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Sene 23 _ N 81 1,:;; 0 · 64 - Flati her yerde 5 kuruş 

Şovyet dostlarımızı temin 

~deriz ki Boğazlar ebediyen 

Türkiyenin kalacaktır 

Bu ·· guıı radyoda bir 
nutuk söyliyecek 

londra 13 (A A 
f>.ildi ')d'"• · ·) - Resmen 
"" rı ıgınt: .. B Ch oir Öğle . go~e • urchill yazın 
Lir nutu~yaf_ctı. C!rluında radyoda 
C . eoylıyecektir. Nutkun 

Londra, Bulgar tahşida
tina <lair haberlerin teyid 
edilmediğini bildiriyor 

~ rcnYıch saati] 11 
-.rasınd .. e ,5 5 ile 12, 1 O Londra 13 '(A.A.) - Reuter 
tnektcd~. ao.·leneceği tahmin edü- ajarmnwı Bulgar hududundan aldığı 
~ haberlere göre takriben 18 Bulgar 
b l.k fırlcasi ıeferber ediJmİ§Ôr. Bunlardan 

--... k a ~ I e :ra altı fırka iıgal edilmiı arazide bu-
l! l" lunmaktadır. Bllrldan baıka Bulgar-

Q ıye sorulan mailer ların tayyare meydanlan in§a et-
il' mekte olduklan da bildirilmektedir. 

loru~ Rll2ete, halk namına Validen Türk hududundaki Bulgar ıuvari 
l or: kuvvetlerinin arttınldığı zannedil-

Plll'" - Belediye niçin meydan ve mektedir. Fakat büyük mikyaata 
>or? YllPluıyor da sağmalı: yapbnnı- Bulga~ tahfidatı yapıldığı hakkında-

2 _ • • ki haberler teyid edilmemektedir. 

bir haat!IÇtn aazino yaptırıyor da 
3 ane İ:ııfa ettirmiyor? 

htrob" Niçin •İmdiye kadar bir ti-
ş lhft5t Yaptırmadı da... ilb .•• 

ı ayet ak • 
-e dahi &ı rnan:ıaralar olsaydı •ÖY· 

sorulabilirdi. ...__ N· • • • 

Sovyet - lngiliz 
itilafının ehemmiyeti 

~~rn tiyatro binası, sığmak ve 
~ t e Y.lpbrdı da ,ebrin merke- Londr~ ! 4 (AA.~ - B .• B. C.: 
~~~ ed~ek bir meydan, bava 1 Sovyct .ıstıhba~at reıs muavmi B. 
~t bır Pat•c. bizi pineklemekten 1 Lozovskı, İngıltere ile Sovyetler 
'5i? llracaJ.: bir gazino İnfa ettirme- araslllda dün in,zalanan itilafın fi'len 

lıu I İngiliz:erin müttefiki olan Amerika-
"u-eu: t\rı böyle aöyliyen de ayni lılar müzakerelerin cereyan!Qdan 

c·· .. hcıklı olurdu. tamamen habe·dar edilmiş olduklan 
tudd0;'11~Yor k~ hepsi lazım. Bir vü- ve bu itilafa fi"len iştirak ettikleri 
Rl°hi.. Boz. burun. kulak, kol, ayak cihetle deha ziyade haizi ehemmi
' dJı~t,lım'~n hir tekinin nokıa· yet olduğunu gazetecilere beyan et• 

· ceva.ıt _y_oktur. migtir ... 
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Almanyadaki Sovyet 
sefaret heyeti geldi 

Stalin hattı ile Almanlnnn bu hattı yardıktan 
taarruz istikametlerini gösterir harita 

noktalan ve 

Leningrad ve Kief' e 
doğru ileri liareketi 

devam ediyor 
-·~ 

Alman ajansi Sovyet 
ordusunda inhilaller baş 
gösterdiğini bildiriyor 

Suriyede 
mütareke 
imzalandı 

Mütareke §artlari. 
hakkında henüz 

malfunat yok 

vtchy 13 CA.A.> - Hart>lye nezareti 
tnra.fından neşredilen blr tebliğde bll
dlrildlğlne göre, Suri;ycdeltl Fransız 
fei.kali\de komiseri genetal Dentz ve 
S~·iyedekt İngiliz kuvvtıtletlnln Ba.t
kumandanı general Wllson mütareke 
şartlnn hakkında blr anlaşmaya nr-

Berlin 13 (A.A.) - D.NB.r ajansının mışlar ve dtln altşam miltarekename
öğrendiğine göre Sta.lln hattı Vitebsk yi imzalamışlardır. Bu suretle Suriye 
civarında yanldığı.ndan bert Alman- ihtllAfı 34 günde bitmif bulunmakta
larm kazandığı mııa:mun zafer sürat- dır. 
ıe vuzuh kesbetmektedlr. SOVyet or- Oenei'al Dentz ve general Wllaon 
dwu zırhlı tC4ekküllerlnl ate, hattı- tarafından tm.zalanan muabedentn 
na sokmak suretlle müdafaa. tert!ba.- şartlan henüz Vlchy'de malO.m olına
tını takviye etm.lş bulunuyorlardı. Al- dığı lçln Vlchy .salA.hlyetll mahfilleri 
man piyade ve istlhkAm kıtalan kar- mütareke hak1nnd& Mntbl milta.lla 
şı.sında. durulamaz hücumlar ya.para.it yürütmemektedirler. 
Vitebsk clvanndakl bütün sı#ma.kları 
birer birer zaptetmlşlerdlr. Bımdan Kahire 13 (A.A.) - Orta. Şo.r~ İngt
sonra da blr avcı alayına mensup bir llz umumt knratp.hmın tebliği. Surt
Alman bölüğü zorl~ bulunan yedek! VJcby muınesslllerl muhasa
Stalln hattını blr taraftan öbllr tara- matın tatllinl istihdaf eden blr mü
fına kadar geçerek blr Sovyet zırhlı t~rc~e akdi için müttefiklerin 11er1 
tümeninin müdafaa ettlğl ı;nhada 25 surduğ'il şartlan kabul em.lşlerd1r. 
kilometre dcrlnllğlnde llerleml.ştlr. Beyrut 13 CA.A.) - Oe~eral Dentz 
Alman ıutaıannın sünı.tl ve sllfthlan- ile general Wllson ilk müll\katlannı 
nm mükenunellyetl Sovyet askerleri ynpmışlntdır. Ba mülAkat Akktl'da 
üzerinde o kadar bllyük blr tesir yap- cereyan ctmlııtır. 
mıştır ki sovyet sannnnda tam bir Petain'le Darlan arasin-
k:ırışıklık hasıl olmuş ve bn esnada d iht.l" f · ? 
165 Sovyet tankı tahrlb edilnıiş veya a 1 a mı• 
iğtln:ım edilmiştir. Zfll'ih 13 (A.A.) - Darlanla P~taln 

S 1. h , :ırasında Suriye müt:ırekcsl. hakkında 
ta ın attı görüş ıtuAtı mcvcud old~ baklanda 

Berlin 13 (A.A.) - D.N.B. bildiriyor: şayialar dol~aktadır. Slyast müşa
Bu gece Başkumandanlığın hususl blr hltler Almanya.nm muhasamatın 
tebliği fle de bildirildiği glbl Almıın uzaması arzusunun Vlchy'yt İngllli 

(Devamı sahil• ı aü&111a 6 de) (l>enmı sahife ı ~iltun ı de) 

BU SABAHKİ 

TELGBAl'LA 

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 

. 
Fransada 

matem günü 
Suriye mütarekesinin 

imzalandığı gün 
yas tutulacak 

Londra J 4 (A.A.) - B. B. C.ı 
Sovyetler iki Vichy'den bildirildiğine göre marc-

şal Peta:in 1 3 temmuzun bundan 
Şehir geri aldılar eonra Fr.sns.a~a matem günü olma· 

eını emretm1ştır. 

• General Dentz'in 
Pripet bataklıklarinin beyanatı 

cenubunda Alman Londra 14 (A.A.) - B. B. C.ı 
liareketi devam ediyor General Dentz, kalbi kederle dolu 

Stalin hattının yarılmasi 
ve İngilizler 

Londra 14 (A.A.) - B. B. C.: 
B. Hitlerin umumt karargahı, Stalin 
hatanın yarılması hakkında, tafsilat 
vermekte devam ediyor. Şimdi bü
tün mesele, Alman tebliğleri tara
fından cumartesi ve pazar günkü 
muharebeler hakkında verilen ma• 
himatın doğru olup olmadığını bil
mektedir. 

olarak mütarekeyi imzaladığım, va· 
ziyet tahammül edilmez bir şekle 
girdiği cihetle, boyun eğdiğini, .fa· 
kat Suriyedeki kahraman Fransız 
ashrlerinin içinde bulunmu§ olduk· 
lan pek mü§kül zaruretin istikbali 
takyid etmediğini söylemiştir. 

Suriyeden Marsilyaya 
gelen yaralılar 

Vicby 14 (A.A.) - Suriyede11 
219 yaralı ve hasta getirmekte olan 
cCanada> vapuru dün sabah Mar· 
silyaya gelmiştir. 

Libyada 
vaziyet 

ltalyan zayiatı 
Haziran sonuna kadar 

yari mmilyonu geçti 
Londra 14 (A.A.) - Selfı.hlyctll b\r 

membadan ö~nlldlğlne göre haziran 
sonuna kadar ycrlller de dahil oldu
lt'u halde İtalyan kayıpla~ yanın 
mUyonu çok geçmiştir. İtalyan ve yer
lilerden alınan esirlerle sa\r kayıplar 
582,000 l bulmaktadır. Elde edUen 
tafsllftta nazaran şnrki Afrikada 

Akdenizde bir Alman 132,000 yerli müttefiklere muıak et
mek üzere firar etmişlerdir. Cemn.n 

vapruna hücum 241,000 İtalyan harp esırı vardır. F:ı
ka.t Arnavutlukta yaknlanan 25,000 

Londra 14 (A.A.) - CBB.C.) İnglllz İtalyandan çoğu Alma.nlarYttnanlstaru 
tsı.yyarelerl, Akdenlzde on bin tonluk 1st!ll'l ettikleri zaman seri>cs bırnkıl
blr Alman nakliye va.purunn. hücum mı.ştır. BW\lnrdan ba.ş.ka ıtnlynnlar 
eylemişler ve isabetler kaydctml§ler- aynca 135,000 kişi daha ~yl etmişler
dir. Vapur o kadar hns:ı.ra uğrnm~tır dlr. Yerlilere gelince 69000 yerli esır 
kl battığını zannettirecek seb~lcr alınmıştır. 137,000 yerli asker de firar 
vardır. etmişlerdir. 
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~ Sen bu evleri ahşap diye hor görme!.. Hele bir belediye 
istimlfı.k etmeğe kalksın, hepsi birer konak oluverir! •• 
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11.D Geceki ve Bu 
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Harp tebliğleri 

Alman tebliği 

Cenubi 
Amerikadaki 

muharebe 

Dentz ordusile 

toprağımıza il-

ticaya ~alışıyor Bc.rlin 13 (A.A.) - Alınan Başku
mnndanlığınm tebllğl: Şimall Afrika.
da, Inglllz topçusunun şiddetli bom
bardımanı hlmayesinde Ingillz kıt.a-
Jarınm geceleyin Tobnıktan yapmak Peru ve Ekuatör hükU- Biır Alman hukuku düvel 
ıstedlklert huruç t.qebbii6ü tardedı1- l • ... kl•f• • • d 
mlştır. Alman muharebe tayyareıert met en tavassu.. te ı mı mütehacıuıP Surıye en 
Marsa Matnıh cıvanncıa mühtmmat kabul ettiler ricat eden ordunun 
depolarını ya.bnıJlardır. Aynı tayya-
reler Tobruk clvannd:IJd ta..vyare dafl !bitaraf bir memleketten 
ın.taryalannı muharebe harici etmiş- Buenoa • A.ires f3 ( A.A.) - ı • b-•--ki A • 

Jer ve mfıhlmmat dopolannı bomba- Hariciye Nazı~ B. Ruiz Quinzara, geçmeııne UKU mam 
1arla tahrip eylemişlerdir. . Peru elçisi mar~al Benaird~ ile J yoktur' diyor 

Alman havn Jcuvvetıerl, İngiliz .. '-'- - .. d p 
nakliye vapurlanna karşı yaptıkları yaptığı mr _goruıme cın sonra,. ~ı:.u-ı 
mücadeleye devam ede~ dtin gece nun Ekuatorle ~lan_ hudu~ ihtılafı Beri.in 1 3 (A.A.) - 'Anadolu 
İJ>gilterenln cenubu tark1 sah1ll ya.- husu.unda, Arıantın, Brczılya ve l ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
kmlannda 4000 ton hacminde blr dilş- Bh)qik Amaika devletlerinin tavas- Siyui mahfiller Vicby' den gel~n 
nıan şlleblnl batırmışlardır. Mubs.re- sut teltlifini esas itibarile kabul maliimata iatinaden gene;al Dentzin 
be tayyarelerimiz İngilterenln cenubu ettiiini bildinniıtir. Peru t.aramdan ı du ·ı b' l'lct T'" '- t w ·ıı· tarkistnde Thnmes nehri nui.nıs:abm- . . . . _ .. _ • or Al e ır ı e ur-" opragına ı ı-

k! il • ......... t ~~-...-.. Dazı ıtirazlar ilen surulmuf ıse de caya ça)ı•tıg-ını tahmin etmektedir. da man ~a mı U\IUU-H.•loUı&.n h l~ • \_~ d W•td" y 

et.mlşlerdlr. a n ımıı;a~ egı ır. • • • Bu huausta Almanya Hariciye ncza-
Ma.nş sahlllerl üzerinde cereyan Ekuator Başvekilının reti hulcuku düvel mütehassıslarından 

f'den hava muharebelerin~ döıJman görüsmeleri 'birinin mütalaasına müracaat ettim. 
tir; avcı tayyaresi kaybetnuştlr. Tay- ır_ t' d C-h.li 13 (AA) Bu zat Suriye muhasamatında Fran-
yare da!! b:ı.tneyalarlle donanma top- ,;,an tago e 1 • • - ı. b' d ı · · 
~usunun faruiyetı neticesinde de 3 Ekuatör hükUıneu, Peru ile çıkan sanın mun~m ır ev et vazıy~t.ın-
ınuhnrobe tayyaresi düşürülmüştür. zor]ultlann halli için Brezilya ve Ar- de olmadıgını ve ancak lcendıı1ıne 

İngUlz ha~a k~etlerlne mensup jantın tarafından yapılan tava.uut ~elce ver~}~~ ?.lan ~ir. mandayı 
hafif te.,ekküUer dun gece Almanya- t Jdif · k b ) tm" t" mudafaa ettıgını soylemıştir. Fransa 
nın şlmalJ garbi ~illeri üzerine e ınıya u. hadi•;· l ndra ile harp halinde değildir. 
bombalar atmıştır. Mühlm hasar yok- em e er Yalnız mevzii bir ihtilafı hal ile meş-
tur. l..ima 13 (A.A.) - PeTU Harici- guldür. Bundan dolayı general 

Sovyef feb/iX-i ye nezareti, Ekuatör ile Peru arMın- Oentzin ordusuna bir polis vazifesini 
5 da hudud mıntakasında yeni hadi- ifaya memur müdafaa kuvvetleri sı-

)l~kova 13 IA.A.) - Paur günkü sel~ olduğunu dün bildirmiştir. fab pekala verilebilir. Bu sebeple 
Sovyet resm1 tebllği: Dün gece ehem- D ,_ 1 '- h k k 
ınlyetu hiç bir askeri faaliyet olma- entz l(uvvet erine ,.;arşı u u u . 
nustır. 12 temmuz günü cephenin ce- Mu·. h 

1
• m düvelin muhasım kuvvetler hakkın-

ııubu garbi kısmında kıtalanmız dii.ş- daki ahkamını tatbike kallupnak ve 
manın blr motörlil alayını tamamlle bu kuvvetleri enterne etmek bir 
imha etm~erdlr. Geceleyin tayyare- o•• •• şmeler !adaletsizlik olur. Diğer taraftan hu-
lerlmlz, düşmanın motörlü kuvveUe- g ru lı:dc:u düvel ve teamül Suriyeden ricat 
!ine hücum etmiş ve Yaş lle Ploestl- eden ordunun bitaraf bir memleket 
deki tayyare meydanliuile askeri he- topraklarından geçmesine mani de--
deflcrı bombalamıştır. Sovyet Hariciye komi- ğildir. 

/ta/yan te'ıliğı seri Amerika büyük 
Roma 13 (A.A.l - İtalyan ordulan 

11tnumi tararglhının 403 numaralı 
tebliği: Şartı Akdenhde hava ıe,et

lçiıile aık aık görü,üyo 

tfillerfmiz müteaddld defalar düşma- Moıkova 13 ( A.A.) - Sov
nın Kıbııstaki Fa.magosta hareket yet Haric:iye komiseri, Amerika 
tlslerlnl txmlbardıman etmişlerdir. büyük ~ile sak sık g~ek-
Şlmnıt Afrlkada düşmanın tanklar- tedir. Fakat ba göriqmeler hak

la ve topçu bataryalarının kuvveUl 
•ft-mızlarile yn.pm•• olduıı..• hücumlar landa fİmdİye kadar biç bir feJ' 
W>il ..,, 6U L!ILl!-"1--:..tir. 
Tobnık mınta.k.:wnda dÜfmJln için uuo~ 
ağır zaylntn Mis olmak suretne tar- SOvyetlerin Tokyo 
dedilmiştir. 1 • • B M k Bombnrdmınn tayyarelerimiz dü.ş- e ÇUi • abUO a 
ınanın Mısır sa.hrasındıı.kl hava ns- ile görüştü 
J.o?rlne Marsa Matruh'dakl mcmlerlne 1 Tokla 13 (A.A.) _ Sovyet 
n l:ı..şe depolrınna l.sal>etll endahtın:r: -~i Smetanin dun"' öx.leden 
yapmışlardır. Marsa Matruh la.le an- -......- ıı• 
barlarında v..:: benzin depola.nnda· SOlll"A Japon Hariciye Nazırı B. 
yangınlar çlknnlmıştır. Avcı tayyare- Matauokayı ziyaret etzm.tir. 8. 
Jcrlmlz Sldl - Barrant 1le Bougboug Mabuokanm busuai dairesinde 
arasındaki İnglllzlere nid motörlü vn- vukubulan mülaluıt bir i>açuk 
mtatannı mitralyöz ateşine tutmuş- ııuJ:. sürmiitlür. 
)ardır. Blr çok zırhlı otomobll1eri tah- Halter alındığına gÖtt. B. 
rfb etmişler ve atıl bir hale getlnnlş-

Suriyede mütareke 
" 

imzalandı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

mütareke p.rtıarmı redde sevketUğl 
kanaatindedirler. 
~ounıal de Oen'Ye'ln Vicby muha

blrlne göre hft.lA Vichy'de bulunm.nk
ta otan Wcygand .Afrika ve bilhassa 
Daka.r müdafaasının t.akvlyesl hak
kında. 1za.hat verınlştır. 

İmza esnasında elektrik 
ce!'eyani kesildi 

Londra 1 3 (A.A.) - Reuter 
ajansının Suriyedeki imparatorluk 
kuvvetleri nezdinde bulunan hususi 
muhabiri bildiriyor: 

General Dentz ile akdedilen mü
tareke vesikası ancak 12 saatlik bir Jerdir. Smetan.in A1man - Sovyet bar-

Düşınan Blngazl ve Derneye karşı binin neticeleri balLkında B. müzakereden sonra imzalanmı,tır. 
akınlar yapmıştır. Demede bir askeri Mabuokaya maliımat vennittir. imza. esnasında elektrik cereyanının 
hastaneye bombalar 1.s:ı.bet et.mlştlr. Diie.- mübim meseleler de görü- kesilmesi hadi.senin mahiyetine daha 
Şarki Afrlk:ı.da Uolşefid - Gondar ~fü,·. ziyade heyecan katmıştır. ' General 
mınta.kasında her 1k.1 ta.rnfın topçu l J Dantz'in müme~ili general Dever-
fanllyetl olmuştur. Düşmanın Trah- ._ ____________ ~ dillac muahedeyi tam imza edeceği 

lusgarp üzerine yapmış oldu~u hava Adlı.ye Vekilı"nı"n sırada birdenbire oda karanlığa gö-
tarunızlan netlceshıde 22 k~ ölmüş- ı k 
tür. Bunun on biri İtalyandır. Aynca tedkikleri mülmü~tür. Pencere erin enarına 
M yarnlı vardır. Bunun da 34 ü İtal- getirilen otomobillerin masaya yak-

dır Be§ gündenbcrl fehrlmlzde tın- laşh:ılan bir motosikletin fenerleri 
Ja1l • lunan Adliye Veltlll B. Hasan Me- al d . . . d d'l-Macar tebliği nemenciollu bugün İstanbuldaki ad.lt ~m. a ımza meruımıne evam e ı 

Budapqte 13 (AA.) - Macar Baş
kumandanlı~ının tebllğt: Motörlü :ıcı
talarımız düşmanı ta1tibe devam edl
J'Orlar. Düşman dümdar ltuvvetlerlle 
TUku bulan muharebeler esnasında 
yeniden bir mlkdar esir aldık ve ba
tarya top !Rf,inam ettik. Hava. kuvvet
flerlmlz beş dÜ!JDUUl tayyaresi düşür
ml~lerdlr. 

Udkltlerine devam edecektir. Adliye nuştir. . •. 
VekflS, bogün, adliyede meşgul ol- Kudüs 13 (A.~.) - ~ıchy hu
duttan sonra İstanbul Te Oaildar kUınetf kuvV>Ctlenle akdedilen mü
cemevlerlnl geucclttlr. tareke ml4ahedesinin tasdikine aid 

Vetll, bugtinkü tedldlı:: ve te!Utlerl merasimin Beyrutta tedkilt edildiği 
esnasında. 1cr1L dalrclerlnl de gOzden zannediJmelı:tedir. Kudüste umumi
geçltecektlr. Adliye Vekili; ha!t. so- yet itibarile tahmin edildiğine göre 
nunda İmrah ndasına. giderek. orada .. k h-k·· l • • t d"k" 
ztraı i§lerde çalıştınlan nuıhkümla.n mut~re e. u. um ~nın as ı ı ve 
yakından görecektir. n~n gecikmıyecektir. 

Sabahki Haberler 
Japonyada 
şiddetli yağ

mur, fırtına 
J 9 kişi öldü, birçok kiti 

kayboldu 

Napoli ve 
Trablusa 

hava akını 
Bir tayyare fabrikasinda 

büyük infilak oldu 

Bir lngitiz -
Sovyet 

anlaşması 

Tok!o 13 (A.A.) - Son bir kaç 
gün içind.., müthiı yağmurlar ve ka
sırgala ... Japonyanın cenubunda bü
yük tahribat yapmıştır. Toltioda 
15,000 ev su altında ltalmııtır. He
yelanlc..r dolayısile T okio ile Kobe 
arasında demiryolu münakalatı ke
ailmi§tir. Şimdiye liadar memleket
te 19 ki!Iİnİr. öldüğü ve biT çolC lôşi
cıin de kaybolduğu bildirilmektedir. 

iki hükilmet birbirio' 
yardım edecek, aralaı" 
da anlaşmadan müt; 

~ire 13 (A.A.) .- Orta~ Şark ke veya sulh muahede' 
İngiliz haya kuvvetlen karargahının • _ 
tebliği: ltaJyada. bomliardıman tay- ımzalamıyacak 
yarelerimiz 10/I 1 temmuz gecesi .~ 
Napolidelci a.lceri bedefler üzerine Londra 13 (A.A.) - Ha~ 
,iddetü bir akın yapml§lardır. Car- nezareti tebliğ ediyor: Alnı•"~ 
lara. aııtrepolara, petrol hazinelerine !tar~ yapılan harpte Büyük Bri~~ 
ve aeyl'İ$efainc karıı muvaffakıyetli hükumetile Sovyet Rusya ar~ 
taarnnla. da bulunulmuıtur. Bir tay- müıteıek hareketi tazammüo ~ 
yare fahr.ka91r.da büyük bir infillk bir itilif 1 2 temmuz sabahı M ..;, 
ohnuttur. vana İngilte ~ hükumeti namın~ ' Sellerin tarlalarda yapmakta oldu

ğu tahribat ile yıkılan köprüler, bi
nalı.r ve tesisat yüzünden zarar müt
hiştir ve henüz bu zararı tahmine 
imkan yoktur. 

Stalin hattı 
ehemmiyetli 
noktalardan 

yarıldı 

Trabluıta, 9 temmuz alc§8Jnı li- salah~tle hareket eden ekı J. 
man üzerint muvaffakıyetli bir akın Stafford Crippe ile Sovyet R ed" 
yapJmış ve vapurlarda ağır hasarlar namına tam salahiyetle hareket ,.ıl 
olmuştur. 10.000 tonluk iki vapura Hariciye komiceri B. Molotof 
isabetler müşahede edilmiı ve 1 2 sında imza edilmiştir. . tJ 
bin tonluh bir gemiye de ate§ veril- Bu itilaf mucibince evvela ik1 " 

miştir. 7000 tonluk bir gemiye bom- kumet Almanyaya lı:arşı yapılan ~ 
bala-- :isabe• etmiştir. harp esnasında ycltdiğerine her 

B:r antrepo da hasara uğrablmıı- lü müzaheret ve muavenette butıı' 
ttr. Dü§mar avcılan tayyarelerimize mağı taahhüd etmi~lerdir. ı,I 

höc~ .e~İ§l~~dir. 1:~YY~':l~rimi: Saniyen her iki hükumet har.,
den hırı duımuş ve dıger ılusı denı- devamı müddetince, aralarında 
ze mecburi !~i~ ya~mııtır. Fakat a?laşma hali müstesna olmak ~~ 
hunlardan bınrun murettebatı kur- hiç bir mütareke ve ıulb muahed""" 
tu.muş!ur. imza etmemeği de teahhüd etn'le~lf' 

Ayni g:inde iki düşman deniz tay- dirler. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
yaresi Trabluı açıklarında tahrip Her iki tı..raf llu muahedenin d~ 
edilmiştir. Taarruz neticesinde ha- h l bik dil v dik t~ 
N.Ta ugv r:yan vapurlardan birinin a tat . e . ecegi ve tas a ~ 

kıtalan meşhur stalln hatt.ını yar- olmadığı hususlarında da mutıı 
mı.,.ta.rdır. Ba.4kuınandanlık bu tebllğl karay:. oturduğu ertesi günü müp- hr. 
ııe bir battada.nberl ~ cep):aeslnde- hede olunmuştur. 
k1 muharebeleri saran esrar perdesi- Maltada 40 - 45 kadar düıman 
n1 de yırtmıştır. tayya=esi Luka tayyare meydanına 

D.N.B. nln bu malihnata. lldve ola- alçaktan taarruzlarda bulunmuşlar-
rak istihbar ettiğine göre Btalln hattı d .. 
SOvYet arazisinin Avrupe.dakl aksa- _ır. .~vcılanm.ız duıman tayyar~-
ınının müdafaa..<ıına bAd1m olmak üze- sıne hucum etmifler ve bunları .utYJ

re sulh zamanında hı.şa. edilmiş inkı- ata uğratm11lardır. 3 düşman t.ay
t.a.sız bir askeri müdafaa tertibatı ad- yaresi denize: düıürülmüş, diğer mü
dedilebillr. Muharebeler e.snasında. teaddi-1 tayyareler hasara uğratıl
görüldüğii gibi bu uzun hattın bazı rcışhr. Bcndaırı baıka 4 düşman tay
noktalarında derinlik 50 kilometreye yareai de hava defi bataryalannın 
varmaktadır. Tabi! ve sun1 :m.Anlalar, . .. 
i>eto d mamül a.srt .sığınaklar ve atefı)e hasara ugramıştır. 
alela~efe° yapılmış .sahra milstahkem Sircnai~' de ağır bombardıma~ 
memlert bu umumi müdafaa siste- tayyarelerı 100 1 temmuz geccaı 
minin mümeyyiz vamruı.ndır. tekrar Bingaziye akın yapmışlardır. 

Stalln hattının en eea.slı noktala- İnfilak!ar olmuş ve yangınlar çıka
rından yanlmasına dair olan ınaHi- nlmııtır. 
mat §U üç noktada toplanabilir: Şarki Altdenizde tayyarelerimiz 

ı _ Alman kıtaatı Bol§'CViklerln d"" b" d "" d · ı 
h -"· ı ld kl n son müdafaa un ır uşman enıza tısma taarruz 
~r amış o u a . 1 d" 5 · d b b 

hatlarını ve büyuk Dnlester ve Dnl.e- etmış er ır. unye e, om a ve av 
per havzalarını geçerek gerilerinde tayya~elerimiz askeri harekata mü
bırakm~lardır. Ukrayna merkezi olan zaherek devam eylemişlerdir. Baal
Kiyef'ln işgali bir emrivaki olmak bekte pı:~rol deposunda iki büyük 
üzeredir. yangın çıkmıştır. Halebde bir na~li-

2 - Alman kıtaatı Dnleper'in yu- ye tayyares' ateıe verilrniı ve bir 
karı mecrasını da geçerek Mlnsk şeb- • h- d"I · · H 
rlnden 200 kildmetre kadar şarka gel- eşya trenın-: ucum e 1 mı~tır. a-
mlşlerdlr. Bu mıntak.anın anahtarı manada bombalarımızla bır cepha
me.sabcslnde olan Vltebsk şehri Al- nelik te patlamış ve Suveydada 
manlann ellndedlr. Bu suretle Alman kaley..: tam isabetler kaydedilmi§tir. 
kıtaları eski menafi mıntaknlannm Sahitd.! Trablus civannda bir nakli
hududıl ile Mo!:kova a.rasındakJ mcsa- ye lı:olunn ve Telkalahın cenubu 
!enin' yansını katetmişler ve Duna garbisind ~ top mevzilerine de başka 
nehri ne Dnleper arasında vaki olup h"" 1 l 
Toprakköprü ı.smı. taşıyan mıntakada. ucum ar yapı mı~tır. • .. 
Moskovnya doğru Uerleylşlni kolay- Yukarıda kaybolduklan bıldmlen 
Jaştırmı,,lardır. Filhakika bu mınta- tryya·elerimiz müstesna olmak üze
knda ne tabii ve ne sıınt hiç bir mi\- re bu hareketlerden bütün tayyare-
nia mevcud deltildir. !erimiz i.'.slerine dönmüılerdir. 

3 - Şimal mınta.kasmda, bu :tı.sım-
dakl cephenin en mühim mevzll olan Bir hastane gemisi 
Leningrad Peipus gölünün ~arkından bombalanmia 
Derlemekte olan Alman zırhlı teşek- "' 
küllerinin doğrudan dıotruya tehdidi Roma 13_ (A.A.) - 9 temmuzda 
altına düşmüştür. Trablusgarba yaptıklan hücum es-

Gerek hususi tebliğ gerek n._ql gün- nasında İngilizle~. ıimdi öğranildiği
dellk resmi tebliğ diğer mühhn bir ne göre, bir ltalyan hastane gemi
habcrl daha ihtiva et~ktedlrler. O da sine de borr.balar atmı,lardır. 
bir çok Sovyet teşekkullert arasında B · · k zak •• ··1 
inhilal emarelerinin baş göstermiş ol- . u gemının ç? u . tan goru ~-
masıdır. Bu hat muazzam Scıvyet or- bılecek K12.ılbaç 1şaretı vardı. Gerru, 
dusu mukavem~Unln badema hemen limandan ve askeri ehemmiyeti olan 

lskenderuns 
gelen Fransı# 

gemileri 
F ranıanın Ankara ma~ 
lahatgüzari, hükumetr 

miz nezdinde bazı 
te§ebbüılerde bulundıt 

Viclıy 13 {A.A.) - Reut~ 
ajansı bildiriyor: Fransız istihb•~ 
ofisinin bildirdiğine göre, Fransa d 
Ankara maslahatgüzarı B. Outr,d 
İskenderuna iltica eden 11 Frarı ı' 
gemisi halckmda Türk hükumeti ot 
dinde bazı teşebbüslerde buluotnıd' 

tu\r~. h "d b d"ld""" ·· e b-ıc y e eyan e ı ıgıne gor _,, 
gemilerden yalnız Elan karakol ~ 
misi ile Adour yardı:rcı petrol s: 
misi ve 3 küçük mayn tarayıcı gef11: 
harp gemisi sayılabilecek vasıfl~ 
haizdirler. Dii::~r gemilerin hepsi ~ 
vapurudur. Enterne edilen f ra 
bahriyelileri 200 kadar vardır. 

A o o d"V lA t rı•' ynı a1-.:tnsın ver ıgı ma uma a 
zarr.n bir askeri nakliye gemi.si olıı~ 
lngiliz tayyare!eri tarafından Aotıt 
ya Türk lima . önlerinde batır1lıtl 
Saint - Didier vapurundan kurtarıt-~ . cı·"e• rak enterne edilmiş bulunan ıııt 
Fransızlar hakk1nda da Türk ffl•" 
kamlarile müzakere cereyan etrnelrl! 
tedir. • 

General Catroux Amerikada ~skerlik 
V " L. • ~ '/ k tamamen kınlmış olduğunun en emin hedeflerden uzakta bulunmakta idi: 
L eıPl tDlT llfl Q demıdır. nııter taraftan SovYet cüzü- lngiliz tayyarecileri bir kaç hücum

Köstence limaninda bİt.1 
hastahane gemisi 

bombalandı 
Bükr~ 13 (A.A.) - Resmi b~ 

menbadan öğrenildiğine göre öl" 
Sovyet bombardıman tayyaresi J( "r' 
tence limanında bulunan Prinz M_;.. 
cea hastane gemisini geminin J(ı ., 
haç işaretlerine rağmen bomb•~ 
mı§lardır. Boml)ardıman esnasın~ 
gÜne§ deni~i aydınlatıyordu. D~ 
man tayyareleri gemiye alh bom 
atmışlardır. Bir müddet sonra d~ ~ 
man tayyarelerinden ikisi tekı;, 
dönerek 5 O metre alçaktan uçar 
gemiyi mitr~lyöz atqine tutrnuıtur• 

. General de Gaulle tara
fından batka bir vazifeye 

çağirıldi 

Yeni kanun projeleri 
hazırl.uıması hakkinda 

göriifülüyor 

Kalıft 13 (A.A.) - Gerıeral de Nevyorlr 13 (A.A.) - Reulerin 
Caulle Ortr Şarktaki hür FransıE Vqingtondan bildirdiğine göre. B. 
ltıvvetlerinin umumt delegesi Cat- ~ooı~~ ~ongredeki parti r~i~l~ri 
roux'yu baıka bir vazifeye çağır- ile ~um~ler v~ l!an. ~ec_l1ı1~nı~ 
mış ve Kahireye delege olarak Ba- asken encumen!eı; reıslennı bır açtı-
son de Benoist'yi tayin etmiıtir. maa ~vel elmiftir: ~u lconferans!a 

D Be · t. S" ,_ -1 1_ Amenka11 aakeıJennı evvelce tayın 
e noıs uveyı ,.;ana ı .11.um- . •. • _ 

panyasının yük.ele ajanı olara\. mü- edilea muddetten fula bır muddet 
tarckedenberi kanal idaresinin ye- silah Alhnda bltmağı ve Amerikan 
sine m~ul adamı idi. De Gaulleün lmal.ırmın hareltete geçirilmesine 
Mısır içir. dcleges.i aıfatilc olan vazi- man: ..:oğrafi tahdidab kaldırmağı 
fesinde kcr.disinc Mmr borçlan lı:o- temin edecek kanun projeleri haZJr
mi.s:'onundk Fransanın mümessili lanacaktı:-. 
olan Barc.n de Vaux yardım ede Mümessiller meclisi askeri encü-
eektir. 

meni zeisi demokrat B. May, beya-

Romanyanın Sofya natta bulunarak genel kurmay reisi 

elçisi ge.:ıeral Ma:.hall'in, bu gibi kanun
ların lüzumu hususunda kendisini 

Bükrq 13 (A.A.) - Büyük el- • v •. . 
çi;ik müsteşarlarından B. Jorj Ka- ikna etmış oldugunu soylemış ve ge-
nnfil Roman·.raaın Sofya elçi!!jine ek hafta konereye bir kanun tek-
tayiı: edilmiJtiı,, lif odcc:e~ ilive etmiftir. 

İngiltere ile Çunking 
hükUmeti arasinda 

anlaıma 

N..aông 13 (A.A.) - Nanking· 
fo salahiyetli mahfillerinde beyan 
olunduğuna göre f ngiltcre ile Çun
ltin8' Çin hükumeti arasında bir it
tifak: akdolunmuştur. 

Bulgariıtandaki yahudi .. 
lerin servet vergisi 

Sofya 13 (A.A.) - Yahu.dilerin 
servetleri üzerinden yüzde 20 nisbe
tinde fevkalade vergi vermeleri hak
kındaki lcan•Jn projesi dün Sobranya 
meclisi tar~fından müstaceliyet ka
rarile kabul edilmiştir. Kanun der
hal tatbik edilecektir. 

trunıan çok vasi mUcyasta. blrblrl~e d .. n sonra gemiye isabet lcaydedebil
karışmış blr vazlyettedlr. Zahiren go- mişlerdi gemiyi hasara uğratmıılar 
rüldüğüne gö::-e Sovyet kumandanlığı b" ' . w 

da bu kıtaat üzerindeki tesirini kay- ve ır çok yaralı asken agır surette 
bctmlştlr. yaralamı~lardır. 

staıın hattının yanlmn.sl o ka.dar Almanyava ha va akini 
mühim bir ameliyedir kl bir günlük • 
muharebenin içine sığabllece~lnl ta- Lo.~• 13 ... ~A.A.) - Hava ne-
savvur etmek bile doğru olamaz. Fa- zaretının teblıgı: Bombardıman tay
kat bu yarına hareketi bütül'l Avru- yarelerimiz cumartesi gecesi ıiddetli 
panın neflne olarak Bolşeviklere kar- bir fırtınaya rağmen Bremen'deki 
şı yapılmakta. olan harbin mü..~bel hedeflerle Almanyanın şimali garbi
lnk.1şafını ve kati neticesini şlmdıden ıind~ki diğer hedeflere hücum etmit-
emniyet altına almıt bulunmaktadır. 1 d" B •d • tah 

F • l" d" d b b er ır. remen e sanayı mın -
ın an ıya a om ar- lan ile bah .. i inşaat tezgahları üze-
dıman edilen yerler rine bir çok. yüksek infilak ve yan

Relsinkl 13 (AA.) _ Finlandiya gın bombalan atılmış ve büyült yan-
resmi tebliğ: 12 temmuz cumartesi gınlar çıkarılmıştır. 
güı;ü düşman tayyareleri evvelce bil- iki tayyaremiz kayıptır. 
dirilen kasabalardan maada' Porvoo , ...................................... 1 

şehrlnl de bombardıman etmi.ı:lerdlr. 
Bir çok evler yıkılmış veya. hasara tarafından tahrib .edilmiştir. Bunlar
nlmım~tır. Düşman tayya.rclerl; bun- dan R8 i hava. muhnrcbclcrl esnasın
dan sÖnr::ı ı.ovıst, Slmpelc, K<>muosno, dn, 59 u da yerde tahrlb olunmuştur. 

~aradaki maçlar Kemi Ynervi, Ka.ukn.s, Klnteilysvaara Almn.nla.nn tı·.ybı 9 tayyareden iba
vo Tupovııara kase.balarını da bom- rettir. Geçen cunmrtesi günü Alman 

An.:=ar:ı 13 (Telefonla) - Tür- bardıman etmişlerdir. Buralarda ha- hava kuvvetleri, Stalln hattının yn
kiye birinci1i.ii futbol müsabakala- sar olmamıştır. Tayyare da!l batar- rılması lçln yapılan knra harckf\tınn 
rtna bugün 19 Mayıs stadyomunda ynlanmız 5 düşman tayyaresi düşür- bir çok teşekkiillerlc müzaheret et-
devam edildi. 'Altay .. Trabzon ara- müşlerdlr. mlftlr. Alman tayyareleri yalnız Smo-

s • · lensle mıntaka.smda 77 tank, 400 kam-
ıındaki maç 3 .. 1 Trabzonun mağ- ovyet zayıab yon. bir çok nakliye treni ve 34 top 
lubiyeti, Me§iktaı - Deminıpor maçı Berfin 13 (A.A.) - D.N.B. ajansına. tahrlb etmişlerdir. Bu harekftt, Al-
da 4 .. O ~etilJ..a,aın a:ah~cti ile illldlrlldlllne göre: 12 temmuzda 147 nınnlar tarafından hiç bir tayyare 
bit~ neı te.u&real Alman ~le.rl,~ .. -tmeblılıı bNanlmlltır. t 

Re demeH? 
cHenri küçük bir maiaza aÇ' 

mıştı. O, bu ticaretle aileeini ge' 
çindirdilttcr maada. .• > ilh. .. 

Tercüme romanlarda Te ıuk~ .. 
yelerde böyle lüzumsuz co> laı• 
ra sık nlc rruıtlaniyor. Türkçede 
mütemadiyen zamire ihtiyııÇ 
yoktur. 

cHenri küçük bir mağaza aç~ 
m:şrı. Bu ticaretle ailesini geçin• 
d:rdikte~ maada ... > ilh dense 
hem kafi, hem de daha doğru• 
dur. 
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~KŞAMDAN AKŞAMA 

''S . enın de mutlaka 
bir feye istidadın 

( ) ıı:ulı- .., ......... il 
._ _ _. _____________ .. ._ _________ ~-----~- Bu günün kücük 

52 sene hakkak/ar çarşısında.. Francala zevkleri .. .' 

5 

vardır!,, 
Bu · 

• • Yaxayı Yazmama iki küçük hl· 
Cliae_ ıebebiyet verdi B . • • 
ier :!1'C~= Sevgili bir dostum., (it

• ır azız doıtumun oğluyla. aeçe
:ği meslek bakımından ilgilendiii· 

ve «Mutlaka. istiluat edici b' 
ıeye heveı et ı. diye kend. • .. !! 
•erdiğirni RÖrerek: ısıne ogut 

Beykozda çadırlar eun·_ıant~vonrzaiafı~'u·uıı·ıe :!:b~!f:~1liE:;~: 
a .. 'S' .. rom. Fakat her halde doğru bir söz. 

k 
l ak İn.san biraz nikbin bir gözle etrafına 

1 1 1 k 
yapı ac bakacak olum. bayatta böyle mini-

- Aman, ne olursun. b" • 
cukla da azıcık k lZllD ço
nık b'" •· onuı ••• Pek kapa
ıuııaı:yuyor ... Aklı fikri. yollan ar· 

uru ur, saz ar ça ar en Francala ıevzıaıını ısı&h etmek ~it.~:e ~:~k~e:ı!'1:1:u~~ 
~ı:t!~1~~~{!:~~~1::e~: lara dikkat büe etmez ve bunun için 
diye 1ktlsad müdilrll B. Sa.ftet sezen de zev~ v~ayız. 

t . ~a. .. - dedi. 
kincı vak'acık t ıında b' a ıu: ~ alb ya-

.ne ba ır Ya\"l'Ucuk, vapurda. anne-
ıoruyor~:ına mütemadiyen ıualler 

Üstadlar meclisi azasJna verilen hediyeler: Bir kalıp 
sabun, ipekli peştemal, havlu 

bir arkadaşım.J.za §U 17.ahatı vennl§tlr: Mes~ evınızden çak11Ufıınız. 
- Şlnıdiye kadar francala tevzla- Tramvay istasyonuna kadar, cayır 

tında rapor usulünü kullanıyorduk. cayır yanan gölgesiz bir yoldan geç• 
Bu usul esas 1tlba.rlle iyi olmakla meğe mecbursunuz. Yine ağa(:$ız bir 
beraber bazı noktalarda aksamakta kaldL-unda ve giinqten ' piferken 
idl. Bu aksayan noktalan düzeltmek tramvay L..ı.ı:... lu' • w ~•..!- • 
maksa.dlle yeniden bazı tedbirler alı- w uÇOU&yece illi%. ~ aa 
yoruz. Toprak mahsulleri o!J.si tam- aokaga ilk adımınızı atar atmaz İa.
rından blze verilen unla.rda.n günde tanbulun limoni bavuı birdenbire 
ancak 9 çuval un Beyoıtıu mınt.aka- deği,iyor. Tepenizde bir bulut, ıizİD 
sına verebiliyorduk. Halbuki bu mm- geçeceğir.iz yolu tatlı bir gölge ile 
takada francala. almak ı.ste:ren 1800 kapıyor. Tramvay beldeme yerine 
nıporlu ha.sta. vatandaş vardı. kadar küEür küfür geliyorsunuz.. Her 

.:_-D Dl ~ neden köpürüyor?• 
a gayı •· • • • ' Clan.,, pru,ar ıtiyOt' da on-

ÖyJ-.~ «?:- «Ele~ı 'rüzgk&rı kim itiyor -, R' ının .. .• E 
ıen d h. oru... yvab, 
n.. ce: aç ıus~u~orsun... Hep aa-

z ap mı yetııtırece.ı:.ız' ? .. avali ıı; ... .. 

h . ı yavrucak zeki .... leril 
azın haz' b • .oz e 

lü. Fakat°;,· akb. Dudaklarını bük-
ne tepretti: ıraz geçmeden zihni yi-

Maarif Veıklletı, güzel sanatlar çer
çevesine glrobllen biltibı eski TOrlıt 
sanatlannı himaye edll'or. Bu me
yanda hAlckA.klllt da. ele alınmıştır. 
Akademlde bu eski Tüı1c sanatı ted
ris edilmcğe başlanıldı. 

Diğer kazalarda da vaziyet a.şaR't zaman iddetli bir •· L--

yukan buna muadlldl. Yalnız Adalar w ' ~~ uaıı!01•0 
'kazasına verdl~mlz 4 çuval francala- yapJguıu: kaldınm timdr ıaıdu bar 
dan bir mikdar artıyor. Bu francala- onn11ın İçinde imipiniz gibi lot ve 
lan thtlyaçlan çok olan dlğer kaza.- gölgelidi:. 
lara dağıtacağız. Sizi evinizden tramvay İltuyona-«- Babacığı ., c·· 

tnıdır? ..• Neden m • ": ok! tavan 
nu,? • mavı ? •.. Kon boya

.... - «B led' dana ett" • e ıye o renge ba-
n •rrn1'··· Hah hah hah 

uyurun efend' .•• • 
Ç 

rm •• 
Ocuiun ki d' w • 

1-da İn kıl. l unagı muayyen yq-
Verilecek cap ara maruz kala. Ona 
Yapısında b~~?1arı_n müstakbel akıl 
lup kıymet' uyuk bır malzeme ve üa-

ı vardır Ek • 1 ruyu Ya t ı· . senyet e 7av-
• erı ıyoruz. yah d d tna bır n"'k •1 • u a saç-

ıe t' . u te ı e beynini b' • • 

ESk1 İstanbul ha.k.kAkla.n, mühür
cüler!, aralarında yaptıklan son de
recede şayanı dJkkat merasimlerle 
mevcudlyetıerinl her zaman hissetti
ren pek kuvvetli bir csa.natkAr kitle· 
sı. n1 teşkil ediyorlardı. Yanın asır, 
hatta kırk sene evvel hakkAk istan
bulun en mühlm slmalanndandı 
Beyazıd'da Sahafların tçlnde k~a

man blr ıHıı.kkftklar ça.rouı. vardı. 
Bu eski çarşıdan şimdi yalnız 1k1 
dükkAn kalmıştır. Bunlann en eskisi 
304 seneslndenbeı1 yanl 52 yıldır tez
Clhından kımıldamıı.mı.ı olan hlik üs
tadı Hacı Rauf Fehmi'dlr. o tamam 
52 sene, ynnm asırdan fazla. bir za
man dükkA.nınm küçük eameklinm· ' 
dan Saharlar ve HakkA'klar çarşısını 
seyretmiştir ve kendlstnde ne lılitıra 
lar vardır ... 

·-- ....... ... --'"· 

Imal edilen francalalarla, rnporlan na kadar lf()türen bu koyu R'Ölgenin 
tevazün et~.rebllmek mıık.sadlle pa.- içinde yürürken adeta dondurma yİ· 
zartesl günunden ttıbaren raporla orm -'L· rinl • • T 
müracaat eden herkese r;Unde 250 Y UfSUDUZ Kau• se eraınız. er-
gram francala vermeyi kararlaştırdık. den ~ yok •• Sırtınız~~ gömleiin 
Rapor usulünde yapacağımız ıslahat lnaudugunu lıis.ederıınız. 
bu kadarla kalmıyaca.ktır. Raporlan Ve ıiz tramvaya biner binmez 
kontrol etmek ma.k.sadlle francala. gölge birdenbire dağılır, günew 
tevziatını bundan sonra raporlarla açar •.. t,te ıize minimini bir zevk. •• 
değU de raporlarını bize verecek. olan Likin ne kadar dikkat etmediğimiz, 
vatandaşlara verece~lmbı numaralı omurlUD&dığımız, farkında bile ol-
flşlerle yap:ıca~ız.• d w b" k ma rgunız ar zev .• 

Y abut hir dostunuzu beklemek 
için bir gazinoya pİyorsunuz. Bir 
aralık gözünüz kahve tezgahı yanın
daki küçük bir alete ilif iyor. Bir kah-

' ırıyoruz. ıçımal%-

y olhudiy~ ıormU§lar. 
- Evlatların d.. .. • 

dar COCUiu uzuneyle ... Bu ka-
- B nasıl terbiye ediyorsun? 

en: '- e.J yalnız büyüiü üz • d 
e11; ıarfetf O 1 erm e 

tini yetiftird·i°'i n ar da biribirle-

Zaten B. Rauf Fehmiyi gerek Sa
haflar ve gerek HakkA.klar çarşılan
nın en kıdemfü1 addederler. 

.. B~ lçlerlnde zekli pırıldayan mavi 
gozlu harlkulMe nazl.k thtiya.n üzeri
r,e yazı hakkedilebilecek çeşid şeçld, 
renk renk taşlnrla dolu kAselerln 
önünde buldum. 

Hakkaklar çartiımda Bari bu kıa:-ar::k ce~ab~ vermİf. 
•un ıtöıt~lirn Ei hır himmeti ol-
ni böyle rnan~· ~ b~ Yatındaki- B. Raur>;.!:!~e:aıır ••• 
•ak, koskoca oğ;.::; asız bırakmaz- - Bu çarşıda yarun asırdan fazla. 
kapanık:ıt olmaz• arlllll% da, «Pek zaman geçlrdlnlz ve bugün mesleğint
rnakla:ıt kat ' « y ollal'I ar,mıa- zln en eskisi addedlliyorsunuz. Klm-

maz. b Bir uh !lir buraya. ve bu lşe dair ne M.tı.ra.-
._. rn avere rt ı &ık doktorumu 0 asında. müdek- arınız vardır? .• diye sordum. 
dedim k' z 8. Ahmet Sük •• Mavl gö'llerlnln içinde blr ışıltı ... 

ı: ruye Başını sallıyarak cevap verdi: 
- Ne rarip hafız - Evet°" 52 sene Ho..kk!klar Ç)lrşı-

lcrma pek sakat b~ var. Bir ba. sında ... O 1.a.man bütün bu sıra. Mk
tailarn. Vaa t • • ır bakıma pek kaklarla dolu idi. İsimleri sanat tari
ki Parçaa a mıan. baıit bir muai- hlne geçmlş en büyük h!k üstadlan 
da tutu ını on kere dinleyip akim- burada idi. HepstnJ de tanımak nasip 
tede Yorsa. ben nağmeleri yüz ke- 1 o~~· Mefhur •Yümni. ler, cDanl'hlar 
kabil·~~ Y~lıyorum. Bwıa mu- :s~: iaarr, •N•Azmacl il• ler, •Aşk.i• lıU-: 

• u ... ~end ... b • ' • er ıHakkı 1 
L_ir dinJeyift-= z •ırım •w~ ma~eyİ eSamt. ler_. Bunlar TUrk Mkki~ı a~ 
ıı kelirneainc \ptettıgım ve kelune- nu_ı en parlak, en gö~e yıldızlan ~ 
ıık v&kid" avnen yazabildiğim ıık Jşte 1304 tarihinde şu ç~ya ilk 

a. d:fa ayak ba.<:tığım zaman burası 
- «Herkesin b" ı böyle blr sanat merkezi ldt Benim 

•ardır; marifet o:u mea e:a;tidadı gibl bu sanatı ô~renmek lçln. bir çok 
nazariyesini k l ıeçe ekte!• gençler, tıpkı ünl.-ıerslteye veya. bir 
•unuz. - ce:v;et end~if oluyor- akademlye gider giıbl buraya koşu
"aziyetinizde h~ .ın_ı verdı. - Sizin yorlardı. tl'stadım Fehmlnln yanma 
ne verdikler" • ;ını rnusiki mektebi- çıra~ :dn~ım. O zaman blr talebenin 
la ... akt ı ını arzedin • Ne . k o ,buyük ustadların yanına sokulma-.... ı. Şayet .. • h • Ren a- .sı V Vaııtaaı ol d şıırı ıfzetmek geçim ... ay efendim vay .. kalfa oluncı-
1 ıay ı mily bal' ya kadar gecen gündüzlü tamam yedl 
ecektiniz'! • oner me ııe- sene çalışmam lazım geldi. Kolay iş 

d 
Oilu haldund b değildi. Herke.cı yazıyı doğru dürüst 
oıtuına a ana ıual soran ya:r.ar, biz ise tersine yazıyorduk . Hak

daha YÜ ~~ f nun vaziyetinde olan k5 k denll~nce şimdi kô.,ebaşlannda 
ta\'aİye :de~')~r.ce ana babaya fUDU cturup mtiliür kazıyan seyyar esnaf 
hetnebal . ! '!'ım: Evlatlarının be- akla geliyor. Ne münasebet ... Bakınız 
he etrn ~ılr ıstidadı olacağında tüp- şu madenlere ... Şu içi Pınl pırıl yanan 

eaın er· b. yıldız taşıdır', şu muhtelif •akik. ler 
•Ben L' '. ızzat çocuklarına da şunlar akan taş11, fU n.ecer. ler ş~ 
ilenin 7.'r Keyrn .~adeniyim amma. Yemen akl~l, şu Beylfı.n taşı, şu t>e'yaz 
M.T.A n anaat':"ı atılaaınlar ... Ve akik, şu Süleyman! taşı ... Biz bütün 
tırrnaı~ b.:.ı lhafrıyatr tarzında arq- bunların üzerinde çahşmiık. Usta ol-

Cocuk :/ aırn... duğum halde bir vav başı 1~ln, bir 
rakıy ar feye ıarılıp yarıda bı- nun kı\sesı lçln rkl saat, hattA bir nok-

or mu? Kat'iyen. tayı tam yerine düşürmek için çeyrek 
- Arr.an aen • :;:t u~ra.ıştığunızı blllrlm ... Bu ltibar-

lrsın 1 d • ne maymun ittiha- •••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 
Bil~ beunmeain... bu tel; bE:vesi - uyandU'ID•..... ol-

"_.. • ' • onun en b.. ük. • -· .... '""''dır · bil' · uy mezı- masmdadır • ' ınsın N f • • d ... 
tilıanına k ... e sını eneme im- «- Sende bir kabil'.- 1 -•d çı rnıştır R . d . ı,,~. o aclllll. 

e •• Pli~ koliekai . e;~ e, musiki· ! evladun ... Muhakkak var ... Birlikte 
Y.et_lftİrınektt: bir~;nc!' ugund~: gül ar~ağa bqlıyalun ... » ilb ..• 
tanı •rnaın1'hr Ol bırer kabiliyetle- Buyülderle çocuk araamda do•t
terkedip Yen. "i,- muyor... Hepsini luk zemini üzerinde batJıyacak böy
ı>or ... \7-L· ! .ır ~ecrübeye a-iri,i- le bir muhavere:: rok • -=-•= • . 
in cuıtmı bıçbır t "b , • .. genem KU.U il 

etneaindedir fey ecru e et-

1 

tadad hazinelerini ortaya çıkarabilir 
ltıekt-L • ... Ve ana babartn kanaatind • 

"CUID onda bu h • ' eyan. .. 
~ eve$ı - yalnız (Va • Nu) 

-......ı.... 

Kadıköyünde 
Hakkiklar çarşısından bir görünüş 

la Mkklklııta Güzel sanatlandan bir ı ısmt, blr namı müstear verlllrdl. Me- 8 . d • Bu deiirmene kahveyi botaltıyor. 
şube nazarile bakmak pek yerindedir. sclA meşhur Yümntntn ısmı Mustafa ır mezarın emır par· __ ,..!_ 

sonra blzlm yetJ4ıne tarzımızı, .usta.• ldi. Onu Yümnl yapmışlnrdı. Bu hAlt- maklıklarına ıaplanmıı uuuuna... Gar•ona çağınp soruyor-
payeslnl almak tçln ne gibi merasinı- kaklar atamıda. çok eskl blr usuldür. ıunu: 
lerden geçtlğlmlzl slze anlatacak ol- Kendisine sanat isml verilen adam bir genç bulundu, - Evet. •• diyor, kahve değirme-
sam şaşarsınız. bu namla meşhur olurdu. Artık o ils- h t k ldınld · ni! ... Elektrikle İf)er ... 
Beykoz çayİrinda kuru· tadlar mecllslntn koyduğu 1stmle anı- as aneye a ı Siz bir &'azinoda bellQ ilk defa 

lırdı. Bana da: bGyle bir tey Rörüyonunuzdur. U· 
lan çadırlar... - Sana bir 1slm bulmamız l!zun!.. Dün, Kadıköyde Kuşdlll r.ıvannda.- kin biraz ıonra R'&n0n dinde, da-

tl'stamın vefatı üzerine bu meslek dediler. ki Mahmud.baba mezarlı~ yakınından manlvı tüten küçük bir tava içinde 
erbabı onun yerlne beni kalfalıktan Vefa.t eden u.c;tamm ısrnı Fehmi ldl. geçenler; bir mezn.nn demlr p:ırmak- k --'-· ,_!_..J_._ 
ustalığa terfi ettlnneğe karar verdi- Düşündüm. Yeni bir 1sml neşretmek, lıklarına saplanıp k.alnu.ş on nltı on &T~m çe~..,.., kah.ve getiriyor • 
l:!r. Meslekte çok e&'k.lm~tlın. meşhur etmek pelı:: uzundu. Ben: yedl ya.şlannda btr genel görmüşler- Bu degırmenm kahveyı boşaltıyor. 

HakkA.k ka.Ualannın usta. olmaları - Bana ustamın lsmlnl Iütfedlnl.z ... dlr. İlk görenler, gcnlerl yan açık bir Elektn~ prizine sokulan bir ' "°"' 
1cln pek büyük merasim yapılırdı. dedim. Münasip gördüler 0 günden halde bulunan gence yaklaşınca can- dondan aonra kahve çekilmeje bat-
o:Ü'stadlar mecllstı tçtlnıa eder. Kal- sonra. ismlm Fehmi oldu. sız zannetmlşler ve zaıbıtayı haberdar lıyor .. 
talar, bunlann alleleri, tabii üstadlar Altın mühür kazıtanlar eyleml$erdir. Oooooob!.. Etrafa yaydan mü p 
ve atleleri hep birden Beyko'l.dakl Bu meslekte çok hürmet gördüm ve Hadise ma.halllne gelen zabıta me- bi bir koku!.. Birçok ayyqlar, ak· 
Sultaniye çayırına giderlerdi. Burada para kiı.Zandım. HattA Hacca. da Ollflll- murlan bu gencin ucu slvrt ~emir tun ü.tü çiroz lı:ok•u duyarlarsa 
çadırlar kundur, herkes, grup grup la gittim. Şimdi hlkkAkllk ronrnUf- parmatJı#ın yan.sına kadar gomill- d- ad tah ül ecl eder be-
bunlara yerleşlrdl. Blr tarafta. sazen- tür. Mühüre ra~t kalmadı. Eskiden müş olduğunu görünce müşltülAtıa uny a amm em • 
delerln çadırları bulunurdu. imza makbul değildi. İlle mühür ola- olduğu yerden çıkann~ar bir sed- men fırlarlar, cilinair sofrumı buır-
Hakkı\k kalfalarının ustalıitıı terfl- cak... İnsanlar hüvlyetıerlnl mühür- yeye koyarak Haydarpaşa ' Numune larlanmt. Ciroa kok.u onların ar

leri şerefine sazlar çalar. ziyafetler lerlle lsbat ederlerdi. HattA mühür hastanesine götürmü.şlerdir. Hastane- nlU'IDI adeta kamçdarnıq... Çir09 
verlllr ve blr kaç gün eğlenllirdi. Ek- hakkında darbunesel haline glrmlş de henüz ölmediği tesbit edılen bu kokusu belki alQamcılarm üzerinde 
scriya çarşamba. günü gidilir, cu- sözler vardı: .Ben düşünmeden altı- gence söz söyletilmek 1stenml§SC de ba derec ... tesirlidir. Fakat taze kah· 
ınartest sabahına veya cuma akşamı- na mühürümü basarun• derlerdi. ,muvarfa.k olunamamıştır. ~aslı demir ve kokuıu herkese kendini aevdir-
na kadar kalınırdı. Tam blz!m usta- Mühür yalnız blr D.let deıtll . aynı za- parmaklık. gencin vilcudunün içine • tir 1i aki ol ani bil 
lığa terfi edoceğlmlz senelerde artık m:ında bir zlnettL MeselA üç taraflı yarım metre kadar glrml§ bulundulnı Dl1'G •• wy bö" lmıdy .. ':'L'? d e.pel& .. 1 · h t d " Id kt H" ı azmocu Y e n~anm a 
bu çayır Alemleri bltml.ştl. Fakat me- akik mühürler yaptınp kösteğini~ çın aya ın an um yo ur. uv - . • • 
rasim yine pek meraklı blr şekilde asardınız meselA 1smlnlz Ali Rıza. yeti, ve ne şerolt içinde bu mezarlık az hır miktar kahve çekmekle kend .. 
oluyordu. değil mi? Aklğin bir tarafına. ıAll• parmaklığına saplandığı ta.hkik edil- sine mükemmel, Amerikanvari bir 

Bizim zamanımızda bu terfi merası- yazdırtırdınız, bir tarafına. Al! Rıza, mektedlr. reklam ~pmqh•. 
ml şöyle yapılırdı: tl'stadiar meclisi bir taratma Hüseyin 1bn1 All... Mühür- Fı.kat size ne? Bu reklamdan D-
toplanırdı. F.n başta kflhya, en kıdem- den yüzükler vardı. Altından, gü- KÜÇÜK HABERLER tif~de ed"'!rek halis kahve buldunus 
ll üsta.d. sonra daha yenl üstadlar sı- müşten mühür kazıtanlar pe!' çoktu. ya. •• Biraz ıonra raraonun tepıi için-
ra. ile oturulurdu. Mesel~ benim ter- Sonra istanl>uldıı.k.l ecnebllerın, İngl- * Zabıtar.a dün yapılan seyrüsefer de getird'-· f d k kul d 
film sıra.sında 11 fistad vardı. Ve blz llzlerln, Almanlann, Italyanların kontrolunda karnesiz çalışo.n üç, plı\- qrı ıncan .~n ° u uma· 
seklz kişi 1mtlhana glrm~tllc. türkçe mühllrlert vanlı. Mesellı Cey- kalan mühürsüz otomobil kullanan m boram boram yiikaelen kahve ... 

Mecliste kaç üstad varsa talebenin uıis oğlu Vllyam glbl. Bilhassa Trab- bir, sıhhi muayencstnl yaptınnıyıµı Onun yanınch bardağı lerlemif ba> 
onlaruı hepsine hediye gotünnesl zonlular mühüre pek meraklı idiler. altı, numaralı kasket giymeyen üç, lu ıu. .. 
şarttı. Hediye muayyendi, ıunlardı: Oradan blr çok altın milbilr slpari§ otobüse haddi 1stlablden tazla yolcu İtte ıize minimini bir zevk daha... 

2
1-_ BBllrr kaipclıkpllsapeb~c:.. .. t alırdık. M alan lk1 §Oför cezaya çarptınlmıştır. Hatta ~ değil koskocaman 

-r ..... - Pekl o zamanki mühürler taklid * Aksa.rayda. oturan Cemal tıc, b'· :ııevk • 
3 - Blr apdest havlusu. edilemez miydi? Mehmed isminde blrl, bir alış veriş ı.: • IU1Un&. ne çare ki hayatı-
Bwılar getlrlllp üstadlann önlerine - Katlyen ... Ne kadar dik.kat eder- meselesinden kavga etmlşler, Meh- mız~.kr bu ribı ,eylere pe~ dikkat 

konurdu. Usta olacak kalfaya biri seniz edlnlz bir vavın balındıızı. blr med, eline geçirdiği bir odunla cema- ebnryoruz ve mutlaka zevkmde sa
rehber olur. onu omuzlanndan tutar nunun teknesinden hemen iş meyda- lln kafasını yarmıştır. işe el koyan adetin de görüniifte büyijğün6 an
ve merasimle dört adım attırtırdı. Her na çıkardı. Daha. tuhafını söyllyeylın polis, suçluyu yakalamış, yaralıyı yoruz. 
adımda söylenecek hususi r.ümlcler mi ... Bir kadına. mühür yapmıştım. tedavi altına aldı~tır. Hikmet Feridun Ea 
vardı. Bu suretle dört adımla rehber Kaybetmiş ... Yazının nümuneslnl ge- *Belediye zabıtasınca dün Emlnö-

r 
.. "ftdl .. Ü tlrlrdl azd in ab .. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kal ayı us...... ann on ne ge . tirdi. Yeniden y ıın. Y e erb ı ııu mıntakasında yapılan kontrolda 
Burada kalfl\ya blr lpekll pe~temal görünce anladı. Yanl aynı adam yaz- 9 seyyar esnaf caddeyi işgal <'ttlkle
kuşatılır, bu suretle kendisine blr nevi sa bile tkl yazı arasında fark vardır. rlnden, sekiz dükklncı tem1zllğe dik
icazet verllmlş olurdu. Arkasından Küçücük bir yere tersine yazı yazı- kat etmediklerinden, 4 esnaf sıhhi 
kalta meclisteki bütün üstadlann el- lırken yaptığınız harf, blr daha tek- muayencslnl yaptınnadı~ından ceza
lerlni birer birer öper, başına. koyardı. rarınızda muhalı::k.alc az çok farklı ya. çarptırılmışlar, açıkta köfte kızar-

* Fatihte oturan on üç yaşlannda 
Ruşen Türkel ismlndek1 çocuk diln 
Beşlktaşta caddenin blr tarafıııdan 
diğer tararın:ı. geçmek isterken şoför 
Tl'vfiğln idaresln~kl blr otomobilin 
sadmesine uğnyarak muhtellf yerle
rinden yaralamıştır. Şoför yakalana
r:ık hakkında kanun! takibata girlşll
mlştlr. 

Meraslmdcn sonra derhal bir mev- olurdu.• tıp .cıa.tan bir köttecinln seksen beş 
lüd okunurdu. El öpme rastmeslnden Eskl Mk:kllc anlatırken gözümün aded köftesi. de Belediye hclı::lml ra
evvel de lca.l!a. tarafından üstadlar onüne gelmlttl. KAğıdlan hafifçe porile imha edllml§, aynca tendlsl de 
meclisi lzasınr. büyük. blr zlyatet çe- tükrükleylp iyi çıksın diye mühürleri cezaya çarptırılmıştır. 
klllrdL oynata oynata ne kadar bastırırdık. iisk.üdar mıntak.asında da on aded 

Kalla usta oluM.en üstadlar meclisi. Bazan da mürekkep yerine mühürün ekmek ve un nümunesi alınarak be-
ta.rafından onun 18m1 mutlaka değiş- ucunu tsleUrdlL rayl tahlil klmyahaneye gönderllmiş-
Urillrdi. Da.ha dolnısu ona bir sanat Hikmet Feridun F.s tir. 

Bay A mcaya göre ... 

, .~ 

\ .\ . I 

* Fatihte oturan Haydar ve Cevdet 
1sJmlerlnde lkl çocuk "avga. etmft. 
Cevdet taşla Haydan başından yara
lamıştır. 

us; ş~ yedek göz, yedek beyin 
ü hıç fena değil bay Amca ... 

... Me~cla baktım ki aklım para 1 ... Hemen koşar, beynimi çıkar-ı ... Gene baktım k1 gözlerimi ... Böyle adam nerede olsa gü- B. A. - zannetmem!.. Ne ye-
et~~ege başladı. .Herkesin ak tır, yerine yedek beynimi koydu- şeşi beş gönneğe başladı, hemen nünü gün eder doğru.sut.. dek göz, ne yedek beyin, hatta ne 
dcdıgıne ben kara diyorum... ırurum... onları da çıkartır, yedekleri tak- yedek fikir insana yedek para 

tınrıml- _ kadar rahatlık veıımezt .. 



&'lıtfe 4 :AKŞAM 

• f _· ... .. , / .. I[ 1 ~ıo.a\l Bir sultan kendisine Zevc 
Kayısı 

Dondurmasi, murabbai, 
likörü nasıl yapılır? 

Kadın pijamaları arıyor ve bulamıyor 
Bugün kayısı dondurması, mu

rabbaı ve likörünün nasıl yapıl

dığım tarif edeceğiz. 

I 

Jolıore sultanı Hollivat'an bütün güzel kadınlarını ye 

davet ediyor; fakat bu ziyafette sakata hayale uğruyor! 
Kayısı dondurması: 

Bir kilo kayısıyı, çekirdeklerini 
ayıkladıktan sonra yanın bardak 
su ve bir bardak şekerle ateşe 

koymalı. Şeker eriyip, kayısılar 

yumuŞayıncaya .kadar p~ell, 
ve bir tülbentten iyice sıkarak 
:süzmelf. 
Yarım bardak su ile iki küçült 

kahve kaşığı nişastayı ezmeli ve 
ateşte nişasta §effallaşıncaya ka
dar pişirmeli. Evvelce sıkılan mey
Ya suyu içerisine, pişirilen sulu 
ve sıcak nişastayı kanştınnalı. 

Soğumağa bırakmalı. 

Soğuduktan sonra dondurma 
yapılan kaba koymalı. Buz dola
bına yerleştirmeli. Dolabın i§are
tlnl en yüksek numara ür.erine 
ayar etmeli. Kırk, kırk beş daki
kada bir dondurmayı kanştınp 

alt Ust etmeli. İki saat içinde don
durma hazırdır. 

Kayısı murabbaı: 

Olgun, çürüksüz, bilhassa gü
zel kokulu kayısı almalı. Yıkadık

.. ~ 

tan sonra çekirdeklerini ayıkla- Bayan Ayten N. kadın pijama- teri (!üz renktir. İkincisi çizgiU
malı ve et makinesinden geçir- lannın ne gibi kumaşlardan ve dir. Bunun da yakası, kemeri ve 
mell. Bfr kilo makineden geçmiş ne biçimde yapıldığını soruyor. reverleri düz renktedir. Uçüncü-
kayısı için 1 kilo şeker hesap ede- Modelde gör(ilen pijamalar ayni sü düz renktedir. Yakası, kemeri _ ~ _ 
rek toz şekeri usu ile ateşe koy- biçimde yapılml§tır. Kumaşlar de- ve reverJeri renklidir. Bu pijama- Johore iultana nilbin bir aClamdi: 
malı Şeker koyulaşınca içine ma- ği§lktir. Birincisi benekli lruınaş- lar ipekli oldutu gibi, popelin ve her ıeyi hoı görürdü. Uğradığı •u-
klneden geçmiş kayısılan atmalı. tandır. Yakası, kemeri ve rever- basmadan da yapılabilir. kutu hayallerden .onra bir aralılC 
Karıştıra kanştıra p41rmelL Kep- bedbinliğe kapılacak oldu: fakat 
,.Pnin etrafına sarılır ve bir t.op aA l 1 ı 1 ... ..-1~ -it 1 çok geçmeden kendini topladı. Şöy-
r- IFle"VQ l Olntef muŞKuLLERE CEVAP _ le dütündü: 
halini alınca ateşten fndtremll. J - Üç kadınla evlenmek ütediın. 

Bir tepsiye yaymalı ve (ekmek Pirelerle müeacJele üçünde de manilerle karplqbm. 
pişip çıktıktan sonraki harerette Ansızın• gelen bir misafire pek BJr otuyuca: Zemin katında bir Bunu izam etmeğe lüzum yok. Fena 

odada çlkan pire, t.oprafa yakın oldu- d"fl • . . 1 A • 

kuruması en münasip olduğu çabuk yapıhp ikram edilebilen ğu için bahçeden de gelebilir. tesa u er 1!ı netıce a ~m~~a manı 
!çln) fınna göndermell. Bu hara- şu omlet nefistir: Pireler ekseriyetıo odanın döşeme 61dular. Bır.aenaleyh umıdı Jı::e.me· 

• tnhtalan arasında saklanırlar. Ara- mek, yeni bir tecrübe yapmak la· 
rette kayısı murabbaı kuruyup Altı yumurtanın yalnız sansı- Jıklan temlzlemell ve camcıların kul- zımdır. 
eve geldikten sonra baklava şek- nın içlne elli gram pudra §ekert la.ndıklan macunla tıkamalı. Her gün Sultan hu kararı verdik.ten •onra 
llnde kesmeli, ince şekere bulayıp abnab, telle 'VUl'al'&k köpürtmeli. odayı formoUü ını lle .ıımeu. odaya k&tlbini çatJrdı n •ordu: 

bfr kutu içine ~"""ıf etmeli. Her kat Diğer bir kapta aklannı da kö- mt chısinden bir ua.ç sıkmalı ve bir - Biz ıimdi, dünyanın en güzel 
~w 1kl sant tapalı tutmalıdır. L d ı b ı d '-1 h" d 

arasına beyaz ktlğ\t yaymalı. pürttükten sonra fldslni biribirine KranUardakl lcfr nasıl temklenlr? ıı;a v~n a~ı~ın u un uıı: arı te ır e 
Kanlıca Necll Qot>anlı· Kravatlar- degıl mıyız) 

Kayısı likörü: karıştırmalı. Bir kahve kaşığı çl- dakl klı: ~e yal Jekelerurt çıkartmak - Evet efendim, Hollivut gü· 
Olgun ve çürüksüz 750 gram çek suyu, too gibi dövülmüş iki tçln benzin Jçtnde yıkamak en iyi zdlilc ,ehridir. 

kayısı almalı. ortadan ildye ayı- çorba kaşığı badem, bir tatlı ka- usuldür. - O halde bu ltadınlar nerede· 

rarak çekirdeklerini bir ken
ara §lğı un, fnce doğranmış me'Y!9- Küçük bir eltası iclne aaf benzin dirler > Niçin kendileriyle kar11lar 

t koYlD'lUZ, temlzlenecek krantlan içe- mıyoruz) 
Jı:oymab. İki bardak sıcak su ile şekerlemesini içine at.malı. yice rls1ne atarak el De Yoğurunuz. Leke - Efendim bu kadınlar bütün 

...... Pl~rdıktan sonra tavaya az olan yerleri ayrıca cltlleylntz. Çıkan _ . . : _ 
meyvalan ate§e koymalı ve on da- -l':l'"' t:ırll benzini dökerek temiz benzin gwı filım çevnlen •tudyolarda ka-
Jdka kaynatmalı, sonra bir tül- tereyağı koyarak her hangi bir ıçtnde tekrar yıkadıktan. sonra açık palıdırlar. Stüdyolann önünde bir 
bende boşaltarak sıkmadan suyu- omlet gibi pişirmeli Te katıamalt. hanya asınız. Kokusu zan oluncaya çok bekçiler vardır, bunlar kimseyi 
nu süzünüz. Tabağa aldıktan sonra üzerine in- tadar bırakınız. içeri sokmuyorlar. Bekçileri çok sa• 

ce pudra ,eteri serpmell. Bu suretle temizlenen kravaUar ye- dık kim.derden .eçiyorlar. Bunlara 
Elde edilen suyu tencereye koy- . n1 gibi olur. Yalnız bu Stl görürken ne para, ne n.ipn tesir ediyor. Filim Hollivut'an rözeDen 

malı, içine 650 gram şeker ilave İ k - l - ateşten uzak olunuz ve ıdgara içme- •tüdyolan bekçileri küçüle yqta lr- - Mültemmel fikir, İ:leCli. Bu alt- miıti. Fafat CJcrh'aJ lienCJint toplı.rr, 
pe ,._.rn .. ıır ann uzun yfnlz, çilnkn hemin parlayablUr. la d d . . 1 1' '-- • f . d.... • k ._, 

edip eritmeli ve ateşte iki taşım ••dd~--d - • • Kalçalann nyıllaması n a an getirtıyor ar ve po u ıı:o· f&ID ı._· z.ıl ya ette: Dte ı1ıuuz aaar ar- rak cevap verdi: 
kaynattıktan sonra ateşten indi- mu et ayanmaaı ıçm KachklSy, Şükriye s.: ı _ Kalçala- peği terbiye eder gibi terbiye edi- U.t ou unacali. - Greta maatteeuüf gelern.iyolll 

rerek SOngum
v ağa blrakmalı. Ilık ne yapmalı? nn zayın:ıması ı.;ın 20 gram vazıelln yorlar. Polis köpekleri yabancının ' Memur, o aarada geçmekte olan Çür.kü bugün bir çocuk doiurduf 

içine beş gram JAnoUne "Ye bir gram elinden hiç bir ıcy almaz.lar. Bun- Lily Damita'yİ ... ~rdL (Uly Da ç '-' k K · 'Lt 

Olunca içine kınlmış Ve ayıktan- İpek rA'l'l'Ulınrlar, uzun mftddet • ,,_ •. _ • - os; yazı · etke ziyafeti 111 
~-r lodure de potMlum karı.ştum:ılı. Bu lar da efendilerinden ba,kasiyle hiç mıta o zamanlar henuz Erol Flynn iki gün gerri bıralı:•aydık 

mış olan kayısı çeklrdeklerfnfn ya- dayanması için, şöyle yıkanmalı- pomattan b!r mlkdar ellnl7.e alarak temas etmezler. lıte dünyanın en ile evlenmemifti). Kendmne IU tel>- Da vetl ·ı ) • · · · l 
nsını ilave ederek hepsini bir ka- dır: ~~lannıza masaJ yapınız. Uzun güzel kadınlarının bekçileri bun· liğde bulunda: 1 er ge ıyor ar 

Leli ı ı1s1n fn doğ ~:~ct:Je~:~~ ederseniz pek çok isti- lardır. . - Miu Damitc, bafDletlu Johore Bu ıırada davetliler gdmeie bat. 
vanom boşaltmalı. Üzerine 90 de- 6en çe e ce fnce - . S 1 bi "k· d k"k cı·· ··n<1·· b --~'tanı hazretlen· bu -1.---- bı"r %1·· la.m11lar.dı. Hep~ iki dirhem.bir:il·r 

yah t del ı b 2 - Yüzfıniizde çll olurorsa. gün* u tan r ı ı a ı a Ul\l u, u 9UJ -rua .. ,. 
receUk '700 gram ispirto df)ldur- ranmış, U ren enrn ş sa un gen~ kenarlı ppta ne çıkının. çın muhakemeyi doğru bulmadı: yafet veriyorlar. Bu ziyafette bulu· k.ırdektı. En '11lukellef eJbgele 
malı. Kavanozun ağzını F1kıca parçalan koymalı, üzerine su dol- geçirtmek güçtür. Şu ter;u>l bl.ı: tec- - Sen bana saçma şeyler •öylü· nacabınız. Yemek dokuzda yene- gi~iıler, yüzler.ini boyamıılar, cıl 
kapadıktan sonra bir ay gü ıcşte durmalı ve ateşe koymalı. Ara sı- riibe ediniz: Bir avuç acı bademi ince yorsun. lıte sana 2,000 dolar. Bu cek.tir. Ziyafete yalnız geleceksiniz, cazıp tavırlarını takınmıılardıl 
bırakmalı. Bu müddetten sonra ra kanştrarak sabunu eritımell 1ç kabukln!:111ı ayıkladıktan sonra ha- parayı al ve bu akoam için bir ziya· eüvare elbisesi giyilecektir. Gelenlerin hepsi bekir Cleğildi. 
fı·ıtre etmeli ve ancak üç ay son- Su fıkır fıkır kaynadıktan sonra vanda d5vunQz. Bunu u. m\kdnr gül fet tertip et. Ziyafette dünyaıun en i\rtist: cPekalal> diyerek çıkti. Filim tirketinirı ne,riyat memuru kafi, 

suyu ile sulandınnız. Süt glbt suıu .. 1 ı_ d d bek ul "' 
+ .... te indirmeli Ilık ı lblr ma"I haline getırinlz. Mayll blr guze ıı:adınlan bulunacaklardır. NCfl'İyat memuru sordu: erece e ar artist b madığdl• 

ra kullanmalı. a"'-'l n · o unca yı- J - N"'·ıl, muvafık mı"' dan evlilerin de ...:yafette '--'ulunrna• kan ak lan ı in batı tülbentten silzerck bir §işeye doldu- Katip, efendisini ıelamladı. para· .... ' .. o 
ac çamaşır ç e r- nmuz. Her gece yatarken bir pamuk:- lan alarak çıktı. ilk iı olarak ilci bin - Ala, alal... ' lannı bildirmiıti... Salon az .onr• 

Günetten yanan cildler malı. Elle yoğurmalı, .katiyen çı. ıa bu tı~ı>tan çıııere sürüp öylece ya- doların yansını kendi paralarının Dün - .. l yıldızlar, ikinci derecede artietler •• 
• • ..... tllememell. tınız. bulunduiu cebe indirdi. Diğer yarı· yamn en gaze figüranlarla dolmuttu. Su1tan bil 
ıçm 1 aç Dık suda birkaç defa çalkadık- mu haıka bir cebe koydu ve 80ka· kadınlan maaad1111 ötekine gidiyor. berk~' 

Güneşten yanan ve acıyan cild tan sonra gölgeye sermeli. Daha Limonlarin kabuklarİn· ia çıkb. Para olduktan •onra ziyafet ter- göriifü>:ordu .. Fotoerafçılar durın .. 
tçın en iyt ilA.ç JUdur: nemıı iken hant :tızgın ütn ne dan istifade Sultanin ziyafeti tip ebnekten kolay ne Tar>... elan re.an çekiyorlardı. 

Bir yu!nurta akını serUeşttrtn- ütülemeli. Çok kızgın ütü lpekll- Llmonlann fçlnl kullandıktan Paranm açmadığı kapı yoktur. Ziyafet, eultanın indiii otelin Nihayet yemeli baıladı. ~taJ!i 
dye Jtadar köpürtmeli, yanık yer- leri yakar, çabuk atmalarına se- sonra kabuklarından da istifade Fakat mltan i.teseycli bet paruız büyük nlonunda verilecekti. Katip muaaıııdan etrafa bakıyor, ha P~ 

metrdötelle görüıtü, Taziyeti an· ~a. d_mıa_rd .. an.. hengiaini teraa edece"ı Jer üzerine sürmeli. Birkaç defa bep olur. etmek mümkündür. en 1rüzel kadınlarla yemek yiye.bilir- - d d Bu _,_ _., eli B 1 latb, bütün tertibabn almmuın ırıın UfUDuyor u. ....._ ,. ..... 
bu ameliye tekrarlanırsa sancı ve K .. kk J>e İki limonun kabuklannı soyup · unun için yemek zamanı Yl • söyledi. panyalar, praplar, bin bir türlü İÇ" 
yanık hissi katiyen kalmaz. urumut mure e au tırıııda, iyice kurutmalı Sonra dızlann bulundukları lokantalardan D hal b" . • t d "t 1 'k" . kiler içjljyordu. Kafalar damanJan4 

değil, sirke akitmali havanda dövüp gayet ~ce elek- binnK· Aetı. ıritm~ .. kifi kicli. .• b" d k"k üçün:'ü me:;ı;::ell~r~ r ç:~rdı ı ı~':: mağa batlamlfb. 
S• Jcü• JJ • • " a P ıos;qa çı ınca ır a ı a • Y .. . 
ıgara erını Murekkep hokkası tçlnde mü- ten geçirmell. Bir eczaneden t.oz düıündü. Herke.e davetnameler mrlıklara bqlandı. Salon mükem- eme.ıe erkek davetli yo~!3• 

atmamali rekkep kurumuş veya azalmış tse halinde tebel]lir almalı. Toz halin- 1röndermelr. kolaydı, mesele bunla- mel. ıuıette ıü.lend~ . h~ tarafa vaı ya~aı ~lon erkeklerle 1 
buna flA tmek hatadır Çün · fe b ı la · ufak mualar yerleıtırıldı. ortada muhtelıf çıftler dan• et~fie b.,J Evde içilen sigaralann lrllllerl· su ve e . - de limon kabuğu ile tebeşirden nn zıya tte: u unma rını temın - -• • . d L b'" ~L b" h la d Sa t h" d v -<c ,., ~ 
ltü mürekkebin - ... m .soluk olur etmekti. Bunun için fiÜin ıirketle· ınutan 1Ç1n ana uyu.. ır masa a- mıı r ı. a ıre 0~' • tara 1 

nl toplamalı. Az su ne bu ktlllerl A~ • ayni miktar karıştırmalı, bir ku- . d bi . - . K d' znJandı. Bir tarafta da orkestraya tan kahkahalar gelme:;e baflamıttl· 
Bir iki damla sirke alotıhrsa tu ~ -~ uh faza bn l rın en nne muracaat ettı. en ı· ıl 

ezerek salonda yetfştlrilen saksı· ya -.oyar- m a e e l. •İni ne,riyat ve rekilm memurunun yer ~ap dı. 
Jann köklerine dölanell. Bu kül mürekkebin rengi daha canh TC Gayet güzel bir diş tozu olur. yanına 1rönderdiler. Katip ıu sözleri Tamam c!okuzda wltan aalona 
çamuru saksılara en kuvvetli güb- parlak olur. eöyledi: indi. Sırtında henüz terziden gelrnit Sultan bir müddet bu manzar•Y' 

re kadar faydalıdır. Acı ki 1 bı· r öl u·. m - Dünyanın en zengin adamı mh üli,kemmel bkir fr~kk vard~;d".CıyMafeti. ~eyrebtti.I ıdonrac~·avd~! !aVk&fd ..kdrnla d ·; ff f•f k kul bir )( ) olan Johore wltanı H il' t•ta b . a tavn pe mu emmen ı. asa· ga &fa ı . or ugu a ın r a 
a l O U O ODya Dobor B, ~ 9'( Bayan lunuyor. Sultan bir yJd;;a e le~· la· an.eında dolaıh, ortalığa bir hiç birisini beğenemiyor, bu Taziyel 

Basit bir tutkal Yanm kilo llvanta çiçeğini bir AUs Ye HiJdaıım umesl, nmtor Ara mek için buraya gelmiıtir. Bu v mü- göz gezdird:. Sonra katibine •ordu: hoıuna gitmiyordu. Nihayet f~zl• 
EYde 6te beri yapışt.umak için lib'e ispirto fçerlafnde bir hafta Hlpnyanm yengesi: nasebetle bu akıam bütün yıldızları - Kimler gdec.ek) duramadı salondan çıkarak daır~ 

yapılacak basit bir tutkal: Ilık .IU bDakmaiı.. Gayet hatı1 kokulu gü- Ba1nn NIVAB.T lıdŞAHYAH ziyafete davet ediyor. Davetlil~r - Holli .. ·utun bütün güzel ka· eine _gitti, •oyu?8r.~~. y~tağına gi~d~ 
içerisinde gom arablk eritmeli, sel bir kolonya olur. Kokusunun P* tl8& bir baate'* neUeest wfat arasında gazeteciler, fotografçılar dınlan. Aıagı ıalondakı gurultu her da~ık 
tçertslne bir iki parça ,eker ilbe daha lnrffttJI olmuı tstenillne :r::· ı~-::" :~:~ ~= ~ bulu~~lardı~. Ziyaf~~e ar~~tJ.e. - Bunlann arasında Greta Gar· artıyordu. 
etmeli Gayetlyt yapıfkan bir ıuı-135 m bergamut DAve etmek llsellnde icra kllmeeM.t.ır nn ıelmamı temın edebılır mı•ınız. bo da va: mıdır~ [Sultanm Jeannette Mac ~ 
._al ) · Ju-lf!.. J Mit _ Kilprlden ~ l 46 te. Reklam memurunun 1ıözleri par· Kitip hafif bir şaıkınlılc g~irdi. iJc mülike• ve aTfi:tin taniyeıeri' 
• o ur. .uaz.ım\UA . , lac:ba B l . . 1 . d .. .. ' -•-· .. , __ ..1 l • u CD mcı lllf art&Sll uç uı~.1:ne· 'YU•-· IUl5HöUD&&Ua 

Sukutu hayal! 



Dünkü at yarışları 
B· . 
ınnci hafta koşulan muntazam 

ve heyecanlı oldu, müşterek bahis 
normal tekilde para verdi 

- - ----- - - -- - - - -- -- - .. --_ - - ---:_- __ -_- - - ----

Tıyatro_ya dair konu_şmalcır 

lstanbut atletizm 
birincilikleri 

Müaa.bakalarda: elde 
edilen dereceler çoli 

C:lütük olmuttur 

Orta oyunu şu'bedebaz 
kollarından çıktı 

Fatili 'devrinde İstanbul - 1740 senesine kadar eğlence - Fransanih-pa~
1 

nayır eğlenceleri bize naıll geldi? - Bizdeki maebralarla Franaadaki ll 
maskaralar - Orta oyununun ~emelini atanlar fu'bedebaz'lardir 

CUmart.esl g1hı11 bq1.ıyan İ.sta.nbul 1 

&Uetbm bl.rtncDfklerlne dtln de Fener
b&hçe stadında devam ed.ilm4tir. 
Mfmdmhı en mtuıtm b.qılafmuı ol- Fatih fstanbulda eğlence namı-
mamna. ratmen bu :milsahakalar na hiçbir şey bulamadı. 
maalesef oldukça bnft1c ~ ve Bizans inkıraza yuz·· tutmuş es-
dereceler dii§ilk olmuştur. TetnHc ne- ' 
tıceıer §lDllardır: ki servet ve sefahetten eser kal-

100 metre: ı - Mumffeı: CF. B> 2 - mamıştı. Bir kAhine milletinin 
Cezmi CG. 8) 11.4 istikbalini soran Mişel Paleolog 

200 metre: 1 - Muzaffer CF. B) 2 - şu cevabı almıştı: cıMamaimin. 
Cezmi CG. S> 23 ~ Idık 

400 metre: 1 _ 1sJteçemaro CG. 8) 2 _ Bu söz ağızdan agıza yayı ·-
Ançus <Kur> 53.'1 tan sonra halk yeise kapıldı, son 

800 metre: 1 - Rıza CG. 8) 2 - Vlladt- demlerin yaklaştığına kanaat ge
mir <G. B> 2.°' tirdi, kAhinin Mişele cevap diye 

vı:!fım~e~~ ,:) -•. :ı~ (G. 
9

> 
2 

- söylediği yedi harfli kelime ye-
5000 metre: 1 _ E§ref fO. 8) 2 - dinci Paleolog'un sonuncu olaca-

Canls CK) ğına işaretti. Artık kimse gülüp 
10000 metre: ı - Eşref (G. S) 2 - söylemiyor, içip eğ'elnmtyordu. 

Yazan: SELAMI lZZETı 

c~: ~~:re mAntalı: 1 - Ya.vnı {G. S> Doğumlar bile azalmış, İstanbul 
2 - Sudi cF. B> 17.8 tenhalaşnuştı. İki yüz bin kişilik 

400 metre ınlmlalı: 1 - Cemal co. Türk ordusuna karşı koyacak eli Fransaita komedyalan ilan eden maskarafar 

S) G~e-ı;e;1': ~'!;!'oo ~·!. 6) 2 _ Ferld silah tutabilen ~-bin kişi bula- madı, sahnelerine .artist, panayır- kabul etmek zarurettir. Bu kabul 
CB. J. Kl 11.82 madılar. Şehrin nüfusu. muhare- Janna maskara, hokkabaz, can- edilince, ilk şu'bedebazlann da 

Disk: 1 - Veyst <F. B> 2 - Yavru be ~e işgal sırasında bıraz ~aha baz, hünerbazlar da gönderdi. Pa· başka milletlere mensup kimseler 
CG. S> 39·29 eksıld.i, kalanlar da birer koşeye nayır komedyacılan başlarına olduklan kendillg~ inden meydana. 

Clrld: 1 - Varak <O. 8> 2 - Şerif - d d fatihlerden ... CB. J. K> 52.11 sıgınınca, mey .. a_n a tüylü, uzun bir serpuş, üstlerine çıkar. Hiç şüphe yok ki, 1740 ka-
Yü'ksek: 1 _ Mehmed co. S> 2 - başka kimse gorunmez_ oldu. alacalı bulacalı bir ceket giyerler, pitülasyonu ile İstanbula gelen 

Dünkü at J'U'lşlannda -'re"~ •e ....._ ... _ Muammer CF. B> 1.70 Tekfur sarayının eşiğinde du- eşeğe binerler ve sokak sokak do· vabancı oyuncular verliler ve bil-

h 
.-;;3• uıı::r • • ...,,_.. Uzun: ı _ ça.roııu <Kur) 2 - Muam- · - .. . • . ' • 

e)'eCanh bir enstantane mer (F. B) IJ.29 nıp. ~ •. • laşarak türlu maskaralık edip hassa Yahudılerle temas ederek 
ııa!~akl>u1 at nrişlarinın bi. . üç adını: ı _ Ya.vnı (G. 8> Ab- Büm novbent n:mene:nd . kendilerine reklam yaparlardı. marifetlerini göstermişler, hatta: 
nrıda h O§ulan dün Vc:liefendi ;;.ncı r üçüncü ?)de. Mü,tere1C l>alU. ., dürra.bman (H. t> 1U3 ~ Efrasiyab Nasıl 3 üncü Mustafa devrinde 38 inr~ maddeye dayanarak Türk 
ı: er senekinden L yı- ıraya multabn ganyan 125 pilse Sııü: ı - MuhJddln <O. 8 > 2 • Vi- Perdedari mlkünend der kendilerine Donanma Nazın süsü kı af · gi · k rstan" b ld 
alaba1ı1c .. .. d ÇO~ fazla bir 200 pla.e 135 3 ~ .. Ü ·'l'.'~1-~ ""ru (Kur) 3.51 kasrı Ka ankeblt.d y r rıe ro e u 1\ 

'1 onun e yapıldı "-L h • ' - ~ unc ~"'9-- ,.~ yser u ask 1 b -~nh bir ıekildc: ,,,,,.,. · "ır'UJ(;l e- üzerindeki çifte baJüa 225 kani§ Balkan bayrak· 1 _ Fenelt>a.bçe ta.- . . 1 veren m ara ar şunu unu soy- uzun • ıınan kalıp para kazan • 
... uıterelc hah· 0 -,.en Yan§ arda verdi · Jomı 2 - Gala~Y taJcmn Dıyen Fatllı Mehmed gıbl, s- mağı fırsat bilmişlerse, 4 üncü mı~l ı1 r erlesmişler ve bize nlha-
Vcrdi. 18 nonnal meblağlar ~INCt KOŞU: 4x100: 1 - Gala.ta.saray takımı tanbula .göz gezdiren herkes de Henrl devrindeki maskaralar da yf,' oıta ou~unu kazandımışlar-
riy~~nu~iyctle hydctınelc m h ili YCl§lnd.a yerli aanian lngı1iz 4 x 400: 1 - Galatasaray takımı ayni mısraları tekrar ediyordu. yankesicilikte ustaydılar 17 nci dp· 
da'-· ~Y.ız ki hu yıl org .... :~ ec u- erkek ve difi taylara mab.auıtu. Me- Bayanlar arasmda yapılan mü.saba- Nihayet şehre Trabzon ve Sinop- asırdaki Fransız panayı;·larında 

~1 muk 
1 

-"'asyon __ ~ ltalarda Beyoğlu Haikevtndcn Jale bin ·ı ·· tı"rdi- N'asıl Fransa da opera komi 
dikk . emme iyct clerhal - N..ICSİ 1000 metre, ikramiye.i 500 100 metrede, Hale uzun atıa.mada. bl- tan beş aı e goçmen ge da onların vurguncuklanndan şi- -· . • - . -
t:işcl:~ ~ckiyor~u. Müıterek. nha~~ı lira. Bu kollJya: _ rıncı olmuşlardır. ıer, yerli halkın da din serbestisl- kA. t d ed d. gın babası ıp canbazlan ıse, bızde 
lıla ınır. adcdı arttınlmı1, ıa 1 - Karabiber, 2 - Demet, Kurtuluş klU.bünden İ.stradlyndls 80 ni tanıdılar, ancak onlara verilen ye e en eney ı. •. de orta oyununun temelini atan-
hop""1~arııl~rı kolaylıkla taki~r.a~- 3 - Buıt:et, 4 - Saron, 5 - Rest metre ·mftnlalıda, Prodromldl dlsk at- h.. • t b d ib tt• Hayat Zorba, hokkabaz, canbaz, hu- Jar şu'bedebazlardır. . 
hüf ar or. tesısatı yapılmış ve rri ~ girmi~lcrdir. Günün en heyecanlı mada blrlncl olmuşlardır. urrıye un an are ı. nerbazlara gelince: uKol halinde 
Ya:emın edilmişti. ır geçen bu tay ko§Usunda Karabiber 4X100 bayrak yanşını Bemlu haklan nefes almak, kann doyur- • . lp canbazlan 1678 de Saint 

•İnin Vdi~evle.t dcmiryollan idare- ~l ~ ~OfU yaparak tehlikeli ra- Halkevt bayanlan bzaruruşlardır. mak ve ibadet etmekti. y~yan ve icrayı lubıy~~ ede~ Laurent panayınnda perendebaz-
rattıw e endı ko~ mahalline uwg- . ~ıuı 'bir baı ara lle geçerelC hi- düncü 'kategori aUetıer yal'l§lnda Her şeye rağmen hattA kapı- şu bedcbazlar arasında mühm bır lık ve daha türlü hünerler yapar .. 

gı trenlerd nncı. Buk~ ikın" ,.; D t - - - 1 Güzelbah"e takımı 77 puanla, dör- ' kısmını da canbazlar, hokkabaz- .. .. 
den bir iJc• h en ayn olarak yeni- mıutu M-· -le b eme uçuncu o - 'Üçüncü kategott atletler yaıışında tüH1syonlara rağmen hristiyan ve öst" larken ara yere «Aşk ve buyuıı 
ıi la" 1 US1Ui katar tahrik e'--. ··--v. r. ii§te?'C ahis t liraya mu- w zi lar ve kuvvet oyunu g eren zor- ul b" d kıl k d zımdır B h '"....,. ltabıl ganyan 150 1.. 

100 
Ha.yda.rpa.şn ıısesı takımı 43 puanla hristiyanlık düşmanlıgı var hı le ed . B. kı d mevz u ır e şar ı ome ya 

dcttc dah~ f -~ i ti>:aç b~lhassa av. 175 ikili t:,;atı· 320P a.se . ' pl.a.~ birinci olmuşlardır. Birin.et bt"e«ori hüküm sürdüğü yerli Rum, Ya· balar teşkil erdı... tır smbı a sokup opera komiği meydana ge-
NcteJci d" aua hıssedilmeltteclir ,_ •

1 
_ 18 ve 3 - 4 - 5 ıncı atı tı a.nJ.ıya.madı~ b1r sebep ' hayvan oynatırlardı. p can az- • • . m ünltü la · a:o~ ar uzerindc.ki ürlü l:iah· d e ere hudi ve Ermenilere insan muame- ~ . tirdilcrse, bizdekı şu'bedebaz.lar 

8CYırc"I S yan~ rdan sonra 1090 ,_. " • lS e dola."".tte nn<>n ver1Jmcd11Hn.ten bi- lannın hunerlerı de şayanı na- .. .. .. . dörıehiJer .• ir~ciye ancak 
21 

<le .ıı:uruı vermiıtir. rtncfb;m ~~l' ......... lesi edilmediği Avrupa ile Avru- 1 i . i 1 t' da perendeli, turlu hunerlı tem-
lerı 1 nuııcrdır. 18,30 da -~ _ · palıya ,:ı;., bile~digyl devirlerde İs- zardır. canbteaz ar edç.ın p ert~rt.eı· 1 

slllerine raksı sokmuşlar ve ara 
en rn ·· b 1ı: illlUlyet- ~ mahsusada rsan en ge 1 ı ır 

taat usa a alardan ili b u1' K • • k 1 tanbulun eğlencesi meddah, ka- w d y k 1 k . yere bir de aBahçc ve bahçıvanı>, 
0ı_Y:kn~:ldar7nr.avdet. aeyi.rc.ilcr aley~ne u re yarış arı ragöz, mukallld ve sazden ibaret :e'::!e~:r~e ~!aca~~z~:ı 'h~~~ aGe~ch>, Yahudi kızı ile Ç~n· 

.. v 

1 
kaldı .. ı- d k k h d genenın muaşakasın adını verdı'--

dıriy01uz·. n netice crını sıraaile bil- · lann us un en oşara ava a 1 1 k d 1 k Eğlencenin çeşitlendiğini 1 in· kat'ı merahil ederlerdi. (3) » er ome ~a an arıştınp orta. 
~lRINct KoSU: Mıü b k l b k b • lak . Mahmuddan sonra görüyoruz ··t·· b 1 17 i oyununun ılk temel taşını atmış-

'"'· ç Yaşındaki li SQ Q Q ar üyu" ır Q Q C1 • Bu un U oyun an ne asır- la d ~ at v Yer yarırnkan İngi- , ' 1 inci Mahmudun 30 mayıs da Pariste Saint - Laurent pana- r ır. 
>:1taafcai 1 iokıaraklarma nıahıustu. ·ı k d •ıCJi 1740 ta Fransa ile imza ettiği sek- yınnda buluyoruz. <ıHalk yu··zıer- Orta oyununun dekoru «Yeni 
lira. B le O metre, :ikra ..... :..csi 200 l e fa l•p e f İ J u oıuya: .. ~,, sen b~ maddelik dostluk ve tica- ce kilo ağırlığında gülleler kaldı- dünya» Fransız, tekn~ği spanyol· 
Elha;;-

4
Hcvcs, ı _ Deliltanlı 

3 
_ ret muahedesi Osmanlı lmpara· ran zorbaların havaya gerilmiş dur. Bunu başka bır yazımızda 

c:e<fc ;aha-;- ~criman girdiler: Neti- Galafaıarayli kürekçiler bütün yaritlari liazana· torluğunun iç ve dış politikasına iplerde raksed~n canbazlann, çal- anlatacağız. 
ı_.20 ile b·. ı: koşu yapan Elhan rak günün birincisi oldular. Beykoz ikinci, kelepçe vururken, Avrupa .eğlen- gı ve türkü ile oynatılan hayvan- Selami İzzet Sedes 
likanJı ii .. ır~c.ı, Heves ikinci, De- celerinin Türkiyeye girmesınt ko- tann etrafına toplanırdı. Hokka-
bir liray~uncu oldu. Mütterek. bahis Fenerbabçe üçüncü geldi ıaylaştırdı. «BU muahede ile Fran- bazların yaptıkları marifetlere 
•e 100 1 .ınukabil ganyan 140 pl • _ 

...... N· cPıase 150 kuruş verdi.' a . - M sızlar ve Fransamn himayesinde- akıl emıezdi.· (4)» 

O
"" KOŞU: Ista.nbul su Sl>Orlan aJanlığı tara- teknesi cRe§ad; Meluned, Hu.mu> ki kimseler Osmanlı imparatorlu- BJz.deki şu'bedebaz kollanrun 

I ç ve d h fından tert.tp edilen kilrek te§Vllc nıü- 10.45 lilc derece yaptılar. ·· d 1 ngiliı at a ~ l'Ukan yaşta safkan sa.bakala.nnın blrtnctsı. dün Anadolu- DÖRT TEK: ğu hudutları içinde hur ~aşa- Rum, Yahudi, Ermeni, Çingene ve 
~eaafcai ·7 ısraklaiına mahsustu. hisar ile Bebekteki Galatasa.ra; de- Bu yanşa. Galatas~ray, ~nado~.u. caklar, memlekete serbes girip çı- daha birçok millete mensup in-
230 lira. Bu6~Q rnetre, ikramiyesi nizclllk lokali arasındaki (2000) met- Beykoz, Fener olmak uzere dort klup kacaklar ve Türk kıyafetinde ge- sanlardan mürekkep olduğunu 

ı ıı;o§Uya relik sahada yapıldı. 8a.hanın Boğaz- girdi. Sıkı bir çııoıı y:ıp:ın &ınkırmı- . 

m Thephlle ı.avallee. Hl.ı;tolr de 
l'Empire ottoman. Sah: 172 . 

<Z) Refik Ahmed. İstanbul nasıl 
rfleniyordu?. Sah: 68 - 69 

(3) Refik Ahmed. İstanbul nasıl 
cllmlyordu?. Sah: 75 - 86 

(4) Fransı:ı; Fonck • Brentano. Le 
Theatre a Ariette. 

'\' - Komis · 2 : • lçi gibi eskldenberl bu spora. karşı zıW:ır başa geçmekte güçlük çekme- zebileceklerdi. (1) 
.ata&an 4 arJ~f - Dandi, 3 - büyük bir alA.ka. görülen bir mahalde diler ve sonuna. kadar da öyle gitti- B ahedenı·n 38 incl madde-

~ırdi. N · - ıs, 5 - Mimoza intihabı Ytın§lann üç, dört bin 1rle\ ıer. Galatnsaray eldblnden •.revfi:k ve umu 
il L etıcede Da d' "k" b - ak b i ti ...... rlan e oirinc· y n ı ı ı oy ara tarafından takibhıe 1mkA.n ve""'ı..+ı. Kesim Jodenill dört teknede girecek- sine dayanar U m :r~ 
G •• 1

' atagan ·ı_· • K Sah 1 ı l •.....wı• dil rini lardı. şenI ..ıı ....... ı .. çurıcü oldu M.. ııı;1ncı, omisarj anın Y o U§U ve inzü>atın yerin- lerlnden ken e yormuyor Paris panayırlarını enuu.ı~ 
)a rnultab"J · uıtcrc:k bahia ı lira- de temini müsabakaların müke:m.me- Neticede: rt kizf Si llyalı Katar 
Pl~e 

200 
1 gan~~n t 00, plase 1 OO, llyetıne bir derece daha hlzmet et- ı _ zıya, Tevtlk, Kesim, Cemil, En- olan Po e ı, c • 

1 GüNUN ANSiKLOPEDiSi , , 
MAMUT (: MAMMOUTH) ~erirıde)c· ve. hırınci _ikinci koşu mlşU. Yarışlar bayanlar, müptedi ve ver CG. 8) 9.20 lonyalı, Meslnalı hokkabaZ, can-

•erdi. ı çıfte bahis 275 kuru• ıla<iemlller olma.le Wıere üç .sınıf kü- 2 - Zeki, Nuri, Nacı, Bayrl, Ham.dl baz hünerbaz ve maskal"alarm 

O 
v retçi arasında yapıldı. Bayanlar ara.- (Anadolu) 9.28 ' ..l\ h ktur Bo'fJ'etlerln mamut t.anlc yaptıkları Ha.ttA bunllJdan birinde, mamut'mı 

tONco sında.kl yarışlar UOOO> metrelik me- 3 _ şükrü., Ağanı, Bürtıan, Feyzi, istifade ettiklerine 'i""P e yo w • bJldb:tJmektedtr. resmi bile, uzun ttıyıerı. ,.ıeaı " 
Dört ve d~<>su: . sat~e oldu. Naşid (Beykuz) 9.30 Çünkü lstanbulda bu nevi eğlen- Mamut, Rusça bir t.ellmedlr. Pran- mub.ddee diflerlyle hakltedllnı.1$1. 

~!" Ara
1 

at hı:_ yukarı yqtaki ıaf n!"fküsahakalara Galata.saray, Fener, Kıdemliler celer 1 inci Mahmuddan sonra mcaaı mammouth teklinde J&Zilir. Mamut'ım ne tekil bir hayvan ol-· 
•YleaaE • ve ıuaraltlara mahauatu D<:Y oz, Anadolu ve Beyleıtıey1. kliip- . Dördtinücii devl.Me A1T'1Jl)ada 'Ye Aıs-
15 

5 1~1 1400 metre .it . : lerı l.ştlrak ettl Ne~ Güneş klü- TEK ÇlFTE: ı..-ı ba.şlamı§tır. yanın şlmallnde y&1ayan çıo1c 111, ye- dutun& dair resim heykel ve tasvirle~ 
1 

ura. Bu lı:o ı ramıyesı bünün futaıan yarıp. girmekten 1m Fener, Beyler~.,., Beyk(rt, Galata.- •. .. ustaİ d rln leli. p ttlyiQ Te uı dlfled J"Qta.nya., ~ita yerlerde de zuhur etmifUJ'. Ma-ı 
- Kıam~ §uya: . tına. etm~erdl. Büyük bir in~ Earay glrdJler. Gal~.tasaraY<lan bu ta- EvvelA 3 uncu M a ev - ta gözlerinin bizuına tadar Jcıvnk mut, ya)ruz avcılann arbnuı yüzün-

3 - Yük 
1 

t, 2 - Mihrican, içinde cereyan eden Jan4la.nn teknik «€orlnln en 1Yi kurekçlsi Petro, ~- de göıiilen maskaralan alalım. twere böyle denir. den delU, dünyayı gittlı1r.çe turu ve' 
Baıtan itibe' 4 - Iıık girdiler. neticelerini sırasile blldlrlyoruz· nerden de Beyti çekiyor. Deparda. gu- Maskara· «Sırtına yamalı bohça- Mamut•w1 llm.11sml elepbu primi- mülAyim bir tklim kaplamasından ' 
rica.ı h aren en önde giden Mih M.. ted•J · zel bir çıkış yapan Galatasaray başa • genlu.s'tur dolayı da nesilce inkıraz etmiş oı.1 

ei, 1 ra at hir lco k h" . - . up ı er geçmekte güçlük çekmedi ve çıolc ra- ya benzer renkli parçalı bir hır- . gerektir. Kem.itleri~ Fransada pclc 
t.t~ tılı: ilt.inci y··k§Ul >::'ı:ar~. ırın- TEK ÇiFTE: hat bir kürekle ve a.şatı yukan (50) k b antar şeklinde koca Şlmdikl Asya ıwerlnden pek büyüt eot rutanrnıştır. Bilhas.sa ı-htrıc-'-

uıtereJc 'ba • . u ıe . uçurıcu old~. Galatasaray ve Fenerin 1k.lşer tek- metre farkla birinci geldl Beykc:l'Zla a, ~a m . olan mamut'un uzun kıllı postundan. .... "" 
hrıyan 

125 
hıa 1 lıraya A mukabil ne ile girdlti bu yanşa Beykoz. Ana- Fenerin ~ tok ZC:Tkll oldu ve sanklı bır kavuk glymış, eşeğe bu bayvanm aol'uk Te l1a11 bir ıt.Um- çamurlan a?Ulnda. ı 

l-uru, "ere]·• plase 100, plue 500 dolu birer tekne lle lşUrak ettiler. neticede ldst de Dı:1ncl oklu. Derece- binmiş, eşeği eyer ve seme.rindekl de Ja§adıp ~· Bsuen, A.~m en flmal noktalarında, bu 
nl\n.;.::..1• Bqlangıçt.a Bankımuzılılar gW.el bir ler: _ .. . tuhaf nakışlarla onun mevcudiyet sürdülii dnirde, hayvan cinainln birdenbire inkıru 
()""IJUNCO KOŞU. deparle bata geçtiler. Y&nf sonunda: 1 - Petro <O. 8) 10.18 turlu garıp ve _ .. eber yerler cumudlyelerle kaplıydı. ediverditı zannını hasıl eden emare-

l.11 çl Ye daha yukarı . ya tak" f 1 - Satı (G. 8) ı0.:28, 2 - Sofi (Bey- 2 - Beyti (Fener)• B>rahlm {BeJbız) Deccalin eşeflne döndurmii.ş, ya- Mamut'un Asyadan Orta Avrul>'!-ya Jer mevcuddur. Ru.syanın tundra de-
..._ ngiliz at y k kla 1 ı sah koo) 11.4.2 mna eli değnekli on, on bet serse- tadar geldi.ti anılır. Ondan evvel nen çamurlu ~yırlannda, etleriyle. 

lıendilta e lira nna ma • İKİ ÇİJITE: s _ ömer (Beyleıt>e)'i> 12 • tl nesll lııkıraZ eden elepbaa anUquU6'a 
te, ilı:raıni P_lı. Mesafeai 1800 md- Bu Yarıf& 1ki Galata.saray, bir Bey- iit ÇİF'J'E: rl almış bir henf .2) • r. n~Ue daha Uıerikl tarihle.re kadar kıllarlyle koskoca. ölü mamuUar bu-

l - VYaeaı ~55 lira. Bu kotuya: koz teknesi l§tirak etU. Deparda bil- Bu yanşa Galatasaray tin ıekne De Bu tarif edilen maskara 16 ncı ~r. Mamut.sa iruıanm dünya lunmuştur. Etleri o soğuk Htllmde öyle 
ICo-;._,;- ranfıl, 2 - Konca. 3 - tibı tekneler baJJbaf& gidlynrlar. 1000 Beykos da. bir ıut.a ııe el.Mi. Jf........--: asırdaki Venedik ve t .......... ya mas- )'bibıde bellrmealnden 80Dra. da bir iyl muhafaza. edilmişti kl, kôpekler 

···- J 4 .... ..,.,.... .ı..>ı-a• .... d t memnuniy~tıe yemişlerdir. 
9'I h-.J • - Mia jştirak etti. Ko- metreden 80Dra Galataaray ıutaıan 1 _ Reşad. All, Reha (G. 8) ı.44 h h i- mıuu e mevcud olmAfUtur. lhthnal, 
'°n 

40
•r haılamaz Mia bqı aldı ve bqa geçtiler. Neticede: 2 - Mazhar, Nihad, Kemal (Beykoz) karalarının emen emen ayn onun neslini Avrupada kurut.an in- Anlaşılan blr tabii hadiae olup bıı 

~. O metreye kad b.. 
1 

d 1 - Kemal, Petro, Orhan <G. B> 10.3 • dir. Bunları 17 ncl asırda Fransa sandır. hayvanlar hep birden ölüveımlşlerdlr. 
le rn etti. Fakat b ar oy e e- 10.3f Galataaarayın dlter futası da bu nayırlannda buluyoruz. 1'1 net Mamutun ntdl§lerine ald parçalar, Zlra cesedlerl ayakta bulunl!.uşlur . 
. •rallfil ba u mesafeden ıonra 2 _ Mazhar, Necmi, Kenan (Bey- Y8.l'lft.a 9,58 ilk bir derece ııe müea- pa t tarihten evvelki devirlere hAs taba- Sonra çamura batmışlar, öylece buz-
~ h'ir ho ıa ~cçerek koıuyu birin- koz) 10.55 · baka harici 1klncl oldu. 8Sll'da İspanya Ye talya, Fran- talar arasında, bilhassa Dordogne'da lanmış ~lr m&tebase halinde knl-

Y ara ile Mia ikiaw:i ve Kon- Bu yaJ11f,a da Oalatuara7ın aıncı (Dnan.ı sahife 7 .._;. 3 de) saya ya.lnız mevlU vermekle kal- M&delelne mataraaında bulunmuttur. mıtJa.rdır. 
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Sovyet Clostlaıimm 
t~ ederiz ki Boiazlar 

ebediyen TiİrkiJ'enin 
lfgal altındaki 
Fransa&ı 

Kürek yanşlan 
(Baş tarafı 5 inci sahl!ede> 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lialacaklir · -· 1 DÖRT TEK: a--1--ı---
(lll-.....1. __ . • Gilnftn son ve mnh1m ~me. Ge.- 2.__~~-ı---ı-·t--
~ 1 t.d SalaileCle)' t_ -"'1!_ i'• ........ ~1 • b • Ji la.ta.saray, Fener Te BC}1toz g1rdl Ya.-

Bıtlna.seb tı ..u.gum ~ ı-...,. erı ırço nşı ıtıuı oldu. Her ~ Jıxıla.ybkla 3 
1nAA.x..-. e edn!n bu Mriden ol- ~eflere &>nıDalar, . nvnıı.n Oi1latasaraylıla.r eu ır:ter 4-.--. 
~ buraaa ba!i et.meyi fa}' atblar lıml.d.llerlııl sııktıla.r Te net1cede: iL-"--~ 

buJunız. Almanya ne Tlhkt- 1 .. Re.pd, TeTflk, X88lm, ~ 5.__.J..-~-
J'e, dostluk: 8at1 (G. S) 8.44 61--1---..f--t--+-•--t--ı--+--ı---tı 
Jn.Uh l'Mlkasını Baltan 1t '(~ "A' ) ' Ha 2 • a"~ ~"'- Ba.ft1. M ....... ~ft arebes1ııden sonra ~--· Loadra J.;ıo .~ - va ııe- .,,.._.. ... ~~... -- 7 
Jar. Bu «ZaJnan» .ua&ladr zaretiiıin iıstihl:mat acrrisi bildiriyor: Y'andıJ (Beykoz) a.54 ..--i--1 

)'Or kt lkt devı~ı-. . kaydı ~ AP ~ 11'.oml>ardıman tanare- 1 - ZeW. Seytı, Mustafa. Bob9Ct. s __ 
ne avu cwn de blrbtrlerhıl led <l\in a~ refakatinde olarak Semih <Fener> tJ5 2 
ya lan tnıaya, ne aldatnıaya nıtı- Şimali Franaa topraltlarma akınlar ta ~md~~~~ tCs-~ı 

ç Vardı. Eğer, her ikim~ yapmııJardır. TayyarelCJ" sabahleyin 

Devlet Deniz Y ollari lıletme 
Müdürlüğü 118.ıılari 

Umwn 

14 Temmuzdan 21 Temmuza kadar muhielif hat .. 
lara kallCacali vapurlarin iaimleri, lialkiı gün ve 

saatleri ve kalkacaklari rıhtımlar 

• Bartın battma 

İmüt hattına 

Hadanya hattına 

Belı 12 de {Ege), perşembe 12 de (Cümmurlyet) -.ı 
pazar 18 d& <Tan>. O&Jata. nhtmwıdnn. 
Balı 18 de (ÇanEtkka.le), cumartesi 18 de (Aruı!ıı.ı-
ta). 81rkccl nhtmundan. 
Balı 8 de (Seyyar), perşembe 8-de (Ülgenl . Topha-
ne rıhtımından. 1 

leketln, kötü niyetleri olsa dı Sciiıe üzerindeki Letrait'de hıfaat fa2la ıezdlrdl. _ J Soldan sata Te yakandan a.ıatı: 
bütün Balkanıar işgal edil . '1 • tezgilıını öğleden eonra Cla Hazer- Bayanlar. 1 _ Mangalla beraber tullamlan Banlbrma hattına -
EOnra Türk dikten rouck'da emtia. garlarını hombaıdı- TEK ~: 1k1 Alet. 

Pszar, p:ı.zartesl, salı 9.50 de, çarşamba, perşembe, 
cuma 16 da. (Susl, cumattesl 14 de (Maraknzl. 
~Mudanya postalan Galata. nhtımmm Ka.
J:Kör c1heUne yanaşır ve aynı mahalden knlknrlıır. 

Pazartesi çarşamba.. cuma 8 de (Maraknz) . Gnl:ı.-
ıa. rıhtımından. Aynca ~mOO. vo cumarte$ 
ıo de <Konya). Tophane nhtımmdan. karşı 'kal'rl ve Alman ordulan man etmitle!'dir. Ba harel:atta hiçbir FmeJ' ·ye Galatasaray girdi. Net.lce- 23 = EtM:ro~= ~~ a-

ttışu .Y"ya gelince harbe tu- İngiliz tayyareai k.aybc)lınamışbr. de: Galatua.re.ydan Nazlı 7,12 ne bl- Karablra lıattma - 8alı ve cuma 19 da <Mersin). Tophane nhtımm ... 
Alnı:lardı. Vaziyet öyle idi ti İngiliz avcılan gi!ndüz yaptıklan rhıcI, Fenerden Je.le 8,5 lle aıncı oldu. raf - LA.kin - Gemi barmalJ. lmros hattına - ~r g da. (Ülgen). Tophane rıhtımından. 
l nya için Türkiyeyi Türki arruz har.ekati esnumda dokm 1Kt ÇİFTE: 6 - Tem cemi odatıdır. • Akıllı ve Çanalble Rln postuı - Perşembe 9 da (Seyyar). Tophane nhtımında.n. 
çln Almanyayı herfuw ye düfllll'lll avcuı tahrip etmi§lerdir. Yar11a yalnız Oalat3saı'aY gli"d1 Te malimıatıı. A;rftbk hattına Q&qamba 15 de (Bursa), cumartesi 15 de (Saadet~ 

dostluk tenıtnatile bl ~ b1r Bundaıl bqka müteaddit Alman pj- Nazlı, Behlye, Suzan ekibi 11,42 lle 11 _ Klflzade. Btr'kecl nhbmından. 
avutınaya a .. r müddet lce bombardıman tayyaresi ek yer- rakipsiz birinci oldu. 7 - Manifaturacının sattıtı en'&- lmıır ı et silrat Puıar ıı de (İzrnlrl. Galata rılltımındnn. 

,,,,.,'""k Alınanrtık luzuın yoktu. de tahrip edilmi§tir. Dört İngiliz av- DÖRT TEK: ' 8 - Ktl§adet - İmar edilml~ diyar. İsıulr ı el ırilrat Perşembe 13 de (Tırhanl. Galata nbtımında.n • 
... ur - d g1 d1 Güzel g - İzmlrln maruf menba stJYll - (5798) ata .. ostıuğu, vuku- cın kayıptır. Ga.latasa.ro.y ve ~r r . 

11 tekaddurn eden, akıbeti be- Bir düJman bombardıman tayya- ve zenli bir çekişneden aonra Gala- U.yık. tir Y 
rsfz y 1 . c1· L--- 1 k 1 tasarayın Bcslm. Nazlı, Emine. Panat, 10 - Beyaz - Tersi savlet - e-

l ' en hdcUseterle bozulabl re1ı ün a.......,u s oçyanın §İma •- Suzan ekibi 11.ı Ue birinci, Fenerin mek. 
ecek nazarı bir htü d X-tl - hili .,çıklannda bir İngiliz aveın ta- Müreccel, CeylAn • .Mtye, Jale. 6cv1m Geçen bntmacammn balll 
tın tabii seYrind e&~, VUkua- rafından tahrip edilmiftir. ekibi de 11,44 ııe lklncl oldular. Bu su- Soklan sağa n yukarıdan aptı: 

NOT: Vapur ae!erleri ha.kkında her türHl malftmat nşajlıda telefon 
nmnaralan yazılı Acentclerlmlzden öA'renlleblllr. 
Gala.ta Bq Acente~l - Galata nhbmı, Limanlar Umum '2362 

Mildtlrlüğii binası a.ltında. tin coin-.ı.r: en. iki memleke- İngiltere üzerinde retıe bayanlar da anıata.saray (15) 1 - Ylrmtseklz, 2 - İme, Evanl, 
t:t•uu ve siyasi tl ı d (6) la 3 - Ratbetedcn, 4 - 'Meb:ml, Rke, Galata Şube > den d ~ zanıre erin- ı.o-.ı- 13 (AA) l ....:1· h puana birinci, Fener e puan n 
ogmuş f"ll . . uura . . - n"uız a- lldnc! oldu. 5 - Enerjl, 6 - ScUr, un, '1 - Eve, 

Galata nbtımı. Mıntaka. Llman .(-0133 
Relsllğl binası altında. 
Sirkeci, Yolcu salonu. Bu bakıma 11 bır netıcedir. va ve dahili emniyet nezaretlerinin Jülide, 8 ·- Kadrlnibll, O - İnek, Di.rf, Sirkeci > 

ğQ~mt an, A~any~n~d~d~~t~ll~:&~n~dw ~un.~blerrln~c·~Go~ldau~. Bcynk~p.=rro-~M~~ .,------ı---b-ul-----------------, 
22740 

aanıız fi'-" , b' L_ d- · t • ....... ..... ..... .&'1;ı• atan Belediyeai ila"nları nun ~ -uı Oısaydı bu- SOllra ırır..nç uşman tayyaresı, ngı• 4, Ana.dolu 3, Beylcrt>cY 1 puan aldı. 
ede ~ncı:'en VUkubulınası , tcab l:..Z sahilleri Y~~ınlar.ı~da uçmuşlard~r. Milsaba.kalar nlbııyethıde ıilnün bl- Manisada köy kadınlari 

rdı . Boyle bir plAnm ta . Bunlardan bin aahılı aımıı n fngıl- rlnc1J.ltlnl bzanan Ge.latasara.yh ba.- • • • • "'be Da.rül!ce7.e mf~e ildncl dairede hı,a edilecek ha.ld açık eıc-
fcln Almanyanın S tbiki terenin ıarkında bir yere bombalar yan Ye eritek :türekçllcre au ııporlan bıçki Ve dikite çok rag t siltmeye t.onulm\Lftur. lteoll bedeli 2981 lira 4 kuruş ve ilk teminatı ?.h 
harbini bekledi~' ovyet Rusya atmıştır. Pe'\ az kimse yaralanmıı ajanlıA'ı tarafından ıaymetll birer ku- gösteriyorlar lira 57 kuruştur. Ke§lf ve §attııame Zabıt v.e Muame13.t Müdürlüğü kalemln-

gı de atı bazı ı erildi de rörülebilll'. İhale 25/7/941 cuma: günü saat 14 de Dalırıl Encümende yıı.-ınez. Zira 'l'ü k a gele- ve hasar ar olmnıtur. pa T • Manisa (Akoam) - Marangoz- pılacalr.tır. Taliplerin 1Ik teınınat m.nltbuz veya mektuplan, 1hale tarihin.• 
dn pekfllA b~l Iy~ gibi Almanya Almanyada sanayi istin- .... .. luk ve Demircilik kursunu ikmal den sek.iz gün evvel Bel,ediye Fen İşleri Müdürlii~üne mürncıı.aııa. alnrakla.-
Alınany irdt ki Türkiye - aalatı yüzde 30 azalmış Elazıgda spo~ etmiı olan on mezun san'atkar vila- n Fenni Ehll,.et n 941 yılma alt Ticaret odası veslkalarlle ihale günü mu-
Sovy t1 a ar~daki bir harpte Londn 13 (A A ) _ R t • müsabakaları yetin yardımı ile Hacirahmanla kö- ayyen gaatte Dnlmt Encümende bunlumaları. (5643) 

CCk ~e;;ll ~rkiyeye yardım ede- Moskova . radyo~~a ıöre, ::k::i EIUıs 13 (AA.) - Elanı atle- y~de ~drulacjk biklBö~gc ~~·.~t Tah. Bed. İlk temi. * 
kaıacakıa er ' nihayet bitaraf cbperlerdcn Soring AJmanyada t.izm ajanlığının °hazırladığı triyatlon ba~~I yes!n e ç~ itfa~ ar ır. ,__ ~ ~n 

rdı " • tih l" 1 il' 1 · 'l''-l . d- _ o genın gereıt amır ve gereıtae ın· 
• sınaı ıs ıa ahn ngı ız tayyare en ve pentatlor. biıincı ııı; en un uç t d'w "ht• l b d tat 8735,00 730,13 Menba ıru kaplarının temblrlndc ltullanılmnk ÜY.C• 'Meseı fı d ,_ bo ba d 1 • ıaa Te ıger ı ıyaç an ura a - 1 eyt yeni s1yast .. tara n acı yapıuın m r ıınan u kategori üzerinde yapılmış, trıyat- . d'I k . ro e..ınacaJc 3,300,000 adet kurşun mühür. 

icaplar ve ihtimali ve asken neticesinde yüzde otuz azaldığını Jonda 7:...8 Doğao 1231 sayı ile. mıBn eyı]ı ~4:.. tlı~. L d 1 b' k. 5333,40 {()0,05 Belediye daire ve ftlbeleri lçln alınacak 182,550 kilo ke-
d er noktasın bild" . • '-'7 f • Ü u ıtOY u ıta ın arımız.ın ıç l Bllınlş rill'gen, 83,'750 tllo kesilmiş m~e, 25,000 kilo an da muhakeme ed - ı~tir. • üçükler pentatlonunda lhamı n~r ve di~e karıı olan hevesleri pek kesllmemlş gürgen ft 25,000 kilo ke.silmcmlş meşe 
netice ~·d ki ersek çıkan Sorıng, Almanyacla cephe gerı- 13S l aayı ile büyüklerde Gençlik kt •• . K wl 1 ,__ odtınu. 

y.. ur Alm • . . . • . ço ur. ınanısanın araog an ı .ıı;o· 
J?Usy h anya • Sovyet •mde bılhuaa mcmnunryet vemııyen k.lübünden Mahmud 20SO aayı ile - d 1 l K" lı: dınlan 
""'l a arbfnde Boğazlar hlç bir dahili ıiyasi vaziyetten mütevellid biri.,Q olmu•lardu Yb~~-. e açdı ~!~ ko an 19oy a Tahmin bedelleri ile ilk te:inlna.t ınikdarlan yukarda yazılı işler ayn ayn 
au O""'a '- .. b d k 1 d-'-' ,. · ıç.ıı;ı ve ıır.ıı ursu mezun ver- ka.pah zarf usullle ek.slltmeye t.onulm~tur. Şaıtnanıelerl Za?>ıt ve Mu~me-

J .. maya na ........ ftt d . ıtaranızlıgwn oyun uru a hn aıu • • B 1 b • 1 k 1 l•t miidürlfi"'-'\ -·-·-d -rüleblll Ihal' 18n/"Al .. - t 15 d k:aradenızcı ··--= eğildir i1J tl . :~:• . d k' h t. mıştır. un ar en asıt ma zeme u - .. "' .. ~· ego r. e ~ cuma gunu saa a 
fJ e hakim olan S t m e .. e:ın ~enn ~ ı oşn~ uz- Adapazarmda bir spor lanarak gerek erkek ve gereue 1ca- Dalnıl Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak2luz veye. mC'ktup-
ı osunun dışarda ovye luk yuzunden daha zıyade vahimleı- . dm lb' l k W• lan, 941 yılma aıt Ticaret odası vesikala.n ve kurşuri mühür ~ln bu kabil lş-
Yacı yoktur E n Yardıma ihti- tiğini ilave eylemiştir. klübü açıldı d'lt ~ .. ~e .. ~e ça~j'ırd~rı Me&me1ı1 kve lerle l,tlgal eden atölye sahlbl olduklnnna. dalt ibrazı ıa.zım gelen vcslkal:ıri.• 
Ege d . · sasen, Akdeniz ve Mal taya hava taarruzu $e • 1 megı ogre~mış er ır.. ezun ~- le 2490 numaralı kanunmı taı1!atı çevreslıı.de hazırlayncnklan teklif m<>k-
.ı,..... entzınden herhangi bi ~ 0 .. w Adapazarı 13 (A.A.) - hrı- dırılan.nızın hır kısmı bırleterek hır tuplannı ihale günü sa.at 14 e :tadar Dalml Encümene vermeleri lfmm<lır. 
~n gelmesine G'ri r yar- ~':a .~J (A.~. >.-. un aşagı: mizde demir tahta fabrikasının tesis Köy dikiş yurdu açmak niyetinde- (5389) 
den sonra i ' 1 din işgalin- dakı teblıg neşredılmıştir: Cumartesı ettiği cDeta> klübünün açılış töreni dirler. * 
}Jjç kimse' mkdn kalmamıştır. gec~ Mal!" ü:zerine bombalar a.h!- dün yapılmıştır. • • Orta okuld ... n mezun olan yavru· Tah. Bed.. İlk tem!. 
dolu va ' asker veya levazımla h:jkr. } Iafif ha~arla~ olm~"ur. Srvıl !der~~.~ aa~eri l>andon~n çal· larımızın lis ~ tahsillerini ikmal et-
Jt t PUrlanm ve bunlara refa- J arnsında hır mıktar olu ve ya- dıgı btıklaı mar§ılc ve klüp bm~wıa mek için vila~et ve parti tarafından 4900.00 367,50 

1 n edecek harp gemilerini Ada- ;; ı vardır. Ashri müeatıesatta • ne bayrak çelci.l.i§ile baılanmış ve bun~ lzmirdc el:i yataklı bir Manisa lise-

İstanbul, Beyoğlu ve 'Osküdar sarl ha.st.alıklar mücndelo 
merkezleri lle Knsımpaşa e Balat halk hn.mamlnn için 
nlınnca.t 245 ton Krlple maden kömürü. 

ar denizinden geçlnnek tehlik Hasar 
1 
vardır, ne de insanca ~ayıat. gen~r~l Fikrin_in 1?s~ bir nutku takib l.:ler talel-e yurdu açılması kararlaş- 4856,40 

Sini göze alamaz ki Bow e- l ava anan gece a~cılan.mız duıman etımştir. Bu hıtabenın sonunda gene- brılmı~tır. Bu hususta lazım gelen 
istifade imkfuu .. .• _ ğ'azlardan a ~~~a gelmemışlercllr. ral Filtri kurdeleyi keserek klübü bazırlılda ·a h&.1lanmışbr. Mülhakat-

364;23 Cerrahpaşa, Hnsekl, Beyoğlu ve Zühre..-! hnst:ılıltln.r 
hastnnelerl1e ZeynepkAmll d~ evi, Sari hastalıklar 
milcadele merkezler! ve Beyoğlu şube ve mevkllcrl için 
yaptınlacak evrakı matbua. duşunulsün. ır duşman tayyare teşekkülü cu- açmı~tır. tan gelenler burada yatıp kalkacnk-

liayaU geniş b martcsi sabahı adaya yakla'1llağa 1 d 920.1!5 
h azı ecnebi mu t bb·· • • d 1 ·1· ar ır. 

al'Jirlerln arası . - ete. us etmiş ıse e ngı ız av tay- Bu yıl Manisa ve kazalarında ilk 

69,06 KÖprüler ta.mırntında kullanılmak üzere alınacak nlfı.t 
ve edevat. 

lerı Rafk ra lleri SÜrdük- yarelerinin harekete geçtiğini görün- AKŞAM kuldan mezun olanların adedi 
ÇOCUkl ~n davası da ancak ce a.t~lden bir kaç kilometre meaa- ~ 968 eli.-. Bu rakam gittikçe sene· 
çl an ınandınr. Boğazlan ge- fede ıken geri dönmüştür. den seneye tezayüt etmektedir. 
bip Anndoludan Kafkasa gitmek Alione Ücretleri Manisa orta okulu pek ıı.kı~ık va-

h r rnacera romanı m ' Münhal mübaşirlikler ziyettedir. Yanm gün tcdrısat yap· 
iUr n evzuu ola- ı •- bul ...... ,._ --.... e Bcnebı . d' r ·· d .. · .c.ınkikatte swın muudclWn.u.mlllğinden: ..,... .& ıua.sY zıyette ır. u yuz en yanm gun 

llıaz Yol b en UZUn ve aşıl- tan.bul adltyesinde açık bulunan tedritat yapmaktadır. Gittikçe veri-

lı k 
Urasıdır. 1000 er kuruş asli ınaqiı mübaşirlik- Senelik 1400 turuf 2'100 ku?Uf len mezur adedine göre bu okul da-

cr eı;çe lere hasren müba.şlrlikte 1st.ihd.:un e Aylık '150 • ıao • B • . . d' 
lerı tekra, rnalılm bu düşünce- edilmek üzere memurin kanununun S Aylck '°° • 800 • ha da!alacaktı::-. unun ıc;m ıım ı· 
h .. rlanıaktan maksadı 4 tincü maddesinde :razııı ma.a.şlı me- ı Aylık 150 • • elen ica1> eden tedbirlerin alınmruıı 

er turJü &yası azı mız, murlyete tayin şa.rtla.nnı haiz orta pelc yermde olacalttır. 
Clııde v yetıer hart- mektep mezunıa.n ara.s:ında yenı b&- Po.!ta ıttnıadlna dahil otm.ıyan 
hiç iht Alınanyanın Boğazlara r.em kanununun 17 ncl maddesine ecnebi memleketler: Senellll: 
dan iyacı Olmadığını ve bun- göre bUmüaabaka münasiplert alına- SllOO altı aylıll 1900. t\o aylılJ 
~~ dolayı Türkiye ııe h be cajpndan ve müsaba.kn. lırıttha.nı da 1000 tunıttm. 
"'u 1§Inest lht ar 22/Temmuz.1941 sal ıcünü .saat an Telelonlanmıs: BqmttJıarrtr: ZOS 
Jrıenın imalinden bahset- buçukta yeni po,sta.bane binasının 1ist Yau lflerl: 11785 - tctare nal 
tçıncı· abes olduğunu anlatmak katında lr.Afn Adliye kütüphanesinde Mftdftr: tN!'J 

ır. 1cra kılınaca~ tallplcrtn menı- 1-------------·ı 
:Su \'e . rtyet talebini havı arzuhallerlne 1llf- Ceınuiyelihır 19 - Bmr '20 

\'e 'l'\.:• sııe ile, Boğazların Türk tlreceklerl evrakı mfut>ltıelerile im- s. tm. on. öt. tkı. Ak. Yat. 
... urklye elind 1 tıhandan bir gün evveline kadar ad- E. 11,46 9,00 4,39 8.38 12,00 1.M6 

Or. F ET H i 
LABORA1UV ARI 

Cerrahpaşa hutanesi baltteri
yoloğu kan. idrar, balgam, 
me-ndı ıaita tahliJleri ve (id
rar nntasile gebeliğin ille ıün
f erinCle katt tC1hisi) yapılır. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mlkdarları yukardn yazılı işler n}Tı, 
ayn açık eksll~yc konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamcliıt mü
dürlüğü kaleminde görülebmr. İhale 25/7/ 941 cuma günü snat 14 de Da.t
ını Encümende yapılacaktır. Taliplerin tık teminat makbuz veya. mektuplan 
ve 941 yılına alt Ticaret odası veslkalnrtle ihale günü muayyen s:ı.atto Dnlml 
Encümende bulunma.lan. (5639> 

Gazi Terbiye Enstitüsü müdü~lüğünden: 
1941 - 1942 ders yılı için enstitünün Turkçe - Edebiyat, Tarlh - Coğrafya. 

pedagoji, tabliye, matematik, reshnlş, beden terbiyesi ve muzik şube!rrlnln 
birinci sınınarma talebe alınncnktır. Knyıt muamelesi mnarif müdürlükle
rlnde 31 temmuz 1941 pc?lembc gününe kudar ynpılacn.ktır. Gitmek Me
yenler kayıt ve kabul şart.ıarUe 1mtlhnn şekil ve günlerini bulundukları yer-
lerin maarif müdürlüklerinden öğreneblllrer. (3291 - 4685) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum müdürlüğünden: 

l - Keşif bedell 600 llrn olan Topknpıd:ı. Bayazıt.ağn mahallesinin Ak
sa.ray caddesinde blr b:ıp hane nçık arttırma usuU!e yıktıplneaktır. 

2 - Arttırnuı 21.7.941 pnzartesl günü sant 10 da Metro hanının 5 lncl 
k:ı.tında yapılacaktır. 

derece :raydaı bl e 0 .masının ne llye encümenı relsllğlne müracaat et- va.. 3,26 uo 13;20 17.19 20,40 22.,38 
tına da 1 r vazıyet yarattı- meler!. Beyoğlu: Tabime giderken 3 - Muvakkat temlnnt 45 liradır. 

td.areııane: Babılll clv&n Metelik ıokağı Ferah apartı- 4 - İsteklUerln parasız olnrak verilmekte olan şartnameleri levazım-Yenı ~~et etmek isteriz. Her 
hl'tdıse b " t" blzıat u Ul'} devletlere, 

* Geçenlerde Kartalda. AH s!mlnde Acımusluk sokn~ı No. 13 manı. Tel: 40534 dan alrnalan ve kruıunl vesikalara ve muvakkat temlnntlarlle ııtın edilen 

'bir çobnnı sopa ile döverek oldünnek -------------· ·------------~ _g_ün_v_e_sa_a_tte __ komlsy ___ on_d_:ı._h_a_zı_r_b_u_1_un_m_a_1a_r_ı. ________ <_5_6s_9_>_ haklk Sovyetıere dahi bu tarnıi 
ders atı h~ ispat eden bir 

olan ~dir. Boğazlara sahip 
kesıe d ~Yenin bitaraf ve her 
llln. ost sıyaseti de, bu vazife
ltası ancak Türkiye tarabndan 
kJ..,,_eşeıtt llne beynelınllel aJI1 bir 

ve blltlh:ıre de bir telle boynunu bağ- =============:......----------====-
la.yıp g~cktcn suçlu olarak ya.ka-
lruınn Ibnıhlm ve Şükrü isimlerinde 
Dd k1ş1 hattmda. 1İstiidar sorgu hA
ktmlllthK:e yapılan tahtttat blUrllerek 
evraklan beraJt muh:ı.keme İstanbul 
ağır ceza mahkemcs!ne aevkolunmU§
tur. Yakında. bu feci clnayet falllerl
nln '1Dtıluıkemeıdne bqlanacaktır. 

J•ıı vcrnı .. ~-.... ' 
k -~~ B 

~~ ısa blr haber dolayısll '"""•"'- asm mensuplarına 
&<1ıuı bu e ,,._..... lark Bum birliii lat.anbal 
1elgtaıın Uzunca ııa.tirlu, hem .. bu tala.sa reialiiinden: mm-
düşebn anlaınında tereddude Birlikte 8za olsun olmasın, bütün 
de So ecek vatandaşlan, hem basın Te ida&cai mensupllll\jçin mer
t&Yre vyet Rusyayı tatmin etmek kez he}-etfoce tcais edilen cfevre yar
d tinden çıktı, Komşu ve dost dımına it~ak müddetinin ı S tem-
~letı tenıiıı edelim ki ~ ar muzda bıteceği bildirilmişti. 

'l'ürktür ve e'-•..:ıı• .Boğazlnln Bu.mühlet yarından sonra (yann) 
~t.ır ~yen Tilrldye bitmektedir. 
'l'ürkı · Aksim düşünmek için Bir devre İçin bir liradan ibaret 
tltn Yenin ortadan kalkması ıa- olan bu yardımı henüz yollam&m.1§ 
'blr dır. AYnt zam.anda böyle feci ve mulcavdeai· ile ona bağlı mektu-
ftı 1a.tazıye bütün A için be imzalayı., göndermemi§ olan a.r-

ftlteı· ıeşıd1 ed vrupa kaclaşh:~ı~a bu. müddetin geç,iril-
l31zi . er. memesını nea ediyoruz. 

-Jansı 1X\ dÜŞüncemiz budur. Tass lstiyenler lı bankUJnın merkez 
~tU telgrafının daha salrort- müdürlüğünde açılmış olan hesaba 
1"11. ?nehanıde uyandırdı~ akis- sevkolunmar. üzere bu parayı bura 
h.. de belki b gün d şubesine yatırabilirler. Mıntalı:a' bü
-~ U yarın uya- roııu da bu hususta hizmete Te icab 

ecen izahlan 'ftrmeye imade Dal'-1-
.'Necmeddin Sadak maktadır.' 

Sizin de takdir 
ettiğiniz üzere 

.&snmm mocJ•sıpm ıı:aratet ve bıceliiüıe Jnsimam eden 
ii.dacl . tenllerln malı&ret1I. bduaa da ımçllte JDAhf P
JUJ haJftt bir beden. ıenasübii aneder. 

Falat }'ÜZ ·ve onun h11blt11 cevesedirler. Eter lla 
ıaoktaya Jima. ıeıen ihc.tmamı ~.eneler bu 
baUan bqlı;alanu pek çabulıc farkeWrlrkr· S., si~ 
Wr sımnwlır ki, .tak Wr dilı.htsfılik ve7a ihmal adı
e>esi rakibelerioidn 41kbt auarmdan uak kalamu. 
1şt.o senelerin. (blllıa!sa nazik ve ha!IS3s cilUere musallat 
olan • tahripkar. llellf'lerln) cildtnhe ~~ oldu.iu ve 
btnlerce (bidayette pyrl mahsüs) ince ~zrılere lhlüal
kir kalmayınız. 

Zamanla cildini.zl soldııraealr. olan '"' sizi pek ~k del& nldtsb: h:ı
rap eden bu irız:ılan akpm Te •bah KREl\l PERTEV'le )"8Jlaca
tmn ufak bir masajla refectlnk. EBEM PERTEV'in bu muclzesine 
yih binlerce hemcinsin~ cibl siz de hayret '!e mem~~n!yctıe şahit 
olacaksınız. Göttcekslniz ki, stm:ınız ebetlı cenc;lıtinızl herkese 
matrurane söyliyecektir. 

ltREM PERTEV'in terldblndcki faal an:ısır en derin çizgileri 
lıile izalede geclkmJyecektir. t Bu;ündcn itibaren sl.z de blr tüp 
IDlEM PER~ln t.valet masan1%da bulandurumrz. O, ayni u
mancta sert rüsgirlann Te 1mnetll güneşin en iyi muhafmdır. 

Yüksek mühendis mektebi satın alma komisyo-
nundan: • 
Mekteblmlze kapalı zarf usullle 48000 kilo ekmek almncaktır. Beher 

kilonun muhammen bcdell 12,25 kun:ştur. ilk teminat 441 liradır. 
Eksiltme 17/7/941 saat 14 de mektepte yapılacaktır. (5187) 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma ve eksiltme 
komisyonundan: 

Nevl Mlk. Mu. Fi f.ksiltmenıq, 
_ _ ________ _....;Kış-'-._Sn"-. T"' G. R. 

Prasa 2000 Kc. 6 
!Ahana. 700 > 7 
Kamıbahar 500 Ad. 15 
D. domates 400 Kg. l1 
Y. domates 1000 " 8 
Bamya. 300 > 20 
Ayşe fa.-;ulye. 1500 > 15 
Bakla 400 • lO 
Havuç 300 > 8 
Kök kereviz 300 • 10 
Ye§ll sn.lata. 3000 11 1,50 
Knbak <sakız> 1200 > 10 
Dolmalık biber 400 .. 13 
Enginar · 1000 Ad. 12 
Semizotu 500 Kg. 12 
Patlıcan ıno-a' ıı 15 
Limon 3000 Ad. 5 
lspanak 2500 Kg. 10 

1717/ 941 
Pt>rşcmbe 

S.'\t. 14 de. 

İ,lk. Te. 
LI. K. 

128 25 

Şekli 

Açık 

Hıynr 800 Ad. ı 1 

İsttı nbnl Bölge s:ı.nnt okulunun 1C41 m:ıU yılı:ra mnh 0 ub=-n yn.1 .. ~b-:" si 

l
yukanda y:ızıldığı üzere eksiltmeye konulmuştur .. Ftcillme C G ı .. - ı..,,da 
yüksek mektepler muhucbee11lğinde ynpılrc:ıkt•r. ! t ::klil: r T.::~ • • r '"::ı-
nın 1941 yılı vesilmsmı lbrt:.za mecburdur İJfın olunur. (51C:lı 



Sahife 8 

Seçilmiş en yük.sek mus1k1 sanatkArlatım 
Belgrad Devlet Orman lşletmesl 

Revir amlrll~lnden 
RiSTAL'de buldum 

okuyucu bayanların en 1yis1n.l orada g5i-cıtım 

1 - ~etmemtzın &h~ deppeuna tesllm ed1Jma _.. '1DOO llen.W 
kestane od.unu 1ldiıd. defa ôJmak thıent mı Bb m~ ~ artırme;. 
1~ c;ıka;ılmıoiır. 

1 - işbu •'l60Cn kental odunun her bJ.r d50Cb kentalllk part!stnh:l artıı>
rnn.ın ayn olmak 1mın yapılacaittır. Ozeyyen Senar'ın 

1 LeYiA Mecnununu d.Jnlcdl#im .zaman kendlml 
vecd içinde ga._'"'folmuş buldum. 

1 - Beher kentaıın muhammen tıatı c48ı Jr::ur'IJG olup her blr •2500t kental 
iıçln ytbıde '7 ,a muvatb.t teminat ayrı ayn oJmak ftzere her btrt için 
86 ll1'a 21 kuruftıır. 

' 
, ' - Muvatkat teminat a.rttımiadan evvel revir T&mes1ne yatırııa.cakm. 

G - Arttı.rmnla.r blıt>lrtDl m11'8ekip 1sn;941 tarih1nit müsadlf cuma d· 
ntı saat 10 te BQfttkdere nmr Amrlliği binasında 1'8-PJlacaktll'. (fl41') 

---rj!J~R HAKiKA T t Saym miftıterilerinmiıı nazari dillbtine ı 

' 

Pırlantalı ve elma~lı saat demet, bir kelime ile S ı N G B R S A A T t demektir. Çünlril: 
Pırlııntn.lı ve elmaslı saatlerin biltQn haklld evsafı meşhuru Alem olan SİNGER aaatlerinde toplanmıştır. 

Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz SİNGER saati almalısınız. Ve saatin tizertndekl SİNGER mar
kasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz lAzımdır. 

Modayı takip eden her asrl kadın için kıymetli taşlarile ve nefts J.şlemeslle hakikaten nazan dtkkatl celbedım 
böyle bir harlkuJa.de SİNGER saatine sahip olmak Adeta. blr saadettlt. • 

ıNGER SAATi hoşa gldeeek en makbul Ye en ediyeliktır 
No. 82 - A elmaslı ve t t pırlantalı SOQ lira EMSALLERİ GlBl t 5 SENE GARANTlLlDlR. 

Dikkat: Slnger snatlerl İstanbulda yalnız Eminönl1 merkezindeki ma~az~zda satılır. İstanbulda şubemiz yoktur 

Fenm Siiıınetçi 

Nuri Eşsiz 
Aksaray polis 

merkezi karp
aında No. 1 /2 

Tel: 20937 

KÜÇÜK İLAN 
okuyucuıanmız arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım, ıamn. Jt.i. 
ra iıılerinde iş ve İ!,!Çİ için İl• 
tifııdc ediniz. 

Adres: SİNGER SAAT l\lafazalan, İstanbal, EmJnö~n~ü_!N~o:·~8~~!!~~~~~~~~~============ 

Muhtelif Yiyecek Ahnacak il Devlet Demiryollari ve Limanlari işletme 
Umum idaresi ilanlari il 

BULUNMAZ FIRSAT 
Kadlköyde Mühürdar Ue P'enerbahçe ara.sın.da den.Is le 

fevlralld6 rtezaretıi bul yetıer satılıktır. f 
1 - KA.glr ve h1g blr tamire lüzum olıxwlan otutulabllece' / 

odalı bir hane, a.rb&ınd& birkaq y11z arşın ve a.ta.c;larm ta.m.a:nıell 
~ledlği bir bahçesi. vardır. ~ 

2 - Kalorlfe!I ve mca.k su teslsatıni havi, ımlonla.n paMte, ,..-
boyalı 17 odalı lüks JcArglr bir hane. garalı n tem&an vardır. " 

3 - 1500 metro murabbaı, İstanbuld.a emsa.ll nadir bulunut• 
nız kenarında blr arsa. 

İstanbulun en gi}:ael nokt&la.tı.nda klln olan bu yerler mutaiılf 
hacet kalmadan doğrudan doğruya sah.1bi tııratından satılmak 
tindedJr. 

isteyenlerin BeyoRlu İstlltlAI caddesi 471 numarada. 
müracaatıaıı. 

lstanbul Amerikan Koleji 
MüdUrlüğUnden: 

Cinsi Azı Çoğu Teslimat 

Muhammen bedeli (38.000) lira olan 19 kalem muhtelif eleık.trod 28/8/ 
1941 perşembe günft saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ank.a.ra.da. İdare bina
sında satm alınacaktır. 

Türkiye Demir ve Çelik 
Fabrikaları Müessesesi 

Müdürlüğünden : 
5 Mütercim, 1 Proje resaami ve 5 Makine re,_; 

Et ':Sığır (but) .J 5,000 
Bonfilet. 2 70 
Rozbif 120 
Koyun jigo, pirzola 9,000 
Koyun (bütün) 1,320 
Süt kuzusu (bütün) 1,080 
Kuzu jigo, pirzola 3, 300 
Dana eti 1,320 
Tavuk 7,200 

Bakkaliye: Zcytintağı, torl:İa 1,500 

Zeytinyağı, Bar-
daklı-Ayvalık 1,020 
:Yağ, soka 240 
Soğan 4,200 
Patates, Bolu 2 7, 900 
Patates, Aapazan 1,500 
Pirinç 5, 100 
Tu7 1.800 
Şeker, toz 5,400 
Soda 2,250 
~uryağı 4,680 
;\'ağ Urfa 2,040 
Fnsulya, Horoz 1,260 
Nohut 570 
Mercimek, yeşil 420 
Makarna 1,590 
Kakao 78 
Çay 85 
Çokolata, sütsü& 60 
Çamaşır sabunu 405 
Tuvalet kağıdı 300 
Peynir, kaşer 390 
Pe)'tlir, gravyer 7 20 
Peynir, beyaz 100 
Yumurta 40 
Un 30 
Sirke 1,380 
Zeytin 450 
To7 sabunu 1,500 

lYaş aebzt:: Kabak 7,500 
Fasulye, Ayıc K. 3.240 
Bakla 420 
Pdtlıcan 18.690 
Fasulye, çalı 2,340 
Bezelye 2.1~0 
Salata J 3,800 
Marul 3,240 
Hiyar 4.380 
lspanak' 1 2,340 
Enginar 2.160 
Pancar 2,400 
Domates . 7,560 
Prasa 765 
Havuç 5.220 
Lahana 2,940 
Biber 2,010 
Brüksel lahanan 90 
Karnı bahar 780 
Kereviz 330 
Tereotu, maydanoz 5,400 
Semizotu 300 

35,000 Ki. Haftada üç defa 
630 
280 

21,000 
3,080 
2,520 
7,700 
3,080 

16,800 Ad. 

3,500 Ki. SeneC!e en 
çok dört defa 

22,380 
560 . 

9,800 
65,100 

3,500 
11. ?00 
4,200 

12,600 
5,250 

10,92C 
4,760 
2,940 
1,330 

980 
3,710 

182 
200 
140 
870 
700 

2, 170 Her ay 
1,680 

250 Tn. 
100 Kasa 
60 Çuval 

2.00(' KI. 
1.001. 
3,500 Kl. 

17,500 20 Mayistan itibaren 
7,560 15 Hazirandan 

980 25 Nisandan 
43,6 IG Ad. 25 Hazirandan 

5,460 Ki. 15 Hazirandan 
5,040 l Hazirandan 

32.200 Ad. 
7,560 1 Mayıstan 

10.220 J Hazirandan 
5,460 Ki. l O T. evvelden 
5,040 15 Mayıstan 
5,600 1 Mayıstan 

17,640 J O Temmuzdan 
1,785 1 T. evvelden 

12,18.) 1 T. saniden 
6,860 1 5 T. evvelden 
4.690 

190 
1,820 1 K. aaniden 

770 
12,600 Ad 

700 Ki. 20 Mayıstan 

30 Temmuz 1941-30 temmuz. 1942 tarihleri arasındaki müddete ait ol
mak üzere müdürlüğümüze bağlı Robert Kolej ile Amerikan Kız Koleji
nin yukarıda yazılı ihtiyaçları kapalı zarf uıuliy!e eksiltmeye konmuıtur. 
Eksiltme 24 Temmuz 1941 perıembe günü saat 14 :00 de Bebekte Ko· 
lejin Erle.ek kısmında yapılacaktır. L~tede yazılı yiyeceklerin tamamı 
veya bir kısmını temine talip olanlar J 941 yılı Tıcaret Odası vesikası ile 
teminatı havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Kolej Muhasipliğine makbuz mukabilinde vermeleri, kezalik te
mina_t yatırma ve ~artnamesini görmek istiyenlerin de pazartesi ile per
ııembe sabahları Robı;rt Kolej muhılSİpliğine müracaatları ilan olunur. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 _______ ..;;;..,_. __ 

Bu işe girmek lstey.enlerln (2850) liralık muvakkat temlnat ile kanu
nun tayin ett1Rt vcs1kalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 e ita.dar Komts
Yon Relsllğlne vermeleri lbımdır. 

Şartnameler (100) kuruşa Ankara ve Haydarpıusa veznelerinde satıl-
maktadır. (5729) 

* !\fuhıı.mrnen bedellerile miktar ve vasıflaI'l nşa~ıda ya.zılı (3) gnıp 
malzeme ve eşya her grup ayn ayn ihale {dllmek üzere 28/7/941 Paznrtesl 
günü hlzalannda. yazılı saatlerde Haydarp:ışada gar binası dahilindeki Ko
misyon tarafından açık eksiltme usuıue satın alınacaktır. 

Bu işe girmek l<ıtlyenlerln her grupun hizasında ynzılı muvakkat teml
na.t ve kanunun tayin ettiği vesnlkle birlikte ekslltme günü saatin& kadar 
Komisyona müracaatıert 10.zımdır. 

Bu işe aid şartnameler Komlc;yondan parasız olarak ııatıtılmaktadır. 
1 - cı > aded üç fazlı, mütenavip cereyan için 20 beygir kuvvetinde 220/ 

380 voltluk elektrik motörü, muhammen bedell 580 Ura, muvakkat 
teminatı 43 Ura 50 kuruş olup açık eks!ltmesı saat (10,45) onu kırk 
beşte yapılacaktır. 

2 - (1) aded üç fazlı, mütenavip . cereyan için 32 KW. ve 38()/220 volt
luk elektrik motörü muhammen bedeli 1400 Ura, muvakkat temina
tı 105 lira olup a.çık eksutmest saat (11) on birde yapılacaktır. 

3 - (1) aded üç fazlı mütenavip cereyan için 40 KW. ve SS0/220 voltluk 
elektrik motörü, muhammen bedıell 1750 Ura.. muvakkat temlna.tıl 
131 lira 2~ kuruş olup açık ek.slltmesl saat (11,10) on blrt onda J'&-
pılac.aktır. (5464) 

* Muhammen bedelleri nşağıdn yazılı 2 liste muhteviyatı cem'an 185 kalem 
eczayı tıbbiye malze:meil 2817) 'Hl pazartesi günü saat 15 den itibaren sıra.
sile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu !şe girmek tsteyenlerln ıusağıda. yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği voofkalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (150) kuruşa Ankara ve Haydaı:ı>aşa veznelerinde satıl
maktadır. 

Liste Muhnmmen Bedel Muvakkat t.emlnat 
No. Malzemenin ısmf. Lira Llra 

1 141 kalem eczayı tıbbıye 
2 44 kalem ecwyı tıbbıye 

43.185 
33 .241 

3.238,88 
2.493,08 

(5653) 

Kocaeli Vilayetinden: 
Vilayet memleket hastanesi için 84 kalem mualcce ve levazımı tıbbiye 

açıl ~'lc.slltme suretlle satın nlmacaktır. İhale Temmuzun 21 lncl Pazar
tesi günü saat cm birde vlllLyet makamında yapılacaktır. Muhammen be· 
dell tl205• lira c60• kunu}tur. İsteklilerin o gün zikredilen saate kadar 
•90• lira 42 kunt.7 muvakkat teminat makbuzu veya banka mektublle vi
llLyet makamına şartname ve 110.ç ve tıbbt levazım llstelerinl görmek istl-
yenlerln de vlllLyet memleket hastanesine müracaattan. (5334) 

Motosiklet alınacak 
Maliye Vekaletinden 
ıN. S. U, B. M. W, tlryof cAlman ve İngiliz, ve Hnrles Davldson• mar

kalarından herhangi birinden olmak suretlle sepetli ve dört zamanlı bir 
motosık.let pazarlıkla s:ı.tın alınacaktır. 

Pazarlık 28/ Temmuz/941 tarihinde saat 14 de yapılacağından taliple
rin yevmi mun.yyende Mallye Vekflletl Levazım Müdürlüğünde müteıJtCkkll 
Eksiltme Komisyonuna. müracaatları. •414311 115648• 

Tuzlalardaki münhal vazifelere 
imtihanla memur alınacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
A - TeşkllAtımızın tuzlalardakl münhal memuriyetleri lçin ista.nbul

da 28/71941 pazartesi günü saat üçte .sırkeclde inhisarlar memurin kursu 
binasında• bir müsabaka. imtihanı yapılacaktır. 

B - İmtihana. girmek isteyenlerin aşağıda yazılı vuıt ve şartlan halz 
olınalan llzımdır. 

1 - En az orta. talıslll bitirmiş olmak, 
2 - Askerll#fni ya~ olmak veya. müeccel bulunmak, bilh:usa her 1k1 

halde de son yoklamalarını nürwıı cüulanına kaydettirmlf olmak, 
3 - 21 ~ından aşağı ve 30 yaşından yukan olınamak, 
4 - Her iklimde vazlf& görebilecek derecede sıhhatli olmak, 
5 - Akrabasından olmıyan fk1 zatı referans olarak g~termeıt. 
6 - Türle olma.k ve ecnebi kadınlarla evll bulunmam.ak 
7 - Mektebe devam eder talebelerden olınaınak, 
C - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı mü.sbite ve üç foto~fla. b!rlik

te tGalatada Rıhbm caddesinde Vell Alemdar hanında umum müdürlüRil
müz zat l.şleri şubesine 2617/941 cumartesi gününe kadar müracaat etmell
dlrJer. 

İmUhan mevzuu şunlardır: 
1 - Hesap ve hendese 
2 - Yazı 
3 - Umuml malumat ıHayat bllg1sf, Cografya 
4 - Lisan ıkonuşma. ve yazma• ihtiyaridir. 
Ecnebi lisanına. vı:ı.kıf bulunanlar hı:ı.ngl Usan bUd.iklerint dilekçelerine 

yazmalıdırlar. 
Not: 1 - Mevcut şartname ve nümunelerl muclblnce 4342 metre yassı, yu

varlnk ve kıvrılmış kayış pazarlıkla sntm alınacaktır. 
2 - Pazarlık 2217/ 941 salı günü saat 11 de Kabatnşta Levazım şube- 1 - İmtihan neticesinde aynı derecede muvaffak olanlar arasında ya-

8indekl alım komisyonunda ynpılacaktır. bancı Usnna vakıf bulunanlar tercih edilir. 
3 - Nümune sözü geçen ,'Jubede görülebllece~ı gibi şartnameler de pa- 2 - imtihanda kazananlarm muvaf!akı~t ve tahsll derecelerine göre 

rasız alın!\blllr. sıra.cılle tayinleri yapılır. 
4. - I~~eklllerln pazarlık için tayin olunan gün ve saatte tekllf edecek- 3 - Tayin edildlRf. mahal ve vazifeyi teblll tarihinden itibaren on beş 

le~ı fıyat uzerlnden % 7,5 güvenme parnl:ırlle blrllkt.e mezkür komisyona J gün zarfında kabul lle vazifesi başına gitmeyenlerin tayin haklan iptal ed1-
nıuracaatıan. -- (5344' lic. , (G'l71>. 

alinac aktir ı t 
1 - Müessesemizde münhal bulunan Barem harlcl mtiterclmlJklert ~ 

ro münhalA.tma ve g&tereceklert ehllyete göre, 210 11.raya kadar ~ 
İngilizce, 1 Almanca ve 1 de Fransıca. müterclm alınacaktır. ~ 

2 - Mües:sesemlzb:ı reslm.hanelerlnde istihdam edilmek 11zıert. ~ 
hancı 170 liraya kadar ücretle 1 proje rassamı ne kadro mtınh~:J 
ıoo ilA 140 llraya. kadar ilcretU (Barem harici) 3 makine reasamı ~ 
tır. 

ARANILAN ŞARTLAR: 
A - Filll askerlik hizmetini ifa. etm.lf olmak. • 
B - 40 yaşını tecavüz etmemlf bulunmak prttır. ..i. 
İsteklilerin, Ankara.da Sümer Bank Umumi mt1dftrlnlt{hı~ f.stallJ1"".,f 

Sümer Bank İstanbul §Ubesine ve Kar abtıkte mtıessese müdllrlüğü.n~ n.t { 
racaatla tedarik edebilecekleri 1f ta.lepnamelerl.ne 8fllltıda yazılı v~,/ 
ya suretlerini ba~lıyal'ak en geç 20/7/941 tarihine kadar Müessese ısı 
!ütüne müraca.atla.n. 

1 - Tahsil vesikası. 
2 - Hizmet vesikası, 
3 - Polis ty1 hal şehadetnamesi 
4 - Nüfu.s hüviyet cÜ2'ıdanı ve a.skerllk terhJ.t vesika.si. 
5 - Sıhhat raporu, 
o - 3 boy 8 vesikalık fo~. 

,, KUŞ TÜYÜNDEN 

~:::ı~~:·Bi R"KUrSTiYünmYA'Stlf 1 Tffii oıR 
Yastık jorganlan da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçı.Iat 

Ömer Balı o~lu Kut Tüyü Fabrikası. Telefon: 23027. 

Beyoğlunda tahf yeri: Beyoğlu Burea Pazari 

Nafia Vekaletinden: ı 
Elazığ - Van - İran hududu hattının 114 üncü kllometreslle 138 +ti 

üncü kllometres:ı. a.rasmdakl beşincl kısım inşaatı kapalı zarf usull1 ue 
nakasaya konulmuştur. $ -

1 - Münakasa 24/7/941 tariblne tes::ı.düf eden perşıembe gtlnO. sa.Jill 
da veUletımlz demiryollar inşaat dairesindeki münnkasa. komlsyonU 
smda. yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli dört milyon d.000.000• liradır ... _Aıf. 
3 - Muvakkat teminat yüz otuz üç bln yedi yüz elli c133.7SO. ~ 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayrndırlılı: fşlert genel ~ 

namesi, vahidi kıyasll fiat cedvell, betonarme §a.rlnames1, telgraf hattı ;/. 
namesi takeometre plA.n ve proflll, 91 numaralı tip, betona.nn.e kontrolııı' 
matnames1, köprüler hesabı esaslan, köprü vahldl kıyasll tıat cedvel 'I 
mürekkep bir takını münakruıa. evrakı elll lira mu.kabilinde demir yoUat' 
şnat dairesinden tedarik: olunabilir. ~ 

5 - Bu münı:ı.kasaya lştlr§.k etmek isteyenler her türlll refernn~. -
ve dliter vestkalannı blr istldaya raptederek münııkasa tı:ı.r1hlndcn en ~ 
gün evvel vekAletlmlu vermek suretlle bu ış için biı: ehliyet vesllaı.sl 
edeceklerdir. ~tf 

G - Bu eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunda. ve ekslltnı• P"~ 
namesinde tesbit olunan evrak ve vesikaları ile ehllyet vesikalannı Y~ 
teklifini havı zarflarını mezktlr kanun ve şartnamenin tartfatı cıatre~ 
hazırlıyarak münakasanın yapılacaıtı saatten bir saat evvellne kadar n~ 
ralı makbuz mukabilinde komisyon bafkanlıRuıa vereceklerdir. (3867) ,_!':/ 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : ~ 
1 - Adana. ·Kozan yolunun 54+908 - 58+.10'1 kllometreler1 a 

yapılacak tesviye ve ıJOSa inşaatı (40156) ııra (5'1) kuruş ilzerlnden ı 
zarf·usulü ile eksiltmeye konulmuştur. ~ 

2 - Eksiltme 24/7/941 tarlhlne müsadlf Perşembe günl1 aaa.t on ~ 
Villyet dabnt encümen.inde yapılacaRınd.an kapalı zarflar en geq bU (JI 
ten bir ta.at evveline kadar sa.at onda bu encümen relsliRUıe verllınıt 
cakı~ ,fi 

3 - İstlyenler bu işe ait lreflfname ve şartnameleri görmek için ti 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. , fi 

4 - İsteklilerin (3011) Ura (74) kuruş muvakkat teminat verıne~ 
ehliyet vesika.lan almak üzere bu fft yapabileceklerine dair bonaerf 'i'' 
Ticaret ve Sanayi odası vesikalarlııı, iki adet foto~flarını, blr adet,.!~ 
bir adet (8) kuruşluk damga ve bir adet de bir kunJ4luk tayyare plJJ~ 
yukarıda ikinci maddede yazılı glinden üç gün evvel dilekçelerine b~ 
.cıuretlle Vll!yete müracaatlan lAzımdır. Posta. ile gönderilecek meJttupl',.
dış zattı mühür mumu ile lyf.ce kapatılacaktır. Postada olacak gecll~~61 kabul edilmez. ~ 

Devlet demir yollar! 3 ncü itletme 
Müdürlüğünden : • , 

1942 senesi Mayıs sonuna kadar Bandırma deposuna miktar, mu~ 
men bedel, muvakkat temlnat miktarı yazılı kömürün tahmll ve t:ıJıliY6 
kapalı zarfla ekslltmeye konulmuştur. ı' 

F.kslltme 2817/ 941 pazartesi günü saat 16 da. Balıkeslrde işletme lJUl 
sında toplanacak komisyonda. yapılacaktır. fi'. 

Şn!tname işletme müdürlüğü ile Bandırma istasyonundan pa.ı'aSıı 6'J 
rllfr. Istek.lllerln muayyen günde ihale saatinden bir ımat evveline 1'~iJl' 
muvakkat teminat ve kanuni veslkalıınnı havi zarflarını komisyon re!"' 
ne tevd'. etml§ olınalan lüzumu llAn olunur. 15466•~$ 

Tahminen Muhammen Muv tı 

Vapurdan tahllyest 
Mavna ile nakliyesi 
Kara tahmil ve tahll.yeal 

ton bedeli ~ 

15000 6750 50~ 
15000 7500 56! 

8000 2400 180 


