
Bir tacir bisiklet, bir bakkal 
da şeker satışında ihti
kardan adliyeye verildi 

, 

Vilayet, serbes kahve 
satışlarını daha fazla 

genişletmeğe karar verdi 

L J 
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Hakikatlerin, geç de 
olsa, anlaşllması her 
zaman faydalıdır 

er!uriye muharebesinin sona diselerin yalnız, göze görünen üst 
Lon~sl ingilizleri sevindirirken, sınile ilgilenen kütle, aklı ile 
Türk;ada çıkan «Timesn gazetesi değil, hislerile hareket eder. Çok 
kaı ye hakkında dostça bir ma- çetin bir ölüm dirim mücadelesine 
?nis:~azdı. Türk - Alman dostluk girişmiş olan ingiliz milletinin, 
n·ıı· nın imzasından sonra in- harbin en zor anlarında hakiki 
b ız efkarı , 
<ıoğd v nda bazı tereddütler menfaat hesaplarını bir tarafa 
~rk~gun~ tahınin ettiğimiz için, bırakarak, müttefik Tilrkiyenin 
hafta~: 1~1e?n~ da~~ dört beş de, alman tayyarelerile motörlü 
bu Lo nısbı bır sükfitu bozan tümenlerinin bu taraflarda fazla. 
hi cid~dra gazetesinin makalesi- ca işgal edilmesi pahasına olsun, 

(!Ti aUl.ka ile karşıladık. ateşe atılması arzusunu duymuş 
mesn muharr· · T .. k. ilin, bltaranı~ ın « ur ıye- olmasına hayret etmeyiz. Fakat, 

tnetnı1ş .gını muhafazaya az- milletlerin ferdi ve müşterek 
lur.. di;!~~;~na ~iç şüphe yok- menfaatleri, halk kütlesinin his· 
~en h!di 

1 
u bıtarafiığ'l ispat !erile değil, devlet adamlarının 

\re 1'ü k se erden misaller alıyor, seritı. kanlı hesaplarile ölçüldüğü 
~ilterer ~ie~~~ ~stik?ald~ de, İn~ için, bu işlerde hakikt politika
devıete alet nl e hıç hır ecnebı cılık uzağı görüp olacağ\ önceden 
llı.hiyetli maho ~~yacağ~ndan sa- tahmin etmek kudretine bağlıdır. 
İiukıarını ilA.v a 1 ~~ emın bulun- Bu iyi anlayışı, müttefik devlet 

l{ 
1 

e e ıyor. ricalinde her zaman g&rmekle 
bile 0 aylıkla ~laşılır ki bu yazı bahtiyardık. Şimdi, ingiliz halkı 
\'et yuka.rdakı tahminimize kuv- nezdinde de hftfüselerin, davamı
gaze~er~n bir vesikadır. İngiliz zın isabetini ispat ettiğini öğren
k' 7sın~n bu makalesinde, Tür- mekle memnun oluyoruz. 
ıyenın bıtaraflığı muh f . 

ctrniyeceği hakkı d a aza edıp Türkiyenin, hiç bir tecavüze 
cut endiı:eyt hA nd' ale~elce rnev- uğramadan harbe girişmesi, ya-

u ıse enn tekzip h . . etrnış olmasından d ğa • ut herhangı silahlı ihtılMı tah-
nunıyet sezmemek 0 .~ bı~. mem- rik edici bir vaziyet alması - biz
~lldir. Esasen a ~u~kun d.e· zat Türkiyenln hayati menfaat
SOnundn, TürkİyeJ11~~akalen_m lerl bertaraf, sırf hodbin bir kaygı 
anlaşmasını hakl n .. anya ıle ile - İngiltere lehine bir netice 
bepler sayılarak d 1 ~osteren se- verir mlydi, gitgide daha iyi an-
Rlltı halkı enıyor ki: c İn- laşılıyor. 
ki . • ahva.ıe bakarak, Tür-
~enın vaziyeti hakkında bazı Harp Balkanle,ra geldikten sonra 

Alman kuvvetleri yanmakta olan bir köye girlyort , 

Diniester 
cephesinde 

1 
Al manyaya 
büyük hava 

şiddetli akmlan 
muharebeler devam ediyor 
Çevrilmİ§ olan Sovyet 
gruplarınin imhaıina 

devam ediliyor 

Berlin 21 (AA.) - Alman or
duları ba,kumandanlığının tebliği: 
Şark cephesinin cenup kısmında 

Alman, Rumen ve Macar kıtaları 
mağlup edilen düşmanı takip etmek
tedirler. Cephenin diğer kısımlarında 
hareka~ muv&ffaldy.tle devam et
mektedir. Muhasara altında bulunan 
düşman gruplarının imhasına devam 
ediliyor. 

Berlin 21 (A.A.) - Alman rad
yosu 1800 kilometr~ uzunluğunda 
Rus cephesi üzerinde mücadelenin 
gittikçe artan bir enerji ile devam et. 
tiğini bildirmektedir. 

Rhin havzasina ve Rotter· 
dam doklarına taarruz 

edildi 

Londra 21 (AA.) - Hava ne
zaretinin tebliği: 

Dün gece bir çok bombardıman 
tayyarelerimiz Rhin havzası üzerine 
gitmişlerdir. 

Kolonya esas hedefi teşkil etmiı 
ve yapılan fasılatız hücumlarda ıeh· 
rin sınai kısımlarında büyük yangın
lar çıkarılmıştır. 

Rotterdamdaki doklara yeni bir 
hücum daha yapılmı,br. 

BU SABAHKİ -- --TELGBAPLAB 

Dün gece 
Moskova 

bombalandı 

Taarruza 200 

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 
Şiddetli muharebelerin 

I 

devam ettiğini bildiriyor 

Moakova 22 {Radyo) - Bu sa
bah ncşı edilen Sovyct tebliği: 21 
temmuz günü bütün Poloçk, NeveL 
Smolensk, Novogrnd ve Volin'!k. 
mıntakalarında şiddetli muharebeler 
olmuştur. Diğer cephelerde mühim 

tayyare iştirak etti çarpış~a olmamıştı.~ .. ~us haya kuv-
vetlen Alman motorlu kıtalanna ve 

Bombardıman bet buçuk 
saat sürdü, yangİnlar 

çıkti, birçok ölü ve 
yaralı var 

Londra 22 ( A.A.) - (B.B.C.) 

Moıkova radyosu son dakikada ,u 

tebliğde bufonmUftur: 
Dün aktam 200 Alman tayyaresi 

Moskova müdafaa tesisatını yararak 

fehir iizerine gelmeie tqebbüs et
miftir. 17 Alman tayyaresi avcı tay· 
yareleri ve dafi topları tarafından 
di4ürülmüttür. .. 

Moskovada bazı yangınlar çık
mııtır. Birçok ölü ve yaralı vardır: 
Askeri hiç bir hedefe isabet olma· 

mıfbr. Tehlike İşareti bet buçuk saat 

sünnüştür. 

Yeni taarruz 
planı? 

Almanya Avrupada 
mütebaki müstakil dev-

Jetlerden bazılarina 

tayyarelerine zayiat verdirmişlerdir. 
Alman hava kuvvetleri pazar ve 

pazartesi günleri ilci defa Le,ningrada 
taarruza teşebbüs etmişlerdir. Sov
yet tayyareleri Alman kuvvetlerini 
önliyerek buna mani olmuşlar, ilk 
seferde 1 I, ikincide 8 tayyare dü
şürmüşlerdir. Ruslar 4 tayyare 
kaybetmişlerdir. 

B. Roosevelt
in bir mesajı 

Amerikada milli 
fevkalade ahval ilanını, 
ordunun hazır bulunma• 

sını istiyor 

-·-
Londra 22 (A.A.) - (B.B.C.) 

Amerika Cümhurreisi B. Roosevelt 
dün akşam Amerika parlamentosu
na bir mesaj göndermiştir. Reisi· 
cümhur mesajı Beya7. evdeı:ı, radyo 
ile göndermiş ve rnesaj bütün Ame-

. rikaya e.lh lisanda verilmiştir. B. 
Rooseveh mesajında demiştir ki: 

- Almanyanın garp yanm kürre
sine brşı tehdidinden hükumet ha
b~rdardır ve bu s('beple müdafaa 
tertibatını süratlendirmiştir. Ameri
kada milli fevkalnde ııh val ilan 

taarruz planı hazirlamit edilmesi ve Amerika ordusunun ha
zır bulunması lazımdır. 

Londra 22 (A.A.) - <U·B.C.) Amerikanın karşısında bulunduğu 

~:ahazalara meyyaldir. Fakat, dahi Türkiyenln bitaraflığı, Al
Uı. kler anlarlar ki bu nevi mü- manya ile dostluğumuza müncer 
bi~~~~.ıar, kuvvetli bir düşmanla oldu. İngiltere, bu suretle, Tür
?nü 01.~m harbi içinde ileri sürül- kiyenin İngiltere aleyhinde her
öu ştur.ıı «Timesı>, Türkiyenin hangi bir harekete girişmemesi, 
lle.r~~~.. hakkında, İngiıterede yahut, lngiltere menfaatlerine ay
D'o. SUrulmüş bazı tenkitleri bu kın faaliyetlere A.let olmaması 
.. 1.1retıe mazur "ste ' M ' . go nnek istiyor. dolayısile değ'il - zira bunlar, 
tıin e~Iıyet sahibi ingiliz rican- Türk seciyesi bakımından esasen 
lakdTürkiyenin vaziyetini pekalA. imk~nsızdı - bir.zat Türk - Al-
8.kl lr ettiklerini, Türkiyenin hem man dostluğu neticesi de çok is
ten~ ve mantığa, hem de iki müt- tifade etmiştir. Bu hakikatin İn
en memleketin menfaatlerine giltere halk efkarında. anlaşılma
ttlk;;gun yolu tuttuğuna inan- sını isteriz. 

Alman zırhlı tümenlerinin ilerle
yişi ile bir çok Sovyet birlikleri çev
rilmiş bulunmakta ve kurtulmak için 
çok gayret aarfetmektedir. Düşman 
çolc kanlı zayiat vermektedir. 

Düşman müdafaa teşldlatının mu· 
tad faaliyetine rağmen bu harekat· 
tan bütün tayyarelerimiz dönmÜf" 
tür. Bombardıman tsyyarelerimizin 
ba,h bir düıman avcı11nı dü,ürdük
leri tahakkuk ettiğiınden pazar ge· 
cesi Almanyaya yapılan akt.n esna
sında iki düıman avcıtının düşürül· 
düğü sabit olmuıtur. ' 

Amerika hariciye müsteşarı B. tehlike bir sene evvelkiınden çok 
Welles, Avrupada mütebaki müs- dclha büyüktür. Amerikalılar vatan
takil devletlerden bir k11mına taar- larını tehlikeye maruz hırakamıya• 
ruz için hazırlanan Alman planı caklarından Almanlar bizi hazır bu
hakkında malumat alındığını dün lacaklardır. 
ifşa etmls, fakat kimlCTin taarruza S 1 f d b' k 

telln~nı biliyoruz. Halk efklnna Necmeddin Sadak 
e, gene pek iyi billrlz ki hl- ( DeYamı sahife 7 sütun t de) 

---------~------------Montrö zaferi_Y_e-ni-ln-g-il-iz 

dün kutlandı tankları 
Menılek · lı d etın er tarafın- Churchill adı verilen 

bu tanklar çok müthiştir 

Dniester cephesi de çetin bir mü
cadeleye ıahne olmaktadır. 

Şimalde Alman kıtalan Poipus 
gölünün prkında yeni mevziler :rap• 
tetmi,lerdir. 

Zürih 21 (A.A.) - Tribuna ga
zetesinin ıark cephesindeki muhabi
Tİnin bildiııdiğine göre Sovyetler çe· 
lc.ilirken her şeyi tahrip ediyorlar. 
Her ne kadar bir kaç silah ve iplik 

Avcı tayyarelerimiz Fransa üze· 
rinde taarruzt devriye faaliyetinde 
bulunmuşlar ve birçok düıman hava 
meydanlarına hücum etmiı1erdir. 

Sahil teşkilatına mensup tayyare· 
)er deniz üzerinde mutad devriye 

faaliyetleriıne geniı mikyaıt~ Clevam 
etmişlerdir. Bu devriye faaliye!inden 
bir tayyaremiz üssüne dönmemiştic. 

fabrikası kı.smen hasara uğramışsa -C:.imali Franaada 
da Smolen.k tamamen tahrip edil· ~ 
miştir. Sovyet Karelisinde de bütün Londra 21 (A.A.) - lngiliz 
şehirler tamamen tahrip edilmiotir. bombardıman tayyareleri bu sabah 
Vartsilaçda sent>lik istihsali 29 bin bir çok avcıların himayesi altında 

Şimali Fransada Lille ıehrinde sa
(Devamı sahife 7 ıütün 2 de) nayi hedeflerine hücum etmiılerdir. 

5 düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

v kl .. l • . on sene er zar ın a ırço mem-
ugrıyaca arını soy ememuıtir. le!,etl• · t " d 

B W 11 
. 1 .. cT nazı ıuı.rruzuna ugra ı, na-

. e es, Amerıkanın spanyaya z·ıler A pa b. t f d d'V 
d b d 1 

. .., d vru yı ır ara ın an ıger 
yar ımının u ev etı, dıger ev• taraLn• kad r 'st'J• tt•ı A d l 1 · "( 1 d b l d n ~ a ı ı a e ı er, aya a 
et kr':". nu 1~z~ ~ t~ ad u un uri da plln dahilinde hareket yaptı1ar. 

mF a ,~çınt 0 f udgu a.. 1ın a ~~nler~ Her verilcın kurbandan sonra garp 
ra.nıu.: ar-.., ın an soy venen soz erın yarım kü.resin<l tehlike daha z.iya

katıyen dogru olmadıgını, fıp~nya- de yr.ldaşmalcta, naziler AmCTika 
ya kayd ve şartsız levaz.ım gond~ devletleri arasında so" '-1 k t· 'ld'~' • .. 1 • d . . k' guıııo u yara 
rı ıgıru soy emış ve emıştır ı: mağa tqebbüs etmektedirler. 

- Bolivyanın meydana çıkardığı 
nazi entrikaları ve Alman sefirinin 
geri çe1~ilmesiıni istemesi bir hadiseye 
sebep olursa Amerika Bolivyaya 
yardım edecektir. Denizlerin dost 
devletler tarafından kantrol edil
mesi lazımdır. Denizlerin dost ol· 
mıyan devletlere geçmesi Amerika 
emniyetini tehlikeye sokacaktır. 

Reisicümhur milli müda· 
f aa için sivil emlake 

el koyabilecek 
V-.incton 22 (A.A.) - (B.B. 

a Halkevlerinde 
nıerasim yapıldı 

Londra 21 (A.A. ) _ la .. e nazın Ukraynada hayat normal ··························································-~···················· 

C.) Meclia, Reisicümhura sivil em

lake milli müdafaa İçin elkoyma ... 
lahiyeti 7eren kanun liyibaamı ka. 
bul etm~ ve ayana ıöndenniftir. 

Montrö B w h l l "' li . . ogazlar mukavelesinin a en ngiltere fabrikalarında top- Gresbourg 21 (AA.) - Slovak-
h:Şıncı yıldcinümü dün memleketin tan imal ed:lmekte olan ağır piyade ya istihbara~ bürosunun cephe mu-

r tarafınd k l tanklarına Churchill ismini v--..iqt'ır. hııbirine göre, kurtarılan Ukrayna-
• ut anmıqtır B .. D .._, "' .. naaeb ti " · u mu- ünyada hiç bir ordunun bu kadar da hayat, normal gidişini almıştır. 

H Ik e e şehrimizde de bütün müthiş bir silaha malik olmadıgıv Hasad iyi olacaktır. 
a evlerinde h . h I araretlı tezahürler sanılmaktadır. Bu tankların zırhlan 
Pı mıı. M t .. .. tt b A d eh on ro mukavelesinin mure ~ atı azamı erecede koruya· .. 1.. k k H. ~ I e :rı 
emıniyetinden bahsedilmiştir. cak kalınlıkta yapılmaktadır. Sıkle· 

Ank H . tiıne rağmen bu tanklar her türlü 
ara alkevınde bir erazi~e hayret veien bir süratle iler-
toplantı yapıldı lem~ktedir. Topları son derece kuv-

Ank 
2 

vetlı ve arabanın içinde asgari bir 
trö zat"!-. I b(l:eıe.fonla) - Mon- yer tutmaktadır. Bir çok dü~man 
1 cnnır. e~ıncı yıldönümü do- t ki b 'ayısile bu akşam A k H lk . an . arının, u topların tahripkar 
de b~r topl:ıntı ynpılm:;~r. a B.eN:: b~eşın~.uzu~ n;üddet t~hammül ede-
rcddın Art&m b" •"k .. .. h lecegıne ıhtımal verılmemektedir. 
mi . . U} u gunun e em- B k . w 

't\ YClinı tebarüz ettiren heyecanlı bir ki ~ tlan ha~eketsız bulundugu va-
Utuk ııöylrmiştir. t a e vazıfesini görebilecektir. 

Çocuğun ihtiyacına göre 
bir hayat .•• 

··- 1 

Nakliye vuıtaaı tıklım tıJdun ... 
Aile pazar gezintisinden dönüyor ... 
Vakit, gece yar111na yaklqm11 ... 

Minimini çocuk, sefalet içinde 
uyukluyor; annesi babası da çıkıt' 
makta: lo .. .. . . Bnşvek'! B. Churchill, planlan 

zan gunu ıçın hazırlık mah~em tutulan bu tanklardan biri- ......- Aman ... Musibet! ... Nedir bu 

P ne ba:ı<·rek tec "b · · v halın' '> Mızmız erşemb .. .. L . . ru esını yaptıgı zaman • •·• '" 
18 •

1 
• e

1 
gunu ozan z.aferının tankın bir tııksi kolay} - · l k Çocu'-'arın da, kendilerın' e gö-ncı yı d" "d" B .. . ıgıy e sev ve tu 

betle .• . 0 ?mu ur. u munase- ıdare edildiğini görmÜ§tÜr re - ve büyüklerinkinden bambaı· 
bl.ı .. "k unıvcrsıtede, Hnlkevlerinde · k hakk Yu a - bir y)l$ayı, ı olduğunu ne 
sitedek~'-rıısim.yapılacnktır. Üniver- ızaman takdir edeceğiz? Bahusus ne 
le~ v ı tneraaıme Başvekil, Vekil- Bugün 4 iincii sahifemizde: zaman çocuğu ihtiyaç. zevk ve sıh-

n e mebusla • davet edilmişlerdir. 1 Q it batın' e uygun •ekı'lde ,.,ezdırm' ek, ya-
''ektör B C · ı n·1 1 • n a ıncı asrın en y .. 1" h. · emı nı se , profesör 1 b ük ıatmak, eğlendirmek yolunu tuta· 

lha ır Taner, Ordu mebusu Ahmed üy" romancısı cağız? 
leba n T okgö.. hukuk fakültesi ta-! François Rabelais Hem ailelerimizin, hem semtleri-
lı~~· . -.. Snbıh ,!\teş ile ~,,;ızaffer Yazan: iZZET MELiH mizin, hem tehirlerimizin kadrosu 

.. , .. u.,, .. .,. ıiO.)'h.) ccekkıdiı. 11 içinde bizi İşgal edecek mev~uları
.l mızdaa btıılıc .... 

Erkek - Hay tabansız hayf .. 
KadlJl - Affctmi~sin ıen onul~ , 

Belçika 
milli bayramı 

B. Eden Belçikalılara 
hitaben bir nutuk söyledi 

Londra 22 (A.A.) - (B.B.C.)' 
Belı;ikanın milli bayramı münaıebe
tiyle lngiliz Hariciye Na:mı B. Eden 
dün gece Belçika milletine hitahen 
bir .;utuk söylemiştir. 

Nazır oemiştir ki: 

<- O~z sene fasıla ile Belçika 
ayni mukadderata mııruz kalm1Jbr. 
Bu sefer de nihni netice geçen ae
ferkhıin ayni olacaktır. Gccıe hürri
yetinize kavuııncaksınız. Fakat bu 
sefer sulhü kaybetmiyec~ksiniz, da· 
ha emniyetli temellere istinnd etti· 
receğiz.> 

Nazır, kral Leopolddan eitayialo 
bahsetmiştir. 

Belçika Başvekili de bir nutuk 
söyliyereı..: memleketinin nihai zafer
den emiı. olduiunu aöylemi§tiı • 

• 
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1 Diin Geceki Bu. abaEıki Haberler 

Harp tebli~leri 

in f!ili; teblili 
IAıııC!ra 21 (A.A.) - İngiliz hava 

nC'1.areti istihbarat senislnin tebliği: 
IngUiz Jmvn kuvvetleri 7000 tmıilô.to
luk bir sarnıç gemisi daha batırarak 
Juk bir sanııç gemisi daha batırarak 
mım vapurlarının mecmu tonilatosu
nu 55 bine çıkarmışlardır. Evvelce 
avcılnrıınızuı lıücumuna uğrıyan sar
nıc ~emlslnc b!lılhare Blcnhelm bom
b:ırd•m:m tayyarelerimiz Touquet el
vrrınd:ı rnsl:umşlardır. Blenhelm'ler 
hiıcumlannı yapmalı: için vapurun 
direkleri hizasına tadar inmışlcr ,.c 
bombalarını ntmışlardır. Bir bom'Ja 
v:ıp\'nın tam arka lrtsmma isabet 
ederek ~ıddctll bir ınrııiika zcbeblyet 
vermlı>Ur. 
Diğer bir hucum esnasında İngillz 

bombardıman tayyareleri üç cHişman 
t.-ırraresf püskürtmüşler ve bunlardan 
bl:-.- ··en slynh bir duman çıktı~mı 
görmüşlerdir. 

B115hare yapılan bir keş!! esnasın
d!'. <;amıç vnpuıunun Bercksur - Mer 
clvannda karaya oturdu~u ve gemi
nin burun tn.rafının havaya kalkt.ığı 
Ye C'trafına bir petrol tabaknsınm 
yr.yılmakta olduğu görülmüştür. 

Alman tebliği 
llt'r~in 21 (AA ) - Alman ordulnn 

Baııkumnndanlığının tebliği: İngllte
f(;YC' kam mücadelede Alman hava 
kuvvdlerl dün gece İngillz şark sahil
leri nçıklarınC:.ı cemnn 11 bin tonluk 
lkl t caret gtmis!nt ve bir düşman seri 
hücumbotunu batırmışlardır. 

Harp tayynrclcrl İskoçyanın ş:ırk 
ye ingııterenlr. cenubu şarki sahlllc
rlnde liman tesisatım ve yine cenubu 
şarkideki tayy:ıre meydanlannı bom
bardımnn ct.mlıücrdlr. 

Moskova ve 
Leningradda 

vaziyet 
Bu iki yerde hayatin 
elin n~rmal olduğu 

bildiriliyor 

Londra.,21 (A.A.) - Reuter 
ajansının Mosltova hususi muhabirj 
Alexandre Werth, §Unları bildiri
yor: 

Rus devlet merkezine henüz hiç 
bir hava akını yapılmamıştır. Fakat 
ıoıklan karartma hakkındaki nizam
name her zamandan dııha büyük bir 
ihtimamla tatbik edilmektedir. 
Alarm işareti verildiği zaman şehir 
dahilinde bütün seyrüsefer tatil edil
mekte ve herkes sığınaklara iltica 
etmektedir. Moskova. normal man
zarasını hala muhafaza etmektedir. 
Gazetelerin verdiği haberlere göre 
Leningrad da aytn vaziyette bulun
rr.ııktadır. fjlhakilCa Leningradda 
mağazaların her gün muntazaman 
açıldığı ve amelenin fabrikalarda 
istihsali arttırmakla meşgul bulundu
ğu haber Hrilmektedir. 

Moskovadaki büyiik mağazaların 
kfiin bulunduğu meşhur Kuzrıetski 
caddesinde Hitler aleyhinde yapıl
mış bir çok resimler, ilanlar teşhir 
edilmektedir. Bunların içinde yağlı 
boya ile yapılmı~ olan tablolar bile 
vardır. Resimlerin bazılarının altın
da hiciv mahiyetinde mısralar da 
görülmektedir. 

Tablolardan biri 1242 senesinde 
Şimali Afrlkada Alman savruı tay

ynrelerl Tobruk'da İnglllz topçu mev
rllcr!ne ve rıhtımlara mfiess!r surette T euton şövalyelerinin Leningrad ci
bücum etmişlerdir. Hava muharebe- vannda nehirde nasıl boğulduğunu 
leri esnasında üç İngiliz avcı tayyn- tasvir etmektedir. Bu tabloda Al
resı düşiiriilmüstür. man esirlerinin getirildiği ve balık-

İngl1lz tayynrelerlnln dün sab:ı.h er- lann dile gelerek: cBunlar yine hep 
tenden Manş sahiline yaptıkları hü- 0 adamlau dediği görülmektedir. 
cum teşoobüsleri esnasında Alman av _ 
tayyareleri ve hnvıı dafi toplan sekiz Almanların zulmu altında ıztırap çe
düşman tayyaresini, ileri knmkol ge- ken milletleri temsil eden bir çok 
mlleriml?. ve dl~er harp gemileri de tablolar bulunduğu gibi düıiman 
~ İngiliz t.nyynrcsl düşürmüşlerdir. aleyhicıdc çalışan bozguncuların ha-

Inglllz savaş tayyucleri g:ırbt Al- reketlerinin takdirle karşılandığını 
mnnyada bir kaç yere lnfilli.k ~e ynn- gösteren tablolar da ı.·ardır. 
gın bombalan atmışlardır. Sivil halk -----
anısında az znylat olmuştur. Amerikan, İta]yan ve 

Jtalyan te'1liği Alman diplomatları 
Barf'Clone 21 (A.A.) - O.F.i: 50 

Napo]i bombardıman 
edildi 

Roma 21 CA.A.} - İtalyan ordulnn 
tımumi ka.rnrgli.hının 411 numaralı 
tebliği: 21 temmuz geccsl İtalyan 
tnyyarelen, Malta ndnsında kAin Mi
tabba tayyare meydanını bombardı
man etmiıJlerdlr. 

Şimali Afr!kada Tobruk cephemnde 
düşman müfrezeleri tarafından İtal
yan mevzilerine ynkla.şmak ~çln yn
pılmış olan tesebbüsler, süraUe püs
kfütülmüştür. İtalynn ve Alına!} tay
ynrclerl, müstahkem mevkideki ba
tnryalan ve tahkim edilmiş mevzileri 
bombardıman etmişlerdir. Almnn avcı 
tnyyarelerl, Sollum'un şimalinde düş
manın kuvvetli bir nveı tayyn:rclerl 
filosuna hücum ederek Curtıss P. 40 
tipinde üç tayyare düşürme~e mu
Tnrfak olmuşlardır. İngiliz tayynrelc
ı1 Bingazlye knrşı yeni bir akın dalıa 
yapmışlardır. 
Şarki Afrlkada Uolchent mmtata

sında topçu fna.llyetı görülmüştür. 
Diğer mmtatalnrda tebeddüJ yoktur. 

21 temmuz gece.si, düşman tayya
releri Napoll'yi bombardıman etmiş
lerdir. On beş klşl ölmüştür. Bunlar
dan bcşJ tayyarelere ka.rşı müda!nn 
mlllsı 1-nvvetıerlnc mensuptur. YJrmt 
dört yarıı]ı vardır. Halk s:ı.kin dav
rnnnuş ve dlslpllnc riayet etmiştir. 

Fransada 
komünistler 

Paris'de bir hafta içinde 
1200 kişi tevkif edildi 

Londra 21 (A.A.) - O. F. 1.: 
Geçen haf ta Paris· de 1 200 komü
nist tevkif edilmiş, 52 gizli gazete 
meydana çıkanlmış, 300.000 beyan
name ve 200.000 risale imha edil
miştir. 

Darlan'ın vermiş oldui:'ll bir emir
le S•. Nazaire, St. Malo, Villeneuv 
ve S.. Ceorges belediye reisleri az
ledilınişle ·dir. Bunlnr bir müddet• 
tenbLıi sol cenah lehine yapmakta 
olduklan f~nliyet dolayısile nezaret 
ahnda bulunmakta idiler. St. Ceor
gC3 belediy..: reisi on sekiz ay hapse 
mahhim olmu:ıtur. 

General de GauUe 
Kahire de 

Knhire 21 (AA.) Hür 

Amerikan diplomatı dün ıı.kşam İtnl
yadnn Barcelonc'a gelmiştir. Amcrl
kaın diplomatlan ~rın Llzbor.'a, ora
dan da Ameriknya hareket edecekler
dir. Almanyadaki Ameriknn diplomat· 
lan inın yolile Porteklze gidecekler
dir. Ge~k İtaıyadan gerekse Alman
ya.dan ayrılan Amerikan dlplomatıa
n, Alman ve İt.:ılynn diplomaUannı 
Am.erlkadan gc.tlrmektc olan West 
PoJnt vapurlle vatnnlnnna di:inccek
Jerdlr. 

inhisarlar Vekili Karsta 
Kars 21 (A.A.) - Gümrük ve İnhi

sarlar Veklll B. Raif Karadeniz bera
berinde gümrük muhafaza kumanda
nı general Lfıtli Karapınar ve mai
yetleri oldutru hnldc dün Kagızman
dan buraya gelml§ vall ve Belediye 
erkdnı tarafından kal'Şllnnmıştır. 

Tren ücretleri 
· Yüzde beş niabetinde 

arthrılıyor 

Ankaradan gelen bir habere göre 
1 S ağustostan itibaren uenlerde 
yolcu ve eşya tarife ücretleri yüzde 
bq arttırılacaktır. Banliyö trenleri 
ile zahire tarifesi bundan hariçtir. 

Dahi]iye Vekili Yal ovada 
Şehr1ml7.de bulunmakta olan Dahi

liye Vekili B. Fn1k Öztrak bir kaç gün 
1stlrahat etmeıc üzere dün Yalovaya 
gltml§t.lr. 

Muğlada zelzele 
Muğla 21 (A.A.) - Bugün burada 

birisi 1.30 da. dilerlerl de 11.SO Te onu 
takJb eden dültalarda olmak üzere 
ıı.ltı yersarsmbm olmuştur. Bunlardan 
tık üç yersannntıS'l şlddeUi olmuştur. 
Hasar yoktur. ---
yeni İngiliz İstihbarat 

Nazin 
l.-0ndra 21 <A.A.) - Yeni Lstlhba;rat 

Nnzın B. Brenda.n Bracken, Başvekil 
Churchlll· De senelerden beri beraber 
ço.Iışmış bir adamdır. B. Churchlll 
Bahriye Nazırlığı yapt.ığı zamanlar B. 
Brack~ onun hususi kAUpllğlnl yap
mıştır. Londrıı. mebusu olan yenl is
tihbarat Nazın Irlandalı olup bir 
Londra gnzeteslnln sahlbl bulunduğu 
gibi haftalık Economlst mccmu:ısının 
da mtidürüdür. 

Suriyede örfi it!.:ne mi 
ilin edildi 

F ranspJar lıderi gencrnl 
dün Kahire\<·e r.elmi tir. 

Rerlin 21 CA.A.) - D.N.B.: Londrn 
de Gnulle rndyosu, general Wllson'un Suriyede 

örfi idare illin ettiğini bildirmektedir. 

Memleketlerine dönen 
Moskovadaki elçiler 

Romanya, Macaristan ve Slovak 
elçilerile 322 kişilik Alman 
kafilesi Edirneden geçtiler 

Edime 21 (A.A.) - Bu sabah saat 
10 da memleketlerine dönmekte olan 
Romanya, ·Macaristan ve Slovakyanın 
Moskovada!i elçllerile refikalan Edir
ncye gelmişlerdir. Mls:ı.füler şehir 

ll'ethalln.de vilayet namına karşılan
mış ve izaz chmmuş ve gösterdikleri 
nrzu üzerine Sultan Selim camllnl 
ge::mlşlerdlr. Bunlarla. birlikte 322 ti-

Bulgar nazır

ları Romada 

Kral tarafından kabul 
edildiler, görüşmeler 

başladı 
- ~·~ -

Roma 21 (A.A.) - O.FJ.: Bul
gar Başvekili ile Hariciye Nazırı bu
raya muvasalatlannı müteakıo kont 
Ciano ile görüşmüşlerdir. Bulgar 
Nazırları, müteakiben Quirinal sa· 
rayına gitmişler ve orada kral-im
parator tarafından kabul edilerek 
müşarünileyh ile dostane bir müla
kat yapmışlardır. 

Bundan sonra Bulgar Nazırları, 
Düçe ile görüşmek üzere Venedik 
sarayına gitmişlerdır. Buradaki gö
rüşme saat 1 1 de başlamıştır. 

Roma 21 (A.AJ - Romadn bulWlan 
Bulgur namrlan bugün saat 13 radde
lerlnde saraya gldercı1t kral tarafın
dan şereflerine verilen ziyarette hazır 
bultmmuşlaxdır. 

İtalyanın nüfusu 
Bent 21 (A.A.) - Ofi: Roma·

dan lsviçre Telgraf ajansına bildiri
liyor: 31 haziran 1941 tarihinde 
halyanın 98 vilayetinin nüfusu 
45,209,937 Jcjşiye baliğ bulunuyor
du. 

"V., Ordusu 
Albay Britton: «Muaz

zam ordu Avrupanın 
öbür ucuna kadar 
yayıldı» diyor 

~ilik blr Alm'lll kafilesi de buraya gel
ml§Ur. Gerek '"elçiler ve gerek diğer 
m.lsnrtrler kısa bir tevakkuftan sonra 
otobüsler ve hususi otomoblllerle Ka-
~ıkale hududumuza doğru yollarına 
devam etmişlerdir. Elçiler, kendileri
ne karşı gösterilen hüsnü muameleden 
dolayı bilhassa beyanı memnuniyet 
cyleml~erd lr. 

Giresun' da 
bir kaza 

Bir komiser muavını 
boğuldu, beş yolcu 

yaralandı 

Giresun 21 (A.A.) - Evvelki 
gün burada bir komiser muavininin 
ölümü ve biri ağır d:ğerleri hafif ol
mak üzere beş yolcunun yaralanma· 
siyle neticelenen bir otomobil kaza
sı olmuştur. 

Terfian Trabzona gitmekte olan 
Talat Selçuk adında bir komiser mu
avini bindiği vapurun limanımızda
ki tevakkufundan bilistifade burada 
bulunmakta olan akrabasını görmek 
için şehre ı;ıkmıştır. 

Talat Selçuk, gecikme neticesi 
olarak içinde ailesinin de bulundu
ğu vapuru kaçırdığını görünce va· 
pura Tireboluda yetişmek için diğer 
be~ yolcu ile bir otomobile binerek 
yola çıkmıştır. 

Otomobil Ciresundan hareketin
den sonra boraya 21 kilometre me
safedeki bir 1'öpri.iden uçmuş ve bu 
kaza neticesinde Talilt Selçuk boğul
muş ve diğer yolculardan biri ağır 
olmak üzere yaralanmışlardır. Talat 
Selçuiiun cenazed dün valinin huzu
runda ve daireler erkiını ile polis 
memurları tarafından kaldırılmıştır. 

Japon kabinesi 

Yüksek kumanda heyetile 
hükumet arasinda sıkı bir 

i~birliği zaruretinden 
bahsediliyor 

Londra 21 {A.A.) - Bütün Avru- Tokyo 21 (A.A.) _ !).N.B 
p:ı.dn <V) mücadelesine tam bir mu- Yeni Konoye kabinesi bugün ilk de
\'nffaklyetJe devam edilmektedir. 

Albay Britt.on gece yansı Avrupa fa olarak yüksek askeri ve bahri lu· 
memleketıertne hitaben radyoda ver- mandanlarla müşterek bir topla:ıtı 
dlı;i bir nutukta deml.ştlr ti: yapmıotır. Bu hususta neşredilen 
.Nazı Almanyaya kal'Ş'l seferberllk tebliğ, yüksek kumuıda heyeti ile 

taınamile muvaffak olmuştur. Elde hülrumet arasında sıkı bir i§birliği 
edilen neticeler iimldlerln fevkinde zaruretinden bahsetmektedir. İdct• 

Aolmuştur. Şbi~ııdl mudazznmöbu-brlrucournd~ renin ve askeri kuvvetlerin f aali>·et 
vrupanm .r ucun an " 1 · d h · d · 

kndar yayılmış bulunmaktadır. Al- ve gayret en aras~n. a a engı. aıma 
manlar ne tarafa dönmek liizım gel- muhafaza etmek ıçın bu kabı! kon
dlğlnl kestiremediklerinden şaşırmış- feranslar aık sık yapılacaktır. 
Jar ve ürlcnüşlerdlr.ı . imparator birbiri arkasından har· 

Capetown 21 (A.A.> - Inglliz (V) biye ve bahriye nazırlarını, başvc
zafer hareketi dün cenubi Afrlkada kili, dahiliye nazırını ve devlet na· 
ani tezahürata vesile olmuş ve bu zn- zırlarından B. Suzuki ile B. Hira'1u· 
fer remzi memleketin her tarafına k b 1 . . B "J"k ı 
yayılmıştır mayı a u ctmıştır. u mu ıı at ar 

Joh:ı.nnsburg'dakl askerler Ik\ hakkında henüz hiçbir şey biHnmc-
parmaklannı açmak surctllc <V) sc- mektedir. 
lamını kabul etmişlerdir. Remz tebe- Japon hariciye erkani 
~lrle. Capet.own garajlnn duvnılanna, ... • • • 
otobhslere, trenlere ve otomobillere arasında degışıklık 

ya~ıı1:1~rc~~r. <v> harfi şeklinde 2000 yapılacak . 
rozet satarak hasılatmı as1cerl klübe Tokyo 2 f (A.A.) - Domeı 
tcberrü etmiştir. ajansına göre, hariciye nazırı amiral 

Amerikada Toyodanın hariciye müdürleri ile 
Nevyork 21 (A.A.) _ eİnglltercye görüştükten sonra b~gün vey~ yarın 

Koli. lmılnl ıa.,ıyan yardmı tP~kllfıtı beyanatta bulunacagı zannedı1melc
derhal İnglJ!zler lehine bir cVı mücn- teclir. 
delest açmıştır. eVı remzi memleketin 
her tarafında. tlfınlard:ı, kartlarda, 
pencel"t'lerde ve yakalarda gOOükccek
tlr. Hasılatı 'Y&.rdtm. sandığına. ald ol
mak bere cV• şeklinde rozcUer satı
lacaktır. 
TanınmıQ iki Amerikan mu.siklşlnası 

bir cVı zafer marşa be.stelemlşlerdlr. 
Bu marş ıİnglltere ebedidir. marşını 
piyasaya çıkaran tAbl tarafından bas
tmlacaktır. 

Bundan böyl" İnglltereye gönderile
cek elbise pakcUerlnfn h~pslne cVı 
harfi konulacaktır. 

Yeni kahve tevziati 
Ankara 21 {Telefonla) - ikinci 

jki aylık kahve ihtiyacını temin için 
Ticaret Vekaleti 1O,000 küsur çu· 
val kahveyi vilayetlere dnğıtmo.ğo. 
knrar vermiştir. Kahvelerin bugün
lerde tevzüne başlanacaktır. 

Köstencede bir komünist 
idam edildi 

Bükrq 2 1 (A.A.) - Bir komü
ıüst Köstencede idam edilmiftir. Bu 
komünist 1938 d~ komünist faaliye
ti yüzünden 6 ay hapse mahkum 
edilmİ§ti. 22 haziranda düşman tay
yarelerinin Köstence elektrik fabri
kasını daha İyi görebilmeleri ıçm 
alarm halinde fabrika tenviratının 
söndürülmemesi için dört arkadaşı 
nezdinde teşebbüste bulunmuştur. 

Almanyanin Paraguay 
elçisi öldü 

Assomptİon 21 (A.A.) Al· 
manyanın Paraguay elçisi doktor 
Hans Knrl Buesimg dün akşam füc
eten ölmü:ıtür. Elçi 62 yaşıntln idi. 

Şark 

cephesindeki 
muharebeler 

İngiliz gazeteleri 
Sovyet mukavemetinin 

arttığını yazıyorlar 

Londra 21 (A.A.) - Daily 
T elegraph gazetesi, askeri muharri
rinin bir makalesini neşretmektedir. 
Bu makalede ezcümle şöyle denil
mektedir: 

cAlmanlar bundan on gün evvel 
Leningrad' an pek yakında düşece
ğini iddiu etmişlerse de bugün vazi
yet az çok istikrar kesbetmiş görü
nüyor. Almanlar Pskora girmişler, 
fakat oıadf\ durmak mecburiyetinde 
kalmışlardır. Büyük mikyasta yapıl
dığı anlaşılan deniz seferi tam bir 
hezimetle neticelenmiştir. 50 gemi 
ya batmı. ya hasara uğramııı veya· 
hut firar etmiştir. 

Baltık eyaletlerinin vaziyeti büs
bütün garib bir manzara arzctmek
tedir. Bugü, ne Letonya ne de Es
tonyn tnmamile Almanların elinde 
b:ılunmu;or Filhakika sahillere yer
leştirilmiş olan toplarla tayyareler 
deniz seferinin hezimetinde büyük 
bir rol oynrmışlardır. Gemiler Riga 
körfez.ine girerken sahildeki batar
yalar bunların üzerine müthiş bir 
ateş açmıştır. 

Almnplar merkez cephesinde da
ha büyük terakkiler elde etmişlerdir. 
Fakat tNırruzun ilk on beş günü 
zarfındaki sürate nazaran son on beş 
gün esl'asında'·i sürat günde 30 kilo
metre kadar a7.almış bulunmaktadır. 
Bı.. da Rus mukavemetinin kıymetini 
gösterir. M:::ıgilef ile Vjtebsk arasın
daki rnıntaka artık Rusların elind~ 
bulunmu: o• Fakat mühim Rus l:uv
vetlerinin buradaki çıkıntının şima• 
line ve cem:buna yaptıkları tazyik 
kendi:ıi gittikçe daha ziyade hisset
tirmektedir Rusların ciddi bir mu· 
kabil taarruz yapabilmeleri ıçın 
muk azi bütün unsurlar mevcut bu
lunmaktadır. Ricat esnasında Ruı.

ların yaptığı mukabil hücumlar her 
ne kadar şiddetlenmiş bulunuyorsa 
d~ şimdiye kadar Ruslar büyük mik
J asta bi- rr.ukabil taarruza ı:ı-eçme· 
mişl.:rdir. Öyle anlaşılıyor ki Ruslar 
Alman taarruzunun yıpranmasını 
beklemektedirler. 

Asıl ırühim olan nokta Rusların 
UZU('I müc:ldd yorgunluğa tahammül 
edebilmeleridir. Rusların Atmanlar
d;. n d<thr mijtehammil olduklarını 
gösteren deliller günden güne çoğal
maktadır.> 

Times g~zetesi de şöyle diyor: 
cAncak bir ayda tamamlanabile

ceği tahmin edilmiş olan Rus sefer
berliğinin sena ermek üzere bulun
duğunu gösteren bir çok emareler 
vardır. Rusların henüz cepheye sevk
edilmemiş tam techizatlı muazzam 
ihtiyat hvvttlerine malik bulunduk· 
Jnrına şüph,.. yoktur.> 

lngiliz kabinesi 
Azası arasında bazı 
değişiklikler oldu 

Londra 21 (A.A.) - Kabinede 
ve diğer bazı makamlarda şu deği· 
şiklilder yapıldığı resmen bildiril
mektedir: B. Butler Maarif, Bren
dan Bracken İstihbarat Naz.ırlığına 
u yin edilmişlerdir. Lancaster dü
kalığı şansölyeliğine tayin edilen B. 
Duff Coopcr harp kabinesi namına 
vaziyeti teakik etmek üzere Uzak 
Şarka hareket edecektir. B. Coopcr 
siyasi, askeri ve idari muhtelif ln
giliz makamlarının çalışmalarını te· 
lif etmeğe memur edilmiştir. Sabılt 
İstihbarat Nazırı bu iş birliğinin ve 
iatişarelerin daha müessir bir auret
te nasıl yapılabileceği hakkında 
harp kabinesine bir rapor verecektir. 

Lord Hankey Hazine Nazırlığına, 
B. B. K. Law hariciye müsteşulığı
na ·tayin edilmişlerdir. B. K. San
dys Harbiy Nezareti maliye müste
§arlığına getirilmiştir. 

B. Thurtle İstihbarat Nezareti 
müsteşarlığına, B. Rams Botham iş· 
sizlere yardım ofisi reisliğine tayin 
olunmuş ve kendisine asalet ünvanı 
tevcih edilmiştir. B. Harold Nic
holsor.:, British Broadcasting reisli· 
ğine, albay \Vatt Başvekilin parla
mento hususi katipliğine getirilmiş
lerdir. 

Sir Hugh Seely Hava Nezareti 
müsteşar muavinliğine, yüzbaşı Bnl
four ile mebuslardan Tom Williams 
da meclisi has aznlıklanna tavin edil· 
mi;ilerdir. -

Propaganda var, 
propagandacık var! 

Ali - Sağda propagaııd" 
aold:ı propaganda ... Dünya P~0 

pagan da ile doldu ... İnsan ıT 
Jağını tıkamalı ... 

Veli - Bazan da açmalı· · 
Yalnız kulağını değil, ağzını d•··· 

- Ne gibn ... 
- Prc.pagandanın ecn~b~ 

ve zararlısı olduğu gibi, rnıll 
1 

ve faydalıs: da vardır, Alil )!, 
bu son urcu için bir misal: -r 

·tB!lanuf bonoları... Bunlar, fJ• 
ldr ve zengin her vatandaşın .ı.
bileceğ: gibi tertiplenmiı ... Şi.dl' 
di mesele mevcudiyetler!ni her' 
kese duyurmak, ev5af ve (aycJ
lannı halka i"·icc anlatmak, bııfl" 

" • İ" 
lan bol bol satın aldırmak J~k 
uğra§mak... Gazetelerde biiy....
büyük ilanlar çıkıyor. Bunlıırd; 
ki tafsilatı dikkatle okuynr• ' 
kiri: çıkını olan bi,iyük teyze)~' 
ycthut paratını ağaç dibine $tı;h 
men ahçıl.>aşıya, me!le)eyi iı• 
etmeli. .. Böylece hem onlıat .. 
hem Türk ordusuna hizmet el• 
miş oluruz... Çünkü ptopagaP
danın böylesi cDoğru, milli ~e 
her cihetçe istifadeli olnndır~ı: 

Alİ"fll' 

B. Churchill'if1 
Yunan kra11ns 

• 
mesaJı 

Kral George'lin cenubi 
Afrikadan İngiltereYe 
gelmesi muhtemeldit 

Lcndra 21 <A.A.) - B. Churc~IU; 
rafından Yuncn kralı Jorj'n ~öJldgbl' 
len bir mesajdan anla.,ıldığın:ı rtf' 
kralın cenubi Afrlkadan · ing!ltt 
gclmesl muhtemeldir. ıııl'. 

B. ChurchlU. Etenler kralının bl' 
nevi kuvveti hakkında duyduğu J 
ı-anlığı. izhar eıtıkten sonra rnesD 
d:ı diyor kl: r'' 

«Muzaffer olmak veya ölmek ıt• t 
nnı vermiş olan İngııteredc sit"1ır' hararetli hüsnü kabul gösterııece!C 'fllt' 

Yunan kralı da Church11l'e şu 
sajı göndermlşUr: • 

.-Sizi ve İnclltercdckI diğer bir ~ 
dostlarımı göreceğimi ı.annedıyorUfıl" 

Inglliz Hnric!ye Nazın B. Edeli ,.cıı· 
nan Başvekili B. Çuderos'a gönd~, 
!:'i bir mesajd:-.. kendlslle yakınc'O ıııılf 
dradn göriişmcl~ arzusunu izhar e~, 
ve bu göriişıncrle müşterek ııarP .111d' 
rctlerlnln idamest için alınacnl< c 
temmlm tedbirlerin müz::UterC' cdllt 
ğlne telmih etml.ştlr. t J' 

B. Çuderos verdiği cevnpta bU 0 ~ 111~ memnuniyetle knl'Ş'llndığını bil 
mlştir. -----

d·ıe' Bulgaristanda yahu ı 
hakkında kararlar 

·1111 
Sofya 21 (A.A.) - Stefani ll~J 

sından: Bir kararname, aslen Yııi,ıd' 
olan eşhasın tediye mecburi~e.t tel' 
bulundukları verginin yüzdesını Y' 
bit etmektedir. Baba veya anıııı lı' 
hudi olan eşhas, Yahudi adddııt' 
mektedir. Yahudiler, malik ol. jj( 
lan emval ve ~minkin kıymeti.~ 

d'"• lr milyon levayı tecavüz etme ıS\t11rı 
dinle yüzde yirmi ve bu J1l1 •• d' 
mütecaviz olması halinde de Y~,e 
yirmi bef nisbetinde vergi .~ 1' -
edeceklerdir. Kıymetleri iki yuı Jell 
levadan aşağı emlak vergiler 
muaftır. if' 

Bu kararname, ahiren Buls111
el' 

tana ilhak edilmiş olan arazide ~J
kun bulunan Yahudilere de '" 
d~ . 

Alman -Hı;vat görüt111~ 
.Şark ~f'phesinde bir mah:ıt: 21 ~rı 

A.l - Alman Hariciye Nazırı ıı: .. ırıl 
öğle üzeri Hırvat devlet relst xnu ı<~' 
ve Milli müdafaa Nazın marcşııl 
ternlk'i kabul eylemiştir. 

ile demeli? 
l' 

Bay Halid Fahri, tercürnt: di' 
tiği bir hikayeye cmuhibbe' .,.. 
ye serlevhr. koymuş. Zan_n1~~e
ca, catııku. cmuhibbe> gıbı ~i
limeler, F ecriati" den beri ~ ıe 
mi~. terkedilmiştir. Hele bof ıı 
pek. göze çarpan yerlere of! 

11 

yazmamalı. 

«Muhibbe> • 
dememelı; 

ııf' 
c:Arkadnş kadın>, ckndıo et 

kadaş> yahut buna yakın bir G 

demeli! 
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~KŞAMDAN AKŞAMA 

Kimlerin elini 
öpmeli? 

j • ) llJBir ç:arp•.ciaJI 

~_ ................................................................. _..._ lstanbulda dam 

Birlikte okuyalım: 
«Kİınl-:- ı· .. ..1.. ? 

ihtikarla 
mücadele 

lmrall adası 
- ... e ı opu ur 

• Ananın, ha.banın· bü·--:1- anne-
nın. b.. ük' • ,. ........ 
... uy babanın; balanın amca· 
... n tey • • 
lar 'kad zenın. dayının ve ailede bun· 
Öpül" ar Y&4lı olan kimselerin elleri 

iki tacir le bir bakkal 
adliyeye verildi 

Cenuba bakan ·kısımda bir sanator
yom inşa edilmesi düşünülüyor 

ur. 

il!':ılardan . b-.ka, yqı üerlem.if 
on) anılarıle tanıtıldığı zaman, 

aran da hürmetle el' •• ül' .. y ı op ur. 
evli abana ınuqeret usullerine ıröre 

.. "•danın eli öpülür. [1] 
Turk oe · . d . 

hlQ l' . .. mayetın e, her evlı kadı· 
.._:::;ı oprnek adeti henüz her aile 
la" • Y•Yılrnamıtlır. Öpülürse 
tıc1'a"':l ve nezaket icaplanna riayet 
• ltUf olur. Öpülmediii takdirde 
ile kuıur ve nezaketsizlik sayılmaz.» 

B .,,.,,.,, 

Fint mllra.ka.be komisyonu dün ö~
leden sonra toplanarak bazı lhtlkA.r 
vakalnnnı karara bağlamış ve suçlu
ları adllyeye tesllm etmiştir. Bunlar
dan Nlkola bisiklet 1htl.kft.nndan suç· 
ludur. Kendlsl 50 Ura üzerinden fatu
rasını aldıRt beher bisikleti 75 11.ra.ya 
satm~ır. Bu suretle 11 bisikletten 
550 lira yerine 792,5 lira almıştır. 

Bundan başka Galatada bir mües
sese kıymeti 6 lira olan merdiven oto· 
matlğlnl 25 liraya satarak lhtıkAr 
yapmaktan, bir bakkal da. şeker 1ht1-
kanndan adliyeye verilmişlerdir. 

Kilo ile satılan odun 
fiatleri 

f mrab adasında ic;ke-le ve binalar 

Fab~~~ırları arkadqınuz lıkender 
hlıza ın Sertelli'ınin cÇocuklan· 
_ rnil~uaıeı:et dersleri• ismile 
hazırı 1 terbıye sistemlerine göre 
fefik ıy~ak. - nevettiği 228 aahi
hifea• z~if kıtabm gelifi g\izel bir sa• 
c~ e okuyoruz. Bu eser de ço• 
Jatrod ailede, okulda, sokakta. ti· 
1'et a, ~ükkinda, ilh, nasal hare
~ ebnesı. lazım geldiği, böyle kü
uıu v~-~azıp habisler halinde, uzun 

n tUUalılrnaktadır. 

Mürakabe komisyonu oduncıı dük· 
kAnlarmda kllo ile satılan odun ttat
lerlnl te.ııııt etmlştlr. Yeni narha göre 
bir kllo odun perakende olarak 100 
paraya satılacaktır. 

Nebati yağ 
Adliye Veklli B. Hasan Mene-f meşgul olmuş, bu sırada VaU dok

mencioğlunun tmralı adasını zl- tor B. Lt1tfi Kırdar da adliyeye 

yaret ettiğini yazmıştık. Vekil gelerek Vekili ziyaret etmiştir. 

ş· *** teın~~iye lc~dar. ~ağda ıolda mü- Yer fistiği ve keten· 
adada bir gün bir gece kalmış, Adliye Veklllnln çarşamba ak-
her tarafı gezmiş, mahkt1mların 

la,rn~• Yen foyle bır tenkitle kartı· 
-taydık: zeriyatı çok artti 

calışma şeklini redkik etmiştir. şamı Ankaraya dönmesi muhte-

Vekil gördüklerinden memnun meldir. 
liğ~;:,;Nedir bu yeni neılin bobstil-

Memleketl.mlzde nebati yağ lstlhs:ı.-

olmuştur. ~, ___________ ., 

)
Bu, (aylan terbiye) manasına 

re en en • d' • evv 1 d Yenı ta ırdU". Fakat daha 
ki e • e, Rençlerimizin adab ve er-

na nayet et d'•' • il . dad b' me •Rını erı sürerek 
Sa ır, feryad iki yanar, yakaladık. 

1'-· ?arım tarnamile haklı de:::.:1:_ 
•u cıhetten: xu=. 

iil 1 
- Cocuklarımız terbiyeli de

r-U:e• ondan mesul biziz; daha doğ· 
• u tarkhlıktan garplılıg"a d .. 

Çırdi"• · .. • • ogru ge. 
gırnız mutemadı ıatihale] d' 

2 Ç er ır. 

11\.tı günden giıne artmaktadır. Bun- İmralı adasında mahk(\mlann 
dar. is - 20 sene evvel her yıl 200 va- ti ı 1 
gon yer fıstığı ithal edilmekte idi bir kısmı ziraa e meşgu o uyor. 
Zeriyatının bizde de başlaması üzeri- Adada buğday, yulaf, arpa, ka
ne şimdi mühim mlkdarda m.ıı.hsul vun karpuz bilhasa soğan yetiş· 
eldıe ediliyor. Yer fısnığı zlra:ıtl o ka- ' ' 
dar ilerlemiştir kl son seneler zarfında tirilmekte ve bunların ihtiyaçtan 
senede 2000 vagon kadar ihracata fazlası satılmaktadır. Mahktımla· 
b:ışl~nmıştır. nn bir kısmı atelyelerde çalışıyor. 

Yuzde '60 yağı ihtiva eden bu mad- k 
delerden daha ziyade istifade etmek Atelyeler arasında dokumncılı , 
Içln nebati yal? fa.brlkalannın arttınl- marangozluk, demircilik, kundu-
mn.cıı icab ediyor. Bundan başka keten · l ber zerlyatı da fnılalnşmıştır. Bunların racılık, terzllık kısım an ve -
tohumlarından yağ ıstlhsali ~in !ab· ber atelyesi vardır. Atelyelerdcki 
rlknlnr takviye edilmektedir . çalışma hakkında bir fikir ver-

den ~ :._cuklarımız, bizlerin eski
uKumuz tarzda terb' 1. salardı • d'k' • ıye ı ol· 

hail k ••,m ı ınden bile feci bir 
c arfı ll$mıs bulunurduk 

Zira E k' H• • İhtiyar dilenci kadının mek için günde 900 metre kumaş 
L• • « s ı zaman terb' • • dokunduğunu söylemek kafidir. 
ıJlr tara.Fa 11.1" ıyt!$ı» nın k J • h k • 
Liye. id·' ~ u~erret surette iyi ter- at ı mu a emesı Mahkumlar gıdalarından başka 
da kuru~· .~rçı.; fakat diğer tarafı Blr müddet evvel Sultanııhmedd:? giyeceklerini, çamA~ırlannı, ya-
lev • u .vustaı mahiyetteydi: Kö-ı yıkılnn hnplshnne binası enkazı ııra- ~ 
el arı, ~aıyetvari, divan durmak, sında yetmiş yaşlarında blr dilenci kn· tak çarşaflapnı kendileri doku· 
1 etek opmek kıı.ndill' t 1 dını, koynundaki on lkl lira parasını yorlar. Hükumet evvelce İmralı 
amak; boy0u • bük .. k 1 ~anna sa· alnbllmek lçln bıçakla bo~a1Iıyarak 

lum durmak· u : rnaz um maz· öldüren Remzinin muhakemesine ağır hapishanesi için bir mütedavil 1 
lokma.smı t 'r ensesıne vurulunca ceza mahkemesinde devn.m edilmiştir. sermaye koymuştu. Bu sermaye 
dili Yok t cı;,.'m . etmek; ağzı var, Remzi, tevkifhanede mevkuf bulun- ile Mer idare edilmekt h 1 
el'ed b er •v~ı; «El'emrü fevk duğu sırada, bir takım cinnet alalını .. e ve er 
ler e O» ~e .. hiyesi !... Menfur ey· göstermek istem~, bunun üzerine sene 20 • 30 bin lira varidat faz· 
«a."t·!l_ zerınde durursak d-L' müşahede altına alınmıştı. lası hükumete devrolunmaktadır. 

n •Ka» tcrb. 1 • o.na ne 1 
düliilah ~e er çıkar ki, elham- Muhakemenin dünkü celsesinde Adliye Vekili ziyaretinde mü· 
rılrn ' çocu uarımızın hundan a Remzi mahkemeye getirilmiş, tLbbı . 1 

Karilerimizin 
mektuplan 

Adetlerimiz arasına 
karışması İcab eden 

bir usul 

Uınumt btr mahalle, mesclô. nla
turka saz bulunan blr gazinoyu 
gidip kuş bakışı lle etrafa nazar 
atarsanız, gazinonun yan boş ol
duğunu görürsünüz. Fakat dola
şınca yer bulam~ınız. Çünkü her 
dört kişilik masada !arnza. b\r 
kişl oturmuştur. Orası meşgul ad
dedlllr. Halbuki Avrupada, blr alle 
tarafından evvelce tutulmamış 
masalar. müstesna olm.nk üzere, 
faraza üç klşntk bir allenln otur
duğu bir mns:ının dördilncft san
dalyesine seUı.m vererek bir yaban
cı oturabilir. Hiç klınse bundan 
dolayı gücenmez. Neticede hangi 
ta.raf evvel kalkarsa gene diğerle
rine selA.m vererek çekilir. Halbuki 
bizde başkasının bulunduğu blr 
yere yn.ba.ncının gelmesı eniz 
görülmüyor. Şayet zaruret sebebl
le oturulsa da dargın gibi sellı.m
sııı. .. Böyle nhvaldc ev\•elce orayı 
işgal edenin bunu kendlsine ha· 
karet telakki etmesi bile vnrlddlr. 

Sirkeci· 
Beyazıt 

Tramvay caddesi tram· 
vay idaresi tarafından 

asfalta çevrilecek 
I 

İstanbul trnmvay, elektrik ve tünel 
idareleri umum mfidürlUğii bütçesin
de, ·tramvay hatları şebek.esinin tev
sll içln iki milyon liralık tahsisat var· 
dır. Fakat ld:ı.renin ellnd~ trıunvny 
hattı vesaire mn.Izeme mevcud olma
dığından şebekenin tevsil lmklı.nsız 
görülmektedir. Yalnız ldnre elinde 
mevcud malzeme lle tramvay şebeke
sinin bazı kısımlarmı truntr ve takv1· 
ye edecektir. 

Bu itibarla elde mevcud 2 mJlyon 
llr:ı sermayenin tramvay güzergA.hı 
otan büyük cnddelerln asfaltlanma· 
sına tahsisi düşünülmektedir. Esasen 
tramvay idaresi tallnıatnamesı t.rnm
vay güzergahı olan nnn caddelerin as
faltlanması l.şlnl idare bütçesine tnh· 
mll etmektedir. Tramvay idaresi tnra· 
fmdan bu sene o.statta tahvlll dUşfi· 
nülen caddelerin en mühlmml Sirke
ciden Beyazıda imtldad eden caddedir. 

Kahve tevzii 
Serbeı satışa tahsis edi

len kahve miktarı 
arttırılacak 

·rıcaret VekAletl istanbulun ağustos 
ve eylül aylan için knhve ihtiyacını 
tesblt etmlşt.lr. Bu itibarla önümüzde
ki iki ay içinde İstanbul vllflyetl em· 
rlne 1500 çuv.:ıl kahve verilecektir. 
ViU\yet bu 1'-'lhvelerln tenlatını bu· 
gün mevcud s~..em dahilinde yapa· 
caktır. 

Diğer taraftan iki kurukahveclde 
ve vllrıyetln kontrolu altında yapılan 
serbes kahve satıştan lyl netice ver
mşltır. VilAyet bu neticeyi nazan iti· 
bara alarak seı.ıbes kahve satışlannı 
daha fazla gcnlşletmeğe \tarar ver· 
mlştir. Serbes satı.şiara tahsis olunan 
ko.hve mlkdnrı arttınlacaktır. 

KÜÇÜK HABERLER 
* Geçen plll'.:ı.rtesl gecesi Eyüpte 

Uç Şeh!Uer mı:ı.hnllesinde komşusu 
Kudsiyi btr tavuk yüzünden öJdüren 
Velinin muhakemesine dün birinci 
ağır ceza mahkemesinde devam edll
ml.ştlr. Velinin veklll bazı miidafna 
şahidlerlnln dinlenmesini lstedıeı el· 
betle, muhakeme bunlann celbi ka· 
rarile talik edilmiştir. 

hayatı 

lstanbulur. bazı semtleri bu ya· 
kanlarda Nevyorka benzedi. Belki 
İçinizden: «Ne münasebet?» diye
ceksiniz. Likiıı Yeni dünyanın bu 
en kalabalık tebrinde bir: «Dam 
bayatı» vardır. Birçok binaların 
damlarmda ıuvareler verilir, gece 
eğlenceleri tertip olmıur. Yine dam· 
larda bahçeler, havuzlar görününüz.. 

Meseli. R. C. A. binalarından 
birinde Y &kın Şarktaki Amerikan 
kollejlerinin umumi müdürü olan 
miater Staube'in penceresinden bak
bnız mı? Karııki damda bir Çin 
bahçesinde bir talanı insanlarm 
oturup eğlendiklerini seyredersiniz. 

Nevyorklu için «Dam• çok kıy· 
metli bir yerdir. Çünkü orada ana 
pek pahalıdD' ve damda ıebze, do
mates ve patlıcan ye1İ4tirenler bile 
vardır. 

Şimdi lstanbulun mesıeLi Laleli ve 
Beyazıd semtlerinde de adeta bir 
dam hayah b-.ladı. 

V akia bazı cenup vilayetlerimiz· 
de de geceleri damlarda yatılır. Fa
kat lstanbuldaki dam hayatı asri· 
lik bakunmdan daha :zjyade Ney. 
yorku habrlabyor. 

Lileliden Yeni.kapıya doğru İnen 
seddin üzerinde yeni yapılan he
men bütün aparbmanlann üzerleıi 
tarasa oluak bırakılmQ. •• 

Bu semtlerde eğer civarınızda 
birçok yeri bina varsa gece pence
reden bll$11ıızı çıkardığınız zaman 
göreceğiniz manzara qağı yukan 
f(iyledir: 

Karııki apartımanın damında 
ampuller yanıyor. Radyo kurulmuı. 
Kalın kaim bir erkek sesi acayip bir 
şark. tuttunn04. Gençler çift çift 
danı ediyorlar ... 

Yanındaki en küçük binanın mİ· 
nimini tarasasında bir aile küçük 
hir hasır masa çıkardıklan taraıada 
yemek yiyorlar. llk umanlar bu 
aile etra~an RÖrülmemesi İçin bal· 
kona teller ~ererek perde çeker· 
lerdi. Faka~ artık herkes birbirine 
alıflığı İçin huna lüzum görülmüyor. 

Ayni boyda olan apartımanlann 
yanyana tarasalarda birbirleriyle 
konuşan aileler: 

- Bahçede ne filim va.r ... 
Yalnız iki Üç ay için açılan açık 

hava sinemasını kas&diyOf'lar. 
- Bahçede mi?.. Romeu Jul· 

yet •.. Normn Şererin ••• 
- Aaa ... Gördüm ben onu .. 
- Y.uzum gramofona fU Bala-

layka plaRı ı bir daha koyunuz da 
dinlıyeyim! .. 

Biraz sonra damın üzeri:ıde Ba· 
lalayka diyı.: b-.lıyan bir ses ... 

'für 1' bulu:ıması ~abcttir. Mode~I adimin katli hakkında verdiğt rapor hlm bır mesele ile meşgul olmuş· ı 
rı dk çocugu, vakur dem kr t okunmuştur. Bu rap0rda Remzinin tur. Bu mesele adanın cenuba 

" a «efendi» h : . 0 a ma· şuurunda gayrt tnbli bir hal görül- · j lıdır. Öyledir Jı aysıyetlı~ hür olma· medlğl katıyetıe bildiriliyordu. bakan sahıllnde ağır hastalıklı 
kurunu v" ta• k~: B11 nesıl zarfında, Hflklm bunu kendisine söyledi mahkümlar için bir sanatoryom 1 

rilikle al~k' ı o,1ev~r~lik, mniyetva· Remzi: · inşa edilmesidir. 250 yatağın el-1 

Avrupad:ı. tlyatrolnrda hattfl lo· 
caların l>lle, koltuk koltuk olarak 
ayn şahıslara satıldığı malümdur. 
Şehrimizde bu gibi CıdeUer olnuı

mo.sı yüzünden müessese s:ıhlplerl 
de bir hlle kullanıyorlar. önden 
lkl Uç sıranın bUtün masalarına 
(meşguldür) t.."1aretl koyuyorlar ki 
çoğunun aslı yoktur. İki Uç k.iŞl 
beraber gelip mnsn ararsa ve bun· 
lann konsomasyon yapacaklanna 
garsonlar kanl olurlarsa, hemen 
o masalardan blrlnl peşkeş çeki
yorlar. Bundan dolayı da garson· 
larla kavgalar eksik olmuyor. Hal
buki yukarıda dediğim tarzda olsa 
mesele ka.lnınz. 

* Kızılay Beyazıd nahiyesi merl!:ezl, 
yoksul ve fakir çocuklann p:ınuıız 
sünnet ettlrllmelerlnl temin tçln yir
mi üç ağustosta bir sfiruıct düt;rünü 
tertip etmiştir. Bu dü~n Gcdlkpaşa-

. da Aznk bahçesinde yapılacaktır. Fa-
1 kir ve yor.su! çocukların kaydına Be· 
ya.zıd nahiye merkezince b:ı.şlnnmış
tır. 

lstanbulun bu k11mında «Dam 
hayatı» p:ün geçtikçe ilerlemekte
dir. Dam hayah Amerikada olduğu 
gibi bu civard.t da dam üstünde ga
zinolar bile çJıyor. 

Buralarda oturan bir tanıdık ge
çenlerde oğlunu nitanladı. Bu za. 
tın oturduğıı apartımanın her kabn· 
da ikqer daira vardır. Laki:ı bina· 
nın d:unı tamamiyle tarasadır. Dü
ıünün bir aparbmanın iki dairesi bü· 
yüklüğünde bir tarasa ... Zaten tapa
dığmı da apartımanın en üst katın
da oturuyonnuf... Misafirlerin mü
him bir kısmını ıı:ençleri, muazzam 
tarasaya çıkannqlar... N~an mera· 
siminin en mühim kısmı damda ya• 
pıldı... Dam liayatında ilerliyoruz. 

b ı a a kesılrnı.şti Se • ' •. r. vmece!( - Ben bllmcm, bent muayene et- Usi ayn bir pavtyon şeklinde ola-1 
Ancak 4Öyle b'ır f . d medller; gıbl sözler söylemlştlr. cak ve burası sanatöryomda yat- ı 
Eski acıa var ı: Mahkeme; müddeiumuminin evra-

terbiy•s~eı:biyenia, yani hakiki Türk kı tedklk etmesi için muhakemeyi mağa muhtaç olup yer bulamı· ı 
" nun • • be.şka eüne bırakmıştır. dli l edilerek • 1Y• tarafları muhafaza yan ;ııasta a ye memur anna 

litlarıın;zazaı:ıtu raı:ıtlı bir halde. ev- tahsis edilecektir. 
" .. b nakledilmemiRti. Yen'ı Fatih ve La'"'lel·d t k · d: .~Ynelmilel terbiyen·"' • 

1 
1 e opra Çocuk mahkemelerı 

.. , "eza ın ıcap an yoll k ·1 k rnİ4ti. C evl&t,1aı:•mıza öğretilerne- ar par eye çverı ece Haber aldığımıza göre Adliye 
Yontulma ençlerırnı:t. seciyelerinin B"u sene .Belediye ren heyeti müdüı·· Vekili çocuk mahkemeleri ile 
kalıverrn·'?ı' '!ırlantasile, orta yerde lhüğu emrine verilen yol tnhsısatı, bl- meşgul olmaktadır. Bu hususta 

ı•ıe•dı. nssa toprak yolların parkelenme:rt 
işine tahsis olunacaktır. Belediye !en tedkiklerde bulunmuş olan lstan-

~i}kPeki ne yapmalı ki., 
5 

~:{~~~~ ~1üdürlüğü ilk olarak Fatih ve bul cezaevi sertabibi doktor İb-
1 e &ılı k • • ... - u- e toprak yollan ın,,:ı edecektir Ö b' 
t,te arka ar,ıya ıdik. Bıı hususta lüzım gelen keşlfnıı.meli.?; rahim Zati get tarafından ır 

t'eddin Sert~~ır!uz İskender Fab- Belediye Yol işleri müdürlüğü tarafın_ rapor verilmiştir. İstanbulda ve 
Lı. bu 1• nm bahsettiğim kita- ~an hazırlanmaktadır. Bu işe 23 bin daha bir iki mühim merkezde ço
l'nuhteı::~ıunl suale verilebilecek ra s:ırfolunacaktır. cuk mahkemeleri teşkili duş·· ünül· v vap ardan b .• d. -•tmHlllll ..... OHHHll"lllllftMHIHI ......................... . 

an) e,l Yukarıki küçük mınw:d· d.. mektedir. llfı &caiı .. en ... ğuna göre, lıkenderin terbiye dozu 
lciyetle v~':e• cevap, muvaffa· tam yerindedir. Adliye Vekili, dün 
L Eli öpülecek t~mseler h ki'--t (Va • Nu) adliyede mefgul oldu 

u ıayılanlard • a &a en 
fecult le ır. Haç el Öpmİyen 
tapur adar, bütün rnahaUenin elini 

tupur Öpen de antipatik oldu-

111 Fakat başa konulmaz. Yuka
rıda sayılanların elleri ise öpülüp ba
§a konulur. (Benim ilavem.) 

Adliye Vekili B. Hasan Mene
mencioğlu dün akşam üzeri ad
liyeye gelerek müddelumumilikte 

Bilet gişelerinde sıraya riayet 
usulii nasıl daimi neşriyat lle 
oldukça yola kondu ise. ve yakın 
veya uzun bir zamanda büsbütün 
yoluna gtreock tse, gautelerln ve 
diğer vesaitin irşadı ile bu nıüzmtn 
ve herkesi bizar eden mesele hal
ledilebilir. Biz de, za.nınnla, mede
ni Memin yürdfiğil yola girmiş 
oluruz. X. J 

'-· * Zabıtaca dün yapılan aeyrüse!er 
kontrolunda. sıhhl muayene.rutl yap
tırmayan bet, karnesiz çalışan iiç, 
haddl lstlablden fazla. yolcu alan lkl 
şoför cezaya çarptırılmıştır. 

Bay Amcaya göre ... 

. ı' J/l • ı 
:.~ v 

* Zabıta mesıc~lnde yirmi 111.1 sene
denberi, muhtell! vlH\yet. kau ve n:ı· 
hlyelerde mu\'affı:ı.kıyetle vazife göre
rek temayüz etmlş olan Osldldnr ka· 
znsı emniyet baş komiseri B. Kcmnl 
Gökmen son ynpılnn umumi nakiller 
meyanında Çankın vll~yell emniyet 
kadrosuna tayin edilm~lr. B. Kemale 
yeni yerinde de muvnf!akıyeUer te· 
menni ederiz. 
* Feriköyde oturan B. Ahmedln 

km sekiz ynşlannda Fi.krlye, mangal 
üzerinde kaynnmnkto. olan blr su ten· 
cerestnl indirirken tencere elinden 
kaynra.k sular dökülmüş, bunun neti
cesi olarak göğüs ve kollannd:ın yan
mıştır. Fikriye Etraı hastanesine ya
tınlıruştır. 

Bundan 11d gün evvel. Beşitta.şto. 
Refah sokağında. oturan Ud yaşların
da Nermin isminde blr kız da oturak· 
ta otururken yanında bulunan man
gal üzerine düşmüş ve vllcudünün 
muhtelif yerlerinden yanıklar aldı~ı 
için Etfal hnstnneslne yntınlmıştı. 
Nermin, dün Etral hastanesinde öl
ınüş, hadiseden adliye doktorluğu ha
berdar edilmiş ve cesed mu:ıyerıe edl· 
lerek gömülmesine izin verllml.ştlr. 

Hikmet Feridun Eia 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * Beyo~lunda oturan Salam.on Kuz
guncukta bir ceviz a~acınn çıkarak 
ceviz toplamak lsterlten muvnzencstnl 
kaybederek düşmüş bir kolu kınldı· 
ğından polis tarafından NUmune hu
tıı.neslne kaldınlmıştır. * Belediye civarında Piyerlotı cad
desinde oturan yedi yaşlannda Sil
heyla sokalc kapısı önün~ oynaınak
U\ iken bir duvn11 üzerine çıkmış, bu
rada muvaıencslnl kaybederek bet 
metre yüksekll~lnden düşmüş, bir ko
lu kınlmıştır. Süheyll polis tarafın
dan Etfal hastanesine l' .ıtınlınışt.ır. 

n• -d Ufak tefek şehir 
" en .. d ) goz en kaçtığını 
orurn bay Amca ... 

~e~!erin;nl ... Mesela Sirkecideki şu tramvayı ... Bnzı semtlerde sivrisinekten,! ... Meğer şehirde yaz, kı§ kullanı· ı ... Fakat bu güzel jmar eseri ne-ı ... İstanbul tarafında yüzen yolc 
§ım 1 nn ı· durağının hftla geni§ bir yere alın- kara sinekten şikayet edilmesinin se- labilecek büyük bir yüzme havuzu den İstanbul tarafında değil de mudur~ ... 

mamasının... bebi yüzme havuzuymuş!... [projesi hazırlanmaktaymı~I... JBeyoğlunda yapılacak, bunu merak B. P.. - Vardır bayım, vardır 
-' 1 ettim?... amma usta yüzücüler Beyoğlu tara• 

, hndadırl ••• 
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Sahife 4 AKŞAM 

. Pikir ve ~an'a-t 
Sokakta 

bulunan para 
llollywood'un içyüzii 

F rançois Rabelais Bu yüzden bir ~'11', 
ba,ka bir çocuğu yaraladi 

Dün Sütlücede mezbaha önünde 
Hayati ve eserleri - cGargantua ve Pantagruel» başlıyan blr kavga, !{aSk.öy ~&11ısı 

Berlinde, Eden otelinİJI 
·barında bir tesadüf 

Abba d lç1nde ağır blr yaralama. ftka.s!ıe ne-
romanİ; bet kitabin tahlili - c ye e ttcele.nmift1r: 

:rheleme» e dair bir parçanin tercümesi y:Uö:,d~u:a ~: Marlene: u Bütün sanat M)'ahmı Sternberg'e borçluy. 
Ll :~hf1:~ ~~~u:i:: Ona tesadüf etmeaeydim hiçbir şey olamıyacaktım,, Jı y cu.an: iZZET ME H n b1r para ıneeelıes!Dden 1ı:avıa.,a tn-

J17erek fenahktan mraklaştırır. Bu tupnuıslar, bu b;yga e.ma.mnda Ya.ko. - 6 -
Qeçen gtln bqm~ be.na •ürlletl c!UJP3"&. onlar «ŞeT'th der· Zekl71 dövm~. Bar Tagonunda koltuklara 7erle-

dtyordu ti: İki kavgacı burada aynJııını§lar, Ya- fia:ıce Marlene lük&yesine devam et• 
- Ecnebi ed1b ve pJ.rler ft bllbassa lenll. ko Hasköy b.ratlna dotnı !lerleımlf- - b ti d . 

eskiler hattında.ti yazı.Jannm pek Bo aclamlar, alçak bir tabal,.et'" le- tır Zeki yedili da~ 8C11llll unu- meae a a 1:. 

taydafı buluyorum. Roruıard, du Bellay ı.ra ram ye ıebu el~a. kendqerlol ~ Yako)'U takl>e koyulm~, - Sözlü fılım çıkbkta.n s~nra. o~
Te ~trarquc tarzında. ma.taıeıertnır.e af*tan açıla ruUeM sitiiren astı te- bö)19Ce Hask6re ta.dar gelmlfleMlr. talık o kadar kanıtb kı hiç bı~. ış 
devam etseı.lz '" IOOra bunlan kitap ma,-ıii, •a esaret boysndumfun~ at· Zeki ııu &ırada; ~n Ceva- görmekliğime imkln kalmadı. Stud· 
pıkllnde bastınıanıs vate.nda.,ıa.ımuza.. ma1ı: il~ lmllanırl.an11. Çünk_il ~ ~. ondan çakısını ts~. yolardan çekildim. ınryete t:İyalTo• 
hele gençlere bilyülc lblr htmıette bu- dalma memnu teylere tcşebbb ~rı~ ahnca blrdenblre Yakonun 1lstft.ne larında prkı söylemeğe batladun. 
Junummuz... Te bizden eslrcenen p,iere rl>'.ı dike· at.ılmlf Te Ya.koru TGcudOnftn mubte- Hollander'in bestelediği hu ıarkılar 
idanmı ye anlayışnı 6tedel:ıberi rls. • Hf yerlerinden eheınmfretll .surette halkın ho~una aitti. Bir giin beni 

sevdiğim Necmeddln Sadak'a tama.mı- Ba hiiırlJeUe, («Tbeleme. sakinle- 78-ralatnl§tır. . Th • d h F 
Je hak verlyonmı. Bundan dolayıdır ti ri) bir tek 1ı:lPnin bOfOna &iden te:ri İte el koyan polis, yaralı ~uğu Berlın~~ eater e . meş ur ranz 
80n w ynzım, umumiyetle cPl~lade• J1lpmakta, takdire deler bir rekabde Balat Mmevt lıUtaııeıSne yiltımıış, Albers ı~. yanında. bir ?perette ~y-
6stn.dlanna ve bunlarla blzlm divan ctüştüler. carlh !:<)Cuk haık1cında da kantml ta- namak ıçın angaıe ettiler. Rolum 
pirlerlmlz arnsmda bazı mukayesele- Bir erkek "YA bir kadın: ciçelim • Jdtıata glrlfihnlttlr. pek ltısa idi. 
re münhasırdı. Şimdi, ayni sllalleyi ta- elese hepsi içerler, coynıyalınu dese Bir akşam Eden otelinin bannda 

kib lle Françols Rabelais'yi anlatma- hepsi oynarlar, «kırlarda seyrana ~- Kuyuya düşenler oturuyordum. Bunun bir nevi İl 
ya çalışacağım, blım» dt.ae bepel oraya rtderlerdi. bulma pazan idi. Gazetecilct. se• 

••• Şahin aTmdan nya anıumfycUe av- naryo muharrirleri filim yapanlar, 
Rabelals ile Montaigne, bu sütun- !ar.maktan bahsedildi mi kadınlar, gii- h az lan aktam yemeğinden 

larda birkaç defa bahsi geçen trenk sel küçük bayvıınlarma binerler, her B • k k sa ne v 1 • • _ dd 
cRenalssanceaının en miihlm naslrle- •iri, eldiYenU, minimini yumrufanun ır ÇOCU uyuya evvel bura.'>'.'~ gelır~r, hır mu . et 
ıidlr. Fransa.'da nazım, cPICiadea §a- istünde ya bir atmaca, ya bir dopn, düterek boğuldu görüşürlerdı. Her ııun buraya gıde· 
ırıcrtnden ve Malherbe'den çıkbtı gibi yahad da bir boz dolan tasırdı: er~ rek kendini göstermek, talınini do-
nesir de, Pantagrael ınübdedi ile Les kelıler de eliler kuştan ıötürürlerdl. nemek lazımdı. 
Essais tııowfunun dehilarlle yoıtru- o kadar bilgili idiler ki aralanndıı, Beyoğluncla Yenlşehlrde oturan ye- Uf ktef ek sarıtin adam 
fark mütektimll şeklini almlftır, dene· okumak yumak şarkı söylemek saıı dl yaşlarında Vartuhl Ssmlnde bfr kız a ' d 
bilir. çalmak 'beş alta 'dil konuşarak b~ 11- çocu~u, evl clvannda boş blr arsada Bir akşam te-zgah başın a uzu~ 

Françols Rabelnls, Touralne eyaleti- !anlarda nesir ye nazım yumak bil- oynamakt.a. iken orada. bulunan 6zerl bir iskemlenin üzerine çıkarak hır 
nln Chinon kasabasında veya cJvann- meyen ne kadın. ne de erkek vardı. kapalı bir kuyunun kapağını kaldır- martini içiyordum. Bar pek tenhn 
da, 1493 ne 1495 seneleri arasında do~- Or:ıdaldltt tııdar r.csur, zendost, YRY" mış, bu sırada. kapak açıldığından , idi. Yalnız bir masada Ufa'nın meş
muştur. (Bu husustaki malum.at sarih nı at iiwt.rinde iken mahir, onlardan Vnrtuhl muvazenes1ni knybcderek içi- hur müdürlerinden Erich Pommer 
qc~lldir.) B:ı.bası, Ohhıon'da. küçük bir daha eanb ve daha oyn:ı~· her türlü neVdrtüpnhtişlnlnve ~lmlruuştudar · ·'--- kısa boylu, aarı§ın bir adamla otu· 
chana ve kasaba. dışında bat ye balı- l!OP3)'1 onlanlan daha IYJ kullanan a u C=<.-u yu n Ç.....uı- ] Ed 1' . 
çeler snhlbi, orta halli blr adamdı. Ra- (Chenlier) beyler biç görülmemiştir. !arak ailesine tcsllm edllmlşthı. ruyordu. O zam~n ~~ . eK ot~.ı?ın 
belais, tyl bir tahsilden sonra. pa.paz Onıdakiler hdJr temis, niunin, s~- Bir diğer çocuk harmanı her şeyı hı ırdı. en ııııne 
oldu. Fakat çok geçmeden manastırı Thnll ve bot, 4 line ye her neTi kadın ku t Jd M>rdum: • . 
bıraktı, tababet ötrendi "Ye Lyon lle ~erinde ltecerikli, namusla n serbest r arı 1 - Pommer le oturan adam kim· 
Montpelller'de hektmllk ettl 1540 da (Dame) hanımlar biç rörülmtmiştir. Yine o civarda Dolapdere caddesin- dir} 
Papa'nm ıradeslle rahibllğe dt.ıdü ve Bundan dolayı bir erkek, yıa akraba- do oturan sekls yaşlarında Tane., Is- _ Sözlü bir filim çevirmek üzere 
cChanolne• riitbesini aldı. 1551 de smm talef,I uya başka bir ıtebeple mlnde bit çoclılk da ba.t)ca. blr atsa.da Berline gelen Amerikalı bir sahne 
Meudon papazlığmda. bulundu 'Ye 1553 manastırdan çıkacatı uman, hanım- oynamakta. :iken O.Zen açık otıu; bir vazıı ismi Stefnherg gibi bir eey .•• 
de Parls'te öldü. (1534 - 1535 ve 1548 lard:ın birini kendisine yarenlik ..e kuyuJ& dilşıı~. bunu etraftan goren- • S b "} V Stem• 
tarihlerinde, şalr Joachhn'1n amcası carı yoldqJıtı ettiren kadını alıp rötü- ler. dedıal tertibat alarak çoruğu sa~ - . tern erg mı. . on d 
Cnrdlnal Jean du Bellny'nın hekimi riirdü n nlenlrlerdL cTheleme•de ne olarak Jcurt.a.imala muvaffa.k olm~- berg, Şıkr.go gecelerını yapan a am, 
aıfntile Rom:ı'da yaşamıştı.) kadar dosUuk n nfakirlık içinde ya- lanhr. dünyanın en büyük beş sahne vllı· 

Rabelals, Lyon'da iken nmı eserler şadılartıa, ttlllikte de bu hisler daha ından biri ... 
neşretti. Ebedi §Öhretlni kuran Pan · ltuTietle sirerdl n onlar, ömirıertnın e·. b ı ·d Artık harmanı dinlemiyordum. Bir 
tag-ruel ve Garpntua romanının 1lk sonunda, ditinlerlnln Dk giinünde gi. ır gene ogu u 9eyler yapmak lizım geldiğini hiue-
dört kitabını, 1532 lle 1552 çıkardı. bl lılribtrlttlnl se'Yft'lerdl. diyordum. Kendilerine döndüm. 

RAbelals'nln vefatından sonra, 1562 ve İkinci kitap _ Gnrgantua ve Bade- y·· k • • d • • d• Pommer beni tanıdı, Stemberg' e bir 
1564 de bnsılıln beJ!ncl kitap, rlvııye- bec oğlu (}"a.§lı iken Birine! Ff'arıçols uzme ıçm enıze gır ı, ıeyler söyledi. Ani bir karatla B-
ıc göre, müelllfin notla.n Ozerine baş- · +ft ....... l'ln ..üJI.,, d kemleden indim, yanlanna yaklaşa· 
b bir muharrir tarafından yazılmış· ile Iklncl Henrl) Pan._, ... e WUb~- bir daha dönme İ rak: 

fU ••• Pantagruel delikanlı olunca, go-
ıır. rilp öğrenmek tçln eeya.hntler eder ve 

Rabelals'nin seyahatler ve macera- en namlı thıhersitelere gider. Bir ara
larla dolu ha.yatı, oen. ml.7.aht, milsteh- lık Panu.rg!!tl <Rabelais'yi) tanır ve 
si ve kararsız mizacı, hünıiyet ve fer- munla Dtpeode (Lorraln)ler ve def· 
diyet a§kı, şa.hsma ald blrçot rivayet- ıer aleyhine mücadeleye girl.olr. 
Jere ve efsanele~ yol açtı. Yorulmaz ttçüncü kitap_ Pantagruel'ln aynl
blr çalışkanlıkla za.manmnı b0t1in lllm maz arkadql olan Panurge, evlenme
TC fennine eren Rabelals'yl halk, ro- nın mun.Nt olup olmadıRtnı anlamak 
manmın knhrnmanlarlle karıştırarak için falr, falcı ve bQyilcfilere, nihayet 
tı;kiye, zevk ve sefaya dü~n btr ho- dell Tribouıet'ye baş Tunır. TrlboUlet 
Yarda sandı. Rensard bile, 1580 da yaz- de t:Ahln cDtve Bouteme.e sormasını 
dığl bir kitabede, Rabelals'y.t .'611e tamye eder. 
tavsif eder: Nrdinci kitap - Panurge, tahlb 

Bonııuvar mösyö Pommer ... 
Dün KumkaPl ile Yen.lkapı arasında declirn. 

sahllde on altı yaşlannda. bir gencin Selam verdi, fakat beni masala
oeııedl bu?unmoştur. Cesedi görenler nna davet etmediler. yalnız Stern· 
zabıtayı, sabıta da mliddelumwnlliği. berg yüzüme dikkatle baktı. 
haberdar etml§, adliye doktoru B. Fena halde bozuldum, bardan 
lllkınet Tümu cesedl muayene ede-
rek gömfilmesine 1zln vermt!Ur. çıkarak tiyatroya geldim. Hıçkınk-

Cesed, hakkında zabıtanın ya.ptıtJ, larımı güç zaptediyordum. Üç .aat 
tahkikat §U neticeyi vermllUr: CU- sonra aahneye çıktım. Romanıımı 
marte.!l güntı, &qa.m Ü2leri, on altı ıöylcdim, Franz Alhers' e bir 1eve· 
yaşlannda bir genç, Kumlı:apı aahi- aparal: çekildim İçeriye girer-
llnden den!u glnnlş, bir hayll açıl- ranı Y • · _ 

tcdir. Bir kadın rolü de nr, fa~~t İ§Çi idim. Stüdyo laboratu"'' 

0 kadar mühim değildir. Bunun ıç.ın da öt..:beri işlere yardım e~ 
b. ld b ] L çok para Sonra filimleri kesip yapıştı tanınmış ır yı ız u araıı; _ 

venncğe lüzum görmüyoruz. Dun ne yardım etmeğe haşladırn· 
liİzi Eden otelinde, sonra tiyatroda parçalr.nndan büsbütün baok• 
..ördüm, bu rolü yapabileceğinizi ler yapıyurdum. Faltat kirn•e 
• d" m > kendil'.'li ,ôstermek imkanıf',1 
anne ıyoru · . d lk f']' · · b" iktif 

Bu le.adat yüksekten hitap edilme· rr.ıyor. u ı ımımı ır :# 
• L kl beraber ltahul ceval:tı para ıle yaphm. Her metre h-"" 

aıııe ıı;ız:ına a h' k k d' ya ıı• d" ır yeme no san ye ım, 

verl un. __ 1 k k .. ldu nelerce ke:ıdimi eğlenceden 
Ik günler ıw-ı1ıtm~ ço guç 0 

• ' rum ettim. 
Stemberg, Yannigs tan 'ha,'ka 'k.ım- t 

d V ,_. Bu sözler üzerine ccsare 
se ile meşgul olmuyor u. aır.ıt va· M M 1 k fil • ele 
'-'t hana ancak liir ik.i aöz ıöylüyot• dum, c. avj e e > . imın 
ıu verilen Lola rolünden, bunıl 
du. Buna rağmen stüdyodan ayrıl · anladığımdan, ne suretle 0 
madım. He• gün 'aabahtan akıama a 
kadar bir kenarda sessizce oturdum. İttediğimden bahsettim, seİ t 

1 hulunmaya· ı bazı sahneler an da. 
Kimseye bir ıey söylemedim, ya· B ·· l • ı·k •· ter " 
n. ız Stcrnbe...,.'in çalı9Tfta tarzına u soz erıme a a a gos _ı. 

·" ... - zı itirazlarda bulundu, mv 
dikkat et~m. Bir gün kttarak beırıa B d ~ ettim. Vr.kit geçti. in er 
bağırdı: sinde yalnız ikimiz kalmıştık· 

- Buradr. ne ümid ediyorsunuz} sonlar ayağa kalkarak garip 
Sizde sanat istidadı yok. Kendiniz ketler yaptığımıza, bazı 
bir ıey yapmağa kalltıtmayınn, ne oynadıklanmıza bakıyor. el 
dersem onu yapınızf ]ardı. Bu hal sabaha kadar 

- Hayhay mösyü Stembherg. etti. c.Mavi Melek> in sen\lı 
Yemeğe davet nun değiştirilmesi urarlaıt1~ 

Eğer tabiat, ~müş olarak yatan Jean, Pantagruel ve hocası Ep!stemon, 
bir ölüden blrşey ~ıkanrsa, eter teles- birkaç dostlarlle blrllktc cThalasse. 11-
llÜhten doğum olursa, ya.pd1tı müd- manında on ıt:l gemJye binerler. Befe
•etçe daima içen iyi Cmiibank> Ra- rtn tl bqla.ngıcında (llerlde tercürne
klais'nin midesinden ve lşkenıbaııln- llnl ~receğlm) cPanurge'ün kotunla
ilf'ıı bir bal bitecektir. n. hlcllse8t olut. Yolcular harikulade 

mı~. bir daha da elblselennl soyun- ken ıalona ~aktım, Sternberg on 
dutu yere d<5nmem~tir. sırada oturuyordu. Birkaç gün sonra bu kaba mua· 

Bunu gören, bir ka.ç t:ışt zabıtayı Rol teklifi melesine sıkılmııt olacak ki beni ak-

Lola'yıı. mühim bir rol verilcl1• 

Stüdyoda ~ 

üllcelere giderler: cOhicanou~lar ada.en 
Herhalde, Rabclals'nln hüviyet!, te· (Jandarmalai: ye icra ~urlan>, .-Pa. 

r.adlarla dolu, vAsl bir IUemdlr; ese- petlgue. <Proteata.n)lar adam, cPapi
rlnde de, en ince ve en ahlU:l parça- man. (K.&t.ollk)ler adası, •Messire 
lann yanında klrll refahet levhalah Gasten hı (terıperestk!rtn) adası ve 
bulunur: •Asırlardanbcrl ml\nekıkldle- ulre_, 
rln diişüntlp nnlıynmaihklan muhte· Beşinci kJtap _ cSonnnnte. <Roma 
fCIJl bir muamma_ tilıses1) adasına, cOhats Foureıı Jer 

••• (CJnayct hn.Jdmlcrl) tarafından m es-
Garıanıııa ve Pantag-nıel romanı- kfuı adaya 'Ye diğer diyarlara u~radık

nın tahlili: (Joan Charpcatler tarafın- tan sonra seyyahlar La.nterno!s mem

haberda.i' etmıoıer, gencin elblselerl . .. .. . _d ıam yemeğine davet etti. Yemekte 
muhafa. altına e.lmmış, cobtndekl ve- Ertesı IUSlU heru "!_fa st~ yosuna sordu: 
saik tedklk edinlince LiUeburgaziı ol- çağJTdılar. Pommer ın burosunda - Siz öteki kadın1ar gibi değil· 
du~ 'Ye İstanbulda blr mektebe gir- heni Sternberg kabul etti. Yüzüme 
mek iizere buraya geldiği öğ'rcnllm~- bakını.dan, liıkayd biı tavırla şu söz· siniz. grzunuz nedir? 
Ur. leri söyledi: - Beni anlamanızı, bana itimad 

Dün, çıkan ceeedln ~~ gen~ oldu~u c- He.ir.rich Maa'ın Professeur ebnenizi istiyorum. Bütün emelim 
tes>lt edllnılf, ceoed gomfilmekle be- U fi' çekeceğim çalışmak, öğrenmek ve iyi bir artist 
raber Lüleburga2ldaki &ilesine haber nrat romanını .1 ıme 

rll işti Filimin adı c.Mavı Melek> olacak· olmaktır. 
ve m r. br. Filimin bütün yülcü Emil Yan· - Çalı~mal: esas ~arttır .•• Ben de 

Bir tahsildarin sıings'in omuzlarına yükletilmek- çoJC çalı§tım. Bilirsiniz ki eskiden 

muhakemesi 
dcn 1941 başm&ı neşredilen esere da- lckeUne vanrtı.r ve kAhln cDlve Bou- Asllye lklncl ceza m11.hkcmes1, dlln 
yanarak, Rabelals'nin kullandığı tellle..den cevab olarak~ tek kellmeyl İstanbul Belediyesi talıslldarlnnndan 
islmler altında. gizlenen muhtemel l§ltlrler: İçmlz- birinin m evkufen muhakemesine baş-
ycrlcrl ve şahısları göstereceğim.) • • • Iamıştır. Mevkuf tahsildar Cemll, 

Birinci kitap - Graııgousler (On Gelecek. hD.fta Françols Rahelals'nhı muhtelif zamanlarda dört yüz otuz 
lklncl Louls) Ue Gargamclle oğlu Gar- llmlnl, felseleslnl, san'atmı ve tlslQ- sekiz lhıı lhtııa..s etmekle suçlu bulun-
gantua CGe:ıç 1.ken Birinci FrançoJs>- bunu tetldlı: edeceğim. maktadır. 
nın doğuşu; tallın ve terbiyesi veba· İzzet Melih Reis, bu işi niçln yaptığını .suçııı 
basının, komşu lnml Plcrochole (Ohar- ıah.slldara aorunca. Cemil dedi ki: 
Jes-Qulnt)e tnrşı ettiği harplere rahlb Emniyet umum müdürü - Belediyede maaşlı tahslld':ı.niım . 
.Jean dcs Entoınmcuros ile bernber iş- Anka d ld" Falta.t dokuz 711z otuz sekiz senesinde 
ııra.kL Jean'ın hlzmetlerlne mükafat ra an ge 1 benden p.hadetname istediler. ibraz 
olarak Grnngousler ve Garga.ntua, Emniyet umum mfuiürü B. Babrl edemedim. Şahadetname göstereme-
cThNCıne. nuına.stınnı inşa lle papaza dön Anbraıdan tehriınlzıe gelml§tlr. yJnce beni nıaqlı ta.hslldarlıktan ~
hibe ederler. Manaatınn nizamnamesi Mumaileyh İstanbulda bir~ gün :kararak iicretl1 tahsildar J&Ptılar. 
•istediğini yap.,. düsturundan ibaret- kalacaktır. Halbuki ben de bu m.ralarda evlenmıt-

tlr. La'"'sti"ksı·z otobu""s Um. Btı: de çocuğum olmQftu. Karun •Abbaye de Thclemeae dair bir fık- ve çocuğum, uzmı aüren btr hastaıı~a 
rayı tercilmc ediyorum: (Rabelal.s, Bir Alınan flrma.sı Belediyeye mil- yakalandılar. Elimde Belediye Tergl-
cThclCınea adını, yunanca'da dste- nı.caat ederek şehlr servlslnde kulla- leline ald para "Yardı. Mecburen bun
meklmlnasına gelen bir kelime Ue uy- nıı.mat: bere lAsUb:1z otobüs satmayı dan harcadım ve dört yüz otuz sekiz 
durmUftur,_ Parls'te Morıtm.:utre'da teklif etmlftlr. Belediye tekll!l tram- lirayı zhnmetlme geçirdim.• 
cAbbaye de ThelCıne. 1sm1n1 taşıyan n.y idaresine bildlrmiştir. DtRer ta- Ta.h.slldar Cemil, kendlslnln muhıı.
eeki ve meşhur blr eğlence ve dans ye- tattan Amerlkadan otobfts ve lastik keme neticesine kadar ta.b.llye3ini ıs-
~ vardır.> getirtmek 1çln Belediye yeniden te- tecll. Mahkeme ba t.a.Jebt reddetti 

-· (0 manastırda yaşıyanlar) tekmil 
llay3tlanm kanunlara, nizamlara ve 
kaidelere değil, kendi analarına ve 
11erhest Jradelerine giire g-cçltlrJerdi. İs
tedikleri vakit yataktan kalkarlar, iş
tahlan olunca yiylp içerler, çalışırlar 
ve ayorl:ırdı. Onlan kimse llyandır
ma-z, kimse ne içmeğe, ne yemfğe, ne 
de başka birşey yapmııya m ecbur kıl · 
maıdı. Gargııntwı bunu, böyle kur
mu}tn. Nizamlarında yalnız şu madde 
mt."Vcuttu: cıİstcdlğlnl yap.• Zirn. iyi bir 
ailede doğmuş, çok öğrenmiş, terbiyeli 
muhitlerde bulunmıı.ş hür in."l:ınlarm 
tabi:ıtlarıııda dürtücü bir his vardır 
11 onla n daima faziletli işlere •ürik-

şcbbilslcr yapc:ıcaktır. p.hldlerin celbi için muhakemeyi ta

Buz dolaplari için 
lik ettı. 

k KONGREYE DAVET 
amonya Bol'ulçl Gcn~lik Klübünden: 

Buz dolaplannda kullanılan ve ha- İdare heyctlnln ~rdüğil lflzum !2-
rlçten getirilen ıı.monya~ ~lerlnln rtne 25/'1/ 941 eunuı.rtesl gQ:nil aat 
flıı.tlerı son günlerde mülılnt m!kdar- 20,30 ruı Klüp binasında fevtalMe 
da artmıştır. Evvelce 40 kuruşa mnlo- kongre akdedllcceğinden. btU1ln &A
lan bu §lşelcr şimdi hariçten ithalat la.nn bulunması rica. olmıtll'. 
yn,pılıırruınınsı ytızünden 5 liraya ka-
dar satılmalttndır. Aliı.kndnrln:r bu §1-
§elerin yeril nır.onynk ne doldurulmasJ 
lçln tedk1kler yapnınktadırlo.r. Bu 
mümkün oldu~ takdirde tiatler 40 
kuruşt.a.n da daha ziyade ucuzlıyn
caktır. 

' 

BtJYlJK TEMSİL BEı:t.'l'i tamtmtan 
Pek ynkında.: 

5,ooo LİRA 
Vodvil 1 perd9 ~ 

~uaıı: 8eld7• Telll 

Sternbcrg artık stüdyoda b::;! 
le fazln meşgul oluyor, m~t.e 

0
",I._ 

yend sahneleri tekrar ettırı)' 
Y annirıgs, yanındaki müpt&tfİ)'e (/ 
hün rol verilmesine şaşıyorclıl· ~ 
ce]eyin, herkes gittikten ~;J'. 
Sternberg bir operatör, bir ele~ 
çi, bir de ben kalıyorduk· ~ 
birçok sahneler çevirtiyor, yo ;fi' 
luktan gözlerime yaş gelince 1~ 
bir sevinçle oper..n töre bai:rırı1° 

- Çevir, çeviri . ~ 
Üç ay sonrn h erkes y eni bıt 

0 
serin doğduğunu haber alı>' 
Bu eserd ... şimdiye kadar işi~~tl 
;oİr isin1 vn:-dı: Marlene, ıv•ıt 

ı Dietrich.. . .. ıe 
cMavi M elek> gösterilir S0İ~ 

mez Amerikadan teklifler ~ 
Bütün sanat hayatımı Steril ;,.f 
borçluyum. Ona tesadüf et11>, 
dim hiç bir şey olamıyacaktJıtl· 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Ttlrttye r.cıt•" 
Benetıt HOO turD1 ~ 
1 AJ'bk '160 • 1460 • 
1 A7ltk M)O • 800 : 
1 A1bk 160 • -

Posta lttıhadma dahU ? 
ecnebi memleteUer: eeneJJiil' 
aeoo, aıtı ayiıRt 1900, ne aY 

1000 kunı§tur. 

Telefonlanmn: BqmNıarrtr=1 y.., 111er1: %0765 - tcıare ,, 
Mü6ür: %0491 __..--' 

Cemazilahır 27 - ııııır ı;S! '-
8. İm. Gü. Öğ'. İki. AlCOo l 
K. T,03 9,12 4,45 8,43 12 ı2 
va.. S,37 5,47 13,20 17 ,18 2~ 

İdarehane: B:ıbı~ll cıvarı 
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Karagöze 
dair iki kitap 
Son hafta ıehrimizde Karagöz' e 

H" d k dair biri Türkçe diğeri Almanca iki 
ın ClTyolasi leri doldurumııu yataklar, yasbk- eser çıkh : 

Ciirnrüklerdc birikmiş &nhipsiz lar, yor::ıınlar ve bunlar için de 1. - Sabrj Esat Siynvuşgil, Ka-
;:; arıuı~da 4,000 lira kıyme- - en aııağı - Beylerbeyi sarayı ragöz, psiko - sosyolojik bir dene-
n lın"0 hır 1-tmdistan ağacından gı"bi bir mahfaza gerek!.. me, İstanbul 1941, 206 sahife. 
~ iş bir karyola da varmış. Şu halde bu iki kere 4,000 li- Edebiyat Fakültesi Psikoloji hocn-
old wo anırı 4,000 lira da rüsumu ralık scriri izdivacın, daha ertesi la.rından Sabri Esat'ın eseridir. Mu-
kal~~un~ göre neden sahipsiz günü, sözde talihli geline bir kaddimcsinden anlll§ıldığı üzere 

ş·ıgıd' crl\al anlaşılıyor. iğneli fıçı olması mukadderdir!.. eser, maşeri ruhiyat noktayı nazarın-
-~L·nn. 1 tneacle, bunun da öteki En iyUi bu karyolayı. bir devir dan, Karagöz oyununun tahliline gi-
-.uııpaız ~'"' d • 1 h k tılıun ....,,,a arasın a satılıp aa- maan annın ama atine örnek rişmeden evvel cfolklor usullerile:t> 

E:ğıyacafandadır. olması bakımından. götürüp mü· bu halk oyununun tarihi tckiunü-
l:ıir er devlet. elini çabuk tutup zeye koymaktır!.. lünden bahsediyor. MüeUif, yine 
adar; rı;-.a~danoz muhteldrini bile Define peşinde!•• mukaddimede, şimdiye kadar Kn-
calt ek~~~ P~~C:inden kaçırmıya- Bazı rüyalar bir cHayırdır i§al· ragöz Gzetinde yapılan tetkiklerden, 
Pl}ıtıasa dr J arın yakasına ya- lahb la aavuıturulamıyacak ka- tarihi ve mukayesevi usullerle, halk 
-·I L Y 1• ~diye kadar bu Hind da 1 ruhunun bazı vasıflarının tespit edil-
.._ ı ıtnry 1 k r tat ı oluyor galiba ki Silrp -"l:\n- b0• a ço tan bir mükellef "'- mesine ralı•ılmamıa oldui,"Una işa· 
"1.1 - •• h ~op mezarlığı günlerdQnberi " " " 
Yerini bul ır ~~ te§em odasında a]t üst oluyor. ret ediyor. Vakıa eserin methal 
b;.. u.

1 
~r, lÇlne 1941 modeli B k kısmında, folklor' e istinnd eden bir 

.. ını OYJ k l üyü ümitlerle nranan, içi al-hanı__ l ç uru ur, üstüne de d l h halk psikolojisi mümkün olup olma-
IU\ot ıı.rdıı.n b' bn o u siya tabut ya çıkarıla- d w I k -lurduı... ır yorgan uydu- k h b b ıgı meselesi ortaya atı ara sosyo· ... ca , ya ut ütün ta ir, tefsir ve 

Ml\damki b- l tah · 1 l' · 1·w· · h loji ve psikoloji ulemasının rey ve 
~ _ mın er ta ısız ıgın aıya tabu· •.L L k oy e olamadı, nr- • . d b mütalaalan tetkik edildikten 8onra 

"11> ou a ,_ tu ıçın e u çukurlara defnedile-teri lb ryo1aya layık bir müıı- k Karagöz oyunlannda yalnız halk 
ha e et beklenemez. Onu bir ce 1.. nükte (humour) si değil, aynı zn· 

Ylr Ct:m • ti' Rüyayı gören biz degv iliz am· ka ça ıkye ne vermek.ten baş- manda muhtelif cemiyet hadiseleri 

B 
re yo tur. mmae, nkcl yab laknl aöyllemdeli: neticeyi kar§Jsında halkın hissi ve zihni dav-

u nok• b' d ra a e eyen er enızl l ( ) d ne 
1 

:ayı ız en evvel düııü- B · t d h' ib' • ranı§ arının comportemeat a 
dü~:r hhryolayı kimsesiz bir kıza k u da~q ırtamkad.adn ıçl ır fnde~1ce muayyen bir sembolizm dahilinde 

~un ec' O V çı ma ıgı ır e sar e 1 en bü OW• ' o k' 
bulmuşlar ıyF~ıkvermegi muvafık emeklerin büsbütün hosn gitme· te~all'fi~ cttibgı hn_ektıc~~ınde ~anbyor ~· 
rnc h · a nt bu tebenü · · . h fr' . ~ mue ı n u u mun e 1sa et ettı· 
gib! a~~tten maraz hnsıl edecek ~~ıdıçın a ıyn1! bb~r sıstem .da· ğine, 20 sahifelik methali okunursa, 

ı gorunü .,. ı n e - mese a ır umumı aı- k . l k k b'l d w'ld' 
te:n k yor. L.Jra bu muhte- vınak ve n b" • . anı o mama a ı egı ır. 
r .. 

1 
far>:o!aya cihet bir dokuma rg L k Ily l ıbr .1umumı aı~er ola- Eserin bundan sonraki kısmı, yal-

.... ~ 1~ v a-. u anı a ı ecck •ekılde - 'k 1 •· ı .. "t h 
bir ' \. • Yapagı doldurulmuıı 'd cd'l h' d f " l nız psı o oıı ve sosyo oıı mu e as· 
battYa~-· bir yazma yorgan bir 1 ~~ • b se d~'? e .~na 0 n:az. . sıslarınt değil, herkesi alakadar eden 

llnıyc ve bir tahtak l ' h en °!1 onen ruya sahıplerı tan'hi tetkikleri ihtiva eder. Pek 
lap ev yakışmaz!.. uru u a • bu çu~urları bir~r sığınak halinde düzgün bir Türkçe ile yazılmııı 
tiil~na .c~ne Hind kumaşından ör- ~tled~reye hedıye etti~l~ri için, olan bu güzel eseri ürkmeden 
•ııınnı;ıı~~:.~~ nadide kuşların tüy- ol~a ~azsa:. ~ahmctlennm heba okumak isteyen karilere nnsihatım 

111 ııııııınııııınıııııııııııımııııııııııımmııııınıııııııııı~:,gı,1nnnııımgorup avunurlar!.. şu olsun ki, kitaba tarihçe faslı ile 

f:--7::f~~,,-~~==========~~
11::!1111~1~111!:11':"1~1'::"':.:;"':"':"·::··:"';";;;· .... - l M"' ll'f b f ld k' başlasın nr. ue ı u ası a, es ·ı 

Yunan ve Roma'da kukla oyunun
dan Hint ve Çin'dc bizim hayale 
benzeyen oyunlardan bahsettikten 
sonra. hayal, yani perde üzerinde 

Tiyatroya dair kon m r 
• 

ş 

ay o r 
1820 de Boğaziçinde bir salon temsili - Fransiz mekteplerinin islahi ve 
Napoleon - lstanhuldaki gayrimüslim cemaat mekteplerinin aldıkları' 

örnek - riyatro görmiyen tiyatro oymyamaz - Mademki 
Ortaköy Ermeni mektebinde sahne vardı ... 

Yazan: SELAMI iZZET, 

Eski Jstanbul manzarnlanndnn: Beyazıt meydanı 

bahk avlanıyor gölgelerle oynatılan oyooun lslam ım· :imk8.nsızd Son z:uı1anıar alemine Türkler vasıtasile nasıl in· Bay Hırant Asaduryanın Yedi- mal e ış olması ır. mektepler, 1826 da gellşmeğe baş-
lllctnıetetıerln da müterakki mhll uzunlam anı b ·-'"ft- k 

1 
w 

1 0 
A kule hastanesinin 1925 senesi İstanbuldaki ekalliyet mektep- ladılar ve 1839 fermanile Avrupa 

b:lııklann de elektrik cercynnııe x asına Y ruJıu.wuı kuyru~ ti a cttigini an ahyor. rta sya· l:uı b'Crsem edilerek kol b"'lma. doğru geçmesi J!ızımdır. daki Türkler arasında (çadır ha· salnamesindeki makalesinde 1820 lerlne örnek olan da Fransız mek- kültürünü doludizgin yaymagwa 
ınaıanna b:ı ,ft_ ayca av- Ayni sureti 1 ktrl «:ereyıını balık'ft §ıwınuştrr. EJe'ktrlk ta.sil dl""' e e e k cereyanı vam- yal} namı ile htila devam eden hu de Düzian ailesinin Kunıçeşme- tepleridir. Fransızcayı da yalnız b~ladılar. Türkce arapca fars-

l:ı.n d • wnn m~bzul bul d e "er nehir ve deniz ha.YTn.nln- XIll d F 'd"dd' ki d A ·· .. b k 11' tl .. v · k d' k ı~ · . ' ' erınıııte kada.r un uk- rı."lın da avlamruı.sı tecrübeleri yapıl- oyun~n .. . asır a en u ın de yahsın a vrupa gormuş a- e ·a ıye er ogrenır ve en ı me - ça, utınce, fransızca, ingiliıce bl-
:d;uueınıeknturik cercyı!~ç~~~~ıkk: m~ da muvaffıık oıımamamıŞtır. At

1
tar ın Tur

1
kle; tara.fkınddan ma~~- zı Ermeni gençlerinin küçük bir teplerinde öğrtirlerdi. Nasıl Tan- len Maarif Nazın Saffet pac:nnın 

., kaYbed "" Çünkü elektrik teslrtnden di~er su ret e oynatı dıgını zı re en şun, . . • 1 dı (1) . t . 1· Fr kte ı ri ti d . •v ~~~~de üz.crtne ~~:!r~~s;~: hayvanlan balıklar kadar müteessir ııayanı dikkat bir vesikadır. Bundao temsıl vercliklerı yazı ı r. zıma rıca ı ansız m p.e - a ıstedıği buydu, fakat bunu biz-
l>aııkla ... - bkolayca. avlanırlar. Fııkat olm:unııkta, sersemle3ıp baygın vazty;ı. sonra, Karagözün Osmanlı Türklc· 1820 de İstanbulda SDlon pinde mektep açmak zaruretini zat Türkler yapmalydı. Tahsilin\ 
ti tçtn ·~;e~:mınrı•· ve şuur.ruz düşmeıe- te düşmemc-ktcdlrler. onlar, elektriğin ri zamanındaki tarihi canlı ve de- temsillerinin başlamış olması şa- duydularsa, eka11iyetıerin de çok Pariste tamamlıyan Saffet paşa 

4 cereyanının, balığın, ~uşllnrdl ancak acı, a~ olarak duy- ğctli bir araştırma ile gözler önüne yanı dikkattir· hele 1826 dan daha evvel ayni zarureti dl1ymuş !Maarif Nazın olunca, bu maksa-
a ır T o·w f ' ------,.------ sen ıyor. ıger tara tan, eserde, 1839 a kadar lstnnbuldn yerleş- oldukları şüphesizdir. dı temin için uMektRbi Sulta-

8 i r burun 10,000 dolar 1 Avrud'kplalı.seyyanl?ların K~hragöz'~1 dair miş olan Fransızların salon ve kır Avrupa görmüş birkaç gencin niıı (3) yi açtı. 
ver ı erı m uınat tarı sırası e ve . . . m1 t . 1 . 

• Jahal:let asrım d sıkı tenkidlerl . kaydedilmiş ve bu eğlencelerinde tıyatro o?~":al~n tı!a~ se;:redıp me . eke .. ler~nc Fransız müdür ve öğretmenl~ 
bniııtir ki B ız a 0 kadar ileri normal hale konulma.sını istemiş; ve sırada Kar.ag~z. oyununun Avrupa· Türkiyede Fra.ruıızv külturun~ do~unce b~r araya gelıp, gordu~- rin Mektebi sultaniye tam hfı.kim 

;:ki uzuvkrU:::· ~~~k li~.i !~[: burnunun ne biçimde olacağını gös- Warının. ekserıaı t~rafmda.n haya· yerleşmeğe b~ladıgma delildır. ler:?i .tatbike kal~.malnn varıd olduklan zaman, yaptıklnn ilk 
c~· Arndiyatla gü dl ~~~n I• termi§tir. sı~cı: hır ~yun olduguna daır verilen 1826 da yabancılara kanşan degıldır. 1820 de Duzian yalısın- fş tiyatrodan bahsetmek olmus-

zelliğiyle ı>ara le z ~tınlıyor. Artist ameliyat ve tedavidoo aon- bh~lkhumlerın h?.ksız . ?ld~ğ.u noktası ekalllvetlerin tiyatro 0 ynamalan da küçük bir temsil vermiş olan- t~. Fransız edebivatma Corneı'lle 
en ziyade yüz güzeU~~an artistler ra doktorun yaptığı yeni burnu be- ı assa tebr.ruz cttırılmıştır v .. • "l i ı İstanb ld k d kl k " ' !,et. Verirler. Bir Arnıgı~kc 

1
ehemmi- ğenmiyerek Dr. Kolins' den 20,000 Müellifin bu noktadn ön~ sürdü· Yeniçeri ocağının sondünı mes ~- ~n~ . .~.; ~ ~ ~ t an ~~ - Racine ve Molicre ile giren Mek-

.._~ti Los Angeles'derı 
0
a 1 sine~a dolar tazminn tistemiş 'Ye mahkeme- ğü dellilerin he derece kuvvetli ol· den sonradır, fakat bun.dan evve' P erın m.~ .~ a. agı :ı_na ore- tehi saultani talebesi ders senesi 

h"111nde bir opcr t" e r. Kolıns ye başvurmuştur. duğunu münakaşa etmiyerek, an· 1820 de Düz.ian ailesinın yalısın- ninde de kuçu~ bır te~s~l vermiş sonunda kendilerini sahnede 
~unun anıeliya~laorküçü'ft~;am~s~ıtnlı~. Neticede mahkeme operatörü cak ~aragö:: oyununa tasavvufi bir daki küçük temsil, 2 nci Mahmud oJ~uklannı iddia ed.ebılirız. !buldular. şunu da ilfı.ve edelim ki, 
~ .... 10,000 liraya mr.~.kum etmiştir. mahıyet "ermek hususunda göster- devrindeki ekalliyet mr.kteplcrin- Istanbula sahneyı sefaretlerden 'Mekteb' sultan·ıni tev .. ··kl'.-

T 
d'W• t h 1 .. k ·ı . . k f t 1 b ı . n zıı m\l u. ıgık e .~ uk.~ tamı amdı ~ ıııLi~~ 1 etk· de sahnenin mevcut olduğuna de- sonra ve belki de se are ler e c- fat resimlerinde verilen tcmsiller-

r a m Va Y 
11 11 

me mum un o ma ıgını 11oy eme . . raber getiren ekalliyet mekteple-

' 
n On Un e geçmek 1.11 ster. lazımdır. Vakıa Karagöz oyuncu la- lildir. • . ., . de ilk rol almış ol~n talebeler gay-

k d
. . 

1 
. d' b -ı dk Fransız maarifinin ıslahatQISl ndır. Hele Tunzımattan sonra 1 "sli 1 d' rının en ı pır en ıye ag an ı · . r mu m er ır. 

k 
lan Şeyh T'uıteri (Küşteri) den ve Napoleon'dur. <cİhtilalin eski kol- Isuuıbulda tiyatro mekteplerde _ . . . 

centrales» ıar, programlan ve 1839 fermanile gayri müslim ararken Tanzimattnki tiyatro bi-en bl•r kam: yon tramvaya~ çarptı bazı §llirlerin, m~cla Baki'nin: lejleıin yerine tesis ettiği ııEcoles başlamıştır. Türk uyatrosunun menşelermı 
Cümlc tedbir pes-i p_erdede tedris metodlan itıbarile, kütüp- cemaatlerin maarif sahasında nalanrun planlaıından ziyade 

ustazı~dır haneleri biyoloJ'l fizik, ldmya ıa.- ilerlemelerini kolaylaştırmış olan 1740 tan sonra gayri müslim ce-

r İhtiyari mi sanırsın harekatın • ' t kt 1 · · · l · · T l suv.erin boratuarlan ile, yeni pedagoji Tanzimat, maarif sahasında maa me ep erının w arşıv ennı 
amvay yo cularından 3 esaslarına göre işliyen tahsil mü- 1845 te harekete geçti ve ancak kanştlnnak daha doı;ru olarak-

k 
beytini :llarak ve pek eiki za- esseselerl idi. (2)» 1869 d:ı maarifi bir devlet işi tır. 1 

İŞİ yara/andı manlar?anberi ~ü!ef~~kirlerin dü.n- Bu müesseselerin banisi olan olarak kabul etti. Beyoğlunun umumi iki tiyatro 
yayı bır haya~ gıbı gor1?1e_k ~uretıle N ı~~n'un mektep binalarına Halbuki gayri müslim cemaat- binasında 1B60 senesine kadar 

Diin ö yaptıkları tcşbıhlcrdcn ıat:idlal ede- apo ev • • • 
hareke'• :.!~ ... vııkıktl FntUıt"- HA ...... lyeye k K .. f s"'"'neyi sokmamış olması imM.n- le ecnebi tebaası olan kımselerm ecncbı truplar tarafından opera 

~ ........... , ...... , .u"" Fnkıı.t §Of- - bu h re aragoz oyununu tasavvu a c.uı i . v 
\'ay ıırnbam v 1'k beş nuınanııı tram- etme .... ı .. v ~un ~~bı tahakkuk bağlamak, biraz zayıf bir istidlal ol- sızdır. Aktör Talma'nın dostu, Co- açtıkları husus mektepler bır oynandıgını biliyoruz, nasıl ki 
tc 1kt' ~ecllcrc do-. 

1 
k ~..., e myon butun hızlle llcr- k · K .. ·.. "1 · · l'. • • N '-~d dah'linde çal ş o ln d 1862 t "hl' R · C 'd · n §Oför Önı a•u ce me - lcrken 

45 
numnrnı trrun sa gere tır. nragoz un gu dürmek, mMies _ Françaıse'ın ht1.tn1Sl a- mew ı ı ıy r r ı. arı ı ( uznameı crı cı 

;d~~~~~~brı!.'!°!~ == taratma yüklcnm~ ve ~:ı ~1:: hoııça va~it geçirtmek maksadı ya- poleon; Corneille sağ olsaydı Gayrimüslim cemaat keneli maa- havadis» de ıcBeyoğlunda Hoca 
...... "' "'UU et.nınğe ba§lamış- çıkn.rmıştır. Bu sıradıı knrşıdnn gelen nında, hır de zamanın fooalıklarını, .. nı verirdim diyen rlf işlerini en ön safta tutmuşlar- Naumun tiyatrosu küs<>d oluna-

'I'rn tramvııy vatmo.nı fi.ren ynpt•ıı-. 4,.ln cemiyetin kötü cihetlerini tehzil ve 1prens unvanı . ' b 1 · . . v 
,.., .... ,_~vay ve,. __ """" n..."""',... . iki tmnıvay n .......... da "'-•--~~ ..... h' . 1 ·ı t k'd k 'b' Moskova seferinde Parısten tak- dır, ya ancı ann ıse, tabı olduk- rak operalar ıcrasma baslnndıgı-·••.u,..""aşn -uı,,vu ...._.,,,..,...ar Ib- _....,..., ....uuUU1.ı.wı kur- ıcıv yo u ı e en ı etme gı ı . . ~ ~de Uerıcı:~ lizıerinden bu §e- tulmuştur. Tramvayın yoldan çıkma- ameli bir faideyi kasdettiğini müellif viye kuvvetleri istediği mesal ile lan d~l~tler maarıf işini ?okta~ı nı» ka~dedıyor. Halbuki Ermeni 

n11n coı tarar :von şoförü, tram- mnı intaç edecek. kndnr şiddetle vu- de ı:likkatle tebarüz ettiriyor ki, in· bir de tiyatro kumpanyası istemiş devlet ışı olarak kabul etmışlerdı. gençlen 1856 da bir tiyatro k\lm-
~ 'Ye bu ~üne geçmek ~gelen bu müsademe netıceshıdc, sanlann .<lüş~ndükleıini açıkça aöy- olan Na.poleon'un kurduğu kül- 1740 kapitülasyonu ile istedikleri panyası teşkil edip evlerde faall-
Şorör ~u a direksiyonu otur.ı:nk:~=c· Aks&ro.yd::ı. lecyemedıklerı. za~anlardn, bu Y?l· tür müe~elerinde tiyatroyu ih- yolda, istedikleri gibi ~an bu yete geçmişlerdi. Eğer bu er, 

l'n.1Jn ""lun~e 45 mırna.rnıı tnım- tınlmış Fatihte ot ~ln dişleri lara her vak: muracıuıt ederek ıç· .. , .. 111..-mmıımı_...mmıınuımnımmnımımııı-ıım 1111ıuımM1111 mekteplerinde tiyatro görmemiş 
cQzı uv ... CCÇln . urnn u-.. yar.. Kamer l .. d'"kt"k] • d" .. "l" Ka ıı .. ı1111wmı .. 

h d:ı. blr +-- cc, bu sefer, klll'lil- ~dnki ilç aylık 90Cuğile birlikte en~ 0y u en b'uııunukurae, l • fas Ku"tahya Cnzular Tımarhane, Eserin tercüme kısmı için söyle- olsalardı, böyle bir heyet teşkil 
Yalunu ":n~ıvayın celdlğlnl gör- .,., ..... anmlftır y 1 la.r H ragoz o un\mun ır ço zaman ar se ı, • • k .. . . 

'tay arnsınaıı"~tlcttırerek lkl trnn·- ta.ne.sine yıı.t~·'-~~~d nsckt has- udeta bir emniyet supabı gibi kulla- Kaytk ve Yazıcı) Almııncaya tercü· ~ece S?_Z• anc~k ~kdırd~ ıbarct· edemezlerdi. Bu hyetinı :MJ57 yılı 
lnl§ttr n Süzülü .........,. ır. ld w '- b 1 4 · d ti til'. Tercume mumkun oldugu kadar •-A- · in' b' • i .. Ü 

. P geçmek iste- Suçlu şe>fôr Ö h . nı ıgını Jı;a u etmek zaruridir. mc ederek, 192 aeneıın e me ~- .ıuuıunusanıs ın ırınc gun 
- mıştır. n .. ....n- ft .. m

11
cr ulösi >n.kalruı- Eserin kıymetli bir faslı da Ka- teri ile beraber ne§retmeğe bıı§ladıgı aslına muvafık olarak ynpılmııttır. Ortaköy Ermeni katolik mekte-

ID "ü"" "" yeye verilecektir ' lli .. M'" · · b h I ·- · oeş"kt • . . ?a&'ÖZ. de1ci şahsiyetlerin ince tet• serinin ikinci cildidir. Müe f, terc.u- . utercımın ~-. ususta. ııar ettıgı binde ilk defa umurnt bı'r ~-ft'l 
ı a! cınayeti T d th td lk dikk t kt - h u h d ~;ıı.GW. ıcaret Vekili Ank kiki ir. ~u !aslın mütalaa.ile de an- meden evvel 5:elen me a ~ ı a ' ve ?e ıgı za m.e n a ve vermeleri de gayn· müslim mek-

ll rnuhakemesi .. araya lıyoruz ki. Karagöz oyunu mistik cilddeki tercümelere Alman muıte§· payan .. yoktur. McseJa cYazıcı> 
tı.,ı ~rı!ıa. Köylçlndc şofö~ dc~ek- dondü olmaktan ziyade, objektiv bir halk 'kl · tarafından yapılan tenkidler- oyununda ismi geçen 'bir ilacın ne t.cplerde yılbaşı ve yortu günleri 
6ld.ür.ınek}c. blr içki ft.le'llll mrnsmda Bir knç gftndenberl vehlimizde ıst.ı- ananasıdır. Bu vasıta ile mahalle, dene~ir çoğunu hulus ve saınimiyetle olduğunu bulm~k _i~in Mısırçar§ısı~a ile rnükfı.fat dağıtma törenlerinde 
Cevdet ~ sutlu bulunan hıı:ı.mı ve =~tı;rı'te olan Ticnret Vektli B. ıehir ve batta devlet iııleri, beyaz kabul ve kendisinin de sonrada~ v~ <?rad~ a_l~ıt,'l ılacın Almanca 19- temsil verdiklerine ve mektebin 
tenıeıerın e!1nde 1k1 cenclıı muha- İaşe umum knıcn ~karaya dönm~. perdenin arkasında, hazan kaba, vakıf olduğu y~rı hakiki hır mını tcspıt ıçın de nebatat labora- sahnesi bulunduğuna bariz bir 
tnahkeın elııdun blrlnci ağır cezn. pcr bir mfidde~ı!· &lld Rauf Sar- ~~ in:e hiciv "YC tehzil iJe cgü· alime yakışacak tarzda itiraf ve tas· tuvar1an?.a kada~. giderek .çalı~mı~- delildir. 

Dünkü es ~e devam edllmlştır. lacnktır. §ehi'1m1zde kn- lünc> c ırca olunnrak tenkide tlı'bi hın ediyor. Bundnn bnvka, 1924 den tır. Tercumede nukteye. mızaha aıt 
~{hı:: yan~= C:~f~ tutulurdu. Velhasıl Sabri Esat'ın bu sonra, gerek Avrupada ve gerek yerler, bir dere:eye kadar, Alman 

ı f:an Adalet ~d olarak dln- Be iktaş Halkevi temsı"I eseri, karagöz' ün tarihi tekamülü mc;mleketimizde karagöz' e dnir neşr- mizah ve nüktesıne nakle uğrncı;1lmış ~ b! Ya.n Adalet, hadiseye dair ve ruhi • içtimai tetkiki noktasından olunan eserlerden ve bilhassn Selim O.mıanh imparntorluğundal.i muh· ~~ :ef~ Ahmedlniıı1n•Yn1kın çalı. nkı.cUrcb M·-~ r şey bDnıft .. ııı.ı- kol t A d } 1' ~· ·ı A d' zh •· T" k • • l' lif k · 1 · • ı · d yn rosu• eser ine c n-~ --.ııtda bazı <."U ı:.a.ul, Tevfiğin u or a na o uda et 1 DiT ı mı eser ır. Nü et ın c ur temaşası> ısım. ı tc avını erın §lVe crı e, yine <le mevzuu b:ıhls bu temsil h:ıkkındı. 
btınn ınUtca!ti gürültüler işlttlğlni, ~H değerli kitabındnn bahsettiği gibı, muhtelif Alman şivelerine nakl dil· ı ynptı~ nrrujtınnalar Düz ~llı.n 
lUn oracıa.ı P kısa boylu bir cölge- turneye çık~ ll. - Hellmut Ritter Karagöz Yunanistandnki Karagöz oyunlnn- miştir. Dr. Ritter'in tercume i, haki- diye biiyük scrvetlcrlle de ınc :ııur bu 
tO:?ıCdl. 1 ~kla.ştığını eördüt'Ü..'lÜ :Beşiktaş Halkevi temsil kolu Pnrtl Türkische Schattenspiel~ İstanbul: nın uzun bir listesini veriyor ki, bu katen ibir tercüme numunesi addo· nu:.ruf eski aileye mensup tek kl.şl bu-
~lfier tıahl merkczl tanıJ:mdıı.n ~nlan bk teklif 1941. 339 sahife. listeye naz.nrnn, Yunanistanda muh· lunabilecek kadar dikkatlidir. lstnn- I.nma.dığımdan netiooslz knldı. 
~e bunı dler gclmenüşlcrdl, Mah~ tmcrlno ona Anadolud:ı. bir ~e İkin··· c.i es. er Edebiynt Fakültesi pro• telif karagözcüler tnra!mdan yazıl- bulda basılan bu kitabın tab'ı da <t

2
> ıSın::ı.drcl dclldldn ~-cl'l·~! :ın44tclı. Trulzl-

~ te-....karın ihz:ı.ren celplerine ım- Ç1ltmışt.rr. Gençler eYTclfl. .An.b.r:ı. f ı . d lDtl c """ il.le ... ,c n:ı.uluıJt:emeyı tallk eW. Halkevtod teman verecek1erdIJI. es~r enn en müsteşrik Dr. H. Rit- mış J20 kadar o~Q olduğµnıa öğ- fevkalade güzeldir. ca) Gal:ı~~Y aul~lsi.· J.nıgün'ktl 
m alb braa:öz oyununu .CXalovn reniyoru&. ".A. ADNAN Galatas:ı.ray Usesl. 

Sclami izzet SEDES 



Sahife 8 ~KŞAM 

[ ~~ı Uç ilim~JifQlMl~ISM~lftJ 
- DıA ™ n J B -.ki G 1 b. r -· •ıe:11ı1ı~-~-m·an·la~-::r1-ımAı~·de·~·lr nb-~·=·1~···0n·o:·u:ı···=-~·al·~-ld-u ... ·N-ep- eşı aş • enç er ır ıuı maçı 
d& idi. SaJ:ıe-blan denleN 1etı.mek He,.et f.Jlmlerlnhı böyle götyilzil- Beşı·ktacı klübü cevap veriyor 
OEere ut npurla gidiyordum. Köpri- nthı, J'lldızlann fototranarmı çettıt- y 
den _hele kıf gilnlerl - henilz hava lerlnl 1fltml.ştlm. D-!1..&-- C 1_.ı.• ı:~ •• ı ·· d ı tm ı · · '-<!> ~ _ı: 

ınlanınadan hareket eden ~a.pur- İ.fte bu sıralarda idi. Etlenceyt se- ~-. • enç oıınıD'ugı ~ mu· muca e e e e .erıne ımııuan Dır..:• 
~ daniı geldltlm tıç 70lcu vardı. ven a.rtadaşlarımdan blrl ban& mu- nuel.etile ppdan bua n..,.ata ce- madan araya gırerek bunlan saha· 
Bunlar :e~de aralannd&n su sız- sallat olm~u: vaben diia ~ jinmastiE ldü· dan çıkarmakta iken hariçten eaba
mayan tıç aamımt artadaf olacatıar- - Aman, diyordu. seni Beyollunda bünden bir mektup aldık. apiıda ya fırlayan yabancı bir adam Hali
clı. Hepsi orta yaşlı idiler. Yalnıs bi- bir bara götürecetım. Yeni artistler netredİyoruz: !in üzerine hücum ederek ve saçla· 
rlslnin vaktinden çot enel uçlan gelmiş .•. Son derecede güzel feyle{"·· Türkiye Futbol birinciliği final rından tutarak tekmelemiye batla
bembeyaz olmuştu. Blrl tamamHe ~- Yaptıklan numarlar da fena detu. Ç- maçında nihayet iki oyuncu' arasın- mıttır. Bu vaziyeti gören birkaç 
sızdı. Öörünç~ücllstlrd, 1kl artalandq~~-~ le~~4:ıc.ır::ı::::1!:;'!i~ afl§te da vukubulan bir kovalama vakasi- oyuncumuz hadisenin teveuüüne 
genç g yo u ve aaç .. 11"""-- J- ı h · '- h '- · L d " d '- ı·ı h*d. idi tık vapura bazen atın derecede ıKehlcep.n revüsib yazılı ldl. e sa aya gırere&. a&.emın çı&.ar ıgı mey an vermeme&. eme ı e • ıae 

:'eteıi kahkahalarla güleret gelirler- Perde açıldı. İlk nmnara gökteki Sa- oyuncumuza tecavüz eden hariçten mahalline gitmitler. Halili mütaar
dl. BI~ iki l.8kele geçinceye kadar ne- man Jolwıu temsil eden blrfeymiş ... bir phaın müdahalesinden ibaret rızın elinden kurtarmıılar ve saha· 
feleri devam ederdi. Ondan 80l1I'& her Sapsan saçlannı datıtmış, sarıım. gil- bulunan bir hldiaenin hududunu çok ya girmeye hakkı olmıyan bu ada
blrl bir köşede uyuklamata bafl&rdı. zel bdmlar üzerlerlne tutulan projet- genitleten bazı neıriyat ile mahiyeti mın derhal çıkarılmasını ve hakkın· 
Ben mektebimin bulundutu tôyiln la- t6r 14ıtlan altında bir altın dalgası itibarile tedbiri de olsa Klübümüzün da takibat yapılmasını iatemitlerdir. 
lteleslne çıkarken onlan vapurda UJU- gibl lhıtımtl2lden geçtuer." İtte cSaman i '--' tin • d Bed Şunu burada kaydetme..; lüzumlu b kırdım. yolu• bu 1d1 ve hakikaten de cok gil- manev pıaıye e teaır e en en J. 

mq olarak ıra zi de dik- zeldl. Terbiyesi Umum Müdürlüğünce ve- görüyoruz ki bu anda maça henÜE 
ita~~~ :ttıç :am':mda Bu numara. pek ziyade alkJ.tlandı. rilen kararlar muvacehesinde af&iı- batlanmamıttL 
dalma~~. SÜDef etrafmd& İtlncl numaranın 1mıl cKAlnatı.tı. d~ yazıl~ huauaab~ efkln umumİJ'e- 3 - Bu fasıladan sonra oyuna 
dönen aeyyarelerden, Merlh'den. Mtlf- Perde açıldı. Günef etrafmdatl do- nın tetkık ve takdar nazarına arzına tekrar batlanmıı bu arada aol açık 
teri'den, Zühal'dan, Zühre'den, Ura· tuz aeyyareyt temsil eden btrıbrlnden aa,.m gazeteniziıı tavuautunu bilhu- oyuncumuz Şükrünün seri bir akınt-

'd Neptün'den Utarld'den ve libıel dokuz ıenç kız ... Hepsi birer 1'11- • de • nı kesmek isteyen Gençlerbirl:x.i nus an, · dız tekllne glrm4ler İşte Zilhal f.şte aa nca e nz. aa 
F-uto'dan bah8ediyorlardı. Sözlerinin Mütterl işte Merih · işte Neptıhı 1fte 1 - lki oyuncu arasında cereyan oyuncusunun kendi atılganlığw ,.ü-
arnınnda cSaman '°elrdu~, .Kehkep.n• Uranus.' ifte Zflhre, '11te utarlt ve' Plu- eden ~ir. ~ovalama hadisesinden zünden yere düşmesini Şükrünün 
gibi tabirler de geç · to ... ve nihayet işte Dünya.. başka ikı taraf oyuncuları arasında favüllü bir hareketinin neticesi zan-

Acaba üçü de ismini henüz bllmedl- Her blrt bir 1'lldm teman eden genç vlki ne bir döiüflDe ne de bir ar- neden hakem sol açıiımızı sahadan 
tını heyet ülemaaından l.nAn1ar DllJ'- lczlann yani aeyyarelerln ortamıda bede: olmuttur. Haatabane,.e kaldı- çıkarmıtbr. Biraz sonra Gençlerbir· 
dı~ Hele bunlardan beJU -~ Me- tızıl aaçlannı ı.pttan otlar gibi etra- la k' kt liği müdafaasının favüllü bir hare
rUı 1smlnl atzından düşilrmQyordu. fa •'""ft bir kadın ... Bu da gilnetmlfl. n n ımıe yo ur. 
Herhalde 0 uzun mliddettenberl ııe- o;ı;;--yanın etrafında peyt1 yani ay 2. - Oyun baıladıktan bet al~ keti dolayıaile lehimize verilen bir 
rlh üzerinde tedt.lltat yapmüla met- döntıyor Kal'flmtma fnsandan ve dakika sonra tamamen ofsayt vazı- penaltıdan sonra ve miadında maç 
gutdü. Aklıma 20 sene hiç durma.dan genç bdınlardan bir t:llnat vardı. yetinde bulunan bir Cençlerbirliği nihayete ermiştir. 
Merih'i tedkUc eden Amerltall Lowell Yıldızlann araamdan ço1c uzun etekli oyuncusundan paa alan arkadatı ta- 4 - Eğer oyuncular arasında bir 
teldi... Bu da öyle bir Merih lşılt Ola• bir genç tız silzilldil. Onun Halley kımı lehine kalecimizin hatası da arbede ve döğüt olsa hakem maçın 
cattı. kuyruklu 1'lldızı oldutunu l51rendik. munzam olarak bir- gol kaydetmit· devamına müsaade etmez ve hake-

Bir gün beyaz saçlı adamın arta- Artistler daruıederken arka tara.fı- tir. On dakika sonra firikikten veri· me kartı uygunsuz bir hareket vaki 
daşlanna: myük_ızdaldbi~I mi aaadand dum~lr aesln şöyle len bir ceza VUl'UfU Gençlerbirliğine olsa hakem derhal müsebbibini JA· 

a-•-•m Merih yıldızlann en par- se & n uy · b. d b k d B hadan rıkarırdı Maçın mal·"m ve 
- ~ .dı h t dediği ı _ Ah Merih! Beni mahvettin... ır aayı a a azan ırmııtır. u ce· " · u 

~ltıt d~~·t .. lmBuna 'l"'P e e me.. n Dön\lp baktım ... Bizim tıç lllm bu- zamn verilişinde ve golde hakemin muayyen kadro ile sonuna kadar de-
.. m.. · h M rlhl Bent '- 1 • • • h d vam etmesi ve maçı müteakip Genç-k ·· den öklerin esra rada oturuyor. cA e .. ve mı;a ecıımzın atası var ır. 
r:ır~~:~~ me.::r:ı:n bu alt saç: mahvettin!• diyen beyaz saçlısı idi. Yedi sekiz dakika sonra yan ha- l~rbirli~ ekip~ dav~t ~.dilere~ m~r~-
b lllmln sözlerini dlkkatle dlnllyor- Yanındaki dazlak başlı: _ kemin iararla ifaret ettiği bariz bir ıım~e ıılt verılmesıv hoy~e bır hadı-
dum. Kafası dazlak olan da ona: - Sen Neptllne bak hele, Neptune ... ofsayt vaziyetinde Beıiktaı aleyhine , senın vukubulmadıgını ısbat e~er. 

- 'Ostadını aen Merlh'le meşgul ol... dJyordu. bir gol daha verilmittit, hakem, yan S - Memlekette bu maçı ıdare 
Neptün'ü bana bırak .. diyordu. Merih de, Neptün de çok g{l%el ta- hakemini çağwrarak onun ofsayt va- edecek bilfarz lzmir Bölgesine men· 
Kırmızı saçlı ise: dınlardı. Ve blzim Dç Alim hakikaten ziyetini teabit eden beyanatını dinle- s ;> Beynelmilel hakemimiz Bay 

l k ...,.. .-..baha tadar J'lldızlarla, Itetıteşanla . . M f ·b· ,_ h 1 - Benim cSaman yo U• pe ""'iuma 1 ll eşguldill dıkten sonra gol kararında ısrar et- usta a gı ı zevat var"en ta ıs a-
Cldiyor. O ne güzelliktir, diyord~. " e ve saman yo u 

8 :ıtmet Pe:;~n Es mittir. Maçın bu idare tekli takımı- nna kartı hürmetklr olmak.la bera-
Saman yolu ... Benim de götyüzün mızın maneviyatını bozmuıtur, çok ı ber hakemlik tecrübeleri ve vukuf-

alrl çocutluğumdanberibmledrakl ettlttm hakim oynayan takımımız hop ~i- j ları üzerinde efkarı umumiyenin 
v• son derecede şllrll u u um şey R A o y Q h. 1. • t A ,_ 
b -d De k k ızı sa"lı aA ..... m den ıütler çektiği gibi lehine verilen tam ır .unaatı o mıyan n"ara u ur. ~ ırın " ...._. B··ı · ·k· .. h 1. 
tedklkatı dl\ buna dairdi. penaltıyw dahi gole tahvil edeme- 0 gesıne mensup 1 1 uç a"em ara· 

1 1 mittir. aında mecburi surette maçların ida-
LAkln sab:;.hJeyln ilk vapura pek B ••nJcü• b 1 d 

yQrgun, bit.kin geliyorlardı. Uykusuz- ugu program Maçın birinci haftaymı Gençlerin resi u maç ar a üç gün sıra ile va-
luk. yorgunluk' ve halsizlikten Adeta sıfır üç galibiyetile ve arızasız ola- zife almıt final maçı hakemi Bay 
ayakta sallsnıyorlnrdı. Öfle " akşam rak bitmittir. ikinci haftaymın yir- Yusuf ~yıelin de • pek yorgun ~ir 

Hele at aaçlı olaı\ı ııarannış sonb&- 12,30 Program 20•45 Alfred COr· minci dalu"\aaında aakatlıiı dolayw- halde. muaa~yw ıdare etmeaıne 
har Yaprakanna dönmü•ttı. Arka.daş- 12,33 Tllr1tçe pllk tot Pi. ·ı v · · k.. d kt sebebıyet vermıı ve maç yanlıı ka-

y ıar 21,00 Ziraat Tak. sı e sag ıçı mev ıın e oynama a ı la I . 
ları ona bazen: 12,45 Ajans ha- 21,10 Hafif fastl bulunan santr hafımız Halile Genç· ı rar ~-a pek fena idare .e~ilmiştı.r. 

- Bu Merih seni mahvedecek ... dl- berlerl •attılan 1 b. l'"· l • · M staf b. k Bu cumleden olarak Halılı tahrık 
forlardı. .,.. er tır,~ı ao ıçı tu Ba ır ~~m~ue eden Gençler müdafii Ahmedin ta· 13,00 Türkçe plAk 21.30 Komışma ve emı;me vurmuı ur. unun uzeran k d . 

Ak saçlı, yüzünde :ııevk hatıralannın Jar 21,45 Kil.rne ton- h k 1.. M taf d ım a yer almasına müsaade etme-
h11tlannı ?Mydana çıkaran blr gülilı- 13,15 Ka,.,c1k pro" seri a em evve a us ayw sonra a • h k · h 0 d ff d'I · k 

• ..,. "" Halili oyundan çıkarmııtır. Her iki 5b1
• ha emıdn ıç e a e 1 emıyece 

ıe· ram Pi. 22,30 Ajans ve pa h d k k G 1 ı ır atası ır. 
E t dl rd b"t~ "ece beni 18,03 Salon orkes- ra borsası oyuncu sa a an çı ar en enç er- 6 H•d· b da .b • 

- ve · yo u, u un "" tra.sı haberleri birliği müdafaasında oynatılan ve - a ıae un ? .1 • ar~tt~. 
mewuı etti. .. Sabaha kadar gözlerimi 18,30 Memleket 22,45 Dans müzlll Milli Kümenin Demirapor Gençler Hakem raporunun mahıyetın~ ~ılmı-
on!::ka~=~· heyet lllml olduk- ~ta.sı Pt temasında yaptığw çirkin bir hareket yjruz~ ':ıaz~~ları~ız_an hı~afında 
ıanna emindim. Fakat böyle aabahla- 18,40 Salon orkes- !3 temmmı fal'· dolayısile tecziye edilip Türkire Bi- Ço .~ck~ını da klıç ta mıdn .etmı~ohruz. 
ra kadar Merlhl, Uranusu, Neptünü, trası şamba abahı rincilik müsabakaları münaıebetile un u yaz 1 arımızı aıma 11 ata 
Saman yolwıu tedklt ettltlerl rasat- 19.00 Yuva saati 7,30 Program cezaS1 tenzil edilen Ahmet Halile amadeyiz. Hal böyle iken 20 tem-
haneleri nerede idi? 19,15 Salon orkes- 7,33 Hafif par- ki k k . k' k .. 1.: 1 muz tarihinde intitar eden gazete-

t alar Pi ya atara ço çır ın u ur er aa· ı ı d U M"'d'. l .. v.. h. bl. Herhalde keııdllerlnln Boğazda ·o- rası ç · B h ·k H 1·1· Ah er e mum u ur ugun ır te ı-
19,SO Ajans ha- 7,45 Ajans ha- vurmuştur. u ta n a ı ın met ~· . k d k F 1 d Kt·· 

ttt·ıiutlanna şüphe yoktu. Çünkil sa- 1 .. . h.. . b b. t gıru o u u . uar maç arın an u-
1»>.hlan tedklkattaq ilk vapurla evleri- berlerl ber erı uzerıne ucum etmeııne se e ıye lb.. . .... h .b. b. rv• .. 

19,45 Fasıl heyeti 8,00 Hafif par- vermit Ahmet kaçmıt o da kovala-
1 

u",!uzuh 1• ra~ gıdı hı~ ıgımıdzın ma-
ne dönüyorlardı. Vattile Bengin bir 20,15 Radyo gaze- çalar Pi. t nevı ıa sıyetını! e ıtap e en mu-
adamın Mecl.d.lyeköyü clvannda bir mıı ır. 1 kk h. d h. ) ·1 · 
rasathane tunııak tefebbüsilnde oldu- tesı a.3o Evin saati Halilin hareketi çirkindir. Sebebi vf a~ m~ ıyett~. t .1 0 ~a ve~ı mıt 
tunu işitmiştim. Acaba o rasathane ne olursa olsun bir oyuncunun spor 0 ~n h u . af;r k ız Cı m1teessır ve 
yapılmtf mıydı? Herhalde öyle olaca.il. Portakal bahçeleri sahasında diğer bir oyuncuyu kova- mu~e a~br ıra tı ... eza b e.auç ara-
tı. Ba.tta türlü bunlar nered;! tedldk- laması müsamaha ile görülemez. ııln ad nıs etfved.mun.~dıef etı nazd~ra 
lerinl yapabilirlerdi? geniıliyor Bundan dolayw klübümüz Halili tec- ama an ve ~~ ın mu a auını ın-

Hayatlarını, l.stirahatlannı htoe sa- Mersin mıntakaamdan alınan ha- · tm• t' F kat Halilin hu hare- lemeden teıkılatımızın ceza vermek 
yarak sabahlara kadar çalışan bu Uç berlere göre bu yıl portakal atacı k~t~n~ ta~~ik. ed:n Ahmedin de Halil 

1 
m~vkiinde Bkal~.cak~~nı ta1~vvu3r0ede-llime karşı hürmetim gittikçe artı- zertyatı dlter yıllara nazaran mühim m yoruz ugun u var ıgını ıe 

7orıfu. HattA bir sabah sigara içecek mMrdarda artmıştır. Mütehassısların kadar ve belki ondan fazla kabahati 1 ırk . Er . . • ..t d: 
oldular. Fakat hiç blrtslnde kibrit yok- Y81)tıtlan tedkltlere göre aon seneler vardır. Durup dururken o zamana ~~ 1 .ıere kı maztl~ı';;' ve) ~J ema 1 

tu. Halbutl bu oniann belki 1.tiUllre- zarfmd& ekllm14 olan portakal ataç- kadar aralannda bir hadise geçmi· ı ırl sa ywnkl . .1b~?'e .. 1 akbra ar_ı. el~ekrçe
cetlerl birer yol'glllllut l1garuı ldJ. lan önümüzdeki aenelıer zarfında yen iki kiti arasında böyle bir kova- v.e eyen u ~muze artı gun u te
Hemen kendilerine tlbrlt takdim et- m&hıul vermete baflıyacat: ve porta- 1 h<!>d. • . sebepsiz vukuuna sırlerden dogma yazılar zaman ye 

""·- ama • ısesının ha'- .k fh - ·· d ·ı· tim. Eeeee ..• U.1111 utrunda yorulanla- kal ı.st1hsalltı memleket lhtlyacını • k" kt 1 ıu at me umu onun e aı ınmeye 
ra hlmıet etmek bir nevi vazifedir. bir kaç m1al1 qaca.lttır. un B:n t!~ip u;~t üzerindeki kum ha- daima mahklim kalacaklardır. 
Slgaralannı yattıktan sonra kODUf- Mah.sullln iht17aA;tan fazlaaını lıarl· vuzuna kadar devam etmit ve zabı·'I Betiktat Klübü Reisi 

mata bqladı!ar Ak aaçlı.sı: ce atmak için lüzumlu tedbirlerin 
- Allzlm, diyordu, Merlh'ln resim- flmdiden almmaaı lcab eanettıedlr. ta memurlan bunlann birbirlerile Abdülkadir Karamanal 

KONUŞAN MUMYAL 
Tefrika No. 11 

- Sultanın sevdill bir tadmı. bu 
esir adam neden eevmJ,yor acaba? 

Bunu havaaıasma sıtdıramıYan IJ&
bab, Omıanın oturdutu odaya g1rd1. 
Osma.n yerdeki minderlere uzanmıı 
yatıyordu. şat>a!ranm &eldltlnl dQJ· 
mqtu .. fakat aldırmıyordu. 
Şabaka: 
- Seni böyle zincirler içinde gör· 

met lstemezdhn, dedi, neden kaçına· 
ta teşebbüs ettin? Bmde, Jta9mak 11· 
tıyen bir emin cezası ç<* aıırcıır. 

Osman yav~ başını kaldırdı: 
- Rica ederim, b&n& cezadan falan 

bahsetme_ Ne yapacatsan, bir an ev
vel karar ver, yap t Muradın benl 
ölümle korkutmaltsa, ben öltımden 11-

Yazan: ISKENDER F. 

lan bir insan detlllm. Osman bunlan d 
- Niçin böyle 1ert tonquyorsun, Onun bir tek diltfincesl 

01m&n? Ealrler, ancak aahtplerlnln Sinan paşanın yerine tJm 
mUsaadeatyle konQfal>Wrler. Buradan Şehid edilen kumandanlar 
kaomakla kurtulac•ıtını mı a&nlJ'Or- Osman bunlan anlam.ak 
dun? Şabata: 

- Evet, Belki cellldın elliı.den tur· - Ben bundan ötesini 
tulursam, tehlrde sıtınacat ,.er bula- dedi, timdi Türklerin Kahire 
ratımdan eminim. etmelerini bekllyoru?:. B1ltiln 

- Yolma padJ4ahın - blzlın bilme- tere sllAhlar datıtıldı. Büytll 
dilimiz - haflyelerlle m1 temas et- kale gibi tahkim edildi. Ya 
met .istiyorsun? Jterlerl şehre girmek ısterse. 

- Yalnız ha!lyelerlle dettl. fedalle- çarpıp dalılan çöl rüzgln giııl'. 
rlle.. cattır. 

- Sellmtn Kahlrede tedallerl mi Bu aırad& cellld bir 
var~ Ye tarapla ioerl)'e glrmt.tti. 

- Evet. Hem de )'ilzleree" lA müstehzi bir tavırla 
- Bunlar nerelerde gizleniyor? du: 
- Bu bir sırdır" Söylenemez. - Ya~ eair almak lçlıl 
- Selim yaman bir hükümdara her köşesine yüzlerce tuzak 

benziyor. İçimize kadar C&SU5 ve fedat Bl.Haç gün aonra onu -ıırll.lD'I 
{!'Öndermeyi ihmal etmemiş. Fakat, bll- Sen nasıl benim esirim ıaen. 
mlyorkl, Tuman Bay ondan çok usta Tuman Bayın eslrl olacak. 
ve mahir bir muhariptir. Karargf.Junı Cellld sofrayı kurmUJtU. 
kurduğu Vustanl,.e'nln bugün yarın Şabata: 
timsahlarla çevrlldllinl görtıne, ne - Harp bitinceye kadar b 
)-apacat.. ordusunu çöle nasıl kaçıra- lacatım. Melli! diyordu -
cak acaba?.. larda yerleşen kahraman dl 

Ve başını salhyarak güldil: riml7.e de yiyecek veriniz ... 
- Bu eğlenceli sahneyi uzaktan nlık bulunsunlar. Ve silahla 

seyretmek ne hoş olacak. tından ayrılmasınlar. Düp• 
- Ey ... Yeter artık. Ben bu taıdar ls- mll2ldetı meydana soımıanuı.Jt 

tihznya tahammüt edemem" tandan emir alciım. Gözcüle 
- Esir olduRunu her datika. hatır- le ben burada eslrlmle gönill 

lamahsın, Osman! Faraza tahammil- rlrken. onlar dam üstünde 
!ün ta.şmış olsa, ne yaparsın? Ne yap- mazgalları o.rnsında etrafı 
mağa muktedirsin? ler.. düşmanı uzaktan gö 

Osman gözlerini açtı .. sert bir bakış- haber versinler. 
la. Şabakan tepeden t1ma1tna kadar - Baş üstüne, slttll Siz 
süzdü .. hızlı hızlı 90ludu: meyin .. keyfinize bakın! Sul 

_ Evet_ şimdi, kedinin eline düşmüş kerlerl ve cellAdlan her 
bir aslan gibi, bacakları z!zıi:irle bal- nıktırlar. 
lanmış, hürriyeti elinden aiınmıt ve * 
elçi sıfatile geldığl. halde kahbcce ya- Akşam olmuş, ortalık k:ı 
blanıp zlnclana atılmış bir adamım. Şabaka: 
Fakat, sen de biraz düşün ltl, her ·gece- - İşte, flrndl Tuman BaY 
nin bir sabahı vardır. insanı limldslz- ml.ştlr .. timsahlar Vustan 
llğe düşüren bulutlu gecelerde, çok mışlardır, diyor ve mütem 
defa gökyüzünün birdenbire yıldızlan- ra~~;!;0~an zincirlerin 1 
dığı ve ayın do!;du~u görülmüştür. Mı-

t Tü k kı nalmıştı. sır çöllerinde at koş uran r a ncı · Hnlh.a.• kızı, o.sınana, bir 
lan, Nilln timsahlarından kaçacak ~"9 
kadar korkak kimseler değildir. Eğer yaptığı gibi şarap ikram e 
böyle olsaydı, Türk ordusu Ka.hlre ka- Osmanın neşesi yoktu. Za~~ 

iydl., o kadar kınl~ı kl.. bir w-
pılarına kadar geleblllr m . bir küp şarap l~se gene nefll 
Şabaka, celladlardıı.n birini çağırdı: ne imkA.n yciıttu. 
- Bana şarap bul, Melli! Bana ta-

ze yemiş gctl?' .. güzel ve yakışıklı esl- Şal>aka gözlerini Osman• 
rimin karŞ'lS•.nda içip eğlenecetlm. hızlı hızlı anlatıyordu : 

Ccllad dışarıya çıktı. - Vaktlle Firavun Mikertn 
Kara Osman hiddetinden di§lerlnl tahtına oturmadan yani vel 

gıcırdatıyordu. Şehir tçln~ fevkalade Titana isminde Asyalı bir 
bir telaş ve hareket vardı. Bunu ko- mLt. Ml.kıerlnosun babası bunO 
nuşmalardan seziyordu. Acaba Yavuz alınca: . sen günün birinde 
şelır1 tehdld mi ediyordu? Osman bu- tına oturacak btr gençsin. 
nu anlamak istedi : baldın çıplakla münasebette 

- Tuman Bay Yavuzla muharebe mak sana yaraşır mı?• detnff. 
etmiyor mu? rlnos babasına, bir daha o 

Diye sordu. Şabaka başını açtı, sır- dınla temas etmlyeceğl.ne SÖ'I 
tından maşlahını çıkardı : ve babası ölünceye kadar '1't 

- Tuman bay geçen gün zırhlı çok gizli gör~ilş. En yakUl 
alaylarlle Türle ordusuna baskın yap- bile veliahdın bu kadınla 
tı; Selimi diri olarak yakalıyacaktı.- dltlnden emin bulunuyonnUf. 
Yanlışlıkla Binan paşanın çadınna dan buraya geldiğim zam~n ° 
girmiş ve onu bldürınilf. Ne yazık ti, rayı hatırladım. Fakat, 
Yavuz o gece kararglhta yotmq. kahramanlar şimdi yerlerini 
Osmıın, Sinan pqanm ölftm haberi- ml§. Ben Mlkerlnoaun yerinde 

nl alınca, kalbinden okla yaralanm11 ~f' Tltana'nın yerinde.sin! 
gibi titredi: Osman müstehzi bir tavırla 

- Ne dl10rsun, Şabaka? Sinan P&fa - Yanl baldın çıplK 
öldtl mü? - rindeyim.. öyle mi? 
Şal>aka kahkahayla güldü: _Öyle ya, Ben de H 
:.._ Yalnız Sinan paşa delil. Yavu- iken bir prens ailesine 

zun ümerasından ve meşhur tuman-ı Mısır aultan:nm eline esir el 
danlanndan blrçotu Tuman Bayın kanımın ualet:.ne halel gel 
kahraman a.sterleri tarafından tılıç- < 

Tefrika No. 142 tir, eminim.. Gözlerinin içine bak
tun: Kati karannı vermiş bir ifade
si vardı. Beni zavallı bir böcek gibi 
ailannm içine dilfürdü. Pençesin
den katiyen bırakmıyacak ••• 

Recep Can. oynadıiı oyunu behe- - Ne yapmalı) - Siz> 

Gii.zel GOzlfi. Bız 
AP Ye maeera romana Nakleden: (VI • NG) -''--------......... _. _____ ___ 
- Ben de senin kadar mucrı- makla aldandığını söyledi. Af di

mim ••• Razı olmamalı,.dım .•• Sana ledi. 
mukaveme~ etmeliydim... itte ne- - İ)i ya itte ••• Cörüyonun: Ku-
ticede ölümden daha beter bir Ta- aurunu tanl)'or. 
-ziyete aüiükleadik. Zira her fe)'İ - Beni cCüzel Gözlü Kın san· 
henüz tamamiyle anlatmadım .•• Bu maauu belki de tercih ederdim ..• 
adamı tekrar sördüm. •• Zira timdi beni aad hüvi,.etimle ta-

- Ne zaman) nı,.or... Aad ismimi yüzüme kartı 
- ~ün... Cemal Nermi Ue ve söyledi... 

Cahidle çıktığın sırada. Doktor Rauf kekeledi: 
- Buraya mı geldi) - Ne diyorsun) . • • Ne diyor-
- Evet... Bu cüreti gösterdi... aun) ... 

Koc~m tarafından geliyormuı gibi - Bu sahte Suriyelinin beni ta-
h,. I, .::- gönderdi. nıması nasıl kabil olabiliyor) Bu 

Rauf, endi,eyle: adam, Cemal Nerrni'nin karısı Mela-
- Kocan) . .. - dedi. . hat hanım yerine Ley lanın mezara 
- Evet ... Titriyorsun, değil miL. gQmüldüğünü biliyor... Ve hakiki 

Her teYi öğrendiğin takdirde halin Melahati de ben olarak tanıyor ... 
ne olacak) . .. - Olur tey değil... lmkanı yok .. . 

- Haydi, anlat, bitir . .. Öğren- - imkanı var diyorum, sana .. . 
mele istiyorum... Hak=kat bu: Tanıyor .•• 

- Gelen erkek. bana itizar ede- - ~imdi ne olacak) 
rek söze bqladı. Evvelki konutma- - Tekrar gelecekmif: benimle 
larınıız esnasında beni Le7la un- göriifeçokmif.,. Söyledi... Gelecek-

O sırada kapı vuruldu. 
Rauf, yavat bir aeale: 
- Kendini topla... Hizmetçilere 

ailadığuu cöatermemeliain' - dedi. 
Kadın, yapannı sildi. Batını pen

cereye doğru çevirdi. Yüzünün pe
ripnlıiwnı gizlemek istedi. 

Doktor iradesini toplayarak: 
- Giriniz 1 - diye seslendi. 
Kapı açıldı. 
Bir upk göründü. 
Elinde bir gümüıü tepsi, içinde 

de bir kartvizit vardı. 
Doktor Rauf, kartı aldı. Bir göz 

attı. 

Boğulur gibi: 
- O ..• - dedf. 
Melôhat, hoğul11rcasına: 
- Ne oluyorsunuz, azizim) ... 

Neniz var) . . . Sarardınız) 
Erkek, kartı uzattı. 

Melahat, deh~et içinde ıu ismi 
okudu. 

SEYiT RÜKNEDDiN 

Şamlı Tacir ... 

mehal kazanmak azmile her ihtima· Doktor Rauf, kafi karanna ver-
li hesı-plaml.fb. iyice düıünmÜf, ta- mit gibi doiruldu. 
tınmıştı. Uıaia sordu: 

Şüphesiz, elindeki kozlardan biri, - Gelen zat nerede) 
Cemal Nerminin tU sırada İatanbul- - Salona aldım, beyefendi. 
da bulum.fuydu. Fakat bu hal, onun - Peltala .•• Şimdi yanma ııide-
aleyhine de dönebilirdi. Hastaya riz... Kendisiyle sörüıürüz. 
vc:rilen iliç tarzında, dozu münasip Ufak, cümilf tepsisi ile, dıfanya 
miktarda kullanmalıydı. Ne az. ne çwktı. 
çok. Karannda. Melahat sordu: 

Fazla verilen ilaç. hastayı ölüme - Bu adamla görüıecek miyiz) 
ıürükJ:yebildiğ: gibi, bir iradesizlik Doktor, katlarını çatarak: 
yüzünden polise bir ihbarda bulu;!~- _ Uzun ... 
labilirdi. Ve işte 0 zaman, Recep~ Ve, daha iradeli bir tavır takındı: 
mn bileklerine kelepçe takıludı. 
Öm:-ünün sonuna kadar zindandan - Güzelim... Gerçi demin an
zindana sürüklenmesi lazım gelirdi. lattıklan.ı beni taıırtb ... Sarardım, 

aoldum .•. Fakat bu, darbenin ilk te-
Evet doktorun ve Melahatın elin- siridir. .. Amma. aiz beni bilirsiniz. 

de böyle bi• silah vardı. Onu mah- Öyle çabucak yıkılacak insanlardan 
vedebilirlerdi. Ancak kendilerini değilim. Mukadderatın her cilvesi 
de, evlatlarını da mahvetmek ıarti- 9nünde boyun eğmem ... Öyle vazi
le.·· İşte hu, iılerine gelmiyecekti. yetler vardır ki, phsi emniyetim, 

Böyle bir müvazeae siyasetine hatta hayat.m, ucuzca aarfolunabi
güvenerek, Recep Can, Jlnı yukar· lir.. . Amma, hayatımın sonuna ka
da, emin, rahat, yürüdü. erbes dar alnım yukarda, itibarla, hayai
adımlarla Bebeğe gitti. Doktor Ra- yetle, vekarla yaıamalıyım... Başka 
uf Tuğrulun evine girdi. Kartını dajçare yok ... Bunun dııındaki hayat, 
yolladı. heaim için hayat değildir. Haydi 

Şimdi Melahat, aevgiliaine soru- timdi şu Suriyeli tacir Seyit Rükned-
vord•aı , din hazretlerinin yanma ıidal 

- Ben de gelecejim. 
Melabatla doktor Rauf 

ııirdikleri vakit, Recep Cao. 
ketle ,.erinden kalkb. Evveli 
Rauf T uğrulu, büyük bir 
aellmladL Sonra MellbabO 
eiildi. 

Doktor Rauf kqlann1 
Derhal sadede ııirdi: 
- Ziyaretinizin aebebioİ 

nız. efendim 1 
Kartaaındaki adamın çeh 

haleti ruhiyeaini tahlil içia 
yordu. 

Recep Can bafladı ı 
- Beyefendi, evveli 

buyurun da vaziyetin ne o 
vazıh aurette anlataywm... " 
apğı tabakadan bir kadın'
mıttım. Bu kadına tekrar r9' 
mı sandım. Doktor Rauf T • 
yin zevcesine onu benzetrnit 
sebeple de hanımefendiye k 
yık bulunmadığı muamelele~ 
tim. Doğrusu, bundan dol. 
piıman oldum. Hanımefend. 
%1lt itizarda b.Jundum. Şiın~ 
rada, tekrar öziir dilemek 
dim. Bu auitefehhümden d 



_ 22 Temmuz 1941 Sahife 7 -· 
Hakikatlerin, geç de 
olsa, anlaşılması her 

zan- an faydalıdır 

Sovyetler cekildikleri 
şehirleri tamamen ~z~ir~ua~ı fll'~~. -u· ~~~ıf:tf"ARI~ lzmır vılayetı pavıyonu-~K. C -

nun tanzimine baılan'dl 
(Baıtarafı 1 inci ıahifede) tahrio ediyorlar 

lngUtere, kendisinin müttefiki İzmir (Akıam) - lzmir vilayeti 
oJdugyu hald ra .... •--fı 1 inci sahifede) · · b" •· d tan 
'l'ü

. k' e, harbe girmeyen '~ .... pavıyonunun zengın ır ... rz a -
r ıyeni ha zimine ba•lanmı•tır. Vali B. Fuad 

4ftt· n ngt vardımından b 1 h s· M t " " ~ ıf d J tonu u an mC§ ur ıemenı ar en Tukaal, uk ilk fuar tahaıına ıide· 
it a e etti, SUall artık en basf t fabrika1ında hiçbir ıey kalmamııhr. rck vil&yet paviyonunun hazırlan• 

afalarda bile birçok müspet ce- Muhabir diyor ki: ması iıiyle alakadar olmaktadır. Bu 
~aplar bulabileceği için bu bahse Taanuz baoladığındanbcri ilk de- sene, lzmir vilayeti paviyonu, ıc· 
avdet etmiyoruz Sad .. fa olarak fiddetli yağmur fırbnaları çen yıllar~ nazaran daha mükemmel 
ittifakının İ . . ece, Turklye haşlamııtır. Yağmurlar devam ede- ve muntazam olacaktır. Vilayetimi
Orta Şa llgilterenin Yakın ve celt olursa kolayca bataklık halini zın muhtelif faaliyet sahalarında 
iti . rktnkl en hayat! menfa- alan bu mıntakalarda Alman mo· elde ettiği mühim neticeler, bu pa-

erlnı masun tuttuğu hakikati- törlü kıtalarının ileri hareketi en bü- viyonda kolayca görülecektir. Cra· 
bl tekrar etmek kafidir yük müıkülit k.ar§ısında bulunacak- fileler, istatistikler hazırlanmakta-

Fakat h . • ]ardır. .. dır. Hususi muhasebe, nafia, maa-
kaJa '. arbe gırmeyen, bitaraf Anudane muharebeler ıif, ziraat ve veteriner ıubeleri ayrı 

n müttefik Tü k" in ı ~ ı Ostelik Al r ıyen bir de Moskova 21 (A.A.) - Sovyet ayrı senelik işlerini hazırlamaıı: a 
llhed manya ile dostluk mu- istihbarat dairesinin tebliği: meşguldürler. 
f esi imzalamasını ingiliz men- 20 temmuz gecesi, Poloosk - Ne- Belediye reisi Dr. Behçet Uz biz-
aatıne - manevi olsa da _ az vel, Smolenslc, Novograd - Vo1insk zat şehirdeki otdleri ve lokantaları 
~ok aykırı btılanlaı b lk' istikametlerinde muharebeler anu· tefti~ etmektedir. Otellerde dezen· 
fa l 1n sayısı e ı d b" d . · f k ı Z n olabile ~. . ane ır aurette evam etmıştır. e te iıi.~:.1 muntazam yapı ıp ya-
bira cegı fçın bu noktayı Cephenin diğer istikametlerinde ve pılmadığ• araştırılmakta, tahtakuru
dır ~aydınlatmakta fayda var- merkezinde büyük mikyasta hare- su bulunduğu görülen otel müste
r· . akikt dostluklar, her türlü kat vuku bulmamıştır. cir ve sahiplerinden ceza alınmakta-
Uphe Ve tereddütten sıynlmış, 20 temmuzda, hava kuv\'etlt'rimiz dır. Bu teftişler, daha ııklaıtırıla-

a<'ık anıaşınalarla sürekii ola- 2 ~ düşman tayyar~sini ~üşürmüşler· c ... ktır. 
bilir. dır. Altı tayyaremız znyı olmuştur. • 

ı Alman - Fin kıtalarının Hayvanı iki yerınden 
gta~ndradan dün gelen bir tel- ileri hareketi yaraladı! 

• Suriye h b' · bi . fız!'rfne . . ar ının trnesı 84.'rlin 21 (A.A.) - Şark cephesinin fzmir (Akşam) - Birinci Kor-
takı m.üttefıklerin Yakın Şark- ~ıal mmtakasmda mütea~dld müş- dondan arabasına yüklediği eşya ile 
kı vazıyetıerlnin düzeldiğini, k~ii.ta raıtmc.n Alman - Fın kıtalan bir ticarethaneye gitmekte olan 

bıısın emniyete . dlwf 1 dıkkate değer muvaffnkıyetıer elde b Al' h 1 'nadı tut · 

KOCOK iLANLAR 
Fevlı:allde ahvalin devamı 

mt\ddetlnce gayr! muayyen gtın
lerde haftada tlı:l nya i19 defa 
neştedllecettir. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 
ECNEBf BİR BAYAN fŞ AIUYOR

Almanca, İngilizce, ırran.mca tyl blllr. 
Daktilo muhabere Stenoya aşınl ec • 
nebi bir bayan ı., arıyor. Tahriren 
Ankara Yenişehir Yeğıtkoşun Pe:hll
vanlar sok:ık No. 5 M. G. - 1 

4 - Kiralık • Sablık 
EMLAK YURDU - Keleple satılık 

ev 1200 lira. Beyotlu, Macar eaddesln
de, Urgir, 4 oda, mutfak, kuyu, bahçe 
ve elektriği havi, 144 lira !radı var. 

Tab1m, Cümhurlyet me,ıdanı, ı:m
llk han 10 No. Emlllı::: Yurduna müra
caat Tel.: 44439 - ı 

8000 LhlAYA 8ATILIK APARTl
MAN - Kadıköy, Yeldetmnenlnde 3 
kat, 4 er oda, evkafı Terilmlş &52 Ura 
kin. getirir. 

Talı:.slm, Cümhutlyet mi!ydanı, Em
l~lı: han 10 No. Emlik Yurduna mtlra
caat Tel.: 44439 - 1 BİR BAYAN fŞ ARIYOR - Her 

Uitlü ev lşi ve yemek bilen gen~ bir -500_0_L_i_K_A._Y_A ___ K_ad_ı_k_öy-.-A-c_w_a_d_e_m-
bnyan lyl bir aile yanında 20 liraya 
mukabil iş arıyor. Ke!il göstereblllr. de 3 dönüm bahçe içinde 150 meyva 
Ank"raya gidebilir. Akşam gazetesin- fidanı ve iki kö.,k, biri 9 ve diğeri üç 

"' ü odadır. Kuyu elektrik var. de z. B. rumuzuna mektupla ?1" racn-
1 Taksim, Cümhurlyet meydanı, Em-

at. - Jftk han 10 No. EmJft.k Yurduna milra-
BfR TtlRK GENCİ tş ARll'.QR - en.at Tel.: 44439 - l 

Eski yazıyı okur yazar Yugoslavyanın 15000 1.İRAYA APT. "ft' DÜKKAN -
orta ve ticaret mekteplerinden mezun ü 
blr"z rusca, Yugoslav, bulgarca. ııs:ı.n- Yüksckkaldınmda, altında dükkan, ç 

.. kat üzerine 110 Ura aylık lira getiren lannı mükemn·den okur yazar ask,.r-
llkle iliş!~ yoktur. Her ne iş olursa apartıman 15,000 liraya satılıktır. 

ı:o• Taksim, Ciimhurlyet meydanı, Em-
yapablllr. Dışan gidebilir. Bir genç lft.k han 10 No. EmlA.k Yurduna müra
münaslp iş arıyor. Beyo~lu Bursa so- caat Tel.: 44439 - l 
kak celebi han 41-47 numnrada Babrl 
Şentfuk'e mürrı<.'nat. - l TVRKİ"l'EDE EŞİ OLMAYAN VİLLA 

l SATILIK1'.IR - Nl.şantaşı clvn.nnda 
BiR GENÇ İS ARIYOR - Her nev b- - b esi d 

tercüme işlerinde veya ders verm~k k~rglr, gayet uyuk ahç nde en er 

ÜZere tu-rk"" - nlmanca - !nglllzce bl- nğaç ve çiçekler müteaddld b:uıyolar 
,..- .. kalorifer, yerlerl parke her türlü kon

len blr: genç 1ş aramaktadır. Akşamın foru havi istanbulun en güzeı vUlAsı 
z. L. rümuzuna müracaat. - 2 65.000 lira. Sahife 61 

ACELE SATILIK APARTIMAN 
Cihangirde Cihangir mahallesi Gil
ne§ll 80kak 58 numaralı köşe başı yüz
de yedlbuçuk satı Iradı bulunan he• 
b!.r konforü mükemmel iki buçuk ıc.at
lı apartıman on bin beş yüz liraya sa· 
tılılı::tır. Bltlştllndekl Emek apartıma
nı kapıcm bay İsmalle hergün sa
at dokuzdan on lldye kadar müraca
at. - ı 

KİRALIK CtlZEL EV - Şişlide Os
manbeyde lı:alorifer, banyo, parke, ga
raj, elektrlk,havagazı hasılı her tiırlü 
konforu havi bahçeli güzel bir ev kira
lıktır. Antre, hizmetçi ve sandık ada
lan hariç 8 gilzel odası vardır. 81378 
telefon numarasına müracaat <sabah 
a:ıat 10 dan öğleden sonra 2 ye ka
dar) - a 
KİRALIK DAİRE- Kurtuluşta tram

vay durak y,erlnde 23 numaralı Mli
zeyyen apartımanının 3 numaralı ve 
üç odalı dairesi boştur. İstlyenler her 
gün gezeblllr. - 21 -
DEVRE.~ S.\TILIK DtlKKAN 

Çok işlek bir yerde bakkaliye ve ayak
ta içki satılan bir dükkan satılıktır. 
Müracant İ~tanbul posta kutusu 417. 

KİRAl.IK KAT - Beyoğlu Tünel 
civan MüelJlf sokak No. 20 evin dör
dlincü katı kiralıktır. 2 oda bir sofa 
mutfak terltı;ıs ve elektrik, hav:ıg:ızı 
vardır. KJra.sı lD lira, ts~eyenler T:ı.k. 
sim Topçu caddesi (Uygun apartı
rnan kapıcısı bay Recebe müra<.'a-
at. - 35 

tA bu gır g n , hat- etmişlerdir. • ara acı • ı, •W~yvan a.rın ı . .. • 
Ar ... stratejik vaziyetin şimali Sovyetıer, Alman - Fin kıtalannın ması ve ıstcdıgı yere gıtnıe"?clerı yu 2 _ lŞCl ARIY ANLAR 

llKaya müessir olduwunu se- !lert hnrek.etlni durdurmnk ümldlle zündm bıç:ığn l çekerek wbır hayva· _ 

Tnkslm, Cüınhurlyet meydanı, Em
lak han ıo No. Emlak Yurduna müra
caat Tel.: 44439 - 1 

SATJJ.JK EV - Sultana.hmet Ishnk: 
paşa mahallesi Kasap Osman sokak 12 
numaralı bahçesinde kapısı olan nim 
k{ırglr beş odalı hane maktuen iiç bin hE>plerUe blrllkt b" .. g hudud mınt.nkıısındakl ormanlara ateş nı i~i yerinden yaraladıgından be- DADI ARA~IYOR - Altı ~ylık bir 

niyetle l .c. uyuk memnu- vermişlerdir. ~knt Alman - Fin kıta- Jediye zabıt~ınca yakalanmış, ad· çocuğa bakmak üzere orta l"t.!lta bir 
kik t zah edıyordu. Bu bir ha- lan yollarına devam etmişlerdir. Hem ):yeye verilmiştir. Arabacı tevkif dadı aranıyor. Yabancı dil bilen ter-

a tir. Ancak, ahvalin bu mü- de bütün techlzatla~nı, silah, cepha- ·dil i"tir. clh edilir. Müracaat hrrgün 13-15 
Bait şekli nl . ne, yiyecek ve hususı malzemeyi bern- e rr.' Maçka kMıthane caddesi Cemlllye 
glUz masında - bızzat in- ber götürmek suretlle. Esasen yollar ,.. A - 11.nnrbmanı No. s 

gazetesinin dediği gı·bı _ da pek bozuk olduğundan arabalar Elazıg • ntep maçı . 
Yalnız Türkiyenln b"ıtaı·af ı>e.k nğır gidebilmektedir. Antep 21 CA.AJ - "Burnya gelmiş TECR1JtmLt BİR KATİl'LF. BiR 
el kalması 1 G 1 te DAKTİI.O ARANJYOR - Ti~aretha-cğn, itiraf t 1' .. Işte blitün bu müşkül1\ta rağmrn olan Elfızı~ sporcuları ı e az an P nelerde veya inşaatlarda çalL,mış pl -
ınan d c me ı ki Türk - Al- Alman - Fin kıtnları geniş mıntaka- EPOrculan arasında yapılan fut~ol yasadan anlar tecrübeli bir k.fttlp ve 
tu ostıuğı.ı da müessir olmuş- tar işgal etm~lcr ve eski Rus - Fin- m~çında Elazığ takımı üçe karşı dort daktilo yazacak bir bayan alınacaktır. 

r. Türkiye bitaraf kalmasa d llmdlya hududundaki Sovyet lstih- ssyı ile gallb gclmlşUr. Maaş dolgundur. Taliplerin foto~raf-

SATILIK OTEL _ Sirkeci, oı işlek llrny nsatılıktır. 25 Ura fcnr gelrlr. Al
bir yerde 2 kat kArgir ve altında 3 mak lçln Sultanhnmam Eminbcy hnn 
dükkan ıo oda. 28.000 liraya s:ıtılıktır. _be_ş_n_u_mnr __ ay_a_m_ü_r_a_ca_a_t_. ---
Sahife: 64 Kir.."1.lK ODA - Bir Alman muaı-

Tnksiın, Cümhurlyct meydanı, Em- llır.esl nezdinde 1-2 klşlllk moble VI.' 
J!lk han_ıo No. Emlft.k Yurduna mürn- kapnlı balkonlu büyük bir oda klralık
caat Tel.: 44439 - 1 tır. Mektep talebesine de klrnl::ınabillr. 

SATJJ.IK APARTIMAN - Botane- Pazartesiden cumartesl:r·e knd:ır S.'l:ı.t 
sende 3 er odalı 12 daire, 2l60 lira k!- üç buçuk ile yedi arnsmda İstiklal 

caddesinde 133 numaralı Hasan bey 
ra getiren bir npartıman 18.000 liraya apartımanı, ikinci merdiven birinci 
satılıktır. Sahife: 60 

Taksim, Ci!mhurlyct meydanı, Em- kat 6 numnyara. müracwıt. - ı 
lft.lı: han 10 No. Emlak Yurduna müra
caat Tel.: 44439 - 1 5 - MÜTEFERRiK 

le aynı ıam d Tü . y ı, Umlannı yarmışlardır. 1 1 larile ellerindeki vesaikln suretlerin\ 

~:il(' dost ~~~Y~~Y~a~;;ı~~~ Sovyet telsiz ~lidn:'ları Günlük Borsa lstnnbuJ n .. ,.. kutusuna mü.,.c•-
nya Türkiyenin d tl w ateşe verı ı _ atlan. 

kıYrnet verer k b O~ ug.~~ Bcrlin 21 CA.A.) - Bir Alman des- • DİŞ TABİBİ ARANIYOR - Anado- UCUZ ODALAR - Beyoğlunda ika· ÇOK TECRtlBEJ.İ LİSE PROFES(). 
ispat e u dostıugu bılfııl troyer te§ekkülü Murmansk: clvarın- ESHAM .e T,\Bvtı.AT - KAMBtYO ıunuıı zengin bir vll!'lyettnden muaye- od 1 ki al kt d •• "-'-

etın k met için ucuz a ar r anma a ır. Ru - uıgillzce, Fransızca Aritmetik rn e endişesinde bulun- da Sovyet telsiz telgraf lstnsyonuna .e NUltUD f1AT1.ERI nehane nçmak isteyen ve sermaye İstlklfıl caddesi 146 numarada kapıcı dersler verir. Mektepler için tnlr.l>e 

b asaydı, Irak ve Suriyed · t tanr~··" ederek topla. telsiz blnalarmı 21 Trmmuz 1941 hatta her takımı hazır 18 senelik blr bay Nlyaziye mürncnnt. - 1 hazırlar. Her yere gider. Şeraitler mli-
urr;;n ne e vazıye atf~ rm 1 ... ir. ı ı· "k ve ya 

b"' olurdu b tah "'i1• dl i ptıretezc ao ıra maaş vcrm.. - snld. Pangaltı. Cümhurlyet cnddest 
ıntn et , unu - Dlğeı taraftan D.N.B.'nin öğren ğ ne OEVUIT HORÇt.ARJ hud ortak olmak üzere bir mesai ar; SATILIK ARSA _ Ma.çkanın gayet- No. 217, 3 üncü kat, yahut Akşamd:ı. 
ask tnek lçln ne siyasette ne göre 18 temmuzda Alman savaş tay- -------------- hndaşı aramaktadır. Arıu edenlerin le muteber bir mevkllnde tramvay z. z. rilmuzW1a mektupla muracaot. 

erlikte dehl h'bl ı ' yaıelerl Rlga korfezlnde miıteaddid L. K Akşam gazeesl idarehanesine ,lAn me- c:ıdde ve istasyonuna 8 metre mesafe- - 4 
lüzurn y kt sa ı o maya Sovyet hücumbotuna hücum etmişler 'lı 7,5 933 TOrlı: borcu ı n m 21,SO muruna mürac;ıatlan. - 2 de apartıman ve ev inşaatına müsald 
ınızd 0 

Ur, Cenup hudutları- ve bunlardan birini b:ıtımuşıardır. • • 1938 tlı:ramtyell 19,55 olup fiyatı: 2500 liradır. Müracaat: DERSll"R - F. K. B. Lise \e Orta 
a, Irakta ve su · d lh Harbin bütün agı" rlıg" ı • • 1933 İkrnmlyell Ergani 20.05 DAK'fİLO KATİP ARASU:OR - BeyoK-lu İsUklll caddesi No. 153 birin- otul talebelerine, Fizik kimya ve rldryar~: 

Ve istikrar 1 nye e su • 7 1934 Sivas-Erzurum ı 20.30 Yarım· gün çalıştırılmak üzere mu- et kat Kemal İşgüden. _ 9 zlyeden zorluk çekiyorsanız şu a ~.., 
tnenraaıı 0 ması Türkiyenin Alman piyadesinde • • 1934 sıva~-Erzunım 2-7 20.40 zaaf usul ile defter yazmaıta ve dak- mdı:tupla müracaat ediniz. Galnta, 
Cerek icabıdır. Bundan dolayı 7.urlch 21 (A.A.} - Cephenin muh- • 2 1932 Hazlne bonoları 55,50 ttıoya aşina bir bay veya bayana ihtl- BiLİK EMLAK - İstanbul LAlellnin Lfilecl Hendek, Papadopulo Ap. 108 
rı Irak ihtUllinde gerek Su- telif kısımlannda Alman ilerleyişini • • 1935 Hazine bonoları 16 50 yncımız vardır. istenllen ücret mlkt:ın merkezinde denizi görür etrafı açık ZekL - 1 

Ye tnuharebesinde b'ı 
1 

•mütalaa eden Nı:ue Zurcher zeıtung • • 1938 Hnzlne bonolan 26 50 ile tercüme! hallerini blldlren mck- bwyolu 3 buçult katlı yeni tirglr ev OKTA, LİSE_ Talebesini tccrubell 
\'alideki ' z m bu ha- eu.eteslnin Berlln muhabiri diyor ki: A. Demlryolu tahvili ı - ıı 47.'75 tuplann Katip rümuzu il~ P. K. No. 7500 liraya satılıktır. İstlkJll caddesi cı dll 
IDın 

1 
sulhçu emellerimize uy- •Alman ve Fin kuvvetlerinden müte- A. Demlryolları tnhvUI m 46,75 1155 İstanbul adresine gonderflmesli 54 numara Bilik Emlak telefon: 4337~ :~e~~~~ü~~~e-v~~kf;~ı:!'~~ ola-

ayk 
0 an ingiliz menfaatlerine şekkll sol cımah MI~ çok geride olup A Demlryohı mümessıı senet 44,- - -------------- rak çal}ftınr. Müsait şerait. Akşam 

ırı hiç bir harekett b 1 hiç bir muvaffakıyet bildlrecel~ va~!- Haj'darpaşa llm:ını 49.75 İKi YAZIHANE İÇİN İKİ BAYAN gazetesine aMatemaUkt rumuzuyla 
clık, biJAkl .. .. .e U unma- yette değildir. R limanı miiınPsııll senedi 46 .. - ARANIYOR _ Birisinin dnktllo bil- EMLAK Aı.rcı VE SATICILA- müracaat . _ 2 u s durust RiNA - İstanbul. Beyotlu Kadıkijy, bu işl 1 . sıyasettmizle, Alman harp muhabirlerinin raporla. Ri""'F. 'F.NF.Tl F.Rt mesi ve eski harflerl okuyup yazması T\.sku" dar ve Bo11-azın her yerinde em-
d er n süratıe bitmesine yar- rı Rusların mukavemet ve taarruz _____ . .,_ . .,_._s_._._._.____ ııarttır. Diğt?rlnln okur yazar olması u 6 

ırn eden mühi usullerini kullanmakta devam ettıkle- T c Merkez bankası 131.25 klifidlr. Taliplerin fotoğrnflarlle btı- liikl olup satmnk veya almalı: Jsteyen-

n m bir rol oynadık. rlnl göstemıektedlr. Ruslar Almanla- T. 1 .. bankası nama muharrer 11.75 raber İstanbul 389 posta kutusuna ler ve dükkfmı olup da satmalı: iste-
"' lğer taraftan şahsi 1 k t m1 hareket harbine şayanı hayret de- T. ı: bankası (hamile alt) 12,25 müracaatları. - 1 ymlerln İstanbul Ankara caddesi 
11.Uvvetıı bir • , a a recede intibak ctm•~lerdlr. ., 135.- tfı Adalet han 3 No. da Türk em1lk bil-

k ki T. 'İş bankası mümessil his. · R .. ""YOR Bir ıc l - tl T l 2""'"7 kı bu e . anaatımız da şudur Alman zırhlı a:rn:balan cepheye ..,lr·· 27,- BIK BAYANA ~.,.. - - rosuna ace e muracaa an. e : """ 
ınnıy t dikl .., A Demlryollan flrketl ı 'lı 60> carın gayet haflC büro işlerinde çalış- - 8 

kiye . e sahalanmızda Tür- eri zaman Rus tümenleri Alman A Demtryollan şirketi 'o/o ıoo 43,75 mak üzere Türk tebaasından bir ba-
k nın menfaatine zara tanklannın nıünakalelerlnl kesmek Esklhlsar·çlmento ~irkeU 9.- yan aranıyor. Aylık ücreti net yirmi 
~ ihtili1tı r vere- lçtn mücadeleye devam etmekte ve Şlrktt! HayrJyf'! 20.- rfh dre lerll" 
ın"k a ar çıkarmaktan "ekin- tendi tanklarlle Alman arabalannın o 24.- liradır. Tallblertn sa a s -" rıus Y k .:S:.:.lr::.k::.et:..:.ı..:H.:.n..:;.v_r_ıv-::"-te-=-::n~e::tt::-r:-:-:::::---- Akşam gazetesine F. G. rümuzunıı 
hattı u, Almanyanın hareket ar a~dan gelen Alman plyadele- ECNEBi TAHViU.t:KI .mektup göndermeleri. 

nda büyük a ·ı l - rine hucum etmektedirler. Bu suretle w 

kiyenin b•ta mı 0 muş, Tur- harbin bütün ağırlığı diişnan piyade- Kredi Fonslye 1903 100.- :\lVREBBİYE ARANIYOR - Sekiz 
layJ~t 1 raflık siyasetin! ko- sine yüklenmektedir. • • Ull 1 99,- yaşında almanca bllen çocuk için mll-
AI 1fnuştır. Bu, sadece Türk _ Rll! muharebe usulleri çok anudane • • Amorti 69.- rebbiye aranıyor. Gösterilen adrese 
nıan dostıu"' . ' .. ve çok ince olarak tasvir edilmektedir. • • Kopon 1.05 sııat 9_ 14 de kadar müracaat. Adres 

eseridir D gunun ılk muspet Rus avcılan görülmiyen mevzilerinden Suadiye iskele caddesi No. 'l Nusrat taran ğ. emek istiyoruz kl bt- ateş ederek Alman iaşe kollarını ve NUKUT Aydın. - 2 
.. ı ıın1zdan ve hattA. İngı'lte- harp saham gerlslndekl ihtiyatları 25 ·enın dü bozmaktadırlar. Türk altını 25· İŞÇİ KIZI.AR ARANIYOR - Oto-
dan Ştrıanı lle dost oluşumuz- Mltebsk etrafında ve Kiyef'ln gar- Kfilçe altın blr grsmı 3128 mntlk anbalfıJ maklnalannda çalışmış 
1ncııteYalnız Türkiye değil, bizzat bindeki Rus lstlhkAmlan birer şaheser Oı1manlJ bankaSl <bnnknot.l 2·55 işçi kı?.lara 1htlynç vardır. Yeni Pos-
....,. re de fayda .. .. t .. denilebilecek derecede iyi gizlenmiş KAMBiYO taı;e karşısı Mimar Vedat caddesi No. 
~ llfkiyenı gormuş ur. olup her taraftan gayet !,'etin bir su- t 26 ya müracaat. - 2 
nııacak b n siyaseti, garabet sa- rette rniidafaa edllmektedlr.11 Londra ftzerıne ı sterlln 5,24 
bi u harikayı yaratan böyle NevYork tııı;ertne ıoo dolar 132,20 

r Şaheserdir Büyükderede yapılan Cenevre ilzerlne ıoo frank 29,6875 3 - SATILIK EŞYA 

SATii.IK BİNA - Maçkada Teşvl
kiye camii clvannda Bayır aotak 78 
numaralı iki katta ikişer oda blrer 
sofa banyo mutfak hava gazı elettrıt 
su alt katta bir oda mutfak ~ır
lık bahçe havadar günqll ayda kırt 
yedi buçuk lira kiradaki bina acele 
dört bin liraya sa tılıkbr. Yanında 80 
ve 82 numaralara mfiracaat 

KİRAl.IK DAİRELER - Ortalı:öyde 
vapur iskelesi Utisallnde 8alhane ıo
lı::ak No 12 de 5 odalı denize nazır dai
reler müsait şeraltle kiralıktır Mek.
teplere yakındır. Görmek tçtn yerinde. 
Müracaat: Galata. Nur han No. 13 Tel. 
43265 - 4 

lı · d" nkü I Madrld 11zer1ne 100 ~zeta 12,9375 
~- nkikatıerin anlaşılması _ 1İ • au ıpor arı stoltholm tızertne ıoo kuron 31 ,1375 
Ol.Cldar geç 01 ne Sarıyer Halltevi tarafından (Montrö Yokohama il:zerlne 100 yen 31,0050 
Gır İn sa - daima faydalı zaferi) münascbetlle tertip edilen . · 

5200 LİRAYA FATtBTE SATILtK 
HARGiR E\' - 7 oda, tertos. elelı:tTik 
mevcud, tramvaya yakın, 2200 lirası 'l 

SATILIK TAKSt OTOMOBİLİ - senede ödenmek üzere satılıktır. Fatih 
1975 No. Ju Bulk 936 model taksi oto- Fevzi paşa caddesi Emir Buharl sakalı:: 
mobili kullanılır halde ehven fiyatla 26 No. ya. 

tyı · Ciltere efkarında görülen dankil su sporlan müsabakalan Bli- YADD ıayfiyelerde hoı vakit 

llDTUPLARlNIZI ALDIRJNIZ 
GazetemJz idarehanestnt adres 

olarak cöstermlt olan lı:aruer:· 
mlzden 
A. - B. D. - E. K. G. - N. S. 
Mii. - C. M. 35 - R. M. - 1. M. 

i. Y. - N. B. - C. M. ii 
A. F. - Z. Z. - Z. B. - •·. G 

namlanna gelen melı:ıuplan tda
rehanemlzden aldırmalan tıca 

olunur 

YENİ NEŞRiYAT 

TARiBl DAVALAR 
İstanbul Barosu, tertip ebn~ oldu~u 

nepiyat serisinin 3nci kitabını bu nd 
altında neşretmiştir. Eser, 1nglllz<'e
den. avukat Mehmed Osman Dostel 
tarafından tercüme edllmlşLlr. 

Sokrat, J:ın Dark, Oalllc ve snlr 
meşhur tarlht davaların safahatını 
göstermektedir. Sade meslek brtkımın
dan değll, umumi malümat b:ıkımın
dan da ıstıfadell olan eseri, ol:uyucu
lanmıza tavsiye ederiz. Tevzı yer! Üni
versite Kltabevi'dlr. 

Sıhhiye mecmuası 
Sıhhiye mecmuasının 102 n<.'l sayı

sı mütenevvi ıımı yazılarla intişar et
ml~r . 

•• ._ anlayış, hA.diseler 1 ... ırt .. af et yükdere Beyaz Park havuzunda yapıl- · ıeçirmek için mqhur 
-agçe dah u~-s mıştır. 
le ~ a fazla artacak, şüphe Küçükler 50 metre serbes birinci AR SEN 

LüPEN 

satılıktır. Sarıyer: Yeni mahalle cad- ------------
desi No. 74 terzi Fazlı Yıldıza müraca- SATILIK APARTIMAH - Aksaray 
t• - 1 K l dd i +-,_.,.. .... k N ZAYt - Pertevnlyal lisesi 9 uncu a . ema paşa c::ı. es .uıAm•P 90,... o. 

!nası reddütıerln ortadan kalk Seyhan, Wnci D>rahlm, 50 metre 
.. _

1 
•
1
'rüti··rkiyeye, tıpkı esklsl gibi, arttı.stil: B1r1nct Seyhan, tkJnc! cev

~"11 det, 50 metre lı:urbatalama: Blrlncl 
baıuı tnadıa, aynı gi)ler yüzle Ceordet, Wncı Ferruh, •xso bayrak 
batd tnası iki memlekeUn istik birinci t&bm: Seyhan, Btlcmet, İbra
~- eki her çl>flt münasebetleri ve ııım, Em.in. Atlamalar: Birinci Çevik, 
~r§ıhkJ -:1• ltincl Seyban, bil~er: 100 metre 
ha 1 hizmetleri bakımından sert:>ec: Birinci Necdet, tklnci Yusuf, 

Yıriı Olacaktır. 100 metre arttı.attı: Birinci Bürhan, 
Wnci Tan.t, 200 metre aerbes: Blrln-

Necmeddin Sadak el Necdet, l.kJnct Yusuf, 200 metre 
...____ turbatalama: Birinci Tank, ıklncl 
4 • Bürhan, 400 metre serbcs: Birinci 

ll'lerikada 82,277 sivil Necdet, ikinci Yusuf, • x 100 bayrak 
blrltıcl takım: Necdet. Yusuf. Tank, 

· V . pilot var Seyhan, atlamalar kule blrinclsi Bür-
~v -.lnzton 21 (A.A.) - Sivil han, lklnctz _ı_ya_. __ _ 

BiJük •• heJecanh roman 
..wnı olru,wl 

• Bu 9Crl 6 büyük ve resimli ciltt~. 
Beher cildin fiali 80 kuruf. 
6 Cildlik takimi 
birden alanlm için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20681 t~rı ac.-ılık teııkilutı murahhas azası Gençlerbirliği Çankirida 
dıırıeral DotlClolly'nin bir raporun· 2 - O galip geldi Yüzd< yirmi iakonto kuponu 
fırıd:~ııld~ğına göre son aylar zar· Ç:ınkın 21 CA.A.} - Buraya gelmiş Bu kuponu kesip <AKŞAM 
ilti . ınerıkada sivil pilot adedi olruı GençJcrblrliğl futbol t.nkmu dün Matbaaeı Kitap servisine> ge-

l 'd~~' 1
1
i artmıştır. Sivil pilotların kaç lakıbalık b~r bhlalk kütlesi tönUnde tirir veya gönderirseniz fiat 

h 
1 t<'m 1940 d 41 b. an nspor o. r maç yapmış ır. üzerinden size yu""zde 20 iıkon-llttıı ı muz a 111 Oyun samimi bir hava içinde cere-

t..:ı~· 1 lernınuı. 1941 de 62.2 77. yi yan etmiş, Gençlemlr~i 2 • O_n)lb 
11 1t1o1y1a1p1ı11ac1a1k1tı1r.•••••9! :~t\11 gelmlf.tlJ:, 1.! -

18 d 12 od lı Ü d ,_,. ..... ..._. 1UUfmdan aldığım 1H7 sayılı tasdik· 
SATJLIK. FO"'OGRAF MAJtiNESt- e a ç auoeu _. ...... an 

ıa .a tıl kt M"' t ı ı d kil 2 nameml zayi ettim. Yenisin\ alac:ı-
Krome Su- ..,.r ikonta 4,5X8 boyunda sn ı ır. ur:ıcaa ç n e ere -

.,.. j1mdan eslllslnln hükmü yoktur 
IX3,5 sayıs objektif mücedded fotoğ- MUAYF.NEHANE VE YAZIRANET~ Nuri oğlu Esat Öı:korkııt 
raf makinC6l satılıktır. Flatl 120 lira- ELVERİŞLi- İşlek bir caddede talo- ------------
dır. İstanbul Ankara caddesi Adalet rlfu, hava gazı, elektrik mevcud güzel 
han 3 numaraya mtıracaat. - l .mazbut bir kat kiralıktır. Be:votıu la-

. tiklAl caddesi 87 Emgen apartımıuıı 
OSMANLI L'CGATI - 1318 _tarihin- birinci kat - Foto Kanzler üstünde -

de AH Nazlma n Matbuat mum~yylzl _ 3 
Reşat beyler tarafından yazılmı~ır. ------------
.inşayı Osmantde müstamel arabt KİRAl.TK AÇIK ARDİYE - Orta-

ZAYİ - Nüfus k!lğıdımı ve askPrl 
terhis tezkeremi zayi ettim. Ycniı;lııt 
~racatundan eskisinin hükmü yok
tur. 

İskilip kazasından Sakarya mahal
lesi Adalı sokak No. 44. Ahnıell oğln 
330 dotlamlu Recep İçelli. ~artsı kellmat ve tablrat ve 1stılahat1 köyde vapur iskelesi ittlsallnde mun

havidlr. Fiatı 10 Ura. Beyazıd Killlllk tazam beton rıhtımı olan ve mecmuu -------------
kahvestnde OS?nana müracaat. ~350 M2 mcsahnsmdn ve etrafı duvar- ZAYİ - İst.nnbul Seyriısefer mü

la çevrlll nrsa arpiyc olarak kiralıktır. dürlüğünden aldığım tek atlı araba• 
ACELE SATJUK ÇOK Btn'tlK Müracaat Gnl:ı.ta N)lr han No. 13. TcL mm 5162 sicil numaralı arabacılık ch-

AGAÇLAR _ Demir çatılar için tny- 43265 - 4 llyctlmi knybettlm. Yenisini alnca~ım-
yare hangarlarına. vcs:ılr büyük çatı <Un eskisinin hukmü yoktu. 
endüstrü işlerinde kullanılm:ı.kta. cm- AGELE SATILIK APARTIMAN - l\leydancık iskelesinde Ahmed o!lu 
raU bulunmıyan 10 aded 13 metre bo- Nişnntnş Tcşvlkiye cnmU clvnnnda l\Ia7.har l'zunyayb 
~da 2 adcd ıo metre boyund::ı. 30X40 Çınar caddesinde köşebaşı otuz iki -------------
ı-apında, 15 t.cnluk büyük m::ı.kns kal- metre cephell deniz ve yeşillik nczn.re- rnu akşam maruf san'atkfu' 
dırılmasında kullanılmağn çok elve- ti fevkal!'ıde her konforü haiz. Beton Ü J 
rişll büyuk ağnçlar Kartnlda Bczlrhn- arma altı knt on bir daireli Eorı Iradı SUAD G N 
ne, ynğhanede acele s:ı.tılıktır. İstek· fazla bulunan on bir numnralı npartı- 1 ve arkadaştan 
ıııcrln Kartalda Be-zlrhane cıv:ı.nnda m:ın altmış br..ş bin Ur:ı.ya s:::.tılıktır • ,., • 
117 numaralı C'\•de öğretmen Cevdet On numaralı dalrrsine her gus saat \a Suadıye Plajında 
sayına müracaatları rtca olunur. u ~ıı üçe kadar µıüracaat. - ı_ 
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BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 -----
2 

Soldan sağa ve yukarıdan -.ait: 
1 - Yardım et. 
2 - Yaramazlık yapmıyan. • 
3 - ligi - Kurum. 
4 - Yakalar - Fiyaka. 
5 - Tersi padi§ah saraylarına 

verilen bir isim. 
6 -Tersi hububat tozudur - Ter

si karmakanşık. 
7 - Sonun:ı cK> gelirse bir mey

vadır - B.tşına cS> gelirse memeden 
sağılır - Bir erkek ismi. 

8 - Tasavvur etmek. 

9 - Genişlik - Faaliyette olarak. 
J O - Tersi lisandır • Bir edat. 

Geçen bulmacaamm Wi 
Soldan aai• Ye ,....._ ..-it: 
1 - Yakın, Vaıi. 2 - Azabedi-

9'or, 3 - Karakulak, 4 - lhaloda• 
rap, S - Nekolay, Ka. 6 - Du· 
<f~k. San, 7 - Vilay, Yara, 8 -
J\yar, Saray, 9 - Sokakaras1o 1 O -
lr, Panayır 

Dr. A. Aınm Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehit gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamlann orla11nda fevkall· 
de güzel manzaralı çok temiz 
ve İyi bakımlı. kadm, erkek 
her türlü hastalara açık busuıt 
haatane. Sinirlerini ve yorgun
luiunu dinlendirmek ve neka
~•t devrini geçirmek iatiyen· 
!ere mahsus veg&ne müesıeıe. 

Telefon: 42221 

Güzel 
Sağlam 
Ve lştahh! 

ÇÜNKÜ 

Kullaniyor ! 

Çocuklannızı küçükten SA
NlN dŞ macununu kUllan
mıya, SANİN dit maounu 
ile pnde üç defa .ı1J1erin1 

fırçalamaya abştınnız. Gür· 
büı yetişmelerini temin etmiş 
olursunU1. 

Eczanelerle, büyük ıtriyat 
mağazalannda bulunur. 

Uzun, uzun dütünme· 
ğe lüzum yok! 

cAKŞAM> a bir KÜÇÜK' 
iLAN vermek kafidir. 

1 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf lte•apları 1941 ikramiye plan'i 

KEŞ iDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 

3 hdnciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAMiYELERİ 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 ,, 1000 

" = 3000.- n 
2 

" 750 " = 1500.- " 4 ,, 500 " = 2000.- " 8 ,, 250 ,, - 2006.- ,, 
35 ,, 100 n = 3500.- ,, 
80 ,, 50 

" = 4000.- ,, 
300 

" 20 " = 6000.- " 

Eminönü Orman Bölge Şefliğinden: 
Unkapanında Tekirdağı iskelesinde müsadere olunan 212,5 kental ka

yın ve gürgen odunu 23/7/941 tarihine müsadif çarşamba günü saat on beş
te Unkap:ı.nında Orman bölge şefliğinde açık arttırma ile satılacaktır. 

Beher kentalinin 135 kuruş muhammen bedeli vardır. 
Alacaklıların o satten evvel teminat parası olım 28 lira 70 kuruşu zı-

ra:ı.ı. bankasına yatırarak İdarede bulunmaları. (~521) 

E u 
Emlak alım ve satım işlerinde Emlak Yurduna müracaat eClen 

sayın mü~terilcr müstefid olurlar. Taksim Cümhuriyet mey'CJanı 
Emlak Han 10 No. EMLAK YURDU. Telefon: 44439. 

Yüksek deniz ticareti mektebinin talebe 
kayıt ve kabul şartlan 

1 - Mektebln tahsil müddeti: Lise ve yüksek sınıflı olmaJC tızere altı 
senedir. Yatılı ve parasımır. Gayesi ticaret gemilerimize kn.ptan ve makinist 
yeiştJnncktlr. Ml'ktebc kı!bul olunan talebenin glylınl. yiylml vesalr hususatı 
m~ktep tarafından temin edilir. 

2 - Mektebin yalnız lise birl!lci sınıfına orta okul mezunu talebe alınır. 
cOrta okul muadili diğer okullar mezun\! alınmaz• 

A - Alınacak talebelerin yru}lannın 15 ten küçük ve 19 dan büyük ol
maması ş~rttır. 

B - Orta okulu geçen sene bitir mlş olanlnr anıda. geçen bir seneme 
zamanı ne ne gec;irdlklerinl tevsik edeceklerdir • 
ne lle eeçlrdiklerini tevsik edeceklerdir. 

3 - İsteklilerin mektep müdürlüğüne karşı yazacakları fstldalara a.,a
~aki veslkalan raptedcr~k 1 Ağustos 941 tarihinden 26 Aitustos 941 tarihi
ne kadar pazartesi, ça.rşa.ınba ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye ve öğle
den sonra saat 14 den 17 ye kadar müracaat etmeleri. 

A - Hüviyet cüzd:ını. 
B - Aşı kfi.ğıdı. 
c - Mektep şa.hndetnnmesl veya ta..ı::dlkname veyahud bunların tasd1kll 

örnekleri, 
D - Polisçe tasdikli lyl hal kil.ğıdı, 
E - Velllerlnin izahlı adreslerlle t~tblk imzalan, 
F - 4X6 eb'ıı.dında 6 adet kartonsuz fotoğraf. 
4 - Namzet kayıt olunanlann 28 Ağustos 941 perşembe günO sıhhi mtl!I.· 

yenelerl yapılmak üzere sabah saat t8• de mektepte bulunmaları lazımdır. 
5 - Fazla tafsilat için Ortaköyde mektep müdürlü~üne müracaat edil

melidir. 
İstanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara matbu ,dühul 

bilglsb gönderilir, Mulhaberat için posta pulu gönderilmelidir. (55\3) 

Karagümrük stadyomu l inci kııinı toprak 
intaatı eksiltme ilini 

Beden Terbiyesi lstanbul 
Bölgesi Müdürlüğünden: 
Beden terbiyesi umum müdiirlüğü İstanbul bölgesi tarafjlldan yaptı

rılacak Karagümrük Çukurbostan stadyomunun toprak tesviyesi, bazı 
ihata ve istinat dıvarlan ve futbol sahası Ue koşu pistinin inşası işi ka
pa1ı .zarf usulii ile eksiltmeye çıkanlml§tır. 

ihale 2 Ağustos 941 tarihine müsadif cumartesi günü saat 11 de Tak
simde Sıra.serviler caddesinde kflln 57 numaralı beden terbiyesi İstanbul böl-

gesi binasında yapılacaktır. Bu işe alt evrak şunlardır! 
1 - Eksiltme şartnamesi 
2 - Mukavele örneği 
3 - Hususi fenni şartname 
4 - Bayındırlık lşlerl genel şartnamesi 

Yüksek fiatla alıyoruz 
Her nevi antika, tufralı Türk ve ecnebi gümüşler, nzoıar, 

Jar, eski türkçe yazı levhaları, stil eski mobily:ılar, heykeller, 'il 
eski kumaş ve tesblhJer, kalemtraş, nıaktalar. Beykoz parçabflo 
işlemeler, ~ki silahlan. 

Yüksek fiatla ahyoruz 
!\ltJRACCAT: Her gün öğleye kadar, Beyollu, Nuriziya Eski 

sokak, Merkez apartıman No. 3. Bay Mehmed Tilli. 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 

ı - Herek.ede inşa olunaca.k U,Çl pavyonla.n v& eTlerl ile toprak 
kanallzasyon, drenaj, su deposu, kapt.aj, su tesisatı, yollar gibi 
fiyat esası üzıerlnden kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 415.943.69 liradan ibare~ 
2 - EksUtme evrakı 21 Ura mukabUinde Sümer Bank Muaın 

sinden alınacaktır. 
3 - Eksiltme 6/81941 tarihine müsadit çarşamba günü saat ı• 

karada Sümer Bank umumi müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 20.500 liradır. 
5 - İst.ekliler tekli! evrakı meyanında şimdiye kadar yapınlf 

bu kabil işlere ve bunların bedeli.erine, firmanın tek:nltc te.şkllfLtınıO 
den teşekkül ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulund 
vesikalar koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarını havı zarflar kapalı olarak ihale güntl 
kadar makbuz mukablllnde Ankarada Sümer BanJt Umumi kAtlP 
11.m olunacaktır. 

1 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden 
evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılı:n.ut olrnall 
Post.ada vaki olabilecek gecikmeler nazarı itlbare alınmıyacaJctır. 

8 -!. Banka ihaleyi icrada serbesttir. (452'1> 5 - Nafia Vekaleti yapı işleri umumi fenni ıartnamesl 

6 - İlk keşi! hüliısası ı·ı 7 - PlAn ve projeler. 
İnşaat vahidi fiyat esası üzerine olup bu kısmın 11.k keşif tutarı 

48.637 lira 45 kuruştur. İhaleye iştlr~k etmek isteyenlerin ihale gününden 
üç gün evvel İstanbul vil~yetinden bu işe benzer asgari 30.000 liralık blr iş =======-===-=-===-=-=======-.-ı:~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları ltletnı• 
Umum idaresi ilanları 

yapdıklnnna dair birer ehliyet ves•kası almaları ve yukarda yazılı gün ve 
saatten bir saat evvel ilk teminat bedeli olan 3647 lira 80 kuruşu bölge mu
hasebesine yatırarak teklif zarnarmı imza mukabili teslim eylemeleri l!-
zımdır. (5850) 

Toprak mahsulleri ofisinden 
örtülük muŞamba almacakt1r 

1 - 8 X 8 Ebadında 60 adet 
6 X 6 Ebadında 40 adet örtü pazarlıkla satın alınacaktır .. 
2 - Muvakkat teminat mektubu teklif tutarının % 7,5 u 

üzerinden verilecektir. 
3 - Pazarlık 29/7/941 tarihinde saat 15 de Ankarada 

umum müdürlük binasında yapılacaktır. 
4 - Talipler şartnameleri parasız olarak Ankarada umum 

müdürlük binasında mübayaa komisyonundan ve İstanbulda 
ofisin şubesinden alabilirler. 4492 - 6018 

~--HAMBURG AJANiı--~ 
Almanya ve Şimali Avrupa memleketleri için 

Mühim Türk ihracat Evlerinin 
Mümessilliğini ifa etmek arzusundadır. En büyük Avrupa ithalat· 
çılan ile münasebatı vardır. Ajanın seyyar bir memuru bir kaç gün 
İçin memleketimizde bulunmaktadır. Şifa\en görüımek üzere ace
le teklif ve randevu istemektedir. Alakadarların (Acele) rümuzile 
ve açık adresle lstanbul 176 posta kutusu adresine yazmaları. 

Batvekilet - Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğünden: 

ı - Umum müdürlük talim ve terbiye ve tesisler dairesi kadrosunda 
açık bulunan 35 lira asli maaşlı malzeme kısmı mümeyylzllğlne maaşı 3656 
sayılı kanun hükümlerine göre verilmek üzere a~!;ıdaki şartlarla bir memur 
alınacaktır. 

A - Evvelce devlet daire veya müesseselerinde vazife gönn~ olmak, 
B - Spar malzemesinden anlar ve sporla bizzat iştigal etmiş bulunmak, 
C - En az orta tahsili bulunmn.Jc, • 
2 - Memuriyette bulunmuş olanlardan talip zuhur etmediği takdirde 

müracaat edenler bir müsabaka imtihanına tabi tutulacaklardır. 
3 - İsteklilerin en geç 2/8/941 tarihine kadar bir istida ve vesatklnl ve 

şimdiye kadar çalıştı~ yerleri bildirjr tercemeihal Uğıdı ile umum müdür
lüğe müracaat etmeleri. cEvraklar tetkik edildikten sonra lklncl müracaat 
için mahal ve zaman adreslerine tebliğ edilecektir. (4401 - 5964) 

Batveki.let Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
İstanbul Bölgesi Müdürlüğünden: 

ı - BaşvekA.let beden tubiyesl umum müdürlüğil İstanbul bölgesi 
miikellefierl için 600 kuruş muhammen bedel ile 400 kat nümunesl veçhlle 
elbisenin 25/7/941 cuma günü saat 15 de açık ekslltmesı yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 172 lira em kuruştur. 
3 - Şartname iki buçuk lira mukabUinde bölge mükellefiyet şubesin

den alıniı.blllr. 
4 - İsteklilerin kanuni vesikalarlle birlikte mezkılr gün ve saatte Tak

simde Sıraservller caddesinde 57 numaralı bölge binasında mübayaa komis-
yonuna mfiracaatıan ldzundır. (5963) 

Geliboluda: Havza Kilyar yolu 
baş mühendisliğinden 

1 - 6000 adet boş benzin tenekesi ve 600 adet boş sandık 15 gfin müd
dt>IJe açık arttırmaya konulmuştur. 

Tenekelerin muhammen bedeli 3000 lira ve sandıkların muhammen be
deli 240 liradır. 

2 - Arttırma 30/7/941 çarşamba günil saat H de Gelibolu Halkevinde 
y:)l baş mühendisliği dairesinde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat bot tenekeler için 225 Ura ve bot tenekeler için 18 
11.ı"Adu. (5'1M> 

Doktor, eczacı ve eczacı kalfası aranıyor, 
İdaremizin muhtelf yerlerinde tavzif edllmek üzere 15 doktO~ 

ve 5 eczacı kalfasına ihtiyaç vardır. Doktorlara maaştan gayri m~~ 
mesken bedeli verilecektir. 

Fazla izahat Lstıyen tallplerln D. D. yolları Zat işleri 
racaatıarı. 

* 1/8/941 tarihinden itibaren her nevı 
D. D. { 204 No. lu tarife tatbik edilecektir. 

madeni, 

Fazla tafsilA.t tçin istasyonlara müracaat edilmesl. 

kimyevt 

istanbul Defterdarhğından: 
Ankarada Maliye Meslek mektebine 11.se ve orta mektep mezoıa• 

!ardan müsabaka lle talebe alınacaktır. 
1 - Müsabakalmtlhanına gireceklerin: 

A - 16 yaşından küçük ve 25 yaşından bliyük olmamalan şarttf&ilt 
B - Askerlik çatında olanların a.skerlilinl yapml§ veya uter -

kalan bulunmaJ111f olmak llzımdır. c Müeccel olanlar kabul ednınesl 
2 - İmtihan evvell yazılı ve sonra sözlü olarak yapılacaktır. 
İmtihan programı: 
•Hesap, Tarih. Coğrafya ve medeni bilgiler.. 
3 - LLse mmınannın yazılı lmtlhanı 28/7/941 tarihine müaadlf 

tesı günü sa.at H te Defterdarlık binasında ve orta mektep me _. 
yazılı imtihanı 2917/941 tarlhlne milsadif salı günü saat 14 te ı
terdarlık binasında yapılacaktır. 

4 - Orta tahsllt olanlardan mektebi muvaffakıyetle bltlrenlff f 
maaş veya 75 lira ücretle, lise tahalll olanlardan mektebi bittrenlef 
maaş veya 85 lira ücretle Maliye memuru t.ayln edilecektir. 1' 

5 - Mektebin tahsJl müddeti 2 senedir. Talebelera, tedrisat 
müddetince mektep yatakhanesinde veya Ankarada velileri nezdind' 
cnklanna göre yevmiye mukabili ayda 20 - 30 Ura verilecektir. 

G - Müsabaka imtihanında muvaffak olup da mektebe kabulle 
11ye Veklletince tarar verilmiş olanlar lüzumlu olan vesalkle be 
terdarlığa nümuneslne tevfikan noterlikçe tanztm edilmiş bir kıt'a 
senedl de vereceklerdir. 

'1 - Yukarıdaki vasıf ve şartlar dairesinde imtihana girmek tJ8 
261 '1/941 tarihine müsadlf cumartesi günü saat 13 c kadar bir ıstid• 
sil vesikası, nütu.s cüzdanı ve 4,5 x 6 eb'adında 2 fotoıtrafı h~~~ 
terdarlı~ bizzat müracaat ederek fotoğraflı kabul kartı almaları l-1"":.( 

nur. 

Ttlrkiye Oftmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
fi 

Kuruıuı tarthl: 1888. - Bennayesı: 100,000,000 Türt llrası. Şut1' 
ajans adedi: 285 

Zirai Ye ticari her ne'fl banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28,800 Un ikramiye veriyor. 

-ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplatJJl~ı# 
az 50 llr-.ıcıı bulunanlara senede 4 defa çek.llecek kur'a Ue aşağıdaki plP""' • 
ı::öre ikramiye da~tılacattır: dl' 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 , 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,8o0 , 
4 • 250 • 1,000 • 160 • 20 • 3,2o0 

40 • 100 • 4,000 • ""' 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 

ıiiil'm!vcr.lere ikramiye cıktığı takdirde % 20 fazlas1le vettlecektll':... 
Kuralar senede 4 defa 11 eyıru, 11 birincikftnun, 11 mart •• 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 


