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Merhum 1\11tlaat 

Bir kayıp 
Akademi hocalarmdan 

Ressam 
Mithat Ozer 

öldü 
Çok temiz ve dilrU.st bir arka

f!aıı, sanat alemimiz ve onu se
"enler kaybettiler: Güzel Sanat
Jar Akademisi tezyinat şubesinin 
afiş kısmı muallimi ressam Milat 
Özar, iki sene süren bir hastalık
tan sonra dün Fransız hastahane
sind~ ölmilştUr. 

Mithat Ozar için memleket ve 
(Denmı 4 tinclide) 

Bir bar kızını sokak 
1 

ortasında soydular 
. Zabıta bu şoför kıhkh meçhul ve 

hırsız . aşıkı arıyor 
ı Geçen g~ce Beyoğluııda bır bar 
~ızı ~irkin bir tecavüze maruz kal
m~ •• hidiae adliyeye intikal et
İnişlir· Hadise şö~·ıe olmuştur: 

Türkuvaz barında çalışan Şükrü
ye adında bir genq kıadın! sbq 
günlerde terör luhldı bı~i k olt. 
bıuş ve her: gece bAra g~le ki• 
za aarkıntt,ık etmeğe, ke!°diaine 
türlü tekliflerde bulunmala. hat
ta evlenmelerini bile ileri sUrme
ğe 1>a!1tbıt9tır. 

Ult~ ıkttid11~a-k ""~
'}l ,'.1cfbt bardlt ıttl~Cetfrii. 
dışarıya çıkınca kendisini tanımı -
yacağım bile söylemi§. adamı tat
hlıkfa başından ııa nnağa çalışmış
tır. 

Nihayet geçen gece sabaha kar
şı b:ırdaki işini bitiren ŞUkrüye 
evine dönmek Uzere giderken. 
karanlık bir eokakta birdenbire 
.karııeına meçhul bir ıahıs çık-

mış, bileklerinden kavramıştır· 

Şükrüye bu meçhul adamın ken
disine musallat olan goför kılıklı 
adam oldu~unu deh§ctlc görmüş
tür. 

Bar kızı. mütecavizin kolların -
dan kurtulmağa ve ,.ıı r kuV\'eti
ıe imdat çağırmağa başlamıştır· 
Öteden beriden düdük sesleri işi
tilmiş. bu suretle emeline nail o
Jamıyacağını anlayan şoför, hır
sından ŞUkrUyeyi dömıeğe ba.c;la
mı~. 'l'lihayet kız baygın bir halde 
yerlere serilince de kollarından 
bileziklerini \'C saatini koparmış, 
kac:mıştır. 

Şükrüye yetişenler tarafından 
evine kaldırılarak tedavi altına a
lınmış . dün de adliyeye getirilerek 
mua,·ene edilmiştir. Meçhul mü -
tecaviz henüz yakalanamamu:tır. 
Zabıta bu mc~hul ve hırsız a§ıkl 
ar&maktadır· 

Son zelzele sahasını 
ziyaret edecekler 

Ankara, 8 - Reisicumhur İs
met lnönünün bugün yurd için -
de b:r seyahate c:ıkmaları kuv- 1 

vctle muhtemeldir· Milli şefimi- ( ve havalisini ziyaret edrcd<leri 
zin bu ıırynhatleri esnasında son nnlaşılmııktadır· 
7.clz::lt' · E'n zar:ır gören Yozgat 

Qu«Un mucize kablllnden kurtulan ~o f6r kazayı anlatıyor. Ot4mob1Un carptıfı l'\" \'C kazadan sonraki hail .... 

Cehennemin 
~~~~--------~--~--c eu sabahki kaza ıa:: 

··• .. ıea 

kapısı Bir otomobil T ozko:' 
AUt.yyaf &Gilw~ 
Douvr limanına 

bu ismi ve.rdile.r 

para··noa·.50 ·metre 
· derihliğe kaydi 

Londra, 8 (A·A·) - Havas bil
diriyor : 

Şolör 40 metreden kendini dışarı attı, otomobil 
ala,ap bfr evin bôilrum katına saplanıp durdu 

tngilterenin ka'pısı meaabeainde 
olan Douvres limanı üııtilnde yap
tıkları 12 kadar hava muharebe -
sinden ve bilhassa Alman başku -
mandanlığınm istediği netice eldr 
edilememiş olan son k~if bomba.r
dunan tcşebbiisilnden sonra Al
man pilotları bu ıehre (cehenne -
min, köşesi) ismini vermiglerdfr. . 

Douvres ahalisi yerlerinde kJl· 
mışlatdır· Ticaret erbabı işlerine. 
devam etmektedirler. Halk bir v.oJ. 
kan üstünde yaşar gibidir, fakat 
tamamile sakindir· Pencerelerin 
çoğunda kırmızı, beyaz, mavi re.ık 
tc ve üzerinde &Ja~daki paro"ıa 
yazılı kağıtlar yapIJhnhnış bulul\-
maktadır· , · • 

( Denmı 4 ün~e) , 

Bu sabah sa:at 8,30 da. Tozko. 
paranda. bir ı;>tomobil kazası ol
m~. otomobili kullanan soför 
mucize kabilinden muhakkak 
'b!z: ölümden kurtulmuştur. 

. ıı.p-ıae §öyle olmuşt~: 
. • ' rfıozlCoparandan Karaköye 
ldoiru gitmekte olan An~ara ga.~ 
rajul.ıl ait .954 plaltalı şe>för Ak-
şi.IC Yaiıcmm I<ullandığı husu.· 
si· '°tomcbil,11 Perapalü-OteUİıin 
arkumdaki asfalt yoldan geç -
tikten sonra ilk virajı dönüp, 
Şighane • tramvay · yolu.na 100 · 
metre ktla bir arabaya rastla· 
mış." Bu · ıırad'.l. arabadan bir 
çocuk otomobilin önüne doğru . .. . . . . . . 

Böylesi görü·lmem·işti· ! 

Bi( delikanlı .. anasım ·ihtiyar ve 

atlamıştır. 

Şoför, çocuğa çarpmamak için 
yolu11- sağ tarafına doğru direk
siyonu kırmıştır. ASf alt yaş ol. 
duğu için otomobil sağ taraftaki 
sete. d9ğr.u kaymı~ır. Şoförü:ı 
bUtilı;ı gayretlerine rağmciı oto· 
rrtqb!l setten aŞağı doğni kızak 

1yapıp sürüklenmeğe b~Ia.mrş 
v~.etralt.aki taş yığınlarına çar 

1pa, ~arpa aşağı doğru 40 m~tre 
gitikten sonra şoför kendini 
gUçlükle dışarı fırlatmıştır. O
tomobil bundan sonra kendi 
kendine 10 metre daha gitmiş 
ve setin nihayetinde bu\unan 
13 numaralı ahşap eve çarparak 
duhnuştur. · · 

Bu ev el~trik şirke~i memur. 
l~mdfıp K,aniye aittir. Ve Kini 
S{\yfiyeye gitn:ıiş -0lduğµ içia ev 
boş bulunmaktadır. '. 
. Şoför sağkaşı!)dan yarıa.!•n -
m"ış otomobilin ön tarafı ile evin 
bodnımkatı hasara uğramıştır. paralı ama ne· gerdeğe kapadı 

Sabahleyin evdeki bütün eşya A~manya , 
il~ ihtiyarın paralarını alıp kaçtıla.r Alsas a ve ~oren. e 

80 yaşınd~ ve bir kö~U kör, dit"erl ' beğenmi§ ve o gece gerdeğe g.irmlttır . 
de çok az 'e bulanık gören bir ada· Fakat it bundan sonra detıımı, ve 
ının başından garip bir \'aka geçmlf çeUn bir aşk g.ecesinden ~nra sabahı. 
ve bu yaıa kadar blriktlrdltf parala· qrp derin bl.r uykııya dalan \hllyaı 
rı aıka dUıkUnlUfU netıceainde çalın t.naA, ancak öttleden ııonra uyanmıı 
mııtır. fakat .evg{ll karunnı yanında bulamK 

Vaka KUçUk!Angada cereyan etmiı· yiııca meı~< etnılıtır. ŞUkrll tc!A.~la 
tir. Burada oturan 80 yatında ŞUkrU qagı yukarı dolap.rak bağırmış ''" 
adında bir gözU kör, biri de çok zayıf kimseden us alamamıştır. 
ihtiyar, son günlerde Şevket lslnill Bu sırada da evinde işe yarar eş 
genç bir çocukla tanışmı§tır. yalarından hiçbirinin yerinde olmaılı 

Bu münasebet sırasında ihtiyarın ğını glzledi~I paralarınm da hıınlarl~ 
birikmiş bir hayli parası olduğunu öt berabec kayıplara kanştığını deh,etlf 
renen Şevket geçenlerde ihtiyara garip rarketmlştlr. 
bir teklifte bulunmuş ve: işe zabtıa el koymu, ,.e kaçmı, o 
"- Yahu, sen hllA dinç, ka,ı gözü ıaıı genç kadınla oğlunu aramağa b:ı~ 

yerinde bir adamsın. Benim de annem ıamıştır. 

henUı: genç ve çok gUzeldir. Gel aeni - ----- - ----
ann,.mle evlendireyim!., demittlr. 

Tekli! dünyadan elini eleğini çek 
mek üzere bulunan 80 llk ihtiyara 
mUlAyim gelmiş ve bir defa daha 
dünya evine glrmcğl l<abul etmııtir. 

Şevket daha o gUnUn gecesi anne· 
ıl Aliyeyi almış ,.e ŞUkrUnUn evine 
gelmiştir. lhtiyar bulanık bi r halde 
"' çok az gördüğü tek gözüyle v~ c· 
linin .vordamile tetklk etllii ka,dlpı 

Casusluk ve 
hıyanet 

Suçl -ı.rı~a ait yeni bir 
layiha hazırlandı 

(\'az .. ı 4 liJ'cüde) 

.-valiler tayın ettı 
Bf'rlln, R A(·A-> - Dnb. ajansı 

bildiri)or: ' 
Alsasloren ve Lüksemburgda si

vil ldaı enin J,a<lema askeri ku
manda h<'yetinin emri altında ol -
mayıp, doğrudan doğruya kendi -
sine m\>ı'lıut bir R:,;ı idarenin cm
ı in~ ın-c;rr.l"ğine dair. Fübrer iki 
knnıriıımc ncsrclmiştir· 

Fii hrr>r, Lorl"n için mUr.ıf'ssil 
oinrnk vali Yosr>ph But'rckel'yi \'t• 

A 's3cı icin de vali Robcrt Vagncrı 
ı ınin <'tmıştir. 

Führe> r. Alman genı;liği ı::cfi 
vazifl"sinden alarnk Baldur Von 
Schırrachı Yi~·an<J valaiğinc tayin 
etmiştir· B· Baldur ayni zamanda 
nas,·onal - sosyalist partisinin ve 
Almanyanın J:Cnc;lik terbiyesi te
~ekkUlün~ müfettiş teyin olunmu;,
tur. 

Baldurun yerine. Arthur Ox· 
mann Alman gençlik şefliğine 
tayin cdiimi6tir· 
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2 H °/\ B E R- - :Akşam Posta11J 

EfAzR~~~v!'T22$~ 'ı 
i L K E - A ---~------

58 rnrllçe~c ~e,trenı Ankara Hukuk Milli 
MIYlliılDcÇJ©Jöırıı trlYıır~ 1 Fakültes i 

il.~. MUIJAMM.EDE iLAÇ JJı. . • 1Ll ve Hı.. ABlJ.lS Pı" ganko 
VERMELER/ u 6lln· Hı.. Ali Hı. l\luh.ımme· T edrisat dört seneye 

Sonra. zevcelerinden IJJı.:ları, din )anından Çlı{tıktan sonra, hal· çıkarılarak Hukuk 
Cmmiı Selame, l\1c)muıe \'e di• km ara ına gırınce halk kendisine fakültesi programları Dünkü keşidede 
gerleri, muteakiben l m:} ın tın Hz. l\luhammedııı ıhhJtını sordu tatbik ediliyor 
E ma ve amcac:ı \b1a,, llz. ::\Iu •ar. Ali: kazanan numaralar 
hammcdin yanma ı•ırdıler. - .Ma,allah, hahnedı! dcdı. Aııkara, S - Butçc kanunu 

• k \ı...b ı d ile :\lanrif Vekilliı!inc devredil-IIep lıirlıkte Hı. ~lunammede fa ·at . u a., onu e ın t.'tı tutup: ~ 
miş bulunan Ankara hukuk fa· 

ılaç i.;irmt} i ki.l.-arla)ırdılar. Yal· - Ey Alı! \':ıl.:ıhi, üç gi.ıne kal· kültesinin birinci Prof esorler 
mz Abbas bunun } apılma:ıını ıste· I ma7 hC'n. ccma.ıtımizin bir ~u~_u· l\I c c 1 i s i . dJu Maarif 
medi. Fakat gene yaptılar. 1 sun. dcdı. llz. ?\1uhammcdın) uzun Vekili Hasan Ali Yücel'in reisli. 

Hz. ~fuhammcd kendı .. ıne geldi· de ulumu goriırorum, tıpkı ,\bdül· ğinde fakülte binasında toplan. 
ği zaman sordu: muttalip oğuJlarının ylizlerinde mıştır. Vekil, celseyi açtıktan 

-Bana bunu kım yaptı? gordu~um ı.,· ı! (I>cı·amı ı.•ar) sonra cumhuriyet rcjimınin mem. 
_ Amcan! di} e cevap \erdılcr. lcket irfanına kazandırdığı bu 

(J) JI ı. M ullr.111mcd111 gerek müessesenin, ı 5 yıldanberi cum. 
O vakıt Hz. Muhammed: lzastalığı ı t ;,erek kaç gım lzasta huriyet adliyesine ve hukuk file. 
- Bu ilacı o memleketten ka· yattı ;ı ma'iim değildir. Fakat ttr mine kıymetli unsurlar yetiştirdi. 

dın'ar getirdiler .. dedi - bununla rilıçilerm cl.sc ı.sı hastalığın 13 giin ğini söylemiş, onu kuran, yürü_ 
.Habeşistanı h-astediyorclu - Bu· deıam etıı;uıi bıldirmektcdirler. ten, idare eden ve ta1cbe yetiştir_ 
nu neden yaptınız? llk dc'a ll?m l/ışamdadır ki mekte büyük emek veren ve mu. 

vaffakıyet gösteren değerli zat_ 
Abba) ce\'ap verdı: Hz. Mulıammcdw amcası Abbcr ları hürmetle anmıştır. Bundan 
- Korktuk ki zatlicceııbe tutul· sm lıastalık lıal:kmda (zacülcenb) sonra ruznameye geçilmiş. ge. 

muş olnuyasm! (1) sözitmı l:ıtllandığı gınüluyor. Ilcr rek bütce encümeninde, gerek 
O vakit Hz. Muhammed: lıaldc Hı. Muhammedin hastalığı· Büyük Millet Meclisi umumi he. 
- Bu bana Allahın gönderdiği 71111 ya lıakıkaleıı ( zatııccetıb) ver yetin.de izhar edilmiş olan temen. 

bı·r }'"'Stalık deg~ı·ıclir .. Şı"mdı", ..,,...... . nilere uyularak İstanbul Hukuk 
... uau J'O ckscrı;a ılzliyarlamı öldüklcrı F k" · 1 k"IA 

camdan maada ıburada her kim var a ültesıy e aynı tes 1 at ve ay. 
(çift zatımic) olması mcllmzdrır. nı programları tatbik edebilmek 

sasa bu il~çtan içsin! dedi. ( 2 J IJıı iuidısc Ji z. M ıtl:amnıcr için fakülte dekanı ile yüksek ted. 
118.çtan hatta oruçlu bulunmak· diu ve/ atından bir gım evvel ol· ri11at umum müdürü tarafından 

ta olan Meymune dahi içti. Zira muştıır. ( Bulıarj). hazırlanıp. müsveddeleri toplan. 
l .rz. l\1uhammed, bunu kendı'lerın· e G :ıı, • tıdan evvel tetkik için ilgililere 
~ ene Bulıari ve ,t'Jiislımin kay- · b 

l·rirdiklerinden dolayı ceza olarak gönderilmış ulunan talebe kayıt 
:r dcltiklcrine göre ve/ atından 4 gün ve kabul ve imtihan talimatna. 

and ile emretmişti. ,(2), evvel de Hz. Mıılıammcd, milslü· mesi üzerinde konuşulmuştur. 

/iZ. MUHAMMEDJN VEFAT. 
GUf\·U 

Zühri. Amcs ibni Malikdcn nak' 
• rivayet eder: 
- Hz. Muhammedin vefat eyle· 

diği pazartesi günü de Hz. Muham 
met sabah namazı için mescide 
çıktı. Örtüyü yukarı kaldmp ka· 
pıyı açtılar (3) 

IIz. Muhammed Ayşenin hücre· 
sinin kapısında ayakta durdu .. 
Müslümanlar. Hz. Muhammedin 
gorünmesi üzerine se\·inçten namaz 
lannı bozacak oldular. 

Hz. Muhammed onlara gözü· 
cuyla namaza devam etmelerini 
ışaret etti \'e onları yerlerinde na· 
maz kılarken seyrederek memnuni 
yetle tebessüm etti .. 

Yallah, Hz. Muhammed o an
daki kadar bana hiçbir zaman gü· 
zel görünmedi! 

Bunu müteakip tekrar hücresine 
döndü. Cemaat de Hz. Mııhanr 

medin iyiliğe döndüğü zehabile 
dağıldılar \"C Ebubekir de Sunha, 
ailesinin yanına gitti • 

manları ileride Tıcr tıirlü ilıtilajtan Vekilin teklifi üzerine heyet, 
kommak iizerc bir sey yazdırmak mevcut talebenin mektebi bitirin. 

ceye kadar mevcut talimatlara 
için kalem ı•c kağıt istemiş. tabi tutulmasını ve yeni rejimin 

Bunu duyan Hz. Omer: ancak önümüzdeki seneden itiba. 
- /Jz. Mıllzammcd elem ve ıstı- ren fakülteye girecek talebeye 

raplartna mağlup oldu! Elimizde tatbik edilmesini kabul etmiştir. 
J(ur'an vardır. Allalıın kitabı bize Profesörler Meclisi bu sabah 
kafidir! 
Demiş, fakat cshaptan bazıları 

!lalem ve kağıt gölürmclı istemiş
ler, lm yiiıdcn münakasa çıkmış, 
bazıları: 

- Acaba bcylmş bir lıalde mi 
söz söylüyor? anlayınız! demişler, 
lzadisc 1Jz. M11hammcdde11 sorul· 
dıığu zaman ise Jlz. Mıılzammed: 

- Beni kendi lıalime bıralmıız! 
Benim şimdi bıılımdıtğum yer silin 
beni çağırdığınızdan iyidir! 

Cevabını vermiştir. Aynı giiııün 
öğle iizcridir ki llz. Mulıamnzed 
başına yedi tulum su döktürerek 
mescide çılunış ı•e lb11i llişamın 
tzaklettiği veçlıile hutbesini irat et• 
mi;tir. 

(3) Miislimin rivayetine göre 
llz. Muhammed zaafından dolaya 
perdeyi kendi eliyle açamamıştır. 

tekrnr toplanarak mesaisine 
devam etmiştir. 

Birlik reisi 
istifa etti 

.Tiftik dedikoduları 
vekaletçe tetkik 

ettiriliyor 
Dı§ Ucaret umum mUdUrU Servet 

Berkin dUn sabah §ehrlmlze gelmi§, 
tl!tlk ve yapağı birliğinde me~gul 
olnuığa başlıımı§tır, 

. ... ! ' • . . - ~ 

Romanyaya göndcrllccek t!Ctlkler 
Uzerlnde sorUıJUlmU§ ve bazı §ikftyet· 
lcr tetkik olunmu~tur. Tiftik ve yapa· 
ğI birliği reisi Alemdar son dedlko· 
lar Uzerinde toplantıda ızahnt verdik· 
ten sonra rei.sllktcn istila ettiğini bil· 
dirmi.6Ur. Azalardan bazıları da dedi· 
kodulım önlemelt için yeni bir idare 
heyeti seçilmesi fikrinde bulunmuı· 
lardır. 

Bakın § U mütercimin 
yaptığına 

A A·) ~ (Hımısi) diye i<'rcü. 
• ınc eden bir mUterctm bulu· 

nur mu? 
Ilazı dostlarım, şaka.larımın ek· 

erlya Son Tcl~raf'ıı taa.llf.ık etti
ğini görerek bunda bir 1•ııst bolu. 
yorJar. Hıı.Jdkatio lıu olmadığını 
Son Tolgnı.t da bilir· Ne ya.payım 
ki bana me,-za olacak bacuscJerc 
ekscrfyn onda nıBllryomnı· &ı>tc bir 
tane dalıs: 

Bir tashih 
''DllııkO &:ıyımmln (Son Tel· 

gl'&flar) anısında Anadolu Ajansı
na alt ola.n \"C Almnnyada. İngiliz
ler tru-afındM 87-000 bomlm ntıl. 
ıbğmı haber \"Oren lel;:;mr haberi 
bir tcrdlıne ıo~h' 1 olnmk (hususi) 
lmydllo luıt:;ar et.r.ıl)flr· Tel~rnfm 
ayıırn Aoado:u AjJUU>ına n.lt bu· 
lonrlıı~'Unu be.Huı eder \•e bu yan
ı., lı l:ı it Jr.l\r IA taahlh ederiz.,, 

11ıudluı ı"r. 1ıJ1ATla tashih edile. 
cek lıl r nw-.rı~ 

Uazr~t'ln: ••:-; er<'df'n alınırs:ı nlnı-
ıın, nrr<-<ltn n<;ınlırsa n"ınlsm, 
hangi Ortin '.'llalms)an'ın hüneri 
oltınıA lsun her haberin lmşmn 
imdiye 1,adar ynzng<'lnıl'kte olllu
ğumoz (hususi) ı.nydıııı bir ımid
dettenhcrfılir kull:uım:una)a ı:rı
lışmak1a) dık; fakat olrunndı· ı.ı 
a.lıı;knnlıj';mm dogurıluğn im ha
tan düzcltlı \C haberin .\n:ı
clolo Ajan"lınn nit hulumluğunu bil· 
ıllrirh: .. dt'ml'<ıl liızını;:;t'lirl,t>n (A· 
\.} l"lnn>tlnln (hU'iU!;İ) ı;ekllnıll' 

torclimo edilmi~ olm ım mtitercl
nıinc yüldemcsl mütercimi hesabı· 
11a tah:ımmül eılllcmt'z bir bühtan· 
dır· 

l\lüterclmindcn bir itiraz sc i 
) ük cıeooı;>ini mi sanıyorsunuz. :O· 
zülmc~iniz· Nerede o mütercim?" 

l'llalms~·nncl:ın bnşk:ı. rnuh:ırrirl 
olmadığını Son Post:ı. y:ızclı· GaUba 
bize lnanmnk düı;;eeek· 

Bir bilmece: 
yaşıyor mu? 
yaşamıyor mu? 

8 !it gnzrtedc okuduğum fiU 
lı:l\ atll" bir bllmer.l' olabi· 

lir: 
".\ıındoluıl.ı bir kadın gurjp iki 

c;ocuk doğurmuştur. Çocuklnrıla.n 
biri luzdır· l\nfn, alın , c gözlerden 
mnhmm \"()t ni:'7.ı bir nolmt knclar 
kilçlik clr.likfen ibarr.ttir· Doğar 

do;;nıaz. cilmti5tür· lkiaci ı:ocuk <'r· 
kcktfr. J\nfa.sı <lort ldlodur. Snğ n
yağınıla 8, sol n;rağında 7, elle. 
rinde altışar p:ırmnk \'Drdır· El \ 'O 

ayak m:ıfs:ı.llnn ill' ~özleri yoktur· 
I\adınm ılılınti İlidir·., 

Gazele l.ıu lın\adisl bir bilmece 
olaral, 't'nnİ.) or· jı;;f{' bunun için· 
<lir l<i ın .. nnıla ıııcr:ık ıırnn ıyor: 
J\ız ço<'uk olmii tiir· l'n erk<'k? 

Onun ync;M·ıp ~·n nınadığım ne· 
reclen sormalı? GazetC'clrn ıni? Uil
srnll ~azardı· Ondan hnbl'r olnı" 
ılıi(ına-~örr ınrrnl,ııııızı bu hn\'nıll
"i \errn .. atırlen d;ı·ı,• tir oku~ıırak 
fntnıine c;-nh<:mıtm•ı ı:zını· \rnba ı 
bunıln mıl\ :ırraı. olahilir ıııbiııiz ~ ı 
Hm, mU\ affak ol:ıeağmıza (':Uiniın
llcle cliisiinünÜ7.· llilmPC'rnin rC'\ :ı. 
brnı bu siil unlarda \arın 'errrf'j:;>'fm. 

. n. j 
$' . . · r ............ :J :'...,,· ,,, .. ·,.': ~"', , • ··." .... ~ ~ı'l~.·.,.-., 

• Bahtiyar isminde bir kadın Sul· 
tanahmette §arap fçtlğl bir meyhane· 
den blrnz da rakı fateml§, meyhaneci 
vermeyince ndamcağ"ızın üzerine atı· 
\arak döğmcğo başlamı§tır. Bahtiyar 
yakalanarak adliyeye verllmJ§ \'C diln 
birinci sulh cezn htlklml tarafından 
sorgusu yapılarak tevklt edllmi§tlr. 

• Sulto.nahmette tapu d:ılresinln ö· 
nilnde nnı.b:ısmdıı. uyumakta olan §O• 

Cör Salimin cebinde 150 lira bulunan 
cekeUnl çalan Remzi isminde bir hır 
sız Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesi tarafından te\'kl! olunmu, 
tur. 

• Anl,nrn caddesinde S.ılihın mat· 
baasından hunıfat çaldığı ld lla rdllen 
Par!: d~ tevkif edilmiştir. 

• B:ırl l>onsolosumuz lsmnll Hakkı 
Oktay reCı!m~ııa beraber bu sab:ıbkl 
t mplon c'ı;•presilc ttnlyadan ~ehrlml 
zo gclınl tir 

• Zonguldaktan kömUr yLildU olarak 
llmıınımmı grlmci<tc olan Emın l•ap 
tanın l l:ıresındekl ı;o tonluk Aliş mo· 
t!Jrıl A;'.:ı; -ı ıçıldarındıı geçen ki Cırtı· 

nada " tmı, 6 ki. ıll'ı: ınOı ette batı 
lturt:ı rıl'll''!lır. 

Milli pıyangonun 7 ağusto ke. 
ııidesi dlin Fenerbahçc stadında 
ka1abalık bir halk kütlesi önünde 
mera.simle yapılmıştır· 

Merasime Şehir Bandosunun çal. 
dığı 1stikliıl Marşı ile başlanm~ bu
nu müteakip Milli Piyango idare 
heyeti reisi Nihat Ali Üçüncü kür· 
sUye gelerek halkın Milli Piyango
ya karşı gösterdiği alaka ,.e rağ_ 
bete teşckkur etmış \'C sözlerine 
§Öyle devam ctmıı;tir: 
"Unutmayınız kı bir Milli Pi. 

yango bileti nlırken sadece sizi da
ha. çok refaha götürecek bir ser· 
vet kazanmak ilıtimnlini duşUnmU
yorsunuz. Aynı zamandn lın\•a 

kuvvetlerimiz: için de mühim bir 
ynrdrmda bulunuyorsunuz. Sizin f. 
çin t:ı.lıh kuşu \'atan için tayyare. 
dir. Eğer sizin bir liranız \'eyahut 
iki liraııız mukabilinde servet sa
hibi olınanız bir ihtimalse, piyan
go vasıtasile hava kuvvetlerine ya
pılan yardım bir ihtimal değil bir 
katiyettir \'C bir hakikattir. 

Bu itibarla Milli Piyango ifade. 
sinin terkibini ikiye ayırmak ıa.. 
zımdır. Bir biletin kazanma ihti
mali (piyango) dur· lt'a.kat \"atana 
yapılan hizmet (milli) dir. Onun 
için buna. Milli Piyango ismi ve· 
rilmiıJUr.,, Ve sözlerine hepinize 
bu yeni çekilişte en iyi talihler di
lerim. Toplardaki numaralar cebi. 
nizdekl biletlerin numnrası olsun 
diyerek nihayet vermiştir. 

Bunu mUteakip numaraların çc. 
kilmcsine başlanmıştır. 
(40.000) lira kazanan bilet Edirne 
ve Ankarada, (10-000) lira kaza
nan bilet İstanbul, ( 4-000) lira lz· 
mit, İstanbul, Ünye. Merzüon, 
(2-000) lira Bursa. Zile-, Lapseki, 
lzmir ve lııtanbulCln sa.lılmı tır. 

40,000 lira · 
102033 

1 O bin lira kazanan 
49931 

4000 lira kazananlar 
3768 - 43689 
2000 lira kazanan 

131443 • 58910 - 45055 
100 lira kazanan 

numaralar 
Sonlan 524 ile biten bütün nu

maralar ytlzer lira alacaklardır. 

8 lira kazananla r 
Sonları {13) ile nihayetlenen 

bütün numaralat' sekiz lıra kazan· 
rnı5lardır. 

Uç lira kazananlar 
Sonları C 4) ile nihayetlenen 

bütün biletler üç lira alacaklardır. 
iki lira ka2~ananlar 

Son1an (0) ile n!hayetlenen bil· 
tün numaralar ikişer lira alacaktır. 

Bin lira kazananlar 
:!921 l 1 f.88.JS rıın ı 8(i918 
3-1575 l ii2709 39290 1:11708 

J:t6011 110157 1014-0 42GS1 
56992 1 J.)11 ı 3.'.i896 5993 
3(i81G 103636 

J863.)5 129725 ıs.;nG 86620 
39439 78691 S80i!> 1849i3 

1 382ı:l:\ li!l386 f.SlöO 3188 
MOlf) 96865 78471 159:;31 

l llOl ;) ısu.cuıo 19Gl fi 124874 
13US!IH 39931 

Sayfa kenarı 
kırpan gazeteler 
Gene eski hacimlerine 
dönecek ve dört sayfa 

çıl:::.c:ıklar 

Gazete sayfaları lıakkmda Koordl· 
nasyon heyetinin yeni knrarı dOn res· 
mı gazetede ne§rolunmuştur. Karar-
name audur: , 

l - Gazete sayfalannm 4·7·940 
tarih ve 2/13870 numaralı kararnamo 
ile meriyct me\'kilne ltonulan 35 sa· 
yılı Koordinasyon heyeti kararmm 
ne§ri tarihi olan 10 temmuz 1940 taki 
cb'ndı hiçbir ııuretle tebdll oluna· 
maz. 

2 - 35 numaralı Jrnrıırın birinci 
mo.ddcalnln a ve b parngra!larındaki 
bUkUmler gazete s:ıyfalarımn 10 tem· 
muz 1940 taılhlndekl eb'adın:ı. göre 
tatbik olunur. Bu tarihten BOnro. aay
fn ebadını dcğı~tlrcn gnzeteierin bu 4fi 
numaralı kararın ne~ri taı ihınden iti· 
baren ıı.zaml iki gUn zarfında cııkl 
ııayfa ebadına irca edilmeleri mecbu· 
r1dlr. 

3 - lO U-nımuz 1010 tıın sonra ye· 
nlden lnll:ıara baıılıyan (;'azetcler kul· 
landıltlan lt:\ğıttan teknllt icaplara 
göre nznmt randım:ı.nı temln edecelt 
ebada uyma.ğa ve sayfa adetlerini de 
85 numaralı karar hUkUmlcrlne tevcı
kan bu ebnda göre te3plt eylcmeğe 
mecburdurl:ır. Fazın s:ı.yfa çıkarmak 

rnaksadHe ebadı kUçUltmek içln kıil;'lt 
kenarlarının kcsllmcsl memnudur. 

Tekaüt kanunu 
Bir maddenin 

dcğiştirilme:.;i için 
layiha ha.zırlandı 

Ankara, 8 - Askeri ve müll:I tc· 
kaUt kanununun 61 inci maddesinin 
tadili için meclllıc bir 11yılı:ı veril· 
ml§tlr. Madde §U §<'kilde değl~tlrlle· 
ccktır: 

"TckaUt snndıt\"ı tc~kUA.tı olmıyan 
ınuthak blıtçell dairelerle huırnst fd:ı· 
relerden \'C mülga ~chremanetlerlle 
lstanbul meclisi idare.sinden ve Anka· 
ra belediyesinden m:ın!j alar memur 
ve munllimlcrdcn umumt muvazeneye 
dahil hlzmrtll'rC VC'~n Wtl\11Xll mU\":L• 
~neden bu \darclere ve ynhul bu da• 
lrclerln blrinden diğl'rine ııaltll memu· 
riyet etmiş ve edeceklerın en elcc bu 
muvazene ve id.ırelrrde geçen hizmet· 
leri tekaüt lrnnunlnrınd:ı derpl.:ı cdi· 
len hizmet milddetterfnin hesabında 
sayılır \'e bunların telmUt \C yetim 
aylıkları son bulundul>lan idare büt· 
çeslndcn \'erilir ... 

----o-

Vali matbuat erkanına 
bir ziyafet verdi 

Vali ve beledıye reisi Doktor 
Lfıtfi Kırdar, dün nkşaır. matbu.. 
at erkanına. Ta!rnim belediye ga
zinosunda bir akşam yemeği ver 
miştir. 

Gazinonun Ust salonwıdaki İs
tanbul b~lediyesinin dört sene
lik faaliyetini belirten maketler 
matbuat erkanına izah olunmu§· 
tur. 

İstanbul belediye işleri ve 
§ehrin planı hakkında yurdda§" 
ları alakalandırmak düşüncesile 
verilen bu akşam yemeğintle 
§ehir İ§leri ve muhtelif beledi 
meselelere dair muharrirlerle 
uzun bir hasbihal yapan Doktor 
Lütfi 1\rrdnr. dört senelik faa
liyet ve gelecrk seneler için 
programlaı:ınıış mesaınm umu. 
mi hntları hnklunda gazetecileri 1 
tenvir etmiı:ıtır. j 

Çuval geti~en vapur 
karaya oturdu 

Doğru~ 

Değil mi} -



..., 
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1 Yazan: :JCadicca~ J<a/lı 

-va 

dar paçalarını dizlere kadar 
· sıkıyordu; kundura.İarm sağ ve 

solları bu çizmelere birer kop
ça ile tutturulmu§tu. 

Bu adamların hep11i de meşin 
kılıflı ve ağızdan dolmR tüfek -
!erini omuzlarına vurmuşlar, 
yahut kuca.kla.nııa almışlardı. 
Bellerini gümüş dilli ince kayış 
kemerler ıııkmı~; sapları gü
müş savatır birer kama kemer-

- l - 1812 senesinin bir eylül gü- !erin sol taraflarmd& sallanıyor-
~ atb • . • Ld~n nü bu yollardan sekiz on kadar du. 
~~ -~arın yamaçlarını atlı iniyordu. Hepsi de ba§la- Yol bu.an. dimdik oluyor; a.t-
~~· ~a.r &isleri bUrü- rma kısa, kara ve bol tüylU lılarm ba.zılan birbirlerine tu
>ıı.: ~ Cl.ni ve Tamora dağ- kalpaklar geçirmİ§lerdi. Arka- tunuyorla.rdı. 
hl.._ ~~l.rnı Ust.ünde yükseli- larına, bele kadar sım sıkı, Bunlar Gürci!tan akmmdan 
~~ ı..:~"~ıann dibinden belden 3.§ağısı kırmalı ve ~oha dönen dağlılardı. Terkilerinde • 
~ ~ seslere ril!:~rm dedikleri birer kaftan giymiı· ki torbalar. çohalarmm ıişkin 
~~U. tıl~aki oğultuıfü ka.· lerdi. Bazıları ,göğüslerini aç· c:epleri ki.rlt olduklarmı anlatı· 
~ '"e Sagaa dipsiz. bir de- mışlardı; dik yakalı pamuklu yordu. 
)tıf'11.kı Solda gökleri delen J'elekleri görünüyordu; bunlara Bir köşe başında. bir dere 
~ \t\>ıo ~Vardı. Daracık bir Güçgct diyorlardı; kollarını kenarında, bir §elale dibinde 
~' ~~kıvrıla uzalıyor; a- kolay w serbest bulundurmak 

1 

yolculardan birka1;1 ayrılıyor; 
•llh.~0\·d 1ıcı..n dağa., uzun n- için koltuklllnnm altları dikiş - di,feTlori yollarıM. devam edi-
~ cı~ e:tnd~n. köprüler ya- sizdi. Haf1f ve meşin çimıclcr yorlardı. 

ugu &örülüyordu. 1 ince ve derli toplu şalvuların Dağla.rm yamaçlarını Mran 

ır..-:. 

bulutların altma inildi; çok 
geçmeden bir kişi kaldı; o da 
yalnızhğmı unutmak için yanık 
bir türkü söylemiye b~ladı. 
Birdenbire arkasında bir avıtk 
sesi duydu; elini tüfeğinin • te
tiğine götürerek geri döndü; 
lakin gergin ve ~atık ka§ları 
gevşedi: çünkü gelen adam da 
kımdisi gibi bir dağlıdan ba~ka
~t dt"ğildi; 8elamlaştılar. Birin
cisi ikinciye sordu: 

- Mun kisıııa? (1) 
- ZıtiMa... (2) 
Avar dilinde "sh:., yoktur; 

herkeee. ne kadar farklı bir se
viyede bulunursa bulunsun. he
nüz tanıeılmı§ olsa bile "sen,. 
diye söylenir. 

Birkaç kelime konuştular; 

ikinci adamm da aktndAn dön
düğü, yara.h olduğu ıçm son 
kafile aruında kaldığı anlaşıl

dı. 

( 1) - ~en ncrclisirı1 
(Z) - Zai'li. 

Tanıştılar: 

Birincisi Hunzak'da 7..ai kö
yünden Hitinav Ma.homattı; 

(*) şelalenin iislündeki düz ve 
taşlık yerde oturuyordu; Hun -
7.ak hanlarmın adamlarındandı; 
kansı I•'adimat Uma hanın iki 
çocuğuna süt vermişti; bunun 
için Os-man ı/c Ahmat adındaki 
kendi çocukları Hanın Nusal ve 
Omar adındaki oğullarile süt 
kardeşi olmuşlardı. Ahmet. süt 
ar. geldiğinden kiiçlik yaşta öl -
müştü; lakin babası onun ölü -
mlinün bu yüzden olduğuna i
n.anmıyordu: Allah öyle iste· 
mişti. Karısı Fadimatin y.eni
den gebe olduğunu öğrendiği 
zaman Uma Hanın karısı Bahu 
fümımın da gebe kaldığını duy
muş. sevinmişti. Çünkü Fadi
mat gene Hanın çocuğunu em
zirmeye gidecek, saraydan bol 
bol buğday, bal. yağ ve paca 
gclt'Cekti. Ahmat'm öliimü Fa -

( "' ) KiiÇiik Mclımcd 

! 

Lomlra, il (A·A·) - Amerikan 
efltarJ ıımumlyeıünin. süratlc iııki -
~ı ve .bunun neticesi olara'k JB.lı
nan tedbirler lngili.z nııı.tbua.tmm 
alakasını uyandJrmŞJr. 

VaşİngtonBan tıildirildiğinc liÖrt!, 
Sommcr V..cls general !PenQıbıghı 
1ngiltereye dli t.orplto mu.bribi 
gönderilmesi lhak.ktndaki tıeklifinl 
dikkate vayan .Oulduğunu ma.thuat 
mümessillerine .söylemiştir· 

MalUmdur ki, Summcr 'Vcls, ge
çen nylardıı. yaptığı Avrupa seya
hatinden sonra bu mesele haidmı
da en ziyade salilı.iyetle "mUtall!ll 
beyan edebilecek mümtaz gahsi • 
~en iri olmoŞtur· 

Ruzveltin bütün Amerika ara -
zisi iizerinde yeni tedbirler Rltn 
ımıısmı ve geııit} mikyasta "'tahki
kat yapılma.sını emretmesi, Bir
leşik Amerika devletlerinin bqin
cl kol mensupları tarafından g&. 
terilen faaliyetin mcmlelrnt emni
yeti için 'Jle 'derece büyük bir teh
like teo)til cUiğini kavnumı bulun 
duğunu göst:emıektedir. 

Bazı ifpat, düpıan ajanl&rmm 
Amerikan milli -müdafaa 'Prqgt'a.· 
mmı, sabotaj ha.re.ketleri ile boz
mağa te§&bbüs .ettiklerini .me>üa
nll çıkarmıştır. 
Diğer taraftan, menşel~ri itiba

rile .Alman olan ve büyük Ameri
kan vapurların.da çalışan tay.fanm 
yüzde otuz beşini teekil eden .A -
merika bdır.iyelileri hakltmda da 
cPUlı tahkikat yapılması emredil
mtştir. 

Birloşilc .Ainerika devletlerl la. 
lalarının cenubi Amerlkaya 88\1d 
hnlinde bu miirettebı.tm, hükumeti 
ciddi bir ::ınf.6ele .karp5mda brnı.k
mut ihtimali \'ardır· 

Bundan 1>nşka mihver devletle • 
ıinin Birleefk devletlere yüksek 
kir bırakıcı ticari muameleler va
adederek nüfuzlu ve muteber l&h
siyeUor arasında da bir.Oeıinci kol 
yaratmak için tCGebbU!ılcrde bu
lunacakları da %8nnedilmekltclir· 

.Amerika ayanr hariciye encü
meni re.isi Shcppa.rd, bu hu.su11ta 
ounlart söylemiştir: 
"- Fikrimce Almllillar, Ame

rikaya da taarruza. teuobbilıı ede
ceklordir·,, 

dimatın yüreğinde büyük bir 
yara açtığı için: 

- Artık kimseye süt vere
mem; bu yavrumu da öldüre
mem! 

Demişti ama Hitlı1av . 1aho
mat böyle şeylere kulak asan 
cinsinden değildi. Bir kadın bu 
sözleri söyliyebilir miydi? O
nun vazifesi kocasının bütün 
arı:ularma boyun eğmekten i
baretti; ilk ders olarak kadının 
ağzına elinin tersilc vurmu.s, 
kan içinde bırakmıştı. 

öteki adamın adı ArslS\ndı: 
Gehi köyündendi. Söz arasında 
Mahomatin bir yolcu beklediği
ni öğrendiği zaman kendi karı
sının da ayni vaziyette bulun
duğunu hissettirdi. Korkulu 
dağlarda, çıplak kayaların her 
an yuvarlanıp kapatması ihti
mali olan dar bo~azlarda iler
liyorlardı ; belki de bu korkunç 
dekor onları birbirlerine daha 
çabuk yaklaştınyordu. Arslan : 

(Devamı ·cır) 
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Casusluk ve 
hiyanet Başvekil 

An\."l\m, ıı - 1632 l!:>)lll n~kcrl : Harici ahval ve hAdisat • 
kanunu ilo TUrk ceza kAnunlınUD 

Afrikada harp 
şiddetleniyor 

memlekete hlyanet ve casu~luk )a• ' hakkında izahat verdi 
panlara alt olan maddeleri ıı.ra•ındı. , 
bir Ahenk lemlnl iı;;tn b r 11,}"ıha ha· • 
zırlanmı~ Mtcll!IC '\'crılmlşlir. Adllytı : HÜ k Ü metin 

<Bat tarafı 1 incide) 
ordumuı d~mana ciddi zayiat verdi· 

' rerek geıi tekllmiıtlr. DUıman Uç 

~cUroenlnde gôrUşülmckted r. Mem· 
lekete hlyanet ve caı;usluk ynp11nlara 
k&r§ı cezalar ııl<ldPllendlrllmlş ve n· • 
ğır hapilleıı ölUm cezaııma k:ıdar ye ' 
nl hllkUmler konmU§tur. 

tank zayi etmfıtır. Zayiatımız •m· 
, mfyet.alzdlr. 

izahati tasvip 

olundu 

' e AfO!ltoaı aabahı piyade, topçu zırh-
• lı otomobillerden mUrekkep dUıman 

kUTVf'tleri Oduvelnayı i§gal etmiııler· 
: dlr. KU~Uk bir motorize Svmall hecin 

• Cenubl Rodezyadnn gel'n kıta· 
atm Uk kattlul dUn lngiltereye va· ' 
1111 olm~tar. M.tz.kOr kıtaat lııkoçya· 

• ıUvart mU!rezeli hiç bir zayiat verme· 
den dU,manı taclı etınlıtir. 

da kUçUk bir Umana l.hrııç edilmiıtır. , Ankara, 7 (A.A..) - C. H. 
Etradm ek.serisi yirmi ıle otuz yaş , Partisi Meclis Grupu bueün : 
ara.smdadrr. ' (1 • 8. 1940) saat 11 de reis' 

vekili Trabzon Mebusu Hasan Tapulama layihası ' Saka'nın reisliğinde toplandı. ' 
: Ruznamede orta t2hsil imti. • 

esaslar 1 hanlarının netayicine dair evvel.~ 
ce Bingöl Mebusu Feridun Fik. • 

Mu .. nferı·d hakim· ri tarafından veriJmi~ bir takrir 
mevcuttu. Bu takrire ait Maarif: 

karaarile tapulama ' Vekilinin cenbı dinlenmeden• 
nasıl elacak? evvel muhterem Başvekil Dr. 

Refik Saydam aon içtimadan be.: 
' ri cereyan eden harici ahval ve 
' hadisat haıkkmda izahat vermek 

Ankara, 8 - Hükfunetin l\1ec-
1ise verdiği tapulama kanun lcL 
yiha.sı esaslarına göre, bu ka
nunla tayin olunacak hususlar 
milnferid hakimin vereceği ka· 
rarlarla yapılacaktır. Hakimin 
maiyetinde hıikim namzedleri, · 
tapu ve kadastro memuru kitib , 
ve fen memuru bulunacaktır • 
Hakimin emrine o yerin bekçisi · 
ile bir veya müteaddid jandar • • 

, 
üzere kürsüye geldi. Muhtertm , 
Ba~vekifünizin harict hadiselere ~ 
dair toplu ve sarih irahatını mü. , 
teakıp temas ettikleri muhtelif 

. 
ma veya. polis verileoektir. • 

meseleler hakkında söz alan bir., 
yok hatiplerin beyanatı dinlen.' 
dikten ve sordukları ıuaJlere 
icabcden cevaplar Ba1vekil ta. 
rafından verildikten sonra hiL , 
kumetin izahatı umumi ~yetçe 
ittifakla tasvip olunarak saat 13 
buçukta celseye nihayet verildi. , HA.kim, gayri menkul tir.erin. : 

deki ve kanuneJlı tapuya kaydn1ı 
ikti7..a. eden bilfunum hak ve sa- - - ,,. - "' ... 

Ilhiyetleıi tesbit. bunları tahdid Cehennemı·n kapısı 
Ye ibunla.rı yeni kiltüklere te6Cili 
emreyllyecektir. Ha.kim, bir ye:r (S., t&nLı ı nclde) 
hakkında. müteaddid eenedle<• Parola ıudur: 
ibraz olunduğu takdirde bunla: ''Gitmek niyetinde değiliz. Bu -
rm hangisinin muteber ve sahih radayn ve burada kalacağız .. , 
esasa. mil.sterud olduğunu takdir ~kerter, zabitler ,.e yardrr:t"t 
ederek birini kabul ve diğerleri- kadm kolorduııuna menaup Uni!or
nin iptaline karar verebilecektir. ~lı kadmlar mağa.za.lıu·a giderek 

Odun ve kömüre azami 
fiyat konacak 

Belediye iktısat mUdilrlüğü 
!stanbulda mevcut odun ve k~ 
mür d~polarmdaki stokları te6.. 
bit etmek t.izere tetkiklere baş -
lamıştır. lki gün içinde stoklar 
hazırlanarak fiyat murakabe 
komisyonnuna. bildirilecektir. Bu 
na göre bu ma.ddelerin azam1 
satış fiya.tları tesbit olunacak -
ttr. 

(Ba.ştaratı 3 tıncü tayfada) 
bu hıı.vadl!ıl okuduğllmu7. zaman 
sevinmemize imkan yoktur· 

DUnyanm bu felaketli zamanla -
nnda. mcmlekctfml7.de de ha,,nl o -
lan yeni nzlyetıcr ,·ardır· Yalnız 

zelzele ,.e neticesi değil bir çok 
erkf'k vataodatlanmwn askeri ,·a
rJf clf!rlni görmek ı~ın l5lerl b:ısın
dan zaman zaman uzakıa.,tıklan 

ve ailede erkt-.k yoklulunn tamam
lamak için !;.ahtıan kadınlann sayı

sı arttı'" bugünlerde yalnız uzav
lan sakat ölen ebc,·eynln değil, ha.
blLST uzakta nna!ıı ı, hafômda. olan 
~oklan da himayl'l edecek ıı;cnı, 
bir organ1T..a11.rona ihtiyaç 'ardır 

Fakat ~eni", ~iimullU orı:;ani1.a..11yon 
törle dursun yurdun başka yer
lerinde de değil, en mrı1rnl '!Chlr -
lerinılcn bJrl olan İ!ıtanbal şehrin -
de bile ı, kanunundaki ~:nahate 

raimoo .heniiz hirtok ni1.amnan1r. -
ler tanzim 'c tasdik ~ılilmcdl~ i-

gUnlük alroverlşlerini yapmakta ve 
bol zamanlarında 11okaklarda ve 
eğlence yerlerinde dolaşm&ktadır
lar. 

Bir kumar 
kahvesi kapatıldı 
Zabıta dün Tophanede kumarhane 

ıekllnde fıleWen bir kahveyi bum11 
ve dört kumarban cUnnU tneDhut ha· 
llıade yakalamI§lır. Basılan kahve, 
Tophanede berberler eokağmda 6 nu· 
maralı Şevket ve Kör Aliye alt kahve 
dlr. Memurlar muhtelit ıekllde teb
dili kıyafet ederek kahveye mU,tert 
§eklinde oturmu~lar ve dört kumar· 
baz para he!labı rörUrlerken birden· 
bire yerlerinden tırlıyarak önlerinde· 
ki paralan, lakambil kAğıtlannı ve 
plAkayı almıılardır. Dört auçlu me· 
murlara karıı da gelmek üıteml~ler!le 
de hep.sl yapalanarak karakola ve o· 
radan da kahve aahlpleri ile beraber 
Beyoğlu cürnıUmeıhut muhakemesine 
\'erllmlşlerdir. 'Muhakeme neticesin· 
de kahve ıahlbi Şevket bu itte ııuçu 
görülmiyerek beraat etmiı, ,erik! Kör 
Ali 63 lira para cezuı ile 2 ~n hap· 
ııe mahkOm olmu§tur. Tallt Dur, 
M.uııtata' Akar, Osman Ta§delen ,., 
Artın l.simlerlnde olan dört kumar-, 
baz da Uçcr Urıı para cer.aıma mah· 
kOm edllm~lerdir. Kahve mUlıllrlen· 

mlştlr. 

Ressam 
Mithat öldü 

çin ~klan konımnnın en birinci ( r.~<1 ınrarı 1 iıı<'iıll') 
,ekli olan !;n<:Uk ;) nrnlarının, tl'I - ahdcml ne kadar ııız.lan.u yr.ridir. 
kUdar n Cibslidcld lnhi'lttr tütiin Eu kıymetli Tilrk ı:enci 1927.de 
ve sigara. lahrikalarından ha.ka Akademinin resim şubrslndcn bi
hfthir yerele mr' eı:t. olm:ı.dıf,'1111 e· rlncilikle Frnn~ayn ~ndcrilmlıı. 
11efle ~örüyoruz. llltblr fabrika orada dekorasyon işlerinde büyiik 
buna mecbur tutulmuyor. \ 'c sc - muvaffakı~·etlP. çahRmıı:ıtı. A vde
hlr bunu dii~ilnerrl• hiç lılN:P.y ,·ap- tinde akndemidı:> te1.~·lnnt ~ubc
mıyor. Diz Ortaköy ~ibl J\ao;ımıla- sınde afiş kısmınm muallimi ol
ta ve llh· ı;:lhi··· ckm('j~ini Anraı. muştu. Sırn:ıt Aleminin \'e Aİl<'l!'Iİnin 
alm t.crfle kazanan kadmlarm kc- kederlerine biitün icıtirak eder ve 
sif olduP! hlthlr fıılırlkıı. huM taziyctlerimizi bildirirb;. 
mecbur tutulmuyor 'e st'hir clP.lm- Cl'n ıesl bug11n Jıaat nn 11.ıtıde. 
no d~ünüp hiı;blr ry ~·:ııunıyor· Fran.sız hutııncsindtn kaldırılacnk, 

Ve hltlm Ort:ıl.öy, K:ısımıı:ı":ı , c narnu:ı Tcş,•lkiye cnmlinde kılındık· 
Hh· gibi·· ekmeğini nncak alnının tan ıınnra Fulköy mczarlığm:ı defne· 

1 dlleceklır. 
t.erllc kazanan kııdınlanıı lo<'l§ir o. Güzel .aanıı.tır.r rıkademlsl kendisini 
duğu semllerrlc onl:ınn çorııldarını tanıyania;uı, tıılcb,.lerlnın. akademi 
barmdırncak :nırtl:ın.n ntılacnğrnı hocalıırmın mer11..!lmde bulunmııları· 
Umtt edip a~ılmıı..:;ını mU tacclen nı rica dmtktt.dlr. 
beklediğimiz bu;::ünlr.rd<-, 7t-17cle 
ff!likotino u~rnmış mmnleket ço -
Cllklarmm bile lıeııih: e~~lı bir e
ktlde himaye ıiirmcJ;finl !Siren -
mt>k bl7j l'Clt tnti tet•s..,ı r etti· \' e 
"bu memle.kettc, mr.mlek<'tin <!n 
l;!Uyiik ıııcn etinin ho~·tc h:ıkını.,nlılı. 
ytızilnden hn.raıı oldu~ınu clnh:ı nı

k:ıdar 7.amaıı !<.f'yrccleceğiı. !' nu 
ıncmlrkctte rocu~ın kı~ mt't 'I' f>

hC'mmlyetf nP. uman hakkile an -
l:ı.~ılııoak ~,. dl,,·c soıın~ 1.1nn kcnıli -
mld menede.nılyoru1.· 

tiuat Deni!' 

Sokaklardan toplanan 
kadınlar 

Ahl~k 7.abıta~ı memurlan erhrin 
htr taraCında aıkı kontrollere de\'l! m 
etmc'klcdirler. Dün hece rr.uhttl!C 
l!! mllerdt tenhıı. 11okAk aralarmd:ı tr· 
kekleri,. bitimsiz \•ıtr.iyetıerdıo ~ ka· 
dın cUrmümeıhul halınde yakalanmış 

''e bu l!&hah mu y•n•ye l!!•\'Kl'dılml~· 

l•rdır BurıJ'\rdan l'k~crl~ınln h:ıstıı.lık 
lı (llrtu~ı anJ;ı.:ılmı:. ha.ııtancyt ıev · 
kolunmU§l&rcin'. 

BAYFANIN BOlUBARDIMANI 
Londn, 7 (A·A·) - İngiliz ha

va nezareti tebJiği: 
Fil~tin: Dil!'lmıut tayyarecileri, 

altt ağustosta sabahleyin Hayfa U. 
zerine bombalar atm1şla~a. da hep_ 
si dcni7.e ve çöle dtife-rck hiç bir 
h-.,ar yapmam~lardır. Şehir üze
rine hiç bir bomba düşmemi11tir. 
Sivil halktan telefat onu bulma· 
m~tır. 

Tayyare dafi bataryaları !lliratle 
harekete geçerek dli§mıı.n tayya. 
relerine şiddetli atet açmışlardrr. 

Garp çölü: Dü~ma.nm bazı hare-. 
btleri haber verilme-ktedir· Bun_ 
dan başka her şey sükünct içinde
dir- Sudım ve Kcnyada işara de
ğer bir liidlıııe olmamıştır· 
SO~IALI HARJi;KATT HAKKINDA 

TAFSiLAT 
Lo11dra, 7 ( A. A..) - lngiliz 

ıomalisindeki İtalyan harekatı· 
na. ait askeri mahafilden öğreni. 
len mütemmim malumata göre, 
Hargesa'ya yütiimekte olan İtal
yan merkez kolunun toplar Ye 
hücum arabalariyle takviye e • 
dilmiş iki müstemleke Jivasın -
dan ya.ni altı ile yedi bin ki i . 
den ibaret olduğu zanedilmek
tedir. 

Gargara ve Adweina. ii1..erine 
teveccüh eden diğer iki kol 
hakmda hiçbir tafsilat almam&· 
mıştır. Bu şehirler Bcrbera-<lan 
ta.hmfoen 90 mil mesafededirler. 
Aync zamanda. bu şehirler Ber
bera.'ya giden ve arabaların ye
gane kullanılabileceği boyun 
noktunndan · geçen iki yolun 
bqlangacmda bulunmaktadır· 
Iar. 

ltalyan kuvvetlerine karşı 
lusm.en motorize Somali Hecin 
süvari krtalan ve bazr "Kings 
Af rican Rifles" cüzütaınları ve 
bazı küçük cüzütamlar bulun
maktadır. Berbera Som.alisinin 
yegi.ne kabili istimal limanı ol. 
ması dolayısiyle en mühim a.s
kert hedeftir. 

MISIR İSTtLA ED1I..MEK 
ŞÖYLE DURsu.s ... 

Kahire, 7 ( A.A.) - Mısır'm 
Libya taraf mdan istilası hak -
kında çıkan haberler münasebe
tiyle aşağıdaki resmi beyanna
me neşredilmiştir: 
"Hududda tam sükunet vardır. 

Mısır topraklarında haJihazm:la 
bulunmakta olan İtalyan subay
ları sadece bir general ve 818 
subay ve erattan ibarettir. Bun· 
larm heJı6i de esirdir." 

iTAI.\.'A~"J,ARIX TAARRUZ 
KARARI NEDEX l'E&tT,Dt 
Kahire, 1 ( A.A.) - Röyter: 
Burada. zannedildiğine naza

ran, İngiliz donanma.sının te.. 
yakkuzzu, Romanın Habe1'İStan 
ve Trablw;garpte derhal müşte
rek bir taarruza geçmek kararı· 
nı vermesine ~ebep olmuştur. 

İtalyanlar, bu mıntakalard:ıki 
ukert tesisatları idame ettimek 
kin maruz kaldıkları müşkUl1i.tı 
a;.,lamışlar ve İngiliz ablukası 
dola vısile •deniza~ın kuvvetleri 
T.ayıflamadan taaru7.a geçmek 
kararını vermişlerdir. 

Trablus~arpte her ne kndar 
bir milyonun dörtte biri kadar 
lt:ılyan nskcri varsa da bunun 
ancak ufak bir kısmı muh::ıreb.:?
de J..."Ullanılabilir. Bunun da se. 
bcbi ~usuz çöl mmtakalarında 
ilerlcm~k için li.izumundan çok 
fazla adamın nakliye \'C irtibat 
yollnrmı muhafaza etmesi la
zımdır. 

İng'iliz nakliye yollarının kr 
ı::altıhnış olması muharebe kabi
ilyetini haiz bir çok kimseleri 
bu vıızifeden azade kılacağın· 
dan düşman ilerledikçe !nn'iliz· 
lerin \'a.zh·eti ~elfı.h bulacaktır. . ' 
nt' ı't'K ntr: :all\'\'ASTA ntR 

KhK.\Ç H.\r.EKTI n~şımüsti 
l.oııt!m. 7 ( \. \.) - P.öyttr: 

Rb: tcnn 11.•kerl muharriri diyor ki: 
ilk hııkı•ta ln;:lll7. ııom11llslnl ist!IA 

,,ıjen 1t11.lyan kU\"\•e.tlıerlnln ııtrate; k 
bir taikiyctl oldu~'U zanncdılır. 

Frıınsu: bo:ı:ı;-unundıın so:ır11. hu 
m,.mlek"t tecrit ~dllmi~ ,., li~ tarııf· 

tan İtalya!\ topraklarlyle ihıı.ta e~ll· 
mi: bir vuiyettedlr. Dorduncti tara.l· 

Faizci bir profesor Dobruca ve 
Transilvanya 

meselesi 

Fihit faizle para 
verdiği iddiasile 

yakalandı 
Rum1 nıhııatla. taizcUik yapan uld 

prote!l6rlerden kimyager lif.dl Falldn 
yilk~k !alzle para verdl~l öğrenll· 

mit ve dUn •rapu dairiıaiııde faizle 
para verdJgi Tevfik fsmlnde biri ile 
hesapla.§ırken memurlar cUrmUmeşhut 
halinde yakal3tnışlardır. Faik elinde 
bulunan Sarı bir df'fterl yırtmak Jste· 
ınl§, takat memurlar buna meydan 
vermlyerek defteri almıl'ı:ırdır. Det· 
ter tetkik edilince Falkin yllzdc 20·2~ 
talzle para verdiği anıa:ıımı~tır. Hak· 
kmda tahkikat yapılmaktadır. 

ta be Aden kör!et.i vardır. Buradl\ da 
ltalyıuılar ancak denir.altıları ve tay
yarelerle faal!yet gösterebilirler. A· 
denden Berberaya 1nglllz takviye ltı· 
taatı gönderilmesine karar verildiği 
takdirde 1t.aıyanların buna mani ola· 
bllrnelcrl §Uphelldlr. Şarki Afrlkar!a.ld 
ltalynn km-veUerl 30.000 beyaz ırktan 
olmıtk üzere tahminen 15:\.000 kişiye 
baliğ olmalctaclır. Somaliyi l•tllı\ el· 
meğe baolryan lt.alyan kuvvetleri a
detçe faiktir. Bu kuvvetlerin bir mu
vatfaklyet btihsal ettikleri takdirde 
birleşecekleri ııtıphe.ııf?.di r. 

ln~iliz Somallsl mtir!afilerinln du,. 
nmnın ilerlemesine mani olmak için 
~imdiden tıç kol gönd,.rmelctcnıı,. hA· 
dlselerln gldi§lnl görmek için hııMc· 
meler! muhlemeldır. Bu derece vah~l 
ve iz.ııfz: bir memleketin mUda!aıunnda 
eaM, harekettir. llerlemek için ltal· 
yanlar Habc§IBtıından uzaklaştıkça 

bu hıueket !ngHlzlerln Jehlnc olacak
tır. 

Orta şark lnglhz kuv,·ctıeri kıırıtr
glhmın ltaret ettl~lne göre, belki t. 
talyanlnr §lmlllt Atrlkada b\lyUk mlk· 
yasta bir kı.skaç harekeUne karar 
'\"ermişlerdir. Trablmı Garpta İ•kcn
derlyeyr. giden yol boyunca da .Ağua· 
tos ayı böyle bir hart"kcti kolayl~tır
mak Jçin çok '-!ıc&k bir ayı olmaııma 
rağmen lta.lyanlıum hUcuma geçme· 
teri beklenmektl'dir. Man:al Grati&· 
nl'nln batka plAnlarınıı tevflkım ttıı.l· 
yanların ıarka dotru ilerlemek mec
buriyetinde ka.larak daha mUs3lt hava 
ııeralll bcklemelert imkAn dahlllndc· 
dir. Hu pl!nlıınn tatbiklnJrı. lnglll.z 
tilO!'!unu tamamlyle i§gal etmek mak
ndlyle muhtelif mmtakalarda tatbik 
edilecek Alman plOJıların& tekabül 
edeceğini tahmin etmek makul olur. 
MISIRA .RlR ıromm BEKLE»F,K 

J,.UIMDm 
1.ondra, 7 (A·A·) - İngiliz rRd

yoeunun bildlı:'diğ\ne nau.ran, Mı· 
sırda bulunan lngiliz kuvvetleri, 
düşman tarafından yapılabilecek 
bir istilaya kal"§l koyınak için lA. 
znngelen bUtün tedbirleri almıştır. 

Bu husus hakkında dün Kahirı>. 
de resmi bir beyanname nefredil
miştir. Bu beyannamede, garbl 
çöldeki ameliyatın ilk safhasınm 
bitm~ olduğu bildirilmektedir. 
Şark cephesi mmtaka.sı İngiliz kıta· 
atı tarafmdan işgal edilmiştir· Bu 
kıtaat adeden çok faik dilşmanla. 
muharebe etmcğc mecbur kalmış. 
trr. 
Düşmanın zayiatım saydıktan 

sonra beyanname, muvaffakıyetin 
İngiliz askerinin mükemmel olan 
maneviyatına Ye parlak evsafına 
medyun oldunduğunu söylemekte_ 
dir· Harekilt mıntakasında mütc 
madiyen devrtyelcr yapmış olan 
donanma vo ha\'a kuvvetlerinin 
milesslr harekatının da huna yar· 
drm ettiği ilave edilmektedir· 

İngiliz yiikRrk kumanda h<'Jctl. 
Libya hududunda btl"ük 1 talyan 
kuwetlcrinln tahşit cdilmekto ol. 
dui!ıınu öğrenmiştir. ltal\'anlarm 
İngilizlerden adeden on misli faz.. 
IR kuvvete malik olmadan taamız 
etml'ğP ce8arnt edemiyeceklerini 
tn~lir.lcr bilmektedir. 

Bcvaname şöyle nihayet bulmak
tadır: 

Pek yakında bir hücuma intizar 
~tmek laıımdır. F'akat İtalyanlar 
fncil!zleri gafil a\'hyamıyacaklar
dır. 
lTAL'l"AN BAŞKU:\IAl'liDANLıGI· 

NIN TEBlLtGl 
ttalyada hlr mahal, '1 (A.A.) -
!talyan orduları karıırglhınm 59 

numaralı tebliği: 
F~llolıtrımız UçtincU defa olarak 

Hayfa petrol depolarını bomb:ırdı· 
man etmlşlcrdlr. Benzin dtpolarında 
yangın ı;rkmış ve Ilınan tesi.ııatma ısa· 
bctler'.{aydedllmlştı,r. BUtUn tayyare· 
lerlmiZ Uıılerlne dönmüşlerdlr. 

ttınıada şayan bir membadan veri· 
len haberlere göre Haytanın ilk bom· 
bnrdımanı esnuında çıkan yangm bir 
kaç gün devam etml~Ur, İkinci bom· 
bardıman e.mumda tahrip edilen tas· 
fiyelıane "Şel., tasnyehanesfdlr. 

Şimali Atıikada "Sollum.,un cenu· 
bundaki düşman kampları ile lskende· 
rtye • MaU3& · 'Matruh demlryolu bom 
bardıman edilmiştir. 

Sunderl!nd tipindeki dört motörlU 
bir tnglll z tayyaresi Tobnık önünde 
avcı tayyarelerimiz tarafından dUşU· 
rUlmUııtllr. ÜçU 1.abit olmak Uzeıe !IC" 
klı: kl~lden ibaret olan mürettebatı 
Pslr edilml~Ur. 

Şarki Atrlkada Aden Te Berber& 
denl2 ve hava üsleri mUe.sslr surette 
bombardıman edllml§ ve bir dUşman 
t.s.yyaresl düşUrUlmUştılr. 

Romanya bir kısım 
arazinin terkine 

meyyal bulunuyor 
Sofya, 7 (A.A.) - Röytet L 

jansı bildiriyor: 
Bulgar makamatı ile Dobruca 

meıeltsi hakkında müzakereler 
yapmak üzere Sofyada kısa bir 
müddet kalmış olan Belgradın 
Romanya sefiri Kadera, görüı
mcleri hakkında raporunu vermek 
üzere Bükreşe avdet etmiştir. 

!yi haber alan mahafilde zan. 
nedildiğine göre, n. Kac.leranın 
ı;ey&hati üzerine vaziyette bir te. 
rakki kaydedilmiş bulunmakta. 
<lır. Romanyanın Bükrc~e bir mu. 
rahhas heyeti gönderilmesine mü. 
t('<lair reami davetinin yakında 
vaki olacağı da tahmin edilmek. 
tedir. 

Bulgarların, Dobruca ile Ro. 
manya arasındaki 1913 hududu. 
::-ıun yeniden vücuda getirilmesi 
için ısrar edecekleri ,de z.annolun. 
maktadır. 

Diğer taraftan, Sofyadan bildi. 
rildiğine göre, Romanya şarkta 
bazı mıntakaları muhafaza et'llek. 
te rHar etmektedir. Bundan ma.k. 
sat, Bulgaristana terkedilebile. 
cek mıntakalarda yapılmış olan 
i'ler ve ıslahata mukabil nakdi 
bir telafi elde etmektir. 
RUDAPEŞTEDJ<; Tl•~IASL.\R 

Budapcıte, 7 (A.A.) - Stefa. 
ni: Romanya elçisi B. Bossy bu. 
raya muvasalat etmiı ve garda 
gefaret cr1'anr ile hariciye neı:a. 
reti protokol müdür muavini ta. 
rafından kar§ıla.nmıştır. 

Bu akşam nCJredilen bir tebliğ. 
de Bossy'nin başvekil ile hariciye 
nazırını ziyaret ettiği bildiril. 
mektedir. · 

B. Bossy yarın Bükre;e hare. 
ket edecektir. Öğleden sonra Baş. 
vekilin reisliğinde bir nazırlar 
heyeti toplantısı yapılacaktır. . _ 

Haseki yangınında 
kast yok 

Tahkikat henüz 
tamamlanmı§ değildir 

EV\'elkl gC<'e Hueklde altı ah~ap 

evin yanmulle nP.tlcclPn,.n yııngm 

tAhklkatına adliyece devam edilmek· 
tcdlr. 

Rugilnkü Son Pnsta gaz,.t,.si yıın~ı· 
nm, b0§ olan Mıısta!anın evine girilip 
tutuşturulmak ıuretlle ko.ıU-n çıkanı· 

dıgTnm adliyece teııplt edildiğini yaz· 
mıpa. da bu haber adliye Lahk1katı 

yangınının ne ~ekilde çıktığnıı henüz 
aydınlatmış değildir. Evin algortuız 
oluşu da kaııılt ihtimalini u:altmakta· 
dır. 

'' Canhbahğa , , 
5 lira ceza! 

Plajlar ve bazı 
müesseseler hala tarifeyi 

tatbik etmiyorlarmı§ ! 
Yapılan §lk~yetıP.r {ı;ı:erln" bazı 

p!Ajlarda kabine ticrctlnden ba§ka o· 
!arak almma.kta olan gardrop parası· 
nın bundan ııonra alınmaması için be· 

·ı ~diye tarntmda n alAkadıırlara emir 
\"erilmiş tir. 

Bundan başka pl!j bilfe ve gazino· 
Iarmda hll&. yenl tarlCelcrln tatbik e· 
dilmediği ve reııınt tarifeler aııılma· 
dığı anıa11ıımış, kaymakamlara b•ı hu 
susta ıııkı kontroller yapmaları bildi· 
rllml~tlr. Bazı yerlerde de garııonla· 
rm müşterilerin merhametini celbedl· 
el a6zlerle ganıon paruını koparma· 
c-a ı;alı§tıkları görUlmUıı ve bu iıuııus· 
ta da tahkikata ba,ıanml§tır. İlk o· 
ıarak Sarıyerdckl Canlıbalık lokanta· 
ıına beş llrıı. ceza. kesilm~Ur. 

7 senedir kar§ılıklı 
kaçırılan 

iki anah Nermin 
çocuk 

Bu defa tekrar annesine 
iade edildi 

Altı, yedi 99nedenberi dedikodulu 
bir halde .UrUp giden, iki analı Ner
min çocuk meııeleal geçenlerde gene 
taulcnmlş ve mahallebtcl .Ali, mahke 
me kar3rile çocuğu olduğu teıı~t e· 
dilerek .kendfııine verilen Nermin! 
~·atma İlhandan kaı;:ıl'llllftı. 
Ağır ceza mahkemeaine f11Ukal e· 

den kaçırma lıAdisutnhı muhakeme· 
ııı yapılmış ve Ali çocuğun kendJ ken· 
dine kaçbğmı flerl aUrerek Nermin! 
tekrar anneııine iade etml§tir • 

Af man korsan 
gemilerini takiP 

faaliyeti 
'~ JJ<mdrcr. 7 ( A. A.) - ,, ı 

Spee" ile "Alacantal'~ fi 
rasmdaki te7.ad !ngiii.zleriJl tW 
niz hakimiyetini ~; i~ 
moktedir. Bu genulerlll .}l de~,. 
si de deniz muharcbelerıtı'
sara uğradıktan sonra. eti)' 
görmek üz.ero cenubi ~~i# 
Jimanlarma. çekilmi~Jerd~ 
son derece muhkem 1)i 
kaplı bulunan Graf svee.; f' 
den bir deniz muharebe51 ~, 
ri,meği göı.e alamıya.ra.k tı bl 
kendini batırdı. MüscllS ~ 
lük.cı yolcu vapuru olan ''.c bııl 
harbi için inşa edilmeını~., 
n..ı.n Alcan tara Vllpuru j~ ıı1ııı-' 
korsan gemilerinin izilll bet tt' 
üzere dün Rio'dan harek ıı.ııl~ 
miştir. Bu hadise Alrll ıJC~ 
cesaretsizliğini değil, ~u lı 
ti tebarüz ettirmektedir: .ııt" 

!ngiliz gemileri Oky11.rıt1; } 
da serbestçe scyrederıe7J<_e tV 
man gemileri bir şaki~ 
edilmektedir. 

inönü kampında 
büyük faali~! 

Türk ha\'A Jrnrıımun•ın 1tı r;.; 
havacılık haı:ırlı11n:ı. kampı !:ı1>1 11 
olduğu gibi bu 11ene de ! cıclt"' 
bUyUI< bir hızla de\'llm r.tııt ~ı/ 
Kampla binltrcc Tllrk genci ıııdJ; 
yor. Gö~terilcn rağbet hn1'~1'1°: t 
tlklr \'erebilmek için ~11011 el'~ 
lfm: Knmpa ı,tırak için :rnUr~1'1' 
den inin sıbhl vıızlycllcrinl ) deıı ( 
heyet bir ı;Unde 700 k~yi ı: r 
çlrmt,ur. Rıı 8~11C de kamP ~6 ~ 
cfllUk, maklniııtlik, pilotluk 
fUt!;UlUk tallmlrrl yapılıyor·..-ııc J 

Bıı kamp~ l~tırnk etrrıel< ı· · ıı•' 
p.rtlara tabidir. JJ·wncılıt~ rı ),.ı 

gtnçlcrln yalnızca bulunduldll t ·~· 
deki mlllkiy,. &mlrıne mura~tllı", 
ai kA!ldlr. :Mllrıı.caat anından ı:ıııııı' 
her türl\l masraf ha\'a kuru ysf~ 
ittir. Eğer ln!SnU kampında ııJi 
ınuayene ııonunda veya herl:l~ell11 , 
kil btr •e~ble lal,.kll geur.tıı ,ff"f 1 
tine l11de.!t IA.Zımg,.l!n1e bU Jl1 !il ol 
Ha\'A kunımu tanıfından tefll ı/'.. 
maktadır. 'l't '1 
Kıunpa !~tırak höylece ~·) 1'~ 

oldııjtu lçln mcmleltl'Un her fil et 
den btnl,.rce J:""nç lnönUrı/ 
t .. rıır. 

POLiSTE: . 
r ' Bir amele e '" Jı 

makineye lıaptı~,. ~ 
Ka.ntarcılarda "Çaılıı., wsJ'JJ~ 

rikasında.kl l§çilerdt.n K~ ~~ 
ria ehni mal<lnııye kaptırın'~ır· 
paşa haalane11ine kaldırıırn~~ 

BtRtRtRtNP: l"OJ, \ V,R r _Al 
ıootJ\sıNrN sost r-~ 

Diln Ankara cıı.ddcııltıd8 tJC ( 1 
lffthmu<ltın ldareııindckl ll011

111,., r;, 
tınP aıl :\O n11m11rıılı kamY0 

11ut11' / 
lsmall!n ldıı rP.slnd ki 2217~ )-el d ı 
ta.kııl otoınoblll yekdlğerint: tıt· ı~· 
rnPmek yU7.ilnrl"n ı;ıırpı:rıH~ ı;o! 
raba. da hasara utjramı~tır· " 
yakalanmıştır. ,,.fi!' 
Cami soyan çocu1' İl 
muhakemeıi bu •" 

başladı •1'111,. ;~ 
G"t,;enlerd,., Vefadaki d&ıd .tt1' 

münl,, aoyıın 12 J3 yllŞlaT~11,ıt"';/ 
.det, Nusret ve Alinin 111 tU.ş 
rinn hu aıı.bah yedinci 85 .ı ,ı 
mahkt..me..~nde ~ıanmııtı'·1ı.ı~ .ıt1 

lJf!r Uç çocuk dıı. ev\·eıc• ,.1'~ 
ml,kcn, mıthkemede ınk&tS -w~ 
11u~u biribirlerlnln üzP.rln9 el' 
dır. Du~ma karar Vf'ril!Xl 
bafka bir güne kaımııtıf'· ~ 

Ekmek ucuzhY"': tır 
Jstanbulun yen.i ~~~ 

Ü7.erindeki tetkikler bı~iilô" / 
Yalnız hrfzısrha. müd~ ıJ. 
mutalaıun kalmıştır· ~:.; 
sert ve yüzde elli ~:r e'P' tr 
daydan yapılacak ~~p' 
bu ayın on beşinden 1 ~ 
rınlarda imal edilın~ ~ 
caktıl".. tJC1 tı' 
Yapılan tetkikJer(le. eti' ~ır 

ğin 82 randnnaıılı olS. ç'IT'r ~ 
çuval undan 97 eıan~dlf.~1 

cağı anlaşılmıştı~ ~I 
dAr yediğimiz e tfll_f"_.,J 
94 ekmek üzerindefl ~-:.tJ'1"'.d 

y •• km k f ıyır;.d,,. 
gına gore e c __ 

11111
,.,.. 

ucuzlama olacağı aw 

drr. t>' 

YUrUyüı kollarımız. lngll.Lz .eomallsl 
hududunu bir~ koldan pçm.lıılerdtr. 

Be~ yaşmdanberl bir taraftan diğer 
tarata kaçmhp duran Nermin çocuk 
§imdi 12 Y&filld&dır. 

Bu ıabah 35 .,ıeb 
geldi .ılııl'~ 

Bu abahki e1$..-.preısle ıeıtP11· 
ıehrimlze 8~ mebı.ıııunıuı 
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.... , -13-
~. hııı~etıdim. Fakat ister - Demek tepede duman gördü· 

Llll maçları 
Bu seneki müsabakaların 
eylülde başlamasını temin 

etmek laz!mdır 

Doktor buna derler! 
~ &ramala gideyim. nliz! 
'""''-! cebin - Evet. lsmmıık için ate\5 yak. 

ı......' e attı. Bir bez çzlrar.. tığını söyledi· 
~ bir açtı ve içindeki hat· - Duman çok mıydı? 
' ltuı.u et l>arçaamı uzatarak: - Çoktu. Kuru çalı çırpı toplı· 
\"lıtılty e~Ubnuıtum, dedi· yamamıı.ı olacak· 
''l'ellkk Jatrırken: Varkley gene bir halsizlik his -
~~ aı~ ederim, dedi· Sizin ııetmeğe ba~Jamıştı· Petere: 
i:,.."- \J11aa ~a. kusura bak· - Ak§am oluyor, dedl, koloni· 
~ Dt 'llrl lu bu borcumu ö· ye dönecek misiniz? 
~ ıneıı: ,__ 
l)Q~ u" bahriyeli çok ça- - Dönemem efendim· Yolda ge· 

IL'ıt •"t ce bastırırsa tehlikeli olur· Yol 
~ı._ -::d~tıe mUtem:ıdiyen çok sarptır· Kolonide merak et • 
..._. 'Utl ltiler. Varkley bo • mezler, ~UnkU bir kere daha bura. 
~ı ~~ '°l'lıYordu. Belçika ban· d:ı gecelcmiı:tim· Yarın sabah gi· 
ııı. bir~ "&>tarunc1a Graf Spee- derim ve bUyUk bir kayıkla gelc

:.-ıt ""1 rll bulunmuı t~afma rek ııizl alırım· 
~-._ llOrataia bu •ebeple Koloniye, bir kazazede bulduğu· 
~etel' ~ nu, yani bnslenecek bir aı;ız daha 

"'ti ltrııı. eye pek ııımmttU· çıktığını söylediği zaman nuıl 
-.ı.>'otd11 \P •enuıuniyetıe cevap karşılanacağını pek bilemiyordu· 
~~ lfltley onun derdini Fakat verilecek bir ha,·adisi daha 

1... ~lllk çekmedi: vardı: Harp tıkmı§ll· 
"'Q &ö . 
'-~ le n~ı hotluiuyla ka· 
, r..~lçikaıı gemici dUrUat 
._' tUr 11

• Genç kızlara kar
lı. 'tklr \'e bflhaua Lui· 
"'a\ı.,, ~en fazla llubali idi· 

Ilı...~ lıanın Petere ni§an· 
.~ u '"lam 't lıı. llıerııı akta gecikmedi· 
~ı..~ etu ' delikanlıyı ona gö
~ ._,, ·~ ve Peter bUıbiltUn 

'~· ~--?~ittiren vapuru gör. 
\''Pi& &aıl bir npurdu? 

& ıı,,._· ,.,. ı.z_ -e .. d' G 
"'ıttl --una g o rm e t • e· 

l't ~~Olör erzak getirmek 

'i llt.ıı il ıaınan Rimetto be
cı ıı eıt i•teyince ıabit mi· 

~' hakiJc ·"llllı, aten ha'!lta mıydı 

~l'h'1ct 
\t llPurd ' lıa.ııtaydı· Huta ol· 
'r\ '! an tıkanrlar mıydı? 

" &lıl11-
&L iJ e -US\)°('rCk: 
"' • decı 

J '-.ıı. b1ı 1
• lıustaiıgına lnan-

~~l\~lt k~vvctlı bır d~l11! 

.. rl hıç vapur gelme. 

l..q Yır. l b 
lt," a it htnıcıı crte~ı gü· 

~Jiıl\a 
d,~ ..._lllı ~l:Yetınıızl bıldırmc-
,ı.. ~ti o ile"" &ör ı-ıır,bır \arur gel· 
:. ktt v' llnutmuı olacak· 
..... ~- era· 
't "'•Ilı n bu &l'ncki pata· 

~~. lllt~eketli olacağa ben
.... ~ v ar Çok ıııkıntı çek. 

... ~ b:uru Hans Stimana 

... ~'4& krnııtı o da hasis 
k •ttı ' 
'i'll'lı. 8 biz adada yUz 

~ "liaıııı 11.d 
~IYor adan gitmek için 

"" .~ ltlu' '•·:"'S. l'tr. ''\' . • 
il bı anaşılmaz ın al" 
~ " va " ta 1 di Pur geçtiği zaman 

P bakmamızı iste -
~~· 

ltı il 
"'t \trllil~ üzerine Peter 

'"'atı tile anlattı. 
Ot.t.. • lllaz a 'd ~. • • , :........ '• gı ecegını 

't dl , fakat b' . 
~ "e k.. ızunıe bera· 

«. )''!ık t orfez~ hakim yük· 

lllt'ttı ~Ye Pe3imden çık
alcat nıuvaffak ola. 

··~ 
~lılnl 

f.'J~'l1'Jor b.d '• a gideceğini 
• .._itil . unuz? 
'\' bır Cü 
~ laı11t 

0 
n evvel, pa.zar 

Olıı... • !'!nan a """t . ti 
'" '""'l"d " 11• mıı · 

' l' ''-ılt " ı. 
laı.. l\~"'-orınaıı" nedir·: 
~ ... 'Jil' 
~ "tttı .... ' . itlek bir tepeye 
91\~ -.&ittir. 
~ lliçiıt Kit.na. , 
~.,~. ~· 
4ıl 'l''hci Gittigini de bil· '-' r,~, e. dtuııan gör1lnce 

• '~ 'it... llbntğe davran
, t •ı l'O}da 
~ 'rt dÖlı onunla kar 

"\' "ll'ıllttu. ilyordı.ık ve ateoı 
•ıı11c 

" ~tı O~Bll" ') ı._ ltıiı ttıe UZ&k mıdır? 
"'hı.. llafededir ·ık' mi· - ""llt...ı . ı 

·"ır. 

(~. 
~ilt ~ "tJce,tk&ıniyeıi 

• t fl(bc . ~ı tUt" . 81ndtjı: 
' Şllb&r.ı~ ıkramiyeai 
~~t •7.de kayıtlı bu-

. 'Uba ıı .. :"' i . Y ve erlerle 
~e • ıkra.ıniyeleriııi 

r nr,.,ımı ııor) 

Askere 
davet 

Kadıköy ~kerllk ~ub~!llinden : 
Vae veya muadili ve daha yük· 

sek okullardan mezun olanlar: a.s. 
kerliklerini yapmadan memuriyet 
alamıyacakhmndan 939-94 O ders 
yılında bu gibi okullardan mezun 
olup ta tahsiline nihayet vt>rccek 
okurlarm Mn yoklamalan Beşik. 
taş nkerlik 11ubeslndP. kurulacak 
aakerlik meclisinde 5-20 ağustos 
HO ta yapılacaktır· 

Bu on beo günlük müddet 
içinde kanuni bir mazerete da
yanmakınzın bu meclise müra.. 
caat etmiyenler hakkında kanu
ni muamele yapılacaktır. 

t:-t:-.:· 
Emln!'nb \'uD jkerMl ,1'Wnden: 
A§ağıdaki yazılı maddelerdeki ev

ııa!ı ha!z lum chltyetnnmcll okurlar 
:> Ağustos 1140 tan 20 Ağustos 9-tO a 
kadar Be§lktaş ıı~kcrllk ~ubeslnde 

te;ckl<Ul eden asl<crlllt meclisince 
muaycnelcrl yaptırılmak üzere hemen 
~beye mUrncnatıan ıırı.n olunur . 
ı - 336 doğUmlu ''e bu dofumlu· 

larla muameleye tAbl tam chllyetna
melilerden llııeyl bıtırlp daha yUkııek 
okula devam etmlyccek olan yUltıek 
okulları terkedcnler. 

2 - Bunlardan 327, 326, 325, illh. 
doğumlu aııkerllk kanununun a~ ııcl 

maddesine göre 20 ya;,ıını dolduran· 
ıardan tahsillerine devam edemiye· 
ceklerinden bunların tam ebllyetna
melileri bir okuln mUdavlm olsa dahi 
bırakarak hemen şuıncbiıe müracaat 

edeceklerdir. 

Mektep mezunu 
askerlik yapmamış 

gençler 
Üaküdar a1Jkerlil~ şııb,siııden: 
Lise veya muadıl ,·c 'daha 

yüksek okt•llardan mezun otan· 
lar askerliklerini yapmadan 
memuriyet t.lamıyacaklarından 
939 - 940 ders yılında bu gibi 
okullardan mezun olup t:ı son 
yoklamıı.sı yapılmnmı§ \e aaker~ 
Jiğine karar \'crilmemiş olanla
rın yoklamaları Be.;iktaı; asker 
lik şubesinde açılmış olan atlke
ri kura meclisinde ağustosun 
yirmincı gününe kadar yapıla. • 
caktır. Liseden mezun olanlar 
\'e yüksek tahsılıni terk etmiş 
bul~nanlardan ı;ubemiw bağlı 
okurların mezuniyet kiiğıtlarile 
birlikte bırcr fuloğrııfla hemen 
şubeye gelmeler ı ılan olunur. 

Klüp adetlerinin tczayü dü ve Taksim stadı yılııl
dığı için iki saha içinde kalış bunu 

mecbur kılmaktadır. 

Bundan bir müddet ev,·eı, 
sıhhatınin yerinde> olmadığını 
gösteren ~iipheli birtakım ra· 
hatsızlıklar his~etmiye baı-la
mıştıın: Başdönmcsi, baş ağrısı 

ve midede biı ağırlık... Arkn. 
daşlarım. eksik olmasınlar, dok· 

Bu seneki milli küme maçlarının 

İstanbul takımlaıı arasında olnnla
rmın temmuz ortasına kndar k:-ıl

dığı hatırımdadır· 

1\Iuhtelif veslklcr \'e fırsatlarla, 

futbol mevsiminin ' cyllil • mayıs 
ayJan dahil) O aylık bir zaman 

zarfında o:-:1anmnsı lazım gcldığıni 

yazmıştık. 

A nupanın her yerınde futbol 

faaliyeti, h:ıziran ayıle b<'raber la· 
ti! devresine girer. Fakat bizde, 
Jile maçları geç ba~layıp geç bıti
rlldıği, milli küme maçları csnnsın

da da araya hususi temaslar \'C 
seyahatler girdiği için, müsabaka • 
ların en heyecanlı kısmı ht•r za -

man haziran \'e temmuz aylarına 

kalır· 

Futbol gibi bünye üzerinde mü
him tesirleri görülen bir sporun 
tahammillü aşan sıcaklara kalma -
sının mahzurfannı uzun uzun say
mağa hacet :·ok· 

Hele bu sene ... Sıcakları lıir ya
na bırakın, bu sene vaziyet idnri 

cihetçc d e müı:ktilleşecelt· Tnksim tora gitmemi tavsiye ettiler. Be
ı:ıtııdında miisabakalar, bu saha yı. rekct versin iiç doktor arkada. 
kıldığı ieln. Fenerbahı;c ,.e Şeref şım var. Bırincisıne gidip ra 
stadlnrına sığdırılacak· üstclık ye- hatsızlığıının fırızlarmı birer bi
ni tcscıl edılcn kltiplcrle birinci rer sıraladım. 
küme, lkincı kUme takımları kaba- - ~licleni7.de ağırlık mı. de. 

diniz? 
nk bir yC"kiınn yükselmiş bulunu- - E\'ef, midede bir ağırlık 
yorlar. hissediyorum. 

Bu \'aziyettc, milli kümeye za - - Ne zaman hissediyorsun! 
manında başlıyabılmek için. biltiln _ Ekseriya çok yemek yedi· 
musabakaları iki stada yerleştir- ğim vakit . 
mek ha) li glıctür. Doktor gülerek: 

Geç kalrndıktan sonra halledil - - Az.iz.im. senin bir şeyin 
mesı mumkün olamıyacak bu gUc;- yok. 
Jıiklc karşılnf'mamak için, bu sene - Peki bu rahatsızlıklar? 
lık maçlarını muhakkak cyllil bi- - Sinirden ileri geliyor. Bi-
dayetinde başlatmak Iiızundır· raz pehriz yaparsın, kendi ken. 

Hatta; birinci küme ma~ların- dine geçer. 
dan bazılarının cumartesi gününe 1· - Bir ilaç vermiyecek misin? 
alınması bile yerinde olacak bir - Adam sen de. hacet yok 

h 
ki. .. Turpgibisin, maşallah ... 

arekettir· Doktor beni hiç tatmin etme· 
Bu yazımızın yerinde bir ikaz ol-· di vesselam. Muhakkak ki be

duğunu umarak, İstanbul futbol nimle alay ediyordu. Arkadaşı 
ajanlığının nazarı dikkatini celbe- olduğum için tedavinin ağırlL 
deriz. ğını yüklenmek istemiyor, "bir 

Saeit Tuğrul lk<>t 

---------o---~----

şeyin yok!'' diyerek beni başın· 
dan savmağa çalışıyordu. Bun· 
dan dolayı ertesi gün, ikinci 
doktor arkadaşıma başvurdum. 
Bu da hakikaten dikkatli bir 
muayeneden sonra bana: 

lstanbulun seçme atletle
rinden mürekkep b•r grup 

Memleket seyahatine çıkıyor 
Bu uy sonunda. lı;tunbuluıı seç- r maile müsabakaların en mühimle -

mc atletlerıııdeıı ın i ı rekkcp bir ri Malatyada yapılacaktır· , 
grup :memleket seyahatine c;ıka- - - · · 
caktll'><>Atletiııniu h~nüz faıia rağ- BuArsa .... da 
bet bulamadığı yerlerdi:' IJir göste-
riş mahiyetinde yapılacak müsaba- F 
kalara I"aik, Rııa Maksut gibi kıy- utbol ve 
metli atletlc>rımız de i~tirak ede -
ceklerdir· 

Kafileye federns~ on mütehassısı 
riyaset edecektir. Büyük bır thtl-

Boks müsab~kaları 
Boks ajanlığı tarafından, bu spo

ru teşvik mahiyetinde olmak üze -
re, amatör boksörler arasında ter
tip edilen müsabakalara 17 ağus
tos cumartc:ıi günü Bcyoğlunda 
halk tiyatrosunda baı:Ianacalttır. 

Memleketimizde hemen hemen 
ismi ge<;mez bir hale gelmiş olan 
bu gUzel sporun yC'n;d~n ennlan -
ması ve muvaffakıyetli bir devre
ye girmesi i~in temennide bulunu
ruz· 

atletizm 
Futbol: 
Ankarunın maskcspor lnkımı cu

martesı ,.e pazar günlPı i Bursada 
iki futbol müsabakası yapmı§tır· 
Birinci ma<; Maskesporla Merinos 
arasında oynanmıs. neticede Mas -
kespor 3 - ı galip gclmi_ştir. 

İkinci müsabnka Burı;a şampi
yonu Acar taktmile yapılmı§tır. 
Neticede taraflar 1 - 1 b<'rabere 
kalmışlardır·· 

Atletizm: 
Atlt>tizm tcı;\ ik müsabaknlarında 

alınan dereceler şunlardır: 
100 metre - Orhan 12 ~nııiye, 
200 mctl'<' - Zi\a 28 sanlve, 
400 ınPtre - . ·ilıat :17 .8 • 
8lı0 nıt'.'tre . Haı:nn !?,12.5 

- Senin hiçbir hastalığın 
yok, dostum. 

- Peki ... Çok yemek yediğim 
zaman midemdeki ağrılığa ne 
dersin? 

- Çok yersek o ağrılığı hepi. 
miz hissedN'fa~ .... ., 

- İlaç yazınayaclk mısın 1 
· - Lüzumu yok ki. .. İlaç has· 
talara verilir! 

Öfke içinde kalkıp gittim. 
İki gün sonra gene çok tanıdı
ğım üçüncü bir doktora gittim. 
Ona da derdimi tekrarladnn. 
iyice muayene ettikten sonra 
gülümsedi: 

- Keşke ben de senin kadar 
sağlam olsaydım! 

-Alay mı ediyorsun, doktor? 
- Hayır. azizim, rica ederim; 

hakikati söylüyorum. 
- Güzel ... Pekala ... Ama, çok 

yeyince midemde neden bir a.. 
ğırlık oluyor? 

- Daha az yersen geçer!. .. 
- Çok teşekkür ederim. 
Diyerek hiddetle sokağa çık· 

tım. 

ı;;cıo nıNre . Hr.qan •i,48. 
'1x 100 - '8:n r::ık ~arışı) 

Jdman ~ urdu 16 5 . 

Buna rağmen hastaydım. Da
ha yukarda saydığım fırazı en. 
dişe ve telaşla hissediyordum. 
Bilhassa ~u midemdeki ağırlık 
beni çok düşündürüyor, çileden 

Acar çıkarıyordu. l~in garibi de şu 

8.8.940 Perşembe 
I:.! J O i'rogr .. m \'e m<'nıle. 

ket sa~t aynıı, 12 ~;:; MUzik. l'.?·50 
Aj:ın!5, lJ.05 Muzlk. 13 20/11·00 
Mil:ılk: hafıf nıuıııkı (Pi .. ) 1800 
Program. \c ııı<'ınl kı' t !:'aıt a\'an, 
ıs o:; ~ııız k ı · ·ııı .Mü1.ık · ın ıo 
MUzık: l-'.ısıl l•e} etı, l!J.43 Ht•mlc. 
ket saat ayarı, v t• ııJ .ınS, :!O 110 Mü. 
%ile, 20 30 l<ıınusma :w 45 ~tüzik: 
21.15 Konuşma ( S.l;lıul ıs,ıatl) . 21· 
30 Korıusnıa (H.:ıd)o J:.ı::etesı). 21· 
(5 Müzik. 2:; 30 lkınl<'kt t ı;;ınt n. 
yarı, 22.4 5 Mli1ik: ı 'ıu:barıd (l'L ) 
23.25123.30 Ynı mkl rırogranı, \'C 

kapaııı~. 

Uzıın atlama '_ Zh·a (i 19, 
Disk - 1''ua t 28 86 - ' 
Ylıksı·k - Halit. 1.'1ıt. 
Cıl'it • Fuat ·11 ,45 

Sovyet futbolcuları 
Sof yada 

ki, yediğim yemek ne kadar fa7; 

la olursa, ağırlık ta o nisbette 
artıyordu. 
Dayanamadım. Me~leğini iyi 

bilen. meşhur ve her §eyden ev
vel tanımadığım bir doktora giL 
mcğe karar verdim. Beni ''bir 
şeyin yok!" cümlesıle kovmaya· 
cak, vücudumu dikkatle muaye-

:sor~.:ı, 7 (.\·A·> - ~v)ct fut- 1 ne ettikten sonra hastalığımı 
bol ckını ilci ta\ y:m• ı.c Sof} aya .. ı· 1 b' d kt · t' 
gelmi~tır. Ji'utboll'uL ı ı ~ovyet clrL soy ıyece < ır o. or ıs ıyor. 
liği l'rkii.m futbol frı,t'ı-.ıs\·onun~n dum. 
r~isi ve a;_.\:ırı , r bbytik -bir Bul. Bir gün yolda giderken tesadü-
gar spoı cu kütlesı ınrufından k:ır- fen gözlerim bir kapıya asılmış 
şılnnmışlardır· büyükçe bir tabelaya ilişti: ----

it bi:~et fotoğraf ve 
"'"tl lıkte her gün 

, ~Ubeye gelmeleri ,\lilll plyan~onnıı 3 f'nl kt'ıtldffl 4- FfMr lltadındn ~·apıldı. Kt"!Jlıl .. ~·ı tıeyretmek için bli;\ lik bir halk l<iitlesl sta4J doldurmwıtu. \'ııkard:ü:i 
yeni kürelerle 1ıl.)llA&u11uıı ~utbd':vt Myük bir lıe.)ecaıı \'e alı\ka ile keflcle;>l takl~ edenlerden bir 1:nıpu ıörUyonuııw.: 

retılmll'rde 

Nakleden : L. L . 
Dr. Hüsnii Tezel 

Paris Onı,·ersitesinden mezun 
Her cins hastalık mütehassısı 

Tereddüt etmeden kcı ı "'İr-• t> 

dim. Bekleme saloıwnda altı ki. 
şi daha vardı. Sıram gelinceye 
kadar tam bir saat bekledim. 
Nihayet ben de muayeneye gir· 
dim. Doktor, aş.ağı yukarı kırk 
yaşında ağır başlı bir adam. O
nun bu fevkalade ciddi tavrını 
görilncc "adamcağız., galiba öm. 
ründe hiç gülmemiş" diye dü· 
şündüm. Gözlerini gözlerime 
dikerek sordu : 

- Neniz var? 
Anlattım. Diğer meslektaşla

rına yaptığım neticesiz ziyareL 
lerimdcn de bahsettim. 

- Soyununuz! diye emretti. 
Soyundum. Dikkatli, uzun bir 

muayene. Doktor ikide birde e· 
mirler veriyordu: 

- Öksüriin ! Derin nefes alın! 
Öksürmeyin! Nefes almayın! 
Her emrini icra ettikten sonra: 

- Hın! Hm! ... diye mırıldan. 
dığıru duyuyordum. Sonra bir 
an için yüzüme baktı. Bu halile, 
vaziyetimin nazik olduğuna 
hükmettim. 

- Ne anladınız, doktor bey': 
- Hm! Hın! ... 
Şüphesiz bu "Hm, hın" m 

derin manası vardı: sıhhatimin 
vehametine delatet ediyordu. 

- Bir daha söyler misiniz, 
ne hissediyorsunuz? 

- Baş dönmeleri ... 
- Hın! Hın!... Ve bir yor· 

gunluk değil mi? 
- Evet, bilhassa. uzun yol yü

rüdüğüm vakit. 
- Hın, hın! Midenizde de bir 

ağırlık, öyle mi? 
- Evet, çok yediğim zaman 

mideme bir ağırlık basıyor. 
- Hın. hın! ... Her halqe bir 

:ıaat', bir halsizlik hissediyorsu • 
nuz, arada. sıra.da. da melanko· 
liye düşüyorsunuz, değil mi? 

-Evet! 
-Hmm! 
- Tehlikeli bir şey mi var, 

doktor bey? 
- Yarti çok tehlikeli değil... 

Fakat vaziyetiniz.in pek te ümit 
verici olmadığını söylemeliyim. 
Siz.in de anlayacağınız gibi bu
gün mesela A olan bir sıhhi va. 
ziyet yann B vaziyetine gelir. 
ıtcabeden tedbirler almma1.sa 
tedricen Z ye kadar gelir ki, ar· 
tık o zaman onu önliyecek kud
retimiz olamaz. Anlatabildim 
mi? 

- Evet, hakikaten öyle, dok. 
torum! 

Tabii bunları anlamaktan çok 
uzaktım. Yalnız A, B. C, D ... 
Z yi iyi anlamadığımı söyliyebi 
lirim. Vücudumda neler olduğu
mı öğrenmek merakı ile sor. 
dum: 

- Hastalığım nedir. doktor: 
- Bunu maalesef katiyetle 

karakterize edemiyorum. Öyle 
bazı hastalıklar var ki. kolay 
teşhis edilemc:ı, hepsinden bır 
parca ihtıva eder. Böylece vüeu· 
dunuzun hastalık unsurlarından 
bir tanesınin diğerlerinden daha 
çok neşvünema bulması ve cııl· 
di bir vaziyet yaratması ihtima. 
li de çoktur. lstc buna karş• 
koymanız icabeder. 

- Anladım . Peki. şimdi ne 
yapmak laz.ım? 

- Muhtelif uzu,·ıarmızın sıh 
hi vaziyeti hakkında kali karar 
verebilmek için hususi bazı mu
ayenelere tabi tutulmanız la. 
zım. Bu mcyanria göğüs :tkli 
nografısi. mid<' aktinografisı. 
kardıogranı ,.c> mikrobiyolojik 
bazı ınuaycnC'kr yaptırnıanız 

icabcder. Biitün bunlar için de 
mütchasıs doktorlara gitmelisi
niz. Tabii bunlar si1.e oldukça 
pahalıya malolacak. Lakin bıı 
bir hayat meselesidir. Sı11hat. 
insanın C'n kıymetli .servetidir. 
Sıhatinizı muhafaza yolunJa 
ne sarfc~ck a1.dır. Çünkü bu. 
gün mesela A miktarında bır 
parayı sarfetmekten <;ekinirSf'k, 
yarın B miktarında bir par:.ı 

(Lntf.!n ~ır "'tılfl C'l'llirim:J 
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1Fev11<ı aıacae eğlerı c::e D~ ll:>~ r geıcs 1 GAZOZCULARA 

Mlalr Nareddla P~~0a;:~~~~~a;:~z~!:ı~:c:~r ! ve 
I Dl.kkat. Pazar günü glindu:r. Mua•ıa" Keman"'ı Sadı" \e arkadaşlarının ~ 

• Saat 6 dan itibaren ! ' lki ıJeynnsı i! AÇIK BiRA 
SA11 ANLARA Mücevher satış ilanı 

lstanbul Emni yet Sandı ·; , lllL.ı:ladüğü11de11 : 
Rehinin cinsi 

Tcjhlr Hesap Dosya No. Borçlu ismi 

Sandıkça 

tnbnıın 

edilen 
kıyrntc 

No. 

611/1 
611/ :! 
61113 
612 

613 
614 

615 
C16 
~liı l 

6i112 

GJS 
IH9 
620 

621 

6~2 
623 
625 

626 
627 

629 

630 

631 
632 
633 

634 
635 

No. 

66878 
66878 
66878 
78862 

789JH 
79206 

83316 
907C4 

91026 
9102J 

9106S 
9ll35 
91455 

79919 

6080 
91723 
91839 

91954 
92126 

77447 

56695 

39/ 421 
39/ 421 
39/ 421 
39/ 436 

438 
4'13 

449 
470 

30 476 
:;9 476 

39/ 478 
30/451 
391498 

39/ 532 

39/ 545 
39/ 566 
39/573 

39/ !'iii 
39/ 590 

39/ 190 

39, 259 

En ika 
En ika 
Enika 
Hııtlcc 

Şinasi 

Hamdi 

mr çift roza kllpe 

.. 
Blr roza ığne 
Bir ı;i!t pırlanta küpe. 

Bır nltın ~aıı.t 

Bir roza gerdanlık 

Hıkmet Bir elmnslı saat 
Şinasi Bir altın kolsnaU 

Sadık ErgUn Bir altın gerdanlık 
Sadık Ergl1n Altı altın blleziıc 

llakat Bir çift ro:r.a !tüpe 
Cemil Bir roza iğne 
Na!ia Bir pırlantalı pantantlf (bir 

N'acıye 

Ragıp 

Hüseyin 
HUseyln 

taşı ve ıki pUskUJll yokı 
lki roza iğne 

Bir altın saat 
Dlr c;;ift roza küpe 
llOOO) gram gi.ımUıı. 4 kupa, 
9 kaşık, 6 adet kaşık çatal 

lıra 

20 
l..ı 

20 
100 
ıs 

300 

30 
2t 
so 
iı:ı 

200 
:::s 

50 
25 
r,o 

100 

parçası. / 25 

Aliye 
HUseyln 

Rlza 

.Marlka 

Bır altın bilezik 15 
(1800) gram gilmU§, 4 kupa 
bir kapaklı §eker hokkası 40 

(H30) gram gUml.1§, bir taa, 
6 bardaklık, 8 fincanlık, 7 tabak 40 
(UOO) gram gUml.1§, 2 ka§ık· 

lık ve 18 adet kaşık 50 

65865 39/ 273 Adalet 
84052 39/338 Saflet 

Bir altm ııaat 15 
Bir çl!t roza kUpe 40 

90750 39/407 Fehmi 

35091 39/414 Sal&hattin 
67662 391424 Hatice 

Bir roza iğl)e (bir parçaııı yok) 25 

Bic pırlanta yUzUk 300 
Bır roza iğne 40 

Yukarda isımleri yazılı borçlular sandığa. olan borçlarını borç senedi 
mucibince odem miJ olduklanndan 3202 No. lı kanun hükmüne göre her bi· 
rı hakkında baflıyan takip hasebile borca kAfi miktardaki rehinleri ayn a~TJ 
atışa çıkanlmı§tır. Rehinlerin ne olduğu, hesap ,takip ''e dosya rehin te§hlr 

nnmarası her borçlunun ismi hlu.ııında gösterllml§Ur. Rehinlerin 27·5·940 
tnrihlne kadar Cağaloğlunda sandık binası içindeki camekAnda te:htr edile· 
CQğıdden fsUyenlcr görebilirler. Rehinlerin açık arttırmaaı 28 8 940 tarihine 

nıl:lsadif çarşamba gUnU ııandık tarafından İltanbul belediyesi muat dalreıri•• 
<le (Sandal bedesteninde} yapılacaktır. Borçlular ve rehin hakkında (l.~ı Avrı ,, r · • ~,, 

114n mahiyetinde olmak ve borçı11Iar ile alıcıların satışından haberi temin e· 
dtlmek Uzere llln olunur. (7044) 

K ütahya Top Alayı Satınalma Komisyonundan 
llan 

Kapalı zart usulile mevzuatı (yırtık ve yamuız çuval) 375 ton arpa sa· 
tm almacaktır. Muhammen bedeli 18750 lira muvakkat teminat akçesi( 1406) 
lira (25) kuruıtur. lhale 20 ağuııtoe 940 aalı günU saat 16 da Klltahya Top 
alayı satınalma komisyonunda yapılacll$ından teklif mektuplarını ihaleden 
bir ııaat evvele kadar mezkQr komisyonda bulundurmaları lıl.zımdır. ı:.:vsat 

~c şeraiti öğrenmek lstiyenlerin komisyona mUracaatları. Taliplerin kanunun 
emrettiği vesaiki hamll bulunmaları. 16684) 

rız. 

- Daha sonra da Z miktarını 
sarfetmeğe mecbur. kalırız. 

- Gayet tabii, efendim! 

- Sonra? 
- Sonra, hangi tedavi usulii 

nü kullanacağınıza bakarız. 
Sevine içinde muayenehane

den çıktım, derhal doktorun 
tavsiyesini yerine getirmiye 
ba.'iladım. Fakat teferruatla ca. 
mnızı sıkmak istemem. Yalnız 
size şunu söyliycyim ki. iki se· 
nedenberi o doktorun tedavisini 
tatbik etmekte devam ediyorum. 
İğneler. ilaçlar. vaziyetimin in • 
kişafını takip etme1> için bir 
sürü aktinografiler, mikrobiyo. 
lojik muayeneler bitmez tüken· 
mez bir hal almıı;tı. Akt!nogra· 
filerc gÖre sıhhatim hazan ıyi 
inhişnf ediyor. bazan da tersir.e 
baştan başka bir tedaYıyc bac::. 
!ardık. 

Bu alim doktor demi~ti ki, 
sıhhat insanın en kıymetli ser· 
\·etidir. Onun için ne sarfetsek 
daima azdır. Bu sebeblc. ben de 
varımı yoğumu sıhl13tım için 
sa~fett!m. 

D::ha son•a na~ ... r·fı1l": 'r:ı·c:;· · 
lamak i, ·, bJrç elmı. ·a m::~·~·,r 
kald1m. J3uı:.:lan bir ay C\'Vcl dE.' 
bir komısyon ·~ı vasıtasile biri. 
cik evimi sattım. Kime ~ats:ını 
beğen:rsiniz? Doktora! H::.'.:ika 
ten ne ıarip tesadüf! 

Haki!rntı söylemek lazım ge· 
!irs~ buna co'r Uzülmc:linı. Dvim, 
baş:Ca bir yabancının eline g~:;
mcktcnse. hayatımı elinde tutan 
bu alim doktora g~çrn:!3İ tabii 
claha iyt oldu. Do!,torun. yeni 
<' " t'.!lşır:nak niyntinc'!" o!au3·1 

.. 
GAZOZLU 
•• • 

PURGOLIN 
. . 

MUSHIL LIMONATASI 
Piyasaya çıkmıştı r 

Her ccz.anedr bulunur. 

~ ............. ... 
Satılık arazi 

Penclıktc Teşlıb:ı.yırda ıu numa 
ralı kcigk clvannda eski fenni tavux 
haneye aıt tçlndc müteaddit zeytin \'t' 

incir ağaçları, beton ı:ıhır \'e uşak o 
dası \ "I? kuyusu bulur.an G donl1m n · 
razı satılıktır. Tnllp o'anlarm: Ka· 
dıköyllnde Altıyol ağzında sug,itJU 
çeıome caddesinde 22:ı numaraya mu 
rncaatları. 

nu duydum. Orıu kendi evimde 
zi~·aret etmek. tedavımi benim 
evimde ya;.ma 1> ne saac!::t ! 

Geren gün doktora bu teEa· 
<li.!ft"n b::.hsecHnce bıq': "'l cvir.ı o. 
lup o'ma1ı~ını so:-du. Yo'c, de 
dim. Bunun üz~rine beni bir dn
h1 muayene cttfkt~n conr~. !:en. 
di .. ini gördüğüm garıdcn~cri 
i!k d~f:ı giilUmsiyere'< · I 

- ~IUke:nmcl. d;;stum ! dE:'~i. 
Onbcş y:ıhut fL:a:ni yirmi ;::;Jn 
de tamamilc iyilc'~miş olaca 't~ı· 
nız! ... 

DoV,rusu bu d ~.t:>rd:ın m"m. 
mın kald:m. Onun elin~ Jii .er 
h:ı .. ~"'ara ne mutlu! ... 

lFLASA'l',\ BASiT TAS1'1l'E 

İstanbul 
ğundan: 

1LASI (218) 
2 inci tnb 

Beyoğlu Ayaspn§ada oturmakta ve 
dericilikle meşgul bulunmakta olan D 

Pnndelosun iflıl..sına ve malların basit B d • f •h / d / 
!!Ckilde tasfıyeslne karar \'Clilrniştir ; r a a n l s l sa e i en 
Mll!llsten ıılacakları olanların işbu i 

ıa.n talihinden itibaren Yirmi gün ( ı) e N H e s A R 
içinde 2 inci 1rıas dairesine müracaat ) J 
~~ui::~~lannıi~i.ı::~mcleri ıuzumu llru. " 

( 1) :!O günden iki a~·a kadar olnı:ık 4 C' ( 1 J/ A RB o 'A T e G I ~:. .. ...... ooıı.n mhddet ,.,, .... ~ ~ • • ,, l n l y l ı 

,. Ahm~;"Akk:~:ıu 1 10 kiloluk tüplerde 250 kuruşa satılır 
9 ,•.:::~~~nT~·~~:~:er~:ııs:a~ ,~ J Kabataşta inhisarlar Başmüdürlüğüne müracaat edilmesi. Telefon: 437 

ten ~nra. Teıeron :__ • . ıooıoo•ınımınıır ıllliılmilllll 'illl~~ıııınmıınııııvıııı~ııı11~~m lllWıllll~~HllınrJmıım•mımmı 

EKZAMiN 
Ekzemanm ilacıdır. 

\:'ara n ~ıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutıı"u 50 Kr. 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

I - Numunesi mucibince (1000) kilo mühür kurşunu açık eksiltme usı: 
llle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli (350) lira. mu\'&kkat teminatı 26,25 liradır. 

III - Eksiltme 12·8·940 pazartesi gUnU saat 16 da Kabatagta leva1.1m vt 
mtibayaat §Ubcaindekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nilmunc ııözU geçen §Ubeden parasız alınabilir. 
V - lstekliicrln eksiltme için tayin olunan gün ve snatte ytiı:de 7,!'i güven 

me paralarilc blrlıkte mezkur komisyona müracaatları. (7033) 

lstanbul Belediyesi 
tıanıarı 

Tahmin tık 

bedeli teminat 

650.00 48.i5 AiU!aray yangın yerinde Mimar Kemalettin mnhıılleslnin 

245.00 

Şehnameci aokağtııda 13 Uncu adada 4 numerotnJ No. ı: 

21 metre murabbaı sahalı arsa. 

18.38 Fatih yangın yerinde Sinanağa mahallesinin ihtiyatlı .so 
kağında 60 ncı ad.ıda 8/1 No. lı ve 143.15 metre murnbb•u 
sahalı arsa. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat nıiktnrları yukarda yazılı lkl parça nrsrı 
satılmak Uzere ayn a)TI açık arttırmaya konulmuııtur. ŞartnamC'ler zabıt ,.c 
muıımelAt mUdUrmğU kaleminde görlfü•cektır. İhale rn 8 IHO pazartesi gllnll 
saat H te daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin llk teminat makbuz vcyı: 

mektuplo.rlie !hale gUnU muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

Türkiye Cumhuriyet 
AKTI ,: 

Kaaa ! 

Altın: San KllogTam il i21 4oıı 
Banknot • 

16940) 

M erkez 
Lira 

Ufaklık • 
l>ahlldckl l\1uhablrln: 

l'tlrk l.lrası 

llıırh:leki !\l uhablrler: 

100.881.998.h:; 
!l.671.208.50 

1.837.989.:.4 

2.861 .330 ''ı 

7.041.~16 . ,4 

38.821.1 o 
20.327.229 '1 

112.3!H.196 i:-'. 

2.861.330 -1 
Altın: Hafi Kilogram rı oı li ııı ·ı 

Aıtınıı t1tııvı11 kabil serbest dö 
"lZl<;r 
oı;::-er dövizler ve horçlu Klinnı:: 

~klyelert 

ll117J11e Talı \ llh·rl : 
Ueruhte edılC'n evrakı oa kdlye 
1<arşııı~ı 

Kıtnunun B • ~ maddelerine t'!Vfl· 
ı<:ın Hazını tarafındıın ••ilki te. 
lıyııı 

:owncd:ıl l 'l11.ıtaııı: 

l'ıcaı1 Sencdat 

Af 
' 8 l 

t: .. h.ım •'e l.uh\"ll:ıı <'UZdHlll! 

Oerubte edılen e\'rakı nakdi 
\'l"nin ırarııtığı eabam ve 
tııh\llAt ılltııırl kıvmetle 

ı:-ıerbrııt ":shıım ve l1th•'llAl. 

A •un,.lur : 

Haz.neye kısa \OC a\•ıuııı . 
H:ızıneyc 3850 No. lrnn•ına söre 
ı. .. :ıan altın karşılıklı avans . 
Allırı ve ııtıvız tızerıne . 
ı a hVlllı ı llZertne . 

Hlssedıı rıaı 

Uuhteııı • 

158.748.563.·-

19.310.J 96.--

26~.:382 636.83 

47.886.416 ~·3 
s.215 sıs:ı~I 

7.809.000.-ı 

26.722.000.-
9.125.::5, 

7.808.722-

VrkOn 

1 rerrımıız ın:ıı; tıırılı1nd"n ıtlharen; 

27.40l 267 .. ı' 1 

ı 
139.43~367 .• 

:::63.36ı.G36 'i 

56.162.235 l 

42.348.847. 
4.500.000 

17 .969.~78 ; 

-6661~1.~.';0 1 

1 
1 

f=ıst;;bul Levazım Amırliğinden verilen ha,.;cl 
I_ askeri kıtaatı ilAnları 

1,260,000 kilo sığır etinin bazı parçalarına teklif edilen tıyat ~ 
rllimllş ,., bazı parı:aıarma da talip çıkmadığından pazarlığı ıs·~ 
gUnleri saat 11 den 15 ~e kadardır. Beher parçanın muvakkat te e4' 
\ e 2880 liradır. Şartnameleri komisyonda görUll1r. tsteklllerin Vil 
satınalma komisyonuna gelmeleri. (466) (6628) 

.y. • • _ ,, 

72.000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. tbal~ 
ı;ilnll saıı.t 15 le lzmltte tümen satmalma komisyonunda yapıl.C ~ 7 
min bedeli 2:.1.820 ııra Uk teminatı 1674 liradır. lstcktılerln belli •,.-., 
atten bir saat evveline kadar kanuni vesaik \'e tcklll mektupıar~ 
na vermeler!. Şartnamesı Ankara ve Jstanbul Lv. tlmirllkleri aa 
misyonunda görllJUr. (467) (66731 

• • • .ı 
... dtl' 

90.000 kilo sığır eti pazarlıkla satın alınncaktır. Tahmin .,...ıf ~ 

llra llk teminatı 1822 lira 50 kuruştur. ihalesi 20·8·9t0 Jl8lı g{1ıl 
1
f111 

Çannkkatcdc askeri satınalmıı komisyonunda yapılacaktır. 1469) ,J 

"'•,,. ~r,, 
50.000 kilo koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. ısı"' •• lesi bunu saat 16 da Çorluda Kor ::atmalmo. komisyonunda ) ~ 

Tahmin bedeli :!6.000 lira ilk teminatı 19~0 lıradır. E\·saf ,.e şartJI".:".; 
kara, İstanbul Lv. Amirlikleri ve Çorluda Kor satmaıma kom~ 
rUIUr. lsteklilcrin kanuni veslkalarıle teklif mektuplarını ihale 111 

saat evvel komisyona vermeleri. (480J 16680) . ~ . """' 
40.SOO kilo &acleyağı kapalı zarfla ~k11lltmeye krmmu~tur. T•b.-ı 

il 46.920 lira ilk teminatı 35lll liradır. Ekıılltmeyı gireceklerin ıs.O 
\•e tcmınatiarile teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat ev\'.!.ı., 
tUmon o•bnntm• komloyonuna v"m""'- l bal"l 20·8•940 aa~ 
de yapılacaktır. (470) (6685) 

işletme Umum 

"'" Muhıımmen oeo ı ı 14U0ı ıırn oıun 500 KJ: su verme totıU 1 rjtl! 
ıup açıkta su \'l?rnıek için ı 19.S 940 pazartesi guno saat ( ll ) 011 Ufl' 
ctapaşada Gar hlnası dl'>ll':ıdekl komls,Yon tararından açık ek$1l 

Bankası 3 I 8 / 1940 
P AS l F 

St'rııı:ı~" 
lhti.,·ıı t n l•1:••ı;I: 

..\dl •·e fevka lıl.de • 
tfuııu.sl 

l ı•du\ıılclrt.~ Hanknotl" r : 

•o>ruhte edil<'n evro :• nakdlvt 
t<ıınunun 6 • ~ inci maddP.lerlne 
e\'Ukan Hazine tarafından •·akl 
e<.ıyaı 

ıerutı:t- ••lllen e·•rakı nakdı)e 

ıaklye:ııl 
<arşıııı:-ı ı:.amamen altın .,!arak 
iti vl'!ten ·erıa vtlle vıızedllen 

-trrııko"lı rnuks hlll ııavt>tcn teda 
7tofl. 

M I';\ ll lJ \ "I : 

ı urk l.lntıu 

\ . tın. Hıı.ı Kilogram 

i850 No kanıma r,öre hazineye 
'lqılnn avans !T'Uknbllı tevdi olu 
nan altınlar• 
SAfl kilogram lifi 71 'ı 4:.ı-; 

unJiıt Tnahhlıııntı : 

"ıtınıı tahvlli l<nhll dovlzler 
r>ı$ter dlh l:ı:leı ve al:ıcaklı Kil 
rtn:: tıaklycıerl • 

lubtcıU • 

6.J 88.666 !; 
6.000.000. 

158.748.563-

19.310.19ö -

139.438.367 -

17.000.000.

:!03 500.000.-

62.9i4.497:{1 
26.480.939.<~·S 

51.643.228 2:: 

3.359 ';'';' 

27.754.407 !j 

1 ~kontn lııı-lrJI r:, 4 A 1 tın ilz"'ı ine a \'ans ,...~ 3 


