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Lozan günü yurdun 
her tarafında parlak 
tezahüratla kutlandı 
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Hakiki bir sulhun 
esas şartlarını 
Amerikadan . 

Lozan gu" nu" bütün Türki-.... B--u -94-E-.&-•K--İ 'l'ELGBAFLAB 

·yede heyecanla kutlandı 

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 

• • •• 
ışıtmış olmak ümit 
verici bir hadisedir 

" 

Moskovaya 
taarruz 

Dün üniversitede yapllan merasimde devam ediyor 
nutuklar söylendi, Hariciye ve Maarif Vekil-
i . h . . . b lt b I d 1 Dün gece de Alman 
erı mu arrırımıze eyana a u un u ar tayyareleri şehri 

bombaladılar 

Loodra 25 (A.A.) - (B.B.C.) 
Dün gece A lman ta)"Yareleri dör· 
d üncü gece olarak Moıılcovaya taar. 
ruz etmiıJ.erdiı. Bu hücum hakkın
da henüz tclfsillt yoktur. • ma 

Sovyet istihbarat büroıu reia mu
a vini Lozovıki dün geceki beyana• 
tında hava hücumlanna iıtirlk eden 
Alman tayyarelerinin yüzde on bi
r inin düıürüldüğünü. zararın az: ol
duğunu ııöylemiıtir. 

Bulgaristana 
taarruz 

ömrünü sulh ve sükfuı içinde geçiren bir İstanbullunun harp tebliği: 

.., .., 
"' 

-1 ' 

Smolensk ve Zitomir 
istikametlerinde ıiddetli 

muharebeler oluyor 

Moskova 25 (Radyo) - Sovyet 
istihb::.rat bürosu tarafından n~re
dilen bu sab ahki tebliğ: Porchov, 
Smolenak, Zitomir İltikametlerinde 
şiddetli muhareb eler oluyor. Cep
henin diğer kısımlarında mühim 
musademeler olmamıştır. Smolenıık'
d.e Sovyet askeri düımanın mühim 
kuvvetlerinin taarnız.una mukave
met ediyor. Burada d aha heoüz. ye
ni cepheye g iren beıinci Alman pİ• 
yad e alayı imha edilmiıtir. 

23 temmuz.da Sovyet hava kuv• 
ve tleri tarafından 58 düıman tayya• 
resi tahrip edildi. 19 Sovyet tayya
resi kayıphr. 23 - 24 temmuz geeetıl 
S Alman tayyaresi düıürülmüştür. 

Japonyanın 
hedefi 

Hindiçini' den sonra 
Siyam ve Birmanyaya 
doğru ilerlemekmiş 

1 •'ı"az b:ışınd:ın be-ı ... Derhal ışıklar 
r deyazn eden hava karartılmak, sığı-
akınıa.n diL'"l gece de naklara girilmek su
an.a t 20,40 ta. bıı.şlıı- retlyle bazı korun

! mı,, ve caz hücum- ma tedbirleri nım-

.. Hava hücumlan 
böylece bertu.rıır edil
dikten bir s:ı.t sonra 
motörize düşman 
kuvvcUerin\n plştıı.r
lık ettiği. .. 

... Ham tank kol
lan, sağ sol ve mer
kez cephelerden hü
cuma kalkmışlıır
dırl ... 

... Bunlar da ışıl
daklar yakılarıık boz
guna uğt1atılmışlar 
ve kısmen ezllerek, 
kısmen suda bo~ula
mk imha. edilm~
lerdlrl_ 

... Fakat aydınlık
tan blllstlfnde tekrar 
fııallycte geçen ha vıı 
k.ollıırınm hinuı.ye
sindeid ihtiyat tıınk 
kolları bir çevimıe 
teşebbüsünde bulun
muşlardır!-

_ Uçaklıır bllhnssa 
sinir bozucu sesler 
çıkararak ve en can 
alncak yerlere pike 
yaparak bazı mu
vnffııkıyeUcr elde et
mlşlerdlrl ... 

... Dört sant süren 
bu bo~uşmadan son
ra düşman bütun 
zırhlı kuvvetlerini ö
ne sürmUş, hava av
cılnn cephe gerilerl
mlzl ve mUnaluı.le 
hatlnrımızı tnclz ede
rek Uerl hatlarımıza 
saldınnı.şlardırl .. 

... Düşmana pek 
büyük kııyıpl:ır kny
dettlren bu kanlı 
sav~ güneşin ilk 
ışıklariarlle sükftnet 
bulmuş ve tarafımız
dan tcrkedilen mev
'lller geri aluunLŞ· 
tır ı .. 

Lchülhamt. uy
kudan başka zayia
tımız yoktur! .. Gün
düz uçan kalelerle 
ağır tank kollnnnın 
hücumlnn beklen
mektedlrl •.. • 

!,'""llnızla karşılan- mıştırl .. 
-...:ı-:ı ... 



8ahlf e 2 AKŞAM 

•Hin Geceki ve Ba Sabahki Haberler 

1 Harp tebliğ~eri 1 
Alman teblifi 

Berlhı 24 (A.A.) - ReanI tebliğ: 
Bülün şark cephea:lnde Alman ve 
müttefik kuvvetlertnın harelitı, mü
him bir mevmi mukavemete ve yolla
rm fena olmasına ratmen, motörlü bir 
fCkllde devam etmektedir. 

Moskovaya 
göre Alman 
kumandan-
ları değişmiş 

Almanya 
Türkiyeden 
asker geçir
mek istemiş! 

Rusya, Alman 
idaresine tabi 
bir müstemle-

ke olacak 

ispanyada 
bir barutha· 
nede infilak 

Üç depo, bir çok evler 
harap oldu 

Savaş tnyyarelertnden mürekkep 
mühlın teşekküller, dün gece de Mos- Moakovac:la çıkan Berlin bu §ayİanın yalan Moskovadan dönen 
kovada mühim askeri ve lkt.ısadt te- yangınlann hali. devam bir tecrübe balonu Alman diplomatlari 1 SeYllle 24 (A.A.) - o. F. ı.: 
a!.sata her çapta bomba atımf]ardır. etti" en bildirilı·yor Şiddetli sıcaklar - Reaumur 52 -

Inglliz hava kuvvetleri, dün Manf e• olduğunu bildiriyor böyle söylüyorlar yüzünden Seville ve varo~lannda 
aahlllerl üzerine ya.ptıklan taarruz te- Punta·de-Verde de to- öbüs dol-
tcbbuslerlndc en ağır ma~lüblyetlerln- ry-

dcn birine uğnum§tır. Avcılar fe, ta- Lonclra 24 (A.A.) - Moskova rad- Loaclra 2.f (AA) _ Oaily Ex- Londra 2.f (AA.) _ Timea ga- durma atölyesinde bir yaaıruı çıkmıt· 
rakol gemilerinin hava dAfl batarya- JOSU, HevJOrttan aldıtı haberleri pressin Stokholm muhabiri tarafın- zetesinin siyasi muharriri, Moıkova- hr. Yangın üç barut 'deposunu ber• 
lan 3 ve !Jahrlyeye mensup batarya- zikrederek, Alman kuvvetleri başku- dan ileri sürülen bir tahmine göre. a 1_,, tl . d.. -'-t I hava etmiJtir. Bir za.'hit il~ bir çok 
lar da 2 Ingtllz tayyaresi diişiinniit- mandam mareşal Brauchltsch ne ge- hl f .. . an mem c:Ae enne onmca: e o an k ük b '- k '- b 1 
Jerdir. Bu suretle düşman, birkaç saat nel kurmay ba§tanı mareşal Keitel'in Alman ZIJ' ı ırkalannın Turlcıyeye Alman diplomatlannwı yaptıkları üç- za it ve a:ır er, a:ay o mu.-
zarfında 54 tayyare lcaybetmlşıtlr. Bu Alman bınetlertnin Uerleylşt, mem- kup bir taarruz için geri alınmıı ol· bazı beyanab nakletmektedir. Bu tur. Telef "llanların hakiki miktarı 
hava muahereblerinde 3 Alman tay- nunlyet 'ft!ricl oJm~dan dolayı mw müm1tündür. Almanlara göre Rusya doğrudan benii% malum deyildir. lnfililtlar, bir 
Jare$1 dü.,miiftür tart cepbetl .harekatı teIDğl vazffele- Filhakik r· k' ·· · Al ' çok evleri harap etmiıtir. Cam kı-

~ - · rfnden atted1ldltlerlni bUdlrmektedir a. ur ıye uzerıne man doğruya Alman idaresine tabi bir 
Buyük Britanyaya t&l"fl mücadele- _.. · tAz1ikin.in arttığını gÖ•teren emare .. eml-'- I k B L l, rıklan ile bir ç.k kiti yaralanmlflır. 

de. Alman kuvveUert dün gece İngll- Moskova ~-..yosu, blr Avrupa hükfı- muat ese o aca tır. una mem- L--1 

terenin batı ve dolu sahilleri tizerln- met merkezindeki bitaraf diplomatik meTc:attm. ldteti Alman kontrolü altuada idare Şimdi Punte-de-Verde"ain etrannaa 
mahtfllerln .en!ltlerl bir haberden ffiderin ek _!'.(_ .:..ı- · • - bir emniyet kordona Tic:ada getiril-

deki llmanl:ın ve askeri tesisatı bom- -~ .. - ... - Ba '-~"'--re .... -.. ••rt de .. _ L ~o~.1~ ~-~z- edecek yeni bir R.m nesli yetifinc.iye bardıman etm~lerdir. uau ........ ,,_. u.......,. ..-• .u, ~ - -~erecm ~ .ruur,araya mittir. 
. tacsati Alman kıtaıan komutanı ge- silmek ed' Alman laedelle • • ket- kadar devam edecek. Ukrayna o I 
Inglllz ~vaş tayyareleri, dün gece nerai Ram.mel, Sovyet cepbeslndetl t _ır. .. • rmı zaman dalü Alman lümayesi altmda Swile 2.f (A.A) - O. F. .: 

batı - cenup Almanyuınaa blrtaç te- marqaı ı.w ile beraber Sovyet cep- letmelı: guç delildir. Baka petrol kalacaktır. Seatander gunizoaa lataabmn aarf-
h!re infllAk ve yangın bOmbuı at- besinde haretltı idare etmek üzere lca7aJanna ister T"urkiye yolile. İ9- • ettiii mesai •yemade Pmıta-de-Ver-
nu.ürdır. Sivil halle arasmda az sa- Libya.dan sert çatırılımfttr. t .. Karadeniz yolile ol.m varabil- _ Ban_daa '?-tka doı...n .. 7 ialara de Lıarutlıanai infiliklarmdan teTel-
71at verdır. Ha.sar cmtdtr. (l>eYmm ..ı.ife 7 aihm t .. ) dikleri t.akdirde çok büyük bir ...,_ ~ore fiddetli bol,eftk ~~ °'::'1 lid edecek laa- türlü teldike bertaraf 

Jtalvan tef>/iJG.i b1cen anntajı elde ebait olacak- Alman de.let nazm R~ m edilmiftir. MamaQ teldike,oe maruz 
Y 5 la__._ r_L. t L_ !L! --L••- '- -- ~. mnumt JcararPlu Ukraynada olmak Sovyet Ruayanuı Alman- nur. nıu aa l&I ..-mı Del' JIU'" buJ.an taraftaki emm,. korclo-

Akdenizde bir deniz ve 
hava muharebesi 

t . .mele de Almalnann Türkiyeain üzere. esaret altına •lmaaık Rmya- lltl clmmaktadır 
ya, • talya, Macarutan- tqriki meeaiaini elde etmeleri llznn- mn umumi .,.1iliğiae tayin edilmemi Yapılan tabiri.... s&re iDfitak 
daki elçilik memurlan dır. muhtemeldir. Ba .retle RCMenberg"- ultederia 'bir kamyond.a ~rmak-
Eıww 24 (AA) - So.,,.et ~ T~~ Polon,.. ....ı .,_-ti ....- ta oldaklan Lir koç ı....,ı,.,,,,, Clü.-

Rusyanın Almanya, fı.}ya ve Maca: C°"- naWfe 1 ..._ S de) z!E~ aö!_mekte olu Frank 1D ....- mai yüzünden ~kua plmiftjr. Ağır 
a .... 24 (A.A.) - İtalyan on:lulan riatandaki elçilik memurlarından zıyetine mupbih olacaktır. bir kaç yanıLdan ba,lca &ç T-ra dört 
=~ tarargi.hmm 414 numaralı müteşekkil 146 kiPJilı: bir kafile Sırp çetecilerinin R..,...daki diğer mmtalı:alar Ye ölü Lahınduiu zannecliLnelttediT. 

· dünkü trenle tcbrimize gelmişlerdir. L-1!--&! 1:rilha.. Moskoya. fimali X:afbsya ! 
Dün merkezi Akdeniz, mtrettebatı- miMfirler tehrimizde iki saat iatira- ..... ,~ Ye Kaf1ı:uya amaml .,.Jisi Rosen- 1 

ınızm muzafferlyetler1 Ue hitama eren la.attan aoma otomobillerle S.nlı:a- z...... M CA.A.> - D. w. B. bDdlrt- Lergin emri alta.da 1Malanac:.klar-zmirde bir adam 
bnh )»lr deniz - bava maMrebeslne __ mütneccih Dar d ,ar: 8aJUıtJıeUar 111r menbedr!' bil- dı _.___!-.: öldiirdiu-
ahne olmuttur --.- en yo ma eYam r. ...... .. ını::::.aua 

· etmişlerdir. dlrlldlllne l&'e, Sırp ~ 8IJll T11na pzet · • tıiy..t ..Mm. ..... 24 (Telefonla) -Melamed 
Fecirden itibareıı0 ~: ~- F.ıwam 24 (A.A) Sovyetle- glnJerde Mtlallmmıl&ra ft Bınatıan. ri. malı:a'-ine fll eözlerle Dilaayet _:ı._·.:s_ '-!-! 1.-.::-. • U--~ 

~ttle~, b=: e ta ' pmlle- rin Macan.tan Mfareti l>ir kmm me- bl1I blroc* tedblt hareket.1ertncl ba- Yermektedir· -. Diri --.- metnni ..--.er• 
rtn::.· ~?aut eım~ = muu: mmlarile muhtelif AYrupa memle- haulnııtılardlr. Beran b hygida bir Rmlann . emldtetleri • . döiüt-- .. lı:la malatelif JeSleııim ae. 7U&1ı
a.nı bir tafilenin barekltmı görmif- lı:ekerindeki tebaalarından 111 kiti- mtldtlman lal • )'eftnclm b1eatJa n tiilı:Je • idd. m ud:: ~ yanık öldüım&,tür. Ciaayetıe .Lep 
k'r ve bu tatlle,11 tat1be batlamıflar- lilı: bir kafile 'bugünkü trenle tebri· nallmll nretne bUecflJmlf&lr. RoJ~- .. n 7 • . Jnnlrançl.lı:m. Me1uned c1nnii •et
dır. Kanle Gartlt Akdenlsde prb mize ıelmitlerdir. Miaafirler ihzar' de ~ llidlmaıı1ann &ımatlan oldup aal•p ~~- !'fitler. R.ryaya ıa.dda yapılan mahak-.i 8Ge111l· 

doğru sefer etmekte idi. olunan otomobillerle Sarıkamqa git· ratllmtlt 'ft K'hındlça•da 1 llialtlman aarLa hlJI &m_c:ı 1ııir ~ ola- da 1.S .-e laapoe maJ.ktm edilmi 
Duşna.nın deniz, hava tunetıertne mitlerdir. muhtelif klDelde 61dirilllll rak lı:.uJJanmak azere eline secirmek • ,. 

bt..va lmvvetıerlm.iz tarafından mite- te tiftiir. arzaaundadu. tir. 
addit hücumlar yapılmJf n kuTietle
rtmlz, dfüpnanm tayyare dln toplan-

, na ve avcı tayyarelerine meydan oku
Jnrak onu büyüt u.yiat.a utratmıştır. 
On beş bin tonluk bir vapur De 1ntllAk 
ed!cl maddeler yüklil on bin tonluk 
bir vapur b~tmıştır. 

Türlliye ve 
ispanya 

Egede 
mahsul 

Blr harp gemisi ile, bir kruvazör, bir AJmanva bu !I-! memJe-
torpido mnhrlbl, btiyük hacimde bir ı · llU 

Japonya 
Hindiçiniyi 

işgal ederse 

Fransa 
Japonya ile 
anlaşıyor 1941 rekoltesi hakkında 

tahminler ~mı. hüviyeti malftm ohnıyan diler keti harbe ıürüklemeğe 
bir cüzütam da bombalanınıf 'ft bun-
lara lsabeUer vatı olmuştur. çabııyormuf ! İngiltere ve Amerikanm v·ch J - . .!!I • 1 

Hava muharebeleri esnasında düş- L-- •1... edeceld . 1 Y aponyanın uıti• İzmir 24 (AA. )- Alüadarla-
ma"!m yedi tayyaresi düşürülmiiftür. Loadra 24 (A.A.) _ Reuter ....-p 1 an en matom vermediğini na 1941 lzmir mıntakuı mahsul .1t-

t1ç ı:talyan tayyaresl üslerine dönme- • lı: • L- · · bı·ldı·rı·ıı·yor bil~· or lı:oltesi hallmda ver~·'-1 -n· A-L_.!_•ı , U a1ansının as en munarrırı yazıyor: aaıc l&llDUll 
JIUŞ r J rakamlara go-re üzüm .. S/50 L:_ . · · Bu harp Almanya Ye ngi)tereye .. -

ltalyan tayyarelerinin mlrettebab münhasır kalacağa benzemiyor. Dün Loadra 24 (AA) - Reuter incir 40 bin. zeytinyaiı 3S bin Ye 
arasında yaralılar da vardır. d·- btal da ha h Vdııy 24 (A.A) - Remnl ma· tütün de 22 ibin tondur. Yapılan bu 

Gecrleyin donnnm2.D'lızın hafif cü- yan1n ıger annı rp sa a· ajansımn askeri ıfluharriri yazıyor: h fild 
:Eiltnmlan, büyük bir taarruz hızile in- muı ıokacak gibi gözülı:üyor. . . . . . .. . a . e Japonyanın Hindiçininin ilk tahminlere nazaran üzüm normal 
""llz gemilerine hlicum etm••,a-'lr A d d l 'alar - Japonya Hindıçını)e bır ultuna· derhal i,gali talebini mutaummm aenelere niaheten .az 6lmakla ben-
,,. ~... · vrupa a o llfllD pyı a gore • • J 1 b 1 1 k F b' ü] • "- --Siıro tll hücum botlanmızdan blri he- Alma L- d d '- 1 • tam vemuıtir. apon ann u meme- 0 ara nuıaaya ır tımatum ver- uer geçen ~neki rekolteden on bet _ • _ nya .1U1rp lfln a a:a an yqane • Jd··1..- '- -b • _, __ , edil '-
11ftz hu•lyetl ıııahlm olmıyan büyük 

1
_,_ • d T .. ,_, t. keti .itıal etmek iatedikleri anlqılı- mıt. 0 ugu na erı t~p 1 mea:· yirmj bin ton fazladır. Kalite itiba-

btr cüzü tamı. d!ğer bir hücum botu da mem c.a:eü e, ur.ıuye ve panya- B ._ '-d' _ı b" J b' ~ ·'-- ' tedır iJ -'- '- lı: ,.,.-.. da h be - -kJ ._ .. dir yor. u UlA ırae oy e ır ınuwaıe • n e Ços: yüue Ye iri taneli o1duian-Mr torpido muhribini batum...-w.&. ya ar IW'U emea: uzere • d b 
Bütün cüzütamlanmıs ~Jmele w Yakı da .,_ __ ,__d b" . . karp bazırlanmat bUlanan büyült V"dly 24 (AA) - Havas-O. an. u yıl nefis mahsul elde eclile-

n UQllMU an ırı•ne -Yeya J F 1 bildir" J '-"--:L ı-:...: celı:tir 
çok hafif ha.sarat ile \ialerlne dönme- J.er ilriaine birden taarruz edecektir Brituya ile Amerika aponyaya · · ıyor: apon uur- e.,._. • 

lmzumın ac;ıia Tm!tlDlll"' 

nı iateven bir askeri 
mealeğinr taallUlc eden 
birler baltlanda fU 
vecmektedir: 

1 - 17/Tem./1941 
li Ak;am gazetesinin Ne 
li ~ köıesinciı; (muharebe) 
mesinin fransızcadaki ( 
kelimesinin karıılığı old 
zılmaktadır halbuki bu 
lerin ku§ılıkları tunlardJr: 

Muharebe = combat 
Meydan muharebesi
Harp = guerre 
BuDl .. ıöylece .iabat ed 
A - Fransızca ( Con 

tToupes) isimli resmi de 

maddesinde~ (Le comba 
bataille, lorsqu'il •agit 
menta plua importan~ 
meeıt-est r explication vi 
par les armea qui resulle 
rencontre avec J'adver • 

bu cümle türkçeye 
fÖY 1.: ç,.vrilmiıtir: 

(Muharebe. büyük ordu 
larının savaşında meydan 
rebesi, düıman ile çatıosl 
man silah zoru ile netice 
edilrneai lizım gelen b« 
madır.) 

B - F ranaaz büyük bi 
tabiyr.ce aevkı talimatı d• 
maddesinde: 

- La haraille a pour o 
Lri.er la puisu.nce mat • 
la force morale de r 
demektedir ve bu madd 
lunduğu fa::.1 baıı (La Sa 
dir, hu faslın yine 207 
mcie: 

Bir (Bataille) in • 
-1atırlı:en (preclser, par le 
bat. la Iİtuation de r adY 
ekmektedir. 

O halde La bataille, 
maharebesi demektir, c 
muharebe. 

Larou.e'da Ye ~ 
minin kamusunda da hu 
'bu1nlal- kabildir. 

2 - Radyoda (Baraj 
denm~tedr hunun resıat 
çeai {Tmif atefi) dir. 
muz bu tabiri kullansa 
olur zannındayım. 

3 - Ajanıta (İngiliz 
relerinin yüksek infilaklı 
balı.r attıklannı) her gÜll 
yor •e ifitiyoruz. (Yük.ek 
li.klı. clnciliz.ıce High es 
kdimeainiı:ı aynen tercüııl 
bunun da türkçesi (Tahrip 
buı) olmak lazımdır: ~ 
fran11Zca barp alcademisinİ" 
tırmıf o)Juğa (Fransızca -
llzce) askeri tabirler dikti! 
rindt bul&bilirİ7 

Cenubi Amerik 
Equateur ile Petd 

araamda yeniden 
bqladı 

le muvaffak olmutlardır. hanun .uk.i i9e ya nefae fe-,kal&d; jllm harp edeceklerdir. Ruslann ~ Kato'.~n amiral Darlan"• ,..ph- Ze,.tinrağı rekol~ de OD ~ 
Ba~ılan dÜfm&l ciizıiıamıannm itmuıttır yahut da ümitsizce bir ha- batb hareketi de çok müllimdir. Ru. 11 eon iki zıyaret emumda ı..,byan ton]~ hır ~ &iil*lmekte ..e '""~:..~~ .!...':~. :~bl;~, 

mürettebat.mı kurtarma 1fl devam et- :ekettir. ç-u.nlı:ü bu aibi tqebbüaler- Sibiry dak" d . b ha- Franmz - Japon müzakettleri V1e~- de tütün 14 1:Mn ton nobandw. Bu- nwt--............ .._.. ..... --
JMktedlr. de 7 eni &ıblar kuU-nmaia hazır- yanın 1 ~ 1 ~ • ra Ye • deki Japon siyasi mümenilliii n•- na m~kabil mahsul La.talaksız n .,.Jtti Hiıaqualaia de m 

23 temmuz gecesi denlzaltllanmız- !anıyor d....,..&tir. Halbuki kiyaset. va JtgyyetJen •J'l'I bir tqılülata ti~ taaiyle devam etmektedir. neftltir. yeniden b:ıtladıiım ba..tı'rı ...,.'":"~ 
dan blrl_a!DUilornm biiJlk Juıclmde- bitirmek için belki de l>ütün fırkala- dir Ye •J'l'I ~ ftl fabriblan var- Aynı zamanda H"mdiçini umumi equateur'ün yaralılan nakl 
ti bir cuzutı:.nuna bir torpil &tmıt ye mu kullanmak mec!Rariyetincle .,1_ dır. Dalua lnmdan biTbç .ene nvel nı·. . 1 D d H .. d General WaYel Moeko- olan bir sıhhiye otomobili ~ 
babet ettirm1•tır m amrra ecous a anoı e 1 ta J • t fı d n 

"9 • daiu Rua harbinin neticesini bekle- Ruslar Japonlan feyka]&de ciddi bir Japon ukert h-eti reia.i -al •d 1-:.. ann yyare erı ara n a ' :- ,,.,_ 
22 temmuma difman ıanareıert · · · · · . _,, ·-- vaya iP ece~ atefine tı;tulml14hır. Otoın~, 

bir vapurumuzu ba.tınnqla.rdır. Bii~ memıı xap ettirir. mağlubiyete airatmı,tardı. ~~tayı bir çolı: defalar kabul et- $lmPay 24 (AA.) - D. N. B. lunan bir zabit yaralanmıfh"· 
tün mürettebat, sat ve sallmdtr. Yal- Romanya ve Bulgaria- So.,,.et J.ava lı:.nvetleri Vladiv-.. DUftil'. nin muhabiri yazıyor: Guaaillo"daı. badirildiiinı8 
nız blrk:ı.ç yaralı vardır. tancf,:_ L! • ) •...:ta) _ tı.k"dadır. Barut Tokyonun kol.y- Bu Doktainazar teatileri bir aene- SinYam p pzet • • cliii E.qu-Jeur'lü bi. yüzbap Queb 

IUU ııga a:ı an ea ibombardunan edilmetıini müm- den~i ~ranaa i!e Japonya arumda malimata .:: geaeraİ°WaTelLr pek yapıla~ bir muharebede te1ef91f' 

Scharnho,st Ve 
-: almwn··· L- '--J L d d -L bi aktedilmif olan anı.,malann ~· yalı:mda M--'- ,_. __ Lt• tur. llı:ı ••• .,. yaralaamıştır. 
e-·· ---s a:un a:ı aeaa: erece e ,,-ın r yer- ••• d __ L L. __ .,___,_~-'- cL_ -oYaya ~11: ır. ..._ · • Ca __ L_ •.ı-d' Yeal IÇlll e TU&U~-. ;,er- ru -yyaremaın rıcaooD -

Loadra 24 (A.A.) - Reuter ır, ~ Fransız mmt.k•enun matbuatı General WaveJl. Almanlanıı Sov- i(ioc:le düfiirülmiif oldui11 

Gneisenou ajumnın Avnıpada l>ir yerde ba- s· ... ....., 24 (AA) _ Hindi . ı;0 ___ , lulr'=! ..:_.J:.. lı:- ~-- yet Rusyada i1er1emeai dolayıaile teeyyüd etrrek~e.iir. Son h• , ... 
1 h t ha · · .. R .... ça- mcımcae __ u.aa ..-u-ıe MMU .. t k b" -d f h • · Ol" 
unan dusua Bmul ~~~d ao,_r~,, o- ilinin cenul)u Japonya tarafından İl'- 1riçl>ir ley' yazmam19 iee Cle itsal al- mtmuı_~~ . Sır mu la a:,,~,~~ eeil ı Hinte;- Qugör~ Peruiular, Alto Mlata!.._ 

manya a Ye U ga, .... n a DUJUnan .,. • 
1 

tmdaa fj ..... ... hapta e c.ıı;; IÇUl OyYet er DU ... • e • ebrad.ı 5eca mmtaka ~ 

iki harp gemisine ağır 
taarruzlar yapıldı 

AI.... ifp) 'btalan, eeJcj tıneUüt- pi edi1ct1Sl takclirde nciltere ile ae,a=,1111a Ti=--~ diataa arasmda askeri bir ilhkliii eledi --.ıarda bulunmutl 
1üler de dalail olmak üzere, prk cep- (Dnlunı ahlfe 7 sütun 6 da) • u un · • tıemiai malı:udile Sovyet ultal ıef-
hesini tahiye icin geri alımmtlardır. {On._ aahife 7 lılilml 1 de) Jerile göriifnae)er yapacaktır. • • 

30000 Fransız esiri 

E Gazeteler T k •ı 14 000 ,. Fransaya döndl ,.,~ ,. <AA) - aener llllAllrl- ski 1rak hasvekUi " a sı er • ıra had~ ~ ~~> ~· !!'' 
Alman korsan gemlsl. 8charnhom"m 1ıİlralu1ımt ol 000 F --

Brest'l tertettlkfıe1ı 80l1l'a tıomfU bir~ .1c, ... E---..1-- Dört_ - •.e aiti lalüfe hak_-. Tek •1t _ ,__ p b .le ~-- .. ~--'-an 3
Mo. • ı 

Jlmana ilticaya tetebbü ettlli arada UUD ----- r'urUllKUUI 9e çı namanuar arayı a aya ..,.. ... - emn ""'8UM1M - arne .a 
bombardıman edlldlil zannedllmette- .a._ı____ Lind•ki kararname yarm L---!.-den itı·baren -znedar '--..ı.-·ıdul dır. 
dlr. l'UllUlnlYA tatllik edir u.quu "'" &a7 uu • Ba bSe. merqal Petaia 

Brestten La Pallice'e gidesa Scharn- hareket etti ıyor ifliyeeekler lıaAııwt mümessilleri ...... ıllll"'~' 
borst zırhlısı 23 temmuzda i:nclltz tay- • . ı..- 24 (Telefeala) - Toprak tikt-1 edanıişlelrdir. 
yarelert tarafından bod>alanmtftır. .A.bra 2~ ~Telelo~) .- ~ 'A.._ 2.f ·cT~lelonla)" _ Ta&- 06.i ve.ne.len Mt.tafa 1.f hin li-
Atıl:ın bombalar geminin zırbııu dele- F.ı 24 (AA)" S.Wt &e'9 ..wr.lerillin tahdiYi &L&a.- 'hanb rmak 1ee9e Wna-
cek kuvvette idi. Blr boliıbanm tam 1 ~ ~:'*L.,• Ra. ··ı· c~· ... lı:.i Koe.di 111ron Heyeti •amame- --- ley!'hefe.:inde tek .. 9ift -- rdarı -'- .ya yabba_,__ • • 
mb tlc dli tuğü görülmüştür. raa: uapeırnı pt M. 1 .,.,._.,, ... ,..q.Jr.i fS..' \it) , .... a-iete- DIU'a malinöıı Jtaldmhn--a '1Mr - ÇutllU': ne ~ya gıtmıı. ne 

Brcsttc bulunan Gnelsenau lle La kifiden müre'kkep maiyeb1e dGn al'.- de 1Mifar e'..lau•lir. K- s=n K~ ı.r-i yumlU '(b.- .le Toprak Olee ılinmiftiir. Va.-
Pallicc'de bulunan Scharnhorst'a din ,_. aat ı 9 da Jrandm otom~ , R....r ~· •etrilt••• Wr .- .,._.) ~t 11 .Dedar M......- yaaıadaki 14 lJin Ii-
~ı: .. (':ı.m ved

1
b
1
mlu ~ibahChyerbonlden f!llddet.le le , ... ••• selmitlerdir eoaa .... ıN lind-. __.. --'-~- v ~e ,,,,:.=- m.- r~ le pq.tir. Zabı&a bu W"arlı uy-

u um e ~· r. e urg manı . anlil .. h ı1· tSF __ 1uır~~ • ._,. ,.~. ~.-... • ..,.. Ur.uı mu'9- hOl.na etraf.Hla talıılrikata ba,1amıt 
da ~ddet1c bombardıman edDmlftlr D&a • lianıda · • • •• lllllP'IHn -"'911 - L."__ ı~ .. • ~L-! 
Z rlılı!.,ra b'rçok tam lubetler ta,y~ ~ • ~ ___ jllC° .-ehr c..t, ..haeleri kü .. ucr a • •" ..... ...,.oto.o- ile de Mniiz en •fak bir ip ucu dahi 
dNI ld IH tnbt, her tıç Uman da el&!! &rl.r. lna eliı mli trenle ~ap ..-teler tle • ..mfc .-U, inli- blleri ::ramKlan -(1,qh'Clen) m-.. elde edilememiftir. TaJJUkata de-
hasara uğramıştır. ı..eltet eileemt.clir. fU 9deee~ ealmi ail>i ieleyeceltl•diL um ediliyor. 

Teşekkür 
GeçlrınlıJ oldutum tazadaP 

ıeret. ziyaret suretlle, gerek 
'ft mektapla lfıt.ten ~ 
muhterem zevata, aziz 
arbdaşlanma derin tefekklt 
metıerimln guetenlz vnsıta.sfle 
nı rica ederim. 

Tıb fakil~ _,I 
Profeeör Dr. it 
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.AKŞAMDAN AKŞAMA 

Define peşinde ••. 

Fransızcayı öğrenmeğe baılJyan 
her çocuğa ı~ hikayeyi okuturlar. 
( Hoı, diğer dilleı-e terc::ümeleri de 
vardU' ya. .• ) ı 

1 Köylünün biri ölüyormUf. Evlat· 
arını e~~ma toplayıp: 

- Filanca tarladt. ·· "'}'" b" b zine . • gomu u U' a-
var, •Yıct: kazın, bulursunuz' 

-deıru.. . 
Delik~nlllar, toprağı altüst etm" • 

ler. Defın<? bulamam··' lJ 
« n __ • b" '+'ar. 

- O«J'l U' ,_ 1: __ 
öyle d 'ey eaeum!• deyip, 

e yap~Jar. 

dı ,!i~ti.cede, tarla adarnakılh kuıl-
b Ki ıçın, çok Para k lar 
abalıuınuı «Çal llZ.IUıınlf ; ve, 

demek . IJmak hazinedir b 
lar. lllec!iğini bu suretle alnanuı· 

Bizde d d-L! zu1ı • e oenne arayıcılar aık aık 
Ur edıyor. Bu seftt de c::_ 

nıez11r1ı. al • ~pqop 
lar ve rın tını üatüne getiriyor-
7&zık 1ı:·.,. fey buldukları yok. Ne 
ol 1

' ka..zılmaamdan fayda basıl 
rnıyacak bir saha .. . d ek 

•arfolunuyor Bura uzennbil" ,_! em • 
deb dold~ak • sanı, a&ıa yenı-
&cınacalı: b d ıcap edecek... Asal 

u ur. 
Birvh•Ytr •ahbi çıksa da· 
- at d • doluda an &f)ar ! - deae. - Ana-

d- ve Trakyada haz" " ül .. ur... ToprakJ me gom u-
calı:aınız... arını arayın... Bula-

Ve, hikayetiek" =~ • • w 

Rih, he . • 1 çuçınm oguDan 
et.eler ~Lrılerımiz. her yeri altüst 
~ıl 0 ••• er halde hakiki hazineyi 

Urnan bulacaklardır! .... ..... .... .... 
Ayıptır, vatandaşlar• 
etmey· l . ' ın, ey emeyın ••• 
Ceçen •. 

dı.köy isk''t .komfu sütununda Ka
fonun • 

1 
e es~~eki otomatik tele

tik B "8etnedıJ(lnden tiki.yet etmif-
dikkatmi ~:~or"?ın ~· bu hususta 
hı dilemi,tik~edıp alakadar olması· 

d• lstanbut Telefon Müdür'" .. h 
ıs B. Niyaz· T u mu en-

. ı ezer ben' d ~ edi 
"azıyeti ld .. ı avq, P 
de "t• 0 ugo, gibi RÖsterdi. Hem 

1 ıraz kabul et 
delillerle N l mez vesikalarla, 
tanbuJ h e v~ ~ söyliyeyim? ıs. 
kızardı. eıt\fel:rilıgı namına yuzum 

l'elefon m"d .. 1 .. w .. 

kalp ak d u ur ugunde bir yığın 
mi kuL~e 

1 
~ruyor: (Her halde ca

kıtaaındr. e er~d~n çalınıp) çeyrek 
lıktan k,.l kesılrnı, ku11unlarla; Çar
ecneı,i ıi~l. R';'ı ~opeykleri, diğer 
fotoiraf" elerı, yırmi paralıklar, 
Yll'Varl~t rn~kavva.sından kesilmit 
d~ b .. r. ilh... Hemşebrilerimiz-
41etrne~ı .~ kumbaralı telefonları 
karhkJ \ln,idiie maalesef bu sahte
c:ede ar~. baş vuruyorlarmış. Neti-

d ınakın .. tık A ak •• a arn ~ 1• ~ anıyor. çm ıçm 
• ..e •Yor Fakat • d" .. 

cıve ı d · o yerme onun-
" 1o1:a ar d'w b" ı İne tıka ıger ır sahtekarlık ... 
ları fena ~-~· · Darphanede kenar
lı.kan 

1 
· '1 mış çeyreklerin de bu 

1• arda rol.. ld l>İt ett' u 0 uiunu ben tes-
ırn. 

Bir ıef •r f • 
nasında ~~i zrnı~de de bir tefti, es· 
O şehri . • ~cıa ile kartılqılmı~. 
bitralı t':ı~~n e?'sehrileri de kum· 
273 kil onu tfletmek maksadile 
riy :.leli~t rn~rnu. ai'ırlıR-ında ötebe-

•· etı ıçerı atmıo.lar it d y .. . 

~ "! ftYJo, onlara da .. . 
le;; s~a~bulda, para atılıp da it
- -:1· c:ınsmden kaç telefon var? 

uı.e •ordum. 

cil:ıi Siındi:ilt bes. Fakat plan mu
:tce 99 hlnc olacak. 

- Arn b · Yapılın rna u gıbi sahtekarlıklar 
çıkaın azsa... Aksi takdirde bqa 

Ö .. azımız. 
• grendin: ki .. "I k 1 <:tiretka, I · • Rozcu er onu muş, 

lard· n ~ar yakalanacak. Karakol
ı ey~ ara.kollara... Sonra mahke-... 

lt-;\';y. 

C:Su urn • h 
~anı urnı a.reket servisini bo-
Cl'za) IU'.ı d telgraf tellerini kesenleri 
Pr:.c,,~ ırır !arzda fena halde çar
li. V •nunı maddeler ihdas etme
riz. azu ka:'lunun dikkatini celbede-

(Va. Nu) 

1:1ıi; Bcyoğlundan tramvayla Emlnö
e geldin mı hiç bilmem bay Amca ... 

Tasarruf 
bonoları 

HalIC tarafından büyü)i 
rağbet görüyor 

1 Reisülhattatin Kimil 1 

Akdik'i kaybettik 
. 

Milll müdnfna. 1htlya.çla.nnı karşıla
m.nk için satışa çı.knnlmış olan Tasar
nıf bonolanna karşı görülen genli 
alftka günden güne artmaktadır. AIA-

Merhumun cenazesi bugün 
merasiınle kaldırılacak 

kadarlıırdı:ı.n aldı~ malmata göre Güzel Sanatlar Akademisi tez-
blrkaç gün içinde 7 - 8 milyon liralık
tan fazla satılmıştır. Günden güne yint sanatlar şubesinin yazı pro-
artmakta olan ta.IepJ.er karşısında fesöril KAmil Akdik'in dün gece 
mevcud olan 25 milyon llra1ık bono- hayata gö'ılerinl kapadığını bü· 
nun kısa bir müddet zarfında Umllen .. 
satılması kuYVetıe muhtemeldir. Şeh- yük bir teessurle haber aldık. Re-
rlmlzde bulunan yalnız bir miioosesıe lsülhattatln ünvanını haiz olan 
~u bonolardan 60 bin liralık birden sanatkAnn vefatı Türk sanat dün· 
~~~ M 1 

Bankalarda vadeli olarak paralan yasını büyük bir teessure sa mış· 
bulunan bl.rçok kimseler bu paralan- tır. Bu elim zıya dolayıslle ailes1-

~~iz~r0J: ~:~~ ~Y::a~~~.B= nt, Akademiyi ve sanat muhitini 
larda. bu nevi muameleler fazlala.ş- taziye ederiz. 
maktadır. Bundan başka bazılan da. Kamil ·Akdik'in cenazesi bugün 
aldıklan bono faizlerini de tekrar t 11 30 d Fatih Gelenbevt oku· 
bonaya kapatmaktadır. saa , a 

ıu karşısındaki ikametgilundan 

Yol inşaatmi teftiı kaldırılıp Eyüp Sultan kabrista-
Vali ve Belediye reLsi Dr. Lütfi Kıt- mndakl ebedi istirahatgfiluna 

dar, dün yanında Nafia müdürü ol- tevdi edilecektir. Merasime bütün 
duğu halde, vııt\yet hududu dahilinde Ak d mi talebe ve muallimleri da· Kamil Akdik bulunan yol lnşatını teflttış etmiştir. a e 

Vali ve Belediye telsi, yol inşatının vetlidir. kara yazı yazdırmak üzere }{endi· 
süratıe lkmall lçin aıtl.kadarlarn direk- Türk tezyini sanatları arasında 
tlfler vermiştir. en yüksek mertebeyi işgal eden sini sık sık davet ederdi. Kı\mll 

hat sanatında KA.mil Akdik mute- Akdik çalışkan, mütevazı, kana· 
na bir mevki sahibidir. Bu büyük atkar, mahviyetkftr, daima ibda 
sanatkar 1278 de (1862) Fındıklı- etmek için çalışan müstesna bir Beden terbiyesi 

• • • da doğdu. İlk tahsilini Zeyrekte şahs.~y~~ idi. :ürk sanat dünyası 
Lıman memur ve ııçıle- Saliha Sultan mektebinde yaptı. en buyuk hat ustadını kaybetmek· 

rinin çalııma saati Bu mektebin yazı muallimi olan le büyük blr kedere garkolm~ 
tespit edildi Süleyman efendi kendisine ilk ya- tur. _ 

zı dersini ve Uk sanat aşkını aşı- ••• 
Devlte Llmanl~r umum mildürlüğil ıamıştır. Daha sonı:a tahsilini Fa- Güzel Sanatlar Akademisi Mü· 

memur ve ~çllerlnln Beden terbiyesi tih rüştiyesinde tamamlıyan Kfı· dürlüğünden tebliğ edilmiştir: 
kanunu hükümlerine göre faaliyette . . . 
bulunmaları 1ç1n Vekaletten istenilmiş mil Akdik 1299 dan ıtıbaren me- Akademi Türk tezyini sanatlar 
olan tahsisat kabul edllmlştir. muriyet hayatına atılmıştır. Ay- şubesi hat muallimi (Relsülhatta-

Bu ltl~ar!a ~§C.hrlmlzde L~nla.r ni tarihte Dahiliye Nezareti mu- tin) Kı\mil Akdik 23/7/941 de ve· 
umum mudurluğüne merbut muesse- . 
selerde bulunan kadın ve erkek me- hasebe hulefası kaydcdilmış, fat etmiştir. 
murlann faaliyet şekll~.erlle g.~ ve 1312 de Mühimme kalemine geç-
saatıerlnl teb'bit etmek uzere dun Li- .. . Cenazesi 25/7/ 941 cuma günü 
mantar umum müdürlüğünd:. b.1.r top- miştir. 1313 te namenuvıs olmuş, saat on bir buçukta Fatihte Ge
lantı yapılmıştır. Umum mudur B. 1324 te Galatsaray hüsnühat 
Raufl Manyasm reisliği altında yapı- . . w • lenbevt ortamektebl karşısında 
la~ ~çtım:nda bütün mürsseselerln muallımlıgi ile maanf hayatına bulunan (Kıyak sokakta 6 numa
mudurlerıle dal.re şefleri ve umum atılmıştır. 
mildürliiğün bütün müteha..<ısJslan ha
zır bulunmuşlardır. Toplantıda me
mur ve işçilerin açık havada ve ka
palı salonda ynpacaklan spor harekA-

1327 de Nişanı hümayun kale
mi mümeyyizliğine terfi etmiştir. 
1331 de Medresetülhattatinde de 

tlle yüzme sporlan için mahaller, gün 
ve saatler tesbit edllmiştir. muallim olan K~mil Akdik, bu 

Verilen kararlara göre, İdare sa- medresenin istihalesi olan Şark 
rayburnu arkasında mevcud olan bü- tezyinat mektebi muallimliğinde 
yük ve düz bir sahadan açık hava 
sporlan için istifade edecek ve kapalı de çalıştı ve ayni zamanda mek-

ralı) evinden kaldırılacak ve 
Eyüp Sultan camisinde namazı 
kılındıktan sonra Eyüp mezarlığı
na defnedilecektir. 

Muallim ve talebelerimizin ce
naze merasimine iştiraki rica olu-

nur. 

sporlar için de nhtunda bulunan boş tebin fahrl müdürlüğünü yaptı. KÜÇÜK HABERLER 
ve büyük bir binadan istifade edile- Hat aleminin müstesna bir kıy-
cektlr. 

Ayrıca deniz sporları için de bir meti olan Kamll Akdik 1333 te * Balatta on bir yaşlarında Fethi 
Kaya, evlerlnln önün~eki çınar a~a
cına çıktığı sırada muvazenesini kay
bederek düşmüş, yaralnmıştır. 

.. 
Usküdar 

tramvayları 

Belediye tramvay idare· 
sine devri hazırlıkları 

ilerliyor 

--
Köprü üstünde bir adam gördüm. 

Küçük bir sakalı vardı. Üzerinde ıof 
bir ce. et ve elinde aadakor ,emsi· 
yesi... Y ılla·danberi yaz mevsimleri
nin en dvcivli sıcaklarında bile bera
berind~. be: gittiği yere seyyar bir 
gölge .,arça:ı t~ıyan «şemsiyeli er
kek: görmemi.$tiın. 

Halbuki t1Skiden bu tip ne kadar 
N çoktu. Öğle sJCağında fırına dönen 

Kadıkoy, tistü~r ve havallsl Halk tramvayın i-;inden ,imdi ona dik
tramvaylannı:n Istanbul Belediyesi katl' dikkat•· bakıyordum Gün-
T idaresine devrine alt hazır- 1 

' • • :" ramvay w • • .. • d 
lıklara devam olunmaktadır. 1tıgmı. muca:evı suzgeçın en geçı~ 

Üsküdar tramvaylanndald. Evkaf br "ölgeye tahvil eden laem renkb 
hissesinin Tramvay idaresi. taratmdan teır.tİyenm altında ne sakin, ne pÜ· 
satın alınması için hazırlanan kanun für püfür bir hali vardı ••. Onu unk· 
lliylha.sı. Meclise sevkolunmuştur. Mec- tan eayrebnek bile iııaana fet"ablık 
ıısın önümüzdeki lçtlma. devresinde . 5 led·~· · ··m1 
bu kanun lAylhasının çıkması bek.len- verıyor. ll'bnızm ter ıgmı. lfO e-
mektedir. ğiO:Zin vücudunuza yaplfbğnı biran 
Diğer taraftan İdare, muayyen an· için unutuyorsunuz. 

!aşmalarla taksite bağlanan borçla:.ını Ve havalinizde sadakor ,emsiyeli 
öd.emeğe devam etmektedir. Son gun- d .. l b" ı · K" 
lerde esltl Tramvay idaresine olan bor- a .. ~ •0 Y e. ~ yo verıyorıuz. op-
cunun 34 bin liralık llk taksıtlle, İş runun al~ auyor. Haydarpqa ~·: 
bankasına olan borcunun 13 bln lira- punma bauyOl. Oradan ver elma 
lık llk taksiti ödenmiştir. Gö.~eoe ve· ·~ Ereriköy ••• Bu ~in: 

Son aylar zarfında İdarenin mali letacı kıyafette sadakor ,emaıyeli 
vnzlyetinde hls.<ıolunur blt salah gö- selamı ancak yine öyle köfür köfür 
rülmektedir. Üskildar tramvaylannm yerlere y&kıfbnyorsunuz. ' 
ts.şıdığı yolcu mlktan da her g~n art- Bu adam; beğendim de... Çünkü 
m11ktadır. Bu sebeple son gunlerde yer y\Uünü aanp kavuran, kırıp ae-
ırnmvay servisler! klfi gelmemekte- • .. A .. 1 • 
dlr. İdare elinde mevcud 40 arabayı ÇU'en kızgıu nıZŞtar onun go geyı v~ 
da sefere' çıkarmıştır . Bu Jtlb:ı.rla sükuneti temsil eden sadakor teıruı
trnmvay servisler! çoğalmıştır. Bu yesini elitıden kapıp uzaklara uçu
tedbirin halkın şikliyetıerlnl geniş ruvennemisli. Bu az $ey mi idi! ... 
mikyasta önllyeceği tahmin olunmak- Şemsiyeli adam bana dünyanın 
tadır. "'-· tı· ··nı .. b t 1 tt N h 

Belediye kontrolu 
Temizliğe riayet etmiyen 

fırınlar hakkında 
zabıt tutuldu 

Yüz doksan beş ekmek tartılan nok
san olduğundan müsadere edilmiş, on 
altı muhtelif gıda nümunesl alınarak 
to.hlil için kimya.haneye gönderilmiş
tir. 
Beyazıdda bir fınnda tartısı ekslk 

altmış ekmek müsadere edilmiş, bir 
di~er fınndıı ikamet memnu olduğu 
halde adam yatırıldığı, kuyu suyu kul
lanıldı~ı. otomatik elek mevcud ol· 
madığı, bir yerde de ekmeklerin ayni 
surette yapıldığı için zabıtaca dün ya
pılan beledi zabıta kontrolünde muh
telif mıntakalarda za.bıtal beledlye ta
limatnamesine aykırı hareket eden 
muhtelit esnıı.! cczalandınlmlft.ır. 

Bu cümleden olmak üzere yalnız 
Eminönü mmtakasında otuz dokuz es
naf hakkında beledi suçtan dolaY.J ce
za zabıtları tnnzfm edllml§tlr. Üskil
darda iki esnaftan peşin para cezası 
alınmış, iki esnaf hnk.kında ceza zap
tı tanzim olunmuş, blrlblrlne yapışık 
olarak pişirildiği, üç amelenin sıhhi 
muayene cüzdanı olmadığı, Sirkeci ve 
Kumkapıda iki !ınnda temizliğe riayet 
edilmediği görülmü~. hcpsl haklann
da ceza zabıtlan tnnzlm olunarak 
kaymakamlıklara tevdi edllml.ştir. 

Mavna, römorkör 

ıuaune ı gl.a ennı a ır a ı. e a• 
yat sahası dü,ünülen, ne «totaliter 
har.,,, &<izlerinden bahsedilen, ne de 
cısığmkaıt. • too barajı», «mılrnatisli 
mayn,,. nehirli gau kelimelerinin 
ve tabirlerin'' henüz hiç bir lisanm 
lügat Janr. .ı yerleşmediği sessiz, ha· 
ı eketsiz ve sakin günleri ••• O :uunan 
me~el& fııkıyel : bir havuz bqmda 
oturanların konufmalanna meYD 
oları ,eyle: ,unlardı: 

- Aman efendim Yaver'den bir 
portakal ,erbeti içtim... Hayatnnda 
böyl~ leziz ,e:t İçmedim ... 

- Yaaa... Benim iki haftadan· 
beri ona uğradığım yoktu, gidip içe. 
yün •.• 

- Derhal derhal gidiniz ... 
- Hani Rifat efendinin tunınt 

'erbetl de pek nefistir ha ... 
Yaver o C:eVTin me,hur ,erbetçisi, 

cRifat efendi• üstad şekercisi .•• 
Bu ,erbet bahsinden aonra yine 

fevka.lide ehemmiyetle konutulan 
ikinci bir mesele ... Faraza yeni bir 
patlıc ... n yemeiinin hararetli tarifi.-

1,te o zamanın: erkeklerin sada· 
kor sems;yeierle dolqtıklan giinle
rin .m ebemmivetli mevzular:ıv. Me
ier ~.? derdsi:: dünya imit o ... 

Hikmet Feridun Es 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yerli bezden çuval 

ınahal tesbit edilmektedir. Umum mü
dürlük bu hususta önümüzdeki haf
tndan itibaren faaliyete geçecek ve 
ınevcud kadın ve erl:ck memurların 
hepsi haftanın muayyen gün ve sa
atlerinde muntazaman beden terbiyesi 
hareketleri yapacaklardır. 

Reisülhattatin ünvanını kazan
mıştır. Meşhur hattat Sami efen· 
diden senelerce feyiz alan K~mil 
Akdik'in sanat aşkı bir ihtiras 
halinde daima yaşamış, nesih, sü
lüs, celi, tuğra, divan, divan celi· 

* Dün Yedlkulede tatlıcı Eternln 
dükkanında şeker kaynatılmakta iken 
tir yangın başlangıcı olmuş, derhal • • • 
yetişen iUaiye tarafından gıml~e- Halıçtekı atelyeler tevsı 
sine mehdr.n verilmeden söndurul- k • d"l" 

Toprak mahsulleri orlsi 100 adet 
yerli çuval yaptırac:ı.ktır. Bu nevi çu
valların Adana bezi tabir edilen ve 
Malatya fa.brlknlannda dokunan bez
lerden imal edilmesinin mfımklln ol
duğu ve tanesinin fızami 100 kuruşa 
malolduğu anlaşılmıştır. Bu iUbarla 
Milrakabe komisyonu dün bu çuval
ların maliyet flatıerlnl tedklk etmiş ve 
cuvnllan !mal eden müesseseye yüzde 
5 kfır verilme ini karnrlıuıtırmıştır. Bu 
çuvalların her blrl 70 kilo ınlkt:ınnda 
kepek alacaktır. Bu suretle piyasada 
h!Medllmekte olan çuval füırlığının 
önüne geçilmiş olacaktır. 

llaç yerine yanlıılıkla si tarzında yazılar üzerinde a~Tı 
tuzruhu içen bir genç ayn çalışmış ve ölünceye kadar 

öldü genç bir talebe gibi durmadan 

Snmtayadn otumn 25 yaşlarında uğraşmıştır. 
Şerif oğlu Ali Yeşllırmak isminde blr 1936 da Güzel Sanatlar Akade-

~~~i~e ~~~ıı~f~: t~~ı~~ı~m~~ ~~~~ misi Türk tezyini sanatlar şubesi 
hal hastaneye kaldınlmışsa da bir hnt profesörlüğüne tayin edilen 
müddet so?ra ölmüştür. KA ·ı Akdik şimdiye kadar bu va-

Bu gencın n~anlısı Fethiye de ga- am~ .. .. . 
rlp b!r tesadür eseri olaraıc evvelki zifeyı buyuk bır muvaffakıyetle 
g~~ yanlışlıkla tuzruhu lçerek öl- ve itina ile başarmıştır. Yüzlerce 
muştfi. eseri arasında birçok sülüs, nesih, 

Bisiklet yarışi kıt'a, hilye, ayetülkürsl, hututu 
istanbnl bölgesi Bisiklet ajanlıtın- mütenevvia lavhası, kelimei tev-

dan: h · d celi ve nesih sülüs yazı ve 
21n/941 pazar günü sabahı mükel- 1 

' ' 
leflere mahsus olmak \i7,ere 9,30 da lavhası meydana getirmiştir. Ya-
y~p.ılac:ığı evvelce illin olunan yanşa, z.ılannın bir kısmı Mısırda prens 
gorülen lüzum üzerine Öğleden sonra Mehmed Alinin yaptırdığı camiyi 
saat 15,30 da başlanacağı tebllğ olu- tedi M t-
nur. süslemek r. ısır sarayı sana 

müştür. ve ta vıye e ı ıyor 

* İki senedenberl Bcyazrd nahiye 
müdürtüCünde büyük bir gayretle va
zife gören, tımtrlerlle maiyetine ken
dini sevdirmiş olan bay Nuri Tuna
boyl u nahiye müdürleri arasında son 
yapılan naklller meyanında Ynlovnnın 
Kılıç nahiyesi müdürtü~üne tayin e
dllmlştlr. Bulundu~u kaza ve ncı.hlye
lerde bilhassa yollar, mektepler ve 
okuma odalarlle me.muı olan ve şim
diye kadar birçok tnkdlmamelerle tal
tif edilmiş olan bay Nuri Tuna Boylu
ya yeni vazifesinde muvartakıyet di
leriz. 

Bir tashili 
Emniyet umum mildürü B. Sabri 

Adal'ın evvelki gün Vnll ve Bt'ledtye 
reisi ne Örfi idare komutanını ziyaret 
ettiğini yazarken yanlışlıkla İstanbul 
Emniyet müdürü denilmiştir. Tashih 
ve itizar beyan ederiz. 

Devlet Umanlar işletmesi umum 
ll'Üdllrlü~ü mcmleketlm1zdeki mavna 
inşaatını arttırmak için gent,, faaliyet. 
s:ırretmektedlr. Bu cümleden olmak 
üzere İzmlroe eskiden mevcud olan 
ve küçük mikyasta fruıliyet gosteren 
atelyeler tevsi ve takviye edllml§tlr. 
Bu sebeble İzmir Umnnında oldukça 
gen~ bir mavnn inşaat merkezi kurul
muştur. Burada inşa edilecek mavna
lnr Türklyenin bütün limanları ara
sında ihtiyaca göre tevzi edilecektir . 

Bundan başka umum müdürlük Ha
liçteki inşaat ve tamir atclyclerinl de 
mütemadiyen tevsi ve takviye etmek
tedir. Haliçte Ilınan 1çln olmıık üzere 
yeniden üç büyük yerli römorkör inşa 
edilmesine başlanmıştır. Bu römor
körler tamanıen Türk l§çlsl tarafından 
yapılmakta ve yerli malzeme kulla· 
nılmaktadır. 

Diğer tnra!tan gene bu nevi bezle
rin daha dııyıımklı olan clnslC'rinden 
b:ı.Ş'ka nevi çuval imal edilmesi için 
de tedkikler yapılmaktadır. 

Makine yağı fiatleri 
Petrol ofisi tarafınd:ı.n piyasadan 

satın alınacak makine yağlarının n
ntlerinl tesblt etmek için Flat mürn
kabe komisyonu dün ellerinde bu nevi 
yal1;lardan bulunan bazı taclrlerl ko
misyona davet etmiş ve kendilerlle gö
ru.,müştür. Cereyan eden miıznkereler 
neticesinde bir anlaşmaya vnnlama
mış olduğundan mn.klne yağı flatıe
rlne ait mallyetıcrln tesblt edilmesine 
karar verilmiştir. Bu sureUe bu yağla
ra muayyen bir kfır verllerek Petrol 
ofise devredllecekUr. 

Ba7 Amca7a göre ... 

... Dün böyle blr traınavayla Eminö-ı ... Fakat inebilir.sen lnl.. Tramvayın 
nüne geldik. Koca meydanı, bayram durmasiyle orada t>ekliyen balkın ka
yerlerlndeki atlı karıncalar ~ibi, şöyle p~ara hücwuu blr oldu! .. 
bir devredip durduk... • 

... cYol verin bayları., cGeçellm 
bayan!•. cAmanın çocuğum!•, cDurun 
yahu!• feryattan tçinde kendim! dıfa· 
rıya zor attım! .. 

... Halbuki meydanda nöbet bekllyenl B. A. - Mademki bu yapılmıyOl', 
memur, kapılardan birini inenlere, bari tramvay arabalarının ortasına 
blrmi binenlere hasretse mesele kal· birer de inme kapısı açmalı! .. 
mazi .. 
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Gördüklerim, duyduklarım Hollywood'un iç yüzü 

Yıldızların akşam 
yemeklerini yedikleri 
lokanta: T rocadero 

KANBUR SADi 
Bu sütunlarda bir kaç defa mu

zipliklerinden bahsettiğim Sadi'ye 
merak saranlar, ona dair başlı başı
na bir yazı yazmamı istiyenler, hatta 
bunu mektupla bildirenler var. Bi
naenaleyh arzulannı yerine getiri· 
yo.-un: 

Ben dokuz. on yaılannda iken 
Şehzadebaşmda, Saraçhane cadde-

İşte Joan Bennett. Joan Cravf ord, heykel gibi hareketsiz 
Rio, sevimli simasile /rene Dune, 

g~lmiş dfrklar gibi birbirine sokulan 
duran Dolores 
ilk randevuya 

Clark 

del 

, &nddti konakta annemin dayızade
sinin velime cemiyeti yapılıyordu. 
O kalebalıl.: esnasında bir yaygara
dır koptu: 

- Havuza bir çocuk düşınüıl ... 
Bahçeye kopn ltoıana; ben de 

ar alarmda. 
Büyük havuzun kenannda, clbi· 

sesi ausıklan.. gözleri cin gibi, ben 
akran b!:- çocuk. Yanında arka üstü 
yere serili, gözleri kapalı, 1 labeş 
bacılar r~nkte, fıçı gibi bir kadın. 

dı. Can atıyor amma hem beş parası 
yok, h ~m ~c Mısıra gitmcğe hüku· 
metı;e izin. (Ne yapayım, na'sıl ko· 
!ayını bulayım}) diye dü:ıünürlten 
aklına geliyor 

Gable ve Carole Lombard ••• 

Çocuk Sadi. lcadın da baba an· 
nesi 1-'.acı nineydi. Afacan, kırmızı 
halıı..la·ı tutmak isterken yuvarlan
mış; bi::!nı zenci Hadi kurtannıı. 
Y etişeıı büyük annesi qe düşüp ba· 
~!mııı. 

D evrin meıhur düğün ahçısı olan, 
o günkü ce'lliyetin yemeğini de Üs· 
tüne alan Oiyarbekirli Hacı nine, 
dili dangıl c!ungul, difi görse direk 
sanan ve lakİ:l aksatasını mükem· 
m el başaranlardandı. 

Beyazıttaki evinin odaları derece 
derece sofu takınılan, mutfak ede· 
vatile dopdolu. Mü:ıterisine göre 15 
liradan J 5 C ye kadar kesişip i:ıe gi· 
ri§ti mi h,.r,ey tamam. 

Aradan b !r iki sene geçti. Süt kar
deşim Ali Tevfik Eyüptek.i (Baytar 
ve eczacı tüştüyeyi askeriye!<İ) ne 
kaydedürnişti. Hafta başılan izinli 
çıkı~ında söyler durur: 

- Hani düğünde, scd bahçedeki 
havuzıı bir çocuk düşmüııtü, ahçı 
Hacı ninenin torunu, O bizim sınıfta; 
öyle pasakal ki hepimizi katıltıyor. 
Getireyim d.: eörün 1. •• 

Hıdiviye vapurları nhhma yana
\o)r: kamarotlan, tayfalan Galata 
babzlanna dolar; bunlardan birile 
işi uişırmt:k. 

Balozları yoklamağa başlıyor. Ni
hayet bir.ndc, yakalannda clsmaili
ye> kclimes: bulunan, arapça konu
şan bi. küme; vapurun ahçıbaşı~• ve 
yamaklar •. 

Yakınlarır.a oturuyor. Arapçayı 
tutturup ahbaplığa giriştikten ve 
türlü ıaklabanlıklardan şonra usulca 
dC'Jdini söylüyor. 

Ahçı baş: : 
- Oray a varıncaya lcadar mut

fakta h :Zi ~ğlendirir, güldürürsen, 
pek:I deyince, bizimki dünden fit. 

Baloı:dan çıkarlarken, içleriden 
biri yakası yazılı ceketini giydiriyor; 
hep b irlikte vapura dalıyorlar. 

Sadi KaL:rt.de, yine o kahrolası 
talihin sillesinde: 

- Bu g:ecıç yalnız kısa boylu de
ğil, sakat; bandoya alınamaz! diye 
cevaptalar. 

Yol navlonu için cebinden man
gır çıkmadan, lstanhula dönmüştü. 

Bir perşembe ak.pmı getirdi. Ba-
cakııız aokulgau mı sokulgan, ko· SadiLin muziplikleri pek çoktur. 
mik mi komik. Kukla, Karagöz oy- Bir kaç tanesini daha yazayım: 
natmalar; nhtımdaki Rum pando- Beyoğlunda, Anadolu pasajında
mimacılar111 pandomimalan; Kel ki (Valavani) nin biranesinde bir 
Haaanın, ağlarken hıçkınkla göbek al.fam rakı içiyormuş. Etrafında bir 
atışını tıplı::. tıpkısına taldidleri. .. kedi; (Pist, misti) dinlemiyor, bo· 

Dollywor ~ı kuştiakışı bir görünüş 
Ramazan tatili girmi~. Sadi sık yuna mezeleri kapmada~ garsonlar 

sık bize gelip gitmeğe başlamıştı. da aldırmam.ada. Parmagını hardal 
Bizimkiler de hoşlanıyorlar, tuhaf- kasesine daldırıp, kediyi de yakala
hklar yaptırtıp eğleniyorlardı. yıp ağzına boca eder etmez bnakı-Marlene Beverley Wilshire otelin· sanın üıeıinde küçük bir lamba bu· 

41dd dai:-csinde büyük bir aynanın !unuyorda. iptida ortada çıplak 
önüne geçm~. saçına küçük bir pır- omuz Te kollardan. renk reok aaç
landa yıldız iliştirmekle mcıguldu. la.rdan bqh bir ıey görmedim. 
Her taraf çıçek dolu idi. Büyült, fa· Oturduktan 90nra etrafı aeçebilıneğe 
kat kokusuz Kaliforniya çiçekleri ... ba.,lac:Jım. 
Sorcu: Bir Franaz metrodötcJ gelerek 

-·- lık günü aeler gördünüz ba- yiyeeeguna yemekleri kaydetti. 
kalım') Marlene hafıf mütebeuim bir tavırla 

- Boı bir dekor ve acınacak bir Hol1ywood'a avdet imtihanını geçir· 
iki figüran... meie bqladı. On daltika her masa-

- O halde biraz bekleyiniz. Bu da ondan 'balısedildi: 
a1cpm Trocadcro'da yemek yjyecc- - Saçlannı nasıl buluyoraunuz) 
iiz. bütün HoJlywood'a orada gÖ• - Niçin eonıyorsunuz~ Rengi de· 
reccksiniL ğqmemi,. 

Trocadero'da dıprdan Vendome - Ya öyle mi, ben değişmİ§ zan· 
ladnr sade bir bina .. . Kapıdan gi- ncdiyordum 1 
rince iki sıra salts: yerleştirilmiş. _ Bir parça zayıflamlf. 
Antre bu halile ı 900 sen~inde - Paris' den tuvalet olarak bunu 
opera civarındaki lokantaları hatır· mu getirdi) 
latıyorl Bir çeyrek eonra imtihan bitmiı:ı 

Vcatiyadcki ltızlann hepsi birbi- olacak iti Marlene hana doğru eğiJ
rindcn güzel... Bunlar müzikhollar- di ve sordu: 
daki dan~ kızları gibi çıplak ba- - Etrafta oturanları tanıyabildi· 
rnklı ... niz mi} 

Bir ıici adım ilerleyince birdenbire Her tarafta bir yıldız! 
magnezyum yandı, bir resim çek.ildi. İmtihana tabi olmadığımdan içe
Fotoi:'Tafçl rt;Ş111i çektikten ıonra riye girdiğimiz dakikadanhcri bun· 
Marlencye koştu. Uzun boylu, başı~ lan tanımağa çalışmakla meşgul
nın dörtte üçü saçsız bir adamdı. dürn. Gördükl~rimin hepsi yorgun, 
Bunun kibar alemine aid aktüalite 

bezgin taY.ırlı insanlardı. Saçsiz başlı 
resimleri çeken meşhur ;oıoğrafçı bir erkeğin yanında uslu akıllı bir 
Fink olduğunu öğrendim. Fink bü· tavırla d"ndurmamnı yiyen bu küçük. 
tün yıldızların dostudur. Yıldızların sarışın Joan Bennett olacak. Ötede 
bep•i kendisini zever ve biraz da uiun boy]u esmer ve ufak tefek 
ondan çekinirler. Fink her yerde bu- kumral ilci erkek arasında oturan 
lunur. Bir kapı arkasından, bir aan- kırmızı saçh, kalın dudaklı kadın 
dık arkasından en münasip zaman· Joan Crawford ... Ufak tefek kum· 
da, daha doğrusu ekseriya hiç mü- ra1 Franehot Jone, uzun boylu esmer 
nasip olmıyan zamanda meydana R iae omero ..• Romero me§hur bir 
çıkar. aktör değildir, fakat çok iyi dans 

Bir filimin ilk gösterildiği akşam eder. Yıldızlar bir rumba oynamak 
yıldızların çehrelerindeki korku ifa· istediklcri zaman daima onu arar
deleıini, ayrılan aşıkların barışarak lar. 
tekrar görüştükleri ak~amki tebcs- Uzakta Dolors del Rio bir heykel 
eümlerini, gala ı.;ccclerinde zevkli gibi hareketsiz duruyor. Yanındaki 
Teya kindar bak1şlan hep Fink tes· maııctda tatlı ve sevimli simasile İrene 
bit etmiş, b:r dosya yapmııhr. Fink. Dune . .. Bir k.ö~ede de ilk rnndevu
Hollywood'daki bütün hadiselerin ya gelmis gene; mektepliler gibi bir
resmini büyük bir mcharetle çek· birine sokulmuş bir çift . . . Bir futbol 
mi§tİr. Mesela Greta Garbo'nun oyuncusuna benziyen erkeğin her ta-
John Gilbert ile ilk telakisi, J can rafından sıhhat fı~kırıyor. Kadın 
Harlow'un ölümü günü, William ince ve nazik •.. Bunlar Clark Gable 
Powell"in göz yaşları, Carole Lom- ile Carole Lomhard' dır. Hollywood
bard'la, Clarlc Gable"in ilk öpüıme- de!C ahlak mürailiğine kulak asmı
leri gibi. .. iki artist ilk defa aşıkM'le 

yarak aralarındaki rabıtayı ilan eden 
~ir randevuya gittiği zaman Fink"in v.: evlenmezde:, e\·vel bir arada otu· 
saklanmış olması ihtimaline karşı ran ilk kimseler ... 
lıcr tarafı, dolapları, kana.pelerin 
r Hadise büyü!: akisler yapmış, ah-
altını arnrlar 1. .. l k a - cemiyet;eri bunların filimlerinin 

Siyah ve yeşil! cösterilmcsine mani olmak için ha· 

etmeğe hatlamıttır. 

Danaedenler 
Gece iJerlecL"kçe hareket arbyor, 

konll§r.ıalar daha hararetli bir şekil 
alıyordu. Vakit Takit dansediliyor· 
du. Dansederken yıldızlar ba~lannı 
kavalyelerinin yanağına dayıyor, 

gözlerini yan kapıyorlardı. Bu hal
lerile Paris' de küçük barlarda dans
eden lüyük mağazalarda, terzi dülıt
kinlarınd&ki midinetlere benziyor
lardı! •.. 

0 günlerde yine bir düğün savan, vermiş. 
çok yorgun talde evine dönen Hacı H:ıyvar. masalardan masalara sıç
nine yatağAl: giriyor. (Gel yav· rarltcn karafakiler, bira dübleleri, 
rumt) diye torununu da koynuna hadak1ar, meze tabaklan şangır 
alıyor. Gece yarın hmlblar duyup şungur apğı. (Kedi kudunnuıl) di
gözünü açan Sadi bir de bakım ki ye kapıdan kaçan kaçana. 

Bir aralık George Rah içeriye 
girdi. Ağzında yarısından fazlası 
içilmi4 bir sigara vardı. Çok iyi gi
yinmi~ti. Arkc.sından güler yüzlü bir 
adam geliyordu. Marlene: 

- Arkasındaki Killer' dir, yani 
cÖldü •en aciam> diye fı911dadı. 
-- Demek George Raft §ehirde 

yansıcla bir muhafız gezdiriyor. 
- Filimlcrde ekseriya çete reisi 

rc.lür.ü yaptığından maiyetsiz geze· 
miyorl.. . Kıtln' e gelince çok dürüst 
bir ad;ımdı., bir sinek bile öldüre· 
m""z. rakat ismi tesadüfen Killer'dir. 
Raft kendisini herkcae: cJohny the 
Killer> yani cÖldüren Johny> c:Jiye 
takdim eder. Bu zararsız adamla ta
nı§maktar. herkes memnun olur. 
Bu dUT:tl: Raft da kendisine bir hu
susiyet veri,.. 

YENİ NEŞRİYAT 

AYTEN 
İnkıliıp edebiyatımızın en güre 

ve en beğenilmiş eseri: 
Bitrhan Cahid'in A YTES romanı 

yeni harflerle ikinci defa ba!;ıldı, Tev
zi yerl (İstanbul Gayret kütüphane.si). 

*** 
Değiten dünya 

baba annesi ahıretine lcavuşmuş. 
Varis olarak bir o, bir de kocada 

olan ablası va·. Hacı ninenin sayı· 
sız küflüleri bulunduğu muhakkak ~ 
gel gelelim evin bütün köşe bucağı
nı, sandık diplerini, ıilte ve yastık 
içlerini, batta fare çılunasın diye kö
mür tıktığ-ı delik deıikleri yoklıyor· 
!ar: dünyalık namına nesne yok. 
Yalnız, ölünün RÖğsündeki torbada 
20 altın. 

Bunu cenazeye harcıforlar. Sofra. 
mutfak t!i.kımlan da haraç mezad 
yok pahasına, iki yüz bu kadar lira· 
ya gid:yor; iki karde§ paylaş1yorlar. 

Miras yec!i Sadi arhk vur patlasın · 
da. Her gün beygir kiralayıp lstan
bu lu dört dönme; kayık tutup Ka
ğıth-n ..:, Slahtarağa gezmeleri; her 
gece Galatadald (Avrupa). (Af· 
rika) tiyatrolarNla devam. 

O zamanlar l 5, 19 unda, fakat 
boy posça 1 2 yaıındakiler kadardı. 
Bu crrba ve kavrukluğun sebebi de 
anlaşılmı§, bir küreği tümseklenmit · 
ti. Meğerse subyanken salıncaktan 
düşmüş ınü• . Artık büyüyemeyip 
kanburu utıkça artmış, tabii Baytar 
rüıtüy.:sir.d..: ihraç edilmi~ti. 

E.lirıe geçen parayı çarçabuk tüke
tip metelibıiz kalınca Mama' da orta 
oyunu oynıyaıı Kavuklu Hamdiye 
baş vuruyor ve KaTUklunun arkasın
da, Kanbur Mehmed ve Kanhur 
Mikail le beraber oyuna çıkıyor. 
(Kalemde dört mecidiye aylık için 

Bugfin içinde bulundu~uz dün>-a d L ı d . 
ve memleket meselelerlnl son derece yüz suyu ö~eceğime, özür üsün ı · 
alfıkadar eden mühim bir eserin lnU- ye de ale:ni bıyık albndan güldüre· 
ş:ır etmiş olduğunu okuyuculanmrza. ceğime (Kanburuml) de~ip çıltbm 
bildiririz: İktisadi devletçlllk isminde ortaya) derdi. 
üç clldllk eser neşretmiş olan kıymetli Hamdideı. sonra tul\ıatçı Şevkinin 
ikt~dcıDeıa;~dda;ı Ahm,~H11amdl Ba.- tiyatrosuna girdi. Dirclder arasında, 
şa.r ın « o'V".u unya• ı.:ıım son ese- . l • d '-
ri, baştan .sona. kadar günün mevzu- mesıre ~rae o!na ıkt8!1 ~onra ~um· 
Iannı ilmi bir görüş! temiz ve sade panya ıle Edırnc,. Selanık, Halep, 
bir ilslupla ve orijinal b ir şekilde ted- .Şam v!la)'etlerini dolaştı. Bir de dö
kik etmektedir. Eserin buhranlar ve nüp gelsin ki bulgarca mı ltonu,mı
lnkılftplan izah eden llk kısmından yor} Ayınları çatlata çatlata arap· 
sonra kapito.lizmln nasıl doğduğu ve ça mı} 
bilahare nasıl te-Ladlnr meydana geti-
rerek tasfiyeye uğra.dıCt hakkındaki O sıralarda Şevkinin muzikacıla-
lldncl kısmı tııkib etmektedir. üç kı- nndan flütist Kamil Mısıra kapağı 
sımdan ibaret olan eserin ııon faslını atıp Hıdiv'in bandosuna girmi,. Sa
ycnl dünya nizamının ana prensiple- diye mektup mektup üstüne: 
rl .~eş~l etmektedir. .. (Serian buraya gel; ayda 1 O Mısır 
Uzerınde tirçok mun.aka.şalann mu- l' 1 ,_ ik' n- ·· d h 

clb olacağına şüphe olmıyan ve büy\ık muıı maaş a taKJma ı utçu a a 

Tepcbaşı Anfi.sinde Fransız veya 
İtalyan ope~etleri oynar, be§ kuru, 
duhuliye ile girilirdi. Bazı pazar ma
tinelerine gider, tatlı ıu frenltleri er
kenden dolduğu için yer bulamayıp 
saatlerce ayakla kalırdık. 

Bir pazar Sadi de beraber yfoe 
operet~ giderken (Bu sefer görecek.
siniz, oturup rahat rahat seyredece· 
ğiz) diyor. 

Çeyrekleri verip girdik. İçerisi her 
zamankinden daha dolu. Sadi sigara 
paketinin üstüne bir tutam aksırık 
tozu koyup (öhö!) dedi ve jleri yü
rüdü. 

Geride gelıin (hapşu!) !ar; men
dilleri burunlarında, soluk almadan 
aksıranlar; bol sümkürmek için m h
çup mahçup dııarı fırlayanlar .•• 
Oturuverdik yerlerine . .. 

Kan~oculı.rıı. kadınncsi meşhur 
Peruz hayli k.artoloz.lardan olduğu 
halde kendini hala civan sayanlar
dan; gaye. azametli ve ukalalar~ 
dandı . 

Eski sevb'.ilisi Şevkiye gücenip 
arada bi Hasana kapılanırdı. Yine 
H~nda bulunduğu esnalar Sadi de 
orada. Oğlaıncağıza mütemadiyen: 

- Uzak dur, yanıma sokulma. 
Ayaklannı yıkamıyorsun, ıafram ka
banyor t. .. diye dcimlik edermi§. O 
da hoıunduyu çekmiı. 

Bir rama~ar. gecesi tiyatro hınça
hınç, meşhu:: (Rüyada ta~şuk) oy· 
nanıyor ve oyunun en mühim perde
si. Hint prensi kanapede hiç kıpırda
madan u-.:un boylu uyuyacak; ko· 
milı: de tek başına hiitün davetlile
rin, sazendelerin, rekkaselerin tak
lidini yapacak. 

Sahne haşlayıp Peruz gözlerini ka
par h,>amaz Sadi,· (Pazar Alman) 
da astılan , dayanılmıyacak derecede 
fena koku yayan ampüllerden bir 
kaç tımesini kınp kırıp kolisten lı:a
napenin altına atıvermez mi? 

K:bir kumkcması yüz göz buruş· 
turma, bocalama derken avucu 
aez;rıda, öğür~ öğüre içeri kaçınca 
Kel Has:- n: 

- All .h belanı verain cadı, oyu· 
nu maskara ettin! deyip perdeyi in
dirtmi,. 

\ 

.. 
1. 

Su}i.,~ Külhan}a.n şanoda e"1~ 
ıSln, kızla... kaçırsın, tab:.lncs .;I., 
çakl..ı sürü aürü adamlar . ~ 
perde kapalı iken rakı şişe51.r 
gözleri etrafa (Aman fare "f 

ba?) diye tir tir titrerrniş. l>İ' 
Heric:c.ı gibi Sadinin de 

korkutmPn üzerine · 
- Ulan kanbur, b ir dab~ 

hal ledersen kanburunu p•'{ .. 
aenin 1 •• dey~c: berik; de ( 
basıyor. 1"', 

Bi: kaç gün sonra Kadı~Ö ~ 
Zamboğlu bahçesinde b~ 
dramını oynuyorlarmış. ~"' 
mek Üzere ; korr.iğin ku~~~~ıı_s.., 
nı bulan haydut yerde olu: 
listen fıslamış : 

- Fare var! ~ 
Bir kutuya sakladığı fınd~ 

sini salıverir vermez Kü 
(aman Asfas 1) !arla, ha.yJtırs 
kıra palas pandıras rıe kaçtıı• 

· · · · ··~ ·········· ····· ··············· ,,, 
Sadinin Kasımpaşada 11 

üvey babası, bir de knn nl:nrdrl' 
dı; arasıra onları yoklardı. ~ 
Kndın fazla sofulardan: 0 ~ 

aktörlüğünden , maktörlüğün~ 
'h t!C• heri yok. Ona b oyuna nası a 

- Evlad1n1 sakın cahillii~ 
baştan çıkma. kötü yollarıı 
hep camilere, tel.:kde,re git; bet 
!Ut namazını lull... .4J 

Oğlu bazan geç vakit Be~ 
dacı Kasımpaşaya düşünce 
sormada : 

- GC<"e hu saatte nerede11 

yoraun> ~ Bacaksızda yemin yemin: 
- Peruz. Büyük Amelya. 

analarımızın, Büyük l ~mail. f 
nak, Apik efendilerimizin ~ 
rindcn mahrum olayım ki dol) l 
(Kataklum) dan, (Prıriziyan• 
(''") geliyorum anneciğim! .. • 
Kadıncağ:z da karşıhk: de 
- Eh eh, aferim amma ~ 

lileri, dergahlfln be!mclcsiz. şJ 
siz b.ğzına alıyorsun . Günahtır 

Sadi şen, ke.lender, d ünyaf1 ( 

samazlardan g3rünürse el e ço .J. 
1 • ıııt· 

&as ve içten yaralıydı . çkiyı ,, 
ça azıttı; gece. giindüz <le!11· 

muştu. l~ 
En son defa, mütareke )'ıl. ~ 

başında Köprüde gördüm. ~if 
nara çömelm~. önündeki kii'~ 
çekrr.ecede sigara ağızlıkları. tt'~ 
meceyi gös:crerck, o peri~n 
de bile işin alayında: . ıdıİ 

- DükHm. tezgah sahibı 0
.,1e! 

Bin b ereket geçinip gidiyoruı 1(1, 
Ondan sonra kayıplara )t:

111
;J' 

sağ mı ; öldii mü o da an laŞI 
gitti. 

Senned Muhtar }JfJ 
#' <•> Beyoğlunun Meşrutiyetten 

r:ıkı Del kafe ş:ıntanı. 

Suriyeden Toulon'a 3 
torpido geldi f. t · 

Viclıy 24 (A.A.) - o. ·d<I' 
Suriycden gelen üç Frnnsız torP

1 
jJO" 

Toulon·a vasıl olmuştur. Bu t01~re' 
!ar, LüJ:.nan sahillerindeki soll 
kata iştirak etmişlerdir. 

Yeni bir S~vyet milli 
müdafaa komiser . . 

muavını f t· 
Moskova 24 (A.A.) - A· ~e1' 

Stalin, eski posta ve telgraf k0~it'' 
Peresipken'i milli müdafaa ko 1ıf 
muavinliğine tayin etmiştir. ~0ıra"' 
retle bu komiserlik mua-.·inJcrı • 
banğ olmuştur. _/ 

DO~ U M .. tcı~ 
Sıhhat Vek[\lctı Iskf.Ln FÇ? :ı:nu,lıt.~ 

yüksek mühcndls Nihat Utk.CJ1 i.P'.dr: 
erkek evlAdı dünynya. geımtştır. tP~ 
oğullarına kavu,,an ana, babafl et!J
eder, yavruya uzun ömürler V 

VEFAT " 

Salon pı-k genişti. Göze iki renk reltete geçmiılerdir. Fakat iki artist 
~rpıyordu: Siyah ve yeşil... Masa- de o kc1drr sevilmişti k.i bu mesai ne· 
lar siyah, koltuklar yeşildi. Tavanda I ticesiz kalmış. halk onların aşkını 
çok !bü..,.ük bir ayna vardı. Her ma- 1 ltahuJ etmis. saadetlerine müsamaha 

bir dikkat ve ıt.ına ile basılnı.ış olan al .. caldar. Yemek. içmek, rahat yo
bu eseri okuyucularımıza hanret ye lunda !) 
eheınmlyeUe tavsiye ederis. Kanburcul; oldultça flüt da çalar· 

Sabık Ziraat Nezareti oı;:i' 
maadin Müdürü umumisi BaY 9AI 
ket Kalamıştaki evinde 24//~j9Al 
tarihinde vefa. etmi,1tir. 25 ~ 
Cuma günü öğle vakti Kızıl~!.'. 
Zühtüpap camiinde narna:ıı ~;.,ı 

Şevkinin Püzant'tan sonraki tira· rak dcfnediieccktir. Allah r• 
nı. yani bai~ rolü oyruyan aktörü. eyleye. 



Varilde 
d 

Huclvı.: d .. fakir bir köylü, deniz· 
c ... • . 1. 

servet Yeni hatlara otobüs 
servisleri baıladı 

- - -- ------··--------

tu ~ ıyıce s:apalı 'Ve yosunlar 

d 
tmuı bir varil bulmuştur. Açbğın· 

11 va 'ld b Köy "r~ en ir mektup çıkmışbr. 
h <>gretmeni tarafından okunan 

u rn:,ktupta IU yazılı imiş: 
hıı:t~~~r ve tedavisi müşkül olan 
1ı.a gımdan dolayı hayahma ni
ed!ct Veriyorum. Servetimi teşkil 
lıtl;, 15~0oo. pezeti ile kıymetli ka-

bankasınc!a bulunuyor. Her kim ki 
bu varili bulursa benim varisim ol
sun. Benim maddeten eriştiğim sa
adete onun kavuşmasını bütün kal-
bimle dilerim . . .> · 

Bu ır.ektubu, 1895 yılında Mad· 
ıidli bir zecıgirı yazdıktan sonra or
tadan kaybolmuıtur. Varili bulan 
bahhyar köylü. şimdi bu zenginin 
bütün servetim.: konmuş; faizlerile 
beraber servet iki misli olmuştur. 

Edime 23 - Bir müddettenbcri 
sebebsiz olarak tatil edilmiş olan 
Edirne - Alpullu ve Edirne • Kırk
lareü anısındaki karşılıklı otobüs 
servisleri Edirne belediyesinin çok 
yerinde bir müdahale ve teşebbüsü 
neticesinse yeniden başlamıştır. 

Alpullu otobüsü her gün 18,30 
da, Kırklareli otobüsü de saat 16 da 
Edimeden hareket etmekte ve ertesi 
sabah öğleden evvel Edirneye dön
mektedir. 

ııdrıddc cKomertsİya> 

Hayvanlar da harpten zarar görüyorlar! 
Fin ceph • d 

aelen hab e.at en yabancı gazetelere Hele kou ayılara kurııunlar kolayca 
lıarbi d er ere göre, Sovyet • Fin isabet etmelı:teymiı. 
Y•n h e onnan ve dağlarda yqa• lllı: Sovyet - Finlandiya harbinde 
_ı, •yvanlar da - - 1 L_ L d 1 · 
'llır. Muha zarar gormuş er· ıut uyııı;aaun an uyanan ayı ann m· 
tı1ki v . rcbe eanasmda ayı, kurt, !erinden sevinçle çıktıkları :zaman 

t'~.ıre g-L. h l "lGl . ıo1 ayvan ar da lur- silah, top gu-rültüsünden n-e ucna-
rnernrıl · h -.r ... 

~r. ı-rıne edef olmaktadır- dıklarını anlamıyarak tekrar aç, m· 
-. . h suz inlere saldandıklannı ve kur-

Edime • İatarıbul arasında i,leyen 
ve aeyehat ücretleri aebebıiz yübel
tilen otobüılerin de biletleri mu· 
tedil bir hadde indirilmiştir. Yeni 
tarifeye göre, latanl>uldan Edimeye 
veyahut Eclimeden lstanbula aeya· 
hat için beheT yolcudan üç lira ıe
yahat masrafı alınacaktJr. 

Harman makineleri 

vapurlann harp gemileri himaye- nmda bulunan konvoy subayı yahud 
sinde toplu ola.rat ve muntazam bir koruıolo.s İngiltere Bahriye Nezaretinin 
te§kllltla aeyrfisefer etmesine konvoy nakliyat dalteslle muhabere ederek 
daıilmektedlr. Himayesiz tclı:: bqına konvoyun limandan ha?ttet gününii, 
gtden npurlann Alman tahtelbah1r- gideceği limanlan, takip ed~tl rota
lerl tarafından kolayca avıandıklan lan, konvoyun gey!r nizamını, npur
Ye hatıl top ateşlle batınldıklan 1914 lann blrlblrlle muhabere tetlirit, ta.h
harbinde birçok acı tecrübelerle aal>1t tclbahlr hücumunda tt..tlhaz edecekle
olmuş ve o zamanki İngiliz harp ka- rl hareketi, konvoydan aynlmalt h&ll
blnesl ne denizcllik mütchassSlan nı Tesalr maltimatı vapur kaptanlan
arasında uzun münaltaşal::ırdan son- na bildirir vapw:lann, :lt~mnr, su. ceı>
ra konvoy usulü kabul edilml.ştlr. Ger- hane. erzak lhtıyacını temin eder. 
çe bir tahtelbahir kaflle halinde sey- Konvoy tecrübell bir komodorun 
reden vapurlan tıpkı bir koyun süni- idaresine veriltr. Komodor konvoyu h1-
süne saldıran kurt gibi pcrlşan edeec- mayeye memur muhrlplerln kıdemli 
ği akla gelirse de hakikatte .konvoy komutanı Ue teşrik! mesai ~r. Kü-
1çine giren t 'lhtelbahtrlerin elt.9crlya çük konvoylara takriben !I himaye 
kend!sl malı ,. "Daktadır. Çünkü tah- muhrlbl ve mümkünse bir 'Veya iki 
tclbııhlrtn, deniz altından konvoya muavin kruvazör verillr. Büyük lton
torpll atacağı menzil ve istikametlerde voylan muhrlplerden ~ka blr veya 
:r.ikzak seyirle karakol yapan süratli !ki drltnot, bir tayyare gemi.si ...e bir· 
muhrlplerln gözünden kaçması ve sı'lı: kaç kruvazör hl.maye eder. Vapurlar 
sık hep birden rota değiştlrcrı vapur- limandan birer birer çıkarak Um:ın 
lan önleyip torpil atabllmek lçln vazı- harlclnde konvoy teşk.llltını alırlar. 
yet alması çok güçtür. Bahusus tah- Blr konvoyun seyit n1zammda mühlm 
telbahlr denlzln lçlnde sudan gördüğü olan elbet himaye gemilerinin konTOJ 
mukavemet teslrlle çevlkllktcn tama- cenahlannı ıyı setredebllm1!61dlr. Bl
men mahrumdur. Bu sebepten torplll- nnenaleyh blrlblrt pe.ş\nde urun bir 
nı attıktan sonra kaçıp kurtulması seyir ntznmı yerlne ~her m-ada e-8 
tahtelbahir dinleyici Te bulucu hassas vapur olmak üzere müteaddit borda 
clhnzlar ve muhtellf derlnllltlerde hattından müteşekkil seyir nizamı ka
paUıyan buyük su bombalan (kl; bun- ibul olunmuştur. Bu suretle "Vapurlar 
lann beheri 130 kilo troUI barutıle hem toplu bir vaziyette bulunur ve 
memhıdur) karşısında fcvkalft.de hem de dalın emniyetle seyrederler. 
mü~küldür. Hele karakol muhrlplerlle <Fllhak!ka kaptanlar prova nlzamm
konvoy11n cenah gemileri arasına gl- dan ziyade borda nizamındaki seyre 
rince çiğnenmeden yakayı :kurtarmak d:ı.ha ly1 ve çabuk alışırlar). Konvoyu 8 
her tahtelbah!re nastb olmaz. muhrip himaye ettl~lnıe göre bunlar-

•Yıa sur v • 
"anları lı:: azıyette kalan bu hay- ~unla vtıTulan ayıları da Fin ask.er-
dah11 n _ ~rtulmaları insanlardan lerinin luzarbp yedikleri Daily 

Ruçtur Çü k.. . E . . F' h . rıa~ında t · n u çcvırme es• xpress> ga:r:etesıntn ın cep esı 

"-'"""'""1n a ı-~ arasında kalmışlardır. muhabiri bildirmişti. 
-- ""'llllnnnnnnıı11111nımnn111111111 .. ıııınnt11111ıınııııııııımnınınıııııııııııı•-11•m1111111uıauı-

n lrA O 
· n.unıl AJul"k'" h · ı ın mu tehf hatlanndan mürekkep bir lavhası 

'W'er l hulhatt.ntın B Kamil Akdik'ln gınlıktan çeklnm~ olması, sırf sanata 
\'ad sı hnkkındakı müesslf haberi ha- ba~lılı~ndadır. Ellnln Utremest, gö:zü
l<!rc~utunumuzdn verdik. Merhumun nün daha az görmesi, onu çak korku
Ynzdık l"~ halini de orada hülasaten tan şeylerdir. Sıhhatine, daha ly1 ça
Enrn b. anınmış sanatkara a1d, res- lışabllmek için düşkündür, mükemmel 
~lt.np :ıyan Melek CellU vaktlle blr blr sıhhat olmayınca. mükemcl bir 
1n ııa~e retmişti. BU.atın muhtclU s:ı.nat eseri verllem!yeceğlne kanaatJ 
Bn Me~ı orndan iktfbns ediyoruz. t:undır. Bu knmıat baznn onda maraz1 
tasvı ek Cel!l.I. ihtiyar ü..ı:tadı şöyle bir h:ıl nlır, kohınun lnclnmeslnden 

Bu~~etmcktedlr: korkarak, blrnz ağır şeyleri kaldırma-. 
accJye~n dhnyatmdn, Kamu Akdlk'in ya bile yanaşmaz, gene bu yüzden 
tern 

11 
n e her şey çocuk s:ıfiyetını, bol ve IYi çalışabilmek için, dalma az 

lnrınaa~lnı ~uh:ıfnza etmiştir. Dudak- yemek yemiş ve ldeta uzun ömrü 
Yen d:ıİ ~ knhkahayn inkıliıp etml- perhiz ve oruç ne geçmlşt.ır. Bu perhJ2 
annatkll.~ bir tebessum vardır. Başkn ve ihtimam, bu asil hayat ve sanat 
ları ta r nn kıvrandıran nıh yırtılış- telakklsl ona güzel. zinde bir nıtıyarlık 
tah~~mlnsız nrzul:ınn azaplan onu temin etmiş ve böylelltle üstad daima 

İhtl etnıcm~r. her da"ldkasını, idealini tahakkuk et-
llin ::alk\ ruhunun rulı:üdctlnl bü- tirmek uğnmda kullanmağa muvat
brrn~ n imanına borçludur. Bununla fak olm~ur. 
•ardı er onun hayatının da bir dramı Sanata bütün vannı feda edecek 
latto Ve bu dram eserlerinin creaıt- kadar cömert bir lşık olan üstadın 
l'esln~' uncıa id!Xüçük bir derviş hüc- hayatında, öbür aşkın hemen hemen 
tesını t'11 farkı olmıy:ın ve atölye vazl- hlç yeri yoktur. Son zamanlarda, bir 
tUnıe gören Yatak odasında geçlrdlğf dostu 1çln y:ızdı~ı. Füzuli'nln ·~k 
tegj 

1
[ hayatının hem aznbı, hem ne- imi~ her ne var llemdea diye başhyan 
e doiudur beytini meşkederken gülümstyerek 

1lt ieksen sency~ yaklaşar. ömrft hO.lft a:Hayatta ben lşık olacak vakit bula
Reç gençıı~Inde oldujtu gibi çalışmakla nuıdım. diye şaka edtyordu. Filhakika 
do~rnek:tcdlr. Çocukluğundanberl gün 1890 dan 1928 da ölünceye kadar be· 
Yo~lldan ltalltar ve o gün vazifesi raber yaşadılh ve öldükten sonra ne
aıt knrnnlık basıncıya kadar fasıla- şesinin büyük bir kısmının kaybolma
hc talışırdı. Hem fl'len hem de zih- sına sebep olan karısını görmeden aı
'fe ~ Binlerce eser meydana getirdiği mıştı ve onun sevgisinden başta gön-
...... u eserler 1çln yüz blıllerce müs- lu-nd '-in •....,de y e sevgıu yeri Yoktu. aCan arka-
dıtı d aptıl':l halde adüşiiruneh de- daşıma diye andığı kansından ve ço
dan ~nını çalışması, fi11 çalışmasın- cuklarından başka varlığında en çok 
teyı b Phl'slz daha çoktu. Çünkü her yer knplıyan kanaUı hayvo.nlardı. 
111,.k ~•hendese! nıhnniyc:o ye irca et- Yalnız kuşlara ve umumiyeUe kanatlı 

lyordu. hayvanlara knrşı SODSU% blr hayranlı-
~Yittden Kft.mll Akdlk'te sanattan ğı vardı. YnrndılmıŞlIJ ayaklannı yer
lur 

8
tlç bir lptııA, hiç bir ifrat yok- den kesen ve esrarlı t.lr surette onu 

~n gara içmez, alkolün katresini göklere uçuran kanatlara karşı sevgisi 
ltrı a nlmam~tır. Bu perhiz- ~ok büyüktü. Kanat!_ Kanat! .. Ha.ki
dir ~ &ebcb sade dinin yasa~ de~ll- lt:ıten 1nsaıu yüzlerce sene sonra bile () nı:~~ dini bütun olmakla beraber, erahmetle yade• vesile olacak şade bu 

U"'1as&b dc~ldir. Her türlü az- değil mldlr? 

Çiftçinin harmanlannı kolaylıkla 
dövebilmesi ve mahsulünü en kısa 
bir nmarıda elde edebilmesi için 
Trakyanın bir çok lcaz.alanna har
man makineleri gönderilmesine baş
lanmıştır. Bu makineler en çok ihti-
yacı bulunan lcöylerin ortalarına ku
rulacak çok ehven bir fiatla rençbe
rin mahrolü dövülecektir. 

Edirne - Kırklareli yolu 
tamir edilecek 

Kırklueli - Edirne şosesinin esaslı 
şekilde tamiri kararlnşmıştır. Bu yo· 
lun tamiri için Edirne vilayeti 941 
yılı hususi muhasebe bütçesinde tah
sisat vardır. Yolun tamiratına yakın
da başlanacak ve kış gelmeden ik
ma1 edilmiş olacaktır. 

Sebze hali önünde bir 
cesed bulundu 

Diin sabah, Haliçte sebze hA.11 önfin
de bir erkek cesedi bulunmuştur. Ce
sedin ü.."erlndc elbtsesl de bulunmakta., 
fak.at hüv1yetın1 tcsb1te yarayacak bir 
vesika meydana çıkmama.kt:ıdır. Ce
sec:U muayene eden doktor ibelll başlı 
blr yara bere 1zl görrnc.mlş. ölümün 
hak1ltl mahlyeUnl tesb!t için cesedin 
Morga nakline lüzum göstemıiştfr. 

Şlmdl konvoylann nasıl teşkil edil- dan itlsl konvoyun sancak, \klS! iskele 
diğinJ ve gidiş tarzlarını kısaca göz- tarafında ve iki de önünde bulun· 
den geçirelim. Konvoylar ihtiva eyle- mak üzere gider. 8 dan fazla. himaye 
dikleri vapur miktarına göre küçük ve muhribi olunra bunlar konvoyun ne
büyük olmak üzere Del tısma aYrıiır. rlshıd' tahtelbahirlert pllskürtme.k 
Küçük konvoyda I0-15 vapur bulunur. üzere seyrederler. Komodorün buhm
Büyük konvoy 20 ve daha fazla vapur dutu vapur ya 'konvoyun 1lerlslnde ya
dar, terekküp eder. Konvoylar teşkil hud b!rincl sırada bulunur. :Büyük 
edecekleri npurlann silratlerfne göre harp gemilert 'konvoyun yanla:r1rn 
atır yollu konvoy, orta Yollu konvoy, setretmek fizere seylrlerinl konvoya 
seri ~onvoy olm.alt 1i3ere tasnif olu- uydururlar. 
nurlar. Vapurlar tahtelbahir Ye tay-

Morgun vereoeğl rapor ölümün ma
blyetlnl aydınlatacaktır. 
Yapılan ta.hklkat Ye tedklkattan 

sonra bu gencin gemi tayfalanndan 
Bursalı Zeki isminde blrt olduıtu ve 
kazaen denize düşerek boltulilıı~u tes
hil edilmiştir. 

yare1cre karşı lrnllanmak üzere top ve 
mitralyözlerle ve maytnlerl taramak • 
için paravan rı.ıctıerUe techlz edUlrler. 

İngitereye malzeme ve asker taşıyan + 
yahud yüklerini boşaltarak İng\ltere-
den hareket eden npurlar evvelO. bir + 
limanda toplanırlar, bu içUma lima-

• • 
• • 
• • 

Komodor gemlsl 
ı• 

• • • 
• • ' • •• ' 

................................ , ................................................................................... ... 

II?lll 
bir laalde tutmakla Hıabei 

............. -.NDE 

r;=~------, 

Bu suretle paranızı en emin bir tcldlde arlUrmış c;)acaksını=:. 
1 Paranız iyi bir faiz getirecektir. 
2 Siz tasarrufa alışacaksınız. 
3 Milli müdafaaya hizmet edeceksiniz. 
4 Paranız gene para kalacaktır. 

Ne zaman isterııeniz. b~şınız ıııkılırea, dara gelir.seniz. bir taa:lrruf bonosunu derhal 
paraya lcalbetmeniz kabildir. Bunun için bir bankaya müracaat ederek bono faizinden 
yüzde yarım fedakarlık yapacaksınız ve bonoyu iakonto ettireceksiniz. 

Kuvvetli bir Maliye de yurdu korur. 
Milli Müdafaa bütçesi de asker gibi 
hududu bekler. 

Derhal bir bono a]arak pa.e.nızı hem k endi lehinizde, hem d e vatan emrinde seferber 

ediniz. 

3 ay vadeli bir tasarruf bonom br yılda % 4 
6 > • ,. J> 

,. J) J.> % 5 
12 > > » » » > • % 6 

~qin faiz getirir. 
Yani 100 liralık bir b one i~n 9-i lira •erecek ve buna mukabiJ hir aene •onra 100 lira 

alacaksınız. 
Bonoları 'başkasına devretme\ veya vadeainde bunu herhangi bir bankadan, banka 

olmıyan yerlerde Malsa."'ldıklanndan tahsil etmek kabildir. Bunun için hiç bir muamele 
ve merasim yoktur. Vadesinde paramz.ı geri almak istemezseniz vade:ıi gelen bonoyu der
hal bir baı]ta :bono ile değiıtirebilir ve aradaki faizi bir defa daha peşin alabilirsiniz. 

DERHAL BiR BA'-lCA YA MORACAA T EDEREK BİR TASARRUF BONOSU 
AUNIZ. 

MiJli Piyango idaresinin Teami aaht gifelerin de de tnsarruf bonoları emrinize ama-
d etlir. Bonoları hanka o1may3.n yerlerde Malsandıklannda da b ulabilirsiniz. 

tJç sıralı 11 wpurlnk 1hir ltonnyun 
aeifr nmmı 

Tehllltell mıntataya girmezden ev
nl konvoy r.Inak rotalarla seyre lbaf· 
ıar. Dönü~ zaviyesi 30-50 derece veba
zen daha fazla olarak intihap olunur. 
Zikzak programı vapur kaptanlanna 
llk hareket ettikleri limanda verlllr. 

Kanv()J'dakl birçok vapurların hep 
birden ve muntazaman rlkz:ı.t 3eyre 
geçmesi ve bu esnada mevki muha!a
?.a etmesi çok mii§kül ve devnmlı mu
mareseye muhtaç bir ıştır. Ingıltereye 
gelmek~ olan konvoylardaki vapurlar 
en az on gün milçtcnıl st'yrcttlklerln
den bu esıında muntazam zlkzn'k yap
ma.ya alışı;rorlar ve İngiltere etrafın
daki tehllkeli mıntaknyn mumnrcse 
peyda ctmlş olarak d:ıhll oluyorlar. 
Halbuki İnglltcreden kalkan vapurlar 
%ikzak seyre alışmaya fırsat bulmadan 
te..ltllkell mıntakaya glrd klerlndcn ve 
ekscrlsl boş olan bu vapdrlar bilhassa 
denizli harnlarda pervaneleri sud n 
dıpn çık~ı için dumen d lnlem dik· 
lerinden komoyun muntazam zUtznk 
y:ıpm:ı.sı ç0k gü~leş1l or. Esıı. en tah.tel 
bahlrle.r de dnhn ~lyade bu knrı ık va. 
nyetten istifade ediyorlar. 

Gerek İngiltereye gelen ve gerek İn
glltereden hnreket eden konvoylara. 
muayyen yollar gösterilmlşUr. Filvak.l 
konvoy yollarının muan:en olması Al
man tahtelbahir ve tayynre!erln1n ta• 
nrnız lmkanlnrmı kola~laşt1mcnğı du
~ülürse de di[:er tarnftnn Ing!Uzler 
için bu yoTiann deniz ve hava kuvv t
lf.rlle sümtle ltontrohı mumkun ol
m.nktadır. Bundan başluı batmlan ge
milerin mürettrbntını :arayıp bulmak 
ve kurtarmak ve torplllentp batmıyan 
vapurları yedeğe alarak lımann getir
mek gibi büyuk faydalnr teıntn edil
mektedir. Bu maksatla konvoy yolla
nnda açık deniz romorkörlerl bclı:l tı
llr. Bunlar makinesi sab.Uaruın ya
hlld kömürli yet\şm\ycrck yolda knl:ın 
vapurlan dn ycdeklerler. 

Konvoy muayyen blr limnn onune 
veya sahilde muayyen bir notta hi7.a
sma geldlğj zaman vapur kaptanları 
ellerindeki talimat mucibince konvoy
dan çıkarak mtirettep olduklan füruı.
na, gösterilen yoldan g\derler. Konvoy 
s:ıhlle yaklaşınca sahtı emniyet tcşl:l
Jltm.a memur tayyareler duşman tııh· 
tdbahJr ft ıayyareıertnı baskı altında. 
tutmak ve kafJJl•mak uz:e.re !konwyun 
iJerLslnde Ye iistiinde del"rlye UÇ\&fW1U 
bqlar n vapurlar Umana glrlneeye 
bdar de'frlve ueuslanna deT"am eder
ler 
Hımaye nmhupıeıın n Jıenuz Ihll

J'&C& Wt mlttarda otmal}'ası bu ge
mUerl ve mürettebat.mı çolc yıpn.t
JDaktad.ır. Bunlar lnglltercd~ kalkan 
konvoyları atıantilt ortalanna !'kadar 
götiin:Uik.ten sonra İng!ltereye gelen 
konvoyları karşılamıı.kt.adırlar. Kon
YOJ teJt.llltınca en ağır vazife muh
rlplere 'Verilmiştir. Amerikan yardım 
malzemesini hamll konvoyların Ame
rikan harp gemllerl tarafından hlma
ye edilerek takriben yan yola ıkadnr 
gt:tlrllmesl İngiliz muhrlplerlnhı ma
ruz kal~ müşkülatı bir dereceye 
tadar tahfif etmektedir 

Son zamanda bazı mtiru1sip §ilep '\'e 
yolcu vapurlan uç.uş guvertcli ve mfi
teaddld tayyare taşıyacak hale soku
larak konvoya verilmektedir. Bunlar 
konvoyun diğer gemileri gibi malııcme 
ve asker taşımakla beraber dü.şm:ın 
tayyrelcrlndcn konvoyu hlmaye için 
tayyare gemlsl vazifesini de cönnekte
dlr. Fakat henuz mlktarlan azdır. 
Amerlkan tersanelerinde birçok \"ll
purlar bu tarzda tadil edilerek hazır
lanmaktadı~·. 

Hülnsa: deniz naklıyatında konvoy 
sisteminin tatbik! v:ı.pur z:ıylntınm 
azalmasını temin ve Alman tıı.htelba· 
h!rlcrlle miicadele işini hayli kolaylaş
tmnakt:ıdır. Mamaafih inrrUterc ge
çen umumi harpte olduğu gibi ibu har
bin ikinci yılı sona ez-emen bütün n
purlannı konvoya ithal ederek nakH
ynt yapmü 1mk!nını henuz elde ede
memi§t.lr. Buna himaye muhrtplcrl 
müsellih refakat gcmllerl ve kruva~ 
7.Örlerhıln adeden ikifayetsizllti sebep 
olmaktadır. Konvoy sisteminin tatbl
klndeki faydalardan blrl de himaye 
gemilerinden büyük tasarruf t.emın 
edilmesidir. Zira her vapura bir hlma
~ gemisi tahs!slne b1ttabi 1mlt5.n -yok
tur. 

İngiliz konvoy teşkllfttının tam:ım
~anması Amerikanın ya donanmasını 
Ingllteft emrine vermesine Ye yah ud 
fnglltetentn yanında ha.rbe glnneslne 
bağlıdır. - A. B. 

Bir kadın, ari İsırmasın· 
· dan öldü 

l:renköyünde Kozyntağında oturan 
arabaeı Sallmln kansı Münevveri CY• 
velk1 gün ibir arı 1Slrmlştır • .Mün~, 
bu ısırmaya ehemmiyet 'Vemıeml.f fa
kat dün, altnlan birdenbire kesbi ·§141-
det ederek kadın klsa bir zaman lçln• 
~ ölmüştür. Münevverin cesedi Mot
P kaldınlmıştır. 

* A:rnavutltöyilnde oturan m il 
)'aflannda Asım bahçe duvarı Üllelill
den diifmii§, kolu kınlm11tır. 



Sert ve tatll bir terbiye 
,. "' 

HElt AKŞA.'1 
stR ntKı\ YE 

aıeı.ın cece yatısı mektebine gire-! şe}1 benlmsemeğl muvafık buluyorsun. 

~~ı:~~~u:~:ıcı:~~~::=1°~~=··arttt. ıYe· dı.belaA Fahrı· (Fen°r·"ahce) nezinl hart.ada bir defa görece~ için... .:-:. Affedersiniz, n.nne .•. Bu kada.tını t- CJ 
Ddkunsalar a~hyacak... duşunememiştlm. • 

PekfılA., gtlndfiz mektebine de g~de- Genç kadın daha. ilerl varmadı. , 
blllrdl- sürgüne yoııa~asına. nıçln - Bereket versin ben_ :neselenin (Bugüne kadar otuz senedir durup dinlemeden 
levll gönderiyorlar snnki? farlcmda oldum da seni buyük btr suç • _ .... ,. , 
B::ıbası şoyıe demişti: ı~ıemekten kurtardım ... - dedi. - Bn- sporun muhtelıf yollarında amelı ve nazarı olarak 

Tam manasile erkek yeti.şmel!dil'. b:ı.n meseleyi anlayınca k:endislne ne 1 d } "d 1 b" ·· "") 
13fi ünce çetin bir hayatla ka.rşıla- diyecektin? yı ma an ça ışan ı ea ır sporcu ornegı 
ır:ıZ:t. Müşkiılat:ı. şimdiden alışmalı... - Bilmiyorum. Yazan: BEDRİ GtlRSOY 

cocuk bntyordu ki, babasının ver- - Şayed kendisinden hakikatl snk-
dlği hükme karşı gelinemez ... Annesi lasaydın çok büyük bir kusur işlemiş Bay Fahri (bugün beden terbiyesi 
de 1 gecelrri e\•e gelsin!• flkr:lndeydl olurdun. Söyledim: Yalan fenalıkların muallimi) memleketimizde pek. az 
Fakat Metin, annesinin de, tıpkı ken- en büy{iğüdfir. yetişen haltiki aporculanmızdandır. 
disl gibi, babasının emirlerinden dı- .Metin susuyordu. Otuz sene evvelinden baılıyarak. 
.şarı çıkama.dı~ı.. pek iyi blllyordu. Beyninde birşeyler vardı, bellf... apoı un muhtelif §Ubelerinde aon de-
Zavallı kadının gözlerinin kıpkırmlZl Tam o sırada. babasının ayak ses- aff kı t ·· t • ti B _ 
olduf:unu görüyordu, Demek ağlamış, ıertni duydu. Gözleri, ansızın, verdiği r~~e muv a ye goa :~lf r. ~ 
amma göz y:ı.şlannı evlMına göster- bir kararla. parladı. gun de brk yaşını geçtigı halde bil
memıi. · _ Baba _ dl e ~ykıl'dı. _ Sizden fiil sporu bırakmamışbr. Hila bu 
Yarın evden ayrılacak. Bavulu hazır. af dlleyec~·~m .... Y Yazı masanmn üze- uğurda gec::eü gündüzlü uğraşmakta

Ça.maşırların, elbiselerin yanına, an- rindekl resmi mektebe götürmek ~in dır. 
nesi, makas da koymuş, bit talo~ almı,tım Annem bunun farkına. var- Atletizm, yüzücülük, futbol, ho
flAçlar da. T:Odürdlot .var, pa.mu dı. Yaptı~ hareketin fenalı~ b&- key, tenis, boka, dağcılık ve nihayet 
var· şayed duşer de dlzınl kanatırsa nl t hırsızl.... 'd ~. F . . .• 

' dl 'İki çikolata na a at ı. Bunun ..... Oı u" .. nu denz sporlannda ahrı ltendıamı ta-
~;~~~Jl~a~~ı~~~u ~kerleme anne b3.na söyledi. Amma. yalan 82!lescy- nıtmış emektar ve kıymetli bir apor
şefkatlnln ır.addi ifadeleri. .. KendL~- md ~m da.hal feyinahedabennlşlmrl "·rum.~te benCe cu olmakla beraber. çok merd bir 

.. 11 bi k ld ~.... e .,.ze mese e er ve Yo - ,_ d h-'-·1t• b" '-1.. - 1 k ne itln:ı. goster en r çocu o Uı; ...... u zam neyse razıyım... aı·ıta aş vo ıu;ı ı 1r ıt upçu o ara 
anlıyor ... Ah, anneciği, annecllti.- O da da kendisini sevdirmiştir. (Fahri 
yanında bulunsa... Ya.hud... Durun... General oğlunu sfizdn. Gözlerinde- bugün memleketimizde parmakla 

bı.... idi ki ilk hu.5unet eridi. 
.Metln'in aklına "''iey ge _ · gösterilen değerli deniz aporcular-
Babasının yazı masası uzerlnde bir - Çok fena blr iş lşleml.şsln, Metin_ .. . 

resim duruyor. Annesinin porterelerl dedi. Fakat ıtırafınla Jcabahatını af- dand~r. Tramplen atlama Turkıye 

Yed!be'i F~h"'!nin otuz sene 
evvelki l'esml 

!çir.de, Metin en ziyade bunu be?ğenir. !ettiriyorsun ... Amma, bu, bir seferlik- şampıyonudur.) 
Gümüş çerçeve içinde cidden güzel tir. Ondan da haberin olsun. İtirafla Fahrinin futbolculuğu: değil, azap duya duya bir kör dö-
hlr resimdir. aftolunacağını sanarak suç işlemekte Yedibcla ..• Ona bu ismi bir ha- vüşii ~~yr~diyorum l. .. > 

Metin, yazıhane kapısını yavaşça dcvnm edersen aklanırsın._ Şimdi sa- sım sol muavinini.., koyr.hıttt•r.·ı ~öv.. F!il,!'i çok haklıdır. f.,te ben de 
açtı. Genercl 9lnn bahası evde yoktur. mlmyetlne innndım da onun için ce- lerler. Bir gün mühim bir maç cRna· ! b~~?"n dolayı Fah~iru'l po,.tr"9ını 
Teftişe gitti. Işte resim. orada, masa- znsız kalıyorsun... Haydi, gel, seni sında Fahrinin sıkı ve amansı7 oyu-ı 1:-ıtırırken ,u temennı de bulunuyo· 
mn üzerinde dur:.?vor. övle cazip bir öpeyim... · 
hali var ki ... Kendisini çaCırıyor ...• Be- ••• nile allak bullak edio tamamile vor- rum: 
nı buradan nl!• diye haykırıyor giıya... Metin, mektebe gtdlp b:ı.vıılunu duğu bu haf, maç bi.ter bitme;:oo; a~k"l-1 < - Ne olur, ~llah b~günkü fut-

Yaklaştı. Ayaklarının ucuna bastı nçmca ıınneslnln güml~ çerçeveli res- dnşlanna nefes r.r.ft-s .. , bitilr bir ı..aı~ j bolu'?1t•n. h•ı şe~ılrle h;;c knç tane 
Resme elini uzattı. Gözleri hırsla par- mini orada buldu. Du serer de, onu de ko~nr ve şımlım söyleı: ' (y,.dı bela) versın I. .. > 
lıyordu. Çerçeveyi aldı. işte bu sayede, oraya b:ıbası giıJlcc koymuştu. c - Fahri bir çalım yaptı yut-ı 
annesinden uzak ka.ldığı znmıın zar- N:ı.kleden: llnticc Süreyya d B ı b d ı_ d İk" k d Jd" 
fında onu yanıb:ışında hissedecektir. tur ll !.. . e anın irini sav tıı; e- J . a ın saç saça ge 1 
Pijamasının ceketi altında portreyi - , dim. Arkaıı~nd~? 

1
bir dahıı yıı•.t.u:-ı Kndıköyde bir gı:ı.zinoda Azınl 1s-

sal:lıyarak kendi odasına girdi. liavu- R A o y ~naz mı) lkınr..uıı c.I! litl"'d' deomı. mlndı:> bir garsonl:ı H•lce isminde bir 
hımın yıııımda diz çöktü. CerÇi?veyi Üçüncü:>ürıde, ne Y<ıpn: yapa• topu kadın nturmo.kta.lnr iken, Azminin 
gizlice, ç::ımaşulnn arasına koydu. kaparım, diye bir atıldım. Müthi~ karı'>l Mfışerref birdenbire çıkagelmiş, 

Oh, bu iş oldu. ı Buminkü program ı bir çalım dah3 yutmıyalım mı) Ka- kocasım başka bir kadınla görünce 
Pnknt tnnı o esnad:ı. annesi ıçeri gir- _ !!>... _ fir çocuk bir d&hl\ bir daha bir dııh kndmın ÜU?rlne atıhp saçını başını 

di. h:r daha derl.:c.°'11 lllm ıukıı arkva yecH 1 yolm~ğn. J.:oyulmıv:tur. _ 
_ Ne ynp.ycr.,un ornd.-ı bakayım? Öfle ve akşam I 1 d y . . . 

1 
Hatlce 1e sı.yt\1 şeklldP. .Muşerre'c 

12,30 Program 20 15 Radyo gaze- ?' ıın byutFturh ı~. bl\nı aız.ın 8:1. ıbyac::Al - muk:l;bclc etml'$ adamakıllı dövüş-
o d~ bavula eğildl. Şımdı Metinin 

tn·ı donuyor, gl)zlcrl kararıyor, kalbi 
hı7lı hızlı r.arpıyor. Bayılacak gibi. 

Genç, kadın: 
- Ah, nz d::ı.ha WlUtuyordum. -dedl

s:ı.n:ı. pul dn getirdim._ Mektup yazdı
ğın zı:ımnn zarfın üstfıne ynpıştınr
sın... Kolay bul:ı.sın diye işte şuraya 
koyuyorum ... Fakat n ... Bu ne? 

Çerçe,•e eline değmişti, çektl, çıkar
dı. 

Gayet ciddi bir şeklide kaşlarını ça
taraı~. ayağa kalktı. Metini kolundan 
tuttu. Resmi uzatarak: 

- Nereden aldınsa oraya koy ... Ça
buk. 

Cocuk, emri yerine getirdi. Sonra, 
cözlerlnde yaşl:ır, annesinin kucağına 
atıklı. Hıçkırmağa başladı. 

- Anneciğim ... Slzl göreceğim ge
lince bakmak ıstlyordum da ... 
Kadın biraz cerilool. Gözlerini oğ

lundan ayırmaksızın dedi ki: 
- Y:ılo.n söylcmeğe kallpşnıadın. 

Bu dn kusurunu hafifletici bir sebcp
t 1:-. En fena huy yalancılıktır. Fnknt 
lJ. şkasın:ı. nid blrşcyi nldm. Bu l.şl ya
parken hissin ne olursa olsun. ha·rc
ketlnin bir tek ndı var: Çalmak. Yanl 
hırsızlık ettin... Halbuki şerefli bir 
ndnmın oğlusun ... Blllyorum: Resmimi 
götürmek istemen ev!Ad muhabbeti
dir. Fakat o resmi almnğa hakkın 
yoktu. Babandan i.5teseydin. 

- Vermezdi... O do. o rosm1 çok se
viyor. 

Anne, soğukkanlılığını muhafaza 
için bütün gayretini sarfedlyordu. 

' gın": u a rı, u yamıııt rut o C11 müşler ve ht."'blrlnl y<ıralnmı.şlartlır. 12
.3

3 V~lr;:e~~a= 20 45 ~ı şarkı- hir değil, iki değil, üç değil, Hadiseye el koyan polis, her ikl<ıinl 
nun T:-losu ' ıar dört değil, he' değil, altı değil, tam de Kadıköv sulh ceza mahkemesine 

12,45 Ajnns ha - 21,00 Zırtıat Tnk. (yr.•Ji he'a) ... (Y~rH b,.lio Fahri)ı. . ! vemılştlr. 
berleri 21.10 TPm~ll Oyun tM·~: 1 =============== 

13,00 Knrujık ş:ı.r- 22,00 Salon or- Sağ açık oynardı. Sert, en~rjik, B U L M A C A M 1 Z 
kılar kesrnsı ı k k • ·· ·· ı·· · b 1' 

13,15 Karışık porg 22,30 Ajan.o; ve pa ca~ \ ~':rı f' •:i· g~~~ş u ısa et ı ve 
ram Pl. ra borsa.st te nı ır ut o cu ı 1. 

1 2 3 4 5 fi 7 8 q 10 
18,03 Fasıl heyeti haberleri Ne zaml\n pas vereceğinr. demar-
18,30 Memleket 22,45 Snlon or- ke olace.ğın., topu süreceğini, orta- ,. 

postası kestra:n layacağını, fÜt çekeceğini, e~pe ya- ' 
18,4-0 Swlng ku- * pacağını, kafa vuracağını tam bir ' 

artctı 26 temmuz en -
l9,00 İktisad sa- marte5i sabahı isabeti~ bilirdi. Çevikti. nefesli v~ 4 

ati 7,30 Program mukavim<li. Hı~lı koşa•dı. İyi kor· r. 
19,15 Swln.g kuar- 7 ~3 Hafi! prog- ner atardı. Depla~manı mükemmel- .... 

tetl ram PL di. (Bizde o zamanlar futbolda ilk ( 
19,30 Ajans ha. - 7,45 Ajans ha.- deplasmanı gösteren Fahri olmuş- 7 

berlerl berelrl tur.) Driplinkleri yerinrle idi. Bu şe-
19,45 Klasik Türk 8,00 Hafif prog- kilde kaleye yıldmm ııüratile inişler 8 

musikisi ko- r:ı.m Pl. 
ro konseri 8,a0 Evin santt yapar ve goller çıkarırdı. Vücud ve 

ayak çalımları da kıvrak ve deği- l ( 
şikti. 

- -i---'--
----ı---1---- -.·==ı-= 
--~·---.--====-,-= 

=l= =-ı==ı•ı 
,.-atih Askerlik Subesinden: F . 

: f k- lt 
1 

. d nhn futbolu bıraktıktan sonra Solılan sata \"C yukandan aşatı: 
Tıp ve Veterıner a u e er:.n en b .. d • ı k ı 
ez k l 1 ~ stos 941 günü u ugur a nazan o ara sene erce 1 - Günıeş doğarken. 

m un o ur arın aı;U 1 0 ·· f b 1 1 .. 2 Taharri ederek.. Ankarada Tatbikat mektebinde hazır ça ıştı. unya ut o c::u ugunu ıve -
bulunmaları Icab etmekte oldu~ım- maçforımızı muntazaman takib etti. 3 - Sadeleşir. 
dan, şubemize mensup mezunlnnn Bugün memleketimizde hakkiy!e 4 - Merasim - Esaletln başı. 
sevk muameleleri yapılma.k üzere şlm- futboldan anlıyan on beş kişi varsa ~ = &~1 b~~~U: ~~~k. 
diden l}Ubeye mfiraco.atları nan olu- bunlardan biri de muhakkak ki Fah- 7 - Başına. •Y• gelirae toprağa ya.-
nur. ıidir. Ney-:=-'.: ki son zamanlarda t.ırılan olur. 

Satıllk otomobiller 
4 ycnl 111.stiğlylc 38 modrill 

b:ı nkadaşt.•. bile, futbolumuzun za· 8 - Ömür sürer - Sonuna cN• ge-
yıflamasındaıı dolayı bu spora karşı lirse İsvlçrede bir şehirdir. 
bir nefret hasıl oldu. Bugiinlerde bu 9 - Meyledemez. 

10 - Bir meyva - Tesirli ve min:ılı değeri• arkadaşı ne zaman görsem 
söz. 

Tefrika No. 14 

İki dev cüsseli adam tutuştular. 
Murad: 
- Biz g\ir()şte hile yapmayız. dedi, 

merdce güreşiriz. 
Kurd-bay: 
- Ben de merdllkten hoşlanırım_ 
Diye cevap verdiyse de, Muradla tu-

tuşnr tut•ı.şmaz hasmının eok kuvvetli 
olduğunu anladı. Muradın pençeleri 
Kurd-bayın nerdeyse cnscslnl kopara
caktı. Kurd-Bay birdenbire fena. halde 
sarsılmış ve eline düşen bir esirle gü
reşe kalkışt~ınl\ pişman olm~tu. 
Kendl askerleri ve yerlilerden birçok
ları meydanda toplan.mı.şiar, bu heye
canlı güreşi seyrediyorlardı. 

Kurd-bay yenilcceğlnl anladı. Ve bu 
fecl akıbetl düşünürken, bunun mai
yeti üzerinde yapacağı mecıft tesirleri 
gözönüne getirerek, koynundan küçük 
bir hançer çı.k.ardı- ldın3eye se'Ldim1e
den hasmının kasığına saptadı. ve 
hançeri yere dil.şürdü .. ayağlle kumun 
içine gömdü. 

Zavallı Murad, Kurd-baym hilesini 
göriincP.: 

- Kahbe .. beni ya~tınl 
Diye bağ'ırdı. Halbuki o . zaten ran-

ma.ğa mahkümdu. • 
Murad, kasığından kanlar ak.ara.it 

yere yuvarlandı. 
Seyirc:ıer: 
- Yo.şC>sın Kurd-bay.. kahrolsun 

düşman güreşçisi. 
Diye bağnşırken, Kurd-b:ıy muha.

rızlarınn - soğukkanlılığını muhafaza 
ederek - emir veriyordu: 

- Haydl, sırtı ~re ~elen şu ca.o;usu 
ateşe atınız! 

Ayliı.k Muradı. paçasından kn.nlar 
ıı.karak sürfikledllcr .. meydanda kızıl 
nlevleri göğe yükselen ateşin yanın~. 
götürdiller. 

Bu şırtıd:ı Kurd-bay, Muradın arka
sınd:ı duruyor ve için için glilüyordu. 

Murad, Kurd-baya döndü: 
- Sen, Mısın fethe gelen Yavuzu 

tanıyor musun? 
- Hayır. O da bizim gibi bir odam 

t\ "ğil mi?! 
- Onu tanunı.c; olsayı!ın, bu SÖ'LÜ 

söylemez ve burada durm:ı.zdın .. der
hal onun ay:ı.!tlarına kapanır, Kahlre
nln valiliğini almağa, kelleni kurtar
mağa ç'\lışırdır. ! 

- Ben kellemi tehlikede görmfıyo
rum. Bugün, senin güvendiğin ve 
medhettlğin Yavuzun ordusile beraber 
Nllde g'\rkolduğuna şahld olacağız. 
Flrnvunıu diyarına yabanc1lar kolav 
kolay :ıynk 'bM::ımaz. 
M•ırnd güldü: 
- Ya sizle?r ... Firavun sülalesinden 

mi geldiniz? Kendinizi onlnnn torun
ları mı sanıyorsunuz? 

Zav:ı.lh Mur:ı.dı fazl:ı. söyletmediler .. 
Koll:ı.nndan tutup ntcşin lçine attı

lar. 
Ateş cezası eski Mı.sırlılardıın kalma 

bir adetti. Bunu Kurd-baya yerliler 
hatırlatmıştı. 

AylAk Murad ateşler için.de ya.nar
~:en, Kurd-bay omuzlannı kaldırar::ı.k: 

- Onun efendisini de ben böyle ya
kacağım .. 

Dlye giilüyordu. 

* Kurd-b:ı.yın adamlarından blrl kıp
tller mahallesine gelerek, Şo.bakaya, 
şehrin garp kısmınd aolup bitenleri 
anlattı: 

- Kurd-b:ı.y, bir Türk hafiyesini ya. 
kaladı .. ve ateşte yaktı. Bu adamın is
mi Aylftk Murad idi. Fakat, ben öm
rümde, ölümden yılmıyan böyle blr 
o.dama llk defa rasladun, sitti! o, alev
lerin arasına atılırken bile, Yavuza. sa
dak:ı.t ve bağlılığını gösterdi ve Kurd
br.yı tahkir etti. 
Ş:ıbaka hiddetlendi: 
- I\:urd-bay onun çenesine kllld 

vurmr.yı dıişünemcdl ml? Esirleri söy
letmenin budalalık olduğunu bilmiyor 
mu? 

- Demek o resmi babnın çok sevdi
{;rlni bilmene rağmen gene ondan ba
banı mahrum edecektin? ... 

bu hususta söylediği şunlar oluyor: 
CPlymouth) markalı 12 taksi c - Azizim, artık memleketimiz· 

Kurd-bayın adamı, Şabaknya. bun
lan anlatırken, Kara Osman uzaktan 

Ge(en bulmacamızın halli dinliyordu. 

- İyi amma, nnnc ... Slz onun ya
nındasınız ... Bari resim de benim ya
nımda. bulunsun ... 

- Demek kl sen, başkasında birşey 
fazladır, sende yoktur diye hemen o 

otomoblli perakende ve toptan de futbol ölüyor. Buna emin olu-
satılıktır. nuz. Ömrümdı- mazeretim olmadık-
Kabata.ş Mllll Gnr:ı.j'a müraca.- ça bir tek mar, kaçırmıyan ben bilo 

at. Tt>le!on No. 41489. !bugün stadyoma maç seyretmeğe •••••11t••••••••li binde bir gidiyorum ve futobl maçı 

Soldan ~ağa ve yukandan aşağı: Osman, Aylti.k Muradın ateşe atıla-
1 - Prop3.gnnda, 2 - Roman. Zaid, ro..k yakıldığını duyunca fçl sızladı. 

3 - Omuz, Al, RI, 4 - pazartesi, 5 - - Zavallı Murad! - dedi - istan
An, Reltl, 6 - Atlamalı, 7 - Azletme,, buldaki nişanlısına kavu~amadan 
İş, 8 -Na. Sla, Ika.., 9 - Diri, Likör, cıtti. O ne cesur, ne temiz yürekli bir 
10 - Adi, Dışarı. ~elikanlıydı. Ordu hııreket ederken, 

Yazan: İSKENDER F. ~ 
bana: ıNtşanlımı çok sevi~ 
seferinden dönersem, onuııllo 
ce{tlın.• demlşti. 

Şa.baka bahçeden lçeriY9, 
güler yüzle Osmana döndil· ~ 

- içinizden bit' ka.hraın:ı!1sat 
sllmlş .. Oörüy~un ki, en c~ 
lannız birel' birer ell.nılze dur'_. 
rın p:ıdişalunızı da yakDJı~ 
Şabaka, sihirbaz suıttınıtl ti' 

vadettiği !ell\ketıe Tiirkle ~ 
karşıya gelecekleri zn.m_:ın~e 
ğına iman ederek, o gun r'4 
kadar beklemeğe kanır ve 

1111 o gün bütiin Türk ordusun~ 
olacağına inanan Habeş d ~ 
tık Osmana tam mA91aslle "11' 
cak ve ona. lstedlğl g!ıbl 
edebllece.ktl . (l1J 
Şaba.ka bu sevinçle ada-Pı!J 

kırdı: ~ 
- Haydi, bana şarap &C 

lene Um. ... ~ 

Şehir içinde ka 
muharebeler 

Reydanlye m uharebeSlnıJıill 
gün sonra. ~ 
Şehri birkaç kapısındo.n ~ 

cenga'Verleri bir sabah erken 
ma geçtller. r ~ 

o-Tuman Bay Kahlrede be ~ 
lstihkii.m, her evl kale haline il"' 
tu. Türk akıncıları şehirde 
miyordu.10 ~ 

Mustafa p:ı.ş:ı ol:ı.nca. ~...ttıi 
deUl hamleler yapar:ı.k. ~u
ve iki tarafındak.l maıhallelcfef~ 
tu. Burada Mısırlılar çıok tc ~ 
yor ve kanlı muharebeler b:J. 

İkinci kapıdn Mir Fer11ııd111 t 
dasında.kl kuvvetler de ıuırb .. 

ıaı:: - - h .. ıreıı Uçur.cu cepheden şe re "ı 
çeri n~ası Ayas, çok sert b r 
cüydü. Askerin bnşma g~creı 
nı AAvurmağa b:ışln.mıştı. 

Tuman Baya ihanet etın~ ~ 
Selimin tf!veccühünü kaznnl1P'!"'/ 
bay, merkez hattında y:ı.nl et'. 
yanında bulWluyor ve Kabl~ 
kollara yollar hakkında tnf 
yordu. ıı. 

Yeniçeri ağası Ayasın clrd 
lelerde?n birinde Şabaka - ~ 
tablrincP. - lstlhkamını kU 

1 
~ 

lerin gelmesini bekliyordu. O ePftl 
koldan Kahlreye hücum b 
nkşamdan sarho., olup stzŞ~ 
dilberini ~rkenden ııyıı.ndır:ı. 

- Türkler şehre glriyor... ı./ 
Diye bağrışan nöbetçiler sU 

s:.uılınışlardı. 1 Şaba.ka mahmur b:ı.kışııırll ._J 
Osınana: tl'ı 

- Şimdi büyük cümbnş ~ 
halkın her pencereden, her 
mından nasıl şehri müdafO.S 
göreceksin! r<fd' 

Diyerek birden yattığı ye 
mış ve dış avluya. çıkmıştı. ıJl 
Osmt>nın bacaklannda ıtnl:ı;; 

ler vardı. Yol yürüyemiyor, o 
şarıya çıkamıyordu. 1' 

Bir arnlık karşıdaki merdS 
ı;ürültü koptu. rııJ1 

Osman oturduğu odanın dC 
mr.klıklı penceerslnden dııp.rı1" .J 
tı. ~ 

İki Türk ~tlısı meydanıL • 
Galiba bunlar tık plştarıardl·· 
denlyorlardı. Meydana balt~rıcl .i 
evlerden ok yağmuru b:ı..şlar '-;J 
lılardan biri güçlükle kurtul~~ 
kaçmış, ötekinin hayvanı yn 1g,tı",J için, altle beraber yere yuvıır ti f' 

Osman bu heyecanlı saııne 
tan seyrediyordu. , 

Bahçeden bir ses yükseldi·· 
Şo.baka: ~I 
- Onu ben yaralndıtn, ostJI .Jı 
Diye bağınyordu. e ~. 
Süv:ı.rlnin ntı yere diişÜl1c ~r 

akıncısı yerde yatan ntını si 1~ 
rek, sağa sola ok atmağa b:ış ıt6 

Osmnn burada bir kaza ge~~.I 
kaldı Türk akıncısının okllC ğı rt"'ll 
vuruluyordu. Osmanın bald~ııJl!.4' 
reden içeriye giren bir ok t: · (!>" 
manın kulağının dibinden J 
ge91lllş ve duvara sapla11mışt!·.d 

(l\fP' 

Tefrika No. 145 

Giizel Gözlii K:az 
şırmadığını ısrarla sordum. O da si
zi Leyla sandı. Niyetini bunun için 
değiştireli. 

-- ,lw 
buluyorsanız o zaman başka ..• Sizi goruşmemiz kafi derecede uzadı. ra, zavallı oğlan, babasının ti~ 
hürmetle selamlar, ltarşınızdan çe- Daha fazla ısrar edersem terbiyesiz- neticesi artık bu evde oturl:lfll.re 
kilrim ... Artık daha fazla rahatsız lik yapmaktan korkarım. Şayet mü- gelecektir. Seninle ve Aliye , 

Aşk ve macera romanı Nakleden: (VA • Nu) 
~---...,_ .... _., ___ ~ 

Doktor Rcıuf da bu hücumdan he
yecanlanarak: 

- Niçin sordunuz} - dedi. 
- Benimle vazıh şekilde konu-

fUn, beyefer.di .•. Rica ederim ... Her 
halde, Vehbi Feridun bey, hanım
efeı:ıdiyi görünce fevkaladelikler ar
zetmiştir. 

- Zevcemi görmek yüzünden 
Vehbi Feridun beyin niçin fevkala
deliğe kapılması lazım geldiğini an
layamadım. 

Recep: 

İhtimal yarın, hatta ihtimal bu ak
şam mü§kül halledilmiş bulunacak.. 

Sahte Suriyeli: 
- Hayır efendim .•• Tahmininiz

de yanılıyorsunuz. 
Melaha~ da, Rauf da pşırdılar. 
Recep Can, yavaş yavaş anlatma

ğa başladı. 

-Vehbi Feridun bey bu izdivaca 
asla rıza göstenniyecektir. Kızınızı 
oğlun<! k:ıt'iyen almıyacaktır. 

- Niçin> 
- Zira, Vehbi Feridun l:İey Cü-

- Ben anlatacağım efendim... zel C~izlü Kızın uşıkıydı. Bürhan da 
- dedi. - Fakat hele siz doğru- bu sevişme netice11i doğan bir ço-
dan doğruya suale cevap verin: iz- cuktur. 
d!vaca mani olmağa kalkmadı mı> Mclt.hat: 

Doktor itim( etmek mecburiye· - Aman Allahıml - diye hay-
tinde kaldı: kırdı. 

- Filhakika, birkaç gündenberi Recep Can: 
bu izdivaç projesi bir buhran dev- - Şimdi görüyor musunuz, an-
resi geçiriyor. Halbuki iki aile ara-ılıyor murunuz. hanımefendi .•• 
sında karar verilmişti. Fakat aize Tevekkclı değil, size, Vehbi Feridu
tekrarlıyorum: Bu mani, geçicidir. nun, sizinle karşılaşınca taıırıp va· 

- Acaba} 
- Eminim ki, bu ressam, eski 

metresi sandığı kadının kendi oğ
lunu kızile evlendirmek istediğine 
fAhit olunca dehşet içinde ltalmıştır. 
isterseniz ve imkan bulursanız ağzı
nı arayınız. Yalan yahut yanlı, bir 
şey söylemediğimi göreceksiniz. 

Melahat. ltendini bir koltuğun 
Üzerine, bitap bıraktı. 

- Evet. evet ..• Hakkınız rvar ... 
Bu mesele tahmio ettiğiniz gibi cere
yan etmiı olacak. 

Sahte Suriyeli, aoğukltanlılılda de
di ki: 

- Görüyor musunuz, efendim, 
ben nasıl sizin phsiyetinizi tayin hu
susunda yanıldımsa, Vehbi Feridua 
bey de ayni scretle hataya kapılmış. 
Şimdi on:- hakikati itiraf edebilecek 
misiniz~ Alemin Leyla hanımefen
di diye tanıdığı kadının Leyla Ab
dullah ()lmadığını isbat edecek 
mi iniz} Kendinizin Cemal Nemü
nin zevcesi olduğunuzu söyliyecek 
misiniz} Sanmıyorum ... Öyleyser .•• 
Yok, eğer bunları ona söylemek 
kuvvetini ve imkanını kendinizde 

etmem ••. Fakat Vehbi Feridun beye saade buyurursanız sizleri tekrar zi- yüze gelmemek için... f 
hakikati itiraf edebileceğinizi zan- ya ret edip rahatsız edeyim ..• ikinci - Öyleyse) ~ J 
netmiyorum... ziyaretime kadar Aliye hanım efen- --Suriyeli Rükneddin b;,ed') 

Dolttor Ratıf, başını tekrar önüne diyi icap eden şekilde benden ma- savvurlarından kızına bil , 
eğdi. lumattar ediniz... Beni hayatta kü- kuvvetini kendinde buluyor ırı 

Karş1sındalti bu adam, ne cer be- çüklükler yaptırmağa mecbur kılma- - Hayır hayır ..• 
zeliydi, nasıl her ıeyi biliyordu. Me- yınız... Bu sözlerimi de müstakbel - Niçin} ,J'.. 
ğer o, tasavvur ettiğinden daha faz· aileme karşı hürmetsizliğe atfetme- - Bu adar..ı tanımıyoruıı1 1 ~ 
la tehlikeli imiş. Onu atlatmak ko- yiın ... Çok seviyorum, cayeme ulaş- Fakat baltıt!arile karıılaıtık~;~ıJ 
lay olmıyac::aktı. mak için bunu yapıyorum... yorum. Onun fena ve ıahl• Jil".i 

Bu sırada, Recep Can ltonuşuyor· Ayağa kalktı. adam olduğuna kaniim ..• ~ t~ 
du: Derin bir reveransla doktoru ve etrafından çizilen müsteht1 lif,. 

- Vehbi Feridunu ikna edeme- karısını selamladı. Dışarı çıktı. Dok- süm heni titretiyor. Onun A 
diğiniz takdirde ise, samimi söylii- tor Rauf kendini toplamak kudreti· koca olmasını asla isternertl· .. 
yorum işte: Emelime varmak için ni henüz bulamamştı. Hatta küstah - Al benden de o klJdll'' 
bütün" silahlarımı ltullanacağım. Hat- misafirini te,yi dahi edemedi. Bir an sustular. .J 
ti. Cemal Nermi 'beye bile, icap et- Ancak. sokak kapısı kapanınca iki Melahat hanım: .. le '* 
tiği takdirde, hakikati anlatmaktan aşık kendilerine gelebildiler. - Esasen bir baba. boY, e~ 
geri dunnıyac::ağım. Ne yapsam, gÖ· Biribirlerinin yüzüne baktılar. lerle kız almak isteyen ada~.,ı7 
züme müsterih görünüyor. Zira bir Melahat: dını v::rmeğe nasıl razı 0 .,J 
tek hedefim vardır: Kızıaızı almak... - Şimdi ne yapacağız> - diye dedi. 1'1' 

Melahat da, Rauf da, tek söz sordu. - Bu adamın söyledikleri - Bu iş hakkındi: düşürı..CeJe 
söyleyebilmek kudretinde değilcJi- tıpatıp hakikat olacak. Ben buna zi tespit etmek için önÜrtluı _J 
ler. Feci h.altiltat onları p,ırtmışh. iman ettim. Şimdi Vehbi Feridun kaç günlük miiddet var. ı-' 
Sahte Suriyeli, g~et ciddi ve ken- beyin garip ha::eketini kendi kendi- Eğer bir neticeye "' ~ 
clinclen gayet emin bir tavırla anlat- ne izah edebiliyorum. sak) ~J 
bı - Evet, be-ı de sizin kanaatiniz- Varawa.uak. bir tek ~J 

- Sanırım ki efendim, bugünltü deyim. Cörecekain, birkaç gün son· kalıyor. (Ark_. 
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2!l Temmuz 1941 Saliiff! 

Lozan gü.nü bütün Türki- :::ı:.!i~=e~~= Fransa Jaoon a ile iahhemelEr e: 

d 
işitmiş olmak ümid 

Y heyecanla kutla dı (~:·:~~:~· ~:.ıd:::~.ı _ 
1 
~~ tarafı 1 inci sahifede) en küçük pencere bile bırakmak Havas - O.F.l aiym ki: Bundan ı0n iki :gün e'\"•cd eyüp te 

anlaşıyor 
Tavuk yüzünden cinayet 

davasına dün devam 
edildi (Baş tnraü l ıinci sahifede} 

hldlş~~~~aıl!c dolnYJSlle bizzat şa- istemedi. Halbuki Mllletler Ceml- cBllgÜD Japonya. Hindiçininin c- lbiT ıtavıı'k mesc.'lcsindmı Kmdsb':i bı-
rnahlr.u nı. F.cncbl mevkut veya men yakınlarında, Birman:ra boğa- çakla öldüren Velinin muhakcmesi-
lkı.bınıı~ .~:ı~ istenince, nihayet yeti misakının sarih bir maddesi, zında vukubulduğu bildirilen hadi- rıc dün Birinci Ağır Ceza mn1Hl..--o-
t.Ue, te llmlnl A~l etmemek şar- ahvalin icabma göre hudutlarda sclerin bu nizamı tehdit etmekte ol- mesinde dcvnrn cdümi tir. 

Faka bu cmsaı Yeye blldirirdl. tadilat yapılacağını emrediyordu. duğu mütaleasında bulunmaktadır. . . .. - ~· . 
dı her mevkut t~ etmemek kay- tini b t Siyasi Fransız müsnhitlerin noktai· Suçlu vckınnm g-0 terdlgı yedı şa• 
uınıtulnuyan blr-..uuı edlllr.ken hiç Milletler Cemlye a ıran ve nazarı şudur ki. b~ ıartlnr altuıda, ~ dünkü celsede dinlenmi§. bunlar 
tnuameıc bllılkıs kayıd idi k1 yapılan bu harbi doğuran en mühim Japonyanm tehlikeyi kar l k jcmaycttc babcrdar olduklannı. fıı-
t<!n, l UZlerce c-m .... e;ninsaı teşkil etmek- funil «terki teslihat» konferansı- üzere almak talebinde b l anına v kat ma'ktu1ün katilin yofonu be'l::'ledi-
ka blr .. ._. e uymaktan :ı.n. u un ugu w~ _J • b" bilrn dikl . . Şey d 'ildi.~ ~- nın iflası olmuştur. bazı tedbirlerin ancak Hindiçinide- ~l c,_:c~ ır ~Y 7. · erım . an: 
Atatürk' •d . . k' F h&kl 1 attwır • .cu :uada karilm hcmıırc!lı 

Taııı e aı hır hatıra Bu konferans, silfıhlı milletle- 1 kransızF 8;1.,~ut.az~r 0 mn- Şaziye de dinlendi. Bu, kardı;..'li Veli 
lurıı: r Tnner, tö'zlert arasında tn. rin silahlarım azaltmak irin top- ma ve. ransız. oatumıycti. uususun- jJ.e maktul. Ku_ı_,_ ' - bir kadın m""'e· 

e alt şu hatıra A - " r-· da tcmı:ınt verilmek ıar~ le nuan ! . = '"-:: 
lı:n~;~ı:nb~yle btr ~=:!inde hu- lanmıştı. Neticede dunya, büsbü- itibara alınabilir esım!cın dolayı emları açık oldu_gu-
tiıl'r Atatu~krnn hislerini nrzetmck tün sildhlandı. Sebebi, ya kendJ- · ~ ~~.o .~ece _.kardeşinin yolunu kesti· 
rn1..ştık. Bü"'·kun huzuruna ~ul edil- sinin de silfı.hlanmasını, yahut Japon hazırlıgı .,mı so_ylccli. 
betı0 Lo"'~nJ" Kurtarıcı blr mu-nn .. e- Snlonu dolduran dinleyiciler Şa h 24 (AA) R Şııhiılerdcn Saniye lmcTI"li"t" ~· .... zar in ..., diğerlerinin kendisi gibi silahsız- ng ny · · - euter t'- iJ ~'-•" ln ,_ __ 1• _ 1_, eJ_,_-;,.-.,.

1
• tınan çok d~ er ~ mahiyeti etra- ,_ _____________ #Jj ____________ ..,._. Al bildiriyor: Şangbaya gcla:ı .mnlüma- ~t .w.c:;ı o r. ,oı~tzuı;;ı <:.Kc.ııcrın 

f()nra, bllh .... ::crıı SÖ'Zler sbyledikten }anmasını isteyen manyamn, t .. 1 l ı · .. · · ı dik insan knnı ..o1up Olmad•ümın tespiti 
b ı .....__.. lkl "a.•- M •f v k•ı• • H v k"}" . . . tl . a gore apon ar emsa ı goru m-e .... u Undu. Birin !si· m"'llUU tavsiyede aarı e l ının ariciye e ı ının Fransa ılc etrafındaki devle crm bir seferberlik yapıyorlar. EVllelce için Tıbbı Mli Müdürlüğüne yazı· 
:'.~~~~~ı~İd~lnu0d~~~~~~~ ısran karşısında konferansı ter- faa1 hizmete chUyetsiz ıgöriilcn kur·a lan tczkc.r.c}·.c.~e. ocv.n.? ıgclmcmiıı?· 

Cok dof:ru ver. beyanatı beyanatı kederek silahlanmaya başlaması- efradı imdi a.ilah ahına çağrılmak· Bdiu~1~nn celbı ıçın mahkeme talık 
Yr1e uyarak l'Crinde olan bu tavsl- !dır. Eöer, Fransa ve İngiltere, tndır. Keza, Çinde askerlik edip de c 

1 1
• 

tin 136 ncı nı~usaadenlzle önce Sev- - --- 1932 se~esi Almanyada haklın sonradan terhis -edilenler -de top- Çoban Şabanı .öldüren 
llat.ıp bu a destni okuyacnğım Bu mes·ut yıldönümü ve üni· Bu mcs·ut yıldönümü v~ üni- olan hu··,~'l.m' etlere biraz müsaa- ı lanmaktadır. Şa.n_gbaydnki Japon M 'I.... ed'" . _ _,L ı_ • 

bunu Lozan ~ddeyı okuduktnn . ve vcrsitede yapılan merasim hak- vcraitede yapılan merasim hak- r..u tebaası da askerlıge davet olunmu~· enm ın muna'K.etne!il. 
lllt~ n onra :~~~~ile muka~ese et- kında intibalarım soran bir mu- kında intibalarını soran bir mu- deli davransalar, ve Aimanyanın tur. Bunlar Japonyaya hareket et· Bucıdnn !bir .müddet c:vvcl Kadı-
ı • klncısı •Lo ı;;oyle blUrdl: h0nı"rı"mı".,.e Vekil Hasan - Alı" V k 1 $ k d F "thış" , __ .ı sın t ınonü•y ~· denlllnce dalma u ,.. harririmize Hariciye e i i ü • sonra an - ransanın mu mişıc:rair. köyde Cazlume .civ.arında ~.oban 
tının k her ~ §Wtrr.n ve iftiharla. Yücel §unlan söylemiştir. rü Saraçoğlu şunlnrı söylemiştir: &czi karşısında - zorla aldıkla- Çunkinge gc1cn haberlere naza- Şabanı hir sopa ile başına v.utar.ak 
Bu g>Jn de b rk için bir vaz.l!edlr. ı - Ancak milli savn~lann L.oznn muahedesi arhk bir nrun dörtte birini kendfüklerin· ran üç sınıf ihtiyat s.ilah altına alın- öldnrmcktcn i8tl,Slu Mchmccl ismin-
tlrc<'l k 8,,...,t,:4ka milletlere gıptn et- sonunda vanlır bir barıı vesika· d -·ld" den vermeye razı olsalardı, Al- mı.§ .ve otomobnler müsndae edil- ddci km.-mı ısürüci:ıriiniin mDhıılıcme-
lam """ ı.ı: mUiett ızı münteha ve bir gaye egı ır. -., 
' !'t Yolunaa '""'-., m SUlh ve se- sı olarak tarihimize 'Ve tarihe oe- b 1 • t mı .. tır. sine Dördüı:oü .A.::..r 0czn Uhkc:mo-rııanı B ., .. nıtcn Lo Lozan muahedesi· bir ao angıç rnan d N nal So"'""ı;.,, " ~ ~ı.:ı:ranıaunYfimk Şefe &onsuz za;:!!'hrave- refle geçen Lozan andlaşması bı"r temel ve bı"r m-·aledir. O ya a asyo - »,_ Amerikanın 1 C .... sinde başlanmıŞtrr. Mchmcd. o~a-PıYorum. Bizı"sunb arak bu va'::;t"'e .. yi. ya.- her an anılı§ında onu yapana ve ....,. rejimi iş başına gelemezdi. a a agı sunda, .öl;n ;Şabanın bir koyııın me-

,.. h 1 t -kl d • bir ba•langıçtır. Çünkü ancak t db" 1 • d ı :ı.__ Jnnk için kanı u mcsud giinlerı Y~'"'t- azır ayan ara go er e m.ınet v Bütün bu dô.vAlan, ve Milletler e ır ac esm m :kavga ettik erini. ıou n• J!ıf ann ~ ••k d 1 d 0 günden beri, bugÜn burada ha• U .L "-- .JI• • L~f - •L 
...... ~ knhrnmnn Tü' ı, canlannı !eda et- ve §U ran uygu arı uyan ıra- • Cemiyetinin tedrlct iflAsını ye- Vat.İngton 24 (A.A.) - Teey- ua !ll;"COU1smc tı;Ü ür ctt.ıgini, ıutma 
"'-~ceı hatır~l:ı. rk cvlüdlannın mü- bilir. Medeniyet alemi içinde tiplerin izah ettikleri esaret zın- •· d · b h b 1 ·· rnukll"belc olmak 'üzere -elindeki so-
ll2nız.n b:ı.y;:ı rını minnetle anar, he- Türklere ve bugünlr.ü Türk Cüın- eirlcrini kırarak kendimize ve rinde ve yakından görerek takib yu ctıruycn az~. .. a er ere gore pa ile '':UH:hiğtımı, lbilalıarc lkü1ıya 

B 
mınızı kuUarı h I . .1 h" tm" bf . f til b Japonyanın her turlu taarruz hare· ,,. __ .:ı m:ıı ur.iyetine <İÜ§en büyük eulh ben iğimızc tam manası e ea ıp e ış r ınsan sı a e u mesu- ıL_.:.. ,_ •• t k "'-t· dt t d tamunuan ib-zı:-ıştınlaı'k1ırnm, onm aro reisı"nı" tku . . . . . --~ıe ıı;:ftr§t muıt ere Ul ısa C - ş ._ 

Bund n nu nzifesi Lozan andlaşma.!!mın bulunuyor ve milletimizin bütün lıyetlen, şa.hst kanaatlenmızın bir1cr derpi~ edilmektedir. iyi ma- aoanın evine gidip iıastalandilını, 
llekkJ ~~e~ra &öZ alan Ba.ro reis! açtığı imkanlardan <loğuyor. kabiliyetlerini inkişaf ettirmek verdiği en acı duygularla sahip- himat alan muhacriıcta, ~ üç ıtcdbi- sonra hasıa'haneye kaldırı1ıp her bnı-
l~ vse hullısa :1:::11~ nklu.tuk söy- BunTun ,_i]çinde Lozadn anlddlaş- imkanına malik bulunuyoruz. lerine ayırmakta asla tereddüt ri muhtemel o1arak göriiyorlar~ de -ecelile ölmüş o1ac.a,ğını nnlat.tı. 
l aYln \"ekin . ması ün~ erin gözün e o uğu O b·.·r temeldir. ctrnı"yoruz. Artık olan olmuştur. Amerikada altın mübayaatının Okuııan 'hns:tabane raporlarmaa 
,crı, vaıı, sayın k~ ~n millet Vekil- kadar bizden ba§ka milletlerin d d 'iması J ı ba ise:. ölen Şabnnın kafa ke,miği k.ırıl-
~e!·C ler, sayın u nr, ~ll'l din-

1 
d h • b" - Çünkü istikbalin ımrlan için- Elemli ve ibretli netice şudur ld ur uru ' apon mat u hnın :a,;l. '-u ,.,u--~en m-n-nı"ı"t ~., ___ ,_ ~:'.'!. 

YC\'r mu"h"''"~i drnC5lnllckd""lar·, bugun- nazar ıınn a ususı ır oncm d d l Ja 1 o_ ıD J z.cı ~ ...ıl<lT..u; ,>ı nrnanıestnin .. -...yı'::,.deır" en İdam hüküm- taşımalıdır. Bugiin lstanbul üni· de kurmak azminde bulunduğu· ı bu ~Jerin baş pehlivanlarından ~ u~:C.:
1 

~rin~o=::.~: diiğü ibildir.ilrncl.tc jdi. 
Uahedesı d~U &e. bugün Lozan -versitesinin salonunda yaşlı ve muz kudretli Türk l\bidelerini hiç biri yerinde değildir! konulmu.ı. Bu hadise.in Ebuzcr -..·e 411aci 

lctının lstlhlA- en Türk vatan ve mil- genç hepimiz.in hal ve hatta sağlam ve büyük Türk varlığını • · 1 · d "k" ---\.. ·a· lbu'-- --
11 

bu .u; bernt Geçmış· ten ziyade geleceği dil- J - V • 191m erırı e ı ı "}IU'ı ı uınuyon;ıu. 
gfin Türk d ının imzalandığı jııtikbali olan yakın bir maziye ancak böyle bir temele dayıınn- aponyanın qınglon .Bunların Çiçıck<la&ı .k&Easınd 0 1-

tıiın 18 hıeı yı~~~~~~~~ldur;u gü~ sevgi ile ve alaka ile tekrar bak- rak kurabiliriz. şünmeğe mecbur olduğumuz bu elçisinin mülakati duldan anlaşıldığından orıı mahkc-
f stanhulda e~~ebı· tırdığı için doğru ve güz.el konu-. O bir mcş·aledir. devirde Amerika Hariciye müste- . ~ Oinniyahe "fndclcrinin lm-
avuk ) oan arkadaı,ılarnna pek müteşek- Çünkü ilmi, askeri, siyHİ, iç- şannın sözleri bizde tatlı bir ha- _ v_~ 2~ (A.,A.) - Japon man brarile rnuha'ke:me t.a1ik re 1J-

B<n1 rfnln !!a ar barosu kirim. timai, jktisadi harelr.etlerimizi yal uyandırdı. Harbin neticesi ne buyuk elçiai amrr~l ~am~a dun a'Jt. di. 
be_k şunlara •·aresınt edtatı ·M kkl Gelen- Hatırlamak. hatırlanmanın ilk b ld d il w tam Amerilta lariciye mustqan M. -------------

ller ın . •; . şartıdır. Bilhassa gençlerimizin müs et yo a ve aima . eri is- olursa olsun, ne galip ne mağ- Welles ile yaptığı yanın saatlik mü- • • • ""l • 

~ndnşıara~~~!~ıd<!Vletteyalnızva- bu hakikati heyecanla duymuş tikametıc nesilleri tenvir ede- 1 ıup.hiç bir de~let.adalet ve mü- l~kattanaonra_gamecilcre demiştir Japonya H "J .1 ı · f ınpnrntorıur,"Und len h aklar, 02m~ıı olmalannı görmek bugün ve ya- ccktir. Eminim ki Türk nesilleri savı haklaı• uzenne kurulacak kı: cAmcriluı ile Japonya .arasında- .U il 
nıu1 n.n.d a Yabancılarn ... _ - · · b- ··k b" · ld k ec .-~ ., a etzn~ v bk ..... şu- nn ıçın uyu ır cmnıyet men- .e .. ~~ ele bu m. eş"aleyi edebiyete silahsız bir milleUcr camiası fik· _i. m. _ü~ebctlcnn.. gitgide jyil~ece- ı·şgal f J e 
... nebi hukı.ık"ul c oylcce TürkJyeye baı oluyor. t kl :ı t ed ~ bunlar nıa"hı: ann akını başlamış L J ı,:0 urecc croır. J rini reddedemez. Bu fikrin Ame- gını umı ___ cnm __ .> ___ _ 

h ltnai ve nıum~melcrde. dairelerde - ~ rikadan gelmesi bizi aynca mem- Al T k• d 
ar 0Jn1:ı.ları t :muamelelere maz- B M ....._ı Gel b Nih t llk • manya u'"r ıye en tı.lcınınd .. b IUb:ırile de avukatlık . ~....... en ek, sözlerine şu su- aye genç nnınına söz söyll- nun etm~tir. Zira, Amerika har· o. " rlncı 

1
• retle devam etmlşt.lr: yen Sablhn Ateş ve Muzaffer Erer he- . emi 1 akl "--"'A- Amcr.il:anm Jap011y:ay:a lh TP iliin et• 

tı.rnı nnda bir d Panda yer almLslar, yecnn dolu birer nutuk lrnd etWer ve be gırm ş om a ~~. mc6İnin mümk.ü:ıı old -·.ur.u.imaıcdcı:l 
11ıların:ıa birde baro kurmuşlardır. Arkadaşlar, §lddetle alkışlnndılar. hatta hiç girmese de sulh karan asker oecı·rmek Londra ..-nzetdlcrinin 1hu 'hu:rnırtakı 

acıı vrrıı e baro kunnuşla d İnönü zaferi, Tür'k tarihinin kay- ... -n en bu b · r 1• u. en fazla onun reyine bağlı ola- ocpÜ":ntı S"m""'"tJTda tam ibır sa"u'k-
~bl avukatıan aro, Istanbuldnkl ec- dettiği en büyük zaferlerden biridir. ,,, ....... lınuştu. n nrasında 1870 te ku- İnönü meydo.n mnharobeslndc yalnız Ankarada caktır. Amerika sulhe taraftar ı·sıem·ış ' kan'hlMa !kn~lıımm~:r. Resmi onh-

b 
Su baronu düşmnnı değil, Türk mllletinln mnküs - w •• •• h be devam et- ı Eilleır :ittihaz ıedilecc'k hattı hnrchtin 
aııcı, besı an 33 ~zasındo.n 28 i ya- Ankara 24 (Telefonla) - Loznn za.- göründugu gun ar . uza'k pnctnki ngı1iz J.:uv,·e~leri Lnş· 
. Baro r"'lsgı Yrl musıım OsmanU idi.· t:ıllnlhlnl ;tek!cnmlştl. Fakat.. bu yeniş ferinin lR inci yıldönümü bu a.k.şa.m mek çok güç olur. Elvcrır ki karşı (Bac: tarafı • inci sahifede) kumandanı ,_ev.a ımllrraR'lı s·ır Bro~k 

ti 1 .. cen h • ya iZ Tür un kurtuluşu idi, kuruluşu H lk i k rul "' n -.r- "J n versıtc1ı·ı' ç ukukçulara ve a evinde büyük tczı.hiirntıa kut- tarafta adalet temel ne u muş Tu'·rkiyenı"n Alman ''-ı..,1annın Bopham tarafından so:n :iinlcrde 
0 ere §Öyle hlt değlldi. Ebedi Türk nıllletl İnönünde :ıı; -

1 
• enç hukuk ap etti: kurtnnldı, Ebedi Türkiye Lonzanda l:ı.n~tır. Merasime İstlkllil marşllc bir sulh yapısına samimi bağlılık Türk toprakJanndan geçmesine na· Reuta muhabirine ~hm :bir mii-

.. :_r; bır mıııeuı:ub g~~ç Üniversıtell- kuruldu. Lozan, Tu- r::k.ukn dinamik b~lanmış, B. Mümtaz Faik Fenik bu .. -lsü· sıl muhalefet etmekte oldagu· ise llıkaı esnasında en miıkemm~ bir 
'"""rl<.'r ve her e ırn.r.tığı, bırakacağı büyük günün chenunl~Uni tebarüz goru n. 1 Yatı, kendi m ç .Ydcn evvel bekayı hn- kudretinin en canlı ifade §eklini bul- ettiren bir nutuk söylemiştir. Nccmcı1<1in Sadak malUmdur. t.aJyan fı1osu bakiyesi- dcilde ifru:le <edihniş buhmelzj'.,'Unu 
hcnk blr eıpmel içtihadından do duğu inkıldp t:ırlhimlzln temrlldlr.• nin Alman subayb.nnın idarcsin3c :söyllcm~e ~k:tifa etmel.:tedirla~ 
Cntınde tc n~:ın yedi kudret ve fera: B. Ahmed İhsan Toı."'ÖZ, ""zet""ilik Bundan sonrn Hnlkevl amntörlerl, 1 1 olarak Kara.denize geçmesi !Rusya 1 B W "'l ,. ~. • == y eyler.. bakımından lnLanı ı:k cii~İ anl;ttı. :~:ış~~~ıı~. (İsUk11'ıl) plyeslnl tem- Günlük Borsa için vahim bir tehlike ~kil edcb'i- .. eııes m UC.!f· 

lir. Bu vaziyet. son günlerde Anka- Japon ıelcisine verildi 

L d 
'------~~--~~~.~ n hükumeti üzerine Alman tazyiki- ~ 

On raya n"o"re B dd b" . p t k. 1 . ESUAM Ye T.\uvtLAT- ltAMB Y() nin neden dolayı nrtbğını :izah et· VaPıgtoıı :24 (A .• . l - Mısıer 
!I eyazı a ır sünnet ermana ma IRP. erı ve NUKUD P!ATLl:."'Rt mektedir. Swnnc: Wellcs 'h? ~ç~~ .n • ?·~-

Olaş tanır 
1 

• • • düğünü yapılacak ' %4 Temmuz 1941 1 natta ;.ıaponya},, :r:ransız ıroımaıçını-M 1 ıncı sahifede) Kızılay Beyazıt nahıyc merkez! ber Salahiyetli ıngiliz mahfilleri. T""ur- siııc Jkn~ .ahnış ıo'ldu..~ 'l.'aziyetıc 

ho~k.~vada yangınlar yıl oldutu gibl, bu yı! da mıntalı.nsııı- Kadın berberlerinin OEVLl;''l BORÇLA.Hl kiyenin evvelce müşkül :zamanlarda mütcc:ıı.viz o'lara'k ,.ı;!f etmiş ve Jn-
- _ daki klmseslz yoksul çocuklan sünnet L. K birçok defalar İ5bat ettiği dürüst pony.anın ibu ımem~l:cte karşı yapu-
a a devam ediyor ettirecektir. Düğün 23 ağustos cuıncr- imtihanları devam % 7;5 933 Türk borcu 1 n m 21,85 ??ttı hareketi hakkında büyük b'.ir c.ai., l:nr r;chtin !\meril-anın cmni· 

nerJin 24 CA A) 
22 

tesl günü Gedlkpaşada Azak slnem~ ediyor , , l!>38 ııcramlyell 19.55 ıtımat. beslemekte. fakat bu böl- yctfai ıtcbdit cd~iıü ır.-.e ıuzak şnrk-
;csi Moskovn · Üzerln 123 •. tcmmuz ge- b:ıhçeslnde yapılncnk ve sabaha kad.:. • , 1933 b:ramlyell Ergani 20.10 gedekı Alman tasavvurlan bak.km· teki Amcrıi.:arı mazisi 'ile mı>nfantfo-
n npıJan hava tnnr e kutıe halinde~ devron edecektir. Çocuklar için muh- ı 20 30 d ha 

rn
. aJansı nşağıdal>-J ruz.ı:na dair D. N. telif e!ılenceler tertip edllmektcdir. , 'l 1934 Sivas-Erzurum . a mevcut zı cndqeleıini de giz- tim ehlikcy.c ımuuz bırakacağını 
~tı vermektedir· mutemmL'll malü- Çocuklannı sünnet ctUrmek istıyen- dı~=:~~!1ı!k1::ı~ha:~~:ı:_ ~~ : ; !:; =:~~~-1 ~~ ı liyeme~ekteclirler. ilüve ctınl İT. 
IlJı: taarruz<Ja · lcrln her gün öğleden sonra Beynzıtta mektedlr. İmtihan belediye maldne , , 1935 Hazine bonolnn 16:50 Berlın 24 (A.A.) - Y:ıırı TC!mİ Summ::r \V't..llles sözlerine şöyle de-

tınl:ır hlUll deJıkanınn dehşetli yan- Veznecller Maliye dairesi 1ttlsalindc ~si müdürlüğii mütch~an hu- .. » 1938 Hazlne bonolan 26!>0 bir menbadan bildiriliyor: ı vam etmiştir: 
t.:ı.atruzda atıı:ı. S.:: ediyordu. İkinci nahiye mcrke-Llndekl memura rnürn- zurunda ynpılınakt.a.dır. lmUhnnlnr ı tahvili ı n 47 75 to:ırnenıış Ynngn_ı_ mbalar ' bu henüz caat etmeleri Itızımdır. A. DemlrYO u - . 46'75 Alman elçilerinden M. aodiuscn Amerika Hindic;ininin Jnponlar 

~,~tür1. Öyle ki ;:,~l~nlvaso~d- düşk- ....................................... , :ı~:~r~::::~~~;i!ı~~; :· ~:!~~~~~:1e:ı 1!et ~:'15 had len bAnkarad~ ~uklunduğu hakkın- thi~rab~mdabn işgnlini meşru ~~bi~cekb 
.... ça ışanı-. -... n urme kadar 50 kadın .tıert>erl müracaat HaydnrPaşa limanı 49.75 a _ya anı:,ı. mcnue etlerde dolasan ç ır se ep tnnıyamıy.a~ J:",J - u 

burıyetlııde ~llşlertnı bırakmak mec- :e!:r= ~~=ny:= ... ~~doel= etmiş ve bunlardan nncnk otuzu mu- H. limanı müm"sstl senedi 45,75 şayıalar hılafına olarnk mumailcy- mıntakada Japony:ır:·n mudnlf. u us· 
ıll"ttız da So\.,,.. nuşt hlardır. Bu ikinci ta- d .. ~ " ...._ vA•fnk olmuştur. nı11oer "lnnl.sinln . • hin Türk dc••lct merk ..... :ndc bulun- leri tcs.isirü mep-g ..;;...ı-er,cıod. huh.1•1-
asltl'rl eh "~ ükfımet merkezinin \&QU merkezindedir. <U 

6 
"' tSSE SF..NE'n ımt • ...... - ,.~~-

ÇQk büyijt: enunıyett.cki hedefierinde Bfilen Almnnlnrın üçüncü bir tnar- bllgileıi nakls gorülzr.üştür. il · ' • mndıi:"I ve çoktanbcri Ankarayıı git- gi bir zaruretin me\·cudi) etine de 
~o Ynllgınlnr çıtarmıştır ruza girişmek için hnzırlandıklanm Bunlnra iki ay daha müsaade veril- T 0 Merkez bankası 130.- mcmiş olduğu t\ariciye nezareti ka.Tii dcği!diT. 

~n bom~a~ın merkez garlıınn~ dü- gösteren hiçbir isaret mevcud değil- mlşUr. Vcrllcn müddet.in hitamında T. İş bankası nnma muharrer 11,75 mahfilJerinde bildirilmektedir. Mister \t1clfe5"icı beyıınatında , h-
!Ustrı nıı~ı:~ cephe ve gerideki en- dir. muv:ıffak olcınıynnl:ır ikinci blr· im- T. İş bankası <hnmlle a.ıt> 11325 •• 15 Bu.ndan bactka Almnn r:ya··ı mah- _PO. •ıların h_arekctine k".rşı koym ık 
"ltı en clddwuı.i alan 1le olan münakn- St ı· ,. b tih:ına tabl tutuıacnk.lardır. Bu imtJ- T. İş bankası mOmessll his. rm " .... - ~ A k rh db" 1 tatnı.ı~r bir tarz.da sekteye uı;- a ın ın Üyük oğlu esir ti.handa da muvnffnk ola.m:ldı.klan A Demlryollan şirketi (IJ(, flO) 27,- crınde bu münasebetle yapılan 1Ç11l mc~:amn ~e '? '. t:: ır.~r 
'Cie:n san" Muhnsamatn tekaddüm Bcrlin 24 (A.A.) - D. N. B. ajıınsı takdirde kendll~rtne pcrmnnıınt mA- A. Demlryollan flrlcetl (~ 100 '3,'15. bazı telmihlerin de naznrı dikkati .der~ış .ettıgıne clnır hıç.bır ima yok-
Rayrctıc l nt~rn kadar fevkalade bir b~dlrlycr: Alman mntubatı Stalin'in kinesl kullanmak miis:ı:ıdesı verllınl- Estlltlsar çimento şirkeU 9,- cclbedecek mahiyette o!duğu beyan ~ur. 
llıileSSeseı n-.ar ettirilen birçok ıaşe büyük oğlunun şark eephe5inde esl.r yecektlr. Şlrkı.tı Rayrly~ 29.- edilmektedir. Bu imalara göre M. V~on 24 (AA.) - Harici-
~0l'rtnd~ıibA1man t.a.nrruzlnnnın he- edlldlğlnl haber vermektedir. Şirketi Hayriye te:nettn 24,- Oodius, Ankaradaki m~·hum ika- ve müS:CŞarı Mister Sl:ımner \Vclles 
t.rı ~~ovan~ ~:;~vyet cndüs- Berhava olan Alman Devlet limanlari 1-;cNRHl TAHViLi.MU meti esnasında Alman kıtalarının Birh·şi1' Amerika d ev.lctlerinin, Jn· 
!erde ..... -;6:.!~ttndak.l h~ bazı şube- mühimmab • l t · • Türkiyeden geçmesini temin etmek ponynnın HinaiçinidCki l:ıarc'<. ·ti 
l.lrn:ı.n "«!C yetmlş beşl bulmaktadır. lf e mest memurın ~dl Fo~slye 11:~: l~:so ~a.ksa.ıli~e bir tnkım müzak~rclere kar~~sınd~a alacağı vaziyet h.al:\ınd':l 
Ya Ja"thkıılva kuvvetlerintn Moskovn- Mo'\kova 24 CA.A.) - Bir Sovyet nizamnamesi • • Amortı 59.- gırı~mıştır. Bu gibi mün'kttelcr ee· 1 uıun lb1r beya.·rat neşr~mııztır. Bu 
.,,_. ,., ı an mÜk ~ebliğlnde blldlrlldlğlne göre, Tunn l ·- _, lan ıidd '-ı_ b ~ snsh .ı..,_ .. ,A _ı ~ stırıh errer nkınlarda mü- l!ZCrlndc lc\ln Oltnnlça. şehrine beş Devlet Llınnnlnn lşlelmcsl memur- , , Kupon 1.- reyan etugine aair o . ıuar u- :yanatın e orr wnsam, oıaiin 
~rl:ıra ve ağır endüstri tesalsatı kilometre mesafede mühimmat yüklü lan için Münakalat Vekaletı tarafın- ------ N- t-TK_ UT ______ rada teb.ip edilmektedir. Berlinlu.K:c;am Japon bü) ük clçisile yapılan 

JL.'U~tıımıştır. bir Alman dubası bcrtıava olıntı§ ve dan htızırlannn ycnl memurin nlza.m- mahfillerine göre bu lınbcri eyda- yanm sulli'lc bir g.Örofimed~ elpzyc 
to IQ taraf ordusu dubanın yanında. bulunan lkl petrol nnmesl dUn şehrimizdeki alakııdarla- TÜrk altını 25,ıo :ranlar Clodius"un maruf bir sahsiyct evdi edilror.tir. ~nzkur deklôra5-

bucı.~1~ra 24 (A.A.) _ Bugün burada uemtsı ate, a.larnk 6000 ton petrol yan- rn tebliğ edllnılşUr. Külçe altın btr gramı 3;38 olmasından istifade ederek mczkür yonda Jnpo nynnın 'hareketi her oer• 
'1:ra buı l!ine gore Rusyada karşı kar- mıştır. Vekfılet, bu nlzamruı.mc ile memur- O.mınnlı b:ı.nkaSl nxınknotl 2SS şayialara. bir hakikat koku u -. erm~k l d~n evv~ m k cavir rnın'ta'kruıı.rc;n .di-
~aılyetı Unan Ordular, hemen hemen ;--------------- lann tnyln ve nzillerlle naklllerlnl istemişlerdir. Tamarnilc yalan oldu- ~<'r fütuh at hareketlerine bir 'h117'1T· 
ler. erını muhafaz:ı etmektedir- Apartıman sahipleri! 1cab ettiren sebcperle vnzl!e ve hlz- lil!!!!llllll:lll:lliÇocuk doktoru•l:llil•~~ ğu anla§11an bu haberin bir tecrübe llık o,anı.k ta'\'sif edilmektedir. iBe-
ıa::cr 1k1 tn metlerini, hast:ılık. mezuniyet ve saire Ah t Akk ı balonu ol<;{uğuna şiipne yoktur. Lon- vanatta Fran~ Hin()iMn" min in a-

nı lddl raf da Smolensk' te olduk- Bo~ dairelerinizc iyi kiracı glbi bütün tercrrüatı teSbit etmlştlr. me oyun u dra, bu gibi haberleri ya'-·m11kla ken- li vı: .... a1nıt H":ıJiriıüde ..:crıi '1 L"T'on t~l a etmekte iseler de Londra b Nl.zamnamenln tatbikatına dünden " "' "" " J·· . .-tıl'ade nıah!ınert Alrruı.n iddi:ılarından ulmak için cA K Ş A Mı. ın itibaren ba.şlnnmıştır. Taksim _ Tnllmhanc ~alas t nu- di bazı siyasi maksatlnnna bir ze- ıÜ •erinin tesisi kcvfu'IC!tinin. cliver 
dırlar Sovyet beyanabnn innnm:ıktn- KOÇUK it.ANLARI ndan i.- Bu n!zrunnrunc 1le liman hizmetleri marn. Pazardan manda her gün min hazıdnmak istoruştir. Bu .E;UTC't · milkıtk:rin pasifik Oq•ıımu:undün is-

Lon"cı tifade ediniz. de tn.m:unlle tntlzamlı bir kayıd al· saat 15 ten sonra. Telefon: 4-0127 le bgiüzler. hıı.zı niyc:tlcıini en.ha tıı- tifode etmoler:ini ıt iilc~·e -koy cıı,g. 
raıJııkl noktn.l nazar, 1ldnel Al- ._ ____________ ,..: tına konmu,.nr. l:ıii göste!'ec .. tlerini 7!1nnctmişlerdir. ıtehr& eu.irıilmdct~dlı. 

(Baş ıtaraü ... "mi saliift'd 



Sahife 8 

iÇKiSiZ SAZ 
CaploJlu CifteSaraytar bahçesinde her pau.r S&!t H ten !O ye b4a.r 

Miize en. Sen.ar 
Bcstek~r tanburl SalAha.ddin PınaJI ida de 't> yük saz heyetını zevkle dJnlemek fırsatını ~uma.yum;. 

!8/'7/941 pazartesi akşamı RAŞİD BİZA Uyatrosu BALiDE PİŞKİN Ue birlikte 
A S 1 L ZADE LE R KQllledl 1 perde. Numaralı masalar şimdiden satılıyor, Telefon: 22308 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun• 
luğunt.ı dinlendirmek ve neka· 
hat deVl"ini geçirmek utiyen· 
lere mahsus yegane müeaaese. 

Telefon: 42221 

Kandıra Asliye Hukuk ~labkeme-
slnden: ~. 941/1'74 
Davacı Kandıranın Orh:ı.n mahalle

sinden Azlz kı~ Melek Pulat ta.rafın
dan kocası müddcaaleyh İstanbul Oa.
lata. Arşuncular sokağında 10 No. lu 
kahvede mukim iken hllen ika.mctgA-
ıu meçhul Tok.atın Klb:ılı köyünden 
Al\ o~lu Hasan Pulat aleyhine mahke
memizin 941/174 sayılı do.syaslle ikame 
eyledJğl boşanma davasında: 

Milddeaaleyhln gösterilen adresine 
çıkarılan davetiye ve dava arzuhall 

ILDIZ HU Si NüSHA 
ROBER11AYLOR SAYJSJ 

olarak bugün çıktı. 
Yıldız Hususi nilshalan adı altında çıkan Bl.ografi sayılarından 

blrlncislnde Robert Taylora az bir yer verUmlştl Bu sefer yeniden. 
yepyeni ve bol reslm.lerle ba~tan hazırlanan bu sayıda ROBERT TAY
LOR'un hayatım bütün tafsllAtlle bulacaksınız. 

Aynca bu sayıda onun büyük yıldızlarla birlikte çevlrditl FİRAR 
ve UÇUŞ EMRf adlı iki reslmll flllm romanı Ue Ud renkli bir ta.bloou 
vardır. 

't Her yerde 15 kuruş 1 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satinalma Komisyonundan: 

1 - Merkezimiz ihtiyacı lçln clO• ton çubuk veyahud ~ klikürt alına
caktır. Toz kükilrtün beher kllosunun tahmin bcdell s30ı kuruştan olmak 
fizere umumunun tutn.n e3000t liradır. 

Z - Bu işe c.k1 şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 
3 - Ekslltme l! Ağustos 1941 salı günü saat llJ da Galata.da Kara. 

Musta!apaşa sokngında meZkil~ meritez sntınalma kom1syonunda yapıla.
cakt.ı.r. 

t - Eksiltme açık olacaktır. 
5 - Muvakkat temınat parası c225• liradır. 
8 - Eksiltmeye gireceklerin 1941 senesi ticaret odası vesikalarını g~-

termelerl şarttır. (6235) 

Güzel, 
Sağlam 
ve iştahlı I 

Çünkü 

1 
1 

İLE SABAH._ öGLE VE 
;. Ser 7iinelrım 10Dn1 ifbıda U'c drfa muaıuıırnaa 

di,ı;rtAııt ~- , 
SUADiYE PLAJ OTELi 

Bütün esbabı lstirahatı cami Türklyenln en güzel o# 
Boş odalanmız vardır. ~ 

Devlet Demiryollan ve Limanları İtletl'fle 
Umum idaresi ilanlari 

e' 
Muhammen bedeli (8954) lira (25) kurtlf olan 27 kalem nıu:~ 

(28/7/941) pazartesi günü saat (15) on beşte Haydarpa..şada oar 
hlllndekl komisyon tanılından kapalı znrf u.sullle satın alınacaktır· t 

Bu işe girmek isteyenlerin (671) lira (57) kuruşluk muva]ckat,,oı 
ve kanunun tayin ettiği veslkalarla tekllfier1nl muhtevi zartıarını 
saat (14) on dörde kadar komlJyon Relsllğlne vennelerl 11mndır. ~ 

Bu işe ald şartnameler kombyondan paruız olarak dnğıt.ılal c'ir' 

istanbul Defterdarhğından: 
0 

Ankarada Mallye Meslek mektebine lise ve ort.a mektep ınczUll 
!ardan mü.c;abaka ııe talebe alınacaktır. 

· 1 - Müsabakalmtlhanına gireceklerin: 

auretı mezkur adreste bulunmadığın- -------:--'----------------------- =--------------. 
dan bahstıe blla tebliğ iade olunmuş B 1 d D } t O l 1 t • R • 

: A - 16 yaşından ~üçük ve 25 yaşından büyük olmamaları şart%ıe 
B - Askerlik çağında olanların askerliğin! yapmış veya askefıet' 

kaları bulunmamış olmak llzımdır. cMüeccel olanlar kabul edlJıtıe! 
2 - imtihan evvel~ yazılı ve sonra sôzlfi olarak yapılacaktır. 

ve M. u. lik marlfetııe yaptınıan tah- e gra ev e rman f e meıı evır Çocuklarınızı küçükten SA-
kikatta tebligata sallh ikametgahı bu- Amirliğinden : NfN diş macunu kullanmağa, 
lunamamış olduğundan tebligatın l!A- ı - İ.şletmemlzin Bahıçek.öy deposunda teslim edilmek üzere 7500 ken- SANIN diş macunile günde 
nen icrasına karar verilmiş ve muha- tal kestane odunu on gün milddetıe açık arttırmaya çı.ka.tıimu•tır. 
keme de 11 eylül 941 perşembe s. 10 a "# 

f"lik olunduğundan m!iddeaaleyh Ha- 2 - İşbu 7500 kental odunun her bir 2500 kentallık partisinin arttır- alıştınnız. Giirbüz yetişme. 
san Pulat mezkur giln ve .saatte ma.h- ması ayn ayn olmak üzere ya.pılacıı.k:tır. Ierini temin et~iş olurs~uz. 
kememlze gelmediği veya bir vekil 3 - Beher kentıılınuı muhammen flY11tı 46 lrui'u.ş olup her bir 2500 
tarafından temsil olunmadığı veya ce- kental fçln % 7.S muvnkkat teminat ıı.yn ayrı olmak üzere her biri için 86 
vap vermedl~t surette H. u. M. K. nun Ura 25 kuruştur. 
SOS ve mütenktp maddelerinin tatbik 4 - Muvakkat teminat arttırmadan evvel revlt veznesine yatırılacaktır. 
olWlncnğı davetiye makamına kaim 5 - Arttırmalar blmlrlnl müteakip 4 Ağustos 941 pazartest günü sn.at· 

Eczanelerle büyük ıtriyat 

mağazalarında bulunur. 

olmak üze.re ilan olunur. 15 de Büyükdere revir A.mirllğl binasında yapılacaktır. (6095) ' .. :. ·•. • ,;ı:·_ +. ': . . -

T. 1 $ B A N K A S 1 
Küçük tasarruf hesaplari 1941 ikramiye planı 

KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 ~tayıs, 1 Ağustos, 

3 ikinci teşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAI\IITTLERİ 

1 adet 2000 IJralı.k = 2000.- Lira 
3 

" 1000 ,, = 3000.- ,, 
2 ,, 750 ,, = 1500.- " 4 ,, 500 

" = 2000.- " 8 
" 250 ,, = 2000.- ,, 

35 ,, 100 " = 3500.- ,, 
80 ,, 50 

" = 4000.- ,, 
300 .. 20 

" = 6000.- ,, 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonu Riyasetinden: 

~yll tıp talebe yurdunun 930 çift ökçeli terliği açık eksiltmeye konul
muştur. 

1 - Eksiltme 30/7/941 çarşamba günü saat 15 de C:ı.ğaloğlunda Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet müdürlilğfindc kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat bir terlik için d40• kuruştur. 
3 - Muvakkat temlnnt o:97• Ura c.65• kuruştur. 
4 - İst.eklller 1941 yılı ticaret odası veslkaslle 2490 sayılı kanunlıı yazılı 

vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mcktublle 
belll gün ve saatte komisyona gelmelerl <5849) 

TÜR Ki YE 

Kızllay · Cemiyeti· 

1 

Umumi Merkezinden! 
1 - Cemiyetimim ihtiyacı için irr.ali takarrür eden 

Üç nev'i cerra'an 680000 metre şerit 
28/7 /941 tarihine müaadif panrtesi ııünü saat on dörtte İatanbulda 
Mimar Vedat caddesinde ( Kuday) Hanında Kızılay İstanbul Depo
su Direkt<irlüğünde kapalı zarf usuliyle ihale olunacaktır. 

2 - İhaleye iştirak edeceklerin Muhammen elli bin lira bede
lin yüzde yedi buçuk nisbetindeki teminat akçelerini ihaleden evvel 
depc.. veznesine yabnnalan tarttır. 

3 - Nümune ve .-rtnameleri görmek üzere talipler her g\in 
depo direktcrlüğüne müracaat edebilü·ler. 

İstanbul Beledivesi ilanları 1 
Bahçe mütehns.sısı aranıyor: Süs bahçelerinde bihakkın mlltehaıms. 

('alışkan, mesleğine Aşık olması şarttır. Referanslarla her gün 10 - 12 ara
sında İstanbul BeIOOiyest Fen Milşavtrllğl.ne müracaat edilmesi.. (5983) 

Gümrükler muhafaza genel komutanlık İstanbul 
Satınalma komisyonundan 

Cins ve mlkd:ın 
611 adet k.n.put 

muhammen bedcll 
Lira kuruş 
7637 50 

İlk teminat Eksiltme gün ve saati 
Lira kUr"Uf 
572 82 31 Tem. 941 perşembe 

saat 11 de 
611 takım kışlık elbise 8554 00 641 55 31 Tem. 941 perşembe 

611 takım yazlık: elbl.se 4888 00 3~6 80 
saat 15 de 
ı Ağustos 941 cuma 
sa.at ıı de 

Yukarıda yazılı üç kalem melbusat hizalarında yazılı giln ve saatlerde 
kaput ile kışlık elbise kapalı zarf, yazlık elciseler açık eksutme ne alınacak
tır. Nümune ve şartnameleri komisyonda her gün görüleblllr. isteklllerln 
kapalı zarf için eksiltme saatinden bir saat evveline kadar kapalı zarflannı 
Galatnda Mwnh~ caddesi 52 numaralı daircdekJ sntınalma komisyonuna 
vermeleri ve açık eksiltme tçtn de teminat makbuzlan ve kanuni veslkalarlle 
eksiltme saatinde komisyona gelmeleri. <5819) 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlüğü llanlari 

Sirkecide Devlet Ll.mnnlan İşletmesine ald sundurmada bulunan dört 
ton döküntü hububat açık arttırma suretlle talibine verilecektir. Arttırma. 
3117/941 perşembe günü saat 15 de Tophanede Denizyollan idaresinde 
müteşekkJI alım satım komi.ı;yonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli (220) lira olup muvakkat teminat (16.5) Uradır. is
teklilerin şartnameyi görme-k için her giln ve arttırnuıya t.ştlrnk lı;in yuka
rıda yazılı gün ve snntte me'Zkür komisYona. mtlra.caatlan. (5840) 

Divani Muhasebat Reisliğinden: 
50 lira asil maaşlı üçüncü sınıf mürakJpllk için 8 EyUll 941 açılıp 15 

Eylül 941 akşamına kadar devam etme-k üzere meslek 1mtl!1anı yapılacaktır. 
2514 numaralı Dlvnnı muhasebat kanununun 8 lncl maddesl mucibince 
bu lmtlh'.Ula girecek olanların clivnııı muhasebat müra.kip muavlnliğlnde ve 
yııhud muhascbecllik, muhasebe miımcyyizllği gibi maliye memurlukların
da bulunmuş olmnlan m~rut olduğu gibi 40 lira maaş almış olmnlnn da 
lazımdır. Meslek imtihanına girebilme k için bu vazifede muntazamnn çalı 
şabllecek derecede sıhhati düzgün olduğuna. dair resınl tabib raPonı ibrazı 
da muktazıdlr. 

İmtlhıı.na Anlı:arnda Divanı rnuh:ıscbat binasında öğleden evvel saat 
9,30 da başlanacaktır. İsteklilerin arzuhallerlne ra.ptedecekleri memuriyet 
veslkalan ve birer totoğraflarile 7 EylOI 941 akşamına kadnr Divanı muha
sebat rlyasetlne müracaat eylemeleri ve imtihan günü sa.at O dn divanı mu
hasebat binasında hazır bulunmaları ve lmtlhanm tnllplerln bulunduğu 
ma.hıı.Ilerde icrasına lmkA.n olmadığından Ankamya gclcmlyccelc olanlnnn 
lmtihanlarınuı mahallerinde icrası hakkında. talepte bulıınm.aıan llAn 
olunur. (4611) (6154) 

· İmtihan programı: 
•Hesap, Tarih, Coğrafya ve medeni bilgller• ~ 
3 - Lise mezunannın yazılı lmtih ant 28171941 tarlhlne müsadi1 l1 

tesı günü saat 14 te Defterdarlık bina..cıında ve orta mektep ınez~ 
yazılı imtihanı 2917/ 941 tarihine mfisadif salı ı;ünO saat 14 te t 
terdarlık binasında yapılacaktır. r 

4 - Orta tahsUl ofanlardan mektebi muvaffakıyetle bltlrerıle ~ 
maaş veya 75 lira ücretle, lise tahslll olanlardan mektebi bltırerııer 
maaş veya 85 lira ücretle Maliye memuru t.aytn edilecektir. \'t 

5 - Mektebin ta.hsll müddeti 2 senedir. Talebelere, tedrtsat e 
müddetince mektep yatakhane.c;inde veya Ankarada velllerl nezdınd 
cııklarına göre yevmiye mukablIJ ayda 20 - 30 lira verilecektir. rıııt 

G - Müsabaka imtihanında muvaffak olup da mektebe kabulle r 
1iye Vekftlctlnce karar verilmiş olanlar lüzumlu olan vesalkle bernıı:,, 
teronrlığa nümunesine tevfikan noterlikçe tanzim edllmlş bir ktt'lı 
senedi de vereceklerdir. t 

7 - Yukarıdaki vasıf ve şartlar dairesinde imtihana girmek 15
11t 

26~7/941 tarihine müsadlt cumartesi günü saat 13 e kadar bir lstid111eıı sil ves1kası, nufus cüzdanı ve 4,5 x 6 eb'adında 2 fotoğrafı hAntl Jtl 
terdarlığa bizzat müracaat ederek fotoğraflı kabul ımrtı almaları il(~ 
nur. • __/ 

' lstanbul Deniz Komutanlığındafl' 
Deniz )isesi ve gedikJi erbaş mektebİ11e 

talebe alınacak 
AşağıdakJ şartlan haiz olanlar deniz llseslle gedikli e: 

talebe olarak alınacaktır. 
Dcrıiz lisesine clrecek tallplP.rin: 

1 - Yaşlan birinci sınıf için 15-18 
2 - Yaşlan ikinci sınır lçln 16-19 olacaktır. ec 
3 - Bu y:ışlardan altı ay büyiik veya küçük olanlar da kabul edn ıılll 
t - Ltse birinci sınıfa orta mektep mezunları n!ınacağı gibi ıu.--t 

rlncl sınıfında ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 
Deniz'gcdikll Erbaş hazırlama okuluna ginn~ğe taliplerin: 

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

smıflcmnda ikmale kalını,, olanlar da alınacaktır. r 
3 - Tahsllinl yalnız bir sene zayi etm!4 olanlar da alınncııI<tı , of.. 

· Bu şartlan haiz olup deniz liseslle deniz gedikli erbaş hazırııı4ıl, r' 
luna girmek isteyen tallplerln 15 Ağustos 941 tarihine kadar istıı.nb11d' 
lunanların Kasımp:ı.şada deniz komutanlı~ına hariçte bulunanların 1 halll askerlik şubelerine mOracao.tlan. cs70S 

. Kadıköy ikinci sulh hukuk hakimliğindeJt : 
'!~rekc.slne MltlrnllğimJzce el konulan ve trıls yollle mirası tasf~J ~ 

len olıi Neşet oğlu ölil AzJze ald lfib Jdarc memurluğunca tanzlJ11 1~ alacaklıların sıra cedvell aşa~da gösterllmi.ştır. itirazı olantarın ı1I 
tnb K. nun 235 inci ma.dd~si mucibince 5 gün içinde hil.klmllğlıntıC 4 
caatn mecbur bulundukJo.n UA.n olunur. (6203> ~ 
Abcnklırun ismt Kaydı istenen Al. Kaydedilen Al. !OG ~l. 1 
1 - Meclt V. avukat 2136 75 2136 75 

Andre Prim 
2 - Tahsin ve avukat 

. Avni Güleser 
3 - Vell Şatıroğlıı 
4 - Elife Eredan 
5 - Fınncı Ali 

1700 

79 
36 

403 

1700 

7!1 
38 

Kabul edilmemtştır. ___... 
4354 75 3951 75 ~ 

1,2,3 No. lı alacaklar, mübeverfanın hali hayatında başlayan icfll-1~' 
bl~e ve 4 No. lı alacak tahriri tereke zaptına müstenittir. 5 No. ıı 
mustenldl olmadığından reddedilm~tır. _/ 

Beyoğlu beşinci noterliğif1!, 
Gazı Mustafa Kemal pa.şa caddesi Beyoğlu kısmının küşadı iÇll1 0~!1 

No. lu Belediye İstimlll.k: kanunu ahkAmınca ısttml:lk edilmekte ol~ f, 
tada eski Yolcuzade, yenJ Bedrettln mahalleslnln eski Meylt yo!t1h ,' $S r 
Yolcuzade Iskender caddesinde eskl 31-33-35-37-39-41, yeni 21 eıesi ~ 
25 - 27 - 29 No. lu kflglr üç evln knnunl fonnallte dairesinde muaın f.~ 
kemmül ettlrllmlş ve tamamına takdir edilen 17000 lira kıymetin b~J' 
hlssedarlanndan Esma.ya tebllğ edUmesl Notcrllğlnlze 1017/ 941 ta ııtftı t4 
bllclirllml.ş tsc de 10442 No. nuza imydedllen ihbarname zirine mu~~'~ ~
nın gösterilen adreste bulunmadığından, keyfiyetin tebliğ ooııenıev- U , 
oturduğ'u yerinde tesblt cdllemedlği blldirlierek lhbamame iade edlU11:ts~
makla bu hlssedann ikametgA.hının meçhullyetlne binaen, keyfiyeti~~ ~'f 
li'ık kanununun ıo uncu maddesi nhkAmı dnlresindc gazete ile ilft esi V' 
ruret hasıl olmakla. keyfiyetin ve muma!lcyhanın müddeti kıı.nunlY nJ>..ıf~ 
fında takrir vcz:meğe gelmediği veya mahkemeye müracant etmediği t~ııll 
de gene ayni Istlmlô.k kanununun 18 inci maddesinin tatbik oıurııı 
iki yevmi gazete He 1lftnını rica ederlm. . • rl• .I 

İs. Vali ve Belediye Reısı .. ı,ı:., 
. fstimJak Müdürü Ali Yavet :~ 6 
işbu llannn.me nesir v~ tlil.n edtımek ve iliını hnvi üç nüsha gııZ #1C' 

!remize gönderilmek üzere Istanbulda münt~lr A~a.m gazetesi ıdare 
s~ne tcbllğ olunur. 1ıı' 

neyoğlıı ncşincl Note~~!:r!::u~ 

Bronşitlere KATRAN HAKKI E KRf~ 


