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Muharebeler 

Stalin hattında 
devaın ediyor 

Minık'in garbinde 52 bin 
Sovyet askeri Almanlara 

teslim oldu 

~lman gazeteleri, Sovyet 
, ınüdalaasının sarsıl. 

maz •ertliğinden 
bcıluediyorlar 
--~-

~ 8 (A.A.) - Alman orduları 
tebıığfandanlı~ &şaRJdakl hususi 
Mıns:eşt-etmektedir: 

mensup % 
0 

garbindeld Kızılorduya 
Çenberinı ' OO Bovyet askeri Alınan 
inanlar tan tazylkı altında olarak Al-

.. _ rafına. geçmiştir. 
•>ÇrJin 6 (A.A ) 

aıansının Füh · - Stefanl: D.N.B. 
hından 1 rer'in umumi karnrgA.
tlinsk'I a dığı bir habere göre dün 
t.esırt n garblnde Alman kıskaçının 

flF4il _-

askerı ~1\~~a yeniden 52,000 Sovyet 
nıuştur annı bırakarak teslim ol-

Alman •~bliği 
Alman tanktan ve tanklan takib eden plya le kıtaıan 

Berr 6 lfarp ~ (A.A.) - Resmt tebllğ: 
hattındaP~esinde muharebeler Btalln 
l°andan 5 :;am etmektedir. 22 hazi
da.'l 300 mmuza kadar dfişman
Vctıcrını:~O ~sitr alınmıştır. Hava kuv-
ınuhim ı aatımızın harekllma 

1 surette mUzah o up attıklan bo eret etmekte 
~on 18 t mbalnrla 500 kam 
ları~ı ta~~ ve bir ÇOk iltisak nokta: 

ıve havMa ~~~~lş~rdlr. Diln yerde 
nyYnresi fmh ere 281 düşman 

11 tayyo.redlr. a edilmiştir. Zayiatımız 

Türkiyenin 
vaziyeti 

Mualie<lelere riayet ve 
bitaraflığimizi mullafaza 

etmek azmindeyiz 
Sovyet nıüdafaasi 

~rn 6 <AA T f • • laz~tesının Be.> - Basıer Nahrlchten emps gaze esının 
dlğine göre ~N,?,~Uha.blrlnln btıdtr- bcqmakaleai 
?nan hatla ' ... uuı Rus kıtalnn. Al
buJunmak~~n arkasında faaliyette 
kerı tnüteaıı erdevamdır. Alman as- Lyor.. 6 "(A.A.) - Havas .. Ofi 

Suriyede 
mütareke 

imza edilmesi 
muhtemel 

Dalla ·fazla lian Clökül-
memen için noktai 

nazar teatileri 
ya pili yor 

lnatetmek lçi~~~n, Stalln hattını ajarısı bildiriyor: 
~~~ lcab edece:i~ :~a~ebeler ver- T emps gazetesinde c Türkiyenin Londra 6 CA.A.) _ Mii.rtakll Ftansız p:· t m eylemek- vaziyeti> başlığı altında yaz"dığı bir ajansının Ankaradan aldı~ bir habe-

Afganistan 
bitaraf 

Kral, lier türlü ilitimal
lere k'arıi koymak üzere 

vekilleri birlik olmağa 
aavet etti 

KilMI 6 "(A.A.) - 1\taaniatan 
liralı Zahl. Han, parlamentonun dör· 
düncü teşrii devr-esinin ikinci içtima 

yı!ını açarken ııöylediği nutukta, Af
ganistanm, bu harpte tamamile bi
taraf kalma.\ azmini tebarüz etti.r
mi~ü. 

den ~ımrı:::rlnin geçlll.şinden bahse~ makalede cMaurice Pernot> Ciiyor re göre müşahitler bir haftaya. kadar 
ının mOd gazeteleri, Sovyet techlza- ki: Suriyede bir nıütal'eke imza edlllrse Kral ezcümle Clem.iıtir kit 
:n~ sar~~rnı, Sovyet müdafaası- cOç büyük muharip <lcvlete re.- bunu hayretle karşılamamak 1cab cAfganiatan, kendi hukukunu ve 
tüçlüğü dola~ı sertliği ve arazinin mt muahedclerle bağlı bulunan edeceği mütaU.asında bulunuyorlar. menfaatlerini siyanet ederek, muha
!"Cbeıer vukua gefd~k şi~detll muha- Türkiye bu muahedelere riayet et- Daha fazla kan dökülme.sine mAni rip devletlerle doetanc siyasi ve ek.o
Ruılar ç t lı nı soylemektedlr. mck vo bitaraflığını muhafaza et- 0~d !çlnk~~ecle ~: t~ ~~ nomik münaaeb"etlerini idame etti~ 

. e e arbini orga· mek azmindedir: r:~~r e no a nazar a r 
0 

ma - meli arzusundadır. Afganistanıri, 
nıze ediyorlar 24_ mart 1941 <le • ~nltara ile M.:ttefikl 8 t 15 dalına, milli hukuk ve menfaatleri 

ba1'I0sf('!_va 6 (A.A.) - Moskova arasında akdedilen anlaı- u. er eyru a korumak Vt.' diğer milletlerle İf bir-
~u~t burosu reis muavı ~vyet J.stih- manın metnini hahrlattıkan aonra kılometre mesafede liği yapara~ dünya sulhunün teaiaine 
fiUra~nn Alman hatlan~ı · Lorovski, T emps gazetesi. yazmna ıöyle de- Kudüs 6 (A.A.) - Müttefikler, Bey- yardım etınelt af'Z\dundan mülhem 
Olduı..•: çete harblnı orga ~ geı:_Jslnde vam ediyor: rut'un 15 kilometre cenubunda Da-

:e. ~:ı teytt etmfşlr.n e etmekte Bu karşılJd: anlayıı ve bitarafli-ı mur ırmağın~ geçmlflerdlr. Tüdmür'- müstakil bi.- ıiyuet takib etmiştir.> 
wıt Vaki amca de ,...,

1 
., B .. 1 ·· l ·· · d 1 den gelen muttefik kolu, hiç bir mu- Kral, nutkunu. kendisini göstertr 

fer b~Vt~kkat Ve kısmi ~-:v:(!klkı: t rn t ~gaz ar reJı,?1 ~~~~~D •• le ~ut.~ Jmvemet görmeden, petrol borusunun bilecek her türlü ihtimallere kartı 
tl .' un dünyanın a ye - ır eınr y~pa~a~ _ ouıunu ~uı u. 4 numaralı istasyonunu l.şgal etmiştir. . .. .. •. . • 
hl auğunu gizıı nazlllk aleyhinde Bu hı:susta ılen ııiırulen farazıycleT Müttefikler Şam ile sahil arasında koymak uzer:> butun tedbırlen al-

• BU SA.BA.BKI ... ~-"- ......... .,.. . 

TELGBA.FL.4.B 

Almanlar 
Leningrat'tan 
14 7 kilometre 

uzakta 
Üçüncü harp haftasinin 
"batında Sovyet - Alman 
iıarekibnın manzarasi 

Stokholm 'f (A.A.) - Stokholm Tid
nlngene göre Alman kuvvetleri Lenin
graddan 147 kilometre uzaktadır. Al
man-Fin kuvvetleri Munnansk istika
metinde ilerlleylşlerini hızlandırmış
lardır. 

Bu sabahki 
Sovyet harp 

tebliği 
Bütün mıntakalarda ~ 
şiddetli muharebeler 

cereyan ediyor 

Sov)'et tebliğine göre, 
Ostrov' da Almanlara 
ağır zayiat verdirildi 

Moskova 7 (Radyo) - Bu aa• 
bah nctredilen Sovyet harp tebliğiı 
Dün bütün gün O.trov, Lepel, No
vograd V din.sici mıntakalannda 
Alman kuvvetleriyle büyük muha· 
rebe1cr vuku bulmuıtur. 

Ostrov' da mukabil taarruza ge
çerek düşmana ağır zayiat VeT• 

dirdik. Dün bütün gün Diana 
mıntakaaında şiddetli muharebeler 
cereyan etmiştir. Borisofla Polack 

Sovvet hududu 7 {A.A.> - Şark cep- d k~· Le 1 h 1" · d 
h~ ... ~d· h bi - - - h ft b arasın a aın pe ava ısın e couı e a.r n uçuncu a asının a- . 
şında muharebenin karakteristik şekli Sovyct ır.ukabıl taarruzundan sonra 
biraz de~lşiyor. Merkezde Alman taz- büyük çarpışmalar olmuştur. 
yikl yavaşlamakla beraber devam edi- Sovyet tank teşekkülleri karp• 
yor. Dnleper mıntakasında Alman - sınd.l Alman tank kolları müdafaa· 
Rumen kuvvetleri faaliyettedir. Ru- ya çekilmişlerdir. 
men haberlerine göre Dnieper nehri- Borisof mıntakasında motörlü ve 
ne birçok rnıntakalarda vanlmı.ştır. mekanize Alman kıtalarına taarruz 
Almanlar, Leningradın zaptı için ha- . . . Ö~ 
rekatın süratle inkişaf ettiğini bildiri- edılmıştır. gleden sonra bu mın· 
yorlar. takada şiddetli muharebeler ecre• 

Dllter bazı haberlere göre Lenlngrnd yan .~tmişti · . . . 
ii2.erlne yürüyen bir Alman kolunun Duşmanın Bobru1sk cıvarında 
sağ cenahı, Sovyet mukavemeti kar- Dinieper nehrini geçmek için yap-
şısında rlcata mecbur kalmıştır. tığı ~eşebbüsle: tardedilmiştir. 

Knrell berzahında Alman lıarekAtı Pripet bataklıklarının cooubunda 
muvaffakıyetle devam ediyor. Hango- Nov ... grad Wolioskide kuvvetlerimiz 
de mücadele daha milşkül görünüyor. düşmanın motörlü ve mekanize kuv• 
Hatt.A bazı askeri nıüneltkldler Han- ı · · "' ı • lmal c bel .. tt ~ 

1 
l vet erının taarruzuna ugram ş arsa go ye ş e u ani!>' sm nı ver-

mişlerdir. Hango'deki Rus garnizonu da kahramanca çarpışarak muka· 
denizden ve havadan iaşe edilmekte- vemet ediyorlar. 
dir. Bjclcy mır.takasında taarruza ge-

Fin - Sovyet hududunda tahşld edl- çen düşman ile çetin çarpııımalar 
len Sovyet kuvvetleri 75 fırka yani olm·.ktadır. 
1.5 milyon klşl tahmin edilnıektedlt. Diğer mıntakalarda vaziyette de
Bukovlna mıntakasında mareşal IJst- ğiıiklik yol.tur. Sovyet hava ku..
in kuvvetleri, Rumenler ve Macarlar- vetleri hücumlarını düımanın mo· 
la sıkı el birliği yapıyor. Rus- törlü ve mekanize kuvvetlerin• 
lar anudane blr mukavemet gösteri- t ih t • 1 d" H k tl-yorlar eve e mış er ır. ava uvve .,.... 

· rimiz, cumartesi günü kaybctti'kl~ 

Bir ltalyan 
kruvazörü 
batırlldı 

Londra 7 (A.A.) - (B.B.C.) Amlral
lı~m tebliği: 29 haziranda 10,000 ton
luk Gorezzia İtalyan kruvazörü torpil
lenerek batırılmıştır. İtalyanın bu tlı>
te dört kruvazörü vardı. tl'çil Mata
ıban deniz muharebesinde batınlrnıştı. 

Bundan başka 9,000 onluk müsellA.h 
~lr İtalyan kruvazörü, 6,000 tonluk bir 
Italyan :ia§e gemi.si, •oo tonluk bir 
başka gem1, ve 8000 tonluk bir vapur 
da batınlmıştır. 

ri 8 tayyareye multabil 28 düşman 
tayycarcsi imha etmişlerdir. 

Sovyet tebliği, Alman cephesinia 
gerilerinde Sovyet çetelerinin mg. 
vaffakıyetlerinden bahsediyor. 

Sovy,et - A ı man 
harbinde Japonya 

ve Türkiye 
Havas ajansının ıiyaıi 

muharriri ne diyor? 
Vlchy 7 CA.A.) - Havas - Ofl ajan• 

sının diplomatik muharriri yazıyor: 
hl emı~keUer1n ~et1f~ıtve demokrat Türk efkan umumiye.inde şiddetli cezruıenln 'ıo kilometre kadar 3lmall malt balu.:ndc millet vekillerini bir
ol~~klt~lYanlar ve ~umecelphestd kını- akisler uyandırmıı ve Türli gazete- ga.rblsinde Rari!l işgal etm!41erdlr. lik olrnağ ... davet ederek bitirmiııtir. 
t ·· uzere t""- n er e dahil 1 • B ., 1 ,_ k ,_ -~--,---un lllllletı ..... "'kküm altın do ki b .. - en ogaz an açmas: ve aparnas: M "'J d "dd 1· J J ı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uıııu11111111ıum 
rtıab y :ır nazııığın çukurunu k u ancak T:irkiyeyi ala1'a"dar ~den bir ug a a fi et ı ze ze e. 

Siyasi mahfillerin dikkati, elmdl 
Jo.ponya ııe Türkiye üzerinde toplan• 
mı.ştır. .._,,nr m etmektedir... az- iş olduğunu yazmışlardı ve hakikat Mutia 6 <AA.) - Dün öilede.• son-

nıurınansk d·· d" ta Türk mctbuatının yazdığı gibi- ra. saat 17,45 te burada: çok tlddetll 
;Stnkhotı:n 6 ( U§me ı dir. bir yer sarsıntısı olmuştur. 

düştüğü hnkkı ~.A.) - Murmansk'ın 
f:imsıı gibi . 1:. ald haberler mev
f.ltokholm gozukmektedlr. Filhakika 
ınuhabırı - Tldnlngen gnzctesln~ 
ke bomb~r~~martesi Cünü, Alman ııı
ınansk demıman tayYarelertnın Mur
Ve bir çok cyoluno. hücum cttı~i 

<Devamı sahife % sütun 4 de) 

Yağmurlar 

.. :Ak.ka~Ierı 

Rejimin memur ve işçi 
telakkisindeki inkişaf 

Olduğunu b~fdktada hattın kesllmlş Münakalat Vekili Cevdet Kerim 
tlurnıansk'ın dı~ektcdir. Bu haber, Akhiıarda f aydali, Bursa bcedayı ü>yle diyor: 
hlektedlr zı UŞmediği fikrini ver- ...-
:tolunun .bom ra, aksı takdirde, demir- da İse zararli oldu - Memurlarımızın ailelerile bir-
§e.r olurda bardımanı lüzumsuz bir likte sıhhat itlerini ve çocuklarının 

Stokhoı • 
6 

Akbia . okutulması noktuını göz önünde 
l'lın lia ~ <A.A.) - Fin kıt.alan- ar 6 (Hususi) - Aylar- tutmaktayız. 4çi meselesini. en aas· 
}§Cal e~fkl etrıı.fındnki bazı adalan danberi devam edenkuraklık bil- b dava olıı.rak ele alım4 bulunuyo
eaıeteıerin erı bildirilmektedir. İsveç hassa tütün mahsulünü tehdid et- ruz. Onlann sıhhatli ve neteli olma
{arp14ınaıa~ göre, bu işgal, §lddetll mekte idi. Tütüncüler yağmur bek- lannı temine çal1fıyoruz. Bir kePf ..!:· Maanı.arihan soHnra !ukua gelm~ liyorlardı. Dün bol yag"mur yag~ dı 
•••Uh ango etraf dakl '- k ' veya icatta bulunan telmiaiyen ve q· • 
buı arebe henüz katı safh ın K:Ura lık bertaraf oldu :ıüra sevinç • • • • • • b 1 k ib. 

unmaktad aya varmış içinded. ' ÇUlllZU'. asmmı o u uta venne g ı rr aJli ır. • - .nursı:re CA.A.) - Öç gündenberi ~evi b.ir m~a~ kartd~ak ve 
t n radyosu ne§rıyatı. vllAyetln her tarafında fa.sıla ne ya- pran verilmesı gibı maddı bakım-
, nı kesti ~f: Yatmur dün geced.enbert eiddetll d~ .tatmin etmek proKJ'amımıza sir-
1 lleJsinkı 15 (A.A k k surette YaAmaP, ba.§lamlf ve so- mqtiı", 

8 denberı T .) - Dün saat a larda seller hasıl olmuştur Kaza- V ?kilir. beyanab, memur ve İfçİ 
b~rıYatını ke:in i <Revan radyosu ;:ıan alınan haberlere göre y:ığmu- telakkisinin. hayırb bir istihale ge-
t F lşt r. aynı şiddetle oralarda da devam · d•v• • ·• • B ik" • • tansa.da b • ., .. JJ•• ettiği anlaşılmıştlr Ye i h t Ç8' ıgını gosterıyor. u ı cıns ecır, 
le• ır gonu U siminin başladığı bu ~ı asa me!- çoluk çocuiunun maddi ve manevi 
.. JYonu tettkil ediliyor rekli ve şiddetli yn~ur~rde b~ su- akıbetile devletçe benimsenmekte-
.ıraris 6 ( :t sınd ah nn YBısıua- d" A 1 • • • d bUdlrdi~ A.A.) - A.F.İ. ajansının ıın m SUl zarar gönnektedlr. ır ıı ehemmıyetlı bı.r nokta a 

fatist F ine Söre dört Fransız partlsi ne memurun ve amelenin otomatik 
tnııu ·bi~~~sız btru~ı. Fransız halk v~ Refah vapuru bir makine ıayılmamaaı; ondan inia-
1ta.r'1 Avru P:ı.rtlleri komün!stllğe yativ de beklenmesi. •• Artık me· 
~k lizere Pbirm~~~de!eslne iştira~ ~t- Şehitleri İÇİ n rnurlar ve ifc;;iler, tıpkı ıerbes meslek 

1 
ar verrni 

1 
g llu kıtası teşkılıne erbabı tarzında kartılarında bir na· 

ter alcyhınct!~rdl.r. Bu kıta, Sovyct- Rcfnh vapuru hadisesinde şehir dü- zari açık kı.pı bulacaklardır Kabili· 
tıen-ısu edecek cephede Fro:ısayı şenler lçln bugün saat onda Kasım- yet ve bulu,larına öre .. brete- ve 
G~ müdafaa ve Avrupa medemyetl- paşada deniz komutanlığı önünde me- refah k b"I eı:ı d~ 
ı·· · ·ı k sına hizmet edecektir. rasim yapılacaktır a avuta 1 ec er ır. 
Uı1 ı.,,~dı bu dört partinin bü- Merasimde vali, ·kara ve deniz er- Rejim.in memur ve ifçi telikkiein-

aJan hl&&usl ;1" ve P"'rl<ıte nc'lncak l~fı.n ve fünerayı nskrrlye.sl gazeteci- doeki bu yeni inkitafı büyük ıempati ' 
1r bliroda yapılacaktır. 1 ler ve halk l>ulwıacaktır. ' ile ~,.... 

" - Dayakla aklı başına gelen A.şıklar nasıl adamlar, merak 
ediyorum!.. 

ı.. - lieıW-P. fAt~le lilı b~ geJ.miıenıer olacak! ... 

1939 harbinde Tokyo, Berlln ve Ro
ma.ya, Ankara ise Londraya mütevec• 
clh idi. Bu müddet zarfında, sahnet 
harekat kendilerine yaklaştıkça bu lld 
mllletl vaziyeti mudıl bir şekil aldı. 
Havas muharriri, üçlü pakttan ve 
Rusya lle Japonya. arasında toprakla
nnın masuniyeti ha.kkında aktedllen 
son mun.hededen bahsettikten sonra 
diyor ki: 

Bu muahede mucibince Japonya, 
Sovyet - Alman harbinde bitaranıtuu 
muhafaza etmelidir. Fakat İngiltere 
!le Amerika, Ru.syaya yardım vadet
tlklerlnden Japonya.nın vaziyeti girlrt
leşlyor. Japonya, üçlü pakt mucl• 
blnce Alm.anyaya yardım etmelidir. 

Havas muharriri, Türklyenln İngll• 
tereye lttı!akından ve geçen 24 mart-: 
t& Sovyet Rusya lle imzalamı.o oldutıl 
dekl~rasyondan ve 18 haziranda. Al·l 
manya lle akdettiği dostluk muah .. 
dMinden bahsediyor ve diyor ki: 'I 

cıTüridye İngllterentn müttefld,. 
Alma.nyanı.n da dostudur. Kef~ 
ha.ng1. tarafa. meyledeceği belll. delllj 
dlr.'.I> 

Rusyada yalan haber. . 
çıkaranlarin cezasi ~ 

J\loskov:ı 7 (A.A.) - Yüksek SOT19t
4 Şurası reisliği, askerl vaziyet hakkın•j 

da yalan haberler çıkararuann dlvanl 
harbe verilerek 2 seneden 10 seneye 

f kadar haııse mahkftm edlleceklerbJI 
tebliğ etmiştir. -----

Sovyet hükumetinin ' 
Japonyaya notasi 

Moskova 7 (A.A.) - Sovyet 
hükumeti, Japonyaya bir nota ve
rerek Sovyet - Alman harbinde va· 
ziyeti:ıi açık bir; surette tayin elmo
aioi iııtcmittir. 



Sah11e 2 ., Temmuz 1941 
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Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berlin 6 (A.A.) - Almnn orduları 

Alman 
paraşütçüleri 

General 

Kazım Dirik 

Nevyorkta 
bir intihar 

Baş!nunandanlığınuı tebliği: Bir Sovyet gazetesi c Hiç İzmirde büyük bir cenaze Alman konsolosluk me-
ingiltereye karşı mücadelede. Al-

ınan denızaıtııan, Atıantlk'tc ceman bir yeri ifgal edemedi- merasimi yapıldı. Tabut murlarindan biri o<laain-
33,sco tonluk 6 ticaret gemlsl batır- ler.» diyor lialkin elleri üstünde da asılı bulundu 
mışlar ve diğer bir gemiyi torpllle-
nıişlerd lr. . taımdı 

Alman savaş tayyareleri Ingilterc Moskova 6 (A.A.) - lzvestia __ New - York 6 (A.A.) - New -
sulannda dün geee ceman ll,OOO ton- gazetesi, cParaşütçülere :karıı ilk Y orktakj Alman konsolosluk me-
luk iki vnpur batırmışlardır. lzmir 6 (A.A.) - Trakya umu-

Rus ordusu 
daha bir hafta 
dayanırsa .. 

İngiliz mahfillerine göre 
Alman motörlü vaaıtalari 

tamire muhtaç olacali 
Alınnn av tayyareleri, hava muhn- mücadele tecrübeleri> başlığı altın- mi müfettişi ve eski İzmir valisi ge· murlarından Julius Otto, cumartesi 

rebclerlnde hiç bir zayiata uğramak- da yazdığı bir makalr.de diyor ki: l K"- o· •v• a giinü banyo odasında asılı olarak Londra 6 (A.A.) - Rus ve Al-
Ingillz M h nc1 d.. nera azım angın cenaze mer - b 1 man ordul"•ı arasında muhare,_ --sızın Manche üzerinde 7 av u aı1amat esnası a uşmanın . • d.. b~---:L b' h Ik L .. tl • · u unmuıtur. ~ . ·oc 

d- - - ı dl • a· d•W• •. ··ı h. b" d sımı un Uyu.a. ır a a>U esının o k .• J ı· o A ı b l 1 'L! h f 1 t Al tayyaresi uşurmu~ er r. . ın ır ıgı pa:qutçu er ıç ır yer e . ti kil ) h o tora gore u ıus tto, vus- er ao ıya ı ııu a ta o muo ur. -

1 

.&Li ile V•L!, 
Kahve tevzii işini ha~ 
nasıl tenkid ediyor? 

Ali - Bir mektup okuyaca'.' 
ğım. Halkın kahve tevzii işind• 
ne gibi tenkitlerde bulunduğun• 
öğr..:neccksin... Maksat §Undal! 
veya bundar. şikayet değil. Ter 
kilatımızı mükemmelleştirmek·" 
(Olur:) 

Arnavutköyde tevziat csnli' 
sında gördüğüm bazı nahof 
noktalan dercetmenizi rica edt' 
rek bildirir ve saygılarımı suna• 

Şim:ıli Afrlkada, Tobrukta. lngillz tek bir hedefi bile taarruzla ifgale ış ra e yapı m~§ .r. . . • turyaya dönmek husuıunda iatekıiz- man k.taları, bu müddet zarfında, 
tar.klnnnm bir çıkış teşebbüsü Al- muvaffa'I: olamamışlar ve hiçbir yer- Cena~e merasımın.de Ba.~ekıl~ız lik gösteriyordu. Hatırlardadır ki kati zaferi almış oJdultJarmı iddia rım. Amavut~ör No. 206 el• 
man - İtalyan topçu nteşi k;::..rşJsmda. de ":ıtalarımızla açıkça muharebeyi Dr. Refık.. ~ydam ıle C~~urıyet Wash:ngton'daki Alman büyük edemezle·. Bilakis, Alman motörlü Emekli yüzbaıı: Tuga1 
a~lm;!~~ ~e pike tayyareleri yani boy ölçü§tlleii kabul etmemiş- ~~lk Part17. genel aelcreterlığı, ~a- elçiliği memurlarından Mestiz de umurlarınıı_ hücumuna karıı koymak ( ı ) Bu sabah numara almak 
Tobruk llmanını bombalamışlardır. ]erdir. Alman paraıütçülerinin bü- hilıye Vekilı Faik Öztralc, Edıme geçen sal günü bir tabanca kur§Unu için Rusların tatbik ettiği çete harbi için nahiyeye müracaat ettik. 
Eir ticaret gemisine ve liman tes!sa.- tün mücadele usulleri eıkiyalık ve latanl>ul, Manisa ve Balılı.:esir vill- ile intihar etmiıtir. usulü iyi neticeler verir gibi gözük- öğleden sonra gitmemizi söyle• 
tına isabetler olmu.ştur,. Düşmnn sa- caaualuk ,eklini alm11br. yetleri tarafından gönderilen çelenk- Vqİnston 6 (A.A.) - Öğrenil· me:ktedir. diler. Öğleden sonra oldukça 
hll batnrynlan tuhrib edilmı,,tir. Talı- Düşman paraşütçü müfrezelerinin kr göze çarpıyordu. Cenaze. halkın diğine göre Amerika Birlqik devlet- Stalin tarafından, miHetine, mec· sert bir tarzda ckarakola gi· 
fııb~f;!n!ı=~=~~ büyük bir Lamı yalnız yakalanmış elleri üzerinde lqlnmıı ve namazı }erinden çıkarılacak olan Alman ve bur kaldı~ı takdirde bulundukları din> dendi. Karakolda saat 1 S 
dl ve tamamile imha edilmiştir. Para- Kemeraltı camiinde ltılındıktan son- İtalyan konsoloıluklan memurları, maham terketmeden evvel her ıeyi ten sonrı. gelmemiz ıöylendİ· 
~denizde, Alman savaş ta.yyarelc- ıütçüle-ı nihz.ye~ müdafaa muharebe- ra Altındağ mezarlığına defnedil- J 5 temmuzda Amerika transatlan- tahrip etmek hakkındaki talimatı, Saat 15 ter sonraki müracaatt• 

rı 4 temmuzda. Kıbrıs ndasının şark !erini kabul ediyorlarsa ve ek.seri- miştir. Merr.simde vali muavini, ko· tiği ile Uz.hona hareket edecekler- Alman r.:ahn1lerinde büyük bir hid- tekrar nr-hiyeye yoHandık. 
sahilinde Faınngusta limanının test- yetL aelPmeti ltac;maltta buluyorlar- mutanlar. belediye reisi, mebuslar, dir. Amerika, dönüıte, Almanya, det tevlid etmiş gibidir. (2) Tevziat sıra gözetmeden 
ıı:ıtını bombardıman etmişlerdir. Ajpr sa, eğer lcaçmağa veya gizlenmeğe Parti ve Halkevi başkan ve aza)ari. İtalya ve iıgal altındaki memleket- Bu usulün Almanları ziyadesile yapılıyordu. Memurun masa5' 
~apta bombalıır lhruında btıltınnn iki ff-ı..: ı----1 11 • · h h • • d 1_• ,_ l l ·1 b" 1 lerdeki Amerikan konsolosluklarının ·· k"l- k w •• t kt dibind.: iki saat bekliycnler ol· hüyu-.. ticaret gemisine ve irklib iste- muva ıuo; o IUJlllZlarsa e cnnı a· şc nımz eııı.· .ıır.onso os ar ı e ın er- muı u ata ao tugunu gos erme e· 

" 1- ld t ı· 1 1 hal,_ b l 86 memurunu Amerikaya 0 etire- d. B. Al 1 · R 1 d·ı~u gı·bı· kapıd"~ oirı·nce he-Jcsine isabet etmlştlr. Adanın bir tay- vaya ıı;a ınp es un o uyor ar. ce .. u unmuştur. "' ır. ızzat man gazete erı. us ar .. .... .... 
~ meydanında dÜ§man barakala- cektir. Amerika vapuru halen griye tarafından tamamile tahrip edilmiş mer. nurr.ara alabilenler vardı. 
rına bombalar düşmilşt.ür. Franaiz Devlet aekrete- Havza Halkevi gençleri boyanmış ve ismi Weatpoınt'a de- olan köyler hakltında bir çok yazı- (3) Bazı kimselerden numarıt 

Dün gece düşman garbi Almanyaya ğiştirilmiş bulunmaktadır. ]ar çılı.:mctktadır. Diğer taraftan Rus- aldığına dair imza alınıyor· 
infilak ve yangın bombalnn atmıştır. rinin Ankarayİ ziyareti Kör piyesini temsil ettiler yadı. hasat azami süratle yapılmak- bazısı imza vermeden çıkıyord11 

S•vll halk arnsında ölü ve ynrnlılar Jbna (Aqam) _ Ha.na. Halkevi Muğlada çoculi yuvaıİ ta ve en ıeri surette nakliyat ıçın ( 4) Evlerin numaraları doğ· 
vardır. Bilhassa. Belepolgd'da lsldi.n VJchy 8 (AA) - Fransız nanrJ.ar ı.... " kın · ld · h ı k 11 1 k d rulugv una dikkat edilmeden yazı• 
tnahallerlne ve umumt binalara ıaa- beyeU dün akşam blr toplantı yap- gençleri tarafından """;f JUZC ya açı 1 atta tayyare er u anı ma ta ır. 

_,.,.., T,....,.1., tı.oA- dil seyirci huzurunda Vedat Nedim Törün ün a· k l k t k ]a da lıyordu. betler olmuştur. .._. ... r. V)UO>n .....,. 80llra neşre en Muğla e (A.A.) _ D burada Ço- ı: ~o ormanı mın a a r , 
t tebJtıs.... on-, devlet sekreteri B. Be- uKÖr> piyesi temsil edllml.şUr. Mü- k ,~, k k d x... b'lh L k t k d (5) Nahiyeden numara alan· Alman gece nvcılan mutaarnz n- '6"' .. ~~ samcreye İstiklal mal-şile başlanmış, cu F~rgemc urumunun ur uıs.. ı assa ur. mm a asın a yangın-

1!'.lliZ tayyarclerlnden 7 stnl düşürmüş- not - Mechln, Anknrayı ziyareti müteakiben Halkevı retsı Yusuf Salim Çocuk yuva.sının açılış mcrasJml ya- ların devam ettiği bildirilmektedir. lnr kahveciye gidiyor ve kahve· 
Jerdlr. batkmda malfunat vermiştir. Amiral Akın'ın Halkcvlerl mevzulu ve HnJtev- pılnuştır. Törende vııll ile Parti Bele. Demek oluyor ki Stalin "in emirleri cinin yalnız başına tevziat yaptı-

sovvet teblı.ğt" Darlan, Dahlliye Nazırı sıfatlle, umu- lerln1n ı. .............. ıı.. o··devlerln .. A .. "n diye Halkevl telsleri ve bir çok zevat sadakatle tatbik olunmaktadır. Ve 1 ğını görüyorlardı. 
mı idarelerde komünist tnhrlkAtue .._...__. ,.._,,.._, h b 1 ..... Y ad" ha.len j · ibaret old~unu tebarüz ettiren gü- azır u unm""'l~ur. uv .. ~ h tti b. t k d. 1 k ti • . (6) Kahveler gazeteaizın 

l\Ioskova 6 (A.A.) - Kızılordunun mücadele 1ç1n alman tedbirleri an- kimsesiz dört çocuk vardır ve yuva on a . l"kı:ı:za .. en ıh~emhe kek erdınık~ yazdıgvı gibi kapalı paketlarde 
bı·M 1 

te si Jatmq Te bundan ~ H temmuz zel bir hltabeslndcn sonra, şchrlmlz- yataklıdır. zcnsm ı ıerını ta rıp a ın a ı 
im s:ıbahkl te lt:oı: mmnz gece m.llll bayrammın k:uUanma.sı hat.kııll- de bulunan Çarşamba öğretmenlerin- emirlerin tatbikinde bütün milletin değil açık kese kağıtlarında.ıu· 
Ostro!, Polotsse Te Bor1aof ve VOYQg- da. 'tUhaz l ~""'"'-'lerl bll .. ı-ı.. den bay Yekta da bu mevı;u üzerinde ,_ d f fı d b b ı·v R tılıyord".1 ve kagvıtJann üzerinde· 
mel Vollnsk lstlkametıerlnde ve Besa- tir 1 0 unan ~ı.c \AAA~- gu-zel blr söylev verm~Ur. Akhiıarda 37 vatanda&a xen i ıe : etra n a u ir ıgi. us 
-'-- mınt.nkıwnda muharebeler bfi- · '.'ı' milletinin esarete boyun eğmekten- ı:·; mühür ve İmzalar o1Ttunmıya· 
• .,..,J<I> Müsamerede Kör rolünü Mitnt ce- mad l ·1d 0 k 'b' ·d· ıiin şlddeWe dCTam etm~tlr. a ya Verı ı se her ~eyi yapmağa sarsılmaz azmi· ca gı ı ı ı. 

ti,__ tı d b 1 dl~cr Bel (ld ku becl, amca rolünü Tahsin SccJtln. Sa- .a.ı_L! ___ 6 (AA) T·· k h · k d. (7) Tevziatta yapılan yol-Diğer ıs ........ me er e cep en n " gra a rtuna llh bey rolilnü cahlt Doğruer, kadın .ruw.Dlll' • • - ur ava nı gösterme te ır. 
kısımlarında mevzii ehemmiyeti halZ rolünü de bayan Nezahat Işık almış- kurumun'\ yüksek yardımlarda bulu- Times gazetesinin Stokholm mu- suzlukiarın ceza görecekietinİ 
muharebeler ve gece keşif hattketlerl dizilenler Jardır. Gençlerimiz büyüt blr mu- nan 37 vantandaıa madalya veril- habiri, Fransanın mağlubiyetinden gazeteler yazdı, fakat halka 
0~"::~r istikametinde gece cereyan Belarad 6 (A.A.) - Salahiyetli vaffakıyetle baf&.?d*,lan bu temsilde mesi münasebetile dün Halkevinde ıonra Alman generalinin söylediği ı1 müracaa~ edebileceği bir makar1Y 
e-den şiddetli muharebeler bu aamh ynaklardan öğrenildiğine göre, haltın silrekl! alkışlarını topladılar. bir tören yapılmıştır. Heyecanlı va- bazı sözleri bildirmektedir. Bu ge- gösterilmedi. 
ela devam etmektedir. zorbalık 'Ve sabotaj hareketleri ha- Aynı fnclayı temsil için Havzn tansevcrlik tezahülerine vesile olan neral, Alrr.an ordusunun motörlü Veli - Şu şikayetleri noksan• ~· 

Polotsk lstlkamctlnde, kıtnlnnmız zırlıyan 13 komünist ve yahudi CU• Halkevl temsU fUbest mensupları ve- bu to:>lanbJa kurumun timdiye ka- V.! zııhlı unaurlarının yaptığı fevkal- sız olarak sütunumuza geçirir· 
garbi Dvlna hattını sa~amca ellerinde martcai günt kurlUJMl dizilmitlerdir. zlr'kl>prü ve LA.dDıt lcazala.nna. da aı- dar başardığı iıler takdirle anılmı~- ade §iddetli hücumlann 0 zaman bir ken umumi .kontrol vazifeı1ini 
tutarak dü.~manın bütün taarruzları- deceklenUr. tır. hafta daha ayni şiddetle idame et- bu ke.dnr dikkatle yapan karii· 
nı to.rdetmlşlerdfr. Nehir ctvarmda G b tirilmn bulunduğunu itiraf etmiştir. mize tevekkür etmeği de unut-

:;1~fm:1: T~~yy~b~:- ar i Almanyaya Hırvaı·ıstandaı,ı· Türkiyenin Çünkü o zaman motör)ü vasıtaların mıyalım... Aliveli 
m~brdır. Mutanrrızlardan bit çoitu 1\ temizlenmesi ve bir miktar tamiri 

menrlannı nehrin dibinde bulmuş- hava akını Ukraynalılar vazı·yetı• İcab etmektedir. Öyle sanılmaktadır 
lardır. ki eğer Ru ordusu bir hafta• daha 

5 temmuz akşamı Borisof istlkrunc- dayanırsa. Almanlar, motörlü vası-
tinde lotnlarmıız §iddetıl muhare~ 
Jcr ya~lar ve mukabil taatruzlar- İngiliz tayyareleri (Baş tarafı 1 inci sahifede) talarının tamire ihtiyaç göstereceği 
da bulunmuşlardır. Muharebeler de- Boltevildiğe karti il.arp bir vaziyete düıeceklerdir. Bu da 
v:un etmektedir. infilak ve yangÜı etmek için gönüllü Montreux mukavelesi hültümleri- mütecavizin atılıoındaki ıiddeti azal· 

Bescra.byn mmtakasında, piyade, bombalarİ attılar nin çabucak unutulmuı olmasına tacaktır. Rus kıtalarının mükemmel 
süvari ve zırhh kuvvetlerden mürek- yaziliyorlar hayret etmek lazımdır. Bu mukave- man~viyatı ve Fransa ve Polonya 
kep mühim bir Alman - Rumen gnı- -- lenin 20 nci maddesine göre Tür- ıeferlerinden alınan deralerdı-n isti-
pu ~el~I lstlluı.mcUnde taa.~ruz tc- İkrlin 6 (A.A.) - Alman res· k:ye muharip olduğu takdirde harp fade ederek iki hafta düşmanın an-
§Cbbusunde bulnnmu.şıtur. Duşmanın • bl•V• d 1-!1d· ·ı· D'· Zapep 6 (A.A.) - Huvatiatan- gemilerinin Bog"'azlardan geçmesini b 1 h l k 
bu istikametteki taarruzuna kıWan- mı t~ ıgın e m • ın ıy~r: un gece da boloevilt tedhişinden evvelce sızın aı ıyan ücum arına ' arıı 

Kıbrısa hava 
akını 

Almanlar büyük hasar 
yaptıklarını bildiriyorlat. 

mızın şiddetli mukavemeti mAnl ol- lngı1rz tayyarelcn garbı Almanyaya münhasıran Türkiye tayin edecek- koymakta gösterdikleri ıoğuk lran-
maktndır. infilak vu yaııKlJl bombaları atmıg- daha geçenlerde kaçıp gelen on bin· tir. lılık nazarı dikkate alınma, muka- Bertin 6 '(A.A.) - Alman reı1ıııt 
Yapılan tetkikat netıcesbıdc 4 tem- lardır. Sivillerden ölü ve yaralı lerce Ukraynalı bulunmaktadır. Eli Gene ayni muahedenin 21 inci vemetin gittikçe daha ziyade fazla- tebliğinde bildirildiğine göre, aavılf 

muzda dü.,'liirülen düşman t:ıyyarele- vardır. silah tutan hemen hemen bütün Uk- maddesine göre de eğer Türkiye !aşacağını düşünmek doğru olur. tayyareleri Kıbrıs adasını bombaı• 
tinin sayısı, enelld tebliğde bl1dlrll- S.lia 6 (AA.) - Alman gece raynalılar derhal bolıevikliğe karıı kendini tehdid altında görürse 20 Mukavemet hissi Rus milletinin dıman etmiflerdir. 
difl tbıere 43 olmayıp tU dlr. Blzbn a...-cılan, dün gece Almanya üzerine harbetme1c için gönüllü kay'dedil- iıci madde hükümlcrinj tatbik edebi- yalnız erkeklerinde tecelli etme- Berlin 6 (AA.) - D. N. B. niıt 
snylatımız 29 tayyaredlr. abn 7 ln ·ı· · . d.. ı kt. v di L fk r• 

J l bl
• . _ !apa~ •gı ız tayyaresnı u- mitlerdir. Bu suretle hırvatiatandaki ece ır. meltte, fakat Rus kadınlan da cen· Ögren ·ğine göre e oıa tayya 

ta )'an te ' Xrı • .,....nelerdır Bugünle.Ü ıartların Türkiyenin 21 ti L d A'---- • meydanı agwır çapta bombalarla .,. lS ..,_ ••• _,, • f . • . • UICraynalılardan mürekkep hir gö- • • •. .. • • . •. re e çarpışmada ır. ~r upan-
lloma S CA.A.l - İtalyan orduları Babrılan ngılız gemılerı nüllü heyeti aeferiyesi teılcili düıü· u:ıcı m~.dd.e hukw.!1le~nı .. iler~ ~unnc· yol gazetesinin Bertin muhabiri, Rus büyük bk muvaffakıyetle bombat" 

11111umt tarıı.rglihınm 393 numarah Beırlüa 6 (A:.A.) _ 6 temmuz -1m lr.ted" ııne musaıd oldugu ınkar gotunnez. kadınlarının bu cesaretini övmekte dıman edilmiştir. Tayyare meyda?ki 
tdıl~; ŞlnWt A!ril.ada. Tobruk't.a gecesi 4 bin tonilatoluk bir ticaret nu e ır. Maamafih bu, Türkiye tarahndan it- ve töyle demektedir: Bazı kaleler- nın fima~ kısmındaki yolun her 
topçumuz IkI dUfIIUUl bataeyn.smı • · Alman 1 • tiha:ı: .olunar v .. a.zıy. ·.eti tutmak ko- de, ıimdiye kadar bir insanda görül- tarafında dizili duran barakalar• 
tahrip e+~ıa ve l.ima.nda demlrll bu- gem-.. aavaı tayyare en ta- M • t d "f •• la b d ld 1 K ·f 

~ h- .J __ p b k ' • b acarıı an a pası mu- y ır ıey egı ır. me .... i• bir ıiddet ve tehevvürle mü~ isabetler mü .. ahede edi miştir. eşı lurum gemllc.rc atq açmıştır. ra JIQIU) em ro e nın cenu u pr- S • J 1 k J • • • -..,. "' 
Mihver bava teşekkülleri Uman ıe- biain<Je babnlm1:1tır. 7000 toru1ato- Claf aa llali kaldirildi unyeye ngi iz ıta .. arı!1ın .gırışı, dafaa eden ve çarpışan Rus kadın- tayyarelerinin aldıkları fotoğraflar• 

alaatma. demlrll bulurum gemilere, ls- luk. cliğcr birticaret gemisi de o ka- esaıen muhasamatı Turkıyenın ce- ları bulünuyordu. bakılırsa dü§man pek büyük hasar• 
tlhk.6.mlara ve bata..-alara taarruz dar a:..r hasara u~am .. hr ki derhal Badaıtetttı 6 .(A.A.) - Macar nup hududlarıha yaklaştırmıştı. Al· Bundan ba•ka Deu06che Allge uğram:ş~İr. 

•J ... ... ..,, man - Rus muhasamatı Tu-rkı'yenin · z . " ... . .- 6 (AA) K b f ederek y~-.... -'ar '"'kamıı"1llr lnflldk L -t Milli müdafaa nezaretinin emrile t B kl 1 b Lefko•• . . - ı rı ~16""'' Y" ~ • - yana yatmıf ve yav&§. yavaı oa - K d . K fk d k" . me111e eı ung, c c enı mıyen ır T- d 
lam scb~ Glıiı~lar ve tüçük tir ge- mağa batlamııtır. bua{in öğleden itibaren Budapqte t• a~ab' e~~ vde h a ~syal a bı .vazıhyel- vaziyet> den bahsetmekte ve Rus• adası dür. g~ce yeniden bombar kı: 
mlyl b:ıtırmıilardır ( B Al 1_- ını ır xat a a ıı.-ıntı ı ır a e 1 • · · man edilmiıtir. Lefkoşa üzerine i 1 

n..k aı ..... ı.•A- uçma. k ........ •ne S!dl _ ·-Bertin. • • A ..• A. ) - ir . man te.o- ile civarında tehlilı.:e ve paaif mü- L d arın muannıdane mukavemetının 
.. -" _ • .,... .. ...... ,,.. ] - d b l.J'--"l Atl L d · ıtoy u. Al 1 d • ~ h b dizi bomba düşmü•tür. Digwer bom• 

Barran1 civannda bir d~o haTa ıgın u ı QUl ıyor: anti.-te enız- dala:.. hali Jialdmlmııtır. Bu suretle man arı aımı surette mu are e- "' N 
~süne karşı y~pılan taarruz esna- altılanmız 33800 tonluk alu ~e~ evlerde yapılmakta olan pasif' mü- Bur.dan bir ~aç gün evvel Mosk~- ye ilk tahminlerinden çok fazla mik· balar deniz açıklarına atılmııtır. " 
mıda av ayyarelerlmlz bmyonlan batumııbrdır. Hava kuvvetlerımız dafaa devamlı olnÜyacaktır. Maa- vadan gel.~n hır ~a?erd~. Jlat~m lı- tarda asker sevketrnek mecburiye- haıar, ne de insanca zayiat olrnuş• 
l'e barakaları ateşe verınI.tlerdlr. Düş- de aynca 11,000 tonluk vapur ba- mafıh hava müdafaaııı memlek fn manını mudafaa ıçın alınan hır ta- tinde bırak.mı~ olduğunu kabul eyle- tur. 
man Blngnzl ve Deme üzerine hava tırIQlflardır. Tayyarelerimiz zayiata ı . • • e ı kım tedbirler zikrediliyordu. Ma- mektedir Habeaistanda 9 general 
akınlan yaınnı.ştır v akazin Ma .. • d -4 ln her tarafında ibka edılmııtır ve ka- kım olduğu üzere Hazer denizini N· · . . hak Y 

Şartt A!rlkad~ kahramanlar&ın gil~am ta . d!. ~cr~nl e d" - rartma nizamnamesi de tatbik edile- Karaduıue bailıyan v-e Bakü pet- k .• ilıalyı..dSt~lır., nutkundad t~-
1 

- İngilizlere teslim oldu 
mfirell.ep küçük bir grup haline ge- ız • .,. yyareıı uşurmut er ır. cektir. 11 • • ki d . li Bat um n hn aiti memleketler e ou u· 
len Galla - Sldoma.'dak1 l.ıtalarımız ro .. etnnh~ nlmaa ~- end pıpe n urna nan amelenin Rusyanın müttefikleri Kahire 6 "(A.A.) - Habqistan• 
JiYeceksiz ve cephane.siz l.aldıkian Tıobru k lı·man l muı.9' 2e lı do K ıda ır.ah d ·ı T·· 1_• olduğunu söylerken hata etmemiftir. da yeniden 9 general teslim olmut• 
4.t- ımı•- _ • ..._Und .......... r#.s.•A- B R it e ara mu e esı e urıtı- H h ld Sal' •• d . b' 
_., Wl ~ e --..-.u ooseve B t eh. . ı· c·· .er a e t ının avetıne ır ce- B" mel ap rtımandall -ve daha dün aore civnrında dillman- • ye a um ı rını ve ımanını ur~ k'I d b" 1_ b • ır a e a 

. t t k • • c·· . t vap te• 1 e en ır roıı. .. otaı va- d k ld lara pek malısQs zaylat vermesfle ne- cıs ana er etmııtı. urcıs anın k 1 "'b.td· .1 k d": T • üuı-re ö ü 
tfcelenen brr m ...... -s.-.e ...ı..ı..:ın.ıen s ti s· ı·w• ·ı 'h k .. • a arı ı ırı me tc ır. aas aıanaı· :ır-

.... _..~J ~~ Al ik t ] 0 ovye er ır ıgıne 1 tı a 1 uzerıne b" h b · ·· Sk d f b · Mehmed ismide bir amele dün• ..,. ....... a.skerl --nA-'-I m1ıhAf--.. man p e ayyare erı Vaıı"ngtonda bı"r çok T'• ,_. . c·· . 1 h" ... nm ır 'l erme gore, o a a rı-.......... ~·=u. __ ,_.. urxıyenın urc15tan e ıne yaptıgı ı_ 1 d b. ,_ t k lla 1 
ederek kuvveUerl gittikçe artan dilf- tar' afindan bombar.1:. f d k- 1_1_ • .f d 1 di A ,_ &a ann a ır çoıır. op u nı maz Auarayla Laleli arasında yeni ya-

uı • ,. • l .1 .. .. e n ar udc.n ısti a e ey e . ncaııı. b" hal k 1 t H 11 d 1 k 1 b" t u"'•t mana •-n- olmak mecburl,,eUnde ııyaıı rıca 1 e go""rue.tü T·· k. b" l B c·· . ır e so u mu' ur. o an a va- pı ma ta o an ır apar ımanın ~ 
~"'" " man edildı" :c ur ıye, 11 .... rt a atumu urcıs- t 1 • H 11 d d b" 'Al .knhnışlardır ,.... anperver en o an a a ır katından dü•erek 'ba•ı parçnlnnrnı~ 

. tana terketmişti: Türkiye Batum ki..,. : dd ] f b ·k d- .. " Oondar ve diğer mıntnknlarda. mu- r h" b" . . man myev. ma e er a r1 nsın a ve ölmü§tür. Tahkikat yapılıyor. 
hattbe duam etmektedir. D--lin 

6 
(A.A.) _ Alman r-m'"ı Vaşinıton 8 (A.A.) - B. Roosevelt, ıman.ı~ı ıç ı~ ~er~ .ve. resım ~e; yftllgın çıkarmııtır. Polonyalılar yol· 

ocr .._ dün Hydopark'da.n Va§!ngton'a Beyaz mekaızın kendı. tıcarı ıhtıyaçları ıçın la k ] ·zı k R 
Bisiklet müsabakaları teblığind-: biJdirildiğine göre, ıimali saraya dönmr.·tür B Rooscevlt Be- kullanacakt . Demek ki Batum bir rdın eAna] r arına gı bene~e kolmdan-
b bul .._ _ _ı bi k l Afr'k d b" f ..:1:_ k b·· ~ · · • . T·· k 1. 1 k k 1 d ya an manyaya enz.ın na e en 

tan DCCJCO ter ·yesi mü e - ı a a ır n~""' tan ucumu yaz saraya muvasalatını mliteaklp nevı ur ımanı o ara a ıyor u. k 1 k 1 d 1 k d. 
Jeflcri arasında bis-ı1det ajanlığı ta- Alman topçulan tarafından tarde- mllli müdnfaa ve hnrlcl alyıı.set yük~ Bilahare 1916 da Ankara hüku- amyon an urşun a e me te ır. 
nı.hnd n tertip edilen teıvik yarış- dilm~tir. Alman pike tayyareleri sek müşa\•lrlcrllc görüşmelerde bu- ~e~i ~u~ul"un Iraka yani İngilterer,e 
lannıı- ikincisi havanın yağmurlu Tobrulc limanını bombardıman et• 

1 
t B Roos lt llml H nıdıyetını tanıdıktan sonra Kerkuk Atlantik sahillerin'de bir 

olmasına rağmen dün sabah Meci- mişlerdir. Wlmuş ur. · eve ' eze c a- petrollerinden mahrum kaldı ' ve 
Cliyeköyü ile Hacıosma~ ba!ırı arn- Pariste 31 komünist rlclye Nnzır muavini B. Sumner weı- Batuma akan petrolden kendine his- balıkçı kayıği batirildı 
sında ve 21 kilometrelik bir mesn- kif d"Jd" lcs'l, Harblyc Nnzırı B. Stlınson'u, se çıkarmağı araştırdı. Paris 6 (AA.)' - Petit Parisien 
fe dahilinde yapılmıştır. tev e ı 1 Bahriye Nazır muavini B. Forrestal'l, Kafkı:eya. Rus • Türk menfaatle- gazetesinin yazdığına göre bir ba-

Neticede Alemdar klübündcn Paris 6 (A.A..) - Poli9: geniş ordu genelkurmay başkanı g6lcral rinin karmakarışık olduğu bir yerdir lıkçı kayığı Atlan tik sahillerinde bir 
Kamil 41 dakikada birinci, ayni bir komünist propaganda merkez.ini Mnrshall'ı ve bahriye harekAt dnlrcsi ve bu esasen girift olan vaziyeti hiç İngiliz tayyaresi tarafından batırıl
klüpteL Nureddin ikinci, Feshane hasmı~ ve 31. komi,irıisti tevkif et- reis mnavlnl amiral İ.pgersoll'u knbul te ko!aylaıtıracak mahiyette ~eğil- mıştır. Kayığın sahibi ve bir denizci • 
labrikasmd.,n Mehmed üçüncü ol- mittir. etml§Uı. dir.~: ölmii§tür. 
nnsı~ardır. 

Re demeli? 
Vakit refikimizde şöyle bir 

serlevhıı okuduk: 
< 168 eehidin aziz ruhu karşı

sında sükunet> 
Bu mevkide csükunet> 

dememeli! 
cSükut> 

demeli! 



'1Temmuz1941 

k - Şu bizim bağda öyle çok 
d~P:uınba~a var ki bay Amca, ben 

Y Yhn Yuz, sen de beş yüz!.. 

... Hem 
boyl •• 

Sahıte 3 

Bay Amca.ya 

de irili ufaklı, boy •.. Batıla inanan bir yerde ol-ı ... Ge.r çi burada da bazı kübi.kJ -· Bunlar daha ziyade pabuç,! B. A. - Topla, Amerik~ya gön-
saydım nazara iyidir, diye bunla- evlerin saçağına nazarlık asılır.orlat nalı gibi şeyleri.. Ne r.a.payım der!.. Avrupaya yardım ışlerinde 
n paraya tahvil etmek kolay amma... bunlan bilmem?. ı kullanılır sanırım! •• 
olurdu!.. r 



Kayısı 

Marmeladı, reçeli 
nasıl yapılır?" 

T ayör içine ~~ten blfıztar 'Fin, Rumen, Macar 
Slovak hava kuvvetleri 
Bu kuvvetler yalnız başlarına büyiik bir rol 
oynıyamazlar, Fakat Alman hava kuvvetine 

kıymetli yardımcı olabılirler 

Fin bava kuvvetinden Fransız Moran 406 a\' tayyaresi 

Macarların hava personeli nat 
kında fazla bir §ey bilmiyoruz. Öııı' 
ınüzdeki hava harpleri Macarlıı 
gerek personel ve gerek11e tayY~ 
liakımından ne derece kuvvetli 
duklannı bize gösterecektir. 

Slovak hava kuvveti 

Polouyad~ki muh areb~len1c bir şehrin mt'fihalim~c 1 rra:) c:an :..ir or •. 1~ 1 

-



.1 Serbes sütun 1 
Ankara Devlet Kon

c=oA~lt~ı =la=Am===ba=============-:~===============J servatuarı ve radyo 
sır gibi bir gıda mnddeaini ian.f-

· 1 iyatro.va dair konuşmalar 

Lale devri ve • 
tıyatro 

Ön~:~~ bir vapurla Üsküdarın tan korumak. endişesine. yahut hal- neıriyatında yeri 
geçenler. yahut Ayas- kın hatıl itikatlara olan meylini DamaCI lbrahim zamaninda İstanbul ve Paris - ;Yirmiaekiz Çelebi Melime<I 

~atro görmedi mi? -Tiyatroya kar§ı 18.kaydi neden ileri geldi? - Bizde 
tiyatroyu tatbike imkan l>ulmadı1ar. 

~ıadan karvıyn bakanlar Oskü- l>nlemek. k.aygusuna. dayanaaydı f' meydanının, bir imar eseri ~aha mnzur görülebilirdi. Fnknt 
~ ar~k, sahil boyunca altı lamb mevzuubahs olan temizliktir, ki 
ilc1 ~üsle1~diğini görürler. Bu kuv: bu takdirde tehir sokaklanni 
Ve 1 ışı.ıdnı, o kıyının ki \_ ~ yaprak ve çireklerile kirlettikle-
vng ki ee • na- " 

azı •ııı an Yanında --L- J b" ri için ağaçları da kcamdc. lazım 
pırlanta diz.i . . . IH"Nl ı ır 
rıldar. sı gıbı pırıl pırı] pı· geliri.. 

Hiçbir ıey yapılmasa 1:iu zarif 
lm~alnız Ü~küdar kıyısı hafif bir mahli'tklann dilencilerle beraber 
da ıs 1AYaptıgı ve bu altı lamba muamele görmesi de kafi bir ha-

p anda galiba kavi · · · · luettir 1.. Zira dilencilerin •-u takip tti• · . . 8 ÇlZgıalnı _,, 
c gı ıçın uzaktan balalın· yanında onlann işledikleri h.ba-

; arnMlanna intizamsız (uılalar lıatin lafı bile olmaz. Ve bu kü-ii;:1·.. esela birinci ile ikinci ve çük kabahati cuiurdUYb diye 
uncu ı~ık arasında onar metre ho§ görmek adet olmuotur t •• 

:.eaafe varsa üçüncü ile dördün
u araaında b... d"" d"" ... 1 ı, . . ..,... or uncu ı e 
C§ırıcı arasında Üç h • . ·ı 

altıncı ar d . •. eşıncı ı e 
asın a ıse Yıne on metre 

ırı~t~~ ol.duğu hissini verir. 
de 8 

• ukı Boğaz.içi kıyıları, için
) n k 2.ı~?de dı~ından temaşa cdi
gC:e ırer güzellik olduklanna 
n:rc. ohnlann imarında bu noktai 

zar ukim olmalıdır. 

G iivercinler 
Bclediy · · 

-~ d emızın güvercinlerle ... uc cley k 
ha e arar vermesi mer-

rncttcn ın h 1 .. fÜph b araz ası oldugunda 
ıne . e .~rakınıyor. Halkın mCJha
~ cuvc.rciolerin tnlih" d 1· 

111ııraz 1 ın c ır 
ınekt" o arak tecelli ediyor de-

ır. 

O güver • 1 k" l 'bcd·· cın er ı stanbulun 

ParCJ§Ütle ••• 
lzmir fuarı için yapılan reklam

lar arasında bir de radyo reltla• 
mı var. Bunda hilhaua para,üt 
kulesi methediliyor: cBir defa at• 
larsanız ıöyle olur, beo <lefa at
larsanız böyle olur! .• Yirmi defa 
atlayana filan §ey verilir ... > gibi. 

Rdtlamın aonunCla da <tayya
reden parqütlc de atlayabil"rsi
nizl..:ıo dmiyor. 

Thyyaredcn pımışütle de at
lnyabilirsinizl.. Bu i1>aredeki bir 
kelime tersliği bakın, insanın ak
lına neler getiriyor: 

Tayyareden paraıütsüz de at• 
layabilirsicizl 

Tayyareden §emsiye ile ele at.
lıyabilirsiniz 1 

T ayyarcden l:ialık.lama da at• 
byabilirııinizl 

rer ~çehreıinde tamamlayıcı bi
•okakl surdurlar. Onların lstanbul 
Jc,..,.,ı arından ekailmesi Marmara 

..,., arının 
hen martısız kalmaaına Tayyareden pijama ile de atlı-zer. 

F k )"abilirair .iz 1. 
Clilc:~t ]çare !Yok, Belediyemiz Tayyareden terlikle de atlıya· 
Yorııa ~ e ~asıl mücadele odi- bilirsiniz! 
~e lı: RUvercınlcrle de mücadele- Tayya-·d- ilh 
J arar 'VC~ti 0n n. ...,., • • • • • • • • • 

•erpen] • - .. r. lara mısır Halbuki bu ibare cpar• .. ütle 
\._ erı gorurse men d k ~ 
uu sureti bir 1_ e ece ve tayyarede:.. de atlıyabilirsinizb 
t c ıc &oıtakları · lik --l.Jin • en kurtaracak. Eğ b nı pa - ~ • de söylense ))unların hiçbi-

hıııu1111111 er u karnı mı- risi alda gelmezi ............. ........................................ . ........... , 
~ 

. Bir katır tekaüde sevkedlldi 
te'~~erik.ada Jaclt adında 'l • 1 · b • _. , "-·- ,_ • • • • ı;;aut cdılıni b .. •nr .ı;:n r ırecıea çıııı:nrax. bır gez.ıntj ynpaeak:-
rashn O. u munaschetle mc- 1Jr. 

(IUS\uı:a~ılınııbr. Jad:~ Amerika or- J clt'ın telı:aüde sevkd-edilmesi mü
hlİ4, b" ~arn 27 sene hizmet et- betile bir emriyevmt nqredUmi.ş 
Son ırçok: ~lcrde liullarulmıştır. ~ Bunda MyYanm cephe yalunın· 
Clan ~8k: .. }arda çok ihtiyarladığın- daki çal~asından, yaptığİ hizmet
bnlnu u e 1e:_lcedilmcai kararla§· lerden. DaMe~ldikten so~r~ denili
o.:ı_ ıtır. Jack onde bir l>a d .. yor ki: <Jaclc, 27 sene ıyı lUzmet 
qga old .. L n o mu- ~ r 
~] ugu naldc bulund v a;u...ı:en sonra oug\lnden itibareın İ> 

anın .ahırından alına e b dugu tiıahate çckihniıtir. Bundan sonra, 
aonrg öın •. .. raıı;. un an ha bn '-" d :....ı • I . runu gcçirccc... li it ya m sonuna ıı:a ar ~,.. yeyıp 
c~ılrniştir. Burada Jacgı .•.ıra na - .İçeceJC. hiç bir f§ görmiyeccktir.> 
daıre vardır. K h h it ıçın hususi Vapı1an merasimde pek çok halk 

n 1 er gün bu Cla- l>u1unmu~tur.. .... 

So Nikotinin bir faydası 
R n •eneler zarfınd 1 . 

0 rnnnyada ve A ~ ta)yada, talığa ilfiç l:>ulunmll§tur. Bulunan 
!::rlc.rinde Pellag ~r anın. bazi ilaç nikotindir. Tütlhıün ba§lıca 
~lılt ıniistcvli .. :. -'~ldda hır hu- maddesini tqlc1 eC:lcn ıve çok zarar-

eunn - - 0~ lc.ıc e h\i&i.im 
"-> UŞtu. Bu bnatn]ıg" a tutul t 1ı a}'ILııı n.ifotin Pellagrayı çaook 
.aa Ü an ar- • • k ed" v hı ,__ · · c t, güneşe 1~ IYl etme t tr. 1 ı a ız uunun ıçm 
rnaz Ya maruz ıutltr ltal- • . _e f ._, • 

n~or, ağzın İçinCI _ 1 aıgara ıçmeıı;; ayaa vermıyomıu~. 
l>cyda 1 e ynrwar tiitönG .. d ... -- -'- ,..,_:___ . o uy01 cı· t] • _ agu a c;ıgnc:mcıı;; ıı•zım:mı§. 

ın__uhte)jf ıelcitd' b~ e en YAruyor, Bu haberi Teren guet • gemici-
goateriyordu. e az.ımsızhltlar ba§- leıin Pellngraya tutulmamnlan tütün 

Uzun tetkiklerden çiğnemclcrinden ileri ıeldiiini •ÖY-
sonra bu has· liJyor. 

1 Gün aşırı hed iye! 
gı1tercdc Suas . 

Netherfield ..,..L • dcx l'.ontluğunda KaC:lm 'Cliyor li: 
adı d ,..-nrın c mada F n 

n a hir lcadın :yüz ~er - Çocuklarım, orıtarlli çocuklari, 
tir. Bu nıünu ,_.~tJ Y&pıa ·~- tcmmfaıimm çocukları. kartJctlerimin 
~ B eoc e meraaiın 1- L • -~ elediye reisi. d ti ~1 çacu~1an. onlarm tonmları olaralıi 
erkanı k:cn~ te'b~a c ~ • aılcsi de ~1 08 ki§i nlıır. Bun1ann 

Madam Fuller 1ÜZ 
7 
~hn· ~ günlerinde fen<lilerine lieC:li-

eaıta ra&men din • qın ° a- ye vcımcl:.liğim 1Amn geliyor. Bu 
)erinde_.,_ b c;tir. aklı tamamen etle h •. - . 1... L h- '..l:-
~ uu, ayabnd emen gun apn UıU ~ 
ıra)nız bir d di an memnundur. almallıinn icap etmdctedir Buna 
Lcdiye ahnııi: m-V:~: ı c~ _ ~ıri para yet~cltte cifç)ült' ~ekiyo-

0ll1Ml81 r... nmı ı 

GUNUN ANSiKLOPEDiSi 

. Dnieper nehri 
aa'f:lrnnn • Sovyet harbinin Dniepcr şarlü <ı .. - . 

Rllsına intikal ettiği bildiriliyor. bir ~had:gru akar. Gayet münbit 
l>n· us ovasının büyük bir nehri olan ke d" . b~ geçer. Sol tarafından 
h ıı:_per (ynhut Dniepr) Valdai ıa::n ~:~u~;ok. dereler ~atılır. Bun-

Ylnsından rık ş· li k" • . ı-L usu Saınara dır. Sonrıı 
ltarnctind .• ar. ıma pr ı ısti- c..ıı:aterinslnv· dn cenuba (l" 
lonr;ı e hbır kavs halinde aktıktan Alcxandrovsk·tan 80 ..ı onber. 

cenu n teveccüh eder . .. " .. nra ua ccnu u 
~rnolcnsk'ten itibnren eO:i ürüt- gar~ıye bukulur. Solundnn İgnou

?1ege clvericıli bir hnl 1 g M hy'l ' lets JC1 sularını alır; Kherson·a geçer 
ın ] ,. a ır. o ı ev - Ka d · d""k··ı·· M • atında Dront'la B • . rn enıze o u ur. ansabı çok 
"e son p . • eresına y]a kumluk v• çamu 1 ktu ra rıp t"I b"" .. B - r u r. 
Cl.I kol . c, e uyur. u sonun- . .. .. .. 
tıın Dnıepcr e Pinsk bntnklıklan· Nehrın butun uzunlugu 2150 ki-
d suyunu g t" • K' ·· k 1 t d' r:- _k"l ~ • • a 8 ld e ınr. ıev m ·arşısın- ome re ır. ı:..s ı er, ;ucper e Bo-

0 a D · esnayı nlır. Artık cenubu rysthene dcrlercij.' 

AnkanL Devlet Konservntuan tale
besi ta.rafından temsil edilen <Madam 
Baterflay) operasında. gençlei1m1zin 
ıöst.erdtklen yüksek kablliyetl ~cçcn 
·hafta bu sütunlıırdn. izah etml§tik. 
Şimdi n.rtık h,edefimlze vasıl olmak 

l<;lıı noksanlnnnuzı mümkün o1duğu 
Jıa11ar tamamlnınak lA.zıındır. Avnıpa
nın bütün konservntuarlıı.n ve musl
t:ı mektepleri dtı.lmn blr musiki W
mlr11n ;rü:ksek idaresine tevdi edilir. 

MeselA, Frruıs.z ekolünün en yük
eck almalarından bli1sl olan Berlloz, 
·Parla kon.senatuannm kütüphanesinl 
senelerce idare et~tl. 

Bir konscrvatun.r müdürlü~ünü sırf 
bir idare ışı tel{ı..kkl ve her hangl bir 
ınetteble mtikayeııe et.ınek kabil de -
tlldlı". Koııservatuar müdürünün, 
ilmen tedris heyetini t~l edenlerin 
tl.stünde, musikide yUksek blr otorite 
sahibi olma.sı ba§hca. şarttır. Tedrisatı 
günü günü.ne takip ve kontrol etmek 
gibi mühim ve büyük bir vaz\fesl var
dlr. Bu muazzam bir iştir. 

~ fakültesinin başına yüksek lda
reci diyerek doktor olmayan bir zatın 
getirilmesine acn.ba imkfın var mıdır? 
vdktııe garp muslldsinl hiç sevmeyen 
ve bunu sa.klam.nyan blr maarif men
subunun Ankara musiki munlllm mek
tebi müdürlüğiine tayin edlldl!;bl çok 
1y1 hatırlarız. 

---------

Dünya vaziyeti dolayı.sile ~I bir 
opero. binasının ınvasına lmkAn Yok
tur. Milli Büyük Şe!lmlzln yüksek 
allka ve emirleri m.ytıSlndo Ankara 
evkaf apartınuı.nmın alt katındaki bü
yük salonda tadlllit ve sahne yapıla-
rak konservatus.r için blr tiyatro Eski lstaınbuldan bir manzara 

~~azan: SELAMI 1ZZE1j 

. , 

temin edlldltlnl gazetelerde okumuş-
tuk. Türk dendiği zaman korkudan ramlarda İstanbulda kahkahalar 1stanoulda Damad lbrahim pa-

Bu tahakkuk eLmlş demektir. soluksuz kalan Avrupa, Karlofça dalgalanırdı. şa Fransa elçisi Bonac'a ziyafet-
MalQmdur ki opera için büyük blr muahedesinden sonra geniş, ra- &ray erkftnlle halk, bu !lem- ler çeker, saz dinletir, onunla 

koro ile bit. bale heyetine ımu lüzum hat bir nefes aldı· Osmanlı impa- lerl yaşarken İbrahim paşa «AV- h~~rn1>crir olurken Pariste Tiirk 
vardıi'. • .' -r--~· , 

ratorluğu ise kendini sarsıntıdan rupa slyasetıne, Avrupa vaziyeti elr>lsinin tivatroya davet edilme-
Bmılarsız opera olamaz. Kon.serva- ·· · dah zı .., · • 

tuann hemen en aşağı 50 klşlllk ka- ve kargaşalıktan kurtaramıyordu. duvellyesıne a yade vukuf miş olmasına inanılamaz. Selim 
dm ve erkek, bir koro teşkil etmesi Garple cenkleşmcnin telafisi güç kesbetmek için Fransa.ya sefir iza- Nüzhet Gerçek, Çelebinin M.o
~=~t;: B~aı<~~r:~~~· d~: ;::~: zararları yetişmiyormuş gibi, Ara- mına karar verdi. Bu sefarete llere'in <tLe Bourgeois Gentil
llinı bir sanattır. Dansta. !!ençlerlm1- bistanda, Mısırda,«ınmda isyan- desalsl nesaraya tahsili ittıld et- homme» eserini seyretmiş oldu
zin kabiliyet malfımdur. Iyl bir: mu- lar çıkıyor, sadrazam üstüne sad- mfş bir k~rdanı dakik~inas ol- ğunu rivayet kabilinden ruııa-

~~ln bı;'\~~~~:r:~:~~!~ı~~~~= razam katlediliyordu. Gtlvurlar- ması hasebile Yinnisekiz Çelebi tır. (5) 
cu_d olmaması operaların temsiline dan yana diye Köpriilil Hüseyinin Mehmcd efendi intihap olun- o devrin el yazmalannda tiyat-
=~r ~~ıazdeı~~ektedlr. Bunlarsız başını yediler, Karlofça muahe- du. (2) » rodan bahsolunmaması, p, rise 

M ı~ A-'·ft..... desini tanımıyor diye Dallaban O zaman Franaa, 14 üncü Çelebi ile beraber gitmiş olan 
ese u •U'>Aluda Toska oper8.'lının 00-d 1 t . Louis' · b.. ~k ar. 1 d 

ancak 2 ncl perdesi oynanabildi. Çün- paşayı g u ar, ve nihaye 2 ncı nın uyu uva ann an Said efendin in de bu bahse hiç. 
kil ı ncı perdede büyük ve kuvvetli Mustafa tahtmı ve tacını 3 üncü vazgeçmiş, Utrecht ve Rastadt temas etmemesi bu iki zntın ti-

dblrcsıkadı 1ro:pa.d ihtiyaç vardı. 3 üncü per- Ahmede bıralonak zorunda kaldı. muahedelerile Avrupaya karşı nç- yatro görmediklerine deg-il an-
ç n e Halkevt sahnesi müsait - · · · ' değildi. 3 üncü Ahmed harp istemiyen, tıgı harbe nihayet vermış. şarkta- cnk tiyatroya bigane ve lakayd 

Gençlerimizin kablllyeU bu noksan- :zevkine ve rahatına düşkün, keyf ki nüfuzu sarsılmıştı. Orlean dü- kaldıklanna delildir. Bu lakaydi
ıan tamamlamağa. bizi sevketmelidlr. ehli, güzele ve güzelliğe hayran kası ile kardinal Dubois lngiltere- nin biraz da Türk efkan umu· 

Ba..orta konservatuann kıymcuı mu- bir padişahtı. 1703 ten 1718 e ka- nin peşine takılmışlar, adeta em- miyesi korkusundan ileri geldig-1 
alllmlertnden Nurullah Şevket oldu-
ğu halde en iyi elernanlanndan, rad- dar iç ve dış fırtınalar ortasında rine girmişlerdi. de şübhe götürmez. O devrin el 
yonmı istlfnde etmemesi aklın kn- bocaladı; bir sadrazam gidiyor, Siyasi vaziyetin pek parlak ol- yazmaJannda matbaaya dair de 
bul etmeyeceği bir §eydlr. yerine bir başkası geliyor, iste- mamasına rağmen, Parisin sefa- tek kelime yoktur. Cemaati ayak-

Mesclt\, blz Nurullah Şevketin kuv-
veuı, güzel bir .sesi olduğunu biliyor- miye istemiye Rusya, Venedik ve tıetine halel gelmemişti. Opera ve landıran matbaadan sonra bir de 
duk, fakat dramatlk musikide yük- Avusturya ile cenkleşip duru· tiyatro halkın bellibaşlı eğlence- gfwur icadı temaşanın rncmle
sek bir opera sanıı.tıı:an olduğunu bu yordu. siydi. kete sokulması imkansız telakki 
sene gördük ve anladık. Bu ynzık 
değil midir? Tahta oturduğundan on beş se- Corneille, Moliere, Racine eser- edilmiş.tir. Her halde, garbin ve-

Konservatuann opern ~besi radyo- ne sonra huyu huyuna uygun, lerinl çoktan vermişler; Thomas salti ümran ve maarifinden mcm
~ı orlnrkestra rcfa.katlle opera. ve ope- meşrebince bir sadrazam buldu. Corneille, Pradon gibi müellifler leketine pek çok şey getinnis 
~..,. e bazı snhnelcrlnl, duolannı, İb . . . kt ı y· · ki ç 1 bi Meh d 
koro ne pekftlli okuya.bilirler. Bu Damad rr.hım, mılletın harp is- ço an alkışlarunışlnr, Le Sagc ile o an ırmısc z e e mr 
gençler hem çalışmış olurlar, hem de teğini şarkta tatmin ve garple Legrand halkın kallkaha ibtiya- efendi, tiyatroyu «kabili tatbik 
maddeten 1stlfade ederler. Keza. kon- uğraşmaktansa g.arpten istifade cını tatmin etmişlerdi. comedle - bulmadığından ağzına bile almn-
servatuann tiyatro şubesinden de t k 1 t t akt 3 ün .. F . k"'kl mi ti t lacaktı radyo muntaza.ma.n 1stifndo etmelldlr. e me yo unu u m n cu rançaıse o eş ş, ya ro çe- mış o r. 

Dün 
-'-- ed b'~t ah Ahmedle mutabık kaldı. 1718 den şitleri ve gruplan çoğalmış, tiyat- Buna rağmen Türk tiyatrosu-ya ~'"e c 1.30. ının ş eser- . 

lerini blr kö.,eye bırakıp, ~lrll ve soma Istanbul manen ve madde- ro atemi istikrar yolunu tut- nun, Avrupa salaşlanndan orta-
kolruln arnJ:t monoloğıın_:ı., ermeni ve ten, tefekkür ve güzel sanatlar muştu. Halle yiyeceklerini alıp ya indirilen orta oyununun m: 
yahudt taklıdlııe, Knrncoz ve Hnclva.t bak d lişm .. ·· 11 1 b 1 ad b' k t toh 1 T AJ d · ,A oyununa bir Devlet radyosunda yer ımın an ge ege, guze eş· oyun ar aş am an ır aç saa um arının ı..u e evrıııı.ıe 
verilnıemelldli'. Hiç çaııpnalra iht.ıynç meğe başladı. evvel tiyatrolara doluyor, panayır Fransızlar tarafından gôsterildi-
olmada.n aıat~rka iki şarkı okuyanın. Damad İbrahim paşa, Köprü- temsiJJeri yasak edildiği için tiyat- ğıni fakat halka dağıtılıp serpi-
m verilen mühim pa.ralann bir kıs- ~ t edi d p ri ı d·-· · k tah · d mını yüksek sanat eserlerine ve Tül".t !ünün başını yiyen kara ta.assu- roya rafı.,e yor u. a se ge- eme ıgını m'Vetle mm c e-
sana.tkan oinıak için ı;enelerce çalı- bu yenmişti. Bu devir, ilk garplı· len misafirler, elçiler saray tem- bilirz. Çünkü o devirdeki Fransız 
şan ve çal~ olan gençl~re ver- laşma hareketinin belirdig-i !Ale sillerine davet edilip ağırlanıyor, elçileri tiyatro sever insanlardı 
mek IAzımdır. · · devridir. Biz Avrupaya gidiyor- operalarda şereflerıne balo verili- ve sefarethanede tıyatro oynatı-

NDıa.yet lnsan,lardruı tnleb edilen yor z1 af tl k"l" d 1 dı tedakArlığın bir hududu vardır. He- duk, Avrupa bize geliyordu. Av· • Y e er çe ı ıyor u. yor ar . 
ı>lmlz bu gençle~: cÇalıştnl3, çok rupa.nın tesirleri göze çarpıyordu. Damad İbrahim paşa Yirmise- Bu bahse geleceıt yazımızda 
çalışınız, ıslzden çok §eyler, bekllyo- Elçilerin beraberlerinde getirdik- kiz Çelebi Mehmedl bu haldeki temas edecegviz. 
razı. diyoruz. Bu kAtı değildir. Yük- · . .. .. . 
sek sanatın dn bir baremi olma1ıdır. lcrl alim, edip ve ressamlar da bu Parlse gonderdl, gonderırken de: Selami izzet SEDES 

A.dr. Çorlu tesirleri arttınyorlardı ... Osmanlı «Vesaiti umran ve maarifine 
ricalinin bu garplilcre verdikleri dahi layıkı ile kesbi ıttıla ederek 

Şekeri fazla fiatle 
1 

t ziyafetlerde onlarla fikir mübadc- kabili tatbik olmalarını tak- O> Tanzimat. ı lncl cUd, sa.bite: 20 
b • b kk I Adi. a an lesi yaptıklan muhakkaktır. Ule rir. (3) » etmesini söyledi. c2> Ahmed Refik. Uüe devri. s lncl 
ır a a. . ı~eye devri büyu""klerinin portrelerini Bu direktifi alan Osmanlı elçisi t:ıbı, sahl!c: 

24 

Jd (3) Selim Nüzhet. Türk matbnııcı-
verı ı yaptırmalan taassubun yumuşa- ne yaptı? Ne yazık kJ, tiyatromuz lığı. Sahife: 44. 

Diln, zabıta, ~ker .füı~nde lhUk!l.r mağa başladığına bir alft.met- için Türk tiyatrosunun ille te- W seıını Nüzhet. Türk matbaacı· 
yapan bir bakkalı cürmumeşhud ha- ' . . ı "' 2 cı •ftb "'Ahi! lhıde yakalayıp adliyeye vei'mlştlr. Ur. (1) » mel taşını koymak içın hiçbır 16ı. n ""' 1

• ~ e: 42. 
Ag ismindeki b 1 t (5) Yirm.iseklz Çelt'bi Mehmcd op u bakkal, pazıı.r ol- stanbulda garbin tesirleri art- şey yapmadı ve yapamadı. Ma - efendiye oyundan .sonra tcmsm nasıl 
ınasına rağmen gizlice dükkanını nça- tıkça zevke düşkünlük de artıyor- baayı getirdi Fransız mimarisini tmldu-u sornıuc:far. Bourgeols Gen-
rak satış yapmı~. bu nrada. :tcndlslne • ' 6

"'' "' 
gelen bir müşteri de kesme şeker :iste- du. Taassubun yumuşaması, sefa- ve tezyinatını benimsedi, Par:iste ttlhamme'da bir dayak !nslı vardır. 
mfşUr. heti doludizgin bir küheylan gibi hayran kaldığı her şeyin kopye- Çelebi bu sahneyi mevzuubahis cdr.-

Bakknl, ~vvelft. kesme şekeri ol,T?la- d .. tnal t rd ini k rtt sah d . _ 1 rek: cAkt.örlerintz acemi demlv. sol el-
dığını. sonra. mevcud oldu~"llnu, ta.kat or _ a koş uruyo • u. s çı ~ ı, ne en ısc şoy e lerlle sopa ntıyDrlar, halbuki biz sop::ı.-
altmış kuruşa. vcreceğlnl sôyleml.,Ur. Çıragan safalan, Sadabad aıern- bahsettı: Yl sağ elimize nlıp vururuz• 
_ Mü.şterJ, biraz sonra gelfp alacağını le.rl, helva sohbetleri, havuz başı «Faris şehrine mahsus bir lfıub Taşov::da tu·· tun·· s~tıı:ıları 

soylemtş, ve zabıt.o. memurlnrlylc blr- . . . . . · - ~ ::ı: 
ilkte blr cürmümcşhud yapa.rak bak· kcyıflerı, mehtap gezintılerl, çen-ıvarmış kı, Opare derlennış, acaıb ı~rbaa <Akşanı> _ Taşova <Tvkat. 
kalı yaka1ntmı.,tır. g1 kollan, saz söz, nükte, şubede- san'atler gösterirlcnniş, flzim ce- Nık.sar, Erbna) ınıntakalarınd::ı. tut. m 

Agop, bu şekilde milli koruma ka- baz ve mukallit şaklabanlıkları miyet olurmuş (4)» satışlan harareUe devam et.m kt di". 
nununa muhalefet ımçlyle ndlfycye . . _ . · ı . . · . -· Bazı mıntnkalarda köy mub j .. lı dıı. 
~e~lrllr_niş, nöbetçi bulunnn müddet- o .?~e~Tın be~_Iıbaşlı eglenceleny~ı. ~ Çelebınm <tilllŞJ)_ııe balısettlgı~e yapılmaktadır. Fıatler norınr ı s_vrin-
un.uını munvlnl baynn Bedin tarnfın- Dugunler gunler ve gecelerce sü- gore Operaya gıtmcmiş oldugu deolr. D~r::mbar müddetinin 1'olt:ıt. 
dan ha?.lrlık tnhklık~tı hazırla.narak rer doğumlar sürekli sefahcte 1 anla<ıılıyor- acaba tiyatroya da ve Niksarda 15 temmuzda, Ert:-:t"da 
muhakeme edilmek uzerc asllye ceza ~ • . ı . ~ . ' . . 131 temmuzda hltamn ermes. muht.~-
mahkemesıne ıevw edllml§Ur. vcsılc olur, umumı şenlık ve bay·. gıtmenıış mıdil'? ~eldir. 



Sahife 1 llXŞAM ' Temmuz 1941 

[::.:ı:JuYKU ILA cı] Tr~~yada. ko~acılık 1 ORDULARI DURDURAN KADIN 
Bundan aenelerce evvel bir pan· 'lamağa baıLuLm •. H.,. halde . ba sura ti e . ıle r lı yor Tetrfka No. 178 ii'azan: fsKENDER F. SER 

aiyonda oturuyordum. Güzel. nlıat uyuklamamda elimdeki edebiyat 
bir yerdi. Mobi)yeler, yatak gayet mcemuasınırhiç bir teairi yoktu. 'LJr_• - Vasll de klm? acıklı sahnenin 1klncl perdesini lff!r 
temizdi. Odam ıüneıli idi ve nehre apğı yukan her a1t,.m bu kabıt Bu sene mahsul azdır, fakat liahnın nıye sordu. Anceıo,,: rtn nır reAndıyocerıdosu ..... _ ..... , .. _ue beraber :ıtare.t11 
bakıyordu. Pansiyonun sahibi olan mecmualan okuduğum halde uy- - O yaptığın cinayetle Umb yanına 1~·tl'"" 
kachn au içinde elli be~ elli altı ya· kum gelmezdi. yüksekliği eksikliği kısmen telafi ediyor ~~~ısıJ:Uın::u ~=:r.:ı:. Saide bala, bir sarhoş gtbl sızıd 
tında vardL Fakat bir genç kız gibi Kendimi yatağa atarken _kirpikle· nmda vurduğunu ne ç:ı.buk unuttun! yatıYordU. 
giyiniyordu. Tavırları, hareketleri rimin her birinin. u~un~a. bı~er k.ur: Edimeden yazılıyor: Trakya- temadi yen teşvik edilmiş ve ipek dedl. Ve iklnct kızgın şişi de kale- Ancelos yavaşça. kalesin ka.pıasıd 
de öyle idi. Şayanı hayret derecede oun zıbzıp asılı ımış gıbı gozlem~ sin içinde sa.llamağa başladı. Saide açtı: " 
fazla boyanıyordu. açamıyordum. Biraz sonra derin bır da geçen senelere nisbeten bu se- böcekçilik mektep ve istasyonla- bu işkenceye zorla ta.hammtil ediyor - Canavar uykuya dal.mı§. Bu, 111-

Bir kere hastalanmıştı. Doktor uykuya dalmı§tım. Sabaha kadar ne koza mahsulü hissedilecek de- nnda birlbiri ardınca açtırılan ve şiş vücudüne yapıştıkça, can acı- zlm için iyi bir fırsattır. 
~;ından yüreği a~ına geliyor, gözleri Diyerek, tu.gın mllleri eline aldı " kendiıine yaoını sorduğu zaman: uyudum. recede az olmuşsa da tlatlerln üç kurslarla kozacılık bir bilgi ve tek- falta.şı gibi açılıyardu. yavaşça Saldenln yanına sokuldu. Ati!-

- Otuz ikiaindeyim!.. ~emi§ti. Ertesi g~nü kendi kendi~e: misli oluşu mahsul azlığuu kıs- nik ~I olarak ele alınmıştır. Baki~. Va.sili şimdi hatırlamJIJtı. celos mil çekmekte de dl~cr işkenct" 
Bir gece yarısı, geç vakıt pansi- - Aferın doktora ... Dogrusu ba· - Demek kl bana bu tuzatı hazır- Ierde olduğu gibi mahir bir celllttlo 

yona- döndüğüm zaman ona kori· na mükemır.el bir ilaç vennİfl .. di· men telA.fi etmektedir. B~~a beraber. samlmış olan Jıyan Dlmltrlyos, öyle ml? Saldeye h.lssettlrmeden, hafı ucuo' 
dorda ras gelmiştim. Yüzüne bakın- yordum. Ancak koza alıcılarının eskiden- bu işın bırdenbire toparlanamıya- Diye haykırdı. Sonr& eo yüksek se- e~dl Ve Itu.gın milleri ild gözibll 
ca hayretler içinde kaldım. Çünkü Hadiseyi arkad~ıl~"..ma da a~~~t- beri üç, dört kişiye inhisar etmesi cağ'ı tabil olduğundan, ipek bö- sile: b~~~e Y:Piat~r::da rüya görüyord.: 
çehresini bir takım yağlarla, kr~ler- tun. Ayla~danbe~ şıkayet et.tı~ bu sene de satışlar üzerinde tasi- cekçlliği bu bölgede henn. Ö'ıle- sun, ~=~ ~:":~~a~h~: Edlmeye varmış, padJşahın yenl ~ 
le öyle bir sıvamııtı ki .. : Pan11yoncu uykusuzluguma nıha.y~t vermııtım. rint göstermeğe ~lamış ve ne- nen dereceyi bulmamıştır. Gerçl lamak ve kandırmak isteyen riya- dusuna llUhak ctmlş ve büyük ~~ 
madamın iki kız kardeıı vardL On· Artık hayatımdan ııkayet edecek kAr kral! lıklar göstermişti. Rüya.da bunları ~ 
lar da sanki kendisinin tıpa tıp bi· bir ıey yoktu. tekim l50 kuruş üzerinden açılan bugünkü hlnterllnda göre, lstih- Diye baRırmata batladt Dlmltrlyos rüyordu. Birdenbire gözlerine mil ~ 
rer modeli idi. Yaılan adamakıllı O günü eve biraz erkence dön· piyasanın birdenbire 110 kuruşa, sal miktarı harplerden evvelki re- pencereden kildiğlnl görünce, acı acı batıra~'. 
jlerlmiı olduğu halde ayni hoppalık, düm. Koridorda ras geldiğim Pan: hatta 80 kuruşa kadar (iüşürül- koltelere nlsbeten pek az sayıla· - Ancelos .. yeter! yerinden fırladı: 
ayni genç kız mukallitliği ... Pa~iyon si!oncu. ma~~~tn halind~ d~hı~tlı dür;.;; görülmüştür. Bunun üzerl- mazsa da buradaki zengin tabiat Diye seslenmescydl, lfkence daha - Aksi şeytan .. Nasıl da uyu~ 
m\.iıterileri arasında kendı tabıatla· bır gayrı tabıılık vardı. Cozlen suz· ı:.~ •• 

1 
tıl k d devam edecek ve Saide sCISlni kesrnl- kalmışım. t. 

rınil uygun bir arkadaı bulmuı1ardı. gün süzgündü. Ayakta sallanıyordu. ne bir kooperatifin satışa muda- şartlarının. ana arnıynca ere- yeccktl. Dedi. Gö-zleri bir anda sönmüşt 
150 k ed imk8.nları karşısında Ancelos çekildi. Yamaklar üst kata Iztırap içinde kıvranıyordu. Faka&. 

Ba uzun boylu bir kadındı. Vaktiy- Hem yürüyor, hem de esniyordu. halesi, bu defa !latlerln uru- c e genış çıktılar. Saide baygın bir halde ka!e- can ha.vllle Ancelosun eteğine yapır 
le çok güzel olduğu anlaplıyordu. Onu gören: cBu kadın fimdi şu da aşarak 167 kuruşa kadar Edime ve havallsi hakikaten bir sin içinde yatıyordu. mıştı. 
Boyalı ol~~ olmadığını bir türlü başını :yastığa koysa . dakikasında fırlamasını mucib olmuştur. kozacılık mıntakası olablllr. o sırnda bu dehşetli sahneye uzak- Ancelos birden 
kestiremedıgım san saçlan vardı. uyuyuverecek ... > derdi. Demek 1 ki ı .... kooperatif Bunun için halkın bu kazançlı tan Qahlt olan diğer kafeslerdeki ars- yuvarlandı. 
' ~k· 1 .. •· d d h ti' talı ·d d · p · 0 uyor • "9" lann da satdenın sesinden huylana Saide: .ı...a ın sene er yuzun e c şe 1 • Kon or an ,geçtım. anaıyonan "dahal t eli bo d fi · i dah abuk kavraması ve hü- -
ribat yapmıştı. Vücudu hali çok bütün müıterilerinin oturmasına mu e e mesey , rsa .. a - lŞ a Ç • rak hep birden homurd:ı.nm:ı.sı Dl- - Gözlerimi söndüren sen mlst91 
güzeldi. Fazla spor yapmıı bir insan mahsus umumi salona girerken cEa· atler (250) kunışa kadar yüksel- klımet tarafından gösterilen ko- mltrlyosun canını sıkmıştı. Gürültü AnDcı~yleos~ .. lh .... r-~ C"lla'dın ,. __ ..... _ 

yürümesi kAfi daha fazla uzayacak olursa, hi\dl.se- ..._. .... i.IA ~n .. -
h · !İni uyandırıyordu. Ona baktıkça ki güzel> ndını taktığım sarı saçlı, miı olmasına rağmen, burada ay- !aylıklara sarılıp nin imparatora aksetmesi de muhte- düştü._ 
cCam: yıkılmış fakat mihrap yerin· güzel vücutlu fakat yüzü burur nl mahsul müstahsilin elinden gelecektir. meldi. Dlmltrtyos ou ththnall düşü- Kafes etrafındaki cellıit yamaklall 
de .. > s?zü aklıma geliyordu. . muı k~dın:ı ras geldim. 80 ve hattA. belki de 60, 70 kuruşa nerek, cellida işaret vermiş ve işken- şaşırdılar. 

Pansıyoncu madamla kardeşlen Garip ıeyf.. O da ayni vaziyette... R A o y o ce durmuş .. Bu korkunç sahnenin bl- Saide can acwıe aa.nldıtı ccl!Adıll 
bu sarışın kadını lda d.i~e ça~ın~~r- Gözlerini açmak için büyük bir kadar alınacaktı. rlncl perdesi bu suretle kapanmıştı. iboğazını eline geçl.rmlştl. 
tardı. F~kat ben k~nd~~ıne bır . ısım enerji aarfettiği yüzünden belli idi. İpek böcekçiliği Edlmede ehem-

1 
n:lı!sınl!f!~: biraz sonra, geniş bl~ Ancel~C:: ~~. gı:e~:n:a~t': 

koyml ştum: cEskı guzel> dıyor· Esniyor ve hatta etrafındakileri unu· mlyetlf bir yer almaktadır. lsta- 1 Bugünkü program _ Ancelos çok mahir blr Lşkcnccci söndürece~lm. sen, ömründe blr ınsr 
dum. . . tarak tatlı tath geriniyordu. Üzerin· tistiklerc göre Ttakyada her sene . - tmlş .. Aşkolsun ona. Şeytanın aklına nın nasıl boğuldutunu gördün mil? 

Pansıyonun hır tek mahzuru var· de dehıetli bi .. rehavet ve uyku hali ' gelmlyen ,eyleri yaptı. Saideyi may- Ancelos d~tüğil yerden kalka.mi'" 
(lı. Birı.z gürültülü idi. Benim de si· vardı. 6 - 7 bin kutu tohum açılmakta Öfle ve aqam mun gibi oynattı. yordu. 
nirlerim son derece bozuk olduğu K d' k d' ve 180,000 kilo kadan Edlmede 12.30 Progmnı. 1 ötreniyonız. Ancelos bodrum kapısını kUltledl, Celllt yamaklarından blrt: 
için geceleri uyuyamıyordum. Yata- enNı ~~ ı~e: 

1 
) d' olmak il7.ere 250-300 bin kilo ara- 12.33 Müzik: Fa- 21.00 Ziraat Tak· anahtannı cebine koyarak nst kata - Ancelos, gözleri aönmüt bir ea-

öımda bir taraftan öteki tarafa dö- - e o u un ara .. ıye sor· ' ktedi sıl ~arkılan. vlml ve top- çıktı ... Efendisini gördü. navann hesabını çabuk blUrmeslıll 
e. • d D v ki b · k sında koza istihsal edilme r. 12.45 Ajans ha· ra.k mah- _ Memnun kaldınız mı? bilir .. Merak etmeyin! nüyordum. O kadar kı yatak çarp- um. ogrusu a ıma enım uy u berlerl. sullerl bor- bod 
lım bu mütemadi dönüılerden bu· il~ci~e alakadar. ol.an birteY gelme- İpek böcekçiliği Ed~meden son- lS.OO Fasıl prtı- 88.'ll. §a~~triyoa celllduı omuzunu ok- ru~o~:~itrlYoS ii8t kattan • 
.-uıuk buruıuk oluyor, bir tarafa mışb. Salona gardım. Burada u:ılı ra Uzunköprü ve Menç kazalann- lan. 21.10 Solo ~- _Ben senin bu maharetini bilmez- CellAt yamaktan, imparatorun ye-
~planıyor, vücudümü acıhyordu. ~hçeai haline sokulan came 1 da geniş ölçüde yapılmakta ve §alitılan.. lar. dfm, Ancelos! Sen yaman blr celllt- zirine: 
Önüme gelen arkadaşıma uykusuz· hır çıkıntı vardL . buralardan elde edllen mahsul, 13.15 KarIJlk 21.25 Hoşıbeş. mlf8ml Kardeşlmln tntlkamını almat - Dl§I canavann göderi BÖDdlt 
luktan ıikayet ediyordum. lıte oradan bır takım horultular B d dah'l Imak .. Tür- program pL 21.45 Senfoni or- iç.in bana bu fırsatı verdlibıe çok ae- Müjdesini verirken, Ancel03'Jn bO-

N.h b' d b • ge]diğini işittim. Hem horultu bir ursa a ı 0 uzere, 18.03 Cazband pi. ke.straaı. vlndlm. ğuk sesl duyuldu: 
ı ayet .. " ostum ana. . değil, iki sea üzerine inceli kalınlı kiye koza rekoltesinin yüzde onu- 18.30 Memleket. 22.30 Ajans ha- Ancelos kollannı kabart.arak cevap - Beni kurtannız .. Boğuluyorum. 

- Bu boyle olmıyacak... Senı 'd' E 1• d'.d"lc 'b' . . d istlh JAtı .. d poırtası. berlert. verdi: Dlınltriyos parmaklığın yar.ma ~ 
b . d k .. t.. k 1· B ı ı. ~e a u u gı ı Jl'lceaı uyu- nu ve Trakya sa~ nın yuz e 18.40 Viyolonsel 22.45 Dans müzl- - Bu kadının bll ..... 'erl ~ '"uvvet- kuldu ır o tora go urme azım... C• l d On k d k "'.u .,.._ a •· 
nim tanıdığım bir mütehaaaıa var. uykor u:b. t-~nrtıal r ~?'t·ı·an dma ara yetmişini teşkil etmektedir. solo. ti (pl.). lldlr derlerdi. Halbuki demir kafesle- Ve kafes lçindeld bo~uşnuı.yı ~ 
H d' 'd r 1 d d' çe er gı ı ~I ısı lfl ı ıyor u. h b' d 19.00 Mehmedln • rln parmaklıtını kıramadı. Mnamn- rünce: 

ay ı ona gı e ım .. e ı. - Bu uyuyanlar da kim).. de- Bu faaliyet Balkan ar ın en saatl. 8 Temmas fih, parmaklık.lan zorlaması lhtlmall - Koşunuz çocuklar, dedi. Ustand 
Arkadaşımla beraber doktora d' evvel gen13 ölçüde idi. Buradan 19.15 Köy bava- Sal! sabaha vardır. Yann gece müsaade ederseniz, boğuluyor .. Onu gözlcrt sönmüş cana'" 

gittik. Uzun bir muayeneden sonra ımK. f p . Mustafapqaya. Dlmetokaya ve lan. 7'7.30 Porgrnm. bu canavann g&ıerlnl .OOdilreylm. varın. ellnden kurtarınız. 
eıinir müteha111sı· a. amı uzattım. anaıyoncu ma- 19.30 Ajana ha- '1.33 Haflf Pl'OC- Dlmltrlyos dll§ündil. Yamaklar kafese hücum ettiler. F_. 

M"h' b.' d w•ı d d' damın hemıireleri baıhaşa venniı· Sofuluya kadar uzanan yeşil dut- berlerl. ram (pIJ. Ancelos: knt, Saide: 
,,, -b ub ım k ır ıefy J egı "• 1 e 

1
' Jer geniı kanapede derin bir uyku· Iuklar üzerinde mevsimin en ge- 19.45 Fasıl sazı. '7.45 Ajans haber- _ Neden Qf!'ltlnlyorsunuz? dedi. - Geç kaldınız .. 

naa ınız ozu ve az a yoru uyor• d l l d 20.15 RadYo ga- lerl. 1• lr i 
sunuz. Size bir uyku ilacı vereceöim. ya a rl]lf ar 1• • niş faaliyeti görülür ve ve kozacı- Hwmıınızı ele geçlrm..,ken, onu b D ye bağırdı. Bu sırada Ancctoa 

.. y '- k k d 1 d ?Jeteal 9.00 ~nfonft.: da.ha ailnyayı görem.lyecet ve kimseye boğulmu.ş olıırak kafesin içinde yntı-
Çok güzel bir ilaç... u11;an h ~1 ar ~~ . "'ı,er 1"~~ e~ e Jık bu mıntaka halkııun en mü- 20.ts Bir hane pnrçalar pi. fenalığı dokunmıyacak bir hale sok- yordu. Saide aynkta kuciurnnış bit 

Bir reçete yazdı. Hemen o günü ::~~i':n d~:r:::ıs~~~du~:~ ır gö;: him gelir ve refah kaynağını te.~- türküsü 8.30 Evin sa:ı.tı. m.:ılıyız. Eğer bunu yapIIla7E.\.lt yann sırtlan glbl ateş puskürüyordu. cet-
eczantye uğrayıp doktorun reçete- dl F k t bl 'bl · · tak·p siz pişman olursunuz. lat yamaklan kafC"'....e glremıyordu. 

dGm. kil eder · a a rı nnı 1 
- Kaçacağını mı s:ı.nıyorsun? DlmftriYoS korkak bir sesle haf• 

Sanki müthiı bir sihirl>az evin içi- eden harplere, düşman şga ve - Saide, sayı.sız ölüm tehliltclerln- kırdı: sini yaptırdık. i 1 AKŞAM 
Bu bir hazır ilaçtı. Eve geldim. ne bir uyku havası üflemifti. istilft.lannın öldürücü tahribatına den kurtulmuş blr canavardır Akla - AncelQ.'\" Ancelos .. 

Kutusunu açtım. İçinden ilaç hak· gelmlyen blr hldl.se ııe karşıla~amak Saide, Dlmftriyosa cevap verdi: 
kında uzun bir medhiye çıktı. Ona Odama girdim. Pansiyonda ol- uğnyan bu güzel beldenin birçok için, bunu yapalım, vellnlmetlm! Bu - Onun canını ceh,.nneme göndN'" 
§Öyle bir göz gezdirdim. Meğer bu madığım zaman kapımı kilitlemez- şeyleri glbl dutluklan da ziyan sureUe bütün dünyayı ve bilhassa diın. Ölümünü arayan varsa yanıma 
ilacın ne faydaları yokmuı ki ... Bir dim. Ne zamandanheri birbirimizi 1 b üstahsllin doğ- hırlstlya.nlık fllemlnl böyle bir cana- g.nlsln. 
kuık içenie:-e deliksiz bir uyku temin tanıyorduk. Bütün bunlardan baıka 0 muş ve una m . 'kt' TtlrlciJt Bcnebt vann elinden ve alnnlanndan kurtar- Saide ayakta gözlerini uğuşturarnk. 

, ı ~ 1 1 h' odamı temizlemeleri ıçın kapımı rodan doğruya ihmalıJe bazı 1 ı- m.ış olursunın:! yüzüne akan kanlan kohıyla siliyordu. 
~ .ermi•. ı..iakin i acın ası mü ım 00· i Benel'"" 1"00 ııı...-• 2'700 .......... Dl Itri lladı " i bir 

v açık bırakmam lazımdL sacll Aınillerln de inzimam ış .... .. ·-- •OAA.... m YoS ce " n SO"Zlerlnt makul H ç mllletın tarthinde bu kıı.d'\f 
favdalan ıu satırlarla anlatılıyordu: S Aylık '150 • 1450 • gördü: korkunç. tüyler Ürp"rticl bir .snhntt 
cBu ilaç yorgun sinirlerin yaptığı O günü de her zamanki gibi yap· ipek böcekçiliğini bir hayli darbe- S Aylıt fOO • 800 • - PeklUA. P'a.kat, sadece gözlerini görülmem~tl. 
cilt bozukluklarını kamilen izale mııtım. Fakat o~~ya ilci adım atar Jemfştir. l Ayl1t 100 • • söndllreceltsln! Canına. kıym:ı.yncak· Dimltriyos şaşkın bir halde geriye 
eder. Kullananlara, dinlenmİJ, ada- atmaz .. hay.retler ıçsı~e- kaldı~', Ma- Fakat İstiklll harbini mütea- Posta tWbadma dahll olJDJJ&D sın! Bu lşt yann gece bitirdikten çekilmiş, ne yapaca.~111 şaşırıp kııl· 
makıllı istirahat etmiı insanlara sanın uzennde uyku ilacının ıçınden • ecnebi memleketler: Senelllt: sonra, öbürgü.n de kolayca Yedlkule mıştı. Eğer ya.rıaklardan biri derhal 
mahsus bir ta:-avet, cilde yumupk· çıkan kağıt duruyordu. Şu aatırlann kip bütün sahalarda başlıyan HOO. altı aylJlı 1900, 10 &Jbll zindanına götürüraünl koşup demir knfesin knpısmı knpa'" 
lık, penbelik verir. Adeta insanı ol· etrafı çizilmiıti: cBu ilaç yorgun si· canlılık hareketleri arasında zira! 1000 lı:aruttar. Ancelos efendisine s& verd.l. Dimlt- mnmış olsaydı, Saide kafesten dtp• 

rlyos odasına çekildi. nya çıkmak fırsatını bulae!lktı. 
duğundan çok genç, çok dinç gös· nirlerin yaptığı cilt bozukluklannı hayatımızın bu teknik şubesinin Telelonlanllla: 11qmNarrlr: ••• ~ o zaman Dlmltrlyos da cezasını 
terir ... > k~ilen. izale eder. ~u~lananlara de tabiat.in ve maddt :imkfüılann Yam lflerl: mu _ idare !ml görecekU. Ne yazıl: ki. ccllft.t yam k-

Bunlan okuduktan sonra güldüm. dı~l~lf, adamakıllı ':'tirabat et· esi nisbetinde inkişafını Midir: 1111'1 Saidenin gözlerine lan ona bu fırsatı vermediler. Dlm ~ 
işin taravetinden cilt penbeliğinden. mıı Jl'lsanlara mahsus bır taravet. müsaad kızgın- mil rekiyorlar rtyos korkamk bodrum katını kapattı. 
yumuıaklığından vaz geçtik. Bize cilde yumupklık ve penbelik verir. ve kozacılığın rasyonel bir gelir Cemu1yelAhır lJ - Rmr 83 3' Ve cellatlara: 
uyku versin kifi idi. Adeta inaanı olduğundan çok ııenç ka.-. .. x.. haline gelmesini istihdaf 8. İm. Gil. Öl. İtl Ak. Yat. Erteel gece. - Burrıda geçen hüdlselcrt kim e-

k d' · J'~& B. 8,34 8,52 4,35 8,35 12,00 2,01 Saide, içine düştüğü kafesin p:ır- Yf! bahsetmeyin! 
O gece bir kahve kaıığı ilicı, ya- ve ço ınç gösterır.> eden mühim tedbirler alınmış, Va. 3,18 5;36 13,19 1'7,19 20,43 22,43 maklıklarmı; zorlamaktan yonılmu., Diyerek üst kata çıktı. Onı.dnıı oda-

nın fincan suda karı,tırarak içtim. Ve kağıdın kenannda içinde liir mn.stahsilln kendisine gösterilen ve bitap d5iferet boylu boyunca uza- sına gitti. sarayın en muktedir ve iş-
Fakat hayret çok tesirli bir ıeydi. ~am~ olml!.dığı hald~ bomboı ilaç bir sür11 kola lıklarla bu iş, bil- İdarehane: BabıAll clftn nıp yatmıştı. küzar celladı hem de 8aldenın eıııe 
:Yemekten sonra elime aldığım bir ıııesı duruyordu!.. Y Acımualuk sotatı No. 13 Dlmltrfyos, bir gece evveltt gibi, bu kadar kolo.y nasıl öleblllrdl~ 
edebiyat mecmuasını okurken uyuk· Hikmet Faidan Ea hassa son dört, beş yıl içinde, mü- &t koridonm pencereeelnden bu (Arkası ur) 

Tefrika No. 127 ca. üatadı onla ıöyle dedi: kabeled'e bulunac•k•nız... - Öyle bir mealektcsiniz ki, ıe· 
- Qihun... Pederinizle uzun Bir an durdu: reflerin en yüksek kademesine çık· 

G ••ze ı Go•• zı• ..... _ - uzadıya ııörüftüm. - Fakat .•• Fakat müsaade eelin malt sizin i~ndir... Doktor Raufan 
.... .... ~ Burhan. tepeden tırnağa kadar de •İze bazı aualler aorayım... kızını almaktaki makaadanız. bu be-

titreÖL Doktorun yüzünde tasvip- - Buyurun. defe bir an evvel ulqmak değildir 
Afil ft ll)Aeen romam Nakleden: (VI • NG) kir ve memnun bir ifadenin belireli- - Sanıyonan ••• Hatt&. aanmak· aanınm. 

iini ııörünc:e aaadetine payan ol- tan da fazla... !1rünim ki. Aliyeyi olur ela bayle heaaph davranınm) 
- Sanınm ki, efendim. eaki ha- mitti: itte &. Vehbi Feridun .•• madı. seviyonunuz. Fakat ba aevcinin her - Aman efendim, hayatta nasıl 

tıralarınızı yoklarsanız, bu yeni ka- Onun kanpk maziaine dair yani• - Demek ))abamla göriiftünüz>; türlü mlnialan. inkiaa&z olarak Ben h:..iyabmla hareket eden bir 
ranmın ı~bebini anlarsınız. mal6mat ..bibi olarak biri daha be- - Eye• ..m.di beraberdik ..• Ken- atabilecek bir ltaTVette olduiuna · .. ...- maanım ••• 

Melahat: lirmittil . di.ini zevcemle bırakbm .•• Mütem- emin miainiz) ••• - Sözlerimle aizi rencide ettim-
- Ne demek istediğinizi anlamıyo- .Allyenir. annem. ıende)i7erek p- mim ta&ilita bqbap aörüpünler Delikanlı, co~ualaklaı ae be:ıi affediniz, oilum... Gerçi 

rum. rillİıl seri Clöndü. Zihnini allak bul- diye... - Ah. beyefendi .•. Size aöz Ye- kızımın bir serveti vardır... Fakat 
- Keıfettiiim feci hakikat &nün· lak eden hi.lerle oduuıa ~ekildi. cLe,.lb mn oğlu. heyecanla: ririm ... Her türlü kuvveti k'endimde fakir ol.aydı. onu gene iatiyecek 

Cle baıka türlü hareket etmeme na· Vehbi Feridunun zihnindeki her- - Demek ki ~tadım. hayatımm · uyonun._ l<JzıD1Z1 bahtiyar et- d 
M d ~' ecl k el d 1 rn.iy iniz ... 91) ihtimal verirsiniz)... üaaa e- cü merc; kaduunldndea daha faz- gayesini ~ en tasaYvurumu me için im CD ııe en lwr fCyİ ya- _ O zaman daha az tereddüd 

nizle buradan aynlayım, hanımefen- laydı. Bebekteki eyden aarhot aİbj artık biliyoraunuz> •••• Aliye lııarume- pacağun. ederek Aliye hanımla evlenmeğe 
Cli... . çılanqb. Bundan ıonra yapaUkfa- fendiyi i9tediğimi .. .' • . -· - Peklll &yl~ y&'Yl'Unl ... Sizi kalkacaktım. 

Aya3a kalkb. Baıiyle soğult bir rmı dütünüyor, itin jçindeıı çakamı- - Ent ••• Hepaanı biliyorum, otr-: pek ,-akında hakiki evladan te· Doktor Rauf Tuğrul, kendini bi-
selim verdi. Mela ha tin elini bile yordu. rendim... liili etmeme biç bir enııel ltalmıya· raz daha zorladı. 
• t.madan dıpn çıktı. Zavallı kadm Hele oğluna arp vaziyeti ne ola- - CUretimaen Clolayi !>ana JUd. caktır. . • _ . • • - Pekali öyleyse... Başka bir 
çıldırmıı gibiydi. Hiç bir ıey anlı- cakb) ... Ba feci qk hiklyeaine ni· detlenmediıüz mi>, likkiSizi lııa!ktta !llurıkdd h~j mevzua daha temas edelim. Zira 
yamamıtı. hayet verecek olan kati biikmü ona - CQrüyonunuzı Halimde ~yle te etm te ne a ar 1 bütün ihtimalleri mülahaza etmek 

Düşünüyordu; naaıl bildirecekti)... bir hiddet yok ••• BiWüa... . imifiın. ·• mech'uriyetindeyiz... Bürhancığım, 
Vehbi Feridunun bu ant aeğiı· Bedbaht baba. böyle serseri aer- Del.ilianla. ı~anlaı Rauf, heyecanini zaptetti. ~nin- evvelce tahmin etmediğiniz bazı 

mesi ne olabil:rdiL.. Bunun aebe- seri yollarda yürüdüğü nrada, C:lok· - J\h;. beyefen<li ••• Demeli lla· da derin bir çizgi basıl olmuıtu. tehlikelerin saadetinizi tehdit ettiği· 
hi > ... Anca~ bir ihtimal var... tor Rauf Tuinıl laboratuvarına .a:ir· atta her teYirnf.ı her -~ size - Pederinizi tekrar görmeden ni görseydiniz ne yapardınız>. 

Vehbi Fericlun, hayatındaki esra· mitti. A'aiatanı. ~ bir terilifde med)'UD ~lacaimı ••• -- --- - aize ~d cnabimı veremiyecei~· Delikanlı batını kaldudu 
n velev bir tarafından tahmin et· })azı ~zalar tartmakta, yeai tecrit· RauF'oaa 'elini uzatti.~ ~da ~le ~~rar vercW!t- ~ - MeaelaL. Ne olabilir) ... Böy-
miıti... Fifi bir, ıu aahte Suriyeli beteri için hazırlık' yapmakt.icli. - Şqet aizi menCI ·ettimie. m 181' cı.ı.. aoyliyecepn. le bir ıeyin mevcudiyetini tuavvm 
iki ... Derken bir üçüncü zuhur et: Delikanlı heaaplarç tam•v-lq .. de imama .... ._ederek hana mu· - ~Ol'Wlle wmdim. edemiyorum. 

- Taaavvuı ediniz ki size bir ha
ber verdiler: Cemiyetin hoı görme
diği bir vaziyet ... 

Gem; doktor, aaabiyetle: 
- Be.1i bir imtihana tabi tutmak 

iatiyorsanız, kestirme tekilde ıun• 
söyliyeyim: Siz ve babam bu iz:.di
vaca muvafı...ka~ ettikten sonra Aliye 
hanımla beni ayırmağa hiçbir ıe1 
mani olarıa= ... Herıeye hazırım, her 
müıküle göğüs gererim ... Buna dait 
size yemin ederim .•• 

Doktor Tuğrul biraz ferahlıyarakı 
- Peki, oğlum 1 - dedi. - Sizi 

böyle sılı:ııtndığım için affınızı ric• 
ederim. Fakat anlamak, öğrenmek 
istiy·,rdı...m. Şimdi büıbütün kani ol
dum ki, sizin gibi İnsanlar hayatta 
nadirdir. Bugünlük bu kadar elve
rir. Yalnız bırakayım: Çalııınız. Bi• 
raz daha sabır lazım. Bu teıebbü• 
her halde müsbet bir neticeye varr 
cak. Zira h<-pimizin arzularımız b• 
izdivaç etrafında birleşiyor. 

Üstadı laboratuardan çıkınca. 
genç doktor, kalbinde büyük bir se
vinçle yeniden çalıımağa başladı. 

Şimdi Rauf kızının yanına git
mek, onu Öpmek arzusunu duyuyoı
da.' 

(Arkut var) 
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Sofyada yağmur, dolu 
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istanbul defterdarlığından: 
Ankatnda maliye meslek mektebine ilse ve orta mektep mezunu olanlar-

dan müsabaka. ile talebe nlmacnktır. 
ı - Müsabaka. imtUıanma gireceklerin: 

A - 16 yaşnaan küçük ve 25 yaşından büyük olmamalan şarttıt. 
B - Askerlik çnı:;ında olanlnrın nskerllğinl ya~ veya askerlikle all-

ltnlan bulunmamış olmnk Hl.zımdır. cMüccceı olanlar kabul cdllmezlert 
2 - İmtihan cvveın yazılı ve sonra sözlü olarak yapılacaktır: 
İmtlhan progrn.mı: 
4'Hesap, Tarih, Coğrafya ve medent bilgiler» 
3 - Lise mezunlarının yazılı imtihanı 28/7/941 tarlhlne mUsa.dlf pn:ar

tesl günü saat 14 de defterdarlık binasında ve orta mektep mezunlannm 
ynzılı imtihanı 291'7/ 941 tarihine mü.sadlt salı günü saat 14 do kaza def
terdnrlıt binasında yapılacaktır. 

4 - Orta tahstll olanlardan mektebi muvaffalcyeUe bltlrenler 20 llra 
manş veya 75 lira ücretle, lise ta.hslll olanlardan mekebl bitirenler 25 lira 
maaş veya 85 lira ücretle maliye memuru tayin edllccektlr. 

5 - Mektebin tahsll müddetl 2 senedir. Talebelere, tedrisat ve staj 
müddetince mektep yntakhaneslnde veya Ankarada ve11ler1 nezdlnde Jı:ala.
caklarma göre yevmiye mukatifll ayda 20 - 30 Ura verlleceklr. 

6 - Müsabaka imtihanında muvaffak olup ta mektebe kabullerine MA
llye VckD.letince karar verilmlf olanlar lüzumlu olan vesalkle beraber def
terdarlığa nümuncslne tevfikan noterlikçe tanzim edimi§ bir kıt'a taahhüt 
senedi de vereceklerdir. 

7 - Yuka.rıdakl vasıf ve Jarlla.r dairesinde imtihana girmek isteyenler 
26/7/ 941 tn.rlhlne müsadlt cumartesi günü saat 13 e kadar blr istida ne tah
sll vesikası, nüfus cüzdanı ve 4,5 x 6 eb'adında 2 fototrafı hamilen Def
tt'rdarlığa bizzat müracaat ederek fotoğraflı kabul kartı almalan 11An olu-
nur. (5493> 

C. H. P. Kız ve Erkek talebe yurtlari 
Müdürlüğünden : . 

C. H. P. Kııı: ve Erkek talebe ynrtlannm bir senelik erzak vesaire lhU
yaçlan tapalı urt ile elc.slltmeye konulmuştur. 

ı - 21/'l/Ml pazartesi günü saat on beJte Unlverslte arbimdatl 
C. n. P. Ertek talebe yurdu binasındaki dairel mahsusada yapı18bttır. 

2 - Taliplerin yüzde yedi buçuktan muvalckat temtnatıannı adı g~ 
yurdun muhasebeelUğine yatırmaları şartbr. 

3 - Şartnameler her fk1 yurdun muhasebesinden alınabllfr. (5354) 

CAGALC>l;LU ÇlflE.. 
SARAYLAR BAHÇF.SlNDE 
1 O T cm muz perşembe günü 
akşamı kıymetli üstat MONIR 
NURETIIN ve arltadaşlannın 
klasik Halk türküleri ve yeni 
eserlerini büyük bir zevkle din
lemek fırsatını kaçırmayınız. 

Bahçemi~ tçKtstzolR müş
terilemizin istirahatleri temin 

••--• edilecektir. 1 

Yazın sayfiyelerde hoı vakit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
ıerisini okuyunuz 1 

• Bu ecri 6 hüyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuruı. 
6 Cildlik takimi 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
fevzi yeri: AKSAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzdı vinni İlkonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaa!ı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerindıı:n ıize yüzde 20 iıkon· 
<o vııpılacakhr. 

Fenni Sünnetçi 

AVNİ TÜRKCAN 
Aşı, enjek..oıiyon, kanlı, kansız haca

mat Ye pansuman J'apılır. 
Kabine: Çarşıkapı tramn7 duralı 

No. 99 Fenni sünnet~Uik. 

~ocuk analari ---
Babaları! 

ıYavruma ne hediye verec~.ı 
diye artık dOşünmeytntz. 1Jte 
ernnlyetıe seçebllece~lnlz gt\zel 

hediyeler 

Çocuklara Coğrafya 
kiraat1eri 

\':ıznn: Faik Sabri Duran 
50 kuruş ----

Tarih öğreniyorum 
Yazan: Ahmed Refik 30 Kr. 

Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 
Tel. 20681 

Yüzde 20 tenzilat kuponu 
Bu kuponu kesip &tparif mek
tubunuzla gönderirseniz kitap 
flatlertnden yüzde 20 tenzllAta 
hat tnzanırsınız. Slpari§ bedc-

lln1 o suretle hesap ederek 
!lbtıdertnlzl 

........ Uok~r ........ 

Bahaddin LQtfi 
Varnah 

OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastaııklan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı-
sında, Emir Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
rPJ 42203 

Fenni Sünnetçi 

Emin Fidan 
Kabine : Beflkta§ 

' ERiP apartımanı, 
Telefon : 44395 -
Evi: Sundiye İs

tasyon ~anı. 

TA T1L ESNASINDA 
ÇOCUKLARINIZI 

BERLiTZ 
Lisan Dershanesine 

Kaydettirin iz! 

Bir ECNEBİ LİSANI 
Öfrenlrler. 

Haftada 3 ders Ayda f Lira 
Bc~lu: İstikllil caddesi 294 

Or. A. As1m Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
·ve çamlann ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı. kadın, erkek 
her türlü hastalara açık huıuıt 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunu dinlendirmek ve neka· 
hat devrini geçirmek ütiyen· 
lere mahıua yegane müeaaese. 

Telefon: 42221 

cAKŞAM • netriyab 
MUHTELiF ESERLER 

Kuruı 

~adm uker oluna 
Necdet Rüştü 50 

ltalyadan Amerikaya 
naaıl uçtular M. Saffet 35 
lttihad ve Terakki tarihinde 
enar perdesi: Y akup Cemil 
niçin ve nasıl öldürüldü 

M. Ragıb 150 
Sinema yıldızlan {ciltli) 100 
Fı.zıl Ahmed 
Hitabeler, şiirler, hicivler 
vesaire 80 
Edeb~ hahralar 

Hüseyin Cahid 60 

2~ kuruşa tam bir roman eseri 

Dipsiz kuyu Vi-NQ 25 
Pempe pırlanta Vi-NO 25 
f kj cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 25 
Y.aracaahmedin esrarı 

Va. Nu 25 
Kı.rdeş katili Va-Nu 25 

Tevzi yeri: 
:.\KŞAM matbaası 

cAKŞAMıt karilerine mahım 
vüzde 20 tenzilat kupona 

KÜÇÜK İLAN 
okuyucuıanmız arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım, sahm, la
m itlcrindt! İş ve İşçi için is· 
tilııd .. t-dinil 

DeYlet Deniz Y ollari lıle&ne Umum 
MifdürlüğÜ llaiılari 

7 /7 /941 - 14/7 /941 tarihlerine alf mulit'elif lial· 
lara lialliacali vapurlarin isimleri, lialklt gün ~e 

saatleri ve Iiallia caklari rilitimlar 
Karactenk hattına - Salı 12 de (Tan), peroembe 12 dt (Kara.dentı:t' ve 

pazai'\ 16 da (Ollneysu). Galata nhtımmdan. 
Bartm hattına - Salı 18 de (Çanakkale), cumartesi 18 de (Anatarta>. 

Skkecl nhtımından. 
İDnlt hattına Salı 8 de (Seyyar), perşembe 8 de rthgen). Topliane 

rıhtımından. 
Mudanya hattma Pnzar, pazartesi.. s:ı.Iı 9.50 de. çarpmba, peJ1Embe, 

cuma. 16 da (Marakazf, cumartee114 de (Susl . 
Tekmil Mudanya postalan Galata nhtım.ınm Kara.
köy clhetlne yanaşır ve aynı mahalden kalkarlar. 

Bandırma hattına - Pnza.rtesı çarşamba, cuma 8 de <Sml. Galata nhtı
mından. Aynca çarşamba ve cumartesi. 20 de <Kon
ya). Tophane rıhtımından. 

Karabtra hattına - Salı ve cuma 19 da (Mersin). Toha.ne nhtımından. 
lmros hattına - Pazar 9 da (tİlgen). Tophane nhtımından. 

Çanakkale Hiye postan- Perşembe 9 da (8eyyar). Tophane nhtnnmdan. 
Ayvalık hatluıa Çarş:ı.m.ba 15 de (Bursa>, cumartesi 15 de (Saadet). 

Blrkeci nhtunından. 
imıir l el sürat Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
İnrıir 2 el sürat Perşembe 13 de (Tırhan). G!üata nhtımından. 

(5520)" ,, 
NOT: Vapur seferleri hakkında her türlll malilmat aşağıda telefon 

numaralan pzılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 
Galata Bq ACentelllt - Galata nhtunı, Umanlar Umum 4.23a 

Mldlirlülil binası altmda. 
Oal:ıta Şube • - Galata rıhtımı. Mıntaka Llman 4013' 

Relallğl binası albnda. 
Blrkecl • • Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 

.............. NAZARI DİKKATE: ............ .. 
Deri tüccarları ve fabrikatörler 

NAFTDLaNAFTALDN 
yerine kullanılır. 

Tahlll edilerek Naftalin ayannda olduğu teSblt edllml§tlr. 
Umunıl satlf depoşu: İstanbul Tnhtakale caddesi No. 66/ 68. Tel: 22269 
Ankara.da sat11 deposu: Yeni Halde No. 1/ 59 ki\ğıtçı Malunut Nedlm 

Tel: 2245. 

Tıp fakültesi dekanlığından 
7 Temmuz IMl tarihinden itlbarcn diş tababeti mektebi profesörlerin

den Dr. Ziya Cemli B. Aksoy tıırafından tekft.mül kursları verilece~fnden 
arzu edenlerin kayıt olmak üzere diş tababeti mektebine mürcaatlan. (5451) 

1 İstanbul Beledivesi ilanlari 1 
Taksim meyda.nlle Taksim bahçesi arasındnkl İnönll gezlsl yollarının is

tinat duvarlan ve teferruatı inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
rr.uştur. Keşif bedeli 78477 llra 92 kuruş ilk teminatı 5173 lira 89 kuruştur. 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel. husus!, ve fennt şartnameleri, 
proje ke.5!! h~dsaslle buna müteferrl diğer evrak 392 kuruş mukabilinde 
Belediye Fen Işlett müdürlüğünden verilecektir. İhale 18/ 7/ 941 cuma. günü 
snat 15 de daiml encümende yapılacaktır. Taliplerin Uk teminat makbuz 
veya. mektuplan, ihale tarlhlnden sekiz gün evvel belediye fen 1.!Jleri mü
dürlüğüne müracaatla aln.enklan fenni ehliyet ve 941 yılına ald ticaret odası 
vesikaları, imzalı şartnn.me ve kanunen lbrazı Jl'ızım gelen diğer vesaik ııe 
2490 numaralı kanunun tarltntı çevresinde hazırlayacakları tekli! mektupla
rını lhnle günü saat 14 e kadar dalml enclimene vermeleri lll.zımdır. ~5252• 

Istanbul sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan: 

Clnsl Azı Ço!nı M.Fiyııtı M.Teminatı MüCMeseler 

Ekmek 40,000 45,000 12.75 430 32 Şişli çocuk hastanesı 
lt 50,000 70,000 lt 669 40 Sanatoryum Heybeli 
:ıt 50.000 60,000 • 573 75 Nümune hastanesi 
• 20,000 30,000 • 286 90 Sariye hastanesı 
:ıt 10,000 12,000 • 114 75 Kuduz tedavi müessesesi 

İhalesi: 9/7/941 çarşamba saat 15,30 

Mutbak yu-
murtası 60,000 120,000 2 180 T. Talebe yurdu 

• 30,000 lt 45 15,000 
İhalesi: 91'71941 çarşamba saat 16,30 

Emrazı sariye hastanesi 

1 - Yukarıda yazılı mü~eselerin ekmek ve yumurtaları 91'7/ 941 tarihin· 
den itibaren blr ay zarfında pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ekslltme için çarşamba ve cuma günleri 13 den 15 e kadar Ca
~aloğlunda. Sıhhat rnüdürlüğUnde kurulu komisyona gelmeleri. 

3 - Isteklllell ekmek ve yumurta şart.namelerini her gün komisyonda 
görebilirler. 

4 -· i.steklller 2490 sayılı kanunda yazılı veslkalartle 1941 yılı ticaret 
odası veslkası ile komlsyona rnUrncııaUan. (5465) 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİM SlRKEn 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelenamesi 

2292 Numaralı l 0 / 6 / 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmt Gazete) 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 
l .250.000 İngiliz Lirası İhtiyat akçeıi: 

MISIR. 

Türkiyenin batlıca Şehirlerinde 
PARlS. MARSIL YA ve NlS' do 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

KIBRIS, YUNANiSTAN. İRAN. lRAK. FlLlSTlN 
ve MAVERAYI ERDÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lül>nali 

Filyalleri ve bütün Düııyad" Acenta ve Muhabirleri varcllr. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabi cut ve mevduat hes:ıplan küJ&dı. 
Ticari krediler ve vesaikli krtodiler küıadı. _ • 
Türkiye ve Ecnebi mcmleketltor üzerine ke§İde acneClat iılContoıu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat. altın ve cmtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet p.rtlarıni haiz kiralıi 
Kasalar St'rviS: vardır. 

Piyasanın en müıait ""!tlarile (kuml:Narah vt( • 
kumbaraa,z) tUMTUf besaplarl açahr. 

'1 Temmuz 1941 

1 
T. 1 Ş B A N KAS 1 

Küçük taaarrul lieaaplari 1941 ikramiye plan'ı 
KEŞ iDELER: 4 Şubat, 2 Mayurr, 1 Ağustos. 

3 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAMiYELERİ 

ı adet 2000 Liralık = 2000.- Llr2t' 
3 ,, 1000 .. = 3000.- ,, 
2 " 750 " = 1500.- " 
4 " 500 " = 2000.- " 
8 ,, 250 " = 2000.- " 35 ,, 100 " = 3500.- " 80 ,, 50 ,. = 4000.- " 300 ,, 20 " = GOOO.- " 

Matbuat Umum Müdürlüğünden 
Radyodifüzyon müdürlüğünde münhal 25 Ura maaşlı kütUphne memur" 

lu(tuna. Ankarada 14/ 7/ 941 günU saat 16 da yapılacak imtihanla bir meınut 
alınacaktır. 

TallpJerin lise mezunu olmaları ve blr ecnebi lisanına vakıf bulunmatafl 
şarttır. İmtllıanda müsald şerait arzcdenler arasında ikinci ve bir lıse' 
bilenler tercih edllecekt.lr. 

İmtihana iştirak edeceklerin memurin kanununun 4 üncü maddesinde" 
ki vesalkle 14/7/941 tarihine müsadl! pazartesi günü saat 12 ye kadar umuıf 
müdürlüğ'e mürncn.aUan. (3872) (5386) 

il Devlet Demiryollari ve Limanlan lıletme · 
Umum idaresi ilanlari 

Çerkesköy lokomotif deposuna lkl sene zarfında vürudil tahmln edlle°-
11,000 ton maden kömürünün vagondan yere tahllye ve lstlflle aynı mlkdaf 
kömürün yerden maklna veya vagona tahmlll Işl açık eksiltme usullle mil" 
nakasaya konmuştur. 

Beher ton kömürün muhammen tahliye bedell 20 kut'Uf ve tahmlll ıf 
kınu~~ • 

Münakasa 18/7/ IMl cuma günü saat ıı de Slrlceclde 9 İ.fletme blnasıO"' 
da A. B. komisyonu tarafından y::ı.pılacaktlr • 

İsteklılerin aynı gün ve saatte 288.75 lira teminatla ve t.a.nunl ves~ 
larla beraber komisyona müracaatıan lft.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verllit. (5399) 

TtlrkiJ'a Otlmhuriyatl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu§ tarllıl: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tlirk uruı. Şube n 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 Ura ikramiye veriyor.~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarinda en 
az f>O Ur~sı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki pJAiıa 
göre tkrnmlye daı:tıtılacattır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 11.ralık 5,008 Ura 
' • 500 • 2,000 • 120 • '° • f,888 • 
4 • 250 • 1,000 • 160 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan qalJ 

rFiı;m!yer.lere ikramiye cıktı~ takdirde % 20 fazlaslle ve?llecettır. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 birincikinun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık, Yorgan, Yatak kullanmak hr.rn kesenize ve hem de 

s,ı:::::~ı~~ BiR KUSTüYU YASTIK 1 LiRAOIR 
Yastık 7organlan da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar 

Ömer Balı oğlu KU§ Tüyü Fabrikası. Telefon : 23027. 

•• • Beyoğlunda satış yer1t Beyoğlu Buı·sa Pazarı 

yet 

Sene 

suı 

ley 
bu 
nı 


