakınlarında Sovyet kı
taları tarafından tesis olunan muaı'.
zam cephe yarılmış ve param parça 
edllmişt.ir. Bu kıtalann esaslı kısımlan 
ta.mamlle lmha edilmiş bulunmakta
dır. 

3 - SovyeUer asker mevcudu, mü
himmat ve tayyare miktarı bakımın
dan, şlındlye kadar cereyan eden im
ha muhnrebelerl neticesinde o kadar 
zayıf düşmüşlerdir kt, bu v.aylatın te
lafi edllmesine imkô.n yoktur. 

4 - Şimdiki bütün Sovyet cephesi, 
eğer hala bir cepheden bahsetmek 
münasebet alırsa. tam bir ricat halin
dedir. Alman ve müttefik kıtaları düş. 
manı şiddetle takJp ct.mekte olup Stn
llıı hattı denen hatta yaklaşmaktadır
lar. 

Bu hat, Sovyet.lcrin Karadenizden 
cskl Sovyet hududu arkasından b~ı
yarak evvelfl Dlnyestcr nehrlntn ş:ır• 
kına ve daha ötelerine Bitomlden ge
çerek şimale dönen ve Dlnyester böl
gesine ulaşan bir Sovyet mildnrna 
mıntakasıdır. Stalln hnttı yuknn Din
yeper mecrasını takip etmekt~ ve Vl
tebsk köprüsünden geçerek Pleshova 
k:ı.d.ar uzanmakta ve daha sonra Pe
isus golünün şarkına ve Narvaya doğ
ru imtidat etmekte ve nihayet Fin
ldndlya körfezine müntehl olmakta
dır. 

Ecnebi kaynaklardan gelen haberle
re gore son beş sene zarfında bu hat 
müdafaaya çok elverişli bir hale getl
rllmlşt.lr. l•'n.kat inşası her tarafta ta
m:ı.ınlanmadığı tahmin edilmektedir. 
Mamafih Sovyet kıtaları, ne olursa ol
sun, bu hattı müdnfaayo. teşebbüs 
edecektir. Fakat bu hususta fazla 
ümit bcsliyemiyeceklerl tahm~n olu-
n:ı.bilir. ________ _ 

Büyük yangınlar . 
Sovyet askerleri Okray
na' dan da çekiliyorla r 
Londra 5 (A.A.) - (B.B.C.) D.N.B. 

ajansına göre Sovyet askerleri bütün 
mevzilerinden çekilmektedir. urukta 
muazzam yangınlar görıilmekt.edir. 
Stnlinln emri mucibince Kızılordulnr, 
terkettikleri yerlerde ne vnrsa yakıp 
tahrip etmektooir. 



Geceki ve •• Sabahki Haberler 

YALAR 

Ald u. ••LI 
Salacak plajı 

Ali - Ceçmiı olnn ••• Hasta 

lngı1iz tayyareleri Al· 
manyanın ıimali sar1Ji. 

sine taatruz ettiler 



ı.. 5 Temmuz 1941 
u ... '"".u.u .. u.~ ..,:; • .., 

.. Onu geceleri Beyoğlunda görür
d~m. Bacak kadar ve pek sevimli 
~~r ~ızcafızdı. Yanağını okşar, tü· 
tun:u~en bir çikolata alır, kendisine 
verırdım. 

So~~ b~az. daha palazlandı. 
«Hakikı yem hayat!» aatmağa baş-
ladı. İnce sesi d,. ·· ·· .. h tl le d . -. yuzunun a arı 

a ar zarif... Doğuşunda bir csalet 
var: Güzellik asaleti ..• Çenesini ok· 
ıuyor, hayatının mecrasını te.kip edi
Yordum. 

k ~erken gündüzleri Galatada, Sir
ecıde raslamağa başladım. Başıboı 

~ezen cocukJar arasında mıydı? 
oksa. bir ailesi, bir vasi.si var da 

~nu ~ile:ıciliğe mi tqvik ediyorlar? 

1 
ya~da muntazam çoraplar. sai· 

dam b.:- ayı.kkabı. sırtındaki elbise 
~ Yırtık Pırtık değil. İncecik cildi-

nın altınd .. ·· al • a gorunen - gıdasını İyi 
k l1llf ınsanlara mahsus - ıeffaf bir 
liJ~n deveranı. mükemmel bir taze-

• ve sıhhat manzarası arzediyor. 
Amma lıoyn bük""k ·· ·· d • u u • yuzu acın ırı· 
~.ı tese.nnüçler içmde... Bu sefer de 
ıckaretıne yeni başladığı uzun nan; •e erltr• · b ~nı şuna una uzatıyor: 
~ Bır tane alsan a, ağabey •.. 

b" k PW" zamanına kadar ayak üstü 
cr;rr .ati~eh bir İçmek için T okatliye 
• mış m: 

- Kızım ..• - dedim. - G·· ..• 
Yorsun n· . . oru ... ıra ıçıyo B kk la k rum... u zı ım· 

fe er UYmaz ki ... 
h Letafetin. a,ina olduğum sesini 
ımhırr.laştı .. arak: 
- Nôlursun? a· 

•en bir· i . ır tane al... Bak - ı:. çıvorsıın. ben açım .•. 

Dilenciliğın usta bir . d. . 
tığının çoktıınd f k ç~ı ını yap· 
LY rk . ır ar ına varrnı•hrn ne esın ik 1 •• • .. . 
nasını ••wpsı o.o~ısıne göre konuş· 

03J"enml§tı: Kimine All h 
rızasj · , k" . « a 
h v çın·»; ımıne «Allah T . 
agışlasın!» kimine «K.. bıebvgı ınl ı 

"erern an 1_ or a am a 
b nem e11.mek bul -L •• 

eni !:">ka?{a olJ d mlllK ıçın 
LY y a 1 ••• )) 

ı __ nerkesin bir ince d1a- d .. un -. .. arına o· 
ınasını beceriyordu B k b 

na da ne bul ı . a ın. a· 
B muş. 

u derec ! cok bil . ı·.. . .. 
dokundu r.k' d mış ıgı sınınme 

• a:.ıı ı ostl v • 

rafa bırakalım ( H URUmuzu bır ta• 
kolatalar na. · o,, o benim çi· 
Kqlarını: ç~U:-:n ~utm°' olacaktı.) 

- Simdi sen: li 
- f'edin. ı po se verırun ... 

Yüzünden d . k" 1 siliniv d" emın ı maz um hal 
«Vay e:f ı. d" Önce hayret. sonra 
tarzında enb. 1~f· bu ne küstahlık ?11 
._ ır ı ade K ı ·ı .. aerile. aktrisler" ••. aş arı e, KOZ-
nt•kl:I.1 1 kıskandıracak ko
butunu er yaparak. minimini kolunu 
b Ofni<.tıo om· ·· . d &.na · uzu uzerın en 
ned '11 gark:.,t nazarlar atarak biraha

çı ı. 

Piliç meraklı 'h · 
Öte taraft ~~ 1 hyar sarhoşl:ınn 
durn. aı Nsoyle:ıdiklerinj duy· 

· «- ane k · •- Nane fe erı satıyor.» 
b • nane suyu n k 
~enıın canım . • ane şe er ••• 
heh .•. » «- · D sen~ çeher. Heh beh 
daha büy.. ·· ur ele bir iki sene 

usun .. » u ş· d" 
•anki?... Bi: ic:imlik- ırn ı fena mı ... )) 

~~~ 

DU~ünü• oru 
olamaz? • t tm :b Bu çocuk neler 

··• san ı hırsız kadını ? u un en sabıkalı ···ft . mı... r:o_ f 1 . -.ı esı ıni? En · ~. en enrnış 
si ıni? n · ·•• mükemmel aktri-
h 

... rıayatı en i ... v 

angi cins d'v • yı ogrcnmiş her n· . ıger hır san tka 
ıfsı .Makıirn Corki'si ~? rı mı? ... 
Yı " f mı.•• 

G -e '?a n~ ol~maz! • 
arp la b ır ı;aırin : 

Ey &üz,. ilik ı E k 
Diye b" y orkuç kuvveti 

liiinin b.:1: mb!ilsraı "ardır .•. O, güzel-
..... a ecew• h 

kaideyi (- • d"' gı er hangi bir 
Yasında da P.ıe·ı~'ta}i) • fenalık dün
lahilir ş ' ıyı cıhanında da bu
ınel ·I • ayet ruhunda bir aksüla-

o mazsa Seyt 
mukaddes tik . r ;:ıun; ve ,ayet o 
rnanın emr· dstdn.1 asıl olursa Rab-

B
. ın e ır. 
ır dai t • • dibiniı • epesının, yahut uçurum 

d.. . ınsanı olacaktır Her hald 
u: ,.ok~ad, Yaşamıyacaktır e 
ı...a uı böyle k.. • 

ıı cemiyetin v ~rp~ çocuklara kar-
ne olacak? ;zıfesı: «Dur bakalun 

E » emek midir? 
- n nethW" ıehrimizin en meşhur 

i" I Eski ormanlan."l çoğu elbirli
ıy e meydana gelmiş bay Amca ... 

ldhalat 
talimatnaınesi 

Akreditif açılmasi için 
bazi malların ithali 

şart konuyor 

Ticaret Vekliletinln hazırladığı it
halat tallmatnnmesl şehrimizdeki 
alakadarlara tebliğ edilmiş ve dünden 
itibaren blrll.kler ve Takas llmltet şir
keti yeni esaslara göre muamele yap
ınağa b~lamışlardır . 

Yeni talimatname bütün ithalatçı
ları alfıkadar eden mühim hükümleri 
ihtiva. etmektediİ-. Bundan sonra ser
bes döviz. akreditif tahslsl l.çln muay
yen mallann ith:ı.U esas olarak kabul 
cdilmlş ve bu malların listeleri de ta
limatnameye raptedUm1ştir. 

Tallmatnnmenl.n en mühim madde· 
si şudur: 

Evvelce birlll:lere tahsis edllml.ş 
olup da alakadarlar tarafından tali
matnamenin tebliğine kadar kullanıl
mıyan akreditifler bu yeni tallmntna
meye göre iptal edilmişlerdir. Bundan 
böyle akreditif tahsisi, lthallltçıla.n
mızın hariçte malı satın almış olma
larını tevsik eylemelerine bağlı bulun
maktadır. 

Diğer taraftan akredlif tahsisi işilc 
blrllk idare heyetleri değil doğrudan 
doğruya bl.rllklcr umumi katipliği 
meşgul olacaktır. Birlikler dünden 
ltibaren !nallyet.Ierini bu esasa göre 
tanzim etmişlerdir. 
Y~ni talimatname lle evvelce deri 

lthall için açılmış olan mühim mlk
darda akreditif hariçten mal getiri
lemediği için iptal edilecektir. 

Bandajlar 
Köstenceden kara yolile 
getirilmesi temin edilecek 

Tramvay idaresi tarafından bir ka.ç 
:ıy evvel Rumen f::ı.brlkalarına siparlşı 
olunan bandajlann imal edildikleri 
arJaşılmaktudır. Bunlardan mUhim 
bir kısmı memleketimize scvkedllmek 
üzere Köstenceye kadar getirilmiş, fa
kat o esnada Alman - Sovyet harblnln 
ba.şlaması yüzünden bandajlar Kös
tencede kalmıştır. 

• 

AKŞAM -

Değirmenlerle fırınlardaki vesait 
arasında fark buna sebeb oluyor 

Belediye, şehrin muhtelif mın- layısilc ayn ayn olmaktadır. Ek
takalannda imal edilen eh'lnekle- meklerin muhtelif mıntakalarda 
rin ayni evsaf ve çeşniyi haiz ol- değişik vaziyet göstermesinin baş
marnalannın sebeplerini araştır- lıca sebebi budur. 
maktadır. Bu hususta tedkikler Raporda ikinci sebep olarak 
yapmak işi belediye müfettişle- fırınlardaki imal şartlan gösterll

rinden mürekkep bir heyete hava- mektcdir. Bazı fınnlarda bu şart
le edilmiş ve bunlar uzun tedkik- lann kötü ve eski olması ekmek
lerden sonra ekmek meselesi hak- !erin vasıflarının fena olmasına 
kında hazırladıkları bir raporu sebebiyet veriyor. Bu itibarla 

belediye riyasetine vermişlerdir. ekmeklerin şehrimizin her mı~-
takasında aynı olmasını temın 

Raporda, şehrin muhtelif mm- edebilmek için değirmen ve fırın· 
takalannda çıkan ekmekler ara- lann esaslı şekilde ıslahı IA.zım 
sındaki farkların sebepleri mufas- O'elrnektedir. 

sal surette izah edilmektedir. 
0 

Raporda uzun ekmek mesele-

İstanbulda ekmek imal eden sine de temas olunmaktadır. Bu 
bütün fmnlann unları Has~~y, hususta tedkikler yapan belediye 
Kasımpaşa ve Ayvansaray degır- müfettişlerinin kanaatine naza
menlerinde öğütülmcktedir. Bu ran uzun ve yuvarlak ekmekler 

değirmenlerde öğütülen buğday- arasında e5aslı hiç bir fark yok
larm kalitesi, arpa ve çavdar nis- tur. Uzun ekmek imalinden bele

beti aynı olduğu halde elde edilen diyenin beklediği faydaların te
unlar değirmenlerin vasıflan do- min edilmesi imkfınsızdır. 

İhtikiirla mücadele 
" -Ve oduncu, bir motör malzemesı 

• 
taciri adliyeye verildi 

Belediye ve fiat rnürakabe teşki-ı fına hareket etmiş olacağını, 
latı odun fiatıerini sebepsiz yere onun için yağ istiyenlere yok ce-

yükseıterek ihtikara teşebbüs vabını verdiğini söylemiştir. 

edenler hakJunda çok sıkı bir su- Şahit olarak fiat mürakabe 
rette takibata grişmişlerdir. komisyonunun alakadar memur-

Tramvay idaresi, bandajların knra 
yollle getirilmesi tçln teşebbüsler ya
p:ı.c:ı.ktır. 

Mürakabe memurları dün Ka· tarı dinlenmiş, bunlar, filhakika, 

Büyükdere meyva istas- sımpaşada üç dükkan sahibini bu tacirin yağının birinci derece-
yonu tevsi edilecek odunun çekisini beş liradan satar- nin de fevkinde olduğunu, evvelce 

Belediye Büyükderc mcyva ıslah ken yakalanmışlar ve Adliyeye bu yağa fiat konmadığı, bilaha-
istasyon_unu tevsi etmeğe karar ver- teslim etmişlerdir. re fiat takdir edilince tacirin bu 
ınlştlr. istasyonun tesis tarlMnden-
beri çok bfiyük bir tekftmüle mazhar Fiat rnürakabe memurları mo- fiat üzerine piyasaya yağ çıkart-
olduğu ve büyük bir ihtiyaca cevap tör alat ve edevatı üzerinde ihti- tığlnı söylemişlerdir. 
verdiği anlaşılmaktadır. istasyonun kar yapan bir müessese hakkın- Mahkeme, fiat rnürakabe ko-
arazisl bu sene genlşletııecektlr. Oc- . . 
çen sene yapılan ilavelerle istasyon da tahkıkata başlamışlardır. Bır komisyonu tarafından rnahkeme-
sahası 30 hektnra çıkarılmıştır. ticarethanenin bobin takımları- ye sevkedilen, gene aynı komisyo-

Müessesenin halka "bedava. olarak nın bellerine 5 lira !iat istediği nun a18.kadar memurları tarafın· 
dıtğıttığı fidanların mlkdnrı her se-
:ır. artmış ve 040 senesı zarfında 50283 ö6rrenilmiştir. Halbuki bu mallar dan hakkında bu şekilde şehadet 
fidana yükselmiştir. Fidanlıkta köy acentasında 2 liradan satılmak- edilen Lutfinin beraetine karar 
c:ocukları için açılan kurslar bu sene t d S b" ·· ·· h tı tes · 
takviye ve kadroları bir misline 1blüğ a ır. uç ır curmumeş u a - verrniştır. 
edilecektir. bit edilmiştir. --------

En yüksek yağ 
Murakabe korsunu ikmal Fiat mürakabe komisyonu, 

e<:fenlerin İmtihan evrakı yağ taciri Liıtfi isminde birini 
ıstanbul müra.kabe kursunu ikmal ihtikar suçilc adliyeye vermiş, 

eden memurlann imtihan evrakı Ti- • . . . . · hk 
cnret vekaletince tcdklk edilm~tlr. Lutfı aslıye ıkıncı ceza ma C· 
Neticenin üç giine kndar şehrimize mesinde muhakeme edilmiştir. 
bildirilmesi beklenmektedir. Memur· Lütfi hakkında iddia edilen 
lardan 15 l İstanbul kndrosuna alına- . v ~ 
cak mütebaklsl Anadoludnkl vllayet- suç, e!ınde yag bulundugu halde, 

Be§ikta§ cinayeti faili 
Suriyeden gönderiliyor 

Bundan bir müddet evvel, Bc.şik· 
ta.şta Yıldız caddesindeki evinde on 
sekiz yerinden bıçaklanarak öldürü
len Mehmed Ali ismindeki zengln 1h
tlyar'ln katuı olmakla suçlu Sabahad
din, diğer adile, Bürhaneddin ndın
dnkl genç; Türkiye hududlanndan 
dışarı çıkmış, Suriyeye gltmlştl . 

lere gönderileceklerdir. istiyen müşterilere olmadığım 
............................. .......... • Tahkikatın adli safhasına el koyan 

söylemek suretile millı koruma müddeiumumi muavinlerinden B. Ya-
meyd&r.larında ve caddelerinde se· kanununa muhalefet etmektir. kup Şeklp, müddeiumumilik, Adllyc ve 
nelerdenberi yavaf yavaı bozuldu- Lutfi, dün mahkemede sorgu· Hariciye Vekrıleti kanallarından gcç-
iunu, i>ataklığa doiru v.ittiğlııi gör· mek suretlle, !o.del mücrimin mukave-
düğümüz fili ib" b" T"" k k ya çekilmiş, elinde mevcut ya· lesi mucibince katııln l.adeslnl 1ste-

z gı ı ır ur ızma - f. t .. k be k . 1 U 
(ve emsaline) cemiyet nasıl İçtimai gın ıa mura a omısyonu- m ş . 
bir teıekkülle kucak açıyor, h.imaye- nun narh koyduğu birinci derece Surlyl'den gelen cevapta, Bürhaned-
kar bir tavır takınıyor?... yağdan daha yüksek olduğunu, din, istanbula müteveccihen yola 

B .. ı ıe · çıkarıldı~ bildlrllnılştlr. Suçlu bu-
y oy e nne ne yapıyoruz?... birinci derece yağ fiatine satarsa raya getirildikten sonra hakkında 
ayık ağızla sarbOf ,arkıları: kendine idare etmiyeceğini la· hazırlannıış olan evrak sorgu Mklm-

«Nane suyu. nane feker ... Benim ca· . . . ' Ü l!ğlne verilecek bllô.lıare muhakeme 
nun ıeni ~eker!» alettayın bır fıatıe satsa, m - fçin ~ır ceza ~ahkemesine sevkedl-

(Vi - Nu) rakabe komisyonu karan hila- ı ıecektır. 

BaJ' Amcaya göre ... 

Yardıma muhtaç asker ailelerine 
yapılacak yeni yardım şekli etrafında 
İstanbul Belediyesi Dahlllye Vekftleti
ne bir rapor göndcnnlştir. Belediye bu 
raporda kendi nokta! nazannı müda
faa. etmektedir. Belediye tarafından 
yapılan ted.kl.klerden anlaşıldığına 
göre asker ailelerine tam şekilde yar
dım edebllmek lçln ayda 158.995 llraya 
ihtiyaç vardır. Halbuki eski. şeklin 
tatbtk cdlldiğl müddet esnasında ayd:ı 
ancak 60 bl.n lira tahsil edilebilmiştir. 

Belediye Dahlllye Vekl\letine gön
ci.erdiğl raporda teklif edllen şeklin 
teşkilıitl esasiye ve 1111 numaralı ka
nunların nıhlanna muhalif olmadır;ı
nı bildirmektedir. 

Dah.lllye VeUletlnin tereddüde düş
tüğü noktalardan bir dlğ'ert de yeni 
şcklln tatbiki esnasında tahsil! emval 
kanununun bu parayı vermeyenler 
hakkında ne şekilde tatbik edileceği
dir. Belediye bu hususta da DahUlye 
Vekfı.letlne kendi noktal nazarını bll
dlrmlştir. Belediye yeni şekllr. tatbi· 
kine hazırlanmaktadır. 

iki cesed 
Hüviyetleri tesbit edildi 

tahkikat yapılıyor 

Dün Ortaköyde iki cesed bulunmuş
tur. Bunlardan biri, Ortaköy sahllle
rlnde bulunmuştur. Bortazın sulan bu 
kadın cesedini sahne kıuhr sürükle· 
mlş, bunu görenler zabıtayı haberdar 
etmişler, cesed, blr kenara çekllerek 
muhafazn altına alınmıştır. İkinci şu
benin alAkadar memurları tahkikata 
el koymuşlar, cescd adliye doktoru ta
rafından muayene edilmiş, altmış yaş. 
larında kadar olduğu görülm~tür. 

Zabıta bir müddet sonra tahkikatı· 
nı tamik edince, bu kadının bundan 
bir müddet evvel tegayyüp eden 
Knsımpaşa sakinlerinden Hatice is
minde bl.rl oldu{;'Uilu tesbit etmlşlr. 
Hntıce bir müddettenberi meczup b!r 
halde sokaklarda dolaşmakta iken 
blı·dcnbire ortadan yok olmuştur. 

İkinci cesed; yine Ortnköyde Göz
lükçü sokağında. bir evin kuyusundan 
çıkanlmıştır. Bu evde oturan elli beş 
yaşlarında Aram kızı Çiklot bir kaç 
gUndenben tegnyyüp etmiş bulunu
yordu. Nihayet evin kuyusundan şüp· 
helenilmlş ve itfaiye tarafından ku
yun un suyu boşaltılınca kadının ce
sedi meydana çıkmıştır . 

Sahife 7 ......... ,~ 

Yalnız A vrupanın değil, Asyanm 
da, Afrikanın da, Amerikanın da 
sinirleri bozukm~. Harbin parmak· 
lan ork telleri gibi gerilen bütün 
dünyanın sinirleri üzerinde d~lqıp 
duruyor. 

Yeryüzünün en uzak köşelerinde 
hile bund •ı şikayet eden!er;n ~le· 
rini i.fitiyoruz. 

Fakat her felaketin bir hayırlı la· 
rafı vardır. Geçenlerde meşhur bir 
asabiye mütehassısımızla harbin si
nirler üzerindeki tesirinden konuıu· 
yorduk. O pek ,ayanı dikkat olan 
şu sözleri söyledi: 

«- Harp zaten bozuk ve zayıf 
olan sinirler üzerinde fazla tahribat 
yapar. Eğer sinirleriniz kuvvetli ise 
ve kendinizi idare etmesini iyi bilir· 
seniz önünüze çıkan bütün hadise
ler sizin için bir ekzersiz olur. Evet 
bir ekzersiz... Ve bütün bunları iyi 
bir surette atlatırsanız, bu ekzersiz
lerle soğukkanlı olmağı becerirseniz 
bir gün dünyanın en nasırlı sinirle
rine malik olununuz. 

Bu, tecrübe ile sabittir. Kendi.sini 
deniz tutan bir adamı uzun vaplD' 
seyahatine çıkarınız. İlk günler ra· 
hatsız olur. Fakat kendine dikkat 
eder, ı\ÇI!: havada vakit g-eçirirs~ 
seyahatin sonraki günlerinde fırtına 
artsa bile onu deniz tutmaz. Çünkü 
alışmıtlır. Elaersiz yapmıştır. 

Kuvvetli sinirlere malik olmak da 
her şeyden evvel bir alışka:ılık ve 
ekzersiz meselesidir. Bilhassa sinir· 
lere hemen tesir eden i.ni feveranla
rın karşısına durmaia. böyle vazi
yetler kar,ısında ıükUnetle düşün
meğe alışmalıyız.» 

Ani feveranlann önüne geçmek, 
böyle vakaların karşısmda sükunet· 
le dütünmek !.. Her halde bir insan 
için er mühim, en büyijk kuvvet ••• 

Şimdi bundan on üç sene evvel 
gazetelere abeden bir vakayı ha· 
hrladım. İstanbulda kendisine pi. 
yancıro çıkar bir adamın c;ocuğu bir 
paket halindeki binlerce lirayı atqe 
atm11tı. Paralann alev alev yandı
ğını gören adamcağtz da çocuğa 
kaldınp 17 metre yÜksekliğindeki 
bir pencereden dışarı fırlatmıtb ... 
Sonra babada döğünmeler: 

- Ne yaptım t.. Nalll kendime 
hakim o!amadım ! .. diye yanıp yalal· 
malar ... 

Böyle vakalar karşısında ıu küçülı: 
hikayeciği hatırlamak kabil olsa .• 

Meşhur fizikçi Newton senelerce 
çahşarak büyük bir meselenin he
saplanm bir tomar ki.ğıdın üzerine 
kaydetmiş ... Kendisinin cDiamond• 
admd• bir köpeği varmış ... Bir ge
ce bu hayvan odadaki mmnu de-
virmiş ve ıenelerdenberi geceli gÜD

K 0Ç0 K HABERLER düzlü uiraıılarak yapılan besapla
nn bulunduğu bütün ki.ğıdlar tu-* Bir müddettenberi Ankarnda bu· 1U$muş. tamamiy)e yanmıf .. 

lunmnkta olan takas limited şl.rket.I. Bu vaziyet karşısmda m~h• 
mfıdürii B. Sall.b Banguoğlu dün sa- alim köpeğine: 
bo.h şehrimize dönmüştür . - Ah Diamond ... Yaptığın ka-* Beşiktaş tramvay deposu işçile- bahatin büyüklüğünü biliyor ma
rinden Hüseyin, dün, Emlnönün - Be- sun? .. deyi,, geçmİf .•. 
bek hattında çalışan 223 numaralı 
tramvay nrnhasını yolda tamir etmek işte mükemmel bir sinir cihazı! •• 
üzere, Ortaköy clvanndn atlamak is- Elaersizla- yaparak i.sabımm 
temlş, muvazenesini teml.n cdemiyerek kuvvellerdirirsek harbin sonunda 
düşmüş. muhtellf yerlerinden yara- hepimiz birer Newton olacağız n 
lanmıştır. kolay kolay her şeye sinirJenmiyece-* Beyoğlunda İstiklal apartımanm- ğiz ..• 
d:ı. oturan Evgenya isminde blr kadın, Hikmet Feridun E9 
evinin arka penceresinde çamaşır ..................................... . 
asarken muvazenesini kaybederek~' 

İzmir manifaturacılar 
birliğine akreditif 

düşmüş, ehemmiyetli surette yaralan
dığından polis tarafından Beyoğlu 
hc.sancslne yatınlmıştır. 
* İzzet isminde birinin idaresinde

ki odun arabası, dün Kndlköyde Mı
Slrlıoğlundan geçerken altmış y~la
nnda Cemi.le isminde blr kadına çar
parak yaralanmasına sebebiyet ver
miştir. Yaralı kadın Nümune hasta
nesine kaldırılmış, arabacı izzet Üs
küdar adliyesine teslim edilmişt.l.r. * Unkapanında Tevfiğin marangoz 
fabrikasında çalışan çırak Mahmud 
Yalçın, bir elini motör makineshıe 
kaptırarak kestirmiş, tedavi için has
taneye kaldrılmıştır. 

Ga!atada Perşembepazannda bir 
matbaada çahşan Ahmed de elinl ma
kineye kaptırarak yaralanmı~tır. 

Haber aldı~mıza göre hariçten ma
nlfn tum ithal edilmesi kin İzır.!r tna· 
nifaturacılar birliğine 100 btn dolar
lık akreditif ~lmıştır. Bu p:.ıra ne 
Amerika Birleşik devletıerlle nramız
d:ı. anln.şına bulunmıyan memleketler
den de manifatura ithal edllcc.cktır. 
Diğer taraft:.ı.n İstanbul manifatura 
birll~lne de bir mlkdar akreditif ay
nlacn!;'ı öğrenllml.ştlr. 

Kandırada zelzele 
Kandua 4 (Akşam) - Bugün 

saat 1 2, 1 O da burada şiddetli bir 
zelzele lcaydedilmiıtir, hasar yoktur. 

... Mesel' 
günün birinde bir emir: l v ••• Herkes bulunduğu yere bir 1 ... Şimdi de, çıplak yerleri ağaç-ı ... Meseli her aileye verilen 2 5 O\ B. A. - Bundan vazgeçtik, kır

- agaç dikmeie mecbur edilirmif 1.. ~an.dırmak için böyle bir teşebbüse gram. kahveye mukabil bir aiaç ia- lara çıkan her sevdalı çift, iki ağaç 
ıhtı,yaç var sanınml.. tem :liL. di.Ue ormandan geçilmez!.. 
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Salı.11e 2 
,, ...... 2 • 

neral Kazım Dirik 
ı da hatır l r 

hum haya 
ıymet verirdi: 

da iki y 
aat ve not 

lzmirlilere sayılamıyacak kadar çok eser yadigar eden 
general Kazım Dirik tedkik seyahatlerinde gazeteci 

bulundurmamağı büyük bir noksanlık addederdi 

• 

Günlük Borsa 1 
ESHAM ı-e TAH\'İIAT - KAMBİYO 

ve NUKUD FIA TLERI 
4Temmuz19U 

OEVLET O ÇLARI 

Londrn nzerlne 1 sterlin 
ıNevym't 1izer1ne 100 dolar 
Cenevre üzerJne 100 trnnıc 
Madrld fizerlne 100 ~zeta 
Yokobama üzerlne 100 yen 
Stokholm üurlne 100 .turon 

Şubeye davet 

5,24 
130;0250 

2,g,6875 
12,9375 
'31,1375 
31,0350 

-S. 8. IMl. Süleyman Oğ. l.1.ehmcd 
Kadri f3S2 - 96> Fatih Malta. Sangü
zel caddesi No. 72 de oturan bu subay 
~ ecele oubeyc mümcao.tı illin olu-

5 Temmuz 1941 

Tipler ve vakıalar 

Mer Ata efendi 
-4-

Rumelitle henüz genç Türk teşkilatı 
başlamadan Abdülhamid idaresine 

karşı kıyamı 

(Devamı sahife 7 sütun 3 de) 



5 Temmuz 1941 

Akıbet 
Bir gazete .anketine cevap ve

Ten amir doktorları harbin akıl 
'Ve siniı ler üzerindeki fena tesir
lerine ;~zırct ediyorlar. Ve harp 
ur..rn sürdüğü takdirde diinyzınm 
b:ıştan b şa bir timarhane olaca
ğını söylüyorlar. 

Korkunç bir akıbeti.. 
Bereket venin, bir tesellisi var:: 

Akı1lıların hükümran olduklan 
-d~irlerde yapılan işlerin çoğıı 
delıce 01dllğuna ,göre, delilerin 
ckııeriyett "l oldukları aevirlerde 
yapılacak işler belki akıllıca ola
caktır! .. 

Kitap sara)'İ 
Maarif V-ekiıleti 1stanbul<Iaki 

umumi ikütüphancleri bir araya 
lop!ayıp bir Kitap Sarayı tesis et
'?~e karar vermiş. Sekiz yüz bin 
lıra sarfilc meydana gelece1c olan 
'hu modern kütüphanenin lstan
lıul gibi bir irfıın merkezine ne 
kadar yaraşacağını söylemeğe lü
zum ,. oktur sarnnz. 

Zaten buna çok ihtiyacımız 
il arilı. Hakiki kitap severler o 

atlar 87 ki on18Tn. böyle bir sa
k~~da lirer mutena ve muhteşem 
oşe tahsil etmek adeta bir ıııay

gı borcu haline gelmiş bulunu
or I.. 

Silahlar 
Eskiden de lışrklar arasında 

~~ralanırrılar, vurulanlar olurdu. 
ılmem hangi delikanlı vurul

~.u.~: ~lanca kız yaralanmış, diye 
ıtı ıt · Fakat bu yaralanma ve 

:n.ı!mr~.~rı!' hemen hepsinde 
ı;ı mtıman, Siyeh -ebru, Zülfü 

~er,şc.n: Lebi laalgün, Perçem, 
arnzeı celiat, ç .... m· ı·· kA Ser . -. ı usun ar. 
vı endam .•. :. :gibi hep Allah 

Ya:>ıs. silahlar rol oynardı! .. 
Faka• •· d'k• ..ı. :le il ,,ım 1 1 11s... fooiahınnda 

c u nıla., silahlar <uııturn, tabnn
a, ~ustnlı çakı, saldırma .. 1 t 

Sınıflar 
Fiatlan Murakabe .komisyonu 

tuhafiye mağazalannı sınıflara 
ayırıyor. Ne olur, komisyon ke
rem edip, satıcılar gibi şu alıcıları 
da sınıflara ayın verse 1 .. 

Delki o zaman, cvfode yiye
cclc bulamıyan kimse ipek çorap
çıların pe§İnde koffllazl.. Oturdu
ğu yere pislikten girilmiycn kadın 
Avrupa esansları aramaktan vaz 
geçer 1.. Sofrasında 'SU içmeğe 
bardak bulnmıyan adam kübik 
'likör takımı sevdasına dü1111ezl.. 

Ne olur, alıcılar da sının ra ay
rılsa 1.. 

Elif çomak gibi ••• 
Üııküdardan, Bursadan öteye 

memleket röportajları yapılmaclı
ğından şikayet eder, dururı:luk. 
Bu haklı tıiki\yete en iyj cevap ve
renlerin başınn muharrir Neriman 
Hikmeti geçirmek icap ediyor. 

Z:ira 'bir gattteci sıflıtt1e mem
leket içinde dolaşırken yazdığı 
bir 'Kütahya röportajı, bu seya
hatlerin memleket işleri bakımın· 
dan ne kadar fayda1ı olduounu 
gösteriyor. Ondan öğreniyoTuz ki 
Kütahya gibi bir vchirde 6 ~ın
da ilk okul namzedi çocu'klara 
dersi bet kuruşa «Elif çomak gibi, 
be tekne gibi .•. > .metoclile anıp 
lıarfleri .öğretiliyormuş. 

Son aylarda çıkarılan, fakat 
maalesef bazı sebepler yüzünden 
muntazam neşriyatına devam 
edemiyen «Arkadaş:. adlı çocuk 
mecmuası, Cümhuriyet çocukları
na bi: hizmet olsun diye büyük 
edU> n ımnatknrlann mektebe 
nnsı1 b11§ladıkiarını, maziye ka
Tışmış hatıralar ~)dinde, yazıyor
du. 

Meğer bu ne bo:ıuna uıhmet
mişl.. Onun, tarihten yapraklnr 
gib~ bugünün ~uklannn sun
duğu bu melctep hatıralan meğer 
Kütahya .gibı şuracıktaki bir -şe-nevınd h 1_ ' ıı e ···> en ep •t.:ul ya ·1Ah Tart.. pısı sı a • lrirde yaşayıp duruyormuş. 

Anlaşıl . . . Memleket röportajlunnın füz.u-
Yar"•ı adn, l Y1 ırmıncı asrın silah muna bundan iyi bir örnek ol-

.... • sev a ı ar arası d k d" k . N . ' -l'k ni böyle .. 
1
• n a en ı· masa gere tır. erıman r ı mc-

• 1 costerc ı' . ~ • kA 1 T 
uıuııuu111111 ••• txı sayı meş ar o sun .. 

............................................................ ı 

• 

AKŞAM Sahile 7 
~ ~ ...... ... 

f KUS BAK/Şif' 

Amerikada vapur 
inşası faaliyeti 

ATLANTJK YOL 
Amerika silahlarını arttırmağa 

büyük bir hızla çalışıyor. Her 

gün yen1 fabrikalar kuruluyor, 

yent gemilerin inşasına başlanı

yor. The World Telegraph gaze

tesi gemi inşaatını tedkik ederek 

bu hususta Ş~<:'llacak bir sürat 
gösterildiğini söylemektedir. Ga
zete diyor ki: 

«Halen Amerikan bahri 1nşaat 

tezgfilılannda 14 zırhlı, 44 deniz
altlsı, 44 destrnyer, 3 mayn tara
ma gemisi, 4 denizaltı tcnderl, 
6 deniz tayyaresi tenderi ve l 
rnayn gemisi inşa edilmektedir. 

Husust inşaat te"lgahlannda 
inşa edilen donanma gemileri 
meyanında 3 zırhlı, 12 tayyare 
gemisi, 152 destroyer, 14 ağır 

kruvazör, 43 hifif kruvazör, 51 
tienizaltı ve mütenddid daha ufak 

lngiltere ile Anıerika arasında 
sefer eden vapurların takib 

ettikleri yol ve buralardaki üsler 
'Atlantik muharebesi (.ısılasız de

vam ediyor. Almanlar, Amcrikamn 
yardımını akim bırakmak için müm
kün mertebe fazla lngilız vapuru 
batırmağu. uğraşırlnrken İngilizler 
de bu Alman tasavvurlarını suya diı
şürmek için geceli gündüzlü ç lı ı
yorlar. Almanlar, aynı zamanda, 
Avrupayı Amerikadan a)ıran at
lantik Okyanusunda. taanuz üııleri 
elde etmeğe ve mcvcud olanları da 
da.ha ziyade tahkim etmeğe uğraşı· 
yarlar. 

Atlaa.tikt, büyük bir denız mu
harebesi olac.ak mı ve şayd vuku 
bulursa nerede olacak"> Mıhver ile 
mürtefikleri:: Atlantikte iiıııleri han
gileridir) 

Amerikac:!nn lngiltere) c 'e ingil
teredeı Amerikaya gıden imal yolu 

gemiler vardır. Üzerinde bi. göz gezdirılecek olursa . -
İnşaat progı-amı her kategori müstakbel harekat sahnesi hakkında ı Almanlar 1 O nisan 1940 tarihin· ı bazı jmalarda bulunmuş ise de bu 

balamından tesbit edilen vakitten bir fjkir edinilebilir. de Danimnrkayı İ!lgnl ettiler. lngil- rivayet teen iıd etmemiştir. Bu ada, 
1 tahakkuk -etmektedir. Bu ' A rikndar. harp malzemesi ve tere, bu işgalden bir ny sonra l -ıi.ki buçuk milyon kilometre mu-

e;ve ;J;;tad öze çarp- , mı:_kl.. larak hareket ed-en va- landa adasına elkoydu. lslanda rabbaı büyüklüğündedir ve hılnnda 
bılhassa şu no a ~ ini eş}~ yu 1 u .rt eye gitmek için u adası Danimarkaya tabi değil, On- ,adasında, Danimarka boğaz.iyle ay-
maktadır: Yolcu gemıler n as- pulr ar,t k~gı edr. 1 • Nc"york _ nimarka krulına bit muahede ile rılmaktadır. 

. •1 • V .. k yo u a ıp e ıyor ar. • 'd" B h • . "b 
ker na'klıye gemı enne e ~ Lnbador - Croenland - İslanda - şahsan merbut 1 ı. u ~. Si ırtı at Croenland ada mm yerli halkı Es-
gemilerinin 12 - 15 harp tayyare- İngilizler tarafından i gal edilmi~ dolayısiyle i~uct olmak uzere .. Dn- kimolaraır. Siyasi bakımdan Grocn
sine üs vazifesi görebilecek ve Danimarkanm Feroe ad. hırı - Shet- nimarka kralı lslanda kralı unva- land, bir Danimarka müstemlekc-
tayyare gemilerine refakat ede- land - B~yük Britanya. nını da haizdi. . sidir. İklimi, çok sert ve şiddetlidir. 

• . . f . . .d ki · lslarda, Danımarka kralına şah· ı j . . . . 
cek gemilere tahvıl edılmesınde. ngılız1 _ vapurlarıbn·ıtmn, kg•. ~ce er1 ı san baolı olduğu znmnnlar da dahili d nbgılıerde kadb~r .. Bkırlheşık ~merıka 

M N t Uews S·ırketı" yere sa ımcn vara ı • ıçın ma • . l d ., . I h"·k·· a uh- a u a ayn U) u e emmıyet ve· 
uazzam wpoı 1 k . b d . .. l!ı er e tamamıv e u umr n, m . ç·· k.. C 

1 
d A 

. .. · .. zeme ama ve ıca ın a tamır gor- ~ b" h .. kA · 1f k d" ahsus rıyor. un ·u roen an vrupa -
inanılm1yacak bır suratle iş gor- me.k Ü:?ere yukarıda :isimlerini soy- t~r ır 

1
• u ume 1

' edn ınBe m lA Amerika yolu üzerinde çok mühim 
. C ib an denizinde d - .. 1 "h . 1 d hır par amentosu var ı. u para- .. ı b" k d A "k mektcdır. arr C ıgm:ıız us ere ı tıynç arı v. r ır. ~ d d Al h" "d· j stTateJı.t ır no ta ır. men ·a, 

d mer .. onun a 1 a t ıng ır. b d "h . r . 
yaptığı bir seyahatten. av et Bu üslerin birbirini tnkip etmesi, Dnnimarkanın iımalinden ısonra u a ~nı~' Mı ~ c~'.n .. ~. ıne ge~mesını 
eden 27.000 tonluk lüks bır Ame- birçok hayati ~vantajlar . d~~a lslande. pı:.rlamentosu, adanın mut· ı ho goremez. Coruluyor kı Islan· 
rikan yolcu gemısı Newport arzede: kı, o dn duşmnn gemılerının lak istikliilin; kuvvetlendiren bir ta· dada~ sonra Croenland .. a~a 1• 

h k A '- t 1 d b"lm·k 1·c;=--. k 1 d · ·h · · B Amerıka - Avrupa yolu uzerınde N • · · ı·r 17 saat sonra nre atını yon ro e e 1 ~ ... kım arar a o. ıttı az etmıştır. a- . . . .. . . 
ews a gırmış 1 

• bu havalidc hava ü led kurmak b" t 1 • .• l ·1t ıkıncı muhım merhaledır. Bu ada, 
.gemi kurşuniye boyanmıştı. 11 imkanı b~luıımnsıdır. zı ecıeı 1 

jaze ederın~ gore t n~ı .~k havacılık bakımındnn dnha büyük 
gu··n zarfında da 5 000 askeri hu- rehe, s. ant. ad la a~ınl a

80 0
8

0
r
0
a ke!

1
• bir chem:-ı.iyeti haizdir. · Bu \islerin müttefiklerin elinde emmıye ı o nyısıy e , ı ı-

milen hareket etmeğc hazır bir bulunması, Norveç, l lollnnda, Bel- lik bir kuvvet bulundurmaktadır. Eıır.0t:n Amerikadan lngiltereye 
asker nakliye gemisine tahvil çika, Fram.i sahil ve limanle.riyle Croenlnnd, ucu bucağı buzlar ile uçarak giden ağır bombardıman 
edilmiş bulunuyordu. adalarını~ Almanların elinde bu- mestur muazzam bir adadır. Bir tayyareleri. Croenland"dan geçerler. 

. . t d .. k ·ıcr"ni lunmc..sındar. doğan mahzuru bir arnlık Almanların bu büyük ade.yı Bıı iki adada" sonra Atlaı:ıtik mu-
Şıı~ke • m-0 em yu gemı 1 

derece bertaraf eder. işgal ettikleri söylenmiş ve hatta harebe~ind.: Arzıcedid, Lnbrador. 
90 gun zarfında ufak tayyare ge- Şimdi bu üsler zincirini birer birer Reisicümhu B. Roosevelt de beya- Feroe adalan ve Shetland miıh"m 
milerine tahvil etmektedir. Ayni tedk!k edelim: natında, bu zannı kuvvetlendirecek bir rol oyı.:ımnğ.ı namzeddirle·. 

1 . 
...' N~~~ ~~~ zamanda şirk~t, «lndianaıı adlı 
.... ~ 35.000 tonluk zırhlıyı ve «Hor-

ner» adlı tayyare gemisini ikmal 

SViÇrede taiebeye verilen bir ders: etmek üzeredir ve sair 6 tayyare 

Yapağı 

müstahsil/erine Cadd 1 gemisi, 4 kruvazör, 5 yolcu ve yük 
. e erde nasıl yürümeli? gemisi inşa etmekte, İngiliz ve 

gü~~~1~ ~:uııannd_a talebeye sık sı"k blllerden hangllerhıin seyrüsefer ni- Amerikan gemilerinde büyük ta
lar 4!östcrıı:a~~ a~akadıır manzara- zamatına, ve hnngl yayaların nbıtn mirat yaptırmaktadır. Ticaret Vekaleti, bazı 

sayİalar üzerine bir 
RosterU dir Talebeye sık sı'k talimatnamesine uygun blr şekilde 
dar: ıC~~d~~%:ralnrda~ ~iri ~e şu- seyrüsefer ettikleri soruhnakt:ıdır. Milll müdafaa için bu şirkete 
Dıaksatıa talcıbe nasıl yurumcıı?,, Bu Haritada yirmi hatalı hareket var- verilen siparişleıin kıymeti 407 
ctoınobillerln k Ye YnYn yolcularla dır. T.alebe bu yirmi hatnlı lıarcketi kt d 

• tebliğ ne retti 
hınd arı.şık bir halde bu- milyon dolan bulma a ır. 

u!hı bir caddenin hn. . bulmah ve ogöstcrmeğe mecburdur. -=~============ 
Dıcıktc ve h:ı.rtt.nda ..... rıtası verıl- 'En çok hatalı hnrckctlcıi k"şfeden 

g~-utikleri otoma- talebeler. fazla numara alırlar. 

Japonların ha 
Pirinç ve vitaminler 

du~u soyllyen~'l'an ve takdirkfın ol
bu san renkli 1 Am.erH:alı bir doktor, 
!I> rlnç ne b 1 ns:uılann M1a niçin 

şıyor. enmrkte isr:ır <'ttiklerlne 
Anıcr kah dokt.o 

ler, bir Japon d ~diyor ki: V.tanıin-
1ed.lmi Ur B! ~ ru t:ı.r.ıfından keş
beler Ya~.J av~an üzerinde tecru
Jı:: buk.ları a olan Jap0n doktoru 

pirinç kabuğunda o zamana kadar is
mi bilinmeyen bcslcylcl bir ıruıdde bu
lunduğunu anlıyarnk buna vitamin is
mini v,ermiştr. 

Br müddet sonra meyvn ve rebzelc
ırln kabuklarında dn vitamin bulundu
ğu anlaşılmıştır. Halbuki plr!nç ka
buğu, insanlar tarafından venmeğe 
S>Jlh değildir. Bundan dolayı, insanlar 
pirinci, nyıklıy:ımk pişirip yerler. tıeşvünenıa8~~~ıfulrtnç Ylycn1erın'. 

Jı r nç 'YIYrtıl~n i annı, kabuklu 
b Ue sıklet<.'e iki d 

5~ dıCerlerine nls- Münhasıran pirinç ile beslenen Ju
tnuşahede etmiş b'\ ağır olduklannı ı>onlarbu sebepler yüzlindrn kısa boy-

.. ve u ___ m_t;;;.,ıııalı:;;;;;;;;,e~d~ed~e:.!n!:. . ..:~lt~ı .!k~a!!lı~rl!!n~r:... -'--

Harp OJduğunu bilmiyen 
B asn Robenson 

ıa;~af ;~r ınuddet evvel bir JlOSta yormuş. Pilota, kendisinin İsveçli ve 
arak ııa:nus denizinde yolunu vapur kaptanı olduğunu 1zaha çalış

huı adaya in ra ramad:ın bir meç- lnış 'Ve 12 kfi.nı.musanl 1912 1.anhtn
h"ttı ü rln~lştlr. Bu ada, Posta dcnbcri bu nd:cya diiştüğiinü, o zn-

d dır. 'Y rı olmıyan Kcrnadck nıandanberi burada. sukfuıet 1ç1ndc 
Ilı ·eınmcl 0ı;, ~ cismt de Ynlnız ~n ynş:ıdığnn söylemiştir. 
~İmdiye kn:dar n rit.ruarda ,gorülür. Pilot, dünyada b len neler -0lduf;un
lnnd1 •ı bilınlrd:ıa insanla m~ün ol- dan ve harplerden haber! olup olmıı.
hıdı~ı zaman t>lİ Tızyyarc bu ıadacığa .dığını sormuş. Asri Robensmı .!a, hiç 
C':ll1p btr nd ' ot tayyareye doğru b!rşey bllmediğlni ve alt\kadar da ol
l'e hayrette akamın ilerfledlğinl t:önnüş m~ istemedl~l.nl söylcm'~tır. Pllot, 

T>.. lnııştır. ..., b 6!I " •• 
-..u adanı., derilere t::ı.nn .no ensonu memlekeUne goturmek 

Ortaya çıknu, ve ~ il nıış olanı.k 1çln ısrar etmişse de o gene reddctınl~. 
trnı;ı Olm:ı:dı !'! iç.in l?~rdenberi de r.ılnız bir kaç kutu -çikolata ile birkaç 

sona ln*nzi- kitap geUrlbnes!ııl istemiştiı·. 

GUNUN ANSiKLOPEDiSi 

Hava kurumunun 
faaliyeti 

Ankara 4 (A.A.) - Ticar~t Ve
kaletinden tebliğ olunmuştur: 

29 :snyılı koordinasyon kararına 
tevfikan İktisat Vekiıletile müştere

llava kurumu İstanbul şubesinden: ken memleket dahilinde islenmemiş 
!'ürk hava. kurumu nanunı\ yapılan yapağının t 941 - 1942 mahsul mev
tcberrülerc ve nsli yardımcı .~ 7:a kay- simi için tesbit edilerek 1 O nisan 
dına devam olunmaktadır. Türıt hava . . A d 1 . 

· ._~ b 1 besinden :udı"ımız 1941 tarıhC'lde na o u aıansı va.-kurumu Isw.n u şu 0 • d 1 ı .,... 
].,, tt ıstanbul halkının havıı sıtasıle ra yo ve gazete er e ıuı n 

m.n umn n, . l • f. 1 ~ı 1 ·1 
kuvvetıeriml:r:e karşı gösterdikleri aln- o unan azamı ınt arı ao ayısı e: 
kal:ırdan, ,·atani hislerle yaptıkları t - Bazı yerlerde bu fiatlnnn hü
t-0berrfilerdcn umumiyetle şukranla kumetçe yükseltileceği ş.ayialarının 
b:ı.hsed!1mektedir. çıkanldığı anlnşıldığından bu şayi

Tcbenfilcrle aza tcahhutlcri, idare alarm doğru olmadığı: 
hcveUcrine dahil zevattan te~ekkul ı _ Bazı viluyctlrrde Fiat Mura
et~lş heyet.lerln miiracnntlarlle te~in 
ıdiliyor. Böylece tebcrrü ve teahhut- kabe komisyonlarınca mahalli fiat-
lerin aynı zamanrl:ı. masrafsız, daha ların, Sümcrbank tarafından istihsal 
fn.zl::ı mıkdQ.rda olması imkanları hu- miktarları için ilan olunan müstah
sulc gelmektedir. silde:ı mubayaa Hatlarından clahn 

940 yılınd:ı İstanbul v111i.yetı p:ırtl nşağı olarak tcsbit olundugu nnlaşıl
binnsında Türk hava kurumu başka- maktadır. Müstahsilin bu yüzden za
m ve Erzunım mebusu B. Şukrü Ko- rar göm:emes: için mahalli fia~arın 
çak'la Parti baŞmnı, Vali B. LütCI da Süme::-bı:.nk muba) an ekiplerinin 
Kırd:ırın huzurlle bir kon"re toplana- verdikleri fiatlara uygun olması hu-
rak ehcmmtyctll kararlar verilmiştir. d k · ı talı"nıııt veril-- susun a omısyon ara • 

Bu kararlar arasında Turk hava d·v· b"lA yapağı mli tahsilleri-
kunımunun muhasebe, tahsildarlık ıgı, . 1

• u.~~ A 

vesair servlslerindc çalışanlara verilen ne bılgı ıçın ılan olunur. 
ücretlerle zaruri m::ı.sraflıırın, kırtasl
.venin umumi tahsllatbn tediyesi ai
dat veya yüzde usulünün katiyen me
nolunması dahi vardı. 940 yılı bütçe
siııde bu saydı~mız masrarıar ve üc
retler umumi tahslll\tın nncak yiizdc 
yedisi gibi az, ehemmiyetsiz bir mlk-
dar ayrıl:ımk temin olunmuştur. 

Erzurumda Atatürk 
günü 

Türk hava kurumu İstanbul vilaye
ti şubesi müdürü B. Yusuf Rıza. Oran 
tarafından verilen Izahatt.a, 1d:ıre he-

A K V A R • yetıerlnln müraeaat1arlle teberni ve 1 U M teahhiitler temin c}'lemek mesaisine, 
ı muhterem taclrler!mh:den blr kısrnı-

Erzurum 4 ( A.A.} - Dün Erzu
rum !ular. Ebedi Şef A~atiirk"ün Mil
li kurtuluş 11nvaşma b:ışlamnk için 
buraya geli~lerinin 22 nci ytldönü
mii büyük tezahüratla kutlamı lar 
ve !!ÖZ alnn hatipler bu hndis tın 
büyük değerini tebarüz ettirerek 
Atatürk"ün aziz hatıra 1111 anmış

lardır. Z?lllrde bir nkvarlum ~-..ııa....,ı,...,.,!': l.d d lştir"k le ele Inn t"nhhüt Bu krllme l • u ...,.. ":"~· po 1 clddlr. Bahri l:\boratuvarl:ırda da nm a .. ey ın r "• ~-
cclen oınqua: d~n~ce csu1> mana.sına akvarlunı'a lhtlynç vardır. Monnko'da ve tebernilerini anulnrile, vatani his-

Tatlı vrya t~lu ~~·da y b t Oseano grafik müzesinde dikkate şa- .!erinin 1C3.batı telakki ederek csir-

Merasime btııatın yaptığı bir ge
çit Tesmil'! nihayet verilmiştir. 

-·-eya hayv 1 ~ıy~ıı ne a yan blr akvar:ıum vnrdır gemiyen zevat.a teşekkür olunmakta 
1 ra n an muhatarn ('den kap~ · vr. şu cihetıerde ehemmiyet.le tebarüz Münakalat Vekilimiz 
ıııı.sn: bb lnnn bulundn~ rnuze bi- .... cttırllmcktcd!r. 

Ev oyJe denir. Evlerdeki balık knvnnozlnrı akva- Buyük ve d~n-ınık t.ıcaret merkezi serefine J3asın birliğinde 
ad l rd ki balık kavnnoz.ıannn da bu ıiıım'un en b:ısit şeklidir. Bunl~r. dal- olnn istanbulda, sapın t::ıclrlerimlze • çay zı·yafetİ 

verıur. ~a .!htln1ıım ister. Kışın suyunu. her ve değeri!, hnmiyetu vatandaşlamnı-
~1~cllınenin fransızc:w nquarlum ya- gun bir kere, Yıızın ise her giuı iki defa za nyıu zamanda müracaat.o. lmkii.n Münakala. Vekilimiz Bay Cevdet 

değlşUrmel!. Bunu bir sifon vasıtasile bulunamıyor. Azami gayretle, sıra ve Kerim İnc:eda}ı Trakyadaki trıkik 
Yı.~~~~~m. muhtevnsına g6rc, küçük yaparak, balığı muhitinden çıkarma- tedriç usulune göre müracaat mecbu- ve teftişlerinden clönmü tiır. Vekil, 
kc fcdU uyuk olur. Tnmnm1." yent mış olmalı. Her lmft:ı, a.,kvarlum'u bir r!yrtinde kalmaktayız V? bu vatan buglın snat on yedid"' Bnsın Birliği 
&aki 1 ınlş Yahud garip killi deniz kere iyice yıkamalı. Fakat bu esnada borcunu cdcmek şerefınden hiç bir mm taka me. kezine gelecekler ve e-
dilen erin! nhaliyc göstermcx maksa- balıkları başka bir kaba naklederken vatandaşı mharum bırakmamak için 1 fi . ·ı d h b 1 
aUı e~irlcıdr fenni akvnrium'Jnr tr- elle tutmamalı, bunun içln kutuk bir' son günlerde radikal, şumunu tedbir- re er.ıne ven ea çay a azır u u· 

\r. Bun\ann en meşhuru Na- kepçe <a~) lrullanmalı. , lcr de a~ bulunmaktayız. nacaklardır. 

Ankarada Devlet konserva•uvnnnın ilk mezunlnrınn evı. elki gü..--ı 
diploma tevz.i edildiğini, bu mern!!İmde Cümhurreisinin de bu)unduğunu 
yazmıştık. Yukarıdaki resimde Mnnrif Vekili B. Hasan Ali Yücel, 
Milli Şef ve hükümet erkanı ile diğer davetliler karşısında nutkunu öy-
lerken görünüyor. 

Yiyecek 
• mad e erı 

İzmir, fiatlerin yükselişi 
üzerine Vekalete 
müracaat ediyor 

1zmird~ çıkan Anadolu gazetesi 
yazıyor: 

Vilayet fiat müraknbe komisyonu 
son 2ama.."1da her türlü zaruri ihti· 
yaç maddelerinin gayri tabii ve se
bep~iz fiat tertf fülerini göz önünde 
bulundurarak bu hususta esaslı ted· 
kikat yapılmasını ve neticenin Ve
kale.ft bildirilmesini muvafık gör
müştü~·. 

Komisyon, son defa yaptığı top· 
lantıda, Iiat mürnkabe bürosu em· 
rinde çe.lışan memurların çarş1da 
yaptıkları tedkikat neticesinde ve
rilen rapor üzerinde görü~melcrde 
bulunmuştur. Bu raporda yiyecek 
maddelerindeki fiat artış nisbetleri 
etraflı bir şd:ilde kaydedilmiştir. 

Komisyon yiyecek maddeleri fiat
lerinin daha fazla artmalnrınn mey
den bırakmamnk için, bu kabil 
maddelerin normal zamanlarda top-

iz 
akv 

Kültürparka yapılacak 
akvaryom için hazırlık· 

lara başlandı 

İzmir 3 - lzmir belediye reisliği, 
Türkiyed • ilk olarak Ki.iltürparktn 
'\'Ücuda getirilen hayvanat bahçesi
nin gördüğü alakayı nazarı itibara 
alarak bi akvaryomun do tesisini 
lcararlnştnmıştır. 

Bu işi ve lzmirde balıkçılık işlerini 
tedkik etmek üzere Münakalat Vc
kiildi balıkçılık mütehassısı doktor 
B. Kemal Bayrakçı şehrimize gel· 
miştir. 

Bdediye reisi doktor Behçet Uz, 
doktor Kt'mal Bayrakçı ile Kültür
pa.rka gi-ierek akvaryom tesis edile
cek sahay! birlikte gözden geçir
mişler ve bu me'llZU hakkında mii
davele. cfkiıTda bulunmu lord·r. 

B. Kemal Bnyrakçı İzmirde b:ı
lıkc;;ılık mevzuunu da yakından ted
kik edecek ve bu hu usta icabeden 
rnporları ha.zırlıyncaktır. 

•••••••••••••••••aea•••••••••c•••••••••• tan ve perakende satış fiatleriyle 
kfır nisbetlerinin ıedkik edilmesini. bildirilecektır. Mürnkabe komisyo• 
Ticaret odası tarafından da bir rn· nu Vel-:ii.letin vereceği direktife gö
por verilmesi.,i knrarlaştırmıştır. re fiatlerin yükselmes~ni önlemek 

Tknet odasından rapor ve mü- ıçın e•ıaslı tedbirleri kararlaştı• 
talaa gelir gelmez vaz.iyct V ckalete 

1 
racaktıı. 

• 



• 

Sahile 2 5 Temmuz 1941 

eıuıne o 

HER AKŞAl\21 
BİR HİK.:\YE Komşu delikanlı 

Murnd Tnhir, son günlerde derin ı -Ben, seyo.ha.tc çıkacaı;-ım. - de-

'rıiti19MJ~Dfflftl 
B .. k" ·ır k"' I · 1 ORDULARI DURDURAN KADIN ugun u mı 1 ume maç arı Tefrika No. 176 Yazan: ISKENDER F. SER~ 

blr duşunceye dıılnuştı. dl. 
«- şu delikanlıyı tn.nıyncağım.- Tn- Bari, yenı kontrat zn.mnnına kadar, H b• M k kı } Ancclos gülerek sordu: 

nıyncağım amma kim olsa. eerek? ..• ı B~rsada, Ankara.da, şoyle blr dolaşsa-. ar Jye Ve aS espOr ta m art - Blrlnl mi anyorsun, aslanım? 
diye duşüniıp duruyordu. Iki gün sonra hnreket edecekti. - Hayır. Kimseyi aramıyorum. Nl-

Boyunn zihnini yoruyor, blr türlü Öte~ri almak üzere çal'Şlya. glttl du••D şehrı·mı•ze geldı• çhı sordun? 
için içinden çıkamıyordu. Eve döndilltü sırada, arkasından bir - Bir ynbancıya benziyorsun dn. 

Pencereden bakıyordu: Knrşı apar- ::.damın kendlslnl takip cttlğlnl sezdl Yabancılarn y:ırdım etmek vazl!em.lz-
tımnnın alt katına giriyor, çıkıyor. Dönüp bakmağn dnhi cesaret edeml- , dir. 
Gene giriyor. gene çıkıyor ... Kim bu yordu. Milli kiime maçlarına bugün can. - Ben, mlsaflrpcn·er olduklnn için 
ndam?- Kim? otuz beş yaşlarında kn- Nihayet, om~no. bir el değdi. Şeref stadında devnm edilecek ve 6 Temmuz pazar: Bizanslıları çok severim. 
dar vardı, s1yn.h snçlı, sly:ıh gôz.lü, ge- Titrey~rek dönilp bnktı. Maskesporla Fenerbahçe. Galata- Fenerbahr.e stadı·. Saat 15 30 - Nerelisin? 
niş omuzlu yakı ıklı bir insan... Can duşmruııl Y ' - Eskiden Akdenlzllydlm. Şimdi 

- Pnkat ki~?.. Ferdi Lütfullah_ sa.rayla Harbiye takımlan kar- Galatasaray- Maskespor. Hakem: Edlmellytm .. 
NlhayE't dayanamadı. Kapıcıya sor- Kekeledi: . şılaşacaklardır. Milli küıne maç- Adnan Akın. Saat 17,30 Fener- - Edirneye mı gideceksin? 

du. - Vallahi. .. Ben ... Bu lşl tstcml3 e- • _ Evet. İki gün sonra Edirneye g1-
...:_ Ferdi Llitfullah bey_. İzmirli im.iş. rek yaptım. .. Sonradan çok pişman- lan zarar ettiği için bu sefer Har- bahçe - Harbiye. Hakem: Selft.mı deceğlm. Sen ne iş yaparsın? 

s:ı.n Allzadelerden.. lık duydum. biye ile Maskespor takımlan An- Akal. - Ben, kralın aslanlarını besler, 
Murad Tahir yerinden sıçrar gibi Delikanlı, gillilınsed~. karadan ehrimize gelmek üzere onlara b:ı.kanm. Gllndüzlerl de Uca.-

bir hareket ptı Bereket versin ka- Hcrhnlde bu tebessum .şeytani ve Ş s· •k} t ·· b k } - reUe uğraşırım. Mnl alır satarım. 
pıcı bunun farkı~a varmadı. hainane bir gülümseyiş olacak ... Za- seyahat paralarını futbol feda- ııı e musa a a arı _Kralın çok aslanı var mı? 

- Bu h<!rifln kötü bir herif olduCu- llm kntlller, şlkfı.rlıınnı ellerine geçir- rasyonundan nlınışlnrdır. Milll İstanbul bisiklet ajanlı6rından: - Hepsi yirmi ilci tane. Bwtlann 
nun farkına varmıyor musunuz? .. Yü- dikleri vnklt, nLlkam nlmadan evvel, .. . . - 1 r.1711941 ·· - fklsl benimdir. Zengin bir lns:m olsay-
ziınde meymenet yok .. - Niçin evl ken- hep böyle zalim zalim sırlnrmış. kümenın şampıyonu belll oldugu - u pazar gunu sa- dın, bunların birini sana s:ıtnrdım. 
dis!ne verdiniz ... Ben tutardım... Şimdi hn.nçer belirecek... için bugün ve yann yapılacak bahı saat 9,30 da sırf mükellefler Snlde bu ad:ınıdıı.n hiç de şüphelen-

- isteseydiniz boş daireyi size ve- Saplanacak... _ _ olan knrşıl~alar puan cetvelin- arasında Mecidiycköyü ile Hacı- mem~tl. Aslan l!Lrını duyunca, içinde 
rirdllt beylm ıı.nuna, ne yapacaksınız!. - Ben! affedin, kuçuk bey .. , - diye .. . . . d .d. 1 şöyle bir merak uyandı: ıPad~:ı.hın 
Hem 7nllahl Ferdi Lütfullah bey hiç ynlvarmağa başlıyor... de muhım blr değ1şıklik yapacak osman tepesı arasın a gı ıp ge - aslan, kaplan meraklısı olduğunu bllJ-
de fena adam de~ll ... Altı aylığı peşin Delikanlı da heyecanda... mahiyette olmadığından ehemmi- me suretile 21 kilometrelik bir ya- yorum. Gelibolu muhaflZl kendisine 
verdi.- Bekdr oturduğu halde kadın - Fakat, beyefendi, o meseleleri yetini kaybetmiştir nş tertip olunmuştur. bir kaplan hediye etti. Bm de bir as-
filfı.n getirmiyor_ Ayya.şlığ'ı yok. Çok unuttum ~ile ... Size tnmalle başka blr . . .. l fl b lan götürsem, klmbll!r ne kadar mak-
iyl bir çocuk.. Lş için muracaat ediyorum_. Bu müsabakalar daha fazla 2 - Mukcl e er u yanşa el- bule geçer .• 

Iyl çocuk mu?... - ?.. Ankara takımlarının son zaman- lerindeki mükellefiyet vesikasını ve Ancelosa. sordu: 
Aman yıırabbl.. - Kızınızı ıstıycceğlm_. Sevlş:lyo- larda - biraz geç olmakla bera- ibraz etmedikçe giremezler. - B.r aslana ne istersin? 
M d Tahlri dlzlcrln1n b:ığı ç&Lü ruz ..• Bu izdivaca mfmi olmayın.. - Elll venedlk ôukası .. 

lüyo~:. n - Nn.klcdcn: lfııUcc Süreyya ber - fonnunü bulduğu ciheUe 3 - Aynı gün saat . ı.o,30 ~a _ Bu para ile insan bir esir satın 
Kapı karşı ı:omşusunun kim oldu- İstanbul takımları karşısında ala- aynı yol ve mesafe dahılınde bu alabilir. 

ğunu nnlamı tı .. R A · o y o cagı~ netice bakımından teklp e· sene 1stanbul yanşlannda birin- - Çok mu buldun. Bir aslan, on 
esirden daha kıymetlldlr. Esir paza-

Hem de ne anln3ış_tı bu, yarabbi!_ dilecektir. ellik, ikincilik ve üçüncülük ka- nndan her zaman esir s:ıtm almak 
Ferdi Lütfullah ... Öyle mi? .. Izmlrll... G 1 tasar ile F bah amış olan ve mükellef ol- mümkündür. Fakat, nslan pazarı yok-

Snrı Allzadclcrden ... Aman ynrabbi_. 1 1 a a ay ener çe zanm tur. İstediğin zaman bin duka. altını 
Murad Tahir, onun bab:ı.sının ne kn- Bugünkü program klüblerini puan bakımından hiç mayan bisikletçiler arasında ikin· versen, bir aslan bulamazsın! 
dar malı var .. a hepsinin altından gir- bir suretle alakadar etmeyen bu ci bir müsabaka tertip edilmiştir. Saidenln koynundo. parası vardı. A3-
m~. ustfüıden ~:kmıştı... Biçarenin ö~ıe ve ak!l:t 1 t- lıını satın almağn karar vermişti: 
intihar etmesine sebep olmuştu ... Bu ,,.. m müsabakaların zararla kapana- 4 - Yarış ara muayyen saa - Peki, dedi, bir tanesini alacağım. 
hıldise cereyan ettiği sırnlard:ı :ıncak 13,30 Program 19,30 Ajans ha - cağı tahmin edilmektedir. Bu- lerdc başlanacağından geç kalan- Faknt, bunu Edlmeye kolayca göttire-
yirmlsl.ne bas:ın bu Ferdi de: 13,33 Türkçe Pi. berlerl günkü müsabakalara Maskespor ıar müsabakalara iştirfik edemez- i::ıillr miyim? 

- Babamın katlllnl öldüreceğim_ 13,45 Ajans ha. - 19,45 Çifte fnsıl Ancelos omuzunu silkerek güldü: 
Ahdım olsun ... - demiş._ herler! 20,15 Radyo gaze- - Fenerbahçe knrşılaşmnsı ile sa- ler. - Bundan kolay ne var? Ben bir 

Bu soz, Murad Tabirin hayata atıl- 14,00 Rlyn..<"Ctlcüm tesı at 15,30 da başlanacaktır. Fut- 5 - Her iki yarışta birinciden demir knrese koyanın. Kervan yerine 
masına. p:ı.rlam'.l.SUUl. sebebiyet ver- hur bandosu 20,45 Unutulmuş bol ajanlığının bu maçlara aid üçüncüye kadar d~rcce alanlara kndar getiririm. Bir arabaya yerleştl-
nılştl. Ve işler sarpa sarmasından da- 14,45 Türkçe Pi. şarkılar . . .

1 
kt' rlrlm. Sürücüler onu Edlmeye kadnr 

ha tezi yok, hemen fırlamış. istanbula 15,00 Dans müziği 21,00 zırant Tak. olan teblığı şudur: birer madalya ven ece ır. z:ıhmet.sızce götürürler. Hergün hny-
eelm4f,l. Iz!nl kaybetmişti. Artık şu pllk 21,10 Dinleyici ts- İstanbul futbol ajanlığından: 6 - Koşuculann hazırlanmış vanın atzına blr parça et atmaktan 
Ferdi Lütfullah belasından kurtul- 18,03 Kanşık şar- tekleri Şeref stadı: Saat 15,30 Fener- olduklan halde yarış yerinde ha- b~a kiilfeti yok. 
muştu. kılar 21.40 Konuşma Ah b 1 1 i · 1 i i h - Pekllla. Satın lllıyonım. 

Ne telllkcUl bir tesadilftil k1 bu, işte 18.30 Memleket 21.55 Salon orkes- bahçe - Maskespor. Hakem: - zır u uruna an ve sım er n a- - o halde satılık aslanlanmı bir 
oğlan dönmüş dola.şmış kendlslne Postası trası met Adem. Saat 17,30 Galatasa- kem heyetine kaydettirmeleri la- kere görmellsin! sırı koyu san .. d!ğe-
komşu gelmişti... 18,40 Caz orkcs- 22,30 Ajans ve pa ray _ Harbiye. Hakem· Şazi Tez- zımdır. r1 çok tüylü ve fazla esmerdir. 
Olmuştu olacaklar... trası ra borsası · • - Madem k1 görmek lazım. Müm-
Acaba bUip tc mi geldi?.. 19,00 Konuşma haberleri kiınse göreylm .. hangisini be!;cnlrsem, 

Takip mı cttl~... 19,15 Caz ork.cst- 22,45 Salon orkes- Bandırmada mu·· sabakalar onu kafese koynr. Ayvansaraya gön-lıdnl mi buldu?. derlrsln. olmaz mı? 
Yoksa, sırt tesadüfen mi?-. rnsı trnsı Saide sevinçle koynundan parayı 
Hayır, te~duten olmıyacnk- Zira, çıkardı: 

delikanlının kendi penceres\nc doğru yer deg" icr.tirecek - Iştc .. 1stedl{;ln dukalar bumda. 
baktığını göniyor.. :ı- Aslanı görünce veririm. 
Şimdi, Murad Tahir yumuşamış, lh- kiracılara tavsiye! -Ancelos: 

lyarlamıştı. Eskisi Clb!, aslnnın ağzın- - Haydi gidelim .. beğendikten son-
d1n kısmeti alacak yırtıcı kuşlardan Akşam'ın KOCOK lı.AN- rn pamnı alırım. 
de 'idi. Mucadelecı kablUyetı azalmış- LARJ"nı dikkatJ,. okursanız Dedi. Ancelosun adamları arkadan 
tı. Bu derd, ona fena halde tesir etti. kendinize en elverişli yurdu gellyordu. 

Kızı: Yu-rüdüler .. yorulmadan bulabilirsiniz. 
- B.ıba ... S:ına ne oldu?.- -diyor. - Ancelos Aynsofyaya kadar Saide ile 

Rer.gln san. Ellerin titriyor. Konuş- şuradan buradan konuştu. 
muyorsun. Dalma duşüncellsin.. - Kervan iki gün sonra hareket 

- Insan elbette bir şeyden olecek... A ş M edecek, değil mi? 
Benim de derdim bu galiba._ - diye K A - Evet. Ikl gün sonra .. 
şakalaşmak istiyor. - Ben o.slanı. bu akşam o:tıılık ka-

ı;akat Hltlfe, acı acı, dudakların- rarınca kafese koyar, Ayvnnsarapa 
d:ın dokülilyor. Abone ücretleri gönderirim. l{crvanın hareket edeceği 

Birdenbire akslleşlyor: saate kaclar ndamlanmd:ı.n biri ona. 
- Bu mahalleden taşınmak lstiyo- Ttlrklve Ecnebi 1T.. d b. h bııkar. 

rum. ~ uzmc yanşın an ır sn ne Aya.sofyayn geldlklert zamnn öğle 
- Nl~ln? seneme vak-ti olmuştu. Snrayın arka kapısı 
- Havası yaramıyor... 6 Aylık 

1~~~ ku~ş ~~~ lt~ru~ Türk sahillerinde knbotnj hakkı- na başlanmış, birinci ve ikincilere önünde konuşuyorlardı: 
- A ... Niçin, baba? •.. Benim bütfin s Aylık 400 800 • nın denizcilerimize verildiği g\iaün mütenevvi hediyeler verilmiştir. - Kral, aslanları sattığını duyarsa, 

nnbaplanm bu semtte .. Kntiyen arzu ı Aylık 150 : • 1 6 neı yıldönümü Bandırmada me- Müsabakalar: Küçükler arasmda bir şey söylemez mi? 
etmem .. Kntlyen.. -,_.;------------~ resiml: k•ıtlandı. Evvelden hazırla- 50 metre serbest, bu müsnbakaya - Hnyır. Çünkü - dedim ya - as-

Kızcaıı.ız nr.ıama"·n b""lndı. Posta ittihadına dahil olmıyan ·b· . 1 7 1_ k 100 l:ınlardan iklsl br.nlm malımdır. Ye-
" t> b ....,.. nan progrnm mucı ınce merasıme .:üçü yüzücü, metre ser-Eyvft .. lnr Ol'"'•~.- Evl"dını da k•-- -neb1 memle .. etler• 8enellıı.t• rlm olmadığı içln, otekilerin yarun-ıM• ...... •· " ~... ~v " • 

6 
• saat 1 5 t., başlandı. bestte c; yüzücü, 200 metre serbestte d t t 1 ı t maz ... Tns:ıvvurundnn caydı ... Bu 1.şb1 3800 altı aylııtı 1900, Oc aylıltı :ı u uyorum. Geçen erde b r ane 

içinden nasıl çıkacak!. • 1000 kuruştur. Bütün Bandırma halkı sahile top- 7 yüzücü, 400 metre serbestte 4 yü- yavrusu vardı; bu ya~ruyu bir prense 

S ı..ftk lanmı:tı. istiklal marşını müteakip zücü, 111rt üstü 100 metreye 5 yü- yirmi dukaya satmıştım. O ne kadar 
o ...... tn yürürken, so~k terler dö- Tclcfonlanmtz: Başnmharrlr: 2056 h ı f kk' il fı d b" ı 00 k b v 1 6 sevimli bir mft"lüktu bll-n. kuyor. Her an, bir kapının ku .. rtulu- t mu te i teıc ü er tara n an u ı- zücü, metre ur aga amaya ..,., .,.. 

J Yan l$1crf: 20765 - dare 20681 ı k d ı T k y ı d" k ğundan Ferdi Lütfullahın belirerek Mfillilr: 20497 deye çe en vnze i miş "'e ür yüzücü iştirak etmiştir. ağ ı ıre ••• 
boi'\'rüne bir bıçak saplıyncaı:;'lnı s:uu- denizcileri nnmına bir hatip tara- ve ördek kapma müsabakasına ayn-
yor. Ccmazllahır 10 - Hızır 61 fından heyecanlı nutuk irnd edile- ca 1 00 e yakın yüzücü iştirak et-

Gölc:yüzünün yere 
düştüğü gün ••• Hulasa, he.yat, hayat olmaktan çık- S. İm. Gii. ~- İki. Ak. Yat. rek kapıtülfısyonlnnn ilgası, Türk miş ve alaka ile takip edilmiştir. 

tı... E. 6.3l 8.50 4,34 8,34 12,00 2·02 ticareti bahriyesinin inkişafı ve Gençlik klübi: kikleri ve şnrpileri Sarayın zemin katında bir odada 
Arada sır:ıda, pencereden bakıyor... Va 3 17 5 34 13 18 17 18 20 44 22 4 • . oturuyorlardı. 
Oıı.ı · ' ' · · ' ' Atatürkün ve Milli Şefi'n Türk de- arasında tertıp edılcn yarı~ da çok Ancelos·. 

ı.; nn, onu gw.etıemekte... d·-· k h h d b ı 
«- PHi.nını zihninde hazırlıyor... İdarehane: Snbıf\11 ctvan nizcilerine ver ıgı ıymet ve e em- eyevan uynn ırmış ve u suret e 
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_ Vezir Dlmltriyos bahçeye !nm!.ş. 
İ{;tm tamamdır_.,, diye düşünüyor." Acımusluk sokağl No. 13 miyet tebarüz ettirilmiştir. meraklıla. güzel bir deniz günü ge- Şlrndl nerdeysc yukan çıkar. Biraz 

Bir gün, kızına: Bilahare muhtelif deniz sporlan- çi .. miştir. bekliycllm, 

Tefrika. No. 125 

Giizel GOZlii Kız 
Aşk ve macera romanı 

Doktor Rauf Tuğrul, o anda bir 
tereddüt geçirdi. 

Muhaverenin bundan sonra ala
cağı şekil pek müşküldü. 

Vehbi Feridun: 
- Sanırım ki, bütün şerait. ev

latlarımızın istikballerini temine el
verişlidir ..• - diyordu. 

- Ben de böyle dü~ünüyonım. 
- Buna rağmen henüz kat'i su-

rette söz kesmiş değiliz. 

- Arzettiğim gibi ben de hemen 
cevap vcrebil'!cek vaziyette deği
lim... Düşünecek zamanımız var •.• 

Nakleden: (VA • NQ) 

sonra. C:loktor Rauf Tuğrulun halin
de bir he,1ecan, bir fevkaladelik be
lirdiğini İçin için seziyor, bunun se· 
bebi.-ıi uılayamıyordu. 

Bir sual daha sordu: 
- Bu izdivaca ciddi bir mani çı

kamaz.. değil mi> 
Gözler dalgın, alın km~ık, Rauf 

Tuğrul cevap verdi: 
- Gayet hususi bir vaziyet var ..• 

Onu dıı. nazarı ib'bara almak icap 
edecektir... Bunu oğlunuzla görür 
meyi dü~ünmü~tüm ••• 

Bira::: sustu. 
Devamla: 

- Kızınıza taalluk eden bir hu- laşamamıza imkan tasavvur edile-
susiy~t mi> 

- Öyle bir hususi vazi.ret ki 
bizzat Aliyenin bundan haberi 
yok... Niçin gizleyeyim, bunu öğ
renmek. sizin de. oğlunuzun da ve· 
receğiniz kararlar üzerinde müessir 
olabilir ... 

- Bunu şimdi bana söyliyebilir 
m?ııiniz. beyefendi) 

- Evvela Burhanın blS'lu öğren
mesi lazıır. gelmez mi} 

- Fer~: bir şey mi bu) 
- Tdakkiyt bağlı .•• Sizin ve oğ-

lunuzu:ı telakkilerinize .•• 
- Siz de, zevceniz hanımclendi 

de hu izdivaca razı olduğunuza gö
re, artık maniin ne olabileceğini 
beyhude yere düşünüyorum .•• 

Vehbi Feridun: 
- Çok geçmez. her şeyi öğrenir

siniz! - dedi. 

mez. 
- Bahsettiğim mevzu etrafında 

sük\itum uzun sürecek değildir. 
- Pekala... Mademki öyle isti

yorsımuz, öyle olsun... Diğer cihet
ten benim size söyliyecek bir sırrım 
var ..• 

- Bana mı) 
- Evet, doktor bey ..• Bir itiraf .•• 

Zaruri bir itiraf .•. Sizinle şahsen he
nuz tanıştım. Az görüştük, az konuş
tuk. Fakat bu kısa muhavere esna
ııında da nasıl bir adam olduğunuz 
hakkında kanaat sahibi oldum. Öy
le umuyorum ki bu söyliyecelderim, 
vereeegınız kat'i karar üzerinde 
menfi bir tesir icra etmiy~eektir. 

- Buyurun. Vehbi Feridun bey. 
Sizi dinliyorum... Emin olunuz hiç 
bir şey, oğlunuz hakkındaki tevec• 
cühüır.ü aarsamıyacaktn. 

Doktor, gayet tabii bir ifadeyle: 
- Bunu biliyordum 1 - dedi. 
Vehbi Feridun, hayretle başını 

kaldırdı: 
- Biliyor musunuz) Bu habe

ri size kim verdi~ 
- Bizzat Bürhan... Annesinden 

nikahsız doğduğunu ve annesinin de 
vefat etmiş bulunduğunu söyledi. 

- Allah Allah... Bürhan size 
böyle bir itirafta bulunduğundan ba
na bahsetmemişti. Bunda bana te
kaddüm ettiğinden dolayı pek mem
nunum... Demek ki, maniini önce
den bildirmiş. projesini arkadan 
söylemiş. 

- Oğlunuz namuskarlık timsali
dir ... YıUnız bu hlidise. onu daha 
ziyade sevmem ve kendisine kolla
rımı dahı:. ziyade açmam için kafi 
sebeptir. 

Malikenin kocası: 

Diyerek Sa.ideyi lfı.fo. tutuyord' 
Halbuki, Ancelos, blr aralık dJŞn~ 
çıkarak, Dimltrlyosa: cSaideyi sa~ 
k:ı.dar getirdim. Biraz sonr4l. t~ 
düşüreceğlm.ıı dJye haber göndcrınır 

Saide, Ancelosa soruyordu: et 
- Bana vereceğin aslan dişl mi, 

kek mi? 
- Erk k .. 
- Ne ynzık. Hiç yavrusu olımync'! 
- öteki dişidir. Paran vars;ı, ö"" 

kini de satayım, Birlblrlerlne ~ olııt' 
lar_ yavrularlnr. 

- Ona ne istersin? ....1 
_ Uyuşuruz. Fnknt ~ı aslan ~ I 

pahalıdır. 
- İkisine birden yuz vened!k df' 

kası vereyim. 
- Pekti.ld. Hatırın için bu işi yıı~ 

cağım. Mııdenı k1 padişaha hcd•r 
edeceksin.. çift olmnsı lazım. 

Ancelos ayağa kalktı: 
- Soo biraz otur burada. Ben gidi 

onları yuvnsındnn ayırayım .. Bir ıtaf" 
se koyayım. Sen lklsinl bir arndıı. fi 
kafes içinde görürsün. Onları ıııır 
hakkak ki seveceksin 1 Zira çok scvtııl' 
ıı mahlüklıı.rdır. 

Ancelos bunlan söyler söylemez " 
dadan çıktı. 

Saide büyük bir ltimndla koynu#' 
dnn paralan çıkarıp saydı .. minderi' 
iietunc koydu: 

- Ancelos altınlo.n görünce scvııı_r 
cektır. Para canlısı bir adama ben~ 
yor. Afrika.dan Blzmısn kadar getir> 
len aslanlar elli dukaya değil, yüz ~ 
dukaya bile satılmnz. Ancelos bun1'1' 
klmlılllr nerden ele geçirmiş. .Heli 
Edlmeye götUrürsem, padişahın ıı• 
kadar hoşuna gidecektir. Çırt ol~ 
daha iyi blr tesadüf. 

* Ancelos dışarıya çıkar çıkmaz pl• 
mltrlyosa koştu: 

- Onu, aslan satmak bahnncsi18 

buraya kadar geUrdim. YecUkuleY' 
götürmek lmkanını bulamadım. aeJI 
bir kere tur:nğa düşiircllm. Ond..0 
sonra ellerini bağlar, istediğimiz yeri 
götürürüz. 

- Şimdi ne yap:ıcaksın Anccıosf 
O, yaman bir kadı:ıdır. Dlkkat et. ıdı 
senı yere vurmasın! 

- Kabil de~ll. Beni kimse yere 'VlJ' 
ramaz. Her türlü tertibatı aldım. on.d 
bir aslan knfesinin içine dUşüreceğltn• 
Ve kafeste hapscde~ğlm . Ondnn son• 
ra nasıl emrederseniz, o suret!e hare' 
ket ederiz. 

- Çok aH'ı.. Zaten o da nncak böY1' 
bir kafese yakışır... Ben bir kennrf 
glzlenlp onun kafese d~'"lllCSlni &ef' 
retınek isterim. 

- Yan koridorun üstündeki pence
relerin arlmsında S!lklanıııız_ m.zıtıl 
indiğ"imlzl görünce knlkar ve \!z:tktııO 
seyredersinl.z. 

Dlmltrlyos, bir kale fethetmiş guıl 
seviniyordu. 

Saide tuz:ığa düştükten sonrı:. kral• 
gidip müjdeliyccek ve: 

- Akdenlzin bu meşhur kadın hn1' 
dudu kafese ~irdl. • 

Diyecekti. Imparator onu kafestl 
görürse hiç şüphe yok ki çok memn\%11 
olacı:.ktı. 

* Ancelos he~ şeyi hazırlndıktnn ~ 
('trnfı ad:ımlarllc iyice sardıktan son
ra, odasına döndü. 

Saide ayakta bekliyordu. Ance1osıı 
ı;örunce: 

- Haydi, al şu paralnn .. 
Dedi. Il:lncl aslanın bedelini de ödt-

dl . 
Ancelos altınlan 'tlrcr birer saynnıl 

aldı, koynuna yerlE $tirdi. 
- Artık zengin ol1um demektir. Al· 

ln.h senden razı olsun Aslanlarımn çol 
muşteri buldumdu nmmn, iyi bakll" 
mazlar diye acıyor ve bir turhi s:ıta" 
nuyordum. Sen onlan madem ki p:ı• 
dl.şaha hediye cdecekslıı_ ornda bel"' 
halde iyi bakarlar. 

- Hlç şuphe yok, Ancelos• SakJJ1 
merak etme.. p:ıdl.şah \'ahşi hayvntı 
meraklısıdır. Geçenlerde de OellbO' 
ludan kendisine bir kaplan gondcr· 
m!şlerdl. Çok makbule geçmiş. Onunla 
me~ul oluyormuş. 

(A rkıısı var> 

Fakat ona mukabil, müstakbel geli• 
nimin hayatı etrafında bir nevi sır• 
rın da bulunabileceğini aklıma ge
tirmemiştim. Bundan dolayı azıcık 
hayretteyim... Maamafih, arzunu• 
neyse öyle olsun ... Eminim, ıöyliyc
ceğiniz sır ne olursa olsun, <-ğluın. 
kendisi için emel olan bu izdivae• 
dan vaz geçmiyecektir. 

- Acaba~... Böyle mi düşünür• 
sün üz, Vehbi Feridun bey) ... Bunull 
böyle olmasını bütün kalbimle t&" 
menni ederim ... 

RCS'Sam kalktı. Hünnetkarane bit 
selam vererek: 

- Müsaadenizi rica ederim-·• 
Artık ben gideyim... Vereceğini• 
haberi. büyük bir merakla hckliyO" 
rum. 

Rauf Tuğrul: 

- ÖyL, efendim... Ben de esa
sen sizi sı.decc oğlumun düşüncele· 
rinden haberdar etmek istiyordum ... 
B5ylece prensip itibarile mutabık 
kaldık demektir. 

- Fakat sizde de oğlunuzun saf 
:bakı,larını, temiz alnını gördüğüm 
için düşü~cenıi size de söylemekten 
c;-ekinmiyeceğim ... 

Rauf Tuğrul: 
- Müsaade edin de ısrarda bulu

nayım 1 Siz nasıl kızınızı severseniz, 
ben de öylece oğlumu seviyorum. 
Siz ve ben, bu iki genem istikba1le
rini avuçlanmızın içinde tutuyoruz. 
Gayet ustalıkla. ayni zamanda sa
mimiyetle harelcet etmeliyiz. Hele 
muhatabımız biribirimiz olunca an-

- Beyefendi, demin bana, keri
mer.iz hanımefendinin bir... özrün· 
den... affedersiniz, mahiyetini anla
yamadığım bir özründen bahsetti
niz ... Buna mukabil, bca de oğluma 
dair bir ıey söyliyeceğim... Gerçi 
bugün 'CVliy]m: fakat Bürhası zevce· 
min oğlu Cfeğildir .•• Bürhanın, kanu
ni tekilde bir annaai yoktur. 

- Böyle aleliteele gitmeyiniz ..• 
Zevcem sizinle tanışmasını ister.·• 
Teşerrüfünü:tden memnun olur ... 

- Teşekkür ederim... - de- Doktor zile bnstı: içeri giren hir 
di. - Şimd: öyleyse her şeyi söyle- · 

- Şayet kızım hakikaten Bürha· 
nı 11eviyors:.., bu izdivaca bir mani 
yok demektir. Zira, karım da taraf
tar olur. 

V~hbi Feridun, bu sö~kesiminden 

Karannı vermiş gibi başını kal
dırdı: 

- Evet, size söyliyeceğim .•• Söy
J.cmeliyim ... 

Vehbi F eridUft hayret ctt1. 

• . metçıye: 
mek zamnr.ıdır. Zira ben gi:tlı ka- G"t b k hanımefendi ş:ıyet 
paklı meselele. kalmasını arzu ctmi- -:- . ı b• .

1
• a ' 1 

B .. ı· v· • l . aşagı ıne ı ırsc memnun oluruz yorum. ana soy ıy~cegınız şey erı d d" 
merakla bekliyorum. Demin buraya - e J. 

girerken bazı müşküllerle karşılaşa·ı -~liy~~in annesi, çok geçmcdetl 
cağımı sanıyordum. Doğrusu bu de- gorundu. 
rece hüsnü kabulü ummuyordum. (Arkaa var) 



1 TeQllllua lMt 

Ba~vekilin dahili ve harici Tipler ve 
" vakıalar 

siyasetimize dair beyanatı rln~1~=:"m::::;,,"!'::!..- !~~t:i;s;:~~ 
( .__..__ • _ ..__ ol&ra.t ta-'- edJJmlfti, Saltan Ba- 1·ı... b"ırlikte alındı. Kıhrastan dahi 
~. 1 

iDci uıbifede) Alman • Sovyet muliare- ;;!, blru k~dllmdan, biraz da ;ümkiiD olan tayyare ve motör gibi 

.(Bq tarafı 1 inci sahifede) 

Refah faciası 
Sahlte T 

~ Maarif Vekilliğinden: 
OrtaoJcullara matematik, tabliye, fransızca, almanca ve mgilizee de1'9-

ıerı için ölretmen muavlnl olmak isteyenler için İstanbulda; yüksek öğret
men okulunda. Ankarada; oazı tert>iye enstitüsünde 15/Eylül/941 de başla• 
malt Ye 25/Eylfil/ 941 akfa,mı nihayet bulmak üzere bir lmtıhan açılacaktır. 
Use veya ötretmen oJculu mezunlarından talip olanlann bulundukları ma.
hallln maarif idarelerine müracaat ederek imtihanlara girme şartlarını öt
renditten sonra l/IX/941 tarihine kadar vekllllğlmize belgelerini gönderme-
leri 1l1n olunur. ( 3662 - 5119} 

Dünyanın geçirdiği büyük buhrllll 'be • .. h • d Tqbca ctbi m11htm b1r Jerl 1dare ede- d • "tinin bu arama ifine pr- Hava gedikli namzedlerine 
~e badiaeJerin taL_ı_t ___ ı_U ~deta IJ muvace eıın e ceJt liyaJtaUa gördülilnden merhum eni% Vesalleri l _:ı• Jtamatından Oedik1j namzetlerinden 3S3 dolumJU olup evra.kJan tamamlanmJŞ Ola.ıt• 
L__ n-.;ıum • Türkiye ~ Süleyman paJayı butaya ıenlf salW- ~ım -e~e. n5uız ma la? 7 temmuz Hl tarlhhıde aeTkedllecetierlnden bmılarm pamrtesl güntl 
_, döndürücü bir tekil almakta ve ,etle tayin etmJt. ciUOsımun ilk sene- nca edildi. saat 8 sekizde kunımda bulunmalan 1lAn ohmur. (54''1) 
90n alb ayhk devre zarfındaki aiya- Alınan - Sovyet muharebesl nmva- lerlnden me§1'11tlyete tadar Ta.şlıc&- Arlcadaşla.r, kemall teessürle arze- ---------------------------
... Ye askeri faaliyetler, böyle kıaa ceheshıde Tüı1cfye, styasetinin coğra.fi dan ayırma.Dllftı Babam, on küsur derim ki faclanm TI!kuu anından 1tl- M b U M"d"" 1··"" •• d 
L mnldlntn tabll icabı olan hattı ~- 8 _1 ~-"m tahrirat mti- baren 38 saat gtbl mühim bir zaman at uat mum u ur ugun en h zaman~ maddeten ıtimayacak keti demal ittihaz ve llA.nda. tereddut sendürelu!x.un-u eymanu_ de _-=.-:tı. Babam, .,,..,._ "'e"m'• oldutu ve mfil&k testrlle ge- Radyodifüzyon miidürliiiün_de münhal 25 llra ma&lh kütüplme memur• 

dar, hncım ve ehemmiyet "tib · tm 1• hllkfun tiniz bu muhare 6 .1-r··--. "'"'l b " "' bl hale tlhan'- ""'• le lı 1 arı- e em"il ve e _ • _ - lıcaya gittiği zaman beitlrdı. Ata, bir minin telslzlnln dıe S§lemez r luğuna Ankarada. lf/7/ Hl gtlınu saat 16 da )'8IJJlacak 1m - uu menur. 
kayret verici bir manzara göster- beden dolan vaziyet onünde, Türkiye- tadın itina ve 1ntlmmlle babama geld ği içindir ki bu oolc güzide ve alınacaktır. 

Dle ledi.. nlıı bltaranıtmı Almanyaya, Sovyet- bakı or rahatını tem1n ediyordu. Bir .kahraman ~n imdadı- Tallp~erln ııse mezmıu oımaıan 'Ye bir ecnebi Usanma vakıf bulunmala.ri 
-~lan zamanlara kadar bizden uzak ler Birliğine ve diğer devletlere res- müd~et' sonra baba.mm evlenmesi ll- nP. yetişmek müyesser olmamıştır. 19 şarttır. Imtllıanda. milsald fel"IJt al"Rdenler arasında 2klnc1 ve blr Haa.ıı 
-na rda ce d men tebllt etmlştır. zım elece~nde :ısrara başlamıştı. su.bay, 63 erbaf, 158 er denlmen ve bir bilenler tercih edil~. -U.ı b·· .. reyan e en, fakat in'i- Bu hattı h~et ahdi vaziyetlere At! efendtnin tavassutu ile Süley- subay, 20 talebıe havadan ve 28 k1fl de İmtihana ıtUriJt edecetler1D memurin lıanununun 4 üncu maddesinde-
• aln utun dünya ile beraber uygundur ve Türkiye menafll bakı- hum _... sevdiği ve gemi mürettebatından mürekkep 1.şbu kl vesaikle lf/7/ Hl tarlhhıe mösadll pe.zartesl günü saat 12 ye kadar umum. 
.:: eketiınizde de kendilerini '1ıis mından en dotru ve hayırlı bir yol- ~cı::ru:~~t ~üdürüne kendi 200 klşlllk güzide kafileden, 28 ld.şl müdürlüğe müracaatla.n. (3872) (5388) 
liye=· ~arp facialan, nihayet Tür- dur. _ • • akrabasından olan annemi vermlştl yukanda arzettltlm cankurtaranla ve 

1 
ı 

llnUı.ri ı.~ taraftan çeviren yan- Dünya mukadderab ıçm Bu vesile ile Atayı da yatından tanı- 4 kişi de yapılan tatama netl~de lıtanbul Belediyesi ilinlari 
lttıld a ta . Yanıbaıımıza kadar ao- h - 1 b • ) "' t yan Süleyman pqa yalnız adi cina- ki bunlann 4 tl denls subayı, 15 i e- _ 

4 taL·bu, geldı, Balkan harekatı ve onu ayır ı ıra ame yetıerden, vakalar~ dolan detu, nlz erbaşı, 5 1 deniz eri ve blr hava Keflf bedeli İlk teminata 
ıu en Irak h•d· l · S Arkad~anm, teclllkten mahköm ve maznun olan subayı. 4 il hava talebea ve 3il ~ ge-

.. :rii ve en ~Yıaet end, .. uriye va· Y.ine bu geçen aylar mrfında muh- ~rce mevkufun bulunduğu Taşlıca mı mürettebatıdır. Ceman 32 ltlfl 6471,03 410,32 J!mln&ıtl mmtatasıncıa, Teflld~ Hocahan; Bul-
•ullzza . . e unyanın en telif devlet adamlannm söyledikleri hapishanesi. sergardlya.nbtı için de lmrtulahUmlf, biiyiik eJcseıiyet maale- tan odalan C&ferala, Kaba.sakalda. Mlınar Meh• 
leler} ~ 1~1 

.ordusunu biaınan ham- nutU'klar, siyast faaliyetin miihlm Ata efendiyi pek münaalp görmüştil. sef vatan ve vazife ulnJnda ıehid ol- met ala 8Dbtlarmm idi kaldınm ıntaatl. 
llaan e ırbırı karııaana diken Al- anasınnı tefltll ettl Rumellnlıi muhtelif yerlerinden ge- muşlah!ır. -Allah rahmet et.sın sesleri- 1813,38 '138,38 ZJncirllkuyu urt mtt.arlılmda yaptınlacat mer-
•1lan- So~et muharebesi, hu •on Bunların umuml mAnalah üzerin- tır1len Boşnak, Arnavut, Karadağlı, A~dqlar, heplmlzl mllll mateme mm ,kapı ve dıTar ln§Utı. 
bi ,. 

11 asır.arca anılacak hareket- de tevakkuf etmıyerek, ~:r birinde Sırp, hattl Bulgar ınahkiimlar blrl- p~ eden bu faclanm~~b aebel>-
1 

llM,80 86,11 Kabl.tafta JeDklen tamim edllen meydanda ~P-
. c.;ır. ı bize ald olan kısunlarm., w. ene1cien- birlerlle geçinemez tmanlardı. Bun- lerden 9fil geldllinl taı-e a~amı§ tınıacak taııaııaasyon iDIUtı ve tamiratı, 
Bu muazza . ,_. f1 bert takip edegeldll'lmlz siyuette hiç larm aralarmda sık sık dötil§ıne ve bulun~ Tahkikat en uf~ tefer- Keflt bedtDerl ile Dk teminat mıttarıan 1l*anda yazılı it)ıer aJn ayn 

1'ür1t· . ın .1.uup ar önünde, khnaeye dokçan bir cihet olmadıtmı yaralama va.Wan eksik olm.Udı. Ata ruat!fiır.derlnlettırUeeek. bu açık eladltme.re bınnJınQltar. lteflf " p.ıtnamelert Zabıt ?e Muamellt l.edeııy~irl~?:~~nbdeki iıtikran ve gösteren IÖ9ılerin, muhartöler arum- efendi Tatlıca. hapllhaneal sergardl- mevandf. pm1nln nasıl lntl- Mld6rlilil blwıkıde ddllebUll. ibaıe 14/T/Ml ~a liini saat H "-
ten ı:· ıtruıı ~ at etmek için ge- da bile bir fltir vahdetine vesile t~ yanııhıda gayet aıkı blr otorite ne hab eri yapma.ta mtı- Da1ml Encfmende Jal)llacaktır. TaU.-ın nt teminat makbuz veya mek-

anunuaaıude .- .k. lan kil ettıttnı ve bunun dünya mulcad- çallfUUI, azılı haydudlan yıldırmJt, l&ld emnlyet ve tahll- tu.pla.n, 1bıale tarihinden .-. dD eri'el Belediye Fen itleri müdürill\ine 
'lllaruzatunı itelim · ~e 1 va 

1 0 ~ratı için hayırlı bir allmd oldu- aJJU zamanda da fakir mahpuüt.n p siye alüadar matamlar- milracMtla aJacalrlan ı-ı e1ıiUJet ft M1 yılma alt ticaret oda.il walka-
lar etsem 'b ·· -~1 

e İmesine tele- tunu ehemmiyetle zikretmek ~~ himaye etmlftl. Mesell üstü, bqı pe- ea tedbir alınıp alınmadılı. Mersine larlle ihale güntl muanen .. ttıe Da-' llnctımende bulunmaları. 15303) -.tabı.it '. u~un icaplarına olan Tarih bir gün bu muazzam muca- 11şan olan mahpuslar için Tqlıcanın V!' ı'dıktan ve talllenin haretetl taay-
«Q hiçh~tin\ ilave Teya tayyedile- dele emuında Tilltiyenln rolünün %engin tacirlerinden, parasını vermek- ytin et.tikten IOIU'& emnlJ'et tedblrlert
eder ır cı et olmadığı tebarüz ne tadar insani, ne derecelerde htl.s- sizin Amerikan bezi alJml, bizzat ken- nhı vazifedarlar ve kontrol ve takti,.e 

nünlyetıe metbu oldutunu kaydede- disi İç pantalonu ve gömlek dikerek edHip edllmed1l1 ftlbuıl pmhıln 
ETet, arkad 1 b .. • cektlr. Fakat daha bugünden, hayat bu adamlan sevindlrmiftl. Maa§ınm tam .,ır yapabWr bir halde Jola çı-

Merliez Hil Miidiirliiiünden 
Hllde 49 No. ya.wbawnln m61teclrt Veysel An.d tel1ıt ticaret ett11fnden. 

mumalleyhden aıacatı olan mii8tatlail!ertn bir ay sarfında müracaat etme-
leri. (5448) altı ay nveı , ar, .... ugun de •ıze, mücadelesi btitün şiddetlle devam da blr Jmmmı gene fakir mahkillnla- karılıp ~il tabtlk heyetle

tarlıyarak hi •oyle~ıeım •özleri tek- ederken sa.rfettlğimlz mesai, dostluk- nn lqelerine yantun lç1n ayırml§tı rhnlzce incelenmektedir. Meauller ka-
Mille . tap edıyorum: lal'lmıza ve teahhütıerlm1r.e yermJt ol- Ata bu suretle kalben temiz blr adam yıdsız ve §a1'tm t.aııun h~üne tes- letallltul mintaka Liman reisliğinden _ 

L!.. ı"tt:~azYe nı.etllleketin aeı:.--ti· dulumuz Jaymet, üiimmıe olan aa- oldutunu. da g&tert:rordu. llm olunacaktır. -Bravo aeslert. 
1 

tel 
~ an etaı ld .. __. d:ıkatlmlz, medeniyet dttnyam önüne Şimdi vaziyetini yeniden tarızlnı Arkadaflar, gemlnln blr aenerl J:Jlillln 1 lilıııt ·3aa.re telllz tatbikat metteblllde b r -
-.reketia iaabe .lf ~ .. ~uz lıatb açık alınla çıkmamızı temin etmlf eden Atanın mizacı, onu gene rahat manyle mı battılı veya babı Ye al~ siz kursu açaJllCM ft ·, edecektir. Kunda muvaffak olanlara 
la Lir k ti, ıorülen ınkioalJar- bulunuyor. bırakmıyordu. Taflıeada tıaa. blr r.a- bir elin attılı torp1l ile mı batmkblt tel.siz muhabeıN mılm.UR~__.111 verlleeektlr. 
~ 1::.edaha te~üt etmif ve B H• 1 B M 19 • man içinde kendlstne bl.rQok dost edi- keyfiyeti tlserlnde ehernmı,eUe dur- Ticaret gmıllen m • llııara )ft1rlS etmeıc arzusunda olup 
"9t .._demi, t.!hy~ ~lan ınaauni- • ıt er ve • UNO lDI• en Ata Abcltllbamid idareatne karfı makta Ye bu muammayı halletmek ap.iJdat1 fl,l'tJ&n ı.tz bubmuıll.mı timmunn 10 uncu gününe bdar 
lllcLk_ • • .&tlenmıze tamaman ye tetelddir ~~ını tahrike ıı.t11m11tı. Ba- için bbe bu dolru JOlu ~ en rSyuıeUmls fen beJ'eUne ..ılwtlan.. &örmot 
-.._~izdeki tuurlu istik- Alman dnıet relll Bitler. 4 mayıa husus Boma - He?leiln ve Jaamen f1Ullullil yollardan arqtırmala~ yap- 1 - Terdbaıı. ona. cıb1 llllıZ1JDU olllaK '"1& bu derece tahlil 
~ 11• 1letic:eler •lnımaaını inta tarthll nutkunda '1"I* - Alman clollt- Tqlıcanın AnAur:ya ulrert ltplt al- maktayıs. , ulradılmm bul°:~~- bina........._ .....ı llllld1 um " h-.plarma. kulaJc 
..._ • ç ıutuna ftl'dllt JD,metl tebal'Gs etU- tında bulwımaa Ata için pdlph1 Mahteren!,..~~·;; enıa -..1-- mn•-derlni -- 1adlıMarmm IAllam cılıbllu battmda npor al• .ı irk •~) --~ memıetetbnis ~ hJlancbll tenkide btl16k bir Mlbeptt llemleltetln fellket 9Gk .,_ __ , _,_ _:'.':"-.. ,,_... __ 

·~-"'an ıniina ba ~om, b ebl ilPJt 4olayı danaDlll!ıa ft ban. kuneUert- -.... 
.,,,. "!a ~ fteticel ~ae b bilmeler, s::11~11=: ,.:= ~= b:ı~ ::ı.. meısul mise 8Jl derin tewlr .,. tuııeUert- ı - Kanda ıtımm ı•• elit bllıla t.drl8 malr.emesl kendileri tarafın• 
•Ql'ltiye - Alman erın en baıuıda. ::: okl ~e hitab eden Ye o sultan Bamlttf. Bu 8111ılert ber &ıtlne Jnizl anııederDn mm Jıltlt,.ımm. dan tedaıt edJJmek (5411) 
-,dınla11ınaaa T~a lllÜfta'aebatının ta1bde baklk1 matmıer t:>ulan tellme- gelene aöyllyen Ata ytlztınden baba- da terceman oldulum~ zannedlyoı:um. 
!-İua._ file Y~ urk - Alınan doat- lel' olmU§tur. mm da vaziyeti mtıtttllleflJordu. ~hitlerln ailelerine hükfunetçe müm- 8 U L M A C A M 1 Z At* Arttırma De ~ SATIŞ 
~enle.rd • ih7... ıelınektedir. Bu KürsOdıen tendllerine ho.raretle Mutasamf Süleyman paşa, Atanın kun_ olan yardımın yapılması üzerin- Ml temmuzun 8 ncı pazar: günfl 
~e ik .e. 7'ihek tasvip ve t d" tefekkür etmeyı vecibe addederim. cesaret ve merdlltinl yakından takdir deyız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aaat 10 da Nlp.ntafmda Güzel - Bah-
~ taran etrniı olan T-· it~ ı- Blzhn hissiyatımız da Büyük Alman ettiği tçln kendisini himaye ediyordu. Maddlyetıe teU.fl edllmlyecelt fell- -----~-~~_,..,._,-,rtte sokatı Amerikan hastanesi. köşe-
de. -~ IDllahedeai, imzası ur .~Y~ - mıııetl iç.in aynıdır ve onun bu dost- Paşa, kaç defa Atayı çağırıp naı;l:hat kete uğrıya.n bu vatandaşlara derin 1 lkıde 12 No. b NAZIM - Bey Apartı-
akdi 

1 
l'eft nıer'· ~un- luiuna kıymet veren, medeniyet lle- etmiş, fakat bJı'. fayda ıermemışti. elem !,Je ıu:i candan paylafır L--ı--ı---.ı--+-ı- - - mamıı s ineli dalre&lnde p.yet Jcıy-

L_ ne &aile ol- . .:Y:=t• sinDit ,... mtndeld )'tlbe1r mnld!De Jılnnetl Nlba,.ı 6tr Slbı ~ bafkltlp- aziz ttDldle muaades haıtrala- r--.-.. metıı eaaıar açık arttırma suretile 
ııııer İlti tarafça ~ _nıyet. daireamde, eden bir milletiz. Aydınlatmış ve ihya liğlnden gelen bir şifre ilzerlne Ata- n önünde hürmet ve tazımle eggı~_m. ı aÇllaeatı ilAn olunur. Asri vltrinll 
l.aanıUftu:-. B tatbik edılmekte bu- etmiş oldu~muz dostluR-un sat havası nın tevklfile İstanbula gönderilmesi Mılli Müdafaa Vetllini takiben kur- " - -
•e lıal:iJc• a nuıabedenin gayesini içinde bundan böyle hiçbir suitefeh- ciradel seniye iktizasından olduğu• siye gelen Seyhan mebusu B. Hllm1 4 büfe, dre.suar, masa ve 12 sandalya, 
2S/6;ı 9~;'1anaaanı Hariciye Vekili hüm ~birinin :ıcanpnamasını biitün bUdlrlliyordu. MıllıMtldafaaVekll1nltaklbenktırııl- 5--•--ı &.)'ilah dolap, 2 komodin, tualet, lkl 
lllıaqza ~rilıinde yültaek huzu- kalblmlzle temennı ederiz. Sarayın bu emrine ratmen Süley- ye aelen Seyhan mebuau B. l:lllmı V- tlfllilc tary~ ve marklzden mürek· 
~ İtalya hüktllrıetl reısı Mussollni de man pqa bir taraftan Atayı Avus- ran, Bayan Nakiye E1gihı <Emlnıml { bip BQet nefTs yatak oda takımı, ta-AYııı aözleri 10 haziran tarihli nutkunda bize doa- turya l§gal sahasına qmrken <llter "~ B. Fazıl Ahmed Aykaç beyanatta 7a--ı-- dlfe lcaplı modem 3 parça sa?on ta.-

e_derelc, cıuası~ı t~krardan içtinap tane kelimelerle hltab edl10r. Kendi- taraftan da birkaç gündenbert bil' bulunmuşlardır. Beyanatlardan IOl1r& kıını, url divan, )'aZlhane ve bütup-
tİrnıelt iaterinı ki bılbaaaa tebarüz et- sine gene huzurunuzda teoekkür et- csemtı meçhule• gittiği, maamafih vatana hizmet yolunda. hayatlarım fe- 8 ı-·•-• hane. Ameıtan Demontablı markalı 
~enin l : Bu muahede b"r met iserlm derdesti için lcab eden tedbi!Ierin da etml.f olan bu vatand~ann hatıra- fL--ı--ı yazı maltinesl Safa.r marka Radyo 

12 l'ette tatın·cil ihtiyacını aun'i bi; .~. 1928 muahedesi bizim için de merl- abndılmı, hakkında da takibat yapıl- ltı.rına hürmeten hflf dakilca a.~ak~ 1-.ı-.. lhnbalı, Safar marb Plkaps, 
43 

par-
deiıldir ın" Yarayaca)c ak"tl dlr. ve Türk - İtalyan mtlnasebatı, o dı~ı ııaraya bildirerek Atayı kurtar- süküt edilmesi hakkında Akagunduz tC 
~etin . ' tabii ve devam} 

1
• erde~ esaslar dairesinde dostane bir seyir mıştı. İşte merhum Ata efendi, henüz -Ankara- ve arlcadaflan tarafından ·------- ._ __ _. ça mükemmel tabak takımı, t4 parça 

ed ıfado ve teab· . . 
1 bır vazı- taklb etmektedir daha RumcUde genç Türk teşktllt ve verllen bir takrir ittifakla kabul edil- SoW-n sala ve )'Ukuıdan ..-iaı gayet güzel çatal bıçak takımı, muh· 

;,n .. esası. "•ik ıtıru t~z~~mun •• l . ·. .. faallyetl başlamadan 308 tarihinde ve m~ ve bu suretle aziz mwerlmlz taziz 1 - Yüksek ilim müessesesi. telif gümii§ çatal bıçak takımlan, 
lı M~kerea· alardan barıdır. Turk • ngılız munaaebab hiç bir kimsedesn mülhem olmıyarak edllmiştlr. 2 - i.yYJlık ateıi. yeni halde Kelvinatör marka buz do-
Ga~ii •i>'et ~e ~asında gösterilen Türk - Alman muaJıedeelnln akdin- Alenen saraya muhalefet etmeğe ve Rumame 3 - Azim kudreti - ibadethane. labı, muhtelif Japon .,e ·xütahya va-

i"'lllıiyet 1'a " an kararmayan den sonra, Avam kamaruuıda cere- kabil oL!a bir 1htll11 cemiyeti kurma- Mecll8, bundan aonra ruznamesine 4 - Burgulu çivi - Bol bol ver- zolan ft biblolar, tül ve kumat per-
uvvetJi delil}"~· bu sözlerimin yan eden müzakereler, heplnlz.in ma- ~ teftbbOa ed~ek 'kadar istibdad geçerek devlet memurlan maqatınm mek. delet, karyolalar, Slnger dlklş maki· 
Mu1ı erııu tctlcil ed lünıudur. Ba§vek.ll Churchlll'in müm- duşmanblını gosterınlştl. tevhit ve tea<fıdülftne dair tanuna bat- Eh . . 'L"_ • B" 

tereın ark d er. kerelere yaptığı muhtelif müdalaa- Merhumun RumeUde geçirdiği ma- ıı bir numaralı cetvelde değişi.klik ya- S - emmıyetm oap . - •. ır nesi, avizeler, portmanto, demir aoba, 
Mulıa~ a aılanrn, leler ve Hariciye Nazın Eden'in nut- cera dolu hayatını bundan sonra ya- plımasma dair kanun IAyfhaslle aske- azamız - Sonuna cT> ıeline uıler mU§am.balar ve hayli mutfak takım• 

~~fla- örıiiııdao.ı Zamanlardaki kıl. Tür1ı:iye - İngiltere münaaebatı- zacatun. M. R. ri taylnat ve yem kanununa ek ka- olur. lan, Jünker marlca havaga:z: ocalt, 
-

1 
bir te Lı ~ hiilt(bnetiıüz d _ nm hangi esulara lstlnad ettıttnı mm 11yllıasını ve Hatay Ziraat ban- 6 - Tersi güzel •nattİr - Do- yeni halde Sahlblnln - 8eet gramofon ae :L • Y•~ıız • d a -1·tır 1 RlYA.T kll ·· l ~tiran etlbit 1:'n e ':e taavibini- bütün dünyaya ıösteıuuor · YEN NES : kasının ipote ve mutese sU ke- kunmak. veaaır lüzumlu et:vaıar. Tebrlz ve Bu• 

~. ~tlan A--· od Siyasetimizin Türk Ye İngllls milletleri tam bir !aleti zlral alacaklarının taksitleri 7 - Sovyet aoayaliat cümhuriyet- hara halı ve Seccadeleri. PeJ ıtıren-.. reıı d --=nn e ya .. L myaal olgunlukla bldılrlerlni tanıya- y C R tt y tt Ş _ ,. devlet memurları ayhklannın tevhit 1 . LW:!:.: ı. · ~ret Jelden 100 de 25 teminat alınır. Satıf 
• er e hul'Ulınalttaıı ru:vere~ faa- ra.k ve anlıyarak müna..sebetlerlnl bu- mec- ve taaddülüne aid tamuıa ek kanun en u.u-.a -. mı ..,... :. • • pe!bıcllr. lb:ttır. b&li hıma- --lrii ltlmad hirmet Ye muhabbet Bu 1simle aylık flltir san'at layihasının ilç ncmaralı cetvelihln de- 8 - T ersı sramerde fiihn bir ha- ,1:_;;.;:;;;;;.;;;;;.;... _________ _ 
A. r>'"" • muaauım ı IDcl sayıaı zengin mün- Jidir B" rgU •-ıt Art.Lmna · • d ırlardal'.!be • :.. ... "'-•~, sevlyealne lal etmiflerdlr. derecatıa çıtm1.1tır ğlstlrilmesine ald llylhalan müzakere - ır ıo • _. ile FeTkal&d.-t SATIŞ 

ölunu1 ola - S:' -ıJtnu uiru11a kan İngiliz mllletl, Tiirk'ün ahde vefa- · ve kabul eylem~tir. 9 - Sürtünmek. . • lHl Temmuz 6 ncı pazar günü .sa.-
de Yannlt· '

1 
ilcan ınernleketl • sını birçok vesilelerle denemlt. anla- K F ... f kin • Büyük ~et Mecllsl gene buıtınkl 10 - Teni maim cinai «!emek:- bah saat 10 da Beyotunda. İstıt111 

teq 'bit 1 teıeklı:ülün iatilı:lal er~- Ulll ve ona itim.ad etmlf\lr. ayıp otogra ma eıı toplantısında dahlllye memurlan :ıca- tir - Bir çift. caddesinde Melet sınema. sotağında, 
le teın '.eıeltlcül olmasını he mua- Mevzuubah.settıtlm müdahale ve 2 Temmuz çal'§alll.ba günll akp.mı nunucun lklnci ve üçüncü maddeleri- Geçe nbnlmac•m•pn MIJl )ılelelt Slnema.sımn •rtnde, Melek 
ai tatn ~nı ederken, bu dil kİra.re~- nutuklarda b!.ze lcarşı gösterilen an- Slrkecl, Çekmece arasında birinci nln detlştlrllmesine ald kanun llylha- Sold- sala ve ,...,ada ..-it: Apartmıaıuıun 4 No. lı dairesinde ma-
\uı 11~ edicı eınarel e erımı- layıf, ancak bldıirlerlnden filpbelen- mevki vagonda Valglanderc marka bir sile Maliye Veklletl tqtlllt ve vazife- 1 _ Harpgemiai, 2 _Akarak, ruf blr ·alle,e a1d çok tı:vmetll ~-
Und~u .• 1 ere de malik ~en lkl memleket arasında vukua ıototrat makinesi unutulmuştur. Ak- lel'ine ald kanuna ek kanun llyihuı- K 

3 
R h"b 

1 4 
p. ı.r ve T&Zolar, biblolar açı.le arUuma 

1 aoy eınek İllterinı. plebllir tanaatlndeybn. İnglltere şanı gt.zetesı idarehanesinde llfln me- m Uzunköprü lle Svlllnırad kl'a81llda az, - a 1 e er, - nma- J.le satılacaktır. Nadide tncw.ı umlö 
l'aJc bidiael • devlet adamlan, o Türkiye alyaaetı- muru Bay Nurlye miiracaat ettiğinde Türle topratı haricindeki demtryolu donna, _s - Gabavet,. An, 6 - ~ m.et1 aynalı ye mavon bpl&m&l1 

frait Lad· • erı nhı eaasen bu sulh yolunda hıtışaf adresi verilecek ve memnun edılecek- kısımlannm ifleWmealne mütedair Ekec:lebi, Şa, 7 - l..oti, l.ıd, 8 - asrt 9 parça ~e yemek oda tüı-
'-ıa-.z bak ıae~en. ~·kbiı YaJüt. da. eWlinl blllrlerdl. Binaenaleyh T1ll1t - tir. layihayı müzakere ve kabul eyıem.lftlr. iken, l..uko, 9 - Sal'll&flk, 19 - lz, mı. teza kırmızı ta.bulca boyalı ku-
._ ıniitt .. ı:L~ ile bizim Ye onla- Alman muahedesinde kendllerlnl haJ- KAYIP ÇOCUK Meclis, gelecek toplantısını 4 atus- Anadolu. mmas 11 paga urt yemıeJt oda tMı· 
li kı.~11&1 olua lnailtere ~ döf(lrecet bir notta mevcud de- tosta yapacaktır. +-A--L..-• _ mı, urt .,e etTtz kaplama 2 ataç kar-
isi.~......_ hn dökiiJ k:-da- llldir Buna ratmen en btlytik düş- Peker 18mlnde bel yaşında blr erkek H • • ) d .M1W111UU1 aallye dordtipctl ticaret J1101uUe k~ oda tatımı, tet a)'D&h 
....,.{aPrırtt oldun me halli manıie doatıuk muahedesi yapan Ye o çocuk 2 temmuz çarfaJDba günü ilcin- arıcıye memur arın an ma.btemeamden: 48/184 w ıtt kapılı masif dolapla.r, aan pıı-
'-t 98ef lb6-ir Jrnaz ttıtebh~ler, doG1ub tutacalı :ıiıaı6m bulunan d1 YaltU Plyerlotl caddesinde 41 No. h merkeze nakledilenler Kalbvan zade Rua ve olı. t..t- JIO}alar, Maıbtert ııa;d1de bir BAYV, 
• hildiii.aiz ~anı~~ •e ~~İ- mtlttefilclntn hareketini, samımı zih- evin önünde OJnamakta iken kaybol- . • • PRA1t8JZ mamiilltı ve Amplt stnde 

lir. Jr.ı· tekilde iaıkitaf etmit- nı,et ve anla.Jllia. ıellW etmek, tam nıUftur. Gören ve bllenlertıı Çember- Aabra ~ (Telefonla) - Atina l1n talebile mahkemece 'ICIWl!M. _._ ..._ talıaaı, ...aı Parll na
~ tn. .1Hı Vaziyete raimen, i. mAnesne eeııtumen olan b1r millete llta§ Nunıomıanlye lcapm karpmnda büyük elçiliii müatepn Saip Kıran. tarar Terilen takriben 3800 tm fsn.n- •tlltı cUier biz: illan Uılwiıı, tpNll 
~ t~ ebnek -.relile mütte- hl8 bir fazilettir ti, bunu burada ııo No. lı diltllnda sucu Abmede bil- ha,ltatip lamail Uttaklı. ikinci katibi m çimentosunun 12/'7/Ml tu1hbıe pudeJel':, m&Vllll tafN bir 1U1buw 
ı... itWaJ ...... tereaia aiietenm, olduk- a61lem8.ten hu.sual bir zevt hilset- dlrmelerl insaniyet namına l'lca olu- Necdet Kent ...-e Belırad elçiliği ~ mtl.sadlf cumaı1ell sin\ ..u 11 41a Dltala lle dlvaa. bronz heJUller, 
~ ve l.airetten doJ.,oı ken. metteytm. lJ2fıi------··-·-- kiıaihi Fünıun Se&;ak. ikiaci Uti1ıri ... ıolann buhmd1llu 'nıph..,. -leıçn•• Japon, Kil~ ~ nadl• 
lilt .- •• Irak milletin! ta-Yanı t 'b- Muhterem artadqlarun, ~--.ıdin Mardini, &çihlcG Utibi ...- -..- ...... --.ll ._ ......... _ ...... ,_ de -nmlar ye du.var tatıe1rtan. Tanm• •vri1r5nı e Oeaııı. 80D r.a.manJann DUtuklarm• geri~ ~ • ~ .&"UIU V...__, uııu.- DUrn rı 'ID'•rm lm"MH'I haft 18111 

~-..!._ da ve Defl1ratuıda alal 6zdiilüntl bil- Aslz arJradetJanm, Mustafa K~aail merkeze nakleclil· l'ord Tranalt antnpcıılarmda atlp lloJa nGmleıt 8AX ye Drnden P'DP-
-...-.Ye hidisabnda • dJllnı blr nokta bellrdL 1>6nJayı yerinden aran bu badire, mi,lerdir. 1era edilecettnden tallp o18nJarm n- lar ve \abateJar, Ampir aat Ye fUll• 
T&r•...! • lleml6btlm.lzln b1r parçaaı üzerin- tiııünde, harb fellbtlerlnden bucilne G • • ıı· 1 • :tanda JU1lı gtln ...u. ....,. 4anlaı' 1M ll8l'C& stmılf çatal bıoalc ll:IYenuı rolü de. blr taJDm emeller izhar edl1m1t kadar uzak blabllmlf oıan uız n.- ezıcı mua ım enn " tatunı' bir P "1miif Port ... Kan. 

., ~e laadiaa .. • . oldufu reamt ~ iddia ve ge- tanımız bu saadeti Türk mıııetınln harcirahi antrepoda hazır bulunmaları Uln olu- *'Mkillt pu&a taJcımı Telaire, trtMl 
IQ ~hnıin b trnda,v1:urkıyerun ~o- ne mutabll reant atızıardan tekzlb ruhunda mündemJç merdllt, dtırOat- • • • nur. (5845) vazolar w bdehler, Avrupa mamtıl-
~lt lla2iltti UyUr~~ız .. veçhile, olundu. Bunlaı: ii7.er1nde tevakkuf et- lük ve açık talblllllt hlaslyatına .,e .. vAnbra 'f (Telefon!~- - Gezıeı tı 2 dert koltUt, keza ba1anJuar iUJert 
~eti, elll .r. ~uı:ıyenın cografi va- mek ve mubalcemel~r yürütmık niye- Büyük Şefinin etrafmdaki mllll birlik ogretm~er~. Ye bat 01P'etmenle!~ Dr. F E T H •ı derlll, toltuttar, ialon masaları, 11e-
oldızau elı IUyeturuz. bakımından haiz tinde detnım. Yalnız ıura.sını söyle- kanaatine ve durumuna medyun bu- gezrnelerı ıçın harcırah mu.kabilı dem tabureler, bronz D'lU\f ve a.sıt 
.ta \,j b" . etnıneyet Ye sonra da ora- met isterim ki, hiiktllrıeUıılz, tıütün lunmaJttadır. olarak. veril• paralardan hava kuv- amler, maden tepsiler Ve Jazılııı,ası 
~ r ırıle çarplfan iki devletin bi· bu haberleri Ut rününden itibaren Mlllet1Jnlz1n aarsılmaz azını, her vetleriı(e yardım vergisi kesilnıiye- LABORA. nJV ARI gayri ..Wmkiin bir çot eopalar ve blb-
'-- •1n anı olan nı.. b 1 . hassasiyetle taklb etmış ve velev kl kendini sa1ana karşı sanı hlslerl cektir. Cerrahpaşa hastanesi bakteri· lolar. Ipek!ı vesair seccadeler. 
"-' llezaltetin d . ?na~e et en. hayal sahasında olsun, bu ımlerin beslemesi, her seven kalbe kendi kal- · 
.,... kifidir erece~ını gostermek kulaktan kulağa söylenmesine alllta- bini açması, blzlm için bugüne kadar yoloğu kan, idrar, balsam. •••••Doktor••••• 

8- . zannederun. • sız kalmamıştır. oldutu gibi, yann da. en ıruvveW ta- A~n aabipleril mevadı gaita tahlillerin (id· Ç 1 p R U T ıııııL.. - hidı_aelerm alr:ıbetı" ne olursa 8lzl bütün kuvvetimle .temin edebi- haffuz Amlli olacaktır. ru 'V&lltuile ıebeliiiD ilk sin· 
~· Surıyenin bizim • · ba" 1 llrlm ki bugün de yarın da aynı haa- H11lr:6metiniz bu baalttlerde lnlldu- · Bot Clairelerinize iyi kiraca lerinde kati tqhiıi) yapılır. Clldlye ve Zühreviye mütehassısı 
~-~et d~n .. '!" ~ snalJeU ıösterecet ve nerede kbaıler tıı lımvvetı, mibahtNUnJıde bir lı:ıd balıaali lciD ·cA K $ A M:. m Beyotlu: !Tabime siderken BeJollu Yerli Mallar Pazan tar-
-~ ı... 1 ec~ 81 aıuuıda olma Olılmı, bu 1DJ1 full- daba ~ elsln çbıdlllım ı-1- ı:r.!; ~ adan il- Metelik 10biı Ferah aparta· =nda e:::ıa sotatı.;:.: 

~~.;: IMllDMlimize = .:v-:n '*ldl> ~ 4an -... ~ • mam. Tel: 40534 



Sahife 8 

Belediye 
Hergün: L A N T O S 

Muazzam 
Varyete 

Programi 

Altıturka vo 
Alafranga 

Mutbah 

Lük Servis 

Gece saat 24 e 
kadar vesaiti 
nakliye temin 

edilmiştir. 

M ER i 

Ç~~D 

orkestrası 

Bu akşam saat 3 e kadar - Telefon: 42690 -• 

E Ş BELEDiYE • ' nde 

ve arkadaşlara 
Uzun müddetten beri büyük f edakirlıklarla hazırlanan 

~AKü~~lba~~ AVöNü 
12 Tablo büyük revü (İlk defa olarak) 

Yazan: Ziya Şakir - Be tckar Şefik Gürmeriç - sahneye 
koyan: 15 sene Amcrikada Rejisörlük yapan Zenci Ali Rıza 
S:rn'ntkfır iSI\IAİL DÜi\IBÜI,LtJ \'e arkadaşları tarafmdan 

BATAKHANE YOSMASI Kahkahalı komedr 

lafranaa kısmı: GARD EN BAHÇESi saat 3 e kadar 
Z~nci Ali Rıza'nın i tirakile JAl'Ol\' PANDOMİ!\I B.\l,ETİ, Taksim Uclcdiye Bahçe inin 
bittiin VARYETE NUl\lARAI,ARI bu geceye iştirak edeceklerdir. Duhuliye serbesttir. fiat

lıır<ln zam yoktur. 

EKSPOZiSYON 
Avrupadan diplomalı 

Terzi ve Kürkçü 

SAADET 
BU AKŞAM saat 19 \ia 
SUADİl't~ Gnzinosunda 

617/941 Pazar sant 20 de 
Büyük Ad., Otel de la l'LAJ'da 
12n/941 Cumartesi saat 19 da 

'J' ksim BELEDİYE Gazinosunda 
13/7/941 Pazar sant 19 da 

Tarabynda Tolmtlıynn Otelinde 
Yazlık Ekspozlsyonunu sayın ba
ynnlnra takdlm edeceğlnl blldl
rlr. Istlklı'il Cad. 292. Tel: 41492. 

s Temmuz 1941 

••• J. - • ~.... • . . ./ ~ ... , •• ·~ ••• 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAIVJ 
Her yemekten sonra günde üç defa muntaınman 

dı terinizi fırtalayınız. 

BUL 
Kadıköyde Mühürdar ile Fenerbahçe arasında denlı kennrındJ 

fevkalade nczaretıı bazı yerler satılıktır. 
l - Kılglr ve hiç bir tnmlre ıuzum olmadan oturulabilecek 15 

odalı blr hane, arkasında blrkaç yüz l\r§ın. ve nğaçların tamamen c6! 
geledlği bir bahçesi varclır. 

2 - Kalorifer ve sıcak su tesisatını havi, salonları parke, yu 1 

boyalı 17 odalı lüks kô.rglr blr hane. garnjı ve ternslan vardır. 
3 - 1500 metro murabbaı, istanbuld:ı ems:ıll nadir bulunur. de· 

niz kenarında bir arsa. 
İstıınbulun en güzel noktalarında kftln olan bu yerlrr mut:ıvn • 

hacet kalmadan doğrudan dor•ruyn sahlbl tarafından satılmak nlY~ 
tindedir. 

Isteyenlerln Beyoğlu istlkUi.l caddesi 471 numarada 
müracnatıan. 

Ağız ve boğaz iltihapları !Uda diş 
suyu mahliilünün cargarnst ne .şlfa Eı•ıs::z•mm:ımm:1Eall!!lm1111emaaımııms::ı:ııaa:::!!2m~:sa-
bı:lur. Sağlam hastalıklarda cargara su·. vu·. KDERE 
papılmnsı tavsiye olunur. 

ZAYİ - Istanbul emniyet müdur- EYAZ PARK .. HAVUZLA lü~ü dördüncü şubeden nldı~ 31/ ve yuzrne 
28145 sicil numaralı ve 27/9/938 tarih- Her cumartesi ve pazar CAZ - DANS - DENiZ ECLENCELE· 
11 ikamet tezkeresini knybetUm. Yeni- 1 
sini alacağımdan esklslnln hükmü Rl AÇILDI: 
yoktur. IPIJlllil .... K•o~n~s~ommma•smyo•n .. 2mO•,•Baı•'r•a~S~531tEem~iz;:;:h~nzvin.ilıltai7icilibialjıkiillım:m::::ilt' \'asil o!;lu Y"1.1i Niko • 

ZAl'İ-Devıet Denlzyolln.rından al- Orta -lı·se .. t .. n ·ıkmal Ders•erı" mış olduğum 6800 No. lı hüviyet vara- 1 
karnı zapl ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin htıkmü yoktur. 

Devlet Uenizyolları Mersin \'apuru 
Yağcısı Emin Ok üz 

Fenni Sünnetçi 

AVNİ TÜRKCAN 
A ı, enjeksiyon. kanlı, kıınsıı hncn

mat ve pansuman )aJnlır. 
Kabini'!: Carşıltapı tramvay c!uratı 

No. 9!1 Fenni sıınncteililt. 

1914 seneslndenberi usulü tedrls ve muvnffaloyetıe tanınmış CÇEMBsP 
LITAŞ TRAMVAY DURAÖl) karşısında (Yabancı diller ve Riyaziye J{t'J 
Erkek Okulu> her lstcnllen saatte tek veya 2, 3 klşlllk grupların hazırlıyor· 

Bel amit o 
İdrar yolları iltihabı, yenl ve eskl :AELSOÖUKLUGU, idrnr zorluğu, Me· 
sa.ne ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koli Slstltıere. Bobrek rahatsızlıkla
rına karşı en mükemmel il6ç BELSAMİTOL,dur. BELSAMITOL kulla
nanlar yukarıda sayılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Eczanelerde 
bulunur. Satış deposu: Samı Aksu Bahçekapı İş Bankası arkasında 

İillmıı•••:!l•llllli!l:Z:I Rnhvancılar sokak No. 5. Zı\l'I - Muğla jandarma nlayı w Marmaris bölük merkez efradından 
357 künye numarasında mukayyed 
n~kerlik tezkeremi \'e beraberinde 
Kas&b::ı nüfus memurluğundan aldı
ğım nufus tezkeremi kaybettim. Yeni
sini alaca{;'ımdnn csklslnln hülrmU j 
yoktur. 

ı=:19 tevellutlu Abduthlı o};lu 
lbr:ılıiru ~·Hık 

O!m-EIEl•BUGÜN AÇILACAK 
Büyükada PLAJ otelinde 

Avrupadan diplomalı terzi ve kürkçü SAADET 
Yazlık EKSPOZISYONUNU G 7/941 Pazar günu saat 20 de Otellmlzdc 

tcııhlr edecektir. Savın Adrı. halkının v.ormC',.lnl tavsive edcrtz. 

Dresdner Bank'ın 31 Birincikanun 1940 tarihindeki umumi bilançosu İstanbul Fiat mürakabe komisyonundan: 
78 No. Ju IH\n: Kuru çnlı fasulyeslnln İstanbul vllilyetl dahlllnde top 

O.ınmi satış fiyat 18 ve perakende !izaıni satış fiyatı lse 21 kuruştur. (54841 Alt'l'İF 
Kasa mevcudu ve Reichsbank ve ciro ve posta 
çek hesaplarından alsıcak R. M. 
Vadesi gelmiş faiz ve temettü kuponları ., 
Çekler ,, 
Senetler 
Hazine bonoları 
Bankaya alt esham ve tahvilat 
Konsortsial iştirakler 

Bankalardan matlup < Nostre» 
Röpor ve Lombardlar 
Emtia üzerine avanslar 
Borçlular 
İpotekler 
Uçiincü şahıslar hesabına krediler 
Jştirakler 
G~yri menkuller 
D .. mirbaş 
Geçit hesabı 
Sair aktifler 

" 
" .. 
,, 
ti 

" 
" ,, 

" ,, 

" ,, 
,, 

" 
" 

PASİF 
Alncaklılar 

116.811.506.20 Keşide ve kabullerden doğan taahhütler 
10.646.698.49 Tasarruf mevduatı 
40.020.658.53 İpotekler 

676.738.606.39 Ücüncü şahıslar hesabına krediler 
1.817.839.165.94 S~ımaye 

360.599.440.08 İhtiyatlar: 
38.518.467.- a) Kanuni RM. 30.000.000.-
14.309.535.28 b) Serbest ,, 10.000.000.-

1.459,188.77 Diğer ihtiyatlar 
38.754.669,22 Banka binaları tashihi kıymet akçesi 

884.362.272.21 Geçit hesabı 

14.944.513.06 1940 senesi safi kan 
1.779.690.80 

44.481.077.02 
54.475.950.02 

1.-
974.852.80 

lA00.567.73 

RM. 3.156. 024. 622 ,56 
,, 158.272.169.81 

" 540.4 74.930.91 

" 514.948.17 

" 1.779.690.80 
., 150.000.000.-

" 
" 40.000.000,-

" 53.912.839.51 

" 5 000.000.-

" 
3.137.658.83 

" 
9.000.000.-

---------
İstanbul Fiat mürakabe komisyonundan: 

79 No. Iu Ufı.n: Dökme sarı mısırın İstanbul vUfıyet.l dn.hllinde top~ 
nzami satış tıyatı 8.5 kuruştur. >5485• 

İstanbul Fiat mürakabe komisyonundan: 
80 No. lu illin :Yerli standart lpekll mallar her mağazadn perakende ' 

tı larda azami "'o 25 karla. stnndart harlcl olanlar ise komisyon tararındııJ1 
ikinci sınır tanınan mağazalarda "ô 35, blrlncl sınıf tanınnnlarda % 50 az:ı· 
mi karla satılacaktır. - c5466• 

İstanbul Fiat mürakabe komisyonundan: 
81 N'o. ıu illın: Azami odun fiyatları şu şekilde tesblt edilmiştir 

Cinsi Toptan fiyatı Perakende fiyatı 

Kuru Anadolu Rumel! m.e§Csl 330 435 
Ya.ş Rumeli meşesi 300 400 
Yaş Anadolu meşesl ve kuru giirgen 275 380 
Ya.s gurgcn 250 350 

Toptan satı., kayıktnn sahildeki depolara knntnr üstü teslim suretlledlr. 
Evlere teslim ve yerine istif, çeki ile depolarda yapılan satUJlar perokell' 

dedir. Doğrudan doğruya kayıktan alnn müstehllke toptan !lyntııırla sattf 
yapılacaktır. Kilo ile odun satan dükkanlarda lizaml fiyat kilo başına S 
kuruştur. cr.5487» 

RM. 4.118.116.860.59 RM. 4.118.116.860.59 Topkapı sarayı müzesi müdürlüğünden: 

Kar 
~1 ASRA F LA R 

Maaşlar ve ücretler RM. 
1çtimat yardımlar, hayır işleri ve tekaüdiye ., 
Sair masraflar " 
Vergi, resim ve harçlar ,, 
KamınI ihtiyat ,, 
1939 dan müdevver kann serbest ihtiyata nakli ,, 
KAr .. 

RM. 

ve Zarar hesabr 

55.383.170.28 1939 elan müde'VVer kar 
5.584.557.17 Faiz ve iskontolar 

GE LiRLER 

12.848.350.28 Komisyon ve hizmet mukabili ücretler 
31.989.194.90 Esham ve tahvilat, kambiyo ve ecnebi 
3.ooo.ooo.- nukudu kan 
2.700.000.-
9.000.000.-

120.505.272.63 

RM. 

" 
" 
,, 

2.700.000.--
60.614.778.57 
52.451.519.36 

4.738.974.'iO 

Daktllo 10 - 15 Ura asli mnat 
Itfalye memuru 10 ,, • > 
Kapı ve koru muhafızı 10 • • > 
Topk.apı sarayı müzes!nde yukarda yazılı münhal vnzltelere memur aıı

nacaktır. 
Taılplerln lft.nkal orta mektep mezunu olması şarttır. İcn.bında imtfht\11 

edileceklerdir. Arzu edenlerin gerekli vesik.alarlle ön ümüzdekl çarşa.ınb~ 
günü akşamına kadar mezlı:flr müze baş klitlpliğlne müracaat etmeleri. 

(5488) 

Beyoğlu 5 inci Noterliğine 
Oazl Mustafa Kemal paşa caddesinin tanzimi için 3710 No. lu beled!Y' 

istlmlfık kanununa tevfikan lstlmlnke tabi tutulan İstanbulda Unknpanı.n
da Kasap Demlrhun mahalleslnln Fi.l Yokuşu sokaCındıı. kadastrcınuıı 

RM. 120.505.272.63 1003 üncü adasında. 7 parsel eski 96 yeni 13.11.9 kapı No. lu bnhçell evln ııı
--------- mamına 3600 lira istimlak bedcll takdir edilmiş ve muamelesi tekemmül et• • 

---------------------------- t!rllm~tlr. 
Türk Hava kurumu gen el merkez baıkanlığından 'il 

11
. ~ezkür yerin 140/240 hls.se sahibi bulunan Herıı.kllya ve Yerslınn.nl~ 

• 1 - Genel merkez ihtiyacı lçln nümuneleı1ne uygun yaptırılacak 2000 Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme 1 mezkur l.stlml!\k kanununun 11 lncl mad~lne tevflknn keyfiyetin tebUğl 
bronz, 1000 gümüş madalya kapalı zart usulile eksiltmeye konulmuştur. U . . . ... . için 1479 yevmlye No. su tahtında tevdl edilen ihbarname zlrlndekl meınu• 
Muhammen bedeli 5250, muvnkknt t' nılnatı 393 urıı 75 kuruştur. mum ıdareıı ılanları runuzun mc.,ruhatından mumalleyhlm in Hcametgahının tayin edllmemesı ve 

2 - Eksiltme 11 temmuz 941 cuma günü saat 15 de Türk hava kurumu bu sebeple keytlyetln tebliğ edilememiş bulundu~u beyanlle ihbarname 
genel merkez blnnsında yapılacaktır. Şartnamcsl merkez ve İstanbul şu- Çerkesköy lokomotlt deposunn lkl sene zarfında vürudü tahmln edilen la~e edllm.14 olmasına binaen ilan tarihinden ıtib:ıren kendilerinin .kanuni 
besinde parasız verilir. Nümuneler gösterlllr. ıı.ooo ton maden kömürünün vagondan yere tahllye ve ıstl!Ue ayııı mlkdar muddeLl zarfında takrire gelmedikleri veya mahkemeye müracaııt etmedik-
• 3 - Isteklllerln kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika ve kcimürün yerden maklna. .yeyıı. vagona tnhmill işi açık ekslltme usullle mü- lerl takdirde hnklnrındn. istimlak kanununun 18 lncl maddesi hüklimlerinlt\ 
temfnaUarını h:ıvi usulüne göre hazırlanmış mfihürlü ve kapalı zarflarını nakasaya konmuştur. tatbik olunacağıııın yine istimlak kanununun 10 uncu maddest lktıznsınc1' 
s:ıat 14 de kadar tesllm etmeleri. Postnda vuku bulacak gecikmelerin dik- Beher ton kömürün muhammen tahliye bedeli 20 kuru§ ve talunlll 15 tebliğ makamma kaim olmak üzere yevmi gazetelerle lUm ettlrllmcslnl ve 
kate alınrnıYncnlh Unn olunur. (5105> kuruştur. 11inı muhtevi gazetelerden lk~er nüshasının gbnderllmeslnl rica ederlm. 

Münaknsa 1817/ 941 cum:ı. günü saat 11 de Sirkecide 9 İşletme binasın- İ.st. Vall ve B. Relsl 
İst~nbul Vilayeti Daire Müdürlüğünden : da A. B. komisyonu taralmdan y:ıpılacnktır. N. 
ı _ Idıı.re mecmuasınm Haziran 941 ayındıın bıı.şlamak üzere Mayıs 942 IstekJilerln aynı gün ve saatte 288.75 lira teminatla ve kanuni vesika- Istlmllik mudurü 

gayesine kadar 12 nylık nüshasının ~rtnameslne göre b:ısımı 16 haziran tarla beraber komisyona müracnntlan 10.zımdır. Ali Yaver Maznl 
941 ün d itlb Şartnameler parasız olarak komisyondan verlllr. (5399) . Rcsrnt muhilr 

g un en aren 21 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. işbu ilannnme neşir ve 111\n edilmek ve llll.nı havı üç nüsha gazete dal• 
2 - Mecmun en a.,ağı 3, e:ı :fazla 10 forma olacaktır. Lüzumu halinde C H p K E k lz 

ek olarak 40 formaya kadar ayn kitap halinde ll!ı.vesl yapılacaktır. Ek for- • • • ız ve r ek talebe yurtları ren c iade edilmek üzere A.k.şam gazetesi idarehanesine tebliğ olunuı-. 
maların bedelleri de mecmua rormalnrı glbl olacaktır. Müdürlüg"' ünden : Beyoğlu Beşlnci Noteri 

3 - Her nü hanın baskı bedeli 3600 dür. Senih Yaşmut 
4 _ Ihale giınü 7 temmuz 941 pazartesi cünfidür. C. H. P. Kız ve Erkek talebe yurtıannın bir senellk erzak vesaire lhtl- Resmi mfıhür 

yaçlnrı kapalı zart ile eksiltmeye konulmuştur. 5462 
5 - Taliplerin C.O 7,5 hesablle 197 lira temlnat akçeslle 1haleden evvel l - 21/7/941 p:ızartesl günü. sant on be"te Üniversite arkasındaki « ı o 

mal sandığına yatırması lli.zımdır. c y T f k• 1 • d k 1 "" d 
G _ Tallplerln ihnle günü olan 7 temmuz 941 pazartesi günü saat 

15 
de · H. P. Erkek talebe yurdu binasındaki dalrel mahsusada yapılacaktır. ıp a 1.İ tesı e an ıgın an 

vllAyet binasındaki eksiltme ve arttırma komisyonuna ve "artnameyl fu- 2 - Taliplerin yüzde yedl buçuktan muvakkat teminatlarını adı geçen 7 Temmuz 941 tarihinden itlbaren diş tababeti mektebi profe$örlertrı-
r enmek tçl d h il" y .., yurdun muhnsebeclllğlne yntırmnlan ~rttır. den Dr. Ziya Cemal B. Aksoy tarafından tekil.mü! kursları verllecelllndcXl 

n e er guıı v uyet daire müdürlüğüne mürncanUnrL (4808) 3 - Şartnameler her 1'"' yurdun m" .. _""beslnden alıııabt'lir. (535A) 6 
~ ............ ' arzu edenlerin kayıt olmak uzere diş tababeti mektebine miırcnatları. (5451) 
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