
L 
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~~'ka bir haberde de iki 
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Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
şark vilayetlerinde tedkik 

seyahatine çıktı 
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Bu sabahki 
Sovyet tebliği 

lngilizler 
Beyruttan 5 
mil uzakta 

Suriyede askeri harekat 
devam ediyor 

Bütün cephelerde ebem· 
miyetli bir hadiıe olmadı Londra 11 (AA.) - B. B. C.ı 

Suriye hakkında resmi haber yok
Moskova 11 (Radyo) - Bu sabah tur. General Dentz, general Vil· 

Mtredllen Bovyet tebUitl: Bütün cep- sonun teldiflerine cevap vermediğin• 
heler boyunca ehemmiyetli blt hldlae d h ,_ • t d di en areıro.a evam e yor. 
cereyan etmeml.ştlr. Muharebeler fld- Londra 11 (AA.) _ B B c 
detle devam ediyor. Sovyet tayyare- · · · · 1 
lert ,erde duran diltman tayyarelerile Kıbrıatan gelen bir telgrafa göre 
lotalanna ve nakliye kollarına hücum Suriyede harele.at devam etmektedir. 
eyleınlşlerdlr. Kaybettl~iınlz 8 tayya- lngiliz ukerleri, Vichy askerlerinin 
reye mukabil Almanlar 28 tayyare Beynıttan 5 mil uzakta iıgal ettikleri 
kaJbetWer. mevzileri zaptetmiılerdir. İngiliz 

Sovyetler tayyareleri, Beyrut etrafındaki aske-

u d f h ti 
ri mevzileri şiddetle bombardıman 

m a aa a a- etmifleridr. Vichy'ye aid birçok ge-

rin tamam hyor milerin .. s.~~.ruttan ıüratle uzakla,. 
tıklan goruluyor . 

Londra 11 (A.A.) - (B.B.C.) Bov-
yetler müdafaa hatlarının inşasını 
tamamlamak üzere bulunduklannı 

• blldlrlyorlar. Bu haberln büyük bir 
~ kuvveıl~r!ykdki lngiliz ve Fran
lielce tera 't' ~1 umandan lan müta
eu §artla: ~nı tetkik etmektedirler. 
lturnetine t Yr:i·zamanda Fransız hü
tarafında e; ı edilmiı olup onun 
Şirnd' p :ı. a tetkik edilmektedir. 

Şark cephesindeki hareklta ald Dk resimler. Bir Alınan kolunun Dert harekeU 

ehemmiyeti vardır. Zlra. Sovyet as
kerlerlnin tstihk!m kıtaatına 4 gör
mek için şlmdlld mevzilerinde muka
vemet etmekte bulunduklannı göste-

Suriyenin istik
laline doğru 

riByor.St 1. l ·ı· f. ·ı General de Gaulle Suriye • 
1 anate b 1 b 

•vıni amir l D u unan aıvelcil mu· 
lefonla hab d arlan bu hususta le· 
luınat har· ~rdar edilmiştir. Bu ma
Yıp ıal~h.ıcın e hiçbir haber olma· 
ed a ıyettar m hfill en müzak . a CT cereyan 
taın bir k t er~lerın esaaı ha]durıda 
tedirler, e umıyet muhafaza etmek-

CeneraJ D 1 d entz ngiltere-
en cevap alın d " . -.. l a ıgını 
. •oy ÜYor 

V~hy 10 (AA 

Bize iltica eden Fran
sız gemileri silihtan 

tecrid ediliyor 
Mürettebat tamamen enterne edildi rn_ahfıllerinde b~ .) - Fransız 

ltorc, hu alc Yan olunduğuna 
lıeral O tarn saat 18 e 1'.adar ııe· 
l'rıarnı~t entı İngilizlerden cevap al-
~te KÖr~· ıSi~a.si mahfillerdeki kana- Suriyede panik ba,ladi, bazi kimseler ailelerile 
l3 ngılızler her ş d l . l A k k- ·_ı• h eyrutu İşgal ctrn k • . ey len evve ve muntazam paaaport a nta yaya a ın eaıyor 

Ut dı\ S . . ~ • ıstıyor ar veya-
İadılc k urıye ıhtalafını hülcumete 
•rasınd uvhetlcr!e de Gaulle" cular Ankara 10 (A.A.) - Harber al- gelmekte olduğu anlaşılmıştır. 
hlcacle a 

1 
alkledılmeıi icabeden bir dığımıza göre Beynıt limanında Suriyede panik başlamış ve 

o ara t l .. kk" d' Bina 
1 

e 8 1 e ıyorlar. bulunan Fransız harp gemilerin- bazı kimseler Mlelerile ve mun-
ena cyh l 'I' ] 

teci olarak de ca:~; ·~ erin müzalc.e- den on tanesi İskenderun Uma- tazam pasaportlarla Antakyaya 
~al Catroux' yu t • e culardan gene- nına gelmişlerdir. Bunların ara- akına başlamışlardır. 
a~ll'IFlan muhtc::ı1dirc~~et filcrin?e sında 10.000 tonluk bir petrol Ankara 10 (A.A.) - Haber al-
Vaın ranıa •onuna kada~ hu btakddır- nakliye gemisi de mevcuttur. dığım.ıza göre, İskenderun liman-

ede<: '~ . ar e e-' eıttır. Bu vapurlar hakkında bittabi na gelmiş olan 11 Fransız harp 
lngilte l ~ hukuku düvel kaideleri mucibln- gemisinin başında bulunan filo 

b
. r~ şart arı ce lbım gelen muamele tatbik kumandanı mahalli hükllmete 

Sovyetlerle 
harbeden 

. a ın ngı ız ıe ırı e . 
t k ·· ·· t•• mandasını terkedıyor e rar goruı u 

Londra 11 (A.A.> - (B.B.C> B. Sta- Lo 11 (A A ) B B C. 
lin İng1Uz aefirile blr saatten fazla. ntlra · · - · · ı 
görüşmütür. Mül~katta B. Molotof da General de Gaulle, general <:.at.-
hazır bulunm~ur. roux'ya gönderdiği bir mesajda Alman kuvveti kendiıaini Yakın Şark hür Fransız 

S tl kuvvetleri baıkumandanlığına ve 

Cepliedeki kuvvet 3 bin 
tayyare ve 3 milyon 

erden mürekkep 

Moakova, Rtımen laa.Mı 
alayinin birinci taburu
nun imha edildiğini 

bildiriyor 

OVye er kurtarılan Fransız mıntakaları idare 
şefliğine tayin ettiğini bildirmiıtir. CekiliT ken her Ayni zamanda general Cartroux'ya 

• Suriye halkına serbea arzularını iz-• k ı hara vesile olacak icrai ve tqn1 
.şeyı ya ıyor ar müesseseleri kurmak için yardım et• 

Yalnız hububat, 
tamamen imha 

edilemedi 

meğe memur etmiştir. 
General Cartroux 1936 ıenuin• 

de Suriye ile aktedilmiı olan m\13· 
hedeyi tatbik için bu müesscsat 
mümessilleriyle derhal temasa geçe
cektir. 

~~~~~~ Helainki 11 (A.A.) - Sanomat 
'~ gazetesinin muhabiri yazıyor: Sta· 

General de Gaulle hür Fransanna 
1924 senesinde verilmiş olan Sun• 
ye mandasını terkettiğirıi MilletleT 
Cemiyetine resmen bildirdiğini ilave 
etmiştir. 

.,,lıf,.ınl!PI lin'in geri çekilirken her ıeyin ya
kılmaaı hakkındaki emrini Ruslar 
Ukrayna' da azami derecede tatbik 
ve kısmen de muvaffak oluyorlar. 

Ruslar bilhassa. elektrik. havaga· 
- zı ve su tesisatını kullanmaz bir 

hale getirmeğe çalıııyorlar. Bütün 
~ububat imha edilememiıtir. Çünkü 
ekinin bir kısmı henüz Yctildir. 

.;.....------~-------

Habeşliler inti
kam alınadılar 

l.o ıldırdi edilecektir. müracaat ederek Türkiye lima· 
bn F' ndra 1 O (AA.) _ Bug"" L Antakya 10 (A.A. )' - Beyrt- nına iltica etmiş olduklarını l>t

1 ransız d un Y· 1 1 
~al Dent •. ra Yosu Suriyede gene- tan kaçarak skenderun limanına tasrih etmiştir. 

Muharebe sahalarında her tey çok 
kanlı muharebelerin cereyan etmiı 
olduğunu gösteriyor. Ruı ukerleri
nin cesaretini bizzat Alman uker
leri teyid ediyorlar. 

Londra 11 (A.A.) - B. B. C.ı 
Hariciye müateıarı B. Butler, ltalyaa 
idaresi tarafından tazyik edilmit 
olan Haheılilerin, birçok aebeplerf 
olduğu halde Habqiatanda ltalyan
lara kartı hiç bir intikam harektin
de bulunmadığını Avam kamaraıın• 
da teyid etmit ve bugün aciz bir 
vaziyett bulunan İtalyanlara ka111 
gösterdikleri itidal ve ülüvvüccnap
tan hararetle bnhsetmiıtir. 

lrilizlcrin z •n mütareke teklifine ln- gelen Fransız harp gemilerinin Bunun üzerine gemilerin silah
!etni,tir. Hcv1bap1c~er~ediklerini •ÖY- sayısı ıı ı bulmuştur. Filo ku- tan ıecrtd , ednme1erıne baş1an-
ıar le a u ı mutt f"kl · .. ı e e tartla e 1 enn mu- mandam da gelmiş ve daha bir mış ve mürettebatı tamamen 
nal bitd" . rı general Dentz' e "d _ . . 1 ırrnııtir. er kısım gemilerin İskenderuna enterne edilmiştır. 

<ne..llQ . 
-..hile 7 sütun 4 de) .... ----= ka~Ierı 

lôübalice ihmalkarlık 
Bir deiiJ 

leriııia ı,· . • he, değil: Beldeme y«• 

Japonyada 
mühim 

müzakereler 
"'ıa:, Arab~deı taksiye biniyonu
t.tclı1or N. y~ yola geldi mi, du- Hükumet azaıi ile ordu 
1Qt; __ • • CYJnlf? n_ • b•._:. 
...... IUll YoJcuı oc:nzan lu·~· 

•a Y•itn ortasıdır; tenhadır; 
~etİtec:etizı•tırludur; ve siz. vapura 
lllııa:dır ızden taksiyi göze alllllf· 

ve donanma erkani müt
terek bir toplanti yapti 

.... . 
Le.ta:: :?hanın deposu, litrelerce Tolcyo 1 O (A.A.) - Hükumet 
tehirler ır: Öyle ki bu mahrukat 8.zaaı ile ordu ve donanma erkanı 
~e ta1cıa-:'1 seyahatine kafi gelir. bugün müıterek bir toplantı yapmıı
ı.rırnadJderuı • b'! devirde p~ ka· )ardır. Yomiuri Şiml:İun gazetesine 
Dö1ıe b; ıd.daa edilemez. göre, bu toplantıda mühim mescle-
bı~ ar ilunaıkar laübalilik ]er müzakere edilmiıtir. 
~~ •Yle luu·ıılanmamalı. Ne Tokyo 1 O (AA.) - Japon par• 
...... ne de aeyrijıefer tarafm· lamentosunun fevkalade içtimaa da-

vet edileceği haberleri vardır. 

Yeni tefrikamız . 
KONUŞAN MUMYALAR 

Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 
liyl;kvuz Sultan Selim Mısır' da - Yt~nus paıa Ramses'in heyke
ola onuşurken - Nil"in taştığı gün - Firavun'un kızına aıık 
def~ Ktnç - Yavuzu vurmak istiyen fedai - Muhteıem saraylar, 

ne er - Bin bir cariyenin sevdiği bir delikanlı. 

Yarin neşre baıliyoruz; 

Bir Amerika 
gazetesi 

harp istiyor 
Nevyorli Post, Amer.ik~ 

Almanyaya liarp ilan 
etmelidir diyor 

Nevyork 11 (A.A.) - Nevyork 
Post gazetesi, yazdığı bir bafl'tlaka· 
lede Birleşik Amerikanın derhal Al-
manyaya harp açmasını istiyor ve 
diyor ki: 

Birleıik Amerika filen harp ha
lindedir. Harptcyiz, çünkü dünya
yı zaptetmege azmetmit olan hürri
yet içinde mevcudiyetimizi bile bir 
hakaret telakki eden Adamın yolu 
üzerinde duruyoruz. Millet itibariyle 
mukaddcratımızın bu harbin netice
sine bağlı olduğunu görüyoruz. At· 
tık sulh ile harp arasında, b"unlar
dan birini İntihap etmek hakkına 

malik değiliz. Kendimiz için masu· 
niyet arayamayız. Bu harp bizim 
harbimizdir. Nazi rejimi düşmanl
mızdır. 

Mademki bu bizim harbimizdir, 
harp etmeliyiz. Biz yalnız harp mal
zemesi verip f ngilizlerden kanlarını 
dökmelerVıi istememiz namuslu bir 
harqe! olm•~ - - -

Alman • Fin kuvvetlerinin işgal 
ettikleri Salla ile bu kuvvetlerin 
taanız istikametlerini gösterir 

harita 
Londra 10 (A.A.) - Atı: İngiliz ef

karı umumiyesi, Rus cepheslndekl va
zl:;etl ltldalll bir nlkblnUkle muhake
me etmektedir. Ruslann cephenin bü
yük bir kısmını azimle müdafaa et
tikleri ve kuvvel mA.nevtyelennln lyl 
oldutnl müşahede edilmektedir. 

Dally Telegtaph gazetesinin Mosk.o
va. muhablrl, Hltlerln llk .hedefinin 
.Merkezi RsusYayı Baltık ve Karadeniz 
kısımlanndan kesmek oldutunu ve 
bunun en mühlm esaslı fikri t*11 
ettı~lnJ yazmaktadır. Bu suretle Uk
raynadald hububat, demlr ve çellk ve 
Kafkasyadakl petrol sahası aynlmıf 
olacaktır. Fakat hlç şüphe Yok ki Sov
yet hükümetı yaztyete tamamlle vakıf 
olup, lcab eden her tedblrl almakta-
dır. . 

Aynl gazetenin Stokholm muhnblrl
ntn flkrlne göre, Alrilan kuvvetleri, üç 
bln tayyare ve üç mllyOn erden mü
rekkep olup aynı zamanda güzide 
zırhlı fırkalan ihtiva etmektedlr. Al
man tayyareleri cephede anudane bir 
mukavemete tesadüf etmektedirler. 

· Beıarabyadaki 
muharebeler 

Mo~kova 10 (A.A.l - Aft: Sovyet 
kıtalarının Rumen hassa alayının bl· 
rincl taburunu t.opçu ateşlle tamamen 
imha ettltlert blldtrtimektedlr. Üçün
cü taburun da dörtte üçü mahvolmlll 
~ JDÜf.ebelrlll ell pdllmlp.ır. 

Ultrayna'yı ziyaret eden on ec· 
nebi gazeteciden biri olan mez.kGr 
muhabir, Ruı zırhlı otomobillerinin 
evsafından Almanların hayrete düı
tüklerini ilave etmektedir. 
................................................................................ 

- Sendeki talih bende olsa hemen bir piyango bileti alınmt •• 
- Hangi talih kocacığım?.. • 
- Baksana, telefonu bir açışta istediğin yeri bulabiliyorsunl .. 



•Hin Geceki ve Sabahki Haberler 

1 Harp tebliğleri 1 
Alman teblili 

lslanda'nın lngilterede 
işgalinin harpistlhsali 

Bar sanın 
ekmek 'İlıtiyacı 

.. ~~~~ulan~ akisleri ı müzakeresi Bir·mtlddeı ~ 
Jılının teblltı. .-ıt;__ _____ .. ~..___..,_ W!'-'C'_l,:'_·ı· 
Şarktaki hareki' llerilemekte de- ~-..- "YllA~-""' auuuua 

Norveçte 
karışıklıklar 

Oalo sobklarincla ıid· 
Clet1i çarpifmalar oldu 

-~~:':~~!pheshıde 1'1nllndlya Alman pzeteleri mab• Cepliedea aelen bir. ili'raç eClilmlJeeeli 
tuvveterintn ihata harelı:eterinden lelerinde bunu harp , mehaa levazim f,lidami'.. ı.-ilra 10 "(A.-,;..)" - Stokllolm-

::ı:~~:n t!: :ı:ı::: tahriki addediyorlar . dan ticfdetle pa:ref ~ ..=.•~-:=::=~o~~~ 
nan Salla şehrini günlerce süren fid- 119 l*tlkte m Wo._ lllUllD ......_ malar olm111tar. Ba L&cB.eleaiaa ... 
deUl muharebelerden sonra 8 tem- ZlllWl ıo (A.A.) - liuleı' N~ .._... 10 tıLAJ' _ BallD Aftla Jla!ıs •• ldenle IMd• ':"at· ~ J\};raham Uncolnfhi u,ke1i 
:!ıı~re::Ued~~- ı!'!aı ~ ten'ID Berlln nmbablrt dlJQr ki: tamtr•••• Jmp flHli•Jlta bükm.. :S. ...,..JMuden dlla'a.ı bade w.-- CSnUnde b6y6k hir k•t.Mhlnı teza
edlınl tir. laıandanm Amerika tarafından it- dül m'kd•ıellM tl*lv bell'"nnt llmM. Bmwnm ebnelc lhUnemı ted- lıiiratta bahmmalt Gzere toplanmıt 

F,;Jlmall Afrlkada. Tobnılı:takl zırhlı ga.11 Almanlan flLIJ.lttılı:tan başta, Al- Te a*-l ldlllıe&lrıt ,_,lmdn dts tik etmelc .llımt toplwn lale ııe,,ett- lmeejdu n.....:..1=-- lalkem • • 
m&DJW.da, endlte De Amertb demolc- ,..__.__ lılecDle _,_, Dtieral- Bin ~·ma da11d eıtemlftlf. Ba o • ~ etin1n 

düpnan tuvvetıerintn menll hOcum- r--•tn bitin dibıJ'aıJı bit emri "füi ~bwaaoııı ~bu mn- IDtbmda l8hrl:Ddzbı *mM: lh~- mubafmlari lııalb ~ iatemit. 
lan Almıa:e:ı~ı!!e tanarelerl 8 .,. 9 ~da bıratmala m1*tedlr oldu- zuda atefll beiW* nl'"""llii&uı. = ~ ~-~ l!M!bedflt fakat halk mab&le etmilfjr. Zaba
tenun rfinleri Tobnılc llmanmdakl aoaumı ilk ip.ret! olarak tellkkt edil- lılamall8"'1 ona ~ harp mal- m--..- -v- ·-"™ dahUlnde ta ta.iye btalan istemek mecbari
ukerl ~enerıe Mana Matruh'un ce- mektedlr. zemetl b....,,da Putlmento &ılndıe Wfb•J edDID " elJftlll mncad olan yetinde b1ımt ye 'birçok kiti tnkif 
nubu şarklalndekl hava meydanını -~ mahflllert bllA snti\tu muh&- bul ~ bldm>mak mak•dUe hababatm ctn.r Tlll,nlere !bnemm edilmitti· 
bom 1tl .. .._ etmekle beraber, Berllnlller, Londraıa p14111nt 16Jfnıff .,. menedDme.lne tarar ftr'llllftlr. Bu b- ·· -----
SolJ~!:u1 :ı:au:~· bir İııg1Hz Amerftanm bu baretetlnl birinci de• ıertne 1&11• denm etınlftlr: fllrm elmmıunna bqbca lmll aon 1&1- B S Jin t_ .-!I!- b"...::.L 

muhribine tam isabet.le bir bomba recede ehemmlJetll bir hAdbe oJaralc .-Din B Bftıılmm' taraım4an t.oP, murlarm hal'manlarm ldrKln1 cectk- • ta &lllJUD'i U7 ua 
ftşmUşttlr. addetmettedlrler. Alman ~. fllıdan1 JWı:bıda Pl1l1an ~ tlnmf olnwnchr. A1n1 •manda bu J • • • 1 __ L-I etti• 

B. Rooeelm'e b"1 flddetl1 htlemn- hatfıJen dolradar fn1ms. ~ brar, TllAyeUmilıde mnc ftatlerlnln e çuını &auua 

~em:ı~C: :Oı.n: ~oe=~~a~ İrlandalı n oam · bllr> • tnanıanıı ~~~~::1-~v-~ •. _._._ lloelrowa 10 (A.A.) - B. Stalin 
_, .. --inde - DA--~ 1 da _. ..._..._.."°'"' sasetesl lı:enclDerlnl lllldafaa edecek llllbtan ..,._..., w ua;•nı• - r__,._ L_otL. ~-ıL -ı...:..: 8. r..:..-: !:= .. '"-;:,:_.,lannı•" DUaYtC'.!! !lDLm islandanJn ffplln1n dltytl)c BrHan- mabnllll oldl*Jarmdlm ._..._ &Qme 80D lfetl p lhıfinde tutan.k. l'DlJe- ~~-: ~ ~ .....,_. L"::~I"~ 
- ..... -- - ...,.. nrmlfler- :rı, harp _.....,.. ~ mti- -· UmJzfn elcmelc lhtfJl,emı ~ .__ •tmiftir· .ıııv .. tten ~ mu• 
dlr. dafa& Jdllfetlnden bıemen tamamne =-":o.ı. nulledn ~ ~ ~ Jal'dıma dnam edeetll bllel rea iN müllbtta hariciye komileri 
par~= k=, ~:; ~ ttuet eder*, B. Boole- an dllıbte ~ Mnndır Oi'dunmı b•Jbmm 80ll derece -.tndlrmlfllr. B. Molotov da hazar J.ahmmuttar. 
denm edertten ftn aııecıe Mew QaaJ'm 'in haretettn!n \!Ok ~ bir lr:urtulllfllDa LltlioıWk bti beyanatı 

::':!~-an~~~·~ =~=:=~;: =~;~.~bir:; Futbol mbsabakaları t Hava akınları 
parlar himaye altında seyreden blr mele • ellnden p1en1 ~ oı- "'~"' ...... ~ .n.uw"" 
bfileye dahli bulunuyordu. Alman dalana da bıdetmftiedlı'. dlr.• 
tıanareıerl, :lngUterenln cenubu fU1d • lıltlteatlben muh&fuatlrlardan dr 940 41 T•• ki b• • • t_ -!I!_ ta 1 • 
w tart sahlllerlndekl uman tematını Con Wortıaw Mlln atıalıdakl beya- • ur ye lftDCI• &lllfUU'O yyare en 
,. müessir surette bombardıman et- Amerı·ka -1akı· natta bahmmuttar. tik .. b k 1 - _ Alman aanayİ mintaka-mıttır. aj •- M.emleket tam randımanla ea- muaa a a anna yann I - N 1• ı temmm pce.1 Benrlck'ln fbnalln- IJfmattadır. Bu mOtemadl tarı§Iklılm anna ve apo ıye 
de Te Mani ahDl ~ dıteı' aet>et>ı olan bir taç tlflnln TaZifeden Ankarada baılamyor hücum etti 
MIJOk bir Tapar. mabaftbe tanareJe- muharebe ~JbnlmaJanrn Te hfi"metln da 
llmJs taratmdan ciddi arette buara amele için çalı!JllDÜ "Yeya muharebe 

Al.j ile 

i\li - Nefia incir .•• 
Yeli - Tataız •.• 
- Cidden öyle ... Aiıza 

mr f8Y değil ..• Şekline b 
dun: Bak, alt tarah çat 
ballilllDUf da .•• Ah, aahi, aöyl 
yorlard1, aklmıa geldi: incir 
mevaiminden evvel olmuı 
rünsün cliye. diplerine 
zeytinyaiı Mirüyorlatmı1o 
lun süneıinde meyvalar ça 
yor. patlıyor; böyle bir lial a 
yormq ••• Tıpkı muzlan o 
eöstenneli için hnnladıldan 
bi .•• 

- Nebatlann huyuna, au)'U" 
na nüfuz etmekte madem 
kadar mahir meyvacalamnlJI 
Tar; ıüçin. cinslerini !ilah • 
pyret sarf etmiyorlar da; tu~ 
yorlar turfandadan para kaza 
cağız tiİye 'böyle lıile yoluna 
pıp cinai ve lezzeti bozuyor" 
lar)... imana alillqtirmenin 
nunda cezua TU; maı..au-1 
bu bale eobnlann da baldan 
tab"J;at yapılmalı... Onlar kt 
aydi paraYJ. peUla, çok mit•• 
Umil bir meyya ciminden de 
kazanabilirler .•• 

Almanların 

ta biyesi 
lllratıımqtır. Avcı tanareterlm.ls dtln etmek dlbturmıa blnıl etmeatııı tek- Aabra 10 (Telefonla) - 1940- ı..c..dra 10 (AA ) - HaTa ne. 
iT dil.pnan tanareal d6'6.rmtlftür. Eski Peru Hariciye Ut edı:rlm·• 1941 ..ona Türkiye birinciliği futbol zaret:imn tehliiiı So t rd C!a._ 1!-

~ =~n::= Nazıri V qingtona ~ Elllaıa:, =:i:~ mü_sa~o:a~~lanna 12 temmuz cumar- Maden 'H kömür bakımından ~ O munu ~ 
hareket etti Uz endOstrlsf tatafmdan tstlh.sal edl- tetı gunu ... t 16 da 19 Mayıa ata- zensin bi:- eanayi mıntaka.unda kain hatbnda muharebeyı 

·=~abarebe tanarelerl dün l.m dller maddelerin kalite itibarile dmda batlanacakm. Miaabablara. hulımaa Alman hudut tehri Aiz la kabule med>ur etme 
pee, Garbi AJman1M1a mOteaddlt ee- dftnyada bOtln clller memletetlere ba aaıe Ankara. l.tanbul n lzmirin CbapeUe çarpmba-peqembe sece-
ldılerl bombantıınan etm.lllerd1t. 81- Lima 10 (AA) _ O. F. 1.: falt bulundutunu Te bunun endüstri- birincileri Gençlerbirliii. Betiktaf ai bombardıman tayyarelerimiz ta- L) 
~ halk arumda DJlat ebemml,.et- Eaki Peru t.ariciye nazın Carloa de htltikn silren tam lt blrlll! saye- •e Altay takımlan, 1939 .. 1940 ee- rafmdan tiddetle bombardmıan Roma 10 (AA) - (0. F. 
*Ur. BleJfeJd elTarmdalı:l Bethel Concha. Peru maraldı.. mfatile Ek- atnde elde edllmlt oldutuna ııöylemlt D4=8İ Türkiye birinciai Eakitehir De- edilmittir. HaTa süze1 olcluiu cihet- Corriere Della Sera gazeteai 
Jııutanal JUlllD. hmnlııelartJe Jmlden ft badn m1Detln g&tterd1l1 enerji • b d •L • 1 B -..:Jt: bir --~- StaJin L-._.bardımuı t•UlmlfUr. Bu hleamJar Yatörle auhm eden h•clud lı&dimeai kudret T u1mtArlılm mazldetınden mua~or ve un an uu ay evve •· le fabrikalara yapılan huarlar açık· Defl' ... o.uaa • Yarw.. PiK 

Wlutnd& dlft batarıaJarlle aftı t&J• hakkında Amerika bükGmetile gö- eok osıe:ı buJundutun~ ta)"detm14ttr. ~~r. ve ~•unda yapılan .• ~~ ça aörülebiliyordu. Diğer bGyük bir P.ek ... kuvve~ı olup 30 kilometre d 
Jaftlerı 4. bahrl1e ~ d& 2 mab&- rütmek 6-:e haslıı .. t 6.30 da Harbin refah tem• etti..,• birinciliklennde gruplanıı banncili- hava filoau da O.nabruckta müna- nnliğe malik olduğunu ve Rua 
fll>e tanareat dltlrmlflerdlr. a.nare i.e VlllİDRtona U..eket et· "-'- 1ın gı iini kazam Kocaeli Galallk. Kay- ble laatlan ile W7i mlı•ı11I.._ lamumdanLPun ıon haftalar z 

mittir. m6atemat:t&e er eeri SGmenpoı ye Trabzon idman· hUcum etmiıt-ir. hada ta~a arumcla bafka 
Jta/yan teb/ifİ Per.: hariciye nazın •e Birletik 1.ondra 10 (A.A.) - Loi'dlar tama- birliği olmak üzere yedi takun işti- Daha hafif kuvvetler de Muııs- dafaa teai&ah inıa ettirdifini ha 

lnailiz tanarelerinin 
Siraldiz'e Ye Napoliye 

taarrazlarl 

Amerika Mfir.i Amerika. Arjantin ye rumda, harp dola1J81Je müateml~- rak edecektir. Müsabakalar, yenile- terle Bielfelclcleki hedefteri •e O.- Terdikten sonra. 1914 - 18 mah 
~ lalktmetlerinin müttenk ::=:: ~ gtlçl'*1er hakkında nin müaabaka t.arici kaim .. IUl'eti- tendedeki doldan bomb.rchman et- haine iftiral eden hir Alman za 
ta....at ~ baJanduklannı relsl B. lıloJD:::ımlftlr~ lcamarut le _Y•~lacu •~' f!n.•1i.~nan taknn mitlerdir. • • " tin~ raporun\: neşTetmekted~. • 
lıııildiren Vatinrton aotamnı saat MtlstemleteJerfn Brltanyanm harp T"urkİye futboı bmncıaı unvanım ka- Tayyarelermıızden dördu kayıp- zabıt. Alman erklnı barbiy 
11.40 a kadar almadıklarını beyan IQl'ettnde bu adar esasıı blr roi zanacaktır. Kar" a henüz çekilmedi- br. 30 haziran 1 temmuza haflıyan nrdiii raporda Stalin hatbru 111 

etmitlerdir. Bütan aGn zarfında fimaJ OJDııabUmJt °'""'"'" fevtallde bir iinden haqi takımın laansisi ile kar- gece emw 1Cla ,...,.ı.n urek&tta dafaa eden Ru kıtalannm fnka 
hadadandan alman 1eabe malGmat hidlaedlr. p)apeaiı belli delildir. Km"a yarın byboldaiu ltildirilen tanarelerdaa de ee8111'. iyi talim aörmiit Ye h 

-. 10 (.&.A.) - haJıuı cırdaJan laadadda sut 18 e kadar aülı:Gnet Jlaıp mubteılt mtlatemlekelerde (bugün) Futbol federuyonanda birinin mürettebatı denizde 'buluna· lanır.ıt m&kemmel .. 1&hh sfizide :n-= lı:ararglhmm 400 Daman.h hakim eürdGIGnü bildiren tebliiden =:n ~ :=r ~~ ~ toplanacak olan klüp mGm..ıneri rak kar~nlımtlardır. Banlar timdi talardan mütekkep balund " 
Jpbnlta: Tanue tel*lclllertıınls iharettir. hassa lılalezJa 'Ye ~l RodesYa'ck tarahndan çekilecektir. lnsilterede saf Te salim oJ.nk ba- kaydetmektedir • 

...,,_ tllltlnt 1MımlmdmlaD 9tmlfc V....._ 10 (AA) - B. Sam- ıw,,, çat refah temın etmlftır. lmnnaktadırlar. . Cazetenin fikrine söre Alman 

lıır, btiyiit )'aJlllll Te balarlar ita et- Der W•Jle•m hddirdiiine göre, Qul- Bana mubbll harp Malta ve Kıbns 'ark vı'l8yellerı'nda Kıhris önünde bir pmİye kamandanlıiı. Ahnan ordasanu 
Jllllerdlr. to n Uma' düi Amerikan, Arjantin !çln saımh oJm.Qltar. Bazı mtıstemle- q . lerinden çok uzaklara gitmeie icbd 
Xıbm ..ıııııert at*Jarmda. tana- n Brezilya mime.illerine. Pena ye keler denlafın puarJannı kaybet- bombalar abldi edecek tekilde Rualara çekilmei-=== tonıut bir pmtyı tor- ~~-:.! lı~~tlerf nezdinde der- ==..aı;,~ =~~ tedkı•k sayahatı• ı..6otal 10 (AA.) - Çarpmlia mecuhbur1...~e:tbeDalse Stalin battan~~ 
8iellJa bnalmda bir lllıhl18 denfs aa1 ---rerıı:& Dil' t-.eh'baa )'aparalc sararetı hami oJm.Qftur. oart>l Afrika, gGnü öi eden aonra iki tanare Kıh- m areUCT: m:a etmelerini tercua 

tQıaral İnl1Ua a'YCllumm tÜrra- her iki hüktmcthı ukerlerini lıaduı:I- Şart! Afrlta, nı.un ft Jamelta'd& na aabili açıklar1ndaki bir gemiye etmektedir. Çünkü Rua orduau ııer.L 
mna utramıft,ır. dan 15 k.ilometre seri çekmeleri Ye ,etlfen lı:abo, lbllon, mm Ye alr hücum etmiflerdir. Bbbt hcımlMı c;ekildiii takdirde mevcudiyetiol 

8lel11Ulm cenuband& am tanare- ba ..... tle meydana aelec:ek a~ ... mftstemlete mıdde'ıtd aatlflllda bir Gümriik ve İnhisarlar •tlımt- da semiye isabet~ tam olarak muhafaza edecek ye 
lltlmls Rarrtcane tipinde bir tanare· laadan her iki de.Jete ait ta:narel&- - mtlltillltlr. ~r. l'abt Vekili dün Ankaraclan tir. lülde Almaiılara hücum edecektir. 
JI d8'1rm6'ierdlr. Iİn de seçirilmemeai için teklifte htt- hlktmet ba mahlallerl toptan mGIJa- L---'-et etti• Ayni alı.il açıkfannda JİDe Jia p-
• fbnall Afrlbda: lllleDllı araa.Ja, hmmatar· ı-ı.... talimat y-"1-!...a!r ,... etmlf 'Yeı& balta bir feldJde '11- uarea mİye aalı sabahı da bir laBcam _ _.._ 
• ı..,.. altmcs.tl 1* ........, "'ilR ...-ııumwu • çllere mail JUdmıda bahmmuttur. 7

...-
,.. _ __!_!_ kr .. .. 
uunma avzoru .urae.a 8ollum eepbeıdnde ıınn. B. lloJne, flmdJ1e lı:adar teberrtl mıfbr. Bombalar Yapanm pek ,.. • 

._.,ar edllmlftır. Ankarada bJive fiati olarak m~ 28 mUyan Aabra 10 (AA) - Cümrlll: kınlarına düpnliftür. H-r ... tele- hatmamq 

..:::r-=~~~ A.••a IO (Telefoala) -Şelm-= ..,_.1* para abndıtmı •ef ·~~~drla:r~~~L Rai~LKaraf deniz ~:ff~t~~~..:'.. semi kaçmaia mu- Rw 10 (AA.)_ O. F. I.• 
lllDllerl ~ ~ miade plrilonif blaYeDia fiab 290 Diler ~ mttstemıeteıente re •~mı e uumrn& muaa aza P: -. ~-·-· • _ ltaly'an l>ahriye nmreti Gotlıta k,.-

llldl Barranl'nln tarbndül •Ot- kurut olarak teehit edilmittir. baya& tuUarı up.ıt haddeli - nel kom~ Ye V~et blema lnailiz tayyare zayıab vazöriinm bybeclildiii Mkkmd~ 
man bava tıaıert bombanhman ed.11- olanlarm, tmk&n oldutu nlabette d&- ~ınu ~udürü ?1dusu. halde Şar~ Berlba ıo <A.A.> _ Dı nı alınan haberi tekzib etmektedir. Batb ~ 
... 'Ye b~ JaDIJDlar cmndılı st- ha ~ bir aetl)!ıe Çlbnlmuma vilayetlermde bır tetkik .eyahati haberlere lke. badn tncms hava milerle bir ar_. halwwı bu kıuv ... 
ld, müteaddit İncWs tanarelert de ıanS::tatumda Sovyet tıta- gayret edllecelı:t1r. yapm1&k &zere bugün .. at 15 de kuvvetlerinin Prananm Muıche a- zör bir !asiliz denizaltl81Dln hücd" 
~~ ... .,. Trab IQJllaıdJr. cldd1 blr hezimete uRrat- rf ı:= .aıra~Datemleblerde ca- Ankarudan. aynlmlfbr. Vekilin Er- hlllne yaptılı:lan atın tefebb6.slerin- muna airam"98 da yaptığı seri mr 
lut lus eehfr. Bcılral* mmtabmıda So-vyet tıta J'tni prtlara unun zanmı. Erzincan. Kan 'ft Ardahu- deki SQl&tlan • tanareJl balm.... nevra sayesinde torpillenmekteJl .._ = almı.lar ~· Tnb- lan menllerlnl -aıam bit fe~ ~~ için da güuıriik Ye inlıiaarlan alakadar Spltftre tfı>bıde ll a'YCI .,. Brl8t.ol , kartulmuttur 
llnden llı:1tl = = .,.~: mnbataa ttmett.edlrler. tettU edllmlftlr bir tomı.,_ eden mc.vzular Gzerinde yapacalda- Bienhe1m tipinde de bir •ftf tana- _. ___ _ 
afmdan, d6rdil de amt•rnn• tan.- 1'oYolra4 - Volln* mmtaıra11ndal .._.,. 10 (~) _ A'fl.m tamara- ~ l)u 1e7ahat bir ay kadar sürecek· ~= ~ ~ı.:! •--~-.1 L!- ·--.1: .. 
andan cllltlrtllmllftlr. ao.,et tılaJan 1llı'tlt dllmuı lı:anet- llllda barp •aJweııwl 1maWa lıd:tm- tir. w d&t mot&'Ul bit •ftf tanarest uvı~~e uır blar,.......-

eutl Afrlbda: Amma mm&..- lellnlııı Beri llıuWtlertnı wtmakta- .._... ---- de•---· ....... -:s:.m==== ~ .. ta .... dlpnan ~~;::;.,,~:,~~ Kayseride ~.:-===~ -.ıoS::~:!.~ 
-- ,. ...... teıebb- __ .,._ -...-.. ~ laarra.la ~ lı:uT- •• - ·~· •·---.. ---a..t- c11ı1 --- __ ...__...._ ......_._.M 
~ ... _ - - ---- - 8Ullra'9Wtlle ._ • ..,..drtedar. M--L ~ ......:re uu -,,"'-"""""" -"'·~· ~~Y.:;,, ~ 

Voll8ftd mmtab-Dda tlddeUl tap- JlllwrlDIDtabluda baı'lkebes11111~ u.&OY& radyoamtda kışlık zeriyat Ditürllen Alman llaMD1e bdar 1nı1111ı•am'lb-. Yaa-

:..faallJetl allhll1l llllM!r teDwwt&e- u ::-..=.~~Bor- T•kçe DCflb'at tan-releri C.belı.:S ==---:ı--= 
DID •ııın ._.. ın.m. tanv-- J9& tanareled "t!"hwı • dtliman ...._ ıo <A..&J - llaılılwa rad- r-- ....._ 10 (A.&J - :eaa ---•~----------.-.... 

1111 alll* ll'tlfllıdm ~ llnMıte tanaı Wll'lp .... rmur. 1'lllR • - aa, ı - 111 - llH .,. ım ~ teDe7e nazaran bablıanı blıwm blldlnlllbte 16-
twnl ...... " .....,... ..... -~ ~ sece Olk'oY ....... ---- her sin aa& uo, fazla Ye na•vünemalari •. .,..... ..... rnna o I!'lndl .. 
_.,. bir lbı ---- - lloftnd • 1'cııllıDlık mmtıebkn.w's 11,IO, n.. te ıldııDe Mld1ü --.. -"S • - neden ... _ ----..........._ 11 
.. ümıaıdan"~ it .... ::;.:n b&allnu bqa twrmıaıma Ma\1Mlr,, ,._,- normaldir ;;a.;...n &T ;;;.:..~ 

•&t • • tffl ~- Ttlalllıll ~· F ._. L.!- !..1_ ı.:__ _ tmafmda dtllrllmll'tr. So.,..et fıeblı· Jtrı ~ OIP1 ;;: v;_-::, alı ıecem ran1aua UG: -m wan Ka,.... ıo CA.A.> - VDA,.umJs :ı:vtt.lw Jı:aJıp *"* lıOdlıSJm lılı 
.,,,, • aJtmdaılı:l • ......_. ~ eo._. (Alllr ..... ....._) 1 O 10lnde lı:lll* lel'IJat seoen J1Ja nasa- ~ıts •• ~ aındlD dllmnll-

......_ 11 (A.A.) _ ...,_ t.ub-~ tanareJeıt.......,. nn ba- (AA) ~ Dmunharp ,ark orclul ... razı fastadJr 'f8-ııett....,ıhn narma1 ~r S:::: =:. 
Mın& bDiW tuafmdılnl ba - lllln a. mallaftllMıll "'ttmda n erUai harbi7e nıisi miraJq de ~. tnt.1ıer ft JU .ertJ&tı Jt&tı ı &T ~den lmettlr ft 
~ "'111: ..a.!ı lalllll& ftrlhnet1edlr. il AJmuı tq.. Lanniutı _.ı;. CSIGm c ... ,,,. da Jt.ıle bel IWıbeUndl faladlr. 'ima- pllot.ıardan b1rl de tmtuımattur . 'J"OI'. 

o.troT mmteb•da a. )ıtehıft JUlll ~- 80YJeUer bef mahWm etmiwtir. mm baflJıch. bqlJJan ft= de- ı.-.ıra ıo (AA) - '111 --..;. ..- cMetalib> Dlea ceımLUr. 
Mtihı di1fman htıcamiannı ~ &anam ~mm. Bilttbt pUot.. ftıDI eden ltlretll 1'&lm ma- cea tDgıJtere 1ze1tnıt J81J11m 111r:m.. Onmı ıcm ikioci defa -'•· 
ilk Alınanlara ıtır IQfat Terdlrmlf- lar -ı ft ..ıtmdlr. Kamçatka Am rib raat P* ısatade itmlt ft ertmı- !arda «F altıncı Alman 1anbardmwı dirmek doiru delil. cMatale-
llnlir. Macar tebliği veril-__ ,_. e •

7 
ya : :;:1!. ':a.:iJ.ı::: !:ıfıareslnln cİtlfilriilmüt oldutu f1mdi Ge> nin cemi olarak: cmutal .. .::!e"* mmtatumda anadane mu- .... ~ 11 (.A.A.> - Macar 1111111- ece& mı buat toıerl devam ~ Ye- it. OlmUftur. Ba tanarmSn mnret- bat> her ae kadar daha doiruY· 

tıa1f.n !m~e;;:e ~0c1!':ı!!: ml
9 
lı:arardhmın tebJ.111: Mo.koft 10 (A.A.) - O. F. L: nl mahsul elde edllm1f olmuin." tal- :atı denizde ıGrtııeret tartarılmll- sa da cmetalibat> Ye cmütale· * "btılunmuılardır. 'J:brucz ıe:.~:1me;r' tııaıanmız l.tihbara.: rıezueti mua'Yiııi Lozovs- men hentbr pf)uaJa anedDmemlft,ln • Napoliye taarruz 'bat> 

l.epel mmtakasuıda cereyan eden leftllr. nn-811m aıd ılandevamfl e~ ki. Kamçathnm Birlefik Amerika.· 
laarpierde SoTJet tıtaıan tırt top- ?ebe ec!Üm~ c 8 m.,....- p. terkini lıazırlamak bere bir Rus- Dahiliye Vekili p)cli Lonl1n lt <A.A.> - Haber a1JDdJlı • 
Jü bir Alınan mot6rbe fırbamı, bt- DlbıH ııaretlı0 Alman ordum De Amerikan kodeıanpnm top1anaca- DahlliJ-e va a ,_ OmaJC .. ır6re, 1 temmuz pceal ın.uıs han. 
,Jlt m1lı:tarda ııat)ı19 IQIRmeslnl T9 mDttefebıı ctenm etımlfUr. i( ukkmdlld ..Wui &eQiQ .m.U. Jiai ..ı..la' 'A:_ı;.--a._ aclıfml • J.. bt'Tetıerl RapoUJe taarraz etmltler-
lmlul matlneJert t&brtJ> e&mJtleıdlr. . ....-. Adar ...... - ... ~ ~ • ~'!il!!!!!! 1 ... dlr. J'abı b1I taamıs .......... bl-.... ıaı.Dı IDlft1ld delQdlr. .._ ______ Iİllll ___ ~ 

dememeli; 
cTalebler> 

demeli! 



11 Temmuz 1941 

~KŞAMDAN AKŞAMA 

Gaye meselesi ( ş E LE i ]ııu~-;ırpıdall 
~~ ............................................................................... ,,_ işin zevkini 

- Of, of. 
- Nco? 

- Canım aıkılıyor... Ah fU pa-
ra ••• Gözü k" 1 p O or o sun... ara olsa. •• 

zaına.ı yapacağımı hen büirim. •• 
- Ne yapardın hakayun ?.: 
Esrarla esrarlı bir gülümseyif: 
- Olsun da gör ... 

V 
Acab~ luı.c kifi böyle derne • ? 
e vaktiyl b'" ) d' l1lll ... 

da acnba ka ~~-~ ıyenler arasmda 
ın ç ""'1 meramına nail ol-

nnııı ... F.ıtat old kt 
Yaprn••l•· d . . u an sonra ne ..., ... eramız? 

.Y.,.:.y. 

• Mektepte Fransız kwiklerinden 
bır parça ezberlemiştik. 

d C~angirlik beves1isi, musahibine 
er ıu: 

sır~ N~~i kurnlannı geçeceğiz; Mı
• ra talanı fethedeceğiz. ıu ko-

ca Y rımk" • • ' 
alac ~ ureyı nızamlarımız altı!Ja 

agız ... 

Ye - Pekh ala, haımetmeab ! - di-
ınusa ib 1 A y orar. - vdette ne 

apı:nak niyetindes" . ., 
tnlZ. 

-Ah' 
seninle k ışte 0 zaman, aziz dostum, 
h<Jar t nr,~ kar41ya geçerek kahka

a acagız. .• 

~er~~ıllı ve basiretli adam, cevap 

- Muvafık 
bütün b -~ amma, devletlim, 

.ı s.,.erleri ya k .. 1 ı:nekten b. . pma sızın ru • 
ızı meneden kim? 

••• 
Eğer bu ikin · 'h 

Yetin zarur· .cı cı an harbini cemi-
kriz.i» hır «Yeni rejim doğurma 
:zi za-sayın:ısak, müstehzi müsteb-

• ... ane aıya ·ı · 
•özlerin· 11 erme de musahibin 
gibi di;e~~arlardık: Amma onun 
edenlerden Y:ru:z: .Zıra, muharebe 
İstihsal llngısı galebe çalsa, 

ve tevzi v t 1 • z:ırdal.;i İnk4af ası a arman hala ha· 
1939 •. • ana uynuyan 1918 • 
lıeb 31) uı çer~cvelerini kendi mez-
tenif:~~~n:bı'!e !töre, fakat daha 
le sokacak yBununcı a~ırvari bir 4ek-

• • u harp ikt' t • • • ilan aiyas t ısa cıvcıvı-
İ!adc ed' e Y\Jrnurtasını kırmasını 

ıyor Onu • • lidere: • n •çın. ıu veya bu 

- ~ devletlim ı Ni · 
çıkardın? B"'t•• ·b çın bu harbi 

d •.• u un u •efeı-1 • 
nuı an evvel de .. en yap-
ınez rr.iyc!in? _ :ül~ez, eğlene
Yor. emege dil varını. 

h Onu mukadderatın .. .. 
antkiyeti sev._ .._. . rorunınez mİ· 

ue.maştır. .... 
Evet, siybS· I' 

rnez, Fak 1 ıdCTlere böyle dene-
lik, orta h~l~enıl~etimizde fakir
lik zirv . 1 ik sevıycsinden zengİn
ul••a 1 eaan: Yükselmek saadetine 

-. n arıı. ay · · 

Francala 
tevzii 

Kahve tevzii hakkmda 
Vali, ihtiyaç maddelerinden olmayan 

Şehrin muhtelif yerlerin- k d k• b k d t•t• ı•v • 
d t • h ıı · ld kahve hak Jn a ı u a ar ı ız ıgın e evzı ma a erı açı ı 

fazla olduğunu söylüyor 
Belediye Sıhhat mfidürlüğü, şehri

nılzde francala yemek mecburiyetin-
de bulunan bir ve beş yaşlan arasın- Vali ve Belediye Reisi Dr. Ltltfi söylemekle iktifa edeceğim. İs-
daki çocuklann mlkta.rını kırk bin Kırdar kahve tevziatı hakkında, tanbulda bu ilk tevziatta 557 
olarak tesblt etmiştir. Bu çocuklar- • ~ 
dan her birinin yaş ve bünyelerinin halk tarafından yapılan muhte- çuval kahve dağıtılmıştır. Diger 
hWt!ttlrdl~ miktarlarda ve umumi- nı şikAyetlere dair dün blr mu· kahveleri de peyderpey alacağız. 
yeUe 125 ile 250 gram arasında. fran- h irim' ~-fthatı vermiştir· Bala köy 150 şer gram eksik tev-
cala yemeleri ltwm gelmektedir. Bu iş arr ıze ŞU u.o • r • 
için günde 100 çuval francala ununa «- Kahve tevzlatının birkaç zlat yaparak elindeki kahveyi ma-
ihtlyaç vardır. gündenberi mütemadiyen üzerin- haııt vaziyete nazaran seyyanen 

Belediye Sıhhat müdürlfiğü vaziyeti de durulan bir mevzu halini al- taksim etmek istemiştir. Diğer 
Belediye relsllğlne bildirmiş ve mev- d v .. d"v.. için sizlere bu k h eler geldigwi zaman bu vatan-
zuubahls 100 çuval francala. ununun ıgını, gor ugum a v 
teminini istemiştir. Belediye, vaziyeti mesele hakkında izahat vermek daş1ann eksik aldıkları kahveler 
esbabı muclbell bir raporla. Toprak ihtiyacını hissettim. Evvela\ kah- tamamlanacaktır. 
ma.hsullerı ofisine ve Ticaret Vekfıle- . d . t vzi t lan vatan-
tine arzedecekttr. venin memleket laşesın e yer Evlerıne e a yapı .. 
Diğer taraftan Belediye, francala tutan ana maddelerden olmadı- daşlann vaziyetine geıtnce, sozle

tevzlntının birçok şlkftyctlere sebep ğını kabul etmek rn.zımdır. rime başlarken kahvenin memle
olduğunu nazan itibara alarak, tevzi- Biliyor sunuz ki sayın Ticaret ket iaşesinde yer tutan ana mad
atı yeni baştan ve daha genl.ş şekilde V k'l" ·zın bü+,.,. müzakereleri delerden biri olmadığını ve hü-
teşkllıitlandJ:muştır. Evvelce pek az e ı um ~ . 
olan famcala tevzı mnhallcı1 çoğnıtıl- esnasında Büyük Millet Meclisi kt'\mettmlzin iaşe maddelenne 
mıştır. huzurunda söyledikleri gibi mem- dahi vesika' koyınağa ihtiyaç hf.s-
0 Beyoğlu kazas: dahilinde Tn~.~· leketimizin şu buhranlı senelerde setmediğinl tebarüz ettinne~le 

smanbey ve ıenlçarşıda, Em1nonu d h' ti eker! ekmegwl her va- kahve tevzlatının vesika usulün-
kazası dahlllnde Slrkect Beyazıt Ba- a 1 e • Ş • 
Iıkpazan ve Tahtnkalede, Fatih ka- tandaşı tatmin edecek nisbcttc deki ölçü ve görüşle muhakeme 
zası dahUlnde Bakırköy, Eyfip. Ilı.leli bol olarak mevcuddur. Bu iti- edilmesinin katiyen doğru olmı-
ve Şehremininde yeniden francala ik 1.. v h t ı t k ı t • Biz 
tevzi şubeleri açılmıştır. barla vatanımızda ves a usu u- yacagını a ır a ma s erım. 

ne müracaate lüzum görülme- fişlerle ve aile başına. 250 şer 
Noksan ekmekler mektedir. gı·amla İstanbula verilen kahve-

Dün Beşiktaş mıntakasında yapılan Kahvenin memleket iaşesinde nin piyasada gizlenmesine mani 
kontrolda bir tınnda kırk, diğer bir yer tutan ana maddelerden biri olacak ve bize verilen kahvenin 
fırında da. yüz altmış beş ekmeğin v •• imin b d h lkı lin ini ü kün 
tartısı noksan olduğu görülerek, ek- olmadıgını sozler aşın a a n e e geçmes m m 
mekler müsadere edilmiş, aynca hak- işaret edişime - iaşe çerçevesi kılacak bir tedbiri kullanmış olu
L'ı.nnda ceza za.bıtıan tanzim olun- içinde tedkik edilmesi varid ola- yoruz. 
muştur. mıyacak olan _bu maddenin Eksik ve mahlQt kahve vaka-

Bakkal Yan! de menba sularma cin-
sini gösterir etiket koymadı!;ından tevzii baklanda haklı, haksız, lan mevcudsa hallan beledi mev-
cezalandınlmıştır. ileri, geri yürütülen mütalaalar zuat dahilinde, buna cesaret 

hakkında kanaatimizi belirtmek edenleri, aid olduğu makamlar 
içindi. Şimdi tevziat hakkında nezdinde şikAyete her zaman 
belli, başlı söylenen şeyleri göz- hakkı vardır. Bizde malumat 

Azgın manda 
den geçirelim. Deniyor ki, bazı mevcud olmadığına nazaran 

Mezbahadan kaçan man- semtlerde henilz tevziat ba~lama- mahlO.t ve eksik kahve şayialan
da kurşunla öldürüldü mıştır; Bakırköyünde 250 gram nın da mübala.galandınlmış ol

yerine 100 gram kahve verilmiş- duğuna hükmetmek lcab eder. 
Kasap Hüseyin isminde blrlne a.lt tir; Adalarda yalnız 50 eve t evzi- Bu itibarla mükeyyifattan ad-

olup dün kesilmek Ü2lere mezbahaya at yapılmıştır· Balat Yeşilköy dedilebllecek ve ihtiyaç maddele-
ı;eUrllmt~ bulunan blr manda keal.m ·' ' ' 
yerinden, b:ı~ıı bulunduiu 1p1 kopara- Cihangirde evlere henüz fişler rinden olmıyan kahve için bu 
rak kaçmış, sokakta süratıe ilerlemek- dağıtılmamıştır kadar titlzlige ve sarfedilen ten-
te iken, Recep isminde birine alt blr B··ı·· b 'dd. ·aı k · b. k'd tı rin vazık olduğunu 
beygire boynuzlarllc vurup öldürmüş u un u ı ı ara mu nı ır 1 ı gayre e e •.. . 
etrafa saldırarak gttmekte olduğu sı~ cevap teşkil edecek bir keyfiyeti söylemekliğime musaade edinız.» 

KÜÇÜK HABERLER 
Yerden "k ~1 ıtapta bulununak 

klfın gkaİorifu!r hakla çakarız. Makine yag"' lari 
birinde h 1 aparbmanların 

'lada, $.~a memu'rla.n tarafından 
atılan kurşunlarla ltlA.f edllmlştlr. 

d ' ya u. çalgılt wı . İstanbulda bulunan ma.ldne yağla.-
e. avaz avaz eanı'yoreglarence yerm· C'h * Dün Eminönü mıntakasında za- rmdan mühim bir kısmını spekUlA.-

1 angı· r otobüsleri ü rt - Off ... Ne yapalı- • bıtaca yapılan kontrolda 16 dükk5.n törlerln toplayıp stok ynpması ze ne 
Y3Zı d ...... Cihangir semtinde oturan halktan temizliğe riayet etmediğinden, 11 sey- takslde çalışan şofôrler yaR tedarlkln-

•Yni n. a sayfiyelerden birinde bazılan, Belediyeye, bu hatlarda çalı- yar esnaf caddeleri işgal ettiğinden, de müşkillAt çekmeğe başlamışlardır. 
vazıyet... şan otobüsler hakkında yeniden şlk1i- dört esna sıhht muayenestnl yaptır- Petrol oflıd mevcud olan ya~lann 

Neticede Y~tlerde bulunmuştur. EdJrnekapı - madı~ndan, bir lrı4nat ustası ruhsat da muhtekirler tarafından saklanma-
- Bir k Cıhangtr hattında çalışan otobüslerin almadan inşaat yaptı~ından, dört kJ- rnası için, şehirdeki mevcudu tesblt 
Ve 

1 
po er çevirsek mi?... bir kısmı bilhassa yaıtınurlu havalar- şi yürüyen tramvaylara inip bindiğin- ederek mühürlemiştir. Bu sebeple hA.-

Tüylü deri 
ihracı yasağı 

Bazl ihracatçılarin 
yolsuz bir hareketi 

haber alındı . 

Tüylü derilerin blr ağustootan ron

cıkarmak .• , 
Bir loıtracı dükkanında kundura· 

laruru boyabyordum. Boyacı iskar
pinlerim~ cili. sürdükten ve onlan 
iyice parlıı.ttıktan sonra eline bir bez 
aldı. Bununla ayakkabılarımın üze
rini bubra bastıra ailmeğe bafladı. 
Öyle bir gıcırb ki ormayuıı:ı:. .• Bezi 
aruıra gererek i.skarpinin üzerine 
hızla vuruyordu. Ondan sonra gıcır, 

ra ihracı hüıdllnet tara.rındn.n verilen lflCU', gıcır .•• 
bir ka.rnrla. menedllmekte oldu~undan, Bir aralık ıordum: 
bu tarihten sonra. uzunluğu 5 - 6 san- _ Böyle bezle glCU'dabnanm bo-
tlml geçen ynpa#ılı dcrllertn harice .. . b'" ....::ı. b' t • • ' 
satışma müsaade edllmlyecektır. ye. uzerme U7ua U' eıın oıuvOI' 

Kararname neşredilmeden evvel bu mu?··· 
nevi derilerden ihracat lçln mühim Boyacı giilümsedi: 
miktarda toplıyan bazı ihracntçılann B b" • • . ı..!~· ı '---
mallan harice çıkarmak için yeni bir - u ızun ıtm zevııuuır ... IA&r-

kurn~a baş vurdukla.n ve bu su- pini aym. gibi yaptm mı? Elindeki 
retle yolsuz bir hareketle karnmame bezi gerer ı;rerer onun üzerine ıürer
hükümlertnl bertaraf ctmeğe çalı.7tık- sin, gıcır gıcır öttürürsün. Tabii ba 
lan görülmektedir. cilayı biraz daha parlatır. Ama ıwl 

.Bu ihracatçılar ellerinde bulunan makaad qİn zevkini çıkarmakhr. 
yüz binlerce llralık yapa~ derlyl Çünk" · · b iakarp' .,...cırdar 
Avrupanın muhtellf memleltetıerlnde 0 ıyı oyanan m .... • 
muhayyel lslmlere satılmış gibi gös- b~ .gıcutıY1 duydun mu da zevkle
tererek, ihracat için güınriiğe mürı:ı.- mnın .•• 
caat etmektedirler. Gümrükten müsa- Boyacı iskapinimde bir lmç gıcırb 
adeyi alan tacirler. bu mallan mavna- dah ık rk b d"' .. - ordum. 
larn kadar yükletip birkaç gün beklet- • 8 ç 8:'. en en :ı'unuy • 
tikten sonra götürecek vapur ve diğer İ§m zevk .... .ı çıkarmak.... Hakikaten 
vesait olmadığı. bchaneslle, yeniden ne kadar mühim birıey ••• 
g~m~ğe müracaat ederek mallan Acaba insanların yüzde kaçı buna 
gumruk depolarına. yerleşttrmcktedlr. fiak 1 1 t kJa 

Bu suretle mıı.llnr kararname ahkfı- muva o uyor ar ve yap ı n 
mının meriyete ~esinden önce sa- İşin zevkini çıkarmasmı biliyorlar 1 
tışı yapılmış gibi gösterilerek:, nğus- Elli yaşına bastığı :zaman meıhur 
to~an sonraki ay)ar lçln de ihracata zengin, fabn'lcatör Hanri Forda: 
muheyya bir halde bulundurulmakta-
dır. - l,inizi ilerlettiniz. Zeqin o1du-

Bu kurn02.Ca hareket sayesinde güm- nuz. Hemen hiç paranız olmadıiı 
rük depolarına mühim miktarda tüylü halde büy\C bir sanayi kurdu.naz. 
deri balyelerl yı~lm~ bulunmakta- İf hayatınızdaki muvaff akıyetinizia 
dır. d' ? 
Yapa~ ihracatı m.emnu olduğu lçln am ne ır 

bu nevi yapağılı derilere hn.rtçten mil- O meflıa. cevabmı vennitı 
him talepler olmaktadır. Bütün dün- c _İtin zevkini çıkarmak. •• Ben 
yada en ziyade aranan yapağı.lamnı- ha atımda be .. • imi b:~:ı. bir 
zın bir nevi kaçakçılık suretlle harice Y ~ " • • ':7

..... _ 
akıp gitmesinin önüne geçmek için z~lde yaptnn. Af benim ıçın en .bü
alfıkadar maknmlara bazı ihbarlar ya- yük zevl: almt. vaaıtasa oldu. Daıma 
pılmıştır. hotlanarak işimi çevirdim. Belki 

r.1uvaffakıyetimin ıırn budur.~ 

Jkmal kursları Fabrikatö" bana yanmda çalıpn-
lara da telkin ebnek İçin ıenelel'C9 

Lise müdürleri dün 
toplanarak bir liste 

hazırladılar 

uğraşmışbr. Hatta bu hususta bro
türler. kitaplar butırtmıttır. Z'n 
qİncien çok zevk alan bir adam da
ha fazla rıaıdıman verir. Muhakk.ali 
ki dünyanın en büyük azabı. ı:r:brap 
itini sevmemek, ona bir angariye. 

İstanbul l~lert müdürleri dün ijğ- bir yük tqır gibi yapmaktır. 
leden sonra Istanbul kız lisesinde blr v • 
JçUma akdetmlşlerdlr. İçtlmnn Ma.a- Hem yapbgı qten zevk alma.am 
rif müdürü B. Tevfik Kut riyaset et- büyük bir faydası daha vardır: Gent 
mlştlr. Toplantıda. 16 tenunuzda. faa- kaLrslD1%. 
ıı~te geçecek olan ikmal kumlan ha- Öyl k • ihti lab:r 
zırlık.lan mevzuubahis edllmlştlr. e ya.. z~ auana • !ar . 

Her mektep müdürü kendi meltte- mı? Fakat lf bll' pile telaklu edilir
binde ikmale kalan talebelerin mlk- ıe o zaman vaziyet tabii tamamile 
tnrlarile açılması lfızım gelen Clkmııl akııi olur .•• 
kurslan) hakkında lznhat vennLştlr. Hikmet Feridun E. 
Toplantı sonunda şehrimiz liselerin-

de açılacak olan ikmal kurslannın --•••uanm .. •-n•nrwnm...-... -
mlktar ve yerleri bir liste halinde tes- Atletizm birincilikleri 
bit olunarak Ma.artf VekAletine gön-
derilmiştir. Vekalet birkaç güne kadnr Atletizm Ajanlağuıdan: 1 - 1.
llsteyl tedklk ve tasdik ederek §ehrl- tanbul Atletizm birincilikleri 12 ve 
mtze iade edecektir. 16 temmuzda. l 3 temmuz 941 cumartesi ve pazar 
açılacak olan kurslara alt hazırlıklar günleri Fenerbahçe stadında yapıla· 
tamamlanmak üzeredir. kt ca ır, ra{ ed:'°ıa ar:nda. ı,adın)ı erkekli iti- da Cihangir semtine hiç uğramamak- dm· Üsküdar mıntakasında üç dük- len mevcud olan yağlardan da istifa-

n er çok oluyor: ta ve Edlmekapıdnn getirdiği yolcula- kan~ı Belediye zabıtası taıtınatına rl- de edilememektedir. Bozuk yiyecekler Cumartesi günü saat 14 de pazar 
- M,.. l rı Taksimde indirdikten sonra bura- ayet etmediğinden cezaya çarptırıl- Taksi sahipleri bu vaziyetin önüne H zı ı ı d Beledi "f t günü saat 1 O da müsabakalara bnt-

Yapı.aJı: ,ga eaizlik pek fena Ne dan otobüsü doldurararak derhal nuş, ayrıca on bir muhtelif gıda nü- geçUmesl için alft.kadar makamlara tlşle~ ~a;~d~n mettltteut ::ııam::ı:d: lanacaktar. 
acaba?... ... Edlmeknpıya hareket etmektedir muneleri alınarak tahlil için kimya- müra.caatıerde bulunmU§lar ve mev- delerinden alınan num-\ınclertn .. _"''lll 

l'ı b · ,.,., dl bir vvel tesbltl ile tevzi wuı 2 - Birinci kategoride puan tn.-
b:~t .. ~. r' Nüb'i çöllerini, Masın "'-a- Belediye Seyrüsefer 1d:ı.rcst bu şl- haneye gi,lnderllm...., ... r. cu arın an e - ra.porlan Belediye kimya.hanesinden 'fi k 

....... u th 'k ' n.r kiiyetıerl nazan itibara alarak tahkl- ini istemişlerdir. B ledl l d edll-'~tır nı yo tur. 
tine d" e etli ten sonra. memleke- k t * Fatihte Serezll sokağında. oturan Ö'-endiııwmıze göre. bazı taksi sııhlp- e yeye n e '<U9 • 3 d ı ı h onen a a girişmiş ve bu suretle hareket uk r. ıs• "" Bu rnporlnra nazaran 25 salam, su- - Aşağı ı isim eri yazı ı akem 
bildiğini t krve anca~ eskiden yapa- eden otobüslere cezalar kesmiştir. Halim isminde bir çoc ' armut. aı;a- !erl de makine yıı.ğı yeline snbunluk cuk ve diğer etli maddeler nfimune- arkadaşlann müsabaka gü:n ve saa-
va .. ı"yet"ı ! e arlayabalen cihangır' m' Tahkikata devam edilmektedir. cına çıktığı bir sırada müvazenes1nl kötü zeytlnyağlanndan kullanmıı.ğa 

.. kaybederek düşmüş, ehcnımlyetll su- başlamışlardır. Bu nevi yağlar blroz sinden 3, 23 menba suyu nümunesln- bnda Fenerbahçe stadına teııriflcd 
P 1 d ğın .. __ 11.s •-rnfın mbe Jhtl den 12, 128 sütlü maddeler nümune- rica olunur. 

lı:.-1,,M t' rette yara an ı ........ ,, po "" - daha pahalı olmakla be r yıı.cı 
1 ...... ""' •ca th ı h-""- estn k ld n sinden T, 14 francalalık: un nümune-aı, -·u·t ' . .re ane er. fabrika- İ • d dan Cerrıı.hpaşa. =""'n c a ı - bir derece karşılamaktadır. Bn Mübeccel, Bn İfakat, Bay Un-,... eahh ti ki zmır e fena k sinden 2, 204 ekmek nümuneslnden .... ff-•~ 'ıyetf .. ı .ı ... er, hu"•~sa aş' 'ını' mu- arpuz mıştır. T f wl D N . S .... c.ıa ıa 20, 9 francaladan 2, '73 tatlı maddesin- van ay urog u, r. urethn avcı. 

«~h M Yurutmekler... Sonra satmak yasak * Clballde oturan Yaşar isminde bl- Kanlı ağız kavgasi den 23, 66 peynir nümuneslnden ıı, M. At Avlu.r, Naz.mi Tüfekçi, Cez-
b ' •u ı:ıara G" .. k" ' .t trd bl k fi · Ş h' · F T k l Ş rnra olsa ... ozu or olsun... zm en ldlrlUyor : rt, dün evlnln kiremitlerini aktarma - Nazım Karakaş isminde blr:I, evvelkl 99 yağlı maddeler n muneslndcn 7, mı a ıngıray, üruzan e i, ekip 
rirn'» d' "·

1 
Yapacağımı hen bili- Muhtelif yerlerden İzmlrc getirilen ta iken, başı dönmüş, bu suretle dü- gece. veta caddesinden geçmekt.e iken, 38 sabun nümuneslnden 4 tanesinin Okcuoğlu, Enis Suvat, İbrahim Cer. 

de dah ıyben erin hali... Hatta bdki karpuzları!l lyUerl diğer çehlrlere ve ötedenberl aralan açık bulunan Billl.1 bozuk olduğu anlaşılmaktadır. çel. Ragıp Sezgin, Suvat, Haynti Öz-
a eteri z· 1 ~llhassa Istanbula sevtodllmekted1r. şerek yaralanmıştır. Polis, yaralıyı ile kar-''"'"""lŞ, derhal bir~ kavga- H 

~~~ olsa nele;" y::;.:ınr da .. «~da: Izmlrde ~tı.şa çıkarılan karpuzlann cerrahpaşa hastanooine yatırmıştır. sına t~U§lardır. ariçten satın alınan gan, Cemal Venç Hilmi Alemdar • 
... . ., » umı ı ekserlsl ham ve bozuk olduğunu an- büytl k } Bilelt İhtıan Örücü, Cemil Uzunoğ-
Ö lıyan Belediye, bu kabll karpuz sat1"!- * Kasımpaşad& Hacıhusrev mahal- Bu kavga kısa blr :ı:a.manda - şe er er lu, Agopyan, Y. Sltindis, Musa Ka-

i .. :-dbeürleBri ise. gayesi .. lik, bilgu' 'ız•~'- nın menedilmeslnl kararlaştırmıştır. lesinde oturan ve Ka.ntarcılarda bir müş, BilA.l, yanında bulun~nr:lbıçaRuutıl Ticaret ofl.si tarafından hariçten sa- zım Uzunoğlu Sadık Ceyltıcı Sudl 
...... d .. ua Bade t 1 a- r çekerek Naznn Karakaşın ue ne a - tın alınan 5000 ton oekerln, Şeker §lr· A . M f hh' Ek 'M ı·L 

... au elairc'in ded'w• gib" ma zın re vagonlarla getirile- demirci dükkwımda çalı.şan Eşt"e , mış, müteaddit yerlerinden yarala- ketin de in b 1 • ..+ Devir zız, u a am men~ e ıa 
Can ık •ıo ı: Ct'k karpuzlar sıkı bir kontroldan ge- diln bir kaynak tşile me~ul oduğu sı- m"•tır. mua.r!el~ry~ bar.~k~eır.""kerler Sağtür, Selçuk Çağıl, Tahsin Ardu-

d::. ' ıntu.ından b'ır -eyi•te ~lrilecek gerek ,.,. .. ~nlarda ve ge-" "Y ı.c;\;<:: • V"' S K F k ~ .... yaYl -·tacakl ' ~-- ..,. ·· ' ..,.....,,v ..... _d_f 
1 
·~ rada, her nasılsa ~"~"~Un muhtellt -'·- c rrah pazartesi gilnü İstanbul"' ...... .ır11ec"' .. _ man, uat esim, i ret Kocahe-ıu ar... dukkA.n ve sergilerde .......,. u o una- ,........... İşe el koyan po118, ya,......,.. e - tr .. """' .,... 1c· T A '- 1 H )•'- Sa L 

(v
::. • Nu·) c:ı.k ham ve bozuk karpuzlar imha edl- yerlerinden e.hemmtyetli surette yara- paşa hastanemne yatı.muş, carlh BllAl t. . Şirket bunlardan bir kısmını sa- · ır. urgut ta~o, a u~ n. 
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BaJ' Amoa.J'a göre ... 

tek~ Bu Yaz başında ortaya blrı ... (cErkekler ceketi atsınlar,! ... Bu teklif ga1.etelerde belkl 1 ... Amma havalar göz açtır-ı ... Eğer böyle olmasaydı elbf:se B. A. - Zannetmem, çünktl 
atılmıştı bay Amca... kısa pantaıonıa gczsinlerı. deni-l bir münakaşa mevzuu olacak ve madı, tekllf suya düştü!... masraflarından yan yarıya kan- erkeklerin kısa pantatonlanna 

yordu- belld de kabul edllecekU.._ J mız olacaktı!... mukabil sayfiye kadnıl<;> n uzun 
panta.ıon modasına kapıldılar! .. 



Mllll8. 

Bir sultan kendisine zevce f ___ s_erb ..... es_sü_t00 
__ I Garip bir sahne hıkayesi •• 

arıyor ve bulamıyol-
Dorothy Lamour' da eoli olduğuna bildirerek 

Olympe Bradna'yı .tavsiye ediyor, Sultan derhal 
yeni ıeogiliıinin resimlerini toplamaya baılıyor 

Vapur yolda muhtelif W.elelere 
ağruyor ve her uiradıiı •elede 
Sultanın namına gelmit bir c;ok 
mektuplar, gazeteler buluyordu. 
Sultan daha bunlara elini aürmeden 
Çnde neler yazıldığı kulaktan ku
lağa duyuluyordu 1 

Vapur Honolulu'ya geldiği za- • 
man Sultana bir telgraf bulunduğu 
haber ahndı. Herkesi merak kapla
dı. Acaba telgraf le.imden geliyor
du) .•• Mabeyinciler teli.ş ve endişe 
içinde telgrafı aldılar; fakat göz 
ıe.z.dirinc ~ndifeleri zail oldu. Tel
grafın altında Dorothy Lamour im
u..sı vardı. Artistin telgrafı ıöy}e ya
zılmştı: 

«Teessüf Stop niaanda:nberi evli
yim Stop maamalib yine gelin Stop 
size bir zevce •ar Stop henüz evlen
~tir Stop adı Olympe Bradna'
dır Stop.» 

Dorothy Lamour 
Sultanın katibi aradaki lüzumsuz 

lelimclcri çıknrnrak ve bir parça 
cdibnne bir şekil verecek telgrafı 
ıu usure•~e yazdı: 

«Geçen nisanda. sizi tanımadan 
evvel evl~iiime çok müteessirim. 
Fakat siz yine Hollivuta geliniz. 
Burada sizin için çok mükemmel 
zevce olacak bir genç kız vardır. 
Adı Olymr-:: Bradn&'dD". Bana bah
tettiiiniz ,ereften mairur. teldifinizi 
kabul edemedijimden dolayı mü-
~İrim.» 

Ankara radyosunun 
neşriyatı' 

Gazetelerde rndyo ncşrfyııtı ct:rorm
da yapılan tcnkldler hep menfi mahi
yette oluyor. Yalnız Muhiddin Sndıık 
Jn.saflı bir müdahalede bulundu. Ve 
haklı olarak, Türkiye rady05undnn 
yalnız alaturka denilen musiki neşri
yatının yapılam.ıyacağını söyledi. 

150 lira hasılattan tiyatrocun 
eline ne kalır? 

Aktör . . 
ne rcrn , 

Bürhaneddin aalaneden 
çekildiğini anlatıyor .•• Yapılan tekldlerde, sanki bir mntnh

mıt gibi sık sık adı geçen Mısır ve 
Kudüs radyolan da programlıinnı ~en günkü gazetelerde aktör Bur-
yalnız alaturkaya tahsis etmiş değil- haneddin Tepsl'nln bir zaman ı 
lerdlr. Dünyanın bütün ra.dyolannd~ sahneden aynlmap mecbur OlduRu 
alafranga denilen cihan mus2klsinin nu okumuştum. Aktör Burhaneddhıl 
yeri vardır. Macar, Rumen, Bulgar Şimdiye kadar onun sahne hayatına. 
radyolarından yalnız Macar, R\!lllen, dair ne hlkftyeler dlnlememlff,hn. En 
Bulgar havaları mı dinliyoruz? eski aktörün birdenbire sahneden çe-

Radyomuz, ne yapalım ki blr!clkUr. kllmeslnln sebeplerlnI merak ettim. 
Herkesln zevkini bir istasyonln. tatmin Kendlslnl Bomontldek.l apamma
etmenln kolay bir iş olmadığını da nında ziyarete giderken tramvayda 
biz dlnleylcllerin kabul etmemiz Jazım çok eski b!r tiyatro me.raklısı ile tar
gelmez mi? şılaşmıştım. Gittiğim yeri ISğrendiğl 

Büyuk bir zevkle dinlediğimiz küme zaman dostomun bafının içinde eski 
heyeti konserleri halt.nda iki de.fa. ve- bir hntıra uyandı: 
rllmeğe başladı. Kimse .ıırerfnt de- - Gözümün önüne birçok ısıcneler 
mcdl! Evvelce bıı.slt bir tal7.da söyle- evveline ald bir sahne geliyor." Y:ı. 
nen h&lk şarkılarımızı « Yurddan ses- 1908, ya l009 •• Aktör Burhaneddln ve 
lerD saatinde hayranlıkla dinliyoruz. edip İzzet MeUh ... Fra.nsm:a b!r sah
Klmsc «bravo• demedi! «Bir halk tür- neyi temsil ediyorlar" Salon alkıştan 
küsü l)trenlyonız• saat\ de ne hoş, ne yıkılıyor. Ne kııdar eskl bir hatıra! .. 
hayırlı bir teşebbüs. Kimse "berhur- Bomontıde tramvaydan indim. llY.ı 
dnr olun• demcdil kız sokağı, 13 numara._ Balkonlu bir 

En nihayet alaturka sanUerlnde ıs- od~. Kitap dolu bir yazıhane. İnsana 
tenııen değişiklik de yapıldı; gene nl- pek ziyade sokulgan 1kl kedi ve kenar
dıran olmadı. Insar yahut dn. bir nargile •. Işte sahnenin manıt 

Hele radyomuzun söz tnslında yapı- siması ve zevcesi k:ıymeUI sanatkftr 
lan yenilikleri hiç hesaba tntan ol- Senlye Tepslnlrt çalışma odası. masa
madı. Halbuki meseld, •MehmedJn sa- nın üstünde müsveddeler"" Artlstlcr 
ııtı. başlı başına. bir hfl.dlsedlr. Halk- ayni zama.ndn kendi piyeslerini ten
çılıltunızın güzel bir teceııısıı •Hoş beş dllcrı yazarlll?'. Odada benden başkn 
saatı. de hele bu sinir hn.rbl cmnsın- bir mlsnfir daha var. 
dn. Hızır gibi yeUştll Sanatkfırn sahneden ayrılmasının 

•Yurd sa.atı. nde l\ckta memleket SE'beblnl sordum. Bana pek dlldta't.e 
içinde bir seyahat yapmış gibi oluyo- değe rolan şu sözleri söyledi: 
ruz. - Frnnsada hayatımızı tanzim et~ 

cSD.nııtkdrlarınuz konuşuyoro sa:ı- ınl,.~ik. Para kazanıyorduk Nlsde bir 
tinde tanınmış sanatkll.rlarımnın :!1- v1llfı. satın alm.ı.ştık. Fakat bu buh
ıkirlerlnl öğreniyor, soolertnı l§ltlyoruz. ranlı günler gelince herşeyl olduğu 
Mesela ben, Fazıl Ahmedln "R• lerl gibi bıraktık. VIJlAnın kapısını kapn
ylyerck kon~tuğunu bllmczdlml yıp bir kömür şilebi ne hemen mcmle-

•Çocuk sa.atlı, biz büyükler için bile kete döndilk. Znten toprağımızın ko
faydalı. •Yuva saatlıı de analar, baba- tusu burnumuzda tütüyordu. 
lnr lçtn Adeta bir mektep. ista:nbulıı. döntl§te hemen bütün :ta-Dorothy Lamour 

Yeni sevgili 
Sultan telgrafı okuyunca Ooroth1 

derhal sevimli. fakat lüzumsuz bir 
Olympe Bradna 

Hele sabahlan •Evin saati• nde üs- allyetimlzle ışe sarıldık. Bir sahne 
tad Galip Atac'ın müsahabelerinl kurmak için herşeyl gÖBe almıştım. 
sevkle ve ibretle dinlemek gerek. Falca.t buna ratmen, 4te bugün, ts

[ Menfi tarafından tenkide gelince tanbulda mevcud teşeldrüllerin bari-
• llfunaşallah kalemler işliyor! Müsbet cinde bir Uyatro kurmanın l.mkAnsız-

1.şlert övmek hlo. a.tlımıza gelmiyor. lıtı kar~ısında, çektlmeğe mecbur oluhatıra aırasn.a geçti. Sultan katibini gelice}'e ltadar onu ben idare e.dece
pğırd .. duvarlan hplıyan Dorothy- ğim. Ahlak huamunda çok müteas
Din boy boy resimlerini göstererek: 11bım, bundan endiıe etmeyiniz. 

- Bunları kaldırınız. Bu kadar Diğer birçok küçük artistleri ben ye
aündüı bu çehreyi görmekten bık- tiıtirdim. 18 yaıına geldikleri zaman 
tun.·· dedi. heps; milyoner oldular. 

Sultan Olympe Bradna ismini bir Simsar yalan söylemiyordu. Haki-
laç defa tekrarladı ve yeni maıu- k.atcn birçok artisti o yetiıtinnişti. 
kasını düıünmeğe baıladı. Bir müd- K:zın ailesi küçük artisti ainuara 
det sonra katibini çağırarak sordu: te•di ettiler. Olympe iki acne Nev-

- Nitanlım ol11n bu Olympe yorkta French Casino.da dansetti. 
Bradna nuıl teYdir) Bu sırada bir sinema müdürü kızın 

Katip a<ırardı, verecek cevap clanaını halini beğendi. filim çcvir
bulamadı. Şimdiye kadar bu ismi melt için bir mukavele yapmak iate
hiç işitmemişti ..• Bereket versin va- di. 
pur Honolulu· da daha iki aaat ka- Amerikada 18 yaıına gelmemiş 
lacaktı. Bu müddet nrfında isteni- ILızlan ahlaksızlığa aevkedesılere 
len malumatı toplıyabilirdi. Sultan- kaıt1 çok ağır cezalar vardır. Buna 
dan izin alarak karaya çıktı, kütüp- raimen aimaa:- tereddüt ediyordu. 
haneleri, sinema .. ıonlannı, filim Olympe içiu hakiki bir baba olaca
artiatlerin ·n Te9İmleri nblan yerleri ğını vadetmifti. Nihayet verilen tc
gCLmeie. baıladı. Kitip her gird~~ minat üzerine mukavele yapıldı, 
J'erde Oıympe Bradna nın resmını Olympe Hollivut' a hareket etti. An-
11<>ruyor Tt. ne kadar bulursa, fiatine laımaya ıörc küçük artist atk sahne
bakmadan,. h~men. satın. ~1ryordu. )erinde bulunmıyacak, öpüımiyecek, 

Genç arhebc resımlerının para et- ha.ılı 18 yapna kadar çok sıkı ne
tiği tehirde derhal duyuldu, herkC9 z.aret altında bulundurulacaktı. 
bu reünler.. bul~~·~ yük.ek Eiatıe Olypme stüdyoda 
.atmak derdıne duıtu. 

Resim borsaıi Amerikada bir il yarım görülmez. 
Filim tirketi gİriftiği teahhüdlere ri-

Vapurun br.reketine bir çeyrek ayet edecekti. Fakat tirket hu vazi-
kala ıehirde adeti bir reaim borsası ycttcn ittifade etrneii dütündü ve 
teessüs etmİftİ. Olympe Bradna' nın mukavelenic bu madcklerini ncşret
ruim1eri bi~ dolar bq ffnte aatın mek •uretile herke.in alikaaını çekti. 
alınıyor, bir buçuk dolara aatılı· Am 

d 
1 

erikadalci ahlilc cemiyetleri 
yoCr u · • b" L b" le • 1 derhal genç artiatle alalcadar oldu-

enç ır lllZ ır ço re.Jm top a- .... __ L b" t ltı _ . ._ b .. ~ .... , onu 11&&.I ır nezare a naa u-
dı ve koynu, koltugu Olympe Braa- '---d .. '-- d"I B 

·1 d ) l ,_ h k 1U11 urmaga -rar ver ı er. u ce-
na ar o u o araıL n bma oflu. · ti · · ti · 
F b d 

. L mıye erın ve cemıye erın yan res-
akat tamam u aıra a vapur Dil~ • lann b"" ··L ··r 

1 · • al h _ı_ I mı memur ın uyum; nu uzu var-
aını mi§, rı tımaan ayn mııtı. d B 1 - d.. Ol •· 

Genç kız. artık hiç bir işe yaramıya- ır. ı.-ıh:r ıeeke gutrnl uz d" Jll)lpedın 
._ 1 b • 1 b k ,_ ne yap cını on o e ıyor ar ı. 

cam; o an a resım ere a aram; ne Ol b L tı ld .• :ı. • t · 
" d So h"dd t1 ympe u llOD o an ...,.aye e.tmı-

y•p•caıı.ı..: l*fl' ı. nra ı e e d 
bunları denize attı, arltuından iten- yolr tu. D t.r La • J h 
d . · d ld E Et • f e oro.,. mour un, o ore 

1111 e a:.ıya atı ı. tra an yetl§cın• ita la • 
1
.a; - t '-b l ,.........,..,..., 

1 · k d 1 f L 1. su nına 'YSl)'e e ~a• mu &il e 
er .cızı ur tar ı ar, a1Lat ımanın '-.. 1 ahi" LI b" 

. 01 B d '1 l d Jd v~ zevce ooy e genç •e &il ı, ır 
iÇ• yınpe ra na ar a o u. "'1- L-d 

• · d · • ki · llU ı. Olympe Bradna'nın mısın e artıat tenıa oynuyor, mi"' (Sultanın HolllvuLun en namuslu 
sbde balık avlıyor, bir luamıncla kızı ile telüisf yannkl nft.shamızda.l başka bir ftlllll 

J 

ltıı aporlan yapıyordu!... ••H••nna••ıfHHHH•HHHHHIHIHllHHHHH•H•HHH•H•H•HHIHH 

Sultana gelince, vapur hareket Trakya umumi müfettiı 1 iki kiti çayda yüzerken 
eder etmez kamarasına çekildi, yeni 
mişukasını tedkı1t etmeğe batladı. .• vekaleti boğuldu 
Vapur artık Amerika sahillerine Eclirne '(Akpm) - General Edime (Ak,am) - Doyran -.e 
yaklalJYordu. Bunun için Sultan kı- Kizım Diriğin vefab üzerine açık Korucu köylerinde iki l>oiulma lı&· 
yafet~e daha ziyade itina ediyordu. kalan Trakya umumi müfetti,liğine diaai oldu .. Ooyran köyünden 15 
Kravat, gömlek, ayakkabı seçmek eaki n kıymetli idarecilerimizden y.,Jannda Mehmed ve Korucu kö-
için uzun müddet uğraşıyordu. üoavir hay Sabri Öney veka- yündm -48 yqlannda tbrahim giı-

Seniye Temiz 

Q]ympe Bradna lecen tayin cclilmiıtir. dikleri çayda yüzmek bihnediklerin-

J h 1 • •J!_! Uzun yıllar valiliklerde, mahalli den dolayı boiulmutlardır. 
o ore su t&uun yem sevgıwıııı "d I -d- ı··" .~ d 

Ol B d 1 F d ı are er mnum mu ur ugun e ve 
ympe ra na aa en ransız ı. ı.:~-·· ~t -~tt 1 6 

F k k ı_- -L Am--!L . ._. .. ,upvuı;a e VllUle a 11Uf ve 
a at pe llUÇU .. yaıta ~aya . bn b" d b · 
• •V• d Ame !'--I '·- .meye ya ır zaman an erı 

gıltıgı.1 en tamamen rı-.a ı-.- Trak A -r . rv• ı.:._ .. 
mııtı. Olympc daha 18 aylıkken sah- • zy-a

1 
.... ~muma mff~L~tllflıgı.d._,....u-

.___ t s· bü .. d .. v .. f&VIT ıgıru muva ıuuyet e 1 aıe et• 

Ben de bu etsiğlmJzl tamamlıyayım yorum. İstanbulda n~ln :reni bir aah-
dedlm. ne kurulamaz ... Bunun sebeoplerln\ b\-

Basan Çam rer birer s17.e sayayım: 

============= l - Tiyatro binası yot... İki aalaf 

RADYO 
bina var. Btrl Tepebaşı, dlterl Fransız 
Uyatrosu". Şehrin öteki aemtıerlndekl 
bir iki küçük tiyatro da da1m1 bir yeı 

1 Bugünkü program 1 • olamaz ve esa&en bunların hepsi 1hU- ya.payım? Bundan aonra para. 
:yaca cevap -.ermekten ÇOlt uzaktular. nacatun diye ııa.naUni feci bir 

2 - MeTcud tefeıkk'tllkrln haricinde sokamam. İşte zevcem Seniye Te~ 
bir Uyatro eklpl için sanattAr yok Berllnde senelerce çalıştı. Bel~ 
Şehir tiyatrosu haricindeki artist.lerln dans mektebinde yıllarca. çalıftı . .r~ 
bir kısmı Rafid Rizanın yanında, blr ut bugün sanaUnl göstemıet için 
kumu turnede_ Amatörleri ha.ttJle bl!" sa.ha bulamıyor. 

Ötle n akpnı 

12,30 Program 
12,33 Kemençe. 

ti.Ii'bur "fe 
"fiola ne 8U 
eserleri 

12,45 Ajaruı ha -
berlert 

13,00 Kanşıt tar
tılar 

13,15 Karışık prog 
ram PJ. 

18,03 Fuıl .sazı 
18,30 Memleket 

postası 

18,40 SWing kuar
teU 

19,00 KODUfDllL 
19,15 Swlng tuar

teU 
19.!0 AJans ha -

berlerl 
19,f5 Kllslk prog 

ram 

20,15 Radyo gaze. 
tm 

20,45 Solo p.mı-
lar 

21.00 Ziraat Tak. 
21,10 Temsfl 
22,00 Balon artes 

tra.ııı 

22,30 Ajans ve po. 
ra bol'88.Sl 
haberleri 

22,45 Salon orkes
t.ruı 

1% temmn eu
muartesl sabahı 

7,30 Program 
7 ;33 Ratlf prog

ram Pl. 
7,45 Ajans ha

berleri 
1,00 Haflf prog

ram Pl. 
uo Evin saati 

yeUştirmek bft.y{ik bir zam.an Te para Seniye Tepsi: ..t6 
meselesi.. - ~t... dedi, her halde ıro.bart"° 

3 - Yetlftlrmek için ele aldılınız oynıyamam !... ı'-
amatörlerde dehfeUI bir •konuşma - o halde m.evcud teşekkül~·:..1 
buhranı. var. Bir plyesl 1kl ay, üç ay, haricindeki tiyatro cerey:ı."llan 1" 
hatıl dört ııy prova etmek 1cab edl- himaye edlleblllr? 
yor. Mesell cihtl.sa.satımlt dedirtecek- _ İstanbul beledJyesi bugün bir.-( 
alıılz. Genç amatör mfitemadlyen •ih- nat hamisi, bilhassa. tiyatro baro; 
t17.azatımh dlJ')r. İhtıaaır Te iht!mzt ... olarak tanılıyor. Bugün ha.rlctckl _. 
Evet muhakkak ki .sahnede bir cgfu;el yatro cereyanlannı da küçük bir ~I~ 
konU§Dla• buhranı var. metle hlmnyeslne, kanadlan al~ 

4 - Bütün bunların fevk.inde. bu- alntıllir. Bunun için büyük bir ~ye 11' 
günktı §8.rtlıı.r içinde, en fazla hasılat zum yok. Bedava blr tiyatro temini • .,; 
yapanın bile eline ~ılacalc derecede kiiçfik bir yardım da ya;>ılırs:ı. f\deıY 
az bir para geçmesidir. Bakınız me bir ıneklep mahlyetlnde, hem yet şsıf 
dünyanın en garlb hesabını çıkarayım. ricl, hem de eser çtkartıcı bir tlYı:s,, 
Yaz aylarında bir gece esnuında bir kazanmak ka.blldlr. Bu işin aıtın 
tiyatro için gecede 150 llradan fazla en ucuz bir §ekllde çıkabilirim. _... 
hasılat yapmalc hemen hemen imkln- - Muhsin Ertuirulun geçenle"" 
sızdır. Çünkü tlyatrodakl bütün yerler pek dikkate şayan bir tekl!fi vaı 
lçfn azami flat olarak 30 kuru, t.esblt Yazdığı bir makale ne Adamı, izı1l.A 
edilmlftlr. İşte tasdikli Ustem... Bu- Bursa belediye relslerine hitap edl~ 
nım için azami hasılat 150 lirayı geç- ve oralarda gayet masrafsız bir tıı .. ..., 

B U L M A C A M 1 Z ' mez. Şimdi bakınız bu paranın için- da birer Şehir tiyatrosu kurulmn .. ı 1,.. 

den benim elime ~ lira kalır. Yüz- rinl ileri sürüyordu. Acaba böyle bit" 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O de yirmi pul ve d.lier rüsum tatar. Bl- şeyi düşünmediniz mi? 

naenaleyh bunun içinden 30 lirayı çı- - Düşündüm. liattA t.eşebbü.<ı ett~ 
] 
,---·ı-ı-ı 

3 
4 

karmanız lcab eder. cBu senenin blltçeslnde yer yök .. • tı1' 
Gene pulu ve salresile kazanç vergi. a.ire gibi cevaplar aldım. Müııbet /Jl"' 

81 yüzde sekiz tutar. Bu da 12 ııra et- neUce elde etmek kabil olmadı. ~ 
'ti mJ? Tiyatro kirası olarak bizden laşılıyor kl, henüz bizde sanat de"fıı, 
tam yi1zde fO alıyorlar. Bunu da cık&.- Un, belediyelerin müşfik hlmayes 
nnıan12 88 lira kadar bir para ta- ~uhtaçtır. 
lır ellnlze •.. En &faR'ı 19-20 lira. llln Seniye Tepsi ta.~ik etti: 

1 paruı". 48 Ura kalır. 30 Ura tiyatro - Hem de naaıl... Hem de n:ıBll.·· • 
kadrosu için ~uklara.. Kaldı mı 16 Burhaneddin Tepsi masanın uzertı'., 
Ura? Perdeci, kapıcı, bll~tç1 için en de duran defter defter ch:ıtırn do..~ .. 
llfalı lklfer liradan altı lira aayuıız. lanndan• gel~ güzel bir taneıilnl ç ., 
Kalır 10 lira!_ Oldıeceğinlz yere tadar. ti. Açtı. Fransız relslcümhunı LebfUS)U', 
kostllm götQreeeblnlz. bazı eşya nalc- un kendisine yazdıRı bir te~klt ııJlf. 
ledecek.sfnlz. HattA icabında de-kor mektubu ... Bir Belçika. gazetcslO-. 
tretlrtecekainlz. Araba. murafı 'fere- makalesi-. Sanat.klnn bir gecede 82 ı°' 

._ __ .... _._ .. ceksinlz. Hele Boğaz. Beylerbeyi ve frank hasılat yaparak rekor k?rdığ 
Boldan •ta "yakandan uatı: l&lre gibi yerlerden döneıiten motör llAve ediyordu. 1' 
l - Amerikn.dakl hattı üstüva hü · parasını da hesaba katmanız ırmm... Birdenbire aklının gelen birŞt 

k1llrıeU - Vazet. Bütün bunlardan sonra uaml hasılat sordum: r'1' 
2 _ Kestane satan. olan gecede yüz elli liradan ne kazan- - Nerede okuduğ'Jmu h~tırlaın;,id-' 
S - Pervane - içinde mal tartılan dığunı kolayca taaa vvur edeblllrslnlz. nım. Fakat sizden bahseden bir ya U. 

tabın alırlığı. Halbuki oynadığınız piyesin provaaını ıöyle bir cümle hatırımda knlmış '("' 
4 - Tensi kumanda heyeti demek· 2-3 ay yapmıpıruzdır. Fıgtiranlar kaç aBurhaneddln mesel§. HA.midin ese"' 

tir _ Beygirin pabucu. kere gidip gelmiflerdir. Her birine hiç lertnde bir yeri unuttuğu zarnruı o~ 
5 _Tersi lAl>oratuann bafldır. de~ilse bir yol parasıda mı vermlye- yı hemen 1.lhnlnden ilave eder.D 
8 - Arka değil _ Bir el.na tuaplık ceksinlz? dotru olmasa gerek değil mi? 11 ... -r.-._ " " - Ne munns bet c • _ndlm ne ın 

hayVan. ~w: butun bunlar için faallycUml nasebet? Bunu çckc.ııiyenler "ydll~ 
1 - Kabul etmemek - Tenııl bahriye tatil et.meğe mecbur oldum. muş Ben Hı\ınldln eserlerin\ temsil 

~~~~r.Vnrlalere kalan mal. Aktör ~urhaneddln acı bir giiHlfle ederken bir esreyi. öt:e okusam kCll"' 

9 _ İcare vermeli. llA.ve etti. dlınl bir edeblyn.t cnnisi addederlrı1-
- Dahıı olmazsa Şehir tiyatrosu Jta- Öyle §CY olur mu? .. 

10 - Kırmızı - Ayak.ta çıkar ve sa- pısında fındık fıstık sataca~ım. Ne Hikmet Fericıuıı ~ neye c;uunıı ı. ır parça yu uK_U • . 
zaman ·müzikhollarda numaralar mıttir. 
yapmaia bqladı. Bu numaralan bir 
kaç köpekh birlikte yapıyordu. Pa
riate yapbğı numaralan gören Ame
rikalı bir aimsar kızın ailesine IU 
teklifte bulundu: 

Bakırköy llalkevinllen: 

hlblnl rahat.sız eder. -"'"-·-•lftlllRllllt_n .... mnm __ .............. "''"'''""""""'"'"'""''"''""'''"""''"" ... Mukadder Doğumcu ~ bulmaumıım halli 

1 ı d 
Solc1an ala ve JUkarıdan aplı: 

~--••••• Senenin en süzel 2 Filmi 

Bu~ün LALE sinemasında 
2-BRODVAY 

SERENADI 
- Kızınızın zengin olmaunı ietcr

seni7 bara tevdi ediniz. 18 yallll• 

Bt1m1s tarafından ısrr!Ml puar işan anmış ar ı 1 _ cezaıanmak, 2 _ EmoraJı. Ra, 
dnti kazanın dahlllnde bir blaUtlet ı _ Zoka, Almnz, 4 _ Atayan, Azı, 5-
1'd'lfl tertip edlhn1.ftlr. YaJ"lilarda de- 1 O 7 1941 La, Arlenlt, 8 - Ajans, 7 - NIJ, Ka-
ıece alanlara mOıkAtat ver1lecektır. is- • • ma 8- Mandalar, 9-Arazl, Ma11c. 
t.eklller1n Ballcevtne mtiracaaUan. 11•••••••••·-~~I ıo - Kazıtmarka. 

1 - : Tür:ı.çe: 

Y(~ZEN KALELER 

Clin Brook - Jobn Clemenb 
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ka 
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Topla,. ve balatlar lümanl.ın tabiridir. Mütareke 
fe~~le~e t.avaların fenalığı tlevrinde ,.Luz lurkler eziyet 
fe.bJad •~hadisedir. Halk her çekti. Hatta unutmıyalım ki 'bize 
1a1ad e dlı.eye_ mutlaka fev- eziyet eden. memleketimizi inal 

e eebepler arar. Havalann eden ecnebi devleter bu itler için 
~ ho~eaa ııitmeaine eebep a1eyhimizde müalüman uker1er 
ı..rbini 'buldu. ~-;-~~et kullandılar. 'bUtün isllm Alemi 

t ifvinor un 
radyoda 
nutku 

Garpte Almanyanin bir 
dakika rahat birakilma

maıini iatecli 
nPIYOIDUlfl Ban ~ uwut :rürkiye aleyhine barbetmifti. 
eh- ·

1 
u 80J'lerken MoekoYa 10 (AA) - (Tua): 

1111a • • ·• •Lhianu id~- T a6~ır· B • •--........;. de k. uqı eden ili · ı...iYinof 8 temmuz akpmı radyo-
.. ._ _:ı.._. ,_~ Bunda pplacak da üıcilizce bir nutuk .aylemiftir. 
._ ~ 70~ ct..-• .. --L Bahkemde çıkan Türıt Dili .... B da ... _,L .;;.._d_;_ •• V9fllbu~k -. --'-!'! 2!1...•-•- ua arada 'bir ademi tecavüz -~ -.-. a&J ..-J ~ ~ edebİ7ata taı.u. et~ bir -• bu· &naabıL ~-- LL _. pakb olm..ana Te r--1 ---=-ata 
- meael -•--L - n:u- ...-ada hir -i.i .. --~-L-..1- L-. - ~"'"""" 
~ ciddi ..;~-~~i- tekil· meti bıkctir __.ecİii.=;.:~. :!_ rağmen Almanyanın Sovyet Ruaya· 
llleai ha ••ouuuına P9" -·- J- ya k.arp harp barekitına sirifmesin-
.. da; _ ttlnı' nathane müdGriine nyF:h. -'--~-'-L. '-"-le ı,:. den bal.ederek demittir ki: 
•11Pla ~ -!!!!•dır. Elllem bizi ~ uo_yı .. cMütecaviz aazi zilmi,Jetinin ne 

r •.. laiibne varmakta hallı var. Çün. kadar bii,.G 1iir tehlike tetkil ettiji-
Tiir/r ve ~-·~-- kü kendiai Balıke.ir ıibi l.tanbu~ ili ilk anh7anlardan biri Scwyet hü-

«Taniri ~SUR..., .. _.,. dan epeyce uzak bir yade bulu· kGmeti olmut ve bütün milletleri, 

iıle ınfitar >. 'ba.,...ka)esin.. ~ latan'bulda olsaydı. hu· nazinnin frenlerini aıkarü onu 
Jlllaruada eke Ye milli miic:adele sünıkü fiire hlkim 'bulunduktan· miifterek bir mukavemetle karpla-
-- d 

1 
...... ,çelc.. tiiim.iz -n.etıen·. - 1.-.J:ıt: maia davet etm:.+:., Bu davetlerin ~.. n vq __, m 80y ~ cDadaiat. fütüriat. ., ... lan !aat.r'---ermin yaptıiı fenalık· aerbeu • 1 • "im V• beki niçin matlup neticeleri vermediiini 

lnetini tak7nıt: timdi aulbun ni· meden. ~ erm. 0 eaa e- timdi aramak zamanı deiildir. Bir 
Yaiıuz. rnak~or. Çok doiru- J,irlerine _ • ~n~'b~: ev yanarken hel'fC)'den evvel 7angı-
a.. ..._ Y&nlıt olan nok- olmak üzere_ L-- c . a > m .CSndünnek llzundır. Yanguım 
tekerıa. on defa. daima birlikte ,.. sıfatlar tevcih~~ ~~e!1i ~~?'e neden çıktıiı, mes0uli)'etüı kime raci 

... __ eden cT&rkler ve müa- fikrini tashih d d~I ennı ıorur. olcluiu meseleaile ancak 'bundan 
---....... ._.. e er 1 

•• soma megul olunabilir.> 
1111111111111111111111111111111111H11111n111nıııın... Lit · f • d. ikici fazl 

' llmLllD OLD ~;..;}.~€B1i;~~1~6..:~ 

7 iyalroya Jair 'Aonafmalar 

Istanbulda ilk temsil 
Türklerde mehtap ilemi, frenklerde tiyatro - iki elçi ve' 
sefarethane temsilleri - Bonac ve Ferriolun tiyatro sever- · 
likleri - Orta oyununa mevzu veren bir komedi - Patrona · 

Halil tagallübü tiyatro ile de aramm çok açmıştır 
Yasan: SELAMI iZZET SEDES , 

Ş• ~[3[!;@U~ ... @.[!;Q!J uirqalaralı: ihtimamla hazırlanan 
1 nıaı i Ka d d m

11
amm Alman harp makinesine na a a garip bir kabile karp tiddetli mücadelenin merkez • 

Anıerika ınec.m • • eikleti timdi. Ameribdan fült yar· 
~dan l>ir nıüdd:alanndan 'b~ yapnda boiazlamaktadır. dım görmekte olan Britanyaya ve 
~ hrette ortadan e~e~ 9jren~ Bu k'abilenin kadmlan mütemadi· bilbaaaa Sovyetler Birliiüıe düttüiü· 
~onerj ar&nıalt • . Y K.:: ikı yen kız çocuklan doiunıy I B nü. bu memle~tlerin vaz:ifeai müı
~nderibnit olan bir açın. . daya aebebden ol . ..0 r ar. u terek dütmana karıı ıonuna kadar 
- -.retnıekt-m poliain raporu- .. :ı- . . 871 kabile nüfuau 300 inı.ıuı.z mücadele olduiunu aöyle
liıl'R olan P<>lWe: !t~~· me- ::::.:~r etmit ve Lir türlü art- dikten aonn demittir ki: 
'-al •9Yeut olnu,an b. Mm.da p lia1 • cHitler. Manp seçecek kadar id-
llUtlarcLt. 8a lllln U' )'ere YU• . O W. ikJ llllayODelİ öldüren ka- manJı Lir yüzüc:6 olmadıimı 1öeter• BslEi lstanbulda Jm sefan 
adını lata7aaı İptida takada Kombloh bile efradım 7akaWmtlaıdar. Mja. eli. itte 0 zaman dimaimda yeni 'bir 
~'-in. Bu kal>~ 'bir t.:lıile .,._ Ycıiler]eri ölcl&nnelerWn aelie'bi. b- plb yer aldı ye sar'be fiilt bir mü- Bir of.la taanur eClinlz ki. da.ar· mit olan möqö Ferriol da madam lamalQllnı hallan körükörüne ti
L_ • ~ tecavüz :- -'='~- bile efraclmı im: ~ &ldlir· tareke temin ettiii kanaatile hareket lan aedef bplamabdu 'Ye ıecleRerin Feniolun kooaimda oturuyordu. yatro dÜtmanbima bamledebiliriz. 
-. hatsöatem.e kız etıae..ı tel.~ mek ldetind• "t'USecirtmek iatemit ederek lnsiltereye yeni b'9'9etlerle aralanna zümrütler kakılnuttır. Bir (S)> Tanzimatta Mecid padifa}un tiyat• 

11 
çoculdan 'bet olmalamadanchr. tekrar hücum etmek n 'bilahare Labçe tuavvur ecliıüz ki. qaçhklar. Bö~e Lir muhit adam1nnı elçilik roya sibneaimi bot görmiyen balkın. 

n.tspek d I f itini 'b?tirmek üzere Şarkta 'bir ,..JdJ. konalar. lla'YUZlar n hakiyelerle .U.- yapbiı J'erlerde komedi OJ'D&tmlf tem:ıp,.. karp nefret duydufıı. 
er 5 n den ayak k abl lar nm harbi yapJDaia karar yerdi. Hia. )üdür. fote padiph 3 ilncG Ahmed olmua pd: tabiidir. Bonac•m acıfarethanefleki komedi 

MGteaa...18~1 köpek de • . • ler. Qni umanda ideoloji eahaam- ba oda~• . oturuJ'or. bu korularda. Diler elçi Bonac·a selineeı latan- temlill.UU cmahdud bir zümreye> 
~kadın ayakkabalan r_il~nnın, ~ z-:m.•nda Pe,te kunduracdanmn da prW.a tula birl>irinden &J'U'a~- b~ _&.luyeli havuz hatl~nnda safa buldalci Frall.llZ 1efarethaneeinde söet~e. de anl&fllıyo~. Ule 
~~~ _ oM:uiaau teal:a ~ ç~k flJlldiki haJC:e deri buhrananı tabfıf ima Y• prpJa tuba miifterek bır ıuruyord·ı. ( 1 ) Gecelen de hlnklr komedi oynandıiını aefaretnamesin· devnnden hır aar ıonra tıyatroya 
-~--.le Z~ •tmitlerdir. edecebniç. ~akbblCllar. 'ba 

70 
hareketine m&ni olacainu da ümid ıofuında, balkonda bol yutıklı , .. de kaydeden yepne diplomatbr. :ran 'bakan cemaate bir aaır evvel j!· ~ 'bQ lt&pek} :~~~ -1annda artık köpek deriaiaden ediyordu.. Fakat Hitlerin Şarka kar- dire uzanır, aadrlzamı, şairleri, dal- Siyaıat bir eserde tiyatrodan bahset· tiyatro)'U 'benimaemeie elbette ki 

h . ....re 100.000 ~ .. ____ • qakbWum ~ ~ fi batladıiı harbin bir yaldmm harbi kavuklarile demlenirdi. cHünkar mek hnatını bulan bir diplomabn da imkan :roktu. Patrona tagallübünün 
P•.acafı hesap edil . ti •:rllltka'ba m ve bunlana moda olacaianı bek- mahiyetmde tecelli edememesi, ıe- aofaaında mqhur n muktedir mu- tiyatroya meraklı olduiu afik&rtıır. de güzel aaaatlann bu lcoluyle ara· 

V ftUf r. Bu. ay. 1.-ıeıktediıler. rekse propagaı.dasının bir mucize siki!!inaalar müstesna fasıllarla icrayi Bu elçilerin lıele Bonac sibi Damad mm bir aaar açmıt olmuı variddir. 
T &tak Oda4l!!ii cı ( kuvvetini haiz olmamw. bu aefer iheok ederken eüzel aeali, güzel lbrahimle ~ .W temuta bulunan Nasıl 1719 da latanbula gelen 

a· ~· nası olmalı? 7-mldıiuu atikAr Lir eurette göet.,. y&zlü • ...., ..................... bir ...... ~ -- matbe ... ...k 178.f de iıltifade 
ar ~lı:. dolı:.te.ıan id . mittir. muaiki naiJDelerile -padjphm camna temaillerine Çerk• o-an pap. ecfilebi1di.pe. Ule devrinde mevzuu 

~r"• ~ ~İa.ı.ıar ~nna ~ mobil.Yem olmalı, einirlere . ~ BatTekili B. Ouudilll. ken· C:-!1 ~tar_!ardL Bin 'bir diyarda se- Kaymak Mustafa pap. Mebmed geçen. otta O)'Ullunun .. da ke~~i an
~ liialu perdeli ,..tak odalan :- aüktn verecek aurette dötenmelidir. dıamin mümeyyiz vasfı olan 'bir tirilmıt dunJ'&DID. en slzel bdan. pap aih! pbaiyetleri daYet etme. cak im ~ aonra aöat~.ebilmit ~·: 
... albnda 11J"Umaia • • Sthhatli ,..tak oda.. k . dnlet adamına hU ı,· 1 YJt1 yan çıplak. padiplun oturchia •• mit 0ıı....n,. imkan ,...a.n-. Ule maaı~ tab:• addetmelıyaz. Kabili 
~ .... bti)'en J:N, OJ1I mavı Hitlerüı hilelerine al~ a::.ı..; kafm önünde wh billGr topa tut• deni sibi 8iyuetle eileacenin atbata tat'bik siriilea matbaa hakkiyle itle· 
llüaJ. 

7
aib••ktadu. Perdeler. ya ile bo,..mnalı. l»idin a,.nalar. diin7aJ'a ilAD etmif Hitl >'. So 1 mal için 11Çl'&flP oynaprlar. Lain- 'beralMır yGrüdüjii 'bir devirde. 0.- mek içia yarqn amrdan fazla beki .. 

~ ve ~ l»o,a1ı ta'blo Ye reeim· alır perdeler kaldın1malıdıı. "Am. .. yeder Birliiinini :ıl6 e: . !'. llP güliifürler, 'biri'birlerile mu.aba- manlı ricalinin prphlara. prplılann mit!:en. kalNli tatbik ıörülmemit 
41.ki ha •• ..: ~~lere ntak "-· rib doktorlarmın iddialarına söre. Britanya imparatoduiu p ... ~.. ~:ı~~ b ederlerdi. (2) > o.m.wlı ricaline yerdikleri zi7alet- elan t'!-.1•.tr.ODU~ kendini me~dana 
ta'--L_,. ._,,. zellll' ler. h • :....._ _LL_e,L • L ti ___ .,__ti • .,,... I .. .. -"1 I , _ _. ......_) .f!ü_ übadel • . kor.na11 ıçan bır asır bekleme.. za• 
uu~ tarif ettiii h unun Ye ---~ ımına1111e en muzu olan.fC!)'. ,,.~ er "!e. m- er doiuıacaiını Saray erkanı böy e oın~ ınırer er: PSn1e J"&pua ~ n&ır m esmm ruıidi. ( 7). 

ak.iki yatak aolı:.ak ıürültGaiidür • 80Yleftliftir. Biz de Hitlerüı garpta iten elçiler de hemen bütua ıeneyı sade ve sade aıxut mevzular oldu· 
• galip ıelmeainin 'bizim için ne kadar qeıılikler. balolar. aktam zi7afet• iuna hükmedilebilir mi) Selimi laet Seci• 

Baş a,,,.rısının bir seb b l b~ .bir tehlike tefkil edecefini ·~ ~öy teferrüçleri Ye ~eclilerle ~'bunun abini iddia edeceiiz \'w. L· . ti e mudrikiz. ıeçanyorlardL (3)> 'Ye ilk or;;a oyunu mevzuunun tohu- (1) ı.clT Montagu'nun Şart m~-
lliii m·· 11 llİlbetinde aaicl karbo. t.edir A lulmda . Kmlordımım. Hitlerüı kuvvetli Ule: devrinde Avıupa7a aitmit muma Ulc devrinde Franaz ıefaret· tuplanndan 
~ ~~ eden 'bir hava 'bile insan d t n. ,.abat ko)'Ull JÜ· harp maküıesinin 'bütün darbelerine olan 'bizim adamlammz oradu ti· han..md ıı oynanan komedi ıöater- C

2
l Refllt Ahmet. İstanbul na.sil el• 

- ~ ınamcLt. Halbuki ,.atak ah en ~ bat nmklan lMaJm. muamaidane kaıp kQYarak . ve Al- :yatro~ ıetiremediler ama. A~· mittir diyeceiiz. 
1~~0:~~~~ We devri 5 ncl 

~.:o1'Uklarda ~e 7 ~e - Gzen it~ :rünlndea dokun- ~ayı aaütemacli7en pr'IKlan pr- dan 'bazedgilelenler latanbula tiJ'alro· y . L!_ ••• tabı. Balı.: '15 
-..._. lı:.a bo ı-e 7 llİl1>etinde ID1ll örtü olclaiu zamaa aaid kubo- &a 7enİ bn'etler ıetirmeie mecbur 1U p!er ·er. mı eeır;U; Çelebi Mebmed ile r41 Rıobert de Flers. Les lettrea 

B.. le\eW n toplanmaktadır. Dik toplaDıaamakta ve ı. p,j ederek bakik: kahramanlık ye me• latanbula ~atroyu ıa.tenliler Said efendinüı Pariate bulunduiu d•amour. 
~ en •hahları kalkarken t.klarda aa.nlar Wdan 7_. tanet barikalan JU•tmaktadır. in- derken bütin lstanbulu becletmi· dnirlerde en fazla raibet ıören ko- (51 Ben17 Jlldou. Le quatre vLlace 
~ 'op bq air• hiaeetmek • .._ hiııee~mıek~ler 'bat al· si1iz milleti bu aayede 12 aylık fa. 70ruz. fabı 0 devirlerde ıiyaal ve ~~den biri de 1\omu Cor- du 11 me. 8ikl:?. 

G
• · m1aaaz bombardımanlardan aonra içtimai büyük rol 0 ,_... olan neille m 1673 de 7azdıiı cŞair CSl Jlenıy 8klou. Promenades dsna UNUN ANS.KL biraz dinl~tecla-. Ferriol Yu Bo..W aiht ~ k.,.. komedyacı:> eaeridir. les TMatne au ıa me. 81kle. 

' .. ~.._ .... ~_;~~.;::.:;.:.:::•:.:~:O~~P~E~·::!D~İ~S~~İj Hitlerin sarptaki fiili mütareke mecli teımil!eıria• ~meaaapJan.. Halla MBelerc:e cülmektao .Jıcırip nı Unan Glz'den alcbğun bir ma-. . Unüdiain hop çıkanlmaaa Te bir an nı. aadrhamı daveı etmemit olma· pçira bu komedi 'bet perdedir. tuban b.-m pal'9alannı 7a::ırorum. Bu 

Mu
·. hile ıaJwt bdikılmaanaa llznn.r. lanna inanılamaz. · cF .... .at zamanla birİllc:İ perdenin :U-~D da anlallla.caiı lib1 ~ M V A Hitlerin pyeai ayni amanda Ski O devirde lıtan'buldaki Franaız IOll dört perde ile alilua olmadıiı ıe:'mlf de~ m;:u~~~'Jc ile ınce-

~ .,,_,,~ ~6caclele etmem~k, bizim elçili feırioi kontu kimdi) Şuhhaiu. far~edi_J~·· .- ~!~lıp ~ört perde- larınmda hlç bir iddia ptll:U';: 
~ -..=lll&D m11111J&)ah 1 claeuıe• ler oe.dl nau.ı ~ ·~~emız .... diifm~a aynı umanda güzelliği. salonu ile metbur madam 7•. iDclirilcli cGülunç kız kardq> MakMMDHI ıençlcrl tiyatro ve tiyatro 
~8"1&Ja. uıı fartll r. Sflne Jftm1t sin mMılıUe 'Ohlllı • muttenk clarbelen. )'omlmadan. ra· ferriolun ka:ym'binderi Y• Paıie ti.o adiyle oynanmakta devam etti. edeblyatıı Ue utrqmaya teplt ve 
aın.'!:!.'lıl-. •• oJan, blllba dıe ~ Jlır aı WftdeU J'IPJP 6:: !--t. vermeden indirmektir. Şimdi ,..trolannın taamm• bir aimua. Q;lha•a salonlarda ve sefarethane· me)'d&Q nn•am• olan TesltaJarm 
~Ye bitin dlaı1a bıllıııeufnden Jtl keftne aıarJaıdı. iadirilecel: 4arlM. düpnp &zerinde Feniola lr.iiGük bir ltaı.,..k hediye lerde temsil edildi(6)> me:vdana ç .. •mna fırsat vermektir. 
,.:. teu.ecur. dWerlne M- On dnlDlllC'll d"Jeden tUbuen. 10 miali fazla müeuir olacakbr. Ve ettiler Minitdini >.,.,. latan'buldald Bu k edinin Bunda sıuuffak olunam ne mutlu 
~:: tbQeyt ıeıtdplerle mu- ::::' ..=n t*ln1 uubnr ._ ~iki de ~~dan 'birinden Mıj. F~ aefcetincle IMIJ'Gdü. seJi1ti. .... .:~Kmaıca ::k pyana bana. 
~ --.re ba Wm nrlUr Ylmllnci bJlawk Adet olmlll&a. IUD ~ diierinln daha a:yif diif- eerpi1i g&zell.,ti n nihayet Paria iki • Adnla Clts dlJoı' tl: •Ylrmf 8eidıl 
~==-- cllmek, bndWiln~ tııltlmll ..::Uledln. ,...._ ba iWl illi bir mrada ladlrilecek darbeler· ..ıonı:...... .ıc1m oldu. Matmazel BiriMa~. Yar:. Anjelik ile Hanrik. Çelelıl lltlwt& •• olhl Salt efendi st-
"-cidii ıaa •Ba'Yellln acı.teren du "t'e benU • lo ile at 1't tw Gl- den daha u murafı :ve fedaklrbiı Ais , • zeklaı. &rsW. tahlil" ye lerini MV170dar Ye evlen· bl Re9llld efeDd1. .Amıl efendi. llorah 

• bir tabutıa ..:::ıe .... m .. ıu Wilnm edeeütir. L!ll..-:..~ n km! olman Pamiı.n meie ~arar veriyorlar. Tam evlene- -.eylt Ali tfeııd1 ve diler ~bel· 
... Bu I u- r celden mad1. Hindi.tandan Anjel' ~lert de AYJ111>& tlyatrolannı prmüt 

lflltl ilamı ltlb adlar lbıerme. ruhun &tlr So'Y)'etlet Birliii ve nsilıere. her filedeo çakarmaia lifi geldi. Salon kin apbey . eli y alma ~· Te seflfttnuıeJerlne b7detmlfler-
~ edlilfte*'::6re• CWd eler ~ "9betel1 afbaJı•.DUDedl· ikiei ele tamami,.etlerini 'Ye iatikW· temsilleri rollerindilP mUYaffaluyet fakat herab 8• J:ri,· d 81:!1; cUr. BaıısJann batuaıarmda tJ:yavo 

eı ~ tedtıt&ta nUar.n d&U:: = ıtlncı 'l'blllahı ~torıuımum ~= t::: .u:.etıhnr•!len töhretini Wr kat ~uthı~ ( .f) getiriyor ve~ kard~ ..,: arka· ='== ~:i=-1181!°::fdm Y=~ ::im. e~~~-~1l te- =t:..~ mlllDlUll* da Sn- ywt etmek ~am~:.dele~== jJ su.::;ıu:ı-n:°'i:.n v ~~ d ... 'Yermek iatiyo~. ~)"Yalıl... Ne met Bmln N efendi Katerlnanın 
lal ftttı n-.:...:-,.,:-r-. ipti- ___,_.,_ aıra ~ lar. e Y an • . r 0 usu • J'&P•P 7apıp bu proJeyı altüat etmek UJatroı•nı tılnll ediyor. 

ıın.-= .. ~~~ lbaretU. Ye -uu o cuıhJ* bJmemıpu: phyor ~~an da ti- lbm. Çar ·) Anj lik kard • • 
' --;:-_~ ~ "'111- llUDl,JaClbk ~ler ~ Hitlerizmüı ailme8i dnrimizin • dn.1.GodiiJ ;:-'\Madam ~ bu eaı ... e 9fJlll Ylrm1 Mı. Çelebi Mehmede ıelln· 
~ ~ ... ~ m~ •Mtııön Ydenl ~ MDM~ en hacaleaver tecellb'atmm ye ima- ~trl oya~~oi.,..I ;::Biri· V ltü ~~· --•~~ v~eçiremiyeceiini ~18e!.~•meslndetı opera fulmda tlJd. ---va ~ ban ndncl 6uı aıra. hrlllJıanlJlln . . aküin no un uu u var o em WI._.. namzedanı kenclinclen ..,.. .,..,, e ~. cVulnln aara;vma muttamı 
llnCı il ile! llbltede DJodıln'\ .. b& dGfttlncl amıla ortadan ~ 8.11'e~ ter e aed ~eıı " doetu Arsental kontu. &teki de ti· iatmaktan 'batka çare 'bulamıyor Bu bir :vere ftl'dıt. 01 mahll mahsus 
lla!Jtb.~ il lacl ..iıııec1e tutır .,;. tat 18De de Bln...,.r .,. ~ • e kad~r ~emit hir ~· :yatrolann amatör aktörU Pont - de pre de tudur: Namzede pı~ 'bir •opera• tvln JaPllımt W. meratıbün· 

öt ..._,_ ~ bana ~ ....,_ __ ~.,,~ D IUD&n demektir. Veyle kontu. latanWda elçilik et· Anülik ta1t..ı:.:..... ___ L .._. ___ .._,_ DU berb.te ıbt.baus oturacak Jerl var. 
-.il' •umıa1an ~ - .__ .uqpwı; ye.S0yYet milletlerinin ,.. - ........ ca. OUU1&1111 BIZl Kral oturdulu 7 ıröWrdül ~ ..... __ eberSJetle hı- blWln ~~ w llaftl"lnde blıl- • • aff'-L- ....._,!_-._, se- _ ................... - .............. , Uf8iı kaclıa kıyafetine girVor ye Vaai dahi -•ı rtn ereot er. llılıra tıı..M:"....~ IUlldan Ctefenden) "_._,tal m~p mum çıc:ı mu .... ,,.e--.uere atraYa- An.elik di _ _...._ L ~ P ye e urdu. Ve rt-IUaııt :--unu-. Bat da. lnuaattan re1* l»lıııbltan ottad&1; bDm - M uu bir çok iztirap malmmıi· daYetine •muz hir lt97ecan1a cnap il ye namz.W.. &&JllllD& ç1- cal Ye ıalD. De malAmaı dolmu..-tu. ve 
~ ~ bir mub ~ Edirne · )'et Ye pilelerle ~ müm- ?ennitlerdir. b,.or. )'izden mütecaviz saz h&zırdı.. Ta-
til bJr ~·Bitin el8ed, mtısta- ... Kırldarelinin klbdlr. Fakat tarihin ..... batün m· Sovyet ım11·~eri. OD milyonlarca Lale dnıinde Framız •faretba- :un rer~n~lnaglh ol per-
~ ...,,::9t'· Tai)Q& tat bir 941 b&tçeleri aaniyetin. huzurunda meauliyetlerinl iman. 7er J.iidncle fatM 'bu'bulliı· neainde h;a komedinin OJ'D&DIDlf ol· zuhur e,ledl.ft Sahnı :.ra~~-= 
~ 

99 
dJterf'IAfln ldı:etbe- r..u.._ {Akpm) _ Edirne ~ müdrik Lahman 1N iki milletin Uzer· ma lüç l>ir ili kahna,mca,.a kadar. IDUI P b'9'9etle muhtemeldir. ler lltıua mahlualan lle wı y1rml ta-

llllemr. ınentuı malla- Kuklareli 'Yil&7etlerinin 941 ,..ıı lerine ,aldlklan tarihi nzife,i ..- laGniJ'ete baih diler milletlerle ~ Mevzu taın. bizim orta oyunu me"t"• dar pertpeyter muruaa libas ve fla-
~ tnıı-ntıalnııtR •- 'Yill)-et h....t muhnıa bü~eri refle ~rmak için bUtün pyretle- likte miicadeleye devam etmek ha- zuadur. Anjelik kıyafetüıe giren t.anl&n ile mecllae tetrar p.•§la endU 
lbUaıJalar ıilrl1l tlrlil mil- YGba tudilı:e iktiran etmit Ye iade rinl azami aurette aarfecleceklerine ..undaki aanılmu bir azimle ize· Hanrilün Uf&iı. gelin kı)'afetine olup sulan dahi yekpare auruda aga_s 

~ ~ ~ ~ edilmfttir. Edime biitçesinde Vekl· IÜPM edilmez. dnde doNaklan topraklan müdafaa 10blup serdeie konan Kavuklunun oldular. Bir müddet raJcaolunup br.de• 
·~ blb, eller' n l&lre llb1 tı- let tualuaw kzı ~ ~ ~et milletleriw 5o'Y)'et h&kem• etmek için tek bir Muı 11Di ~· tl kendi&. deiil midir~ hu operaya ~!adılar. Bunun maddeat 

.,..._. tmrt'HI& c&ad ... ..._ •b•.- .!! tbaia reiai ,eqili ,.fimi& Stalin·m .... dar.~ O taıiblerd&. orta o)'Ullaaun bat-.:~~~t!rm~•.::=:;.~r 



Bir satranc hikayesi riilllll'Mll$1i9ll!nJ ORDULARI DURDURAN K 
Futbolcu portrelerl · Tefrika No. 182 ,Yazan: lllDNDD•. FnbJf.de mtlkemmel dam& n at-1 ~ olmam erteli gtmü 

ranç oynardı. pek 171 de arbdapmdı. tomtumu mallOb edet>Wrdlm. Fabt 
ar g0n bana fU meraklı hltA,eJl an- bunu nuı1 Jal)al>Wrdlm?- Oyun ar- Sonra birden flkrln1 ~: ~esine ıı:uar nrdL B& 

laUı: nad11Jmıs odanıD kapısı mtlbtırıtl Fı·kretten sonra yetış• en en kıymetli - Rabblm, aen beni fU Dbn1tr1)'08 betli bir brardı. Buna 
- Bundan tam on aene eneldl. Da- ıdl. Birdenbire bu odanm nz11'etlni denilen adamın eline düştlrmel Ben kllde blld1rdDıer: Alra 

maya ve atranca b.rll meratım itte gözümün önüne getlrdlm. Onun bah- J k M h d AJ• (GaJ ) ölüme mahtbı ıeem, bana bnd1 cel- bir muharebe olmam m 
o zamanlar blr ha.atalık hallne ~elmlf- 09 üzerine llc1 btly\lk peneeresl vardı. 50 8Çl e me J atasaray lldmı. AzraW gönder_ eammı ona Chıylopolll = t)'at"Qdar)daıı 
tl. önüme çıkanı yeniyordum. Dama- Bunlardan birinden tçert glrUlrae aa.t- teslim edeyim. Şu halnledıı elinde çapulcu alaJ'UUll AnMloluya. 
da benimle boy ölçüşecek pet u tbMe ranç tahta.si uzer1nde 1stedlllm de- can verdlrme banal ca.tma dalr bir haber 
vardı. Raklpıertm günden güne ua- t'ş klltı yapablllrdlm. n diflnden Oyun tarzı, hususiyeti eri DiJ'9 yalvanyordu. göndenıeeet a.stere ıçttma 
lıyordu. Artık, öyle olur olmaz tim- veziri cku e• nln yanma çekeblllrdlm. * olarak, Karul aancalmm 

;,::a11ıma çıtmata eeaaret edemi- == ll~ll:!lm. ::,.çl; meziyeti eri ve noksanları du~eo.1 nöbetçi Saldenln alertnl dU7- ~~ı: ~:m-= 
Btr yas bqlangıcmda idi. Bat bo- Mnbaırtrat ld kartı taratın •talu m Kapıya yatlaftl: mı vatit b)'betmeden Btıa1a 

yqndald sayfiye köylerinden birine ta- vaziyetini tehllkeye 80bl>lllrdlm. Le- - Senin Azrallhı, DlmltrlJ'C)lltan emrln1 aldı. Ord~ matad 
fUUllJfWD. KOIDfll)anmm ara.smc:1a manm ı&ııünQ ta•0acaınn1 d6tb- Yama: BBDBI G'OBsoY NLşU biri olmıyacakl Ben onun clln- lan pelfn olarak verildi. Oıda. 
80ll derece mqhur bir dama n at- dtlm ve blltim eeaaretlml toplaJJP _ de ean ftmıete mahıkOmsmıl Zira o, bm huta oldutuna bW10fda. 
ranççı vardı Bltün ~batı benimle dJtan 9lktım. Karanlıkta komlU""D' Futl>olca portreleri yazılaruma aen1 l!ıldtırmete ımcburdur. Bunu '9P- 6ldtlllnden haberdar delfldL 
cınu ~ tçtn can atQor- k6fdne dolra ilerlemele batladn ~a eek.i futbolcular tetkil et• mam, imparator 8enbı )'Qztlnden o- ananeıe c6re. aefere çltan 
larclı. İkimiz de tendlm1zl naza çeld- :yapacalJm lf pek tehllbll ldl Bir ya- mektedir. Bana, cyenilerden nedea nun bqmı vurdwmK nıeWe Ttlıtt- padtıp!n .ıtmıNDMI ft 
JW: ltalamnam ftZIJetl nasıl izah edıt>I- 7U11UYonunaz) > diye aonQ'orlar. le~ yaranmala çalıfaca.t. DlmltriJ'm teJkl etmesi lAırımch A1*#lt 
_canım 0 benim HbJma. vanmas. llMJm. Bundan bqU. pek yatında Şa cenbe ftri7onam. Busünldi fut- bunu blli:yor •• ve biran enel 11eDJn önünden ~k ve pe.dllfalıd 

Bana nazaran tolt za;ıt bir 07UDCU- benim n tomtumumun klJtkünden bolcular iGinde batar yeri olan bir \ilcudtlnll ortadan kaldırmak ıattJor. da olsa pencereden o~ 
dur. Kendimden tunetsls ttmselerle bqta evler de vardı. UJkmm JcalmJf 1.-- ..-.._.., .... _,dun. A'fllft de~il Bugün yarın nerdeJ88, bir eellld l&ı- Ordun Çelebi MebmedJn 

~ ilm tir tandquı elltl ıo.eı bat1fla,n .....,, - .. ---ı - ı - ,, •r • derip bu lt1 bltlreeettlr. mo Ozfilme.. oklutu tana.atJnl vermek 
brtılqmak l.stemem... e - • va g ,.. çoğuna kalemi elime alıp yaza• Kurtul··-ı Bu ,. .. -ra .. ...,_ ........ ten yenı .. -1 .. r: «Biz 
lelerle bfrlb1rfmf7.e haberler pderf- üzerime 09vrillrae beUcl bent hırım --L d ed 1....- tli .. •• '""'""' ~ " ,,_,_......., \"'•Aft' 
yordulı: Köy tld partiye aJn}mlftı. B1r zannederek btltiln maha1leJl ayala ç-. erec e llU.J"&Ue ıormuyorum. §!mdl:ve kadar, en çot 18f!J"&D. leD8lnl görmeden bir yere gldemeytl.• 
taraf bent öteki taraf da on tutu- kaldırablllrlerdl. Yoka deierli bir iatidad görsem if- •• •• .. • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • . • .. • •• • •• •• dayatmıflardl. 
yordu. tl'~rlmlze bahl.sler tu\afuyor- Oyun oynachitJmız odanın penceresi tibar ednek yazmaia hazırım. lıte Bu mada hakikate vakıf 
Jardı. Nihayet araya adamlar llrdl ve önüne pldlm. Burada bilyllt blr ar- netekim bqiia biiyük bir sevinçle 14 üncü kiaım difahın etl>bamıdan Ktlrd 
bizim ta~qmamıza karar verildi. mud alacı vardı. Eter biraz tereddild bir futbclcunun portreeini veriyo- :~~=:un ~n:,~~ 1 

Rntlblm ve lı:Olllf\ınl Zeynela.bedln 11- ederaem bu lften vupçecettmı bW- rum. Büyük bir aeviaçle dedim. Zira Ç l I....! M hm .Jı• ··ı·· •• 
mir.de bir zattı. Kendl&lle daha ilk za- yordum. Bunun tçln hiç c111tOnmeden Calataaarayh Mehmet Ali bugün e eoı e ea ın o umu ~~r~~;e~ı! ve 
mandan yıldızımız barışmıştı. Pek ae- ataca çıktım. Fakat gtreeetlm pen- feYkal&de bir Jutboleudur ve diğer· herlerlle pydlrlp donattılar-
~14ml.ftlk. Lltln bu mabetln aramızı cere bu miydi? Yanlql1tt• tom.tamun 1 •. 1 b"rk k1aa fak bul b" Edimede bulunan BizaDıl elçlld. Le- oturttuıa ... Ceaedln arbaında, 
açmasından lı:orkuyordut. hlmnetç1slnln octa.sma llrebUJ.rdbn. en ı e ı. aç r unaa ır on•"---- Kostantantveye yeni ~- """ 1,. otlanlanndan dört 1c1fl 

H yecanlı maq komşumun ntnde o hizmetçi ld tebll g(slert)e bana kıymettedir. Memleket aporuna çok· --.ı''"' " .. - y 

t şladı. Daha ilk dakikalarda lklml- çarpık çurpuk tuhaf tuhaf batar, tanberi görmediğimiz bir futbol :rıl· miiştü. klmt kollannda, ldml de bquı 
- 1- de .... neUerlnln bırtbirlne müsavi mAnab mlnab gülümserdl dm doön.Uftur. Bundan dolayı he- Çelebi Mebmed, büyük babam sul- tu. Vükellsı etrafına dlzlldl 
~· •u •- tan Murad Hilndavendlglnn vaalyetl- zattan, pencerenin önilnden 
oldutu anlafılıyordu. Yalnız rakibim Bunun için böyle müthlf bir yan- pimiz sevinmeliyiz. n1 dalma hatırlıyordu. HOdavendlglr du, pacUphm aatıılmda old 
çok dti4tlneret oynuyordu. Bu 'l1'Zllll lış1ık yapmaktan mümkün oldutu b- ••• ölürken: kollarını l&llıyarak ııellm 
uzun dtltünmelerl bazen dakikalarca, dar çekiniyordum. Bana. cC. arayın fevkalade ma• cAhfadım, B1zanaı fethetmeyi ihmal gördil. 
hattA matıerce sürüyordu. Hot bu hu- KomfUlllun töttünde hiç bir JŞlk bir bir aol açıiı nr. Vaktile sen de etmesin .. • Bu geçitten sonra, vezl 
susta ben de ondan 8.f&lı kalınıyor· yoktu. Her tarafı kapkaranlıktı. Ko- sol açık oynadıim için senin de fik· Celebi Mehmed buna dilfllnürken, çıkan orduya padfp.huı h 
dum. Bunun için maçımız öyle kolay ca binada bir 6ltlm leSllzUtı vardı. · . .... e1· c· - b kahm nuıl 

1 
Galatasaray taknwunm sol açılı elde mevcud ordusunu genlflebnete titlemelı:te okfutmıu blldlrdl 

tl'lny btteeete benzemiyordu. Neteklm ?Ulu.yet pencereyi açtım. Kabil oldu- },~k:. mı. :f.a sor B a ib' Mehmed AD batlamıftı. Ecllrneden her tarafa ya- sevinçle bal?'Jl&ralc Bip yulUll 
gece yana olmQftu. llAll bir netice tu tadar gtlrilltll J&PDamala çalıfı- ) ~ de er. u l'I 1 me- · J'l}an haberleN göre, gelıecet lltba- muttu. 
alma ttan çok uzattık. yordum. Nihayet ~ pencereden !"I:;! b;::;~~ ~r ~:- O)'Uli oynuıamw tetkil etmekte• harda Türklerin Blzan.a muhanraya * 

Nihayet ben: lçeriJ'e aOrildilm. 1c~ .. teaarf _,~fi- L--' L~-~- 1t1~ aldı" ye .~etietaede dir. Biz de_ ben de dahilim_ ilk gitmeleri mubaktat eörtlltlJordu. Fa- Btr 1.7 aonra J:lvan beJ 
- Oyunu böylece bıratalım.- Hiç tun. Yanundaki e Ca.ı.n• en .. oul Ja- _,.. .. MlllWTilllF. &ap gam açın s • d . I . d (u bolcula pbat kı\t, Çelebl Mehmede o cünlerde ln! a1'det edeı*. vellabdm Bura,a 

bir ıoeytn yerini detıtUrmtyellm ... Ya- vatc;a yattun. Satrabç m&IUl 6nim- yuma ümitlıiz olarak gittim Ye maç ~-~-e Ct I ~ b °!°" olara.t gelen bir !ellket, berteJ'i alt- ltnl ve .&ayaya ceolrilen ukertll 
rm devam ederiz.- Yalnm odanın ka- de ldl. bat)ayanca da bu aol açıp lakayt bir na ..,.....-r. 0 • atm Heune Oat etmlltl Padifah aUa sezmesini na ıeceret. Bunad& tahta e 
~ı tWUemell, battl mübllrlemell- itte benim taı. itte plyadelertm, tavırla eeyre ko,Wdum. Llkin ba· kapılırlar. Halbuki ne pyam hayret· 901c aevenll. Bir gün tehir içinde dol&- l1n1 haber TerdL 
Jls ... dedim. Zaten maça baflamadan itte cph. ve lf&e bizim vezir.- m enell k17met derecesiai b"lmi- tir lı:i Mehmed Ali daha bu küçük llfOrda. Blıdenbl.re at tiltünde bndl- Bir tumı Blcada kalan onl 
evvel bu lhtlmall do.tnmQf, bu llbl Hemen faali.Jete geçtim. Satran~ k Jlkayı bir kild dinlecr~· • ,.....da fiır.diden tecrübeli bir fut- si.ne blr fenalılc geldl ve t.ttaıı rere JU- BunQa sttme.t emri vertldl 
vutyeUerde oyun tahtasmın bahm- tahtul latDnde ı.stedllhn delifltllll !ere . f8 • e _ J8UllZ bolca kadar -ıw.. aoiukkanlı ve Yarlandı. EtratmdM:l adamlar taldır- lahtma lllt6netıe oturan sultaD 
dutu odanm tapısnu mtqtereten 79ptun. tolmden de gtUO:mdJor 'ft mtad bir k~ ~ırden suzel .n~- pbat OJUDclan kaçan bir olpnluk mak ıatedller, Celebi Mebmedhı bir rad, bahumm cenaeetnı Bur_,. 
antıhürlemetı tarar~ mınldanıyordam· meler aruanda mm naal takdıruı.. _ ektecm Ba bepl . pal tarafı tutmuyordu. VOcudDne inme Urtm1fU. 

o geee de 6rle Japtılc.. Odana a- _Zavallı • .. --, 8eD mi- zi H alakanın çekmeie mın-affalı: ~~s~ d ae L dem.. - lnd1ll anlqılquflı. Sultan lhnd, Berurd n 
ballad·a.-- llcialln .. -.-, tomf'Qc_ ..... - oluna. ben de bu genç oyuncunun lan uu oyuncu a. en ços; ko tuğum Pa4lpJu O cGıı tucatla IU&Ja 16- pofa)arm lna tedbirlerinden Pik 

pmna oe...... ..,...... - hilrlll tapıya gthıenlyoraun amma J'&- - d""" ff'-L! L d cBen amk mütlüt bir OJ11DCU oJ.. tiird1ller nun taldılmı IÖ)'Uyeret, her lld 
ne erlWmlf tırmm balmmnu d&t1lk nn hapı yutacabm 1.. S09t~ 181 muva a51yet ~~ a dum I> diyerek iti gevwetınek. mai- vezırtiza.m Beyazıd P8f& hldlaeden de delerll hediyelerle taltif e&tL 
ff bunun üzerine lklm1z de mihtırle- Fakat tam bu esnada bir gtlrültQ kendimdcm geçerek ~yretler JÇınde rm olmak. kendiaini b .. enmek ille- pek mtıteeaslrdl. Çelebi Mebmed: * 
rlmlzl ba.stı~. 1tlttlm. B1r1 ııellJ'ordu. Mtlthlf bir be- kaldım. Hayretler JÇ1Dde ka!dım. • A:. takdirde - Ben, gtttıtoe fena19fl10rum. Garib bir teaadtıf aert olarak. 

Ertesi sunü muayyen umanda yecanla llmbamı l&ıdürdtım. Ne olur zira imklm yok bu derece beceneJ' ti 'T~. tutmıyacakbr. Dedi ve ertesi güntl orduya görine- bl Mehmedln attan diflret, 
kom!jumla bulUf\ut. Kırnmı tJalmu- ne olmu dQflnceslle blylt bir ta- ceiimi ummuyordum. bu aatidada çok yank olur. cet kadar metanet gösterdi. Zira a- inme lndlll gün, Blamt&n 
~e ==~~~ b1rlltte :'- napenln arbluıa clzlendl:m. lılaama- Senelerdir huretini çektiiimiz Kafa YUrUf)an zayıftır. Depta. rayın tapm önünden o glln 1enı alp&. cular da Bdlnıeye, Baldenln '!i 
vam eUlt 

0 
" OJUD& e- ~.::ı;::,::;:ı ~ ı- berk•ten &.rldı (Bekirler. Nihatlar. mam kifayetaizdir. (Bir de mühim hl alaJlan ~ StpehDer pen- ıdndanlannda mdtll ft Ja)ı11d 

~~us o sana de llnmedL ıra- te 1"I ........ odal.a .....,.,tlll~ ™•· ~· A~e~w-. 1:-~ lıir wıı;ta ~-- delil de ~ ~ ~r :': ~ ::=:,. belleıbı1 ptlrmlfle~ 
pıvı yine mühilrledlt. ve içeri .... bir ha-' rizflldfl.. Bu tim- lebiler) gıôı ustun hır futbolcu goru- cululc karalcteTJ noktaaından mubim ,.ıkarablllrlerdl . 919 ~~aman, 

. ..~ ~- d '-~ !L. el · b" ba .. d- Ka dau Y • sına. cKara aa1U JltaN!la z ynP.labidln lle bahçemls mQfte- dl? Hırsıs mı? Öyle 118 beamer ya- yor um. •" nuwyet aon aen enn ır taamı gor um. rf18ın IU Çelebi Mehmed tahammill göste~ tetilnde J&Jl}mıftı. Salde'1 
retti. Adeta ttıçtuc bir ormanı andı- talanacaktlk. tçen,e llren iman be- çarak futbol mqdam kıymetli bir OJ"UDCt; ker..diaine 1r.aad1 bir tekme ret atpabllerln ıeçlflnl 18J1"8tıl J'ab.t ıar onun 6llmtine acmutlar 
ran ııen1t bir toruıutta ~ taqııa nim llbl bir elektr* l&ııım. Jattı. O nebat :retittirmitti Ye ba nebat bize attı. Mehmed Ali bana mukabeleye ertea cin bir nldl daha lllıbet ede- JUllar ı.: _ Bir tara otSaiı 
iki töttte oturu10rduk. zaman hayretler ~inde taldım. Bu ileride d J tam 'bir randıman yade- kalkb. ?K padlphı alU'laftırdı. Çelebl Jıleh- Allah rahmet eylelbı, d.,Sp 

Bu oyun btlUln köJ haltı clbl. ve benim ratiblm Ze,nellıbedlndL De- c1i7orda. --.._L_ med, vmrtne: dl 
tabll hertııelten fazla beni heyecan- met o da cpencere J01u•n11 btfe&m.lf- ••• ~a~ ~n bal Buna ço~ a~t - Beyand, dedi, otıum Murada•- Saldenln öUlmibıe en OCJlc 
landm7orc1u. Ah ratıblmt bir ,ene- U. Satrano tahta.ana yatlaf'1 .., _,_ ~-- , etmelic:lir. Bizde apor terbıyeaa ifte dalcatle hizmet edeceladn. Ben artit Qelebl Mebmed olm'Qfh. 
bllle)'dlm!.. lemne!e bqladı: ":,.uuaı • böyle bozulmaktadır. Hakeme kar· ıröc; ediyorum. Ve otlama ftaiJetlm - Kara Said, 'Rlpnsta blr 
Şayed :venlllraem lf fena 1dl Otb*I _ Garip teJ- garip feJf- RatJbl- Mehmed Alı her fe)'den evvel at- p gelmek. Bir oyunCU1'& kudt favul f'Qdur: Satm, bizim yaptıtmm gtbl, lflmılf- Bdlrneye seıecett ~ 

ltomşulanmın araaında pek hofuma mln cVestr.l burada mı J&7- Vezir letik meziyetlere malik (iyi bir fut· yapmak fa.WUna karp el kaldırmak tardef}erlnt bolduımum. taıanıp bapeedllmlf_ 
slden IOJl derecede gilzel bir kadın efendi... Yerlnlsl dellftlı'ml.p1nl bolcuda c.n evvel arandacak v .. f) bakikt bir eporcunun bilmediii feY• Bunu IÖJ'ledltten IOllra cllllne de Ded.ltlerl zaman, cİmpa.rator 
bent~ pllb geleecıtme dair •rkadaf- Haydi geriye ... Ne obnut bu tqlaral. aeri. çevik. mukavim. kotucu. ener· terdir. Madem ki kendisinde mU.- fele geldi. tonupmadJ. Ve atpm Os- bir adaınmn atfetmealnl bUemedl 
1 -ue büyüt bir para bahalne tutut- B•ztın ratlb de mlthlf oyuncu bnlf. jik ve ze!d. (Evet zeki dedim. Fut- tema bir üatilnlük. buauaiyet ve me- :d:tlnJaJa gözlerlnl kapadı. sudzıce diyerek. bu hale eaef etmif ve: 
muttu. MatlQb oldutum takdirde Blanmmergece b6J'rlnle1 d~':~!:-gtrlphald b.fblr- bolda zek'Dln mühim bir rolü var· ziyet vardır. Spor terbiyeeiai ele ne Mehmedln 6lilmtkıde bat ucunda ~ Bll~-~--~,!8' 
onun yüzüme blle batnuyacatuu bl- 19 .__............ e d z ki bi futbolcu n .. fuzu -'- lıd -....:..... ... .__ Je e ıreW&a&llCUU&lo - .,.. 
llyordum. Halbuki yenenem. 0 •- ttlrltl1ıeritl yenemlyonmı yahu!.. 11

• • e r • • u nazar oluna - bozmama ır. bulunan vezir BeJuıd ve M1l1llUlll pa- 1J1 bqaracütlr.• 
man 1 H tımltle llmltlerl Bunları ltitlıbn hiddetten t6pilrtl- aaluôı oLar. Zeki bar futbolcu ela her şaiar ıwıatıa öltlm bldlaeafnt _ .,._ Demlftl. Çelebl lılebmedln 
Za~ ~ ~ n~ .. JQrdum. Demelt tmntum her pce bu hareketinde iaabet kudreti tamdır. T-'--d ak .. 11abd Murad tahta oturuncaya ta- 'Blzanıo fetbetmff anıusa rer 

a. baltl )'IJordu. Ben de aptal Clbl bpl- Bundan dolayı futbolda ela, her .-.. ,.. a topr tevzu dar - ordudan a:üJamata arar ver- Diline felç taabet etmeden bet 
- Muhaüat, mukMlrat tnanm•- nm mtıhilrtlne gbenlyoıdum. te:rde olduiu gibi. zekl aramhr.) Edime (Akpm) _ EYYelce diler. Ve hemen o cün merhumun ~bile, btly6t ...._Murad 

lı&ınız .• demlftl. Çahml -'- ka.;.. • • .._._, .. L _...1:1-:.. imrahoru Elvan beyi - o aırada vencUclrın TUiyetlnl batlrlıı.n.ıSSi 
Oyuna ba4ladıtunmn lç&Mll eece- LAtln ba emeda Janımdan ~ - an. YUCut ve. a,.-. .,,.;~: Ziraat Vekile~ 8!'~ -.. .AmUJa vallll bu11lnan telmde Mma- zlrlbam Beyuıd pqaJa: 

I! ldl. Yine bir türltl netlfe aJ ..... •mlf- bir mahUlt geçti. mr fare olaeKtl. Bu luzumeaz 7'1ftie deiil. tam za • olan Ta~ cif1iiiain me.ahw da g&ıderdller. •- Dahlll pileler ,_ta.mm 
tık. Jl'atat oyunun ~ bent.. hayvandan fpa halde llmnlrbn. 819- da çabuk n ~k kıYTa1r.. P..Ian. öl- tapa Ye kadutro laeyetlerince ta- Edlnıede Çelebi Mehme.Un öltlml· JDMt1. BJsuısa za~ m 
aleyblmde idi. Ertesi ırQnQ ntft>lmln ndım. yı torqnmıa ds ttlmt aekUk- çiilU. •e demarke olan arbdatlannı mamlanmlftlr. Her een • lalillana ntl biç klmae79 d'llJ1U'ID&tllll Dl- emeuindl Allah bana ba aaded 
beDJ yere vurmua lJKlmill ftldı. ae- O bana. bulmada Pnte1r. siJ>i.. Şutları, aai maruz kalan Bosna •e Taya.kadın van. Mehınedln Dllılmda oldata llbl temıedL &lnem, Ptım B1amta 
ce 1Ulll. her :aamantı llbf kawı mtı- - Ne JaPIJOIHDa burada?- diJe n aol ba..claa •• birden (•ole) köylerine ba ı;iffiim eraziainden her mantaınman topJamıor. dl'Ylet lf)eıl lacat.• 
hlrledlt " ben ntm1n 1oıaaıa tut- IOnlllCa hemen ceftP ftidlm: sakı la.defli 'Yfl ~ Etapeleri. ailqe 80 er dekar olmak üzere top- tonUfll}QDr, tararlar verlll1ordu. Diye IÖJlenndftl Eler Çelebl 
tmn - 8:zhı tq leoeden bell J'9PlllmJ- kaleye amGd akqlari. iki a:raiına da rak teniine lxtfenmıpır. Ba iti pek ne,.ıd pap.. llehmedln diler olu!- medln J&Dmda. l>I~ dftfman 

LAtln yatat odama ~ at1*na al .. Ve rlca ederim bandan 11mr& oda- hlkimi:reti. diripliqleri. top kontro- Jma b' ela Uk el larmm. ordu berinde tahrHt yapmala- lart1e ~ bqlna çarın.an Saide' 
mtıth1t bir flklr pldl. OJandatl va- nm pencerelerini de mlmıtlıteJıellm-• 1 ,.L el ır zaman •• m ~ n lhttmallnl dllfO:nel'l!k. ordunmı bir bir kahJaman daimi olarak bul 
E119tlml hayalimde eanlandmlmı. B6Jle 16J'UJerek pem;eı91l actno. u mU&emm .. tebik •••tal•rla ikmal Te tedvnm- Jammu - böyle bir VUIJ'8t tab&ddls ~ B1amı fethetmet f8Nflnl be 
Jrter blr tqmı1a yanı -aa&raııo tlıbl- Dlfan1a atladım. Mehmecl Alinin • bGyük meziyet.- de tapu pup m&dürliiiGDGa 1'17· edene, Muradı mftdafaa etmet be- Çelebi Mebmed tanmnıı olaıcdl!'. 
rtle- blr piyade ile cVezlh ın J'8rtnl BDmet Palda .. terinden birini de katiyea ..Ut bir metli m...bi leııi" ifı:ir. ft - Amıpa topratmdan .&ayaya ıre- - SON -
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1\:KŞAM Sahife '1 

DEVLET BORÇL.r\RI 

Gramer komis onu 

Suriye mütarekesi 
hakkındaki zıd 

haberler 
'(Bll$larafı 1 inci aahifcde) 

I..:ondrada şu cihet de il~ve edili
yor ki general Dentz nıiı .. efiklerin 
mütareke §llrtlarını kabul cdinciyo 
kadar müttefik kuvvetler tabiatiylc 
harbe devam edeceklerdir. 

Kahire 1 O (A.A.) - Va~ton 
vasıtasiyle general Dentz' e""gönderi
len mütareke şartlarına henüz hiçbir 
cevap gelmemi§tir. 

--= 3 

Harbe • res 
l 

Kanadaaan lngiıtcreye gel~ bir asker kafilesi 

Öyle zannediliyor ki, eğer "''""'" 
ral Dentz mütareke şartlarını ıı. .. ., 1 
ederse, İngiliz ve Vichy mümessıl· 
)eri arasında ru1ıai anlaşmanın temi· 
ni için bir mülakat tertip edilecek-

L. K. tir. 
~ 7/J 933 Türk borcu ı n m 21.- Halebe dogr"" u hareket 

• • 1938 tkrnm1yell 19.50 
• • 1933 İkramiyeli Ergani 20,- Kahire JO (A.A.) - Sı ... ive ha-
• '1 1934 Sivas-Erzurum 1 20.30 rekatından bahseden salnhı\Char 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 20 . .ıl00 askeri mahfiller, Deyrizordnn Ha-
• 2 1932 Hıızlne bonoları 55.5 l b d v ·ı · h ek · '- ·· 

16 50 
e e ogru ı en ıır etın çow. mu-

• • 1935 Hazine bonoları d 
• • 1938 Hazine bonola.n 2a:2s kemmel terakki ettiğini ve ıim iye 

A. Demlryoln tnJıvlll ı . ıı 45.- kadar bu istikamette 140 kilometre 
A. Demlryollan tahvill m 44.'75 katedilmiş bulunduğunu bildirmek-
A. Demlryolu milmessU senet tedir. 

kupon kesik 40.50 Humusa 'doğru ela çok ternkkilec 
Jtaydarpa§a limanı "8.- kaydedilmiştir ve İngiliz kuvvetleri 
H il mfim"SSll senedi halen Humusa karşı hücuma knlk<t· . rnanı ~ 

kupon keırlk 42.50 

DfSSE SFNETl,ERt 

T C Merkez bankası 129.-
T. İş bankası nama muharrer 11.20 
T. İ§ bankası (hamile alt) 11.40 
T. İş bankası mQmessU his. 130.-
A. Demlryollan elrketl ( % 80) 26.-
A. DemlryolJan şirketi C ~ 100 43.-
Esklhlsar çimento §lrketl 8.35 
Şirketi Hayriye 26.-
Şlrkett Hayriye te::nettft 21.-

ECNF.Bt TAnvlLLERt 

Kredi FonsJye 1903 100.50 

• • 1911 . ! 95.50 

• • Amortt 69.50 

• J\ Kupon 1.-

NUKUT 

Tftrk altını 25.35 
K1ilçe albn bir gramı 3.1'7 
Osmanlı bankası (b:ıntnotl 2.55 

KA!\IBİYO 

Londr:ı fizerlne 1 sterltn 3.2025 
'Nevyork üzerine 100 dolar 132.20 
Cenevre 112erlne 100 frnnk 2!>.4750 
Madrld fizerlne 100 ~zeta 12.!1450 
Stokholm üzerine 100 kuron 30 9150 
Yok.ohama ü:zerlne 100 yen 30.7850 

-Kiralık apartıman ·~ 
~ 

Şişli son jstasyon Sabire apar- ~-

tımnnı No. 340/4. Sekiz oda, 
acele ki.-alıktır. Müracaat: Ga-
latasaray 261 numaralı mağaza. 

bilecek kadar bu şehrin 'a':•ıılıııııı. 
varmışlardır. 

l\lühim bir vapur kafi1eSnln muvasalat ettiği biltliıilen 

Cebelüttank'ın havndnn görünüşü 

Kahire 1 O (A.A.)" - Beyrutun 
cenubunda Damur muharebesinde 
Vichy kıtalarındnn yüzlerce nskerin 
esir ve 1 7 top jğtinam edildiği bil
dirilmektedir. 

Müttefik kuvvetlerden İngilterede bir casus Avustralyada hava 
birçoğu birleıti idam edildi kuvvetleri masrafı 

Londra 10 (A.A.) - Londra- Londra lO (A.A.) - George Melbo~ 10 (A.A.) - Avust. 
nın salahiyettar mahfilleri, birçok J onhson Annetrong, <lün Londrada ralya hava nazın B. Mac Ewen, aiiy
müttefik kuvvetlerinin Suriye<lo bi- Wandsworth Hapishanesinde idnm lediği bi: nutukta, Avustralya hava 
ribirlerile birle;netc muvaffala ol- edilm~tir. Armstrong, harbin bagın- kuTVetlerine yapılacak masrafların 
malannı Suriyenin §İmali tarkwnde danberi casus olarak asılan ilk lngi- bu sene haftada bil' milyon lngiliz 
büyük bir mıntakanın kontrolunu te- lizdir. Armatrong, bundan bir kaç lirasına çıkacağını bildirmiştir • 
min etmif bulunduğunu beyan et- ay evvel Ame:ikadaki Alman kon- ik d 
mektedir. Tüdmürden ilerliyen müt· aolosluklanndan biri vruııtasile lngil- Amer a a bir ay zarfın· 
tefik kuvvetleri, Suriyenin şimali tere aleyhinde faaliyette bulunan bir da yapılan tayyc:-..=eler 
şarkisinden gelen kuvvetlerle Elsük- A.'ınan casus teşkilatına arzı hizmet V~İ:ngton 1 C (A.A.) - lslihst:.lat 
kan mevkiinde ve Deyrizorda birleş- etmif ve lngiltereye avdetinde yaka- ofisi. asl.eri tayyare fobrikalarmın 
mişlerdir. Müttefik kıtalar Ragayı lanarak Londra cinayet mahkemesi hazirar. ayı içinde 1.~ 76 tayyı-rc 
on zaptetmişlerdir. Diğer bir kol ise taı."afından 8 mayısta ihanet suçilc teslim etmis olduklar•nı bildirmiştir. 
Suriyenin şimali §arki kışmında kü- ölüm cezasına mahkum edilmişti. Mnyı..s ııyındaki teslimat, kati rn-
in Kamaşleye varmıştır. .. ..................................... k~u~lara gö!.S._!.:,334 tayyare :idi. 

M•ı:ır cephesinde hudut mıntnka- biribirindcn ayrı mıntakalardan ge-
sında zırhl,ı.. otomobillerin ve ktşif len Vichy kıtaları tazyikim:l. abn- Fin rn.dyosu11 ,- ıı. ·ırkçe 
kıtalarınıcı faaliyeti görülmüştür. Bi- da ricata devam ediyorlar. neşrİyah 
ri Ş~ferz.inin cenubunda zırhlı oto- Merkez mıntakasıı.,da yeniden Finliindiyanın LAHTl radyodif\lt ... 
mobili erden müte!;ekkil küçük düş- mevzii terakkiler elde edilmi tir. _ı. on postası ecnebi dil ne.,,<rriyatı gün-
man gruolıırı tardedilmiştir. Sahil mıntakasmda, Avustralya lı.ik programına türkçe neşriyatı da 

İngiliz tebliği kıtıılnrının Beyrut istikYımetindeki il~ ve etmi.,tir. Türkrc neşriyn~ her 
ı L?ndra 1 O (A.A.) - Orta şarlt r·terleyişi terakki etmektedir. Dnmur gün Tü:-'::ve s"lı:ıti ile 1.30. 3.30, 

l
lngiliz uınumi lrnrnrg~hının tebliğ~: şehrinin i~ga~i üz~rin.e, yüzlerce \~.i- .~' .5 O, 16.00 ve . 22. '30 da olmak 

Libyadn ve Habcşıslanda vazı- chy nskerı csır edılmış ve 17 top, uç u· ere ltıs.. dnlı:a ılc 2 5.4 7, 16.85, 
yettc hiçbir deği iktik yoktur. tank ve beş zırhlı otomobil alınmış· r 19. 75 ve 31.58 metre üzerindco 
l. Suriyede, Halep ve Humustan, t tır. yapılmaktadır. 
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SAl\TiN 
DJŞ MACUNU 

• 
verır Dişlere hayat 

...--ANCAK:--. 

e 

H er sabah, öğle oe ak
flJm, her yemekten son 
ra mutlaka fırçalamak 
şarttır. Bu umlü fCJf· 
madan, muntazam bir 
metodla takip edenle
rin dişleri, mikroplar
dan, ha&talıklardan 
muhafaza edilmif olur, 
paslanmaktan ve çürü
mekten kurtulur. Her 
zaman temiz, parlak 
VP. vüzel olarak kalır. 

"\. 

!le sabah, öğle ve ak§a 
her yemekten sonra 

günde 3 dela --
Eczanelerle büyük ıtriyat 

mağazalannda bulunur. 

Beşiktaş İkinci Sulh H. Daklmll
ilmt~n: 

YENİ NEŞRİYAT 

G6nüllii Kabra.maJl 
İngllizceden tercüme edilen blt ma

cera romanı aile sevg1s1.n1, fedaldrlı.lc 
ve tahra.manlılı:: hlslerme da.yanarak 
Afrikada geçen çöl harplerini anlat
maktadır. Sineması da. memleltetlm1z
de pek çok gmterllmtş olan bu kitap 
in.sanı silriUcliyen, mera.kla. okunacak 
olan güzel bir eserdir. Maa.lllm Ahmed 
Halid Kitabevi tara.tından basılmış 
(224) sahife oldu~ halde (50) kurul 
gibi az biti flat konulmuştur. Bllha.M& 
tavsiye ederiz. 

Şark Rmıi.n - Garp aiaıin 
Amerlkada yetişen ve bllh&SS3. Çin 

ha.yatına alt yazılarlle bütün dilnya.
d!ı. büyillc töhret kazanan Pea.rl Buck 
iaimli kadın muharririn en gil?.el e3e!"
lerlnden olan bu Jtltap Ömer Rlza. 
Doğrul tarafından tercüme ve Mual
lim Aluned Ham Kitabevi tara.tından 
neşredilmiştir. Yeni evlenen blr genç 
kızın ve bir yabancı kızla evlenen bir 
Çinli delikanlının macerala.nnı anla
tan bu kitap het1tese tavsiye edllebi
Ur. Tanesi 50 kuruştur. 

italyan Hiltiyeleri 
Meşhur Fransız muharriri Stend

hal'in eseri olup Chronlques İtallennes 
ismlle şöhret kazanmış olan ve Maarif 
VekllUğl tara.tından tercümesi müsa.
b:ıkaya konulan bu kitap, Hamdi Va
ro~u tara.tından büyük btr !Una tle 
tercüme ecUlerek Ahmed Halid Ki
tabevi tarafından bastınlnuştır. On 
altıncı asırda İtalya.da. aşk macerala
nnı anlamak için bu kitabı okumak 
kl\tldir. Tanesi 50 kuruştur. 

YALANCILAR 

TJyatromuzun kıymetu s::ınatkAr ve 
muharriri t. Galip Arcan'ın evvelce 
İstanbul Şehir tiyatrosunda. cİkl kere 
1kl11 Jsmlle oynanmış olan bu e.cteri 
Yedigün matbaası tarafından kitap 
htıllnde nıeşredllmlştır. Tiyatro me
ta.klılanna kitabın çıktı~ı müjdeler 
ve bütün okuyucuınnmıza tavsiye ede
riz. 

Muhasip aranıyor 
Taşrada çalışmak üzere tecrübeli 
iY1 bir muhasip arıyoruz. Elin
deki vesalkle saat 8 - 9 ve 19 - 21 
arasında Yeni Postane arkasın-

da Sark Oteline mürn<'aat. 

Yerli Eminönü Askerlik Şubesinıten: 
Aşağıda adlan yazılı yedek subayla

rın kayıtlan tedklk edilmek üzere nü
fus cüzdanlarile, ellerindeki vesikalar
la 3512 numara ile şubeye müracaat
tan: 

Lv. Tğm. Osman Oğ. Mustafa 327 
Eli\zığ (50979). Nk. Tğm. M. Rll!l Ot. 
Enis 327 İstanbul (50912). Lv. T~ 
ı.te-hmed Ril~ü Oğ. Al! Remzi 312 İst. 
(32854). 

Beyoflo Vçüncü Sulh Hukuk Ri-
kimlifinden: 41/381 

Ahmed tnrnfındn.n Beyoğlu Tarla
haşı caddesinde 124 No. da Kemal 
aleyhine açtı~ izale! şilyu ddvasının 
nıuhakıemesinde: Şüyullll 1ın.lesine 
14/61941 tarihinde gıyabınızda. karar 
\!erildiği, hüküm hulasası. makamına 
kaim olmak ilzere llilnen tebliğ olu
nur. 

Devlet Deniz Y ollari İşletme Umum 
Müdürlüğü İlanlari 

ADALAR - ANADOLU-YALOVA HATTI 
YAZ T ARiFESİ 

12 Temmu7Jda.n 1tlbaren Adalar - Anadolu - Yalova hattında yaı: tari
fesi tatbik olunacaktır. Yenl tarife iskelelere asılmıştır. 

NOT: Yllrükalı pllJt ve Adalar, Bostancı, Maltepe zllcza.t: seferleri 
olan 104 - 108 - 113 - 112 - 117 - 119 - 115 - 121 - 122 - 124 - 125 -
133 - 130 - 135 - 134 - 141 - 142 - 145 - 148 - 14g - 204 - 207 -
208 - 211 - 218 - 222 - 234 - !18 - 238 - 230 - 232 - 223 - 238 -
242 - 227 - 246 - 233 - 237 - 230 - 250 - 245 - 258 - 253 - 259 No. h 
seferler flmdillk yapılmıyacak ve bu seferleı1n icra olunacatı te.r1h aynca 
UAn edilecektir. (5694) 

* Mersin - İskenderun yolu şilep po~taıi 
Tunç vapuru 13 Temmuz 941 pazar günü saat 18 de Sirkeckten şilep 

postası olal"alc Mersin - İskenderun yolun:ı. kalkacaktır. Uğnyacatı l.9kıele-
ler için Acenteye müracaat edilmesi. (5695) 

Sümer bank birleşik yün ipliği ve dokuma ve 
ıunğipek f abrikalari müessesesi Bursa Merinos 

fabrikası müdürlüğünden: 

Memur, Usta ve mütehassıs 
işçi alınacak 

Sümerbanlc Bursa Merinos fabrikasına aş:ığıda adresleri yazılı miktar
da memur usta ve mütehassıs ~ller alınacaktır. 

Snntr.ll ıcın 

1 adet santral ten memuru Sanat oku!u mezunu memur olarak 
5 • Elektrikçi, tecrübe görmüş 11 11 11 Usta • 
2 11 Yüksek tazyikli buhar kazanlarında sanat okulu mezunu usta 

olarak. 
3 • Buhar türbinlerinde çalışmış tecrübeli sanat okulu mezunu usta 

olarak. 
2 11 Buhar türbinlerinde ve dizelde çalışmış işçl olarak. 
4 • Buhar kazanlarında çalışmış !şçi olarak. 
3 • Elektrik montaj ve lştetnte61nde çalışmış işçi olarak. 
Tamirhane tein 

3 adet Tesviyeci tecrübeli sanat okulu mezunu usta olarak 
2 • Tornacı tecrübell sanat okulu mezunu usta olarak. 
1 11 Frezeci tecrtibell sanat okulu mezunu usta olarak. 
1 • Planyacı tecrübeli sannt okulu mezunu usta olarak. 
1 " Kaynakçı tecrübeli sanat okulu mezunu usta olarak alınacaktır. 
Yukarıda gösterllen şeraiti halz bulunan isteklllerln. fabrikada. yapıla-

cak imtihan ve deneme kab!Ilyetıerlne göre ücreUerl takdir edilecektir. 
Sanat okulu mezunu olanların, tecrübe müddetlerinin hitamında, göster
dlkleı1 liyakate göre ve kadromuzun müsaade.~ halinde memur olarak is
tihdamları da. düşünülecektir. 

İsteklilerin fabrika zat işleri şefliğine müracaattan. Hariçte olanların 
bir mektupla fabrika direktörlüğüne müracaatları halinde, lnıtlhan tarihi 
adreslerlne blldlrllecektir. (5690) 

Müteveffa Na!iz paşa terekesine alt 
Beşiktaş Köylçl mahalleslnln Yıldız 
sokağında eski 12 yeni 18 kapı sayılı 
maa bahçe hanenin tnmamı açık a~
tırma suretlle satılığa çıkanlmıştır. :r.,. 
bu hanenin zemin katı tahta bir sofa 
üzerinde iki oda bir heli!. ve bahçeden 
kapısı olnn dar bir koridor üzerinde 
dlj;er lkl oda bir heHidan ve bodrum 
katı ise zemini tahta döşemeli blr sofa. 
üzerinde iki kömürlük ve zemlnı mal
ta döşemeli küçük bir koridor üzerin
de çifte mermer tekneli ve adl 9Caklı 
bir çamaşırhane ve içinde Jtuyusu olan 
bir mutfaktan ibaret olup bu kat ha
rap ve esaslı bir surette muhtacı ta
mirdir. Birinci kat zemini tahta döşe
meli bir sora üzerinde ara kapıslle ge
çiliı' bir koridorda iki oda ve d!ier ko
ridor üzerinde mermer Jtltabell s::ı.blt 
ocaklı diğer bir oda blr hell ve zemlnl 
beyaz çini ve etrafı kısmen fayans 
döşemeli mermer kurnalı blr hamam
dan ve ikinci kat ise birinci katın ay
ni olup hamn.ının yerinde kiler ve bir 
odadan geçilir, ze:ninl asfalt etrafı 
demtr korkuluklu üzeri açık blr tara
çadan ibaret ve _çatı altı kapı ise ta
vanı her iki tarafa akıntı meyU ola.n 
tavanlı olup burası depo halindedir. 
Hane içinde terkos ve elektrik tesisatı 
olup zemin katı ve diğer katlar kira
dadır. Binanın tamamı 5856 beş bin 
sekiz yuz em altı lira ktymet.ı mu
hammlnelldlr, İşbu gayri menkulün 
12 Ağustos 941 salı günü saat 15 ten 
16 ya kadar birinci arttırmıısı icra 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhammenenln yüzde 75 ini bulduğu 
takdirde mii§terls! üzerinde bırakıla
caktır. Aksi takdirde en son arttıra
nın teahhüdü bakı kalmak üzrerc 
arttırma 15 gün müddetle temdld 
edUecek 27 Ağustos 941 tarihine dü
şen çarşamba günü saat 15 den 16 ya 
kadar l\lahkemede yapılacak ikinci 
arttırmada arttırma bedeli kıymeti 
muhammlnenln yüzde 75 şlni bulma
dı{tı takdirde satış geri bırakılacaktır. 
Satış peşindir. Satlşa iştirak için kıy
meti muhammenenin yüzde yedi bu
~uğu pey akçesi olarak depo edilmek 
U\zımdır. Rüsumu telllillye ve gayri 
menkulün 20 seneUk taviz bedeli müş
teriye aittir. Haklan tapu siclll ne sa
bit olmıyan iı:>Otek.li alacaklılara diğer 
alAkadarların ve irtifak hakkı aahip
lerln in bu haklannı evrakı müsblte
lerlle birlikte ilan tarihinden itlbaren 
nihayet 20 gün zarfında mahkemeye 
blldirmelerl lll.zımdır. Aksi takdirde 
haklan tapu slcIU ile sabit olanuyan
ltı.r satış bedelinin paylaşmasından 
hariç knlırlaı:. Fazla malümat almak 
isteyenler herkesin görebllmesı için 
mahkemede açık bulundurulacak art

f, E Y J , 1 ve N E R A R 1 -------· 
Beyoflo Vrüncü Sulh Hukıık Bi- SEN BENU A FRANSIZ ERKEK LİSESİ 

kimlifinden: 941/HSZ 
· İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 
Ibra.hlnı tarafından Beyoğlunda Ci- İlk ve orta mektebi bitirenler için 

hnnglrde Coşkun sokağında 11 numa-rada AH ve Tuzlada balıkçılıkla ma- İHZARI FRANSIZCA JlURf.ARI VARDIR. 

ruf Mehmed aleyhine açtıtı alacak KLASİK ve MODERN TEDRİSAT 
davasının muhakemesinde: Müddel-
aleyhlerden Ali ve Mehmede gönderi- OLGUNLUK İMTİHANLARINA HAZIRLAR 
len davetiyenin billltebliA' iade edil- Kayıd muamelesi pazar gününden maada hergün saat 9 dan 12 ye kadar 

mesı üzerine haklarında lllnen tebll- i••••••y•a•p•ıl.ır •. •O•ku•l•1•5• e•y•lu•' lmip•a•z•ar•t•cs•lılglıün•ü•aılç•ıl•ac•a•k•t•ır•. •••• 
gat icrasına karar verllın.l.ş olmakla 
muhakeme gfinü olan 4/8/941 saat 10 
tarihinde mahkemeye gelmesi ve gel
medikleri takdirde, blr vekil dahi gön
dermedikleri surette gıyaben muhake
me icra olunacağı davettye makamına 
kaim olmak üzere ıııı.n olunur. 

ZAYİ - Tekaut maaşımı almakta 
olduğum mühürümü kaybettim. Bun
dan böyle el imzamı kullanacağımdan 
rnezkfır zayi mühürün hükmü kalma-
dığını lliin eylerim. J 

Usküd:ır Muratreis ma. Mesçlt 110. 
No. 37 evde Emekli binbaşı A. Seyfi 

Meriç 

10 LİRA l\fVKAFAT VERİLECEK I 
Alış veriş detterlmle birlikte sene- 1 

tilm Haydarpaşa vapuruna binmekte 
1ken kaybettim. Her kim bulup aşağı
daki adrese getirirse memnun edile
cektir. 

Fatih ~kerlik şubesi yanında es
naf kahvesinde Osman Doiruer 

Beyoflu Dördün<'Ü sulh hukuk hi.
Jrimliiinden: 94J/lll 

Osman bey Saksı sokak Zümrüt 
apartımanı 17 numaralı Hacı Hıldır 
apartımanın 4 numaralı dairesinde 
ottırmakta iken ölen Serkls Karabaca
Rın terekesine mahkemece el konul
muştur. İlan tarihinden başlamak 
üzere alacak verecek ve sair suretle 
nlftkadarlann bir ay mlrascı.In.rın üç 
ny içinde Beyoğlu Dördüncü sulh hu
kuk Mklmllğine baJ vunnalan müd
detinde baş vurmayanlar hakkında 
kanunu medeninin 561, 569 inci mad
deler! hükümleri tatbik edileceği ilft.n 
olunur. 

tırma şartnamesini ve 930/8 sayılı r-------------lm! 
dosyaya müracaatla me?lldir dosyada Bir Fen memuru it arıyor 
mevcud vesaiki görebilecekler! nan Muhtelit nafla tşlerlnde <bina, 
olunur. yol, ah§ap ve kfırglr köprüler, su 

ZAYi - Tirebolu askerlik şubesln- ve etüt ijlerl) çalışın14 tecrübeli 
den aldığım askerlik tezkerem! kay- ve diplomalı askerlikle allikası ol-
bettlm. Yenisini alacağımdan eskisi- mayan enerjik, gene; bir fen me

muru iş arıyor (Tophane - Bo-
nln hükmü yoktur. ~azkesen Defterdar yoku.şu apar-

323 tevellütlü Tirebolulu Hüseyin tıman No. 1 daire 5 te> Istanbul. 
otlu Mchmed Karsl& 

Sümer bank birleşik yün ipliği ve dokuma ve 
ıunğipek fabrikaları müessesesinden : 

Unkapanında Tahnlye değirmeninde mevcud Sümerbanka. ald muhtelit 
değirmen ve ;mJlkine tesisatı satılacaktır. Taliplerin Iii2umlu izahat almak 
üzere Defterdar fabrikası müdürlül1'üne müracaattan ilAn olunur. (5692) 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONJI\1 ŞİRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile mi.ınakit mukavelenamesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

• 

Sermayesi: 
ihtiyat -akçesi : 

ı 0.000.000 İngiliz Lirua 
ı .2so.ooo lngiliz Lir ... 

Türkiyenin l>Athca Şehirlerinde 
PARIS. MARSlL YA . ve NIS" deı 

'LONDRA ve MANÇESTERDE 
MISIR. KIBRIS, YUNANIST AN. tRAN, IRAK, FiLİSTİN 

ve MAVERAYI ERDON' da 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan. Suriye, LGbnan 

F'ilyalleri ve ,bütün Dünyad" Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadL 
Ticari krediler V"! vesaikli krt-di1er kUıadL 
Türkiye ve Ecnebi mcr:ıleket1e-t üzerine keıide ıeneClat İskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. "2 

En yüksek emniyet ıartlarını haiz kira1ıJC 
Kasalar Se-rvis: vardır. 

Piyaaanm en müsart ~o:tlarile (kumbaralı Yeya 

kumbaru\z) tUJlrruf hesapları ••. 

., 
iMA•• 

2 
( 

T. 1 Ş BAN KAS 1 , 
Küçük tasarruf hesaplari 1941 ikramiye plaı

KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 
3 
2 
4 
8 

35 
80 

300 

3 hdnciteşrin tarihlerinde yapıhr. 

1941 İKRAMİYELERİ 

adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
,, 1000 ,, = 3000.- ,, 
,, '750 " = 1500.- " 

" 500 " = 2000.- " 
,, 250 ,, = 2000.- ,. 

100 " = 3500.- ,. 

" 50 " = 4000.- .. 
,, 20 ,, = GOOO.- ,, 

Devlet demir yollari 3 ncü işletme 
Müdürlüğünden : ~ 

1942 sencst Mayıs sonuna kadar Bandırma deposuna miktar, mu i 
men bedel, muvakkat teminat miktarı yazılı kömürün tahmil ve tahlltf 
kapalı zartla eksntmeye konulmuştur. ıtl 

F.ksiltme 2817/941 pazartesi günli saat 18 da Balıkesirde işletme b 
sınd:ı. toplanacak komisyonda yapılacaktır. fi_ 

Şartname işletme müdürlüğü ile Bandırma istasyonundan pa.rastı 6' 
rillr. İsteklllerin muayyen günde ihale saatinden blr saat evveline ""il 
muvakkat teminat ve kanunt vesikalarım havi zarflarını kom.1syon reısl 
ne tevd'. etmiş olmaları lüzumu ilan olunur. e5461h . ....1 

Tahminen Muhammen Muv~ 

1 

Vapurdan tahliyesi 
Mavna ile nakliyesi 
Kara tahmil ve tahllyesl 

ton bedeli tenıin" ___., 
15000 
15000 

8000 

6750 
7500 
2400 

Ttlrkiye Otlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI . 
Kurulllf tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türle llrası. Şube ff 

ajans adedi: 285 
Zirai ve ticari her nevi banka maamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor.• 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda e1l 
aı 50 llr:ıı;ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ne aşağıdaki pıAn• 
ıtöre ikramiye da~ıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 Ut1 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
' • 250 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar btr sene tçlnde 50 llradan aşalı 

rHitm!ver.lere ikramiye cıktııtı takdirde % 20 fazlastle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylftl, 11 birincikAnun, 11 mart ve 

H. haziran tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul Belediyesi ilanlari 

Belediye hududu dahilindeki bazı şoselerln katran ve bitüm JJUlh}QtO' 
kaplanması 1ş1 kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştUT. 

Keşif bedeli 24,622 lira 40 kuru' ve ilk teminatı 1846 l1ra 88 kurul~ 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık 1şlei1 genel, husust ve fenn1 şa.rtnanıel 61 proje keşif hülasasile buna. mütcferrl, diğer evrak 123 kuruş mukabil~ 
fen işleri müdürlüğünden verilecektir. Dıale 1417/941 pazartesi günil ~ 
15 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin llk tcmlnat makbuz 14 .. mektupları, ihale tarihinden sekiz gün evvel Belediye fen işleri müdil~ 
ğüne müracaatla. alacakları fenni ahllyet ve 941 yılına a.ld ticaret o il' 
vesikaları ımzah şartname ve kanunun ibrazı llzımgelen diğer vesaik 
2490 numaralı kanunun tnrlfatı çevresinde hazırlıyacaklan teklif m.ektuP" 
lnrmı ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri llzımdır. 

csoss> 

* İtfaiye denlz motörü için kaptan, makinist ve yağcı alınacaktır. !~ 
25 - 45 arasında olan taliplerin mevcud vesaik ile Itfaiye müdüriye~ 
müracaat etmeleri llln olunur. (5558) 


