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liarp ve Sulh 1 

Alil yontarca insan cephede çar-
pışırken b"yü b la • u k mamureler bom-
b ah rla ateşe :verilirken sulhten 
a setrnek kadar abes bir şey ola

nıaz. Bah 
bl .

1 
usus harbedenlerden hlç 

~ • kendini henüz yenilmiş say
l>e Yor, en müşkil şartlar icinde 

nçeıeşenler bile bir çıkn{azda 
olduktan 1 tık na nanmıyorlar. Man-
t garabet i şundadır ki karşılıklı 
aranar, sonuna kadar harbe de

\'aın etmekle zaferin kendilerinde 
~:ncağına birlikte iman etmiş 
1;oru ·· ilin nuyorlar. Sulhten bahsedl-

ce iki taraf da ateş pilskürü
Yor. SUlh ş· d 'll eın 

11 
• un ı k, hiç kimsenin 

81 
e nl tatmin edemiyen, sevim

~ ve beceriksiz bir peri harp ise 
~ rkesin menfaatini te~tn etme-
.re muktedir k · . ı tnd 11 ı Al t kl bir flô.h • uvvctlı ve sevımıt Şark cephesinde tarlalar ç e er eyen man an an 

Her müessese memurlarmm as
kerlik vaziyetini f edkik etmelidir 

her "n a~dediliyor, ve bu il~a =m-=====================-=::::1======-=-==-1111:==-===-==-===::::1-==ıııı=:-=-=--
ınefe1n1 ebınıerce insan, birçok Smolensk 

Y t esen kurban •;eriliyor. 
1 Buna şaş 
be i . nıamak lazımdır. Har- d 
teh~k;:nı~ ~.ir memleket için en mey an 
Sulh .. ıı duşunce sulh ihtimalidir. 
\' Umidi, kendisinden devamlı muharebes•ı 

e gittikçe artan fedakft.rlıklar 
lnahruını ' tl yetıer istenen bir mllle-

n gergin sinirleri üzerinde gev-

::;~ı bir ilaç tesiri yapar. Bundan 
(U yı, harp hakikaten sona erme

kçe, sulh ihtimallerini Amme 
~t'kftnndan uzaklaştıracak şekll-

e hnreket etmek devlet adamıa
ıının en esaslı vazifesidir. Bilfiil 
SUih temasıanna girişildiği vakit 
bile, ~arp ebediyen devam ede
cekmış gibi konuşulur. 

Askerliği olanları çalıştıranlar 
hakkında takibat yapılıyor 

latanbul<M bulunan reamt ve hu· \izi.ılı ı;rclip de mezuniyeti bitip kıta• 
auai bazı rnüeueaeler aahip ve amir- ıına avdet etmemi, olanları her ne 
)eri 1 704 numaralı kanunun hüküm· ıuretl~ olursa olsun gizleyen ve mü· 

Sov f • tihb f b •• 
0811 

ierine aykırı olarak çalııbrdıklan essetelerinde çalışbranlar. 
• ye r•. . . ara ur . memurların vo itçilerin askerlik va- 2 - Hariçte aıkerlilı: ıubelerine ka

reıa muavını ıse: «.Burada ziye.lerini h:tltilc etmedikleri, bir kı· yıth olup her ne mabatla olursa ol· 

Almanlar bu liarbin 
zaferle neticelenmek 

üzere olduğunu 
bildiriyorlar 

Almanlar'i mağlup sım ,.oklama kaç.ağı, bakaya ve ıak· sun Örfi ldare mıntakasında bulu-
ttik 'cl" lıları Aıkerlilt.: Kanunu~a mugayir nanlardan kendi askerlik ıubelerince 

BU SABABKİ 

'l'ELGBAPLAB 

Sovyet tebli'11 

Smolensk' de 
muharebe 

devam ediyor 
Sovyet mukavemeti 

önünde Alman taarruzu 
yıpranıyor 

Alman tebliği 

Cenupta da 
Stalin hattı 

delindi 
Bir Sovyet fırkası imha : 
edildi, 35 bin esir alındı 

Berlin 29 {Radyo) - Alman 
tebliği: Smolensk civarında muha
rebe bitmek üı:eredir. Mohilev' de 
alınan esirlerin mikdan bir gün ic;İn• 
de 12 binden 35 bine çıkmıştır. Ga· 
naim henüz snyılamamıştır. 

Viazma civarında bir Alman fır-
. Molkova 29 (Radyo) - Bu sa· kası yen: gelen bir Sovyet motörize 

hah netredilen Sovyet tebliği: 28 fırkasını tamamen imha etmiştir . 
t~mm~z pazartesi günü Srnolensk, Burada düşmanın 33 tankı ve 8 
Jıtomır rnıntakalarında harp devam bataryası tahrip ed 'I · ı·r •• s k ı • •L• lmJŞI. 
etmıştır. ovyet uvvet erınm .ıı;atı Besarabyadan ·ı ı·ye Al 

k 1 · .. ·· d Al ı er ı n man 
mu avemet en onun e man taar: kuvvetleri Stalin hattına vasıl ol· 
ruzu )'ıpranıyor. Sovyet kuvvetlen muılar ve S ti · - t d 'kl · . _ ovye erın gos er ı en 
bazı yerlerd~ mukabıl taarruz.la duş· ıiddetli mukavemetten so h tb 

v • d' . . ,.._ nra a 
mana agır zayıat ver ırmtıtir. '--CP· delerek 21 istihkam za ıet · 1 d' 
h 

· d'v ı . 1 d • b. P mış er ır. 
enın ıger &.ısım arın a yenı ır ıey Alman askerlerinin Macarlarla 

yoktur. birlikte ileri hareketi süratle devam 
Hava kuvvetleri dün kara kuvvet· ediyor. 27 temmuz g" ü 140 S _ 

1 • 1 . b' 1·v· ı. At un ov 
erıy e ış ır ıgı yapara.ıı; man ili"' yet tayyaresi imha edilmiştir. 2 7 ve 

le.eri temerküz noktalarına •. t~yyare 26 temmuzda :imha edilen Sovyet 
meydanlanna taarruz etmııtir . . 26 tayyarelerinin milcdarı 323 ü bul
temmuzd!\ 36 Sovyet tayyaresıne mı1ktadır 
mukabi) 1 O? Alman tayyaresi d~ü-
rülmüıtür. 

Baltık denizinde hava kuvvetleri 
ve sahil hataryalan bir Alman tor
pido muhribini ve iki devriye gemi· 
ıini batınnıtlardır. Bir Sovyet tor· 
pido muhribi kayıptır. 

Köstence gene 
bombalandı 

Amerikanın 
vaziyeti 

Bahriye Nazırl şiddetli 

bir nutuk söyledi 
Şimdi Avrupada bu h!li görü
~z. Herhangi Qir sulh SÖZÜ 

e • ıyor olarak ç ·,lııtırdıklan haber a1ınm1r emsalleri celbedildiği halde icabet 
tı. Bu gibi mü·essese sahip ve amir- etmemiş olanlarla halen bulundukla- Mo.kova 29 (A.A.) - Sovyet 

Bedin 28 (A.A.> - Alnwı tebuti: leririn Örfi ldare mahkemelerine n mahallerin askerlilc ıubeterine ya- hava .kuvvetleri evvelki aece Köe
~n:~=m:1:1ta=~ ha~ zaferlıı verildiJtleri f O haz.İran 941 tarihin- hancı kayıtlannt yaptırmıyanlar ve- tenceyj bombardıman etrniftir. 
müttefik kıtalar en güÇ yoııarI'1~ de muhtelif lisanlarla çıkan gazete- ya bunların ıevkedildikleri kıtalar-

I.oınara 29 (A.A.) - (B.B.C.) 
arşısında, bu sulhun şartlan he-

:-ıen kabul edilecek derecede mü-
1:;mel olsa da, muhasım taraf
ı d bu telkinlere şiddetli mukabe-

men çekilen düşmanı mütem~n lc,.de yazılmııtı. dan Örfi İdare mıntakaıına ıavuıan F• h •• k .-. t• 
tnklp etmektedlt. Bu eşhaı muhakemeleri esnasında veya izinli gelerek avdet etmiyenle- 1 n U Um e 1 

FlnlA.ndlya cephesinde, düşmanın bu gibi kanunlardan haberdar ol· ri müessese ve it yerlerinde çalııh
anudane mukavemetine rağmen Al- m..tdık!annı ileri aürmüşlerae d.e ka· ranlar. 

Amerika Bahriye Nazırı dün gece 
bir nutuk söyliyerek memleketin 
karıılaştığı tehlike önünde karar ver
mek zama ... ı geldiğini, bu hususta 
acele etmek lazım geldiğini söylemİf 
ve demiştir ki: e e bulunuyorlar. Bu manza

ra va bakarat 
Old r~. SUlhun imkA.nsız 

U5unn h " k 
~~ ve Fin kıtnlan arazll kaznn~ nuni takibatlar. kendilerini kurtara- .3 - Bu gibi ltimselerden savu• 
n n~~ gece Alman hava kuvvetleri mıyar~lc ekseriyeti altışar ay hapse ı~nlıu pek az olmak~a beraber. hiç 

Alman şehirlerine arka arkaya yapı- mahkum olmu~lardtr. hır vatandaıın kanunı mahkum?'et· 
lan İnglllz bombardımanlarının inti- B•ı husuıt~ halkın tenviri için ap- lere uğramamaları matlup oldugun
knmını almnk için Londraya hücmn ğıdalci maddelere nazarı dikkati dan yulcandalci maddelerde yazılı 
etmişlerdir. Dilşman ne gündüz, ne de ce1hederiz: eşha~ gizledikleri veya çalıştırdık!a-

Bir . u metmek yanlış olur. 
gün gelir ki - hem de umu1-

lnadık kad 
bcğ . ar yakın bir gün -
ha en~Imeyen sulh perisi, haşin 
§a~diıl~~na üstün çıkar. Zira, 
te 0 uğumuz bugünkü harp
""'k eğer düşmanı ansızın içinden 
.r' acak bir ka 

gcce Alman arazLc;I üzerinde uçmamıt- 1 - Örfi İdare mıntalcası dahi- rı ait oldukları makamlara teslim 
tır. l:nctelci yerll ve yabancı askerlik şu- veya ihl>a:: etmedikleri anlaşılınca 

•<nihai za zuhur etmezse, 
zar er,, meflıumu güç ta-

Odesa bombalandi 
Berlin 28 (A.A.) - Dün gece 

savaı tayyarelerimiz Odesa limanını 
mükerreren bombalamıılardır. 

bele!ir:e kayıtlı olup da emsalleri haklarında Örfi idare Komutanlı
ıevlc.edilmiı olanlardan davete he- ğınca takibat yapıl~ralc Ö~~i idare 
nüz icabe~ etmemiş olanlarla. ıevke- mahkemelerine verıleceklen anlaııl
dlldikleri mahallerden savuşmuş, maktadır 

::~ır edilebilir. Bütün nıcscle 
~unun b' . ' 
rafın ırınde, herhangi bir ta- Tahmi

1 
ve tahliye tesisahna isa- -------------" 

betler kaydedilmiş ve biri büyük ol- Tokyodak~ Türkiye 
sefarethanesi 

SU •harbe devamı artık lüzuın-
ta~;eya faydasız görerek, karşı 

rtı a, reddedilmesi imkansız 
ınan ar tek~f etmesindedir. o za
baz ' harbı, bugün ilan edilen 
'Va~ id~lojik gayeler uğruna de
§lr. et.tırınek irnk~nı çok gü~le-

mak Üzere yangınlar çıkanlmııtır. 

Moskova 28 (AA.) - Reuter 
aj anamın hususi muhabiri büdiriyor: 

istihbarat bürosu reis muavini M 
Lozovıki dün gazeteciler toplantı· 
aında demiıtir ki: 
Smolenık büyüle meydan muhare-

besi hakkında henüz tafsilat veremi-
Amerika . . .. ye:eğiz .. ~a~~t bunu yakında yapa-

:nuı Harıcıye musteşan- cagız. Çunku burada nihayet Al-
lakbgeçenterae ileri sürdüğü müs- mantarı mağlup ettik. Bu, senelerce 
il'\ el SUlh esaslan, harbeden tet~i~ edilecek bir meydan muhare· 

CJnleketıerde i . k 1 d besıdır. 
~Unun b . yı arşı anma ı. M. Lozovılti. Ruı • Alman cephe-

se ebı harbi h .. k · · b' v Ştlıkl • n, enuz, ar- ıını .muazzam ır erdun suretinde 
bi 1 menfaatleri tatmin eder tasvır etmiş vr- demiştir ki: 

r vaztyet.e · 
~ir taraf gırınemiş olmasıdır. Almanların tasarladığı yıldırım 
C!en • elde ettiği menfaatler- harbi aitim kalmııtır. Almanların 
tedt ernın olarak, karşı tarafa is- raptı~ları lni taarruzu takip eden 
~· ğl tavizleri verebileceği gün ılk gunlerde bazı toprak ziyanının 
ti ın Şekli değişecektir. Harp için- ~ayati .. bir ~~.~miyeti haiz. olmadı-
e bUe belkı' b'lh b" 

1 
bl gwu soyledıgım.ız zaman bazı kim-

h • ıassa oye r ı ""bt·" •v•·· ·ı arp i . se er mu a aga ettıgımızı zannettı er 
i1ah çınde, siyaset oyunlarının Fakat Sovyetler Birliği düzünelerce 
lllalıa mfihım olduğunu unutma- sınat merkezi olduğundan toprak· 

dır. larının küçük bir kamını feda ede-
' bilir. 

Necmeddin Sadak <Devamı sahife z sütun ı da) 

Bir casus 
Aleyhimizde çalışan bir Yugoslav 
muhaciri vatandaslıktan cıkarıldı .. . 

i1 Ankara 28 (Telefonla) - Yugoslavya muhaciri sıfatile yurd
a: nşiığırnıza kabul olunarak Ankara nüfus kütüğüne tesçll edilen 
\" n~n Basri namındaki şahsın memleketimiz aleyhine çayştığı 
k e eYnelmilcl bir casus olduğu anlaşıldığından vatandaşlıktan çı-
1>::11'?ası Vekiller Heyetince kabul edilmiştir. Bu kararname 

mı gazetede intişar etmiştir. 

Gizli 
vesikalar 
Berlin, Sovyet iddia
lannın tamamile bir 

hayal mahsulü oldu
ğunu bildiriyor 

Berlin 26 (A.A.) - Tasa 
ajansı, Alman kıtalarile yaptık
brı muharebede Bolıevik kıta
lannın eline Almanyanın Tür· 
kiyeye knr11 taarruza geçmek 
niyetinde olduğunu isl:>at eder 
gizli vesikalar geçtiğini bil· 
dirmittir. Berlin salahiyettar 
mahfillerinde bu haberin bar 
tan aıağ- uydurma olduğu söy
lenmektedir. Çünkü böyle ve11İ· 
kalar mevcut değildir ve bu 
mevzuda Sovyetlerin saydıkları 

Bir yangın neticesinde 
harab oldu, hasar mühim 

i 

Tokyo 28 (A.A.) - (0. F. l.): 
Türkiye saf arethanesi, bir yangın ne
ticesinde kısmen harap olmuıtur. 
Yangının sebebi henüz malum değil~ 
dir. Sefir ile sefarethane erkiını sağ 
ve salim olarak lcurtulmuılardır. Ha
aarat, mühimdir. 

.. l.kkaeier• 

Milli emek ve imkanları 
heba etmemeli · 

Bu satırlarm muharriri, itimada 
i~~:;ar tamamile hayal mahsu· değer bay.nıam; ,öyle söylediklerini 

L J duydu: 
~-----------~ - Asker ailelerine yardım için 
Hindistan lrana bir heyet bizleri davet ettiler. Gittik. Gerçi, 

•• d • bazı el itleri yaparak, yahut yapb· 
gon erıyor rarak, asgari · vazilemizi ifa ettik. 

Sönla 28 (A.A.) - Hindistan fakat sorulan suallere kartılık, İçi
hükumeti, lrana bir ticaret heyeti mizd;n bazılan töyle dedi: cMa
göndermeğe karar vermiıtir. Bu dernki asker ailelerine yardım için 
hey~t, lran piyasa.1.arı hakkın?~ kreş açılacdmuş; ben de orada 
tetkıkıı.tta bulunmak uzere orada ıkı bir çocuğa bakmaiı deruhde ede· 
ay kalacakhr. rim ..• _ Ben, üç çocuğu deruhde 

Bugün 4 üncü sahifemizde: 

F rançois Rabelais' nin 
san' ati ve lelsef esi 

Yazan: lzZET MELİH 

edenrn ... '» İlb... Fakat aradan za· 
mani.ar Jteçtiğj halde, bizlerden böy· 
le bir hizmet istiyen olmadı. Her 
halde, askerlerin geride bıraktıkları 
yavrular bundan müstağni değildir. 
Milli emek ve imkanların zerresini 
heba ebnemeli! Daha iyi te,kilat• 
lanmamız icap ediror. 

İngiltere ile siyasi 
· münasebetlerini kesti 

<Almanya milyonlarca kuvvetle
rini Rusyaya atarak tahakküm ve 
kan dökmek hırsının son misalini 
göstermiıtir. Orada galip gelince 

Londra 29 (A.A.) - (B.B.C.) Avrupannı her kanş toprağında is
Finlandiya hülcCimeti, lngiltere ile tediği idare tarz.mı kuracağını ümid 
siyasi münasebetlerini kesmiştir. ediyor. Ayni esa!la müsteniden As. 
Finlandiya Hariciye Nazırı dün in· yada bir devletle (Japonya ile) 
giliz sefirine Finlandiya Almanya ittifak etır.i~tir. Asyada kan dökmek 
ile birlikte harp ettiğinden bugünkü istayeh bir otokrasi ile karşılaşıyo
vaziyetin güçlüklere sebep olduğu- ruz.> 
nu anlatmıştır. Şimdiye kadar Bri-
tanyanın Finlandiyaya karıı müna- General de Gaulle bugün 
aebetlerini tadil etmemesi dostlu· mühim bir nutuk 
ğundan ileri geliyordu. Siyasi müna· 
sebetlCT kesilmekle beraber arada aöyliyecek 
harp hali yoktur. Londra. 29 (AA.) - (8.B.C.) 

Pren Assocition'a göre Bufgaris· General de Gaulle Şam'a vasıl ol
tan, Macaristan, Romanyaya karıı mu~tur. Bu münasebetle bugün .5.
yapıldığı gibi icabında Fin kredisi j riyelilere mühim beyanatta bulun-
de müsadere edilebilecek.tir. ması muhtemeldir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sumncr Wcllcs'ln tasavvur cttl~l elbirliğlylt 
sllfıhlan bırakmış, müst.nk.bel dunyada: 

~ Arkad~ına toplu iğ'ne batırmış! ... 
- Ne v~et yarabbll_ 



Sahile 2 AKŞAM 

1 Diin Geceki ve Da Sabahki Haberler 
'------------------------------------------------------------------------------.... ~ 

Harp tebliğleri 

Jngiliz tebliği 
Londm 28 lA.A.> - Yakın Şarktaki 

harekntn mütP.alllk olan İngiliz tebli
ğinde dünkü tebliğde kendislnden 
bahsedilmiş ola• Avustrolynlı keşif 
kolu, ınevzllerlnl muhn.fn.za etmlş ve 
ancak cuma gecesı çekllmiştir. Man
maflh duşınana yeni zo.yin.t verdlril
mlştir. 

lngilterede 
büyük 

manevralar 
İstila tetebbüaüne 
mukavemet şekli 

tetkik ediliyor 
Geceleyin duşmanm üç kuvvetıl 

keşif kolu, hatıanmıza yaklaşmış.sa Londra 28 (A.A.) - (A. F. J.) 
da tüfek ateşlle tardedllm1ştlr. Kıtaa- lngiltere ve İskoçyanın kara mtida
tımızın zayiatı yoktur. Hudud mınta- faalannı tecrübe maksadile yapılması 
tasında dü.!111~m kuvvetli 1ki ke,şif l:ararlaştırılmıg olan muazzam ma
k.ılu, her turlu esllha ile mücehhez nevralar dün sabah saat b~te baş-
elduklo.n halde, dün öğleden sonra ı ' M 1 b •· 

b bl d ıı. ~ :ıs•- aoıııtır. anevra ar on e, gun 
cenu u gar ye o .. ru gcçm"~ ""'- _ı~ d k · H k~ · ·ı· h 
·mışıersc de seyyar mü!rczelerlmlz ta- ~vam e ece tır. are ata ıstı a a· 
rafındnn rlcntn lcbar edllmlşlerdlr. linde bilhassa mühim bir rol oyna-

Surlycde sükünet vardır. mağa davet edilecek olan muhahz 
İngiliz tayyareleri, Maltaya 70 mil kıtaat ile zırhh fırkn1ar, topçu alay

mesa!ede Savoln _tıplnde lki İtalyan lan ve tayyuekr iıtirak e~lerdir. 
tayyaresine tesaduf et:mlşler ve bun- Düıman esu itibarile paraııütçüler
Jan alevler içinde düşürmii§lerdlr. den tayyardcrl k'-d'J L_t t-
Ağır bombardıman tayya.relerlml.z, , .. e na . ': ı en ~ aa 

Lond.ra radyosu 
Yer yüzündeki her hadiseyi dakikası 
dakikasına nasıl haber v~rebiliyor? 

Amerikanın 

büyük 
hazırhkları 

Fili pin adası için 1 O 
milyon dolar verildi 

Manille 28 (A.A.) - iyi bir 
menbadan alınan haberlere göre 
Amerika, acil müdafaa ihtiyaçlanna 
ka11ılık olmak üzere Filipin' e on 
milyon dolat vermiştir. 

V-.Dıgton 28 (A.A.) - O.F.l: 
B. Roosevelt'in Filipindeld Ameri
kan kuvvetlerinin general Mac Art
hur· un kumandası altında toplanma
sına dair verdiği emir, Vaşingtonun 
siyasi mı:hafilinde Büyük Okyanusta 
icrasına zaruret hasıl olacak bütün 
hare'k&t için organize edilmi§ bir ha
reket üsııü ihdas etmeğe mııtuf telak
ki edilmektedir. 

Motörlerin gürültiid'!" 
karti tedbir var 

Boğaziçi halkını uyutflll td1" 
taka patırtısından şiktıye~ 
tik. Bazı tecrübeli karile 1 " 

satırları gazeteye yazıltn115111 
temi~lerdir: 

iı•f~ - Koskocaman vapur dt' 

26/27 temmuz gecesi Blngazl limanına tan ve duşmanın İngilız topragında 
lıücum etmişlerdir. İki bomba dalga- bir köpr:i baş-o elde etmeğe muvaf· 
tırnna ve bir bomba da Jullen :rıhtı- fak ulduğ•ı farzedilerek getirmiş ol
mma ls:ı.bct etmlşUr. duğu tahmin edilen hücum Jntaatın· 

Fin tebliği dan mGrclı:kepti. Londra radyosunun radyo dinleme :rmlonlanndan biri 

Aynı m .. hafil, son aylarda takviye 
edilm~ olan Filipin adalan kuvvet
lerinin sefe•: kuvvetler mahiyetinde 
telük• edilmemesi fikrindedir. Bu 
mahaf.1, her türlü ihraç hareketi için 
dört motörl.ı v~ faaliyet 11ahaları ge
nİ:1 l ombardıman tayyarelerine ma
lik olan hava kuvvetlerinin kafi ge
leceğini beyan etmektedir. 

ve motörlü büyük geınil~ 
ziyade, birkaç yüz kn~~~ ı1 
yan kötü kayıklar motor e~ 
gürültü çıkarmaktadırlar .. e ~ 
da önüne geçmek kabildır· ulı" 
vela: Patırdıyı aznltıcı ter lıil 
yaptırmak, 15 • 20 lirn.h1' b~ 
iştir. Motör 11ahiplerinı. o'° 
mecbur etmeli. Diğer bıt İ"'. 
de, gürültü c;ıkan boru ı;ağd• 1 
motör sol sahili takibe~ ~ 
~tetmelidir. Böy]e oldı_ıa;e. 
dırde, ses % 80 nisbetın ~ 
tilmez. Fakat tabiotiyle Y. C. J 
olan, birinci tedbirdir. _:;_,, 

Milli bayramlar Bu akşam alınmış olan ilk netaciye 
göre. f'Yalet!erdeki harekat pek ziya- Radyolar iç;nde dünya haberleri· 
d ni en çabuk veren British Brodcu

Bir Sovyet topçu alayi e memr.uni!~te şa!.an bir · s~ette ting Corporation Londra radyosu-
• h d•Jd" ... • b"ld• ·ı· ceıeyan etmıştır. Mudafiler, <lu,ma• dur. Bu radyo 30 muhtelif lisanda 
ım a e ı ıgı ı ırı ıyor nın ağ.r zayiat bahasına Londraya 

kadar yı.klatmasına ve bazı mahal- n~ıriyat yapar ve her hadiaeyi da-
HelsinJô 28 (A.A.) - (0. F. L) lerd~ hasarat ika etmesine rağmen, kikaaı dakikasıına bildirir. Amerika 

~esmi tebliğ de deniliyor ki: Fin1irı- paraşütçüler grupları imha edilmi§tir. Cümhurreia.i bir nutuk söylerken, 
;diyalrlar, Refola, mıntakasında ev- Londranın tam göbeğinde Wlein' de nutuk bitmeden .Lo?dra radyosu .ta
~elce imha edilmiş olduiu bild~rilen eski bombardımanların bırakmıı ol· rafından muhtehf lıaanlarda neşrıne 
ldü,man piyade alaylanndan başka duklar izlerin ortasında yapılan ek- baolnndığı çok görülmüştür. İtalya 
!bir de topçu alayı imha edilrniJtir. zeraizJ~ temqaya değer bir man- başvekili Muuolini ltalyanın harbe 
~5 kamyon ile 15 humbara atan kra ' t • t• Lo el mtaka- giritini 1 (ı haziran 9-40 ela saat on 
:aı 200 b · b. k )'L - ... • uze ll1lf ır. n ra m k" · ·k· d 1-'k R d V 1Uet eygır Ve JTÇO C:S ıJMl jğtı- -m tel f lr 1" • • ) bn )c ıe l:tl 1 J Dııu a geçe oma a C-

") • . ... n e on san a ını ııga e e ed 'k halk 
aam26edi ~r. ih. d d"" 120 üzere yüırlerce dilıman paraşütçüsü- hn hı sara>:°~ B hobnun~~ndb~!~e 

temmuz tar m e uşman nün brlıll . • le • h •1 ld kl a er vermıttı. u a er uı.ı a~a 
~-· •1 D_ le _ı ___ )._.!_ !L ı zıncır rı amı o u an • 1_,_, d'" Lo 
~ı ı e ~ııgty aıer •oa.sma uır sıraç halde tayyare ile gelmiş oldukları sonra, yanı on .e~ ort geçe n-
~reketi yapmak tqehbüsünde hu- farzedilmiştir. dra radyosr tarafından dC"rhal,her 
l.nmuıtur. Harekata Hanpe yakı- Müdafiler münhasıran muhafız tarafa bildirilmiştir. 
tandak.i Ruaearo adasmm batarya.lan lataJanndan' mürekkepti Ka d 1 • Eksuiya British Brodcuting Cor
Ö. ittiraıt etmi§tir. rmlandiya gam· lar da dü~man r 1 .... ; y °'i adı poration'un ilk harfleri olan (B.B. 
fiotlar. ile tayyareleri, bir hücum bo- Tüfekler·ı "troalu~ule ~pı hor arb 

1~ C.) diye ismi it'.çen Londra radyo-
•-'--' L til . .ı. mı yoz rın, um il b k d b--'- hah w 

lana ~ıp ~tme~ sure · e diifmanı n.lann v:: havan toplannın kulakları su u a ar ça u.. er vermege 
ta.rcfıetra1tlerdır. • .. :;..r d - "lt" .. d t nasıl muvaffak oluyor>. .. Bunun se-

• ~ki -·· e en guru usu arasın a eca- . . • 
e.,.... 28 (A.A.) - Cepbenln fi- vü .. tl . ki f tmi b' d" bebı gayet buıttır: (B.B.C.) mücs-

-.ı 1asmında mtıha.sara altma alın- z tura ~ m ~a e • 1 ve ır uı· scşeainde daimi surette kırk kişi kırk 
\IDış olan diiJmnn lcuTTctlerl imha. edil- man aynı zamanda 11mal ve cenup- h ı·r 1 • ~ • d • 

- • b" d mu te ı mcr.ı eK.ctin ra yo ıataııyon-
miştlr. Bu TeSile ile çok muhlm mıır- tan t.aıınuzu geçmıf ve ır uman ) d• l _!) h h b . 
t.a.._._ tank - bak L- __ ·zı '- b 1 annı m er ve vcTnen er a erı, 
V1UUU da.fi topu, mltralyoz, bom- ta ası ar~nn gı enere.ı; aş ıea h .. h. 1_ d k.k d k.k 
lba ve diğer harp m&lr.emesl 1ğtlnnm gayretini §imali şark.ide göııtermiş- er mu ım nut .. u a ı aııı a. ı a-
tıdilmfştlr. tir. Arazinin fmzalanndan azami sına knydecler. Bu ııuretle günde 
Diğer haı'ekfıt CT'V'elcc tcsbit edilen derecede istifad eden h f k _ zapteclilen haberler bir milyon ke--

plAn muclblnce mftsaid b!r ~de ta h a·· be_ "k ~uta 1! ti lime tutmaktadır. Bunlann hepsini 
devam etmektedir a , uşmanı uyu zayıa a ugta - w el 

. m:ılarJır. Sckeen dakika devam et- ·~rctmege ra yonun programı mü-
mi• olan ekzen" h f k t tı ıu.ade etmediğinden alınan haberler 

• ız, mu a ız ı aa ih . cl'l" le ,_ b. 1_ 1. ;,.;" mükemmel bir d 8 la ktı lisar e ı ı: ve ""' ın -.e ımeye ...,... er o ca r. . d. ili 
Bu kıtalar esasen kamuflaj sınıfındn ın ır ~· . • . . . 

teşkili" vardır. stenografla zaptedi
leit he: haber, her nutuk derhal ya
zı kısrrun..ı gönderilir, burada mun
tazam şekilde yazıldıktan ıonra ce· 
vap verilmeı.i 18.zım gehnlerin ce
vaplan hazırlanır ve dakikasında ce
vap verilir. Bir nutuk bitmeden ona 
oevap verilmesine başlandığı çok 
defa görülmüştür. 

Yaz:ı heyetinde eski bir Avusturya 
sefiri, meşhur bir Danimarkalı mu
harrir, Pragli bir profesör, meşhur 
bir R~ alimi, Finlandiyalı bir bah
riyeli. bir Rus prensi gibi ecnebilCT 
de vardıı. Fakat asıl muharrirler ga
zeteciük mcsleiindm yetişmiştir. 
Bir milyo.ı kelimeyi lmk bin kelime
ye bunlar indirir. 

Radyo dinleme dairesi geniş sa
lonlardan mürekkeptll. Burada her
kesin Önür.de; bir radyo vardır. Rad
yo kulağa takılan aletler vaıntasile 
dinlenir, bu suretle muhtelif sesler 
karı~maz. Zaptedilen nutuklar ve 
haberler doııyalarda saklanır. Bu 
nutu'kbr vesika mahiyetinde kulla
nılıı. Çok defa resmi dairelerin rad
yo idaresine müracaatla bir siyasi 
nutuk hakkında malumat istediği va
kidir. Bu malumat dakikasında veri
lir. 

(B. B. C.), Graf Sipee zırhlısının 
kendi kendisini batırması hadisesi 
hakkır:r1 . Montevideo radyosunda 
yapılan röportajı iki dakika fa~ıla 
ile m•ıhte!i' lisanlarda neşretmişti. 

Felemenk Hindistanı 
Japonya ile ticari 
muamelatı kesti 

Batavia 28 {A.A.) - A.F.I. res· 
midir: Felemenk Hindistanı ile Ja
ponya aras:ndalti ticari muameleler 
tatil edil~tir. Japonya, Mançuko, 
Çin ve Hindiçiniye yapılan her türlü 
ihraca iç:n hususi bir müsaade istih-
1ali lazım gelmektedir. 

R . . .. h 1 .. s. 
eısıcum urumu:ı p 

Roosevelt, Petain 1edl 
general Franco arası~ 
telgraflar teati olull 

--- ~ 
Ankara 28 (A.A.) - p.rrıer 

nın 4 temmuz Milli bayraın• J1l 

sebetil~ Cümhurreisimiz ile A; 
ka Birl~ik devletleri Reisi l'J. r 
scvelt arasınd& samimi telgraf!• 
ati olunmuştur. . tJI 

F ransanın 14 temmuz ınill~ 
ramı münasebetiyle Cümhurre 

Tokyo 28 (A.A.) - O. F. 1.: le .Fransa devlet reisi ınJI~ 
Hariciyıe r:azırı amiral Toyoda, dün Pctain, Jııpanyanın t 8 temnıuı 
~hsi ikametgahında iki saat süren bayramı münasebetiyle de isi",,,-; 
~ır toplaı.:ı yapmı~tır. Bu toplantıda devle treisi general Franco 111 

~~S:ün Hi~d~ç~n!n~n mü~terek men~-1 da tebrik ve teşekkür telgrafi11rı 1 

fiının tudık. ıçın aktedılecek meclı· edilmiştir. 
si hasa ait hazırlıklarla iştigal edil-
miJ31İr. 

Avustralya, Japon ala
caklarını bloke etti 

Melbonrncs 28 CA.A.) - Avustralya 
Başvcklll B. Menzles mevcud kambiyo 
kontrolu nlzanınamesı mucibince, Ja
ponyo.nın Avustralyadald nlıı.caklan
nın bloke edlldlğtnl bildlrmlştlr. Avus
tralya bankalanna keyfiyet bildiril
miştir. 

•• ı 

Urdi1n kabineS 
ist;fa etti 

Y . k b. . 1,j)f 
enı a ıneyı tep· 
yine eski Başvekil 

memur edildi 
Lübnan'ın 

istiklali büyük bir istidat göstermişlerdir. Bu JŞ ıçın Mdyo ıdarcsınde genış 

~~----~---------------------------------- Amman 28 (~-;;-~ P.csnıcn ~ 
rlldlğine göre Ü:dün Başveklll, ~ J1. 
Abu Hiida istifa. etmlştlr. EJTl fi 
dul!ah yeni kabinenin teşkUlne 
sabık Başveklll memur ctmıştır. Jtl1 

General de Gaulle 
beyanatta bulundu 

Malta taarruzu 
İngilizler İtalyanların 12 

gemisini batırdılar 
Lonclra 28 (A.A.) - Müstakil Fran

llZ ajıuısınm Beyruttan aldığı blr ha
bere göre geııeiılJ de Gauııe Lübnanın 
dini, Slya.st, içUmal ve ıktısadl mü
messUlerlnfu iştlrnldle yapılan bir Londra 28 (A.A.) - ltalyanlar, 
t®Iantıdn. beyanatta bulunnrak de- reuni tebliğlerinde Maltaya karşı 
mlştlr kl: _ yapılan hücınnda kullanılmı~ olan 

•Yalnız Lubnarun değil ~ın motörlü sandallan hamil ilci torpido-

Suriyede 
Hür Fransızların ilk 

tayyareleri Şam'a 
vasıl oldu 

Kudüs 28 (A.A.) - (A. F. l.): 
Hür Fransız kuvvetlerinin ilk tay
yareleri, payitahtın üzerinde uçutuk-

8ellimet1 1çhı de Lübnana hükumraıı- • • ld ki • · f 
hlı: hakkı ve 1stlklAl verllnıesl dqğru yu zayı. etm~ 0 u annı ıtıra et- tan sonra Şam"a vuıl olm~ardır. 
~e Adllıbıe Te pratik bir bnrekeUir. m_ektedırler. Maltaya ~rşı yapılan Yanlarında ve çatmnda Loren haQ 
~a bulunmamız, hürrlyet.lmlzi hucumda İt?l~anlar, torpıdo ve A tay-1 açıkça görünesı tayyare sok.aklarda 
tehdid edenlere karşı P'ransanın bu yarelcrle b.ulilcte harp gemilera de ve damların üstünde toplanmış olan 
hürriyeti müdafaa için şlzlnle lşbir- lcullanmı~lardır. halle tarafından hararetle eelamlan-
ıı~ı yapacağının delllldir. 5 -L • • h b · el T F"l' • 'k'J d w Şa~t cesur ütte!ikl . tz İngll' _ tC'lanı a1anıı, mu are emn e- mıştır. ayyare ı ııtin tarı ı e og-
Jer scvku1ceyş :hepleri~ b~- vam etmekte olduğunu bildirmekte- rudan doğruya Kahire' den gelmiştir. 
ıay:ı blzlmle birllkte gelmişlerse yüz- dir. Bu ajansa göre motörlü bir san- İçinde hür Fransız kuvvetleri erkanı
Jcrce senelik vazifemizi ifa hususun- dalın atmış olduğu bir torpil bir in- harbiye reis: albay Valin vardır. 
da blu yardım etmek lçln bu hareketi giliı: harp gemisine isabet etmiş ve Tayyare Libyada Kufra'nın :ı:abbna 
J:ıpmışlardır. bu gemi derhal batmışbr. iıtirak eı'mi!I ve Habeşstandaki bütün 
_,Neteklmb~:!ftde onlaral rd yadrdım edl- Londranır. resmi tebliği, motörlü sefcrlC'l"de bulunarak otuz defa aske-
.. ~ruz ve ~ yer: e e e yardım d lla h ·ı 1 d" 
etme~e devam edece~ aan a n amı 0 an ve un gece ri vazifeler görmüştür. 

·• Maltaya hücum eden sekiz İtalyan B 1 t alına• hah '- .. 
----·----- "d ') b l f k U •WUS a " erıcre gore 

H k dto~ osu 1.e. unha~n rde .
1
a ~t cidden Şam· da tesis edilmiş Plan Maurke 

Usus ... , ta as w O~uzb~eı.nımo ta .rıp e ı mış o u- Nogucs tayynre kJübü milli bir ma-
gunu ıldırmektedır. h" t 1 1 - - - d ı__. h f ıye a mış o up onurn~z eııo a ta 

Bloke paralarla faizler 
hakkında yeni bir 
kararname çıkh 

Ankara ~~ (Telefonla) - Husu
ıt takas hesabında matlup olarak 
teraküm eden blôke paralar ile Eniz 
ve dividantlar hakkında Maliye Vc
kuletince yeni bir karar hazırlanmış
br. Bu karara göre her hangi bir 

Batınlan gemiler 
Londra 28 (A.A.) - Cumartesi 

sabah. Maltada Valetta limanına 
kartt ltalyanların yaptığı taarruza 
dair ıimdi yeni malumat alınrru~br. 

:\m.irallığın ve bahriye nezareti
nin müşterek tebliğinde bildirildiği
ne göre ltalyanların beş hücumbotu 
tahrip edilmiş, dört hücumbotu ba
tınlm11hr. Sd<lz torpil gemisi de ha
vaya uçurulmuştur. 

içinde tayyarecilik Jrunılan açacaktır. 
Bu tcşebbüı.. Suri7ede genç tayyare
ciler ye~tirmek için yapılmış olan 
ilk teşebbüstür. Müttefı"k lnrvvoetler 
klül)e ukCTi cıtnMmatı malzemesi 
vermişlerdir. 

Fransanin Moskova elçisi 
ve 47 kitililC kafile 
Ankaradan geçti 

mcrolekctt.! hususi takas hesabımız- Ankara 28 (A.A.) - Framanin 
d k Alacag"'ı altin olan a t ·ra Üm etmiş mühim miktarda Moskova büyük" clçisı1e refikasi ve 
çekler bulunduğu ve o memleketten alacaklılar büyüli elçı1i.k menşupların'dan ·47 ki-
ithalatın ehemmiyetli surette güçleş-
miş olduğu hallerde bu memleketle- Ankara 28 (Telefonla) - Toem- şilik bir kafile bugiln şehrimizden 
re ihraç olunacak bloke mntlubat yiz mnhk~. akcnğı altın olan geçmiştir. Miııafirlcr Ankara garm
fniz ve dividantlar için 2/145 73 alacnklılarla 'borçlular arasında tn· da Dahiliye Vekislcti at-ima protokol 
sayılı !.ararııame hükümleri tatbik haddü ı eden niza ve ihtilaflann hal- şefi ik muavinleri tarafından seliim
eclilmiyecı:.ktir. Bu knramame, mem- linin mahkemeye ait olduğu ve lanmi§, ba~ Franaiz büyük elçisi 
leketimizde icrayı faaliyet eden yer- .1• k" • • • ld x... L ' • ı F • -1i ve yab . k ti . h . ki ı nmsız tt.. ıp !YOiu ile ıcra aıurelerın- o Uı,;u nA..,..e ransenın Ankara bu-

ancı şır e erın arıçte . •. • . • • • 
hissedarlnile tahsilat hamillerine ce tahs.ıi cihetine gidilemiyec'tği yult elç.ıliği erkanı ve Fransız ltolo· 
&!emek merhuriyetinde bulunduk- hakkındn bir tıevhidi :i.ctihad k.arari nisi tarafı~aomu ~~sur· 
ları faiz ve dividantlar hakkındadır. vermiştir. lJannntbı. 

Hindistan 
İngiltere ve dominyonlar 
gibi bir teşkilat vücuda 

getirilmesi isteniyor 

Poona 28 (A.A.) - İngiltere ile 
lşbirllğlne taraldar olmıyo.n liderler 
kor.rernnsı kabul ettiği blr karar su
retinde Hindistan umumi vnllllk Icra 
komitesinin ba.§tnn başa y~nlden teş
kilini Te Hlndbtnna tıpkı Tnglltere ye 
Domlnyonlar gibi bir te~kllf\t verllc
ce~ı mühletlnln tny1n edilmesini iste
mektedir. 

Hava akınları 

İngiliz tayyarelerinin 
faaliyeti 

Londra 28 (A.A.) - Hava i§leri 
nezareti tebliğ ediyor: Bombardı
man tayyarclerimizin harekatı, fena 
havalar yüzünden tahdit edilmiştir. 

Tayyarelerimiz, düşman sularına 
birçok maynlar koymuşlardır. lagi
liz avcı tayyareleri, gece Fransanın 
ıimalinde kain düşman tayyare 
meydanlarına hücum etmişlerdir. 

Yen! kabinenin bir knç gün~ -Ait 
teşekküı edeee~l znnnedllmekW 

Yedi kadın denize dD' 
küldü, kurtarıldıl~ 

Pazar giinü Büyükderede bir ~ 
gez.lntisine çıkan yedi kadın san ~ 
deyrllmeslle denize dökütnıilŞl~J 
etraftan ,.etışenlerln yardımUe 
de turtanlmışl:ı.rdır. 

Smolensk 
ti 

muharebesı B. Numan Menemenci
oğlu lstanbulda 

Hariciye Vekalet! umumi kntlbi B. 
Numan Menemenclo~lu dün Ankara
dan şehrimize gelmiştir. 

Bütün harekat etınasında yalnız 
bi: bombardıman tayyaremiz hare
ket üssüne dönmemiştir. Geçen ge· 
ce Jngiltereye yapılan akınlar esna
smda düşmanın üç bombardıman (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
tayyareyi tahrip edilmiştir. ~ 

Sch 
Reuter muhnbiri, RomanY11 b' 

Peynir ve zeytinyağı arnhorst bombalandı Ploesti petrol merkezinin bop1 

fiatlerı· tedkik ediliyor l.ondra 28 CA.A.) - Hava nezarcU dunanı hakkında tasrihnt istef11 el' 
istihbarat servls1n1n blldirdiğlnc göre üzerine M. Lozovski gülerek ~ıı 

Belediye ikUsnd müdürlüğü pcynb Alll!anlar Schamhornt kruvazörünü vahı venniştir: 1' 
ve zeytinyağ fiatıerlnln son günlerde- saklamak üzere bazı aldatma tedbir- Ploeati mi} Bunun yalnız ist111 

ki tezayüdünii nnzan ltlb:ı.ra nlai'ak lerlne baş vurmuşlardır. Brest ıtma- hr 
bu flatıer hn.kkmdn tahkikat yapma- nında bir sarnıç gemisini J:JaMkellye- ~ • ~ 
~-karar vemı.l§tlr. :Bu işe Belediye rek SchamhorsL gemlslııe benzetmek Badapqto 28 {A.A.) - Şip 
mufettl§lerj memur edlımıştır. Talık!- istem.işlerdir. İngiliz a.~ Scbanı- cephesi istihbarat bürosundan bıl ~ 
kat kısa bir 7.amanda trunamlanacnk borst.'u La Palllce'de gönnÜıf)er -.e 'lcliY• •. • M eki> 
Te hazırlanan fuporln.r Beledl"'e rı-- b b-' •• ı rd Bo-~~-"--- ..,,.,, n gıne gore, 11erı acar te~ e~ 

" J' J- om o.uaın~a ır. ....,_~ ~ r . . ·ı . h k . d etJ1l 
setlle fiat murakabe büt"06Una verile- tesirli ohnıış ve kruvazör klln idama- ennın ı erı are ctı evam ıı~ 
cektir. mıştır. 1 

tedir. Düşman Macar kıtalarını •:ıır 
lar kullnnarak durdurmağa ç 

1
pl 

Harice aipariıler artıyor Almanya Bolivya'ya 
~~;~~f~k n\~~n~~~~~:=: nota verdi 

bir maktadır Yollann müşkül şnr~ı:r,,, 
ve şiddetli sıcıı.k!nra rağmen '"'

3 
' 

kı~r.larının harp kabiliyetleri mük', 
meldir. Macar zayiatı fevkalade 
dır. 

ra bu yollarla cetırtllmek üzere Ja- Londra 28 (A.A.) - Almanya, 
ponya, Amerika ve sterlin grupuna B.)livya hükumetine hir notn vcre
dn.hll blr eok memlekeUere kfilllyetli rek Londradaki Bolivya ataşemili-
mlkdarda mal slp~ verilmekte~ · B o 1 
dir. 'l'nlros §lrketlne her gün mütcad- ten · e. Minto'nun l..apaz" daki 
did mürncnnUar vukubulma.ktndır. Alman sefirine bir mektup gönder-

Hnrlce slpaMş edilen mallar n.rasın- miş olduğu haberinin asılsız olduğu- I 
da en ziyade deri, mn.nlfntum, iplik nu beyandan sonra, ntaşemiliterle 
b:ızı sınai mnddcler, teneke vesaire sefir nsla birbirlerile münasebette 
vn'fdır. Bu Yoldan slpn.rlş edilen mal- bulunmamış olduklarını ilnve etmek
lıırm çok kıs:ı. bir zamanda ithal edl- tedir. 
~cği kuvvetle tahmln edllmcktcdlr. 

ManisaC:la adliye binasi İnhisarlar Vekili 
Trabzonda 

Ne demeı·? 
B. Mahmud Attila A> kt' 

yazdığı hikayeye cKuzunun 111 

Jihi> diye serlevha koymu G I 
çi İstunbulda «tali'> sö.ıü t 1 

olmu0 tur; fakat bu, yazı İ , 
çesine mal edilmemelidir: «~il' 
zunun tnlii> mi d~meli, cKUZ 
nu talihi> mi} 

. Galiba, birincisi. 

llanlsa 28 (A.A.) - Bumda yeni
den ynpılo.n adliye bfnasınm açılma 
törenl bugiln talabalık )>lr halk Jcüt
leslnln i§tl~ açılmı§bı'. 

Trab1A1tı 28 CA.A.l - GüınrUk ...el 
İnbtsarlar Vekili B. Raif Jta.radenlz 
dün buraya gehnlftlr, ~---.-------~ 

... 
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29 Temmuz 1941 

et Taıviz:~.Efkir guetesi, ne kadar! 

n YendJgtnj gösteren bir istatistik 
retın' b b' lf·. Senede fcrd baıına kilo 

eıa ıyle ııtihlak: .. 1 • y . ıoy e. 

9 Otli Zelanda 104, Avustralya 
r~' ~~nadn 6~, İngı1tere 64, Ame
SJ F'. • Danımnrka 52, Almanya 
16' T~~ 39, Polonya. 18, İtalya 

• urkıye 9 
(Taı,·· h . 
8 . . ıı, arpten evvelki vaziyet,) 

l 't" ~ rakam Yüksek Ziraat Ens-
ı usunün lik • . tın •• ıene umumı et aarfıya· 

rıl ı Roılereıı bir istatistiğinden çıka· 
mı:::· Fa.kllt buna kllJlılık ordu· 
ıis t a İd batına &enevi 90 kilo tah
'Vİ.l~er 0 ~ ~a kaydediliyor. Si
_._ cc de amtasale ıayan ideal bir 
.. UtillJnJ 

f D~~ bu kadan lüzumlu ve 
v':'?1 ki. ordu. kendi mensuplarına 
--rıyor, 

- Hatk fak' • ıın? • ır, efendam, ne yap-.... 
n~ ".:Ik fakir olabilir. Kesilip ye
ah :ı ayv.e.n mikdarı da ~İmdiki 

v dahilmde az olabilir, Fakat 
~u Memleket bizimdir. Şu dağlar 

u ovalar d h b' • d' • h a en ızım ır. Oralarda 

Üç tacir adliyeye 
verildi 

Fiat müraıkabe kornslyonu dlln ~
leden sonra toplanai'nlc bazı 1htıkAr 
vakalan hakkındaki tahkikat evrakı
nı tedklk etmiş ve bazılannı karara 
bağlıyarak suçlulan adllyeye teslim 
etmiştir. Bir tacir çay, bir pastahane 
kb.kao 1htikAnndan suçludur. 
Mağazasında manifatura eşynsı bu

lunduğu halde, sntın almak için mü
racaat edenlere bulunmadığı cevabı
nı veren İsa.k lsmlnde btr tacir fln.t 
müra.kabe komlsyonu tarafından ad
liyeye verllmtş ve ikinci asliye cem 
mahkemesinde sorgusu yapıldıktan 
sonra tevki! cdllmlştir. Muhakemesi 
mevkufen cereyan edecektir. 

Francala unu miktari 
arttırıldı 

İstanbul Belediyesi francalıı. ihtiya
cını nazan iti.bara alarak, İsto.nbula 
verllen francala ununun tezyidint is
temişti. Ve1calet, Belediyenin bu tale
bini makul bularak şehrlmlze günde 
verilen 35 çuval francala ununu 40 
çuvala lbHl.ğa karar vermiştir. VekA
let dünden ltlbaren şeht1mlze 40 çuval 
un vermeğe başlnmıştır. 

Reisicumhurun 
Üniversiteye iltif~.tı 

ıiy:a:J otlayabilir. İyi bir iktisadi 
bilir.e Bu hayvan mikd":rı ço~altıla
ni.vy t • Dara meselesı dei?ıl; ay-
28., ~ k'~· çalışma. meselesidir. Ke
Paraa~ 

1
1 at, takıımat me elesidir. 

Ya 
71
° ;;r..makla beraber, Alman

ln~dıa T bu •• mctodlar sayesinde kal-
. au hl • 

kuvveti v;, ~e:n a ~rından, ınsan 1 Lozan gunü •münasebetlle Üniversl-
Yoliylc... zekasıyle utifade etmek te rektörü tarafından çekilen telgrafa 

.y..y..y. 
Boğa·· 

dostuı zıçınden vapurla gelirken bir 

Balıkçılık~~~~ .. b~~ ~~le s~kulan 
_ 'q lıtusunu goıterdı: 

Y ... 1 
alık mevzuuna dair birrok 

"41 arını- • r y 

•anız k. ': m ısar etti. Fakat ne yaz-
k" •. nfı dei!ildir. Hatta ber ün-

u r.ushanın b"·l '-I R ör..:: d .... t11; an varıına: o:Her 
..... n ~ balık l' ı T 

lıHarı d • Yeme 1 • utulmu, ba-
J · e:uze dökmek • • ! n.ponyanm b l cınayettir 
var' d t aı ıca ıgıd sı, başlıca 
lik :e:n~~.b~l~ikde. ba~~ıc~ cevvn.1-
balık J k 1 tır' Turkıyede de 
lab'I~~ ı d'Japonya niıbetlerini bu
&İniz .. a ıye Yazsanız hata etmez-.... 

Hava aıcak. Canım w 

lu m~ruo b • aoguk ve tuz
ırünü bö . ır halde. gı.da alarak bu-
Aklıın• l lece geçıştırmek İstedi. 
. .. "vvela L' 
ıçilen b I çay nncanlarında 
d uz J et suyu Re idi G ·· ·· e doat H" · ozume 

unı ikmet Feridun ilitti: 

do; tSen Amerikada mütemadiyen 
Yo da es •uyu İçildiğinden bahsedi· 

r u:ı, değı1 m'? 
Anlattı. B' • 

1 
• • 

d kı•- d• 1
1z~ çıçeldi çay bar-

... ın ı. o dugu ib. h • 
minimini d gı ı, ususı ve 

Relsicfimhur tarafından şu cevab 
verllmiştlr: 

İstanbul Ünlverslteslnln vatansever 
duygularına çok teşekkür ederim. MU
!~tJmlzJn tarih! ve mıuı eserlerine 
Unlversıtemlzln yakından ve candan 
gösterdiği alAka da millet yolunda 
çalışanlar 1çln pek kıymetli bir .te4-
viktır. İsmet İnönü 

Taksiler 
Dünden itibaren hepsi 

işlemeğe başladı 

Benzin tnhdidatını kaldıran koor
dinasyon heyeti kararnamesi dfin sa
bah vl!yete tebllğ edUmlştlr. vırn.yet 
karan sün\tle poli3 altıncı şube mü
dürlüğüne tebliğ ettiğinden dün öğle
den sonra, taksiler şehrimizde sert>es 
olarak 1şlemej:tc bn.şlamıştır. Koordi
nasyon heyeti lrarnmamesı 25 tarihU 
Resmi Gazetede lntl.şa.r etmiş oldu
Aundan bu tarihten sonra kendileri
ne ald olmıyan günlerde çalışan tek 
ve çırt numaralı taksiler hakkında 
tutulan ceza zabıttan hükümsüz addo
lunacaktır . 

Yİn edilm' 
0:;ı•tes resimleriyle tez

Ycrde d 
11 

ardaklarla hemen her Perakendeci kasaplara 
8 omates usare} • • T • 
unları hazırlı .. erı ıçı ll'tlUf· k" h dd" 

mış. Bll4ka nevan muesseseler var- ar a ı 
llere • hatlardan da. mesela Toptancı kasaplann perakendecUere 
rak rç: ~·~l~İreden azıcık kaynata- ve.~ecekleri kar haddi hakkında bir 
minJj n: e ı ave ederlermif, Bu vita- m~ddettenberi cereyan etmekte olan 
hır' le ~rup •• kokusuz istridye '"mı· muzakereler dün netıcelenmlştır. Mü-

n-at ... rakab~ komisyonu dünkü ı.-tımaında ,_ .... eYmış H •. • to t .., 
•ulland w • • er muessesenın P ancı ve perakendecileri komlsyo-
tÜrlü J!1

1 
terlup ötekinden bqka na davet ederek her tkl tarafın mü

•ır halin; etafetteym~. Reçeteleri talaalannı almış ve neticede toptan-
. e ıaklanırmış. cıların perakendeci kasaplara klloda 

Baz böyl k yüzde 15 ku1114 kAr haddi bırakmala-
bir ı lı de onu,tuğıunuz ıarada n kararlaştınlmıştır. Toptancı kasaı>-

cı ana t?ı'hi haykırıyor· lnr tayin edllen kAr haddini pera-bu; .. Domateeees... İki okka;ı yedi kendecllere bırakacakarına dair ko-

8 
ga... Domateeees... misyon muvacehesinde teminat ver-

ense d" mişerdlr. • 
halkın b .unyanın öte yansındaki ----

l~kil ed~ b.:'Jı en •11~hi gıd!15mı Para meselesinden kavga 
•~evi Lir key~;ayı omatesı . ef. Dün Bakırköyde Ahmed, İbrahlm 
dınliyorum N faJ'abı merakıyle ve arkadaşı Bedri bir para meselesln
ceiini do..... .~~1 bir İçki olabile- den yekdlğ~rile k~vgaya tutuşmuşlar, 
ederniyor gru durust tasavvur dahi bu sırada Ibrahlm, yanında bulun-

um... durduğu bir kunduracı çek!cile Ah-
""""'"• medl başından yarala~. Bedri de 

90 kilo Yenm • ı· tabancasını çekerek Ah.medln üzerine 
9 kilo yiyoruz. esı azını gelen eti atılmış ve bir el ateş etmiştir. 
• En tabii d . • Ahmed, çevik bir hareketle kurşu
ıcao ed iti a ve servetımız olmak na hedef olmaktan kurtulmu§, kur-

lba en balık, ziyan, sebil... şun boşa gitmiştir. Bu esnada vaka-
küred:ull~ domatesin öbür nısıf dan haberdar olan zabıta memurlan 
leziz l'U~~e bardak bardak içilen hrıdlse yerine gelmiş, Bedriyi taha.n
.,.0k rnayunden haberimiz dahi caslle, Ibrahlmi çeklclle birlikte ya
, kalamLŞlardır. Yaralı Ahmed de te-

(Viı - Nu) 
davi altına alın~ olup, iki suçlu 
aclllyeye tesllm edilmiştir. 

Gülmek mi daha zevklidir, 
yoksa güldürmek mi? 

Eskisine nazaran daha mı az, 
yoksa daha mı çok gülüyoruz? 

Yeryüzünün bu korkunç günlerinde 
bile bütün dl.i.nya ı\llmlert insanlara. 
tavstye ediyorlar: GillilnUz!." Müm
kün olduğu kadar gülilnüz ... Elinizden 
geldiği kadar gülünüz!... 

Muhakkalt ki yirminci asır, insan
lar Jçin içinde pek acıklı senelerin 
bulunmasına rnğmen g{ilii.şün, kahka· 
hanın kıymetinin en iyi takdlr edildi
ği devlrdlr. Bugünün telı\kklslne göre 
cgülmekt insanlar için ddeta bir ilaç
tır. Hem lüzumlu bir llı\ç ... 

Acaba nelere gülüyoruz? Nasıl gülil
yoruz? Eskisine nazaran az mı, çok 
mu gülüyoruz? Sanatkar H:ızıma ba
karak bunları evveli\ kendl kendime, 
ronra da ona soruyorum. Söze: 

- Şüphesiz gütmekten °daha ZC\'kll 
birşey yoktur"' diye başladım. Hazım 
yüzüme bakarak cevnp verdi.: 

- Siz öyle zannedersiniz ... 
Sordum: 
- Var mı? Gülmekten zevkli ne 

var? 
- Tabii var ... Gfildünnek gülmek

ten çok dnha zevklidir. Ben karşımda~ 
kini, içten, kana kana, candan gtlldür
düğüın zaman Adeta içime taze bir 
ha.va dolar. Katılıncayn kadar gülmüş 
olsam o kadar inşirah duymam. Fe
rahlarım. Karşımdakini güldüremedi
ğlm zaman ı\deta sinirlenirim. 

- Acaba nelere giilüyoruz? Bilhassa 
sahnede... 1 Sanatkar Hazım 

- Aklıma gelenleri birer birer s:ı.-1 
yayım. 1) Aktörün müşkül vnziyete çal::ı.rdım. Haber gönderirlerdi: 
düşnıeslne kahkahalarla güleriz .. me- - Udunu alsın da gelsin .. 
selli içeriye birisini saklamış ... Kendi- Gurüyorsunuz ya yapılım davet de 
sinden pek çekindiği bir insan, faraza ud benden evvel geliyor. Cümleve dik
karısı o sakladığı kil?kcıeyl, sevgll!slnl kat ediniz. cUdunu alsın da gelsin .. • .. 
bulup çıkanyor. Bu tarzda sahneler Url başta ... Bir kere de .. udsuz gelsin .. • 
büyük kahkaha fırtınalan koparır. denildiğini bllmem ... Eeee .. neşe tnsan-
2> Sarhoşa. gülerler, fa.kat lyl, temiz ların en büyüle gıdasıdır Bugünkü ln
kalbll, babacan, etrafa fenalığı dokun- sanlar. çok ıtülmekle beraber, bu işte 
mayan sarhoşa ... Eğer sarhoş sempn- biraz da müşküloesend olmuşlardır. 
tik olmazsa kızarlar. 3) Külhanbeğine I İyi. güzel şeye gil!mek istiyorlar. Bl
gfilerler. Esklden bu tıp! çok antipatik lirsiniz ki «boğazına dlişkun• insanlar 
btilanlar ekseriyette ldl. Şimdi kül- iki kısma ayrılırlar. 
hanbeyi sempatik bulanlar çoktur. 4) ı - İyi, güzel şey yemek meraklıla
Komedlde aktörün knrşısındaklnden n ... Bunlar boğazlanna bu .şeklide 
tokat yemesine bayılanlar vardır. He- düşkilndürler. Nadide •. güzel, lezzetli 
le, meseııı ben Vas!lden tokat yersem.. yemekler yemek isterler. 
Clinkfi bütün temsllde ben ekseriya 2 - Bu lklncl kısım ise ~ok yiyen 
rol lcabı Vasfiye h!klm bir vnzJyett.e kimselerden mürekkeptir. Meseli\ bir 
bulunuruın. Onu hep korkuturum. o oturuşta 20 patlıcan dolması, lk1 ta
dalma bana karşı pısırık korkak ap- vuk, iki kavunu gövdeye indirenler gl
taı davranır ... İşte bu va~lyette 'ıken bl... İklncl kısımda abur cubur ylyen
Vasfl mesel! dalıp da bana bir tokat ler de pek çoktur. 
atacak olursa kahkahayı basarsınız... işte gülme meraklılan rla aynen 
5) Erkek aktörlerin kadın kıyafetine böyle lkl kısma ayrılırlar. B~lncl ltı
glrmestnden çok hoşlanırsınız. Seyirci sun ıvi, na~lde, hakinkten gu~I §CY
benı benim hakiki hayatunda olduğu lere güler. Iklncls de sad:c~ g~ler ... 
gibi görmek istemez. E~er ben böylece Bunların ,?ari~lnde blr uçuncu kısım 
kendi elbisemle ve olduğum gibi çıkar- vardır ki, gulfinülmiyccek yerde güter, 
sam halt kendl kendine ıgallba iyi ro- gülünecek yerde çehres!_nl asar ... U
lü yok .. • diye ,şüpheye düşer. 0 komedi kin eks~erıret yerinde guler .. 
aktörünü normalın fevkinde bir tip - Ould~enln ağlatmtı.ktan gllç 
olarak görmek ister. Mesel! iki koca- olduğunu soylerler .. . 
mn.n bıyık. Kafamda prok, gözler çar- _ Evet, söylerler ... Llkln etrarınız-
pık sahneye fırlarsa.m ilk tesir çok da- dakl dekoru biraz orijinal bir zavlye
ha başka olur. Daha bu gibi birçok den görmeğe alışırsanız mesele kal-
şeyler saye.biliriz maz ... 

E k• . · d h _ MeselA bilyük kütleleri güldüren 
s ısıne nazaran a a mı bir insan etrafını nasıl görür? .•. Me-

az, daha mı çok seli\ bir komedi sanatkA.rı? ... 

gülüyoruz? Bir komedi sanatkari 
- Eskisine na?.ara.n dı:ı.h mı az yok- etrafını nasıl görür? 

sa dah mı çok gülüyonız? • • • 
- Muhakkak kl gülmenin fiziğimiz Ve hır horoz hır ınsana 

üzerlnde yaptığı t.esirl bugünkü in.San- nasıl benzer? .• 
lar çok daha iyi anlamışlardır. Artık 
gülmek bir uvk olduğu kadar büyüt 
bir ihtiyaçtır da ... Gülmenin verdiği 
inşirah az şey midir? Zamane doktor
ları bile hastalarına gütmeğl bir cvl
tamln• ehemmiyeti lle tnvslye ediyor
lar. 

Bunun lçiıı insanlar eskisine naza
ran daha fazla gülüyorlar. HatU. ba
zılan buna ihlyaçlan olduğu için gül
meğe çalJ.!!ıyorlar. Bir kısun vefasız 
dostlarımın bent babasının hayrlne 
dalma aralnnnda görnıck lstedl.klerini 
bilmiyor muyum? Güldüren tuha! bir 
insan bir meclis için en iyi çeşnldlr. 
ötedenbert gartb blr teceıum \"ardır. 
Birçok dostlarım hep hoşca vakit ge
çirmek için benl ararlar. Eslkden ud 

Sanatkt\r bir sigara yaktı: 
- Bir hiktıye anlatayım .. Geçen g!ln 

balıktan döndüm. Çocuğumla, adada 
b!r.gazlnoda oturuyordum. Burası bü
yükçe bir bahçe idi ve içinde - insan
lar gibi - tavuklar da gezlnlyorlardı. 
Artık müşterilerin attıklan öteberi, 
ekmek kınntılan vesaire onlan insan
cıl etmişti. Müşterilere nlışmı.,lardı ve 
onların aya.klan dibinde dolaşıyorlar
dı. 

İşte bu sırada bir ta.vukla göz göze 
geldim. Hiç kımıldamadan, resim çek
tirir gibi dunıyor ve bana sadece pro
flllnl gösteriyordu. Birdenbire zihnim
de blrşey çaktı. Akrabamdan btrtnln 
dadısı, .canan kalfa• isminde bir b.-

Bay ·Amca.ya. göre ... 

ıı... 

940 senesi içinde yapılan 
yollar hangileridir? 

Sahife S 

Bir kese kağıdı. Tarihi eski bir 
gazeteden yapılmlf... Şöyle her ta.
rafına bir göz gezdirdim. O zaman
lar dünyayı mqgul eden mr.scle-

İ truıbul Belediyesi 940 mali yılı es- ler... Son yapılan Kutub seyahat
nnsında yol in§'Latma bir buçuk mu- leri... Buz üstünde kalan kazazede
~·on Ura sar!etmlştlr. Bu para ııe şlm- lerin hayatlanna dair ıütun aütün 
diye kadar inşaatı tamamlanan bazı yazılar. Onlardan alınan haberle. 
mühim yollann tslm.lerlnl aşağıda ve- rin yeryuzunun her tarafmdaki 
rlyoruz: Eminönü kazasında Sütçü- akisleri. •• 
bostanı, Yenica.ml elvan ve Beyazıd Bir aralık iki ıütun üzerine basd
meydanının tesvlyei tumblyesi, Sul- 1111' b-.ka bir yazı wördüm. B\1.,,.-... 
tanahmed, Nnkllbend vesaire sokak- " .. ~ 
ların kaldırım inşaatı ikmal edllm~- artık dünya haritası üzerinde ismi 
tir. LAlell, Kocarogıb, Şair Haşmet, cörünmiyen bir memlekette, bir 
Şair Fitnat sokalarının parkeleri lk- devlet nisinin Amerikalı bir raze
mal edllmlş ve Eminönü Banklılar el- tec:iye verdiği beyanat. •• 
va.n asfalta tahvll olunmuştur. Gazeteci ıoruyor: 

Fatih kazası dahilindeki yollann - Yakın bir istikbalde veryüzii-
1.n.şaatına 60 bin lira sarfedllmlştlr. .. b?. b!l--
Bu para ile Yedlkule - Balıklı yolu- nu atqe. ga uccek bir arp m-
nun katran şosesi, Şehidlik yolunun bur edeceğine kani misiniz? 
parkesi ve Raml -Gümilşruyu yolla- O vakitki devlet reisi cevap ve-
n, Edlrnekapı - Sıı.matya. asfaltı ve riyor: 
diğer yolların lldi kaldırım ve parke- «- Hayır... Harp her feyden 
lerl tamir olunmuştur. evv.,• bi:- hovardalık, bir miraaye-
Beyoğlu kazası dahilinde ŞlşU - dilik, bir zenginlik me&elesidir. Hal

Büyfikdere, Ta.ksinı - Taşkışla şosele- buki harbi umumiden çıkalı kaç yıl 
rl, Sırascrvller. Tepeb:ı.şı tretuvarlan, 1 ı 
'l'aksim meydanı ve Şlşh:ı.ne yokuşu o du ki... nsanlar henüz kendilerini 
asfaıtlan, Şlşll _ Sanyer, Taksim _ toplnynmamıflardır. Dünya harp 
Mete caddelerlntn katran kn.plamala- edemiyccek derecede fakirdir. ln
n tamamlruım~tır. Taksim - Şişhane sanlar harp edemiyecek derecede 
ve Azapkapı katran kıı.plamalan lk- yorgun, zayıf ve açtırlM. Bunun için 
mal olunmuştur. ben ou elli senelik bir istikbal içinde 

Beşiktaş knzasında Nlşantaşı .. ·· d b' h k • h' 
Vezirköşk, Bebek iskele yollarının' yer~u~ .. e ır arp çı ncagına iÇ 

kaldınmlan, Kabataş vapur iskelesi- kanı degıl~! .. » • 
nhı mecrası, Barbaros tüı1>e.s1 etra- Kese kagıdının tan1ıme baktım. 
fınd'.l knroslmanlar l.kınal olunmuştur. 1936 ... Yari aradan SO sene değil, 

Eyüp knzasındn 150 bln llmya yakın ancak 5 sene ~eçnÜf ! .. 
bir para sarflle ,Edirne - Otakçılar Su halde bu bet yıl içinde insan
yolu kaldırun ve duvarlıı.rtle Edlrneka- lar birbiriyle döğüşecek kadar zenw 
pıdan, SllıUıdara~ayn imtld:ı.d eden ginl~m~le:, hovardal-.m~lar, birer 
yolun parke kapla.mnsı, Eyüp, Rami mir d" h r ım· 1 ' 
şosesi Rami kışla yolunun kn.trnn- uye ı a ıne ge 1' er ... 
Jnn~sı tamam.la.runıştır. Be, ıene evvel söylenen ou sözler 

Kahve stoku 
Brezilyadan 40 bin çuval 

kahve getirtilecek 

Haber aldı(;ımıza göre memleketi
mizde mevcud kahve stoklarına ıın
veteıı yeniden Brezilyadan 40,000 çu
v:ı.I kadar kahve getirtilmek üzere 
1cab eden teşebblislere geçilmiştir. 
Alakadarlann kanaatlerine göre bu 
p~rU memleketimize geldikten sonra 
bir senelik ihtiyaçtan fazla kahve 
stoku t<>plnnmı.ş bulunacaktır. Bir kı
sım kahveciler mnhlôt kahve yaparak 
piyasaya sürmüşlerdi. Bu suretle yeni 
gelecek partilerle Ud seneye yakın 
kahve ihtiyacının knrşılanabUeceği 
nlakadarlarca söylenmektedir. 

Ayakkabıcılara verilen 
kir haddi 

Ayakkabıcılara verilecek kAr had
leri hakkında esaslı bir karar verilln
r.lye kadar şlmdUlk muvakkat bazı 
k!'i.r yüzdeleri kabul edllml.ıtlr. Verilen 
knrara göre ayakkabıcılar ayakkabı
ları maliyet ve clııslerlne göre yüzde 
20, yilzde 25 ve yüzde 35 tArla sata
caklardır. Ayakkabı cinsleri aynca 
kundura muesscselerine blldlrilecek
tlr. 

İstanbul emniyet kadrosu 
Emniyet umum müdürlüğünce son 

yapılan terfiler arasında İstanbul 
kadrosundan terfi ederek muhtelif 
toşra vllayetıert emniyet kadrolanna 
nakledilenler bıt ay başında yeni va
zl!elert b::ışında bulnmak fi2ere emir 
almıslardır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dın vardı. Tavuğun dunışu tıpkı Ca
nan kalfayı hatnlatıyordu. Oğlumu 
dürttüm: 

- Bak oğlum ... dedim, Canan kol-
fa ... 
Çocuğum tnvueıı baktı. Hayretle: 
- Evet... dedi, tıpkı .. 
İşte bu ta~da kendlnızt etrafınız

dakllerl hususi bir gözle görmeğe alış
tırmanız li'lzımdır Bir kapı tokmağı 
ekseriya size bir çehreyi, bir arab:unn 
tekerleği göbekli bir dostunuzu hatır
Jatablllr. Bazen blr ktığıdın rüzgdra 
kendisini vennı, uçuşunu seyretmek 
bile insana gülecek veya güldürecek 
bl~y verebtıir ... 

Hikmet Feridun Es 

beni eptyct düşündürdü. OcmcS 
yeryüzünde, İnsanların birbirleriyl• 
döğüşmcmeleri, rahat durmalan 
İçin son derecede fakir, aç, fena hal
d.., ) orgun, zayıf, çelimsiz, bitkin, 
mecalsiz olmaları lazam ... 

Demek başka türlüsüne imkan 
yok!.. Biraz canlanınca, biraz kuv
vetlenince. eski bir tabirle - biru 
bitleri k&nlanınca - haydi baka)mı 
birhirieriylc döğüşe başlıyorlar. Ta 
ki yorR'\Jn, bitkin ve fakir bir hale 
düsünceye kadar ... 

Ondan soma ıulh ve besiye çek· 
me günleri.. Kuvvetlenme, kanlan-
ma. canlanma, zenginleşme ... Ve 
bun·Ja.., sonra tekrar döğÜı ... Tek-
ra.· bitkinlik! .. 

Ne Rarip bir faaliyet! .. 
Hikmet Feridun Ü 

....................................... 
KOCOK HABERLER 

* ı ağustos cuma cilnü Şilede n
I!yetın ilk hayvan sergisi açılacaktıt. 
Sergiye nld hazırlıklar tnmamlan
m:ı.ktad ır. * Belediye daimi encümeni diln 
öğleden sonra yaptığı bir toplantıda 
Bursa - Yalova şıı:ı..5eSlnln inşaatını 
müteahhide havale etmiştir. * Malt.epede blslltletle dolıı.şrnakta 
olan Ömer isminde blr genç, bir ara
lık yolun meyilli kısmında muvt\2le
nesinl kaybederek bir kenarda bulu
nan taşlığa yuvarlanmış, muht.ellf 
yerlerinden ağlr surette yaralandıltm
dan Polis tarafından Ni.lmune hn.sta
neslne kaldınlmıştıc. * Kadıkoy - Bostancı hattında ça
lışan vatman Ahmedin idaresindeki 
tramvay, Altıyol ağzına geldiği bir 
sırada Osman Sönmez isminde 1>irlne 
ı;arp:ırak yaralanmasına. sebep olmUŞ
tur. Yaralı, Polis tarafından hastane
ye kaldırılmış, vatman yakalanarak 
hakkında kanunt takibata glrişllmlş
tlr. * Dün, Kumkapıda Agobun fınnın
d:ı. baca tutuşmak suretUe bir yangın 
b~langıcı olmuş, derhal yetişen ıt
tnlye tarafından at.eş söndüriilmüş
tfir. * Snnye~n Zekeriya. köyünden 65 
ya,şlarında Ibrahlm oğlu Safer dün 
gece bahçeye çıkmış, bir müddet son
ra çocuktan çıkınca babalarını bah
çede ölü bulmuşlardır. Jando.rnıa ve 
Sarıyer mi.lddelumumlllğt işe el koy
muştur. Ölen adamın hiç bir yerinde 
yara ve bere yoktur. Cesed morga 
kaldırılmıştır. 

ba ıye erin haddi, hesabı yoktur 
- lstanbul için yazılıp aöylenmiı ı 

rneıh· ı 

Y Amca .•• 

... c Bak Stanbulun şu Sadabadı ı · .. cMartılar ah eder çırparlar kanat, l . .. cla~bulun taıi, toprağı al~-ı •.• Halbuki bizim lzmirin toprağı 1 B. A. _ Toprağını bilmem am-
nev bünyanına cDeryalar açılır, açılır kat kat. dır> meaelıne varmcıya kadar ıöy· da altın değilee !>ile gümüıtürl.. ma ofisinin altın olduğu bir adam D 

cAdemin canlar lc:atar abu havan l cCayri beldemeğe kalmadı takat, lenenler bir yere toplansa ciltler do- ihtiliu ediıinden anlaıılıyor 1 
1 

canınu dan tut da... cCör_iinaµo, karııda latanı>ul ıeb- lul •• ./ ·• 
P.t. ıarbauıa. •• ' 



Sabite 4 AKŞAM 

Pikir ve San'a't 
Cenubi 

Amerikada Bağ, bahçe ve ev ziraa 
François Rabelais (il) Alman plaru ve faaliyeti 

hakkında Londradan 
verilen haberler 

Bugenvilla bir 
sarmaşıktır 

lngiliz çimi 1 

Ahlak mefhumu; beteri ve reybi felaefeıi, ıan'ati 
ve üslubu - Hudut.uz bilgi atkı - iki 

parçamn tercümesi 

••• 
Rabelals'nln un'atl, müphem naza

riyelere ve yumuşak rlkkatıere dÜfme
yen, kayıtsız, &nırsız blr reallzm'dlr. 

IRADYO] 
12,33 Türlcçe pllkla.r, 12,45 -Ajans 

haberleri, 13,00 Türkçe pllklar prog
ramının devamı. 13,15 Kanıtık prog
ram Pi. 

yetiştiremez miyiz? 

Yaz ıspanağı 
ekilebilir 

Sonbahar baılangıcından evvel 
yaz sebzeleri artık. bitmek üzere 
iken acbzesiz kalmamak ıçın yeni 
birkaç ııpanak çqidi yetiftirilmelr.
~dir. 

Bu ıapanaklar temmuzun sonun· 
dan eylule kadar ekilebilir. Bu su
retle sebze çefidleri arthrılmıı olur. 
Yaz ıspanağırun hususiyeti, ııcakla

Cüne,ten hoıillıur. Suyu sever. nn teairiyle tohuma kalkmamasıdır. 
gübreli lr.uvv-etli ~klft1'da kuv- lıpanalr.: havalar ısınınca derhal çİ· 
vetli dallar sürer. Sevdiği toprak çeklenerek tohum verdiği için, bu 
killi kumlu ve gübreli olmalıdn. yeni çeşidlerde çiçekl~nme ancak 
Saksılarda dahi yetişir ve salonların, fidanların yaprakları bozulmak üze
balkonların yazlık en makbul fi- re iken baılar. Halbuki o zamana 
danlanndan biridir. Saksılann ke- 1 kadar zaten yapraklan toplanmıı 
narlarına yerleıtirilecek çıtalara bile !bulunur. 

18,03 Radyo salon oMestrıw, lS,30 sardmlarak iatenilen pkillere soku- y - d'• ki · 
Berbea 10 da.ldka, !8,40 Radyo salon I b'J' az ıspanagı, ıger ıspana ar gı-
orkestrası programının devnmı, 19,CIO a Öı ır. .. .. hi ekilir. Yalnız biraz gölgeli bir 
Yuva saati, 19,15 Radyo salon orkes- mru uzundur. Yaılandıkça gu- yerd'c olması daima iyidir. Zira bu 
ırası programının aon kısmı , 19,30 il · 

ze eşır. suretle yapraklar yumu•alc ve taze 
Ajans haberleri., 19,45 Solo tarkılar. ~-------------... y 20,15 Radyo ı;azetesi, 20,45 Varıatıons kalırlar. 
symphoniqueıs Pl., 21 ,00 Ziraat takvl- s •• I' ı• ' ı Yaz upanağı olarak Avrupada 
mı ve toprak mahsulleri borsası , 21,10 orunuz, soy ıye ım, ilç çeıid kullanılır. Bunlar da Tri-
Muhtellf su eserleri, 21,30 Konuşma, l b k 
21,45 Büyüt fasıl, 22,30 Ajans haber- yanon, üyü yaprakla Triomf ve 
lerl, 22.45 Cazband Pi. Bağ, bahçe ye ev ziraati yaygın büyük yapraklı Rusil çeşidi-

30 Temmm carşamba sabahı mevzulanna aid müfk,üllerinize dir. Sonuncuıu en makbul olanıdır. 
7,30 Prognun. 7,33 Halit parçalar Pl. bu ıütunda cevap verilecektir. 

7,45 Ajans haberleri, 8,00 Harır par- Diier ziraat ::nevzulan hakkın· 
çalar programının devamı Pi. 8,30 da malümat iıtiyecek okuyucu-
Evin saatl. 
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lanmız, poıta pulu gönderirler· 
se mütehassısımız kendilerine 
mektupla cevap vereet·k.tir. 

Teşekkür 

Hangi ağaçlar 
yollara dikilir? 

Her ağaç, yollara dikilmez. Yol 
ağaçları tedricen gövdeleri çıplak.la
tan ve dallan toplaşan gölge verebi
l hcek cinslerdir. Dalları ağacın d1-

- - - - Derin acmuu büyük biı:. alaka binden ba~lıyaralt tepesine kadar 
,:--1--ı-- g~stererd.', bizi telgrafla, mek~u~la. ı her tarafını saran ağaçlar yol ağacı 

ı: 

f 

Rabelals'nin baba naslhatlan mil
nasebetlle işaret edeyim ki romanının 
tonundaki •içiniz• kehaneti, remzl 

r tıyaçlannı tavsif ederken en çiğ ta- I - - - -
birleri tullanıiıalctan çekinmez; Molle- f • 
re'Jn :tomedlslnl hazırlıyan odur. 'tislü- -...--ı-- -
bu, her kaynaktan ve her muhitten _ _ -

Ra.belai.s, vücud ve ruh A.mlllerlnl ve - - - j~ 

topladıRı kellmelerle dolu, genı., blr ı ( 
(symbollque) dır; zaten •Dive Bou- alt"llldir. Leon Daudct , Rabelalrnln te- ~--------

zıyaretlerile ve cenaze merasımıne I olamaz. Çam ağacı ve çqidleri, re
İştirak ile teaelliye koşan akr~ba ve I çİneli olan diğer çam cinslerinin hiç 
do~!l~n~ıza ~y~ ayrı_ teşekku~~ te-1 biti yol ağacı değildir. Yol kenar· 
essuru~uz. m~ı oldugundan lutfen 1 !arına dikilecelt ağaçlardan maksad 
bu _v~zıfenın ıfasına ~uh~erem gaze. gölge temin etmek, yolun estetik 
tenızın tavasautunu dılerız. bakımdan güzel olmasını ve göz 

Merb~ Atly_e Acar'm önünd~ daima biraz yqillik husu-
14• A. Zekı Acar lüne yardım içindir. 

Oila İbrahim Acar _ . 
KWan Harika Balcı-Hale Birol · Yol agaçlan her memleketin ik

ıeme. !JUlbedlnin rah~l bunu ima ıtmelerinl fU sureUe ayırır: beşte blrl 
eder: içiniz; yani butun Jrfan :tay- (esti zamanda Lolre nehrinin eenu
nnklanndan içerek sartıoş olunuz! bunda konl14u1an) •Oc• dilinden beş-
Bil~ duymalı:, canlı, vyanık ve te blrl lltlnceden, beşte biri yun~ca

faaJ oJmat; lfte Rabelals'nin Jaf&Ylf dan, beşte blrl .trtmard11 denilen gö
bldesl ... AhlAt mefhmnuna ft felae- ~ler llaanmdan aıınmı, \'e talanı 
feaJne celince, onun nazarında fena- da müellif tarafından uydurulm\J,ftur. 
1*, tabiat! zorl.ıyara.t aakatıamada- tJerıde tılafıdmı cereyanlarile test>lt 
dır. Atıl ile hatıtau, lrade Ue Jyllltl olanaeat frenkçe için sengin bir &J'a4-
araınalı. bıtırua ft menfaatpeıutllte ıuma wemlnL .. 
n.rma.F iade. mania bir bodPmlık Rabelals, Jln:nl senede J&.Zllmııt, yal· 

Soldan safa n yukarıdan ..-iı: 
1 - Yıldız rüzıarının eıtiği cİ· 

het - Çocuk sıdası. 
2 - Kiraya ~eren. 
3 - Manifaturacının ıattığı etya. 
4 - Bir nevi ince kam satar. 
5 - Geveze - T enri beyazdır. 
6 - Sonuna cT> gelirse orta de-

mektir - Bir hayvan. 
7 - Sailamhk. 

Teşekkür 
limin~ göre dikilir. Sıcak ve çok 
mutedil yerlerde hurma cinsteri, 
biberiye, soğuk yerlerde kayın, gür

Bq aydanberi lıtanbul gümrükle- gen, akasya cinsleri, lııut. memle
rinde yaptığımı tetkikatta amir ."'!e ketimizde dikilecek yol ağaçlan 
memur arkadatlarm bana karıı gos- ise: Akasya, top akasya, çınar, at 
te?°it oldukları ~i v~. candan ft.taoqi, ıhlamur, ita.ak, .öğüd, 
alakalarına teıekkur etmegı tahaan di§budak iıfendaın gibi cinslerdir. 
bir Tecibe ve memleketim namına Bun1a d b' v b d L • t 
d b . 'f b')' · r ar. ır çogu u anara11: ıa e-

a ır v•zı c ı ırım. nil•n ,.ı_·n d b'' ··ru··ıe'-'''rler 

Sonbahar kraliçesi de .... 
patlan (krizantem) pek .. 
çiçek koncalannı vermek 
hayli boylanmıılardır. 
vergili bir fidandır. Herıı 
yeni yeni fidancıklar süref• 
dalları üzerinden müteacl 
cıklar verir. Bu dalcıkla:i. 
tünde küçük birçok çiç 
Fakat büyült çiçeldi 
tiftirmek için her köküa 
dal (gövde) vermesi lizldl 
nun için he!' fidanın en ku . 
dalını ayırıp bırakmalı ve 
larım diplerinden kesmelidir· 

Bu işi yaptıktan sonra h•, 
defa fidanları gübre ıerbell 
larsanız on bq gün içinclıe 
koyu yeşil bir renk aldığını 
büzlqtiğini görürsünüz. 

Ağustosun yirmiainden 
danlann tepelerinde çiçe'(, 
culı.ları görünmeye başlar. _..ı.. 
na kadar fidanların u,laflll"""'" 
renkli küçüle bitler göcülii,.. 
lan evvelce tarif ettiğimiz · 
dürmek veya ezmek lazırııdd' 
kü bu bitler fidanın en ıP 
gevrd, olan tepesini ernere!t 
düımeıine ıt hep olur. Sık 
trol ederek böcekleri teın' 
birkaç gün içinde bunların 
rından kurtulmuş olursun~ 

Bazı bahçıvanlar kas.un 
tepeden budamağı tavsiye 
Bu, ancak bir fidan üzerincl• 
dal meydana gelmesi ve hef 
fazla çiçek vermesi için doğrıı tJi 
lir. Fakat 1 - 3 adcı kuvve 
büyük çiçek açmak için fid~ 
damak lcatiyen doğru değildit 
raldara musal~t olan tırtıl 
ilaçlıyarak öldürmek liizundıt• 
vetli fidan daima büy L:k ve kll 
çiçek verir. 

Üzümlere giren 
Büyükadada T. M.' ye 

Asmalannızdc:. tatbik cttiğiniı 
laıdan sonra. artık mantar 
kalmadığı anlaşılyor. Bahse 
küçü:. trtıllar Pyrol kc!ebeiİ11 

tılı c.lması muhtemeldir. Bo 
ğa ba~lamış olan salkımları to 
yakınız v .ryoa toprakta bir çukııf 
rak içine doldurunuz, üzerio• 
nar su dökeıek çukuru tekrar 
rağiylc örtl.İnüz. Bu ıuretle h 
ğın dığer salkımlara geçm~İ08 
gelecek sen': rekrar etmesine 
ol:nu~ bulJnursunuz. 

Aksı::rayda Z. C . ye cevaP· 
mudun birçok düşmanı ve hal 
vardır. Yaprakların üzerinde. 
le ge]er. ıiy.ah lekeleri bir ne-vı 
tar meydana getirir. Cöztaşı 
karıı iyi bir çaredir. Evvelce taf 
tiğimiz Bc.rdo bulamacını kull 
A. mudun bol çiçek ve::-dikttJC'I 
meyva verr::ıem.esi m eyval~rııı 
mc denilen (düıürme) hadi• 
Bu ıene havaların tesiriyle, y• 
larla bu hadise birçok bahç 
vukua gelmiıtir. Yapraklann 
ması fidanın, toprağına benül 
alıpmadığını Y4. toprakta fasl~ 
reç bu;unduğunu göıterir. Burı• 
fidanı yüzL. beş nisbetinde kar• 
ya ilac:yle 1 - 2 defa sulamaktaf• ft neı e, tahtaba. ı.stlbaa... na bef Ji1s ahlfellk blr e3erle, dört 

RabeJala'nln :miabı :teaın, hattl amda.nberl milyonlarca inaanm tık.· 
kzan zehirlidir. Hüküındarlann tü- rinde ve kalbinde ynşe.maktadır. İsml
&uhat hım, tatollt:.lerle protestanla- nı hatırlamadıtım bir münektld der 
nn tarpht.lı an•Ml•madıt•an, Orta- ki: l'!cUbler, &ntirlerlnde blr eaer yaz

8 - Teni Oananlı paruının hir 
tarafında bulunan tekildir - Kör. 

9 - Endite eylemek. 

Afsanh Ciimriikçl Muhtar Lo:r ... - iti er e. uyu uuı . 

------=----~-------------=--------~ 
tat tabdllnlu ıösterifli boşlutu, hl- -.lar ve bmıu, tecrübe ve tekAmülleri- gelirse aavlettir. 
kimlerin cehaleU ven. irtişası, havasız H dayanarak birbç defa düzeltip c- buhmıcanm halli 

1 O - Y aderek - sonuna cN> 

.,. ışıbız manastır hayatı .•. Rabelals ıotrar ba.st.ınıalar, ne iyi ederleri Evet, ---
Mtiln bu mevzulara dokunmuş, hAlA bir eaer, peygamberlerlnki gibi, ebedi Soldan sala •• ~dan ..-iıt 
llhlnlerde yaşayan pJualar <•typt»ler) bir telı: kitap bırakabilmek... J _ Haz.rlamak, 2 - Ayıraayı-
7&l'lltmıftır. Fakat Pantarrael milelll- tnet Melih ra, 3 _ Zırılda)'all, 4 _ lrıp, Ağa. 
n, zamanmm aar fitlrlertnı Ye fid-
deLll tausubunu bilerek ihtiyatlı dav- Balmltöy Halkevinden: Evimizin 5 - Ral, Ayısı, 6 - Ladayus, La, 
lallDUf, eaerindetı tezyif ve hicivleri, dikit, nak17. çiçekçilik ve. f&pkacılık 7 - Ayağıaıc:ak, 8 - Mıyaı. Cu
ll;Jdurma isimler, tuhaf hikayeler ve kursları açılm1tbr. Bu 1Uhelere ka- ma, 9 - Ara Ilamay, 1 O - Kani, 
hayali maceralar içinde glzlemete ça- yatlı olanlarla yeniden kaydedil- Akay . 
.bfm14Lır. Bu tedbirlere ratmen Ra- mek arzu edenlerin 29/ 7 / 941 salı 11••••••••••••11 
belals müthiş hücumltıra utradı dln- ....;;..·· t , .. d E · · 1 t · 
lllzllk ve ahlakSJzlıkla itham oİundu •.-·u saa "T e vımıze ge me en 
w ancak nüfuzla kardinal ve prens- rıca olunur. 
Jerin, hnttA bizzat Kıralın htmayeslle --------------
61üm ve ateşten kurtuldu. Bürhaneddin T epai 1 

temsilleri j 

Yer deiiıtirecek 
kiracılara tavsiye! 
Aktam"ın K0(:0K lı.AN

LARJ' nı dikkatJfll okursanız 
kendinize en elveriıli yurdu 
•orulmadan bulabilininiz. 

İnsanlann körkörüne taltlld ve t:ı.
tib 1.aafı ile pek hoş bir tamda eğle
nen Panarre'ün koyunlan fıkrasını 
hatırlayınız. P:ınurge fyanl Rai>E'lals) 
te11dlsinl ııldatan koyun celebi Din-

Bu akşam Baltırkö~ündc - B<'ykoz
da perşembe akşamlan Bnba Rnmız ı 
Piyes 4 perde Pcre Lebonard. ! .. ••••••••••••• 

MEVLOD 
Bevglll kızım Şeblr tiyatrosu sanat

karlanndan merhume Meleğin ruhu
na it.haf olunmnk iizere 31 temmuz 
941 perşembe günü lk.lndi namazını 
mütealdb Beyoğlunda Ata c:ımilnde 
Hafız Burhan tarafından mevliidu şe
rif okwıacatından kendlslnl seven ar
kndaşlan ve arzu buyuran ?.evatın 
teşrifleri rkn olunur. 

Annrsl Seni)'e Çeslk 

TEŞEKKÜR 
Derin acımıza hakiki bir teessürle 

iştirek eden sayın adliye erkO.nına , l 
örfü idare komutanlığına ve mertıu- İzmir <Akşam) - İzmir yün mensucat Türk anonim şirketi fal:)r 

1 ma olan büyük sevgilerini tezahür nndakl beden terbiyesi mükellefleri, bergün fabrikalar müdürlülil 
1 zımnında cena1.cs!nl omuzlarda değll tından tutulan muallim idaresinde beden terbiyesi hareketeri ya~ 

1 
eller! üzerinde t341yan kndlrş1nas ar- ı l:ı.r. Bir fabrikada kapalı spor salonu vücııde getlrllmls, otuz bin ııra 

1 kndaşlnnna ve eve gelmek sı.ıretıte ' ayrıca bir tribünlü al'ık hava stadyomu yaptınlm:m için plln htınr 
elemlın1ze tahfife çalı§ıan muhterem ve para aynlmıştır. Stadyoımın inşasına derhal b:ışlanacaktır. Bedtll 
samimi dostlarımıza teşekkürlerimt7J • hiyesl hnrck~tıerin l kadın ve erkek fa brlknlnr lsrlle:-1 birlikte y:-pınll 
sunarız hr. Yukarıdaki reslmdr yün ~nı:ucat fabrikası t:~en terbiyesi ıni* 

Merbam b:iklm Kadri Sesen ailesi 1 ıertnden bir mmı grup hal~nde görü ıımektediL 



lzmir mektupları Hol/ywood'un icyüzü 
• 

Çocuk saati! n·. 
abon~· • Ankara radyosunun 
aarf .~nı memnun etmek için 
lere ~ k. gayretler cidden takdir
rin. yı tır. Falcat bu gayretle-

rayamadıkları bir tarih koludur. 
~en, sayın cAyşe abla> nın 

mitoloji bahçC3İnden devşirip 
sunduğu mevzular Türk çocukla
rının hiç bir zaman anlayıp tadı
na varamıyacaklnn meyvnlardır. 

Fuar hazırhklan, 
yeni mahsul 

--·-
İmılr (Akşam) - hm1r cntcrnn.syo

nııl fuan, 20 a~ sant 18 de ~ı
lacaktıt. Açılış meraslınlne fl.1d prog
ram esaslan hazırlanmış oınuıkla. 'be
raber, henüz katı şekllni almamıştır. 
Fuar münnsebetlle İzmlrc gelecek zı
yaretçllerhı çok et;lencell ve güzel vn
kit geçirmeleri gözönündc tutulmak
tadır. Bu programa göre Fuar müdde
tince fuar sahasında her gece çeşldll 
oyunlar, eğlenceler, meht:ı.P Alemler! 
ynpılacaktır. Blr gece Bergrunanın 
Kozak yaylAsı, bir gece de Menemenin 
Harmandalı zeybeklerine aynlmıştır. 
Ödemi§" Tire, Aydın zeybeklerine ge
celer aynldığı cibl Siinnenclllere de 
blr gün ta.h3is edilmiş, Konyalılar da 
unutulmamıştır. 

60 sene evvel Holly ood' da 
kızllderililer otururdu 1 

lıeyc!~ radyo §eflerine 'V'Crdiği 
Yapıla~ n ~dır, nedir bilinmez. 
--=-d ne;nyat ekseriya ta.m 
-J•uı e de~·ıd· Y 

Türk çocuğu laik olmakla be
raber bir islim camiası içinde ya
§amakta ve bu itibarla bir Tan
nya irıanmaktadır. cTanrılar Tan
n111 Jüpi~r>. cKervanlar, yollar 
Tanrısı Merkür>, cGüneş Tannı!l 
Febün gibi birkaç Tanrıya aid 
mitolojik efaane ile ne derece 
alakadar olur ve bundan nasıl is· 
tifade eder, akıl erdirilemez. 

Buraya ilk gelen sahne vazıı Griffith'tir. Biraz sonra 
~r gı ır. a yerinde sa-
gid~f~ rJ1dınm •?ra~l~ ileride 

Mack Sennett geldi ve civardaki canbazhaneden iki 
Charlie Chaplin, la .... l cıumt dınleyıa zevkini 

·vı ıyacalc. b" ınez.. tr ortalama görül-

Çocu1tlara la 
blİsa} olabil" ayn n aaat buna bir 

.,. ır, 

"•nncala h 
rafya bil ·ı"~ . ayatını, basit cog-
ına1t) . gı erını tatlı tatlı anlat-
ııın : ııe baılayan cAyte ablu
Yllrı on ~anlarda mevzulannı 
... -:ı · •n ınıtolojiainden aldıw .. 
... UYor M· 1 . gı go-
talt.i ın :. ıto OJİ ki büyük yaı· 
~ uncvı.·crlerin hile pek kav-

Eğer cAyşc abln nın kültürü 
çoculdanmıun terbiye ve filtir 
ttviyelerine inemiyC"Cck !tadar 
yüksekse çocuk saatine: cBüyük
lere tarihi bilgiler> gibi baoka bir 
isim verilmelidir! .. 

S öZO N 6ELiŞi 
.. Lüzumlu ölçüler 
O lçüıerde pek ·ı · 

yeti kabu1 ı .en adımlar atmış görünen insan, mevcudi-
"1ın Şeyleri öl e edılen, _fakat bir uıunluk veya :ığniıktan mah
ftuııca senedirçm kte henuz altı aylık bir çocuk kadar Acbdir. 
disinin ancak akıl ve fer:ıset harlkalan gösteren Adem oğlu ken
hllnıaJtati, skı ~yunu. ,.~ ağırlığını ölçebilmiş, taqdığl aklı veya 
tar. Giaeı ~ l~y~ kını, neşe veya hiddeti bir ölçüye vuramamış· 
dar çirkin 0;~:5ırkın dediğimiz şeyin ne kadar güzd veya ne ka
lahabırda rnü:unu. anlatmak lfızım gelinre apışıp kalmakta_. bu 

.. , rnadıyen aldanıp durmaktaV1'7 
oıtr metre d J -· 

hıahfaıa d emek, Parlc;te bl"ynelnillel ölçüler bürosunda bir 
dttnektır ~untınd:ı yatan bir tahta veya demir par~ası kadar uzun 
•·~ıa rn~rh akat~çok giizcl l) ne demektir? Az çirkin ne ifade eder" 

konu deli ::~·.pek cesur, son derece Aşık, biraz ahmak, eni~ 
kad ıgunız 7.aman o d ar cesur k a amm ne kadar merhametıi. ne 
" ' ne adıır a_.,,k mik Cll hakkında hi · • ne tar ahmak, ne derece deli oldu· 
~'llniş sa 

1 
.. ç olmll%Sa bir kantar kadar namuslu hükümler 

Yl abHır miyiz" 

30 a~ zn.fer bayraını ve 9 ey
lf&l kurtuluş bayramı gün Te geceleri 
Jçln hususi ye zengin eğlenceler ye 
mili! oyunlar ynpılacnktır. Bu 1k1 ge
ce, fuar sahasında yüzlerce hava ti
şengl yakıl:.rak şehri Ayinler tertip 
t'dllecektır. Sunı gölde knyık snfnlnn 
da yapılacaktır. Belediye reisli~ tara
fından vekillerimize, mebuslnnmıza, 
umum müdürlere fuar davetiyeleri 
gönderilmiştir. 

Anka.roda Tilıklye blrinclllklerl mü
sabakal:ınnda çıkan müessif hadise 
yüzünden Be§flrtaş takımı, fuar zrunıı.
mnda şehrln1lzde Galatasaray tatımı
le yapacntı müsaba.ktıya 1şttralt ede
mlyeceğinden Beşiktaş kulübü yerine 
Fcnerbahçe taknnmın Galatasaray ta
kımile ovnnması karnrlaştınlmıştır. 

Yeni mahsul 

palyaço seçti. Bunlardan birinin adı 
ötekinin Buster Keaton 

... 

.d. , 
ı ı . 

Bir genr kı . · · ~ ı •ı eııı çok • 
t•nin nıiktannı .. t sevıyorum1ı diyen delikanlıdan bu se,·. 

Ege bölgesinin belli başlı ihracat 
mahsulleri ola.n üzüm ve incirin bu se
neki rekolteleri, mahsul nunte.Jtalann
da yapılan tedklkler neticesinde 1.e3blt 
eö.ilmlştlr. İzmir bOrsastnın rekolte 
muhammin! üzüm mmtakalarmda 
dolaşrak hak!ki ve tl'mlZ malümat 
toplamış, her yıl olduğu gibi reltoltt'yi 
şaşmaz bir ~ltnd~ t.esblt eylemlştlr. 
Bu tahmine göre Ege oolgesinln bu 
seneki kuru üzüm rekoltesi 45-50 bln 
tondur. Fakat bat bOzumu henüz baş
la.mamıştır. O nkte kadar veya üziim
lerln sergilerde bulunduğu sıralarda 
tabn bir 5.fet oı.mar.sa; üzum rekolte
si bu miktarı bulacaktır. Geçen sene
tı kuru ilziim rekoltesi doıtuşta 70-75 
bin tondu, fakat hava şartlan yüzün
den 25000 tona dü~~tü, evvelki se
neki turu iizüm rekoltesi de ıw.ooo 
tondu ve bu miktarda h:lkild olarak 

Mir na l..oy'un Beverley llills'teki evi 
el gos cr.-n rnkan1h b. ır. Çok aptal dcclr. . • rr pusla imnıekte ~k haklı-
lttenıek için bb.i ,.a~mız adnın bu gelişigüzel itham altında nil-
ıöt .. ., anuzclan tutup 1' 1 .. 1 . . b 

urebilmeli, yani er 1 . a ı o çen hır tera7.I aşına 
ııu i bata "·nravac"l· ıbn~ e hıp olmazsa bi7den daha akıllı olduğu-

., J .. .. ır vasıta bul 
Halbuki b·· ı ·· b • unmalıdır. 

u un n bahi ~lN · · 
e\\elki cedlerindcn f . "1 ınsanlar hala on binlerce sene 
turniyet İfa<lc ed ~~ksız o~arak nçok.,, «82» gibi, ölçfülen mah
bli tonluk t en sozlerle ıdareye ~alışıyorlar. insanlık yÜ2: yir-

ank S(>k' ı·· ı ·· ile ge .
1 

' ·ız mo or u ta~-are yapan akıllı zevattan önü-
nihay:: mez hal sızlıklara, içinden çıkılmaz Jrnnşıkhklara kati bir 
l>ulundu~erecek olan bu nevi ölçüler beklemektetlir. Yoksa içinde 

gurntu utandın · t · · · ~ · Yakı!<:ır . cı vazıye yınnmcı asnn magnır ınsanına 
\azıyetıerden değildir. 

.,,
1111 

Şevket Rado 
•••••••••••••••• •ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırrc•ııııııı,ıııı 

elde edilmişti! Bu seneki üzüm mah- - 1 1 - lerini kirlelirlerdi. Bu iki palyaço· 
sulünün iri t:ı.nell ve nefis olacağı an- Geçen asnn ortalarına doğru Ka- nun isimleri Buster Keaton "e 
Jaşılmaktadır. Bunun sebebi, hava lifomiyanın cenubunda, kıul clcrill Charlie Chaplin' di. 
şartlarının beş vıl evvelki gibi olması- Hindlilerin oturdukları Cahu'enza Kızıl derililer çekilince köyün ye.
dır. Yakıcı bir sıcak ve h ergün ~le- adında bir köy vardı. 1880 ıenc- rinde derhal damsız, tuğladan ıtüd
den sonra esen lodos, fızüm tanelerini sinde mister Wilcox adında bir yolar yapılmasına başlandı. Bura-
1rileştlrmekte, mahsulü nerıs yetiştir- Amerı"'-alı bu ko"'yu' 'n yakınında' -ı' d •. . . 1 d r·ı· mektedlr. incir mahsulüne gelince x: K a guneşın zıyası a tın a ı ım çev· 
Aydın, Nnzllll ve Ödemiş mıntakala- erazide bir çiflik teAİıı etti. Bir müd- riliyordu. Herkes, ıermaye koyan, 
nndan alınan haberlerden bu seneki det sonra yanındaki eraziye Paul aahne vazıı, aktörler, i§çiler ayni 
rekol~nln 40,000.ton ola.cağı tnrzında- Longpre adında bir Fransız :ressam binada, bir arada otururdu. Bu bina 
dır. Kuru incir lhrncatçılnnnın, incir gdip yerleşti. lki komııu dost ol- adeta kışla gibi idi. İçinden günün 
yetlşen .mıntaklo.rda yaptırdıklan tcd- muştu, çok iyi görüşüyordu. Bir gün h'er saatinde fonograf, saıhoş lr.ov
klklerde bunu göstermiştir. Geçen se- fi ki · ·· t '- b" :isiro bul boy aktörlerir attıktan tabanca e~-
nekl kunı uzüm rekoltesi 34.000 tondu . çi i - er~~~- ~.uş ercıı; ır • 
Bu seneki mahsul, h avalar scbcblle lrl mayı duşunduler ve kim~ilir . ne leri, ağır işlerde kullanılan :zencile-
tanell ve çok nefist.lr. Bu yüzden bur- fikirle Hollywood adını beg~dıler. rin memleket hasereti ifade eden 
da incirin, rekoltenin yüzde onunu Hollywood aşağı yukan: 4.Şırın or· ıarkılan duyulurdu. 
geçmlyeceği tahmin edllmektedir. man> demektir. iki çifliğin yakının- lJk filimler 

~t~~ ~~~ 1 

Hnlbu_kl_ geçen sene, gene havn. şart- da büyük bir orman yoktu. Belki o zamanlaı ıenaryocu yoktu. 

O O 

.....,."_.- lan yuıunden rekoltenin yüzde 60-70 1 de bunun için bu ismi seçmişlerdi. Mü~tereken aeçilen bir mevzudan 
hurda haline gelmiş ve satışı da epey 1 Mister \Vilcox on dokuzuncu as· herkes bir rol alırdı ve bu rolü kcn-

-
_____ _;...;;;;;;;;.,;;;;.:;;:_.;;:,-==..~..;;;..;:::;;;;;:.::..1 ZO!~Ukl::ırla knrşılnşmıştt. ı sonunda öldü Paul de Longprc, dı"s"ı ı"fadc •d•rdı". F•k"'t daha o ta-K a Uzüm ve incir üzerine bu seneki Sa- r n . . . . ~ ~ .. .. rpuz mu, dinamit mi? tJşlarm hararetıı olncnğı ve ıyı rıat- 1911 de, Hollywoodda çnnl~n rihte Hollywood'un mqum kadını 

Son cunıe d lerle geçeceği şimdiden anlaşılmakta- ilk filim gösterildiğ! zaman .• h.enuz vardı. Bu kadın petrolle ioliyen üç 
taklar hül:rü e ~c~a şiddetli sı- sureti mahsusadn adn.ın göndererek dır. Müşterilerimiz, geçen yıl da fazla hayatta idi. llk temsile kaıdısını da- tekerlekli bir arabaya biner, yüzünü 
'lddctındcn • ~ suruyor. Sıcakların bu karpuzların tohumlannı buldur- miktarda üzüm ve incir satın almış- vet ~tmişlerdi. Temsilden dönerken siyah bir tülle örterdi. İsmi Theda 
larpuzıar b aryland hfiltfımetinde muşlar ve dünyanın en iri karpuzla- lardı. Bu yıl, daha fazla n.lmalan muh- yolda öldü B 'd' H ._ b k 1 ın:.ulldır "?ük bir cUnııtü ile patla- nnı yetiştlrmeğc başlo.ınışlardı. temel görülmektedir. Tütün reko'tesi- H il o~d şehri. ilk kuranları ara ı ı. er.ıı;es una aşı tı. kinci ::A b!r lnÔa~k fPUZlnnn patlaması Me- ne gelince bu hususta şimdiden b~Y 0 

yw Burada Wilcox., de meşum kadın Na7.imova· dır. 
--.ıa dl4ü l andırmaı:tn, herkesi te- Karpuzlann dinamit glbl paUama- söylemek mümkün de!!ilsc de umumi- unutmamıştır. Çevrilen ilk filimler para getirıne-

?vta llnektcdir. sına gelince, güneşin müthiş sıcaklığı yet lUbarilc Ege b5lgesi tütün rekolte- Longprc bulvarından baıka eski ğe ba§lamı§tı. Bunun üzerine i§ 
tn ı:~ı~dk Aıneriknda en buyük ve ~:ı:u~a~~z~~.ç~~e:ı~~knç~~i sinin geçen ~neklnden az olacağı an- Hindli köyünün ismini taşıyım Ca- adamlan, maliyeciler Holl~wood'la 
l3u-d.., 

15 2
nrpuzlar yet' ... l""'n yerd"ır lnşılmıştır. Tütün mahsulü, nefis oldu- huenza bulvaT' da vardır. 1.k d 1 w b 1 d 1 Ş h' ... .. o "'i" '" yer bulamayınca :t-.arpuzu patlatmak- d i ~ a a a ar o maga aşa ı ar. e u 

l'tnnı sen~ kiloluk karpuzlar çıknr: tndır. Patlayan karpuzun parrn.lan bir ğu ve müşterllt'rlmlz c ş mdlden tu- Hollywood'a akın . bir aene içinde bina edildil 
btıyuk \te d evvel Dlyarbakırda daha " tün satın nlmnk lçln milr:ı.caatınrn 

sokaklannın geniş, meydanlrırının 
çok olmasından ileri geliyor. 1 lolh 
wood, Beverley l lills. SantaMonica, 
Wf'.stwood, Culver Citv, Los Am:e
les'in banliyösüdiir. Bu y <: rle·rl rn 
hepsinde sinema faali:, eti vardır Fa
kat yalnız içlerinden birisi, H " llY
wood bütün bu foaliye•e i~:niıı i \ r r• 
miştir. 

Tıırih bakımından bu doğrudur. 
Fakat prati!.ı- bakımdan İş d e- ""; ir. 
Bugün Holiywood" dıı ancak b :r iki 
stüdyo vardır. ($nrlo

0

nun, P ra• 
mount'un, R. K. O. nun) ve pek 11.z 
ırin~ma .artisti Hollywood' da oıu-
rur. Metro Goldwyn'in stüdyoları 
Culver Cit) 'de, Fox'ın Wcstwood'
da. Universal'in Univernnl City' de, 
Worıer Biraderlerin şimnldl" \•n• 
didedir. 

Yıldızlardan çoğu Bcvcrlt') H ılls 
ve Santtı Mon:ca' da oturur. 

Floryaya gidenler 
Pnuır günleri Fıotj·a hattındaki iz

dihamı gören Devlet Demlryollnrı do
kuzuncu işletme müdurluğü ve hare
ket baş mufett~IICI tarife h:ırlcl. ih
tiyaç olduğu kadnr hususi trenler tah
rik etmektedir. P:ızar gfinu, bu ha 
üz riııdekl mesirelere gidenlerin ye
künu altmış dört bin be vuzü bul-
ınu tur • 

tıt:ını h.'\be~ha1 lezzetli karpuzlar çık- ~;~~~e ~~~~~:~r b~!~~ir ş~~~ ba.şladıklan ıçln bu yıl tütlinlt'rlmizin 19 l O sent;sinde Amerikada filim Los Aangelea'in 
a an, M:ı.tj·lnnd çlfçllerl arıyorlar. VoW"- satılmaması gibi bir cndl..şe asla mev- faaliyeti ba§1amıştı. Ncvyorkta ah- b 1. ..1 . 

zuu b:ı.hls oıamnıı:. şap birkaç ııtüdyo vardı ve beş altı an ıyo erı Beyoğlu Ha!kevi koro 

1 A 
"ki d ı kumpanya bu stüdyolan ele geçir· llollywood'un yanıbaıında Loıı heyetinin konserlerı" 

Palto yerine elektrik pill ! 
Osıo caz t.c 

1tır: Wlıte~ len carlb blr haber verl-
llındtre kad en adında bir kimyager 
tlbiae ku nr bUlnmeyen t.a.rzda bir 
0lınu~tur m:ı dokumaea muvafrak 
lt!Unı lçc~ı u kumaş dışannın harn-
11deJı:ı hnric nüfuz ettirmemekte, içe
:elı::tedır Kretı 8 Yncn muhafaza eyle-
it c~ınd umaştan y:ı,pılan elbisenin 

ltınuy0, 13
e kfü;Uk bir elektrlk p!U bu-

~ >ıa'rar~t.P! kumaşın altına arzu 
recesını vermektedir. 

Kışın pil kumaşın al~ını ısıtmakta, ya
zın soğuk eercyan vererek serin tut
maktadır. 

Bu kumaştan yapılan elbiseler ta
ammüm edecek olursa artık kışlık ka
lın kumaşlara, paltolara lüzum knlını
yacaktır. Cebinde plll olan elblscyi 
g!yen kara kı~la bu ince elbl.se lle hiç 
donmadan gezecek, yazın dehşetli sı
r.aklannda da serin serin ı,, f6rebile
ct:ktlr I ... 

1ilndtst 
Bir fakiri haşarat yemişi 

lt adındantıın Dclhi şehrinde Rabago-
~ÖStel'tlijlı ~künrne.şhur bir fakir vardır. 
ır.«ı:ına k erlerdl!l\ b:ıl}lıcası, bo-
11ln aç ;,.~~-Yere gömülerek blrltaç 
olntat •b--~ durmasıdır. En son 
!çın kend~ hunerlnde rekor kırması 

sinin 13 gün yere gömülme-

sini arzu etmiş ve bu iste~! yerine ge
Urllml§tir. Bu müddet bittikten ııon
ra muavinleri kendisini yerden çı
karmışlar, liikin takirln vücudünü 
yeraltı haş~ının yedikleri tesblt 
edilmiştir. Rabagore acılar içerisinde 
hast::ı.nede ölmüştür. 

Arnerikadan L':: ningrad'a kadar 

&ıı uzun 

yaya yürümüş! 
tarı n Yolun knhrnmanı deri tuc-
'1tını ı:ı~ Farnum adında biridir. Fnr-
1..ou!Jı senesinde Amerikanın Salnt 
4nıng~hrlndcn knlkmış, yüruycrck 
«Iıtı da kadar gelmiştir. Fanıum 
l'Urı ~~a~o kilo yuk olduğu halde Ml
)nnu oluınbly:ı. nehirlerini ve Ok-
ka.Ya! C~hlllertni takip Cd!!rck Alfı.s-

llll§,. gene )'uı uyerck kış es-

n:ı.sındn donan Berhring biğazını geç
m!~ ve Sibirya tariklle o zaman adı 
Pctersburg olan Lcnlngrada gelmiştir. 
Bu uzun .!;jf/ahatl esnMUld:ı. ne bir 
nakil v:ıe.to.sına. ve ne ~e bir hayvana 
binmiştir. O ~~nnlo.n bu yürüyüş re
koru bir hfl.disı'J olnm'k' ııltnrşllanmış ve 
bunun tesiri ol· r::ı.k Rus ç:ın F~rnumu 
huzuruna kabul etml§, tendlıılnl mü
kara tlnndırmışt.ır. 

Günün nsı ope isi mek :ı;in uğra~ıp duruyordu. Angeles vardır . Burası dünyanın en 
O zamanın sahne vazıı kralı O. uzun §eh!idir. Gcıniıliği 60 kilomel- Bcyoftlu Hnlkevlnln amatörlerden 

Ler montov 
W. Griffith idi. Griffith Nevyorkta re olduğu halde uzunluğu yüz kilo- müteşekkil koro heyeti 31 temmuz 
uzun müdd~t havanın kapalı ve fi- metreyi geçer. Fakat nüfusu pek perşembe günü Taksim bahç sinde halko. mahsus beda.va konser verec~k-

• lim çevirmeğe müsaid olmadığ,nı fazla değildir. Şehrin bu kadar ge· tlr. Bu konserler her hafta tekrar 
Rus şairi Lermontov un ölümü üze- ·· e.ı. gaıpt-c güneşli bir yerde nİf yer kaplaması binalannm alrak, -.o•ıece,.,..ir. 

rinden yüz .sene gec;tl. gorer . . ' .. . .. .. ·· ·----==-=--=------=iı .. ıaıııi-..u.ım~.; ... ~-----ıı::::a==::z:==-Bu sat 1814 de Mosltovnda doğmuş, bir stiıdya. ten~. etmegı dUJ~ndu. ve 
ve 1841 senesinde, Kafka.syada Pla- yanına maı) etinı alarak Kalifornıya-
tigorsk'te. düelloda ölmüştür. ya geldi. 

On altı yaşındayken Mootova üni- GriHith kendini beienmİ§ eski 
•ersiteslne girdi. Puşkln'in katilı öl- bir aktördü. Zekası pek part.lt de· 
dürülsün dıye Çara gönderdiği bir ği1di. Fakat •inema ifleıiai anla
manzum mektup netıc~slnde mektep- kt bü ük kabiliyeti vardı. Sine· 
ten çıkarıldı. 1833 da astızadelerc ma a . Y • •. ,_ b - k"" 
mahsus tüçüt zstıit mektebine almdı. mada hısl'en goıte~meıı;, uau~ ~ 
1835 e kadar burada kaldı Bir ditt'llo manasile filim çevırmek uaulunu 
yüzünden Kafkasyaya ·gönderildi. bulan bu adamdır. Çevirdiği filim· 
Çerkeslerle muharebe etti. Ier aruında cKasn&aya Doğru• 1"r 

1838 de Peterstıurga döndiysc de §11hcacr olarak kalmıohr. 
yine fa1Ja knlamndı; Katkasynya sü- M k Se 
rüldü. Yeni bir düello yspıp öldürül- ac nnt ve 
dü. iki palyaço 

Lennontov, 1933 de yazdıtı .Ha.-
cıbeY• isimli şarkvarl bir manzumesi- Gıiffith' den az ııonra Hollywood'a 
le dikkati celbctmlştlr. •Şeytanı> isimli ufak tckk delişmen bir adam 
meşhur eserı 1829 da yazılma~a baş- geldi. Bu adamın bütün iti Santa 
lnmış 1838 de tıım şeklini nlm~t.ır. Monica plajında banyo kıyafetiyle 

.En.Jyi eserleri şunlıırdır: Genç Çer- - d .. w- k lann resimlerini 
kes, Jsmall bey, Boyar Arşa, Borodino, gor ugu. genç . ız • . 
Car Vassllleviç \"C Genç Grlçnlk'ln çekmektı. lıımı Mack Sennett tı. 
şark.ıSl Uh... Banyo kıyafetli kızlardan başlı:a tu- Erdek (Akşam) - Umum Halk. 

1830 ' - 1840 senclt'rlnde eZn.manınu- haf her !}eyin, mesela sokakta ıas· evlerinde. sun 'i çiçekçilik kursu aça
zm lı:ahrnmn.nıa lshnll psikx)lojlk ro- Jadığt kavganın resimlerini çeki,yor- rak talebe yeti~tirmekte olan Bay 
manınm _ll_!t ~ıınlnrını ynz.dı. Dunu du. Tuhaf manzaralar iç.in o civar- Fevzi İlikler bu defa Erdclt.'c gelmiş 
1841 de olumunden evv.cl blUrm~tl~-. da bir cambazhanede çalı,an iki ve i1k oku' çağında 112 ve orta okul 
ı.ermontov, b!l e-serckı Plcçorin huvı- . . n 1 '- 1" wı d 100 k' 
Y

etinde kmdlnl •~-·· ct.rı 'ptl B _ palyaçıyu seçmı~tı. urı ar ıı;avgaya ve ıse çag ann a ı c.eınnn 
.....,vır ı"'l r. yron l b. b' • . .. l . k 212 1 b h l"f . .• . uc hayr:ınhınndandır. Eserlerinde tutu~ur ar, ır ırınm yuz erıne re· ta e eye mu le ı tıp sun ı çı · 

isyan ve hüzün atııcder. malı pa5talar atarlar, yüzlerini göz- çek yapmasını öğretmiştir. 

Çoculdarımızm çalııtırılması husu
sunda gösterdiği yüksek faaliyetin
den dolayı sun'i çiçek muallimi Bny 
Fevz.i iliklere kaymakamlık ma• 
knmınca resmen teşekkür edilmiştir. 

Gönderdiğim reıimdo muallim 
•e taleberi cörünüyor. 



Sahife 6 AKŞAM 

f":rnR AKŞAl\twl Aranan erkek i Gördüklerim, duyduklarım 
r..:İR HIKA YE ~ 

Uzun uzun giildü. ~sona nargile-' ~ılacak derecede millte!lttl.Tat= Maymun iştahlı ·' KONUŞAN ~UMYA~ 
Tt'frika No. 18 Yazan: İSKENDER f . &inin ateşini tazelettikten sonra an- lı konuşmağa başladık, fakat bir aralık 

ıatmağıı başladı : gene kitabı ellnden düşürdü. Eğlldlın. 
- Dort arkadaş Nevyork sergisine Aldım. Kendisine uzatırken onun ga

gidlyorduk. Doll,rusunu isterseniz ben r ip blr heyecan i'uıi gecirdlğinl !arket- M. A. bey babamın meslekdaşla
güzel, yakışıklt dostlarla seyahat tim. Tuhaf!.. Nesi vardı acaba? Tek- rındandı. Erkek güzeli, kibar halli, 
etmesini hlç sevmem. Çünkli ;kendim, rar konuşmağa başladık. Aradan beş fazlaca fiyakalı, fakat kibirsiz gu
beplnlzln de ["ördüğilnüz gibi deh- dakika geçmemişti ki yeniden elindeki rursuz, büyükle büyük küçükle kü
şetll çehre ziığürtü bir a.d:mıun ... kitabı düşürmez mi? Bu ne demekti?. çük, hulasa hoıı bir zattı. 
Yalnız çehre züğürtü mü ya? .. Vücu- Maamafih gene hemen eğilip kitabı Jlim ve fazıl erbabından da. Ali 
dlimiın de ne kadar çirkin ve zavallı aldım ve kendlsln-0 verdim. Heyecanlı 
o:dugu malum._ Fransanın Şerburg bl,. ~esle teşekkür etti. Ben içimden: mekteplerde muallimlikleri, talebe 
Umanından dünyanın en büyük ge- cıBu kitap düşünnelerinde bir esrar elinde matbu kitapları, (fünunu 
ınlle rlnden blrlne binmiştik. Vapur var amma ... Nedir acaba?. di:;e ge- ş-ctta) ya dair faydalı eserleri, hat
henliz hareket etmek üzere idi. Bütün çlıdim. Sen mlsln böyle düşünen? .. ta fransızcadan çevrilme hissi ro
yolcular guverteye çıkmıştı. Bizim ya- Taaaap! ... Elindeki kitap blr da.ha manian vardı. 
kışıklı ve guzel dos tlar etrafı. yolcu- düşmez ml? .. Ehhhh artık amma ... O Mirikelamdı da. Dili, doğduğu 
lar arıısındakl genç kadınlan ted.k!k ds.: memleketin şivesine çalarsa da soh-
edtyorlardı. - Aman . diyordu, elim titriyor ga-
Bunların içinde Çinli ve Japon da llba... beti tatlı. ne kadar konuşsa can sık-

dnhll olmak üzere her memlcketıı:ı en Bir daha eğildim. Vapur biraz sal- maz, hikaye, latife, tekerlemeleri 
güzel kadınlan vardı. Sanki bütün landığı lçln kitabı almam, ona tak- b.,,ldu; e~i dostu meclisine doyamaz. 
bu vapurdaki genç kadınlnr büyük dim etmem uzunca sürdü. Fakat bu !ardı. 
bir giıze111k müsabn:kasına lştir5.ke gi- se!er ben eğilip kalktıktnn sonra (Kul kusursuz olmaz), ( Peygam
diyorlardı. Hele lfıcivert erkek panta- onun define bulmuş bir altın arayı- beri erden bile zille sadir olmuş), 
lonu glyml.ş, clldi dehşetll yanık olma- r.ıst gibi sevinç, memnuniyet, hattA {Nazar boncuğu huy) haagisini ya• 

derler, işin garibine bak, onu şik1-
yet, yere batırma şöyle dursun, üze
rine toz kondurmazlardı. Hepsinde 
parulı:.. gibi ayni ağız: 

- Kısmet o kadarmış, ayrıldık.! 
Ve liın açılınca hepsi de nasıl 

baş göz olduklarından, yani tatlı 
tarafıından ı.çıp firaklı cihetini ka~ 
palı geçerek anlatıp dururlardı. 

Pek ör.;ür olan bu menkıbelerin 

ikisini nakledeceğim: 
Dediğim hatunlardan bir Kadı

köylüsü vardı ki sıırı saç, mavi göz 
güzeli ve çok ağırbaşlı bir taxe 
duldu. Civarlıları gibi Kuşdili, Yo
ğurtçu çayırlarına, Kurbağalıya, 
Fikir tepesine devamlılardan değil. 
Hep evcıgının içinde, anacığının 

eteğinin dibinde. Nadiren, gene 
annesiyle beraber pek candan ah· 

sına rağmen saçlan beyaz denecek de- saadet içinde olduğunu gördüm: 
recede sarı olan bir genç kadın vardı - Sizinle tanıştığıma pek, pek kıştırırsan yakıştır, onun aksak ta- haplara misafir gitmedeler. 
kı ~ııki bu seyahatin. bu vapurun memnunum! .. diyerek koluma glrdl. rafı da cinsi latife fazla düokünlüğü Bir gün Kızıltopraktaki bir ah
krnlıçeııiydl . Butün yolcular gibi bizim Bı:nl geminin yüzme havuzlannın bu- ve maymun iştahlılığı. 1 babı ziyaretten sonra çekçek ara-
yakışıklı nrkadaşlnr da ondan gozlerl- lunduğu dairesine indirdi. Mesiredekilerle alış verişi, Beyoğ- ba~iyle dereyi geçerlerken, tam su-
n! alamıyorl.ırdı.Aca.ba Holllvuta giden Burada tatlı bir güliişle: lu alemlerinden ayakçekmeyişi, sık yun ortasında beygir huylanıveri-
bir "'İn e.mn yıldızı mı idi., Belki de... - Sizden btt' şey rica edeblllr mi- sık mantonita, kapatma deği§tİrişi, yor. Çifte!e .. le koşumu koparır ko-
Deh:;ctlı _zengin oldugu nnl:ı.şılıyordu. ylm? .. dedi. Hemen cevap \'erdim: (nevzuhur) Jarı deftere kııydedi;1i parmaz başını alıp haydi karsıya. 
Fnvorile rı çenelerh' kadar uzanan - Tabii ... Emredersiniz... , • 
li~i u~lğı, Frıınsızca mu:ılllmesı ile - O halde, haydi, bir mayo giyip yok',. .. • . .. .. Bunlar: (Şimcıi devrileceğiz, bııl-
bernbcr seyahat ediyordu. Uşaklar yüzme havuzw1a giriniz.. Cozu yalnız helalında. Işı gucu çıklara bulanacağız!) diye yaygara. 
pek irlyarı idı. Bunlar ayni z.:ımıında İşte bu tuhaftı. zırt zırt evlenmek; çabucak bıkıp yı koparı.larken, dörtnala bir kira 
y nık derl.ll, beyaz saçlı genç kadının - Fakat ben hiç yüzme bllmem! .. bo;iamuk: hemen yenisini almak. fayton; içinde gayet temiz pak bir 
n.uhnfızlan obcaklardı Bir de oda dedim. O ısrar etti:, - Hazret, zevcab muhteremelc- ber. yani bizim M. A. bey: 
h zm tçisi vardı. - Zarar yok .. ben rica ediyorum. rinin adedi elyevm kaça baliğ oldu? - Telaş etmeyin hanımefendi-

Herkesin hayr=-n hayra n baktığı Haydi hemen hemen ... Sonra bunun diye sak .ı ı k d h ı f · 1 1 b b · · 
bu genç kadınla bir an i;OZ öze gel- lçln yüzme bilme~e lüzum yok ki... .'" a e.-:r er en w er .11 esı ~o. cT, uyurun ara ama; emrınıze 
ınlştik . Tşte bu sırada ln nılmıyncak Havuz cok derin değil.. . kaşa yıkıp, ıkı parmagı \Vılhelmkarı amade!.. 
b!r hadise oldu. Kadın ba•10. ~n !tın Çaresiz buna dıı razı oldum. Fakat bıyıl:larında: Binecekler, ynbancı bir erkeğin 
aşkın , U7.Un uzJn, hayret . nlal:n. sc- h avuzda bir"r güzellik ilahım andıran - O noktayı karıştırmayın 1 deyip karşısır.tı. oturmak nasıl olur'? (İn 1) 

vinç içinde baktı. Göz bebeklerlnln atlet vıicudlü genç adamlıır yüzüyor- kihki!1 güle?. 1 deseler etraf su, nasıl insin~ .. Niha
içi yanıp .. sondu zannettim. Hatta ha- du. Ben b!çare ve kndld vücudu~lıı - Hele hele söyle; maşallah de· ı1 yet mecburen faytona geçiyorlar; 
flfr;P gulumc;edl de... _ bunların içine nasıl. çıkacaktım kı? .. riz, nazar dl.-ğmezl. diye ısrar ede- karşı kıyıyı buluyoriar. 
Hnyatımd:ı, deC!l boyle butun bir Fakat SOY\lndum. Bır mayo giydim. k ı d Ad b' ı· · · ı h 

vapıır halkını kendisine meftun eden Meydana çıktım. Genç ve güzel yol re gene sorar ar ı: v am ter ıye ı ve ız an~: :men 
bir mahlük. hiç bir genç kadının göz- arknda.şım beni böyle ne kadar za- - 1? mu? aşagı atlıyor. Bunlar da sag selamet 
lerl üzerimde bu derece uun uzun \'allı bulacaktı? Fııkat o sırtıma bir Acayıp acayıp bakmada.. doÇ:rı evlerine. 
takılıp kalmamıştı. Kıpkırmızı kesll- göz attıktnn sonra: - 15 ~ Ertesi sabah erkenden karşıki 
mlştım. Kalbıı~. hn_blre tokmn!tlanan - Aziz dostum ... Artık glyinebllırsl- - 20? kcmşuların büyük hanım damlıyo

0

r. 
bl! da 'lul gibi gı;miuyordu. Alnımı, şa- nlz ... Haydi, havuza girmeyiniz ... He- Başını da kaldıra kaldıra, kahka- ı Dooki.! dere vakasını açtıktan sonra 
kaklanmı , ensemi ter basmıştı. Bun- men gly!nhılz ve yukarıya çıkalım. hiilarla: (Daha çıkınt) dediğini çok 0 be · ed'h d'h· 
dan sonra kadın, hemen omuz başı- Daha tenha yerlerde dolaşalım. ~ i ittim ı Y: m .

1 ~e 1 
• 

ma, dirseklerime siırtünecck derecede başa kalalım... ş · • .. • . Rahme:lı oglun_u~ mekt.ep . arka-
yal:ınıma geldi ve kollannı demir Ne garip kndm! .. Şimdi de beni ha- Berek<.t v~rsın. zurrıyetı olmu- 1 daşı oldugu. Pek akıl ve kamı!, pek 
parm k.lığa dayadı. Tuhaf şey ... Hô.lii vı.za sokmadan giydirmek istiyordu. y.>r. O?sa eskı padışahlara taş çıka~- rabıtalı, gayet de evcimend idüği. 
gözlE'ri bende ... Biraz kendime gelince Bnnu da yaptım. Gti.zel nrluıdaşım tacak . Bununla beraber boşadıgı Bir kerecik evlendiyse de küfvü
dü cıünnıe~e b~ladım. Yanımda as- nrtık banıı nıısıl iltifat edcce~lni bil- bdı"!larır (mihri müecceli) yani ne düşemeaiğinden terkettiği ilh ... 
Ianlar gibi. yakışıklı, genç ve giizel mlyordu. Blrdenblre itibarun deh- nikah bedeli; üç ay on günlük 1 Ardından: 
arl:adasları1!,1 ~.lduğu h'.llde niçin bann. şcUI artmıştı. Ve bu iltifatlar günler- ( iddet) nafakası; yenilerinin kimi- - Allahın emri, peygamberin 
bu derece buyul• bir ısmrl:ı bakıyor- ce sürdü. Bizim ark:ıdaşlar hayretler ne ağı-lık. kimine çama.,1t fistan kavli!! kızımızı istiyor! 
du? Benim gibi çehre ve vficud zil- !çinde idi. • · . · .. "' ' ' ğürtüne .. Ve bütün bunlıırn bir es- Sey ha'i izin so .. .. ··thı .. bi harçlık gıbı hususlara dunya kadar O merhumla mektep arkadaşlığı 

a ~ m n gunu mu "'l r · •V • L ld b ı· 1 d - 1 d - A b d h 1 
babı mucibe. bir t csclll bulmak için fırtınaya tutulduk. Yanız derili güzel parası gıttıgı r.a e e ı nası ogru · I ogru. ra acı an anım an nere-
kendi kendlme : aEhhhh ... Gönül klml kadın hastalandı ve yattı·. Hemen hiç tabildiğine, vaziyeti hic; bozmayııı· ye götGrdüi(ünü ö~renir öğrenmez, 
severse guzel odur.• diyordum. fırtınaya tutulduk. Yanık derili güzel n• şaşılırdı. . ı komşularında soluğu almışmış. 
Arkadaşlarım da genç kadının bana yar Fransızca hocas kadınla yemek Zira kılık kıyafeti mükemmel: Ba- Artık büyük hanım, ehli Hacı bey 

k ::.rşı ısrarlı ve iltifatlı bakışlarının salonunda karşılaşmıştım. Bu çaça- şında Emin&nündeki fesçi Nasibin eşik aşındırmadalar· (Tazeyi vere· 
farl~ına varmışlar ve kızmıığa da ,baş- ron bir şeydi. Beni bir köşeye çeke- · f · . d R l' 'k"h ' · lnmışlardı. ' Garip şey!.. Hnyatlarınd:ı rek: yepyenı ~ı, sır!ın a ızapaşa yo- ı~, nı a ını kıyalım) dıye mu-
ilk defa benim gibi çirkin bir adam Ehhh... Ne zn.m.1111 dü~ün baka- kuşundakı terzı Canbedenyanın snılatlar. 
onları deı.."etli kıskandırab!llyordu. Ve l ., dl rd ş rd {Lui) çuhasından mum gibi elbise- Sözün kısası, bir hafta içinde 

'"Y ım .. , ye so u. aşı ım: 
bu bana müt.hlş, doyulmaz bir zevk - Hangi düğün?. sj; ay:ıklr.nr.da Beyazıddaki Bekir M A. bey güvey giriyor. 
v~rıyordu. Evet ... Yanık ~erlll kadın - Karaya çıkar çıkmaz blzlm mat- Sıdkının lostrin potinleri. Evdekilerin hepsi, yeni gelin, 
b.r kerecik olsun. onların yuzilne bak- mnzelle evlenmlyecek misiniz? Onun Maarı kırpılıp kırpılıp geriye de- annesi, Arap bacı, ahretlik, damad 
md1ıyordu 1bilek .. l. dişte bunun. için deli senelerdenb~rl aradığı koca sizsiniz.? vede kulak kadar kaldığı , babadan beye l:ul, cariye. Zira her akşam, 

va.ne o nen ar ı ya... - Ben mi? k ı · b l d y y Jd ·r · d d" · d il • Akeam yemeıı.ıne·, öteki yolcular el- i a ma ~ervetı. u unma ıgı.'.. ı ıza vazı esın en onüşün e e en pa-
.. & - - Evet s z ... Şu kitabı okusanıza... tk ı - d h d ı d - h ld k ı l d ı 

blse değiştirmedikleri halde o harl- Bu meşhur bir sima ilmi mütehassısı- ç~ . 10 ıgı a 1 uyu ma ıgı a e e~ er 'C' o u. 
kt:l1i.de bir tuvaletle indi. Masası biraz nın kitabıdır .. şu salıl!eyi okuyunuz. gıdışatını:ı devamına akıl sır er- Karı:mıa çar~aflıklar, yeldirmelik-
il"rlmlzde idi. Fakat gözleri gene Önümde bir kitap açtı ve göster- mezdi. ler, levantalar: kaynanasına hotoz· 
ı: .. nde ... Onun bakışlarının üzerimde dlğl satırlara göz attım. Şunları oku hık papaz.ile~ . antika oyalar, sırmalı 
dolaştığını hissettikçe sanki kolon- dum: Hanınlarının bir kaçiyle e~kiden maşlah; bacıya gaz boyaması ter-
yalarJa hazırlanmış ılık bir banyoya r'kl k"" ...... .. d l ta kik ld v • • b' ı · . l'k t k b ı k . girmişim glbl bütün vücudümde tntlı • ~,ının ...,.un e ve so yana- nışı ı o ugu ıçın ıze ge ıp gı- ı , ras ı ; e~ emw~ye ta unya, 18• 

bir rehavet duyuyordum ğında, ensesinde ve sırtında birer et kı:!. kı.bak çekırdegı . .. 
· beni, sol kolunda Ik.l serpme ben olan O d" d k' 

Ertesi günü onunla güvertede kar- erkekler en sadık koca olurlar. Onla- s t 1 k t b' 11 ç ort aya varma an san ı o ,::ıln..~ık . Başına bl.i' e,arp bağlamış, rın tepesine vurulsa elinden lokması a 1 1 o om o i ~ r ' damad gitmi•. yerine başkuı ıelmiş. 
s!yah gozlükler takmıştı. Güneıı ban- ı Fol yok yumurta yokken, kaşının al-., n mır ... • 
yosu yap!.Yo.~u. Beni göri.uıce ~o~- Bu tarif aynen bana uyuyordu. 4 yen! lastiğiyle 38 modeli I tında gözün var denilmemişken ekşi 
ruldu. Gozluklerlnl çıkardı. Ve yuzu- Şimdi güzel kadının mütemadiyen kl- (Plymouth) markalı 12 taksi surat, avu:t zavurt. Son vapurla 
me ahbapça, dostça, hntta ~lr sevg!U t:ıbı elinden düşürmesinin sebebini otomobili perakende ve toptan gelmeler (Dairede nöbetçiyim), 
gibi baktı!.. Allah Allah, yıuıu!.. anlıyordum. Ensemdeki beni görmek satılıktır. 1 (Kına gecesine davetliyim) diyerek 
Yanına yaklaştım, Elindeki küçük lstemLşti. Sırtımdnklni görmek için de ı gece kalmalar 

cildlı kitabı, bllhns.sa düşürdü. Artık be.nl havuza sokmağa kalkmıştı ... • Kabataş Milli Garaj'a müraca- N'h t b' · ·· t t k b' 
bu fırsatı kaçırmak düpedüz enayilik Şakir sustu. Arkadaşları hikayesi- at. Tı'lc-fon No. 41489 • 

1 
aye ır. g~~. ça ça .a~ı, 1~ 

olurdu. Hemen kitabı aldım. Bu o:l2 nln sonunu merak etmlşlerdl : ı h~~eme; getırdıg~ :r:arfın ıçındekı 
çılgın bakirenin esrarı. adında acalp - Sonra? .. Evlendin mı onunla?.. onun ensesinde boza p~innektl. Ne kagıdda ş~ beş kelıme: . 
bir romandı. Fal:at bizim tanışnamıza _ Hiç evlenir miyim? o erkek değil, kadar güzel olursa olsun buna ben- (Menkuharr. c .•• > lıanımı tatlık 
vc.!:'.lle oldu. Etrafındaki bakışlardan bir kukla arıyordu. Kadıncağızın bil- deniz yan~adım doğrusu... ettim). 
kaçınan, çekinen bu ktıdın bana karşı tün emeli kocasına hak.im olmak, Hikmet Feridun Es (Devamı sahife 7 sütun ; de) 

Padişahın bütün emeli Mısır sultanı 
Tuman Bayın dlri olarn.k yakalanma
sı ldl. 

Hnlbukl, Kasn Yusufn gelen ha
berler iç sıkacak mahiyette ldi .. cTu
ınan Bay bir meçhul semte kaçmış, 
diyorlardı. 

Selim, bu !ııadçı ho.smını yakalıya
mamakia beraber, onu da eı:ueç ele 
geçireceğinden emindi. 

.. * Uçüneü günü akşamı şcllre tama-
miyle Türkler hakimdiler. 

Umumi af sokaklarda münadiler 
marifetiyle nan ediliyordu. Evlerin
de, mahzenlerde ve mezar içlerinde 
saklananlar küme küme meydana çı
kıyordu. 

O akşam binlerce yeril ve Çerkes 
toplanmıs. Fa.kat. Hayre Bayın tesi
riyle bunlardan ancak sekiz yüz kişi 
Remle mevdanına getirilmişti. 

Remle meydanı, Kahlrede Sellinin 
Jlk siyaset ve mücazat yeli olarak 
ayırdığı meydandı. 

Remle meydanına direkler dikiliyor 
ve idama mahküm edilen sekiz yüz 
kl.ş! burada ipe çekilmek suretiyle 
ldam ediliyordu. 
Muştafa ve Yunus paşalar. padl

saha: 
«- Binlerce kişi teslim oldu. Bun

lar lçlnd.:n sekiz yüz kişinin seçilip 
ıısılınasının hikmeti nedir?• 

Diye sorduklnn zamıın, Selim: 
cı- Onlar, ordumu üç gün şehirde 

kırdırmnğa ve boş yere knn döktür
me~e sebep olan t\sllen;Jir. İdamları 
gerekti.. cezalarını gördüler.» 
cevabını vererek hepsini sustur

muştu. 
Remle meydanında. asılan adamla

rın cescdlcrlni gönnek için, etraftan 
binlerce yerli şehre koşuyor, Remle 
meydanı seyircllerle doluyordu. 

Yerlilerden birçoğu, mezalimden 
yıldığı için : 

- Işte (;imdi ccz:.ıl:ırını buldular. 
Şimdiye kadar bizi birer köle gibi kul
lanmışlardı . Onlar yüzünden rahat ve 
huzurumuz kaçmıştı. Şimdi başımıza 
fıdil bir padişah geldi.. hepimiz ona ve 
onun kumandanlarına boyun eğece
~lz. 

Diyor ve Türk akıncılannı alkışlı
yordu. 

* Şehir içinde üç gün üç gece devam 
eden sokak harbinden sonra, Kahire 
ele geç!rllmlşse de, gerek Türık akıncı
larının gerekse yerlilerin verdiği zayi
:ı t pek mühimdi. Sokaklar her iki ta
rafın ölülerlle dolmuştu: insan cese
dinden yollarda yürünmüyordu. 

Sokaklarda yatan insan cesedlerinln 
miktarı elli binden fazla tahmin edlll
yordu. 

senm bu ccsedlerln hemen toplattı
rılıp - sıcaktan b!r hastalık zuhur et
memesi için - kazılan kuyulara atıl
mr..sını emretmişti. 

Bir yandan bu iş görülürken, bir 
yandan da Tuman Bayla Kurt Bay 
aranıyordu. 

Acaba Kurt Bay da., Mısır sultanı 
gibi, şehir dışına kaçmağa muvaffak 
olmuş muydu? 

••• 
Kurd Bay aranıyor 

Selim, Kurd Baya, Mısır sultanından 
fazla ehemmiyet veriyordu. Yerliler
den birkaçı: 

- Kurd Bay şehirden kaçamadı. 
Kenar mahallelerden birinde saklan
mıştır. 

Haberini verince padişah adamlan
na: 

- Şu r.e.cıur ve inadcı adamı bana 
diri olarak tutup getirin! 

Dedi. Kurd Bayı ~hrin dört köşe.sin
de aradılar, bulamadılar. 

Fakat. Kurdbayın samimi dostların
dan Ebübeklr oğlu Yahya n:ı.mında bi
ri padişahın mukarr!pleri 3lrasına gir
mişti. Selim, Yahyayı çağırdı: 

< - Kurd Bayın gizlendiği yeri sen 
bilirsin! Onn şu hediyeleri götür ve 
kendisini af!etLiğiml söyle. Cesaretin
den ötürü onunla konuşmak isterim.• 

Dedi, hil'at ve kitab gönderdi. 
Bunlardan birincisi. Kurd Baya af

fını, ve bir Kuran nüshası olan ikin
cisi ~climl::ı vadına cenabı hakkın iş-

Tefrika No. 149 Sakin Baba, mülayimleşerek: edin: Macemki seviyorsunuz, niçin miydi) Bunun ,e !üzumu vardı) 

Güzel Gözlü Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden : (VA • Nd) 

-~---·----

Konuştukları sırada, nazarları bir! gelmez ... 
bırine rasladı, Delikanlının yüzünde- - Evet... Evet... Benim gibi 
ki solukluk ve halindeki nevmidilik. lc.ocamı~lar, aşk işlerinde mühim va
Haydar Şakir gibi çok. dikkatli bir zifeler ba,aramazlar ... 
adamın gözünden kaçamazdı. Delikanlı ıa:Jtı: 

Saatçi, alakayla: - Benim böyle bir mesele yüzün-
- Hala rr.uztarip misiniz, Bürhan den iztırab çektiğimi nereden bili-

. bey. yorsunu~ 

~ Delikanlı, hayretle: Recep Can'ıo cürüm ortağı omuz 
- lztırap çektiğimi size kim ıöy- silkti. 

ledi ~ - Düşünelim... Muhale.eme ede-
- halinizden besbelli .. · Birkaç liın... Mesleğiı:ıiz mükemmel işü-

gündenberi farkediyorum ... Size de yor ... Daha şimdiden hayli tanınmış 
söylemek istiyorum ... Bilirsiniz, an- b' d kt h ı· ld' · M" 
1 h k 

. . . s· . ır o or a ıne g~ ınız. •• uşte-
rsınız. a verırsmız: ızı çok se- ·ı · · tt k B · . 

1
• rı erınız ar ı ça artıyor... enı te-

vıyorum, ev adım... Böyle bedbaht d · 1 k · - ld' S hh 
olmanı7.a gönlüm dayanmıvor 1 t 'a~ı e. l~e hsıze ugukr gbe ı... ı hha: 

ı · ınız a a ; ısım ,n ra anızın sı ı 

- Alakanıza te~ekkür ederim, ve mali vaziyetleri de elhamdülil-
Hayd&r efendi. !ah ... Öyleyse ... 

- Bana çok iyilik ettiniz. Ben de, - ! . .. 
bı.:na kaı·ııılık sİJ' e faydamın dokun· - Öyleyse, sizi işgal edecek, mü-
masını arzu ederdim... teessir edecek ne olabilir? ••• 

Aürhar başını salladı : 

- Mat:leııef .. . Elinizden bir ıey Burhan cevap vermedi. 

- İhtimal, hislerinizi bana aç-
madığınız için hata ediyorsunuz .. . 
Zira, ben epeyce akıllı adamım .. . 
Düşünüyorum da, belki faydalı ola~ 
bilirjm; hizmette bulunabilirim .•. 

- Nasıl olur) •Mümkün mü) 
- Sevdiğiniz kız, Rauf Tuğrul' un 

kızı mı) 

- Bu iami size kim söyledi) 
- O da gayet basit... Burada 

konuşuluyordu. Doktor Rauf un ga
yet güzel bir kızı olduğunu öğren
dim... Siz de onun maiyetinde asiıı
tansınız... Küçük hanıma gönül ver
menizd~n daha tabii hiç bir şey 
yoktur ... Hem, sizden de saklamı
yacağım: Kulağıma bazı muhavere 
parçalan çalındı. Bunlara istinaden 
zihnimdeki faraziyeyi kuvvetlendir
dim. 

Delikanlı~ 

- Doğru... fyi bulmuşsunuz .. , 
- dedi. - Sizden saklıyacak deği-
lim... Hakikaten Aliye hanımı se
viyorum. 

- Onun yüzünden mi iztırab çe-
kiyorsunuz) 

Delikanlı, elemle: 
- Evet ... - cevabını verdi. 
- Bir sual .onnama müsaade 

onu almıyorsunuz? Bahsi değiştirerek: 
Genç e!'kek boynunu büktü: - Buhranın yeniden başlamasın-
- Sevdiğim kızın batkasiyle ev- dan korkmuştum... Sizi buraya 

leneceğini şimdi haber aldım. onun için c:ağırmıştım. Fakat görü-
- Ya ... Evleniyor demek ... De- yorum ki. çok şükür öyle bir şey 

mek sizi sevmiyor. yokmuş ... Biraz işim var ... Müsaa-
- Sevdiğini sanıyordum. denizle... dedi. 
- Bununla beraber, baıka biri- Haydar: 

nin le.arısı olmag-a razı) .. . P ki d kt b d d' - e , o or ey... - e ı. 

- Bu mevzu üzerinde fazla araş- O <la, odasına çekildi. 
tırrnalara kalkışmadım... Fak.at Kendi kendinı-: 
onunla evlenemiyorum ... Başka biri c- Vay karata Recep ... - diye 
kendisine talip çıkmış... söyleniyordu. - Umduğumdan bü~ 

Yol: canım ... Kimmiş bu ta- yük bir ustalıkla bu işi idare etmi:J 
Üp) yahu... Vah n amuslu insanlara ... 

- Suriyeli imiı> ... ismi Seyid Onlar ne müşkülatla karşılaşıyor-
Rükneddin'miş... lar, hu bizimki ise ... Acaba müda-

Haydar, hayrete düşmüş görün- hale edeyim mi} ... Amma, iyilik 
medi. Halbuki, birkaç .aniyeden- etmek hayatta adetim değil..-> 
beri, cidden büyüle. bir heyecan Kararını vermişti; lc.arışmıyacak
içindeydi. Bununla beraber, öğren- tı... Fakat içinde bir kuvvet onu 
diği haber onun için fevkaladelik dürtükleyip duruyordu. Yatağa gi
de değildi. Sahte Suriyelinin ismini ı rince aklı fikri hep bu mevzula uğ-
işitmcğe zaten hazırlanmıştı. raştı. 

T alebeı:i Recep' e bu yolu öğre- Burhanın iztırabııru dü,ünüyordu. 
ten o de~:J miydi> · Bu Recep canisi yüzünden nişanlısını 

Burhan, artık, ıusma,"l, fazla kaybetmişti. Rüyada bile ayni mev
açılmamağı düşündü. Bu nazik nok- :r:ula kafasını yordu, durdu. 
ta Üzeri.-ıd~ hastasına esasen lüzu- c- Burhan, Meleğin kardefi ... > 
mundan fazla gevezelik etmiş değil diye de düşünüyordu. 

hadım ifade edlyor~~..'.ı ptt 
Yahya bunlnrı Kw" 

ve kendisini kandırdı.Jıtı 
- Padişah hil'at veıv 

zalandırmaz. rdi 
Diyerek koluna gl ~ 

yerden çıkardı. Fılktlt• 
ndnm olan Kurd BaY ıırkor 
şı da itimatsızlık gosı.crlY d 

- Büyükler sözünden ,s. • 
lardıın kimse hesap so1111~ 
bugün beni affetmcsUC[~ 
kurtarmış sayılmam. ılı:;t;"J: 
dem ki, bu kadar ısf1lr 
leceğim. 

Dedi. Yolda giderten ~01' 
kaçına rasladı. Bunınr 
ven kimselerdi: Kurd :sa1' 
mez: 

- Nereye gldiyonsun~. 
Diye sordular. Kurd ı · 
- Padişah bana bll'a 

beni affetml.ş .. kendisllll 
diyorum, ~ 

Deyince, yerliler güHişt 
- Senin gibi akıllı bir 

le çocukların bile düşrnl.:...ı 
zağa kapılmasına şaşnılJ,IP""'" 
Padişahın yanında taı:naıt' 
cellfıdı var. Bu adamlar rıJll 
makta pek mahir oldultl11 

tiler. Demek kl, şimdi sıra 

dl! °' Kurd Bay arkadaşının 1 
t.ı: 

- Bu adamlar neıer 
işitiyor musun Yahya? ~ 

- BuQlar, padişahın t 
gönderdiğinin ve seni affe" 
kında değllerdlr. F:ırkınıı. 
le kıskançlıklarından gcJJe ş 
lerdir. Selim çok merd ,.e 
bir hükümdardır. onutıllld~ 
gelince, biran evvel niçin ııı'f 
mediğine sen do p!.QınCD 0 lD' 

Yerliler Yahyanm sözler 
mıyorlnr ve: -.. ~ 

- Kurd Bay., meZI:ıahll1'. 
sun .. Emin ol ki bir dabıı d 
sin! 

Diye bağırıyorlardı. c(ff'I 
Kurd Bay bu adanıl:ıfll 

medl. . d>' 
Yahya arkadn.şının ıtoıuı:ı 

ti. . ~tJaı-. 
Ka.sn Yusura doğrU yilfll !dl 

Kurd Bayın padişaha ıesl 
gittiğin! görenler bu cesıı~ 
arkasından hayretle ~~;. · 

Kurd Ba;: SeJİ,oi' 
huzurunda 

Kµrd Bay, Se!lmin huzurıııı' 
Ciğl zaman, Ywıus pa.şn: ~ 

- Bu adamdan uzak dlltıJIP" 
hud onu şehirden uznldaŞ 
ha faydalı olur, şevketıırnl 

Dl.Yordu. Selim: 6" 
- Boyle bir merd adıı.Jll 

nalık umuyorsun? _.l"I 

Diyerek, Kurd Bayı. 'f{IJ""dJ'j 
kurulan tahtına oturınuŞ ol~ 
de kabul etmişti. Padt.şabıtl 
tanınmış kumandanları 'it 
ayakta duruyordu. il'"' 

Selim, Kurd Baya şöyle ·~ 
«- Sen, çok ıyi ata binııt~ 

etmeklıı maruf bir ka.}lı11J!l~ 
seni .Mısırda böyle tanıdılt. ~ 
bir kahramana saklanm:ı.k ~-
Neden meydana çıkmadın?• ' 

Kurd Bay cevap verdi: t"J~ 
,_ Şecaatım bakidir. }le k -, 

!andığı bir sırada, benlın ıe <J~ 
ortada dolaşmn.m budnlıılı!C 1":, 
•- Orduma ne fenaıı.klat' 

b!llyor musun?• ,,,,S 
•- Hepsini blliyorum. 

vr.zlfeml yaptım.• 
«- Şehir içinde on b!nietc~ 

boş yere kanını döktüren stfl ~ ~ 
sin? Benim ordumun ne ıcıı~ıı'"' 
vet.11 oldu~unu, Mısın erge<: 
ğiml anlıyamadın mı?• ~ 

• - Hepsini ıınlıyordul1l· ~ 
mudafan etmek vnzlfenıdi. ~ 
son damlasına kadar çarpış 
içmiştim.~ ti 

Selim. Kurd Bııyın cesarc 
taUi.katta da mahir bir n.c1!1ııt 
nu hayretle gordü. cM._,-

B. . w b . bu~ 
ır çıçege enz.ıyen . ı,;t 

koklamı§, hayatında sihirlı 
hasıl olmuştu. 11 

Kızcağız, büyük baba.'111~ 
na geldiği vakit, onu zı~tiil' 
meşgul buldu. Yüzünün ~rııı~J 
lan garip bir şekilde çelcı , ~ 

- Neniz var, büyük bıib•~, 
ta mısınız) Bu gece iyi uY" 
mı) d• 

ihtiyar erkek, yüz burut1"
1 8' 

- Mükemmel uyudun1
·" 

yim yok... ıd~ 
- İyi olmuç ... Memn°11 0 

/ 

Ben uyuyamadım da .. · . 11111 
- Niçin? ... Bu yaşta ınJJl 

maması olur mu) 
7 

- Uykum ka~tı... .. 11.,0 
- Bir ,ey mi düşün°Y0 

Nedir düşündüğün?... ··t~ 
- Ağabeyim gayet f11~"" 1 

Öyle hazin bir hali var 
1 ıJ~ I_ 

düşü.nüyorum... Diişüni.if0r 1 ~·J 
B

.. .. 6eC 6" 
uyuyamıyorum . . . utu!'l "ı ştL 

kabarttım... Odasında do il I 
du .. . htf~ 

N 1 · D" ada - ey ersın.. . uııY dıf· 1., 
kendine göre bir dCTdi V'll~ 1"fl/ 

- Zaman zaman kerıdı)'b' 
konuşuyordu... l l1tıta g• 

1 J 
yordu da... .,-

(Arkal1 
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· Adapazarı mektupları 

Adapazarı demir ve 
tahta fabrikası 

Fabrikacı b. ı . . a ın erce araba, modem Clöimıe aolialar 
\re araba yedeIC akaami yapilmakta'dir - ' 

A Adapazarı demir ve tahta fabrilcasmm e"rün" •• c!apa .. o u,u 
" tan CA:kfam> B" U:k 
111 

°rttunun levazım - uy harp- Fabrikada muntazam blr montaJ dai-
~ksadııe tesıs edlleını temJn etmek resl, teresteJett kurutma fll"lnlan, de-

lftlll hari>lnde de ~ arnba fabrikası mlrhanelerl, freze daireleri, 350 ton
l'lıl rtnlştır. Evvel! ..ı~kyük faaliyetler hık aıklet basan makineler vardır. 

an bu f b-'.. 'iU et olarak ku- Fabrika 
t't Türk T n .... n nihayet Etı Ziraat nın ihtiyacı olan abç Te ke-
13{1 stnesı fcaret bankalan ta~tmdan rest.eler Adapazatı bölgesinden temin 
lll'U.!ı nde konulan 700 000 Tü k edlUr. Aynen Malatya bez fabrikasının 
tar. sennaye Ue t.,lenıete' b~l r bobinleri, kutu daiı'eslnde ıae Mersln-

n a.ntl§- den s!parlf verilen 10,000 tutu, büyük 
rrı~~~ nydanberı fabrlk bir hızla yapılmaktadır. Bilhassa. lo-

1 Günlük 

~ '.G ess Tiirk borcu ı n m 21.85 
• • 1938 n,amtyell 19,55 
.. • 1933 ttramıyeıı Ergani 20,-
.. T 193' sıvu-Emırum ı 20,17 
• • 193f eıvas-Erzurom 2-' 20.27 
• 2 1932 Hazine bonoları 65.50 
• • 1935 Hazine bonolan 16.50 
• • 1938 Hazine bonolan 26.50 

A. Demtryolu tahvllt I - D 47,50 
A. Dem!ryollan tahvlll m 46,50 
A. Demlryolu mtimessll senet 43,'15 
T C Merkez bankası 129.--
T. tı bankası nama muharrer ll.'15 
T. İş bankası Chamlle ait.) 12,15 
T. fş bankası mnmessU his. 135,-
A. Demlryollan şirketi C1' 80) 27,-
A. Demlryollan §lrketl C1'ı ıoo 43,75 
Şirketi Hayriye te.:netta 9.-
Kredt Fonstye 1903 108,-

• .. 1911 101,-
.. • Amortı 69.-
• • K'.upon ı.-

Türk altını ~6.20 
Ktılçe altın bir gr3Dll S,44 
Osmanlı bankası Cbanknotr 2.55 
Londra üzerine ı sterlin 5,22 
Nevyork üzerine 100 dolnr 129,20 
Madrld nzerliıe 100 ~eta 12,89 
Yokohama 1lıerine ıoo yen Sl,0175 
Stokholm tızerlne ıoo toton S0,8875 

AKŞAM 

Ben elit 
8 Aylık 
1 Aylık 
1 Aylık 

TDrklye 

1400 ıturut 
750 • 
coo .. 
1&0 • 

&:nebı 

2'100 turuş 
1450 • 
800 • 

• lah lr bir nıiidnrtı a genç ve bot tabir edilen araba jantları çok te-
11 .. Or'un Jdarcsı alt.ın n, B. Vchab Sa- ktı.mm etmiştir. 

.. anın t!Stl te da calıiıror. Fa.b- Posta ıttlhaı!ına dahU oımıyan 
"ununa it s1satı 2alnann uygun b1r Fnbrlkanın memurin ve ameleslne ecnebı memleketler: senellğt: 
nemır Ollulnıunur. mahsus temiz bir lokantası vardır. seoo altı aylııtı 1900. ao aylıtJ 

rrıır sa hane lcısoııncıa iblHim 120 araba istiap edebilecek hruıgan 1000 ıru?UJtur. 
fttte 81~~1ne ald hnnlit tnuh;:t dçee- üç yataklı hastanesi, fabrlkadald muh~ 1----.;;.;~;.;,;...;.. ____ _ 
'1faı ar .. L.Ye, nskerl nakliye el ve tan - tellf şubelere ald çır.ık yetl.ştlnneğe Telefonıannns: Ba11111'11arrtr~ !056 
tınrn ...... alan, kutu datre~de - mahsus (Çırak mektebi) 21kre f!l.YM- Yao lşJert: 20'765 - idare ıoaı 
llndıtı kutulan, ambaltıJ ve 1n~lr, dır. Fabrikanın üç buhar lokomo- MiJdiir: 2CN9'J 
~tn Işı:~ Yllı>ılnıutadır. Bllh~ed~r blllnln beheri 180 beygir kuvvetınde- Recelı 4 _ Bızır 85 
l'fhnek~~e ::nıc blr ehemmiyet ve: ~hrl~ l~divlratını temin eden bu S. tın. an. öt. İki. Ak. Yat 
~lata bl r:ama.nlarda dökm ço J• t. Fabrlkada 36() amclr E. 7,20 9,24 4,.51 8,47 12,00 1,51 
lrlodern r hayU önem vertım1-1 e çabşmaktadır. Birçok işlerde kadın Va. 3,49 5,53 13,20 17,18 20,29 22,21 
lı 80~uhtell! tipte güzeı kull ve amele kullanılına1kta ve 1§ bakımından 

r Piyasaya. sevk~d11m%1:~ erkek tşçı ölçllsünde randıman alın- İdarehane: BabıAll el.an 
-- · nıaktadır. Acımusluk sokağı No. 13 

Gördüklerim, duyduklarım 
1,(~ d tarafı 6 .aıcı sahifede) 1aralığınd-ı t kk.. kk" .... 

el ı_ .. JÇın e it varını.. .. ••t k' nM eşe ur, mcııe urunu 
lıtoy]üJer bir .• v mcgerse ... Ka- mu .!a ıp, . A. bey ağz.ınd11G airip 

l:i "1ıba la aun Bostancıdaki es- burnundan çıkaralı: ltüçük kerime· 
U: lco,: :ına ritmişJer. Oraya yaz- ye ıözü lı:eamişler. 
libi ana şk ar.d~n, g~e kendileri Kadıköyündekine hemen talak 

o t • 12 ık.i hatun gelmi• kağıdını gör.deren damad bey gc-
azenin b h•- 1 ... h f ' ti. Ağ! .. 8 -.ıız ığı beterin bete- ne a taaı geçmeden Bostancıdaki 

Oatü~~a :g.lıra derd dökmüıı: köııkte:. 
lt.ınınü) j tirılcn ortağa 'bite ta· O aunlerde. babam da beraber, 
dil ola e kc:rkcn, İçip içinp kör kan- annemin Bostancıda oturan amca
lille, ~ okasından gece· gijndüz aı:ıa gitmiııtik. Akşam dönerken bi-
~ıp göat~ru. tekıne ... Omuzunu tiııik bdhçeoen gür bir ses: 
boya diki rrs•ıı: Taş ölçerim boydan - Paşa! .. Buraya kadar gelmiş· 
9'ltını fırr arhoş herif mangal ma- ken bizleri çineyip geçmek reva mı 
"" • atır fırlat •L· .. .. ... .. •emı,. Ali h maz ıaplanıvcr- a u.ı gozum r. 
hSllıı kurt" acımış da bo~anıp ya- Aradan çok geçmedi; üç ayı da 

~ara ka aİ"k'· hulır.a-:!L Büyük yengemden dinle· 
g}lc de ş. ara gözlü, buğdaysı dik: 

l<ndılt:anl~ yaltın bir tazecik iti. ' Komşunun damadı bıçak tersi 
~ oy u o " k d b kk llıcr ttÜzeli . gun duyduklarını, " ar se ep yo en eve uğramaz 
:: ~1lf!\latıyor nın{Kavallılığını beyciği. oğlu ~ğramaz. Bekleyip dururlarlı:en 

Ru rnc~) ~ ı· ocaya başka kadın hadem • kılıklı bir l!dam bir zarf gc-
Alt tar ( ese ınden gafil. timıi§. 

tdahü•lc : 'J1' M. A. bey, babama Açıp da ne okusunlar: 
ıtslllcr .~ atınıştı. cz~vcem c ... > hanımı tatlik et-

1.11.1.3 Rtizdini d d .. t' ) 
~ Bostan d .uy . u~unun ertesi ıru • 

t§ısınc!:ı k cı a, gıdılect ltöııkün ......................................... . 
h~. baka hak ornşuların pencereleri- M. A. bey citgide o derece zır-

•tinde b H:-" dolaşırken, ltapılann valamağa baılamııtı ki kim olursa 
>'a lıca, Iİ ı: · •:en. rnuhacir arabasına olsun, kocadan bopnanları, kısmet 
~dın, a?dla hır lı:adınla 35 lik bir arayanlan, duvalı: düşkünlerini du
ılb. 1 binnı ~nndan da kişmiri bir yunca derakap: 

btr(fşte ol' ış.. - (Aman ıunu bana yapın; ben 
l araba b dıyen zendostumuz da alıvereyi:nl) diye ayaklanır, (Başı 

O}'ı,ı) 111 ulup arkalarından takib bez olsur. da yaşı yüz) diyecek rad-
lç F.r uş; .. .. e delere varırdı. 

"a cnr.oyl.Mld k.. B .. · • d k' b' T lı' rnıışlar o e oy düğünü var; 1 odgazı~ınf'e kı ldır .. zatı. §t-rı ın ya-
p Yaı.da raya, Davut 2urnalar; ısın a mısa ır a ıgı bır gece, to· 

hnda Pehlivan gün:şleri .. b.. runlann akçı. pakça dadm başını 
Boat at Yılarışları. ' 

0 
ur örtüp yatağını yaparken fıslayı ver· 

tı d •ne ıla .... • 
il 1,; M nn arabası yolun lı:ena. mcz mır • 

• Bl&'ılt ~ A. bey de karşılannda - Bekarım kalfacığım, varır mto 
'krctlcr d~kalar, göz kırpm~lar, ım bana"' Sermed Muhtar Alus 
illan °Vcl.]d en karşı arabadaki ıiı 
lt\i' anırn h . .. • 

. ~lacak. b eynıne guncş geç· 
o a~ını h ayılıvermez mi} 
uu 1 ~et · it\ cu «r çağırı .. ıı~şalt yanlarında. 
._eler· ı· P Yuzune, gözüne acrp-
~ ' ınıon)a b 1 h ; do d r u up koklatma· 
Ut)ıı.1 çıkn urrnacının kutusundan 

I< d artıp te . k 1 
il ın alı al Pcsme oyma ar ..• 

kfktn la ) • rnoru mor; kızlan 
~t, ka Pa ak evlerine 'Varır var
--~n ı 0Pının zili. istasyonda au 
~liııc!e ek 12 Yaşlarındaki çocuk ve 

e Yollastra lcağıdlı bir zarf. llçin
~otıiyctj Y~nıt. ismi, rütbesi, mc
~t: ıtrlt:addızla ksılmış bir kartvi· 

Oia ın a da ıu yaz.ı: 
.,.~ hqbl~cf cındimizin kemali afi· 
°"c crınt: . • 
,.,. ~2.iın • muntazıren ıhtıramat 

Çocuk analari 
Babalari! 

•Yavruma ne hediye vereceıtım .• 
diye artık dilşilnmeytntz. İşte 
emniyetle secebllece~tz gtlzeJ 

hediyeler 

Çocuklara Coğrafya 
kiraatleri 

Yazan: Faik Sabri Duran 
50 kuruş 

Tarih' öğreniyorum 
Yazan: Ahmed Refik SO Kr. 

Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 
Tel. 20681 

~ Yal.lıll ıayfiyclerde hoş vakit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
ıerisini okuyunuz 1 

• Bu ıeri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuruş. 
6 Cildlih takimi 
birden alanlar için 

liati: 4 liradir 
Tevzi yeri: AKSAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzdı virmi islconto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKSAM 

Matbaa!ı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz Hat 
üzerinden ıize yüzde 20 iskon· 
to yapılacaktır. 

«AKŞAM» neşriyatı 
MUHTELiF ESERLER 

Kuruş 

~adır. asker oluna 
Necdet Rüştü 50 

balyadan Amerikaya 
nasıl uçtular M Saffet 35 
fttibad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi: Y alcup Cemil 
niçin ve nasıl öldürüldü 

M. Ragıb 150 
Sinema yıldızlan (ciltli) 100 
F,ztl Ahmed 
Hitabeler, oiirler, hicivler 
vesalıe 80 
Edeb: hatıralar 

Hüseyin Cahid 60 

2~ kuruşa tam bir roman eseri 

Dipsiz kuyu Vi-Nu 25 
Pempe pırlanta V&-NQ 25 
iki cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 25 
t:aracaahmedin esrarı 

\1a-N6 25 
Karde~ katili Vu-Nu 25 

Tevzi yeri: 
AKŞAM matbaası 

cAK.SAM» karilerine mahsus 
yüzde 20 tenzilat kuponu 

KOCOK iLANLAR 
l'evkallde ahvalin devamı 

mtıddetınce gayri muayyen ı6n
lerde haftada W veya tıo defa 
neşredllecektlr. 

1 - iŞ ARIY ANLAR -
Bbt BAY :iŞ ARITOR - Deflclllk

ten anlar fabrlkn yazıhanesinde fran
s:zça. blllr, tilccnr ynnında ayak işle
rinde ve daktilo milkemmel blllr, kefil 
de vereblllr. Akşam gazetesinde :t. Es
kinazl rümuzuna mektupla mtlracnat. 

-1 

niR BA YA:S iş ARIYOR - L1sc 9 
zn kadar tahslll olup 19 yaşlarında 
Türkiye tebansından bulunnn kasyct
llk ve yahud daktilo da blllr hususi 
bir yazıhanede çalışablllr. Akşamda 
M. A. rumuzuna mektupla müracn.at. 

-1 

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 

PtltlREBBİ1.'E ARANIYOR - '1 ya
şında bir erkek çocuk 1çln bir mü
rebblfe aranıyor. Ankaraya gidecek
tir. IYi m'.laş verllccekUr. Almanca 
bllcnler tercih edilecektir. Talip 
olanlahn mektupla cYeşilköy, Hal~ 
kalı caddesi, No. 5 Boyan Uman 
adresine müracaatı. 

svr ANNE ARANIYOR - 22 gün
ük bir erkek çocu~a bakmak üttre 
bir süt anne aranıyor. Miırncaat 
her gün Belediye imar müdürlüğün
de İskendere. 

KATiP ARA:\"JYOR - AskE!rll[ıln~ 
ynpmış taJJraya gidebilir fransızca 
veya lngillzceye bihakkın yakı! ter
cümesi kuvvetli ayni zamanda muha
sebe lşlerlne d.1 vukufu olan bir mu
hasebeci katip aranıyor. Şlmdl~·e ka
dar çnlıştıklan yerlerle adresile blr
llkU! Akşamda (A. V.) rümuzun:ı 
mektupla mfirncn:ıt, 1ngtllzce bilen 

terclh edilmektedir. 

nA YAN ARANIYOR - Dört klşlllk 
bir allcnln yemek ve orta hizmetine 
bakacak temiz ayni zamanda •Arap 
olması şarttır ... 20 llnı verllecekUr. 
EIIndekl boııservlslle Ak§run gıızete
sl Han memurluğuna milracaatlan. 

K.\PICI ARANIYOR - Apartıman 
kapıeılıf'ı için klmseslz genç bir bay 
vcyahud bayt'..11 aJınacn.ktır. İstanbul 
Sultanhama.m Emin Bey Han 5 No. ya 
sa.at 16 - 17 ye kadar müracaat. 

BİR l\IUHASİB iSTiYORUZ - Kü
çük bir fanila fnbrlknsının defterlertnı 
haftada üç gUn usulü muzaaf ile tu
tacak bir Türk muhasip ll'lzımdır. İs
teyenlerin adreslerini, çalıştı~ yerleri, 
kendisini tanıyan müesseselerin ısım
lerlnl Akşam'da •Muhasib& rumuzuna. 
bildirmeleri. - 2 

TEZGAHTAR ARASIYOR - İstan
bulda toptan manttaturncı yanında 
asgari iki üç sene çaJ~mış toptancı 
Anadolu müşterllerlnl tanıyan lşg{iz:ır 
bir tezgClhtar \'e kfıtlbe ihtiyaç vardır. 
C:ı.kmakçılarda fi6 numaraya mürn
cnat. - l 

1Ş ARl\"OR - Karabükde bir Dö
kümhanede çalı..o.mnk üzere dökümcü, 
modckl ve kayna)tçı aranıyor. Adres: 
Knrnbilk sınai işler ateJyesi posta ku
hısn: N. l mektupla mürncaat. - 5 

3 - SATILIK EŞYA 
SATlı.tK KAMYONLAR - Blrl 938 

modeli Ford diğeri 939 modeli Opel 
Ford acentesinde bay Hamdiye müra
caat. Telefon: 44089 

KUYRUKSUZ PİV ANO _. Alman 
veya Fransız markalı bir kuyruksuz 
piyano satın almak için aranıyor. 
Mektupla müracnat: Posta kutusu 
1246. - 2 

SA'J'ILIK KOTRA - '1 metre boy ve 
2,5 metre eninde lkl yataklı yeni bir 
Kotra satılıktır. Ayrıca. motörü de 
vardır. Kotra Modadaki kayıkhane 
önündedir. Kayıkhaneye ve Moda Cad. 
219 No. ya milrr.eaat. - 2 

4 - Kiralık - Satılık 

Sahife 7 

SATJLIK APARTIMAN - Ni§a.ntaşl BİLİK EMLAK - Emlftlc alıcıları 
clvarmda 4 katlı, 8 da.ircll 2640 Ura ve satıcılannn.: Her nerede olursa ol
tlta getiren fevk.altı.de apartıman aun, satılık apartıman • kfıot - yalJ -
35.000 llraya. ev ve arsanızı büromm:a kaydettlnnek 

Taksim Cfirnhutlyet cadde.si, EmlAk mentaatlnlz icabıdır. Eınlfdc alıcıla.n 
Han. 10 No. Emltı.k Yuıduna müracaat. da İstanbulun her yerinde her ~şld 
Tel: 44439 Dosya. 211 - ı emltı.kl büromuzda bulablllrler. 

'/000 LiRAYA APARTDIAN - Ci
hangir asfaltı başında 4 kat 3 er oda, 
67 lira kira getirir. 

Taksim Cümhurlyet caddesi, Em1At 
Jlnn. 10 No. Emllik Yttıduna müracaat. 
Tel: 44439 Dosya.: 202 - l 

METRESİ 2 J,İRA - Bilyfikada Ni
zam ve madende denize nazır arsalar 
ve 7000 liradan 20.000 liraya. kadar 
müteaddit kli§kler satılıktır. 

Taksim Cümhurlyet caddesi, Emlfık 
Han. 10 No. Eml!l.k Ywduruı müracaat. 
Tel. - 1 

SATILIK APARTIMAN - Bursa 
soka!Pnda 4 katlı, beşer odnlı, banyo
lu 150 lira kira getirir 25 ooo liraya 
s.ı.ta.lıktır. 

Taksim Cümhuriyet caddesi, Enılfık 
Hnn. 10 No. EmlAk Yurdunn müraca
at Tel: 44439 Dosya: 211 - l 

SAT11.1K YALI - Amavutköyünde 
40 bin Zira meyva ağaçlı bahçeyi 
muhtev1, Rıhtım üzerinde konforlu 16 
odaJı bir hane satılıktır. Al!laı.darlnnn 
fazla izahat tı:ın her gfın saat 17 den 
18 ze knda.r Galatada Sigorta han 
odabaşısı bay Mııstafaya müracaat et
meleri rica olunur. - ı 

SATIJ.IK BİNA - Maçkada 'l'e~l
klye camii clvannda. Bayır eotak 78 
numaralı iki katta ikişer oda biter 
sofa banya mutfak hava gazı elcktrlk 
su alt katta ·bir oda mutfak çamn.~ır
lık bahçe havadar güneşli ayda kırk 
yedi buçuk llra kiradaki bina acele 
c;lört bin liraya satılıktır. Ynııındn 80 
ve S2 numaralara müracaat. - 2 

EMLAK .UJCI VE SATJCILA-
RJXA - İstanbul. Beyoğlu Kadıköy, 
Ü'skudar adalar ve boğazın her ~rin
de emlAkl olup satmak veya eml!ıt 
almak lateyenler ve dükkAnı olup da 
satmak lsteyenJerln İstanbul Ankara 
caddesi Adalet han 3 No. da Tilrk 
enılAk bürosuna acele müracaatlan 
Tel: 20607. - !5 

Beyoğlu istıtm caddesi 54 No. Blllk 
Eml.At bflrosu, Sadeddin S:ıynr. Tel: 
43376. - 1 

3500 liradan bn.şlıynrak tst:ı.nbulun 
muhtelit :ıemtıerlnde 18,000 liraya. k~ 
dar kAglr evler büromuzda mevcud
dur. 
Beyo~ıu İstiklCll caddesi 54 No. Bilik 

Emlfık bürosu, 6adeddln sayar. Tel: 
43376. - l 

KİRAl.IK KAT - Beyoğlu Tünel 
ch·an MüeWf rokat No. 20 evin dBr
düncU kau ldralıktır. 2 oda bir sora 
mutfak te,rkos ve elektrik, luıvagazı 
vnrdır. Kirası 10 lira, isteyenler Tak
sim Topçv caddesi (Uygun apart.ı
man kapıcısı bay Recebe müraca
at. - 32 

KiRAUK MOBİLYALI AP. -Ayaz
paşada, Park Otel fttisallndıe dort 
odalı, knlorıter, sıcak su, telefon ve 
buz dolnb1 olan bir npartıman cşyn.
slle beraber kiralıktır. Ayaspaşada An
kara Palıı.sta, 5 No. lı apartımana her 
etin 10 dan 17 ye kadar mümcnat. 

-1 

J\iRALIK Vİl.L! - Kuçükyalıda 
ıst.asyona lk.l dakika. mesafede deniz 
kenannda, k!rglr, yepyeni 'Te mobil
yalı bir köşk kJrıılıktır. Mu~ba dö
oell beş oda, bir hol, mutfak ve her 
türlü konronı havldlr. Bir Eylül tari
hinden bir temmuıı: tarlhlne Jı:ad:ır 
ehven flatle verilecektJr. Küçükyalıda. 
Velet Çelebinin köşkUne her gün öğ
Jeyc kadar müracaat. - 9 

KiRA.LlK AÇIK ARDİYE - Orta
köyde vapur :t.skelesl 1t.Uaa11nde mun
tazam beton nhtımı olan ve mecmuu 
350 M2 mesahasında ve etrafı duvar· 
la çevrili arsa. ardiye olarak kiralıktır. 
Müracaat Galata Nur han No. 13. Tel: 
43265 - ı 

SATILlK KÖŞK - Gozt.epzde butün 
·ıesalte l daldka mesafede 4 dönüm 
bol çamlık bir bahçe içerisinde elek
trik, havagnzı, terkos ve kuyusu olan 
denize nanr blr köşk satılıktır. Adres: 
Göztepe :tınnı karşıstndn Tt'll!il İsman. 

-2 

SATU.IK iKi EV - 3800 liraya 
bahçe içinde sekiz odalı ve dört oda
lı iki ev birden satılıktır. Manzara 
mükemmeldir. Kadıköy, Cevlzllk, 
Tevfik bey sok.ak No. 72 ye gidip gö- ---.....----------
rünüz konuşmak 1cln Fcnerbahçe 5 - MÜTEFERRİK 
Stad karŞ'lsı No. 50. Tel: 23714 Kemal. 

-3 
KİRALIK - I, 5-3-5 od:ılı ka.Jorl

ter sıcak su, ve b!Jumum konforu 
luı.lz möbleli ve möblesiz apartıman 
daireleriyle Garaj ve dükUn kira
lıktır. Aynzpn.şt!da Alm:uı Sefareti 
cıvannda Çifte Vnv sokak No. 11 
yeni inşa edilmiş olan E&cn ap:ırtı

mam. Kapıcıya mfiracaat. - ı 

SATILTK APAllTJJ\lı\N ARANI-
YOR. - 2odoO liralık l veya 10,000 -
15 ooo liralık 2 apartımanı olup ta sat
D'ak isteyenlerin Ti!rk-EmlAk bürosu
na acele ml\racaaUan. İstanbul An
kara caddesi AdaJet han 3 Telefon: 
20607 

KiRAI.TK DAİRF.- Kurtuluşta tram
vay durak yerinde 23 numaralı Mü
zeyyen npartımanının S numaralı ve 
fıç odalı dnlrcsl boştur. İstlyenler her 
r.ün gezebilir. - 18 . 

700 LiRc\l'A ACELE SATJLIK EV -
Erenköyünd" sahrayı Cedldde hava
dar iki oda bir sofa bir mutfnk tntlı 
su ve ~lektrlği h:ıvf bat ve yet.lşmlş 
meyva. bahçeslle mfilk olarak acele 
satılıktır. C:ığııloğlu Mollafenarl so
kak 26 numaraya müracruıt. 

SATILIK ARSA - Maçtanın gayet
le mu\ebcr bir mevkllnde tramvay 
cadde ve istasyonuna 8 metre me.mfe
de npartıman ve ev 1nşaatına m\lsald 
olup fiyatı: 2500 liradır. Müracaat: 
Beyotılu İstlklfıl cnddesi No. 153 birin
ci knt Kem!U İşgilden. _ 6 

KİRAUK DAİRF.1,F.R - Ortalı:öyde 
vapur iskele.si ittisalinde Salhane so
kak No 12 de 5 odıı.lı denize nıı.zır dai· 
reler müsait şer:ıltıe kiralıktır Mek
teplere yakındır. Göımek için yerinde. 
Müracaat: Galata Nur han No. 13 Tel. 
43265 - 1 

ÇOK TECRUBEJ.İ ı.isı~ pnon:sü
Rtl - İn~Uizce, Fransızca Arltınetık 
dersler VJ!rlr. Mektepler lçln talebe 
hazırlar. He.r yere gider. ŞeraiUer mü
sald. Panca.ltı. Cilmhurlyet cadde 
No. 217, S üncü kat, yahut Akşamda. 
Z. Z. rümu.zll3"1 mektupla mür:ıcn"'t. 

- 1 

Al.MANCA DERSi.ERİ - Berllnll 
blr Alman mualllmesl kolay ve srrt 
usullerle almnncayı kısa bir zamanda. 
öğretmektedtr. Bu lisandan ikmale 
imlan talebeyi tatll devresinde imti
hana muv:ı.ffnk olacak derecede ha
zırlar. Milntcrlden veya grup halinde 
ta.Jebe kabuI eder. Bu talebeye c~lQl 
romma kMar pek elıvcn bir ücret tat
bik edilecektir. MobllyaJı güzel bir oda 
kiraJıktır. Pazardan maada her gfın 
saat 3 buçuktan 7 ye kac:lar Istiklnl 
caddesinde 133 numnralı Hasan bey 
apartıman, lklncl merdiven birinci kıı.t 
6 numaraya müracaat. 3 

İ1''F.K l\tERAKI.11.ARINA MÜJDE -
Südu bol üç ev ineli ile iki dana. acele 
sn.tılıktır. Tallblerln Sirkecide yeni 
postahane karşısında Erzurum hanın
d:ı ıı numaraya müraca:ıtıan. - '2 

MEKTIJl'LARIM.Zl ALUUUNIZ 
Gazetemlıı ldarehanesını adres 

olarak cısstennı, olan ıtarllen
ml.zden 
A. - B. D. - E. K. G. - N S. -
Mü. - C. l\I. 35 - R. ltL - İ. l", -

~. l\I. tl. - Z. U. - P. G. - N. A. -
EL 11 ve - ili - H. F. ı\. - A. l' 
namıanna gelen mektuplan tda

rehanemlzden nJdıımınlen t!cn 
nlıınnr 

ZAl'i VESAİK 

MUA~EllA~ \'E YAZIHANEYı: 
E.'2'.Lı\K l'URDU - 2000 liraya sa.- ELVRRİŞl.İ - İşlek bir caddede kn.lo

tılık b3hçe Içerslnde üç ev. Blrl klirglr, ri!cr, hnvo. gazı, elektrik mcvcud güzel 
5 oda, diğerleri ahşap 5 ve 2 oda. T.n- ınnztu• blr kat kiralıktır. Beyoğlu ıs-
rnbyada. gayet havadar. U.k1tıl c:ıdd ı 67 Em 

1333 senesi Mektebi Tefeyyuz altın
cı sınıfından ve 334 senesi Menbcullr
!an mektebinin yedinci sınıfmdan al
dığım tahsil vesnaılanmı yazı eyledim. 
Yenllerını nlıı.çnğımdnn f'skllcrlnln 
hükmü olm~dı~ illin olunur. 

Taksim Ciimhurl"et caddesi, Em1fık es gen npartımanı 
" birinci kat- Foto Kaniler üstünde -

Kasınıfliışa Maliye .şubc_;;i bekı;lsl 
Ahmet otlu Mehmet Sadık Karacan 

Han. 10 No. Emltık Yurduna müracaat. 
Tel: #439 Dosya: 57 - ı 

8000 LİRAY;\ - B~taşt.a, denize 
nazır, nim kfırgfr, altında 2 dükkdnı 
olan ıı odalı, kanforlu ev ı;atılıktır. 

Taksim Cümhuriyet caddesi, Emltı.k 
Han. 10 No. Emlrut Yurduna müracaat. 
Tel: -M439 Dosya.: 56 - 1 

!1500 LİHAYA SATO.lK FE\'KALADE 
J~ÖŞK - Haydarp~. koşu yolunda 
aSfnlt üzerinde kı'.\rgl.r, 7 oda, 2 salon 
banyo, 10 dönüm muntazam bağ 700 
kllo üzüm verir, 200 ffdıın Avrupa gülu 

Taksim Cümhuriyet cnddes1, Emlak 
Han. ıo No. Emlak Ywduruı müracaat. 
Tell: 44439 Dosya.: 54 - l 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

Bir İngilizce bir Fransızca ve bir Almanca 
Daktilo alınacaktır. 

Gösterecekleri chllycte göre, 170 liraya kadar tıcı·eue istihdam cdllmek 
Uıerc bir İnglllzce ve blr Fr:ınsızcn ve blr Almanı;a, Bayan Daktilo alın cak
tır. 

Aranılan ş:ırUar: 
ı - Daktilodan mnnd:ı. tercüme yap:ıbllecek kabl.llyette olmak, 
2 - 35 yaşını tecavüz etmemiş bulunmak, §:ırttır. 

"'Üt a . nlj abidanemi takdime 
Ç •ır oldum) 
oclı~a· . 

Yüzde 20 tentllfıt kupona 
Bu kuponu kesip stparlş mek
tubunuzla. g6nde.r1rsenlz kitap 
flatlertnden Jtlzde 20 tenzilata 
hak tazanımnız. 8lpa.11f bede-

JtELEPİR KÖŞK - Koşu yolunda 
28 oda, 20 dönüm bahçe, 100 yemiş 

••••Cıocuk doktoru••• .. dacı, 20 bilyÜk çma.r ağacı, maklnell 

Ahmet Akkoyunlu bostan kuyusu ve sulama havuzu, 

İstcklllerln: Ankn.mda. Sumer B:ınk Umumi müdurliığünde11, İstnnbuld~ 
Süpıer Bank Istnnb~ şubesinden ve Karabükte Müessese mUdürlü~ndcn 
tedarik edeblleecklerl 1ş talepnamelerlne eşa~d;ı ynzılı vesaiki ekleyerek en 
geç 20/8/!141 tarihine kadar Karabükte Müessese müdürlilğ"Üne muracnat
ıan. ........... 

rl:.. Bunu v b 
;:~c •o I eren eycfendi nerede) .,.L. rar arke b f d" 'l.l ağ n, eye en ı oracık· 
>i.~lll~cın ~rkaaından: (C-eel) de

. .$.iırrıan ~aldanımın kapı 

lln1 o suretle hesap ederek 
16Ddertnızı 

müteaddit havuzlar, tam konforlu, 150 
metre cephe, 12.000 liraya. satılıktır. 

Taksim - Tallmhane Palas f nu- Tak.sim Cümhuriyet caddesi, Eml!\k 
mara. Pazardan maada her gün Han. 10 No. EmlU Ywdwıa müracaat. 
saat ıs ten sonra. Telefon: 4012'1 Tel: '4439 Dosya: &5 - ı 

Nüfus kfığıdı sureti, 
Mektep §:ıhadetnamcsi sureti • 
Bonservis, 
Poll.s hüsnühal kAtıc:U. 
Sıhhat raporu. (0341) 
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Gümrükler muhafaza genel JComutanlık latanbul 
Satınalma komisyonundan 

muhammen bedeli 
Lira kurut 
7637 50 

İl1t teminat Eksiltme gün ve eaatl 
Clns ve mlkdan 
611 adet kaput 

611 takım kışlık elbise 8554 

611 takım yazlık elbise ı4888 

00 

00 

Lira kurul 
572 82 31 Tem. 941 petşcmb9 

641 55 

366 60 

saat 11 de 
31 Tem. 941 perşembe 
saat 15 d.e 
1 Ağustos 941 cuma 
saat 11 de 

Yukarıda yazılı üç kalem melbusnt hizalarında yazılı gün ve saatlerde 
kaput ile kışlık elbise kapalı zart, yazlık elhlscler açık eksiltme ile alınacak
tır. Nümune ve şartnaıneleri komlsyondıı her gün görüleblllr. İsteklllerin 
kapalı zart için ekslltme saatinden bir snııt evvellne kadar kapalı zarflarını 
On..latada Mumhane caddesi 52 numaralı dairedeki satınalnuı. komisyonuna 
vermeleri ve açık eks1ltme için de teminat makbuzları ve kıınunl veslkalarlle 
eksiltme s:ıntlnde komisyona gelmeleri. (5819) . 

AÇIK ARTTIRMA İLE EMSALSİZ SATIŞ 
Ağustosun 3 üncü Pazar günü olacaktır. 

Amatörlere, Kolleksionerlere, eski stil ve 
epok eşya meraklılarina yegane fırsat: 

Louis XV salon Goblen kaplı Fransız mamul!tı, Vernl Martin 
vitrinler bombeli. - Sevr - Sax - Beykoz - Galle - Viena - Le 
Gras - Kluazone - Bakara Kristal bir çok servisler ve garni
türler - Çok kıymetli büyük ve küçük Acem halılar - Tanın

mış ressamlann imzasını havi yağlı boya tablolar, bir çok 
gümüş sofra ve sair serrisler. 

Tafsilatı 2 ağw;to5 cumartesi günü gazetelerde behemehal 
okuyunuz. 

MALATYA MENSUCAT 
FABRiKASINDAN: 

Fa.brikamız atelyestnde ıstlhda.m edilmek üzere elektrik ve oksijen 
kaynak işlerinden anlar tecrübeli bir ustaya 1htlya.ç vardır. Taliplerin 
fototrranı tercüme! hallerini Fabrika Müdürlvetlne göndermeleri. 

İstanbul liseler satın alma komisyonu 
reisliğinden: 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin ihtiyacı olan 35444 lira. tahmin be
delil 201150 kilo, 264500 ııdet, ~5800 demet olan 38 kalem yaş sebzesi ve 24-000 
kilo yoğurdu beher kilosu 32 kU?U7tan kapalı zart usullle eksiltmeye kon
muştur. İlk temlnıı.tlar; sebzenin 2659 Ura, yojtın'dun 576 liradır. sebzenin 
şartname bedell 178 kuruştur. Eksiltme ll/VllI/941 pazartesi saat 11 de 
Beyoğlunda liseler .satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Jsteklller 2490 sayılı arttınna ve eksiltme kanununa göre hazırlayacak
ları zarflarını yukarıda eözü geçen saatten blr saat evvel komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde vermeleri. Şartname Galatasaray Ilseslndedlr. 

(5847) 

Yüksek fiatla alıyoruz 
Her nevi antika, tolrah Türk ve ecnebi rümiişler, vazolar, tablo

lar, esld türkçe yau lnbalan, .~til eski mobilyal:\r, heykeller, lıiblolar, 
eski kumaş ve tesbihler, talemtraş, nıaktalar. Beykoz parçabrı, eski 
lşll'meler, eski slliblan. • 

Yüksek fiatla ahyoruz I 
l\ltfRACC,\T: Her gün öğleye kadar, Beyoflu, Nuriziya Eski l'olonya j 

c:nkl\k, Merkez apartnnan No. :t. Bay Mehmed Tilliı. 

G Mensucat Fabrikalarının nazarı dikkatine ~ 
Her cins pamuk ve yün vesalr iplikler büküm yapılır. İst.enlldiğt tak- 1 

de yalnız bobin dahi küçülı: ve büyük parti olarak en kısa bir zaman- 1 
müstcrtnln anusuna göre temin edlllr. 

•••• Adres: Çcmbcrlitaş Vezir Dan Çadırbed fnbl'.ikası 

" SATILIK MUKEMMEL MATBAA , 
L. Otomatik. tabı makineleri, perfek.ta bıçak. zengin mürettipha- ı 

ve mükemmel mücellithane öğleye kadar 5 2-14 ve öğleden 
·•••sonra 21005 numaraya telefonla müracaat. ••••lllİİ 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 

1 - Kayserlde inşa etttrileoek işçi pavyonları ve evleri He bunlata. alt 
yol, kanalizasyon, harlcl su tesisatı gibi inşaat kapalı zart usullle eksiltme
ye konulmuştur. 

İşbu inşaatın muhamnıen keşlt bedell 481892,06 liradır. 
2 - Eksiltme evrakı 24 Ura mukabilinde Anlcarada Sümer Bank Mua

melat şubesinden alınacaktır. 
3 - Ekslltme 14/8/941 tarlhlne müsadlf Perşembe günü saat 18 da An

karada Sümer Bank Umwn nıüdürlii#iinde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat temlnııt 23100 liradır. 
5 - İsteklller tekil! evrn.k.ı meyanında §imdiye kadar yapmı~ oldukları 

bu gibi işlere ve bunlann bedellerine, firmanın teknik teşld.la.tının kimler
den terekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklanna dalr 
vesikalar koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplannı havı zartlar kapalı olarak ihale günü sn.at 
15 e kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank Umurnl kAtlpllğlne 
teslim olunacaktır. 

7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat ev
veline kadar gelmiş ve zartın kanuni şekllde kapatümış olması lAzımdır. 
Postada vnkl ol::ı.bllecek gecikmeler nazarı ltlbare alınmıyacaktır. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (4821> (6336)) 

1 İstanbul Beledivesi ilanları 1 

Bozkur't Emıa, ...... 
F.H BOYOK SERMA YF.St DOORUWKDUR. 

Ta&hn ~Bdtılb'.U: Htmtt Ca<ı. Bozlturt Eml!k 23. Teli ~3JH 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü il&nlari 

Tahmin l>edeıt 
Llra J[111111 
4190 00 

2598 

1291 

248 

00 

20 

M 

Temin.atı 
Ura Kara' 
314 

lM 

08 

18 

25 Bo~ztçlnde Büyükdete ve ca.cSdeislııU vatı es
Jct. 18 yeni 29 .sayılı Laplyer otcll nam.De ımuıı! 
sa.hllhane arsası. ' 

'10 Eski Ayazpaşa, yeni Ömer Avni mahallesinin 
eski Be,71rağa. yeni Emekdar sokafınd.a. esk1 ı 
yeni · 5 sayılı ah.şap ev. 

85 Pangaltı mahallesinin eskt Cedldlye yenı Öl
çek soka~da eski 9 yent 115 sayılı ahşap ev. 

'15 Bofazlçlnde Yenllı:öyde Molla Çelebi mahalle
slnin eslci Tekke yenl Arabacı sokağında. esk1 

Dlşlerin1z1 muha.faza etmek :isterse 
n13, sabah ve gece yatarken n t D A 
dlf suyu mahHHü Ue dl.şlor1n1z1 tıtçıı.
layınız, akabinde gargarasını yapınız. 

KÜÇÜK İLAN 
olruyuculanmız arasında 

ENSERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vaııtadır. Alım, ıabm, ld
ra iılerinde İJ ve İ§çİ için İı· 
tifıde ediniz. 

13 yeni 16 .sayılı ahşap ev. Dr. İHSAN SAMİ 
458 23 Firuzağıı. mıı.halleslnln Türkgücü caddesinde BAKTERİYOLOJİ 

eski 23 sayılı 39 metre 50 santim mesahasında. 
arsa. . LABORATIJARI 

45 Eski Hüseyinağıı yeni Bülbül mahallesinin Tene- Umumt kan tahlllA.tı, frengi 
keci sokağında. eski ve yeni 6 sayılı 84 metre noktal nazarından <Wasserman 

259 13 22 

murabbaı arsa. ve Kahn teamülleri) kan kürey-
37 13 i 77 Eski Hüseytnab yeni Sehit Muhtar mahalle- vatı sayılması. Tifo ve Sltma 

slnin Klreçhane sokağında eski 21 yeni 22 sa- hııstalıkları teşhisi, idrar, ce-
yılı 25 metre murabbaı arsa. rahat. balgam, kazurat ve su 

3200 00 240 00 Kfl.tlp Mustafa Çelebi mahallesinin Çukur tahllli\tı ültra mlkroskopt, hu-. 
çeşme soka~ınd:ı. vak! 136 metre 50 santim mu- sust aşılar ıstthznrl, kanda üre. 
ırabbaında vak.ıt bina mnhalll. şeker, Klorür, Kollestcrln mlk-

1275 00 95 63 Eskl Bedreddin yeni Evllya Çelebi m:ı.hnllesi- tarlarının tayini. 
nln Bedreddin sokağında vaki 98 metre mu- • rıvanyclu No. 113. Tel: 20981 • 

1000 
rabbaında vakıt bina mnhalll. • ı 

oo Boğazlçlnde sarıyerde Dere sokağında eski ıoo ~ Kıra/ık Depo ~ 00 75 
100/1 yeni 56 sayılı ahşap ev. 1 

75 00 Boğazlçlnde İstlnyede Kürkçübaşı mahallesi- Pan,alh tramvay durağına 1 da-
nın eskl İstlnye yeni Dere sokağında eski 149, kikA mesnfede herşeye elverişli 

1000 00 

1000 
149 yeni 9,11 sayılı bir çatı altında iki ev. deno kiralıktır. Pangattıda Tan '.ili- , 

00 75 00 Hasköy Keçeclplıi mahallesinin Çöplilk soka- nemasına müracaat 

1300 00 

800 00 

300 00 

ğında eski 4 mükerrer yeni 12,14 sayılı ahşap 
iki ev. 

50 Kasunpaşada Nalıncı Hasan mahallesinin Ku
laksız mahallesinde eski 23 yeni 51, 53 sayılı 
ahşap ev. 

60 00 Yeniköyde Güzelce Allpaşa mahallesinin eski 

22 

Tekke yeni Arpacı soka~ında 6,8 sayılı ahşap 
evin 3/6 hissesi. 

50 Boyncıköyünde Reşıltpaşa mahallesinin Mektep 
sokağı eski 1 mükerrer yeni 84 sayılı ahşap ev. 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri peşin para. ile satılma.le 
üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. İhaleleri 4/8/941 pa
zartesi günü sa.at 15 dedir. İsteklUerln vakıf akar v.e mahluller kalemine 
müracaattan. (5977) 

Divani Muhasebat Reisliğinden : 
. 50 Ura asll maaşlı üçüncü sınıf müraklpllk için 8 EylUl 941 açılıp 15 

Eylul 941 akşamına kadar devam etmek üzere meslek imtihanı yapılacaktır. 
2514 nmnaralı Divanı muhasebat kanununun 8 inci maddesi mucibince 
bu imtihana girecek olanların divanı muhasebat müraklp muavlnllltlnde ve 
yahud muhasebeclllk, muhasebe mümeyyizliği gibi maliye memurlukların
cta bulunmut olmalan meşrut olduğu glbi 40 lira maaş almış olmalan da ı 
ılzımdır. Meslek imtihanına girebilmek fçln bu vazifede muntaznman çalı 
şabUecek derecede sıhhati düzgün olduğuna dair resmi tablb raporu ibrazı 
da muktazldlr. 

İmtihana Ankarada Divanı muha.sebat binasında öğleden evvel saat 
9,30 da başlanaca.ktır. İstek!llerin arzuhallerlne raptedcceklerl memuriyet 
vesikaları ve birer fotoğraflarlle 7 Eylfıl 941 akşamına kadar Divanı muha
sebat r1yaactlne müracaat eylemeleri ve imtihan günü saat 9 da divanı mu
hasebat binasında hazır bulunmaları ve imtihanın taliplerin bulunduğu 
mahallerde Jcrasına imkan olmadığından Ankaraya gelemlyccek olanların 
imtihanlarının majlallerlnde icrası hakkında talepte bulunmalan llA.n 
olunur. (4611) (6154> 

7 Ağustosta cekilecek Milll Piyangoda 
Orta büyüklükteki ikramiye adedi 

çok fazlalaştırılmıştır 
Milll Piyangonun 7 ağustosta, İstanbulda çekilecek Milli Pi

yangoıuna iııtirak ediniz İki liralık tam büetle (20.000) lira ka
' zanmanı~ kabildir, Bu suretle bilet için verdiğiniz paranın ( 10.000) 

mislini çıkarabilirsiniz. Hangi ihti:na! size bu kadar fazla bir kar te
min edebilir. 

L 

Bundan baıka iki bilet snhibi onar bin lira, dört bilet Nhibi 
beşer bin lira kazanacaktır. 

7 inci tertibin bu birinci çekilişinde orta büyüklükteki ikrami
yelerin adedi de çok arttırılmı§ ve bir çok kimselerin kazanmasl 
ve sevinmesi imkanları hazırlanmıştır. 

Çünkü ayrıca kırk. tane (2 .000) ı:ra, kırk tane ( 1.000) li
ra seksen tane (500) lira, dört yüz tcıne ( 100) lira, dört yüz tane 
(50) lira vardır. Dört bin kişi ( 1 O} lin kazanacak, (80.000) ki
§İ de eğer bu ikramiyelerden bir şey kazanmassa, bilet için verdiği 
(2) lirayı geri alacaktır. 

Bu sefer dağıtılacak ikramiyelerin yekunu ( 480.000) liraya 
baliğ olmaktadır. 

iki liralık bir biletle talihinizi den-:yiniz. 
8 

Istanbul Deniz Komutanlığından : 

Dr. A. A!ım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehil gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parlun içinde 
ve çamların ortasında fevkall· 
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı. kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunu dtnlendinnek ve neka· 
hat devıini geçirmek ütiyen· 
lere mahıuı yegane müessese. 

Telefon: 42221 

Dislere havai rf 
.---ANCAJ{· 

Her sabah, öğ~t;P 
§am, her yeme l 
ra mutlaka /ırÇ~,. 
şarttır. Bu ııs~ 
madan, munta JJ. 
metodla takip el~ 
dişleri mikroP 
hastalıklardatı 
faza edilmiş ol~~ 
!anmaktan ıJe çHef 
ten kurtulur. ıJ 

t · par man emız, lıf• 
güzel olarak ka 

'le aaba; öğle ııe ~ 
her yemekten İ~ 

...__günde 3 4e ~ 
Eczanelerle büyüle ııtA. 
'!'a~annda ~ 

~N•As( Deniz lisesi ve gedikli erbaş mektebine 
talebe alınacak 

Aşağıdakl şartlan haiz olanlar deniz Usesile gedikli erbat nıektehine 
talebe olarak alınacaktır. --- T. 1 $ a A N KAS 1 

Deniz Useslne ,irecek taliplerin: 

ı - Yaşlan birinci sınıf Jçtn 15-18 
2 - Yaşlan ikinci sınıf için 16-19 olacaktır. 
3 - Bu yaşlardan altı ay büyük veya küçük olanlar da kabul edilecektir. 
4 - Lise birinci sınıfa orta mektep mezunları a!ınacağı gibi lisenin bi-

rinci sınıfında ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 
Denir. gcdlkll Erba, ha7:ırlama okuluna girmefe talfplerfn! 

1 - Yaşlan 11-17 olacaktır. 
2 - Bu mektebe Ulc mektep mezunu alınacağı gibi orta okulun muhtelit 

sınınarında ikmale kalm~ olanlar da alınacaktır. 
3 - Tahsilini yalnız bir sene zayi etmiş olanlar da alınacaktır. 
Bu ııartlan haiz olup deniz llseslle deniz gedlkll erbaş hazırlama oku

luna girmek isteyen taliplerin 15 Ağustos 941 tarihine kadar İstanbulda bu
lunanların K:ısımpaşada deniz komutanlığına hariçte bulunanların da ma-
halll askerlik şubelerine milracaıı.tıarı. (5708) 

Sıhhat ve lctimai Muavenet 
• 

Vekaletinden: 
Lyli Tıp Talebe Yurdunun Tıp ve Eczacı kısımlarına talebe olarak ka

bul edllmek üzere müracaat edenler ihtiyaçtan pek fnzla olduğu cihetle 
bundan sonra Vckaletlmlze müracaat edilmemesi llan olunur. (6286l 

Hava Gedikli Namzetlerine 

Küçük tasarruf hesaplari 1941 ikramiya 
KEŞIDEl,ER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustol.-

3 hdnciteşrin tarihlerinde yapılır. 
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1941 İKRAMİYELERİ 

adet 2000 Uralık = 2000.- Lira 

" 1000 " = 3000.- lf 

" '750 " = 1500.- ,, 

" 500 " = 2000.- ,, 

" 250 " = 2000.- ,, 

" 100 ,, = 3500.- ,, 

" 50 ,, = 4000.- ·~ 

" 20 " = 6000.- " 

L E 1" r. 1 ve N E o A R j --•-":ı 
SEN BENUA FRANSIZ ERKEK 

İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 
İlk ve orta mektebi bitirenler için 

İHZARI FRANSIZCA JlURLARI VARDJR. 

KLASİK ve MODERN TEDRtSA "f 

Haseki, Cerra.hpaşı., Beyoğlu ve Ziihrevt hastalıklar hastanelerlle Zey
nep Kdmll doğum evi için lüzumu olan tıbbi ecza ve sıhııt malzeme 2490 
numaralı kanunun 46 ncı mnddeslntn L fıkrasına göre pazarlıkla satın alı
nacaktır. Mecmuunun tahmin bedeli 37785 lira 6 kuruş, teminatı 5667 lira 
96 k.uruştur. Şartnrı.me Zabıt ve Muamelat müdürlüğü kaleminde görülebi
lir. Jhal:e 4/ 8/ 941 Pazartesi günü saat 14 te D:ılmi encümende yapılacaktır. 
Tallpferın teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait Ticaret odası 
veslkalarJle ihnle günü muayyen saatte Dalmi encümende bulunmaları. 

Oedikll namzetlerinden 337 doğumlu olup evraklarını tamamlamamış 
olanlar 30 Temmuz 941 tarlhlnde sevkedlleceklerlnden, bunların Çarşamba 

01.GU~'LUK İ:\ITİllANLARINA UAZIRl.AR .,,; 
Kayıd muamelesi pazar gününden manda hergün snnt 9 dan 12 ye 

yapılır. Okul 15 eylül paznrtesJ günü açılacaktır. 
<G190) günü saat (8) sekizde Kurum.da bulunmalan llb olunur. (6322) 


