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Başvekilin 
nutku Berlin 
ve Roma~da 
memnuniyet 
uyandırdı 

Türk· Alman dostluk 
\ Paktinın musaddak 
suretleri dün Berlinde 

teati edildi 

B~rlin, «Türk Başvekili
~ın .. sö~leri Almanyanin 

T urkiyeye karşi takib 
ettiği hatti harekete 
l:etabulc etmektedir» 

l'l'ü~rlin 5 tA.A.) - Bugün öğleyin 
8add - Alman dostluk paktının mu
ti ak suretıert teati edilmiştir. Tea
rı ıneraslmlnde Almanyayı hariciye 
lt~e~_mi;ist.eş:ırı fon Vaytnker. Tür
ile b Uyijk elçisi B. Hüsrev Gerede 
:l'üık~ matsatıa Berline gelmiş olan 
l1b mYe Hariciye Vekl'lletl umumt kfı.
etını lunvlni B. Cevat Açıkalın temsil 

şerdir. 

PAZAR 6 Temmuz 1941 

Sisi her buaasta tatmin edebilecek KUMAŞI 

KULA 
MENSUCAT FABRİKASI T. A. Ş. 

htanbulda Bah~ekapı matazasmda bularsunas. 
l Toptan - Perakende J 

• 
Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

lngiltere 
hicbir mevzua 

• 
dair B. Hitler'le 

müzakereye 
girişmiyecek 

B. Eden dün bir nutuk 
söyliyerek böyle dedi 

BU SA.BABK.İ 

usa a 
Sovyet 
tebliği 

Şimalde Almanlarin 
· Ostrov şehrinden 

tardedildiklerini 
«Bir gayemiz vardır o Cla bildiriyor 

milletlerin sulh ve emnİ· M" k' 
· · d hl ... ıns ın 150 kilometre yet ıçın e ya§ıyaca arı b k" . d cenu u şar ısın e 

bir dünya kurmaktir» T arnopol havalisinde 
muharebeler devam 

ediyor 

Londra 6 (Radyo) - Dün gece 
'neıredilen Sovyet tebliği: Eatonya, 
l Letonya ve Rusyanın birleştikleri 
lnoktada Ostrov havalisinde Sovyet 
kıtalar. büyük bir taaruz yapmışlar 
ve Alman kuvvetlerini bu şehirden 
püskürtmüşlerdir. Yüzlerce tank, 
motörize kıtaların büyük bir kısmı 

1 

tahrip t:dilmiştir. 
Borisov"un cenubunda, Minsk'ın 

Moskova ve 
Leningardın 

tahliyesi 
Berlin, bir Sovyet 

ordusunun tamamen 
imha edildiğini 

bilidiriyor 

Stoldıolm 6 ( A.A.) - Keşif 
uçuşları yapan Alman tayyareleri 
Sovyetlerin Leningrad ile Moııkova
yı tahliye etmeğe devam ettiklerini 
bild!riyor. 

Vicby 6 (A.A.) - Berlinde 
neşredilt.n bir tebliğe göre Balbk 
hükumetlerinde bir Kızılordu tama• 
men imha edilmiştir. Alınan ga• 
naim pek büyüktür ve birçok kilo
metrelerce eraziye dağılmıştır. Ca· 
naimin arasında tanklar, sahra to~ 
lan, dafi bataryaları, pek çok di• 
ğer levazım vardır. 

Şark cephe
sinde ltalyan 

askerleri 
Rerlin 5 (A.A ) T- . VekM · - urkıye Hariciye 

\'at Aeti umumi kft.tlb muavini B. Ce
Ölüı çıkalın bu sabah umumt harp 
tur e~ flbldes1ne bir çelenk koymuş
lblde :. Açıknlı~ Unterdc~. Lln'dekl 
fıtiarı~~ünde Buyük Almanya muha
lllle t ğ mensup bir tabur kumanda-

' Alman ordularının taarruz istikametleri ile işgal 
ettikleri saha (çizgili yerler) 

1 
150 kilometre cenubu şarkiııinde 
Pripet havalisinde Almanlarla vid

ı detli muharebeler oluyor. 
Beyaz Rı.:syada Tarnopol mınta~ 

kası~da Rus kıtaları düşmanın bü
yük motörize kıtalarının hareketle· 

Sovyet askerleri 
ümidsizliğin verdiği bir 

gayretle harbediyor 

~arşıı:n!e~:ı~~lç='ü° tarafından 
Açıkalın Yazılı zerinde Cevat 
kurdele vardı kırmızı - beyaz bir 

J:erlin 5 (A ·A) -
Jlr B ftefik ~ · ;:: Türkiye BaşvekiU 
8Q)6k Mut :ı.yuam tarafından dün 
luk Alman et 

1
Mcclislnde söylenen nu

tald bir 8 Ynst mahflllerlndc mü
flk Sayd int!ba uyandınnıştır. B. Re
kfıınetıniam ın beyanatı, Ankara hü
<laf:ıası n Türk menfaatlerinin mü
tılyasete ~ususunda takip cttlğl reıı.llst 
taınanda e!afuk etmekte, fakat aynı 
taatıer k~rklyen!n beynelmllel men
tlk bulun rşısında mesullyetinl müd
ınektedlr. rnnkta oldutnJnu da göster-

'l'ürk Ba 
<.ıostıuk ;vekllinln Alman - Türk 
Alman d~:ık:ı hakkındaki ııözlerl 
bU olarak bllhe merkezinde pek ta-
.d assa memn i t ırınıstır. ÇUnkü .. un ye uyan-
hın Türklve bu soııer Almnnya-

Macar ve Fin 
kıtaları 

ilerliyorlar 
Fin kuvvetleri, Sovyet 
mukavemetini kıral'ak 

Liza mıntakasina 
vardılar 

Berlin, esir eailen Rus 
siyasi komiserlerini, harp 

esiri askerlere yapilan 
muameleye 'tabi 'tu.tacak h::.re-kete he~\ k~şı takip ettiği hattı 

~lr hattı harek~tı ~~~1:utetabuk eden 
für. z ettirmekte- B ı· 5 (A A ) Al h b n er ın . . - ınan a er-
tt'ü;~~a 5 CA.A.l - İtalyan gaz t 1 rl lere göre, Finlandiya ordusu arazi· 
hun ~e ı~aşvekıu Dr. B. Refik :a_;d~- nin müşkülatına ve fena havalara 
et.urnı!1t~~un ehemmiyetini tebarüz rağmen Bu:: denizi boyunca ve Mur
~esi bu bc~leri Juı:,nnl d'İtalia. gaze- mansk sahillerini takiben ilerlemek· 
Clevletıerı ve~ 1 Tül'ktye ile :mihver tedir. Govyet kıtaatının muannidane 
~dakJ aiyast m~:ıı: ~rkara ara- mukavemeti lcınldıktan sonra Fin 
ıit..}'aPılınış mühim bl~ :;ınbb~vzlhl kuvvetleri Uza mıntakasina varmış-
~ etmckt dl · şe us te- 1 d 

tlyesetin e r. Itnlya Türk hancı ar ır. 
tneınnun1 in aldı~ yeni cereynndan Budapeşt.ı S '(A.A.) - Macar 
tl'ürktycnfut U~Uymaktadır. İtalya. tebliği: Ricat etmekte olan Sovyet 
~d bir nıı: 

1 
~nkişafını dalma mü- kıta1an takh ~dilmektedir. Stanis· 

takt Tilı1c ~~ntrş:f~ ve bu hu- lav ve Kolomeyi ifgal eden kıtala· 
kkdJr etmiftir. na e her zaman rımız T niester üzerine doğru ilerle-

Müdafaa 
çeteleri 

So"Yet R d b. ki . usya a ınlerce 
ıı gönüllü yazıldi 

t:~oak~'Va S ( A.A.) - B. Sta. 
Ul ınıllete hitaben söyl c1·v · 
ınüteakip b"'kA e ıgı nut· 

~e tqrada iMi! u u7et merltezinde 

~:pılmııtır. o~%~:d~:ı~~~~.~~ 
hı gere~ c~phede geTelc:ıe de d'" 
llhh genlerınde iı görebilecek ':t 
ı:ı ıvatandaılardan mürekL•p ·· 
ıuafa el • ıh. mu-
"ön ·~ı5et enne ııimdiden binlerce 
ın ·r u :razılmııtır. Bu teşkilat hem a gı5z ana vatan muhafızlarına hem rt ırp §etniklerine benzemektedir. 

u Çeteler 1812 · 
L· h ananesıne uygun 
ıuır ayat .. k 
tınd h surere düşman işgali al-

mektedirler. 
Berlin 5 (A.A.) - }\lak.adar 

mahfillerde bugün beyan eClildiğine 
göre esir edile:. Rus ıiyast komiser
leri harp esiri askerlere yapılan mu· 
ameleye tabi tutulacaldardır. 

Ankaradan dönen 
Fransız nazuı 

Mareıal Petaine vazifesi 
hakkiıı'da izaliat ver.di 

Viehy ı CA.A.) - İsmet İnönü ve 
Türk hüldlmetlne Fransarun dostıu
ğtınu tbllb memur edilen n Anka
radan dönen B. Beno!t Mechln mare
şo.ı PCtain ve amiral Darlan tarafın
dan kabul edllmf.ş ve vazifesi hakkın
da kendilerine izahat vermlştir. Mü
tealdbcn B. Mechln kabine tçtlmaın
da. hazır bulunmuştur. 
Yarınki kabine toplantısından son

ra blr tebliğ neşredilmesi muhtemel
dir. 

·Al manyaya 
şiddetli hava 
hüc~mları 
Brest havuzundaki 

Alman harp gemileri 
arasina bombalar düştü 

Breme' e de yeniden 
taarruz eaildi 

Londra 5 CA.A.) - CB.B.C.) İnglllz 
tayyareleri Breme'l bombardıman ey
lemişler ve bombalannı fabrikalara ve 
liman binalarına atmak için yerlere 
sürunürceslne aşağıya inmişlerdir. 
İnfili\klardan yükselen duman sütun
ları tayyarelerden daha. yükseklere 
çıkmışlardır. Breme'ln şimalinde bir 
askeri tren bombardıman edilmiştir. 
Düşman beş tayyaremlzl düşürmüştür. 
50 avcı ve bombardıman tayynremlz, 
işgal altında bulunan şimali Fmnsa
ya hücum eylemlşlerdiı;. 

Elektrik, mühimmat fabrikalarını 
\'e şimendiferleri bombardıman eyle
mişlerdir. 18 Alman avcı tayyaresi 
düşürülmüştür. Biz dört tayyare kay
bettik. 

B. Eden 

I.:ondra 5 {A.i\.) - lngiltere 
Hariciye Nazın B. Eden açık hava
da yapılan bir umumt' toplantıda 
bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 

Hiç bir zaman, hiç bir mevl'zu et· 
rafında ve her hangi bir sebeple B. 
Hitlerle müzakereye girişmeğe ama
de de;;iliz. D. Hitler ve temsil etti· 
ği her şey tamamile imha edilince
ye kadar harp gayretlerini artıraca
ğız. Küreiarz üzerinde Hitlerin ha
yat :ıar tları ile bizimkilerin aynı za
manda bulunacağı bir yer yoktur. 
S .. >V::etle· Birliğine ve Hitlcrle müca· 
d..:le edeninin hepsine yardım et· 
mek için herşeyi yapacağız. Her 
hangi bir muharebe meydanı üzerin· 
de Almar hava kuvvetlerini geçin· 
ceye kadar hava kuvvetlerimizi art
tırmağa devam edeceğiz. Bizi ancak 
bu tatmin edebilir. lngilterenin tek 
bir harp geye~ vardır. O da, millet· 
lerin hür olması, daha temiz ve İ:la· 
ha mcsud ve sulh emniyeti içinde 
yaş;yacak bir İ:lünya kurmak İçin 
dbirliği ile çalışmak ve Hitlet' zali· 
minin kudretini kırmaktır. 

Hatay 
Türk ordularının girişinin 
yıldönümünü merasimle 

kutladi 

Londra 5 (A.A.) - Londrada. öğre
nildiğine göre, İngiliz n:ğıt bombardı
man tayyare fllolan bugün öğleden 
sonra avcı tayyarelerinin reraii:ııUnde 
olarak Lile'de mühim demir fabrika
larını bombalamışlar ve ta.m ieabetler 
kaydetmişlerdir. Habbevllle tevzllcrl 
de bombardıman edilmiştir. Avcı tay
yarelerin himayesi altında hareket 
eden bombardıman tayyarelerimiz 
Belçika. sahlllerl açıklarında 4,000 to
nilatoluk bir gemiye hücum etmişler 
ve tam isabetıeı: vaki olduıtunu gör- İskenderun 6 (Akpm) - 5 tem· 
müşlerdlr. muz Türk ordularının Hataya giriı 

Brest havuzlari günü olduğundan dün lskenderun-
b b } d da büyük tezahürat yapılmııtır. Şe· 

om a ~n 1 hir baştanbaıa bayraklarla ıüsleo-
Londra 5 CAA.) - Ingillz hava ne- . H 1 · d b" ı 

zaretlnln tebll.ğlnde blldlrlldiğlne gö- mış, a kevın ~. ır t~p .anb yapı-
re. İngiliz bombardıman tayyareleri l~rak nutukl~r ~orlenmııtır. Aktam 
dün gece Breıst havuzlarına şiddetli bır balo verılmııtır. 
hücumlar yapmlf, havuzda bulunan 
Alman harp gemllerl arasına yüksek ,.... :1. •-•--a 'I - ra 
lnflJA.klı bombalar düşmüştllr. Havuz- ~ .-.. --.. ., ...::;ııo 
l~ boyunca. yangınlar görülmüştür. 
İkl düşman av tayyaresi düşürülmüş
tür. Dlğer İngiliz hava fllolan da 

Demek kabilmiı! 

rini yavaşlatmışlardır. Rus hava Londr• 6 (A.A.) - (B.B.C.) 
kuvvetleri Alman motörize kıtaları· Alman tebliği Minsk ilerisinde or• 
na darbeler indirmişlerdir. dunun ileri hareketine devam cttiği-
Romanyanın petrol merkezi olan ni, fakat Sovyet askerlerinin ümid· 

Köstence VI'! Pluesti Sovyet tayya· sizliğin verdiği bir gayretle çarpı~ 
releri tardından bo~bıı.rdıman edil- tıklannı bildiriyor. Bu suretle kaza• 
miştir. nılan erazi pahalıya mal olmakta

Macar tebliği 
Budap4e$le 6 (A.A.) - Resmi 

tebliğ: Askerimiz durmadan Sov· 
yet kıtaatını takibe devam etmiş, 
Stanislav ve Kolemen'yı işgal eyle· 
miştir. İleri nlaylanmız Dniester 
nehrine vasıl olmuştur. 

Bir Rus kumandaninin 
üzerinde mühim vesaik 

" bulundu 
Bertin 6 (A.A.) - Dördüncü 

Sovyet silahendaz kuvveti kuman· 
danı Ceorgief, Derczin yakınında 
eııir edilmiştir. Üzerinde çok mü
him vesaik bulunmuştur. 

Romanyada sabotaj ya· 
panlar idam edilecekler 

Londra 6 (A.A.) - '(B.B.C.) 
Romar~yada Alman kumandanlığı 
bir emirname ne§rederek sabotaj 
hareketlerinin idam ile cezalandın· 
lacağını bildirmiştir. 

dır. 
Tebliğin bu kısmı Alman erkan 

umumiyesini büyük zayiata hazırla
ması itibariyle dikkate şayandır. 

Moskova birkaç ltalyan alayının 
merkez cephesinde görü.,düğünü. 
bunların önünde Alman tankları bu
lunduğunu bildiriror. 

Dnieper'in 
arkasına ricat 

Stalin, her şeyi tahrip 
ederek bu hatta çekilmek: 

emrini vermif 

Vicby 6 (A.A.) - Londradan 
bildiriliyor: Exchange Telcgraph 
lngiliz ajansın111 Rusyadaki muhabi· 
ri, Stalin·İn Kınlorduya bütün yİ• 
yeceği, hayvanatı. köy evlerini. köp
rüleri ve Ş:ır.endifer hatlarını tah· 
rip ederek Dnieper nehinin akası
ne çerkilmek için emir verdiğini bil· 
dirmektedir. 

Cherburg havuzlarına ve Rhln havza.- HükUmet. halka kolayLk ohun 
sındnki sa.nayı. hedeflerine hücum diye. ~ aylık1dann yoldamumı 
etmişlerdir. HarckA.ta iştirak eden Av • th • 1ar alili b··...::L b. 
tayyarelerden dördü üssüne dönme- lagvetti. tiyar • er. 07..-. D' 
miştlr. derdden kurtuldu. ldar.e cihazımız 

ı,ondra 5 CA.A.> - İnglllz tayyare- da külfetli bir iften yakayı sıyırdı. 
leri diln gece Brest doklarlle Lorlent'- Arb.k re.:ıimli muntazam nüfus tez. 
dak! Alman denizaltı üssüne taarruz kerelerini sröstermek kafi gelecek. 
etmişlerdir. Bu tslahat kar,ısında: cAllah ruı 

. laa a. h ulunan topraklarda müda
!bul ,ım 8 ve sabotaj faaliyetinde 
' unmaktadırlar o·· · - Z f · - d - k uıınan işgali altına geçe Eskı· ıı.eh· I kt .k . k • a er sınemasın a 

olsun!:ıt derken cDemek kabilmiıb 
diye d~ dü,ünüyoruz. 

ta ala d A n mın- 1 ıı: ır e e rı §Jr etı f·ı· d taıı r a iman topçu kuvvetlerini b l d• 1 ım parla 1 

ı. hYan trenlerin durdurulması ve l e e ıyeye devrolunuyor B " l S · · d k' rn a edilm . . . A k .. eyog u urıye pasaıın a es ı 
tinin b es~ gıbı çete muharebele- n ara:. 5 (Telefonla) - Oğrcndi- Santral, yeni Zafer sinemasında dün 

'

'"el aşladıgı evvelki günkiL teb- ğimize gore Eskişehir elektrik şirke- ak b' f'l' ı t D h l 
ıg e b')d" .

1 
. . . - tının Belediyeye de 1 i 1 1 şam ır ı ım par amış ır. er a 

1 
1 ırı mıstı Opolsevıa çete vr ç n yapı an · • f · 8 k d f'l" erinin t h. ' : . . • temaslar nctlcclenmlştlr. Şirket tem- yctışen ıt aıye metre a ar ı ım 

farı:ı AI eç ızatı ıkmnl edılınce bu?.- muzun 21 inci günu feshedilecek ve yandıktan sonra ateşi söndürmü~· 
1iik .

1 
~an kıtnlarının başına bu- techizatlle birlikte Belediyeye dcvro- tür. Makir..ist Salim ellerindeD ve 

&aı e er açacakları muhakkaktır. IW1acaktır. y!!_zünden yaralanmııtır._ 

Daha nice nice mU.kül. muğlak 
kırtasiyecilikleri böyle bir iyi ted· 
birle basite. makule İrca etmek 
mümkiındür, kimbilir ••. 

Her amir, her mem\D' bu uğur· 
d-.. zihin yormağı, mafevkini ikaza 
gİrişmeğİ vazifelerinin en batında 
aaym&lıdır. • 

- Şeker yok diyorlar anne! .• 
- inanma oğlwn, kahvemizi '1üşfuıen devlet şekerini de dU,. 

şünür. 



Sahife 2 6 Temmuz 1941 

Diin Geceki ve Bu. Sabahki Haberler ) 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahire 5 (A.A.) - Ortıı Şark İngi

liz kuvvetıerl umumi karargflhının 
tcbıiğı: 

Şarki ·Alrikada 
harekat bitti 

200.000 kifilik İtalyan 
ordusu tamaınile imha 

edildi 
Llbynda değ~lklik yoktur. 
Habeşist.nnda, Galla S'dıınıı mıntn.

tasınd"l general G:ı.zzerıı•nın teslim 
olm:ı..o:ı uzerlne küUlyetll harp malze
mesi elimize gcçml§Ur. Jlmmn. mın- Londra 5 (A.A.) - Şarki ltalyan 
takasında J2 binl İtn.l!"M olmak üzere 1 Afrikasındnki 200 bin ki;ilik İtalyan 
21 h::.zlmndnnbert ıs.ıoo h:ırp esiri ordusu altı 'Y' süren fiddctli muha
alınmıtt.ır. rebelcrden sonra hemen tamamile 

lzmir mektupları 

lzmir on senede 
çok değişti 

Bilhassa Kültürpark şehir için 
büyük bir varlık olmuştur 

Suriyede, bütfrn cephelerde mahalli imha ~dilmi;tir. JngiliJ: kuvvetleri 
ternkkiler kaydedllmLş~. i1e cenub Afrika. Hindistan ve Su· 1zmir "(Akıam)' - Makedonyalı Baş kahin. cihangirden küçücük 

\ Vichy hatları 
gerisinde sabo
taj hadiseleri 

Beyrut radyo İstasyonu 
tabrib edildi 

Tüdmür ve Deirizor'un 
işgali müstakbel harekat 
için ehemmiyeti liaiidir 

Londra 5 (A.A.) - Inglllz bava ve dan kıtaab prkt İtalyan Afn1casın- j Büyük .lskender, miladdan eYVd kellesini nuıl kurtaracak diye korku 
dahili emniyet ı:ezııreue:ı brafmdan da 300 kilometrelik bir cephede bir-• m.uhtC§em ordusiylc Jzmiri z.ap- içinde titreye titreye, yer öperek l.:o;ıdra 5 (AA) - Rcuterin 
bu sab:ıh ncşredılen teblığ: b" • d 12 '- 1 ·-· '-' h" Mel l.'- d - 1 • b" L B~·t •ahil yoluncla1-ı" m--L-bı"r1" '-" 

h ~ f 
1 1 

ırm en ayn taarruz ynptı~tan tettıgı vaıot, fC ır ez çayı· ~en erin önune ge Dllf, ır nata -,,·- ~ una uu· 

btr
Dun gccekllkdlu.şman havad-~nl ~:;.t sonra anud.aiır: bir surette mulı:ave· om iki taıahnda ııralanmıt ma- i§lcyjp işlemecl.iğini düıüneref: dirdiğine göre, Yiehy hatlannın ge-

gece evve ~ nazarnn a.u:ı. \MU-· _:. - L la uh~ 1 1 .. al d .. 1_ L- ..;.· d üh' • b t · L.,_ı,_ 1 dctll olm~ur M3~ezı İngilt.t'redc 1 met eoeıa dUJnl,&11 ıır.ıta nru m tc- mur ev er e m.agaz ar an mure~- - Emirleriniz n.atmetmeap ı ~ın e m ım aa o aı ruuııııe e~ 
mute:ıddld yerlere bombalnr atılmış lif ycrlerd-.> mkqt._yarak ~lim olma-j kep 'bulunuyordu. Şimdi lzmir Demiş. İakender de kendisine '6a- olmaktadır. Beyruttan Rayaka g 
ve düşmanın fanliyet mertcezhıl bll- ğa meel:rur etmiılert!ir. Muharebe- balhıun İçme suyunu kmin' eden zİ talimat vermiş ve bir rüya gör- den bir tıcne bomba atılmış ve miı· 
hassa İnglJterenln cenup, garb ve şark nin fiddetle bir neticeye bağlanmış 1 Halkapınar kaynak suyu, munta• düğünü söylemiş. Bu rüyaya göre lıimmat yüklü vagonlar tahrip edil
bölgclerllc cenubi Gnl ey:ı.letı teşkil olması bilhaaa dikkat ve takdire zam borularla tdue isale edilınit ol- lskender, Melez çayı civarındaki miftir, Beyrut radyo istasyonu da 
etmiştir. Mühim ~c bir hasar olına- değer bir hldi.edir. Filhakika aon madığı için .. Melez çayı adı verilen evlerini bırakıp da Kadifekalcsi üze- tahrip edilmiı ve Vichy tebliğinin 
~r. Bir tl tıı~-<'iv "e =~· altı t,t.f tr zarfında ıiddeili yağın~ b~ bol Ye temiz .u, o vakitki lzınir rinde yeni ev yapbracak olanlan küçük bir nıürsile ile verilmekte ol-
ıav;o~~e eiı-r.~;;.ür. nnan lar :-:Iaheti.tanı ıu altında bırakmış· evlerinin avlularmdaa dol&fll dolap azizler sınıfına ithal ecıiyormuş. duğu an)· :ılmışbr. 

• . . ve ltalyanla..-a ric.at edecek yer bı- akar, denize dökülünnüı. Melez ça- l.kenderin maksadını kavrayan _Ku~~ 5 (A.A.) - Dcirizorun 
Lor.dra ~ _(A.A.~v.- lngılız Ha· rakmaml§tır. Yalnız: Gondar mınta- yı üzerinde müteaddid büyük ha- baş kabin: Tudmurle hemen _?rm~n .aynı za-

va N~zar,.tır.·~ t~blr~: kası iltia.lanna müsaid ise de bu mamlar, mabedler. o yak.itki lz:mi- - Emriniz yerine gelecektir ha~ ma?Ja 2:'1Pb • mutt~f~k.lerın şarki 
Bombardıman tayyarelerimiz dün mıntaka da kıtalarımız tnrafından rin hU8U8iyetini tqlil ettiği için metmeap f Surı~edekı ~a~yet~erını. aon dere;e 

gece Atlnntilc sahillerinde Brest ve aan1.m • .gtır. fta)yanlar pa teslim ol- hallı:, eğlence ve iltirahat için girdiği Diyerek çizme ve yer öptükten takvıy~ etm~ştır. Fılhakika bu. şchir
Lorynn üslerine karşı şiddetli bir malı: veyahut açlıktan ölmek şıkla- hamamlarda birkaç gün, batta bir sonra huzurdan çıkmış, ertesi gün ler, . Vıchynın bu mı~takadakı k~".
bücum yl\omtşlnrdır. Brest havuzla- nnclan birini tercih etmek mecburi- hafta kalır, mabedlere gidenler de de baş kahinin ıu mukaddes emri vetlı n?~talannı tqkıl • e_!me~te ıdı
nnda bıılunnn ~harnhorst, Gncise- ;:vetindw-: kalm1t11art:lır. Kızıl denize birkaç günlük yiyecek ve içeceğini bütün şehirde yayılmış: le~, D~ı~zor Fara! nehn uz~rın~e ve 
nau, v.: Prenoı Öjen Alman harp r,e- ,,akın bıJ1unar kiiçü\. bir İtalyan beraber ahr, bir nevi itikafa çeki- - Ey lzmirlilerl Melez çayİ civa- ı:u~muru:ı. 2~0 k.ılometre fımalı ıar-
milerinin ara3ına yüksek infilak garnizonu sarılmış oMuvundnn bu lirdi. nndaJd ev ve magazalımnı bırakıp lci.ind: ka_m?ır .. Mcş~ur !u~n. vaha-
bomhal n düsmüştür. garnizonun t~lim olması her dakika Mabedlerde kadınlı, erkekli iti· da Kadifekaksi üzerinde bina ku- sı.nın _ış~alı, ılerıde ıımalı Surıye fC• 

H 
. beklenilmektedir. kafa çekilenkr, o vakitki kanun ve ranlar Allah nazarında üç defa hırlerının başlıcalarına yapılacak ha-

d avuzlaJ boy~nca bınall.:, nras~- Kahi 5 (AA ) G Jla adetlere göre rahatsız edilemezdi. aziz olacaklardır. rekat iç.in kıymetli bir üs tqkil ed~ 
~ yan~n .~ .. J1 '?1~ht. rynn da ıS"d :i' ki lt. l · k :ı · ~e Bu tekilde itikafa çekilen bir evli Ba~ kahinin Büyük lskenderin rü- cektir. Mcvzuubahs şehirler Humus, 

brı tımb al 11~ 1 b cnız.n t~ n.r arHasınll 
1 

8 ! t 1 l~roa ; ~ y~n u"'k:c Aefrin~n kadmın kocaSJ bile gelse, mabedden yasını böylece' tabir edişi derhal te- Hama ve Hnleptir. 
om a er t5a et etmı tır. avuz ar es ım o ması uzenne f!ı.r ı n k nsı alamazd · . • .. . 1 . k -' Deirizoru zaptedccı kıtalar ara-

). I v h k 1 it Jy • t 1 v d k" İt 1 a nı ı. sırını gostermış, zmır, ısa zamanaa 
ve ıman ar ngır_ asara mar.~ -~ - a an ımpara. or ugun ~ ı n yan Şimdi Ku~dası kazasının Selçuk o vakit büyük bir orman halinde sında Hint1i kıtaat ekseriyeti teşkil 
mı tır. Bu hareli.ut esnasında ıki duş- mukavemetr bılkuvve nihayet bul- h' • de b 1 Efes barabelc- b 1 K d"f k 1 • - · d k e.ı:..ordu Bunlar muhtemel olarak • d- - .. 

1 
- - na ıycsın u unan u unan a ı e a esı uzerın c u- ~, • • 

man avcı tnyyares. uşuru mu,c:tur. mu tur. · • b 1 d v d ·1· dd l F k k Irakta" Süriy y · 1 d" B 
D h k

- -L b" '-- k'-.. 
1
.. _ rı:ıın n un ugu yer e mı a an ru muş. ·a at aç senede kurulduğu e e geçmış er ır. un-

il a u;ur ır navn t~e. ırn umuz Kahiredeki lnviliz umumi Jr-...anır- evvel mevcud bir milyondan fazla belli değil. lnnn iki memleket arasındaki hudu-
ŞerburfI havu~larına ve Rhm havza- gahı tarafından bu akşam va.nvet ··fu 1 Ef --l. • d d - f e T b"ht h t 1 · du Kemal mevkii civarından gertik 

d k
• o h d n • h'" -·~ nU g U Cl! gıcıırJn C e Or V eş 1 C 8 8 0 maz amma ıım- T • 

ıın a ·ı sanayı e e erıne ucum et- hnkkında n.--edilen tebligv de d~ •J • b k"ld "d" Ef M"let d"'-' J • • '- - leri zannedilmektedir Hint kıtalan· ....... a a., u ıe ı e ı ı. es ve ı ııu mamur zınırın yangın sanaSJn· ... • 
miştir. yor ki: ıehirleri, miladdan evvel dünyanın da· on senede kurulmnsında beledi- nın ~ mınt.akaıunda gösterdikltti 

Dücı gece ~mali Fransa iizerinde Habe(!İstanda kalan lt.nlyan kuv- en meşhur ıehirlerindendi. ye reisi Dr. Behçet Uz'un kurduğu parlak nıuvaffak~yetten sonra bn-

.&Li ile VBLi 

Bütün milletlere istik· 
lal, bütün insanlara 

hürriyet! 
" 

Ali - Evvelki gün, Ameriknlı
lann istiklal yıldöcıümüydü. O 
millet bayramını kutladı. Garip
tir: !ngilizle~ de bunu tesid et· 
mekte dostlnrından geri kalma· 
dılar. • Halbuld, Amerikalılar, is· 
tiklallerini lngilizlerle mücadele 
ederek onların elinden almışl:ır· 
dı ... Ne tezad ..• Değil mi~ 
Veli - Değil, Ali ... Bir milletin 

istiklaline hürmet etmek, onu 
kcndiniıı]ci gibi mukaddes bilmek 
yüksek bir medeni seviye mese· 
l08idir... cNcfsinc yapılmasını 
is~emediğin bir hareketi baıkası· 
na da yapma!> derler . .. Ferdler 
hakkınd.,, olduğu gibi, cemiyetler 
hakkında da, bu, gayet doğru
dur. Birini esareti nltında bulun• 
durmak, birine esir olmaktan 
- insanlık haysiyeti noktasın· 
dnn - az farklıdır. Çünkü geri 
bir rejime mensupluğu ifnde 
eder ... O geri bir rejimde ise, 
bugün efendi, yann köle olmak 
her h'3ldc mukadderdir ... Yahud 
muhtemeldir .•• Binaenaleyh, me
deni bir millet, elinden bir köle
yi kaçırdığına yanacak yerde be· 
şeriyete mensup bir uzvun istik
laline kavuştu~nu tesid etmeli .•• 
Cayet doğrudur .•• Türk milleti, 
bütün milletlere istiklal, bütün in
sanlara hürriyet diler. 

Aliveli 

Avrupa ile 
demiryolu 
münakalatı 

taarruu hava devriyeleri yapılmı~ vctlcrinin başkumnndanı '?eneral I Mil~~· . zam.anla zelzeleler. ~zün- V,~. ~.amur bir parça ~aline .~e.tirdiği şardık~an b~ y~ı mu~affalcıyct kay-
ve Appevi11°<le marşandiz garı bom- Gazzevn Galfa _ Sidamn mıntaka· den muhım hır kısmı Akdcnızın dal- Kuhurparkın fevkalade muhım te- da .dcge.r hır ebemmı.yet arz.etmek- Pityon • Svilengrad hattİ 
balanmıştır. sında bulunnn bütün İtalyan kuvvet· galnriyle örtülerde harap olmuş, siri olmuştur. tedı~. Hı~t kıt~.lan. ciır~tkan~n.c h~- Devlet demiryollarınca 

HJrc:kiita i tiıak eden tayyareleri- }erile birlikte teslim olmuştur. denize doğru kaymı~ Efea tehri de Bundan sekiz sene evvel - her ~umıarı ıle ~uttef~klcnn. ~urıyenın • 1 ·ı k 
mizde:. dör bombnrdıman tayyare· ş· a· . t l ,_ H ı.__ türlü ttirlü medeniyetlere sahne ol- hnlde lskender gibi rüyn ve ma- 1ıdare m1erkezıne gırmelennı kolay- iŞ etı ece 

ım ı ımpara or uıı:: ve nuq vn· d kt .. t dd"d d f l il • .. W• d'" .. • k n~tınnış nrr.Iır 
Ilı• u··ssu··ne do""nmcmi .. tı"r. Şimdi tcsbit 1 • f d uh u on sonra mu ca ı en ar sa n ış gormegı uşunmıyere - -"-'--·-~----

., tanpervcr en tnrn ın an m asara 1 d h ı h · - · · · edildigine gör- 2 temmuJ: gecesi ıi- ed"l . b l G d d k" . yapı mış ve sonra n arap o - akıkate guvenerek, ıhtıyacı takdır o t ş kt Ank:ım 5 (Telefonla) - Edirne :110 
ı mış u unan on tır o 1 ga.T?ı- mu•tur. ederek, Sl!Zerek ve görerek i•e ha- r a ar a Avrupa arasında harp dolnyısi!e ke• 

mali FTrrn n üzerine yapılan taarru- z d A b b b ., " " on dn ve ıısa ın cenu u gar ısın- Büyük Menderes nehri, uzaklar- 1 O kt B h t U K""l sllen demlryolu münakale ve mu\'tı• 
zi akınlar csnl\Sındn 3 alman avcı deki fundalıkta dağınık bir halde d . d•V• .. l b h" d k" ı_:an k o or ı· ~ çe vz, u - h saınsmı tekrnr temin için Pltyon il~ 
tavvııresi dah dii..iirülmüstür. Bu l 1 k" -k b" ··r d b an getıı ıgı ru.11up a u şe ır e ı turpar ·ın teme ım attıgı vakit mu ar e Svilengrad .......... .,d,,kl lı"Ltının 

0 -.- >u unan ucu ır mu reze en a~- 1 · ••rtm•• ı li d ı b" k •· l · eh" • • .u........ .. .. 
BUretlt" iki temmuz gecesi imha edi- k E · H l.-.· S lid cı:er erı 0 U§. zam n a mııııı 0 

- ır nutu soy emış, ş ır ıçın yap- Devlet. Demiryollarınca ır1cUlmc 1 t.e· 
a rıtre. ·~'llSlan ve oma e d .. - oo d b ] k k • d•Vo ""h" o 1 d k • • '°i 

kn düşma.1'1 tayyarelerinin yekiinu hiç bir l.alyan mukavemeti kalma- u~~uşd, ~manın onun letn qlıyabr~l mb ah ıste. ı~ı Bmuh~md' lŞ ~r :n .ısaca vazıyetı karrür etmiştir. Avrup:ı. lınttının 
21 i buhnu .. tur. k" Af .k d k" h ek şarıı~a ogru uuman a ın yo u ı e a setmıştı. u a ısenın uzerınden mümkün sümtıe açılması içln Uzun• 

" mış ve şar ı rı a n ı ar d ı_ t h .. b"I d" K""I k- - il S il d d kl k 
f
. k I • 

1 
. . ~ap:ımııı ır. enuz on sene ı e geçme ı, u - ·opru e v engra arasın a op-

Sovyet tebliği muva ,a ıyet ~ netıce enmıştır. Arkco]ogwlar hıınJan tedkikle t- k b ı·· ı·· ··h· b"" ··k tünün tahtadan ve muvııltkat olarnk • urpnr , er ur u mu ım ve uyu 
meydana çıkarmış ve üz~!'!rini ör- tesi!o!er.i.yle meydana geldi, her yıl General Wavell harp in§asına hemen başlımncaktır. Nakll-

"A!o kon 5 CA.A.l - Bu sabah Sov- Romanyada bir komünist ten kalın topraY. tabakasını atmışlar- onun için de bir ay devam eden en- muhabirlerine beya- ynt asıl köprü lnş:ıntı bitlnclyc k:-dar 
yeti Uhb:ırnt bürosu tarafından nşa- ı·d· am Ll-~ ld dır. İlk Jı:alorifer, künkü olarak, ilk ternasyonal Iunr kuruluyor ve Kül· muvakkat geçitten yapılrıcn..ktır. Mnn-a DlaflKurn o u natta bulundu mnllh bu tahtn köprünlin inşasına 
ğıdakl tel'illı:t neşredllmlşt.!r: _ .. kan lizasyon tesisatı, üzrri mermer türpark civarında şu krsa :zamanda kt'.dar da yolcuların ve eşy-:.sının n:ı.k-

4 temmuz gt'CC31 muhtel ~ cephe- Bu~ 5 CA.A.l - Ster~ı: Kosten· ı döşeli olarak Ef~ harabelerinde bu- m>ı.mur mahalleler, apartıman blok- il için lüzumu kndar kamyoıı ve oto• 
lerde asken vnziy ttc büyük bir de- ce divanıhartıı. müebbcd kureğe malı- ı t ı ··k ld" .. k ı· O ı ğ~klik oımnnµıo•ır. küm edllrnlş olan dört nrkndaşlle bir- u11muı ur. • • . .. . an yu se. ı ":e yu ııe ıyor. !' se- General, Rusyanın harbi nıob l tn.hslsl tekarrür elm~Ur. 

ıcandalal:.ıh:ı. _ Momuuısk ve Kareli ilkte, K~cC"Dln Sovyet tayyareleri .~'7 tch~ı ~~ın ~e yartıitıru ~ılm,. nede şf"hrın ımar sahn.sındnki in- .J . b l . I --
berzahı ıstıkametınde kıtalanmız tarafından gece bombardımanı esna- dıgımıT. Buyuk lskender, lzmır ıeh- şaata otuz milyon lira aarfcdildi ve ı ame etlıre İ eceğıni nşasi münakasaya 
ınünferld düşrruın bir1ikkrile çarpış- sında şehirde ışıklar yakmnğn. teşeb- rini ordwıiyle z.apteclince Kadifeka- hiilfı da inşaata devam olunuyor. söylüyor konan yeni demiryolu 
m: ğa devam ctmelrtedlr. büs eden komünist S:ı.tbu Filomon'u lesi gibi körfe~in ve ovanın bütün Kültürparkın etrafında yükselen 

Borlsof - Vcbobrolsk ıstlknmetfnde idama mahkfmı MmlşUr. giizellikleriııe hakim bir yerde §eh- muuzam garajlar, ço:uk hr.stancsi. Ankara 
5 

<Telc!onlnl - lrm.ak • · '- 1 l h Kahire 5 (A.A.) _ Hindiatan Filyos arasındaki SOmucak ista.syonile 
Berczlna. ve Prut ndılrlerl ür.er1nde H ) .. .. rın .a.uru mamış o muma ve mün at istikbalde merkez hali ve saire, be- ba k d 

1 
Osmancık kazası nrıısında yapılacak 

muharebeler bütün gece devam et- em SUÇ u, hem guçlu hir saba olan Melez: çayı kenarmda lediye sarayı mühim boşlukları ve ş umandanlığına tayin e i en ge- takriben 145 kilometrelik demlryolu 
mlştlr. lzmir (Ak.tam) - Konak - in- kurulmasına canı 11kılmıı ve Kadife.. iht1yaçlnn doldurncnktır. neral W:ıv..:11 Orta Şarktaki harp ctüd ameliyatı münakasayıı konmu~-
Diişmanın Bcrcz!na nehrinden ken- 1 ciraltı iskelekri arasında i§liyen kalesinde tariht bir çınarın altında Dr. Behçet Uz. Bliyük lskender muhabirlerine, Orta Şark vaziyeti tur. 
~e bir YtX ııçır.tk irln )'aptığı Lıışeb-1 Bayraklı vapurund~ bir vaka ol- bir öğle uykusu çelttikten ıonra: gibi ıüphesiz ki bir cihangir degvil, hakkında i.§Bğıdaki beyanatta bu-
busler kıtalıırmu::ın ateşlle mm·ııffıı- B c_"L" • • • • 1 t kıycle gcrl pfistürtülmfiştür Düşman mU§tvr. . ~n adında bınsı, ka- - Bana bu şehrin baı kiihinini fokat ondan daha enerjik ve mü- unmuş ur: 
suyun 1ı:tndc ve nehrin snhmerlnde ruİ)'le lncira.ltı plajında ~banyo alır- getirin, diye emir vcnnif. keınmel bir imarcıdır. cHab~istan muharebesi timcliden 

Ankarada tenis 
müsabakaları 

ab'lr zny :ıw. l!ı;ram ır. ı ın a ırı, .ıı;.a ına ııarııun- Ank:tra 5 (Telefonla) - Ulus refl• r, i •- 11- ışt ı ken Al" ad d b" · '- d 1-- bitmiı sayılır. Harbin bjdayetinde 
'"- ı el .. _ d~ tıl'k tıl '- t • ti" hurad:> 20C bin İtalyan bulunu•.-o-
..... rno.pc vnnn..... un yap ı:.• ı~ e m11 r. At t • R k • • .1 • Jdnılz tarafından tertip edilen tenis muvaffakıyetsiz hareketlerden sonra Bayraklı vapurunda lunire gelir- a u r m u z es ı· Clu. müsabakalarına bugün 10 mnyış stn-

dlkman mühim tank teşekk.üllerlle ken Ali, B. Sabri ile kavga etmiş Suriye i,.,i biraz yavaş gitmekte i- dındnkl tenis koı:tlnrındıı başla"ldı. 
tanrnızlnnnı Novogrnd Volln.sk ıstı- . ııe de b d k" · t" · d ----t.:ı.metınc tevcih c:tmişttr. Bütün gece ve hıçakln belınden yaralnmı§tır. ura n ·• vazıyc ırnız e §ayn· --
tıtalanmız bu mmtnkadD dü.şnınn Yaralı hastaneye knldırılmı§, suçlu m memnuniyettir.> Gençlik eğitmenleri 
tar.klarına muvaffakıve!Jc- taarruz tutularak adliyeye verilmiştir. 20 ., b k • 1 General, ik" müttefik ordunwı kursları faaliyete 
r.tmlşler v' düşman· alır bir hezlme- - ·-----n-nmınnn- agusi'osta üyü merasımıe kar~ı karşıya gelmesinin ~nyanı tecs- • 
te uğratarak şarku ®ğro ilerlemesi- . süf olduğunu ilave ebniş ve Tüdmür geçıyor 
ne m!\nt olmuşlardır bardıman e~erdlr. Dl~cr Italyan Brr' incı·kordon _Ja acılıs ve Oeyrizor'da Vichy kuvvetlerin- Ankara 5 (Telefonlnl - Beden ter-

Besarabya mıntakıı.smdt. tanklann ta~releri de takr1be.n 'rOOO - tonluk uı den bir miktar esir ve mühimmat biyesi umum ınüdürlfil;ü kaza, nn.hl· 
himaycslnde mühim piyade kuvvetle- bir Ing1Uz muavin knlvazörune ta- • ' iğtinam edildiğiat ıöyledik.ten son- ye ve köylerdeki beden terbiyesi mü-
rll~ harekete geçen düşnnn Prut neb- ar:ruz ederet bu eemfyc iki torpil feSlnl• y l k R kellcflerlnl yetiştirmekte olan cenç-
rlnl bir kııç noktcdan gcçmeRır mu-1 iaabd ettlrmllle.rdlr. Bu kruvazöre a p l a c a ra . u: - Alman harbi~e _nak}ikeliim ille eğitmenleri koMUnU 7 temmuz 
vaftak olmut ve bu mova!fa.lcyetln- bfttmlş nua.rlle bakılablllr. ctmıştir. General demııtır kı: pnzartesf gününden 1Ubaren !n.allyete 
den istlfade etmek iEf.emlşsc ek kıta-~ Şaml AfrDcada Tobruk cephesinde cAlmar.yh Rusyaya gitmeyip Or- geçirecektir • 
lanmızın muknvemetlle ta.rşıı~ış-ı topçu faallyetı oJmqtur. Mevzileri- İzmir '(Akoam) - kmir fuannın ı- bu güzel ıchri ve l>ütün yurİ:!u - ta Şarka ııaidırsaydi vaziyetimiz ol- -----.-

,, br. mtze Jaklqmak 1stly~ b~r ~üşman nçılacağı 20 aiustos tarihinde uzun kurtarmış olarak girişleri, seyehat- dulı:ça müşküllcıirdi. Bu vaziyet Bir A vuıtralya 
Tayyarelerimiz dil§manın hav2 mey- mM.rezesl geri püskürtulmU§tur. zamandaiıberi hazırlıklarının ikma- leri. tedlciklcri, inkılaplan, hepsi ve karşı.sır.da kıtalarımız istirnhat ct-

danl:ı.rını Ye motörl\l. blrlllderln' mu- ( MlhvGr tayyareleri Tobroktr. lLmaıl line çalıııılan cAtatürk müzeli> de hepsi müzede can1andınlmışhr. mek v..: biraz daha talim görmek kruvazörü hattİ 
nftakıyeUe bombardun:ı.n etmlşleı- ~tını Te Musa Matruhdc. kamp- büyijk merasimle halka açılacaktır. Müze binası, vaktiyle lzmir bele- için ·.r1Jcit kazanmışlardır. Aynı za. C':unberra 5 (A_A.) - B.B.C.: Avus-
~:;-DüizlJman pt~ff.:l:e1erl .!'::ıbyylnrdre-

1
•ardlrn mükerreren bombardımaıı etmiş- Birinci Kordonun en güzel yerinde diycsinin Atatürke hediye ettigvi gÜ· mandıa Suriye ve lraktaki vaz.iyeti- tralya. kruvazörü Waterend düşmnrr 

n:ıu.u e ya uu;uı mlllUMe c e e e . _ 1 b" d h 1 . . k . k . . k" k tanı.fından batınllXU§tır. Mürcttebati 
at"ır zııylntn. u}!ramıslardır Blngazi üzerine yapılan. Te diinkil v':. en ~ze ~asın 

1
a J bazır ana~ bzcl

1 
bdi~adır. BiA"na, istimlak edilerek nın.ı ta

1 
vıyo etmCe. ~dçıdn ky~ ıtk azan

1
: kurtar~tır • 

Henüz tamnmlııruunıyan nı.kamlan..~ tebllğlmlzd !!ltredDen ha kml muze. ço~ zengm eser er e ezenmış e e ıyece c tarük müzesi:. ne mıı o uyoruz. ırı c ı uvvet ı 
IDre tayyarelerimiz 4 temmuz günil ~esnasında ~yyare daft ~~n~aJn~~ lıalde~i~. .. \ • knlb~JunmU§tur. müd~Eanmız Almanyayı ~uri~e. ve 
'3 duşm:ı.n tayyıırcsf tahrip etmişler- mız Jki düşman tanarest d~rmüş- kmirin büyüle harpten aonra ıı· Muzcde bulunan muhtelif fotog- lr:ık. · ııaldırmaktan vazgcçırmıştır.> 
cMr. 21 tayynremlz zayi olmoflur. lcrdlr. gnlin.iın kalbleri nasıl tutuşturduğu- rafiler arasında Muatafa Kemalin General, Rusyanın gayet büyük 

Şark! Afrll':aıda. mfinıerld bir vazı- nn ve :istiklal sembolü olduğunu Trablusgarpteki mücadelesi zama- asker ihtiyntlnr.ıı ve geniı arnz.iye 
yette tııkın "Ye ba.ftnıardanberl mu- bu müzeyi görenler kolayca anin- nına aid gaye• kıymetli bir de fo- malik oldurrunu, bur.un için harbi 

:Roma 5 CA.A > _ itnlyan ordulatı hasara altındA llultııınn kilçük Debm makta Te ora-da Atatürke, en büyü- togrnfı vardır. Bunda Mustafa Ke- idame ettirebileceğini ilave etmİ§tİr. 
vmuml lcararg'1hınm ass numaralı Tnbo~d:ı~ı;z ytyecekıdz knl- ğüoyüze aid muhtelif hatıraların çok mal, çok. genç. çok .canlı ve bir -•mmıuııııtnnuımıımııımıııuıııııııuuıııuıuııııuııııııı 
rıı~: Dfin M:ı.lta üzerinde Inclliz ve ~ teslim ohıı 11'f:u.~ fartlıı.i' gÜzcl tunif edilmİ§ olduğunu tak- Trablusgnrp mücahidi kıyafetinde- görünmektedir. 
talyan nv tnyynrclerl nrasınd:ı. mu- n-n- uş · dirle b.ı1dirmektedirler. dir. Ebedi Şef bu levhnnın içinde Milli Şcf:ıniz lnönü ile M.trrala-

bnrebeler olmuştur. İki Inglli% tayya- u-...w.ö ve Stda.mn; mınt.akasındıı ılOll Ebedi Ş r· ,!~!''-1"1 • • k h • f k l.d 
resi düşürülmfi tür. Gece, tayyareleri-! derece m~kiij ~ ~n.n 3rasın&. e ın, ~w 8?":11§l ıc;ın ço • mu te~ rve ev a a e can- rma aid fotografiler, ayrı ve zengin 
mlz adanın ba\·ıı. üslerini bomharcıı-i~· ~ 't:im.fto.n dÜ!)Dl~.n Uıar-.Saıruuna ayak baaı§J, tarihı kıymet lıdır. bir köııe teşkil etmektedir. 
man etmLşlcrd.lr. Av tayyarelerimiz-• ~m:l&Pmıı. mnnız :talan ve hnvnnınıtaşıyııu cDağ baaını duman almış> Gene muhtelif fotogrnfilcr arasın- Güzide b!ı heyet, Atatürk müze-
den bir! dönmemiştir. j f~ rlli:_iode:n na.k:Uyat. t.emın ~arvı.. bn~cler, çetin mücndele da İzmirin istirdadı günü mare~al sinin tanzimi İJİylc ehemmiyetle 

K1brı.s adasında Fanıngost.c koyun- cdemfjen :t:itafanmız b1iyük b1r knh- gunle.n. tehlikelere ve mahrumiyet- F em Çakmak ve yaverl~riyle baş- alakadar olmaktadır. Müze, çok 
da hnvıı teşekküllerlmlz Uman teslsa- ramanh1da arltitlııine. ~a. de- kre ~ mllcadele, nihayet iz- kumandan Mustafa Kemal, bir oto- zengin Ye kıymetli ]lir e.... ola-
tmı ve demirli bulunan gcmUcrt bom- vam. eımet:tecnr. mir.in ku.-tulllfllo Ataıürkiln İzmirc mobil jçinde lzmirin K.ordoaunda eakm. · - -

ltaiyan 

Ke demeli? 
Türkçede yeni bir kelime yu i 

ediyor: caquıuiwn>. 
Bunu türlü türlü yazmak kabil: ' 

Akvarium, 41kuıırium, akvnryum 
ılh ..• 
Fakat fİum> diye biten kelime

ler türkçede cyom> intihasını 
nldığına göre, (mcselu sanator
yom, stadyom iHı) bu keli
meyi de şöyle kabul etmeli: 

cAkvaryomı-

Al( -

1 

ı 

• 
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«Oh!» demek, dinen 
haram değildir 

-·-
B Ayağa kalktım. Sırtım ağrıyordu. 
, ~lkemiğim.! bir ikf yumruk indir· 
Öım. Dö~lel~e boyumu doğrultup 
~ene eskı hahne getirmek iatiyor
u um. 

Mesele $uydu: 
Şirket vapurlannan güvertesinde 

oturınuıtum. Boğazın latif manza-
t'asına uzun müddet daim K 

1 • ışım. a-
nape .e~ın rahatsızlığına dikkat et-
rnemışırn. Vücudum eci• b ·· ·· b' hal al "" uyuş ır 

mıs. 

.. Ne rahatsız sıralar bunlar! İnsan 
~~~dunun anatomiai zerrece naza-
1'1 ıtıbare al -'-
Erkekı ınmAKsızın yapılm11lar. 
ak. er ancak baston yUtmuş Re

~d lızade Narçın bey teklinde· ka-
ın ar da 1905 d ı· k •. ark mo e ı orseh ve 

aaı çıkmbl. vaziyette gövdelerini 
cenddereye sokmalılar ki ben'un ugv. 
ra ı" b • 
Lu.,.~nı u akıbetle kartılqmuan-

.., Hh albuki kanapenin nesi eksik· 
ıa ta d · • ;y • .:nur aksamı hep yerinde 

1 al~~ız biçim biçim değil t '·· 
tn·~:~~e denecektir: Eskiden yapıl-
- .~vleyae haska misal: Otobüsleri· 
.. ,ızın ka-0 • ·ı . lit d • •orı erı ıon devir mamu-
Ya ~ and1r. Otomatik kapılı tramrJ a.t edd, ;~eza •.• Oturun bakalım, 

a "'huecdc • • • ., y · zini b. mısınız • •.• a dı· 
aya~ ır Yt. ·e çarpıp duracak; ya 

.,,ınız t"kerl ' •- b ~c l t · -J: ÇIKıntısına asacak 
niz 

0
\?Parlak bir hale geleceksi

rü ···: a kayısı kopuk pis bir perde 
"u··~~.a~~ kendisini kaptırın boyuna 
~ .. unue __ ,_ 
(yen· çama"'"'··· Yahut da, 

ı tramYaylarda old w 'b·) 
Perıcerel • Ul{U gı ı 
nin . erın tahta kısımlan mÜ$teri-
ki in~d 1:Zar!"ına engel •eklinde san
bııll!nacıanka! ımia gibi tanzim edilmit 

Sişhane meydanı 
Lunaparkin Evkafa ait 
kısmı istimlak edilerek 

cadde genişletilecek 

Belediye, Şişhane meydanının tan
zlrnlne alt faaliyetine devam etmekte
dir. Beyog-lu kaymn.kamlı~ karşısında 
bulunan Lunaparkın kısmen tstlml~
klle yol bu kısımda bir hayli gcnlşle
etmşitır. Yolun tamamen genişletilme
si için Lunaparkın Evka!a. ait olan 
bazı kısnnlannın da tstlmll\kl !Azım 
gelmektedir. 

Belediye riyaseti bu hususta İstan
bul Vakıfiar müdürlüğü ile temas et
mektedir. Yakında bir anlaf[naya. va.
nlacak ve bu suretle Şf$ıane meydanı 
yapılacak istimlakler sayesinde genlş
llyecektır. 

Diğer taraftan Şişhanede Askerlik 
~ubesinln bulunduğu binanın da ts
tımıtı.ıc muamelesi tamamlanmıştır. 
Şube başka bir yere naklolunduktan 
sonra burası par.k haline lfrai? oluna
caktır. Belediye Imar müdürlüğü par
ka ait pll\nlan hazırlamıştır • 

lthalô:tcıların 
• 

manevrası 

Maliyet fiatini yükselt· 
mek ve fazla kar temin 

için, malları ardiyelerde 
bekletiyorlar 

İstanbul flat mürakabe teşklll\tı 

Ç 
L A. R A H A T E , bazı ithalatçıların ihtikar maksadile 

ocukluğu d b. • • • yapmakta oldukları yolsuz bir hareket 
hıi•titn H .rn a. ır vaız dinle- hakkında. geniş mikyasta. tahkikata. 
l'ı varciı anı ~!'i zamanın yobazla- başlamıştır. Malüm olduğu üzere ha
d L __ ya· dını hakikatte old w • ri"ten ithal edilen malların mallyet an --.k r· l"' ugun ~ 
larda il b. ~ d~r u gösterirlerdi. On- flatıeri komisyon tararından tesbit 

ıny ı: edilmekte ve bunlara malının yüzde-
tna::ary~ 'b°_'~çince, Yemi, yiyince, si üzerinden muayyen bir kAr haddi 

• ... cuunca « h 1 d bırakılarak satışlarına müsaade edll-
ll'ıelı .••• diyordu • o .,, eme- ınektedir. 
. Gerçi, muaş~et "d b İşte bu hükümden istıtade etmek 
dan b .. ı.. . a a ı noktasm- isteyen bir çok 1tha1Atçılar malların 
lllt:li. 7..ıca~razı~etlerde «oh !ıt deme- maliyet fiatlerinl yüksetmek için gel
ai b mb•Lk~ydva, .•• 'Zllı esbabı mucibe- dikleri zaman gümrüklerden çekme-

.... yl!> ardiyelerde bekletiyorlar. Bu ara-
Ferab duyrna 1 • • da hattA gümrük resimlerinin bile ba-

tneli i:.nic, k ~a 1 .•mi$, rahat etme- zı usulsüz yollarla iki misil ödemek 
Zi~-. hunlar eYı fh~ssetmemeli imif. isteyenler bulunmaktadır. Çünkü ma
Buysa har ne sı ••martmakmıt. Jlyet yükseldikçe tesblt edilecek kar 
bir k~ ., amnıış. Tavsiyesi, hayatta Yüzdesi de artmakta ve bu flat far
Ruhun ca .. d· olsun «oh!ıt dememek. .• kı doğrudan doğruya. müstehllkin 
ayak ~b· . ar kundurada zavallı bir üzerine yükletllmektedlr. 

RJ ı cend • • Mürakabe teşkililtı şimdi bu şekilde 

Eski Türk musiki bes
tekirlarının eserleri 
Çekilen plaklar tertip edilecek 
jübilelerde halka dinletilecek 
İstanbul konservatua.n senelerden

berl devam eden uzun bir mesaiden 
sonra nlha.yet Kanun! Sultan Süley
mandan ltibaren zamanımıza kadar 
imtidad eden devreye alt eski Türk 
muslklslnln başlıca Qsta.dlannın eser
lerini tesbit etmlştr. Bu eserler UA.hi 
usullle notaya ~ır. 

Eserlerin en müh1mlerl bakır pll\k
lara da alınarak 500 sene da.ha. canlı 
olarak yaşamaları temin edllmLştır. 
Belediye, konservatuann bu faaliyeti 
neticesinde elde edilen netlcelerl hal
ka. ve hevesklrlara. göstermek için 
Kanunl devrinden itibaren bugüne 
kadar muslki sahasında yetişen büyük 
bestekirla.rın eserlerini halka dinlet
meğe karar vermiştir. 

Bu iş içln konservatuarda bir ko
misyon teşkil olunmuştur. Komisyon 

bu hususta.k:i mesaisini ikmal ederek 
Belediyeye bir rapor vermiştir. Rapor
da bütün büyük bestekArlanmız için 
jübileler tertlp olunması ve bu Jü· 
hilelerde bestekArlann en güzel par
çala.nnın çalınması teklif edilmekte
dir. Belediye bu fikri muva.1ık görerek 
kabul etmift.lr. İlk olarak jübilesi ya
pılacak bestckl\nn 1sm1 de kararl~tı
rılmıştır. Bu bestekAr, 500 eseri mev
eud olan Hamamı İsmall Dede'dlr. 
Jübileler bugünlerde hwrlanacak blr 
program dahilinde blrlblrln1 taklp 
edecektir. 

Jübllelerin tertip masrafı Belediye 
bütçesinden verllecek ve elde edilecek 
hasılat konservatuara. ta.hsls oluna
caktır. Bu suretle konservatuarm bu 
snhada daha esaslı surette çalışması 
temin olunacaktır . 

Kültürpark'ta bir 
akvaryom kurulacak 

Akvaryomda hem tatlı su, hem Je 
deniz suyu hayvanları bulundurulccak 

ilkokullar 
Anadolu yakasinm 

ilkokul vaziyeti 
tedkik edildi 

Manrır müdürü B. Tevfik Kut dün 
yanında. Mnnrlf müfettı.şlert olduğu 
halde, Anadolu cihetinde tisküdardan 
Beykoza ka.d:ır imtldnd eden sahada
ki mektep vaziyetini tedkl.k etmiştir. 

K 011servatuarın ilk 
mezunları ve eski 

hatıralar •• 

-·-
Yaşı pek genç olnuyan sahne ar

tistll.lfimizden gelifi güzel birisine 
sorunuz: 

- V aktile biç sahneye çıktığınız 
için yakalaru:> karakola götürüldü
ğünü:.: oldu mu? 

Alacağınız cevap tU olacaktır: 
- Kaç kere... Bütün kabahati• 

miz sırf sahneye çıkmaktan ibaret 
olduğu İçm kac defa zabtiyeler tara· 
fından yakalanıp karakola götürül• 
dük. 

Geçen sene bu mıntaknda llkokulla
nn az olması yüzünden, bütün okul
lara çok fazla tehacüm olmuş ve bazı 
okullar çift tedrisat yapmağa mecbur Dah.a dün bu ilk sanat kahraman-
olmuşlardı. Bu itibarla İstanbul Bele- larından birile konllfUyordum. 
diyesJ. bu mıntakada yeniden bir ilk- Bans ,unlan anlatıyordu: 
okul açmağı ve ayni zamanda mevcud - Hiç unubnam. Otello oynuyor-
11kol0.ıllann kadrosunu genlışletmeyi duk. Ve Jx., Otello rolünü temsil 
kararı~tırmıştır. ed" d t._• • d • 

M if .. d .. _ M rlf _ f tt' ~ı ıyor mn. 1Kmcı per erun ortasın-
aar mu uru, aa mu e ~ e- d sah kı b" • kif ·ı 

rHe beraber mahallinde bu vaziyeti ' · neye çı P azı tev etti er. 
tedklk etm.ı.ş, her Uko'kul ba.şmualllml- Evet sah.nede ve perde açıkken.
le temas ederek, okulların genfşletil- Kulis arkasrndaki öteki sanatkarlar 
mcsl hususunda alınacak tedbirleri kendilerini pencerelerden atarak 
tesbit etmiştir. kurtuldular. Biz kaçamayanlar ise 

Asansörlerin coğu 
bozuk görülüyor 

Bina sahiplerine noksan
ların on beş gün içinde 

islah edilmesi bildirildi 

Şehrlmizde asansörlerin kontroluna 
Belediye makine şubesi tarafından 
devam olunmaktadır. Şimdiye kadar 
300 asansör kontrol edllmiş ve bun
lardan blr ço~unun bozuk oldu~u tes
blt olunmuştur. Bozuk asansörlerin 
bulunduğu bina sahiplerine as:ınsör
Ierln ıs gün zarfında ıslah edilmesi 
bildirilmiş ve asansörler tamir olu
nuncıya kadar mühürlenmiştir. Bo
zuk asansörlere bilhassa büyük han
larda tesadüf edilmiştir. 

V eaaiti nakliyenin 
kontrolu 

Emniyet altıncı şube memurları 
dün vesaiti nakliyeyi umumi bir kon
troldan geçirmişler, bu meyanda 
Ed!rnekapı - Cihangir hattında işle
yen ikl, Eyüp - Kerestecller hattında 
çalışan iki otobüsün haddi lst.lnbiden 
çok fazla yolcu alarak seyrüserer et
tikleri görüldüğiinden şlddetll ceznyn 
çnrptırılmalan mütalfıaslle hakların
da ceza zabıtları tanzim olunmuştur. 

piyeJt:!1" i kıyafetlerimizle, evet kimi
miz prens, kimimiz upk ve ben 
de arap makyajile karakolun yolunu 
tuttuk. 

Sokaklardan da ba kıyafet ile geç-
tik. Bütür. geceyi karakolda geçir
dik. 

Kabahatimi:: pek büyüktü!! Ale• 
nen icrai lubiyat !! ! .. • 

Bu eaki sanatkarın sözlerini din
ledikten sonra bir de ,u 1930 sene
si 1 tetr"İnİP.Vvel tarihli ve 5 numa• 
ralı Dariilbedayi mecmuasında ma
ruf sahn~ a.matkan l Calib Arcan
ın clki habra• isimli yazısına bir 
göz atalım. 

t. CaliL Arcan mnurni harpten 
evvel Bursada geçen çok feci bir 
sahne hatırasından bahsediyor ve 
o zaman bir mahalli memurun san• 
atk&rlara huzurundan nasıl kovdu
ğunu acı acı anlabyor. 

Biru yardan görmek İçin bllf 
vurdukları makamda töyle kUfı· 
lanmlflardır. Yazısının o parçasaaa 
heme .. hemen aynen alıyorum: 

Memur soruyor: 
- Ne istiyorsunuz? 
- Efendim biz tiyatrocuyuz ... 
- Kısa kesin kısa! ..• 
- Evet efendim .•• 10 giindenbe-

ri tebrİnİ7.deyiz. Hasılat yap~ 
dık. lstanbula dönmek İçin hükiıme
tm iıimayesini ricaya R'eldik. 

lnf!k On ' ere ıçınde hapset· -· a d"" usulsuz olarak hareket eden bir kaç 
Tereddi d:n:a:ı göstermemek .•• mUessese hakkında tahkikatını bitir-

için h1ıva ~ının sarkLsı, onun mek üzeredir. Bunlann hariçten 
Kült\Upark'ta geyik paviyonu 

Çekmece hattında bugiin 
sekiz fazla tren işliyecek 

fuar zamanında fzmire gelecelc ve Sirkeci - Çekmece arasında işleyen 
fuardaki açık hava tiyatrosunda bir trenlerde pazar günü fevkalft.de teha
kaç temsil verecektir. cilm oldu~ı şimendifer idaresince na

İçinde ke~~: '!-1Yh~z ikametgahlar getirdikleri çivileri aylarca depolarda fzmir ·(Alc.şam) - Türlciyede ilk 
«1okma.,, . ını ogar... Onun için bekleteı:ek hlç sebep olmadı~ halde 

1 
al...ııaryom, lzmirdo Kültürparkta 

h• . Y•YecP.ği zam çekmedıkleri tesblt edilmiştir. ·· d tı._·ı kt. t · b l d" 
uıt•n güzeıı·-· an, sırtını ta- vucu a g~ rrı ece ır. zmır e e ıye 

zün~ t uv ıg~~.e ters çevirerek yü- T reisliği, Kültürparlcta vücuda geti- zarı dikkate alınmış ve bugün mev
cud banliyö tarifesine ntl.veten gldip 
gelme sekiz tren daha ihdas olun
muştur. Aynen, da.lmt lnzlb:ı.tı temin 
etmek üzere de her katarda H:işer 
polisin seyahati temin edilm~tir. 

Memu.· ters ten bakarak, sizi ha
raya balmumu i)e davet etmedik. 
Nuıl ı;eldi iseniz öyle gidiniz. Gü
le aiile ... ıt 

Bütün bunları bana yazdıran aer 
dünkü ve evvelki giinkü gazeteler• 
de gördüğüm Ankara devlet kon• 
ıervatuarınll' ilk mezunlan terefine 
yı.pılaı· bü1 ük merasime aid resim
let" ve yazıla:: oldu. Bu hadiseye En 
Büyüğümüz batta. hepimiz layık o
lan büyük ehemmiyeti verdik. 

ÇÖnıe · l:...:l oner, çömelip öylece epebaşı - Tozkoparan rilen hayvanat ve nebatat bahçeleri-n1r •• 
Onu•,, i~in c:allf • • caddesi nin gördüğü alakayı nazarı dikkate 

ına $a:·tl:o--ın· haları;,~) Ye~lerını, çalıı- Belediye daimi encümeni dün Te- alarak bir de akvaryom tesis etmeyi 
aznbı sekline e b1r cehennem pcbaşı - Tozkoparan sahasının bordür kararlaştırmıştı. Bu hususta yapılan 
lü,süvufları. ks~kan tnazi halnyye- inşaatını ihale etmiştir. Aynı zaman- teşebbüsler üzerine Münakalat Ve
IUnoulü 

1 
e ~ı deiHidir: Elektrik da Gazi bulvarı sahasında istimlakle- kaleli hem akvaryom"un tesisi i~ini 

ı~zle • • !a karşımızdan aksederek ri tamnmlanan 5 binanın yıkıl:nası işi hem de fzmir körfezi balıkçılığını 
od rımızı c.var .•. Soba t'"t Od ı de lh:ıle olunmuştur. tcdkik etnıek için balıkçılık müte-

r.-:ı odıoc, kok u er... a, 
Evlt:rimiz.: d ar... [) 1 d . Oh nass131 Dr. Kemal Bayrakçıyı !zmire 

rehlığa 
1 

k e «oh!» diyecek fe-1 o an ırıcı annes göndermiştir. Mütehassıs Dr. Ke-
o :tnı.&rnı$ı'tdır. Eskişehire gönderildi mal BaYTakçı, burada belediye reisi 

&tki<ala sor .. ; Anadolııda. muhtelif şehirlerde, Dr. Behçet Uz ile görü~mÜ§ ve 
- Bu k'" .?'uş ar: Türk ismi takınarak ve kendisine Kültürparkta tedlcilcler yaparak 

b~ va~ s 0.rnur •. bu un, bu teker, tüccar süsü vererek blr çok klşllerl a!:varyoır..un tesis edileceği sahayı 
helva enın mı? •... Övleyse niçin dolandınnak suçundan burada yaka- tesbit etmiştir. Akvaryom, geniş 

B' Y"l.~ı .~~miyorsun ?... lannn Ohannes, dün, E~ehire gön- plar.da hazırlanacak, bunda hem 
. ız, komuru de unu d • d<:'rllmlştır. Orada. 1şleml~ olduğu 
de. Yağı <'a kullanıy' or Ha,I 4ekerı suçtan dolayı muhakeme altına alı- tatlı, hem de tuzlu su hayvanlan b_u· 
PIYoıu~. Fakat k.. ..u~. e va ya- nacaktır. lunacaktır. 
İçine, •eken d omuru tencerenin Ohannesln diğer bazı şehirlerde de Vekaletin balıkçılık mütehassısı, 
~Zİ"-tim" ışma ko~•arcasına Lir işlediği suçlar blliıhare tevhLd edlle- fzmh· körfezi balıkçılığının inkişafı 

"~ tz va~ B'"r· k kuU!lnd Rırn •• u un qıalzemeyi re muhakemesine bakılacaktır. hakkında bir rapor hazırlıyarak Ve-
bt!rızen ! ız halde helva helvaya kalete verecektir. Körfez balıkçılı· 

B ·•Yor... Dört ilokulun tamı·rı· v 11 · 
l; demir ve t ht gının, yı ar geçtikçe sönmesi sebep-

it~ İyi ka .. ape a a parçalarile da- Belediyenin, tatll devresi içinde leri bu raporda teırih edilecektir. 
Pİrirıç ak 

1 
Yapılır. Su camlarla, §oehrlmlzde birçok llkokulla.n esaslı Riyaıeticümhur 

hat otob"~am a, hlClinlerle daha ra- şekilde tamir ettinneğe karar verdi-
uı Ye t ğlnl yazmıştık. Tamlr . olunacak tık flarmonik orkestraıi olur C!__ ramvay karoaörisi k ıı 

t d. ~ Pencere daha rnünas" b• 0 u ann llstesl maarif müdürlüğil Belediye reisliği fuar mevsiminde 

L
"-"'2 a a,.ılahilı"r ve •u koltuk ıp il' tarafından hazırlanarak Belediyeye R" . •. '- n· "k '-" blldlril ı. ıyasehcumnur armonı ortleatra· a, tu hac • •u ıo- m"ltlr. Belediye bu llsteyi fen l 

bir zela e, •u ampul ilh. en ufak müdürlüğüne göndenn.1..1 ve bunlann ıının zmire gelmesi ve birkaç kon-
kuJ ve el hareketciklerile ma· ~mlratına ald keşlfnamelerln hazır- ıer vermesi için tqebbüste bulun
Retiricn.''b.afı:C:, :zararsız. hatta keyif J&nmasını isteın.lştır. Tamir olunacak muştu. Bu teıebhüae mü.bet cevap 

• ar r.etıce hiaıl edebil" ~; ~lkokullar İstanbul 52, 62, 68 ve alınmııtır. 
!~b!,. diyebiliriz ır. tuncll İlkokullardır. Belediye tami- AYTıca Devlet ltonservatuvari ta· 
-mki mah t • • ra işine 60 bin lira -rr....a .. _ kti • .. . 

tu u vaazın nasihatin" tu- .... .,.....,.,e r. lebesınden murekkep bır heyet de 
Yorua.. ı 

(Va • N\ı) ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Millet mektepleri 

be~enı ~arflerln resmen kabulfinden 
lerınf aal?ette bulunan Mlllet mektcp
dırr. n ş nıdlye kadar verdikleri ran
tedİt~~ Maarif Veknletl tarafından 
kat 

11 
tflunmaktadır. Yapılan tcdkl

dlye ke dcesindc bu mekteplerde şlm
duğu a nr 3 milyon vatandaşın oku
tcpJer t~~blt olunmuştur. Mlllet mek
!aaııy!~nfimfizdekı seneden itibaren 

erini tatil edeceklerdir . 

Belediyece 
cezalandırılanlar 

Dün yapılan beledi zabıta kontro-1 
Iunda Eminönü mıntakasında on es-1 
nar muhteıır suçlarından bir ha.mal 
;ı.:t:nda yük taşıdığından: bir k~l de 

uruyen tramvaydan atladığından 
cezaya carptırılmışlardır. 

1 Bundan başka Fatihte Hüseyinln 

bırınında tartısı noksan elli ekmek 
ulunnrak ·· Me musadere edilmiş, tatlıcı 

hmecl ve fırıncı Süleyman hakla
rında da temizliğe riayet etmedikle
rinden ceza zabıtıan tanım olunmuş
tur. 

İzmirde bir ayda 
evlenenler 

Kadife kalesi 
güzelleştiriliyor 

Kadife kalesinin teşciri, halkın 
alakasını çekmiştir. Belediye reisli-
!i'i, İzmirin bu tarihi mıntakasının 
f zmirin en güzel mesirelerinden biri 
haline getirilmesi için kale surlarının 
tamiri ve bazı inşaat hususunda ka. 
rarlar almıştır. Beton yol, kaleyi 
çevreliyerek dolaşacak ve her tarafa 

halkın oturup istirahat etmesi için 
kanapeler konacaktır. Kadife kale

sindeki dağ gazinosu da tevsi edi
lecektir. 

Paraıüt kulesinde 
Kültürparkta paraşüt kulesinde 

çok zengin İşıklandırma tesisatı ya

pılacaktır. Mevcud ziya tertibatı 

tecrübe edilmiş. esaslı surette ıslahı 

kararlaşhrılmıstır. 

Elinde silah domuz 
beklerken 

fzmir '(Akflllll) Ödemişte 
Beydai{ nahiyesinin Mutaflar köyün-

de Mehmed Gül, kırdaki çavdar 
tarlasında domuz beklerken elinde-
ki ç:f t~ tüfeii alCf almıı, l S yllfln• 
da Ali yülcael sağ omuzundan ya
ralanmışhr. 

Dokuzuncu işletme 
istihbarat bürosu 

Um:tmamalıdır ki bu memleket
te daha dün, Cümhuriyetten biraz 
evvel sahneye cıkma suçundan adam 
tevkif ediliyordu. Halb;.ıki bugün 
opera oynuyoruz. 

Devlet Demlryollan dokuzuncu iş- Dah~ dün yardım istiyen sanat• 
!etmesinde 1hdas olunan istihbarat kira kapıy: gösterenler vardı. Hal
bürosu, bu ayın on beşinden itibaren buki bug!J;;ı onları nasıl alkı$!ayaca
faaliyete geçecektir. Yolcular nlelu- ğunızı bilmiyoruz. Bu inkılap tafll'• 
mtım tren işlerine dair Öğrenmek is-
tedikleri malümatı bu büroya müra- lacak derecede büyüktür. 
c.ı.atla Öğrenebileceklerdir. Büro şim- Belki henüz binlerce k~i alan ti
dlllk iki memurdan teşekkül ed"<'l"lc, yatr .... Lirıalanmız yok •.• Fa..\at bina 
lüzum görülürse memur adcdl n·tt!• iı;in «maddi tarafı» dır. Biz maneTI 
ı:ıcaktır. kısm.da zihniyetlerde inkılabı yap-

• . d 1 tık ya ..• 
Nışanlısını ve arka aşını ı Hikmet Feridun Ea 

öldürenin muayene 
raporu 

Fatihte Hoca Üveys mahallcslnde 
oturan nlşaplısı Nebnhatln kendisin
den yüz çevirmesine mult'ber olarak 
hem onu, hem de arkb.daşı ŞUknı.nı 
öldüren Ali Fehmi; yakalanmasını 
müteakip ilk sorgusu yapıldığı sırada 
doktorca da muayene edilmiş ve bir 
defa tıbbı adilde milşahede altına 
alınmasına lüzum görülmüştil. 

Ali Fehminln tıbbı adllde müşahe
desi ikmal edildl~l cihetle, hakkında 
tanzim olunan rapor bir Ud giıne ka
dar müddelumumlllğe verilecek ve 
cinayeti işlediği anda .şuuruna. sahip 
olup olmadığı anlaşılacaktır. 

....................................... 
Bergama ortaokul tale
belerinin resim sergisi 
E:ninönü Halkevinde Bergama 

ortaokulu talebelerinin bir yıllık 
faaliyetlerin'. gösterir bir resim ser• 
gisi açılmıştır. Sergi 3 temmuzdall 
1 3 temmuza kadar her gün saat on
dan on ıek::: buçuğa kadar aç1kttr. 

Güverteden dütmüt 
Kasunpa.şada havuzlar idareslnhı 

fabrikasında tamir edilmekte olan 
Bürhanlye vapurunda çalı§an ma
rangoz Ahmed; güvertede çalışırken 
muvazenesini kaybederek dÜ§'mÜş, po.. 
lls tarafından berayl tedavi hastane
ye kaldırılmıştır. 

Çay ve çivi geldi 
Son blr kaç gün içinde hariçten 

mühim ml.kdarda çay ve çivi gelmlf
tir. Bunlar Ticaret Vekiıletlnln tesbl' 
ettiği füıt esnSlna göre satışa arnedi• 
lecektlr. Çayların mlkdan 1246 san
dık ve çivilerin mlkdan da 13 tondur. 

Fiat mürakabe teşkilati 

Meydan temsili 
daBeyoğlu Halkcvinden: Üçüncü mey

n tcnısııı 1217/941 cumartesi günü 

=~ t ltı.3o da Mccldlycköyündc verllc
Uı. T~ı parasızwr. 

fzmi: (A~şam) - Haziran ayı 
2

1 
arfı~a~ lzrr.a ,achrwc!o 116 çift ev
~UJ. BüJ.iik Mllld MecWd bası Refah vapuru ıebid1erinln _. haiarasuıı ayakta hürmetle anarken 

Ya~ flaUerl ve satışları üzerindeki 
kontrol genişletilmektedir. lstımbul 
flat mürnkııbe bürosunun bu işle meş.. 
gul olacak fazla memuru olmadıi.tı 
1çın ihracatı kontrol dairesi mC'mur
lanndan b:ızıları muvakknten müra
cbe teşkilatına yardım etmektedir
ler. 
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Bordo bulamacı 

Galatasaray, Harbiye ile berabere kaldı. 
Fenerbahçe, Maskesporu O - 3 yendi 

nuz, slyliyıliı 

1i .. 



Ankara Hukuk 
la kültesi 
mezunları 

a 
, 
o ' 

Karagöz saati 

Radyomuzun bir de çocuklı:ıra 
ınchsus Karagöz saati vardır. Bu
~a dair Aktamda bir karikatür 
Cle çıkmıştı. Hatır) dığımıza göre 
ıöyleydi: 

Bir çocuk radyonun önüne O· 

turm1_uıd. kahkaha ile gülüyor, ho
par or en de cPerde ,_ d • ,ıı.ur um, 
•em a yaktım, gösterem zıllü ha
)'al> ~•esleri ç.ı~yor. iki adam 
çocu~a bakıp \:onuşuyorlar: -
ÇOC:~~n gülmesine bakılıran Ka
ragozun dilinden anlıyor 1... Arlca-
daşı: - Hayır o Ka .. ··ı _ • ragozc gu -

siki severlerde büyük: ümidler 
doğurdu ve hepsi de can kulaği
Je dersleri takibe koyuldular. Fa
k.at görüldü. ki öğretilen §alkılar 
cBlcom nerdecı geliyon ';> > gibi 
cHamsi koydum tnvaya> nevin· 
den ve bir yabancı kalabalığı için
de söylendiği zaman aynı tesiri 
yapabilecek türkülerdir. 

Bu neticeye göre, d-lamai k.oy• 
dum tavaya> onrkıauıı kıymetten 
dü§iirmekta pek hakkımız olma
dığı anlqılıyor. Yazık oldu ham
llİl~el ... 

Sinekler. 
;uyor, bu dili anladığını zanne-
ıp oynatanlara gülüyor! ... diye Sivrisinekle mücaddenin Tili-

cevap veriyordu. yet dahilind · çok ıyı neticeler 

Şehadetname alan tale
benin isimleri ve kazan

dıklari dereceler 

29 y evv 
başla 

1 
1 

B. Stalin nvelki gün radyoda 
Rus milletine hitnben söylediği nu
tukta, Almanların da. 1812 sene-

Ankara (A.kŞam) - Şehrimlz sinde Mobkova ii%erine yürümüş ve 
Hukuk fakültesi son sınıf talebe- hatta §ehri znptetmiş olan Napo!Con 
sinden bu haziran devresinde 352 kuvvetleri gil:ii. mağlup olaenklann· 
kişi imtihana girmiş bunlardan dan bahsetmiştir. Bu münasebetle 

· 254 kişi Nepoleon'un bundan tamam 129 
98 kişı mezunı olmuştur. yıl evvel vuku bulan Moskova se-
ikmale kalmıştır. Mezun olan ta- feri hakkında okuyuculanmız.n bnzı 
lebenJn isimlerini neşrediyoruz: malfunat vereceğiz. 

Pek iyi derecede mezını olan- Napoleon, Avrupada karpsına çı
lar: Adil Ersoy, Sami Soylu, Zeki k~ bütün. milletleri birer .birer yen-

w Ak Se ıpış. en nıhayet Wagram da Avutt-

apılan bu se er n r t~e 
• e n s a m a 1 • 

nn en kae'llısı oldu. Ruslar 50,000 
kiıilik zayiat vermişlerse de Na• 
poleon ordusu da 4 7 si general ol· 
mak üzere 25,000 den fazla zayiata 
ağı:amı§tır. 

Bu muharebede hasta ve yarın• 
dan endi,ede bulunan Napolcon. 
maiyet süvari kuvvetlerini harbe 
sürmemiş ve Rusların ricati, top te
§İ altına alınmakla beraber, menedi· 
lememiıtir. 

d' r!u, galiba chir karikatürdür> Yerdiği söyleniyor. Hele Anadolu 
ıy • yahut buna dair bir kanun yakasında sivrisineğe rastlamak 

t'phlın~dı diye dikkate alınmadı ldeta bir tesadüf eseri irnif. 
acıvat çelebi hal& çoculdan· Ne güzeli... Sayfiyeye giden 

lniı.a Osmı.nlı ağı.ile lugatler pa- canla::a ne mutlu 1 ... 

Çavuşoglu, Makbule çan, r- turyalıları mağliıp ed~k onlara Vi-
vet Sezgin, Abdülkadir Erener, yana muahedesini imzalatmışh. Na
Abdülkad.ir Göğüs, Rasih Çerik- poleon, Avusturyanın bu inhyadı 
oğlu Nebil Gökçebay, Mustafa üzerine, Avrupada kunnalı:ta bulun
Kay~ıoğlu, Hikmet Ertan, duğu v kıta sistemi teşkilatını t~a~- ... 

. lamaga muvaffak. olmuı. esennın 111-

Galipler, yağmurlu ve soğuk bir 
gecede ordugahlannda yiyeceks~ 
ye mahrukatsız kalmışlardı. Rua ku· 
mandam general Koutoıusof mare
gnllığa terfi etmişti. Natolcoa, 14 
ey)ulde Moskovaya girdi. Fakat bu 
giriş muzafferane bir manzara erzl"t• 
miyordu. Vilnadan sonıa merkez 
ordunun yansından fazlası, Smo· 
lcnııkten sonra üçte ikisi yollnrn dö
külmü~tü. Borodino muharebesin
den sonra zayiat ve firarlar bu or• 
dunun kadrosunu elli bine indir· 
mi~ti. 

ra amaktn devam ediyor. Amma celgelelim, oehir - vi-
Halbulti müsellese üç ltöıe, J&yet hudutlan dahilinde olduğu 

ın~hhb a dörtlck, tarka doğu, halde - ıu ıivrisineklerden kur-
;:· ~ batı diyen çocuklara ayn- tulamadı gitti. Köylerden kışala-
y'nl ~ ı.aatin dilini onların anla- nan haıerat ,ehre akın etti san· 

Hikmet Ba§aran. tikbalini ııağlamlaıhrmak için çoculi 

Napoleon Bon.aparle 
dış erme gör:: uyar etmek cMa- :itil. .. No zaman ıinelc lft.fı açılsa. 
-akm:: Butterny> İn türk~e ola- fi tarihinde: baıımıza gelen şu va-
... oynıı.nd ~ h' d itayı habrlanz: 
" f d ıgı lr evirde zor ti; ay asız bir ~ olmasa ~erek- Doğu kaaa'balanndan birindey-

dik. Eşraftan birinin bahçesinde 

tyi derecede mezun olanlar: doğurmamış olan imparatoriçe Jo
Mehmet İrfan Kut, Haydar De- zdindcu boşanarak Avusturya lir· 
mirarslan, Muhtar Çağhyan, oidüşeslerirıden Marie - Louise ile 
I.Aml Barğu Beria Gökçe, Mus- evlenmiştir. Bu izdivaçtan bir erkek 
tafa Akalın' Sabahattin Akbay, çocuğu dünyay~. gelmiş ve _buna 

' ,._,_. +_ t cRorna kralı> unvanını vermış ve 
"llnftn~ 'l.•t-,. Tü. "-"'- ;U;Ulf JJ)llle 
.llAiXMa .m.u.....,, rıuua ' Avrupaya uzun bir sulh ve refah te-
Oltan, Nazmi Bamyacı, Sabri min ettiğine kani olmuştur. Halbuki 
özel Cevdet Gülşen, İbrahim Fraasa imparatorluğu ile Rusya im· 
Ayt~, Lütfiye Tolan, Hilmi Ay- par~torluğu arasında, ihtilaflar hiç 
dm, İsmail Alev, Bahaeddin Ka- eksık olmuyordu. 

Şehir yanıyor 
kale Fransız toplnrının ateşine da- M<>11lova valisi, Rastopihine yn 
yanamıyarak 16 ağustosta sukut lı:endi ~hsi teşebüsü ile yahut Rus 
etti. Rus zayiatı 12,000, müttefikin generallerinder, Barclayın eserine 
zayiab iae 6,000 idi. itiba etm~k için Kremlini kundak-

cKaragöz k d' 1.b'l ıerefimize ziyafet veriliyordu. Sof-
t:ö~dür! . en ı usu ı e kara- h I 
kat > dıyenler olacaktır. Fa- ra a:zır anırken arkadaşlardan 
hnı· ~utınamalıdır lr.i bunu istik- biri bir hacet için etrafı dolaıma-

ın msanları d ""1 • • • ğa baıladı. Ona, büyük bahçenin 
•anla " l' egı ' mazının ın· b '-rı soy ıyeceklerdirl... ir .r.Ö~esini tarif ettiler, kop ko-

y p ~t~ 
az.ık oldu hamsilere! Fakat adamcağızın gitmesile gel-

·~revti.al tan_daşlara radyo ile ""rkı ı::ıcsi bir oldu. Betbeni.z kül gibi 
a., - b ,... idi. cNe oldu, akrep, yılan gibi bir 
sanat ~ege aşlandığı zaman . . d k 
mil bluu arkadaşımız Me3ud Ce- te'Y mı gor ün°;>> diye sordu , 
.... - .. az.ı haklı sebepler öne cHayıı, dedi, tarif edilen yere 
... uçtu: sür- yak.lasır yaldn§maz öyle bir kara-

cBir A sinek hücumuna uğradım ki kork· 
J'\ıpal vrupn seyahatinde, Av- tum, lmçhmf .. .> Ev sahibi zat 
aöytC:le~~nçleTr .. k~ndi şarkılannı yarı mahçup· cKusura bakmayın 

ıı;en urıı; ge .... l . .. l' 
~ccek şarkı bulama~"''ı en soy ~- beyin:, diye özür di1edi, burası 
Ktsrnı bn ış ar ve hır böyledir İşte 1... Fakat biraz dişi· 
biri b' yrk anı nnmnzlnrıındnki tek- nizi llkın, bekl....,in, sofraya ye-, ır ısmı da c H . k -,,, 
tatatav amsı oydum mekler gelsin, o zaman bütün s.İ· 

nyn .. -> §arkısını s" 1 k 
zorunda kal 1 • oy eme nekler bur:.ya gelir, zatıaliniz de 
ıınzarı dikka':1ış akdır. işte hunu gider, rahat ~nhat işinizi görürsÜ· 
rni:: ... > c a n radyo idare- nüzl> 

Bu, hüsnüniyet d I " Bizim sivria.inekler de o karasi-
1111111111111111111111~~ so:zler mu- ne!-:lerin soyundan mıdır, nedir} .. 

···················································••! w 
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So Gökyüzünün esrarr 
n Stnelerde ilim f . 

takkiyaıı say . d ve cnnın te· 100 milyon acyyare k .. afedilmi•tir. 
• csın e "k ·· .. d B _,, " 
rnsaalar i • . 

1
. .' go yuzun e u seyyareler etrafında dolaşan da-

rnış gibid~ın ~.. rır nokta kalma- ha kü,..ük yıldızların mikdan yüz 
CS:rarını ayrd. 

1 
ım ekr, gökyüzünün milyardan aşağı değildir. Bunlar 

ın atma · · b k b telesko I . ıçın muazzam azan te aşına, hazan toplu bir 
Ycryü:z~ ':r ımal etmişlerdir. Bugün halde bulunuyorlar. Bu seyyareler· 
Sirl 'k nun en büyük telcskopu den bazılarının şekli yüzük biçimin-

~! Am "k d ' d d" V l 
d 1 • erı a a Wilson d v e ır. e hasıl astronominin hu· 
8Kı rnsadh d agın- .. k" kk. l . ane e bulun gun u tercı ır erı sayesinde denebi. 
Bu teleskoplar say .u~or. lir ki gökyüzünün esran aıynlmış. 

es.ın e, fezada kalkmışbr. 

Kanse · 
M ı: rın ilacı bulundu mu? 

os ova doktorlannd K ,_, 
~Ptığı tecrübe) .. . an resıu elde etmişti:. Bundan başka bu Sov-
'Vucudc itha ed'Ier uze~ne . kanserin yet dokton: kanserden ölmüş insan
dele- ve ,' en tokaın liazı mad- ların beyaz ve karaciğer]erfoden al
edildiği ~~nı.ı~ler sayesinde tedavi dığı maddeleri gınnga etmek sureti-
etnıi .. t" De cesıne vardığını teblig" le hayvanlarda h•bis urlar tevlit et-

-yır, okt K .. 
bazı ha or reski, kanserli mışbr. 

)'Vnnlan y v So t "I' · .. · .. lar . • aptıgı cnjiksiyon- vye a ımıne gore, ınsanın vu-
ed"laab~lesınde bir kaç ...ı:nd d . cudı.mda kanserli ve kansersiz urlnr 

ı e 1 miQt' D' 0:.- e te avı d V b 1 M ., .,, ır. ıfteri to'- • l . . oguran ve un arın teşekkullune 
ıı•rıncr ıı.sın ennı · l b' k .. a etmek sureti) manı o an ırço • maddeler mev· 
'===: e aynı neticeleri cuttur. 

rova, Adil Esmer, Fikret Kaya NapolCon'un bir Rus prense· 
ıiyle evlenmesinin suya düşmesi ve 

Turhangil, Adil Demirel, Hüseyin Avusturya grandüşeslerinden biriyle 
Talat Lalik, Ali Şerefii, Semiha evlenmesi, Çarın nazarında Na
Kaygısız, Nedim Demirel, Ahmed poleonla Rusya araaındn mcvcud 
Çakacı, Bekir Karahan, Sabri ittifakın dcğişm~i demekti. Na-

. polcon da müttefiği olan Çarı, 
Tanyeri, Kemal Saygı, Saıme 1809 senesinde kendisine yardım 
Batu, Hilmi özsoy, İhsan Uras, etmemiş olmakla itham ediyordu. 
Galip Onursan, Gülllye Tansel, Çar, Napolcon'un hiç bir veçhile. 
Mumffer Tanöver, Ragıp Şenyüz, btanhulu almasına müsaade etmiye
Orhan Gökçay, Kemal Güner, ceğini ve bir işaretle eski Polonyayı 
~- Perizat Erkan, Tank Akıska, ihya edebileceğini söylüyordu. Bu 

sebepten dolayı Çar, 1812 scncsin
Ahmed Oğuz Türkmen, Ali Zevk- de Babıa!i ile olan ihtilaflarını sulh 
liler, Sabahat Tertemiz, Fnhred- yoliyle halletti. lngiltercye karşı ilan 
din Akşar, Tevfik Saymer, Halil edilmiş olan kıta ablokasına iştirak 
Gürçel, Faik Tüzün, İdris Gürsoy, etmekle beraber. kendi limanların· 
Münif Sevi. da demirli bulunnn bitaraf vapurları 

İngiliz malları :ithal ettikleri şüphe-
Orta derecede mezun olanlar: siyle müsadere etmekten istinkaf 

Kenan Alçora, Mustafa Atay, Ah- etti. 

med Dündar, K3.zım Boztepe, Ce- Rusyaya harp ilani 
mal Kırca, Gaffar Sungur, Şaha- Napolcon 22 haziran 1812 tari
beddin Aksay, Ahmed Kılıç, Rah- hiınde Rusyaya harp ilan etti. Bu 
mi Suray, Orhan Arıtan, Recai harbin adı ikinci Polonya harbidir. 
Şengün, Hüsameddin Çığ, Hüse- Napolcon bu harbe şu sebepleri 
yin Mutlu Kemal Divıik Sami gösterdi: cRusya bugün vermiş ol-

.. ' . ' Ö dı:ğu söze ihanet ediyor. Şeamet 
Akgol, Melek Okay, Nedım nal, onu si:rüklüyor. Mukadderat yerine 
Şemseddin Ekmen, Sadık Dokuz- gelmelidir.> 
oğlu, Nedim Çermikli, Emin Napoleonun Rusyaya knrşı topla· 
Denli, Sabri Kılıç, Sacit Gürsu, rnış olduğu ordu 500,000 askerle 
Bürhan şarman Fikri Simav 1,200 toptan mürekkepti. 

• - ' Bu ordu, muhtelif Avrupa millet-
Muzaffer Aklan, Oman Tu?rul, leri erlerindea teşkil edilmişti. 
Reşad Onurcr, Reşad Demırka- 24 haziran 1812 sent:sinde Şarki 
zık, Şinasi ldemen, Kadir Kara- Prusyadan hareket eden bu ·ordu. 
kaya Musehher Dündar Teo- Niemen nel.rini gcçmi~ ve umumi 
man.' Nebahat 'Kökez, Tahsin karargah Kov.-no şehrinde kurulmuş-
İl Mchın d tu. Bu ordu, on kolorduya ayrıl-

cri, Sacit Çetintaş, e mışb. Maiyet süvari kuvvetleriyle 
Reşid İpek. AvusturyJ. askerleri ayn bir birlik 

Hadim'in bağ
ları ve şelalesi 

• 

Aladağ ~elô.lesi 

teşkil ediyorlardı. 
Nepoleonun \ ordusunda 20,000 

ftnlyan, 80,000 Alman, 30,000 Po
lonynlı, 30,000 Avusturyalı ve 
20,000 Prudyalı mevcuddu. Bu or· 
duya karşı Rus kuvvetleri 260,000 
kişi tahmm ediliyordu. Bunlar üç 
orduya ayrılmıştı. lkisi ön saftn 
üçüncüı.ü de arkada ihtiyatta bulu
nuyordu. 

Çarın beyannamesi 
Çar Birinci Aleksandr, ordusuna 

hitabea neşrettiği beyannamesinde: 
cOrtodoks mezhebinin hamisi olan 
Tanrıya güvendiğini> beyan ediyor 
ve halkı, vatanlarını ve hürriyet· 
lerini müdafaaya davet ediyordu. 
Napolcon 28 haziranda eski Litvan
ya devletinin merkezi olan Vilna 
şehrine girdi ve iaşe işlerini tanzim 
etmek üzere orada on sekiz gün 
kalmağa mecbur oldu. 

Rus orduları bir meydan muha
rebesi kabul etmediler, evvela 
Duna'ya, sonra da \Vitcbske, mü
teakiben Smolenske çekilerek kati 
bir muharebe vermekten çekindiler. 

Nnpolcon ordulnriyle Berezina 
nehrini geçmiş, ve Smolensk §ehri 
kapılarına dayanmıştı. 

Hadim (Akşam) Kazaya 
Müna.kalô.t Vekili B c d t tecil . l>ağlı, Göksu vadisinin iki kenarına 

~en· ı · ev e ze enn deniz ve kara yollann-.n. rn nced sıralanmış olnn Aladağ nahiyesinin 

Smolensk, eski Polonya hududun· 
da eski Rusyanın yegane mühim 
kalesi idi. Heybetli. fakat ~kimi~ 
kalelerine nlelacele yeni bazı istih· 
kamlar iltıve edilmi~ti. Fnkat bu 

17 d a~ şerefine dün saat da meccant seyahatleri meselesi 18 köyü topraklannın verimli, halkı· 
1ıııınnttntnı11ımnın1ıııtııın11ımınıuııınııın1111111ıımı1tH1 

Smolen&k yaniyor lnmış. şehri de ateşe vermek 1çın 
Fakat Ruslar, geceleyin mevzile- bütün hazırlıklarını tam.:.mlamıştı. 

rini terkedip kaçarken Napolconun Her c:ve ve her tarafa tutuıturueu 
askeri malzeme ve yiyecek depo- maddeler dağıtılmıştı. Moskova 
larına çok güvendiği şehre de llte~ umumi valisi, tulumbaları §ehrin dı· 
vermişlerdi. tıına çıkarmıştı. Napoleon general 

imparator, bu vaziyet karşısında Mortier'yi Moskova valiliğine tayin 
burada tevakkuf etmeli \'e müstah· ettikten sonrn şehrin yarısı tahliye 
kem bir ordugah vücuda getirmeli edildiği "Ve ateşe verilmek için bü· 
idi. Nepoleona bu tavsiyede bulu- tün hazırlıkların tamamlanmış ol· 
nulmuştu. Fakat Vilna'dan Mosko- duğuna dair kl"ndisine ı.·erilen ra· 
va'ya kadar ynrı yol kntedilmişti. porlara inanmak istememişti. 
Şayet Moskova alınırsa harp bite· Kendisi Kremlinde uyurken 
cekti. Trubeçkof sarayından parula ma· 

N 1, b' d f daha d"'ş· kamında endaht edil0:1 bir hava fi-
apo eoo ır e a u ~· l h l h · d 

1 '-ea ve l"" bb"e ıegıy e a $'1P o an şe rın ört ta• 
manın yo unu :ıı;; mcg ..,,e u~ f d l w 

tın• f k t R · tı' • ak 24 rn ın an alev er fışkırmaga başladı. 
e lf, a a us nen nı anc H . h 1 d 1 .1 · l 

t 'k · b'I · t' R d 1 npıs ane er en sn ıverı mı§ 0 an sna gccı tıre ı mıı ı. us or u nrı hk~ l b 
· kil' k h · k k ma um ar u yangını tamnmlnmış· 

6erıl çed ırNcn l .eryen k ya ıpd yılı· lardır. 20,000 hasta veya yaralı 
yor ar ı. apo eonun uman an a· .. . • . 

d Oud. t p l t k t 1 k muttefikın askerlen, nlevleı arasın· 
nn an ıno , o o s , a par a d h l d · · 
h' l'b" t k d O 1 d a astane er e can vermı~lerdır. 

11 ga ı ıye azan 
1
1• h sılra ar n imparator Napoleon, kendisini teh• 

Moskovada heyecan ı sa ne er ce· d'd d hl'k d 1 k l · · · k kl d ı c en te ı e en zor a ·urtarı -
reyan edıyor, rcsımlcrı so a ar a t N l, p lT k' t • ıı. 1 . ıı. 1 mış ır. apo eon, c ovs ı şa osu· 
dolaştınlan Hazretı n eryemın n os- "t · 21 ı·1d d d 
kovayı kurtaracağından Sen Mişel 1 kna gık~lı~ "

1
'e b cly u el\1onk 

8 
o• 

.
1 

S S .. M k I uzu u o muş u unan os ' O\' BlD 
ı e en crıın oıı ovayı, garp ı d"' .. t'" 

k 
w d onmuş ur. 

şeytanlara kar§ı oruyacagın an 
b h d ·1· d Çar Birinci Aleksandr. sulh mü· 

a se ı ıyor u. k 1 · · · k k · · za ere crıne gırışmc ·ten atıyen ım· 
Rus ordularının kumandasını ve tina etmiı; ve Napoleon kış yalda

Moskovanın müdafaasını üzerine şınca, askerleri, açlıktan ve soğuk. 
alan genernl Koutousof beyannnme· tan ölmemek jçin UfYlumi ricati 
sinde: cCenabıhak şeytıım Sen emretmiştir. Bu rical. kar fırtınalan 
Mişelin kılıcı ile nhrü tedmir ve Kazakların devamlı iz'aç ve hti4 

edecektir. Yarınki Giineş dahn hnt- cumlan arasındn pek feci şartlar 
mazdan evvel iman ve itikndınızı altında cereya:-ı etmiş, bütiin köprü· 
harp meydnnltırı üzerine mütecaviz· leri tahrip edilmiş olan 13erczinn 
!erin kanları ile yaza~aksıntZ> di- nehrini gcç::memck t<-hlikesi bn .. ös-
yordu. termi!':tİr. Velhasıl Moskova üzt:rinc 

Moskova muaherebesi yürümüş olar. Napoleon ordusundan 
Rus ve Napoleon ordulan arasın· pek az bir kısmı salimen dönmü · 

da Borodino, diğer adiyle Mosko· tür. 
va muharebeai 7 eylul 1912 tari· Bu sef .. rdc Napoleonun ma ~lubi· 
hinde vuku buldu. Bu muharcbe.

1
yetinin başl:ca sebebi hesapsız hnrc· 

o tarihe l:adnr vuku bulan snvaııla· ket et~esidir. 

Prut muharebesi 
son günlerde Prut nehri etrafında 1 kendlslnc tavsiye 'Cttl. Para ve zckü. 

büyük çarpışmalar oldu. Bu miinnse- kuvvetue her guçlüğe knrşı konulnc:ı
betle tarihteki Prut muharebesi akla ğın:ı kani bulunuyordu. 
gelmektedir. . Neteklm aldanmadı. Ordur:aht. bu-

Prut muharebesi Rusya. ile lsveç !unnn 150,000 ruble Baltacı Mehmcd 
arnsmda cereyan eden bir harpten p:ı.ş:ıya göndcrlldl. Rivn~·ctıero nnza
do!İdU. rnn Katerln bizzat vezirin cn.uınna 

Çar birinci Petro'nun Poltava'da gelmfş, ağlamış, yalvarmış; kumnn
mar;lüp ettiği İsveç kralı Demirbaş danı, çenber içindeki Rus orclu'>W1a. 
Şarl, Türkiyeye sığınmıştı. Petro, za- hücum etmekten va7.geçlrnılş 
ferini tamamlamak için, Osmanlı sı- Petro, cTeslim olmaktan b:ı ~a het 
nırla.rına askerini soktu ve düşmanını tek.lifi kabul edeb!lirsinh dlyer~k. ba.ıı 
kırk sekiz saat kadar kovaladı. Bir ta- nazırını Osmanlı kumandanına yol
kım İsveç askerlerini de öldürttü. ladı. Nazır, Rusyayı müşkül 'aziyete 

Ruslar, Karadeniz kıyıln.nna yerleş- düşürecek kadar ağır tekllflerlC' Jtarşı
mek, Lehistan tahtı üzerinde himaye I:ışacab'lllı umuyordu, Halbuki B:ıltncı 
kurmak da istiyorlardı. Bundan dolayı Mehmed paşa bu basit ş:ırtl:ı. f:ulhu 
Osmanlılar mukabil tedbirler almak akdettl: 
mecburiyetinde kaldılnr. Petro: ıMül- ı - Aznk kalesi Osmanlılar:ı. inde 
teeı kral Şnrl. Türklyeden çıkarılsınh cıdllecek. 
diye israr edince harp başlndı. 2 - Rusya Lehistan işlerine kanş-

İkl ordu ayni zamanda harekete nuyacak. 
geçtı. Osm~nlılar, Baltacı Mehmed 3 - Isveç kr:ı.lıp.ın menı!cl~Uno 
Pll§anın kumandasında olarak isakçı- serbes donmes!ne müsaade cdllrcek. 
dan Tunayı geçerek Kagul ornsına Petro bu §artı:ın memnuniyetle ım
vardılar. Büyük Petro kumandasında- bul etti. Muahedeyi imzalıynral~ çcın• 
ki Rus ordusu da Bu~an'da bı.lunan herden kurtul?,u. cs:ne: .~711l 
Çoçura mevktlne gelmişti. Ruslnr, nce- Tarihçiler şoyle duşfınuyorlnı-: 
le edip Prut suyunu geçtiler. Yaş şeh- Şayed Mchmed p:ı.ş:ı. bu derece Yll• 

tak e Basın bırliği İstanbul ının- de görüşülmüştür. B. Cevdet Kc- nın çnlışknn olması, bu nahiyenin 
\'eri~. bl_nasu:1da blr çay ziyafeti rim İncedayı, bu hususta her başlıca huımsiyetleridir. Buradn dağ
Lfıtr?Uştır. Zıyafette Vali Dr. B. türlü kolaylığın gösterileceği va- lnr, aih'ayetsiz bağ çul:>uklarile kap
tnc 1 Kırdar fle Basın birliği dinde bulunmuştur. lıdır. Bu sarp dağlnrda bağ yetiştir· 

dır~Uplan hazır bulurunuşlar- Yukan~aki resimde B. Cevdet ~=i~·ir~u~:ğ:~:~ınke~~i=i~:k~::~ş;:: 
'l' Kerim Incedayı Basın birliği pan halk, bir bağ çubuğundnn 10-12 

1 ln opiantı cok samimi bir hava mensupları arasında görünmek- kilo üzüm 'Cide eder ve bunu kuru 
ç de devam etmiş, bu arada ga- tedir. olarak :inhisnrlara satar. 

Aladağ çevresinin d.ii?er J>ir 'de-

ğeri de bir gclaleye malik olmasıdır. 
Göksu, 5 O metre yükseklikten dökü· 
lerek oldukça kuvvetli bir şelale vü
cud n getiri:-. Hükumet, bu tabiat 
kuvvetinden azami istifade etmek 
için etüd yapmaktadır. Butnda bir 
elektrik santralı kurulacak Hadim, 
Ermenak elektriğe kavuşacaktır. 

rlne girdiler. Osmanlı ordusu cC'phe- muşıak davranmnsaydı, RUS}'anın El• 
den tazyike girişince, Ruslann rfcatl klş:ıfı hlç değilse cm sene geç ımıınn 
başladı. Halbuki Kınından selen ordu Prut muahedesi, Osmanlı tarlhlnde 
da Moskoflan geriden s:ırmıştı. Büyük bir caflet vesikası sayılır. 
Petro için !elnketll blr aklbet ynklaş-
mı.şt1. Hem muhasarada, hem oçlııtın, * Şoför Hüseyin ne soför 
susuzluğun tehdidi altında kalmıstı. idarelerinde bulunnn iki tak 1, GC!:ı 

Rus teceddüdünii yaratmış olan Gnlatııda Knpılçl trnmvay re'tı.ılGtd 
Çar, ne yapacağını bilemiyordu. Ka- ! m~allindc blrb!rlcrlle ~arp~:ı.ısl:ır, 
rısı Katerln yardımımı. koştu. Teselli 1 her iklsi de h:ı.s:ı.ra uğramıştı:-. l ol!&, 
edip ona cesaret verdi. Osmaniı ku- roförleri yıı.kalıynrr.k haklarır.clı lta
mandanUe müzakereye girlşmesim nuni takibata ı;ir~miştir. 

• 



• 
Sahlfe e ~KŞAM 

rasladığım insanların en gadplerln- nim kamarama koştu: t :i :· ·~ ~ ,_ ı1l 111 
den biri idi. Bütün ömründe htç bir - Sana deıı.,etıı bit ha.vadls1m var. -ı ~:21 ı,... <f ~ ... f,..

1 Türkle tanışmamıştı. Kendisi Drezll- En üst güvertede ne görsem beğenir- ~ r "' :f • "' .t-..,.. • , 
yalı idl. Çok uzun bir seyahatt.'?n dö- sin? Bizim 1\şıklan ... İJJ1 adamakıllı ... "• .. - .... 

1
, i.r; ~~~ -

nüyordu. onunla büyük blr Umanın , ılerletmlşler artık. .• Onlan ne vaziyet- ~ y 
vapur şirketlcrl tarafından !da.re edl- te görcblleceğlml tahmin edersin? 
len otelinde ahbap olmuştuk. Zaten - Bilmem ki... Pek samlıni bir vaz1-
bu otel, Okyanusu aşmak için vapur yette mi? 
bckllyen yolculara mahsustu. - Hem de n:ısıl?." Kadının elinde 

. soyulmuş bir muz vardı. Ve bunu er-
Ç1.1k merakl! bir ihtiyardı. Et.ro.fm- keğl.n dudakları arasına uzatıyordu. 

dab.; herşeyi öğ'renmek ... ~ ya- sarışın adam tam muzu ısırac:ı~ za
kından tedklk etmek, gorduklerl çift- man esmer kadın ellni çekiyordu. Bu 
~er~ arasındaki ~yet derecesini surette gfilüşüyorlar, eğleniyorlardı. 
olçup biçmek en cuyük zevki idl. Doğ- _ Haydi canun sen de... Dünyada 
rusu felsefe doktoru ile birlikt.e yapa.- inanamam 
cağım deniz yolculu~ınun biç sıkıcı _ zaten ·ben de senin ınanamıyaca.
olmıyacağını o zamane.tan tahmin edi- ğını blldlğlm için bu heyecanlı sahne
yordum. Ihtlynr arkada..şım insana yi yanımda. taştdı~ fotoğrafımla 
vaktin nasıl geçtiğini hlssettlrmlyor- tesblt ettim. Geminin fotoğrnfbanesi
du bile_ ne verip filml yıkattığım zaman sen 

Bafra T"urk kadmJari Biçki yurdunun açılıt töreni 

Nihayet bizi götürecek büyük trans de onlan gözlerinle görürsün. Ve o 

Bafra '(Akpm) - fstanbul Türk 
kadınları biçki yurdu terzilik akade
misinden sanat diplomasını haiz ba
yan Sakine Öztanın ilci sene evvel 
açtığı Bafra Türk kadınlar biçki ve 
dikiş yurdu 940/941 üçüncü devrei 
mesaisini "llona erdirmiştir. Muhite 
çok faydalar: dakunan yurd bu sene 
de 1 O mezun vermiştir. 

at.Jantiğin limana gcldlğlni Lşit.tlk. Er- zaman inanırsın zannederim. 
tesl günü de vapura yerleşmiştik. Ak- Ahbabım hemen vapurun fotoğraf
~m üzer başka dünyalara doğru ha.- ha.nesine glttl. Akşam kahvaltısına. 
reket edecektik. Vapurda, limanda.ki doğru resimler hazırdı. Bir kamarot, 
otelimizde görmediğimiz birçok yolcu, kapalı bir zarf içinde anlan b!ze ge
yüzlerce yepyeni sima, yeni yeni çift- tirdi. 
ler vardı. Felsefe doktoru lçln bunla.- Felsefe doktoru zartı yırttı. Mem
rın hepsi ayn ayrı birer mevzu, hele mm, muzaffer bir tavırl:ı resimlerden 

Yurdun bir devrelik mesaisini te
barüz ettirmek maksadile Halkevin
de yaptığı serginin acılış töreni kay
makam bay NAzım Üner, Parti ve 
belediye reisi Kamil Çuhacı, jan-

çiftler yolculuk esnasında. halledllcce-k b!rinl bana uzattı. 
t>irer bilmece idi. Pek de iyi çıkmış de~ı mi?~ diye 

Fakat onu en ziyade alak:ııdar eden 
uzun boylu, !riyan, kocaman koca
man gözlüklü, sarışın blr adamla, da
ha vapura bindiği daklkndan itibaren 
viicudünün hn.rikulAde güzelliği ile 
b ~tün yolcuların dikkatini çeken es
mer bir kadındı. Kısa ve tamnmllc 
vücudüne yapışmış elblselerinln !çlnde 
bu kadının omuzlan, göğs'ii, knlçalan 
ayn ayn birer şahe..c;crdl. Geceleri yc
mcb .. dehşetli dekolte elbiselerle ini
yordu. Daha şimdiden kadın yolcular 
ona sinlrll slnlrli fena fena, fı.dcta ga
y!Zla bakıyorlardı. Bu kadın, vücudü
nün şeytani giizellğl Ue onların ne za
mandanberl bekled!Xlerl .su seyahat 
gtmlerinl zehir etmeğc başlamıştı. Bu
na mukabil erkeklerin bakışlarının 
manası büsbütün aksine idi. Esmer 
t.adın denl.zln iyodlu bav:ısı gibi şu 
.seyahatin zevkini büsbütün nrttın
yordu. 

Bir kısmı kndmı cenubi Amerikalı 
meşhur bir dansöz zannediyorlardı. 
İhtiyar dostuma gellnce o bu güzel 
yolcuya uzun uzun baktıktan sonra: 

- Şimdiye kadar gelip geçen bütün 
c-stetlk mütehassısları, tekınll canlı 
mahlftklar da erkek vücudünün, dişi
den daha güzel olduğunu ileri sür
miiı:Jerdir. Misal olarak horozltı. tavu
~u. ve insruıları gösterirler. Böyle söy
liycnler gelsinler de bu kadmın vü
cı..clünü görsünler. Herhalde bundan 
sonra flklrlerlnl clcğiştlrirlerdl. 

Genç kadının günduzlerl güverteye 
bazen kısacık bir şortla çıkt.ığı olu
yGrdu. Thtlyar arkadaşımın dlktatinl 
çeken öteki yolcuya, uzwı boylu, iri 
yarı, kocaman gö'Llüklü s~ın adama. 
gelince ... Bu zatı daıına esmer kadının 
etrafında görüyorduk. Onlnnn birl
blrlcrlne garip garip b::ı.kışlan vardı. 
Ve biz bu balr.ışlann manasını pek 
anlıyamıyorduk. Bunların içinde ~ 
mı. nefret hissi mi, alay mı saklı idi? 

F':lse!e doktoru: 
- Bu bakışlarda herşey var. Hem 

a~k. hem nefret, hem istihza." Göre
C"ksln bu harikulade vücudlii kadın 
~ l!ltn nkckle scvl.şecek... Bu yolcu
Jıığun sonunda onlar karaya. kol kola, 
iki sevgili olarak çıkacaklar ... 

Gece vapu:-un barında verilen balo
ya biz de gitmiştik. 

Brezilyalı: 

- Dak, bak... dedi, görüyor mu
sun? Erkek b:u;ıknsilc genç bir kadın
la dansediyor. Güzel vücudlü kadının 
onları nasıl rcna fena süzdünü11ü gö
ıiıyor musun? ~ıskanıyor, esmer ka
dın bu adamı kıskanıyor .. 

lhtlyar bundan sonra bllglç bir ta
vırla US.Ve etti: 

sordu. 
Bu baldka.tcn görülecek blr şeydl. 

Güzel vücudlü kadın saçları rüzgA.r
dnn dağılmış, elinde yarısı royulmuş 
bir muz. Sarışın, iri yan ada.m bir 
canavar gibi ağunı ~ bu yansı 1 1 
soyulmuş yumuşak meyvayı kapmağa Gu .. nlu·· k Borsa 
hazır bir vaziyette... İkisinin de yüzll 
gfüüyor, fotoğrafta bile saadetinden 
gözlerinin parladığı farkedlllYQrdu, ESB,\M •e TABVtLAT _ K.AMBİY() 
Arkadaşıma fotoğrafı iade E'derken: .. e f\'UKUD FtATLERt 
- Olur şey değil!.. dlye mırıldan- • 

dım. Fnkat o: 5 Temmın 1941 

DEVLET BORÇLARI 
- Olmaz şey değil... Neteklm işte 

gözlerinle de görüYQrsun ... 
Ha.klkaten o günü g{i7ıcl vücudlü ka-

_,, d d L. K. 
dınla, sarışın _.::ı.m son erece e s:a-
mıınl bir vaziyette vapurda dolaşıyor- % 7.5 933 Türle borcu I n m 20,30 

• • 1938 tkram!yell 19,45 
ıardı. Pek mesud görünüyorlardı. Er- • • 1933 b:raıntyell El'ganl 20,-
kek ikide bir kadına öteberi ikram • 1 193t sıvas-Enurum ı 20,25 
ediyordu. • • 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 20,35 

Felsefeci durup dlnleruneden ayni • 2 lD32 Hazine bonola.n 55.50 
§eyi söylüyordu: • • 1935 Hazine bonoları 16.50 

- Ben hükümlerimde aldanmam... • • 1938 Hazine bonoları 26.25 
Aşık tipini tanırım!... A. Demlryolu tahvlll ı _ n 45.75 

Bir gece gene vapurun barında otu- A. Demlryollan tahvlll m 44,50 
ruYQrdult. Esmer kadınla sarışın adam 
erkenden ortadan kaybolmuşlardı. A. Demlryolu mümessU senet 
ı:albukl her zaman gece geç vakitlere kupon kesik 40,-

47,75 Haj'do.rpaşa limanı 
kadar yatmazlardı. Arkadaşım onla- B. limanı mümesstl senedt 
nn bu lınybolmalnnnı pek merak et- kupon kesik 
mlşl. 

- Bana. beş daklkA müsaade! .. dedi. 
etrafı şöyle blr kolaçan edeceğim ... 

Glttl. Epeyce sonra heyecandan ke
kellyerek geldi: 

- Dehşctll bir havadis... diyordu, 
dehşeUI!". 

- Ne oldu? 
- Sarışın adamı güzel vtıcudlü ka-

dının kamarasına girerken gördüm ... 
- Yok canım! ... 
- Senin şimdi ~rada oturduğunu 

nl'.Sıl g5rüyors::un onu da aynen öyle 
gördüm. 

- Peki sarış~ adamın kamarası 
nerede idi? 

- Bilmem.. Onun nerede yatıp 
kalktığını bilmiyorum ... Gemi o kadar 
büyük ve o derece karışık tl ... Yalnız 
Csmer kadının kamaııısıntn clo'-3D kO.
tJndO. olduğunu blllyordum ... Dlyorwn 
sana ben {ışıklan tanırım!. .. 

Gemide son gecemizdi. Ertesi günü 
karaya çıkacaktık. Demek biribirlerln
den ayrılmadan evvel son geceyi bir
likte gcçlrmeğc karar verml.§lcrdl. 

Sabahleyin erkenden kruruı.rnya tır
ndık. Vapur büyük bir rıhtımın kena
rına yannşmıştı. 

M~urlar geldi. Pasaport rıonyene
leri yapılıyordu. İşte bu sırada bl7.l 
pek hayrete düııüren bir hft.dise oldu. 
Sanşın adam!a esmer kadın aynı 

pasaportla seyahat ediyorlardı. Hal
buki biz onla.nn vapurda tanıştıkları
nı .sanıyorduk. 

Nihayet ahbabım dayanamadı. sa
r1Jlll ndama sordu: 

- Ayni pasaportla mı seyahat cd1-
10rsunuz? 

RiSSE SENETLERt 

T c Merkez bankası 
T. tş bankası nama muharrer 
T. İş bankası fhamııe alt) 
T. h bankası mllmessll hl!J. 
A Demlryollan şlrlı:etl C % 60) 
A. Demlryollan şlrk~tl C% 100 
Esklhlsar çimento tlrkeU 
Şirke ti Hayriye 
Şlrlı:etı Hayriye temettn 

ECNEBİ TARVİLLERl 

Kredi Fonslye 1903 
• • 1911 
• • Amort1 
• , Kupon 

NUKUT 

42,-

129.-
11,10 
11.30 

130.-
28.-
43,-

8,35 
26.-
21.-

98,-
93,-
60,-
1.-

Türk altını 25.10 ı 
Külçe altın bir gramı 3,13 
Osmanlı bankası (banlrnotl 2.60 l 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Tuhaf §ey ... Halbuki vapura. bin
diğiniz zaman blrlblrinlzi tanımıyor 

g!bt idiniz. 
Sarışın adam güldü. O babacan blr 

erkekti : 
- Evet ... Vapura blndiğlmtz vakit 

dargındık. Sonra baru;tık. B~z böyle 
:mısıra danlıp sonra banşmalan pek 
severiz ... 

Sonra yanındakl kadına döndü: 
_ Doğru mu söylüyorum kancıl:',rım? ı 
Ben ihtiyar felsefe doktorunw1 ko-
~M ~~lm: l 

darına lcomutani. aak"eri ve mülki 
memurin ve bir çok güzide halk küt
lesi huzurilo vapılmıştır. Sergiyi 
kaymakam pek kısa, veciz ve teı
vikkar bir kaç sözle açmı§br. 

Sergi, genç kızlarımızın sanatka
rane i§lenmi' ince ve zarif eserlerile 
süslenmişti. Cu devre mezun olan 
kızlanmız misafirlere her iş hakkın
da izahat vermek suretile yapılan iş
ler hakkında hazırunu tenvir etmit
lerdir. Müteakiben davetlilere bis
küi ve dondurma ikram edilmiş ve 
halka açılmı§lır. 

RAOY O 
JaugÜnkü program 1 

Ölle •e akşam 

12.30 Progn:un 
12.33 Oyun ha

valan 
12,45 Ajans ha

berleri 
13,00 Karışık şar

kı ve türküler 
13.30 Dert'den te

peden 
13,45 Salon . or -

kestrası 
18,03 Caz ve tan

go orkestra. 
19,00 Kanşık şar

kılar 
1~0 Ajans ha

berleri 
19,45 Piano ile 

caz (Pi.) 

20,00 Yurt saati 
20,15 Solo şarkılar 
21,00 Ziraat Tak. 
21,10 Fa.~1 sazı 
21,40 Dans müzl~ 

(Pi.) 
22,30 Ajans !1a

berlert 
22,45 Spor servisi 

'I temmuz pa -
Z:\rtesJ sabahı 

7 ,30 Program 
7.33 Hafit par

çalar Pl. 
7,45 Ajans ha

berleri 
8,00 Haflf par

çalar 
8,30 Evin saati 

AKŞAM 

Senelik 
8 Aylılı: 
s A.vlık 
l Aylık 

Tllrttye 

HOO turue 
750 • 
400 • 
150 • 

!cnebı 

2700 kuruş 
1450 • 
800 • 

• 
rosta tttlhad1na dahil olmıyan 

ecnebi memleketlE:r: Senell~t: 
3600 altı aylııtı 1900, Oç ayııtı 

1000 kuruştur. 

Teldonlanmn: Başnıt'Jıarrlr: t056 
Yazı ,~teri: ı0765 - f dare $681 

MHdür: t049'1 

CemazllAhır 11 - Bızır G2 
S. İm. Oil. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 6.33 8,51 4,35 8.35 12,00 2,01 
Va. 3,17 5,35 13,18 17,19 2G,44 22,4fi 

Idnrehane: Bnbırtıı civan 
Acımusluk sokağı No. 13 

Apartıman aahipleri! 
Bot dairelerinize iyi kiracı 

bulmak için cA K Ş A M> ın 
KÜÇÜK iLANLARI ndan is
tifade ediniz. 

- Ben aldanmıyorum nzlzlm. Bun
lar büyük bir a.şk fırtınasının tam 
arifesinde bulunuyorlar ve birlblrlerl
nin hayatları iızerinde müt.hl' bir rol 
cıyıııyacaklar. Ben aşkı ve ft.şığı tanı
rım ... 

Aradan iki gün geçmişti. Bir gün 
- Ta.bil değil mi ya, karı kooayız_ 

Hem de 11 senedcnberl. 

_ Siz !\şıkları hemen tanırsınız de-

1 
ğll mi dostum.. diye güldüm!_ ._ ___________ _ 

Hikmet Feridun F.s 

Tefrika No. 126 

Giizel GOzlii Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (VI • NO) 

Doktor, misafiri hayat arkadaıına - Siz görütün, konu,un ... Ben de 
tanıttı. oğlunuzun yanına gideyim... Sevgi-

- Sevgili Bürhanımızın babaaıl li Bürha.tcığımın yanına... Onunla 
- dedi. - Buraya gelişinin seb.,. ltorıupynn... Eauen kendisiyle bat 
bi de, bizi çok mes·ut edecek olan bqa kalıp fenni bir tecrübede bu
bir talebin mukaddim~ini yapmak. lunmamız icap ediyor. Tecrübenin 
Bu talebi senin bir an evvel öğren- saati geldi... Laboratuarda azıcık 
meni istt-dim. meşgul olmam lazım geliyor ... 

Bu muhaverenin cereyan ettiği Vehbi Feridun, hala pe~an vazi-
aalon öyle bir mevkideydi ki, içerki ydte bulunmakla beraber, başiyle 
küçük oda loşlukta kalıyordu. Mela- bir tasvip i~reti yaptı: 
lıatın girdiğ: kapı da o taraftaydı. c- Hay hay ... Buyurunuz ... > di-

Cahitle Aliyenin annesi. ressama yccckti. 
doğru bir adım attı. RCS!lam da bu Fakat diyemedi. 
sırada hürmetle eğilmişti. Boğnzını müthiş bir heyecan, 

Bürhanın babası bu tazim vaziye- sanki yatalamış, olanca hıziyle sıkı
ti.,dı.-n ba,ını kaldırdığı vakit, Me- yordu. Başı dönüyordu. Bayılacak 
luhat, pencerenin önüne, aydınlığa gibiydi. 
girmiş bulunuyordu. l Bu cl..eyla> hanımefendi ... 

Rt:ssam, l:nrşısınrlnki kadını gö- Doktor Rauf Tuğrulun zevcesi ve 
rünce, bi~denbire irkildi. Gözleri Aliyenin annesi olan cLeylat ha-
f,.ltnııı gibi açıldı. nımefend= ... 

Bu e.mada ise, doktor Rauf, şöy- c- Demel ki o... Benim eski 
le söylüyordu. n:etresim Leyla ..• > 

Hastanede bulunduğu sırada, ço
cuğunu bırakıp ve CJyalan alıp gi
den, bir daha da görünmeyen ah
laksız k.adın ! 

Melahat ise, muhatabının heye
canını farketmemiıti; büyük bir 
nezaketle: 

- Sizi tanıdığıma memnun ol
dum, beyefendi... Bizler burada, 
oğlunuzu fevkalade takdir ederiz ... 
Onun terbiyesin~ zekasına hayra-
nız ... 

- ... 
Vehbi Feridun, cevap veremi

yordu. 
Karşısındakine sersem seracr.ı ba

kıyordu. 

Heyecam o dereceyi buldu ki ar
tık muhatabının rıazanndan da ka
çamazdı. 

Melaha• karşısındakinin onşkınlığı
nı neye atfedeceğini bilemiyordu. 
Bunu, sosyete hayatına alışmamı~ 
bir salonda bir kadınla ha~ başa ka
lınca mahçup olmasına hamletti. 

Misafirini oyalayip tabiileştirmek 
istedi. 

Dccii ki: 
- Doktor bey, sizin 1>ana iyi bir 

haber vereceğinizi telmih etti. Müsa
ade edin de proj caizin ne olduğunu 

biraz keşfet~ğimi söyliyeyim. Bu
nunla. beraber, hayırlı havadisi sizin 
ağzınızdan işitmek çok hoşuma gi
decektir. 

Vehbi Feridun hala heyecanlıydı. 
Muhatabının si;;y:ediği her söz 

onu sakinlCJtirecek yerde, bilakis 
kalbine hançe: gibi saplaoıyordu. 
Şöyl e düşünüyordu: 

c- Leyla, hem Bürhanın, hem 
Aliyenin annesi ... Eyvahlar olsun 1.. 
İki karde, biribirini seviyor I> 

İsyan ediyordu: 
c- Aman yarabbi!. .• t~e facia t 

Bunun imkanı mı var)... Doktor 
Rautun karısı, bu vaziyeti e-ıvelce 
de biliyordu. Zira, Bürhanın baba
sın.. Vehb; Feridun olduğunu işit
mişti.. . Ilu işi bilmiyen doktor Ra
uftur. Demek bu kadın, zannettiğin
den de daha meşum l Bile Lile bu 
işe rıı.zı olacak ... Hem de karşısında 
böyle soğukkanlı olabiliyor ... Nasıl 
olmu~tu da kızının oğlile sevişme
sine göz yummuştu) ... Bu işin ilcr
ler:ıesine meydan vermişti) ..• Şim
di alev r:ıcayı sarmış bulunuyor ... 
EyN h, eyv:.:h 1... Ne yu:z:suz şey 
bu) ... hte gülüyor; hiç bir fevbl
adeli~ yokmuş gibi davranıyor ..• 
Böyle sfenk ıibi d uruyor ••• Hem 

e Temmuz 1941 

ORDULARI DURDURAN KADIN 
Tefrika No. 177 

- Bunları &ha çok sevecektir. He
le yavrulnn olurs..'\ o zammı iş büs
bütün de~şir .. bu yavrular küçükken 
insana çok ynkınlık gösterirler. İm
paratoriçemiz aslan yavrularını kucn
ğına alıp sevmekten o kadar hoşla
nırlar kl. .. 

- Bilirim .. vaktlle ben de aslan yav
rusu beslemiş ve bilyütmüştiim. Kü
çükken çok sev1mliyd1, büyüdükçe 
vahşileşti. 

Ancelos yol gösterdi: 
- Haydi gidelim .. Dlmltrlyos lmhçe. 

d~n uzaklaştı. Meydanda kimseler yok. 
Aslanların lklslni de yuvalarından çı
karttım. Şimdl anlan serbesıce seyre
debilirsin ı 

Dar bir merdivenden indiler. 
Burası gerçekten aslanlara aynlmış 

birçok bölmelerden ibaretti. 
Anceı~. Saideye biraz uzakta. par

maklıklarla ayrılmış büyük: bir bölme 
içinde ba~nşan aslanları göster dl: 

- Bunlar imparatorun en çok !W!V
diği aslanlardır. Kannlan acıkJlU4., 
bağnşıyorlar ... dedi. 

Saide küçük bir ka.pmm e,,lğinde 
duruyordu; aslanlan görünce heyeca
na kapılmıştı. 

- Benlmkllcr nerede, Ancelos? 
Dlye sordu. Ancelos, Saldenin biraz 

arkasmc'ıı. duruyordu. Birkaç bas:ı.mak 
!).Şllğıdaki büyük bir demir kafesi gös
tererek: 

- Şimdi bM kafesin içine gelecekler. 
Onları zevkle neşe ile seyredeceğiz, de-
di. • 

Bu demir kafesin ağzı Saldenin 
durduğu noktaya çevrilmişti. sa.!de 
tlrdenblre duraladı: 

- Kafesin ağ-zı açık.. 1çlnclekl as
lanlar üzerimize hücum etmezler mi? 

- Aslan öteden gelirken, burasını 
açık görmezse, yürümez. Hele bir ke
re görünsünler. Ben derhal bu taraf
taki kapısını kapatırım. 

Meydanda henüz aslandan eser yok
tu. 

Du sırada Saide. hayatının miltht, 
bir dönüm noktasında bulunduğunun 
!arkmda değildi. 

Ancelos birdenbire Sal.denin arka
sından şiddetle ııtı.. kahraman ka
dm serscmllyerek, derhal merdiven
den yuvarlandı. 

Ve demir kafesin içine düştü. 
Ancelos ı::üratle arkasından koşıe.rak 
kafesin demir kapısını kapadı. 

Saide tuzağa crinn4tı. 
Ser!:emllği gider git.mez parmaklık

lara &&ni<:ı_ sağa sola. dönerek demir
leri sarstı: 

- Anceıos .. bana bu oyunu oynadın 
amma, pişman olacaksın 1 

Diye bağırdı. Ancclos uzaktan gü
lüyor ve cevap vermiyordu. 

Bu müthiş sahneyi uznktan seyre
den Dimltrlyos: 

- İşte bugün, gökyüzünün yere 
tlüştüğü gündür. Ordulann yakalıya
medığı bir kadın şimdi Blzans snrnyı
mn vahşl hayvanlar bodrumWlda ya
tıyor. O artık ellmlze düştü. Onu bu
radan hiç bir kuvvet çıkaramaz. 

Diye söyleniyordu. Ancelos, efen
disine seslendi: 

- Şimdi emrediniz .. işkc:ıce yapa
rak mı öldüreyim? Yoksa, vahşi bir 
hayvan gibi, bir müddet böyle ma.11-
pus mu kalsın? 

Dimltrlyos: 
- Acele etme, Ancelos! dedi - o 

artık elimizdedir. Orada kap:ılı ital
sın .. Ve bu hiidlscyt ldmse duymasın 
Kapılan kapa .. yukarıya çık. 

Ancelos demir kapılan kapadı" tı
lltledi. 
Odasına döndü. 

••• 
İşkenceler başlıyor 

Saide demir kafesin parmaklıkları
nı sarstı, sarstı. Ve kurtulmak fımidi 
kalm:ıyınca, gözlerini açarok şaşkın 
ş:ışkın etmfınrı bakındı. 

Saide ömründe \lk defn böyle bir tu
z:ı~a düşmüştü. 

Fakat, Saide bu d<mtlr kares' !çlnde 
uzun müddet kalamazdı. İmparator 
vahşi ha~van meraklısıydı. Sık sık 
bodrum katına inerek aslanları :ıey
rederdL 

Saideyi birkaç gün içinde kollnnnı 
bağlayıp '7cdikule zindanına. götür-

böyle benimle yapayalnızken ... Yü
zünde en küçük bir adale bile oyna
mıyor... Bu olabilir mi)... Buna 
imkan mı var'? ... Acaba, bu derece 
benzemesine rağmen o Leyla ile 
bu '-eyla hanımefendi" aynı insan 
değa mi) ... Mukadderatın bu dere
ce garip bir oyunu olabilir mi} ... > 

Bakıyordu: Leyla eskisine naza
ran ">ek a. .. değişmişti. Hatta evelkin
den daha da cazip olmuftu ... Gü
zelliği inceleşmit kibar bir hal ta
kınmıştı. 

Eski fahişe, yüksek bir hanıme
fendi şekil ve şemailine bürünmüş
tü. Fakat rt:ssam buna aldanacak. 
mıyd1? '" 

Kadın nasıl rol oynuyordu 1. •. 
Aman y.ırabbil... 

Şimdi doktor Raufa, Bürhanla 
Aliye arasında bir izdivacın imkan
sı:z:lığım bildirmek lazım... Du acı 
darbe :zavallı adamn nasıl vurula
cak? ..• 

Eski zamıınlardaki Leylanın ne 
fena bir insnn old~ğu."'lu acı acı ha
tırlıyordu. O kadın, elbette yeni bir 
cahtcknrlığa baş vuracak, bir yalan
la işin içir.den çıkmak istiyecekti. 

Belki de, karşısındakinin kati na-
mlllkarlığını görünce, kocasına 

Yazan: ISKENDER F. SERTEı.ıJ 
mek ltı.zımdı. 

Ancelos bu W de yap:ıcağını söyle
mişti. 

Dlmltrlyos hfı.dlseyi lmp:ımtora hY 
be!" vermek niyetinde deitildl. Said~ 
Yedlkule zindanına attırdıktan son1'ı 
imp..'\ratora herşeyi anlatacaktı. 
Dlmltrlyos. Saidcye neden dü.şmand~ 

Niçin onun başına Ancelos glJ.J1 
gaddar bir celliidı musallat etmlştl? 

Bunun sebebini kısaca öğreneıhn: 
Saide bir zamanlar Çelebi Mehmed

le Blzansta.n g~rken, • t.1kuyucuıarı• 
nuz çok iyi hatırlarlar iti, padl.şaııı' 
önünde bir geçid ~.srnl yapılmıştı. »' 
geçld resmine iştlnık eden Blzan5 aJ" 
kerlerinin btr y3.Il<!a.n dolaşıp öt>OI 
yandan tekrar geçttğinl ilk defa ket" 
feden ve Bl?anshlımn hlleslnl bu s1t' 
retle meydana. çıkann Saide idi. B' 
hileli geçld resmini tertip eden 1* 
mıtrlyos o zaman 5ald~ d U.şman ol .. 
muştu. 

Fakat, onun husumeti yalnız buıt .. 
dan ibaret değlldl. Bir gün Saide Kıt>" 
rısın Magosa Uına.nına yaptıtp baskı!l'" 
larca.n birinde Rum korsanlarlle çat" 
pışırken, Vas11 Jsminde bir kaptanıO 
ba§ınt uçurmuştu. Bu çarpı.şm.nd• 
kurtulup blldhare Blzansa gelen ~~ 
Rum denlzclsi hAdlsc~1 kralın vezu• 
Dlmitrlyosa anlatmış ve: 

- Kardeşinizi Saide öldürdü.. ...a 
Diyerek, b:ı.'lkında olup bitenler> 

vezire anlatmıştı. , 
Vasil, Dlmltriyosun kardeşiydi. Dl· 

mltrlyos, kard~intn intikamını alma• 
ç!n çoktanberi Saidentn yolunu bekU· 
yordu. 

Saide bwllann farkında değildi. O 
deniz savaşlarında. birçok klmselertıl 
~mı uçurmuştu. Magosadakl denli 
dövüşünde Vasilin başını uçurdll"' 
ğunu unutmuştu bile. Nerde kaldJ 
ki, onun Dimitriyosun kardeşi oldU .. 
ğunu hatırlıyaca.ktı. Bunu bilseydi.. 
belkl Bizanslılar bir fenalık yaparlar. 
yahud bir pusu kurarlar diye. Bizanl 
yolu lle gelmezdi. Fakat, onun :st
zanstan ve Bizanslılardan hiç de kor" 
kusu yoktu~ 

İşte Saide şlrndl kendisine d~ bile-' 
yen böyle kindar blr adamın avc~ 
düşmüştü. 

Birçok ordularla tek başına. çarp!" 
şan bu kahraman kadın aca'!>a, içini 
düştüğü bu tuzaktan kurtula.bilccel 
miydi? 

Bu, çok feci, çok korkunç bir tuzak .. 
tı .. ve h:ısımlan pek merhamets1' 
klmse!erdl. 

Dlmitrlyos o gece cellt\dı çağırdı: 
- Bu dişi canavar, biliyorsun ıd. 

benim knrdeşlmin b~nı vunnuştut• 
Ondan intikam almak için Allah b• 
canavarı kendi ayağile bizim memle-' 
kctimlze gönderdi. Bu gece ona d\in .. 
yP da hiç kimseye yapılmayan lşkenc~ 
lerl yapacaksın, Ancelos! Sana ne 1.1"' 
ternen vereceğim. Yalnız dikkat et ıd. 
ölmesin. Zira onu kolay kolay öldürt" 
rrJycceğim. 

Ancelos efendisine söz verdi. Blrnt 
sonra faaliyete gcçeecğlni ve kendisinJ 
iliıt pencereden seyretmesini söyldl: 

- Onu maymun gibi, kafes lçlnd• 
oyna ta.cağım . 

Dedi. Ancelos iki tane uzun demir
den şlş aldı .. bunları büyük bir atef 
yığını içine gömdü. Demir şl.şler kı1' 
kl7.ıl oluncnyn kadnr bekll'dl. Alt ka" 
ta indi.. kcndlsi gibi gaddnr ve met"' 
ha.metsiz iki yamnl'Plc kafesin önün• 
geldi. Omuzlannı kaldırarak glıldü: 

- Nasıl.. rahat mısın burada. Sai
de? 

Saide kafesin ortasında uzruun.Jf 
yatıyordu . 

- Alçakl:ır .. köpekler!. .. Yarın be
ni kurtarncaklar .. o "aman t:ı.rayınızJ. 
kralınızı mahvedeceğ1.m.. ate.:Jliycce
ğlnı. 

Diye ba~rdı. Ancelos şişin blrlnl ka
fesin içine ut:ıttı ve Saidenln 'tiicudil ... 
nün birkaç yerine bu kızıl şl.şlc vurdu. 
SPJdenln cam yanıyor, kafesin içindi 
sağa sola dönerek kaçınıyordu. 

Şiş soğudu .. kızıllığı kayboldu . .An· 
celos bu şişl çekti. Dl~rerlnin sapındııJI 
bezlerle tutarak: 

- Seni maymun glbl oynatmak isti• 
yorum, VasJlln katili! 

Dlye bağırdı. Satde ~şırdı: 
(ArkaM varJ 

bir martaval uyduracak. izdivaca 
man; olacaktı. Fakat doktor, bu ni
§81l bozulmaııına kendi kendine nr 
sıl tefsir edecekti) ... 

Vehbi Feridun, öyle taıalamlf 
vaziyetteydi ki, bu kadınla karşı kar' 
şıya iken .ıoğulckanlılı~ını toplıya
rak bir karar verebilmek kudretini 
kendir.de bulamıyordu. 

Her ıeydan evvel ıuna karar ver
di: Bq baıa fazla kalmıyacak, gü
lünç v~ feci olan bu rcle uzun za
man devam edemiyecekti. 

:(adın, muhatabının sükıitilii' 
önünde büsbütün hayrete düşerek 
dedi ki: 

- Beyefendi, söylesenize ... Dok
tora anlattıklannızı bana da tekrar' 
laya:naz mısınız'? 

Vehbi kendini zorlay:ıp şöyle c&' 
vap verd; : 

- Hanır.ıef endi, ev" clce gayet 
b:.ıı=t bir tasavvurumuz vardı. Fakat 
şim2i iş m~laklaştı. Müsaade bu)' .. 
run d-ı ayni ~eyleri tckrnrlamays• 
yım... Sizinle konuımağı doktor• 
bırakayım. 

- Niçin'? 
Ressam, bu derece hayasızlık kar .. 

şısında büsbütün küplere bindi. 
\(Arkası var) 
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Türkiye Demir ve Çelik 
Fabrikaları Müessesesi 

( 

Müdürlüğünden : 
_ 6 Mütercim, 1 Proje ressami ve 5 Makine reııami 

alinacaktir: 
1 - Milesscsemtzd -

l'o nıllnbaltı.tma v ~münhal bulunan Barem harici müterclmllklere ICad-
İnglllr.ce 1 Alman e g I'eeekleri ehliyete göre, 210 Ura.ya. ka.da.r iicretle...3 

2 _'Mü ca ve 1 de Fransıca mütercim alınacaktır. 
larıcı 170 lira esse.<ıcınfzln re.<dmhaneler:lnde ıstıhdıı.m edilmek tızıere, Barem 
ıoo mı. Ho 1~ ~ ücretle ı proje rassanu ne kndro münhalltıtma göre 
tır. Yn ~ar ücreuı <Barem bar:lcl) s makine ressamı almaçak-

ARANILAN ŞARTLAR. 

! - Filli askerIUt ~etını Ua e•-•· olınak. 
~-~ ~ . 
İstekıuerfun§lnl tecavüz etmem.iş bulanmak şarttır. 

8üıner Bant t'~dn. Siim.er Bank Umum! mlidtlrlli~e. tstanbulda. 
hcaatıa tedattk ul §Ubeslne ve Ka.rabUkte müe.sseae müdilrlüğüne mil
Zı1' .... ~retıer:tni ~eıbllecekler:l .1' talepnameler:lne 8f81ıda ya.zıh vesa~ ve
-t>une nıüracaatıan Ynhı.k en geç 2017/941 tar:lhlne kadar Müemeııe mudür-

1 - Tahsı1 . - •. 
2 - liizınet vesıtası. 
3 - Polla Vesltası. 
4 - Nlif b1 hal şehadet.ııamest 
15 _ ~t hllviyet ciizdam ve amrllk terb.1.! ves1kui, 
8 - 3 bo tapanı, 

Y 8 vesikalık fotoğraf. 

Devlet Denıi~ollari ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilinlari 

l>evıet 1\.-ı_ 
l.tuhanun - ... &&&U,.ollan Eskişehir Satmalma Komlsyonundan:-

laat 15,30 da Cll bedeli 18682 lira 50 kurUJ olan ekmek 25/7/941 cuma günü 
llndatı konıısykapaıı zart usulüyle Eski.şehirde Cer atel~ müdtirlük blna-

Muvaktat on tarafından satın alınacaktır. 
tıtı ~kalan tenılnatı 1~1 llra 19 ~tur. Taliplerin kanunun tayin et
l'enneıerı llzı~~ teklltıer:tnı ayni gün saat H,30 a tadar komlsyon reı.sııııne 
&~rtnanıeıe ır. 
-~.Sirk r ı>atasız olarak Falşehlr komisyonundan Ankara l'& Ha.y-

acı idare veznelerinden almab1llr. (5352) 

* 

KOÇUK t~.ANt;:AR 
FevtalAde ahvalin devamı 

milddetlnce gayri muayyen giln
lerde haftada lt1 nya tıo defa 
neşredllecekttr. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 
BİR GENÇ İS ARIYOR - Yüksek 

mühendis mektebi son sınır tnlebesln
denlm bir mütea.hb1d yanında 1' nn
yorum. Taşraya da giderim. Ak§amda 
1lAn memurluıtuna müracaat. Tel. 
20681 

TECRtfBELİ ve MtJKTEDİR- Usulü 
mu.zaaf bilen bir bayan muayyen gün
lerde bir ticarethanede ~k ister. 
YenJ, e.st.ı türkço ve fransızcaya va
kıftır. Ak.şam'da F! .s. 28 

iş ARIYOR - orta mektep tah
.slllm vardır. İYl daktilo bilirim. F.sk1 
harfier:l okur yazanın. Avukat yazı
hanelerinde, komisyoncu yanında, 
müesseselerde Utlpllk istiyorum. 
Muam~eden anlarım. Askerlikle 111-
şitim yoktur. Akşamda A. B. D. rü
muzuna mektupla müracaat - 1 

DİPLOMALI BİR EBE İŞ ARlYOR
Masaj, ~e. ve bir hastaya. b:ı.ltablle
cek bir Musevı vatanda., kendisine 
münasip bir iş anyor. Galata Şair zı
ya pa.şa caddesi 5 dışarıda, 3 içetde 
Dudu OVadya - 3 

AYASPAŞADA SATILIK ARSA -
Gümüşsuyu hasta.ne.'1 elvan revkall\de 
n~etli yirmi metre genişlllc ve ylıml 
metre derlnllğl bulunan arsa, metresi 
yirmi beş liradan satılıktlf. 62 aah1fe 
numaraslle. 

Taks1m meydanı Emlll: han 10 No. 
da EmH'i.k Yurdtma müracaat telefon: 
44439 - 2 

BOZKURT - EMLAK - Hlşantaşın
da tam merkeme müteaddit dükkfı.n
lan ve üzerinde beşer odalı. nsri bcm
yolu 8 apart.ıman dalreslnl lhtlva eden 
ve (4352) lira gellrt mevcud ve nrkn
sında büyük b1r bahçesi. bulunnn çift 
dnJrell lü'k:.s bir a:ı;ıartıman (75) bin ll
rn.ya satılıktır. 

5 - MÜTEFERRiK 
fNGİLİZCE FRANSIZCA DERSLll• 

Rİ - Tecrübeli bli': öğretmen ta.raı
fından kısa bir zamanda 1yl bir m4"! 
todla evle11nde ders verir ikmale ka
lnn talebeler:tnı mükemmel bir surette 
yetiştlr:lr. Akşamda. H T. rümuzuna 

Taksim, Abdülhak U!ı.mld caddesi mektupla müracaat. - 1 
SA'l1LIK KÖŞK - Bilyükada Kadı- No. 23 Bozkurt - EmlAk. Telefon: 

yoranda çamlıklı bahçem ve nynca. 1k1 43532. ALMANCA DERSLERİ - Berllnll 
odalı müştemll!ı.tı bulunan (12) odalı bir Alnuuı mualllmesl kolay TC seri 
ve senevi yedi yüz llrn mevsimlik iradı 24 bin liray& - Cihangirin Boğaza usollerle almnncayı kısa bir zaman 
olan bir köşk (10,000) liraya: .satılıktır. nazır mutena. bir mevkllnde blrlncl da öğ'retmektedlr. Bu lisandan Jkmnla 

Tnksim meydanı Emltık han ıo No. kat dört oda, diğer katlar beşer odıı. kalan talebeyi tatil devresinde ımu 
da Emlak Yurduna müracnat telefon: olmalı: ve her blr katta asri banyo ve hana muvaffak olacak derecede ha. 
44439 - 2 mutralc te§kllAtlle mücehhez ve birin- zırlar. Münferiden veya gr.ıp hnlln~-

SATILIK l'tlUCF.DDED HANE _ el kattan itibaren deniz gören ve çok de talebe kabul eder. Bu taıeoeye ey 
ŞJ.şll Etraı hastanesi yakınında evkaf merak ve itina ile yapılımf apart.ıman l\il sonuna kadar peJt ehven bir ilcret 
tavizi verilmiş 3 sene vergiden mua.tl- satılıktır. tatbik edilecektir. Pazardan maada; 
yeti bulwıan seMvl beş yüz lira Sradlı Taltsim, Abdüıhak Htunld cnddes1 ~ saat 

3 
buçuktan 

7 
ye kadar 

be§ odalı mücedded Urglr hane <8000> No. 23 Bozkurt - Eml!k. Telefon: A.l caddesinde 
133 numııralı Ha 

liraya -tılıktır. 43532 san bey a.pattıman, ik.lncl merdiven 
.... · birinci kat 8 numaraya. müracant. 

Taksim meydanı Em.lAk han 10 No. 
da Em.lak Yurduna müracaat telefon: 5750 liraya arsa - Tramvay 1sta.s- BUStJSl DERSLER - Fransızca 
44439 _ 2 yonmıa tam bir dakika mea.!Ede ve olara.t riyaziye, fizllı:, kinıya n \abU 

SATnIK HA'fll'E - Beşik.ta§ Yıldız 
Cıra~nn caddesinde altında blr dUk
Jtanı ve mahiye yirmi Ura iradı bu
lunan beş odalı kArgir bir ev (2000) 
lira tibl kelepir bir fiat.le satılıktır. 

Taksim meydanı EmlAk han 10 No. 
da Emlak Yurduna müracaat telefon: 
44439 - 2 

ACELE SATILIK OTEL - Slrkecl-

Göztepe istasyon maddesi üzerinde ve ye ve Usan dersleri verilir. Evlere gi 
iki sokalt başı olan 1.şl>u a.rsanm cep- dlllr; oeraıt uygundur. cAkşamıı ga 
hesi (20) metredir. Yan ~daki zeteslnde I. M. riimuzwıa müracant. 
derlnllfi (50) metredir. Deniz •ören .. llb ' _.,. 

ve muhitinde çok asri TlllAlarla süs- --------------· 
lenm)f fU>u deterll arsa a.blıkt.ır. ORTA, LİSE - Talebes1n1 recrübell 

Taksim, AbdüHıa.lc HAmld cadde.si genç MatemaUk - Fizik - yabancı dil 
No. 23 Bozkurt - Emlfık. Telefon: derslerine türkçe veya. fransızca oln. 
43532. tak çalıştırır. Müsait şerait Akşnm ga 

•tes!ne cMatemaUkt rümuzuyla mü 

BiR BAYAN iş ARIYOR-İyi türk- n1n işlek bir mevkimde tanmtnlf 
çe, fransızcayı daktilo ve kA.fl derece- müşterisi bol \'e altında blr kahve, 
de almancayı bilen blr bayan yazıha- 1k1 dük.Un Ue blrll.kte satılıktır. 146 
ne, ve bürolarda çalı.şm.ak istiyor: Ak- sıra numarası Taksim Cumhuriyet 
şamda (N. T. 75) rümuzuna mektup- meydanı Emlak hanı No. 10 Emll\k 
la müracaat. - 2 yurduna müracaat. Tel: 44439 - 2 

racaal -2 
MATF.MATİI[ VE FiziK DERSJ,E 

Bi - L1se ortaokul talebeleri için hu 
sust ders verilir. Müracaat: Anknrn 
caddesi Adalet han 5 numara&. Ma 
tematik Kültür mecmuası idaresine 
müracaat. - 2 

2 ısçt AR.YANLAR SATii.IK KONFORLU AHŞAP EV -
- - _ 1. il Ak.sarayda kll.tlp Muslihiddin sokat;-rın- MEKTUPLARINIZl ALDIRL'IJIZ 

Devlet D . AfUhanun enuryollan Eskişehir Satınalma Komisyonundan: BAYAN ARANIYOR - Yazıhane-
~lyııcat 24r:1~~eıı 29805 lira. 50 kuruş olan ., kalem et ve et nevinden nln telefon ve iç hizmetlerine nezaret 
... de Cer ntely 

51 
ı>erşembe günü saat 15 de lmp:ı.lı zarf usulil lle F.sklşe- etmek üzere, okur yazar bir bayana. 

-caktır. e müdürlük binası içindeki komisyon tnrafındn.n satın alı- ihtiyaç vardır. İsteklilerin her gün sa
tı ... }.ıuvakka.t te at 16 dan 19 a kadar Behçeknpı Taş
,.::.._v~artıe =tı 2235 lira. 42 kuruştur. Tallplei'l.ıi kanunun tayin et- han asmakat 4/5 numaraya müraca-

da tramvay istasyonuna bir dakika 
mesafede sekiz oda lçl m,ı yağlı boya 
ve muşambalı üç tarafı bahçe fevka
Ui.de manzaralı ve çok konforlu ahşap 

H bin liraya - Şehzadebqında 
tramvaya tam bir dakika. :meaa.fede 
otuz metrellk Fevzlpa.şa. caddesine 
mütenazır ve ayni zamanda. 1stlkba11 
parlak bir cadde üzerlnde senevi 1966 
lira geliri olan 4 ve 5 odalı n aynca. 
hol ve banyolu ve ezcümle 141 metre 
ır.eyVa bahçesi bulunan genli cepheli 
ve balkonlu işbu 5 katlı apa.rt.ımnnın 
yüzde geliri 6,5 tur. Şayanı tavslyedlr. 

Ta.kslm, Abdülhak Hlimld caddesi 
No. 23 Boı.lı:urt - EmlAk. Telefon : 

Gazetemiz ldarehanes1nl adres 
olarak e~tennlı otan katller:
milden 

43532. A. - B. D. - E. K.. G. - N. S, -
Mü. - C. M. 35 - R.l\I. - K. 1\1. bit' ev maktuen (5000) liraya satılık- -------------

tır. Evkaf bedeli ver:llmlştlr. 23396 nu- Abcı istekleri - Yeşllköydo ve ya
mnraya telefonla müracaat edilmesi. but Kızıltopraktan Bostruicı trnmvny 

-··"elerı lAzımd er:tnı aynt gün saat 14 de kadar komisyon relsllğlne _a_tı_a_n_. -----------
şartııanı ır. 

_ 5 clva.nna kadar a~lı ve az çok Sşlen-
ECZACI KALFASI ARANIYOR - mlş bir bahçe içinde (10) bin liraya 

N. A. - T. 1\1. - S. K. - A.B.D. 
ruı.miarına ıeıen mektuplan ıcıa

rehanemizden aldırmalan rica 
olunur. 

lla.Ydal'J>aoa e~~r k 149 ~nış nıukıtbllinde Esklşchlrdekl komisyondan Ankara, 
' r ecı .ıdarc veznelerinden alıİıablllr" (5350) 

De,, * 14~ Denıiryollan Eskişehir Satınalma Komisyonundan: 
~Q &aat 14 i~ ~:!1 l7419 lira olan 4 kalem yağ ve peynir 2517/941 cuma 
•uz: blnasınd~k! k :mı!:'-11 zart usulü 11.e Esk.lşehlrde Cer atclyes1nde müdür

Mnvakka.t ~...,,on tarafından satın alınacaktır. 
tıtı "~ah v atı 1306 lira 43 Jnıruştur. Taliplerin kanunun tayin et
tenneıerı ~~ tekıınerlnı aynı gün saat 13,SO a Jmdar komlsyon telsllğlne 

§artnıun ır. 
darıl~. sır:ıer p:ı.rasız olarak Esklşchlrdekl komisyondan Anknra. Hay-
------ ecı 1darc veznelerinden alınabUlr. (5351) 

1 _ Ankara Valiliğinden : 
48+soo.~ • Gölbaşı - Haymana - Polatlı • Slvrllılsar hududu yolunun 
~ le.sviye~ ten Klnı. lerı arasında c1611 Klm. tulünde yeniden inşa olu
il,.KDıbe gijn(l urablye, §0.Se ve sınat lmalflt işi 1017/941 tarlblne rastlayan 

l>aiı ıat-t usuı~t 16 da vilayet dalml encümeninde ihalesi yapılmak üzere 
llra 2 - R lf e ekslltmcye konulmuştur. 

•2b k~etbedell •2833801> lira ı90D kuru.§ ve muvakkat teminatı d5085t 
3 _ 'I' "ur. 
a ıı.llplerinc 

b : ~l~~~nt teminat mektup veya makbuzlannı 
hıA!- F.:n odası vesikalarını 
~· taııa.z •70, bin liralık şose 1şl. yapmış olduklarını lsbat edecek vesl
Jıı n adanıı 11~ ~endis veya fen memuru olmadığı takdirde bu kabll bir 
e,-yllaaddat ve sonuna kadar teşriki mesai edeceklerine da.1r noterlikten 
1e eı VllAyetes:ı~er:tnı bir istldaya raptederek ihale gününden en az üç gün 
~ ~.stkaların~~caatın. bu vesikalarına müsteniden alacakları fennt ehll
enz:ıuarı teklif mllen 2490 snyılı kanunun hükümlerine tcvtlk.ah hazırlı-

;_n reblııttn nıettnptnnnı yukarıda adı geçen günde saat ıs e kadar en
te qtı 1te ald e tevdi etmeleri. 
~ ~it ve şartnameyt her eiin Ankara nana Mil. de görlilehlle

(3501 - 4964) 

ı _ Beı Ankara Belediyesinden : 
t1bı l'lliiddetı~~e :uyncı 1çln alınacak olan •918 - 9781 ton benzin on beş 

2 - Muha~ Palı zart u.rullJe ek.slltmeye konulmuştur. 
3 - 'I'enıın t en bedell 391,200 liradır. 

~· 4 - +... _:.; a d9398t llradır 
- h ~uuesı 11/7 · kaıtorrııet ve 19,5 /941 cuma günü saat 11 de yapılaea~ından şartnamesi· 
Jııa. eınıne nııır:ca 6ı lira nıuknbllinde almak isteyenlerin her gün encümen 
ıu 

1 
~ü aaat 

10
at etmeler:t ve isteklilerin de nıaıe günü olan ll/7/9U cu-

p arını bclecu a kn.dar usulü dalreslnde tanzim edecekletı teklif mek
Yt dairesinde müteşek:k.ll dalnıt encümene vermeleri. (5019) 

., i Ttlrkiye Otlmhuri:veti 
:- RAAT BANKASI 
Ulııluı tarıııı: l888. - Sermayem: 100,000.000 TtırJc lllasL Şube ye 

ajans adedi: 285 
p Zirai ve ticari her nm banka ma•nw.lelerl. 

ara birikthenlere 28,800 Ura ikramiye yeriyor. _, 

aı 50 Z~Paat Bnntamıda kumbaralı ve Ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
~6re 1.!::~ bulunanlara senede 4 defıı çekllecek .kur'a ne a§a~daki p~ 

4 ~wııJye daltıtılacattır: 

4 
adet ı,ooo liralık 4,ooo lira ıoo adet 50 lil'nlık s,ooo ttra 

t • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
40 • 250 • 1,000 • 160 • 20 • 3,200 • 

il • 100 • 4,000 • 
cli~rnı.fırıu'.l'c Hesnplnrn:.crelti paralar bir sene içinde 50 llradan t.tali 
l(~C'r.lere lkramtyr c~:.:n~ı tııkdfrde CJf, 20 fazlaslle verilecektir. 

ar senede 4 defa ıı eylfil, 11 birinclkinun, 11 mart ve 
11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbulda çalışmak üzere sana.ta va- SATILIK APARTIMAN - Dört daire kadar satılık mülkii olanlann ve ya-

k b
•- esı-'-ta · aynca odalar, fevkalA.dc manzara, but bu elvanla satılık yalı arsası olan-

ı! u m "'"" şın ynzı lle lstanbul vası bah"e, iskele ve tramvayıı Yft"•-, Fatih Birinci Sulh Hukuk u:.L.m' 1 

757 t k t - t s ,. ~· lann Bozkurı-EmUl.ke kaydettlnnelerl. aJ\ 

pos a u usuna muracaa 1• - Ortaköy Taşmerdlven No. 23. Milra- Taksim, Abdülhak HArnid caddesi illinden : 941/ 164 
İKİ HAYAN ARANIYOR- Lise tah- ca.a.t 4 ncü kat. - 2 No. 23 Bozkurt _ Emlf'lk. Telefon: Tebliğ ettiren: Zülfiye: Tebliğ olu 

slll gönnü., iki bayım alınacaktır. 54,45 KIY.'.\1E1'Lİ BİR ARSA_ Göztepede 43532. nncak taraf: Hacı Osman oğlu Meh 
numaraya telefon edilerek müracaat tramvay asfaltı yanında telefo:ı sant- -------------- met: Fatihte Hayclarda 20 numaraı 
saati ahnmnsı. - 2 ralı karşısında (25x35 m.) klrlzmell, Dikkat nazara - Bozkurt - Emli\k, hanede pol.l.sllktcn mütekait. Gayr 

TEZGA.llTAR ARANIYOR _ Top- Avrupa ve yerli blr çok yeni çamlan tnlebl umumı üzerine münhasıran menkul satışı lçln verdiği 250 liranın 
Ayaspaşa ve Taksimdeki mevcud bllQ- ferağ muamelesi yapılmaması scbe 

tan yerli pamuklu mensucat 1§1 1çln ve meyva ağaçları bulunan arsa satı- mum apartımruılar için kira servisini biyle Falı, masarifi muhakeme ve 
bir tezgahtar l:izundlt". Gerek bu işten hktır. Melek slnemnsında. B. As3f':ı memnuniyetle açmıştır. Hali toollyet- ücreti vekAleUe birlikte tnhsillne hu 
gerek manıra.ıuracı ynnıncıo. tez- mürnca.at. Telefon 40868. - 1 tedlr. Jtüm verilmesi talebiyle Zeyrekte kill 
gahtarık yapm~ olması şarttır. Aşir SATILIK APARTIMAN - Te:;vtklye Taksim, Abdülhak Hfımld caddesi se camll pclnlannda mukim Zülflye 
efendi caddesi 20. Gazlantep mağazası ktığıthane caddesi eskl ikinci yeni No. 23 Bozkurt - Emlak. Telefon: tnrafmdn.n 18/12/ 940 tarihinde nley 
---------------=2 sokak, yeni Ömer Rüştü Paşa soka- 43532. hlnize açılan davada namınıza cıkar-
BİR KIZ çocurm ARANl~OR - ğında 21 numaralı ve 1k1 buçuk daire- -------------- tılan davetiyeye verilen meşrubata 

8 yaşındaki erkek çocuğa. arkadaşlık ll apartıman satılıktır. İçlndek1lerc ACELE SATILIK APARTIMAN - göre mahalli 1kametinlzln meçhul 
edecek 10 HA. 13 yaşlannda bir kız mür:ıcaat. Sabahlan 8 - 12 ye kadar Cihangirde Cihangir mahallesi Gü- kaldığı bildirilmiş ve zabıtac:ıda ika 
çocuğu aranıyor. Karabük Demir, Çe- ö~leden sonra 14 - 18 e kadar. - 2 neşll sokak 56 nunın.rnlı k~ başı yüz- metg!l.hınızın tespitine imkAn olma
llk fabrlk:ılan Personel servisinde N. KİRALIK l\IÖBLELİ APARTIMAN _ d~ yedibuçuk ;;an iradı bulunan het dığı yapılan tahkikatla anlaşıldıktan 
E. adresine mektupla müracaatıan. Möbleslle kısmen ve tamamen üç ay b!l' kontorü mükemmel lk!. buçuk tnt- sonra. davetiye ve gıyap kararı 

- 2 için kiraya verllecektlı'. Taksim Ah- lı a.partıman on bin beş yuz Ura.ya sa- müttehaz kararla birer ay müddetle 
-.-M-tt_R_E_B_B-İY-E--AR--A-N-l"_O_R ___ B_l..;;;ri dülhakhamlt caddesi Firm~an Palas tıhktır. Blt.lşl~ln~ Emek apart.ıma- llfmen tebliğ edllmi§t.ir. Tebliğ edi-
. ... nı kapıcısı bay .u>Illalle hergUn sa- len gıyap kamnna rağmen muayyen 

altı diğeri beş yaşında iki çocuğa 21/ 3 kapıcıya mfiracnat. • - 2 at dokuzdan on ık.iye kadar müraca- günde muhakemepe gelmediğiniz gı 
bakacak ve hlzmetıerlle meşgul olmak tJç AY içi~ KİRALIK APAKTI- at. - 8 bl nleyhlnize açılan bu davaya karşı 
üzere blr bayan aranmaktadır. Lisan MAN _ Beyoğlunun en merkezi bir a..lr ..r. ıt•--· d 
b

•- 1 te lh · KİRALIK MtfSTAKİL EV _ ., u ., ... na , u~nız a olmadığı an-
""'n er re olunur. Isteklllerin blz- yerinde mobilyalı mükemmel konforlu " ı l b ızd 

zat Çırte-havuzlnr, Valı boyu caddesi denize fevk:ıl5.de nC"LareUI üç odalı oda, elektrik, sarnıcı kullanışlı, aşı mış ve gıya ın a davaya bakıl-
38 N Ü tl 

havadar manzaralı blr ev '-•ratık- mıştır. 
o. ya m rncaa nn. - 1 apartıman ""1'7 i"ln kiraya verilecek- ..... ... .... ft... ııan ,,_ " tır. Beşiktaş Abbasa~a. Salname- .ıımu ..... emece yap tetklknt so-

İŞ ARAYANLARA - l - Eski hart- tir. Fiyat ehvendir. Telefon: 44730 c! sokak 31 numara gezmek için Be- nwıda müddeinin iddiası veçhllr tn
lerle yazıp okumayı bilen, daktiloda. Lfitfi Dorman - 4 §iktaş Yenlnıahalle jandanna mekte- lep olmıan 250 liran~ dava. .t.:ı rihln
süratıe yazı ya7.all blr bayana, 2 - BEBEKTE SATILIK EVLER - Be- bl sokak 9 bakkal bay Yani Kacıyanl den itibaren hesab edılecek yuzdC' beş 
kefalet veya teminat gösterebilecek bir şer odalı, ik.1 ev üç mutfak, bahçe, ıru- pazarlık için Akşam gazetesi nln me- faiz ve masarifi muhakeme lle bıı lik
vezı:ıedara, 3 - Ticaret işlerinden an- yu, sarnıç müteaddld kömürlükler munı Bay Nurlye telefon 20681 _ 21 te sizden tahsiline 30/ 6 941 tarih!ndc 
far emekli veya hfz:mct görcbllecek ikinci ve üçüncü katlan deniz görür, · · gıyabınızda karar verllml.şir. I~bu 
malfil bir zata, 4 - Muhasebe işlerine vapur ve tramvay istasyonlannn ya~ KİRALIK KAT - Kule kapısında başkAtlb l.hlıarmesinin tarlhl tebHğtn-
vukufu olan ve defter tutmasını bllen kın, gayet elvcrlşll .iki ev satılıktır. .Müellif sok.altında 20 numaralı evin den 1Ubaren müddeti kanunlyesl 7.ar
blr muhasebeciye thtlyaç vardır. Gö- Talip olanlar Bebek inşirah sokak No. dönlüncü tat.ı klrabktır. İki oda bir tında temyiz etmediğiniz tnkdirdc 
rü.şmek ve anln.şmak üzere Karaköy 13 müracaat _ ı sofa bir mutfak terkos ve elektrik -ve hükmün kesbi kat'iyet edeceği usulün 
~ski gümrük caddesi kür~çll başı han EML.~K ALICILARI VE SATIC ..... . _ hangazı vardır. Kirası 19 liradır. is- Hl lncl maddesine tevfikan ıebltğ' 
1 Numaraya nlu"racaatl '~ teyenler Taksimde Uygun •YMO~-anı makamına. lcalm olnuık üzere bir ay 
· an. "'INA - ıs· tanbul. Be--~lu Kadıko-y, -...-.n.u.u -

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK - Hnrman makinesi loko

mobil traktör. izahat almak nrzu 
edenler Sirkeci 1stnsyon yeni Türk 
nakliyat amban Klzını Malkoça mü
racaat. 

OKAZYON - Az kullanılmış spor 
bebek ara.bası ucuz flntle satılacaktır. 
Görmek 1stlyenler Galata. Bozkurt 

•• .Jvı> kapıcısı Recep efendiye mtlracaat et- müddetJe 11An olunur. 
Üsküdar ve Bo~azın her yerinde em- -•-1 ~' er. - 10 İstanbul Asıry· e Altıncı Hukuk Hii -
1Ak1 ~lup satmak veya almak isteyen-
ler. Istanbul Ankara. caddesi Adalet KİRALIK GVZEL EV - Şişlide Os- kbnlilinden: 941/385 
han 3 numarada Türk emlO.k büroısu- manbeyde kalorifer, banyo, patke, ga- Sabiha tarafından kocası olup mu
na mürncaatı:ın. - ı raJ, elektrik, havagazı hasılı her türlü kaddema Kızıltoprak Selami çqıne 

konforu havi babçell gijy.el bir ev kira- 223 sayılı hanede kayıtlı 1J:en halen 
ACELE SATILIK APARTIMAN - lıktır. Antre, hizmetçi ve sandık oda- ikametglhl meçhül Şükrü Bağdu 

N!şantaş TeşvUdye camli clvannda lan hariç 8 güzel odası vardır. 81378 eleyhlııe a.t;.ıl:ın boşanma d:ıvamnm 
Çınar caddesinde köşebaşı otuz 1lt1 U!lefon numarasına nıüracnıı.t (sabah yapılan muhakemesi ~un~: tnr:ı!
metre cephell deniz ve yeşllllk nezare- s:uıt 10 dan öğleden sonra 2 ye ka- lar ar.ı.sındak.l geçimsizliğe bınnc.n ta.-
ti fevkalade her konförü haiz. Beton dar> 9 rafların bo§a.nmalannp. kabahnUI ko-
ai'llla altı knt on blr dn.lrell safi ıradı - canın bir sene müddeUe ba.şk:u;ile 

Han No. 19 da SKF Bileli ~ulmanları fazla bulunan on bir numaralı apartı- KİRALIK DAİRE- Kurtulutt.a tram- evlenmemesine ve çocuklnn At:ı'nın 
Türk Limited Şirketine muracaat. man altmış be§ bin liraya satılıktır. vay durak yerinde 23 numaralı Mü- ananın nlayetine tevdllne ve küçük 

-
____________ -__;ı On n,,,...,..,,..,lı dairesine her ..r.- '"'"t 1 ı takdl kılın be 11 t k 

.............. ıı>ıü• - zeyyen apartımanınm 3 numaralı ve ç n r nn on ş ra na ı:. a-
SATILIK AMERİKAN YAZI 1'1AKİ- 12 den üçe kadar müracaat. - 8 üç odalı dairesi bo§tur. İ.stlyenleıı her nm on lira.sına babanın lştlrnklne 

NESİ - Çok az kullanılmış portatll SATILIK BİNA - Maçtada Bayır gün gezeblllr. - 28 çocukla b9.banın lahsl münasebetlerl-
Türkçe hurufa~lı mükemmel bir halde sokağında 78 numaralı w. tatta 1kişer nhı teminine davacı avukatı irin tak-
Slrkecl Yeni Izmlr ambanna müra- oda sora mutfak hava gazı. elekt.rUt, SATILIK KÖŞK - Kadıköy Koşu- ıllr kılınan on be§ lira ücreU vckı\letle 
caat. - 4 su, alt katta bil' oda 1k1 kömürlük yola asfaltına 130 metre cephesi olan 1090 kunll masarm muhakemenin d:ı-

BAYAN BİSİKLETİ ARANlYOR _ mutfak, çamaşırlık ba.bçe güne§ll ha- 15 dönüm bağ ve bahçe 1çerle!nde 7 valıdan tahsiline temyizi kabil olmak 
Satmak isteyenler (

60218
) 

8 
telefon vadar ayda Iorlc yedi b~ lira tıra- odalı bütün konforu haiz kAg!r köşk üzere 2.7/ 6/ 941 tarihlnde verilen hük

et.sinler. da olan bina dört.bin liraya acele satı- ma.ttaan 9500 llraya satılıktır. Kadı- me ald llılın sureti muhakeme dlv:ın

4 - Kiralık - Sablık 
lıktır. Yanında 80-82 numaraya mü- köy KO§uyolu No. 43 Bedri. hanesine asılmış olmakla müddcinley. 
racaat. - 2 ACELE SATJLJ][ APARTDl.4.N - hin tarlhl ilandan itibaren on beş gün 

""'"i iB Cihangir F1ruz:ı~a mahallesi·A~ha- lçlnde muhakemenme mür.ı.caatla 
.EML!Jt YURDU - A~a asfalt .&a KATTAN AllET KİRALIK. 6 

tem . talebind bul d 
ta nezarcu fev

,.-l .. dell altında bir DAİRE _ BabılUl caddest VllAyet mam caddesinde yirmi nunıarab .e- YlZ e un uğunu usulen 
A.i.i ... nevı iradı bin yüz kırk lira olup safi olldlrmediğl takdirde hükme k:ıtlyet 

diikkAnı 8 metre yüz v• 27 mette de- elvan Hava kurumu karşısı No. 11 üç yüzde yedi iradı bulunan köşe başı kesbetmiş nnzarlle balulacn~ı il!ı.n 
rlnliğl bulunan dokuz odalı kArglr ev oda. Banyo CHavagazlle) Telefon 1çln- meydanlığa nazır. dört katlı apartı- oluntır. 
(25000) llraya s:ıtılıktrr. 147 gıra nu- dekllere müracaat. Telefon: 21942 nın.n acele satılıktır. Her gün s:ıat on --------------

~a~ meydanı Eınl!ı.k hruı 10 No. KİRALIK HAN KATI - Emlnön~~ ikiye kadar 1çlnde'kllere müracaat. 

da Emllk Yurduna mürncıı.a.t telefon: de Emllik Bankası yanında 46/1 No. lı -
5 o r F E T H ,. 

44439 - 2 Na.11 bey hanında. genlf fist kntı, gerek ARNAVUTKÖYDE KİRALIK EV - • 
yazıhane ve gerek lmalAthn.ne olmnğa Tramva:ır ve vapur iskelesine çok ya- LABORAruY Rl 

SATILIK KÖŞK - Malta ve Ama.s- çok elverlşll olup, kiraya. verileceğin- kın, 1çlnde ha.va gazı, elektrtk. terkos A 
ya.dan getırtllmlş çe$d meyVa fidan- den isteklilerin Hnn kn.hveclslne mü- suyu bulunan 6 oda. mutfak ve ban- Ccrrahpaşa hastanw bakteri-
lnrlle yirmi kilsfir çam n~acı bulunan racaatlan lüzumu' 11An olunur. - 4 yolu bir ""-1·ktı Tel f 52.3nn '-'ologuv kan. idrar, balgam. 
bir buçuk dönfim babçell ve ~ksek u ev .ıı.ucuı r. e on: w " 
bodrum katı üzerine mebni altı oda v~ SATILIK HANE - Parka, nazır bü- müracaat. - l mevadı gaita tahlilleri ve (id- r 
banyolu milcedded ve 1klnc1 bir kat yük bahçeli, içl ve dışı yağlı boy:ili ve KİRALIK MAÖAZA - Sultanha- rar vasıtasüe gebeliğin ük -gün-
lllvesine elvel41ı köş.k (13000) liraya yen1 muşambalı soda ve b~ hamam- inanu, Rızapaşa. yokuşu Çorapçı hanı lerinC:ıe kati teşhisi) yapılır. 
ıatılıktır. 148 sıra numaraslle. lığı ve tatlı su kuyusunu havı gayet 1ttlsallnde 84 No. muntazam maı;nzn. Beyoğlu: Tak.sime giderle.en 
Tab!.nı meydam EmlAk han 10 No. sıhht bir hanıe mtılıktır. lklralıktır. Yanındaki Kallfldls hanın- M~elik eokağı Ferah apartı-

da BmlAt :Y'mduna mtıracaat telefon: Balcırtôy, K&rtaltepe, J[arüol .,_ da kahveciye, yahut Sirk.ecl Patis ote- maııı. Tel: 40534 
.... .. - a bil Jlo. u - - - .1 llDde bQ J'Dat sedada miiraca.aı. .. ---------.. 
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HER AKŞAM 

E 8 A Ş 1 BELEDiYE B A H E S i 
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e arkadaşları 
Uzun müddcttenherf büyfm fedalrArlıklar]a Jiazırlanaıı 

BAKiRELER AVDNr 
12 Tablo büy\iK revü (İlk defa olarak) 

Yazan: Ziya Şakir • Bestelli Şefik Günneriç • sahneye 
koyan: 15 sene Am.erikada RcjisörlülC yapan Zenci Ali Rıza 

Alafranga kısm ı: G A R D E N B A H ç E s i 
Zenci A L i R 1 Z A'nın lştirakile 

J A P ~ON PAND OMiM BALETi 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime De S 1 N G E R SAAT t demektir. Çiınkü : 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bUtiln haklld evsafı meşhuru Alem olan SİNGER saatlerinde toplanmıştır. 

Bunun lçln: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz SİNOER sa:ıU almalısınız. Ve saatin üzerindeki SİNGER mar
kasına, müessesemizin adresine dlkkn t etmeniz lhımdır. 

Modayı takip eden her a.srl kadın için kıymetli ~larile ve nefis lşlemeslle hakikaten nazarı dikkati celbeden 
böyle blr harlkullde SİNGER saatlne~hlp olmak fl.detn bir saadettir. 

111 I boşa ıidecek en makbul ve en &'ÜZ 

1 . 1 ı p lantalı 500 lira EMSALLERİ lR. 
Dikkat: Slnger saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezlndekl mağazamızda satılır. istanbulda şubemiz yoktur 

Satıllk Dalyanlar 
Büyükdere Kefeli köyünde iki 

voli ve lld dalyan yeri yaz ve ~ 
3 dönüm bağ, aenlz sahilinde bü
yük bahçesi, dalyan koğuşu ve ay
nca Karabunındald (ialyanın y~ ' 
nsı satılıktır. Taksim Mete cad
desinde Yeni Apartıman daire 
ı de bayan Emineye müracaat. 

Bulana 15 lira müki.f at 
29 haziran pazar günü Feneryolun

dan trenle Pendik Madalyon bahçe
sine giderken çelik bir kadın kol saati 
k::ı.ybedllmlştlr. M:ınevı klymett dola
yısile bulana 15 lira mükAfat verile
cektir. Akşamda ilan memuru B:ıy Nu
riye müracaatlatı. 

Kandıra Sulh Hukuk Hakimliğin-
den: Doc;. 941/202 • 
Kandıra kazasının Karama:lın kö

yünden Emin kansı Neflye tarafmdan 

·. DIŞ MACUNU İLE FIRÇALA YINIZ. -
' 

murlst paşaman oğlu Hacı Mehmed- .Yurttda ittifak lialine gelen bu kanaati tesise 
den irsen intikal eden Karamad.ın 
köyünde vaki 200 lir:ı kıymetli tarar- niçin ve nasıl muva ffak oldu? 
lan şarkan yol ve amıud ve ceviz " .ıt 
ağaçlan, garbcn yol, cenuben sahibi Çünkü «SANİN» in terkibi için mütemadiyen taze piyasar 
sened kabaklığt, şimalen yol ile mah- yu"'ksek bir kimya şaheseridir. çıkar. 
dud iki kat üç oda ve bir sofadan "nkü f diw l)ıt' 
ibaret ahşab hane ve 50 lira kıyme- Çünkü bütün <ıSA~İN» kulla- Çu o:SAN Nıt ger mac 
tinde tarafları şarkan yol. garbcn sa.- lara nazaran çok ucuzdur. 
hlbl sened kabaklık bostanı, ş!malen nanlann ~leri temiz, sağlam ve Artık bütün bunlardan sont' 
Şakir o~lu Veyis samanhaneslnden güzeldir. <(SANİN» kullanan on binlere' 
mukaddem yol, cenuben koca Bekir .. .. • 
oğlu İsmail bostanı ile mıı.hdud ahşap Çunkü ccSANlN» emsalsiz rağ- kişinin ne kadar haklı olduğuıı~ 
kiremitli samanhaneyl tahminen alt- beti dolayısile hiç stok yapmadığı anlamak kolaylaşır. 
m.ış seneden beri murisleri paşaman • 
oğlu Hacı Mchmed ve onun vefatile Sabah öğle ve ·akşam her yemekten sonra ·' 

··-------· Adres: SİNGER SAAT l\hl'azalan. İstanbul, Eminönü No. 8 

kendisi ve diğer vercseleri bil~ niza ' •• 
ve fasıla hüsnüniyetle tasarruf ve zil- gunde 3 defa 
yedinde bulunmu.ş murislnin vefatın
dan sonrada irsen miilldyetl iktlsab 
eylemekle tapuda kaydı bulunmayan 
ınezk(ır Gayri menkullerin kanunu 
medeninin 639 uncu mıı.ddesine tevfi
kan ve irsen tapuya tesçllinc karar 
verilmesi taleblle vereseden Hacı 
,Mehmed kansı Gülsüm aleyhine ika-

~ . 9 • . 9 

ll~if AIM~l\JJI6~ AIMiın:~llntAIM ~@lblJll 
Amerikan ltıı ltolejl' • Robert Kolej • ER._. E ._. "IS M 1 1( 1 Z 1( 1 S M 1 : AmavutlıOy, Tel. 36.160' ,Bebek, Tel. 36-.3 .... • ft ft , ft __ _ 

Eczanelerle büyük Itriyat mağazalarında 

İstanbul Ziraat mektebi Satmalma 
nundan: 

K omisy<>" 

LiSE KJSMJ 
me eylediği davanın icra kılınan tah- Cinsi 

ORTA KJSMJ 
Miktar Flyatı İlk teminatı İhale tnrUıl-

L. Kr. günü ~ 

,, 

- klkat ve muhakemesi sırasında: 

İngilizce ihzari sınıfları. Ticaret dersleri, Almanca ve Fransızca Kurlan. 

Mühendis kısmı: Elektrik, Makine, Nafia Mühcn disliği mC'LUnlan, 
3458 sayılı l\fühendislik kanunu hükümlerinden istifade ederler. 

DERSLERE 25 EYLÜL PERŞEMBE SABAHI BAŞLANACAKTIR. 

K . . I . Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9 dan 
ayıt Q U n e ri : 12 ye kadar; 8 Eylülden itibaren her gün 

KIZ K ISMINDA YENi LEYLi TALEBE lÇtN YER YOKTUR. 
amı edenlere ProSp<'ktüs gönderilir. 

Ereğli Kömürleri işletmesi 
Umum Müdür lüğünden: 

Evvelce alınacağı ilan olunan 

180,000 kilo Sade Yağ için 
yapılan teklifler haddi layıkında bulunmadığından pazarlık sure· 
tile mübnyaasına karar verilmiştir. Pazarlık 14 Temmuz günü saat 
15 de Zonguldakta işletmenin Ticaret müdürlüğünde yapılacaktır. 
Yukandaki miktarın tamamını teahhüt edemeyip kısmen teahhüt 
edebilecekler dahi azarlı w a girebilirler. ilk teminat yüzde yedi 

buçuktur. 

DAKTüLO 
Karadenizde bir vilayet merkezinde mühim bir ticari müessese-

de çalışmak Üzere: iyi derecede fransızca - ingilizce veya fransız-
ca aJmancL lisanlarına ve ticari muhaberata vakıf bir daktilo 
aranmaktadır. Taliplerin tekliflerini muvazzah adreslerile ve cDak- 1 
tilo> rümuzile oıta kutusu 1 76 adreııine bildirmeleri. 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrur olarak güzelllkllerinln tema.dlslnt 
mümkün kılacak olan yüz tuvaletine biglne kal.mıJlar
dır. Kadında dltkat edilmesi pek mühim olan nokta: Cll· 
dln incelik ve taravetini ebediyen muhafazadır. 
Sen.eler, binblr vazife içinde çalışan ve yorualn genç ka· 
dınln.nn blamnn düşmanıdırlar. Bedeni ve dlma.11 yor
gunlukların neticesi guddeler clAstıklyetinl kaybederler 
ve clldde (Leke) dlye tavsif edilen avarızı (Rii7.gAr ve gü
ne§ln de teslrlle) husule getirirler. İşte bu gibi hnlAttn ve 
bu glbl avarıza karşı Krem Perley; terkibinin kuvvet ve 
kudreti sayesinde cildi besler ve harnblden kurtarır. 

• Yüz blnlc.rce kadının tecrübe cttifl n sevdiklerine tavsiyeden 
hali kalmadığı Krem Pertev ile {Ünde yapılacak 3 - 5 dakikalık bir 
masajın ne r:fbi harikalar yarattığını pek kısa bir :zamanda si:ı: de 
°;'uterlf olacaksınız. Krem Perte\•in ynrım asırlık beynelmilel şöbre
tı asılsız değildir. Ondan istifade C<liniz. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 ------ -l - Mevcut şartname ve nümunesl mucibince 600,000 adet kestane çu
bu~u kapalı znrt usullle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 8040 llra % 7,5 muvakkat teminatı 605 liradır. 
3 - Eksiltme 917/941 çarşamba günü saat 15 te Kabataşta levazım şu

bemizin alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi nümune de 

görülebilir. 
5 - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaik

le % 7,5 güvenme parası makbuzu veya b:ınka teminat mektubunu ihtiva 
edecek kapalı zarfını ihale günü eksl!tme saatlerinden bir saat evveline ka
dar mezkür komisyon ba.şkanlı!Pna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(5057) 

* l - Mevcut şartruı.me ve nümunelerl mucibince 4342 metre yassı, yu-
varlak ve kıvrılmış kayış pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 22/7/941 salı günü saat 11 de Kıı.bat:ışta. Levazım şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune SÖ'ZÜ geçen şubede cörüleblleceği gibi şartnameler de pa
rasız alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edecek
ler! fiyat; üzeriniien % 7.5 güvenme paralarile birlikte mezkür komisyona 
müracaatlan. (5344) 

Çorum Vilayet Daimi Encümeninden : 
l - 15/5/941 tarihinden ltlbaren bir ay müddetle ve kapalı zarf usullle 

ekslıtmeye konulan Çorum - Çerlk!l yolunun 16XOOO - 35XOOO inci kilomet
releri arasına 7957 metre mikap ham taş lhz:ınna talip çıkmıı.dığından 941 
temmuzunun 16 ncı çarşamba günü saat 16 da daimi encümen riyaset oda
sında ihalesi yapılmak üzere yeniden 30 gün müddetle ve kapalı zart usullle 
eksutmeye konulmu.ştur. 

2 - Yapılacak ihzaratın keşif bedcll s20827• lira 29 kurustur. 
3 - Muvakkat temlnat cl562ı llra ,5, kuruştur. 
4 - Bu * ald evrak şunlardır. 
a - Keşlfname ve sllsilel flat 
b - Ocak grafiği 
c - Eksiltme şartnamesi 
d - Mukavele projesi 
e - Bayındırlık işleri genel ta.rtnamesı 
f - Umum! ve fenni şartname 
5 - Bu vesaik her gün nafia dal.resinde ve encümen kaleminde g15rüle

blllt. 
S - Eksiltmeye girebilmek için teminat alacaklarının yatırılması ve 

tatil günleri hariç üç gün evvel vilayet makamına müracaatla alınacak eh
liyet veslkaslle ticaret odası belgesinin ibraz edilmesi şarttır. 

(5040) 

D. D. Y ollari 3. iıletme Müdürlüğünden : 1'! 
Muhammen bedel, bulunduğu yer, miktar ve muvakkat teminatı yazılı 

balast kapalı zarf ~le eksiltmeye konulmuştur. İhalesi Balıkeslrde 
18/7( 941 cuma günü l4letme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

~teklllerin 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalarla ihale günü mu-
ayyen saatten bir saat evvel komisyona müracaatlan liı.zımdır. Bu işe alt 
şartname ve muakavelcnanıe projeleri komisyondan alınabilir. (5145) . 

Balast oca- Kilometre ::\tiktarı Beher mr.tre mi- .Muvakkat İhale 
ğının bulun- 1\1 3 kabının muhanı· teminat saati 
duğu yer men bedeli Lira 

Manlsa-Bandırma 172 - 175 15000 180 kuruş 2025 11 

İstanbul bölge sanat okulu müdürlüğünden: Hava gedikli namzedlerine 
Gedikli namzetlerinden 333 doğumlu olup evrakları tamamlanmış olan

lar. 7 temmuz '941 tnrlhindc sevkedlleccklerlndcn bunların pazartesi günü Okulumuz clektrikçlll sipariş atölyeslnd.Q "'.romaJ ve nlkelDJ işleri ehven 
tıy ... ua ve eyi olmak üzere yapılır. ,(5175). sa.at 8 seklzd.e kurumda bulJMnı)Af!n ilan olunur. , (5447> 

Kilo kuruş 
~~~~~~~~~~~~--~ 

Ekmek 40000 12.25 
...;.;......;.~~~~~~~~~~~-

'7000 57 
367 50 1517/ 941 salı ı!J , 

Tekaüt, dul 
alanların 
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52 

.. 
• 
• 

ve yetim maaşı 

dikkat nazarına 
İstanbul Defterdarlığından : 

, 
•/ , 
•/ , 

1 - 1683 numaralı mülkl ve askeri tekaüt kanununun, her altı ayda bll 
yapılmakta olan yoklama muameleleri hakkındaki 61 incl maddesini de" 
ğlştıren 4056 numaralı kanun mucibince znt maaştan sahiplerinin nll" 
fus cüzdanları ve resm.t senetıerilc birlikte mensup oldukları malmüdlit" 
lüklerlne müracaat ederek kayıt muamelelerini yaptırmaları lbımdır. 

2 - Kanunun muvakkat birinci maddesi hükmüne göre ağustos 941 rıl" 
hayetine kadar kayıt mwı.melelerlni yaptırmayanların aylıkları tedlye edU" 
mlyccektir. 

3 - Maaşlarını EmlAk ~ Eytam bankasından iskonto ettl.rtnek suretil• 
alanların da Ağustos 941 nihayetine kadar müracaatla kayıt muameleleri" 
nl ya.ptırmalan mecburidir. Bu muameleyi ya.ptıtnrnayanlann dahi ayltı" 
lan bankaca. Iskonto edilmlyecektlr. Keyfiyet ilAn olunur. t5226• 

Ankara Valiliğinden : 
ı - Ankara - Haymana yolunun 64+800-76+800 eli Klm. Ier1 arasınd• 

tl2t Klm. tulünde yeniden yapılacak makadam IJOS& sınat 1.malAt ve tesvi~ 
tura.biye işi 10/'7/941 tarihine rastlayan perşembe günü saat cl6ı da ihaler 
yapılmak üzere kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli a:215735ı lira c40• kur\14 ve muvakkat teminatı cı2o:JŞI 
llra «77,. kuruştur. 

3 - Tallplerln: 
a - Muvakkat teminat mektup veya makbuzlarını 
b - Ticaret odam. vesllcalannı - -
c - En az c70• bin liralık şose lşl p.pmq olduklarını lsbat edecek ~

kalarını, talip mühendis veya fen memuru olmadığı takdirde bu ka.bll t>1f 
fen adanu ile işin sonuna kadar teşrlkl mesai edeceklerine dair noterllkte'I 
musaddnk veslkalannı blr l.stldaya raptederek ihale gününden en az .. 3, gu;' 
evvel vilAyete müracaat ederek bu vesalklerlne müsteniden alaca.klan !eJlll 
ehliyet vesikalannı hllmllen 2490 sayılı kanun hükümlerlne tevfikan hıı.zı:; 
Iıyacakları teklif mektuplarını yukanda adı geçen günde saat 15 e ıtndıoo 
vlldyet daimi encümenine tevdi etmeleri . 

Bu işe ald keşif ve şartnameyi her gün Ankara nafia Mü. de görebile" 
ceklerl. (3524 - 4966) 

A nkara Belediyesinden : 
l - Belediye ihtiyacı için :ılınacak olan cı300,000ı adet parke taşı on bef 

gün mliddetle açık ekslltmcye konulmuştur. 
2 '"--- Muhammen bedeli c22,500ı> liradır. 
3 - Teminat 1687 lim 50 kuruştur. 
4 - İhalesi 11/7/ 941 cuma günü saat 11 de ynpılaca{tmdan şartn:unesl" 

ni görmek ve bedelsiz almnk isteyenlerin her gün encümen kalem!ne ınurıı; 
caat etmeleıi ve lsteklllerln de ihale günü olan 11/7/ 941 cuma günfı snnt on 
kadar usulü dairesinde tanzim decekle rl teklif mektuolannı belediye dnl~ 

sinde müte§ekkll dalDı1 encümene veı:melerl. (50""' 


