
Adapazarı seylabında 
• 
ınsanca zayiat yoktur. 

Yalnız 9 koyun k~~bold~ 

Bekir SıUu Kunt'un Hikiyeleri 

HERKES KENDi 
HA YATINI SEVER 

Realist edebiyata güzel bir örnek olan ve az 
m.lktatda basılan bu kitapta altı büyük hıkAye 
vardır. 

Fiatl 50 kuruş. Kitapçınızdan arayınız. 
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-========~~~===========~========~~====== 
Bugünkü vaziyetimiz bize 
dünkünden daha zor şartlar 
ve vazifeler yükletiyor. 

-:ünya birbirine girdi. Düne Muhterem Başvekilin Millet 
~~r, politika küllerinin örtülü Meclisindeki son beyanaiıncıa bu 
'1n 1ğu ~n ve ihtiraslar, insanlı- noktayı tebarüz ettiren satırlar, 
h.nı ş ~dıye kadar hayaline sığdı- isti~balin siyaset ilminde yer 

en a ğı tahrip vasıtaları peşin- tutmaya namzettir. Dr. Refik 
t>en' memleketleri ve milletleri Saydam'ın dediği gibi: «Tl ev
l!tiş şan etti. Dünkü dostların velden beri takip ettiğınıiz siya
Ütiş:~ ol~uğunu gördük; fırsat sette hiç kimseye dokunan bir 
bikl . çe duşmanlnnn el ele ver- cihet olmadığını gösteren sözle

enn1e şahit oluyoruz. Süktln- rin, muharipler arasında bile bir 
ve stikrar d- . • er gü .• sız unya ortasında fikir vahdetine vesile teşkil etti-

r end~un yannını daima artan ğini ve bunun dünya mukadde
r seı:: iç.inde bekleyen insan- ratı için hayırlı bir alamet oldu

~eleceği etin nereden ve nasıl ğ'unu ehemmiyetle zikretmek ls
tuyor. ~e~llmemek acı~le kı-:ra~ terim.ıı 
aratıyor yerde bugun dunu Bu iddianın doğruluğunu ispat 
Yor fcd~~ahruıniyetler çoğalı- eden belAgatu vesika bizzat bu 
Yor: rlıklara hudut kalını- sözlerin muharip m;mleketlerde 

Bu kızgın .. uyandırdığı teslrdir. Filhakika, 
8erinliğ"ni çal ortasında vaha Başvekillmizln nutku, İngilterede 
lllernle~et :~~af ~za edebilen bir olduğu gibi, Almanya ve 1talya
<1an korudu ... · Tü~klye. Kasırga- da, Fransa ve Rusyada ayni hoş
S!nde, norma~ mutevazı bünye- nutıuk seslerile karşılandı. Bir 
tının 

8 1 
sayılabilecek haya- memleketin siyaseti etrafında 

eyr nf bazın d • 
Sihrini keşf t . a an yaşamak birbirine en zıt, en düşman mu-

.. 
\ 

~etin kurt e 
1 
mıştir ... Bu sihir, en hitlerde husule gelen birlik kıidar, 

tloğınuş blr ud ~ mucadelesinden bir nutuk rnünasebetile tezahür 
kuvvetli dü .evletin Y1nni yıllık eden bu muvafakat beraberliği, 
ahlakında rü~t, samhnt siyaset böyle bir devirde misli görülme-
olınadan evv ~undemlçtır. Harp mfş bir fevkalft.delik teşkil eder. Moskovada sığınak haline getirildiği bildirilen yeraltı şimendifer 
kasını ke e knasıl, mazi ile ala- Türkiyenin siyasette tatbik et- lstasyonlanndan birinin medhall ve içindeki koridor 

~erdikleri~~ere • çektiklerini ve tiği bu ahlft.k yeniliği, sırf ferdt ==::::m:=------=====-=---=======--==-=-=--=-=-=--
~n ve intik:nutarak, yüreğinde bir hfı.dise midir. bundan ısuraae Sov"et beton lslanda' da 
dlrmek kudre~ tduyguıannı din- eden, yalnız kendisi midir? Böyle T 

içten bağıı k 1 n buimuş. sulha bir görüş sathi olur. Milletlerarası Amerı·ka 
herkesıe dosta~ v~ bu yüzden\ınünasebetıerde görülen derin istihkamların• 
sonra da hl geçınmışse, harpten btıhran, a.hl§.k mefhumunun, bu 
rek, hiç b" ç bir emel beslemlye- hayata, mllll cemiyetler vicdanm- J ı.. . b ı k etleri ttıiyerek l~ fırsattan istifade et- da olduğu gibi, nüfuz edememe- aa munare e er uvv 
asil Vaka Iı mseye Alet olmadan sinden ileri gelmektedir. Beynel
et~eyi bi; işbenU~ni muhafaza. milel hayata, sadece menfaat ve 
Yenfn tatb~ tir. Sıyasette Türki- ihtiras h!kim olmuştur. Bu mü
net1ceyı ett~ğt bu ahl!k o nasebetıerde ah18.ka yer verilıne
~ğaılaşa:ennı?,tır ki birbirlerlle miştir. 
dost olabflmt dluşmanıar bizimle Necmeddin Sadak 

şerdir. (D 
- evamı sahife 7 ıütan 4 de) 

Bukovina 
• 
ışgal edildi 

Rumen h"k" d d u umeti istir-
a. d olunan arazinin 
ı aresile meşgul 

Mısıra el 
koyma kararı 
Kararname baıka vila

yetlere de teşmil ediliyor 

C Ankara 8 (Telefonla) - Mısıra 
e~nauti alevler • . d el koyma hramamesinin liazı vila· 
dır H ıçın e- yetlere daha teşmili hakkında yarın 

'Min k er!za, Celle ve (bugün) bir kararname çıkacakbr. 
a. fehırleri tamamen El koyma b.rannın teımil edildiği 
ım.ha ed"l • t" mıntakalar tunlardır: 

1 mıf ır Samsun, Ordu, Cireson, Trabzon, 
Bma 

8
- Rize ve Çorum vilayetleri. Balıke.\ir 

~lrnan ~ (A.A.) - Rumen ve vilayet merkezi ile Balya, Manyas, 
l;n Buko~~lar. tar~fından işgal edi· B~rh_a~iye, Gönen~ Susığırlık, Koca· 
~ıdir. Muknanın nufusu 500.000 ki· eh vılayet merkezı ile Hendek, Ka· 
davy.. adderatı nsırlarca Mol- rasu, Kandıra, Bursa vilayet merke-
:ı.. .. Prensı · w· b · ·ı l 1 Pu nüf I 

7 
ıgıne ağ!ı kalmış olan zı 1 e negö , Karacabey ve Mustafa. 

,Ya ba .. ~ d ? 5 te büyük Romanya· kemal paşa kazası. 
AVuatg an ıgı 1918 tarihine kadar A "k-~--.-d- D • 
tu·· 

1
.. uryııya aitt"ı 8 1 h merı a yenı en anı-

r u ad l · u eya et er 
tak geç a et mefhumuna aykın ola· marka vapUl'larini 
tirnatorn:n iİeeR Moskovanın bir üt- müsadere etti 
tır. omanyadan ayrılmış- V.aşinıton 8 CA.AJ - Amerika 

Buk . Blrle,şik devleUcrl bahriye komisyonu 
olrnalc:Jovınada Ukraynalı ahali çok ye!.llden Danimarka yük vapurlarının 
tnaa a beraber Ruslar hiçbir za. m\lsadere edildiğini ve bunların Pa
f ehenımi · b" . slfık denizindeki ticari seferlerde kul
a:z:.Ja bir e yetsız ır ekallıyetten lnnılaca~nı bildirmiştir. Bundan ev-
Şi . ş Y olmamışlardı. vel de 8 Danimarka vapuru müsadere 

3 günde 142,000 Sovye't Japon mahfilleri, Alman-
aıkeri esir edildi ya ile Amerika araiinda 

harp ihtimallerinin 
Podolesk- 'Mo~ilel iatika- birdenbire arttıği likrinCle 

metinde Alman taarruzu 
Clurduruldu 

Ostrop'dan Ukraynaya 
kadar muliarebeler 

gece de devam ediyor 

Y etilburun, Maderf· ve 
Aıor adalarinin da İşgal 

edilmesi muhtemel 

v .. ingtom. 8 (A.A.) - Vafing· 
tonda, lalandanın iıgalinin, B. 
Knox' un, denizleri nazi denizaltı ve 
konanlarından kurtarmak için Ame-

& r 8 CA.AJ - Alman k.ıtalan, "ka donanmuının kullanılması ta
Sovy~t müstahkem hatıannı dün ş!- lehine, her tedbirden ziyade yaklaı· 
:nal mmta.kasında da yarmı.şlardır. 15 tığı kanaati mevcuttur. 
saat devam eden şiddetli muharebeler Mü,.hitlere nazaran, iıgal çok ıu· 
Mlceslnde birçok eslr alınmıştır. Bu mullü bir tedbir olup Y eıilburun, 
esirler arasında blUuı.ssa_ uzun müd- Asor :ve Dakar'a karıı alınacak ay
det mukavemet eden guzlde kıtalar nı tedbire bir başlangıç teşkil ed~ 
vardır. bilir. Bu haberi alan lyan lzaaından 

Bertin 8 (A.A.l - Prlpet bataklıkla- B. Pepper şöyle demittir: 

:ın B=: :ı-::=~1~1~~l:rı~ c~ğer Reisicümhurun da Hitlerin 
olduğu kadar süratle stalln hattına Y eşılburun, Mader ve Asoru alac_a· 
çekilmekte olduklarını Alman tadyo· ğma dair deliller varsa, buraları ır 
su bildirmektedir. Bu kuvvetler mü- gal etrr.eğe hazır olmalıyız. ,, çünkü 
temadlyen Alman seri müfrezeleri ta- biliyoruz ki Hitler buralarını ancak 
rafından taciz edllmek:e ve Stu~ pike taarrm: niyetile alır.> 
tayyareleri tarafından dalıni hucum- Siyasi müıahitlere nazaran bu 
lara maruz kalmaktadır. Ru., asker- l db. t" • d Almanlar lslanda 
lerlnden pek cüzt bir kısmı asıl muka- e ır ne ıceeın e 
vemet hattına vaı:abllmlşlerdlr. ile münr.kaleyi kesecek . olurlarsa 

Asri müdafaa mevzileri etrafında Amerika deniz kuvvetl~rıle m~ha· 
çok sert muharebeler vukun gelmekte- rebe kaçınılaır.ıyacak hır mahıyet 
dir. 154 Rus tankı tahrip edllmlş ve alacaktır. 
muhtelif çapta ıoo Rus topu Almanla- «Amerika harbe doğru 
rın eline geçmiştir. b"•yük• b" d ttı - . . u ır a ım a ıt 
Yeraltı dehlızlerınde Şangbay 8 (A.A.) - Bir Ame· 

muharebe rikan gazete muhabirinin Amerikan 
kıtalarının lalandaya ihracı hakkm-

Berlin 8 (A.A.) - D. N. B. ajansının d d w l J k • .. 
salAhlyetii bir: m&nbadan öArendiğlne .~ .~or ugu sua ~ apon aıı erı soz· 

BU SABA.BK.İ 

TBLGBAPL•a 

Bu sabahki 
Sovyet 

harb tebliği 
Her tarafta çetin 

muharebeler 
devam ediyor 

Sovyet tebliğine göre 
Alman - Rumen kuvvet

leri Prut nehrinin 
öte taralına atıldi 

Moskon 9 <RadJol - Bu .sabah 
ne§redilen Sovyet harp tebliği: 

Ostrov, Polotsk, Novograd Volln 
mıntak&larında çetin muharebeler de
vam etmektedir. Sovyet kuvvetleri, 
topçu, tank ve hava. kuvvetlerinin 
ynrdun.lle mukabil taarruzlar yapmış
lar ve Alman llerlleyi.şlni önlemişler-
dir. 

Cenubi Afrika 
kuvvetleri 
Mısırda 

Maretal Smuts latalara 
bir nutuk İrad etti 

Pretorya 9 (A.A.) - (Bi!.C.) Dün. 
akşam resmen bildlrlldlğlne göre Ha~ 
beşistan seferine muvaf!nkıyetle iftl
rak etmiş olan cenubi Afrllı:a kuvvet
lerine mensup kuvvetll bir teşekkül 
şimali Alrlkaya varmıttır. 

Haber verildiğine göre bu kıtnatın 
hareketinde cenubi Afrika blrll~i rel· 
sl mareşal Smuts askerlere bir hitabe 
lrad ederek mllletln cesaretlerine ve 
ka.hramanlıklarma olan ttlmadlDI 
izhar etmiştir. 

Sovyetlere 
Amerikan 
yardımı 

Rusyanın harp malzeme
si almak hususundaki 

talebi iyi karıılandı <>strov mıntakasında dün sabahtan
beri şlddetıl muharebeler devam edi
yor Sovyet kuvvetleri muvaf!akıyeUl 
mukabil taarruzlarda bulunmuşlardır. Vqington 9 (A.A.) - B. B. C.: 
Alınanlar yaptıkları taanıızlarda a~r Hariciye müsteşan B. Sumncr 
zayiata uğramışlardır. Wellca, Sovyet Rusyanın Birleşik 

Dvina nehrinin şimal sahlllndeki Amerikadan harp malzemesi almalt 
mıntakayı temizlemeğe çalışan Al- hususunddd müracaatı pek iyi kar
ın.anlar, kıtaatımız tarafından pek şıland:ğına söylemiştir. Sovyet Rut-
.şiddetll blr mukavemete uğramışlar- ·· tl d • • · d 
dır. yaya sura e yar ım ıçın ıcap e ee 

Polotsk mıntakastnda Batkoviç üze- tedbir!er alınmak üzeredir. 
rlnde mevzi tutan düşmanla ştddetll 
muharebeler olmaktadır. Novograd 
VoUn ınıntakasmda, Almanların kuv
vetu tank hücumları geri püskürtül
mültür, Bu mıntakada a~ır ~rpışma
lar<levam edlyoc. 

Mogllev mıntakuında dün çetin 
tank ve piyade muharebeleri vuku 
bulmuştur. 

Besarabyada Sovyet kuvvetleri Balçu 
mmtaka.sında Alman - Rumen kuv
vetlerine karşı mukabU taarruza ge
çerek düşmanı karma kanşık Prut 
nehrinin gerisine atmışlardır. Düş
man sllD.h ve techlzat bırakmıştır. 

Murmansk, Kanadala.tsa mıntaka
sında kuvvetlerimiz, topraklımmıza 
giren düşman ne çarpu;rnap devam 
ediyorlar. 

Sovyet tayyareleri, düşman hava 
meydanlarına, düşman maklnell kol
larına, tecemmü merkezlerine muvaf
fakıyetll hücumlar yapmıştır. 56 d~
man tayyaresi tnhrlp edilmlttlr. Zayi
atımız 4 tayyaredlr.Şlmal donanmamız 
tayyare kuvvetlerinin de yardımUe bir 
noktaya asker ihraç etmlftlr. 

Hangoe mınta.kasında, Sovyet top
çusu, iki dü.§Il'l.an kolunu imha. etmt.,
tır. 

SOvyet tayyareleri Tuna nehrinde 
~düşman gemisine isabetler kaydey~ 
leml4ler ve yangın çıkart.nuflardır. 

B. Stalin İngiliz aefirile 
görüıtü 

Londra 9 (A.A.) - B. B. C.: 
Moskova radyosuna göre B. Stalin, 
İngiliz sefiri B. Crippsi kabul etmiş 
ve kendisiyle bir saatten fazla gÖ· 
rüşmüştür. 

Acores adalarile 
Dakar'ın da işgalini 

istiyorlar 
Bütün Amerikan gazete

leri, İslandanın İşgalini 
tasvip ediyorlar 

Nevyork 9 (A.A.) - (BB.C.) Rcuter 
muha.blrinln işarntına göre Amerika 
gazeteleri hükümeUn İslancla ndasına 
asker göndermesını müttefiken tasvip 
ediyorlar. Hatta bazı gazeteler. B. Ro
oseveltln !cab eden şeyi ta..-namen 
ya.pmadı~ını ileri sürerek Açores ada
lnrile Dakann 4ıgalln11steyecek kadar 
ileri gidiyorlar. 
Vaşlngton Post dlyor kl : cB. ııooae... 

veıt nazilere bir darbe lndlrmekt.lr. 
İngilizlerin yülcünü hafifietecelctlr.• 

Nevyork Post gazetesi de diyor kt: 
ıB. Roosevelt tarafından alınan ted
bir, A.nl ve sebebiyet verllmemif biJ' 
taarruza kartı mükemmel bir t.eml· 
nattır.• 

Amerikamn harp 
gayretleri 

Vqincton 9 (A.A.) - (B.B .C.l Ame
r!ka, mütezayid bir süratıe harp gay
retıerl.nl hızlandırıyor. Şlmdl, hilkil· 
met namına. ,31 fabrika harp malze
mesi yapıyorlar, Bahriye nezareti. ye
niden 485 milyon dolarlık fevkalAde 
tahsisat istemek için bir kanun iliyi· 
h::ı.sı hazırlamıştır. 

................................................................................ 

edil rndı Bükreş hükumeti istirdat edllmlştl. 
en ara:z:.· . "d ·ı =========~==== lnalct d ının ı aresı e meşgul ol- ... •-

\>alilea ır. ~ıgal edilen iki mıntakaya .ma. k a ~ I e ra 

göre, stalln hattına karşı ileri hare- cusu yarbay Akıyama cevap olarak 
ketlne devam eden bir Alman piyade demiştir ki: . ... ' 
kıtası düıman lst!httAmını işgal ettiği Amerika bu hareketile harl>e doc· 

\ra:z:.if :ı t~>:•n edilmiştir. Ve bunlar 
)°orla.r.cnBn başına gitmiş bulunu· Asıl tasarruf: /yi 
.l:ı:ada •. esarabyaya da dört beş pi§irmek! 
)isinin n rnu.r.kkep bir hükumet mec-
'1rnurn•Yar1~ımile idare edecek bir Bir karümiz yazıyor: 
lia, int~kva 1 tayi~ edilmiştir. Bu mec- •w~Ekmeklerin içi hamur. Yenme
Ça .. • al devrı müddetince olduk· dıgınden atıyoruz. Tasarruf edelim 

.. enııı aal'h" ı d k d-L f caktır a ıyet ere malik buluna- er en L.Da azla zaranmız oluyor. 
B· · • Mesela ben eskiden 250 gramlık 

lcl ıdrkaç güa devam d •. d bir parça utihlak edet'ken ,imdi 
er c B k e en muca e- k b ki • . • • • . rn· . u ovina k k k a u arını yayıp, ıçını atacağımı 

İçiıı~r. Cernautinln çb" ~1 ıntı 
1 
ç~ - nazan itibara alarak 362,5 gramlık 

tnın sedir Ve ahalinin ırb"" ·~~ki b~ evk er parça alıyorum. Yalnız ben değil, 
rı. ovy uyu ır ıs· b" k k. h . . "u et rnakıı 1 f d ırço ırr.se amur ıç yerme ekme-

sv ... .... 1 .. • m arı tara ın an ~· k b - • · 
Jt,i••' ... •••· .... ı. 1· ı:ıı - · b d'I gan a ugun:. tet'cıh edıyor.ıt 

" ı . eı,y,. ıc ar e ı · Hak.ki f • • . • U»c •• •. ı ~ tasarru , ıyı P'!_ll'lnek uıu-
Y~ »Nıife ._ .. lunu l..'Cf. etmekte o~ söre, 

• suıwı 3 de) ..ı Jlıtlıa•vd' -

sırada. bu lstUıklm müdafllerlnln sl- ru büyük bir adam atmııtır. 
~ kol!1iserleri tarafından kalenin Sözcüye göre VlaClivoıtoka Ame· 
ıçinde killtlendiklert ve bunların ken- "k h malzemesi çıkarılmasının 
clJlerinl feda etmeğe mecbur edildik- rı an arp ~ ih . 
teri görülmüştüt Japonyayı harbe kanıtırması ti· 

· ' mali vardır. 
(Devamı sahife 7 sütun 5 de) (Devamı sahife % ıiitun 2 de) l 

. -- ~ 

KOllUŞAN MUMYALAR 
Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

Yavuz Sultan Selim ehramlar önünde 
Cumartesi günü baıliyoruz 

~ Baba, bwılar hangi devlet? ••• 



8ahJ1e 2 

Diin Geceki ve Da. Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Bertin 8 (A.A.) - Alman orduları 

lı:ıskumandanlığının tebll~i: 
Şark cephesinde harekfıt plan dai

resinde devam etmektedir. IngJltere
Je karşı muharebede Alman hava 
:tuvvetıerlne mensup mühim teşekkül
kr dun gece Jyi şartlar altında Stam
ton llmnnındakl askeri hedefleri bom
t:ıl:ımışlardır. A~ır c;:ıpta lnfılak ve 
blnlerce yangın bomb:ıI:ın :ıntrepo-

Moskovada 
pasif müda
faa tertibatı 

Sovyet istihbarat bürosu 
reisi çocukların çıkaril
ması mecburi olmadığını 

söylüyor 
hırda, doklarda ve iaşe bakımından --
ehcmmlyctli rnbrlkalarda büyük ha- Londra 8 (AA.) _ Reuter 
mırlar yapmış ve birçok büyük yan-
gınlar çıkmıştır. ajdnsının Moskovadaki hususi mu-
Diğer hava taarruzları Portsmouth habiri bildiriyor: Sovyet istihbarat 

Te Magete llmanL-ın tesisatına tevcih bürosu rt..İti B. Lozovvi. sorulan bir 
edilmiştir. suale cevaben Sovyet hükumetinin 

Bir gemi kafilesine dahil lkJ büyük Almanlara nefes aldırmak niyetinde 
ticaret vapuruna Magete'in şarkında olmadığına iııaret ederek cephenin 
t.omb:ılar isabet etmiştir. 

Alman .savaş tayyarelerlndcn mü- bir doğru hat üzerinde bulunmadığı-
zekkep mühim bir teşekkül, 6/'l tem- nı, zigzaklar teşkil ettiğini ve bu zig
muz gecesi Iskenderlye deniz üssüne zaklar arasında seyyar kuvvetlerin 
taıırruz etntlştlr. Bir sabit vinç ile harekatt:ı bulunduklaımı tebarü& et
(ok mühim diğer Uman tesJsatı ve şe- tirmiıı ve demiııtir ld: 
lıırde bulunan askeri hedeflere bom- • ı.. ı "' 
balar isabet etmiştir. Büyük yangın- Bı:- Alman ıı;ıtası aurur. a~rm?.z 
lar muşahcde edilmlşUr derhal tarafımızdan mukabıl hır hu-
Manş sahlline vuku bulan truı.rruz cuma maru:ı: kalmaktadır. Netekim 

teşebbüslerinde, dün hava muharebe- benzini bitt;ği için duran bir tank 
Jeıinde ve deniz topçusu tnrarından kolu derhal Sovyct kuvvetlerinin 
11 düşman tayyaresi düşürülmüştür. hücum:ına uğramı~tır. Sovyet kıta-
2 Alman tny!aresl kayıptır. lan bu tanklardan bir çoğunu ben· 
Duşm:ın <!un gece Garbi Almanya- . .. b • 

nın muhteli! yerlerine ln!llAk ve yan- zınle' yakJru§tır. On heıı gunden erı 

Adapazarı ve Borsada 
yağmurların zararı 
Adapazarında sular çekildi, tahliye 
edilen köyler halkı evlerine d6nclüler 

Adapezarı 8 (Akşam) - Ada- ı gelen sellerin li'azı mahsuller üzerin
pazarı ve civarını sular bastığını bil- de tahribat yaptığı bildirilmektedir. 
dirmiııtik. Salahiyettar makamlar bu Öğrenildiğine göre Cökdere, De
sel hadisesi etrafında ııu malumah liçay, Balıklı ve Nilüfer suları bilhas
verrnektedir f sa Hasaköy Canbazlar, lsabey vak· 

Üç dö:-t gündenbe~ devam eden fı, Adakale, Dikencik, Papazoğlu, 
sürekli yağmurlar Mudurnu, Cale· lğdır, Osmanlı, B~ra'kfakıh, Kızıklı
yan çaylarını taşırmış, her iki çayın penayız ve Köprül>aııı köy ve çiftlik
civarında bulunan beıı köyü ıu isti- !erindeki tarlaları iııtila etmİ§ bulun
la etmiııtir. Bu köylerden birinde 1 1 maktadır. 
koyun sulara kapılarak telef olmu~ Sulann bu köyler mahsulatı üze
ve köylerden birinde 9 ev sulann rinJe çok büyük zararlar yaptığı an
istilası üzerine tahliye ettirilmiııtir. laşılma~tadır. 
Bu köy halkı daha yükselde bulu- Vdimiz, yaninda jandarma ko· 
nan bir lröye nakledilmiştir. mutanı ve su işleri mühendisleri ol-

Su tehdidine maruz lcalan diğer duğu halde dün sabah suların isti
köyler halkı da derhal yüksek mev- !asına maruz kalan 1>u ııahalara gi
kilere çılı:arılmıııtır. Sular liugün çe- derek mallallin.Je tetkiklerde bulun• 
kilm~ğe t:;aşlamış ve tahliye edilen muııtur. Suların tehC:ıidine maruz fa
köyier halkı evlerine dönmüşlerdir. lan köyleri kurtarmali ve taşan de
Bazı menfez ve köprüler hasara uğ- relerin tahribatinı önlemek için bu· 
ramış ise de derhal tamirine başlan- radan ve civar köylerden bu mahal
mış ve geçitler temin edilmiştir. Ça- lere kafi Jerecede amele gönderil
ta' köprü mcvltİin.de ııular 25 santi- mistir. 
metre lta'dar yükselmiı. Sakaryada istilayı. uğrayan l>u lcöylerCJe in
tuğyan eser! görülmemiştir. Ekinler sanca ve hayvanca bir zayiat yoJc iıe 
fazla hasar görmemiştir. de mahsulün tamamen mahvolduğu 

Bursa da 

lskenderiye
ye ve Kıbrısa 
hava taarruzu 

Bir tayyare gemisine 
iki bomba isabet etti 

Kıbrıs hava meydanına 
üç akın yapıldı 

Berlin 8 (AA.) - AJman tay
yare teııekküllcri 6 temmuzda tek· 
rar lskenderiye limanına yapbkları 
hücumda bir sahih havuzu tahrip et
mişl~rdir. Bir Britanya tayyare ge
miııine de isabet vaki olmuıtur. 

D. N. B. nin bildirdiğine göre, 
ıiddetli bir hava dafi ateşine rağmen 
Alman savaş tayyareleri, limanda 
yatan tayyare gemisine isabet kay• 
detmcğe muvaffak olmuılardır. 
Ağır çapta bir bomba tayyare gc:mi
ııının teknesini parçalamı~ ve bir 
ikinci bomba da geminin ön tarafı
na isabet etrr.iştir. Tayyare gemisi 
derhal yan:ı yatmıııtır. 

Orta çapta başka bombalar sa
hih bir havuzu tahrip etmiştir. De
polarda, emti- garlarında ve İsken• 
deriye şehrin.in diğer bazı mahaJle
rinde yangınlar müşahede edilmiş
t:r. 

Alman tayyareleri salimen üsleri· 
ne dönmüşlerdir. 

Kıbrisa hava akıni 

ALi ile 
Tramvaylardan biri.

mevkii kaldırmak 
<loğru mudur? 

Ali - Okudun mu~ Bay f'I' 
dir Nadi, tramvaylardan biri 
mevkileri:ı kaldırılmasını ta~s"lc 
ediyor. Dünyanın her tarafınO 
şehir nakliye vasıtalarının t~ 
sınıflı olduğunu; bizdeki biriot' 
lerin B-lçikalı mefsuh §İrket '! 
rafından, halkı istismar için ;r 
das edildiğini ileri sürüyor. 

gın bombalan atmıştır. Sivil halk am- devam edeıı muharebe eıınasında 
mnd:ı olüler ve yaralılar \'ardır.Bllhas- Almanlann daha evvel 22 ay iç1nJe 
sn Kolonya ve Mlnster'de iskan ma- verdikleri zayiattan fazla kayıpları 
hallelerlnde pek büyük hasarlar ol- olmuştur. S:>vyet - Alınan harbi baıı· 
mu0 tur. Gerek bu taarruzlar esnasın- Jamadsn evvel Almanlar insanca 
da, ger~k geceleyin Calıı.is mıntaka- zayiatlc..nmn 300 bin olduğunu söy-
ı;ında duşmanın yaptığı taarruz teşeb- . 1 l .1. 1 • b · 900 B 8 (A A ) D 1 
bü !erinde 16 İnglllz tayyaresi düşü- ~ııı er, ncı ız e~ ıııe .u za~ıatı ursa . . - evam ı su· 
rülınu tür. Bunların 13 {i gece avcı- hın olaral: tahmın etmışlerdı. Alman rette yağan yağmurlardan husule 

bildirilmekte ve zarann tesbitine ça
lışılmaktacb. 
Yağmur, mintaltamızda Ciün de 

l.ütün §iddetli devam eylemiııtir. 
Lefkota 8 (AA.) - Pazartesi 

sabahı Kıb:-11 üzerine üç hava akını 
yapılmıştn. 

Veli - Aksini iddia etınei' 
di!imiz varmaz. Zira, halkcılıi' 
zıd bir fikrin müdafiliğini yap~ 
oluruz. Elbette prensip itibaP1 

tek ve ucuz mevki lazım. F~•" 
unutmamalı ki bir ıehiı içindi 
mesela taksiler ve hususi ot~ 
mobiller de var. Onlara binec:P 
kadar mureff eh olmayıp dşh• 
temizce, Jaha az sıla§ık seyah'1 

etmek istiyenler bulunur. iti' 
onlar, ikinc: tramvaylarla otO' 
mobiller arasında mütcv-ı. 
yani orta halli bir yolculuk yaP' 
mak çaresını aramaktadırlsf· 
Tramvayları yeknasaklaştırrnıı· 
dan evv·l bu çareyi bulrnsb. 
bir... İkincisi de, bir muharririO 
vazifesi, ikinci mevkilerin soğa~ 
aarmısak ve ter kokwıunu azaı• 
tacak sur~tte halk arasında bİ' 
içtirr.ai propagandaya girişmelt· 
tir. Yoksa, otomobile binemiytll 
titiz inıactlara şimdikinden daha 
fazla gadredilmi§ olur. 

Alİ\'eli 
farı ve hnva dart bataryaları ve 3 ü zayiatını 600 bin olarak kabul eder• --------------------------
de bahriye topçu.su tarafından tahrip •ek. Sovyet orduları 1 gün içinde 

Japon 
bombardımanı 

tı.lllmlştlr. Almanlar... 700 bin kişilik zayiat 

Fin tebliği 
Hel"3nki 8 (A.A.) - fjnlandiya 

resmi tebliği: Hangö mıntakasında, 
topçumuz, «lüşman mevzilerine bir 
çok tam isabetler kaydetmiştir. Ayni 
zamanda naklive gemileri de temer
lüz ettırılmi., ateşimiz altına alınmış
tır. Düşmanın bir mühimmat depo
ııu, ob:islerimizin tesiriJe berhava ol-
muJtur. 

' Denizaltılarımız. Reva!' den Kron
ttada gitmekte olan bir kaç bolşevik 
nakliye v.:ıpurunu batırmıştır. 

Şark cephesinin bir noktasında, 
«?üş::ıan hücumu kalkmış, fakat geri 
piıskü•tüımiı;:tür. Yapılan kısa bir 
çarpı!!mada, düşman 400 ölü ver
ıdş ve birçok tank kaybetmiııtir. 
Bizim kayıplarımız ehemmiyetsizdir. 

Bir çok bölgelerde, kıtalarımız, 
oldukça büyük bir derinlikte hudut
ların ötesine virmiştir. Bir miktar 
düşman firarisi, bize iltihak etmiştir. 
Hava kuvvetlerimiz, düşman mevzi
lerini ve gerilerini muvaf fakiyetle 
bombardıman etmiştir. 

Küçük Rus tayyarderi gruptan. 
Finlnndiyanın halkfo mesk\ın mer
lezlerir.i bo::nbardımana devam et
mek•edir. Dür. gece Hangö'den ge
len 3 tayyare Helsinki'yi bombala
mıştır. iki ev yıkılmııı, 4 k~i ölmü§. 
2 1 l işi yaralanmıştır. 

Jtalvan tebliği 

verdirdiklerine ve muharebe ıiddet
lendikçe bu miktarın her gün biraz 
daha •rttığuıa nazaran evvelkine 
nisbetlt; Sovye. - Alman muharebeııi 
esnasında Almanların verdiği zayi• 
atın n-= kadar fazla olduğu anla§ılır. 

Diğer taraftan lngilizler Almanla
rıo 22 •! içinde 4500 tayyare ve 
2000 tank kaybettiklerini tahmin 
ediyorlar Sovyet ordulan ııekiz gün 

Çunking İngiliz büyük 
elçiliği binalari tahrip 

edildi 

içinde 1500 Alman tayyaresi ve Çunkİna' 8 (AA.) - Japon 
2500 Alna:ı taakı tahrip etmişlerdir. bombardıman tayyareleri llu sabah 

Sovyet zayiatım ve ne ltadar Sov- buradaki f ngiliz büyük elçilik bina· 
yet askeıir.in seferber edildiğini ifşa )arının tahribini tamamlamışlardır. 
edemem. Ağır yarnlılann ameliyat Atılan bombalardan biri büyük el· 
olmak üzcre Moskovaya diğer yara- çiliğin başlıca binalarından birindelci 
lılann da memleket dahilinde daha meşaj odasının tam ortasına isabet 
içcrlere ı.evkedildiklerini zannedi- etmiştir. İkinci bir bomba kançılar· 
yorum. lık önündeki çimenliğe düşmüıtür. 

Sovyetler Birliğinin nüfusu Alman Büyük elçiliğe ait başlıca iki bina
nüfurur.a nisbetle üç misli ziyade ol· dan biri de son giitılerde yıkılmış 
duğund:uı Alman propaganda.sının bulunuyorJu. O zaman ciddi hasara 
iddia ettiği gibi kadın taburları teıı- uğrayan diğer binalar tamir edilm:,
kı1ir.ı.; lüzum yoktur. Mamafih ka- lerse de bu sa};ahki bombardıman· 
dınlar T-'- dımcı müdafaa teşkilatla- dan sonra şimdi hepsi yıkılmış bu
nnda ktılıanılmaktadırlar. lunmaktadır. Bu suretle büyük elçi

lik bürosu dağılmıştır. Büyük elçili
ğin nereye yerleııeceği henüz malum 
değildir. 

Bir Finlandiya vapuru 
torpillendi 

B~'IJi 8 (A.A.} - llelsinkiden 
lsviçre telgraf ajansına bildiriliyor: 

Çocuklann Moskovadan tahliyesi 
mecburi değildir. Çocuklar, ancak 
ebeveynlerinin muvafakatile Mosko· 
vadan tahliye edilmektedirler. Mos
kovanıı: her evinde bir pasif müda
faa cüzütamı ve 'Yardımcı itfaiye 
teııkilatı vardır Evlerdeki 8ığınaklar 
evsaf itibarile tehalüf etmekte iseler 
d<. bir çok yerlerde çok derinde inşa 
edilciş olan yeraltı demiryoJlan 

Roma 8 (A.A.t - İtalyan ordnlan şehrin baJiıca sığınaklannı teşkil et· 
nmumi karargnhmm 397 numaralı m"!lcedirler. 

Şimali Amerika hububatile yüklü 
olup P~tsamoya giden cPlutot> 
adındaki Fnlandiya vapuru bir ln~i
liz harp gemisi tarafından müsade
re ediıdikten sonra cOrcade> ada
larında Kirkuvallaya sevkewlirken 
yolda torpillenmiştir. Mürettebatın· 
dan ik; kişiden maada hepsi kurta
rılmıştır. Finlilr.diya hariciye nezare
tine gt.:len haber budur. 

1cbltğl: 
Hava teşekküllerlmlz Kıbrısta Nl- Hitler'lc Napolyon arasındaki fark 

t:osla düşman üssünü bombardıman şudur: Napolyon Moskovaya ka.:lar 
ederek hava limanının tesisatına ısa- gelmiştir. Halbuki Hitler, Kremlin 
betler kaydetmişlerdir. 3 tayyare yer- SC!.l'ayıı.ın yalllll; fotografını görmekle 
de t:ı.hrlp edılmlş, birkaç tnyyare de iktifa edecektir. Sovyet çeteleri tara. 
ha :ıra uı:;rratılmıştır. . • • 
Şlmali A!rl.kada. Tobruk cephesinde f.nd:ın _hırpalanarak ve gıttikçe şıd- Piutot 3.500 ton hacminde idi. 

Bukovina'nın işgali 

Buğday ve 
arpa bolluğu 
lğdırda bu aene maliaul 

çok bol ve iyidir 

Birinci akında tayyareler üç dal
ga halinde Lefkoşa tayyare meyda
nını bombalamıılardır. Hiçbir hasar 
yoktuı·. Üç ıivil yaralanmııtır. 

ikinci akın csnaııında da tayyare
ler aynı meydanı bombalamışlaıdır. 
Üçüncü akın hakkında henüz hiç 
bir tebliğ neşredilmemi~tir. 

İngiltereye hava taarruzu 

Suriyede 
Fransız 

seferberliği 
~ndra 8 (AA:) -.~~ava .. neza- Müttefik zırhlı kuvvetIJ. 

l);dır 8 (AA.) - Burada buRda.y ha- retının hu aahalılu tehlıgı: Dun ge- H ' 25 k•J 6-
sadma başlanmıştır. Bu yıl ınıntaka- ce, İngi]terenin cenub1.111da bir şeh- umı un 1 ometr 
mızda bu~day ve at1)a. mahsutü pe« re, mühim hasarlar meydana getiren farkında Furklus'a 
bol olduğu gibi, miktar Uib:ırlle de ıiddetJi bir hücum yapılmışbr, yan· d 1 
geçen senekinden fazladır. gınlar çıkmışsa da bunlann önü alın- var 1 ar 
Diğer taraftan çlfçilcrimfzln fazla mışbr. Birkaç kişinin ölmüı olması· 

ihtimamı sayesinde bu yıl pamuk re- na rağmen alman raporlar zayiatın Londra 8 (A.A.) - Reuter aj,#' 
koltesJnin bir yıl evvelkine nazaran yüksek olmadığını göstermektedir. sının öğrendiğine göre müttefik zı~~ 
çok üstün olacağı muha.kknktır. İngilterenin cenubunda ve cenu· 1ı kuvvetleri Homusun 25 kilomeu· 

Pamuklarda hastalık olmamakla be- bu prkisinde bazı yerlere de bom- ıarkı.nda Furklusa varmı§lardır. 
raber, ihtiyati bir tedbir olarak satış balar atılmı.,tır. Geçen gece büyük Vi h 6 (A A ) 7 ~ 
kooperatırı birli~! 10 bin kilo kükürt ,.. ıc Y · · - tem 
ile lcab eden diğer mücadele vasıta- Britanya üzerinde 5 dÜ§man tayya· akşamı neşredilen reıımi tebliğ: "'' 
lan temin etmiş bulunmaktadır. resi tahl'ip edilmiştir. Umumi vaziyette değişiklik yo~ 

Son günlerde düşen yaimurlardnn Fransa üzerinde tur. Dün baıılıyan İngiliz taarruı; 
ve genlşllyen sulama tşlerlnden pa- \izerine Damın civannda şiddet 
muk ta.rlalan fevkalade faydalanmış- Londra 8 (A.A.) - İngiliz tay- ~uharebeler olmuş ve bu muhııre' 
tır. yareleri bu ubah erkenden çok beler sah< hn kadar devam ctmiıtif• 

ıyükaekten uçarak Fransız sahilleri Diğer cephelerde İ§ara değer mühİ~ 
istikametinde Pas-de-Calais boğazı· bir hadise olmamıştır. Emniyet amirleri nı geçmişlerdir. Hava kuvvetlerimiz keşif ta)'Y'' 

Biraz sonra ıiddetli infilak sesle- releri tarafından tayin edilen hedJ' 
ri işitilmi§ ve bu infilaklar bir müd· ]eri bombalamışlar ve mitralyöz ate' 

Y •d f• ta • l det devam etmiştir. şine tutmuşlardır. Deyrizor roınt1'1, enı en ter 1 ve ym er Sabahleyin yapılan bu taarruz ke· kasında bilhassa mühim neticeler e 
yapıldi §if uçuşu dün gece Dunkerque ile de edilmiııti;. 

Boulogne araııındaki bütün sahile Dün gece Beyıuta karşı üç defi 
tevcih edilen §'iddetli taarruzu takip hava bücumı.: yapılmıştır. Mütead' 

Ankara 8 (Telefonla) - 'Yüksekova. etmiştir. Gece taarruzundaıı ancak dit m:ıhı.llele: üzerine atılan batıl' 
ikinci sınıf emniyet Amiri Cahid Ay- pfa'ktan biraz evvel aon İngiliz balar birkar ki§irun ölümüne ve hır' 
tuğ KUts birinci sınıf emniyet Amir- bombardıman tayyareleri dönmüıı- susi binala~ın hasara uğraması11' 
llğineJ İnegöl ikinci sınır emniyet .. B 1'' 
i\mlri irran Yalçın blrincl sınır cm- tur. sebebiyet vermiştir. ir yangın çı 
niyet fımlrllğine, İstanbul vtıayett Malta üzerinde m•ştır. ~ 
iklncl sınıf emniyet Amiri şevki Du- Kahire 8 (A.A.) - Orta şş'. 
r:ık birinci sınıf emniyet il.mlrll~lnc, Matta S (A.A.} - Resmi tebliğ: İngiliz umumi karargahının tebliğ•: 
Emniyet umum m5idürlilğii muarnelAt Evvelki akşam Maltada üç defa ha- Suriyede Hindli kıtalar Demirle•' 
rnemurlanndan Huscyin Akdoğan Hn- va tehlike işareti verilmiştir. Gece· pıdan garba doğru yeni terakkilef 
tny ıkincl sınır emniyet amlrll~lne, • b" "k b. 'k d d" ka d · 1 d' D · d rJıf Emniyet umum müdürliiğü başkoml- nın 1 u~u .. ırf ~sdmın a

1 
uşkman thay- · y etmış er ır, eyıızor an .J dü manın piyade kuvvetleri ve tank- deth bır mukavemetle karşılaııarak, 

J:ırla yapmnğa teşebbüs etUği taarruz- Almar milleti, Hitler'in kendisine 
Jar ateşimizle derhal geri püskürtül- ifası uümkün olmıyan bir vazife 
müştur. Bombardıman tayyarelerimiz tahmiı ettiğini anlıyacaktır. 
mustahkem mevklln lstlhkfunlanna 
Vt> Marsa Matruh'un şarkında hava 
tislerine lsabcUcr !kaydederek ln!ilAk
l:ıra ve büyük yangınlar c;ıkmnmıa se
bep olmuşlardır. 

scrlerlnden Abdullah Orcan tzmır yare erı mun erı en ge ere mu te- mus istikametinde İngiliz iler1e11!" 
ikinci sınıf emniyet amlrllğine, Edir- lif yerlere birçok bombalar atmıştır. devam etmektedir. Cczzinenin ~ı' 
neba§koırtlserlerlnden Atıf Oral J:ıli~de Gayri askeri bazı hasar olmuştur. malinde mevzii kazançlar elde ed~' 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) jk.lnci sınır emniyet lmlrilğine, Isan- lnı:anca zayiat azdır. Projektörler miştir. Sahil mmtakasında Darnur ~ 
bul b:ışkomlserlerinden Enver Ya- faaliyete geçmi§ ve de.fi topları mü· un cenubundaki bütün hedefler i~S" 

Nüfuslan 13.000 ve 8.000 kişi nıker ik.lnci sınıf emniyet Anılrllğine, teaddit baraj atC§'İ açmııtır. Avcı edilmiıtir. 

İngiliz tnyyarelerl Trnblus ve Bfn
gnzl üzerine bombalar a~ardır. 
Şarki Afrikada Uolcheflt mıntaka-

11nda iki tarar topçuları arasmdald 
faaliyet devam etmiştir. 

Düşman Gondar mıntakasında blr 
hava alonı yapmış ve evlerin üstüne 
bombalar atmıştır. 

lslanda'da 
Amerika 

kuvvetleri 

olan Heıtza ve Celle ıehirleri tama· Istnnbul ba.şkomlserlerinden Ahmed tayyarelc.-=imiz ü.sııüne dönmekte Fransızlar hakkında 
h . _ "''l . • Şevki Selen Amasya Wnci sınıf em- • .. . ba d -

men ta rıp eoı mışbr. niyet lmlrllğine Ağrı em.niyet müdü- olan bır duıman bom r mıan tay- •eferberlik 
Minsk ıeliri tamamile rü Kemal AI~ Mardin em.niyet yaresinin yolunu keserek bu tayya- "" J 

_ 1..:.ld - müdürlüğüne, İzmir emniyet Amırle- reyi alevler içinde denize dü~rmüş- Londra 8 (A.A.) - Paris rıı S 
yaaı ı rlnden Atıf Arsin Siirt emniyet lmlr- lerdir. yosu Suriye ve Lübnanda 19 ila ' , 

Züridı 8 (A.A.} - BcrlinJen llğtne, Bingöl emnlJet lmlrl ~et yaş arasındaki bütün Fran11zlar h~, 
lsviçre ajansına gelen haberler, kul· BaaD Ankara. emniyet AmlrliRtne, İt nizamnamesinde kında sef crbeılik ilan edildiğini bv 

<Battarafı 1 inci sahifede} l~ıJabilccek lıi~h!r. §eyİQ kjü§Dlan :~:~ ö=c~= =~n~~: deği,ildik yapıldi dirmektedir. 

T 
•-· 8 (A A } D · · elıne geçmemesı ıçm. ar annda el sınıf emnl~t !hnl.rlltıne 1sanbul Ankara 8 <Telefonla) - Günde an- 61' ___________ _., 

Macar teb/ig"' i 0·~.0 ~ ı:.. · d:-j 
0~ aJa~- harabeden ba§ka bir §ey bırakma- iklncl sınıf emniyet tunırıerhıden Sa- cak sekiz saat veyn daha az çalışıl-sına • goİrc ••. o ... .ro ıp ~~a m~ - malan zımnında. Stalin tarafından llh Ak<loğan Kayseri Wncl sınıf em- nıası lcab eden 1§ler hakkındnkl ni- JI &Bıl 7&zm~b 1 

Budapeşte 8 (A.AJ - Macar umu- fillen, n~iliz ~~vvetlennı~ yerJOe kıtalara ve Sovyet vatandll§lanna niyet lmlrllğtne, Hatay lklncl sınıf zammı.menin ikinci maddesinin çl- 1----------------ı 
mi karargahının tebliği: ~e edılmck uzeı:e Amerikan hah- verilen emirlerin büyük liir taassupla emniyet Amirlerinden :Necatı Alpman mcnto sa.nayli işlerine alt bendi §U cTc.pane, hastane ••• > diye yıı• 

Seri kıtalnnmız ilt'rl hareketlerine nye kuvvetlerinin lslandaya gönde- tatbik edildiğini gösternıektedir Bingöl lklncl sınır emn.lyet amirliği- şekilde değiştirilmiştir; zanlar var: 
dcvnm etmişlerdir. Mezkür kıtalar n1mesi neticesi olarak Almanya ile Flh kile So t kital Al 1 · ne, Adapazarı ikinci ıımıf emniyet A - İptidai maddeleri kunı olarak Fakat elbette chaııtane:t• 
Screth'I gcçtıklert gibi, bun1arı:ı. men- Amcrika arasında harp ihtimalleri-

1 
ak a <!!'-~e l an, !11~n a· lmlrt Şerif Kutluer H&kidri emniyet ezme, eleme ve karıştırma. i§lerl, ckestaneı VC7.tlinde değildir • 

.sup pişdar kuvveUcrt de Sbrucz nehri · b. d b' v fk • d eli ı rın arargwı .. urma arına maru ol· amirliğine Dli?.ce emniyet A.mlri Ke- B - Fırın i§lerl (otomatik olınıyan 
ne varmışlardır. Şu ::ıne kadar znylatı: nın ır .en ıre a_rttıgı ı rı~ e r er. mali makaadile Minslc ıehrmi tama• mal Y~ııdaı; Siverek emniyet amir- fırın i§lerlle otomatik olan fırınlnnn cMehmed> kelimesinde de, 
mız çok chcmmlyetstzdir. Amerıkanm, liu hareketıle, harp mile tahrip etmişlerdir. llğine Mnrdin emniyet lmiii İl:>rohlm pl.§irme 1şlern, aynen öyle hafif bir eh> vıır· 

~----- mıntakasına girdiğine ve Amerika- Alman gazetelerinden J\ngriff, Yalkut A~n emniyet funlrııtlne, Cizre c - Hazırlanmış çimentoyu ezme, Onu atmıyoruz; cMemed> ytıZ· 
y 1 Af k ) • nın bir Alman tecavüzüne karşı ha· açık havada dokuz gece geçirdikten emniyet ll.mirl İbrahim Gökcr Nuscy- eleme, torba ve fıçılara koyn1n. işleri. nıyoruz 

ara 1 man as er erı zır bulunduğuna iııarct eden ayni aonra Minskte sıjınacak binalar bu- bin emniyet amirliğine, Kilis emniyet (0tomnt1k olarak, tozun etrafa yayıl- cTopane>, chastane> 
ı rc:J u 8 CA AJ - D. N. B. nJansı mahfiller, Amerikanın Asor adalnıİ· 1 ki ü ·ı ed Al k _ ii.mittMümtnz Tunç Ba.lıkcslr emniyet masıruı. mô.ni blr surete yap1lm:ıdlğı yazmamalı; 

So t ku!Tlandanhğının yaralı Alman D k d b h . k l aca arını mı en man as e~ !tgıiillğinc Birecik emniyet fUn.1.t1. Sa- takdirde) 
nr • 1 ıı J korum:ıd• •mı ve h~rp hu- n.a .ve .. a ara a .. a _rıye. uvvet e- lerinin hayal ~kutuna ~r~dıkla~ı- dık Kı1Inetli Sıvas emniyet l\nürllğlne, Dl~cr Üıraltan ikinci maddeye ma- cToph:ınc't. chastahane> 
!: • v • tm rı · ı b:M rmekte rını gondermelerı ıht~malı ~ar!ıııı~- m ve enkaz halıne gelm1ş hır ı~hır- Söke emniyet A.mlrl Nnll Özata Ada- den ocakları işleri, k:m:ıllzasyon ve l • 

k tn..u b.ıcok \akalnrld~ Al.man!an!n ala~agı vazıyet~ bu- de Rus avcılarından baıka bir ıcy pazarı emniyet lmlrlliine naklen ta- tünel inşaatı glbl yer altında ~alışılan L ,.r~..,.""'- - J 
r-~ ~ -t.<ilr. yük bu alika ile ıakjg ~lır bulemedekWw xumak•M·ı •d!lpı!alpıdia. Jaleı' da ilive edllml.stir. 1 ·-------------' 
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9 T-enımuz 1941' 

~KŞAMDAN AKŞAMA 

Uzak ve mesud bir 
günün tehayyülü 

b. Sulh zamanlarında harp için ted
b ?' tnak gayet akılane olduğu gİ• 

a, unyayı kavuran fU harp zama
nında da ileriki mes'ut ıulb"" d" -· 
inek · · u uıun· 

nıç?1 zararlı anyılsın? Arada 
Blrada zihni o şekilde işletmek yü. 
reklere ferah verir. 

Mesela 1953 senesi •.• 
lstanbulun milletimiz taraf d 

•• ted"t• • · m an ..... p ' •fının tam 500 ·· .. . 1 N uncu seneaı 
e mutlu o mübA.....ı. .. .. d t • · d "''t:K gunu saa e 

açın e kutlayacaklara ... 
d Ben kendi fahaıma vak tile «yıl
Clr~ harbi» ne inanmamı,tım. Şim
bad· • ~ 939 da ba,lıyan bu kanlı 
tebeJ ~ 30 sene. 100 sene muba· 
ltaiı hı tarzında sür git olacağına 
h.Ide ul~nanl~a katılmıyorum. Her 
Unutınbır nctıc:eye er geç varacai{ı%. 
ııtaı amalı ki ne de olsa. sürat va
lin arı asrında Y~ıyoruz. Otomobi
:ı.a:O tankın. tayyarenin hızla gidişi, 
Le da:•;;. da çabuk ilerlemesine, sul
ka ır an evvel varmamıza İm· 

n verecektir 
1953.. . 

hald u nasıl karıılayacağız? Her 
_ e tahta taklarımızı meydanları· 
•ulza )en" b 
liyetlj h : aftan çakmak. ve kabi· 
S ı· aüp Meliha Avni ile Doktor 
aım Ahm d' \.'e t" 1 e e nutuklar aöylebnek 

nıık 
0

~:n erde~ .~ltı ay sonra, (Na
Rlna ~~ ~nunde yapıldığı gibi) 
in.ek vene~ kıtap ve broşürler neşret-

a· aurctdıle değil. Aman, elhaz.er ı 
ıraz nba itina e· . 

:ı.ırlık V ··· ıraz daha ha· 
cak ~İ~ c. •et:clerce. evvel b~lıya
ıünülecek fırı;dıde~ bile planl:ı.rı dü-

•• 0 an hır hazırlık 
Muyesseı- ol~a d 2 ... 

de sulh · k. .. 8 9 mayıs 1953 
b • su un ve bahti 1 k • • 

ulunacak bütün b . yn~ ı ıçınde 
la aJiıkaJ d b" ~erıye!i İstanbul
lar an ıra ılsek: Bütün seyyah
d • «Ah, şurada 0 R'Ün bulunab'I k 

e Yapılanları .. k ı se 
lense( • .~orse ···» diye heves. 

Be er• bı:ibırle.rile Yarışsalar ..• 
ht:ak~:cl;il~I olımpiyatları gölgede 
tine • arıs ve New-York sergile-
"~Lı Partna!< ısırtan bir gun·· S 
l«<J ara b d .•• ey-
,.... arm ~cak oteller" • • 
cu-ırh:uıeJerimiz ımız, nıı-

lanlıu- Bo. . • ~apılnuş .. , Geri ka
\.'apurlan gdnıçını sıra sıra dolduran 

n a Yatıyorlar y · . 
ıatıınız ç v d ·•• enı tesı-
iil. n.b" ogu a. ~erme çatma de-
tak. Ay:i s:,~ası. ıçdı~ Yadigar kala. 
t • .. -n, eım tye k d 
l~::_ı~ızd feativalları karikat~r arül~~-
ugun e bırakacak ·ı g unc-
leıuniş. Öyl ._. eg enoeler tertip-
1 e ın, blD'ad d"" 
~~· Türk üslubunu T'~k honecek
• urk adetle • . • ur ayatuıı, 
nın dört bi·~ı rn.oda diye dünya-

TürkJer j ucaımıa yayacaklar .•• 
deniyct 8~ ~53 den sonra az me
dir. Bunl a arından geçmemişler· 
L· ar, safha safh .. k 
~!'d?1bahclle .•. Mesela ,a~,godstere.c~ 
~ a ad h ' ı...aıe evrının 
• ını atırla•acak ah • 
~tersiniz ( T 

0 
k - a neler mı 

Yab Yen· . P apı sarayındaki ha
•ırl;rını vıçerı k~rtkalarmı, Yıldız ka-

e es ı onakl 1 tacak lert'b arı can andı-V ı at mı? 

biitü: soornrdal 1453 den heri harbeden 
h u arırnı:ı:m .. 'f 
Ürİİiıınıiiş k 1 .. unı ormalarına 

in.et bulv~s der erirn!zin İkinci Meh
ai) eden •b'dn ~: ~atih Sultanı tem· 
E a ı e onunde g "t . 

n arkala."'Jndan d . ~1 resmı .•• 
tnu:ıu ter. .1 a fımdıki ordu-
Yükse!.. 

11 
: eden kuvvetlerimiz· 

n sıya r . . 
•on ille ' se ırnız sayesinde bu 
._, lcudr~~ı., •. ha:~~ İştirak etmemİ.f 
tıye ..... husbutun artm14 Cümhu· 

•• 0 •'lUsu. ,.,., :tsallard 
olur 'h a muazzam düğünler 

· ouna 
1453 Feth" .uzubn u:ı.un hazırlanılır. 
l ınınes······ı arnak . . d yuzuncu yı mı kut· 
!;ok e~çİ~ e. ebedi Türk İstanbul, 
:t.ırlan-.. el den başlıyarak öylece ha-l .... ~ 1 ır. 

1• nşaallah o muti .... 
arık bir . u gunu ,erefile 

'h sekilde kutlarız 
ounu "dd • 
Bu ' 1 

etle arzu etmeliyiz. 
ttıalı arzu muhakkak hakikat ol-... 

O uıak ve mes'ut .. run ... 
.............. (Va - Nu) 

tı1111ı1111ttuwı 
....._ ıııııu11111111ıtınft11uıı1111111ıınıı• 
"'"Şofö 

dün sab;h Kemalin idaresindeki taksi 
se11n adı Sirkeciden geçerken Hü
l'ette Yarr;:a birine çarparak ağır su
l{aza nrnasına sebep oln•uştur 
ta~ kır~etıceslnde Hüseylnln s~ğ ba-· 
lanını§tır ~ıştır. Dikkatsiz şo!Or yaka-

Odun, kömür 
liatleri 

Yüksek fiatle odun satan 
bir tacir yakalandi 

Odun flatlerlni sebepsiz ola.rnk yük
seltenler hakkında nıürakabe teşkilatı 
sıkı kontrollanna. devam etmektedir. 
Dün odunun çekislnl 500 kuruşa. sat
mak isttyen bir oduncu yakalanmış
tır. Süleyman ismindeki bu şahıs der
hal Adliyeye tesllm edilm~tir. 
Öğrendiğimize göre, odun toptancı

lannda.n bazıları takibattan kurtul
mak lçln, perakendecilere yüksek fl
atıe satış yaptıklan halde, noksan flat 
üzerinden fatura verme~ tekllf et
mekte ve kabul cdllmedlRf takdirde 
satıştan vazgeçmektedirler. Mürakabe 
komisyonuna bu hususta da bazı §1-
kflyetıer yapılmış~·-

Şehir tiyatrosu 
turneden dönüyor 
Yeni mevsim icin hazırlık başlıyor 

T epebaşı ve Fransız tiyatrolarında 
emniyet tertibatı arttırılacak 

Orta ve şark! Anadoluda iki ay- nameleri hazır bulunan yeni tt
lık bir turneye çıkmış bulunan yatro binaları inşa edilinceye ka
Şehir tiyatrosu artistleri 20 tem- dar bugünkü binalarda temsiller 
muzda şehrimize döneceklerdir. vermek mecburiyet halini almış
Heyet bugünlerde Samsunda bu- tır. 

lunmaktadır. Oradan Zongulda- Belediye her iki binada da yan-
İktisad Vekili şehrimize ğa geçecek ve Zongulda.ktan gın tehlikesine karşı esaslı ted-

ge ldi şehrimize avdet edecektir. Şehir birler alınmasını kararlaştırmış-
İktisad Vekili B. Hüsnü Çakır An- tiyatrosunun Anadoluda, halk tır. Bu iş Jçin Belediye bütçesin

karadan şehrim~~ gelınlştlr. Vekil, arasında çok büyük rağbet gör- den on bin liralık tahsisat aynl-
lstlrahat etmek uzere Bostancıdaki d'' ğü lduk mühim bir ha · 1 k 
evine gitmiştir. ÖITT"endigimfze göre, u ve 0 5a - mıştır. !ki binada da yapı aca 
Vekil, burada bulunduğu müddet zar- sıHit elde ettigl anlaşılmaktadır. tadilata aid proje ve keşifler Bele-
fınd~ Vekaleti aüı.kadar eden mesele- Şehir tiyatrosu, İzmir beledi- diye fen heyeti müdürlüğünce ha-
ler uzerinde~ıer yapacaktır. yesl tarafından İzmir fuarına zırlanmaktadır. Bilhassa komedi 

Kuru derilere de fiat iştirake davet edilmiştir. ~akat kısmının faaliyette bulunduğu 
konacak müdüriyet, Anadolu turncsındcn Fransız tiyatrosunun kapılan gc-

Yaş derilere dzami satış fiatl tesblt çok yorgun dönec:k olan Şe~ir nişletilecek ve zemini beton ola
edlldikten sonra toptancıların ellerin- tiyatrosu artistlennl . fuara gon- rak yenidetı inşa olunacaktır. Her 
deki malları kurutmnğa başladıklnnnı dererek yormak istemıyor. Esasen iki tiyatrodaki elektrik tesisatı 
ve bu sebeple piyasada bu madde üze- t i t' t f · 
rlnc yapılan işlerin azaldığını yaz- stanbulda yen ıya ro mevs mı yeniden takviye olunacak ve em-
ı~ık. hazırlıklarına da b~lamak lazım niyet altına alınacaktır. 

Oğrendlğlmlze göre. mürakabe tc.,- gelmektedir. Bu itibarla Şehir ti- . .. .. .. .. 
kllntı derlcllerln bu hareketini önle- t f . frak ed"'mi Şehir tıyatrosu mudurluğu, ge-
mek için kuru derilere de flat koyma~ ya r~uİznu17 uara . ış 1

• • t: - çen sene aldığı tedbirlerle iki ti-
knrarlaştırmıştır. Bu husustaki karar yccegı mır beledıycsıne bıldiril- d a•V l d dalı 
mürakabe komisyonunun ilk toplan- . ti yatroya a ıger sene er en a 
tısında ka.tileşecektlr. mıİş r.l f Ş h" ti t su fazla bir rağbt temin etmişti. Bu zm r uarına e ır ya ro - . 

· · t t k ·· Halk suretle geçen sene vandatında nun yerını u ma uzere . . 
tin. ·ı 1 ht ld'r elde dılen fazlalık on beş bin Iıra-

operc ın gı mes mu eme ı · . t• M-a·· . t 1 Şeh. ı· t d k edl Y1 geçmış ır. u urıye yen sene 
ır ıya rosu ram ve om · ~ 

Mısırçarşısı 
b . 1 kil "k n n telı varidatını geçen seneye nazaran 

Dükkanların istimlak _ına1anrun çub 
1
ve dyaw gnı u na- arttırmak için tedbirler alacaktır. 

• likes ne maruz u un ugu - . 
muamelelerı tamamlandı zan itibara alan Vali ve Belediye Gece, şeh~ın her mı~takasına k~ 

reisi doktor Lutfl Kırdar her iki lay ve sen a~det temın etmek iç~ 
Mısırçarşısının 1stımll\k muam~lele- tiyatro için, bugünkü binalardan hususi otobus servisleri tezyıd 

rl tamamlanmıştır. Belediye Imar ı kt 
dah .. .d bi bl o unara ır müdürlüğünün Halde yapılacak tadl- a musaı rer na aranma- · 

lMa alt projesi Vali ve Belediye Relst sını alakadarlara bildirmişti. İkl Şehir tiyatrou müdürlüğü yeni 
Dr. Lutfl Kırdar tarafından tedklk . . . . 
olunarak muvafık görliımüştür. Yeni aydanberı şehrimizde Uyatro ola- tıyatro mevsıml rcpertuarını tes-
rardımcı hfılde 200 kadar dükkdn bu- bilecek bütün binalar tedkik edll- bit etmektedir. Bu sene bilhassa 

miş ve hiç biri muvafık görülme- telif eserlere fazla ehemmiyet ve
miştir. Bu itibarla proje ve keşif- rilecektir. 

Iunacak ve bu dükUnlar muayyen tş 
erbabı arasında. taksim edilecektir. 
H1\lln dış ta.rafında. da şehircilik mü
tehas.ruı Prost tarafından tesblt edl-
~~~ şekilde dükkanlar inşa olunacak- KÜÇÜK HABERLER 

Karilerim izin 
mektupları 

Halin içinde ve dışındaki dükkan
larda muhakkak surette frigorifik te
sisat bulunacaktır. Bu tesisat Belediye 
tarafından yaptırılacaktır. 

Yeni H1\lln İstanbul Belediyesine 
oldukça mühim bir varidat temln 
edeceği anlaşılmaktadır. HMln iç kıs
mının elektrikle tenvirine alt bir pro
je de hazırlanmaktadır. 

Muhtaç asker ailelerine 
yardım 

* Cihangirde oturan Eyüp Jsmlnde 
b\r genç dün İstlkl~l caddesinden ge
~erken, şoför Ali Hizanın idare etUğl 1 
taksinin altında kalmış ve vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralanmış ve 
bir bacağı da. kınldı~ından, derhal 
Beyoğlu hastanesine kaldınlmıştır. 
Suçlu şoför yakalanmıştır. 

Büyükadalılarin 
kahvesi gecikmesin! 

Büyükadada oturan bir karllmlz 
kahve tevzll işine dair gönderdiği 

ektupta: c... Bumda da~ıtılmak 
üzere hazırlanan kahve fırında 

Belediye
Evkal ihtilafı 

_SahUe 3 

- Buyurun efendim ... 
- Rics ederim, siz geçiniz. .. 
- Tt:cddüp ederim efendim ..• la-

tirham ederim siz önden buyuru· 
nuz. .• 

Ayni yaşta iki ad~m açık bir ka
pını.~ önünde durrnuşl:ır. Ellei'İyle 

. birbirlerine işaret ederek dakikalar· 
Istanbul Belediyesi llc Vakıf1.ar ida- ca dil döküyorlar. Ve benimle be

resi a.rasında, Beledly~nln Vakıflar rabcr onların nrkasında can sıkıntı· 

~~ı1::1f !~s~\~dfrel~~~!!f~!e~ı~i sından patlayan birkaç kişi bir an 

Evvela vakfiyelerin 
tedkik edilmesi 
kararlaştırıldı 

mukataa vergileri yüzünden, miktar- evvel yolun açılmasını ve kapıdaıı 
lan milyonları bulan bir para ihUIAfı geçme saasının bize gelmesini bek
vardır. liyoruz. Lakin onlann buna aldır-

Bcledlye, scnelerdcnberi 1k~ idare dıkları bile yok... Kapıyı birer ıite 
arasında devam eden bu lhtllAfın kati mantan gibi tıkallllflar eğilip kal
bir şekilde ha.lll için D:ı.hUlye Vekfıle- kı.rak nezaketlerinin de~ecesin · g··a-
tlne müracaat etmişti. Belediye, mü- tenneg'... , 1 

1 0 

racaatlnde, Vekfı.letten, Uıtllô.fın ~- e çai.Qıyor ar ... 
lahlyeli ve yüksek bir hrı.kem heyeti Arkadqım: 
ta.rafından tcdklk olunarak bir netice- _ Nezaket uğruna kurban gidi-
ye bağlanmasını istemi.!jtl. Hakem he- yoruz... diye fısıldadı. Nihayet on
yetlnln kararlan, her iki taraf için 
kati ma.hlyetı haiz olacaktı. lardan müsaade alıp geçtik. Ne 

Dahlllye Vekaleti, Belediyenin bu yapalım? Acele ifimiz vardı. 
talebine cevap vermiştir. Vek!'ı.let, ce- Fakat daha kareıki kaldınma ge
va.bında, Belediye Hukuk mü.şavlrllğl- çer geçmez pek nazik bir tanıdılda 
nin, lhtilfıfı evvelce tedklk ederek ba- burun buruna geldik. O hemen f•P· 
zı kararlar varnılş olan komisyon ra- kasını çı!lardı. Bir yandan da elle
porlarını yeniden tedklk etmeslnl bil- rindeki dapdaracık yazlık eldiven
dlrmektcdlr. Bu ldararlar arasında 
tatbiki kabil oln.nlar varsa, bunlar lerini çıkarmağa uğraşıyordu. Eldt. 
tesblt olunarak Vekalete blldlrllecek venfer de bir türlü çıkmaz. Biz: 
ve VeUlet bu hükümlerin tatblkl hu- Aman f d' ah t b 
susunda faaliyete geQCcektir. - e en ~m, ne z . me u-

Evkaf, Beledl~den alacağım !sbat yuruyor&un~z? Rıca ed~ıın çlkar
etmek için Vakfa alt 40 bin vakfiyeyi mayınız ..• dıy~ ısrar ederız. Fakat oı 
ileri sürmektedir. Evkafın ala.cakla.nnı - İmkanı mı var? 
kati olarak tesblt etmek için ~u vak- o· k ld' . • k d 
flyelerin tedklkl lazım gelmektedir. .. ıyere . ~ ıvc:ıını çı a?ma an 
Bu itibarla 1lk iş olarak. Evkafla Bc- ı dunyada elını uzatmıyor... Epeyce 
ledlye mümessillerinden blr heyet beklememiz icap etti. Nihayet eldi
teşkll olunarak bu vakfiyeler tedklk venden çıkan elini sW:abildik. Ve 
edilecektir. sordu: 

Vakfiyelerin tedklkl neticesinde tes- _ Na.nlsımz? 
bit olunacak Evkaf alacakları Beledi
yenin iddia ettiği nlacaklarla. takas 
edilecek ve bu suretle lhtllfı.f hallolu
nabllecektlr. 

Teneke mahallesi 
Burasının yeşil saha 

haline getirilmesi 
kararlaştırıldı 

Cevap verdik amma. dinlemediği 
yüzünden belli. .• Nezaket olsun diye 
sorm~tu. Müşterek tanıdıkların. ar
kadaşlann nasıl olduklarını sordu. 
Bütün bu suallerin sebebi mütterek 
tanıdıktan, ahbaplan, arkadqlan 
merak ettiğinden filin değildi. Ha
yır L Nezaket!.. Sadece nezaket 
icabı! .. 

Ve biz arkadaşımla bu yüzden 
vapuru kaçırdık. Lüzumsuz nezaket 
hareketleri hazan bizim ne kadar 

Van ve Belediye Reisi. Dr. Ltitfl elimizi kolumuzu bağlıyor ve b~ 
Kırdar Yalovadan şehrimize avdet yoktan zamanımızı alıyor. 
etmiştir. Dr. Lutfl Kırdar, dün .sabah Vaktiyle bir arkadaeım anlahruf
Vllayette şehlrcllik miltehassw B. b. Harpten evvel Cinde nezaket o 
Prostıa, Belediye imar mildilrO. B. 
Hüsnüyü kabul ederek, şelırln lnınr derece ilerlemiş ki; meseli bir 
planlan etrafında kendilerinden ıza- Çinli bir limandan ötekine gitmek 
hat almıştır. için naad bilet alırm14 biliyor musu-

Vali ve Belediye Relsl, bugünlerde nuz? Şöyle: 
ıstımUıkine başlanacak olan Ahırkapı d . . 
teneke mahallesi için B. Prost tara- A aın vapur acentesme geldı mi 
tından düşünülen tanzim şekllnl ~- acente memurları taraFmdan mutla· 
renmek istemiştir. Vali, buraları yeşil ka kendisine bir şey - biç olmaz
saha haline ifract etmek lstlyen B. sa - bir kiraz ikram edilecek n 
Prostun noktal nazannı muvafık bundan sonra acente soracak: 
görmüştür. Bu itibarla. B. Prost, bu 
mıntakanın tafsilat pliinla.rını hazır- - Dünyanın en fazıl zevcesi olan 
Iamnğa başlıyacaktır. muhterem zevcenizin ve dünyanm 

Vali ve Belediye Relsl ayni zaman- en parlak çocukları olan sevgili ço
da (İnönü gezgisl) hakkında da nuı.- cuklarınmn sıhhati nuıl? 
liımat almış ve gezglnbı etrafında 
yapılacak büyük inşaata alt etüdlerle 
meşgul olmuştur. 

Yardıma muhtaç asker allelerlne 
daha esaslı ve geniş bir şekilde yar
dım yapabilmek maksadile Belediye 
Daimi encfimeni tarafından tesblt 
olunan yeni şeklin tatbiki etrafında 
Dahiliye Vekaletinden benüz hiçbir 
emir gelmcm~tir. 

* İbrahim adında birinin arabası
nın beygirler! UrkmU., ve arab:ı.yı sür
atle sürüklemeğe başlamışlardır. Ara
ba bu esnada Küçükbebckte oturan 85 
yaşında ve Emin isminde bir ihtiyara 
çarparak yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. Yaralı, Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmıştır. 

kavrulurken kokusunu duyduk. H d' il • 
Fakat hlll& kendisine kavuşa.rr.a- a ım güze eşıyor 

Çinli buna cevap verecek ve acen
tenin 1 O • 15 dakika süren sözleri
ne gene o kadar zaman mukabele 
edecek, kansının ve çocuklarmm 
duacı olduğunu söyliyecek ••. Neden 

Belediye, bu emrin gecikmem lhtl
malinl nazan itibara alarak yardım 
tahsisatının gene eski şekilde tahak
kuk ve tahsil olunmasına karar ver
miştir. Yalnız eski şekilde Belediye 
ayda ancak altmış bin liralık t:ıhsllfıt 
yapmakta ldl. Halbuki bütün asker 
ailelerine tam şekilde yardım ynpa
bllmek için yüz altmış bln liraya ihti
yaç vardır. Belediye, bu mlktan ta
hakkuk ve tahsil edebilmek 1ç!n, va
tandaşlardnn daha geniş şeklide fe
dakarlık 1stemeğe karar vermiştir. Bu 
itibarla tahakkukatta esas ittihaz edi
len nlsbeUerln bir miktar daha tez
yld olunması muhtemeldir. Mnamnfih 
bu husustaki salahiyet münhasıran 
Belediye Daimi encümenine aıt oldu
ğundan, Belediye, bir esbabı mucibe 
ile encümenden salahiyet l.stiyecektlr. 

* Cermhpaşada oturan H'.tyık kızı 
Nevroz, b:ı.hçelerindekl kuyudan su 
çekerken içi su dolu kova ipinden 
kurtularak kızın ayağına. çömüş ve 
ayağını kırmışır. 

* Belediye( Belediye memurlar ko
opcratırı lokantasının bulundu~u bi
nayı, Makine ve sanayi şubesi mü
dürlüğü haline ifrağ etmeğe karar 
vermiştir. Binada yo.pılacak tadilat 
Fen heyeti müdürlüğü tarafından tes
blt olunmuş ve buna alt proje ve ke
şifnameler hazırlanmıştır. Tadilat ya
kında ihale edllec~ktlr. * Beyoğlu Halkevlnden: 10/ 7/941 
perşembe günü saat 17,30 da Halkevl
m!zin Tepebaşındakl merkez binasın
da Yardım..ı;evenler cemiyeti İstanbul 
merkez heyeti adına yüksek mimar 
Sedat Çetlntaş arafından .Türk ml
marl.slı menuunda konferans verlle
cekir. Herkes gelebilir. 

dık. Halbuki Hallç Fenerinde otu- Hadim (Akşam) - Toros dağ-
ran dostlarımız haklarını çoktan ]arının yamaçlarında soğuk suları, 
almış bulunuyorlar. Acaba bizi ne- bağ ve bahçelerile meşhur olan Ha-
den bekletiyorlar? .. • diye soruyor. dim son y;llar içinde bir çok yeni 

L J ve şık binaları. kavuşmuş. bu yenilik 

Borsada satılmasi lazım kasabanın veçhesini değiştirmiştir. 
imar faaliy~tine bu yıl daha esaslı 

gelen mallar hariçte bir pr(,gramla hız verilmiştir. 
Kasabanııı en güzel bir tepesinde 

satılamiyacak inşasına başlanan hükumet konağı-
Borsada satılması lazım gelen bazı nın temel atma töreni yapılmıştır. 

malların hariçte istenilen flat fizerin- Törende kaymakam Melih Yuluğ, 
den satıldığı ve bu suretle birçok mal- C. müddeiumumisi Mehmet Unğan, 
lann satışında 1htlkira yol açıldığı diğer hükumet memurları, gençler 
görülmektedir. ve lc:alabalık bir halk kütlesi hazır 

Vekrtlet, şehrimizdeki alAkadarlara bulunmu~. kaymakamın fevkalade 
yaptığı bir tamimle, borsa mevzuuna mesais' şükranla anılmıştır. 
dahli olan maddelerin muhaltkalt su- Kazadil bir senedenberi doktor ve 
rette borsa dahilinde muamele gör- lc:abile yoktur. Bu sebebden dispan
melerl hususunun temln edl.lıru?sinl ve 
bu husustaki talimatname hll~fma ser binası kapalıdır. Halk keyfiyetin 
hareket edenlerin mevzuat dairesinde alakadar makamlara duyurulmasını 
tecziye edilmelerini blldlnnişlr. rica etmektedir. 

Amca.ya ••• 

sonra memur: 

- Ne.reye teşrii? diyecek. müt· 
teri cevap verince: 

- Acentemizin 400 gemigi emri
nize amadedir... diye mukabelede 
bulunacak. 

Bilet alındıktan sonra memw 
seyahatin iyi geçmesi için yarı man
zum ve duaya benziyen bir t'7 
okuyacak. 

Bu işlerin sonunda müfteri Üç tür-
lü revaranı yapacak... Memur da 
her revenuısa usulü veçhile karıddt 
verecek.. ayrılacaklar •.• 

Bütün bu nezaket merasimi bir 
bilet almak İçin ..• 

İnsanlar kravat tarzında kendile
rine bir takun ne m&nasız bai\ar 
bulm...W .•• 

Hikmet Feridun Es 

ti.\~. ~~:/ağmur he bay ~m- 1 .. Bereket versin senin şemsi- [ ... Biraz daha sürerse toprakl •.• Dereler 
ıme geçtı vallahi ••• fyen Yari.-, ~ullerine zaran dokunacak. •• amma • ._} 

taşacak diyorlar] ... Şehrin bütün sarnıçlan da 1 B. A. - Evet, bu sene menba 
doldu!... J suyu bol olncak demektirl ••• 



Sahife 4 '.AKŞAM 

Bir sultan kendisine zevce 
1 

Cenubi Ameri-
kada harp 

arıyor ve bulamıyor! 
Yetmişlik sultan, sarayında can sıkıntısından esneyip 

. duruyordu. Mae Vest'in filmini görünce artisti beğendi, 
telgraf la izdivaç teklif etti, fakat ••• 

( Asyada, Malaka yarım ada
sının cenubunda Johore adın• 
da küçük bir hukUınet vardır. 
Bu hükflmet. 1885 seneslndenbe
ri Ingllterentn idaresi altında
dır. Fnkat eskl ve rengin sulta
nı eldn hayattadır. Şimdi yaşı 
yetmişi bulmuş olan bu sultan 
Avrupa harbi başlamazdan bir: 
kaç sene evvel bir aşk yüzünden 
s yahate c;ık.mış, bir muddet 
Amcrıkada kaldıktan sonra Av
rupaya gelır.iştlr. Johore sul
tanı Avrupayı pek beğendiğin
den burada yerleşmiş. memle
keti ile bütün nliıka.sını kesmiş
tir. 

F'rmısızca. Eve mecmuası, Jo
hore sultanının seyahate çık
masına sebep olan aşk macera
sına, sultanın llolllvut seyaha
tine ve sinema yıldızlarile mii
nıısebetlerlne dair merakı~ bir
kaç y:ızı yazmıştır. Bugünden 
itibaren bunlan naklediyoruz. l 

Johore sult.nnı can sıkıntısından es
rıeylp duruyordu. Sultanın birkaç sa
rayı, büyük serveti vardı. Fakat bun
lar hayatında değişiklik yapamıyor, 
kendisine neşe veremiyordu. Yegane 
zevki kaplan avı idi. Fakat o kadın· 
çok kaplan avlamıştı ki, artılı: bundan 
da us:ınmıştı. 

Sultan blrknç defa evlenmiş, bur
nunda halka bulunan esmer tenli ka
dınlardan bıkmıştı. Bazen beyaz bir 
kadının geçtiğini görür, içinde bir he
yecan duyardı. Fakat lıı.ı kadınlnnn 
yanında dalma kocalan bulunurdu. 
Beynz bir kadınla yalnız kalınca ko
casından aynlarak kendlsile evlen
mesini teklif ederdi. Bu tekııre karşı 
d:ı.lma şu cevn.bı alırdı: 

- Asaletmenb buna imkan yoktur. 
Esasen kocamdan ayrılsam bUe ailem 
bir yabancı ile evlenmeme müsaade 
et.mez ... 

lohorc Sultanı (ilk plandakt açıkrenk paltolu) ve bir Jiaç 1iafta 
e\'VCI Londrada bir tayyare bombasile ölen zevcesi Mis Lydia Ilill 

(elinde gazete, Jtolunda çanta olan kadın) Avrupa harbi baş· 

ladıktan az sonra lsviçrede bir kış sporu yerinde 

Peru topçusu bir köyü 
bombardıman etti 

Guayaquil 6 (AA.) - Peru top
çu kuvvetleri bu sabah, aradaki ih
tilafı teşkil eden saha dahilinde Hua 
Quillas köyünü bombardıman et
mişlerdir. Resmi kaynaklardan bil
dirildiğine göre hudutta bulunan 
kıtaat diişmaı hücumlarına muvaf
fakiyetle mukavemet etmektedir. 
Peru kuvvetlerinin bazı kasabaları 
İşgal ettiklerine dair olan havadis 
tekzip edilmektedir. 

Vaşington 8 (AA.) - Gazete
ciler konferansında beyanatta bulu
nan Sumner W eli es, Amerika Birle
şik devletlerinin ve diğer bütün 
Amerikan cümhuriyet1erinin, Peru 
ile Equateur arasındaki muhasamatı 
durdurmağa yardım arzusunda bu
lunduklarından emin olduğunu söy
lemiştir. 

B. Welles Amerikan hükumetinin 
bu muhasamatın t.harici tesirler1e> 
çıktığı hakkında raporlar alıp alma
dığı hakkındaki bir suale cBulanık 
suda balık avı ekseriyetle iyi olun 
darbımeseli ile cevap vermiş ve ni
hayet, bu gibi hadiselere Amerikan 
hükumetinin derin surette teessüf 
ettiğini ilave etmiştir. 

Şili tavassut teklif etti 
Santiago-Şili 8 (AA.) - Şili 

hükUıneti, Peru ile Ekuatör arasinda• 
ki muhasemata bir nihayet vermek 
İçin tavassut teklifinde bulunmuş
tur. 

Sovvetler -
Polonya 

İki hükUmetin münase
betlerini tanzim etmek 
için Londrada görüş

melere başlandi 

9 Temmuz 1941 

Yedek mide, yedek 
kalb, yedek beyin ! 

Beyinde ameliyat yapmak suretile 
insanların ahlaklarını değiştirmek 

kabil olabilecek mi ? 
Son gelen AVTupa gazeteleri, ta- le beyinde ameliyat yapılabilrııe~ 

babette iki mühim hadiseden bahse- te, hasta ameliyat esnasında keıll 
diyorlar. Lizbonda bir doktor Egas huzur ve sükunla cerrahla korıııl' 
Moniz, sinir bozukluğunu, beyinden makta hatta, ameliyatın muhtJ 
bazı parçalar çıkarmak suretiyle te· aafhalarmı bir aynanın içirıde ~W 
dav; etmeğe muvaffak olmu~ur. .edebilmektedir. 

Başka bir ameliyat da muvaHa- Doktor Martel son seneler ı-' 
kıyetle neticelenmiş, bir ölüden çı- hnda beyinden portakal büyüklıl' 
kanlan gözler, sağlam bir kör insana ğünde urlar çıkarmıştır. Bu ameli)" 
ameliyatla konularak görme kud- için operatör, elektrikli bir nitl' 
reti iade edilmiştir. Maamafih ölü kullanmıştır. 
insanlardan kör insanlara göz Bu elektrikli nişler, süratle kııf• 
nakletmek ameliyesini ihtiyatla kar- tasının kemiğini muntazam bir 9ıf 
şılamak lazımdır. Zira göze, görme rette kesmekte ve etrafına kan akır 
kabiliyetini veren arkadaki sinirin, maksızın beyni açmaktadır. !(illi 
binbir türlü tefenüatile, kaynaştırıl· pıhtılaştıran bu nişter ciğer aırıel 
ması çok müşküldür. Maamafih ilim yatında da kan akıtmamak jçıll 
ve fennir VP. tababette son seneler- kullanılmaktadır. 
de terakki adımlarının bu güç işin Doktor Moniz, beyin ameliY1'

11 

haklm:dan henüz tamamen gelme- için hususi bir iilet icad etmi~tir. 1:3° 
miş ise, geleceğine inanmak lazım- alet, bt:yin sathını bozmaksı~ın 1• 
dır. rıp açmaktadır. Portekizli doktor 

Tavşanda:ı çıkarılan bir beyin, tıb akademisinde verdiği konferatı 
köpeğe ameliyatla tatbik edi1miş ve ta, yüz vakadan otuz be!}İnde 
arka ayağı felce uğramış olan kö· psychos~·u, melakoliyi, sinir, sıktır' 
pek bi• kaç gü:ı sonra sıçrayıp zıp· tılarını, maniyi. tedavi hususundİ 
lamağa başlamıştır. ya beyni açarak yontmak, yahut s• 

Ölçü üzerine mide alkol ile enjeksiyon yapmak sure' 
Bugün tababette mümkün olan tiyle iyi neticeler aldığını, diğer 67 

şeylerden biri de yıpranmış ve ha- vakada neticenin menfi çıkuğıııı 
söylemiştir. 

rap olmuş bir uzvun yerine yenisini 
ikame ellnektir. Kimyagerlerden Eğeı bu Portekizlinin metodıl 
biri yanlışlıkla bir hamız içmiş ve umumileşirıı mesela: beynin olorite 
yemekleri ağızdan mideye götüren hissinden. elli, temahkarlık hissindcll 
boru tamamiyle yanm a t k bu otuz. sevışmek hissinden yüz grıı~ 

ış, r 1 k 1 k · l b · • d biı• 
hayati uzuv işliyemez olmuştur. çı .. karı adra Y• ~nksl~knJ arın ta ıatkın ek bıl 

Eski zf manlarda bu kabil vaka- yu egı~ı 1 er yapma ıı 
la d h t b l k . . "d d olacaktır. r a as ayı es eme ıçın mı e e y 
bir delik açılır, ve bu delikten mi- arı canlı otomatlar 
deye yemekler akıtılırc:lı. Ha1buki Fakat meselenin endişe verici di-
profeııör Gregoire, böyle vakalar- ğer bir safhası, yarı canlı robotlar' 
da bu eski usul yerine, şimdi ye- dır. Bilirsiniz ki, bu insana benzi) eıt 
mekleri mideye götüreıı gırtlağın robotlar Amerikada icad edilınİŞ' 
arkMındaki boruyu, ameliyatla çıka- tfr. Robotlara İnsanlara aid bati 
rarak ayni boyda bir l>arsak par- vaziie!er gördürülmektedir. 

.. 

• 

Sultan son zamanlarda o kadar sı
kılıyordu ki, bu sıkıntı yüzünden öle
ceğinden korkmağa başlamıştı. Dost~ 
Jarı kendisine bir iş bulmak Jçin poli
tika ile ugraşmasını tavsiye ettiler: 

- Bu suretle meşhur olursunuz, 
herkes sizden bahseder... dediler. 

Sultan bu tavsiyeyi makul buldu, 
politika Jşlerine karı.şma~a karar ver
di. Fnkat kendini tartınca. bu işln 
ehli olmadı~nı anladı, gene r.an sı
kıntısına daldı. 

Londra 8 (AA.) - Reuter bil
diriyor: Polonya arazisinin Sovyet
ler Birliği ile Almanya arasında tak
siminden beri, Rusya ve Polonya 
mümessilleri arasında ilk bu1uşma, 
bu hafta tatil esnasında lngiliz ba
riciy~ nezaretinde vukua gelmiş, 

Sovyet büyük elçisi B. Maislci ve 
Polonya başvekili genera1 Sikorslci, 
Rusya - Polonya münasebetlerini 
müzakere etmek üzere buluşmuşlar
dır. 

çasmı dikmekte ve iki ay sonra Televizyonda kullanılan elektrikli 
hasta tamamen iyileşerek ağzında göz hu otoma~ makine insanlıırll • 
çiynediği yemekleri bu barsak b·o- görme kudretini vermiştir. Bu saye• 
ru vasıtaııiyle mükemmell'n micle- de bu makine insanlar, amele, ban' 
sine indirmektedir. ka bekçisi, uşak, mitralyöz kulla-

Sinemaya müracaat! 
Johore sultruıınm son yaptırdığl sa

ray bir orduyu barındıracak kadar bü
yüktü. Hesapsız Odaları. geniş salon
ları vardı. Sarayda birçok memurlar 
bulunurdu. Bunların bütün işleri sul
tanı cğlendlmıeğe çalışmaktı. Fakat 
ııarfetUklerl gayretler hiç blr netice 
•ermiyordu. 

Bu sırada müsahlplerden biri Kal
tütaya yaptığı seyahatten yeni dön
müştü. Sultanın can sıkıntısının art
tığını öğrenince hemen kendisine şu 
ıavslyede bulundu: 

- Asaıctmeap, İngill.7.lerin filim de
dikleri canlı gölgeler pek hoş birşey. 
EmrederscnJz bunlardan getirtelim, 
belki sizi cıtlendlr!rl ... 

Sultan ellnl lhmalkl!.r bir tavırla 
sallıyarak izin verdi. Hemen Amerlka
ya tclgrntlı:ır çekildi. On beş gün son
ra makineler ve 1'Ulmler gelmiş, sara-
71n büyüt salonlarından blrJ sinema 
&llonu haline konmuştu. 

ilk akşam Jçin Şarlonun bir fllıni 
aeçilmlştl. Bu fllmln sultanın çok bo
tuna gideceği, kendisini kahkab31ar
Ja güldüreceği ümld edlllyordu. A rnl 
zamanda k~·plan avına dair kısa :Jlr 
tılim de gösterilecekti. 

İptida av filmi gosterildi. Sultan bu 
illmi merakla takip etti, avcılann ha
reketlerini beğendi. .usta avcılar!ı 
dedi. Blraz..sonra sıra Şarlonun filml
ne geldi. Mabeytncilerlnin ümld ve in
ttzarı bUt\1'ına olarak bu flllm sulta
nın hiç de hoşuna gitmedi; kendlle
rlnr. tekdir eder gibi bir tavırla, §11 

aözlerl ooyledi: 
- Ben de blrşcy göreceğimi ~et

miştim ... Bu kılıksız adanı da kim? .. 
Benim satalıırım bile ondan .iyi glyi
ıllrler. Böyle bir zavallının neden gü
lünç hale getirildiğini bir türlü anla
mıyorum! ... 

Sultan filmi beğenmemekle beraber 
ııöylediği b:!zı sozler, mabcylncllerine 
mühim ip ucu vermiş, bundan sonra 
nasıl hareket etmeleri lazım geldiğini 
anlatmıştı. Filhakika sultan, Şarlodan 
lstihtafkar bir tavırla bahsettikten 
IOnra yanındaki kızı beğendJğinl ihsas 
etmiş: 

- Kılıksız adamın yanında.ki kız 
kna değil._ Yalnız onun da kıyafeti 
pek pejmürde.- dem~U. 
Şarlo ile birlikte filimde rol yapan 

kız Paulctte Goddard'dı. Genç kızın iri 
.siyah göilerl, boyu bosu, sevimli hali 
nıtıyarın hO§una gltmlştl. Hele bu kı
zın aşk sahnelerine fi.deta lmrenm~ti. 
Bunun Jçin !ıllm biterek ortalık ay
dınL-ınınca mabcyincllerlne: 

- Böyle başka kadınlar vaı: mı? .. 
diye oormu.ştu. 

Johore Sultammn telgrafla izdivaç teklif ettiği sinema 
yıldızı Mae West 

dırdı. Johore sultanının en çok beğen- Dollivood, Amerika 
dlği fil~ln yapacağı reklam düşün~- .Johore ~uıtanı ı;i,;inle nlenmelt isti-

Öğrenildiğine göre bu mülakat 
esnasında Leed,' de l:>ulumm B. 
Eden, mülakatın hazırlanmasına çok 
yardım etmiştir. Hariciye daimi 
müsteşarı Alexander Cadogan gö
rüşmede hazır bulunmuştur. 

İngiliz siyasetinin hedefini, müş
terek düşmana karşı müttehit bir 
cephe kurmak teşkil ettiği sarihtir. 
Aralarmdak: an1aşmazlıkları bir hal 
sure"ine raptetmek ve teknik bakım
dan iki memleket arasında halen 
mevcut bulunan harp haline bir ni
hayet vermek için Rusların ve Po
lonyalıların alacağı her tedbir, İngi
liz hükumetini ve müttefik hüku
metleri pek ziyade memnun ede
cektir. 

Halk tipi 
ayakkabı 

Yeniden fiat tesbiti için 
tedkikler yapılacak ------ · . 

tün sinema llemlnde heyecan uyan-, •Mae West 

lere-k ~?distandan sandık sandık fı- yor. Kabul ederseniz hemen yola çı-
limler gonderlldl. kın. Lhım relen para Morran ban- Deri ve kösıele flatlerlnin müblm 

Sultan bu fillmlert evv~lA. sat~ bir kasma havale edilmiştir.» miktarda yükselmesı üzerine halk tipi 
surette seyretti. Sonra alakalı bır ~- Telgraf çekildikten sonra bekleme ayakkabıların imalatı lçln yapılan ha.
kilde_ tedklk etmeğe ba.şladı. Hemen devresi başladı. Sultan vakit geçlmıek zırlıklar tekrar durmuştur. Vek!Jetln 
bergun sinema. salonun~ gidiyor, bu lçln, senelerdenberl ilk defa. olatak, nla.kadar teşkllfttlan bu hususta. uzun 
işle meşgul oluyordu. Fllımlerdeki er- civardaki bat.aklıkta ördek avına çık- müddet tedltlkler yapmış, halk tipi 
kekleri bir ~rafa bırakıyor, yalnız mağa. ba.şlanuştı. ayakkabıların 660 kuruştan satılabi
Jaı.dınlarla ala~ad:ır oluyordu. Aradan fiç gün geçti. Dördüncü gün lcceğ'inl tesbit etmiş ve tekmil kun-

Doktor Pauchet ise, harap ol- nan asker vazifesini görebiliyorlar. 
muş bir mideyi tamamiyle çıkarmış Bu otomat İnsanları, makineleri· 
ve midenin üstündeki deliği, elinde- ne canlı maddeler koymak suretiyle 
ki harsağ<'ı. dikerek bağlamış ve has- yarı canlı bir hale koymak acabıı 
ta olur olmaz §eyleri yememek şar· mümkün değil midir) Bu ilk nıı• 
tiyle, ağızdan yediği yemekleri zarda hayali görünmekle beraber. 
doğruca barııaklara indirerek pekala tahakkuk sahasına isal edilebi1ir. 
yaşayabilmiştir. Bu tarzda ameliyat Doktor Carrel ile a1bay Lindber• 
son zamanlarda çoğalmıştır. gjn senelerce süren tecrübeleri ne• 

Beyinde yapılan nazik ticesinde cıger vazifesini gören 
cıuri bir kalb» icad edildi. 

ameliyeler Bunlar bu suni kalb sayesinde 
Bir İnsamn beynini yarmak, içine cam kavanozlar içinde senelerce 

nişteri sokma'k, bize pek müthiş bir canlı uzuv1arı yaşatmağa muvaffak 
işkence gibi geliyor. Fakat beyinde olmuş!ardır. 
yapılan ameliye1er hiç bir acı ver- Bu keşif sayesinde, insan gibi jş 
memektedir. Çünkü beyin hassas gören çelik robotlar vücuda getiri• 
değildir. Klôroform ltullanmakııızın lebilecektir. Bu çeJik robotlar, her 
mevzii bir surette hissi İpta1 etmek- şeye kadir olacaklardır. 

Kadın hamallar Çinicilik 
Kütahyadaki aanayiin 

inkitafı için tedbir 
alinacak 

Haber aldığımıza göre, İktlsad ve
kAieti, yerll porselen ve çlnl sanayU-

nin inkişafı için bazı esaslı tedbirler 
almağı kararlaştırmıştır. 

Sultan bir gun mutad saatte rlnem.a -beklenen cevap gcldJ. cevap çok naz!.- dura imalat.hanelerine bu flat üzerin
sa.ıonuna inmedi. Ma.beyinclleri der- .kftne bir surette teklifi reddediyordu. den imalata başlamalarını bildirmişti. 
hal telaş aldı. Acaba sultan sinema Telgrafta şu satırlar yazılı idi: Halbuki bu tarihten sonra tmalftt için 
1'11mJ seyrct.mc~ten de bıkmış mıydı?. Mae West, solt:ınm hdivaç teklif et- kullanılan iptidai maddelerin !iatıeri 
Hayır, sultan fillm seyretmekten bık:- mek suretile kendisine bahşettiği şe- artmış olduğundan, bu fiatle imalata 
mamış, sadece tedklklerlni bitirml.ştı. refe tesekkür eder, fak.at bu ~klifi inıkA.n kalmamıştır. 
Der'hal ba.şmabeyl~cislnl çağırarak reddetmek mecburiyetinde olduğunu Müraka.be teşkilatı, halk tipi ayak- Avrupa harbi l>aşlayıncıya 1'adar 
ker.dsine kararını bıldlrdi. beyan eyler. Çünkü evlidir.ıı kabılar için !$reni bir flat tesbit ede- t 

Küahya mıntakasmda. her nevi ta
bak, çanak. fincan ve saire f{~bi ıu
zumlu eşyanın en iyi clnslerinlli hnall 
mümkün oldu~ uhlade, burad;\kl Jmıı.
IAtbaneleriıı geniş mikyasta faaliyet
te bulunmamaları yüzünden, ihtiya
cın büyük bir kıS!lll hariçten tem.in 
edilmektedir. Halbuki Avrupa harbi 
ba.şladıktan sonra. bu nevi mallardan 
pek az miktarda ithalat yapılabUmlş
tir. Bunlardan ınühlm bir kısmı ter
kiplerinde alçı ve saire mevcud olduğıı 
için, gayet çabuk kınlmaktadırlar. BU 
yüzden dahildeki mevcud çeşitler 
kısa bir zamanda tükenmektedir. 

« Mae W est'le Telgraf sultanın ızzetı nefsini ok- cektir. ngilterede sanayide çaJışan kadın la-

l 
". şuyordu. Mabeyinci bu hissi kuvvet- .. ••••••••••••- nn miktan pek azdı. Hele harp sana-

ev enecegım» lendlrmek için ŞU sözleri llave-ettl: E A yiinde hemen hiçbir kadın yoktu. 
- Aradığım kadını buldum. kata- - Telgraftan Mae West'in büyük V, partıman Harp başJa<lıktan sorıra yava§ yavaş 

Bunu na.zan itibara alan İktıso.d 
V~kılletl, Kütahyadakl imalathanele
rin faaliyetini arttırmak için es::ı.slı 
tedkiklere girJşmi~ bulunm:ıktadır. 

ıoğlara bakarak 1sm1nı de öğrendim. bır keder 1çinde olduğu anlaşılıyor. kiralamak için kadınlar fabrikalarda erkerıem ye-
Mne West adındaki bu kadınla evle- Evll olmasa. hemen koşup gelecekti. rini tutmağa baş1adılar. Şimdi tayya- Aleni Teşekkür 
ncceğlm. Yaşlı sultan kendi kendine şöyle re, mühimmat fabrikalarında hafif 

- Hay hay, emredersiniz asaletme- muhakeme ediyordu: cBu kadın iste- Telefon idaresi baı;ko.tlbt sevgill 
abl aeydl kocasından boşanarak buraya işlerin hepsini kadınlar görüyorlar. eşim ve babamız Ali Kenan S~ndoğa-

- Acaba on güne knda.r burada bu- gelcbUlrdl. Maam.aflh 0 kadar üzül- Son zamr.nlarda kadınlar diğer nın cenaze merasimine iştirak et-
lunabilir mi? meğe mahal yok. Ortada daha birçok mek, mektup ve telgrafla ve bizzat 

Mabeyinci ne söyllyeceğini bllınl- güzel kadınlar var. OnJan bir kere da- birçok sahalarda askere giden er- gelerek taziyetdc bulunmak suıetııo 
yo':11u. Sultanı kızdırmamak için ha gözden geçirmellylmb keklerin yerine kaim olmaktadır. merhur-l:ı son saygıyı, ailemize de ı;cv-
muphem bir cevap verdi: Sultan bmıun üzerine hem.en §U Bu cümleden olarak istasyonlarda· gilerlni lzh:ır kadlr.şinaslığında bu-

- Bu uzun seyahati yapması için emri verdi: k _ ki hamalların işlerini de kadınlar lunanlara ayrı ayrı t~ekküre imkftn 
Sultanın sinema yıldızlarından hoş- bir mdni yoksa bulunablllr. - Sinema salonunu açın ve bana « A ıam» ın Küçük bulamadığımızdan minnet ve şükran-

landığı anlaşılınca derhal her tarafa - Pektlld, öyle ise kendisine btr öteki kadınları göstetlnl.. ilanları en aüratli ve !deruhte etmişlerdir. Yukarıda, Lon- larunızın iblii. ·ını muhterem gnzetf'-

Yeni filimler 

telr.rano.r çekUdl mevzua bakılmadan telgarf çekerek iullvaç tekllf edlnlz. (Sultanın betendiil ikinci kadmın dranın cViktorya istnsvonunrln. bü- nizden rlc:ı cd!'rll'. 
kadın nrtistlerln daha fazla görün- Bir çeyrek saat sonra Amertkaya 1U kim ohlutona 1annkl nüshamızda en UCUZ vaeıt;.dır. yük b:r balya' r nakleden biı kadın , !\:I"! -..uml!n l'"i· ,., .. ;· - °' ~ı ı!! 1ğ:ııı, 
dükleri :rllimler ::ı.ratıldı. Bu taleb bü- J t.elgra.f çekiliyordu: anlatacarm.) hamal görüı.ü.> oı. 1 ('ucuklan; l\ldwı.:t, ı .. ıuı~ S.\lıdu,ııo 



San' at ve aan' atkar 
Şair Behçet Kemal Ça"la d" k_·· C g r un-k ~rnhuriyet'te San'at ve Halk 
ıl,ıgı altında bir yazı nctretti. 

San atka.rları halkla kaynaımıya 
he hallttıt.ı olmağa çağıran pir bu 
eyecanlı Yaz1111nın bir yerind . 

c ... Tahta ıinide ta•I de. 
ek ... I " ı çav ar 
meKı geve emiycn, arık to rak-

~· yalınayak baamıyan, aJ: bi
albrn~ ~talık.larla toprak dam 
.. ~ -~ eunlerce aayıltlamıyan •Ü· 

:;ıs~nun çıngıraiını yıldızlan~ al
i n .a aırtını toprağa vererek din· 
;.mıy~, ~ğa nedir, mültezim ~-

ır Kornııycn daha d .. '- d 
asltcrl"lc .' . une .-a ar 

.. 
1 ncdır bümiyen lıtanbul 

~ocugur.un, çıbrpıhr dilile rahat 

)..,~ memnun, manzum harfendaz-
lıt etmcs· ·· di ıne fllr mi denir} ... > 
~or. Bu şiir ve şair tarifinden şu 

•nL aşılıy?:- iti asıl ve asil mihneti 
~ıtrncm~ • k~ • 1 san at ar, san atki.r 
o •maz. Ve .... . . •. .. ı_ 
lı:.o d ..... erımn ushtnc a.uı 

n ursa para etmez. 
Burada r_ "I • k !L ••• cu··· yag ar ın aruı;aturıze 

aa~~~~!tırpıtı: lstanbul çocuğu 
li ç··aıı rnudafaa edecek deği-z. unJc·· • ı_ 
ara u san ahdir geçinenler 
Ve sın.~ı ~akilı.aten böyle bir hic· 
na ~usdta ak üstatlar bulunduğu-

ız e kanüz. 

Ancak bu l d . . ed"I aatır ar a ıdealıze 
ı en ve san'atk4 . 

harnmür\.iınd ar ınsanın ta· 
ıniht.et" le ınayalık eden asil 

. ın ya nız h" l d ta de" ·1 • şe ır er ışı hayat-

dir} .. Bunun arkasında veya ya• 
nı baıında san' atUrın ilham göz
lerine seri!: duran §chirler ve o ıc
hirleriın ancak aan' at süzgecinde!' 
geçerek değerlmip ebedileşen 
güzellikler· vardır. San' atkarı 
bunlan görmekten nasıl mcncde
biliriz;ı 
Bahuıuı nn'at gibi hiçbir kayde 

tibi olmayan bir dünyanın hudut· 
suz hürriyeti içinde yetiıip tenef
fiia eden insanlarını ..• 

Tabi ve müellif 

Bazi kaideler lunduru~ ı.ıe~ırler içinde de bu
un' ata y~ atırlatacağız. Esasen 
Yetişecek n1.1. şehirlerin dışında Akagündüz bir fıkrasında l>azı 
mek .. san atkarlardan bekle- cemiyet kaidelerine dokunarak 
lı:abui:t oz: ;/ katkısız güzelliğini çocukların at yan;ı1, birahane, 
rnadı.l me e beraber - san'at gazino, çalgılı kahve. balo gibi 
gö:mJ

0
")nu yalnız bir yüzünden ancak büyüklerin gidebilecekleri 
0 ur sanırız. ~rlere götürülmesinden ıikayet 

Bir san'ıı.tltar k lab 1 v ediyor. 
"lur "dilsin ki h a a ıgı tasav-
rnal'in kal b depa{ de Behçet Ke- Bl! içtimai dert, maalesef, bir 
• ..ı 1 ın an çıkmad ı ~• ·:ı f ,_ k k 1 t ·ı •ı Qe taht . "d ır. -ıep. ae a ve ıı:ısacı a cm cması c 
rncği gev:ı::; c taolı çavdar ek- çare bulur.amıyacak kadar bü-
Yalınayalc ha'- artıl. topraklara yüktür. Buna el birliğile deva 
hastalıklarla smış, adı bilinmez aranma!ıdır. 
günlerce a.tyı::;prak dam altında Anak çocukları lı:cndi eğlen· 
•!tında sırtını t arnıı .. ve yıldızların ce yerlerine çevirmek için çocuk 
rii - - opraga vererek .. sunuo çın gıra v • au- tiyatrosu, çocuk bahçesi Ribi yal· 
aa:ılardı:. ıı:•n dınlerniı in- nız küçüklere mahsua yerleri bü-

F" akat hayat bund . yüklerin savletinden kurtarmak 
•111111

11111111 
an ıbaret mi- lazımdır . ............ .................................................... 

B~ı . ~~~~~A~ .. o o 

garıstanda yahudiler geceleri 
Buı . sokağa çıkamıyacaklar 

1 K&rıat&clda yah d"] . 
• gürü• 1 • u ı erın telefon. 

1 .. rnc en ve r d L• • •ullanmal a yo ma.-ınelen 
hl, Dahili anNyasak edildikten ıon-

ye 8%1rı p Cab -•-·• . 
rıcşrcttiği bir . · rov-.ı nın 
9 daıı sabah ernırlc akşamları aaat 
lı:ağa çık l saat 6 ya kadar so· 
:Yahudiler I1'ba an Yasalc edilmiştir. 
lbi top) u aaatlcr arasında umu-

antı ye 1 . d 
lnıyacaldardır r.yrın w e de buluna-
hudiJc.rin B 1· . &saga aebep, ya
:lılYJflatacü u ga~tanda milli birliği 
İmiş. tayıalar çıkarmaları 

y,. __ .. 
L --ga V' em · · nudil .. .... re ıtaat etmıyen YB-

cr, surg.. d"l ki Yerı kasaba un c 1 ece er, muay-
larda oturmalan rnenedi-

lecdt, Bulgar tebaası olduldarı hal
de Bulgariatandan ihraç edileceltler 
veya Bulgar tebaalığından çıltanla-
caklardır. • 

rolü BONAPART 
Mısıfda ilk ıiıatbaa ve ilk ga~ete\ 

t\b 

J 

- ]_ §~ sac:> 

~1.AJ\ ,_..ro ":{ 

.~_,wwt~4:ı ~b _,ı~ ~ı;ı1--.~·'. t. . c::;;-

Yirmi Sekiz Mehıned Çelebi 
lçln, Lefkoııa'ya süriildu ve iki :sene 
sonra orada vefat etti. 

Fa1zt mahlaslle şiirler de yazmıştır. 
Ylrml setiz Mehmed Çelebi İbra

him Müteferrika ile birlikte Türklye
de matbaacılığın ilk müessisldlr. 

BllAhare sıı.drlızam olan Said paşa
nın babasıdır. 

Erbaada elektrik 
tenvir ah 

= 

Erbu (Akşam) - Büyük zelzele-
denberl muattal kalan beledlyeye ait 
elektrik motörü yeni baştan tnmlr 
edlJml.I, noksan aksamı tamamlanmı~ 
ve hatlar çekilerek şehir tenviratı es
klslnden çok lyl bir şekilde temin edll
meğe başlanmıştu. 

Bu yerinde ve güzel başand:ı. beledi
yenin ıneşkür hizmetini şükranla 
Jcaydetmek bir vazifedir. ___ ,_. . ..._. --

Vekaletinden ricaları 
Hana (Akşam} - Kaı.amız halkı 

şchrlmlzde bir dokunuıcılı:C kursu 
açılması hususunda teşebbüslerde bu
lnnmu,ıardı. Bu defa Iktisad \'ekCı
leti ta.rafından Havza için 10 tezgah 
gönderllmiştir. Ya.kınımızda. bulunan 
cıynı zamanda dokumncılık sanayll 
inkişaf etmiş Vezirköprü knz!lsına 
30 tezgah gönderildlr.ı halde, H~vza
ya ıo tezgah pek az gelmektedir. 

Burada dokumacılık için kayma
kamlık makamına müracaat {'dl!J\ 
yW-.dcn :!azla, kimsesiz aile buhınnuı.k
tadır. 

l:lalkınuz bir mlkdar dah:l. t~.ih 
gönderilmesini İkt.is:ıd VekfılctındcA 
rica etmektedır. 



sahlle 8 

Nerede okumuş ? 
Arlf İr!ıın kendi kendine: ı - Hayır, dedi, bu adam elektı1kll 
_ Işte, dedi, hayatımda rasgeldlğim sandalyayn oturmıynca.ktır. Belki de 

en garip kadın .•. Llıldn ne güzel şeyi" uzun blr hapis cezası alacaktır. 
Ne ş::heser bir g6ğsü var" Dekolte el- Emler kadın böyle kon~en. Arff 
tılsesl de pek s: natıtO.r bir terz1nln İrfan: •Acn.ba tıp fakültesinden m.1, 
ellnden çıkmış olacak". İyi ki bu ma- yoksa hukuktan mı mezun? •• • diye 
saya oturmuşum. kendi kendine soruyordu. 
Delikanlı cebinden tabaka.sını çıkar- Ertesi gUnü sevlmll yol arkadaşı ge-

dı. Nefis kokulu Türk s1gnral:mndan minin orkestra ~file bir musıkl mO.
birlnl yaktı. Arif İrfan bu güzel kadı- nakaş=ı.sına. tutuşmuştu. 
na Atıantiğl birkaç gün içinde nşnn Bu münakaşa k!ırşısmda Arif İrfan 
büyük trnn5:ıtlantlklerden birinde rns- Ayşe dıye çağırdığı genç kndını.n mu
gelmlştl. Genç ndam nsırlarcn evvel slkl ve musiki tarihl hnkkındıikl ge
Mekslkada büyük bir medeniyet kur- niş malQma.tına şaşıyordu. 
muş olan Azteklt'rin hayatını tedktk Bütün musiki üstadla.nnm n:ı.sıl ça
ctmek üzere orta Amerlkayn gidi- lıştıklarını. eserlerini hazırlarken ne
yordu. !er düşündüklerlnl, blrlbirlerlne faik 

Ari! irfan ışte bu seyahat esnasında oldukları noktaııı.n, z:ıyıt tarn:narnıı 
kaşlarının ucu yukArıya doğru kalkık anlatıyordu. 
esmer ve güzel gôğüslü kadınla uzak- Arlf : 
tan uzağa ahbap olmuştu. İkisi de - Olur §ey değili~ diyordu, tıp fa-
bırlncl mevkide seyahat ediyorlardı. kült.esinden mi? Hukuk fakültesinden 
Günlen hemen hemen ayni güverte- mi? Yoksa konservatuardıın mı me
lerde ,ayni salonlarda geçiyordu. Ge- zun? Anlamadım gitti."• 
cclerl de ayni barda, yahud vapurun O akşam birlikte dansdtller. Arkn
slnemıısındo. knI'§ıl~ıyorlardı. Bazı za- d~lıklan pek canclğer bir .safhaya. 
mnnl:lrda büyük yüzme havuzunda bl- girmlşU. 
:rlblrlerine raslıyorlardı. Bir aralık kadın: 

Bu havuz hakikaten pek gilzeld!. - Dışnrıdn nefis bir meh::ı.tp var .. 
Nadide siyah mermerlerden yapılmış- dedi. 
tı. Sütunlar ve bunlnnn başlıktan hn.- Güverteye çıktılar. Hakikaten gece 
:rlkulüde snnatkftrane idi. Yüzme ha- güzeldi. Anf knç znmandanberl bn.şı
vuzun bulunduğu dairenin duvarla- nın lçlnl işgal eden şeyi nlh.ayet sor
nndn pencere yoktu. Bumsı elektrik- du: 
lerle aydınlatılıyordu. Havuzun dibin- - Tıpla aU'ıkanız vn.r değil mi? Tıp 

Bu seneki yarışlar on 
devam edecek 

halta 

Veliefendi koşu mahallinde yeniden tribünler 
yapıldı, bahsi müşterek gişelerinin 

adedi arttırıldı 

Geçen seneki yanş tarda heyecanlı bir an den renkli ışıklar verlldlğl zaman su fakültesinden mi mezunsunuz? 
rnnvl, pembe. yeşil dalgacıklarla pek Esmer kadın güldü: . . 
gbı alıcı bir mnnznra anedlyordu. - Hayır ... Fakat ilk kocam Şlkıı.golu Ankamda geçen hafta Reısl- sahalar umumıyctle en şık tuva-

F mer lmdın lşt:ı bu ışıklı ve r~nkll meşhur bir doktordu. Çok yn.ş:unadı cümhur koşusu ile nihayet bulan letlerln de meşheridir. Netekim 
suyun içinde güzel vücudile Arlt Irfn- zavallı .. Faknt ben ondan blr hayll şey .. _ bi d 1 tik 1 t-
nın gozilne büsbütün cazip görünü- öğrendim .. Tıbbi malümatım buradan at yanşları önümüzdeki pazar bu team~lun ze e n ·a e 
yordu. geliyor." gününden itibaren şehrimizde mlş oldugu Ankarada yapılan son 

Bu havuz lilemıertnden bir inde arn- Arıt: " başlıyacaktır. Meraklıların büyük yarışlarda müşahede edilmiştir. 

~~f ct;:;ks.'.l~~~~y~te~~~~ÇJ~. ~~;~~ z~~n~~~:nu~~~~~~ıteslnden me- bir sabırsızlıkla bekledikleri bu Geçen sene şehrimiz yarışlanndn 
idi Arıt Irfan ona bunu söylt>dl ve: Kadın gene cülllmsedl ve cevıı.p ver- seneki yarışlarda her zamankin- yavaş yavaş görmeğe başladığımız 

- Bizim kadınlar arasında Ayşe Is- dl: den çok farklı ve meraklılar lehi- şık tuvaletlere bu sene yanş ade-
:rnlnde olanlar pek çoktur .. dedi. _Hayır_, Lfıkln ikinci kocam Nev- .... 

E mcr kadın h !!men atıldı: Yorkun en meşhur avulmtıannda.ndı. ne zengin bir program tatbik edi- dinin de artmış olması yuzunden 
- o ha lde ben i de Ayşe diye çağır- Dört sene beraber yaşadık. Biçare btr lecektir. daha fazla tesadüf edeceğimiz 

m:ı.nızı rica ederim ... Ayşe! ... Hnklka- to bil kn k ro itti On 
tcı ne gfi"el ne muslklll isim Pek ho- 0 mo zasına u an g · - H~r sene altı hafta olarak ya- muhakkaktır. 
şu~a cıttı . ~::n bu daklknda~ ıtlb:ıren ~':;~ f:d!~1~fıf~=~ım. Çin kanunla- pılmakta olan koşular bu yıl baş- Yanştruı fazla müşterek bahis 

Ayşeylm .. • - Konservntuardan c'..: mezun de- ta sayın Valimiz doktor Llı.t.fi işine meraklı olanlan da düşünen 
o altş:ıın b:ı.sılan vapurun gazete- ğil misiniz? K d lrn k " .. k k arış ·· d" 1" ~ .. 

s'ndckı havadisler arasında. zengin _ negıİı~ ... Amrnn üçüncü kocrun ır ar o a .. uzere yu ~e Y Vdie!endl at yarışları mu ur ugu 
dulun ismini Ay~ yaptığı haberi de musiki tnrlhl ue meşguldü. Evvelki se- ve ıslah encumcninin hımmetle- bu seneki programına meraklıla-
<ıkunuyordu. ne öldü... rile on haftaya çıkarılmış ve ik- n tatmin edecek yeni formüller 

Artık Arifle Ayşenln, aralan pek Bundan sonra esmer kadın Arifin ramiye miktarları da arttırılmış- ilave etmiştir Haber aldıg~ımıza 
lyldl. Fnl:at nksillk olacak işte ... Dell- kolunu tuttu: . · 
kan lının yanağında iri blr sivilce çık- _ Azizim, dedi, her erkek bir ünl- tır. Bu cihetle her sene gittikçe göre bahsi müştereklerin daha 
Mı ·ı. Bu onun b::.şına bir kere daha versitedir. Fakat tahsil etmesini bll- daha fazla rağbet bulan at yanş- heyecanlı olmasını temin için bu 
g•lwtştl. YüzUnd" çıkan sivilceler çok mell. Amma sana şunu söyllyeyim: ıannın bu yıl programın zengin- ('k' ·r·"-) (iki' ikili) ve bir 
inn.c!cı .şeylerdi. Bir türlll geçmek bll- Böyle benim gibi ikide bir fakülte de- seyıe ı 1 çı «= 
rnezlerd! ğl~Urmek tahsl~l tamamlat.mıyor.: ya- liği yüzünden tstanb~. halkından de (üçlü) bahis yapılacaktır. 
Ayşe delikanlının suratını cörünce nnı bırakıyor. Insan tek bir fakülteyi daha geniş bir alakn gorcceği mu- Hem spor zevkini tatmin etmek 

ona hemen bir iliç tnvslye etti. Bu ba- ol.."Uyup bitirmeli, amma tam ve mü- ak 1 d h i 
sıt birşeydl. Lüzumu olnn Ul'lçlann kemmel bir ~kilde ... Yani btr erkekle hakkaktır. Mer lı ar a a ş m- ve hem de şehrimizin en temiz ve 
hep~ vapurun ecza.nesinde vardı. bütün blr hnyatı geçl.r!!rek... diden ntlnr hakkında tahminlerde sık tuvnlctlerini görmek ve niha-

Arlr irfan onun bu tavsiyesinin Bundan sonra Art! Irtanın koluna bulunmakta ve bahsi müşterek- Jet temiz bir kır havası almak ba-
mü bet bir netice vereceğini hiç um- girerek: Y 
mu:1ordu. Fakat !Ar olsun diye bir kc- - Şlmdl de Azteklerln hayatını öıt- ler hakkında noktal nazarlar ser- kınımdan karileriınize bu seneki 
re bunu tecrube etti. Ertesi s:ıbah o renmek istiyorum ... dedi, çok merak detmcktedlrler. ynrışlnn kaçırmamalarııu tavsl-

k"!~7n;cks~~~~ ~c~icı~t~e bll- ;~~;~~t~~~:~=ia:C:~:~1~:U :;::; Halkımızın bu spora karşı olan ye ederiz. 
g!ç şeydi. Erte.~ cünü delikanlı: Dikmct Feridun F..s geniş nlftkasını göz önünde tutan ŞAZİ Tezcan 

- Size bllhassn teşekkür ederlm." -•amııı11m11mııı111ın111unımmımm•ınnmımnıımmı Veliefendl at yanşlan müdürlüğü 
dedi, sivtlcemden eser kalmadı. Adeta R A o y o doktormuşsunuz sız... de seyircilerin yanşlan kolaylık-

Bu vesile ile nnılannda doktorluğa. la takib edebilmeleri için mevcu~ 
1l0.çlara, tıbba dair bir bahis nçıldı. ı .. .. ı Ianna ilAveten yeniden tribünler 
rsıner kadının bu hususta şaş1laea.!t Bugunku program inşa ettirmiş, bilhassa müştere:: 

derecede ı;eniş bir bllglsl vardı. - -
Adetn tıp tnrihinl ezbere biliyordu. ötıc ve akşam bahis gişelerine halkın tehacü-

İlt defa lnsıınların birçok hastahklan 12,30 Program nlyoruz münü nazarı itibara alarak gişe 
r · şekilde tedavi cttiklerlnl ne güzel 12,33 Peşrev ve 21,00 ztrnnt Tak. adedlerini coğaltmış ve koşu saa-
nnlatıyordu. Arif ona tam· saz semaileri 21,10 saz eserleri • " 

- sız hakikaten doktorsunuz? Tıp 12,45 Ajans ha - 21,25 RlyaseU - tinden evvel uç hususi katann 
:fnkülteslnden mi mezunsunur:? berlerl cümhur ban- tahrikini temin etmiştir. Aynen 

Dlye soracağı esnada yanlannn öte- 13,00 Solo şnrk.ılar dosu 
ki yolcu nrkndnşlan geldiler. 13,15 Karışık prog 22,10 Solo şarkı- yanşlann öğ1e sıcağında yapılma-

Bu sefer Nevyorkta henüz yen! b:ı.ş- ram Pl. Ia.r sının seyirciler bakımından mah-

Atletizm birincilikleri 
İstanbul bölgesi atletizm aJıınlı~ın

dan: 617/941 tarlhlnde yapılması mu
karrer bulunan İstanbul atıet.!zm bl
rinclllklerl seçme mü~bakalan hava
nın fenalığından dolayı 12/7/ 941 ta
rihine tesadüf eden cumartes günü 
saat 14 te 1''enerbahçe stadında yapı
lacaktır. Bu itibarla 3 üncü, 4 üncü 
k.-ıtegorl atletler 1017/941 perşembe 
gUnfi akşama kadar kayıtlannı yap
tırmaları rica olunur. 

Tenis birincilik 
müsabakası ln.yo.n muthlş bir cinayet davasından 18.03 Dans hava- 22,30 Ajans ve P3 zurlu olduğu düşünülerek müsa-

bahsedlllyordu. Yolcuların çoğu bu el- lan Pl. ra bors.ısı Tenis nJnnlığından: Bölgcm~zln 941 
n:ı.yettek! ı-.atllln mutlaka idam edile- 18,15 Memleket ha.berlert bakalann saat 16 da başlaması yılı tenis blrlnclllk mfisabakalannn 
ce~lnl ileri sürüyorlardı. Aralarında pastası 22,45 Cıızband Pl. takarrur etmiştir. l9 temmuz cumartesi günft başlnna-
bulunan genç bir avukat da ayni ti- 18,25 Konuşma ıo tcmbmua ... perh - Yanşlarn başlama saatinin gü- eak ve müsabakal:ı.r bölge kortlarında 
kirde idi. 18,45 Çocuk saati şem e s:ı.,.. ı yapılacaktır. 

l"'e.knt Ayşe söze b:ı.şladığı zaman 19,30 Ajans lın - 7,30 Program nün daha serin bir vaktine alın- Ahvali hazıra dolayıslle kfırı mtk-
hepsi fikrini değ'L,tlrmeğe mecbur ol- berlerl 7;33 Hafif prog- ması her halde alfı.kndarlan mem- darda tenis topu bulunıımndıb'l clhet-
du. Esmer kıı.dın şimdi Amerikan ka- 19,45 Kadınlar rn.m Pl . •. t' le bu mtisnbakalara ancak njn.nlıkça 
nunlanndan, İsviçre kanunlnnndan, faslı 7,45 Ajans ·ha. - nun edecek bir h:lcllsedır. Bu tin ayrılacak tenlscller iştirak edebllecek-
ingillz kn.nunlnnndD.n dem vuruyor, 20,15 Rndyo gaze- berlerl dünyada en kibar ve heyecanlı bir lerdlr. 
davası gorülen kıı.tllln vnzlyetln! uzun tesl 8,00 Hn.fif prog- spor alarak teIAkki edilen at ya-! Yapılacak müsabakalar şunlardır: 
uzun tııhl11 ediyordu. Nihayet netice- 20,46 Blr halk tür ııım Pl. w Tek kadınlar, tek erkekler, cıft ka-
de: küsü öf,rre- 8,30 Evin saatl nşln.n ve bu yanşlann yapıldıgı dınlar, çlft erkekler, muhtelit. 

L 

Tefrika No. 129 

Güzel GOzlii B.1.z 
Aşk ve macera ronuuu 

ihtiyar kadın, okun yaydan fırla· 
C:lığım farketmiıti: Olan olmuştu ar
tık 1... Cahid de, kendi bildiklerini 
öğrenecektir 

UzlSl uzun kucakla§mıılardaıı 
aonra, anne, oğul, torun, başbap 
oturdular. Cemal Nermi. akıllara 
hayret verecek yanık hikayesini an
lnttı. 

Macera sonuna erdiği vakit, mü~ 
talı:bel zabit, elem ve iztırapla hala 
sarsılarak ~öyle haykırdı: 

- Ne müthiJ şey .•. Babncığım ••. 
t; n ki bütün insanlann m doğrula
rı, en namuskarları arasında bulu
nasın başına böyle bir hal gelsin ••• 
Bt-nliğimi teşkil eden iyi sevki ta
biileri hep senden aldığımı hissedi
yorum... Senin hayatta ancak iyi 
şeyler yapabilmek hilkatinde oldu· 
ğunu etimle, kemiğimle duyuyo· 
nım ... Nasıl olur da Cenabıhak senin 
o sefil insdnlar arasında böyle aene
Icrce sürüklenmene rıza gösterebi-

Nakleden: (VI • NO) 

lir> Bu ne felaketli alın yazısı imi§! 
Ve gözlerinden yaşlar akarak: 
- Bütün bunlara bizim uğrumuz· 

da katlandın r - dedi. 
Baba: 
- Evet, oğlum .•• - diye cevap 

verdi. - Bir gün geldi ki. mukad
derat benim önümde iki yol b&
lirtti. Birincisi, ebediyen tımarha

nede kapalı kalmak; sesimi asla bir 
kula işittirememek... Öbürü de, 
hapishaneye gitmek ... Ben ikinciyi 
tercih ettim. Zira oradan bir kur
tuluoun mümkün olabilt-ceğini sa
nıyordum. Aldanmamışım ... Netc
kim işte bugün üç kişi ynnynna, 
başba~ayız ... Vakıa biraz geç oldu 
amma, oldur 

Müstakbel zabit: 
- Şimdi benim üzerime bir va· 

zife terettüp ediyor 1 - dedi. 
Babamı müdafaa etmek .•• Ona, §e

rcfini geri vermek .•• 
8Uyük annenm sönük gözleri par-

ladı: 
1 lakkın var, yavrum... Bu 

yalnız senin değil, benim de vazi
fem... İkimiz ele le verince, Alla hın 
izniyle bu i~ üstesinden geliriz! 

Fakat Cemal Nermi endiıeliydi. 
Başiyle menfi bir İ§Rrette bu

lundu. 
- Ben dünyada yanılmaz, kati 

bir adalet olduğundan şüphe etmi
yorum ..• - dedi. - Aksi takdirde 
böyle feraha çıkmıyacaktım. Öm
rümün ıonuna kadar o iztırap mu
hitinde kıvranıp duracaktım. Fakat 
adaleti ilahiye kati surette tecelli 
edinceye kadar kimbilir daha neler 
çekeceğiz. neler ••• 

Cahid: 
- Sen üzülme, her şey yoluna 

girecektir. - diye cevap verdi. -
Çektiklerin artık elverir ..• İntikamın 
nlınacaktır... Ahtediyorum: Ya 
rnahvolacağım, yahut da bu vazife
nin altından kalkacağım ••• Senin ve 
benim saadetim ve istikbalim için 
hunun böyle olmn81 lazımdır... Ha
kikat bütün §llpasiyle parlamalı. 
gözleri kamaşbnnalıdır. Cemiyette 
layık olduğun mevkie bütün ıan ve 
şerefinle geçip oturmalısın 1 

- Evladım! Paramı calan. beni 

öldürmek istiyen ve çevirdikleri fı
rıldaklarla hapishanede çürümeme 
sebebiyet veren caniler cidden kor• 
kunç insanlardır. Onlann pençeleri
ne düşmekten korkarım, bir ••• ikin
cisi de, hnkimler, evvelce verdikle
ri hükmü nakzedecek bir karar 
alacaklar mıdır acaba) Hatn ettik
lerini kabul edecekler midir> ... 

Cahid: 
:.._ Şunu bil lı:i, baha, ben o ca

nilerden falan korkacak adam de
ğilim... - dedi. - Saniyen, güç 
dahi olsa, bu hakikat ortaya çıka
cakbr. Adliyenin sem masum ola
rak tanıması icap eder! 

Nine: 
- Allah bana o günleri göster· 

sin ... - diye dua etti. - Sırf bu 
günü görmek jçin ömrümün uzama
sını istiyorum. 

Cemal Nerıni ise: 
- Aman yarabbi... Gene mi 

mahkemeler)... Hakim huzuruna 
çıkmam ille lanm mı> ... Masumiye
timin anhı§ılması pahasına bile bu 
bana güç geliyor ••• 

Bir an durdu: 
- Hem. unutmayin ki t>ugünkü 

günde, ben bir hapishMte kaçkını
yun. •• MevcudiYetimi ö2reoir öil-

Arkndn. duran nöbetçi: 
- Sokulmayın ı dedi - belkl 1lzcrl-

nlze saldınr. . 
Lconldls başını salladı: 
- Hayır. Ondan fenalılc gelmez bi-

ze. 
Bunu söylemekle bern.bcr klıcını ç&

kerck biraz daha yaklaştı ve ayat;Ue 
dürterek ~ğırdı: 

- Öldün mü .. Uyuyor musun? 
Salde derln blr uykuya dalmıştı. 
Yavaşça kımıldadı: 
- Sen misin, Lconldls? Beni neden 

uyandırdın? Çok tatlı, çok derin bir 
uykuya dalmıştım.. ne güzel rüyalnr 
görüyordum bilsen. 

Ve bir ıııozof ednsile b~ı kaldıra
rak: 

- Artık benim için heI'§ey bir rüya 
oldu, dedl, gözlen dünyayı görmeyen 
bir insanın uyanık kalmasına ne lü
zum var? 

Leonidls: 
- Kapıdan seslena.lm- cevap ala

mayınca merak ettim, dedi, nnsılsın? 
- Öldüm mü sandın? Gerçek, ben 

şimdi yan ölmüş sayılırım. Hatırımı 
.soruyorsun.. teşekkür ederim, Lconl
dis I Benim gibi blr köre - nasılsın -
demek, ne ncı bir istihzadır, Leonidlsl 
Dünyayı gönnem.er;e mahkQm olan 
bir adamın ne halde olduğunu scn 
epk ft.l~ t:ıkdlr edersin! 

Saide, bu sırada dalgın dalgın etrn-
ıına bakınan Lconldisln elini tuttu. 

Leonldls ürperdl. 
S:ı.lde: 

- Korkma! dedi - artık hiç kimse
ye fenalık yapmağa muktedir değillm. 
Hnttlı kendime blle. 
Geniş bir netes aldı_ b:ı.şını salladı: 
- Ben, hayatta çok tecrübe görmüş 

bir insanım, ı.eonldls! Çok yer dolnş
tım .. çok büyük kimselerle düşüp 
kalkt1m. İnsanların "saadet. diye ta
savvur etUkleri şeylerin hiç blrlne 
!nnnmadım. Kendllerlni bugün mesud 
zannedenlerin, ert~si gün müthiş bir 
hayal lnklsanna uğradıklarını gör
düm. Bugüne kadar, saadetin varlığı
na lnananlnrıı. ~ülerdlm .. onlarla alay 
eder, hattı\ bazen de bu kabil .sahte 
mesudlaraa acırdım . 

- Hlili saadet denilen şeye inan
mıyor musun? 

- Şlmdi inanıyorum, I.contdlsl 
Dünyada .görmek.ten daha büyük bir 
saadet yokmuş. Gözleri görmeyen bir 
Jnsana dünyanın bütün hazinelerini 
bağışlasalar ona melekler kndo.r gü
zel, vetnknr kndınlardan blnlercesinl 
hediye etseler ve böyle blr adama: 
.. sen. dünyanın hfik.lmlsin!• deseler, 
ona bu kudreti verseler .. bütün bwı
lar - o adamın gözleri görmüyorsa -
neye yarar? Hele biran lçln kendini 
bu sandetc mazhnr olm113 farzet, fakat 
gözlerin benim gibi sönmüş olsun! 
Düşün bir kere, Leonldls, bu saadetin 
kıymeti var mıdır? Dağ ba.şında.. bü
tün uruklardakl buluUara, bütün en
ginlerde uçuş:Ln ıru.,larn va.rıncnya 
kadar herşcyi görebllen bir çoban, 
benden daha mesud değil midir? 

Leonldls uyanık bir adamdı .. Salde
nln bu sözlerini dikkatle dinliyordu. 

- Hakkın var. Sa.ide! Doğru söylü
yorsun .. ben şimdi, şu loş zindanın du
varlannda b!rlblrlnl kovalayan ker
tenkelt>lerl, yerde silrünen .;ıyanlan 
bile görebillyonım. Halbuki sen, hiç 
birşey görmeden, korkunç bir karan
lık içinde yaşıyorsun! Biran itin dü
şündüm: Görmekten daha bilyük, dD.
hn kuvvetu bir s:ı.ndet tasavvur etml
yonım. 

LconlcUsln sesi birdenbire kısıldı: 
- Ne garlb şey! Meğer şimdiye ka

dar ben de blr kör gibi yaşıyormu
şum. sen beni uyıındırdın, Saide l Ben 
nişanlıydım.. yakında evıeneceklm .. 
Fakat, şimdi bu fikrimden vaz geçtim. 

- Niçin? Benim yüzümden, yeni 
kuracağın blr saadet yuvasının yıkıl
masını istemem. Nişanlınla evlenmek
ten niçin vıız geçiyorsun? 

Zindan muhn.fızı sözüne devam etti: 
- Niçin mi va.z geçiyorum? ı Çün

kü, ben de ~imdiye kadar, körler gibi, 
dünyayı ve muhitimdeki eşyayı gör
me_den yaşamışım. Şimdi uyandımM 

gözlerimi açtım .. ve işte, llk de!a ni
~anlımın haklkl çehresini görüyorum. 

D Temmuz 1941 

Lcon1dls ellerlnl yüzüne götUrdil: ııt 
- Aman Alla.hım, o ne iğrenç, o t-> 

çlrkln bir çehre .. ben bu acuze sn~ 
kndınla nuıı evlenecektim? 1 

Sal~~ sözlerin bent cidden ıuıyr& 
düşürdü, Leonldlsl dedi. Siz hıft..ıil. 
yanlar btrlblrlnlzl görmeden 
mezslnlzl 

Lconidls müthiş bir sinir buıırıı'1" 
ruı. tututınuş glbt titriyordu. _....,

11
• 

- Dünyada en çok acınacak iw-
lar, bizleriz, Snldel Blzlm gibi b~ 
körlerdir. Onu yüz kere, bin kere ti":. 
düm. Fakat çlrkinllğinin far 
değildim. Demek ki, onu bana bıı 
türlü göstermişler .. demek ki ben ar> 
bir kör glbl bakmışım. 

- Alacal?ın kadın zengin miydi? 
- Evet. Hem de çok zengin.. ...ı-
- Onun hnklkl çehresini görerner 

şinin sebebi anlaşıldı. O, yüzüne ~ 
tından bir maske geçirmiş. Sen o 
btı.ktıkçn, onun çehresini değil, sef"\-C
tlnl, altınlarını görmüşsün ı dl 

- o halde benim gözlerim şitn ııl 
açıldı demekir. Senin bu lylli!~ı. 
ölünceye kadar unutmıyacnğını, ~ 
del Sen bana Ayasofya rahlp!eri1;1ııı 
gösteremediği bir mucize göster~ 
ben! uyandırdın! Şimdi gidip n~~ıı: 
mm bana verdiği hediyeleri seri gôtl 
dereceğim ve küçüktenberl beni rn!ı; 
sı.tm ve riyasız bir aşkla sel"en fıı
blr çlfçlnln kızile evleneceğim. 

Leonidls ztnd:ı.ndan çıktı. 
Nöbetçi kapıyı kapadı. 
Saide zindanda kertenkelelerin hl' 

gırtısını duydukça acı acı gülüyordu. 
• •• 

Saide'nin son günleri 
Saide bir gün çok muztarlptl.. zın· 

dandn konuşacnk, derdleşecek nd:ııı1 
nrıyordu. Kendisine yemek ve su vt'rt! 
nöbetçinin geldiğini duyunca.. yattı11· 
yerden başını kaldırdı: 

- Lconldls kaç gündenbert nedctl 
görünmüyor? 

Nöbetçi sert bir tavırla şu CC\ 

verdi: 
- Znvallı adamcağızın yuvasını yıt· 

tın .. onu dcllce sözlerinle zehlr!edlll· 
H~lı\ onu mu soruyorsun? 

S:ıide birdenbire ş:ı.şırdı: 
1 - Ne diyorsun. arknd:ı.ş? NihnSC 

nl{anlısındıı.n ayrıldı, öyle mi? 
- Ayrıldı ya. Hem de ağlıyaralt. 
- Niçin ağlıyordu? Se'\'lyorsn. ~ 

ven insan, sevglllsinden ayrılır mı? 
- Sen t,conidise büyü mü ynptu'

slhlr mi yııptın? Anlıyam:ıdım gittJ. 
O gün buradan çıknr çıkmaz, nişan
lısının bütün hcdlyelerlni geri gönder
miş ve seni almıyacağım, demiş. K!:. 
cııf;ız koşarak eve gelmiıl~ 6Cbc:bll ... 
sormuş, r.eonldls ona: cSen bir mnY
muna benziyorsun! Ben, yn.kışıklı bit 
crkt>ğlm .. Blzansta, 8Cllinle ~lenlrsell1• 
arkada.şiarım bana, bu m:ıymunu ner
den buldun dl~·ecekler ve benimle alıı1 
edecekler.• demiş. 

- O h::ı.lde Leonidls doğru söyleIIlış. 
Böyle yakışıklı bir erkeğin, öyle blr 
maymunla evlenmesine razı olur ınu
sun? 

- İyt amma, kadın çok zengindi~ o 
şimdi, tnklr bir ailenin kızile cvlennıe
ğe kalkmış. 

- Çok güzel. Belki şimdi mesu<l 
olur. Şimdiye kadar onu teshir edCllt 
bu çirkin niş:mlının serveti imi§. oöZ
leri açılınca hakikati görmüş .. ondnl1 
nefret etmiş. Eğer p:ıra ve servet d{İŞ
künü bir adam olsaydı, muhnkknk ı.d· 
gözleri kapalı olarak onunla evlenırdL 

- Sen Meta gözleri açık bir ınsnıt 
gibi konuşuyorsun, Satde! SÖ'Llerln b:V 
na da bir büyü glbl tesir et.meğe b:ıŞ"' 
!adı. 

- Ne o? Sen de çirkin ve zengtıı 
bir kadınla mı n~nlandın? 

- Hayır. Ben iki yıldır böyle blr cıı
dı Ue evliyim.. hem çirklri, hem de 
zengin, 

- Sen kaç yaşındasın 7 
- Otuz beş .. 
- Karın knç ya.şında?-
- Altmışı geçkln~ 
Saide kendini tutamadı .. cüldil: 
- Onunla evlentrken yüzüne blr ıce

re olsun bakmadın mı? 
(Arkası \':ır) .... 

renmez beni yakalıyacaklar, elleri· bir iş var, oğlum. 
me derhal kelepçe vuracaklar... - Nedir~ 
Doğru geldiğim yere... Ondan son· - Servetimin bakıyesini bendeıt 
ra da meramını anlatmalı: için sene- almakla kalmayıp şahsiyetimi d• 
lerce uğraş, dur! çalan, kendi §ıı.hsiyetini bana vereıı 

Bu korkunç akibet, ruhu ve be- o sefil herif her kimse bulmak, mc1-
deni fevkalade yorulmuı olan Ce.- dana çıkarmak .•• 
mal Nermiy\ titretiyordu. Nine: 

- Mahkeme, kelepçe, hapisha- E B 1 al On 
ı - vct, evı:t... u m ı. .• 11 

ne. yok, yok, hayırf... stemiyo- 1 ı d po İse verme i ..• " edi. 
rum... Artık tahammülüm kalma-

- Tımarhaırıede hüviyetimi badı... Hissediyorum; dayanamıya-
tırlayıp da Cemal Nermi olduğurnd 

ğım... Bu i§in sonunu getircmiyece- . 
söyleyince, polis tahkikata giri~ı. 

ğim. •• Bu merasim devam ederken 
Bu isimle başka bir insanın ya~ ölüp gideceğim ... 
makta olduğu neticesine vardı. De-

Gözlerini kapadı. mek. o Recep Can benim evro.kımla 
O korlrnnç hay.ali arbk görmemek Mısıra k.nçmış olacak. Pasııportu-

istiyor gibiydi. mu ve bütün diğer evrakımı haı;ır 
Bununla beraber, yavaş yavaJ bulup giıti: vaziyetten istifade etti. 

kendine geldi. Her halde gazeteleri takip etmiştir· 
Muhitindeki müşfik aile havası Benim. uğradığım darbeler neticesi. 

ılık bir bahar güneşi gibi bütün hafızamı kaybederek tımarhaneye 
mevcudiyetini sarıyordu. Beyni ve girdiğimi, sonra da kimbilir hansi 
vücudü, çoktandır mahrum bulun- zorun tesiriyle hapishaneye gittiğiınİ 
duğu sükuna kavuşuyordu. öğrenmiştir. Orada senelerce knl-

Eski yaraların tesiriyle zaman za- dıi:.,mı gürünce artık kurtulamıyıı• 
man uyuşmuş gibi duran zeknsı cağıma kanaat getirmiştir. Kendini 
uyanıyordu. Bütün kabiliyetlerinin emin vaziyette sanıyor ••• Günahını 
doğJuğunu f arkediyordu. sırtıma yüklediğine emin ... Dünyo• 

Dedi ki: da rahat rahat, ferih fahur gev· 
- Her §eyden evvel yapılacak yor... (Arkası var) 
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zengı•n bı•r mu•• stemleke •. Bugünkü vaziyetimiz Sovyet beton 
istihkamların· 

da muharebeler 

1 Günlük Borsa 1 bize dünkünden daha 
zor şartlar ve 

K O N G O vazifeler yükletiyor 
,(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Tül'kiyenin takibettiği, seme- .(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

lngiltereye iltica eden Belçika hükUmeti 
buranın varidatile iş görüyor 

relerini topladığı siyaset, beynel- Kısmen Istllıktımın yeraltı kotfdor-
milel vicdanda iz bırakacak bir lannda cereynn eden şlddetU çarpış

malardan; oonra. müdafllerden sağ 
nevi ameU ahlak dersi vazifesini kalan 20 kişi teslim olmuştur. BiUıhare 
görecektir. Başvekilin haklı ola- yeraltı dehlizlerinde 8 de kadın bulun
rak dediği gı'bl: cıTarlh bir gün muştur. SOvyet mıı.knmlnl'lnın bu ka

' dınlarıı. sll~h vererek ordu ne birlikte 
bu muazzam mücadele esnasında muharebe etme~e mecbur eyledikler:I 
Türkiyenin rolünün ne kadar nnlaşıl~ıştır. 
insani ne derece hüsnüniyetle Berlin 8 <A.A.) - D. N. B. a.jansınm 

' öğrendiğine göre, Alman tstlhUm 
meşbu olduğ'unu kaydedecektir.» kıtalnn dün de Stalln h:lttmda. blr

Bu neticeye varmak için çok çok beton sığına'klnn hilcumla z:ıptet-

zahmet çektik. Fakat yor~l~- ~~aklar en son sistem askeri 
lannuz bununla bitmiş degıldır. tesisata malik bulunmaktadır. Bu bil-
Harbin en şiddetli, ayni zamanda yük beton sığınaklar o kadar mlikem-

ESHAM ve TABVİL&T - IUMBİYO 
ye NUKUD FİATLEKt 

8 Temmuz 19tl 

DEVLET BORÇLABI 

L. K. 
~ 7,G 933 Türk borcu 1 n m 20.80 
• • 1938 ıtramtyell 19.4'1 

• • 1933 tkram.ıyell Etganı 20.-

• ., 1934 sıvas-Emınını ı 20,25 
• • 1934sıvas-Erztırum1-'1 20,35 
• 2 1932 Hazine bonolan 55.50 
• • 1935 Hazine bonoları 16.50 
• • 1938 Hazine bonoları 26.25 

A. Demlryolu tahvlll 1 - n 45.75 
A. Demlryollan tahvlll m 44,50 
A. Dcmtryolu mümessll senet 

kupon kesik 40.25 
Haydarpa§a Umanı 47,75 
H. llmanı milmessll senedi 

kuı>Qn kesik 42.25 
----------~~----------~ 

HİSSE SENETLERİ 
en karışık devresindeyız.· Kendi- mel mask~~e?.m1ştlr k1,_bl.ı1mç metre

den blle gorulmelerl mumklln olama-
mize tespit ettiğimiz vaziyet, biz- mıştır. T c Meıt.ez bankası 

B ı vikl r1n 25 ti llk to 1 rtı T. İl bankası nama muharrer 
129,-

11.20 
11.40 

130.-
26.-
43.-

8.40 

den yarın, düne nisbetle daha 0 şe e san m P a e T. i§ bankası (hamile att> 
üh

. ·r 1 i te ekt" B" Alman taarruzunu durdurmak teşeb· +.;; 
m ım vazı e er s yec ır. u- büslerl Alman ~tlhk§m,, ıot.~arınm T • .ıg bankası mümessil his. 
tün muharip taraflarla dost olu- rnilkemmeı tablyesi karşısında aklın A. Demlryolları olrketı <% 60) 

.. kal ştır .Bi ıosun Alın ıotaıa h" A. Demlryollan oirlcett C % 100. 
şumuz, bu dostlukların zarurı mı r an n u. Jl!sk1htsaıı çlmento "lrketl 
kıldı~ d'· ·· t b•t flıkta 1 cum toplarlle sığına.klan döverken ,. 

gı urus ı ara n ayn - diğer Alman kıtalan sıR:maklara. 6lü • Şirketi Hayriye 26.-
21.-mamak azmimiz, yalnız bir tara- zaviyeden yaklaşmışlar ve el bomba- Şirketi Hayrtye te.:nettll 

fa bağlı olarak harp harici• kal- larlle mazgallardan müdafileri lınha ------ECNEB--l-T_A_H_VİL_L_ER_I __ _ 

k . ı· d dah üşkil etmişlerdir. ma vazıye ın en a m Al l -
şartlar yaratabilir. - man arın son .taarruz Kredi FonS1ye 1903 l00.50 

Büyük denilen millet ve devletle- hedeflerı • • 1911 - 115.50 
Stokbolm 8 (A.A.) - Almanların • • Amorti 60,-

rin en hayati menfaatlerinin, hat- staıın müstahkem hattına karşı Pres- _• ___ • __ K_u_p_on __________ 1._ 
ta ölüm dirim endişelerinin çar- kau. Palsenk ve Borisof, Novograd ve NUKm' 
pışma noktasında bulunuyoruz. Volh!ni'den yaptıklan ilk taarruzlar -------------------
Asla unutmayalım ki bu vaziyet Sovyelerin ikinci ve son müdafaa hat- Türk altmı 25,10 

tını yarma~a tahsis edilen Alman 
bizden daha büyük bir itidal, da= kuvayı külliyesinin almış oldukları ıs. Kllçe albn bir gramı 3

.1
4 

Osmanlı bankası <banknotl 2.55 
ha kuvvetli bir serinkanlılık, Y!l- tikameti açıkça göstermiyor. Bu hat -------------------

Alman taarruzunun llk mühlm heder- ltAMBll'O 
mayan bir metinlik isteyecektir. leri olan Leningrad, Moskova ve KJ. 
Hergün, ihtiyanmız ve arzumuz ef'i himaye etmektedir. 
haricinde, hoşa gitmeyen tesa- Ukrayna cepheslnden avdet .eden 

d··rı l ·· ·· - d .... d .... - blr gazete muhabiri, şu kanaatedır ki: 
Belçika Kongosunun büyük şehirlerinden stanıeivine u er e, uzucu ve uşun urucu Alman umumi kararglhı 1940 ta Fran-

. Alınan ordulan vukuatıa karşılaşabiliriz. Daha sız harbinde olduğu üzere bir sürpriz 

Londra ftzetine 1 sterlln 
Nevyorlı: Ozerlne 100 dolar 

Cenevre tilerine 100 frank 
Madr:ld tizertne 100 fot'Zeta. 
Yokohama tuerlne 100 yen 
Btotholm tlzertne ıoo karon 

5.2025 
132.20 
29.4750 
12.8450 
30 9150 
30.7850 

"'kavı baştan b geçen sene Bel- yüktür. Bir çok yerlerinde altın, kahve, 12 bin ton şeker ve 22 bin dün, bunun bir misalini gördük. ha~rıamaktadır. 
l3un aşa istiyla ettiler 1rn d b kı k 1 k"' to 'h . t' Mil • 1 . ~imi . t" . Öyle zannediliyor ki, Almanlahn 1ll••••••••••' un üzerine Bel ik _ : e as, ra yom, a r, a ay, o- n mısırı raç etmış ır. li b rlıg z gıbi, dlraye ımız, 1ımdlllk en ba§ta. 1stlhdaf ettıklerl • 
evveıa Fransaya ç a hukflI~etı mür, demir vardır. Bunlardan bir Ayni senede 13 ton altın, 160 bin aklıselimimiz bize maziden fazla mevkller, Muslanousk, Tallln, Smo- Çocalı analari ----
teve iltica etti. İı~radan İn_gııte- kısmı işletilmektedir. 1938 sene- ton bakır, '1 bin ton kalay, ve bir kuvvetle rehber olacaktır. lensle, Klef ve Odesadır. • BaLalari! 
tıedenberi Lond ukt1met bır se- sinde Kongo altın madenlerinden 5759 krat pırlanta ihraç etmiştir. Büyük fırtın~lar geçirdik. U.- Gece mubarebelerı cYammıa ne hediye verece~.• 
Vp l<:on"o mu'"st ral da ça. ı_ışmakta 14,300 kilogram altın alınmıştı. Gerek madenlerin, gerek çiflikle- kin hava henüz dinmedi. Ufukta, Moskova 

8 
(A.A.) - Bugün ~leden diye artıt dllştinmeytnız. te 

t 
,., em ckcs sonra neşredilen Sovyet tebliğinde de-

f' tiği varidat il 
1 

ının temin Kongo nehri ve kollan memle- rin idaresi Avrupalıların elin'de binbir tehlike gizleyen geçitler n!Uyor ki: emniyetle ıseçebUeeettnız gtlı.eJ 
Tnektedir. e şleri idare et- keti baştan başa kaplamıştır. bulunuyor. Şimdiye kadar Kon- var. Fakat kendimize emniyetimiz Biitün şimal cephesinde Ostrop'tan hediyeler 

Belcika Ko Hepsi de seyriscfaine müsa.iddir. goya 136 milyon İngiliz liralık hiç sarsılmıyacaktır. Ukraynaya kada rnıuharebeleı:: gecele- Çocuklara Coğrafya 
r;ıırp EahUinde n_:osu ~frikanın Fakat mensabı sığlık ve tıkanık sermaye yatırılmıştır. Necmeddin Sadak yinAI::~e~~~etı O&trop mınta- klraatleri 
tnkasına '. attı üstuva mın- 1oıduğundan deniz vapurları neh- kasında durdurulmuştur. YMlln: Pallr Sabri Duran 
nıernleke~tı gcnış ve zengin bir re giremiyor. Mısıra gönderilen harp Barkovlç mıntakasında, Molotsk cı- 50 klıruş 
kiloınetr r. Mesahası 2,385,000 Konrro nehrinin scyrı'setaine AKŞAM malzemesı· varında büyük ve şiddetu muharebeler ----e mu b b devam etmektedir.Düşmanın Dnieperl 
tnilvonau rn baı, nüfusu 11 kabil kısmını denize bağlıyan de- Vqin.gtoo s (A.A.) - Salahi- :zorlamak husususundakl bütün teşcb- Tarm öğreniyorum 
~Phridir ~ Merkezi Leopoldville miryolu koridorun dar olma- Al>one ticretleri yettar menbalardan öğrenildiğine büslert düşman için ağır zayiatla {ı.tıl Yazan: Ahmed Reflk 30 Kr. 

l 
· ongo pek genı' :ırn k d d ı göre Mısıra gönderilen harp malze- bıraktınlmıştır. Esirler, ~. Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

a b"rab . Ş o a - sın an o ayı Fransarun hattı üs- Novograd - Vollnsk tstlkametinde Tel 20681 
er sahıll azdır De · t·· .. te __ ... •- ... mesi halen ayda 20 ila 25 gemi tut· d" t ki •------------------

Cak kırk k.l . nıze an- uva rnus mlekesinden geçmek- .A 11.uuJe -.ueu. ~manın an anna, motörlü ve ma-ı omct maktadır. Harp malzemesi bilhassa kineli k u rln ka .ı. •• Yiia!e ZO tenzilat kupona 
bir ko,.;dorıa ba- re genişlig-indc tedir. Kongonun şark ve cenup uvve e e r§l uuyük mu- B ~ ., -

1 
d Senelik 1400 turu§ 2700 tu?ue tank, bombardıman tayyaresi, av harebcler devam etmektedir. a -.uyunu kesip !Jparlş mek-

:Kongonun . g ı ~r. kısmını Hint Okyanusuna bağlı- 8 Aylık '150 • 1460 • tayyaresi ve cephaneden mürekkep- Daha. cenupta, kıtalanm.ız dilşmana tabunuzla gönderirseniz kitap 
~l'iır Sud , ş.ımahnde İngiliz - yan demlryollan da Portekizin S Aylık 400 • 800 • tir. Gönderi;en tanklar on üçer ton· yandan ve geriden azlmll blr hare- tlatlertnden yüzde 20 tenzlll\ta 
ii t anı lle Fransı h tt A 1 1 1 Aylık 1110 • • luk hafif tanklardır. Bunlar 37 mili- ketle mukabil taarruzda bulunmll§lar hak: kazanırsınız. Slpari§ bede· 

Q üva ınü t z a ,ı ngo a ve ngilterenin Rodezya ve düşmanın iki piyade alayını imha Unt o sareUe hesap ederek 
ln":tliı U s emlekesl, şarkında müstemlekeleri üzerinden cenu- Posta ıttlhadma dahil olmıyan metrelik toplarla ve müteaddit nam· etml§lerdlr. göndertnl.zl 

ganda ecnebı memleketler· Benelt"t• lulu mitralyözlerle mücehhezdir. Bu Ukr llıiis•-rnıek 
1 

ve Tanganika bi Afrika llmanlanna mu··ntehl · 6 
• aynada. Podolsk - Mogller ısu-"" e ı 3800 altı aybJh 1900 - • .,h,.. tanklardan Penzghanya fabrikala- kam ti d Dni st r' l-nttı u..... •. er , garbinde Fransız olmaktadır. &- • '"" ........ e n c e e e doğ'ru yarmaıta auva m.. 1000 lı:uııı.ftur, rınd<l günde on tane yapılmaktadır. teşebbüs eden düşmana karşı kıtalan-

bunda ln"'I' ustemlekesi, cenu- Belçika Kongosunun ihracatı Telefonıanmas: Bapmlıarrtr: ıoss Toplar geçen harpten kalan 75 mız şlddetıı harbetmektedlr. Kıtaıa-
klz Angoblaı ız ~~ezya ve Porte- sıklet itibarile on senede 300 bin Yaz1 işleri: Z0765 _ idare uaı milimetrelik toplardır. Tayyarelerle :nmız bu istikamette düşmanı grup 
d ınustemlek 1 · to d Müdlir: !M9'7 beraber, kurulmaları için makinist grup imha etmiştir. 
ır e erı var- n an 545 bin tona ve kıymet iti- h 7 temmuzda •ftyyarelertmız d"""'a-eyetleri de gönderilmiıtir. ,,.. -w-
Kongon barile bir milyar 444 franktan iki Cemazilihır 14 - Bızır 65 nın havada ve yerde 58 tayyareslnl 

hattı u~st·· un ıklimi, tamamen milyar 764 inilyon franga çıkmış- s. İm. on. ö~. İkl. Ak. Yat. tahri petml§lerdir. Btzı.m pazartesi 
uva ıklim'd' E. 6.37 8,54 4,36 8,36 12,00 2,0 Yazm sayfiyelerde hoıı vakit günkü zayiatımız 5 tayyaredir. 

ta.ti harar t ı ır. Senede va-
1 
tır. Harpten evvelki son senede va. 3,20 5,37 13,19 17,19 20,43 22,43 geçirmek için m~hur Besarabya ceplieainde 

cltcsrı·nd e 27 derecedir. İkin- 55 bin ton kereste 15 bin ton ko- •------------------en ha · ' İdarehane: BabıAU civan A R s E N Beri.in 8 (A.A) -- D.N.B. ajan-
:tn"'vsirn, bilh zırana kadar olan pal, 159 bin ton Hint cevizi yağı, Acımusluk sotaRı No. 13 sının bildirdiğine göre pazar giinü 
Ean avıa .~ssa şubat, mart, nl- 42 bin ton pamuk, 19 bin ton L ·u· p E N Alman • Rumen kıtalan Beaarabya 
Sürer Drı muthiş sıcaklar hüküm cephesinde Sovyetlerin mukavcme-
hazir~n unnadan yağmur yağar, tini k.rmııılardır. Dü§manın muka-
kis kuradkan eyI?le ~ada.r ise_bila- OSMANLI BAN KASI Büyük ve heyecanb l'OmD vemet merkezleri ve mevzileri §İd-
Ya~az. ıncvsımdır, hıç yagmur serisini okaywım1 detli hareketler neticesinde ele ge-

.. uı • çirilmiş ve Sovyetler Dniestere ka-
Rurak TORK ANONll\1 ŞiRKETi dar atılmıştır. 

Ya~ur m ayl~r~ herşey kurur, TESiS T AR·ı Hi 1863 Bu seri 6 büyüle ve resimli cilttir. Esirlerin ve ganaimin miktan pek 
ltis bir evsunı başlayınca, bilô.- Beher cildin fiat.i 80 kuru§. büyüktür. 

nutün canlanma baş gösterir. Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile miınakit mukavelenamesi 6 Cildlik 'takimi Üç günde Sovyetlerden 
biiyür. nebatJar fevkalade süratıe 2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmi~tir. birClen alanlar için alinan esir ve malzeme 

Kongo b (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmt Gazete) liati: '"4 liraClir Berlin 8 (A.A.) _Alman kıta-
lar1a k aştan başa sık orman- Tevzi yeıi: AKSAM matbaası lan ricat etmekte olan Sovyetleri 
hurın aplıdır. Bundan başka j Sermayesi: 10.000.000 İngiliz Liran tel: 20681 tak.ip ederek 2 temmuzdan 5 tem· 
llıahs~İl muz çok yetişir. Diğer Atiyat akçeai: 1.250.000 İngiliz Liruı muza kadar 142,216 esir almışlar-
§ld er arasında kauçuk ara- Yibdt yirmi ilbnto kapona dır. iğtinam olunan pek l>üyü1' mal-
\'a;d l

1
laznuk, yağ' veren nebatlar Türkiyenin bathca Şehirlerinde Bu bponu 1iesip cAKŞAM zeme arasında 584 taıık, mütead-

lar r rk Memlekette vahşi hayvan- PARIS, MARSIL y A ve NIS' de Matl:)auı Kitap aerviainn ge- dit zırhlı trenler ve 5 5 O top vardır. 
fil ;. .tur. Bunların başbcaıan LONDRA ve MANÇESTERDE tirir veya ıi>nderineniz fiat Finlandiyada harp zama· 
h,,.,'nt ınoscros, hı'popotarn, leopar, MISIR. KIBRIS. YUNANİSTAN. lRAN, IRAK, FlıJ.sı1N üzerinden size yGzde 20 iskon· d ·ıı . .d • 
""' MA VE0 AYI ERDÜN'd t - ı: nın a mı etın ı areıı 
)il
. c:r, sırtıan, ,.~kaldır. Muhte- ve ıv' e to yapı ac-.;trr. ın r-- Merkez ve Şubeleri _,,, Belsinki 8 (.A.A.) - FinlAndiy& rad-

ku s ınayınunıar pek garip y .ı Dr. A. Aıım Onur yosunun bildirdiğine nazaran, Relsl-

cAKŞAM» neıriyatı 
MUHTELiF F.S~ 

Kuruı 

~adm uker olana 
Necdet Rüıtü 50 

ltaiyadan Amerikaya 
aaa1 açtuı. M. Saffet 35 
lttibad ve Terakki tarihinde 
ell'U' perdesi: y akup Cemil 
niçin •e naad öldürüldü 

M. Ragıb 150 
5.mema yıldızlan (ciltli) 100 
F~ Ahmed 
Hitabeler, ıiirler, hicivler 
vesMtt 80 
Edeb: habralar 

Hüseyin c:ahid 60 

2~ bru~ tam bir roman eseri 

Dipsiz kuyu Va-Nu 25 
Pempe pırlanta Va-Nu 25 
Ik.i cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 25 
Y ..aracaahmedin earan 

Va-Nu 25 
Kardq katili Va-Nt1 25 

Tevzi yeri: 
AKŞAM matbaası 

•AKSAM• karilerine mahsus 
rizde 20 tenzilat kuponu 

Şlar b.. k ' uıo avya. Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lülina.ri cümhur harp zamanında mUletln lda-
biitü ' oce ler vardır. Hemen FibaD.i n bütün DünyaCla Acenta n Mabahirlei v..U. resine alt kanunu tasdik etmiştir. Bu 
Ktrıa~d naehi

1
rlcri timsah doludur. Ortaköy ~~tun 1942 senesine kadar mer'i kala- .. ----Doktor••••• 

~on YI anlar da pek çoktur. H ~ ır. B h d d 
. gonun y 11 er nevi Banko Muameleleri yapar ş ., y d R B k·ı· a a in LQtfi 

R'ü"lü k er halkı uzun boylu, Hesaliı cari ve mevduat hesapları küıadL 1 a ur u omanya aşve 1 1 v 1 
tın k U~etu zencilerdir. Bunla- TICal'i krediler ve vesalkli ht-diler küıadı. " mümessilimizi kabul etti arna 1 
Vaıdıer.ndilerine mahsus sanayii Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide seneC:iat lekon'fc;ıru Şehiı gürültüsünden uzak bir Bükrcş 8 CA.A.) - Romanya Baş- OPERATÖR tlROLOG 

Borsa emirleri. ' kil in 'E yerde liüyük bir parkin içinde ve muav i Mlhael Antonesco, dün Boorek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıkları 

mütehassısı 

l VVeice Bel 'k Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. Te çaınlann ortasında fevkala· Türkiye, Portekiz ve J:ıpon mümcssll-
<ong0 çı a kralı Leopold, Senedat tahsilab ve saire. lerini kabul etnılşUr. 

ll{C'ngonun da kralı idi. 1908 de de giizel manzaralı çok temiz 
YU B 1 i 1 ve iyi h'alömlı, kadın, erkek Samsunda bir konferans 

hu surctı e ç kaya hediye etmiş, 
1 

En yükseli emniyet p.rtlanni Jiaiz kiralılt her türlü hastalara açık hususi 
tetr>ıek e Kongo bir Belçika müs- Kasalar Servis: vardır. hastane. Sinirlerini ve yorgun· Samsun 

8 
(A.A.) -- Mahmut esı olm j Esat Bozkurt, Halkevinde, « Türki-

ll\11 ~erve uştur. Belçika bura-
1 

luğUnu C:Hnlen'dirme1i ve neka-- tin yemizin bugünkü politikan• mevzu-
hl~k+ -,:ı, den çok istüade et- liJuanın en müsait fM'(larile ·(liamliarah veya hat ;:levrini geçirme~ iatiyen· 1 ~ ~ ~"!f, ' -umbar ) a---~ b 1 _ _: --L- lere mahsus y.alne müeuese. u ve muhitte derin bir alaka uyan-
'.'Q!l& 1 • U\Z U1MUn11 eaap..,.ı ~· - dıran, samimi tezahiirata vesile olan 

onun Jnaden .serveti de bü-
1 

Telefon: ilmt biı koııferana yermiıtir. 

~ 

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

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 



Aakerli1' itleri 
Beyotl• 7erU askerlik ~ 

1 - 337 dotumlulal T8 ba dolum
lularla muameleye tabi diler dolum
lulann son yoklamaların& (1/Tem
m\11./941 den 1/EylüV941 tarihine 
dar devam edilecektir.) 

2 - Yoklama ayın ıs ginlerlnuaııwr.n.A 
sabahleyin saat sekiz buçuktlıll ıs e 
kadar devam edecektir. Cumarte8I 
pazaı: günleri hariç. 

3 - Yoltlam& af&iıd& ~dill 
üzere nah~ nah179 ~. 

A> ı - 7 Temmuz 941 dıt BtJ011D 
nahiyesi. 

B) 8 - 15 Temmuz 941 de 'l'ablm 
nahiyesi. 

C> 18 - 22 Temmuz 941 de Galat& 
nahiyesi. 

D> 23 - 31 Temmuz 941 de Kumı
paşa nahiyesi. 

E> 1 - 1 Atuatoll 941 de B&lllr:öy na
hiyesi. 

F> 8 - 15 Ağustos 941 de Ş1fU na
hiyesi. 

O) 16 - 22 Ağu.s~ 941 cllı Kemer
burgaz nahiyesi. 

H) 23 - 31 Ağustos 941 de,~ hlz
met.lllerln Yoklaması. 

Bu llln da vetıye mahiJ'etindedtr. 
Temmuz ve ağus~ aylan içinde blll 
mazeret yoklamasını yaptınna,anla
nn 85 inci maddeye tabi tutulacakla-
n Uan olunur. (9702) 

••• 
Bu sene Tıp !akfilteai Ye Veteriner 

fakfilteslnden eczacı ve dlf tabibi 
okullan ile ilnlverstte fen t*1Uteai 
kimya §Ubeslnden net'et -ecl?nlertn 
temmuzun lllı: yarısında son yotlama
Jarı yapılacatı ve askerl!llne tarar 
verllenlerln Tababeti askerlJ'e kllnltl, 
veteriner kllnltlnde atu.stowıı birin
de bulunacak veçhlle aevltedlletıetıerl 
Uln olunur. (8116) Yeni Tarzda 

••• 
EmJnönü yerU askerlik fÜeshaelea: 
I - Yd. Top. Tıtm. Osman otla Ab

dürrahman Mesel oğlu (48212). 

FEVKALADE 
BiR PUDRA 

Buldum. n - Yd. P. Attm. Ali ottu Ragıp 
Güder (37969>. 

ojtlu Şayanı hayret yeni bir usul dai· 1II Yd. Topçu. Tğm. Hüaeyln 
Abdülbaki Tan (41979) . resinde istihzar edilen bu pudra. o 

<>Rlu kadar hafiftir ki, havada uçar, o 
derece incedir ki, yüzde hemen gÖ· 

llln rünmez bir hal alır. Cildi, gayet ince 
bir güzellik tabak.asile kaplar. Gö-

IV - Yd. Tğm. Yusuf Cemal 
N .hat Cemal Ak Çit (39118). 

Acele fubemlze müracaat.lan 
olunur. 

renler, cazib ve sehhar güzelliğini· 
B U L M A C A M 1 Z zin lcafiyyen tabii olmadığını iddia 

I ? ~. 
4 5 0 ? R Q I O edemez. Hemen bµgünden cHava

landırılmıı:t YENl TOKALON pud· 
-----ml!ll..ıl!'llllll!I--~~ .. rasını tecrübe ediniz. Yazıhanede 

ı-~-_. veya evde bütün gün çal11hğınız 
-ı·_. halde, yüzünüzde hiç bir parlaklık 

Ağrıları dindirir! 
ROMATİZMA, BAŞ, DIŞ SiNlR ve BEL ainJan ile Soğuk algm
hğından ileri gelen ricut KmIKLIÖI, NEZLE ve GRİP hasta· 
lıklan D E R M A N kqelerile derhal geçer, lcabmda gthıde 

1 - 3 kate alınır, her eczanede blunur. 

ağaloğlu Çiftesaray1ar Pahçesinde 
1Q Temmuz perşembe günü akpmt k.ymetli üatat 

MÜNiR NUREDDiN 
ve arbdqlarının kluik Halk türküleri ve yeni eserlerini büy{ik 

bir zevltle dinlemek fırsatını kaçırmayınız. 
Bahçemiz fÇKlslzDlR müşterilerimizin iatirahatleri temin 

edilecektir.••••••••••• 

Sıhhat ve ictimai muavenet vekaletinden~ 
Pazarlıkla inp.at malzemesi alınacak 

Malzemenin Muhammen Munlckat 
Ne't"l Mlktan bedeli teminat mıöan ihale tlWe 

Kalıplık pıralı 
çam kereste 

Ura Krş. Lira Krf. OOnil But 
280 m3 15680 00 1178 00 11/'l/191 15,0 

Çarpmb& 
Çıralı çmı 224,712 m3 12583 87 934 79 • 15,1 
çatı keresteat 
çıvı 7625 kg. 7625 oo 571 88 • 1u 
Tuğla 1,000,000 adet 26000 00 1950 00 • 15,4 

1 - Ankarada Hamamönünae Tıp Fakültesi mllftemll1tından notum ve 
Nisaiye Kllnltl binasında emaneten yapılacak lkmll infaatt tçln yukanda 
nevllerl, mlkdarlan, muhammen bedelleri ve muvakkat teminat mlktarlan 
yazılı 4 kalem lnfaat malzemesi pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Eblltme 16 Temmuz 1941 tarihinde çarşamba günü ve her malze
menin hizasında gösterllen saatlerde Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
VekAletlnde teşkil olunacak hususi komisyonca yapılacaktır. 

3 - İsteyenler bu ıoe alt şartnameleri Ankarada Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Veklletl İçtimai Muavenet Dairesinde ve istanbulda Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Müdürlütünde tetkik edeb111rler. 

4 - Her birinin muvakkat teminat mlkdan yukarıda gösterllmlştlr. 
Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetlndeld evrak komisyonca kabul 

edllmiyece(ti için bu kabil teminat vermek isteyenler daha evvel VekAlete 
müracaaUa bunlan ali.kalı Malsandıklanna yatırmalan ve komisyona malc-
buzlannı tevdi etmeleri llzımdır. (5230) 

-------- Es!ı:I ailelerden birine alt •••••••• 

BiR ÇiFT ZUIVIRUD KUPE 

t Temmuz 1941 

~ ..... _.-ıi 

T. iŞ BANKASI 
Küçük taaarrul laeaaplari 1941 ikı-amiye plaıli 

KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıı., 1 Afustol, 

3 bdnclteşrln tarihlerinde yapıhr. 

19'1 iKRAMiYELERİ 

!l adet 2000 LlralW = 2000.- Lira 
3 " 1000 " = 3000.- n 

! " '750 " = 1500.- " • " soe " = 2000.- " 
8 ,, 250 ,. = 2000.- " 15 ,, lOI " = 3500.- ,. 

80 ,, 50 " = 4000.- " 308 ,, !O " = 6000.- " 
izi görülmiyecek, bütün gece danş 
ettiğiniz halde teniniz, taze ve ner· Temmuzwı ıo uncu Perşembe günü Sandal Bedesteninde satılacaktır. • Nafia Vekaletinden: 
m'ın Lala~aktır Bu yenı" TOKALON •••••• Meraklılann görmeleri tavsiye olunur. • .. "' • · EIAzıt - Van - İran hududu hattının 114 üncü kllometrealle 138 + DPt 
pudrasını kullanınız ve teninize IT-=----==-=------------------fi üncll kllometreal arasındaki betlncl kıaım infaatı kapalı ~rf uaulll ile 111 • 
devamlı ve cazib bir güzellik. temin 11 D ) D • )} L• ı · · l 1 nakaaaya konulmuştur. 
ediniz. Memnun kalmadığınız tak· ev et emıryo an ve ıman an f etme ı - Münakasa 24/ 7/ 941 tarihine tesadüf eden perşembe günil saat ıf 
dirdt! ı;aramz iade olunacalttır. Umum idaresi ili.nlari da vekA.letimlz demiıyollar inşaat dairesindeki münakasa komlsyonu ~ 

-=-=-----==-----=-----lllllİl_. ____ ımm ___ sında yapılacaktır. • 

Solma aaia .e yukandaa atalı: 
ı - Hami. 
2 - Müaaade iıtihaal etmeli. 
3 - Güldürücü fıkralar tahrir 

eder. 
4 - Valde - Arza. 
5 - Bir peygamber ismi - Teni 

Fennt Sünnetçi 

AVNITORKCAN 
Aşı, enjeksiyon, kanla, kansız haca

mat Tf! pansnm:sn 7apılır. 
Kabine: Çaflıkapı tramn:r daralı 

No. 99 Fenni sünnetçilik. 

Satıllk Dalyanlar 

Çerkesköy lokomotif deposuna iki sene zarfında vürudü tahmin edilen 
ll,000 ton maden kömürünün vagondan yere tahliye ve tstlflle aynı mikdar 
kömürün yerden makina veya vagona tahmUI işi açık eksiltme usullle mü
nakasaya konmuştur. 

Beher ton kömürün muhammen tahliye bedeli 20 kurut ve tahmlll 15 
kuruştur. 

Münakasa 1817/941 cuma günü saat 11 de Sirkecide O İfletme binasın· 
da A. B. komisyonu tarafından y:ıpılaca.ktır . 

isteklilerin aynı gün ve .saatte 288.75 lira temlnaUa ve kanuni vesika
larla beraber komisyona müracaatlan lazımdır. 

Şartnameler paraaız olarak komisyondan verilir. (5399) 

ekletme demektir. Bü.yükdere Kefeli köyünde iki 
6 -Tersi yap demektir - Beygir voli ve iki dalyan yeri yaz ve kış Devlet demir yolları 3 ncü iıletme 
7 - Beylik - Hayvan yiyeceği. .. .. . 

• 8 - Terıi arttırma ile aatıı de- 3 donum bağ, deniz sahilinde bü· Müdürlüğünden : 
melttir - Ek. yük bahçesi, dalyan koğuşu ve ay- 1942 seneaı Mayıs sonuna kadar Bandırma deposuna mlktar, muham-

9 - Bir göz rengi - Unaur. nca Karaburundaki dalyanın ya- men bedel. muTakkat teminat mlktan yazılı kömürün tahmil ve tahliye işl 

E 
101-Terıi yirmi dört aaat 90nra- nsı satılıktır. Taksim Mete cad- kap~~:.~:: :St;;~~;Y~=iıt~ saat 18 da Balıkeal.İ"de ifletıwı blna-

nge. • desinde Yeni Apartıman daıre sında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
Ceçen ~ llalli ı de bayan Emlneye müracaat. Şartname ifletme müdürlütil ili! Bandınna istasyonundan paramı ve-

Soldw aala ·ye yua•nu• atala: rlllr. İsteklllerln muayyen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar 

l 
_ Nan-eL-' ., _ J. _!_al·'- muvakkat teminat ve kanunt vesltalarını havi zarflannı komisyon relsllğl-

_,, ıı: ..... :ı. "'fili ur.. .-------------. ne tevd'. ettnlt olinalan lüzumu Dln olunur. c5468• 
3 - Nizamettin. 4 - Enana, t:.ila. Tahmlnen Muhammen Muvakkat 
s - Şamandıra, 6 - Ele, Dikine. Aparbman sahipleri! ton bedeli t~atı 
1 - Kıtlık, 8 - Ektirilen, 9 -
ilan, Naz. l O - ikna, Ev, Za. 

Muhasip aranıyor 
Tatnda phpnalr Qsere tecrtael1 
l1l bir mubulp anıoru. ımn-

Boı dairelerinize iyi kiracı 
bulmak için cA K S A M:t m 
K0ç0K ILANLARI ndan is
tifade ediniz. 

detl vealkle saat 8 - • Te 19 - 21 ZAYİ _ tat. BmnI- lltldilrlA»A 
aramıda Ymıl Po8tane arta.mi- 3 ... ,.. .. 

da rtc oteline mtıracaaı. !:~ ~ ~:; 
~ ....,alnln hütmtl 

ZAYİ - iatanbul emıılJet.dOrdQDcl JOÖU?. 
fabeden aJdılJm Sl/24141 Dmnaralı -. __ 1..... •-f - 8 u 0 121 
~ teskerem! ta;Jbettlnr. Yenlllnl .---- - · -.. • n • 
aJanpdan Mklafntn hatmi JQttar. Aladall Ap. da Yunan teDIUlndan 
Yanan &ebuimdan Alebuuld lfe9k& 8oUrl Patunu .. 

Devlet Denia: Yollari lıletme 
MldGrlGil llinlari 

Umum 

Vapurdan tahliyesi 
Mavna lle nakliyesi 
Kara tahmll ve tahliyesi 

15000 
15000 

8000 

6'750 
'7500 
2408 

50ft 
552 
180 

Jr!.. lJ.§. ıra! ll...Y..\J.~ P.~ ~hem te = BiR KUSTUYU. YASTll 1 LiRADIR 
Yutıt ~ da pet 'tlCllalar. ~: laıanbal ça1rmeq,Jar 

0mer Bili otla IC'llf TtlJI l'abrltaa. TelefOG: llOft. 

Be,oihanda aabf )'eri: Beyoilu Bur-. Puan 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

l.t. Beyuid da Askeri Tıbbiye okula Md. den:· 
AllLml tıtıbl18 oblan& bu 111 11nDe1e 1lt.etll otarlann İltanbu1 BQ'Ult 

ubrt tıbbJ19 okala mldlrltlQne ~tıan ilAıı olunur. <SOi - um 

2 - Bu 1fln muhammen bedell dört mllyon c4.000.000ıo liradır. 
S - Muvakkat teminat yüz otuz üç bin yedi yüz em c133.750• liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık 1.4leri genel ıar'"' 

namesi, vahidi kıya.sil flat cedveıı, betonanne şartnamesi, telgraf hattı ~ 
namesi. takeometre plln Te proflll, 91 numaralı tip, betonarme kontrol taıl• 
matnamesi. köprüler hesabı esaslan, köprü vahidi kıyasll flat cedvelindd 
mürekkep bir takını münaka.ııa evrakı em lira mukablllnde demir yollar ısı.• 
p.at dairesinden tedarik olunablllr. t 

5 - Bu münakasaya lftlrlk etmek isteyenler her türlü referanstanı9 
ve diler vesikalarını bir lstldaya taptederek münakasa tarihinden en az i1f 
gün evvel veklletlml?.e vermek suretlle bu 1f içln bir ehliyet veslkaaı ta14ll 
edeceklerdir. • 

S - Bu etslltmeye girecekler 2490 numaralı kanunda ve eblltme tarY 
namesinde teablt olunan evrak ve nalkalan lle ehliyet ve&lıkalarınt ve ııat 
teklifini havi zarflannı mezk<lr kanun ve şartnamenin tartfatı datrealndt 
hazırlıyaralt münakaaanın yapılacatı .saatten bir aaat evveline kadar nwn•4 

ralı makbuz mukablllnde komlayon bqkanlıttına vereceklerdir. (3887) <534'' 

BEKÇi ARANIYOR 
Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden: 

Depolanma için ( 40) lira ayhk ücretli 3 bekçi almecaw. 
Ataiıclaki tartliın laais Olaaliırm 1417 /941 Paurtai ..... 17 ye 
kacl. Calatada Cimriilı caddesinde KozhRa la..-.le Umam Mi
diirliik Zat itim Ml'Yisine miftcaat atuıe1.ri. 

ı - Aakerliiini ,..,.... olmek 
2 - Y-.ı ( 40) dan fula olmemalc 
3 - Okur yuar olmak 
4 :.._ Sıhhati yerinde olmak 
5- ............. ..._olmaıl..,llG•e• 

'l'tildJ'• 09••..ı~e-tl 
ZiRAAT BANKASI 
Earalat ıutld: ... - 8ermaJlll: ...... Tlrt llnlL labe .. 

&JUl.-U:• 
ilini ............................ 71. ..................... ........,. ... , .. 

Ztru\ 11an1remuıa DmbUab " lhbarllS tuurat ,,_.,..rwta • 
11..IO llrua 1nihmaDJara ..ıede ' defa cetllecit lmr'a 111 ,...,...1r1 pllD& 
!lke ltnmtıe dalıtlllıcUUr: 
t ac1el 1,181 llrabk f,111 ... , lM adet 51 llnhlE 1.111 illa 
'• 111 • t.•• UI • M • t.al• ' .... ı.•· iM ........ 

CI a lM • t•• 
DiKUT: llelaplanndald paralar bir imi lolnde IO Uradall ..... 

d8'm1Jenlere 1tram111 cıttıll &atdlrde 1' tO "11•• Yl!UllıekUr. 
Kanlar__..' 41efa ll eJl6I, 11 lllrfneMaa. U iDiiii Ti 

il t d'D tlldlllıılı• , ......... 


