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Makinist yetiştirmek için 
Zonguldakta bir mektep 
açılmasına karar verildi 

Mal saklayan bir tacir ile 
yanlış fatura veren diğer bir 
tacir adliyeye teslim edildi 
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lngilterenin istiylası 
teşebbüsü ve Alman-
y anın ıJnuhtemel sulh 

taarruzu etrafında ---tn Rusya harbi bitince Almanya ya 
tu~ltercye hücum edecek, yahud 
ları teklifinde bulunacaktır. Bun
lng~ı ikisini de yapabilir, ikisi de 

tehlik~e i~in tehlikedir. Bu iki 
Yi onlemek lAzımdır. Ne: 

Mlınanya So 
Vettı bir .. vyet Rusyada kuv-
Çok u~r du~anı~ uğraşıyor, hem 
geıenı~z nşıyor, Ingiltereye artık 
?eh > diye rahata kavuşup 
a . avete duşmek dol!rudur ne 

Y
ca. Komünistlik yıkılı;sa Alı~an
suıha y 

BU SABAHKİ 

'l'ELGBAPLAB 

Cenup 
cephesinde 

mühim 
muharebeler 

Macar tebliğine göre 
Sovyetler Dnieper'in 

gerisine çekildiler 

kapılm k nna~r; hayalile ümide 
her zn a r;crektır. Her an hazır, Londn. 31 (Radyo) - Dün gece 

İn man kuvvetli olmak şarttır neşredileı- Macar tebliği: Macarlar 
ıı · · Jitomirin cenubunda 18 Sovyet fır. 

llari g. ız Başvekili Churchill ne kasını geri püskürtmüşlerdir. Birkaç 
kti cıye Nazın Eden evvelki gün- Sovyet fırkası muhasara edilmİflir. 

bu ~~tutkhla1~nda İngiliz mllletlne ======E=t=ra=f=m=d=a~günl~=erce==bnlı=· =-==m•1=ıha:::z=re=be-=o=Jan====-=Prl==pet==b"=at=n=khk=I=a=n=ıun==g=ör=iln==Uşil====== Sovyetlerin bu cephe kumandanı 
rek sini el ıkcyı yeniden göstere- , m~aJ Bodyeni kıtaatının en mü-

r erin gevş . Smolensk' de 1 ran bİrn kıs1.11nı Dnieper nehrinin l(erİıİ· kat ettn ememeslne dile- • ne celanittir. 

Romanyadaki 

hastahaneler 
300 hastanede 60 bin 

yaralı bulunuyor 

Bükr~ 31 (AA.) - Kral ve va
lide kraliçesi hastaneleri ziyarete 
devnm ederek Brnssov'a vasıl ol· 
muşlar. 6 Rumen ve bir Alman has
tanesini ziynret etmişlerdir. Memle· 
ketin içinde üç yüzden fazla askeri 
hastane lulunmnktadır. Bunlar 60 
Lin yaralı alıyor. Bu rakamdn cep· 
heye yakın cahrn hastanelerinde te
davi edilen yaralılarla Alman ordu
sunun yamlılnn dahil değildir. 

Uzak Şar 
vaziy t 

' a 

Japonyanın fırsat bekle
meğe mecbur olacağı 

tahmin ediliyor 

er. B. Hopkıns Mühim ganaim alındı 
ısı~· Churchill'e göre İngiltereyi mahsur Rus nezd·ınde b·ır Budapette 31 (A.A.) - Erkanı Lo~ra 31 (A.A.) -. ~~.B.C.) 

lYlft. teşebbüsü h harbiye ıon günler zarfında vuku bu- Amerıkt. mnkamlnn şarkı Sıbıryııda-
l:lattı\ b h mu akkaktır. B R lt'm· İngı'lt·e S ~ d 1 J ı d d u arek f • ooaeve - lan muharebelere dair hiç bir resmi ovye. or u aranın apon arn a e -
eyJüld e :ın bir ay sonra, kuvvetler·ı (l ki _ t..• A •• ·ı· teşebbu·· s teblı·;;. ne .. retmemi•tir. Bununla bera- ce faik olduklarını b.ildi_rm.ektedir .• :.ıın.. e olması muhtemeldir. Bun- re e fanll mumeıaı ı .. y y B b l J ı H d d b 
\.I..._., dolayı lstlhsar Ü - • ı ld ber Macar telgraf ajansının aldığı u ıe ep '-! apon ar ın ıçnı en ır 
artt ı m temadiyen Moakovaya VUI O U habere göre Macar askeri son jki gün ~~rekete kalkışırlarsa muazzam güç-
<ıu ırmak, her gün daha uyanık f ·ı · zarfında mühim muvaffakıyetler el- luklerle karıılaşacaklıırdır. Japonya-
<iır~ıaAkllA.zımdır. Dikkate şayan- Alman tebliği bunlari Londra 30 (A.A.) - Reat• ngı tere ve Sovyetler, de etmiştir. Mevkiini şiddetle müda- nın fazla kara ve hava kuvveti olma-
nus man taarruzunun Sovyet kurtarmak için yeni ajanamın ötrendiline söre. B. fazla Alman bulunma si· 1 

faa eden düeman tard ve şark istika- ~ığındnn münnaip bir fır:ıat bı_:~leme-

lan 
Yttda ağırla.ştJğ\, Sovyet ordu- bb 1 ki Rooıevelt'in lneiJtereddd phıt - (l .. • t hlik metinde takip edilmiştir ge mecbı.:r olacağı tahmın edılıyor. 
nı teşe Üs erin a m il' B H H t.!-. ~ın a_!'ze ece~ e e _ Macar aekeri, ıon y~g" murlardan Sibiryr da Rusların 40 fırka a keıi 

kından mukavemet kudreti hak- k ld ., - - b ld• . mümea' ı • rtn'Y OP•uut h kk d 1 n d J . M . a ıgını i ırıyor Moskovaya vasat 01m111tur. a ın a ranın naza mütevellid güçlüğü yenmiıtir. Kıtaat var ır. apooyanın ıse ançurı n 
nlkb müttefikler mahafilfnde l J dikkatini çektiler müt~madiy:u ilerlemektedir. Birçok Koredc t 4 fırkası mev:cuttu.". Japon. 
Uz inliğin çoğaldığı sırada İngt. Berlin 30 (A.A.) - Aima.n ordulan esir, tank dafi topu, havan topu, oto- tarın umum tayya~~l~n y~lcunu 360~ 

milletine yakın blr tehUk başı."llnlandanlı~uıın tebliği: Sovyef • Leh mobil ele geçirilmiştir. dır. Bunların da buyuk hır kısmı eslı:ı 
karşı hazırlık ve uunnıkı·k taeyie · Londra 30 (A.A.) - Salahiyet· modeldir. Sovyetlerin ise Uzak C:-rk-

J,,. u Düşmanın Smolensk'ln §arkında va 
Ye Cden Ch h vs- ihata Cdllın.lş bulunan Rus kuvvetle- 1i bir lc.aynaktan öğrenildiğine göre Bu sabahk·ı ta 2400 tayyaresi vardır. Sovyet tay. 
rt altında :~ ~1.~ hildiselerin tesı- rtnı kurtarmak ıçın Alman çcilberlnt an/aştnaSl İngiliz hükumeti, lranda çok fada yarelerinin Vladivostk'tan 100 mil 
blnliğe k uzumsuz blr nik- ıııJmnk cnyeııııe ya.ptıtp. yenl bütlln te- Almanın ikamet emesine mUsaade- katederek Japonyayı bombnlama.9l 
ki nutukı°pılmıyorJ bll!kis evvel- fu~bc~~n'ta~:;:ıı;::ır.a~ h~~t -- ye devam ~dildiği takdirde böyle bir SOVyet te bl 1•9.., I mümkündür. Fakat bu oldukça güç 
bin anna nisbetıe daha bcd- verdirilmiştir. 0 ... .,... Leh kumandanlıği altİn· hareketin İran menfaatleri bakımın· bir i~tir. , 

sayılabilecek b. 11 k 11 Şark Ce"heslnln dl~er bölgelerinde d b" ·L h 1 • dan arzedeceği tehlilie hususunda Son habclere göre Japonlar Tiycn. 
nıyor· E ır san u a- harek!t plAn muclbln;e devam etmek. a ır e ejyonu lran hükumetinin ciddi surette naza- çin'den oimale doğru asker tahşid 
ntıat~a~ı~ıı ~~ra günleri henüz tedir. teşekkül edecek rı dikkatini celbetmiftir. Smolenak, Nevel, Jitomir- ediyorlar. Müdafaa işlerinde çalıştı-

yor. Londra 30 (A.A.) - RcuteT: de harp devam ediyor nlmak üzere. 50 bin Çin iocisi sefer-
~1Çetin bir düşmanla uğr an Almanlar Ukraynada Londra 30 (A.A.) _Bugün im· Mister Eden Avam Kamarasında her e<lil_m;.;..i..;..şt_ir_. _____ _ 

te~alntyianın bir ay sonra İngrite- Balta cehrini İ•gal ettiler za edilen Sovyet - Leh pakbnda bil- sorulan bir suale ıu cevabı vermiştir: Moıkova 31 (Radyo) - Sovyct G·ızıı· sı·ıaA h 
.r• s yta. t x :ı- dirildiğine göre Polonya ve Sovyet İranda çok fazla miktarda Alma· tebliği: 30 temmuz günü Smolenak, 

ferinden emek gibi Sovyet sc- Milino 30 (A.A.) - O.F.t. : Rusya Hitler Almanyasına karşı ya• nan ikamet etmesine müsaadeye de- Nevel, Jitomir mıtnkalarında harp 
B. Stalin bu silahın · 
mucidini tebrik etti 

büse glri ... çok daha gü~ bir teşeb- Popolo d'İtalia gazetesinin Roman· pılan mücadelede her ne şekilde vam etmekle m.~r~:r: k~l?ığı. te~like devam ctmiıtir. Bilhassa son iki mın· 
hilınt -~mesı mantığa sığar mı ya - Rusya cephesindeki muhabiri. olursa olsun mütekabilen yardım ve hakkında İran hukumctının cıddı ıu- takadki muharebeler pek kanlı ol
h YOruz. Fakat Churchlll h Ukraynada kain Balta şehrinin Al- müzaherette bulunmayı taahhüt et• rette nazarı dikka~~ni cel~e.tmiı ~u- muştur. Diğer noktalarda kayde ıa· 
llnng1 nikbin bir lht· r er mantar tarafından işgal edildiğini mektedirler. lunuyorum. İran h~kUınetının bu. ıh· y.ın birşey yoktur. Sovyet hava kuv-
z efkft.rında :ıma ın İngi- telefonla bildirmiştir. Bu şehir Dci- Pakt Sovyet Ruıyada Leh ku· tnrı hesaba katacagını ve b. u vazıye- vetleri, kara kuvvetlerilc iş birliği Moskova 3o {A.A.) - Prnvda gnze-

n yer etmesi t b 1 h k u d test, Rus ordusunda çok müessir blr 
an büyu··k n • aş a- este. r ne r.inin 40 kilom. etre Rarkında mandanlıgw 1 altında .!>.ir. Le.h _lejyonu· tin önüne geçme zere ıca.p e en yaparak dü•manın tayyare meydan- gi ll ll"' ga t D " _ • el Y z s .. hın kullanılma.ktn olduğuna 

Slnt a,rz yre lerin gevşeme- nıester ıle Bug nehrı arasında yan nun teşekkül edecegıru bıldırmekte· tedbirleri alacağını ümıt e enm. l~rına motörize kıtalarına taarruz et- ifta etmiştir. Gnzeteye göre Stalln bu 
glltere U etmediği içindir ki İn- yolda bulunmaktadır. dir. . . Sovy~t Rusyanın da aynı şekilde miştir'. silfıhın mucidi olan mühendis Kostı-
keıı bakımından en az tehll- Sovyet Rusyadaki leh harp esır· bir teşebbüste bulunup b~lunmadı· Romanya petrol mıntalc.aıının kov'u kabul edtrck tebrik etmtş n 
Y Banılacak bir za d b. Finlerin yeni ileri leri ve mevkuf bulunan Polonyalı- ğı sualine cevap olarak Mıster Eden merkezi Ploeııti ile Sulina limana tek- kendisine bazı tnvslyelerde bulunmuŞ-
akın(!a büyijk t hli:;ıan a .. ıle Jiareketi lar ıerbes bınJcılııcaklardır. demiştir ki: rar bombardıman edilmiş büyük tur. 

?lıek si e eler goster- Bu işte Sovyet hükumeti ile sıkı yangınlar çıhr:lmıştır. 29 t;mmuzda B. Hopkins Stalin ve · 
edfyor. )'asetinl tablatile tercih Helıinki 30 (A.A.) - (O: F. 1.) B 1 kr 1· • R d bir işbirliği yaparak hareket ettik. 5 Sovyet tayyaresine mukabil 9 Al-

Ladoga gölünün şimal • şark sahili u gar a ıçesı oma a t . • h ~·ı . t' Molotof'la görüştü 
'h T t • . l k r man ayyareaı ~m a eaı mıı ır. 
"Yl. Churchnı uu osa kada~ elımizdedir. Tuulos, Roma 31 (A.~.} - Bu gar ra I• .... kka ... erı Smolensk istikametindeki Almntl Londra 31 (A.A.) - (B.B.C.) 

da bir f""l avam kamarasın- Olonctz'in 30 kilometre şimali gar· çesi annesi ve babası olan İtalya kıt ı l f d w a Moskovaya gitmiş olan B. Roosevcl-
.')~ ylD. ~...ı..'ik b' . d ... k ıı. • I . . , k ~ a arı evazım ve e ra en agır z • • :ı H k 

Olduğun ~ esinin yakın ısın e ve ı>ıos ova • ı\fonnnnsk krnl ve kra içesını :rıyaret etme uzc- cBuraii Oaküdar! B l k 'Yiatn uğramıştır Büyük Alman mo· tın mürncss· i op ins dün Kremlin-
betıc u SÖyliyerek bu münase- d~~i?'olunun 70 kilometre garbinde r:: bun.ya gelmiotir. • a 1 

törize kıtası adİı teşekkül yaralı 'Ve de Stnlir. ~c Molotofla görüşmüştür. 
<!dek Zıtfere imanım da tevtd k~ın~ı:. Bu haberler resmen veril- ne arar?• ölü olarak 2000 kişi kaybetmio. bir· Amerika Hariciye müsteşan B. 

r cm 'n-r· i mıştir. B b h b. d ----- k .. . . . Wells, Hopkins'in Amerika yardımı 
tacı ~ ıc ye Nazın Eden .. .. . . u sa a ır a am bir lo- aç yuz esır vermıştır. 

YOda söylediği b" l Golun şımalı garbi sahilindeki • d d'. k "'ld'" Salacak plajında temiz Londra 31 (AA.) _ (B.B.C.) hakkında eı. yüksek Sovyet ricali ile 
RIHz efkArını I:r ır nutukta n- iki derniryolu dıı. elimizde bulunmak- mınare en uşere. ? U kanta açı1maş: Resmi Sovyet sözcüsü yapılan mu· görüşmek üzer"l Moıkovııya gittiğini 
Cbbüscı ihtı l~lerin bir sulh te- tadır. Oemiryollarının kontrolünü Bu sabah sant dokuzda 'Ü'skudnrda - Bir balık • diyorsunuz. kabil taarruzlarda 160 kilometre de- bildirmiştir. 

Rillz l:Ia . malıne hazırlıyor. in- tekrar eline almak maksadile düş· ~ecl blr ~~·~:~\~~~~:1 mlntıre- - Bulunmaz efend~ ... Tabii ... rinliğinde bir sahaya girildiğini, bazı İ -----
manya rıclye Nazınna göre Al- ma~ın asker .. ihra~ı için yapmış ol- etts;~~ard: Yenlcaml mtn"areıertnln Malum a .. OBu_~ası Oıkud~r:.. balık Alman ci' ,·ıerinin muhasara edildi· ngiliz ve Sovyet tayyare-
ect nın hedefi Rusyayı lmh du~u teş?~bus akım kalmıotır. Tard- dış tarafmı otlar bürüdüğünü gören Acaba sküdarldar. nı~m. k ğini bildi:-iyor. lerinin ıimali Norveçte 

erek kom ün iz d.. .a edılen duşman, sahada bin ölü ile Evkaf ldaresl buraya iki amele gön· tutup yemezler 1 Of!nizlerı m1 yo • b • )" 
Clayanan bir lhm uşrnanlığ'ınn mühim miktıı.rda malzeme bırakmış- dermlştir. Ameleden Osman o(tlu Yn.h- tur? O denizden balık mı çıkmaz? Şimali Irlanda'da ır ımana taarruzu 
tır. F'aka İ su. teklifi yapmak- tır. Finliindh a ordusu, 18 gün içinde ya, öteki nmeleyl iple bağlayarak mt- Balık dinen, örf en baranı mıdır? A 'k J im" . l Londr& 31 (Radyo) - Dün ge-
hangı t ngıitere Hitlerle her R ısların 193'J senesindeki seferde nnrenln üst şerereslnden sarkıtmıştır. Lezzetsiz midir? Tutulma11 yasa~, merı a 1 te ısıyen er ce neıredilen tebliğ: Bdtanya ve 

bir zaman, her hangı· bt üç ay içindt: zaptetmi, olduktan ara· Adam ikl şerefe arasında.ki otlan te- güç ve tehlikelimidir? Daha nef.11 Londra 31 (AA.) - Şimali lr· Sovyet t~yyareleri ayni zamanda şİ· 
r ziden ve yahud Finlandiyanın 1940 mlzlcrken l'.bld"!.~~re l~1 ~opt!°uöst1ur. gıdalarla nu kendilerini tatman landaya yeniden 400 Amerika tek- mali Norveçte bir limana taanuz et• 

N h Amele ~151 Uo?'"uş ve 0 muş ur. en ı 7 ı · · · I · t' ş· d" b d k. · l d' ş· 1 b 1 d · · d b' ecmeddin Sadak mua edenamesi mucibince terke b bl e in hüvl-tlnl dil'.... ele eder er nısıyenı ge mıo ır. ım ı ura a ı mı, c:r ır. ıma uz u enızın e ır 
( 1) b u çar n J ~ 15'" r am • 7 N' • ? .. - 1 d d d A ·L l k · · 1 · ·k B · · · h k evanıı -L mec. u:- olduğu yerlerden çok daha bilmediğinden lsml henüz malum de- . Nedır ıçın l'.Waf ır ava e- .me~~K~ 1 te n.ısıren enn mı tan se· rıtwıya tayyare gemısı are ette 
~~ •Clllife 7 ıu'·tun 3 de) k ı ı · w 11 L·z y t b 1 Lt d ~""= genı~ mınta a ar e e geçirmişlerdir. l:tlldlr. gı . ıu uzu geçmış ır. u unmaa; a ır. 

1 

Yurt içinde aeyahat eskiye nisbetle çok artmiştır .•• 

DENİZYOUAnı · 
1( l~lfT 

bı1~:er gişelerden rnhat bilet alına· Her büyiık caddede bir seyahat 1 Vapurlara, trenlere adabınca bi· I l (amallar yolculara saygı göster·! Oteller lüksten evvel temizliğe ve l Bu nisbet kimbilir oe kadar ar-
••• bilrosu açılsa... lnilip inilse... . iseler... lucuzluğa yer venele.r... taıl ... ,, 
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Dün Geceki ve Da Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Ucrlin 30 CA.A) - Alman orduları 

başkunınndanlığının tebliği: 

"Asya ırkları 
kurtarılma

hdır,, 

Bir Japon gazetesi 
yazdığı makalede 

böyle diyor 

Hususi b ir tebliğde b!ldiriidiğl gibi, 
Alman denlznlt1 ku\'Vetlerl, bir hima
ye nltında bulunan düşman gemi ka
filelerine hücum etmişlerdir. inclllz 
mı.hrlplerl, korvetıerı. yardımcı kru
VC?.örlerl ve denizaltı tuzağı gemllerl
nln şiddetli mukııvemctlne rağmen, 
cnmnn 116 500 tonluk 19 InglJlz t 'cn- Tokyo 30 (AA.) - (0. F. 1.): 
ret gem~I b~tmlnuştır. Bundan bnş- j Jnpon Times gazetesi, Büyük Okya
ka ~ir ln~ıhz · muhribi ve bir korvet nus enstitüsü şefi Yamada'nın imzn-
tnhnp edllmiştır. 1 d b" · İskoçyanın batı sahlll açıkla.nnda Si a tın a ır başmnknJe neşretmış· 
Alman hava kuvvetleri 6000 tonluk bir tir. Çini, Mançukuoyu. Hindiçiniyj 
d~rr.ı.an tıc:ı.rct gemisini batırmışt1r. Sfo.rr.'ı, Filipin adalarını, Malezya ve 

Alman savaş tayyareleri dün gece Birmanyayı ihtiva eden Şarki Asya· 
Gn;ar Mouth limanı tesısatmı ve Şnr- da cRefah aahnsı> nın ne olduğu 
ki Jngiltc~de bulunan bir tayyare bu mairnlede izah ,..dilmektedir. 
meyda~~ı mu_vaffakıyetle bombardı- Ynuındn diyor ki: 
mnn etmişlerdir. . 

Afrikıı.nın §imal sahlll açıklannda cJaponya - Çin - Mançukuo ara-
Alman ve İtalyan pike tayyareleri sınd.ski bağlar sıldaşbrmak l&.zım
Tobruk'un şimalinde büyük bir kor- dır. Japonyanın. cenub den.izleri 
8!lI1 ge"11slni b:ı.tırmL'2 ve bir laşe ge- m.ınt.ıı.knlannın da. idealini tahakkuk 
misini de c!ddl surette hasara uğrat- etirmek için. ç:Zilmiş olan yolu takib 
mışt.ır. etmesi lazımdır. Asya ırklarını tah· 

Alman harp tayyareleri Mersa Mat- r L ı· d A -· l ·ıı ti 
l 1 d b ı ln. iliz --•· • ıs t:tmcıı;; azım ır. ,..,.,.,a ı mı e C'l', 

ru ı c vann an u unan g ....-,.A.erı . • i1t • •• b k d ·· k."I 
barakalanna da tam muvaffakıyetle sıyası '7e tısaaı a nn an musta ı 
netlrelencn taarruzlar yapımşlardır. olmalıdırlar. Maamafih ftdya ırklan-

Süvcş kıı.ruılında 28/29 temmuz nı kurtarmak istediği boyunduruk 
ıcccslnde düşman askeri tesisatı bom- Aıyadaki harici 1rnvvet1erin elinde
ba~man edilın1ştlr. dir. Kendilerini yükseltmek ıçın 
Duşman Alman topnı.klarıoa hiçbir A.yaL uldann vahdetini temin et-

\aarnızda bulunmam1,,ıtr. _L - L-• b" ı.:,_ _ _:ı• ç- ,_ .. 
m~ muıııouı ır ameu,.caır. unx.u 

ltalvan te'1liğı uçuncU devletlerin haldanna ve 
menfaatlerine dokl.lllacalhr. Bu 

Roma 30 CA.A.) - İtalyan orduları müşlı:ülata galebe çalmak vazifesi, 
'l!muml karargfıhmın 421 numaralı Japonya.ra terettüp etmektedir 
tebliği: H. di . ·• 

Hava teşekküllerimlz. Kıbn..~ -kltn ın ıtanın vazıyeti 
Lamalc:l llm.a.nmdaki depolarla Uman Simle 30 (A.A.) - )yi haber 
k3isatını bombardıman etr:ıılfler ve aıan mahfiierde beyan olunduğuna 
~ü~k mikyasta y:ıngınlıı.r çıkarmış- göre, • .üliimetin Hindiatandalti Ja· 
8Ş;~n Atrikada Tobruk cephesinde pon matluba!1°ın bloke edilme1ine 
dü~nnın mcvzfl~ ya.~ak karar verme.ı pek muhtemel olarak 
1.!ti~n kuvveUI keşif "kollan, aerl ve Japon - Hind ticaretinin tamamile 
§lddetU blr mukabele ıönniif ~ azinı mkıtaını intaç edecektir. Geçen 31 
saylata uğramıştır. Sollum cephesinde ~artta nihayete eren ~ne zarhnda 
avcı tayyarelerimiz, d~ bara- Hindistanda.ı )aponyaya yapılan ih
~Iarını ve motörlü veısaltlnl mitral- racahn kıymeti 675.206 aterlinge 
yoz ntqlne tutmuflar ve bunlardan ı·v . 
birçoğunda yangınlar çdaınnışlnrdır. ha ıg olmuştu.r. Japonya~an Hınc:fuı-
fnctllz tayyareleri, Blngazlyl bombar- ta.ta yapıla, ihracata gelınce bunun 
dnnan etml.şlerdlr. yekunu da 1 milyon 616 bin ster• 
Şarki Arrlkada Uolchelit Ye Cul- ling hıtmuştur. 

quabert mmtalmlarmda ltıtaat.unızın HCT iki Lühimetin karşılıklı va
lleri müfrezeleri, otomattk sllablar en- diıtleri blokaj emirlerinde :ticaret 
daht eden düşmanın t~bbüslerlnl maddeleri zikredilrr.emiş bulunduğu 
kırmışlardır. ih ı ı -d • 1-c et e para an o enmlf Te ~v.w;· 

ooilmeğe hazır bulunan malların bu 
Hava alınları emirlerin şümulü haricinde kalacağı 

zannedilmektedir. Halihazırda Hin

Alman tayyareleri 
Kıbrııı bombardıman 

ettiler 

Loodra 3') (A.A.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin te"Qliği: 

Dün ş..ece, p<'k az miktarda düş-

distan ile Japonya arasında her han· 
1ti bir tieare' anlaşmllS'I mevcut de
ğildir. 

---~~~~~--

Amerika har~) e 
giri.yor mu? 

man tayyaresi İngilız şark sahilini B • 
geçerek lngiltere dahili. • ..: anenk • Roosevelt, B. Churchil-
ufok bir sabada harekatta bulunmuş- l'in bu husustaki beyanah 
tur. Birkaç yere bombalar atılmış h kkı d b • •• 1 di 
De de insanca myİat kaydedilme- a n a ır şey soy em 
miştir. lb edil;:n hasar ehemmiyet· 
aizdır. 

Bertin 30 (A.A.) - D. N. B. : 
29 temmuzda Alman harp tayyare
leri İngilizlerin Kıbnı üssünü mu· 
Taffakiyc;tle bombardıman etmiJler
dir. Adanın cenup aahiliode bulunan 
askCl'i hedefler boruhardunan edil
~tir. 

Düşürülen Alman tayya
relerinin sayısı 7195 e 

vardı 
Londra 30 (A.A.) - ~rbin hi

dayetinden itibaren f 941 senesi ha
ziran ayının sonuna lcac:laı 7195 
düşmM'I tayyaresi düşürülmüştür. 
Bu tayyarelerden 35 66 ıı lngihere 
'Üzerinde, 124 Ü Avrupada, 56 sı 
Norveçte ve 45 7 si Dunkerquc ha
rdcdtma kadar gcç.ecı müddet içinde 
tahrip edilmiştir. 32 7 tayyare )ngi
liz donanması tarafından ve 1928 
tayyare de orta şarkta düliirülmüt"" 
tür. 

Bulgar Başvekili 
Ağustosta Budapeşteyi 

ziyaret edecek 

VAfinatOD 30 (A.A.) - 0. F. f.: 
Dünkü gazeteciler toplanhsında B. 
Roosevelt, Uzalt Şarka müteallik m
yaıi meseleler hakkında beyanatta 
bulunmaktaı. imtina etmiştir. Gaze
tecilerin Birleşik Amerika için Av
rupadalti vaziyetin mi yoba 'b\jyük 
Okyanl18 vaziyetinin ~iihim ol• 
duiu suretinde ıorduldar~r suale 
CCTllp veren B. Roosevelt, 'böyle bir 
sualin hiç b:.r miınası olmadığını, iki 
meaeleyi yekdiğeri Üe mukayese el· 
mek gayn müınltün olduğunu söy
lemi§tir. 

B. Churchilrin Amerikanın lıarbe 
gi~k üzere l>ulunduğu suretindeki 
beyanatı hakkındaki mütalaa$1 soru
La'l B. Rooscvelt. böyle bir şeyi oku· 
marr.ı, olduğunu beyandan ~nra 
Uzal-: Şarktaki ihracabn kontrolu 
netayici hakktntla evvelden bir §eY 
söylemelc mümkün olamıyacağmı 
y&lruz Japonyayı tazyı1c etmek mev
zuu halıil olmadığını ilan etmiftir. 

Fransız Somalisi 
Fransizlar İngilizlerin 

notasina cevap verdiler 

Bndapcşte 30 CA.A.) - Sofyada.n yn- Londra 30 (AA.) - Reuter 
J'l resmi bir memhaclan bildirildiğine ajanının istihb'arna nazaran, Cibuti 
göre Bnlgnr Ba.şveklli Filofun nğustos- Fransız müstemlekesi, geçenlerde 
ta Budapeştcyl zlynret etmesi ihtimal lngiliz memurini tarafından verilmiş 
dahJllndedir. Bu ziyaret ynlnız Ma- ı t h · d" ·· d 
car _ Bulgnr dostluğunun bir tcznhü- o ~n. no n.nın ceva ını ftm ~ gon er-

mıştır. Bu notanın muhtevıyatı ma· 
rft olmnklıı. kn.lınıyncaktır. Bu ziyarete l·"- d ... l_:ı ' M f"h ·· t 1 um egı wr. anma ı mus em e-
bfiyük bir slfa.si ehcmmlyet atfetmek kede iki ay kifayet edecek erzak 
dl!.hn d~dur. Çünkü Mncarlst.D.nln bulunduğu ve Vichy memurlarının 
Bulgnrlstnn Cj!nubu ş:ı.rki Avrupasın- mümkün olduğu kadar uzun miid
da. yeni kıta nizamına da.bil bulunan det Cibutide Jtontrolu c.Ilerinde bu
memleketıer meyanında bulunmakta- ]ondurmak tasnvvururula oldukları 
dl.t öğrı::ni!miştir. 

Alman .kuvvetleri yanmakta olan Minsk şehrine giriyor 

Santiago' daki 
gizli içtima 

Ele geçen gizli mesajın 
metni n~redildi 

Baenos - Airea 30 CA.A.l - Alman
lann &ô7.de diplomatik olan b&zl evra
lcınnı miisaderesl hattmda ~Udl
ttne göre, vericl blr telsiz cihazında 
bulunan g1zl1 mesJm metni §JJdur: 

.:La.paz Jçln~ Llmayı te~ kabil 
detfi.le Bant.lago'dald elçller tıoplantı

s:ında aldığin.ız emirlere mntlak su
rette riayet etmeniz Jlz:nndıu 

Bu mesaJ ArJantin ordusunun şifre 
lisanı mitte:.basmlan tarafından okun
muştur. 

Lapu'd&ti Alman büyük elçisinden 
bükdmeU devirmek makBadDe hazır
lanan bit sulkastte medhaldar oldtılu 
lçlıı Bolivyayı terlı:etmesı ıstenndlll 

hatırlardadır. 

Bımdnn birkaç ay önce Cenubi Ame
rlkadaki bütün Alman elçi Ye büyük 
elçileri Santlago'da gizli bir içtima 
akdetmlŞlerdl. Bu içttmaın hedefi bil'
tün Oenllbt Amerika.ya şamil bir tek 
siy~n hazırlaıµna.sı 1dl. 

Suriyenin 
• • 

vazıyetı 

Makinist 
yetiştirilecek 

Zonguldakta mektep 
açilmaıina karar verildi 

lsvicrede • 
bir tren kazası 

Bir tren yoldan çıkti, 
bir kaç ölü var 

Ankara 18 <Telefonla.> - iktısad J!eme 30 (AA) - (O. F. l.) 
Veklletl, maden mübendlat Jetlftlr- Cothard hattınm cenuli rampasında 
~~için ~da~~frLemadenll ~- büyük bi!- ıimendifCT kazaaı olmuş-
...... ,,en ınıe .. KVI açuı~. Y Tem ..... - B" d" · F" d cant olan bu mekUbln tahsil müddcU tur. ır marşım ız trenı, ıanoton o 
dfirt senedir. Diler tara.fta.n maden tüneli medhalinde raydan çıkmıştır. 
1'etmelerl elektrilı: santraııa.nnda. na- Bir kaç vagon tünelin medhalini ka
tll 'Vuıta.ıa.nnda .e at;ölJelıe!'dıe çalı.şa- p_mıı, alb vagon da hendeğin meyil
~ mekhıl.stlerl ,.et1ftlrmıeğe mahsus leıine yuvarlanmıtbr. Yol bekçisinin 
ltlncl btr mektebin daha kurulması ufak evi ile bir harahda yangın 
lı:ararlaştınlmıştıt. Bu mektebe Uk- çıkmıştır. 
mektep tnC'LUlllan 'kabul edilmektedir. Tüneli~ medhalini muhafaza eden 
İkt.Jsad Vel:lletl, aynca Sflmer banka üç askerle ıef dö tren ve bir amele 
batlı fabrllı:ala.rda usta.başı ve kalfa telef olmuştur. Diğer bir amele de 
JCtl~tirmü ı~ ere kuralar açm.ıştıl'. meydanda yoktur. Telef olanların 

-- - haltikt milttan malUnı değildir. 
Almanya ile İngiltere Kafileden aynlm11 olan lokomo· 

tif, bütün hızı ile yoluna devam et· 
malul harp esirlerini mi, n Ciorniso istasyonunda haşka 
mübadele edecekler bir marşandiz treoi ile müsademe 

ederek onu yoldan çıkarmıttıT. Ma
kinist. mucize kabilinden aağ ve sa
lim olarak kurtulmuıtur. Hattın tak
riben 48 saa~ kapalı kalacağı tahmin 
edilmektedit. 

Stokholm 30 (A.A.) - Almanya ile 
İnglltere arasında malfil harp eslrlc
rlnin tanrare ile mübadelesine ait 
proJe alakadar t.aranann arzusu mu
cibince tahakkuk etmek üzeredir. 

Uzak Şarkta Japon kıtaları 
vaziyet Şanghayda 

AN ile~ 
Sekaletin alat"!~ 
alafrangaıi Y°""". 

Ali - Bir hatıraın ~ 
Veli... Bundan on ae.ıı~ V 
olgunluğa yüz tutmuş 
yanla beraber, EdirnedeD ~ 
yorduk. Kasabalı, esnaf ; 
da vatandaşlar, karşunııa ~ 
dulnr. Artık istirahat etııl~ 
manı geld iği kanaatiyle; ~ 
lerini, çoraplarını ~ık~ 
kompnl't.İmann sakil bıt ef1I 
ra "Verdiler. .. Bizim mod tJI 
yan: cNc şarklılık! İşte d 
dnyanılmazb diye isyan e •1 
du... Fakat gel zaman: gı ııs
man, yeni moda geldı ~ 
Şimdi o da, hiç bedii. ol ~ 
nasırlı ve biribiri üzcrıne 
parmaklı ayaklarını ille~ 
suretle te§hİr ediyor... ~ 
bunu gayet tabii buluyor·~ı 
§arklılık değil, alafıııngıa )1 

Veli - Sekalet, ister • 1ı1 
ka, ister alafranga, ne ~ 
olsun, sekalettir Ali... . tı" 
kendin" bilmeli. KinıseııiO ,ı 
vassı hamsesini ,iz'aç etrnell'-,, 
Tevfik 'Fihetin fU mısrıaıpl 
~kıldan çıkarmamalı: 1 
Örtün, evet ev halle, ört~ 

ihtilas dava-
Ankara Kızılay~ :ııı~ 

besinden 3 meınur.,.. 
muhakemelerine 

baılandı 

Ankara 30 (Telefonla> - ~ 
muhıı..sd>esinde evrakı taıuif J'6 
fhtilAstan maznun CelAl ~JJ) 'I. 
Tlpas, Şemseddin Ka.ra.mızra.lt~ 
hakemelerlne bugün ağırcezıı. ~ 
nıeslnde devam edildi. J{ıZllaY ~ 
vmuınisl B. Asım Arar, satı§~,..;. 
memurlarından Etem Işıklar 1 
me Rifat §ahid mfatlle d~I ,. 
Reis, ebll vuklif olarak dlnleJleO r.'.J 
tor Refik Gönerden'in V. 
müphem gördü~ bazı hususlet ~ 
kında kendisinden izahnt 1st - .. ,!~ 
müteakip dinlenen diğer bir eP'" ~ 
kufa. da reis bazı sualler sord1l--~ 
nunlnnn müdarnert, verilen ~ ~ 
olnıduktan ve diğer hususJııJ11""~ 
ettikten ~onra istcklerlnl söYll~ 
lcrlnl ve bu sebeple kendllcrıne e~ 
gün mühlet verllmeshıl to.leP ol~ 
Müdafilerin bu talepleri ıuıl>uJ. ?'.1 
rak, duruşmanın önümlizdeld e r 
test günü l 1,30 a talikine ıcar' 

c;zetııcilere kolaV~ 
Suriyeyi Maverayi 
Ürdüne bağlamak 
düıünülüyormu~ 

Japon · Başvekili, hazır 
bulunmanin li.zim 
geldiğini gÖyledi 

İki vapur hiç bir güçlükle Şimdilik mu;akkat .,_.-
karşılaşmadan limana kartlari dağıblaca1' 

girdi ~ 
Anknra 30 (Telefonla> - O~ 

Berlin 31 (AA.) - Yan resmi Tokyo 30 (A.A.) - Baıvekif !':angbay 30 (A.A ) - i:nt Japon ltı- lere . birçok kolaylıklar t~-~~ 
bir membadan bildiriliyor: Berlin Prens Konoye, seferl:>erlik tali tetkik tal~n perşembe sabahı Ş:ınghaya çık- olan (Basın kartı) etmrınş 

1- • • ' ' d b" 1nı~lardır. Sabahın ilk saatlerinde b" .._ lıklara. devam edilmektedir~ 
sıy• asi mahfillerine göre Suriyede .x.omısyonu umumı ıçtimaın a ır nu- Y -r A-A ..... At ·'· b 

1 
tan başa dolu iki na.kJlye n.puru hiç- ~ya muv""1UM> Ol3.ri.LA ~ 

fimc:li mevcud muhtelif cereyaıılar tu1c ıöyliyerek ifpatta bu unmuş ve blr güçlükle ka~ limana bman .tartları dağıtılacak, ' 
arasmda en enteresan olanı Suriyeyi uzak şarkta her türlü muhtemel v.a- glmrlş bulunuyorlardı. tamamlandıktan sonrn ~ 
Mavrai Ürdüne bağlamak ve Filis- ziyetlere ka1'J Japonyanm hazır bu- Va.'jing-ton 30 (A.A.) _ Hariciye kartlar yenileri ile değiştiril 
tin ile iktisad~n hirle,tirmektir. Ber- lunmas1111 temin maksadile bütün müsteşarı B. Sumner Wclles Matbu.at İngiliz • Sovyet 
linde. Suriyelilere vadedilen lıürri- tedbirlerin mümkün olan suretle la· konferansında Blrleo\k Amerikanın 
yetlerin ne de Caulle'in beyanatın- hakkuk ettirilmui lazım geldiğini Japonya ne yaptılt ticaretin devamı- yardımlaşması ~ 
d d l il b 1 

na müsaade edlleceti hususunda Bir- ~e~ 
a, ne L ng· iz eyanname erinde söylemiştir. ]eşik Amerika hükfunetı tarafından Londra 30 {A.A.) - 11' 
~cud olmadığı bil.dirilmektedir. . 1 h b" - ·Japonyaya teminat verilmedı11oını sôy- ajansının salahiyetli bir nıen~fl 
S 

. h Ik l .1. "dl • h k Bıtfvek.ü Sovyet-A man nı ı uze- ~ - d. 1 I taır~ urıye a ın-.ı ngı ız vaı en n - • . • • b. f lemlştlr. Ögren ığine göre, ngi tere • 
L d d "" .• k IA ld·v• . nne Avrupa harbının yenı • ır sa - 1 d S I B" 1.w. .k · dı~ ~n a ne; u•unme azım gc ıgını d 1_ B rleşlk Amerika llm""lanndan ay- an ovyet er ır ıgıne ı tı,,. 

t 
" .. 1 d v b d t h - haya girmiş olduğuna işaret e ereıı;; ..... amamue an a ıgı ura a a mın d • . '-• nlmak ~iyen Japon gemilerine ld.zmı dımda bultı.nulacağı hakkmds ı,,(. 

ediliyor. emı,tır ıu: olen musaadenbı vcrlleceğint beyan lan vaitlerin tahakkuku yolund• !'. 
Bu harbin Japonya için vahim eden B. Wellcs, fUDlıı.n ilave etmiştir: li terakkiler kaydedilmiştir. J-1-,.~ 

Kral Carol k 1 1 h h __ 1·1 •Japon hamulclerının her hangi blr 1 .1. . 1 v .,lıı' 
a is eri o acağına iç ıüp e eaı me- ticari mu eleye tabi tutulabilmesi ngı ız ımparatoı ugunun J1l -/_ 
melidir. Dünyanın vaziyeti devam- lçln lWın:~azım ofacaktır. Bu tedbir kısımlarından ve müttefiklere rtı~ 

Madam Lupesco ile lı bir surdte değiştiği iÇİn her Japon Birleşik Amerika Jimanlarmda bulu- heret gösteren sair memlekeU~;ıl 
beraber Mekıiko'ya en fena ihtimallere karıı koymağa nan Japon gemileri tarafından yapı- Sovyet Rusyaya külliyetli rn•l 50ı 

hazır bulunmalıdır. lıı.ı_:ak gl(ja, mah~t veya diğer eşya derilmektedir. Buna mukabil 'f'e" 
vasıl oldu 1 lükumet ileride tahaddüs edebi- mubaynatını dn alakadar etmektedir.• yet hükumeti mÜ§terek harp ~ ~ 

ı Londra 30 (A.A.> - Tokyodan bil- lerine yanyacak kıymetli m•1ı: 
Mebiko 30 (AA.) - (A.F .. ) lecek her türlü vaziyeti karşılamak dlrllıdlğin~ göre, ,,:ıpon salAhlyetll vermektedir. 

Eski Romanya .krali Carol ile madam üzere bütün ihtiyatlan seferber ede- mah!illcrl, şnyct demokrasiler Hlndl
Lupesco saat 13 de Veracruz ve Pc- bilmek için elinden geleni yapmak- cin1 vazlyetınl blr emri vnki olıı.rak ka- """----------~ 
ranto tarilcile l lavana' dan buraya tadır. bul ederlerse, J'aponyanın genişleme Re demeli? 

I · 1 d" a· k r h fi Eiynsctıne nihayet verec~lnl aöyle-
ge mış er ır. ır ço po ıs a yesi, Prens Konoye nutkunu bitirirken mlşlcrdlr. Aksi takdirde demokrasiler 
Kübalı ÜÇ hizmetçi, dört köpek ve hükumetin seferberlik kanunlannın Japonyayı çcnber içine nhruı.ğa devam 
birçok e§ya da sabık kral ile birlikte süratle tahakkuk cttirilebilmesine nit rdcrlerse Japonya böyle bir hareketin 
ırelmiştir. Turi:z;n şefleri ile Meksika meselelerin komisyon azaları tara- önüne geçmek lçin lazım gelen tt-d-
lıükumetinin miimessilleri, payitahta lfmdan tetkikini talep etmiştir. birleri alacaktır. Japonya bir anlaşma 
girecekleri sırada yolda seyyahlara zemini bulun:ı.bllcceği hususunda funl-
ho~amedi beynn etmişlerdir. Sabık ,.. din i kesmemiştir. 
kral, gaz.et~l_:rc b~y~natta butun- ı General de Gaulle un B --~--
~tan ımtma etmı~.tu. Sabık kra- ı gazetecilere beyanatı İr Almerika torpido 
lın ~saportunda şoyle yazılıyor: muhribi bir denizaltıya 
Yaş 48, meslek kral , iktisadi mena- Londra 30 (A.A.) - (B.B.C. ) bombalar atlı 
bii ayda 500 piastTe. G enen•) de C aulle dün Şamda ga-

ı -.-- -..., . zetecilere b eyanat ta buluna rak d e- Y:ışlngton 30 (A.A ) - O.Fi: B:ıh
talyan amırallıgı reıs rr"ştir ki : cŞarkta müttefil:lcrin va- riye Nazırı fıynn meclisi bahriye en 

mua vini ziyeti hıı.kkında p azar güni.i b giliz cümenlnc bir rapor r;öndennlştlr. 
- · ıı · ) ·· ·· r· "d • Bunda bir Amerika torpido muhribi, 

o' Arada sırada, üç beş yaŞl11 

0e 
çocuklara vapurlarda, tren1eaef 
raslıyoruzu: cBey baba ..• 
babn ... > diye konuşuyorlar ~ 
cHacı baba, efendi baba. t-. 

şa baba, şah baba, ağa hB ti 
~ey baba . .. > hunlar ~;e' 
laflar . . . Modnlan geçmı~. •• .;• 
ni zevke uymuyorlar ••• 6-arı e f" 
] fıdiyle samimi olmalı. Bu ""' 
d a çocuğuna: 

cBey b aba:t 

dedirtmemeli; 
şadece cbaba :ı> 

dedirtmeli! 
Romn 31l CA.A.) -: D. N. B.: Amlralım~rr.:SS'. en_: '- goruş um, 1 ar~ , bh· denizaltının t-ıarruz etmek lstl'di-

Lulgl S::ı.n Sonettı Italynn nmlrnllı~ı rr.ul kı , sıyns: nnln~mntar oldu. Surı·ı~inl zann('derek Gr()('nland nç kln.
reis muavinliğine tayin edilmiştir. ye i!c. F~amıi arasında tnbii bağlar rında üç denlzaıtı_pomba.sı atmıştır. ' 
Amiral 50 ynşındndır. varcır.> · denilmektedir. , ,.._ __________ .,.~ 
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31 Temmuz 1941 

~KŞAMDAN AKŞAMA 

Şiir nazariyelerine 
dair 

··Muharrir arkadaılardan biri, 
izmir Fuarı 

t~~ vezin. ve kafiyenin birer kol· 
t efneği olduğunu iddia ediyor. Denizyollari idaresi bilet 
~tCiyle diy~i ırelir: ücretlerinde yÜz.de 50 

Sebili ~ Furulı, Sbakespeare, •1.. k 
"ad· ~· VtCtor Hugo, Puıkin sanat tenzı at yapaca 

..• ~~~e hep koltuk değneği ile 
YUl'ürnUfler Yah K al Hı~ 1 • X.vallıl • Ya em oaıa o zmır enternasyonal fuanna ioti-
bil, Bo-:,,ınas~nda!... ~una m .. uka- ~~k edeceklerle. ziyaret edecekler 
bir doru •uar~ ?lımp d~'"! ı~ın ~evlet Denızyollan gidiıı ve ge· 
•dôyort kundan otekme ahu mısali lı§ biletlerinde yüzde 50 tenzilat ya-

Cel dar·;· pılması kararlaştırılmıştır. Fuar için 
Bırak e ·~.! bu teı:ızilatlı yolcu ve yük navlunları· 

~eye ~ 1 ultramodern ,iiri türk· nın tatbikine 1 O ağustosta ba§lanl\4 
y_:_ Re~r~ ~azım vezin ve kafi· cak ve 30 eylüle kadar devam olu· 

-...... ın .... ıyet • d .. • tir. '-' L - k H tabet- nl mı egış meeue ıue- naca tır. er iskekden fuar için İz· 
Cteğjfd' 0 arı asla tamamen atımı mire' umumi tarife navlunlarile na
hır ~· Ancak tenazuru bozmUf· kil olunacak eşya konımento sure-

• metbur mısralarını alalım: tile fuar müdüriyetince vize edilmek 
g~~ardan ~fuklnra. auretile yüklettiği is~elcye .kadar pa-

Ordu kopüklü mor dalgalar rasız olarak naldedılecektir. 
liaıer rü koşuyordu. Denizyolları fuar için ilave sefer-

zgiirlnnn dlllnl konuşuyor, ler de yapmağı kararlaştırmıştır. Ha-
konuşup en. balam, len İstanbul Bandırma arasında Dev-

...,.uyordu l d . il 
Bu • . · et Mı.zyo arının. haftada üç sürat 

Ctuı. ~daki kafıye yalnız «koıuyor- ~ostası ıılemektedır. Fuar müdde
ıtaın!e «coıuyordu11 değildir. Ayni tınce bu postalar dörde çıkarıla· 
«k da «ordu,. dur. cMorı> ve caktır. Ayrıca haftada iki defa ya
rann';uYorı. dur. Ve daha alt ta- pılmakta olan iki ara postası da faz-
Ş ar_ a «Hazer, gezer benzer• lalaştırılacaktır. lstanbul İzmir ara-

tak aır, he_ınen bütün oiirlerind~ bir sındaki sürat postaları da fuarın de
lln ~~ hkafıye ve assonanslar bulur• ~amı müddetince üçe iblağ edilecek-

c<U( unları l ' tır 
tetirnı . mısra arın ille sonuna · 
JCÖıtC:~ b~ka taraflarında da Fuar münasebetile yapılacak ila-
dine ~ musaadeşini kendi ken- ve ve deniz seferleri fuarın kapanı-

verır. şından bir hafta sonraya kadar de-
Vezin baha· ı vam edecekti r. 

Yelle ar ıne ge İnce, ayni sahsi- J 
hut ar::zun birçok kısımlarına ya- zınir enternasyonal fuarı için 1s-
ra5lar zumsu terkiplere bot' bol ta nb uldaki faaliyetleri tetkik etmek 

fi ız . ve bu meyanda Başvekil v e bazı 

1 eyhat ki. bunlar d • .. Vekillerimizi fuara davet etmek üze-
ze ' fakat .. • . a. gerçı gu- h 
tecrübel zu~ıyetsız, sakıt ceninli re şe rirr.ize gelmiş olan lzmir Bele-

Es er halınde kalmıştır. ~iy~ reisi Behçet Uz evvelki gün şeh-
as mesele: Vezin • · f d. rımızde Başvekil tarafından kabul ne aid d ~ il . • 'aırm er ı- 1 ticaret Y eJı: • ceınıyete aiddU-. cıBen ° unmuştur. Behçet Uz dün şehri-

RÖre bira~ıilyor!'"TI· Amma kendime mizdeki Vekillerle de ııyrı a}'rı gö-
l " o ıcad eu· y rüşmüştür. 
oıuz ve .. k ım, ahut ki- - - --- ----
diyeni- ıtloz b'al rariyle ıahyorum ı » F 

~· o aa 
1 

e • ırınları kontrol ne herk • çarşı pazarın ge-
hir ölcÜs~ tardafından kabul edilmi, 

u var ır. Nizanı ' 1 rnı, İptida" . l a ao"ulma-
1.e ı pıyasa arda hem ar F e k k k kt ku)f endaze, hf'm metre he •m, na e me çı arma a 
es .. anıldıfl gibi, karakte~i~ar~ devam eden fırınlar 
suı etmemia ed b' kk k 1 hem aruz h b e ıyatlarda da nıuva aten apah ıyor 

• • em e-ce h .ı _ 
'\'ezan olabildi"' • b• •• em se.-ucı 
1111 .. • ıtmı ızım ıanat 
1) ~~·t~ıyor. Filhakika al c~;- Be!ediye ekmeklerin kontroluna 
L ~ .. ubaliJiktir ..:'-ekted' ort 1 a devam etmektedir. Hergün belediye 
DUYUk tUcc """" ır Hakiki ·· f • ı · E lc:'J ar, berk • k b l •• mu ettıı en tara ından ıehir dahilin-

1 O)'U kullanır. H esan. a .. u .. ett~ de bulunan muhtelif fırınlardan 70 -
de, Ömrünün b. akikı . huyu~ '811' 80 nümune alınarak tahlil edilmek 
lcırn bid'alleri il' d~eamde. bar ta- Üzere belediye kimyahaneaine gön
~ile, nihayet b tecrube elmlf olıa derilmclctedir. 
t'ıfetcilder old u_.ııların m~dud ma- Birkaç tef ti~ esnasında fena ek
"ıu,reçerıe usrı;nu - madından mele çılcardılcları görülen fırıncılara 
•neyle tavin-tat~•ar; cemiyetin an- verilen gündelik un mikdan azaltıl-
d" e •1tı ve k f' k d B oner. (~tekim bö zne, a ıyeve ma ta ır. u cezaya rağmen ayni 
re sanatın h d' .Yle aluül&mell~ fırın fena ekmek çıkarmakta devam 
s.""ed kudr~ vva ısınde raahyoruz.) ettiği takdirde muvakkaten kapa
rıyle: _ «f 

1 
arsa. - spor tabi- tılmaktadır. 

:eraıyonca ~:,b. Yapma~aızm, «f~ Diğer taraftan belediye sıhhat iş-
abilinde 0 kud ıt ~~m"~ kaideler le.~i müdürlyüğünün yaptığı tC§eb-ı 

Yesenin'in d~~~. gost~. busler Üzerine küçük çocuklara da 
lleıı 'Jt"ı Rlbı: francala tevzi edilmesi karar altına 

Yenı şarkılan eski tarz üzre alınmı~tır. 

l>eıne1c söyllyenlm! Fi t b·· . 1 ·1 
Iİird • •DTma eritir. Yok • Y • oryaya o o ua ış etı -
~ aatikb 1 sa. enı • dk" ~ efetı~i ea e « Y aztk oldu Süley- mesı te ık ediliyor 

har Yad' • Y • nusraından hatka Pazar günü Vellefendl çayırında ya-
all'lltıa, ıaa~. kalnuyacak! diyeceğim pılan at yanşlan için buraya otobüs 
etprj bll numune kıstrlıiından 0 4!etlldlğlni yazmıştık. Belediye pazar 

N ~ çoktandar bayideıe.f gunlerl Florya plfıJiıınnın gördüğü 
fiy azarı1eler: Vezin 1 ı .. k. raj!'betı nazarı itibara alarak, otobüs 

e olınaaın ah • 0 m.aam, a- servislerinin Floryaya. kadar temdidi 
ta •İİrin özÜ enk bile olrnuın. Zi- hususunda tedk.tkler yapmalı.."tadır. 
)'e RÖre.) - (faraza bir telakki- • • ••••• •••• •••••• •••• • •••• • ... •• • • • •'" • 
rn k · • - «an 1 • 

İhtikirla mücadele 
Mal saklayan bir tacir ve yanlış 

fatura veren diğer bir tacir 
adliyeye teslim edildi 

Şehirdeki muhtelif <ıepo ve ardi· 
yelerde gizlenmİf olan manifatura 
C§Yaaının aranmakta olduğunu yaz· 
mıştık. Bu aramalar neticesinde Pa
pazyan isminde birinin ardiyelerinde 
mühim miktarda mal bulunmuştur, 
Papazyan bundan bir müddet evvel 
mağazasını tamamen boşaltmış ve 
elindeki manifaturalan ardiyelere na 
kil ile el altından yüksek fiatla aat
mağa başlamış, mağazaya müracaat 
eden müşterilere de mal kalmadığı 
cevabını vermi~tir. Murakabe teşki
latı memurlarının yaptığı araıtırma
larda 103 top yerli bez, 9 balya 
prostelalık bez, 20 top fanila bulun
muştur. 

Bundan başka evvelce bir haııta
hanc için sipariş edilip de verilme
miş olan 1 O top f ngiliz mah tülbent 
de bu depolarda bulunmuştur. Suç
lu dün adliyeye teslim edilmiştir. 
Araştırmalara devam olunmaktadır. 

Diğer taraftan manifatura ticareti 
yapan Mihran isminde biri, manifa
turacı Ali adında birine bir miktar 
manifatura satmış ve bunun için yüz 
otuz dokuz liralık bir fatura çıknr
mı tır. 

Mihran bu faturadan başka Aliye 
hitaben bir de pusla yazmış ve bun· 
da nıanifntura.daki miktar hilafına 
iki yüz kırk sekiz lira İstemişt ir. 

Ali bu tezkereyi aldıktan sonra 
Fiat murakabe komisyonuna müra-

caat etmiı ve numaralan zapteclilen 
paralarla bir cürmü meşhud tertip 
edilmiştir. Bundan sonra Mihran 
İkinci Asliye Ceza mahkemesin~ ve-

rilm:ştir . .:..· --------

Bir polis memuru bir 
genci boğulmaktan 

kurtardı 
Yerebatande. oturan Raif oğlu Neca

tl lsminde bit genç, arkada.şı Metin ile 
beraber dün akşam üzeri Ahırka.pıdan 
bir sandal alarak Kumkapı açıklarına 
kad:ı.r gttml.şlenUr. Bu sırada denl:lıı 
doğru eğilen Necatı müvazeneslnl kay
bederek düşmüştür. 
Vnkayı sahilden gören Kunıkapı po

lis memurlarından Nlzameddln Du
man derhal bir sandala atlıyarak Na
mık isminde bl.rHe beraber vaka ma
halllne yetlşmlşler ve yüzmek bllmi
yen Necatiyi bof;ulmnk üzere iken kur
tarmışlardır. Neeatlnln ilk tednvlsl de 
sandalda polis memuru tarafından 
yapılmıştır. -----

Bir kedi bir kizi 
bacaklarından isirdı 

Ortaköyde oturan B. Kdzımın kızı 
ı-.ıı: eliihat, dün Sarayburnu gazinosun
da oturma}$tn iken, gazino sahibinin 
krdlsi, bir aralık kw.ın yanma yaklaş
mış ve ansızın bncaklanndım ısırmış

tır. 
İşe el koyan zabıta , kedl~1 ve bayan 

Mel:\h aU müşahede için kuduz hasta
r.esıne yatırmıştır. 

h ~ tır. Cenç . j» an tcsbıt et- O, - yani. ~elecek nesillere ka-
an Veliler ~r er arasında; Or- ı lacak ,aJıeser - mevcud ananenin { 

Sıiaylar di~eJim ta~ Rıfatlar •• Cd&l ölçülerine göre, yahut yeni bir ana
~h'taalaizdirler F: bu ıez11lerde ne tesis ettirecek dört batı mamur-
toırraEJa bir • at yaptıkları, fo- lukta olmalıdır. 
ie henıeın· enstantane teabit etme- Sanatkann cinab» tesbit ettiği 
l<i Y•Pmaf Yor mu~ Yahut bir kro- not defterlerini görmek bizi arbk 
mıdır? Ol a. ~rokı.. hakiki sanat alikadar etmiyor. Hatta bu liübali
deilJ nıid• ~ 0 sa., hır nottan ibaret ce teşhirler cemiyetimizi sinirlen-
alö'I ır · Ona b-'- k d' • O ... -' Yede a J I AKara • ıonra, ırıyor. rııu... ıoğan doğray111ar 
le erneı.:' Y. ar a. hazan da ıeneler- bize seyrettirilmeı\!t. Yemek pipin, 
ı \'erıp okka d"rt .. d' h • • b• !_ı • • a!1at eaerinin • o • ruz U' em ıyı ır ıervıaıe, le.ruz hır sofrada 
mı? o. h . 7 verilrne11 ıcap etmez balkın karı11ma gelain. 

anı (Va - Nü) 

ay k Fiat mürakabe komisyonu\ .. . Zor i~I .. Çünkü kar denen 
Cek ~abılann kar haddini tayin ede· cıvalı termometre aibidir •• , 

mıı bay Amca... ~ 

Bay Amca.ya göre ·-

••• Yerine .•• 

1 
••• Malına ••• 

Yardım teşkilatı 
Beyazid dairesinde lier 

gece nöbetçi doktor, 
hasta nakliye otomobili 

bulunacak 

Belediye Sıhhat i§leri müdürlüğü 
ve ba~hekimliği ile zabıtanın müşte
reken aldığı tedbirle f stanbul cihetin
de, evlerde ô.ni olarak ağır hastalan
ma, yaralanma, doğum ve sair vak· -
alar için küçük te§kilat kurulmuı
tur. 

Bu gibi vak'alar için; iki hasta 
nakliye otomobili ile bir nöbetçi be
lediye hekimi akşam aaııt on yedi· 
den, erte-.. i sabah dokuza kadar Be
yazıt belediye dairesinde bekliye· 
cektir. 

2281 O numaraya telefon edildiği 
zaman nöbetçi hekimi hasta otomo· 
bilile beraber vaka mahalline veya 
hastalann evine kadAr gidecektir. 
Otomobille gelen bu belediye heki· 
mi ilk tedaviyi yapacak, bilahare de 
hastayı veya yaralıyı veya doğur· 
mak üzere olan kadını otomobile 
alarak en yakın hastaneye kadar 
götürecektir. -----

Yeni imar planları 
hazırlanıyor 

Belediye İmar bürosu, Boğaziçi 
Rumellhlsan, Unknpam ve clvarllc 
Sl!ltnnahmed - Sirkeci, İstlklı\1 cadde
si, Samatya, Erenköy, Suadlye ve ch-a
rınm imnr plı\nlannı hllYJrlnmnğa 
başlamıştır. Bu pllmlnr tcşrlnlsnnl 
devresinde Şehir meclisine sevkedlle
cektır. 

Sahlte S 

Yeryüzünde birbirleriyle en iyi 
1reçİnen, aralarında katiyen kavra 
etmiyen. eğer insanların veya vabp 
hayvanların taarruzlarına uğramaz
larsa pek meaud yqayan mablük
lar kimlermiı bilir misiniz? 

Uzun bacaklı ve uzun boyunlu 
zürafa denilen hayvarllar •.• 

Bunların erkekleri dişilerine karşı 
son derece bürmetki.r ve nazikmit
ler. Adeta, hareketleri ile ve hiç ses 
çıkarmadan komplimanlar yaparlar-
1111$· 

Ditilerse erkeklerine nasıl iltifat 
edeceklerini. onlara kar,ı ne derece
de miqfik davranacaklarını bilmez· 
lernüı. Birbirine i.,tk olan çiftler 
daima beraber dolqırlar, gezerlet', 
eğlenirler. Gıdalarını paylqırlar, 
sevişirler, giinlerini gÜn ederlemıP. 

Yalnız çiftler birbirine değil, di
ğer hemcinalerine kartı da pek iyi 
İmi$1er. 

İıin tuhafı bu hayvanların genç 
ve erkek olanlan uzun boyunları ile 
ağaçların tepelerinden kopardık
ları yapraklan kendi yaşlılarına, 
mecalsizlerine ikram etmesini bile 
bilirlermi$ .•• 

Zürafalar arasındaki bu harikula· 
de içtimai nizama ağzımın suyu aldı. 
Ve bunun esrarını dü,ündüm. lşte 
önümde: «ideal bir cemiyeb vardı. 
Bu cemiyet ,üpbe yok ki insan1a
nn kurduklanndan da çok mü
kemmeldi. Acaba zürafaların bd 
tarzda yaşayabilmelerinin sebebi ne 
olsa gerekti? 

Geçen ştün onlara dair okuduğum 
bir eser bu merakımı da gidertti. 

Biz yeryüzü mahlükları içir.de 
yalnız balığın ses çıkannadığını sa
nırız dei(il mi 7 Halbuki ağzından 
«gık!» bile çıkmayan bir cins hay
van daha vannı,... İşte bu zürafa· 
lar! .. Balığın teıekkülah ses çıkar-

' masana miı.nidir. Halbuki zürafanın 
öyle değil... Onun ağzından ses çık
ması İçin her ıeyi tamamdır. Halli 
fazladır bile... Çünkii zürafa avni 
zamanda en uzun dilli hayvandır. 
Dilinin uzunlu~ 45 santimi bulur-

1 
... Adamına göre iner, ~ıkarl .•• 

muş ... 
Buna rağmen, bu yanın metre

ye yaklaşan dili ile zürafa ağır ya· 
ralandığı zaman bile bağınnaz, en 
küçük bir ses çıkannazmıt. Şimdiye 
kadar kimse bu hayvanın ıesini itit
memit ! .. 

İtle 45 santim dilli olan zürafa 
yeryüzünde ıükuhm albn olduğuml 
tam minaaiyle anlayan yegane mah
IUktur. Ve :unnederim ki onlar ara
larında da onun İçin iyi R'eçiniyor
lar ••• 

lnaanlann tabiaten. etraflann.. 
dalö batka mablUklardan alınacak 
ne çok dersleri var! •• 

Hikmet Feridun Ea 

Eakiıehir halkevi Cemal 
Nadir'in eserlerinden 

bir sergi açıyor 
F.sklşehlr Halkevl, karlkatümt\mis 

Cemal Nadlr'ln eserl~rinden mürek
kep bir sergi açmnya knrar vernıtşttr. 
Sergi ağustos ayı içinde açılacaktı. 

İstanbula bir Siam ticaret 
heyeti geldi 

Suriye ve Basra yolunun n.çılmaaın
dan sonm şart memleketlerl lle olan 
tıcaretlmlzde bariz bir inkişafın bn§la
dığı görülmü.ştUr. Memlcttcthnlzden 
b:ı.zı mnllar mübayaa etmek üzere tıo 
k~lden mürekkep bir Slam ticaret he
yeti de şehrbnlze gclm.lştlr. Bu heyeı 
fı.zıı.sı Türkiye ile karşılıklı ticaretin 
arttınlması için, memlcketlın!Me all
kndnr makamlarla bazı temaslar ya
pacaktır. 

Çocuk kampları 
kapatıldı 

Şchrlmb;ln muhtelif yerlerinde açı
lan çocuk kampları dün akşam kapan. 
mıştır. Ka.mnlara 401 çocuk ~tırak et
mı.ştır. Yapılan umumt muayene nct1-
ces1nde, çoeuklnnn kamplardan gentf 
mikyasta ıstıtade ettikleri anla.şılmıt
tır. 

\ 

B. A. - Meramın elinden bir şey 
'kurtulmaz bayım, amma yalllız ka
nn değil, kar edenlerin de biraz 
hadleri bildirilmelil ••• 



Hollywood' da kimse kim
seye yardım etmez, hitıra 

diye bir şey de yoktur 

Mahkeme, bazi noktala
rin lktisad Veki.letinC:len 
sorulmasına karar verdi 

Mülga Denizhank erkanının, Sat
,-e binasının aabn alınması i§inden 
dolayı yapılmakta olan muhakeme
leri hakkında dün Birinci Ağır Ceza
da karar -veziJmesi mukarrerdi. Celse 
açıldıkt.Mı 90ara reil B. Bürhaned
din; mahkeme katibine; mahkeme
nin ekseriyetle ittihaz etmiş olduğu 
ıu karan dilde ettir.nllttir: 

-7-

Samimi bir icki düsmanınd . ' 
hürmeti - Mürtekip bir 

ki/erciye verdiği ders _..,, 
"Pejmürde 
iki ihtivarı 

kıyafetli, baatonlarına dayanarak yürüyen 
g6sterdi: Gril fith ve Mack Sen net dedi!,, 

cDenizbanlc kanununun uçuncü 
maddesinde: cBanka uhdesinde bu
lundurduğu hizmetleri iktisat Velıi· 
Jetinden alacağı direktiflere ıöre if.., 
eder> deniJmeaine •e Satye binası· 
ıısı satın alınmasında da böyle di
rektif almağa ihtiyaç bulunduğu hal
de ahnmamı' olduğu iddia olunma
sına ve buna karıı bir malzeme de
posu ııabn alınmasında Vekaletten 
direktif almağa lüzum bulunmamak
la beraber bu mÜt'aadenin İstanbul 
limanının iman hakkındaki beş se
nelik planda ve Yusuf Ziya Öni~ 
müdafaasında mevzuubahs Vekiller 
Heyetince bu hususta müsaade ve
rilmiı olduğu rnüdafaaten zilcredil
meeine göre Satye binasının Denir
bank tarafından sabn alınmasında 
Denizhank kanununun üçüncü mad
desine tevf.kan iktisat Vekaletin· 
den tahsisen V<!' hu iı için aynca di
re!:tif alınmasma ihtiyaç olup olma
dığının ve hu müsaadenin müdafaa 
edildiği gibi Vekiller heyetince tas
>'ip edilen beş senelik planda mev· 
cut ve onda mündemiç bulunup bu
lunmadığının iktisat Vekaletinden 
tahkiki ve bu iş için müddeiumumi
liğe icap eden müzekkerenin yazıl
masına ekseriyetle karar verildi.> 

Halam merhume Zeyneb hanmun yeslz blr adam de~ildi. Bil ~ 11 
ztftl Vehbi bey merhum, (Baremi ıe- nma göre muaşeret kaide~--11.r:. 
rlf) müdürü iken ~e vefat son derece riayet ederdL ~....-' 
edince halam d& İsta.nbula dönmii.§ ve derler! Süleyman paşayı ~I 
on seneden fazla bir ayrılıktan aonra Taşlıcaya gt-len İzzet beY ~~i 
babamı görmet Ye bizlerle tanışrnat (8ellml i.zut Sedesin .,aba5l r!J~' 
üzere Te.$ıcaya gelınlştı. Medlneden yade severek ona Mm derece; f:t'..J 
Ist.a.nbula ft Tqlıcaya kadar uzanan mit. Parlste tahsil edc11 btııl1'.ı# 
bu yolculukta Vehbi beyin eaı adam- münevver zatın ahliikl 111e lf. ~ 
lanndan Hacı Musa efendi halama re- günlere~ nğzından düşürmetıl ,...., 
fakat etmiljti. pederini ziyaret için T~ııca~i)JI 

- J2-
Hollywood yeni bir ıehircfü. Da

ına tahtası gibi ınurabbalaıa ayrıl· 
mıştır. Birbirine müvazi on iki bul· 
yan vardır. Sunset bulvan burası· 
nın bel kcr:ıiğidir. En mühimmi 
Vir.es Street olan birçok sokaklar 
bu bulnrı kateder. Fakat bütün 
Hollywood bundan ibarettir. Ne 
bir abide., ne de güzel bir meydan 
vardır!... Heykellerin yerini •İnema 
iliınİJ\. ı kaplar. 

Hacı Musa erendi, İ.stanl>ulda yetiş- Süleymnn paşa ınerhumun • ib 
mlş, payıt:ıht halkının a.dab ve mua- Ju genç erkamharb z:ı;biti ,.ı 
şeret kaJdelerlne intibak etm.lş sakin, Hail beyin (şimdi emekli gene , 
halftk, çelebi bir adamdı. Uzun yıllar lil Sedes> nezaketine, kibnrh~ 
Vehbi beyin maJyctinde bulunın~. tun olmuş, hatta Süleyman ti 
Medinede iş, güç sahibi olmu.ş, Vehbi humu da bu bakımdan hıır.trC 
beyln ölümünden sonra da çok dindar rik etmişti. ~ 
bir zat olduğundan halamı Taşlıc:ıya Ata efendi, bu lkl l!:ıyrnet~ 
getirip bıraktıktan sonra tekrar Me- rin mezlyetıcrlnl o k:ıdar ın 'il 
dl.neye dönmcl:e ve orada k.alma.ğa ka- karşılamıştı ki, birkaç yıl sonra 11 'il rar vermişti. Medlnedeld memurlar İzzet beyin genç yaşında JlnYaeııı 

J-follywood yüksekçe binaları, ka
labalık ackı.ldan, mağazaları, tram
yaylan iJ. bir şehre benzer. Bever· 
ley J lills, Parisin Boulogne armanı 
gihı sakin bir köıedir. Her tarafta 
•illalar gÖZ.! çarpar. Bunu geçince 
önünüze çıkan Sanla Monica yeni- Ma.ry Pickford'un evi 
den şehre hen;ı;er. Fakat nereye gi-1 div• d __ , _ _ x d 

- o zamanki usule göre ilmiye sını- ettiği haberi, ona büyük bir el ı"" 
fına mensup olmasalar bile - sank, mlştl: Ata gibl sert huylu ,,e !1 tııı!: cübbe giymek mecburiyetinde idiler. katı yürekli bir adamın ızzet d• , 
Hacı Musa efendi de - esasen sank- humun ölüm haberi knrşıs:n ysAI_ 
h olmadığı halde - yıllardnnbert Me- yük valdemle bcarber - goz "P 
dlnedcki kıyafetini muhafaza ederek tüğünii bugiin ham hntuıaı:ı:ııı ~ 
Tashcaya ıtelmiştl. Musa efendiden sonra beş. rıı 

derseniz gidiniz takip etiğiniz hep :c;n. gın .. en 111&.1:) 111&. jJ:'rayŞaı le-
Sunsd bulvı rıdır. Ati'?11ege meıc urGaobal r H. b r o, 

H b .. ·· ti ti Garl>o, SbeaMr, e, ep um, 
emen . ~t~n tanınmılş aB s er Crawford lıer hafta numaralarını 

~c.verlbe! ~~.~lls d~b"do.turuıHar. •-~rfastaı değistirirler. Bu değiıiklikten yal· 
fırın ır ıı;;oy gı ı ır. er .... a • • ı_ b d d·ı· 

·ıı· J •• ··ı·· y 1_ 1 nız DflfTJY&t ıeflen na er ar e ı ır. 
vı a ar goru ur. a;ı; aıı;ıam an • L d ) '-!) ·· ı ki · · k lla _ '- Herkes, hatta en yaıun ost ar ın e gom e erının o nnı aıvayarıu; . • l 
b h el · · - ·· · k 1 b k llu vasıta ıl., telefon eder er. a ç erının onune ıa em e a p o-
nuşanlar hep sinema aleminin en Telefon namaralanrun sık sık de
meshur simalarıdır: Montgomery, ği§meai bir ticarete yol açmşıhr. 
Fai~banb, Muni, Gable ve saire... Numarayi öirenenler bunu hususi 

Saçlannı tararken prkı aöyliyen, acentelCTe 50 - 100 dolara satarlar. 

pencereden pencereye görÜ§en, Villalarda liareket 
ayaklarında teılikle köpeklerini Yıldızların villalannda. daima az 

çok hareket Tardır. Yalnıa bunlar· 
dan bir tanesi daima her tarafı ka
pah, seuizdir. Bu $ar1onun köşkü
dür. Beverley Hilla'in yukarısında 
da muazzam 'bir yiJJa göze çarpar. 
Burası uzan müddet iyi geç.inme 
timsali addedilen Mary Pickford ile 
Oouglu Fairbanksm (Pickfair) 
admı verC:likleri köşktür. Doug!aıı 

«ezdirmeğe çıkaran kadınlar da 
Stnnwik. Crawford, Dunne., Lom
bard' dır. 

Telefon numaralari 
Biraz uzakta, Büyük Okyanus aa· 

lailindm San ta Monica' da diğer 
~ldızlann evleri ııralanır. Telefon 
kitaı:;lannda yıldızlann aumaralan 
yo'lı:tur. Fa'lı:at lıaJlc bunu ~bu~ öğ-

, 

7 Ağustosta 
Milli Piyango lstanbulda 
çekiliyor. Büyük ikramiye 
(20.000) liradır 
7. Ağustos tarihini hatınruzdan çıkarmayınız. 7 Ağustos 

talih serveti, refahı lstanbulda Taksim meydanında talihliler 
arasında taksim edecektir. Sizin de bu talihliler arasmda bu· 
Junrniyacağmızı Jdm iddin edebilir. 

İki liralık tam biletle veyahut bir liralık yarını biletle 
sansının bir deneyiniz. Büyük ikramiye (20.000) lira<lır. Bun
dan başka iki tane (J0.000) lirahk, dört tane (5.000) liralık, 
kırk tane (2.COO) liralık, lork tane (1.000) liralık, seksen tane 
(500) liralık. dört;);iz tane (100) liralık, dörtyüz tane (50) 
liralık ikranıiyc ''ardır. 

Şuna dikkat ediniz ki isabet nisbeti yüzde 21 den de biraz 
fazladır. 

Bu cekilişte (4S0.000) lira ikramiye dağıtılacaktır. , 
w Sinrma ılünyn•ının }ıkırmıyacak ikisan'at abidesi 

Lugün L AL E SiNEMASINDA ' 
ı mürtesnn film birden: 

kansından ayrıldıktan soora köşkü 
P.idcfo:cr ~ hırafmıştı. Şimdi bura
da Mary Pickford oturuyor. 

Hollywood' da başlıca lokantalar, 
barlar hep Sunset bulvan üzerinde 
ve IJc,verley Hilllin medhalinde
dir. 

Roost.vel•, Beverlcy Wilshire, 
Beverley Hills Hotel gibi büyük 
oteller de bu civardadır. 

Hollywood' da her §ey o kadar 
dağmı~trr ki bir taraftan bir tarafa 
gitmek için behemehal otomobile 
ihtiyaç vardır. Taksi pelt azdır. Bu 
sebeple hemen herkes bir otomobil 
tedarik etmiştir. Kadınlar, çocuk
lar, ihtiyarlar da dahil olmak üzere 
ik: ki§iye bir otomobil düıer. 

Sunset bulvarının uzunluğu 40 
kilometredi:. Los Angelea ıchri bu 
suretle bir rekor yapmııtır. Bu bul
var üzerinde meyva, sebze pazarları 
da vardır. 

İki ihtiyar 
Bir gün Hollywood bulvarında bir 

tanıdıkla yürüyorduk. Birdenbire 
yanımdaki koluma dokundu, önü
müzde siden iki kiıiyi İ§aret etti. 
ikisi de ihtiyardı. bastonlarına da
y~.nıyorlardı. Bir.iai kısa boylu zayıf, 
ötekisi uzun boylu idi_ Baılarında 
birer baar f&pka, sırtlarında rengi 
aolmut siyah birer ceket vardı. Ar
lcadaflm lru!aiıma fısıldadı: 

- Bu;ılar •İnemanın ealti emek
dandır]a ... Bir zamanlar çok zengin
diler, bugün bq paralan yoktur. 
Kendilerbe birer bardak bira veya 
birer kahve i'lı:ram edersek memnun 
olacaklardır Fakat bugünkü düı
müt 1.allerini pek yaltından görme· 
mele için buna cesaret edemiyorum. 

- Acab" bunlara yardım etmi
yorlar mı) 

- Burada kimse kimseye yardım 
etmez. Habra diye bir teY yoktur. 

- Ba iki kitinin isimkri nedir} 
- Mack Sen net ve Criffıth 1 

MEVLOD 
Çot sevgili muhterem refika! haya

tımın, muazacz annem1zln irtilınllnln 
kırkıncı gününe tesadüf eden temmu
mn 31 mel perşembe günü ~le nama
zından ."1nra saat ikide BeYoğlunda 
Parmakk.apıda Ağacamllnde ruhuna 
ithaf edilmek üzere Mevlüdü Nebevi 
okunacaktır. Akraba ve dootlann, se
ven ve dlleycnJerfn te,rtnerf rica 
olunur. 

i. Raif Somersan, Zerin S. Güttl, 
Dr. Suad GüttJ 

Mevlôdu Nebevi 
Firuz Sunteklnln refikası ve Galib 

Azını Sandalcı ile Kudret Azmi San
dalcının hemşireleri Münire Sunteki
nln ruhuna ithaf edilmek üzere nğus
tosun 1 inci cuma gunü B<'yoğlunda 
Ağncamlinde cuma nnm::ı.zını mütea
kib saat üçte Mcvlüdü şerif kıraat ct
tirlleceğlnden akraba ve dostıanınızın 
ve arzu eden zevatın bu toplantıya 
iştirakleri rica olunur. 

Muhakemeye yirmi be, ağustos 
pa;ı;artesi şaat on dörtte tekrar de
vam edilecektir. 

Musa efendi, Tnşlıcada kaldığı dahn Taşlıcnda kalan halanı, ıı t 
müddetçe bizim evde Ata efendinin tanbuln. dönmek istiyordu Atıı0 odasında misafir edllml§ti. Biribirlne halamı Istnnbul;ı göti.irecektl~e 
tamamilc zıd iki mlzacta olan bu iki senedenbcrl Istımbulu sli ıeY!I 
şahsiyetin bir odada yatıp kalkmıı.sı Yedi sene evvel sarayın n -tt 
t'Sasen doğru değildi. Nctektm Musa yaptığı takibat - Süleyman r
eten<ii lçln evvela müstakil bir oda rafından nkim bımkıldığı l!i~ıır 
nyrılmış, takat Atanın şiddetli itirazı tanbula gitmesinde bir mal 
üzerine bundan vaz geç!Jınlşti. Atn kalmamıştı. Zaten o, bu k'1b11 ~ d' 
efendinin iddiasına göce kendisi bir lerc ehemmiyet veren bir ınsnJl btr 

KOÇOK HABERLER misafiri nf,rırlayacak, ıstirahntını te- ğ!ldl. Ata efendi, halaml:ı bCf~ :..ı. 
mln edecek kadar - kendi tablrl:n- tanbula gelmiş, fakat TaşlıcJl ~:1'"'· 
ce - ıunıur görmüş. bir adamdı! Mu- h:ıl donmektensc bir mü:ldet ~il 

'ft Son günlerde bazı gazino ve bah- sa efendiye ayn b!r oda fuhsls edil- d:ı. kalmağı tercih etmişti. Zil ul 
çe sahiplerinin tarifelerine zam yap- mest, ona karŞı bir hakaretti. O, bu sıralarda mazulen İstımbuldıt b 
tıklarındruı şlkft.yet edilmiştir. Beledi- hakarete tahammül edemez, derhal amcam Tahsin paşa d:l pek t 
ye riyaseti nlfiltadarlara bir tamım evi terkederdl. sevdiği Ata efendinin bir mfıddıC 
göndcnnlşUr. Tarifesine bu şeklide Atanın bu şiddetli protestosu üzeri- dinde knlmnsmı istiyordu. JI. 
kıcndillklerlnden zam yapan gazino ve ne Musa efendi için başka blr oda ha- Ata efendi, sırası geldiği ,_s' 
eğlence yerleri hakkında şiddetli takl- zırlanmaktan vaz geçllmiştl. Filhakl- - bilaistlsn::ı - herkese karşı 'dl':" 
bat yapılacaktır. ka Ata, kendi oda misafirini son dere- :;etle mukabele etmekten Qf}dıl ı?.h * Edlrnekapı ile Topknpı arasında- ce izaz etmeğe çalışıyordu. Ancak o, halde, en ağır muamelelere , ııı 
ki asfalt yolun tenvirine karar veril- ilk gece Musa efendiyi de - itina lle k. !sn bile, Tahsin paşa merhUfll rtııı 
mlştir. Belediye rlya.~tl bu hususta hazırladığı - çlllngir sofrasına davet I lak bir itaatla ve hürnıctla :'1~u e 
Elektrik id::ı.resile temaslara başlamı!}- etmiş, fakat muhatabının şiddetli ve Binaenaleyh paşmn her tur rı ,.ı ..a 

nefretli reddi Ü7.erine misafirin henüz Ata Jçin derhal ıra edllcock e ~ IJll"' 

~ k -~ * Boğaz.içinde Nazife isminde bir daha ilk ak.ŞQm içkiye karşı nazlandı- addes bir vazıte idi. Onun dl ,.._ 
ğına ve mliraUlk ettiğine za.hip olmuş- karşı bu rabıtası çok samimi 1 ıv~ 

kıza tasallfıttan suçlu olarak birinci tu: Ata Pfendi hoş fıkralar anlatan, sulda vali iken onu himaye e ,..,r, 61* 
ağırceza mahkemesinde muhakeme b ka d ilk l ~hl ..,.. 
edilen Ömer isminde birinin muhake- nüktell sözler ı:öyleyen ve çok zarl! a~ genç ve e an ı oı:; j.s 1 meal, dün bitmiş ve mahkeme kendisi- görünen Musa efendinin içkiyi atzına beyi kendisine emanet eder<'!ısr ıı 
nl Qç .~ne altı ay müddetle ağır ha......, koymadığını havsala.c;ı alamıyordu. bula yollayan Tahsin p:ışa; "ttl Ç! 

""" Atanın düşüncesine göre böyle olmasa c:ok muhterem bir mevcudiYC ,;c:J"' 
mahküm eylemiştir. bile, Taşlıca gibl kışı çot, cakşamcı.- kı.. Atanın en haı»as taraflarııı .... ı; * Toptapıda oturan Fazıl, Sabri ve lan bol bir muhitte Mu.sa efendiyi 1 ri de kendi menll1Aine güvenııert 111'Jtl
Şlnasl, bir alacak meselesinden kavga •Çakıştırmağa• alı.,tıracaktı. Fakat kayıt.sız ve şartsız ltlmad ı,c .. ıeı\ıet 
etmişler, Sabri, Fazılı yumrukla vur- Musa efendinin bildiğinden ~a.şamıya- Bu ltlbarle paşanın arzu Te enıl111 di
malc suretUe yaralamıştır. Polis, kav- cak surette aıı:ım ve ısrarı, Atayı bu yapmıyruılann en büyük düşııt11 6' 
g:ıcılan sulh ceza mahkemesine ver- fikirden vaz geçlnni~tl. Blr iki akşam- Ata efenciinln istanbula gcllPıı ,.J 
mlştır. !ık bir tecrübeden sonra Ata rahatsız nmcamın teveccüh ve 1!Ufc.tın!l 1r~ * Dün Eminönü mmtaka.sında ya- etmemek üzere - artık misatlrlniıı har olmao;ı. paşanın diğer nd:ııı td"ril_ 
pılan zabıtal belediye kontrolunda on yanında rakı lçmemeğe başlamı.ş, her hiç de memnun etmemişti. ez -,,, 
beş esnaftan belediye cezaaı alınmış, gece erkenden eve gelert oda arkada- bunların başında kllerci BaP~ııjiıl 
tramvaylar yürürken inip biıııen beş şını yalnız bırakm:ımağa çalışmıştı. !mlunuyordu. Bayram. aslen set:~ 
kişi cezaya çarptırılmış, Bunlrdan baş- Musa fendi merhumun bir aylık Taşlı- bir çingene ailesine ınensuptu. fı ıl ıt' 
ka muhtelit esnaftan on be§ gıda nü- en. ikameti müddetince Atanrn bir gün da ~ok yaşlı olan Bayram, çok ze t!1 
munesl a.lmarak t.a.hlll lçln klmyaha- bile meyhaneye giderek kafadarlarlJe kına has blr kablllyeUc kurn:ıı 1' 
neye gönderllm~-tir. buluştuğu vati değildi. O, ay&k üstün- aeamdı. Daha çocuk yaşında l~ııl" * İnhtsarlar idarC61, teşkilatta de gizllce rakısını atrştınr, Musa efen- na valiliği zamnında Mlthnt l""rlJ' 
mevcud olan münhaller için yeniden dl merhumun rahaLsız olmaması için hizmetine glnni.ş, sonra da ırı "J 
10 memur almağa karar vermf4tlr. :eu- atzında karanfi çiğner, hatU muha- Adliye Nazın Abdürrahmaıı P8-)iıj· 
nun için bir imtihan yapılacaktır. tabının ka!"şısında sigara bile içmez- intisap etmişti. Amcam Bayrant1 ~ 

dl. hat. ve Abdürrahman paşaların rı~ 
İngilizce öğretmenlerine 

kura 
ingilm::e öğretmenlerine Jnglllzce 

metod ötrdmek mabadilc Gala.tasa.
ray lisesinde açılmasına karar verilen 
kurs dün açılmıştır. Dersler profesör 
Hanley tarafından verllmektedlr. 
Kurs ıo gün devam edecektir. 

Anadolu ajansı İstanbul 
merkezine bir mütercim, 

bir daktilo alınacak 
Anadolu ajansı İstanbul merkezinde 

çalışmak üure: 
1 - Türkçe ve frnnsı.zc::ıya hakklle 

vakıf bir mütercime, 2 - Türkr.eyi 
süratu ve doğru yazar bir daktiloya 
Jhtlyaı; vardır. Ajansın Ankara cadde
sindeki dairesine her gün mi.iraca.at 
<'dilmesi. 

MEVLUT 

Ata, misafire hürmet bakımından metlerinde çahşırken tanıdıfl ~ 
bu kadarla da kalmanuttı; artık Mu- Bağdatta nıektupcu bulunurkts' td';.
.sa efendinin bütün hulaslle gayet din- Abdürrahman paşadan rica ~ 
dar ve haklk.t bir mtislüman olduğuna kendi hizmetine almı.,tı. BU ,ıı dr' 
kanaat getirmişti. O halde böyle bir Bayram, 1293 tarihlndenberi antc:11 
misafiri tamamlle ağırlamak lazımdı. yanından ayrılmamıştı. , 
Bu ltlbarle Ata, sa.bahlan henüz ka- Bayram ağa, kilercillkte bil~ p' 
ranlık iken uyanıyor, oda arkada§ını mahir ve çok terbiyeli bir uşatt · rJ1 
uya.ndırmamak üzere sesmzce dışanya kat 0 nisbette de mürai ve sr~!~ ~
ç~klyor, sabah namazı için Mu.-;a. efen- adamdı. zevke, eğlenceye düŞİu,d 
dınln abdc.~. suyunu bl.zuıt ısıtıyordu. duğundan paşanın p:ı.rasını .sarf~ll~ 
Musa erendı de Atanın bu hareketle- ken merhcmctsizce davranacaıt ;si 
rlnden çok memnun oluyor, ancak müsrifti. Halbuki pek neclb ve 5ıJI' 
k_endlsl için rahat.sız olmamasını çok ruhlu olan Ata, Bayramın ı.srııf v~1#,• rıca ettiği halde - ltiyadlanndan ve fstlmallerlnl amcama karşı nt!ed ~ 
zevklerinde!?- fedakarlık edecek dere- bir Jhanct telakki ediyordu. O, şııJ'' 
ccde - hurmetkfır davranan Ata B;ıyramla mücadele etmeğe, l>U ~ 
e!cndlyt kendisine hizmet etmekten mm yolsuzlukl:ınna nihayet verı11 
vaz geçiremiyordu. Blriblrlerlne karşı ı:arar vennlştı. rrr'' 
nykın mizac ve tabiatta olan bu iki Bayram, Ata gibi bir adıınıJ:ı ıı d~' 
adam, şimdi blrlbirlerlnln en samimi ~amıyacağı, günün birinde c ı 1 

dostu olmuşlardı. yak ylylp bir tarnrıııın klrıl:ı 
111 

1e 
Musa erendi, Taşlıc:ı.dn fazla kala- tilmcz değlldi. Onun için p"ş:ıfl 

madı, biran evvel Medlneye donmek ev llnlkının kC'ndi hakkındaki Z 
için sabırsız davranıyordu. Ata, ınisa- Jnımı tashih etmek ve bu suretle (J 
fJrlni kasaba hududundan teşyi etme- nın. aleyl1lndckl teşebbüslcrlııl fı '/' 

Pa§abahçt- fınnı sahihi lsmnil dl, yo!dn, belki eşkıya tarafından ta.- duşurmek lsti,>ordu. Çünkü Atll· (jl' 
l laydan.ı ölümünün elli ikisine t~a- n:-ru7~ uğrar düşüncesile, onu ilk ııl- ramın Beyoğlu hlemlcrlnde p:ı.I· ıf.l' 
düf eden J ağustos pazar günü I mendıfe~ ~t~syo~u 01~11 "Mltrovlça'ya ğlnl ileri sürerek sullstlmaııcrl c r·l' 
E .·· S , .. ·r· d M 1• d kadar goturup donmuştu. Ata gibi tında p:ış:uıın nnzan dl~katiııl ıııı 

) up u -n caınıı şen ın c ev u u seraznd ruhlu ve ele nvuca sıgm-ayan b t ğ b • t Atn r ncıııı .eıı 
Ş ·f k v d k h "h · e mc e aş.nmış ı. c e t 
erı o unacagın an a ra a ve 1 - bir a~amın bu bir ayrılık hareketi, rl- lddlalannı bilfiil çünitmck L' rW 

van:"lın teşriflerini dileriz. yakar olınıyan hallere karşı duyduğu n:ı.yrnm da !;imdi elini, eteğini r: 

O. . L u·· M Ailesi namına yeğeni hayranlıktı. Velev ki muhatabının mi- hntt<>n çe.kmlş gözüküyor, bMlll1 

Fatihte fınncı Fahri zacını kendi düşüncesine aykırı bulsa derten kaldırmıyordu ı ı- .rll' 
Bursa Vefik p .... ., hastanesi sertabibi bile .. Ata efendi, tok sôzlfi, asabi, hld- Atn efendi, Bayramın bu riY\ı ııJ 

-.- detll, kuvvet ve cesaretine gtlvenen ğına oon derece hiddetıcnm!ştJ. d<t' 
ve tanınmış rönt.gen mütehassısıan- M evlat bir adam 01makıa beraber r.ok nazik, bir elin nmc:ım. cvın _ etr!lr1 ıııt 
mızdnn doktor bay Cevat Tahsin Pek- çok klb::ır, çok terbiyeli insanlara ela siz - teratasında otururken :aıl),. ıt~' 
Sl!n'un kızı ve Ankaradn. Bilat Akba'- Elazığ an barı sahiplerinden mer-

1 
m~rtundu. Kendisi Jstanbuldn uzun r~ ğırmı", fakat bahçede bu :>rnJıro 11111 

nın baldızı bayan Necla Pcksun henüz hum Remzi Ergüderin ruhu için muddet bulunduğundan ve içtimai sr- mnzln meşgul olan Bayram. P tııl' 
genç yaşındayken duçar olduğu hasta- 3 ağustos 94 1 pazar günii öğle na- 1 ,·iyesi de yiıksck bir aileye mensup ol- se ıcnmeslne cevap \ermcnıl.,ti ' 
lıkta.n, bütün fhtlmamlara z:t-m~n, mazını müteakip Bağdad caddesi 1 duğunda~. haleti ruhlyeslndeki bu çe- nız beş vakitte değil, hemen l• •1' 

1- ~~.~,~~ M!~~~lar 112 ~'~ !~~~ .. ~:1a~~.::r 
kurtulamıyarak dün hayata gozlcrıni .. . . .. .. ı tin teznhurlcrc rağmen - kendinden attc SC'crndedcn ayrılmayan :a:ıY• • ııı1 
kapamıştır. Cenazesi dünkü ça1'amba uz~rındekı Erenkoy_ camıınde kıraat ı yıiksck mevkide ve yaşta olanlara 

1 
bl! sük(ıtuna kızan Ata, d 0 rl• 

1 

günü Knracaahmettckl aile makbere- e~ılece~ ol~n. mevlude arzu edenle- da - ço~ hünnetki\r davranmakta 'nsl ndamı kucnklamış vr: 
sine defnedılmL,tır. Allah rahmet ey- nn te,nf1erı rıca olunur. 1 gayet tltızdl. Bu itibarle merlmm, kn-ı 

4 
a"'' 

lesin. Merhumun eşi ve oğullan b~dayı ruhuna rağmen, hiç de terbi- (Devamı sahife 7 sütun 



Kitap sevenler 
M uhtercm dostum Bürhan Toprak galiba sekiz sene kn-

11 .-... -. • 

B. Eden avam kamara· 
aında mühim bir nutuk 

.söyledi 

~gop ve ransız 

nta dar evvel İstanbulda bir «Kitap sevenler cemiyetin kur-
w Ya teşebbüs etmişti. Bu teşebbüsün akim kalması ve bir daha 

a1;7.a alı.nmaınası da gösteriyor ki ~ehrimizde kitap se\·cnlerin 
:sı hı~ cemiyetin idare heyeti sandalyalarını dolduracak ''e 

• a btr heyeti umumiye toplantısı vücude getinneğe yetttek 
tnıkdarda değildir. 

ı~nknt buna bakarak kitabt ldt.aptan başka bir şey olarak 

ııJaponyadn devlet adam1an 
bulunmndığına veyahud bunlann 

gözlerinin kör olduğuna inan-

Fransız kültürüne açılan kapılar - Matmazel Mars'm cenaze töreni· ince 
yaşmak yasaktır • Gedikpaşa tiyatrosu V. Hugo'ddan J. Mari'ye Güllü 

Agop mahdud bir zümreyi avutmuştur 

Ya.zan: SELAMI iZZET, 
mam. Bu ze\•atın vakit g~çmeden Uzun ıene1er fngiltere ve Fransa• 
düşünmelerini temenni ederim.n da e1çilik etmiş olan Rc§id papnın se~cnl rin mevcud olmadığını ileri sürmek yanlış olur. Bir takım 

:un~"ebetıerlc içlerine girdiğim şatafatlı evlerin hemen he~n-
tae :tına ile cildleruniş, iyi bakımlı, hem de imla mikdarda ki· 
~p 8 knrşılaşnn mdır. LA.kin çoğu yerde salona zinet veren bir 

cl
!ti olmak vntlfesile mükelld tutulmuştular 'l'ozlannı almak 

ldle • · • ' tnh . rını yıpranmaktan konımak için emirlerine hizmetçi1er 

kültür sahumda Fransaya meyledi· 
Londra 30 (A.A.) _Avam Ka- ıi kendi irade ve isteğiyle olmuş bir 

maraslflda uzak şark hakkında yeni §ey değildir. Fransızca 1 7 40 dan
haberler '\'eren B. Eden Vichy bükü- beri lstanbula rahat giriyor, reaya ' 

okullanna yerle§İyor, bütün memle. 

lk~sıs edlinıişti. Sakin dunıslanndn açılıp okunmadıkJnnndan 
§ nyct eden bir hal vardı. 

Ban evlerde ise kitaplar iş görüyordu. Bir evde misafir odası-
nın povraza bakan p · · · ·· ..r.. • • • •

1 
• • enccresı ıçen az ruz6 .r gırsm dıye iki kalın 

cı dle tutturuımu hı. Aynı c\·de bir tnvla partisine başlanacnğı 

metinin Japonlara biri Camren kör- ıl 
fe-zinde, digv eri Saigon' da olmak lcetteki reaya muhitlerine yay ıyor· 

du. Bunun için de; pek tabii ola-
üzere iki deniz üssü He Hindiçininin l d 

rak : :i!anbuld< sahne may ana çı· cenubunda sekiz hava üssü terket-
kar çıkmaz, Fransızca eserler de 

miş olduğunun, şimdi öğıoenildiğini 
kendini gösterdi; Ermeniler.in Er-

söylemie. ve "'' sözleri iliive etmiıtir: E 
.... ,..- menice oynadıkları e5erlcr gibi, r-Mcclis, ıimdiden Malayada alın-

) h k menilerin Türkçe oynadıkları eser• 
~~ll b0:;de':~:~r~al~=b:~:~:1 ~z:~:; ler de Fransızcadan tercüme edili· 

H 11 yor, Fransız eserleri sahnede kök-
isteyecektir. Amerikanın ve o an- leşiyordu. Padi~aha Jngilterenin 
da ve İngiltere hükumetinin ittihaz 
etmiş oldukları mukabil iktisadi ted- c Dizbağı> nişanını vermesini hoş 

ıd v görmiyen Fransa, siyasi ve ticari birlerin hepinizce malum o ugunu ] Tamimat devrinde Fran u. tiyntrosu 

~nınn divan üz,.rine düz oturnnynn kutu, bir kanadı altımı kü
k~p:~neden ince bir kitap nlınıp yerleşt.irilerek tesviye edildi. Baş
r· tr ~erde evin genç hanınunın tırnaklannı bir kitap üzrinde 
c lllt>lhnek adeti imiş. Bu hususta Jmcasile pek iyi anlnstıldannı 
:ıır~d:ın fnrkcttinı. Kısa boylu hizmetçi kadın yüksek bir dola
i ~ ust katında duran iskambil kağıdlarile fiş ı...-utusunu almak 
ın beyin ·ı 

zannederim. Gazeteler, bu tedbirler- güçlükler knrşmnda bin bir tür Ü 

den bahsettı·ıer. 2S tenımuzda Ja- politika ile Türkiyeye girmeğe çalı· 11 d d" D k 1· Eld d rosunun §öhreti di ere cstan c ı· e ora ge mce: e mevcu 
pon matlubatı ingiltere hükumeti trı· şırlten maarif kapıları kendisine ar· len Güllü Agobun halka tiyatro malumata r,ör" 1871 aene1erinde cild, • emn e, ayakJannın altına kütüphaneden dört kalın 

Jugat yerleştirerek işini gönlü. rafından bloke edl.ldi. Bütün domin• dınn kadar açılmıştı. L 1 • . 1 b"l..ı'w• d "ld·v• G d"k . A L_ 

Yonıarda. lllıO. dı"stand~, Burma ve Moliere, V. Hugo, A. Dumas, ıı.Ü türünü aşı aya ı aıgıne, enı ıgı e ı pa:a tıyatrosu vrupa sanrıc· 
la Sıcnktan bunalan tazelere yelpazelik eden öyle nefis kftap
r ra rn la~mıdır ki okunmalnn güzel başlann içine daha farla 

" ve jddia edildiği kadar halka tiyatro leri derecesindedir. 
ı Raci.ne, BuHon münevvere hitap et· 
ngiliz müstemlekelerinde de bu veç- dinlemek ve seyretmek zevkini ver· Bu malumatın sıhhatine inanmak 

hile hareket edilmiş veya süratle edi- meğe, Xavier de Montepain bgi~i diğine ve Fransa tiyatro kültürünü kolay değildir. Ben 1904, 1905 sc· 
lecektir. Gayemiz, artık Japon tica- müellifleri halkı oyalamağa ça 3 ı- hnkkiyle memleketimize aoktuğuna nelerinde Mınakyanın salonu mü-erahlık verebilirdi. 

tutsı!~akat bütiiıı bu kitaplar zinet eşyası olarak, yahud pencere 
Jl4l%e nln.r, tavla 1.es\·iye etsinler, basamak vazifesi görsünler, yel
s ·· ye~ınc kullanılsmJar diye mi satın ahnmışlar? diyecek-.iniz. 
~~Phcsız hayır! Onlar hakiki bir kit.1p sever tarnfındnn, teker 

reti.ne, Japonlaıın ynpncakları hı"çbı"r yordu. Faltat her şeye rağmen Fran- k .. .. . . 1 •• 1 b"ld•V • " inanma guçtur. vazı ÇlZgı er goz a a ı ıgıne uzun 
işe müsaadesiz para yatırmamaktır. sa Öbize tamamiyle giremiyordu. 2 nci Abdülhamid tahta çıktık· gösteren boyalı perde önünde oy-

z Türk muhitleri çok geri idi. Çin hükumetinin talebi üzerine tnn sonra 1876 da Türk • Rus mu- nadığını hatırlarım. Halbuki düz 
Çin matlubatı da bloke edilecektir. Pariste 184 7 yılında u.hne aanatkii· harebesinden evvel lord Salisburi' - müvnzi çizgilerle seyircilerin g(izlc
Bunun sebebi İşgal altındaki Çin'e n bayan Marsın cenazesi muhtc- nin Gedikpa~ tiyatrosunu bilhassa rini aldatmak usulünü 1 728 de 1tn1-

aıt::lno~:s:;ıar diye ~ve taşınmış, ancak vefatından sonra el 
J • u unıp her ışe koşu lan becerikli hizmetkarlar dere
cesınc indin1mişlcrdi. 

u. ermayelerı"n gı"tmA•ı"ne ma·nı" olmak- ıem bir törenle kaldırılmıctı: cMat· k . . b d ·ı •. yan tk• S d . 1 h t , ~ " • görme ı.steyıp, ura a ven en uç sana ·ar crvan onı ıs n c • 
mazel Mars'ın cenazesine gittim . . . tır, çünkü bu sermayeler, oradan temsilde Osmanlı sarayı erkaniyle mış, makaralı dekorları, kmksız 

Jnponyaya kaçınlacnktır. Fazla ola- Yanıma birknç vair geldi. Joseph birlikte hazır bulunarak, Türldyedc düz çizgi perspektivinden kurtar· 
rak Çin jktisndiyatının yükü hafifle- Autran, Adolphe Dumas, Auguste tiyatro sanatının gördüğü terakk.i ve mıştı. Servandoni'nin perdelerinde 
yecektir. Çünkü Tchang-Kai-Shek Maquet etrafımı sardılar. tekamüle şaşmış [3) o1masında şa ı- müccsse.n dekor perspektivi vardı, teslf~yle zannediyorum ki bu nevi kitap sevenlerden bir cemiyet 

"'!: 
1 ıne knlkılsn ilza listesini pek kısa bir zrunan zarfında kapat

mak nıet:buriycti lıasıJ olacaktır. 
hu""ku·metı" bu sermayelerden m::cte· Aleksnndre Dumas dn oğlu ile ya- J k b" k B . M h b··ı·· 1· d 1 1· - aca ır şey yo tur. u tıyatro ı· sn ı.e o um u, uvar ı, pencere ı 

fit olnbilecektir. Nihayet Warrant'- nımıza geldi. Halk onu lrnbank sırlı Mustafa Fazıl paşa gibi bir mil- imiş gibi görünürdü. 

Şevket Rado ıar da Japon d~nı"z hatlarından g~r·ı snçlarından tanıyor, adı ağızdan ağı· d . 1 ,_ 1 Ab- B d 1 k . 
~ ~ yonerin yar ımıy e ıı;uru muştu. u P.er e el· mına yan tıyatrosu· 

alınacaktır. za dolarıyordu. Saat bire doğru ta· d l . . • 1885 d k J • k ü iız.ızm tıyatroyu yançızmcaıne na en ço sonra ge mış o:ı, 
but kiliseden çıktı, herkes de çıktı... A 

Şunu da haber vereyim ki, Tok- Konuşuluyordu: c- Frederick • rağmen Ii paşa Güllü Agobu hi· bu perdeleri Gi.illü Agobun tatbik 
yodaki lngiliz sefiri, Hindistan Bir· Lemaitre' e bak, Clarisse Miroy ko- maye ediyordu. 1842 dcnberi Is- et.-ni;ı olmıısı çok şüphelidir. 
manya ve Japonya arasında mer'i luna girmiş _ Rachel"in kolunda t.uıbula gelip gitmiş olan ecnebi Gedikpaşa sahnesi hakkında mnlu
olan 191 l tarihli ticaret muahede- da madam Doche var _ Kadınlar truplar, bilhassa operalar dekor ve mat veren doktor Rıfat bey de: 
namesini ve bu munhedeye merbut da vu: Madam Volnys, madam mizansen örnekleri göstermi~lcr, bir ,Bu sahnede top arabaları vaıdı, 
bütün mukaveleleri feshetmi~tir. Ka- Guyon, Rose Chcri _ işte Dejazet, şeyler öğretmişlerdi. Şa'bedebaz tahtadan mı, kağıddan mı idi bil-

K nada ile Yeni Zelanda Japonya ile k l k h l şaklabanlıklanndan başk.a bir şey mem> diyor. Tahtadan olınnclığı olay Y'"•r pe genç deği artı , bu a i onu 
_..., ' L b f' d t tı" d"I · bı"r mevcut muahedenamelerı"nı· feshet· go""rcmı"yeccgvı·nı' ••nan lord avuç do- da muhakkaktır. Tahtayı sahneye r· k aotı-. a: ıcr en er P e 1 mış dü~ündürse gerektir. Arltamız sıra -

ur yazısının bir ı"yı"lı" gVı• de '··azı ba•lı:;ını sökebilmek i.-in mişlcrdir. lusu para sarfedilerek yapılmış olan 1887 de Fransız tiyatro adamı h fi · v • -.. on tane kadar araba geliyordu, bir 
ar erın ayrı ayn yazılmll!ında mutlaka hecelemek lazımdır. fngiltere ile Japonya arasındaki k b d d k . ) d y bir tiyatro binasına girince pek tabii Antoine soktu, bizde ilkönce buııu 

en retrefı"l lı:clı"melerı" ,_ ·ı d - ' 'I 1 ld .. aç ara a a a a tns er var ı. a· 1 k F k E'- ') . h kk. 1 a• h . E v 1 t tb"l- tt" ve k 1 01 e oğru r- a bu1ı:.i hiz, mümkün o ugu münasebatın bu §ekli almış olması· ya yürüyenler on bin kişi vardı. o ııra §aımııtır. a at ıuem erın, a ıy e ınu ıın rtugru a 1 e 1
• 

A 0 ay okutahilmeırindedir. Jı:adar çok vatanda~•. kolay okut- na teessüf ederim, fakat bu, bizim Yol da iki sıralı halk ile dolmuı- Namık Kemal'lerin, Ebuu.iya Tev· Bundan en,.vel 1827 de Avrupa 

1 
rap harfleriyle yazılan keli- mak durumunda bir milletiz. lcusurumuz değildir. (Alltışlar). tu. [ I J > fik'Jerin, Şemseddin ~mi'lerin, sahnelerinde kesme mukavva dekor 

hlto e höyl J d w • • k · O J 1 Ahm- .ı Mı'tat'ların ı"dare etti<.i bu kullanılmı.+ı. Bilhas5a opera sahne-e o ma ıgı ıçın e serı- •• z ·· f apon ar 1-e d'I · · b · · 1 1 3 S eo ., ,,. ya 1 k ÇU.Z U su ç.•• ··., n 1 erının çem er ıçt- stanbulda ise na51 Üocü e- k G J Yan ış o unur veya hir 0 t.una· ne alınnıakta old ki d .k. d ,_ tiyatTo külti~r bakımından bize ne !erinde lcullan~an bu de orlon ii -
lllc.zdı. Hele ı_ • 11·..- • iL 17 ya:ında bir çocuk imam ni- · u arın an ıı ayet lim: cNisa tayfasının pazar • açı-. getirmiştir} . . lü Agop tatbik etmiı o1acaktır. 
d .. aanat .. ar e enn yaz· edıyorlardı, halbuki tecavu""zlerı" ı"le k '- ı l d"kl . k zıp 1 1 
ıgı yazıl.ır b"" •· d v . lahiyle evli oldugvu kızın burnunu ren ..:race ere gez 1 erıne> 1 Muhsin Ertu~rul, Güllü A:;op re· Fakat bütün o yapı mı" o an 

• utun egerıne ve tehlikeli ıurette tehdit etmekte ol- • it d" ., ., " 
nefasetin v kesmiş. açık renk fcraceyı yasa e ıyorsa, pertüarında dram, lı:omedi, operet tcYler gÖsteritten ibaret kalmış, Giil· 

e ragmen, okunması bir duldan komşu milletleri gitgide m"•· Tanzım" atta da: cKadınlar ba•larına 
muarnma h il" b 13u, hem evli çoculc, hem imam ··d f h "Y " olarak her ,eyin mevcud olduğunu, lü Acop ile arkadaılan lr.onuştuk-
ıerd·ı. a ıne enziyttı eser- ru mu B aa aline sokmagv a sebebi· mu""na • ebetıı"ız •eltilde •eyler giyerek nikahı, hem de burun kesmek gibi I k ~ " " Güllü repertüanna nazaran bugün· lan Türkçe ile münevverleri tiynt· 

B yet ''eren er, endileridirler. ve gayet ı·nce Y"•maldar tutunarak C::.-L d ki 1 u escrlcrd _ı·rı l üç türlü ıuçu bir yerde toplıyan ..,, lı:ü ~·i• tiyatrosu repertüarının ro an uza aotıııp zgr a orte oyu· 
'u""p) • • e c.ıı er ayın ann Japonyada devlet adamları bu· arık •açık nezmelerine> kızılıp bu k ld 1 M h ' it • 1 hd d 1 " er zab t h b · b" f k h " "' ., fa ir o ugwunu söy er. u sinın nuna sev etm .. er ve ma u >İr 
1 ınc gırer, kefler cimlerin ı a a er• ıze şu ı rayı a- l d l d"l . • . .,, 
11arnını del " I tırlattı: unma ığına veyahut bunların göz· gibilerin jurna e 1 mem 19tenıyor- dindeki vcsikalan göremeden, a~ zümreyi de ancak avutmuşlarclır. 
t • ·r ıp geçer, vav ar üstüıı- lerinin kör olmuş olması.ıa iaana· dil ( 2 J ca'- Gcdikpa•a tiyatrosunda Mo· e~1~m·ı t _ ··t 5-..ıeı " v ıstı ~dilir sinler mimlerin kuy- cFi tarihinde Romnyaya bir · JL ,.. ~~ az.... eu 
ruuuııu testerelerdil.. heyt• gitrni~ l!tikbal, merasim, mam. Japonyanın mukadderatını el- J~.e Fransa ile Türkiye arasında Jiere, V. Hugo. A Dumu oynandı· 

Onları k k d ziyar~t derken sıra ziyafete ve terinde tutmakta olan siyaset adam· içtimai hayAt ve zihniyt-t bu halde iını biliyoruz. Bunlardan eonra Gül- [1] V. H ul'O. Choaes Vues. 1847. 
d 

0 uma a yazmak ka- "h it !arının vakit geçmeden bu hususta iken Gedikpaoa tiyatrosu açıldı Te fü Agobun, l...esage'ı, Marivoux"yu, [2] y .-..:... .. ttan beri ...... 1 dilı'· ar cü· b" nı ayet arşılıklı nutuklara gel- -·--·- ,. ..... 
Bu · ı. sanat ve ihtisas işiydi. · H teemmülde bulunmalannı temenna sahnede Türkçe C!erler oynanmağa Beaumarchaiı'yi bırakıp Jule Ma- miz. Dr. R•- Ö z.d en . Tanzimat. seb.- t k mış. eyel arasında kültürıüzlü- _ ... 
L 11 ıı. P en o uyup yazmak, 1 ederim > 1 basladı - d"" · t" tr '- - da d ı • • -"'d ,e_L 882 u 11ın le 1 ğiy e meşhur, fakat talakatiyle · , .. .. · . . .. , n ye uımca1, ıya o aanaaın e· mcı ıı:u • ..-a: . 
Ve • r o l\yca eremediği bir itim b" Avam Kamarasında butun fırka- Türk f.y•trosu tanbınde muhım nildiii k · dar büyüle it göremediği- [ 3 ] Refik Alamet. Yakın çağlar... 

ır. an sırn olara'- kalmı•tı. tanınmıJ ır zat hemen .ayağa H N le il d v 1' it ~ ,, lı:.alkmıt: !arın ariciye azırının u an ıgı bir yer if&al eden Gedikpaf& tiyat· ne delilde. da Türlı: tiyatrosu. Sala: 27. 
ur harfler· b ·· ı··· ·· "d lisanı ta.av jp etmektf' olduklarını J •· ==-=-=---==--==--==ı-==m:mı:::::a-=ı:::a==-==-===--==================-==-==========:ııımıll!' dığj ir" d" ," . 1 u guç ugu gı er- - Mukaddes Roma iml'Ulra· 

ol ,,ın ır ıı:ı memlekete faydalı ,,,,_ ponyaya bildirmesi } lariciye Nazırı· 1 ı 
ta~~:~tu!. Fakat bazı garabet me. torluğu ., . na ta1ep edilmiştir. B. Eden, bu va· Günün Ansiklopediıi 
i ' d ı c.lerde bu ya~ da aa.deli· Diye söze başlamış. Daha lafa zifeyi maalmemnuniye lngiliL sefiri· _____________ .. 

'~il;: çılı:ıp ~armalcanşılc, acayip haşlark'!Sl lı:ırılan bu muazzam ne tevdi edeceği cevabında bulun- J • • 
harf) r

1 
almaga başlamııtr. Eski pot, heyet erkanını fena halde t•- muştur. llOmlT 

. ere lt.vha yazmalı: :zevkinin ıırtmı,. YanındRki .zat hemen ha- B. Eden' den ,.ittihaz edilıni~ ted- SO\·yet _ Alınan harbi dolayı.slle 
ga:'·ı Yazı üstünde tecellisi, eskisi tibin eteğini çekip: birlerin Amerikan, lngiliz n Hol- Jitomlr'ln lsnıl geçnıete başladı. Bu 
ı 1 ortny,. sanat şah~erleri çı· - Yanlış söyledin yanlı§!.. di· landa petrol kumpanyalarının Ja- f('hr:ln Leh dilinde ianl Zlt.omierıa'dir. 
'"ıtrrna t .. I f ld ) 1 ) . in it 11 d T""h ev üze r...... ;oy c dursun, bir takım yt: ıı.ı amış pon ara petro verme erıne manı Dnlepr' o arın an """r -
:r uıunç, eciş bücüş gnribeler çıka- Hatip: _ Düzeltsene yahu ı.. olabilip olnmıyacağı sorulmuştur. B. rinde bulunur. Yüz bine ya.kın nUfu-
ıyor. dt'yince öteki: Eden, ~öyle cevap vermi~tir: su vardır. Ahallslnin bir kısmı orto-
M~eı· lr ""b"k •Alınan tedbirler, bu hükumetle- doks, diğer kısmı kat.olikt.ir. Bu tehir, 

Lrle a u ı ve fantezi harf- - } langi birini düzelteyim bi- l'fmaldekl ormanlık saha Ue cenupta-
rc ya ) l d d re Japonya ile olan bütiin mali mu- " - ind _. ld • zı mış yazı ar buna bir ra er, emiş, evvela burası mu- kl Step sahasının hududu uzer e 
•uısa ir B le d ameleleri mutlak surette kontrol et- k "d" 1( ) · u yazılarda R elerle a dea değil. ikincisi Roma de- ıtibldlr. Snnavl mer e21 ır. 

d 
arı, D lerle O lan biribirin· ğil. üçüncüsü imparatorluk de- mek hakkını ~ermektedir, bu me-

en ctyı d k v ·ı yanda ticari i;ılcre para yatırmak d3 
d . r etme mümkün değil· gı i .. > 1 

ır. Bir mc k v d k" vardır. hükumet erjn müsaadeleri e>l-
t :stik ya cmun apagın n ı ar· Mahkemenin bu üç suçtan han- maksizin Japonyaya bir ;ıey satıla-
"'ak _ zın .. ın ne olduğunu anla- gi birini cczalandıraca;.ı meraka v "b" d b 
... g t F "' mıync•gı gı ı on an İr şey de sa..-

•••uı:1111~; ;~r. antezi hevesiyle değer doğrusu!.. tın alınamıyacaktır. 
n111111111111111111111111111111c1111111111111111111111111111u111 Jngilıere hükumeti, harp gayretini 

~:o ~~~~~ ~~~~I ~=~~~:t;:::t;ç::mda:
5

~~:~~~~:;: 
~>~~ 0 0 0 0 i lerde ~ulun~~nktır. Birkaç zaman· 

_ _ • danberı fngılızler, Japonlara petrol 
1J' vermemişlerdir. 

C U ga.ıİstanda ekrrek beyazlaşıyor Mebuslara verilen şifahi ve tahri-
nuı .. a t ri birer nota, kendilerine Hindiçini 

tııekte rı .anda, .§lmdıye k:ıd:ır yen- dokh>rdan reçete almadan herkes sa- ccnubundaki deniz üsle · · J _ 
ı ı olan k;ırış~ esmer ekmek iyi- tın nlabll~cktir. Sotya del':lnnenlcrl , . ~ının . ~pon 
noç~~ı~ur. Ihracr.t müdurü Monço safi buğdav unu övütnıcğe başlamış- lnr .nrafından ışgal cdılmcsının ve 
b\ı ~r n cazetelc"re beyanatına göre, ıardır. • onların 1940 eylülünde Çindeki se· 
l'knı... tad~n 1Ub~ren Sofyad!l bu~day Cenubi Bulga rlstanda ctn lıasa.d ve ferleri menfaatine Hindiçininin §.İ · 
ıııılar~t çıkanıncnttır. Ayni surcUe fı· harman dolayı:>ile yakında snfi buğdny malinde bazı ilctisadi ve askeri 

da eıkanJ::ın beyaz ekmeği de, ekmeği çıkarılncaktır. mcnfantlcr koparmak suretile ba§lı· == yan hareketlerinin mabadi olduğu· 
Fransada iki hava 

generali tevkif edildi 
n~ü . V· h .n 30 (A.A.) - (A. F. !.) 

~ ıc Y den bildirildiğine göre hava 
d ~c.rnllcr ınden Baston ile Cochet, 
tiki c.au}\e' e knrşı sempati izhar et• 
d' ctınden üolayı tevkif edilmişler-

ır. 

Cenubi Çin' de kolera 
Tokyo 30 (AA.) - (0. F. 1.) 

Cer.ubi Çiıfde ve Şanghoyda Kolera 
vakaları zuhur etmiştir. Şanghaydn 

!llcaklar yüzünden müstevli hastalık

lar pek ziyade artmıştır. Tokyo' da 
J 64 aalgııı hastalık vakası olmuatuı. 

nu bildirmektedir. 
Bundan sonra mayıs itilafı akte• 

dilmiştir ki bu sayede Hindiçini 
mahsulutının mühim bir kısmını elde 
etmiş oluyorlardı. Bu mahsulat me
yanıne. pirincin, kauçuğun, dökme 
demirin, manganezin, kalayın, nnti· 
muanın ve kromun en büyük kısmı 
dahildir.> 

Boğazı geçme 
müsabakası 

.Jeyoilu HaJkevinden: 
1 - Evimiz Spor §Uhesi, 3 ağus

tos 941 pazar günü saat 13 de baş
lamak üzere Boğazı geçme müsaba
kası tertip etmiştir. 

2 - Mfü.abakaya iştirak etmek 
isteyen amatör yüzücülerin mezkur 
sün saat 12, 3l' da Bebekte Galata
saray ldübü de:ıizcilik şubesinde bu
lunmalan rica olunur. 

3 - Birinci, ikinci ve üçüncülüğü 
kazanan müsabıklara madalya ve
rilecektir. 

Boğaziçi Gençlik klübünden: 
Kongreye davet: 26/7/041 cumnrtcsl 

günü ekseriyet olmadığındn.n 2/8/ 941 
cnmnrtesı s:ıat 20,30 da son kongremi
zi yapnca~ızdan bütün fiz:ıLı.nn bu
lunması rlt".a olunur. * Fencrbnhçe gençlik kulübünden : 
Fcnerbahçc Gençlik kulübünün 22 ha
ziran 1941 tarihinde toplanan umumt 
heyet içtımıunın llçüncü celsesi 3 
nıtnstos 19"1 ta.rlblne milsn.dlf pazar 
günü saat 10 da yapılacağından muh
terem lr.anın Leşrinerl bilha.'ISa rica 
olunur. 

Merzifon Qüzelleşiyor 

l 

Merzifon hükü met caddesi 

l\Jerzifon (Ak.~m> - Merzifon, Tn- tlril!JllŞ ve su Jhtlyneı temin edilmfş. .. 
§nD dtıjp etelkcrlnc yaslo.nnu.ş, bnvası, tir. imar için bfiyük faaliyet sartcdill
suyu güzel, etrafı b~lık, txıhçcllk bir yor. C:ı.ddeler J)!lrkeyc tahvil cdilmek
kns:ıbadır. Bu linv:ılidc toprak çok tedlr. Genç knymnknm Şevket Eker 
mfinbıtt1r. Buğday, arpa, fasulye bol büyük fanllvetıe çnlısmakt:ıdır. 
yotlşlr. Afyonculuk da çok ilerlemlş· A 
Ur. Kfiltür hnrcketı cnnbdır. Merkez- parhmanlarda sığınak 
do dört ilk, bir ortnokul vardıt. ~asrafıni kim verecek?, 

Mcrzifonda dokumacılık çok ilerle-
miştir. Hnlkm. ço~ bu işle me,ınuldür. Istanbul vllftyeU aprutunanlnrda 
Merzifon dokumaları Anadolunun her inşa olunıın siper s~aklnrın bcdt>l
ta't'afınn sevkedlllr. Bazı müesseselerin Jetinin klrncıla.r tarafından mı, yok :ı. 

npnrtımnn sahipleri tnrnfındnn mı 
yi}zk!l"ce tezgahlan vardır. 194-0 sene- verllcceğinl Dahlllye Vckliletinden 
ııtnde bir Dokumacılnr koopera.Uti tcş- ı>ormu~tur. Vekfılct, verdiği ccvaptn, 
kll edUmlştlr. Kooperotıfln yüz elliye bu sıf:ınl\k 1n.,., 0 tınn. nlt mnsrntlnrın 
ynkın lı.z:ı.sı vardır. ...-

ap:ırtıman sahipleri tarafından tediye 
Burada halkın bfiyük bir kısmı d:ı olunmrun lfızım geldiğini, fakat npnr

ooğcıbkln meşguldür. Şekerpare adlı tımanm lçlnde alınacak umumi 1to
blr şarop dn ynpılmaktndır. Bu yıl runmn tedbirleri masrofınm kiracılar 
üzüm ve meyva ~k bereketlldlr. tarafından tcsvlYesi lcab ettiğini bl.l-

Ka3abayn eon zamanlarda bol su ge- dlrmlştlr. 



AKŞAM 

BEN M .? 1 • r#ltilUlMJ~--fflfil KONUŞAN MUMYAL -
Genç kadın önden yürüyoi:du .. Er- HattA tuhaf şey_. Vedada öyle gel-

kek blrnz arkasından ilerliyordu. Işln- eli ki bu karşısındaki güzel kadın yaşı
d~ p~ln. ihtiyar garson onları gazi- m - pek çok kimselerin aksine - bü
nonun en derinliklerinde büyük blr yüterek söylüyordu. Lfı.kln onun bu 
ağacın gölgesine oturttu. Uzakta şeb.- jestl de erkeğln alfı.lrosını arttınnı.ştı. 
rtn sllueU ..• As!nlttan geçen otomobil- Şlmdl bu ayni ağacın gölgesinde otur
ler .. kurşun gibi ağır bir sıcak.. duğu kadını çok daha dik.kate değer 

Futbolcuların klüp değiştirmesine 
müsaade edilmiyecek 

Heyecan içinde ldller. İlk: defa biri- buluyordu. Futbolcu alış verişine nihayet ver- nezareti altın<:la yapılacak olan yüz· 
blrlerile buluşuyorlardı. Kendllerine, lJirdcnb'.re aklına uzun bir seyahat· mek ve bu suretle profesyonelliğin me talimleri jçin icap eden program 
oyle gellyordu kl, etraflarındaki yüz- tP. tanıştığı bir Amerikalı gazetecinin ıerce ağacın her dalında, her yapra- sözleri geldi. önüne geçmek üzere şehrimiz birinci Bölge Müdürlüğünce hazırlanmak.-
ğın yanında birer insan gözti asılıdır. Bu Amerikalı gazeteci Holllvuddan küme ldüplerinin aralarında bir an- tadır. Mükelleflerin yüzme talimleri· 
ve bu milyonlarca gôz onların üstüne dönüyordu ve oradaki muhiti çok iyi la§ma yaptıklarını ve bu iş İçin ha- ni yapacağı sahalan tesbit etmek 
çevrilmiştir. tanıyordu. Bir gün ono. şunl:ın anlat- zırladıkları cicil talimatnamesi pro· üzere İstanbul Beden Terbiyesi Mü-

Vedııd genç kadının yüzüne bakar- mıştı: jc..Jinin Beden Terbiyesi Umum Mü- dürü B. Feridun dün su sporları aja-
ken şimdiye kadar gözlere dair söy- - Mny West adında.ki sinem.::. artisti- düdüğüne gönderildiğini evvelce nı ile birlikte Kumkapı ile Samatya 
lenmiş bir çok şeyler hatırına geliyor- nl bilirsiniz değil mi? Bütün dünya g::ı.- bildirmiştik. arasındaki sahada tetkikatta bulun-
du. zetelerlnde bu kadının çok yaşlı oldu-

İşte kendisinın çok sevdiği Mevlı\na ğunu belki okumuşsunuzdur. Güzel ar- Haber aldığımıza g~re Umum muştur. 
Celfı.lejdinl Rumiden bir göz tar!Ci: tıst de yaşı sorulduğu zaman büyük Müdürlük tarafından da yeniden bir Boğaziçi kupası 
ııSenln gözünün bin türlü sihri var- bl::- rakam söylüyordu. Halbuki M:ı.y tescil talimatnamesi hazırlanmakta Her sene tekrarlanmakta olan 
dır• West hiç de bu kadar ya.şlı değildir. olduğundan gerek Umum Müdürlü· (Boğaziçi kupası) tenis .-ıüsabaka· 

Sanki bu söz: karşısındaki kadının Fakn.t bütün diğer artistler yaşlarını ğün. ve gerekse şehrimizde toplanan 
gözleri için söylenml.ştl. Ve sanki yüz- eksiltirken, onun fazl:ı.l(UJtırması ismi k h l lan bu sene 7 ağustosta başlıyacak 

• !erce sene evvel Celaleddin Rumi bu etrafında büyük bir al:lka, he:yoecan ve lü~ mura _has ~rının hazırlad~ğı bu ve 1 O ağustosta nihayet bulacaktır. 
proıeler telıf edılecek ve son hır tet- B · · b 'I' b l h genç kadının, Nıi.zanın gözleri önünde merak uyandırmıştır. DenUcbillr ki, k'k , . . u mevsımın en eı ı aş ı spor a· 

bunları düşünmüştü. May West binlerce erkeğin kalbine 1 ten geçırıldık.ten sonra eylülde ' reketlerinden biri olan bu müsaba-
Evet onun gözlerinin, Mevllmnnın yaşını olduğundan büyük söylemek toplanmatıı mukarrer Umum Müdür. kalar Ankara İzmir ve şehrimiz.in 

dediği gibi bin türlü sihri vardı. Göz 6Uretile girmiştir. Bu suretle bütün l~k. merke~ iatiş~re heyetinin tasdi· en yül:sek tenisçilerini bir araya top-
bebekierlnln hareketi, sağa, sola, ya- gözleri üı.erine çevlrmeğe muvaffak kine arzed1lecektır. l v 'b" · l 
na bilhassa yukarıya do,.,.ru bakışla- olmuştur.• ' B" • · k .. ·· 1 · ıyacagı gı 1 tt:nı.s sporunu seven eT 

e; ırıncı ume klup erı arasında ya- · · k l"t · ··k k h' ·· d 1 
nnda blle başka bl:: çeklclllk (!Öze Vedad şlmdl, Amerikalı gazetecinin 1 1 ıçın a ı esı yu se ır muca e eye 
çarpıyordu. bu sözlerlln düşünürken Nnzana bakı- ~ı ~n an aşmaya göre 25 t~mmuz ta. zemin teşkil edecektir. 

Vedad onun oturduklan nğacın yap- yor ve gülümsüyordu Onun yüzünde rıhıınden sonra anla~mada ımzası bu- Tokatliyan kortlarında yapılacak 
raklnrına bakarken göz bebeklerinin ne samimi, ne doğru bir ifade vardı. lunan ldüplerin sprocuları hiçbir su· olan bu müsabakalarda bilhassa An
ha!lfçe yukarıya kayışını pek cazibeli Bulundukiıırı bahçe kalal:ıalıkla.şma- retle yekdiğerine nakil edi.le~~ye- kara ile İzmir tenisçilerTıin İstanbul· 
buluyordu ve istiyordu ki, Naz~n bu ğa b(UJlnmıştı. Kalktılar. Blriblrlerln- cek ve futbolcuların fena hır ıtıya· lu tenisçiler karşısında alacağı neti
h:-reketlnl mütemadiyen takrnrlasın.~ den aynldıktıın sonra erkek şunları dının bu suretle önüne geçilmiş ola· celer merakla beklenmektedir. An· 

Erkek sonra Nedimin: düşünüyordu. Birçok genç ve gü- caktır. k · k b k k 
.. Henuz nerkl.s mestinde buyi hnb zel kadınlar tanırdı. Bir macera arn- S 1 .. v• • • ara tenıs ta ımı u sene ço uv· 

kokar• mış olsaydı, bunladıın biri hnttfl bir- porcu alr bolge degıştırmış ol- vetiidir diğer taraftan İzmirliler ara-

M h 1 d B d kls k 1 
salar dahi stanbula avdclterinde yi· d d• 1 k t" · · d · b. 

ısraını atır a ı. ura ıı ner , açı le arolarındn pekfilı\ blrşeyler k' ki.. . . . sın a a mem e e ımızın aıma ı· 
göz makamında kullanılmıştı Ve şnir r:eçeblllrdl. Halbuki başının içini ısrar- ne es 1 uplerıne gırmck mecburı- rinci planda gelen oyuncuları bulun
sevgll!slne: cHala mahmur g(Szlerinde 1.:ı Nazan dolduruyordu. Miitemadlycn yetinde kalacaklardır. Bu talimatı maktadır. Müsabakalnnn bu yüzden 
uyku kokusu var .. • diyordu. onu di.işünmek artık kendisi için bir ihltıl .'.:den klüp~er disiplin ve sprot· çok alaka göreceği tahmin edilmek· 

\'edad içinden ({eski şairler hülyalı, ihtiyaç haline girmişti. menlıge mugnyır hareket etmiş ad- tedir. 
snrhoş gozleri nerkise benzetmekle ne Daha tuhafı asık olduğu zaman dcd'le k h ı · ·1 • ı re ceza eyet erıne verı e· Yelken ve ku··rek 
gi;zel bir teşbih yapmışlar!. .. • diye mı- kendini budalalaşmış bu!urdu. Bu se- ceklerdir. 
rıldandı fer de öyle olmuştu. " b k I Kavgalı maç tahkı.katı musa a a arı 
Nıhnyet oscar Wlldc .rüya dolu göz- Bu kadının kendisini bu kadar çek- t 

ter .. ta.birini dı.işündü. Şlmdl içlerine meslnin sebeplerini nnyordu. Türkiye futbol birinciliği fmal ma· stanbul su sporları ajanlığı tarafın· 
baktığı bu gozler de öyle idi. Rüya ue Aklına cBen mı güzelim? .. O boya .. • çında zuhur eden müessif hadise dan tertip edilen yelken ve kürek 
dopdolu ldllrr. Ve ne rüyalar. ne taUı sözlle, yaş meselesi geldi. hakkındaki tahkikat Beden Terbiye- müsabakal~:ına. bu hafta c~mart~si 
rüyalarla ... Vedad kendi kendıne: «Göz Bütun bu gibi şeylerle Nazan diğer si Umum Müdürlüğü tarafından de· ve pazar gu:ılerı devam edılecektır. 
saltanatı denilen ~y bu olsa gerek ... , bazı kadınlardan ne kadar ayrılıyordu. rinleştirilmektedir. Maç hakem·ı Yu- Cumattesi günü Moda koyunda yel-
dedi. Aklına bir fllezofun: .sanatkar ve ka-dın teferrüd etmesini. bliyük kütleler- ııuf Aysal ile Futbol Federasyonunun ken müsabakaları, pazar günü de 

Nihayet yavaş yavaş etrn!takl dekor 
onlara emniyet venneğe b::ı.şlrunıştı. 
C-nrsonun getirdiği -blralan içtikten 
sonra bıraz açılır gibi oldular. 

Vedııd kırık, dokuk kelimelerle ona 
hayranlıklarını anlatmart:ı, çalışıyor, 
güzelliğinden bahsediyordu. 

Nazan bir aralık cevap verdi : 
-- Ben mi güzel? ... Belki öyle görü

nüyor ... Fakat siz bu görünüşe alda
nac!lk kadar snr mısınız?_. 

Erkek şaşırmıştı, sordu: 
- Nasıl? .•. Anlıyamadım_. 
- Öyle ya, belki karşınızdaki çehre-

yi biraz güzel buluyorsunuzdur ... Fa
kat bu pek aldatıcı birşıeydlr .. 

- Af!ederslnlz, h6.la anlıyamadım ... 
- Öyle ya, bu sadece, basit bir boya 

güzelliğinden ibarettir... inanmayınız 
siz bu güzelliğe_. Gözüniııoe o kadar 
şiir!! ve güzel görünen şey benden bir 
pzrç..'l değil ... Bu tesiri yapan boyadır. 

Bir kere yüzüMü ıl'.k bir su ile yıka
sanız sözlerimin doğru olduğunu pek 
nln anlarsınız ... Emin olunuz bendeki 
sadece boyadan ibaret bir güzellik ... 

Vedad derin bir şaşkınlık içinde onu 
dinliyordu. Muhakkak ki NA.zan t:ı.ma
mlle mübalı\ga ediyordu. Çünkü :vüzü
niin bütün hatları çok muntazamdı. 
Ve onun boyasız da son derece güzel 
olduğuna şüphe yoktu. Lı\kln bu esna
da Nazan gürelllği ile övi.inen birçok 
kadınlardan ne kadar daha samlml, 
daha cana yakındı. Ve bllhassa onlar
dan ne derece başka !dl. Birçokları her 
vesllede gü1..ellğlni etrafa hls.scttlrme
ğe çalışırken o: •Benimki mi? diyor
du, sadece boya!. .. İşte bu kadar ... • 
Konuşmaları devam etti. Şlmdl yaş-

tan b:ıhset.meğe başlamışlardı . 
Nazan gülümsedi: 
- Ben, dedi, tmnam 32 yaşındayım! 
Erkek: gene r.özlerinl hayretle ona 

çevirdi. Çünkü .ı:öyledlğinden çok da
ha küçük gö.:;teriyordu. O dt\ bir çokla-

den ayrılfasını hiç değilse başka türlü vermiş olduğu raporlardan sonra Bcykozda kürek yarışları yapılacak-
görünmeslnl bllmell! .. • SÖ'ZÜ geldi. gerek Cençlerbirliği ve gerekse Be· 1 tır. 
Doğru idi. NtLzan o filero!un SÖ'Zle- şiktaslı futbolcuların ifadelerinin Bu seferki yelken yarışları bütün 

rindeki hikmeti çok iyi kavramıştı... alın~asına karar verilmiştir amatörlere açık olduğundan her ne-
Ve bu bambaşka tipi ile kenidni ve- Beşiktaşlı futbolcuların .ifadeleri 1 vi yelken teknesi iştirak edecektir. 

dada ne çabuk sevdirmişti. Ee€e ... Er- .. ehrimiz Bölge Ceza Heyeti tarafın- Yarışlara saat 1 5 de başlanacaktır. 
keklerin sanılmlyete ihtiyaçtan vardır. ~ B k d I k ı k k 
Kusura bakılmaz! ... dan istinabe suretile alınacak ve ey oz a yapı aca 0 an Üre 

Hikmet Feridun Es merkez Ceza Heyetine gönderile- yarışları saat 1 3 de başlıyacak ve 
cektir. Bütün vesaik 'Ve ifadeler müptedi, kıdemli ve bayanlar olmak 
merkez Ceza Heyetinde toplandık- üzer~ Üç ımıf kürekçi yarışlara gire· YENİ NEŞRİYAT: 

Gasson külliyatından: 

Çok ve çabuk para 
kazanma yolları 

Bu kital:ıı okumak, yalnız l.ş adam
lan için değil, herkese faydalıdır. 
Fiatı: 35 kuruştur. satış merkezi: 
{Anadolu Türk Kitap Depon) dar. 
-llHll ............ ftHlffl•tll•llltllllfll'11tt .... HllUltllln" 

IRADYOI 
Burünkü program 

12,33 Saz eserleri, 12,45 Ajans ha
berleri, 13,00 Hatlf türküler, 13,15 Ka
rışık program Pl. 

18,03 Radyo caz ve tango orkestrası, 
18,30 Sert>es 10 dak.lka, 18,40 Piyasa 
şarkılan, 19,00 Derdleşme saati, 19,15 
Radyo caz ve tango orkestrası, 19,30 
Ajans haberleri, 19,45 Yurttan BCSler, 
20,15 Radyo gazetesi, 20,45 Fasıl heye
ti, 21,00 Zira.at Takvimi ve Toprak 
mahsulleri borsasl, 21.10 Fasıl heyeti 
programının devamı, 21.25 SanatkAr
lanmm konuşuyor, 21,40 Opera musi
k.isl pl. 22,30 Af nns haberleri, 22,45 
Cazband CPU. 

ı atast.os cuma sabahı 
7,33 Hnflf parçalar Pl. 7,45 Ajans ha

berleri, 8,00 Ham parçalar programı
nın devamı Pl., 8,30 Evin saati. 

ta b .. .f h4 d' . k. cek.tır. n sonra u muesıı a ıserun ara-
n verilecek ve cezalar tayin edile· Y elker. yarularının prpı sınıfın-
rek alakadarlara tebliğ edilecektir. da, kürek yarışlarının kıdemli sını
Bazı refiklerimizin yazdığı gibi Be- fır.da birinci ve iltinciliği kazanacak 
şiktaJlı sporcuların her birine veri· olan sporcular Bandırmada yapıla· 
leceği bildirilen cezalar henüz takar- cak olan Marmara kupası müaaha· 
ri:r etmiş değildir. Çünkü her hangi k.alarında Jstanbulu temsil edecekle
bir heyetin vereceği karar için Ön· nnden bu haftaki yelken ve kürek 
ceden ihsa;1 rey edemiyeceğine gö· ~ü~aba~alarının . çok sıkı olacağı 
re merkez Ceza Heyetinin de şimdi- umıt edıl:!1ektedu. 
den kararını bildiremiyeceği tabii· Kurek yarışları 
dir. Suçlu gösterilen Beşiktaşlı fut· İstanbul Su ~Porları ajanlıfından: 
bolclılar arasında beraet edecek 1 - Bölgemiz Kürek tefvik ya· 
sporcuların da bulunduğu muhak- rışlarının ikincisi 3 ağustos pazar 
kaktır. Beşiktaşlı futbolcuların ifa· günü Beyk.o::da yapılacaktır. 
deleri cumartesi günü Bölge merke· 2 - Müsabakalara tam saat 1 3 
zinde alınacaktır. de başlanacağından klüplerin, top-
Beden terbiyesi mükellef. lantı mahalli olarak tayin edilen 

ı . .. .. .., .
1 

Beykoz park.ı önünde en geç saat 
erıne yuzme ogretı ecek 12, 30 da bulunmalan şarttır. 

Uzun zamandanberi talim ve ter- 3 - Kıdemliler arasındaki yarış· 
biye görmekte olan beden terbiyesi !arda birinci ve iklnciliği kazanacak 
mükelleflerine yakında merasimle sporcular Bandırmada yapılacak 
sancak verilecektir. Bütün mükellef- Marmara kupası kürek yarışlarında 
ler &ğustos ayı. içinde alay sancakla- Bölgemizi temsil edeceklerdir. 
rını alarak 30 ağustos Zafer bayn- 4 - Hakemler: Baş hakem Rıza 
mında resmi geçide bu sancaklarla Sueri - Bekir Macur - Efdal No· 
iştirak edeceklerdir. ğan - İsmail Dalyancı - Nedim 

Aynca bütün mükelleflerin yüz- Ulbatur - Bedri Koray - Nedim 
me öğrenmesine karar verildiğinden I Özgen - Nuri Bosut - Arif Spo· 
ağustos birden itibaren yüzme ta- rel. 
!imleri başlıyacaktır. Muallimlerinin 1 Saha komiseri: lbrahim Kelle. 

Tefrika No. 20 

«- Haşmctmeap! dedi - bütün mı
sır kadınlan bu adama A.şıktır. Benim 
karım da onu sevm.Lştl Ka.rımı birkaç 
k.ere tehdid ettim. KAr etmedi.. gece 
uykusunda Kurd-bayı sayıklar durur
du. Ondan uzak kalmak için Gazze va.
lil!ğini kabule mecbur olmuştum. Fa.
kat, düşmanın meziyetini de itlro.f 
edeyim: Kurd bay, kendisine fı.şık olan 
evli kadınların hiç birine iltifat et
mezdi. O, çok namuslu bir adamdı.• 

Sellm: 
- Bunları bana önceden söylemL, 

olsaydın, Kurd 'baya ölümden başka. 
bir ceza verirdim. 

Dedi. Hayre-bay gülümsedl: 
- Onu ölümden başka blr ceza yıl

dırmazdı, haşmetmeap! Kurd ıtıay ya
rın memleketi ihtilı\le verir, ortalığı 
karıştırır ve halkı dalma tahrik eder
di. Onun ölüınile hem ordunuz kur
tuldu. Hem de bütün Mısır kadınlan. 

* O gün CKasn Yusu!>da geçen bu 
kanlı sahne, tarihin en heyecanlı va.
kalanndan btrinl teşkil ediyordu. Ay
ni günde vez.lnazam olan Yunus paşa, 
Kurd bayın cesedini blr kuyuya attı
raca'ktı. 

Yavuz sultan Selim: 
«- Bu, değerli bir adamdır. Yesln

den ne .söylediğini bilmiyordu. Onun 
naşını i:ltlramla. kaldınp bir türbeye 
gömmeli.• 

Dlye emretti. Kurd -bayın kesik başı 
bir gun teşhir edildikten sonra, cese
dile birlikte kaldırıldı ve blr türbeye 
gömüldü. 

* Kurtbayın arkasından 
ağlayan kadınlar 

Kurd bayın ölümünü duyan Arap 
ve Cerkes kndınlnrı biriblrme girdiler. 
Yeis ve matem 1çinde sokaklara dökü
lerek ağla.,«mağa. başlndılnr. 

Kurd bayın cenazesinin geçtiği so
ka.klard:ı oturan kadınlardan birçoğu 
s:ı.çlarını kesip tabutun üstüne atıyor, 
birçokları da gözyaşı dökerek: 
•- Biz, sensiz Kıı.hireyl nlydellm ?• 
Diye ba~nşıyorlardı. 
Bu hfldlseyl Selime haber verdikle

ri zaman: 
- Bütün Mısır kadınlan Kurdbayın 

cenazesi arkasından gözyaşı dökerek 
ağlaştılar. 

Diyerek, padişaha şehirde olup bi
tenleri anlatmışlardı. 

Sellm: 
- Kadınların kalbini çalan bu ada

mın vücudü gerçekten tehlikeli imi~. 
Dedi. O gün Kurd bayın t.abutunun 

peşine binlerce kadın ta.kılmıştı. Ka
hire büyük kadısı bu hadiseyi duyun
ca.: 

- Padişaha haber veriniz. dedi, bu 
hal memlekete şeamet ve felfı.ket ge
tirir. İslamda cenaze peşinden kadın 
gitw~l haramdır. Böyle bir ~det yok
tur. Bu mecmıneleri tecziye etmek 
şeran caizdir. 

Dedi. Fakat, Sellm kadınlan seroes 
bıraktı. 

Kurd bayın cesedi gömüldükten 
sonra, kadınlardan bir kısmı mezarın 
etrafını sardılar. Her biri bir medhlye 
okuyarak o gün güneş batıncaya ka
dar mezannın başından aynlmadılar. 

Kurd bay bu kadınların hlç birin! 
tanımıyordu. Kadınlar: 

- Sen, beyaz atınla kapımmn 
önünde:ı geçerken yüreklerlmlz titrer 
ve içimiz aşk ateşlle yanardı. Sent 
delice sever, dalma senin muvaffakı
yeUne dua eder, her yerde senl anar
dık! 

Diyorlardı. Kurd bayın - bu sözler~ 
den de belliydi ki - bir suçu yoktu; 
o sağlam bir irade ve .seciye sahibi er
kekti. Onun bir kansı vardı, son za
manda hastalanıp ölünce, bütün Ka
hire kadınlan ümide düşmüştü. Her 
kndın: 

- Beni alacak .. 
Diye seviniyordu. Halbuki o hiç bi

rinin yüzüne bakmıyor. kendisini se-
11\mlıyanlııra sadece glHerek başını 
sallıyordu. 

Kurd bayın kadınlar üzerindeki bu 
cazibesi Selimin de dikkatini çekmiş
ti. Şehirden dönen Yunus p:ışa: 

- Şevketlim! Şu Kahire kadınlan 
. çok garlb mahliıklannı.ş. Evlileri bile 

Tefrika No. 151 

Güzel Gözlü Kız 
- Amma tuhaf laflar konuşuyor

sun ... Dem~k ki, bir arzunu ilan 
eder etmez bcmim ona harfi harfine 
uyacağıma kani.sin ... 

Recep, eski şerikinin sesinde bir lelikle bir hata bile iıledin. .. Bu 
hiddet raşesmin çoğaldığını duydu. da henüz piıkin bir insan haline 

Aşk ve macera romanı 

- Öyle... Acı patlıcanı kıraiı 
çalmaz .. .İyi hamurdan yapılmışım
dır. Bir müddet daha şu dünyadan 
çek:!ip gitmiyecesim anlaşılıyor. 

- Otur bakalım ... Ne yersin. ne 
içersin? . . . Vermut mu} Konyak 
ın } ... Basalım şu zile ... 

- Hayır, ne yemek, ne içmek ... 
Sadece, ber.i dinlemeni istiyorum. 

Sakin Baba, böyle söyliyerek, Re· 
ceb:ıı karşısnda bir koltuğa oturdu. 

- Seninle bir iş konu~muştuk, 
dostum. 

Recep, yine surat buruşturdu: 
- Hangi iş? 
- Şu izdivacın işi yahu... Bir 

mevzuu anlayı.sın diye bu derece 
açık konuşmam mı lazım? 

- Yok yok ... Ben yine eski.si gi
bi leb demeden leblebiyi anlayanlar. 
danım ... 

- Azizim, ııen bu izdivaçtan vaz 
geçeceksin. 

Recep Can, eski cürüm ortağına 

Nakleden: (VA • NO) 

hayretle baktı. 
- Yaai sen artık bu işlerle uğ· 

raşmıyacağını mı bana anlatmak ı.
tiyorıun}. 

- Hayır, doğrudan doğı-uya. se
nin bu izdivaçtan el çekmeni istiyo
rum. 

- Alay ediyorsundur, Sakin Ba· 
ba... ~en zaten şakalaşmağı sever
sin ... ilah hah hah ... Pek hoş adam
sın doğrusu... Yine eskisi gibi şen 
olduğunu görmekten dolayı pek 
memnun oldum. Bu da, hastalığın 
tamamile geçtiğine delalet eder. 

Sakin Baba, başını salladı. 

- her. bu şekilde ~aka etmem, 
oğlum Recep ... Hayatımda bu dere
ce cidc:!i olduğumu bilmiyorum ... 

- Beni kurtaran doktorun ismi 
nedir biliye? musun} .. , Bürhan Veh
bi ... Karar verdim: Senin Aliyenin 
kocası o olacak ... 

Recep Car. bir kahkaha attı. 

- Tabii... Aramızda bu kadar 
hukuk var ... 

- Öyleyse guguk, azizim... Bu 
seferlik, söylediğini dinlemiyece
ğim .. • 

- Gözünü aç ... Baıını yerim .•• 

Sakin Babanın ıeriki, bütün so· 
ğukkanlılığına rağmen iliklerine ka· 
dar titred:. 

Ayni zamanda da pek kızını§tı: 

- Bu istediğin şeyin manasını bi
liyor musun> - diye haykırdı. -
Hem azizim, bu müdahalen ne ga
rip ..• 

- Benim hayatımdan 
rip bir hadise geçti. 

- Neymiş bakalım t 

daha ga· 

- Nafile araştırma ne olduğu· 
nu... Bulamazsın... Sadece sana 
söyliyeceklerimi yap, kafidir, Re
cep ... Buraya bugün geli~, senin 
menfaatine uygundur, ondan da 
emin ol, aslanım... fıtanbuldan 
uzaklaş ... Buraları, · senin başına f~ 
laket getirebilir... İşte, bunları söy
lemek üzue buraya geldim... .. 

- Vay ... - dedi. - Ne oluyor· gelmediğini gösteriyor .. , 
sun, yahu ..• Neye böyle değiştin? . . . Recep, omuz silkti. 
Açık konuşalım: benim projeleri- - Öyleyse böyle birdenbire ba-
me mani olmak için para mı aldın na düşmaın kesilmenin sebebi ne} 
yoksa.·. 5.ınki be:ıi ele vermeğe hazırlanı-

- HayıT... yormuşsun gibi konuşuyorsun. 
- E. · · - Hayır, Recep, seni ele vere-
- Bet para bile almış değilim... cek değilim!... 
- Haydi haydi... İtiraf et ... Ya - Hakkın var. Zira aksi takdir· 

ağabeysi, yahut hah.asiyle annesi de kendin de mahvolursun... lşle
seni, bana karşı tutmuf olacaklar... diğimiz cinayetlerde ortakhk. 
Doğrusu ne demek .istediğini anla- - HulaSI\ seni zabıtaya teslim et-
yamıyorum. .• mİyeceğim ... Amma, bunun sebebi, 

- Anlamamak iıine geliyor da hayata bağlı olduğumdan değil· 
onun ıçın... Halbuki ben senin dir... Zira, emin ol, yaıamak bile 
oyunlarını apaçık kavnyorum .. , iı.temiyorum ... 

- Cemal Nermiyi sen İ:le benim Recep alay etti: 
gibi görmüı olacaksın ..• Hapisha· - Yok canım ... Şunu öğı-cn ki, 
den kurtulup gelmiş ... Şimdi onlar· azizim, ben hiç de senin gibi deği· 
la beraber, bana kartı hareket et- lim .•• 
meği menfaatlerine daha uygun bu- - Henüz gençsin de onun için ... 
luyoraun... Zira hala hayatını namuskar bir 

Sakin Ba};)aniiı gözlerinde bir ıim· şekilde.: ktirabilecek gibisin... Bunu 
şek çakb. yapmanı d.l tavsiye . ederim, Re· 

- Hayrr evladım ..• C~mal Ner· cep ... Falat şimdilik tavsiyem ... 
minin hapiahaneden çıkarak geldi- - Neymiş> 
ğinin farkında değilim ... Bu hava- - BavuJlannı hazırla .. , Vapur-
diai ilk defa olarak aenderı öğrenİ· !ardan birinde bir kamara tut ... 
yorum. Hatta söz aramızda: Böy· Yallah... Çabuk... Tavsiyelerime 

Yazan: İSKENDER F. 

••• 
Mısır Sultani 

kaçmıı? 
Kurd baym idammdallat tt, 

Um ctra!a birçok ca.susl 
gönderdi. Muıaffer hükn:. 
S.'ldı, Pn büyük hasmı ol ;,.J 
tanı Tuman Bayı diri ol 
maktı. 

Halbuki, Tuman B3Y• 
Ti.irk akıncıları tarafındall 
rinc, mcmlüklerlle benı.tıer 
sahilinde Cl.zeye sığınnı::" 
Twnıın Bay burada ye 

toplamağa b:ı.şladı. 

Tuman Bay etraftaki l 
yıl vergiden vaz geçeceıtı' 
ederek, on i:>in kişiyi 
topladı. 

Tuman Bay, Reydanlye il\ 
hezimete uğrayan a,skeril1 it 
nun kaybolduğunu öğrenııı 
bur..lann nereye gittiğini 
mıştı. 

Tuman Bay bir sabah ~ 
dörtüz kadar sandalın -
askeri dolu olnrak - p:ı 
rnrgah kurduğu <Vustıı.n11' 
gittiğini gördü . 

Tuman Bay ilk önce b 
şine sevinmişti. 

Bu sandalların içinde ... eıı ....... ~ 
dört bin muharip vardı. ..nt 

- Ordumuz kuvvetıenb~. 
larımızı Kahlreden kolayca 

Diyordu. ~ 
Bu görünen sandallar iç 

Bayın güvendiği kuman 
Canım Seyfi ile Ebu Hııınr.a 

Sandallar ilk önce cızeye 
fi ve Ebu Hamza, TurtıJln $1 
nuştular. Tuman B:ı.y. bU 
cesur komutanına: 

- Getirdiğiniz sandaUıırl• 
yeyt çevirip Selimin ord 
dökelim. sJ. 

Dedi ve Ebu Hamza.Yl 
sol cenah kumandanlı~na 

Tuman Bay - bu iki 
gelmcsile - büyük ümidlere 
tı. 

Hlil'um hazırlıklnn yııpıl 

Tuman Bay bu sırada J{~ 
idamını haber ıümış, çok ısı 
muştu. Arkadaşlarına: 

- Sellm, en değerli koın:;Jusıt I 
zı yakalayıp idam ediyor. d':J 
manlı generallerini yaıcal ~ ~ 
man, bana 80rmadan t>aŞlll;,-• 

Diyordu. İki tara! da ı.şl ....- .1.( 
dirmiştl. ~ 

Adeta. intikam harbi yıı.P~ 
sulhcn tesviyesi çareleri d ~~ 
yordu. Oerçe Selim ilk P!.'~~ 
man Baya sulh teklif etın~ 
dl. Fakat. Tuman Bayın ın ~ 
ziinden Selimin teklifine srı 
verilmi.şıse de, muh.arebenııı~ 
kanlı bir sathaya gtret>Utn ~ 
edecek lmkAnlar da miitn 
artık, lkl tarar da bunu a 
zum görmüyordu. 

iki komutan, Se 
iltica ediyor 

Tuman Bay, Vustaniyedeıd 
karargahına hücuma hııı1 ~ 
bir gece. Vustanlye saJılllne ,J 
kayık yanaşıyor.. _,.A;' 
Knyıktan çıkan iki kişi, 'lw- _,J. 

çiler ine: .'J 
- Bizi padişahın huzurtııı• 1 ~ 
Diyorlar. Nöbetçller seltıı' 

gönderiyorlar: 11 
- Clzeden iki kaçak gel~ frf 
Hüviyeti meçhul bu iki ıc~.-. 

!ayıp - casus diye - padlr" · 
nına çıkarıyorlar. dip~ 

Bu sırada Hayre-bay ı>D. ~ ~ 
nınd::ı. bulunuyordu. veziriAı ÇoJ_';/ 
p(UJa, Tuman Bayın cize<ie iı'" . 
yığdı!Phı haber aldığındDJ\ / 
yordu. ~ 

(;\ 

dayet et... Çok-geçoned~ll~ 
edeceksin ki, cgit !> deflle 
imişim... A ı..iff 

Sahte Suriyeli, Haydar r · 
tü kötü baktı . 

- Beni satmıyacaksın 
de ... Değil mi? 

- Katiyen ... 
- Ötesi vız gelir ... 
- Sanmaw... ., 
- Canım birlikte yaptı., 

leri şimdi birihirimizle 
mahv mı edeceğiz} ~ 
-İhtimal. ~ 
- Böyle olmamalı··· ? 

bir şey var: Niçkı bu dcreC~" 
tin} . . . Yoksa hastalığın ,1 
mi böyle saçmalJyorsun > ·~ 

- Bana suallrr sornıa rı ~ 
rim. .. Hissiyatımı anlıyıttıl j)tcİ7"M 
Sonra ihtiyarlayınca (şayet .,, ~ 
laman müyesser!:e) içiınde ,9 
değişiklikler olduğunu o zıııı1 
!arsın. ~ 

Recep müstehzi: , lldl 
- Ala ... Yirmi s~e s0";i~1 

yelerine riayet ederin\... '" ~} 
söyliyecek başka bir şe:1.Jn .>'f;U 1 

- Yok ... Zira bCCli dııt d"' 
sun ... Başına nçılacak i le~.· 
Yalnız başına mesul olaca ;t 

(Arkaa 
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(Harbe aid resimler 

.• 

lngiltereııin iatiyliai 
tetebbüsü ve Almanya

nin muhtemel aulli 
taarruzu etrafında 

'(Baş tarafı 1 inci sa hilede)" 

mevzu üzerinde asla konuşmıya
caktır. Zira onunla yapılacak sullı 
ancak Alınanyanın lehine bir mü
tarekedir. Böyle bir serap karşı
sında İngiıterenin gözleri kamaş
maınalıdır. 

M. Eden'in, Sovyetıcrin müt
hiş mukavemeti karşısında Al
man hesaplannın alt üst olduğu
nu kaydetmekle beraber gene 
komünizm düşmanlığına daya
nan bir sulh teşebbüsü ihtima
linden bahsederek İngiliz milleti
ni bu sulh serabına aldanmama

da vet etmesi ortalıkta böyle 
ir sulh cereyanının mevcut ol
duğuna alamet sayılabilir. 

Burada dikkatimizi çeken bir 
nokta var: İngiliz Başvekilinin 
eylülde bir Alınan istiyHisı teşeb
büsünü muhakkak saymasına, 

Hariciye Nazırının da Hltlerfn 
komünizm düşmanlığına daya
nan bir sulh taarruzuna ciddi 
olarak intizar etmesine bakılırsa 
eylüle kadar Almanyanın Sovyet 
harbini bitirece~ne tngilterede 
esaslı şekilde inanıldığına hük
metmek Iizımgelir. Fakat bu nu
tukların metinleri elimizde olma
dığı için bu hususta bir şey diye-
meyiz. 

Ayni günde söylenen iki nutuk 
İngiliz milletinin yorulmamak, 
yılmamak, harbe devam etmek 
azmine yeni bir delildir. Bugüne 
kadar türlü fedak~rlıklara kat
lanmış, büyük acılar çekmiş; ka
rada, denizlerde, havalarda tek 
başına kuvvetli düşmanlarla uğ
raşmış, yüksek seciye sahibi bir 
milletin bütün gayretleri azami 
haddine varmışken Alman - Sov
yet harbinin bahşettiği nisbi ra
hatlık, veya mevhum sulh ümid
lerile sinirlerinin gevşemesine, 
gayretlerinin azalmasına sebebi
yet vermek doğru olamaroı. Bu 
bakımdan Almanyanın Rusyada 
umulmadık zorluklarla karşılaş

tığı zannedilen günlerde f ngiliz 
milletine hitap eden bu iki nut
ku geçirdiğimiz devrede İngiıte
renin dahili siyasetinin icaplnn
na en uygun hareket tarzı olarak 
takdir etmemek mümkün değil
dir. 

Tipler ve 
vakıalar 

(Bat tarafı 4 üncü sahifede) 

imalat Muhasibi Aranıyor 
Mersindeki Fabrikamız imalat muhasipliğinde istihdam 

edilmek üzere askerliğini yapmış Ticaret ve İktisat Fakültesi 
veya Tcaret Lisesi mezunlarından ve sanayi muhasebesine 

- Buyunın paşa hazreUert, BayraDl vakıf bir memura ihtiyaç vardır. isteklilerin müsabakaya 
a~~~;::~ır lastik top gibl üç metre iştirak etmek üzere evvel emirde Ankarada İş Bankası Parı~ 
yüksekliğindeki tanı.saya amcamın tisipasyonlar Müdürlüğüne veya tstanbulda Yeni Postane 
önüne ntmıştıı caddesindeki Eski Tayyare Piyango Müdürlüğü binasında 

Bir tnrafı kınlmadan kurtuldu~a <tlPEKİŞn Umum Müdürlügunw ·· e 5 Ağustos 1941 tarihine kadar 
scvlnen Bayram, artık namaz ve iba-
det polltlkaslle ldmsryi aldatn.m.ıyaea- vesaikle birlikte müracaatları. 
~ı anlamış, seccadeyi kaldırmıştı. Mersinde İçel Pamuk ve Yağ T. A. Ş. 

Gene bir gün Ata efendi, Beyramı il••••••••••••••lllİl•lllİmm••llllimm•İllıi 
evde arayan blr ndmnın vnzl.ycUnden 
şüphelenmiş, gelen herifi sıkıştırJilL'l, 
neticede bu zlyaretçlnln bir sarraf ol
duğunu nnlayıncn - paşndan birkaç 
llrn bir maaş alan - Bayronµn bir 
sararfla münnsebetc girişecek kadar 

Yüksek Deniz Ticareti mektebi 
müdürlüğünden 

bol parası olduıtuna hükmc.'tml.şU. Cinsl 
Atnnın düşiinccslne göre sarrn.fla Bay
remm bu dosUuıtu bir hırsızlığa, bir 

)ilkdan Muhammen Bcdell Munkk.at İluı.le güni.ı 
Ç<ığu Azı Fi.atı Çoğu Azı teminat ve snaU 

Llrn Kr. Llrn Kr. Lı.m Kr. I.Jra Kr. 
suUstimale delalet ederdl. Mütenavip cereyan) 

Ata c!endl, bir hı.raftan &ı.mıfı teh- kitabı formn ta.biyesi) 40 20 Fo. 23 95 958 00 '79 'oo ) 
dld ederek bir daha Bayrnın lle mü- S. M. 2 
nasebeıte bulunduğu takdirde ltendl- Şekil, cetvel, KıUşc (20000/10000) 1,0S 210 oo 105 r 00 > 98 10 lll/ 8/ D41 
sini dünyada yok bilmesi lfızım gelece- Cildiye 500 adet 28 HO 00 140 00 ) S.'lat: lO 
ğlnl sıkı sıkıya tenb!h etmiş, diğer tn- __ _ __ _ 
raftan dn Bayrama mücsslr bir ders 1308 00 724 00 
veımeğe karar vermişti. 1 - Mcktebl.mlz tedrls:ı.tı için (500) adet mü~r.a.Vlp cerynn klt.nbı t:ıbet-
B:ıyrnm, akşam üstü eve döndüğü tlrllmek üzere açık ekslltmeye konulmu~ur. Ebllt.me, yutand:ı.ki gün ve sa

zaman Ala efendi, onu bir ken:ı.rn çek- attc mektep miidürlüğÜnde toplanacak sabnalnuı. komlsyonunca yapılacnk
mlş. sarrafı neden tnnıdıı;ını, knç pa- tır. 
rnsı olduğunu, Bcyoğlundn ve dış:ırda 2 - Şartnamesini görmek amı edenler, mektep rr.uhascbesine mürncnat 
kimlerle münaseobeU oldut;unu sıkı ~kı etmelidirler. Eksiltmeye lşt1mk edeceklerin 2~90 sayılı kanunun 2 ve 3 uncü 
sormağa başlamış, fakat Bayramın maddelerindeki v:ı.sıfi:ırı hazl:z ve ticaret oda.sının 1941 belgesini hA.mil olma
lnkarlarile karşılaşmıştı. Ata bu ıstlc- l:ı.rı U\zımdır. 
vabın faydasız olduğunu nnlayıncn 3 - Muvakkat teminatın teslim yerl, :Lıt. Yüksek mektepler muhasebec1-
Bayramı zorln. anadan doğma soyntWJ, Jlğl<llr . Eksiltmeye girccelderln muvakkat temlnnt makbuzlıırlle veya. b:ınka. 
konağın büyük havuzuna çırçıplak so- tcmlnat mektuplarlle ve bu ı.,e benzer ikl bin Ilnı.lık iş ynparnk b:ı.şardıklannı 
karat: gösterir vetılkalıırlıı belli gün ve saatte komlsyonn müracaaUarı. (6420J 
-Şimdi scnı boğacağım! demişti. -::--~==============-======-=========ı::;::;. 
Hı'idlscden haberdar olan paşa, Ata- ı ı 1 nın bu haretetını doğru bulmamış ve Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme 

bir örde:t gibi çırpınan Bayramı ha- Umum idaresi ilanları 
vuzdıın çıkartm~ı. 

İşte Ata merhum, yukandakl satır- ============:=ı:=====================~ 
larla izah ettJğim gibi gayet faziletli 
ve merd bir adamdı . Bu nevi şahsına 
münhasır insanın macenı.lannı anlat
mağa bundan sonrn da devam edece
~lm. 

l\lusuara Rarıb 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Günlük Borsa 1 
30 Temmuz l!Ml 

t... it 
.,. 1~ 933 Türt borcu ı n 

• • 1938 lkramtyell 
• • 1933 lkramtyell Ergani 

m 21.so 
19,55 
20,-
20,15 
20,25 
65.50 

• '1 1934 Slvns-Erztırum ı 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2·'1 
• 2 1932 Hazine bonoları 
• • 1935 Hazine bonoları 
11 • 1938 Hazine bonolan 

A. Demlryolu tahvUl I - n 
A.. Demlryollan tahvlll m 
A DE>mlryolu mümessıı senet 
T C Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası Chnmııe alt> 
T. İş bankası mümessU his. 
A Demtryollan ~rkeU < '° 60) 
A DemtryoTian şirketi C3 100 
Esklhlsar Çimento şirket.! 
Kredi Fonslye 1003 

• • 1911 
• • Amorti 
• .. Kupon 

Ttlrk altını 
Ktılçe altın b1r gramı 
Osmanlı bnnıtası (bantnotl 
Londra üzerine 1 sterltn 

18.50 
26.50 

47.50 
445.50 
43.75 

128,50 
11,80 
12,15 

135,-
27.25 
44,-

9....-
!08,-
101.50 
69.-
ı.-

25,80 
3,38 
2.55 

5.20 

İstanbul - Edime hattı üzerlnde k.llomctrc 270 - 278 arasında. hat ke
narında vagona teslim şartlle ve muhammen bedelı 8125 Ura ol:ın 2500 M3 
taş kapalı zarf usulUe sa.tın alınacaktır. EluıUl.me 18/ 8/9U pazartesi günü 
saat 11 de Sirkecide 9 İfletme binasında A. E. komisyonunca ynpılacnktır. 
İsteklilerin 609,38 lira muvakkat teminat 1le kanuni TI:?Sikalarını ihtiva 
edecek kapalı zal"'.fiarını aynı gün saat 10 a kadar komisyona vermeleri H\
~mdır. Şnrtnnmeler parnsı:z olarnk komisyondan nrllmektedlr. <6298) 

* D. D 109 No. h tarife tartlarını haiz olup mekteplerin umumi tat.ilinde 
ilanal lmt!hanlanna yet~tlrllmek maksadlle nçılncak resmi kurslnra devam 
edecek talebelere de kursun yaptldıITT mektep müdürlüğünden veya m:ınrlf 
müdlirlfiklcrindcn vesika getirmeleri şıırtılc kursun <kvann müddetince 
1/8/!Hl tarlhlnden ltlbattn aylık abonman kartı satılır. 

Fazla t:ı.fsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. (4915 - 6437) 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez Başkanlığından: 
337 d~wnlu gedlkll nanızeUer seTltedUiyor. 
25 Temmuz Ml tarihinden 1tlbaren hava. gedikli hüzırlama yuvasına 

kaydolunan namzetlerden 337 do~mlular İnönü kampına sevkedilecekler
dlr. Bu yaşta.ki namzetlerin kaydolunduklan hava kurumu şubelerine müra-
caat etmeleri Uan olunur. (6366> 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinden: 
Gazlant.cp ve Elfı.zı~ Hnlkcvlerlnln bnndo şcfilğ1 ynpacnk müzik Öğl\'.'t

menliği münhaldlr. Talip olanl:ınn şeraiti öğrenmek iizere bllgl ve tecrübe
leri hakkında lAzım gelen tafsilatı ihtiva roecek bir mektupla C. H. P. genel 
sektcterllğlnc mümcantlıı.n lli\n olunur. f4895 - 6418) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 
l - Hnmlt Nacı tatbikat gemlslnln makine vc~_ı~lr tamiratının ynptırıl

ması ita.palı zarl usullle eksilt.meye konulmuştur. Eks'lltme 16/8/ 941 cumartesi 
günft saat on birde yüksek: deniz ticareti mekteÇl m~ürluğünde toplanacak 
satınalma komisyonunca yaJ)llncaktır. 

2 - Keş.Cine nazaran muhnmmcn bedeli 5722 llrn olup nıuvakknt temi
natı 4.29 lira 15 kuruştur. Şartnamesini görmek arau edenler mektep muhn
sebcslne müracaat etmelidirler. 

3 - Muvakkat tem.inat. Is. Yüksek mektepler muhascbeclllğl vcznes.mc 
yatırılacaktır. Eksiltmeye 1§Urak edcceklcrln 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddclcrlndeld §artlan haiz olmalan ve 32 lncl madde ttırifnt.ı dalrcsln
de ihzar edecckler1 zarflarını ckslltme günü saat ona kadar komisyon r iya
setine makbuz mukı:ı.bllbıde vermeleri li'ızımdır. 

4 - Ticaret odası 1941 belgeleri zartıara konacaktır. (6421) 

Almanyanın eylülde İngiltereyi 
istiylaya teşebbüs edip cdemiycce
ği, Hitlerin Rusya seferinden son
ra bir sulh taamızunda bulunup 
bu1unmıyacağı, bilhassa öyle bir 
sulh teklifinin ne gibi şartlara 
dayanarak ne gibi tesirler bıra-

8Qri . . , ~ kacağı ve n~sı~ karşıl~~cağı ~e-
..., Ye harbıne 1ftirak eden hti Fransıs ~1_._~- seleleri fikrımızce, şahıdı o1dugu-

Nevyor.k fizerfne 100 dolar 
f.\ıdrld fizerlne 100 f,4!Zf\ta 
Yokohnma üzerine 100 yen 
Stokholm tlzerlne 100 kuron 

129,0325 
12,84 
30,!)0 
30,'17 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Merkez 
Hıfzıssıhha Enstitüsü Satınalma komisyonundan: A r au•-bir lmmı muz :ı.uazzarn hlıdlsenin, yani 

dapazarında pancar :nı:~:~;!ı!:a~~;r ~~!i:~~ 
BULMACAMIZ 
1? 1.1"h7RP10 

~ =--_-1--=-=--
l - Merkez hıfZ!SSlhha enstitüsü ihtiyacı !çln ıısiestnde yazılı 652 kalem 

ecza kapalı zarl usullle 3017/941 tarihinden itibaren eksiltmeye konulm~tur. 
2 - Talımln ed1len bedel 10,000, muvakkat t~mlnat 750 Hm.dır. 

hakeme bu meselelenn hıç bın 

ziraati ilerliyor =~·abu:::b~:::r 4 
ı:; 

----ı-j_ - - ---
---1--1--1"'"" 

3 - Şartname ~ listeler Ankarnda Hıtzıssıllha enstltusfi satınalmn lto
msiyonunds.n pcırasız alınır. 

4 - Eksiltme 15/8/!Hl cuma günü saat 11 de enstitüde müteşekkil s:ı.
t.ıruılma tom.byonunda yapılacaktır. 

5 - Teklif mektuplan muayyen günde sant ona kadar komisyona veril
mı, olmalıdır. 

6 - Muvakkat t.emlnat mukablll nakit ve no.k.lt mahlyetlndekt evrakın 
Maliye VckAletı merkez muhasebcclllği veznesine yatınlnuı.sı için taliplerin 
daha evvel komisyona mürncıı.nUn birer 1rsal1ye nlma?nn l~dır. 

Eaki, h. k "1iih . e ır şe er f abrikaaına buradan 
ım mikdarcloı pancar 

Adapazamıdan bir görünüş: Halkevi binası 
Aaatıa ltti!a ıarı (Akşam) - Adapaznlı 
~ ~i Bahndıı. olduğu gibi zırat s:ı
(!t ilen a Çok Uert gltnılşt1r. Burada. ye
tar ~en.bert küllyetll miktnrdo. p:ın-

ker r atı YnPı.lnuıktadır. Eskişehir 
blz1ılcı abrikasının 1n§'3Slndan ronrn 
tarcııır .. P~~~a n.Iınan Adap:ı.z:ı.n pan
~ etnı .......,.'\ bir zanın.nda QOk tcrak
l'ıı.atın 4tır. Ad!ıpazannda pancnr zı
İlıslıı.r n tnhsts t>dllcn nrazlyi mütehns
tte1.1e uzun blr tcdklk Ye incelemeler 
l<ltdae nde en zlyade elverlşll toprak-

n seçmişlerdir. Toprn~ mün-

bit oluşu ı>ancnnn hem mfikemmel, 
hem bol olmasını temin ediyor. Yılda 
vasati olarak 4500-6500 hektnr nra-
81Il.da nmzı pancnr zeredllmckte ve 
65000-87000 ton nrasmda. pancar alın
maktadır. 

Civarda Marsllyo. tipi ldfem.lt y:ı.pan 
muhtelif fabrikalar vardır. Şimdiye 
kadar inşaatt:ı. ıstlmal edilen hep yer
li Marsllya klremldldlr. 

Şehrimizde nynca Cvam, çaruıJı: 
çömlek, testi ve filtre kfip{l muhtelif 
nıevlde kumbara ve çiçek sa.ksılıı.n ya-

Beyoğlu Yedi Askerlik Şubesinden: 
337 doğurolulann ve bu doCumJula.r

la muameleye tabi diğer ~umlulann 
1/Tcmmuz/941 tnrlhlnden Yoklamala
nna devam edilmektedir. 

.., 
--ı--ı 

Yok.lama günleri tekrar aşağıya 

yazılmıştır. 
2 - Yoklamn Cumartesi günleri 1 ( 

hariç olmak fi7.ere ayın tek günlerinde 
yapılmaktadır. Soldan sata ve J'Ukandan atalw: 

l - Riyaziye dersi 3 - Yoklanuının sırası: 
31/TemmUZ/D4l günü - Beyoğlu 

Merkez Nahiyesi: Taksim: Gnlata: 
Kasımpe..şa nahiyelerinden gelmlyen
Jer. ı AgUstosdan 7 Ağustosa kadar -
Hasköy nahiyesi. 

s Ağustosdan 15 Ağustosa kadar -
Şlşll nahlyesi. 

16 Ağustosdan 22 A~tosa kadar -
Kemert>urgaz nahiyesi. 

22 Ağu.stosdan 29 Ağustosa kadar -
Beyoıtıu: Taksim: Galatn: Kasımpaşa 
Ha3köy ve Kemerburgaz ruı.hlyeshıden 
gelmlyenler. (9702) 

••• 
Eminönü l'erli Askerlik şubesinden: 
Yd. P. Yzb. Mchnıed oğlu Rüştü 312 

(333-228) Fatih Hasanbcy mahnllesl 
Haydarbey sokak No. 2 

Yd. jand:ı.rnuı. Yzb. Cemal oğlu sa
Wın.dd1n 308 İstanbul 2147. Beşiktaş 
Ihlamur Dere cnddcm No. 120 Acele 
şubeye müracaatlan illin olunur. 
-.mııu1111ıunıun1111ınruıuu111111ıımıuwııu111ııuaıuuu 

2 - Yad edileceğim. 
3 - Sakal kazıyan. 
4 - Blr gaz rengi - Tersi balık yu

murtasından yapılır. 
5 - Mangalın yanında bulunan fCY-

ler. 
6 - Alaturka mu.sitide blr makam. 
7 - Lezzetine bakarsan. 
8 - Ba§ına. cC• gellr.;c iç llct.ıert

mizdendlr - Kumla bakılan tal. 
9 - Eski gelinlerin el1ne JUı1ır -

Birdenbire. 
ıo - 1000 kilo - Kokmuş hayvnn ce

sedi. 

Gcten bulmn.c:unwn halli 

Soldan sata ve yubndan ~fı: 
ı - Şimal, Mama. 2 - İcarnveren, 

3 - Mıınlfatura, 4 - Arlnn.s:ıtnr, 5-
L:ı.fazan, Ka, 6 - Va.sa, E.~k, '1 - Me
tanet, 8 - Arut, Aına, 9 - Menıkct
mek, 10 - Anarak, Akı. 

(4.739-6284) 

latanbul Nafia Müdürlüğünden: 
12/8/941 Salı günu saat H de :Lıt.anbulda Nafta müdurlllğü eksiltme ko

misyonu odasında (2396.49) lira keşif bedelli B~lktnş 2 incl orta okul blnası 
t:unlmtı açık eksiltmeye Iı:onuJmu.ştur. 

Mukavele, ekslltme, Bayındırlık işleri genel husu;i ''C :fenni ı;artnnme
lerl, proje ke§it hüll\.saslıe buna müteferrl diğer ~.lk dairesinde görülecektir. 

Muvakkat temlnat CISO) llrııdır. 
isteklilerin en az bir tcahhüttc (2000) liralık bu fşe benzer iş yaptığına 

dair 1darclcrlnden allDlf olduR"u veslkalnra istanbuldan :Lıt:ı.nbul vUAyeUne 
mürncnatıa. eltsfltme tnrlhlnden tatil günleri hariç •3• gün evvel nıınmış <'h
llyet ve 941 yılma ahi tlcaret odası veslkalartJe gelmeleri. CC233) 

latanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel isletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: • 

2417/941 salı günü saat 10 da pazarlıt;ı yapılacağı evvelce llnn cdıl.mlş 
olan muhammen bedeli 4526,60 ve muvakknt teminatı 340 lira tut.an 46:10 
kilo çellk ya.ya nld pazarlık idarece görülen lüzum fizerlne 1/ 9/ 941 paznrtıcsi 
günü saat 10 a talik edllmlştfr. 

İsteklilerin ınezktir gün ve saatte kanuni vesika.lan ve muvnkknt temi
natlnrlle Metro Hıı.n 5 inci katta toplanacak komisyonda h:ı.zır bulunmaları. 

(6444) 

Lokman Hekim ASIM SOREYY A İLOGLU 

( Dr. HAFIZ CEMAL) 
pılıruı.ktadır. Tc.ğs}erhıde bu gibi eşyn Dahiliye mütehassisi 
Bulgnrlstnnlı ustalar tarafından 1mn.1 S l k ,.,.. k • 

zami Fiat Mevzuu 
Etrafında Tetkikler 

ustnlan öğrenerek diğer ustnlar mcm- Desoto 37, lllstfkler ta.mn.m.lle ye- Muayene saatleri Pazar hariç YENi ÇIKTI 
edlllyordu. Blıa.hare 'bu sanntlıı.n Türk ~ afı I ı a Sl ~ Div&lllyolu 104 

leketlerlne göndcrllm1ştir. Su testlle- :nı, motör ycnl ta.mb: edlld1. Karo- her gü~· 2,5 - 5 Tel: 22398 
rı her renkte ve her modc.lde yapıl- scrlslnfn boyası mükemmc.ldJr. j Kitnbcvi 
dı~mda.n, suyu da soğuk tuttuğundan - Mürnco.o.t: '.I'Clefon 20138 iil•••••••••••mi il••••mam••ımmmiillW!ii~i'ıi 
halkın rntbetını celbctmektedlr. 

Üniversite 
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Sahife B" 

~-iki Do tu Ta s·yesi 
s.beli, öğle ve alqam her yemekten 

aonra günde 3 defa 

Dit macunu ile fırçalayınız 

Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati tesise 
niçin ve nasıl muvaffak oldu? 

Çünkü cS A N İ Nı1 in terkibi yük 
ıtıek bir kimya. şaheseridir. 

için mütemadiyen taze piyasaya çı

kar. 

Çünkü bütün aS A N İ '• kullanan
hmn dişleri temiz, sağlam ve güzel
dir. 

Çünkü eS A N t N• dlter macun
lara nazaran çok ucuzdur. 

Çünkil •S A N i N" emsalslz rağ
beti dolayıslle hlç stok yapmadığı 

Artık bütün bunlardan sonra 
.s A N' t N• kulla.nan on binlerce ki
şinin ne kadar haklı olduğunu anla
mak kolaylaşır. 

Sabah, öğle ve ak§am her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Eczanelerle biiyiilı: itriyat mafazal:ırında bulunur. 

-
Bu, aile yuvalanrun, ev kadınla.nnuı., genç Jazlann biricik 

ev, eli leri ve kacln gazetesinin 53 üncü sayısı nerıs bir kapak 
içinde 

BU SAYIDAKi İŞLER: Dantel bluz - koltuk örtüleri -
Eldivc!n - Dikiş işleri - Hamak - Çocuk yaka.lan - Laseden ya
kalar -Masa örtüsü - Bebelere önlük - Güzellik bahisleri: Buru
şukluklar - Nasıl makiyaj yapmalısınız? - Sıhhi tedbir ve tavsi
yeler. Yamar: Ninnt - Biraz da nezaket - Cemiyet hayatında ' 
kadın crEv Sahibf,, - Ev - ~in hikAyesi - Niçingeçinmiyorsunuz? 
Erikten neler yapılır? Okurlara cevap - vesaire ... Renkli sahi
feler, Bir örnek paftası, yalnız YİRMİ )ruruş ... 

Ankara Cad. No. 36 Türkiye Yayınevl, İstanbul. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
En şık, en zarif, en &iisel ve 
en çok okunan MECIUUA 

YAZ SAYISI 
1 ağustos CUMA günü 

çıkıyor , 
Dört rcnkil nefis bir kapak içinde baştanbaşa renkli sahi

feler - Bu sayıda Tiirkiyenin en meşhur karikatiiristlerinin en 
güzel karikatiirleri - Neşeli hikiiyeler, hildiyecikler - Claudette 
Colbert'in büyük aşkı - Sinemada yeni yıldızlar - Spencer Tracy 
Kay Francis ve John Howarda a.id üç enteresan ya21 - Şehir 

Tiyatrosundan Nezihe Beceriklinin hayatı - Roose,·elt'in oğlu 
Sinemacı oldu - Büyük yıldızlann meşhur oğullan - Film ro
manı ve hikayesi - Dcrtortağı v. s. 

Sayısı her yerde 15 kuruştur. 

Satılık Bahçe Sandalye ve Masası 

Al(ŞAAI 

Devlet Deniz Y ollari ltletme Umum 
Müdürlü~ llanlari 

MUDANYA POSTALARI 
Mudanya postaıannın sefer günleri 30 TemmUZda.n 1~ tW•• 

tır: Badema postalar İstanbuldan Perşembe, Cumartesi ve salı ııtmlefl ... ı 
9 da kalb.ca.klardır. 

Aynca Pazar günleri İstanbuldan saat 8 de kalkmak • M~ 
saat 17 de dönmek 02ıere tenezzüh postası yapılacaktır. cmn 

Yüksek deniz ticareti mektebinin talebe 
kayıt ve kabul şartları 

ı - Mektebin tahsil müddeti: Lise ve yüksek smını olmak üzere attı 
aenedir. Yatüı ve parasızdır. Gayesi ticaret gemllerlmlre kaptan ve makinist 
yelşfüınektlr. Mektebe kabul olunan talebenin giyimi. yiyim! vesalr hususatı w~l'll•••••••••••••••••••••-...,.. 
mt-ktep tarafından tem1n edilir. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına orta okul mezunu talebe alınır. 
cOrta okul muadili diğer okullar mezunu alınmaz• 

A - Almacıı.k talebelerin yaşlannın 15 ten küçük ve 19 dan büyiik ol
maması şnrttır. 

B - Orta okulu geçen sene bitirmi3 olanlar e.rada geçen bir senellk 
zamanı ne ne geçirdiklerini tevsik edereklerdlr . 

ne ile eeçlrdiklerlnl tevsik edeceklerdir. 
3 - İsteklilerin mektep müdürlü~üne kaI'Ş'l yazacaklan lst!dalara aşa

ğıdaki vesikaları raptederek ı A~tos 941 tnrlhindcn 26 A~stos 941 tarihi
ne !tutar pa7.a.rtes1, çarşrunbn ve cuma günleri saat 9 dan 12 Y<? ve öğle
den sonra snat 14 den 17 ye kadar müracaat etmeleri. 

A - Hüviyet cilzd:mı. 
B - Aşı kil.ğıdı. 
G - Mektep ş..'lhndetnamesi veya tn..oıdlkna.me veynhud bunlnrın tnsdikll 

örnekleri, 
D - Polisçe t::ı.sdikll lyl hnl ltfı!;ıdı, 
F. - Velilerinin izahlı nc!reslerile te.tblk lm7.alan, 
F - 4 X6 eb'adında 6 ndet kartonsuz fotoğraf. 
4 - Talipler sıhhi munyenelerinl. bulunduklnn mınta.t:ay:ı cöre: Anka-

ra, Sıvas, Erzurum, Diyarbakır, Ho.ydarpnşa, Nümunc hastanelerUe, İstanbul 
Çocuk h:ıstaneslndc ve İzmir, Bursa, Konya. Adana. Snmsun, Balıkesir, Aydın 
Memleket hastanelerinde yaptırarak alacakları raporu yukarıda ynzılı ve
salkle beraber göndennclldlrler. Raporun yazılnca!P muayene k(l.Cıdı evvelden 
mekrepten istenmelidir. Raporun tamamen bu şekilde olması li'ızımdır. 

5 - Fazla tafsilat için Ortnköyde mektep müdürlüğfıne müracaat edil
m elidir . 

İstanbuldan gayrı mahallerden yapılacnk müracaatlara matbu tdühul 
bilgisi. gönderilir. Muhabcrat lç!n posta pulu gönderilmelidir. C5563l 

Istanbul Deniz Komutanlığından: 
Deniz lisesi ve gedikli erbaş mektebine 

t~ 1ebe alınacak 
Aşağıdaki şartları haız olanlar denu llsesile gedikli erbao mektebine 1 

talebe olarak alınacaktır. 
Deni'& Useslne rirecek talipl"rin: 

1 - Yaşlan birinci sınıf için 15-18 
2 - Yaşlan ikinci sınıf için 16-19 olacalı:tır. 
3 - Bu yaşlardan altı ay büyük veya küçök olanl:ı.r da kabul edl!ecektlr. 
4 - Lise birinci sınıra orta mektep mezunları a!ınacağı glbl lisenin bi-

rinci sınıfında ikmale kalmış olanlar da. alınacaktır. 
Deniz ,.edJkU Erbaş banrlama okuluna ~irmeğe taUplertn: 

ı - Y~lan 11-17 olacaktır. 
2 - Bu mektebe tik mektep mezunu alınacağı gibi orta okulun muhtelif 

8lllıflannda ikmale kaımı, olanlar da alınacaktır. 
3 - Tahsllint yalnız bir sene zayi etmiş olanlar da alınacaktır. 
Bu şartlan haiz olup deniz Useslle denl7. gedikli erbaş hazırlama oku

luna girmek lsteyep taliplerin 15 Ağustos 941 tarihine kadar ic;tanbulda bu
lunanların K:ısımpıı.şada deniz komutnnlığına hariçte bulunanların da ma-,1 

halll askerlik şubelerine müracaatları. (5708> 

Belgrad Devlet Orman İşletmesi Revir 
Amirliğinden· : 

1 - i~et.mcmizln Bıı.hçeköy deposunda teslim edllmek üzıere 7500 ken
tal kestane odunu on gün müddetle açık arttırmaya çıkanlmıştır. 

2 - İşbu 7500 kental odunun her bir 2500 lrentallık partlsinln arttır
ması ayn ayn olmak üzere yapılac~ktır. 

3 - Beher kentalının muhammen fiyatı 46 kun14 olup her bir 2500 
kental tçln % 7.S muvakkat teminat ayn ayn olmak üzere her biri için 86 
Ura 25 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat arttırmadan evvel revir veznesine yatırılacaktır. 
5 - Arttınnalnr birbirini müteakip 4 A~stos 941 pazartesi günü saat 

15 de Düyükdere revir Amirliği binasında yapılacaktır. C6095) 

Sıhhat ve lctimai Muavenet • 

Vekaletinden: .. 
Lyll Tıp Talebe Yurdunun Tıp ve Eczacı kmmlanna talebe olarak ka

bul edilmek üzere müracaat edenler ihtiyaçtan pek fazla olduğu cihetle 
bundan sonra VekA.letimlze müracaat edUmemesl ua.n olunur. (6286) 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
ı - Kayserlde inşa ettlrlleoek i~i pavyonlan ve evleri ile bunlara alt 

yol, kanalizasyon, hancı su teslsatı gibi inşa.at kapalı zarf usulile eksilt.me
ye konulmuştur. 

İşbu inşaatın muhammen keşif bedell 481892,06 liradır. 
2 - Eksiltme evrakı 24 lira mukabilinde Ankarada Sümer Bank Mua

melat §ubesinden alınacaktır. 
3 - Eksiltme 14/8/941 tarihine müsadlf Perşembe günü sa.at 16 da An

karada Sümer Bank Umum müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 23100 llradır. 
5 - İstekliler tekli! evrakı meyanında şimdiye kadar yapmış olduktan 

bu gibi işlere ve bunların bedellerine, firmanın teknik teşk1l!tının kimler
den terekküp ettiğine ve hangi bnnknlarla muamelede bulunduklarına dair 
vesikalar koyacaklardır. 

6 - TekJir mektuplannı havı zarflar kapalı olarak ihale günü saat 
15 e kndar makbuz mttkablUnde Ankarada Sümer Bank Umum! klı.tlpllğlne 
teslim oluna.caktır. 

ekoras o 
Müessesesi Müdüriyeti: ,,Jt 

Mağazamızın zemin katında yapılacak tadilat rrıÜJ1 b 
tile cadde üzerindeki methalinin 1 O Ağustos'"\ kadar kapa!~ 
durulacağını ve bu müddet zarfında muhterem miifleril ıt 
mağıwuun yanmdaki (Nurmiya) sokağında mevcut ksPıdll' 
riflerini rica ederiz. ,/' 

Zengin ve müstesna eserleri ihtiva edecek yeni tesisatırn1t 
1 1 Ağustos aznrtesi !!Ünü merasimle açılacakur. 

DOYÇE ORYE TBAN~ 
DRESDNER BANK ŞUBESİ 

Merkezi: Berlin 
Türkiye Şubeleri: 
İstanbul - İzmir l 

HER TÜRLÜ BANKA MUAMELA
1 

'}'iit~· 
Almanya ile yapılan <' 
Kimya ve Kağıt takaSl~ 1' 
saire hususunda her tUt 
kolaylıklar yapılır. 

~------------------~/ 
Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünc.le11 :~ 

d940 - 1941 ders yılı hariç evvelki senelerden ka.mp eksiği ~ ~'I 
nin bu noksanlarını tıamamlamak üzere üniversite talim ta,burU ı 
lığına müracnatlnn ilan olunur. ,5379• 

MALATYA MENSUCA1 
FABRiKASINDAN: 

oJC51Je!) 
Fa.brlkamız atelyesinde istihdam t-dilmek i.izere elektrik ve ıertıl 

kaynak işlerinden anlar tecriibelt bir ustaya lhtiy:ıç vardır. TııllP 
fotoıtrarıı tereümC'I hnllPrlnl Fabrika Müdürivetlne göndermel_erl_· _ _. 

~~~~--~~------~ 

7 - Posta ne· gönderilecek t.ekllfler nihayet ihale saatinden bir saat ev- 1 
vellne kadar gelmlş ve zarfın knnunt şekilde kapatılmış olması llzıındır. 
Postada va.ki ola.bilecek gecllaneler naza.n itıbare alınmıyacaktır. 

Müracaat: Beyoğlu Asmalımesçld, Twıa Pastanesl. 

% AğtL,tos Cumartesi aqamı saat 3 e kadar 

HİIAL G. KULCB-0 MENFAATİNE 
Kıymetli sanatkAr Mtlll"YYEN SENAR'm fşilrikilo 

SUADiYE P./dj Gazino unda 

8 - Banka !haleyi icrada serbesttir. (4821) (6336)) 

R. t· h d. ..d .. ı··v•• d " T. iŞ BANKASI 61' 
ıyase ıcum ur aıre mu ur ugun en Küçük tasarruf liesaplari 1941 ikramiye pi" 

Ahtap Çab, Pencere ve Ahıap Duvar Kaplaması KEŞİDELF.:R: 4 Şubat, 2 Ma~, 1 Ağusto5' 
Eksiltmesi ilini 3 ~nciteşrin tarihlerinde yapılır. 

l - Çankayada yapılmakta olan bir binanın: 
2 Ağustos CUMARTESİ AKŞA fi a - 1300 metre murabbaı y1rm1 metre A.çıklıkta ahşap çntt.'IL 1941 İKRAMİYELERİ 

Bir balo konseri vereceklerdir. 
Biletler yalnız 50 kunıstor. KaılıkÖT11nfte Net matazasında satılmaktadır. 

B P d 
b - 250 metre murabbaı ahşap penceresi, üyükdere eyaz ark a c - 200 :ııı :ııı ~am ağacından dıvar kaplaması 

işleri açık eksiltme ııe ihale edilecektir. 
BAYANLAR SAZ HEYETi: SE- 2 - Ek.~tme 11 Ağustos 941 pazartesi s:ı.at 16 da Çankaynda riyaseti 

MIHA ARSEVER KONSERİ cümhur umumi klı.tlpllk binasında icra edilecektir. Eksllt.meye gireceklerin 
Büyük artist AIJ RIZA KARA YILDIZ'ın 1000 liralık muvakkat teminat tevdi etmeleri ldz:ımdır. 

· t" fık .. .. 
1 

.. w •• d ' · 3 - Bu işe talip olanların bu dereee bir lmnlf\tı yapmış olması mefrut-
• • ış ır ve l'eJısor ugun e 1 tur. Şu kadar ki bu nevı lmnll'ı.ta muktezi malzeme ve tesisata malik olan-
U Ç Ayaklllar Revüsü lar yanlarında birinci fıkrada y::ı.zılı evsafta btr şeriki olduğu takdirde 

eksJıtmeye dahil olnbllcceklerdlr. • 
Hediyeli 9U Dans Müsabakası 4 - Bu işe alt proje ve şartnameler dosyası 4 Ağustos 941 tarihinden 

İstanbul ve cfrar köylere otobiis servisleri temin olunmuc:tur ltlb.aren Çan.kayada riyaseti cümhur daire müdürlüğünden temin edilebi-

--------••••••.••--------•vİİllll•.llİİ lir. (6382) 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 

" 1000 ,, = 3000.- ,, 
2 

" 750 
" = 1500.- " 4 ,, 500 
" = 2000.- ,, 

8 " 256 .. = 2000.- " 35 " 100 
" = 3500.- ,, 

80 ,. 50 
" = 4000.- " 300 . " 20 
" = 6000.- ,, 


