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r Zelzele felaketzedelerin• l 
çift .hayvanı dağıtılıyor 
Ankara, 13 (Hususi) - Ziraat Ve

kaleti Yozgat zelzele felaketzedelerine 
dağıtılacak çift hayvanlarının mübaya-

F aziletien, vazife hissinden 
ilham ve kutlflet almıgan cesa
retler değersizdir. 

"Süzme Sözler,,dea asına başlamıştır. Erzincan felaketze
d e lerine 12655 ç ift hayvanı dağıtılmış, 

L rnübayaaıarına 68 bin lira harcanmıştır • .J 
Baımuharriri: 

EBOZZIY A zade VELiD 
MÜSTAKİL YEVMi GAZETE ~e.Jıefon : 2 o 5 2 o 

(Şerhi 2 ncl aahlfemiı.de) 

MİLLt ŞEFİ~İZİ~ . 
TETKiK GEZiLERi 
İnönü Çorumda coşkun 
tezahüratla istikbal edildi 

Cebelüttarık 
meselesi 

Çorumlular 
içinde • 

sevınç 
Samsun. 1:ı ( .\ .A.) - Sa msunlu

lıır düııdenberi )lı lli Şefleri ve sev
gili Ilclsicbıııhurlul'ı i smet İnHnü'yii 
nrnlatın<la gfirnıen ın verdiği büyük 
sevinç içinde ynşnm:ıktndırlnr. 

!'llılli Şefimiz her hır:ı:ftu hııl kın 
coşkun tezahurleı ile kıu şılanmıtkta· 
dır. 

Fırıncılar şirketi 
18ğvedilmelidir 

Aksi halde halk ekmek 
derdinden kurtulamıyacak 

----- ~- --- -
Bir fınna verilen cezayı ıirket bütün fırın

lara taksim etmekle tahfif mi ediyor? 

Ekmek20 
para arttı 

Avluda ölen 
çocuk C ebelüttarık m«":selesi şimdi

ye kadar yalnız İspanyol 
latetelerine vakit vakit sermaye 
teıkil eden bir mesele gibi görü· 
ııiiyor ve ispanyanın bu meseleyi 
tİddiyetle uyandırmak İstediğine 
İhtimal verilmiyordu. 

l\lılli Şef snnt 12 de Çıırşunıb:ıya 
gitmi~ ,.~ oğle yemeğini ornda ye -
mişleı·dır. Ça ı şamlııll:n ve güzergiıh
'ta halk . tılli Ş~·!'imızc karşı sonsuz 
sevgi teı.ahurlcri f."<• krııılşleıdlr. 

/, 6ilizler• ltorıı ç•tin bir mücatl•l•ye 11iriıen bir ltolyan lcolu 

Buğday fıyaUarı 20 - 30 para arıısm
da yukselmiştır. Bu tereffu yumu ak 
buğdayl:ırdıı 28 par:ı, serllerde 20 pa
radır. Buğday fiyatlarındaki yuk~clı~ 
ekmege tesir etmiş, Belediye lkuscıt 
Müdürlüğü derhal yenı fı.)allar UZ"rln· 
de tetkikat yaparak neticeyi dun Dıı!
mi Encumenııı tasdikıne nrzetmi<tır. 
Tetkikat neticesine gore ekmek fı) at
ların:ı ynptlma ı icap eden zam. J, ,IJ 
b:ışın:ı 20 paradır. 

Üç koldan yapılan 
tahkikata ehe?-Umi

yetle devam olunuyor 

llıılkııı l\Iilli .Şcti11 • karşı n<' kıı
ı1nr ıçten b:ığlı lm!unduğı.rnıı bu coş
kun tcznhbrlcr çok cıııılı bireı yt'lli 
delı 1 teşkil C'tnwl..iel"'.ıİİ. 

Milli Şef Samsui.clan aynldılar 

• Halbuki geçenlerde bu mevki
~ lngilizler tarafından ,uptı~ın 
İlli yüz ellinci senesi mün~sebet~le 
"1adritte yapılan merasımde Is· 
,_ya Devlet Reisi General 
a:"rank0 , irad etliği bir nutukla 
«Cebelüttank, İspanya kapdannm 
IQJidi mesabesindedir. Bu kilidin :Samsun, ı:J (A.'\.) - Rt•i«icüm-

d huı· İ sııırl fnonü dlııı ııkşam suat :!:! 

Bitlerin Muavini 

ŞİDDETLİ 
BİR NUTUK 
SÖYLEDİ -.11 sahiplerine rücuu icap e em 

<le Samı1undan uvrılınışhnılıı. :'.\t ılli Iİhi bir söz söylemiıtir. Şef bıırayn gclişJnriııde olduı;u gılıi Viyunıı, l~ ( A .c\.} - D.N. B. : 
Cebelüttarık işini bu suretle en uyrılışlaıııı<la du hıılkın sonsuz SC\' • Eyuletın ıduı<•sıııde \'ukulıulaıı Uı· 

ı..liıhiyettar bir adam da mevzu- g-i VC' baglılıklal'llıın ifadesi olun iç- dılat dol oyısıle \'ıyanııda bır toren 
~ 1 yapılm ış ve Fiihwı iıı nıuavıni Al· S t •Ö• baılayınca mes~ e- ten tezn'.ıürııtla \ıg· ııı·lunmıştır. 

e m...... · 1 man Nazırı Ruıl,ılf He s bır nutuk 
'İn ciddi bir safhaya girmek üıe- Milli Şef Çorumda iraü edl'rek czciınıle şunları stiyle • 
re olduğuna hükmetmek zarureti Çorum, 13 (A.A .) Rei icumhur ıııiştır : 
lı&ııl oluyor. Acaba Geneul Milli Şef inöııu, Lıugun saat 17.00 c H utıııı c\•alcth·k tek biı cephe 
f'ranko da İngilterenin bugÜn bu- de şehrimizi şe ı efl.•ndimılşlC>ı ılir. tl'şkıl eden ·A vusturyulılar, fnşi t İ-
ltınduiu mütkül vaziyetten _;s~İ • Ynli, ao;keri koıııuı .m, şehı iıııizde tulyıı ile birlikte son duşnıanı sulh 
fldeyle iki buçuk asırdanberı, Is · bulunun Büviık .M:l!t·t l\lcclisi aza· yapmağıı icbar edec<!klerdir. Phitok
l>anyanın bir cenahında bir yua ln11, Pa rti ;c Helf'di)c re! leıi tara- ratl:ırın istihfaf \"•"' ietıhza i l~ red. -
b .. k .• d d b " • alini fından vıluyet lıud.ıdtıııd.ı kaışılu - dettıklcri ve cüı·iım şcrlklen ezılıp 
it 

11 
rnun e uran ecne. ı lf~ • ? nan Cümhunei~iıniz, şehir ınethalın- verı• diı '<ttikteıı so:ır:ı Fiıh ı erin i n -

•ldırrnıya karar ~e.rmış '!udır • d<'n ltibarl'n sevgıli Şefü•rini sclünı- ~ılterer; bir kere dahn tekl ı f etmiş 
lıpanya Devlet Reısı hakıkate•t tamak uzerl' çok erkenden guzcrgalıı oldıııhı sulh içı n m ı harcbe eclc•rek
i>öyle bir teye karar vermitse, dolduran yirmi beş hın Çorum hal·ı lerd ı r. 
ltıİhv•r d•vletlerile tefriki mesai kına il iivcl<'n kaza Vl' l:ciy lP ı ılen gl'• I"l t •. t ki r· Al I nk·e· 

"' "' · h • ı ıır<>rın l ' • ı ı ı ııan aı 111 " ~ 
ederek İngiltereye kartı harbe ! len bııılen•e hull kın. ecı Şkufılı lı•zıı 

1
1

1
1 • rı vcti tıı ra fınıla n ııck zo ı lukla 1111 111-

• k • uıt :ı.-nşu vuı·o yııı·e e ııı ız rı •il· · 
llrrneyi de aöze almıt deme tır. I ' · ı 'k l ' I p , . lı şıhılı i lmışt.i r. Ziı11 F r .. ıı"tı ile bırle· 

• arı v e' a ış arı a ı·11 ı;ıııı u ar,ı ıııu- . . 1 k' ı f i l ı Acaba Cebelüttank, İspanya . f .• 1 1., ·dl ı ş ıp ayn ı nes .e ı ·ıncı < c u an ı ıtır· 
1_ _ • • h "' 1 sınll şcıe \ eı m ş 1 r. lx-tııılş olan lııglltert'\'c karşı Almnn '4ll"ahndan cebrı bır ucum• zap Hulk büyük bayrnnı gıııılcı ındeıı • 
ledilebilir mi? birinı )':ıı1anıaktadır. ( Devamı sayfa 3, aütun 5 te) 

Buna, apğı yukan müsbet bir - - - --

lngiliz Somalisinde 

HARP 
ŞİDDETLİ 

1 İngilizler İtalyan ta
arruzunu püskürtmeğ e 

muvaffak oldular 

GI. De Gaulle 

YENİDEN 
Fransızlara 
hitap etti 

Lundra, 1~1 ( A.A.} - İngiliz ı-a<l
yoou bildiı-iyor: 

Uütüıı hlir Fraıı<ıızlın ııı şefi Ge

D:ılmi Encumeıı di.ın geç 'akit tct· 
kıkalmt bıtirmiş ' e kılo başına 20 para 
zammı kabul etmıslir. Yeııı narlı y;ı. 
rııı s.ıbalıtan ıtıbareıı tatbık cdılccek
tir 

Hfıleıı lılr kılo ekmek 10 kutL•5 10 
paradır Yarından iııb;ffcn bu fı\·at 10 
kuruş 30 para olacaktır 

Ekmekler boıuk çıkıyor 
neral De Gaulle, rı.d,ı;oda söylediği Belediyenin fırınl!ırı teftiş ol•ıııd:ı 
bir nutukta , l ngilh: hükunıctllc İm· bulımdurduğundıın eminiz. Va kıt \akıt 

muhtelıf fırınların cczalandırılmnlaı ı, 
zn etıııiş olduğu askeri itilıi:fnam<•nin bu kontrollerın aksamadığını ı:o~tcrı. 

Londra, 13 (A.A.) - nculcr a • esbabı mucibcsini izah ederek şunları yor. Ancak. bırçok semtte ckmekl<.'r ıı 
jansı bıldıriyor: iliive cylemiştiı·: ıyı ımal edılnıedıJı ı , hamur halı ıclc 

Alınanların kendilerine perşembe B u ltiliifname ile hurbin de\·nııııno halka tc\Zı edıld!ı:ı. yapılan şikayctlcr-
gunti 400 tayyarenin 60 ılnn fazlası· iştirak cdebllıneleri içiı: bütiln scı - den anlaşılmaktadır Bazı fıı ınlarıll 
na mal olan hava taZ\'İkleı i hııricln· lbc<ıt Fı-an ız kuvv(•tlerıni teşklliıt • bozuk ekmek çıkıırdığıııa bızzııl da şa
de Umdra mahfillerlı~ı meşgul cdl'n lnnd ı rmnyı taahliut ~tlim. Jngıltz hıl olmuş bulıınuvoruz 
başlırn stratej ik ıncsele yine hat • hilkıimeti ı1e Frau"Jaya, i::ıtıklal •·e Cezalar hafif 
vaıı lıııııı Dog"u Afıikıı andaki teşeb- b" u-kı r..a u- ' ade et '"I tnr hhut 
" uy Uıı; n 1 me_, 1 Beledıycnln sıkı tcftişleı ine ra,.men bu~ll· ı ıd ı r. eyledi. fırıncılnı ın bırturlu yola gelmeme~! \ e 

Soıııalitlt-ki \'azırctte ka)·dC? değer lıfüta ı eke imza edildi~! zuııı:ın ·he· halka ı:etışıgf.ııel ekmek yedlrıncı;e 
hiçbıı dt-ğiş ıklik ~·oktur. Evvelki ı::-un l nilz Fr~nsan ııı cl inıclt• kuvvetli mu· kıılkışmaları. Aclcdiyc cezalarının pel~ 
bıışlıcu goze çarpım fan liyı•L l ngılız clufaa vasıtalarını n mevcut hıılıın - hafıf olması yuzundendıı . F"ııkat Cı>'ki· 
havıı kuvvetleı ınlıı C eııı•ı a l Dl'I muş olması, nıütare1<eyi fmzu etmiş kııtımızıı göı·e burııın tıı ıncıJar ar3!iırt• 
Guulle"e mensup Frnııs ız. kll\.\'cllt•r ~- olnıılıırırı iş ledikleri curmuıı ağırlı· da çok clah.ı muh ım b ır .ebebı •ardı . 
nın <le iştırakile çnı.ıc• ı d ık lerı fıııılı· ğını islııtta kiifid ir. ( Devamı sayfa 3, sutun 2 de) 
vet olnıuşlur. -- _ __ • 
• Bundan başkıı, hudutt.ıl,l ltnlv:ın 
toplannıMına ragıııen Jta!~ anhırın 
bu nler.de tn rı ıııa ~ l'C ki i 
dair bır cm:ırc goıol nemektedıı. Tu 
ıırruz için toplnn:ııı JU:ılynn kuv\•et
lcrl bnşlıen hafif sali.-a topçusilc tnk 
\•iye c•dll nı iş ınul<inC'lı kuv\ctlerden 
ınüı ekkcptir. i talyaıı kunııındanlığı 
Afrıkada Alınanlaı ı •ı 1-'l'ansııda kui
laııdıkl:ırı usuHi kıılıulc ıııiitcınnyil 
giininüyor. Bu usul aı azin!ıı tııyya
ı eylc lhzurı, soıır,ı zn~·ıf ııoktalııra 

Ticaret Anlaşmaları 
Günün ihtiyaçlarına uyacak 

Şekilde tetkik 

Uç ay e\ \'el Sırbıstand .. n İzınırc, b r 
hafta c\\ t;l de İzı>'llrdeıı şehrimize gc_ .. 
len uç kışılık bit- goçmen a le ının b ı 
ı ada isldn daıresfodc "c mıs:ıfır oda· 
lanııda l atacak ~ • ı anı\ ıp bulaııı.ı· 
dıktıııı sonra Aksarayda Valide camıı 
a'\ lusundn kaldıklnrını. bu nılcnuı •ıa • 
la olan toeuklarının taş uzerınde l ll· 
dığıııı, çağırıhın nobctçı Delcdıyc Dok
torunun otcırııobılinln bozuk old<.lğu• ı 

r J>ctıauıı .! 1 cı sulnje.m ı:dr) 

Rumen - Macar 
Bulgar-Rumen 
müzakereleri 

ihtiliflı meselele
itilafla neti-• 

rın 

celeneceği mu
hakkak görülüyor 

lludııpeşte, 13 (A.A.) - fJ .N.B. : 
Sıılahiy<'lta r ıııch:ıfıldc öğı en ildi -

gınl' nıızarnn, RunıPıı hükumeti w -
rufınduıı bıı· muhtııa 'crilmiştiı. 
lacnr hukumeti l:u n ulıuruya der

hal •uqı ~ rmi Jı A'.\ ni mehafil, 
l'umcıı • l\tuı:aı n.Uza}.erntının önu
ıııüzdcki guıılcr içiııd,• başlı~nbilcce

gı umidıni ızhnr t tıfüktcdir 

Rume n - MRcar müzakereleri 
BCıkı eş, l:l ( A.A.) Öğrcnildlgı-

~vap vermek i~tiza e d e r. F ran
•ız askeri muhan:iri General Du
"•l, Maginot hattına taarruz vu
lcubulmadan çok evvel «dünyada 
~Pledilmez istihkam, geçilmez 
tnüdafa• hattı yoktun demif> 
hilahare vukuat ta, Fransız gene. 
talinin bu sözünü fazlasile İspat 
eylemifti. Zaten harbiye mektep· 
lerinde yapılan tedrisatta da, zan. 
~deriz bu düstur daima tekrar
lanır, y~ni aakerlik fenni, her is
tİlak~ın zaptedilebileceğİni, e 
'-'lı bir kaide olarak kabul et -

ediliyor 
* * 1 

Uııık.lıırlıı_ tıfıfu:r. ıı~uluılı'.ı" ~:ı.:c·r bu~· ,.. 
le bı r plıtıı mcvl'ulsı, ~ımJıre kad:ır 1 
bu plıinın birinl'i kıo;nn beklcııeıı ne- J 

Ankara, 13 (Husu•İ) - Mevcut ve mer'i 
bulunan Ticaret anlaşmalarımızın mühim 
bir kı•mın Avrupa harbinin doğurduğu 
gayri tabii vaziyet yüzünden tatbik edile
mez bir hale gelmişlerdir. 

nC' gorc Ruman~ ::ı, l\lı•car ve Hunwn 
milletleri nı n"ıııda ı.ıuallak bir halde 
bulıırıan lllC' clelcri ıı müzak!'ı csiııe 
memur murahha luı ııı tcliıkl mahal· 
lı eılaı:ık Korpatl:ııtl:ı Sınaja yakı • 
nındıı kiı.ın Osa<1a ınevkiini intilmı, 
<-tmiştlı. l\tııcarist.nnın bu teklifi ka
lmlc amade olduğu tcyıt edilmekle -

"'-İttir. 
Şu halde, Cebelüttarık'm, eğer 

'bir taarruza maruz kalırsa ve bu 
laarruz da zamanımıza mahaus ;.-- _...,. ... ,..,, _ # ..... 
ltıüthiş silahlarla ve devamlı s u -
~tte yapılırsa, sukut edeceğinde - --..ıı·1ıı1ı•'wı;.----
tiiphe etmemek lazımdır. Bihu· 
1"3, rivayet edildiği gibi, böyle .. 
bir taarruza Almanlar da ittirak 1 k 
edeceıue, o vakit bu mevkün 
~mesine daha kat'i bir nazarla 
b.kılabilir. Vakıa bu sukutun. j 
'-'uhacimlere de pek pahalıya n:,.I 
olacağına fÜphe yoktur. Çünkü 
fııgili?.Jer, 250 senedir ellerinde 
lııttukları bt.ı mevkii, aklın kabul 
edebileceği hertürlü vesaitle t~ı; 
~İı etmiılerdir. Zaten yekparp 
bir kaya parçasından ibaret ohm 
C:ebelüttarık, lngilizlerin müte • 
tt&adi gayretleri sayesinde battan 
'tağ. oyularak her oyuğa muaz
larn toplar yerlqtirilmit ve bu 

Bir haftadır Alman tayyarelerile çok ıiJdetli bir 
muharebeye 6İriımil bulunan /n6İIİz tayyarelerinden 

bir ombardımon filo•u 

lngi~tere üze'9İf!de 

ŞiDDETLi 
HAVA 
HARBi 

1\lretle kaya parçası, muazzaın - -·-- -

bir ıırhlının (taret) ine benur 500 d f 1 Alman 
bir hale getirilmiıtir. Binaenaleyh . en az a 
b11raya hücum edecek olanların , t . . 4 h .. cumu 
Otıu iskat edinciye kadar pek çok / ayyaresmın am u 
~Yiatı göze almaları iktiza edeı·. ffiUVaffakiyetle 
l Maamafih, bizce asıl meıele, pu··sku'· rıu·· ıdu·· 
..._ kalenin :zaptedilip edilmiyece-

~e defil, fakat ispanyanın in - Londra 13 ıA A ı _ C:ecC' znrfıııdn 
t~tereyle ilanihaye bitmiyecek Şımalı ş~rkl, Şimali Garbi cenubu 
~ır harbi göze aldırıp aldınnıya- şarki, cenubu garbi mırıtaka lnrı \'e 
Cağındadır Filhakika ispanva Galles evalcti uzcrıııdc buyuk hava 
~lk" b k 1 · Al d · ' :fanllretlerl ol nıu:stuı. Cenubu şarkı . 

ı u a eyı, man yar ımt şimıılı şark! ve cenubu gnr.bl mıııtoluı -
~Yesinde, bir gün elde edebilir. ı:ırı uzerlnc bombalar atılmıştır. Hava 
"•kat ondan sonra da arhk İn • mudafa:ı bntary:ılorı '\ e ingılız avcı 

FRANSADA 
YAHUDİ 

Aleyh darlığı 

Marsilyalılar Ya
hudi unsur aleyhi
ne şiddetle hare

kete geçtiler 
Ceııcvı ~ 13 (A.A.) - D .N' H. a 

Jnnsı bılıl ırn·ıır: 
Fransız r~dyosunı.rn neşrPttiği bir 

hııberc gore, Mrıı·~i l )rıda gittık~~ 
kuvvetlenen bir ynhudı nlcyhdarlır.ı 
lıaşr.o~tcrııı ıştır. 

Iİlterenin i spanya iç in denizlerd~ ( Devam ı sayfa 3 sütun 5 te ) 

'bir daha yapmak imkanını bı - -------------~--~---~--:-:-:--7!!!!' 
"-krnıyacağına hiç f Üphe edile - hakimiyetini ortadan kaldıramaz- zerinde kat'i bir tesiri haiz ola · 
~ez •• lspan~a büyük b~~ t ibihce- lar. Eğer bunun imkanı olsaydı, maz. Ona mukabil de İspanyanı~, 
L~edır, harıçle olan mun~asebal.', Almanlar, Cebelüttarıktan daha ingilterenin, hiçbir vakit geçmı
"lelne n hemen baıtan aıagı denız mühim olan Mant sahilinde Fran- yecek olan husumetine maruz k~
larikile vukubulmaktadır. 1span- b k d r b k lacağı da tüphesizdir. Bu hekı -
)anın burnunun u cunda bir çıban adanın .. ut hak ar ıman~~· . u 

1
;· kati fÜphesiz İspanyollar da p e k 

tİbi duran bu kaleyi elde etmek- a~ mu.s a .~m ~ev "J1 
•
1 
e e ali takdir ede rler . Ondan dola. 

le, d enizlere de hikimiyeti temin ı ettiklerıned g~re h~k. ta~ ~g~ ter;· yıdır, ki Gener al Frankonun söz
~deb 'J ~ · • d k " "ddia e ye kartı enız a ımıyehnı e e terine rag~men, bi-z, İspanyanın 
d .. ,,_ 

1 ecegmıd e. ıHmse } Al " etmeleri Ji.zımgelirdi. .. 
1 

b " 
._"'·••ez :zanne enz. alta man· .. , boy e ır maceraya atılacağını 

Fransız radyosuna gorC', bu . hıırc
kctın sebebini l\hırı;ıh ııdn dcnızaııın 
mcmlekctleı e gıtme.· ı;:ın fırsat bel<

( Devam ı sayfa 3. sütun 4 de) 

~da bu mevkie yerle§seler, bel-ı Şu halde Cebeluttarlk 1~ İspa~- hayli ıüpheli addetmekteyiz. 
iti İngilterenin Akdenizle muva- ya t~~~ınd.an zaph, ins~!tere~ın l:büı'ziycı z 114c 
~ keaerler, fakat ona mu - mevkiını bıraz dab~ gu~let~•~. • ı . VELİD 
~ &nciltereain Okyanualardaki melde beraber, barbın nehcesı u-

1 

( Devam ı Ayfa 3, süt un 2 de) 

Arnavutlukta 
isyan hareketi ı 

ltalyan - Yunan 
münasebetleri 
bozulacakmış 

Katledilen Davut 
hoca kimdir 1 

1ft!mleketın utıla •cli'd ti gün 
J,:ınyaya gelen 4rnavutıuk 
veliahdı ve krali-;e Je aldin 

1 

Bu gayritabii vaziyette anlaşmaları ih
tiy~ca cevap verecek bir şekle •okmıya 
çalışan Ticaret Vekaleti bu hususu temin 
için aramızda anlatma bulunan biitiia ya
bancı memleket!erle temasa geçmiıtir. 
Yakında ticaretimiz için hayırh ve müabet 
neticeler abnacağı kuvvetle limit edilmek
tedir. 

l~cnebi garson·lar işinde 
zabıta tedbir almazsa 

Müddeiumumilik 
harekete geçecek 

Galata yolcu s:ılonu ılc :'faksım sıa· 
zlııo~uııda ı;altşıın erncbi garsonlar 
meselesi. ortada gayet 'mırıh bir ktlçuk 
s:ııı'otıer kanunu btılunmasınn ı ağıncn 
hôlfı hıılledilenıemistir, 

İstanbul Emniyet Dırektorü l\luzııffer 
Akalın, bıı me\ :ı: u etrafında şunları 
söylemiSJfr 

1 , _ EJımlzde mevcut me\Zuata göre, 
1 ıokantıı gatıno garsonluğu, kuçCık şıın
atlcr kanununun Türk tebaasına has· 
rettıılı ışlcrdcn sayılmamaktadır Bu ıu 
bııı la me~elcde mud:ıhaleyl icap etti· 
recek bır nokta yoktur 

H.'ilen t tanbuldıı altı '.Rumanyıııı 
garson \ardır Bunların harıcınde mcv 
zubahs cdıldığı tarzda Runıanyadan 
şehrımıze bır gar on akını mevcut 'c 
vakı değıldır • 

" K anun., ne diyor ? 
Küçük sanatıer kaııunuııtln garson• 

l:ır hakk ındaki maddesi şudut· 
• Kapıcılık od<ıbaşılık, otel, han, 

hamam, knh\t•hanc, gazino, dansing ve 
barlard..ı kad•ıı \ c erkek hizmC'tçilik 

rson , " • ·ı 'ant> bar oyuncu \ ' C şar-

Londra. 13 <AA> İ ng.lı ı.:ıd.)o u kıcılıgı • 
blıdırıyor. Müdde iumumi ne diyor ? 

Sclfınlklt>n alınan habere gore. İt:ıl- VııZiycl bu merkezde olduğundaf', 
yan a~keri mııkamatı, ArnavuUarın ıs- 1 .Muddeıumwnilık, bu ecnebi garsontn-

( Devam ı sayfa 3, ıutu"' 4 d•) ( Oevomı sayfa 3, sütun 7 de) 
l•ton6ulrniu1Jeirımami•İ 

Hilıt.met Onat 

<lir. 

Dobruca meselesi 
Bukı eş, 13 (J\ A.) CenuLzi 

Dobı uca ınc l'lcstn!n halli için mu -
zukereleı'f' başlanııttısınn dair yapı -

1 

la.n ilk Bulı:ar tcklineılnc Tiuın;ın~a 
tarafından verilC'n ct'\'hp ı1un Bulgar 
hukunıetınc H•vdi edllmi.,,tir. l!u -
matı~ arım cevabı uzl:ıştırıcı ve mu • 
b<;ttır. Bu itibnı·lıı lıunı1an sonrn ya-
:pılacuk tcınaslan müteakip nihai 
anlaşmanın nkdl için b~ışlıyacak mü
zakerelcı in geclkınl\ ec~ği uı.hınin e
clılnırktedi r. 

SUSUN! 
Yerin kulağı 

var! 

Casusların 
Sırrını veren 

Roman 
Yazan( 

CiM - MiM 



u ve unevver um en 
ticaret hey' eti 

geldi 

us arımızın halkla temasları Bir sandal 
beş kişi 
ile battı 

Yakup Kadrinin iddiaları hakkında Dün de Eminönü ve Fatih 
halkevinde toplanıldı PEYAMİ SAF Anın 

fikirleri 
Rece! Carol Vllpurile dün saat 11 

de beş kişilik bir Ruıııen ticaret he
yeti şehrimize gelmi~tJı·. Heyet, Ma- İstanbul Meb'wlan dün de Eminönü ~gOçfüğe düştüğünü ve bu !atur.ıların 
Jiye Nezareti Umumi Katibi Yorda- ve Fatih Halkevlcrlnde halkla tem:ısto ay başında verilmesini rica etntlşfır. 
nis, İktısat Nezareti .Mukavele Şefi bulunmuşlar ve dılekleriııi dlnliyerclt Bunla~cian ~onrn beş genç de Bu!ll:ı· 
Darbul Pamuk fabdkalan mümcs _ not almışlardır. ~at 14,30 da evvclfı rı;ıCın muhacırl olduklarını ve bir se-
T R 't 1 t, N.k 1 1 

"I Eminönil Hıılkevmdc toplamlmıstır ned<>nbı•ri 7atılı okullı:ırdan birisine gir 

Dün s:ıbah Kliğıthaneye gitmek ıçın 
Fenerden bir randal kinılıyan İsmail, 
Leman, Osmıın, 'Resmiye, Sütlüce önle
rinde şakalaşırlarken lılrdenbire dev
rilen sandaldan denize dökülm~erdir. 
Bu esnı:ıda etraftan yetlş('lller Leman, 
İsmail ve Rcsmlyeyi kurtarmışlarsa da 
Osmanı bulamamışlardır. Sandıılı ki • 
ralıyan Yııkup yakalnnmıstır. 

Bizim coğrafya 
dilimiz 

Dün cece, meıgul olduğumus 
ajans sahifelerine dikkat ettik ve 
ıu ıehir isimlerile katfllıqtık: 

Douvres, Melbourne, Bielfela, 
Brochum, Essex vesaire. 

Sanat e•ninde muharririn dünya ,-örüıii bir tahlil J •. 
fil tlrkip an•uru halind• buluflar. Muharrir bunu i%ah 
için dolıttrin veya 14clenem•,, lıtitapları neıretmui la~ım· 
dır. Buna yapmamıf bir muharririn lı•rlıte•i kültür nck· 
•anlıfile ithama lıtcndi nef•incten icqlarr aaı icabetme;c mi? 

Yazan: Kandemir 

sı 1 os e e • 1 0 amenu c~cu, "' en- Z(ya Karıımilrsel celseyi açarak yeri- mek için çal~ıkları halde muv.ı!f'ıo< 
ııucat fnbrikaln~ mümessil~ Golman- ne getirılmlıı dilekleri şu sureUe say. <'lsmadıidar;nı so7llyerek kendılerinırı 
dan mürekkeptir. llcyet durı akşanı mıstır: y:ıtılı bir okula alınmalarını ricn et -
Anknraya hllreket etmiştir. Amelenin ucuz seyahatleri hakk1nda mışlerdır. 

Ankllrada iki tarafın biribirlerine çalıştıklarını ve iyi netice de alacakla· Mutl'ı>kı_ben meb"uslar Fatih Halice. 
verecekleri yeni maddeler üzerinde rını. KnpaJıçarşının modern bır şekle vlne gllm'şler ve orada da yapılan ~
görüşülecektir. solı:ulmosı lçln tahsisat konduJ;'Wlu, ler lı:ıkk nda şu izahatı vermişleTjir: 

Dun snbah Haliç Feneri açıklarında 
20 yaşında tızcri temiz giyinmiş bir er
kek cesedi bulunmuştur. Bunun boğu
Jan Osmıına ait olduğu zannedilmekte 
ise de cesedin hüviyeti anlaşılamamııı
tır. 

Bu isimler fransu;ca veya ingi· 
lizce imlalarile yazılmıştı. Sonra 
fU isimlere dikkat ettik: 

Londra, Nev-Y ork, Kahire, 
Kenya, Stokbolm vesaire. 

Rumen heyeti reisi Türkiyedcn berber koltnlarının İş Kanunundan is· Pıı:-Jt v11 Halkcvi binalnrının y:ıi.>ıı
pamuk alacaklarını mukabil olanık tlfııde edebilmClcrl için bir hafta ka- rılması sıraya konduğunu, kimsesiz ~· 

nın hepsi snn'at eserlerinden bnşkn kereste ve petrol ~m-ecekler1nl ııöy- nunu Jlyihası ya_ıııldığını söylemiş ve .:ukların fyi bir surette yetiştirfirrmı 
·--------~~ ............... . Bunlar da türkçe telaffuzlarına 

göre yazılmlftı. 

K.ıym~tli muharr r Peyami ~ala 

Dün bu sfitunlardu ortayll konan 
davayı biliyorsunuz: 

Tanınmış edib Yakub Kadrinin, 
(Yeni .l\lecmua) da çıkan nıüliıkatın
da Yaban ismindeki romanının mem
leketimizdeki umumi kültür noksan
lığı yüzünden nnlnşılamamıo oldu{.ru
nu iddia etmesi üzcı·lne, bu eseri bll
ba"a bütün münev\crlerin hislerine 
tercüman olacak şel.ilcle tenkit et • 
miş olan değerli münekkidimfa İs
mail Habib'e mür.ıcaaUe bu yeni ga
fa ne diyeceğini 15ormuş ve söyledik-

~rini yazmıştım. 
Bugün de, İsmail Habıbin, kendi· 

sile ayni fikirde olduklarını kaydet
tiği dostlanndan r.vnan \'e fıkra üs
tadı, bir kelimeyle su katılmamış mü 
tefckkir ve sanatknr Peyami Snfn -
nın bu husustaki düşuncelerinl öğ • 
rmmiş bulunuyorum. 

Onunlıı haşhaşa kaldıi;'1mız uımlln 
bu tntsız mevzudan ),açmak ister gİ· 
bi, bir hayli der<.-den tepeden konu:ı
tuk. 

Nihayet, Yakub Kııdrinin en yeni 
çehre:ıilc en taze sözlerini tllşıylln 
mecmuayı kendisine uzattım. 

Ben, diye ııöz.c Laşladı. Yabanı 
okumadım. Yalnız Tilrkçcsi tcfrikll 
edildit;.i sıralarda bazı dosUnnru ve 
bazı Universitc gençleri bu kitabın 
bize Tilrk köylüsün•ı lıiı; sahip olma· 
dıt;'l çirkin ve hodgtim bir çehreyle 
gostererek tezyif ettiğini söylt!<lller
dl. 

Iımı:ıil Habibin ınllkalcleı·ini"' böy
le bir ihtimale kar~ı Tül"k köıylüsü· 
nün güzel bir müdafaası olduğu için 
sevdim. 

-- Yakub Kadrinin hepimizi kül
tilr noksanlığile ıthamına ne dersi· 
niz? 

- Bu zat kultüriı nasıl anlıyor, 
bilmiyorum. ÇQnkıı kendisinin ro
manlllrındlln başka bize bugünkü 
dunya meseleleri üstünde ne bildi
•lni ve ne düofindugunü belli eden 

t ·k ııcri yoktur. 
Biliyorsunuz ki gnrp romancıları-

lzmir fuarında 
Güreş ve yüzme 
müsabakaları 

yapılacak 
Ankara, 13 (Hu nsi) - Fuar r;ün 

!erinde İzmirde, Ankllra - İstanbul • 
Kocaeli - Mersin ura ıncla serbest 
güıeş müsabakalan ~apılllc ktır. 
Ayrıca İstanbul hnriç olmak üze-

re diğer bölgcler arıısında bir de 
) üzme müsabakaları tertip edilmiş
tir. 

Bağdat ve Hindistanda 
ticaret ata,eliği 

Ankara, 13 (Hustısi) - Harp do
layısile işgal altın-ı girmiş bulunan 
mcmleketler(leki ticaret ntaşclerlmiz 
merkeze alınmıştır. Görülen lüzum 
üzerine Bllğdad ve Hindistnnda bi
rer ataşelik ihdas edllmiş, Bay Ilahn 
Ilağclnda, Turhlln Hindistana tnyin 
ed ilmişleı'<lir. 

Denizde çırpınan adam 
birçok ideoloji, kültür, taı-ih.. llh. 1 • t' dilekleri dinlemegc başlıımıştır. lçni DarllUlcezede bir şube açıld•ğını 
meseleleri üstOnde yaptıklan etüd - cmı~ ır. • • İlk olarnk bir eczacı kııHası söz al ve daha tekamül edeceğini s-Oyliye- Dün nkş:ım Galatada~ Sirkeciye geç-
leri ortaya koyan birçok kitaplar Ot sahıplerlne demır nıış ve fazla ınes:ılde bulunduklarını rek dileklere gcçllm.ştir. rı:ekte olan sandalcı ~ akup, .. de_:ıiz?e 
yazmlJlardır. tel verilecek ve L·unun normal bir şekle sokulması E\•\·elti öğretmen Ari! Ülkü soz alo. bır adamın bocalndığ:nı gormuştur. 

Sannt eserinde muhnrrirfn dünya Diln Ticaret Vekiiicti Mıntakll Ti- m rko etmiştir. rak, Samatyaya Lir kız orta okulun 1 De~~al :sandalına aldı~ı meç~ul ada~ı 
görilşü bir tahlil değıl, terkip un - cnrct Müdül"lüğünc gönderdiği bir Bundan sonra. diğer '>lr zat ta ır.r • acılmc.sını rica ctm~ ve bundan b:ı~k'I S:hı e çıknı mış ve polı~e tcslım etmış
suru halinde bulunur. Muhanirin emirle ot sahiplerine balyn ynpmnk hnlle ıırasındakı tebhirhanelerin halkı 50 bın Türk işçisinin geçtiği Kocamı.:;· ır. 

ilzcrc de •~ı . .
1 

• ü fuzlıı rntı:ıtsız ettiğini ve bunlı:ırın ma- tnr:ııınş:ıdaği Yeniçeşme sokağının ıyl Huviycti meçhul snhıs, ifndcyc gayri 
bunu izah etmesi için çok defa nyrı . ~~r. "" ~ cı 1• m~sınc m sn- Jıa!Jelercıen knldırılmasını istemiştir. bir şdtle sokulma•ını rl.ca etml';Ur. muktedır bir vaziyette Ccrrahpaı;a 
doktrin veya sn<lecc deneme <essai> nde edıldığını blldirmıı:~ır. . ~undıın sonra Noter Galip Bingöl de Diğer bir vatandaıı da çok çnruJ<lu hastahanesine kaldınlmıstır. 
kitapları da neşretmesi liızımdır. Bunun .üzerine şchrımizdc ~emı~ çocukların sinemaya nlırunaması ve ailelere fazla yordım ya;:ıılmasını rlra M 
Bunu yapmamış bir muharririn her tı>l ve çivı fabrikalarına ellerındekı elektr•k faturalarının ay sonuna :fClş. etm.ş ve toplanuyo nıhnyet \"erılm J · otörde yangın 
kesi kültür noksnnlığile ithama ken· demirlerden ince tel yapmaları bil- tuğü ıçin bazı n'l'murların bundan tir. DUn gece saat 2 de Hanomi lskele-
di nefsinden bnşlaması icap etnıez dirilmiştir. Bunlar derhal ot sahıp- '"" ......................................................................... · ...... ............ sıııdc baglı bulunan Selamet motörü-

Daha sonra gazetelerin birine 
dikkat ettik ve fU isimlerle kar· 
ıalaıtık: 

Washington, Portsmoutb, New 
-Y ork.. bunlru- mcmup oldul<lan 
memleketlerde nasıl yazı?ıyorsa 
öylece yazılmıştı. 

Ayni gazetede şu kelimeler de 
ıu şekilde yazılıydı: Bükreı, Bu· 
dapeşte, Bombay ••• 

••• ml ? , leıine tevzi edilecektu. Bu suretle T h d d nün garblratorü nlev almıştır. O esna· 
- Onca etmiyor galiba... 1 açıkta, yal;"D1ur llltmda çürümekte Op ane e bir Cinayet Ol U do motörde yntıın makinist Hamza, Bu çeşit isimleri gah kendi le· 
- Jlayır •.. Kitnpsız dı'n ve eseı·- olan milyonlarca 1inıhk ot kurtanl- yangını söndurmek için motör daire- ı·ff ~L b ,~f a uzumuza, gı:uı ya ancı teı.a -

slz kültür ,oktur. Bu eseri bizzat mış olmaktnd1r. B:.. adam beş aenedenberı· bı·rlı"kte yaııı.nd•gıv sıne ınnuş ve alevlerin çoklugundan ~ y- buntılarok bayılmıştır. Ynngın mahal· fuza göre yazmak bir karışıklık, 
vermemiş bir muharririn başkaları· Hah ihracatı • • k lıne yetışen ıtlaıye yangını söndurmüş bir keşmekeı t~kil ediyor ve bu· 
nı killtür noksanhğile itham etmek- Dün İsviçreye 10 bin kilo iç fın- .metresını e mek b·çağı İle ağır yaraladı ve Hamzayı baygın olarak ve muhtelıf na müsaade etmemek lazımgeli -
teki hak ve insaf derecesmin tayini d ki 28 h 1 .. 1 ·ı 1 . yerlerinden yııumış bir vn:z.lyette bul-
zor bir aey dcğı"ldlr. Ilı il . pnrı;a a ı goııt crı nı ştır. yor .. k h mu,lardır. Ağır yaralı Beyoğlu hasta- • 

B B Y k b K d . . d - llŞ a ı racat yoktur. Dün ~•·r~m Tophanede k k 1 k b d 1 örü i i b ldınn'• h B" k l • d k en ay il u a nnın unya II 1 . 1. h i .d • d .. _.. • ıs anç ı l u o am o g şmemes n ı ~ • ancsıne kaldırılmıştır. 1 ız, me tep enn e ve en yü -
ve memleket mcsl'lcleri üstünde ne a ı ıına ıne mn sus pU aı ma - yüzuııden bir ııdam beş senelik mel· tir. K k h ·ı .. 1 • d 
dil ü d-ğil ü k rta k eleler çok pııhalılandığı halde hemen resini ekmek bıçağıle ağır surette )•a. Bunun uzerine Hayriye, mantosunu ayın biraderini yaraladı se ta sı muess~se erın ~- coğ -
bi 

ş tn ku n 1 . n~bıilçn o ya yoyl lln hemen hiç ihracat ve satış olmadı· ralnmıştır. . alıp evden kaçmak ıstediği sıradR Hik· Ha d ı·h . h il sf d rafya okutan, cografya mutehas-
r e eser nı nııyonım. n nızl ğ 1 hnlı f' ti d'" kt d Y arpaıın, sanıye ma n e n e 1 • • b " .11 • 

şunu biliyorum ki; bu muharrir Haz ınc an. ' ıya arı uşme c ır. Tophanede Kadirler Yokuşuna 13 met, rakı masasının uzerinde duran oturan Devlet Dcmlryollarındn gardo· sıs an yetışbrcn ır mı eti%. 
rctl lsll lle beraber misdk, Ziya Gö- Halı pıyasnsı çok durgundur. numarnh evde oturan makınist Hı: t ekmek bıçağını nlarak H:ıyrlyeyl göğ- fren Abdulkadfr, enl~esi Cel:'ll ile bır Dünyanın her şehrine, her dağı· 
ka"lpla berllbcr I>urk ... -vmcı nasyo _, ................................................ . b scnedenberl b me ~undcn, ağır surette yaral:ımış ve met- aile meselesinden dolayı ktıvga etmiş- na, her nebrm" e, elhasıl cograw fya-

,,..., Çelik le e:ı eraber yaşı- resini baygın bir vaziyette evde bıra-
nnlist, Falih Rlfkı ile bernber Ke - Adli.,ede . yan Hayriye, bir mQddcttcnberi başka konık kaçmak lsteml~c de Hayriyenin ler ~e n~ticede enl~tesi ka~ınbiraderi nın isim vermeğe mecbur olduğu 

l. tt" · d" d ır. bil -' • birile g6r0şmeğe başlamıştır B h Abdulkadırı ınuhtelıf yerlcrındcn bı - 1 • • • • •• ma ıs ı, şım ı ne o. uı;unu mıyo- . .. · unu n- feryadına koşan volis memurları Hik· çakln yaralamıştır. Suçlu yaknlanm~- herıeye kendı dılırnızle ısım ver-
rum. Apartman kira•niı ber ıılan Hıkm.et dun gece evde bir meli kaçarken ynkı:ılamışlardır. Hay: tır. mit, verdiğimiz isimlere kendi 

Çünkü elimizde onun ne olduğunu müddet rakı ıçtl~ten sonr:ı metresi riye Cerrahpaşa hastnhanesine kaldı-
bize kClltür dilile anlııtlln bir tek e- krttırmış Hnyriyeye mcseleyı açmlŞ ve bir daha 1 rılmış, tahkikat başlamıştır. İki döviz kaçakçısı yakalandı telaffuzumuza uygun bir imla ka-
seri yoktur. · - - - - - - - - - . - - - _ H - - - - - • - - - - - • - · bul etmİ§ bulunuyoruz. O halde Yorgi adında birisi, Güzelbahçe Gümrilk Muh:ıfaza te,şkfUıtı memur-

- Ne olursa olsun bir muharri- sokağındaki, cDeyko> isimli aparlı· AVLUDA o·· LEN ÇOCUK lan bir doviz kaçakı;ılığı htıdiscslni bu ke,mekeı neden? 
rln herk~i cehaletle itham etmeğe manının dııire kiralarını 22 liradan me.rdaruı çı.karnuşlardır. ••• 
hakkı var mıdır? 82 llraya çıkarmış. Kiracıların şikô.· Memurlar, Ellıamra pasajında Macar Acaba bu kelimeleri yazanlar 

- Romanındaki teı.Jn yanlış tefsir yeti üzerine hakkında zabıt tutulllrak (Biriııcl .ahi/eden devam) \ Aynca, Fatih Kaymakamına da bı. tebaasından kitnpçı İmre"Jtln, bfr ar. bizim dilimizle coğrafya okuma· 
edilmesinden muztarip bir muhar • Asliye Yedinci Ceza mahkemesine söyliyerek hastayı muayeneye gelme- işde zabıtanın meıı'uliyeti olup olma- kadaşıle beraber kaçakçılık yaptığını 
rir, okuyucusunu ve münekkhUni ce- verilmiştir. diglni \"e nihayet çocufun oracıkta, <lığının tahkiki bildirilmiştir. Bundan haber alarak tahkfüııta başlamışlardır. m~ kimseler midir? Bunu tahnıi
haletle damgalamadan e~e~, bu f'~- Fakat mahkeme, Yorginin dünkü yardımsızlık yilzündcn öldü~nQ hfl. başka Belediye Sıhhat işleri tC'rtiş he- Nihayet diln İmre ve arkadaşı Ameri- ne yer yoktur. Ve onun için bu 
nll tefsir vGkıasını k('ndı dunya go- muhakemcslncle kiraları arttırdığı dlrmiştlk. yeti de hadise hakkında tahkikat :ıç- kan dolıırı alırlarken cürmumeshut kqmekeJin önüne geçmek de çok 

Ü Ü h 1 d h ' • tt bl halinde yakalanmışlar ve evrakhırile r ş ne vuzu veren eser er en ma · zaman Milli Korunma knnununun Bu neşrıyn an sonra rkaç gün Ya· mış. müfettişler, ölen çocuL'Un ana ve kolaydır. Bu kolaylıktan istifade 
ı·umiyetinde ara~:ılıd!r. mer'iy~tte olmadığını tesbit etmiş ve pılacak tah~ikntı bekledik. Memnı:ııl· babnsını ve Aksaray merkezinde o ge- beraber Adli) eye verilmişlerdir. edilmezse zihinleri kanıtıran bir 

Roman sosyoloJı kıtabı değildir; hakkında bcrııet kararı verml~r. yetle öı?renıyoruz ki, bu feci hAdlse- cc bulunan zabıta rnemurlanm dinle- ................................................ ikili~ imkan ve,_.,; .. oluruz. 
sosyal hlldls<'leri tahlil ve isbat et· • Ayaspnşadnki 4.Muzaf!en apar- nin mes'ul~erini tcsbit etmek üzere •a. meğe memur edilmişlerdir. At yanc al'l h kk da ···~ 
mek gibi, kanunlaştırmak gibi bir t lt d ki d~ k'·"" k' çılan tahkıkat yeniden tamik edilmiş Tahkikatın ilk s:ı[halarıno göıe ça- .. a m Halbuki bizi men bellib .. tlı be-

. . • ımanının a ın a. u ıuınının ıra- .1 k t dU ku·· baz.ı gıızetel . bl . : r. 1 B ledl d kt h b ..,.. iddıası dn olamaz Dunun ıçın znma· k d A ı· y ,a a n erın ldırd•J.Jı ı t:ırı an e ye 0 orunun astayı ı"r teme nı" d fi rnn" • d b" • ' • 
b

- tü fi. t f kki sını nrttırmll suçun an s ıye e- gı"bi tahkikat ikmal edilmiş de"'ld r mu:ıyeneyc gelmemcsınden başka ce- n e e ız en ırı, zarar vena 
nımızın u n m c e r gnrıı ro- d' · c hk · ı h k • "k" h 6 ' • ı bu"'tu""n 1°kı"liklerı· bertaraf t kti"r 

1 
. ıncı eza mil emcsınc e mu a eme Çunku bu, whkı ı emen intaç edile- naze, erte:sl gün de geç muayene roll- e me • 

m~ncı an ·~oma.nl_nrının fena te(sır olunan Muzafferin duruşmasına dün eck nlclAde blr h!ıdlse delildir. mtş ve dolayıslle geç vakit defnine nu 11azı gaz•ıtcmfac lıergun Eskiden memleketimizde iki 
eclılm~si lhtimalını .ayr~a ynzdıklnrı de devnm olunmuş, lıakkında karar Belediye Sıhhat İşleri Mıidilrlııfn, 1 ruhsı:ıt verilm~tir. vciki bit- çok 1ııruaccıatleı- üzı.ı-
doktı-ın veya \d(!()lo.ıi kıtaplarlle ber· verilmek üzere muhakeme başka bir Fatih Belediye Başhekfmile bazı Bel.?- Üç koldan devnm eden tahkikat ik· ri11c yazılmı~tır. Uırih, iki saat gibi birçok ikilikler 
t~raf. ı;derler .. Kalılı ki Bay Yakub rünc bırakılmıştır. diye hekimlerinin ma~umatına mura- mal edildikten sonra evrak Vahye ve- bulunur, iki çeşit kanun tatbik e-
Kadrının cscnnl oktımamış. olduğum Be koz noterliği caat etmiş '"~ o gece nobetçi olan dok- rilecek ve Volı de keyfiyeti Sıhhı:ıt i\lilli lıir sporumuz olan llt koşu- dilirdi. Çok ~ükür, bütün bu iki-
için ortada bir yanlış tefsır vakası Y toru dinlemıştlr. Vektıletıne arzedeecktir. farı Istanbul halkı arasında gittik· liklerden kurtulmuı bulunuyoruz. 
olup olmadığuıı da bilmiyorum. Adliye Vekaleti, Ileykozda da bir ~e llrt:ın bu· ıagbet ı;vrmektedir. Her O halde iki coğrafya icat etmek· 

- Her şeye rnğmen... noterlik' ihd.ası~u kaınr vennış ve 1 e k 1 haftll pazar gunleri Velle!endi çn),· ten de çekinmeliyiz ve okuyucu-
A 1 bl b i . b burayll Eskışehır avuklltlarından Is- d d 1 ı LI ı ı 

- n ıyorum.. r mu arr rın aşı ·1 F' k' t . i zmır aza arın a rını ol U1"1lll n erce ıısan bunu.1 ların zihinlerini bu yeni ikilikle 
k 1 kültü k 1 •. 1 ith mnı nru u tay n ctmışt r. 1 k .• 111 d" • a arını r no ·s:ın ıgı e am • • • en ıuyu uc ı ır. ka,..•tınnamalıyız. 
etmesınde <leğil, ı:ıadeee znmllnında Natta acentesı ıflas etti F k . ..,.. il ·at kısaca kaydcdclim ki, Ya- B • • ih 1 ___ ,_ 
anlaşılmamış olmaktan şikayetinde Seyahat lşlerile meşgul olan Nnt- •• d 1 e rış Islah Encumeni tllr&fından tertip u. Ç':f~t ~sm as an ya~~· 
bile tnfrefüruşluk \"ardır. Bir sanııt- ta Seyahat Acenteııinin son gunler sıtma muca e esı edılen llt yaı,ştnJ"Jnı:t Jstanbuln isa· kendı dılımızle yazılan bır cog· 
karla nıu1ıiti arasıııdakı se\·iye mü· zarfında mali vazi:ıeti bozulduı'.;u ı. ll<'t cd<'n progıamıncla koşu adedi rafya kitabınl ve bir atlas gözö-
nnsebctini tayin hakkı münhasıran çin llliikndar alacaklılar mahkeme· şehrimiz halkının go terdiği rağ - nünde bulmıdurarak bu kelime -
tenkide aittir. Kendimizle başkaları ye mürncaat ederek llCCntenin ifliısı- betle mukaye e t'dilemiyecck kJtdar leri ayni imli ile yazmak, bu ikj.. 
arasındaki ihtllfıfm t:akem kenrlimiz nı istemişlerdir. fzmir ıTasvlri Etkdr) - Bu sene! itibara alarak sıtmalı mınt:ıkaların au_!ır. Bunu diğer şehirlerimizi göz- liğin önüne geçmeğe kafidir. 
olamayız. llluharrirlc okuyucu ara - Mahkeme, acentenin iflasına ka · şchrimi~in muhtelıf knzalarında oldu- kinin lhtivacını temin hususunda der· onune gctireı ek anlıyoruz. V b k k • 
sındııki ımlaşamarnıızlıkta hakem, rar vermiş ve dosyesını iflas masa- ı:u kadar 1zmıre cıvor vfU'ıyet \'e kn- hal. harekete geçmiııtır. lzmire gelen . e unu yapma gere lır. 
münekkittir. l\tuharriı'in ona teca • sınn göndcrmişlir. zalnrda da sıtmanın tııhrlbatı t>uyuk· klnınler acele taksım ve tevzi olun- Arıkıırnda yalnız ılkbahardn ü t:llf- .............................................. .. 
vüzü, futbol maçında oyuncunun Şirketin dahilde ı:; bin, hariçte de tur İzmlrin Menemen koz::ısilc Karşı- ı maktndır. ta ve llyrıcn sonbaharda dil bir bu-

. d N 11 d A d da ve 1 t ı kaılar koşu yapılmaktadır. Bıı iz - Müteferrik hakemi tokatlamllsı gibi hazin, ede- liO bin lirıı borcu vardır. Hariçteki yaka semtin e, azı 1 e. Y ın zm rrlc, biraz. gecikilmiş bulunulmn-
hiyatın znbıta vakalarına dahli bir alacaklılar bankalar vasıtasile lflfıs Menderes h:ı\•zasmdnki kazalarda sil· sına rnim<'n her sene yapıldığı r.ıbi sıt· mirde de böyledir. G'" ""ki 
cüret olur. Eserinin yanlış anlaşıl - mıısa&ına müracaat.o başlamışlardır. ma pek razlı:ıdır. m::ı mucadelesine ehemmiyetle sarıl- Halbuki İsbınbuldn bütün bir se· umru er müate,arı-
masııı<lnn şikayetçi nluhıın·lr, olcu _ ................................. ............... Nazıllıde sıtmanın tahrıbatına bil· mak, imkAn nisbetinde çukurlara Vt! ııe içinde koşulllr ynlnız altı haftrı)'ıı nın tedkiklerı" 

- kk di h"ll"kl d ha -a çocuklar arasında rnslanmakta· ı ğı ı inhisar etmektedir. 
yucuytı ve munc ı ca ı ı e llm· dır Buna mukabıt kinin tcdarikıııde .. ' m nra mozot dökmek ltiz.ımclır. 
galıyncağı yerde yulnız kendini mü- Belediyede halk buyuk muşkulfıtla kars-ıla.şmıştır. Torbı:ılı, Manısa Aydın ve Nozılllde 
dafna pliinıııda kalmalıdır. Müdafa. Sıhh:ıt Vektileti. bu v:ızlyctı na:ı:an zehirli ı;ıtma do ~h "b t k d 

Senelerce evvel yapılan prl'gra -
mın, artık binler::e hlllkın bu milli 
ve güzel spordan zc\•k almllk için Ve
llefendiye koştuğu bugünlere kiıfl 
gelmiyeccği tabiidir. 

n yerme tecavüz, nıünekkitll haklı Eminönü meydanının -- - r• a yapma ıa ır. 
çıkaran eserden sonra ikinci ve ni- tan•:mı" 
hat vesikadır. .... 

Peyami Safa, bu mevzudan hiç 
hoşlanmadığını hissettiren bir ta -
vırla sustu. Yine. tatlı tatlı dereden 
tepeden bnhse daldık .. . 

lzmir turistik yollan -
için yeni münakasa 
İzmir, 13 (A.A.) - Vila}ct, turis

tik yollıın ynpan fü ji Jencral şirke
tinin mukavele hlıkumlerini tntbik 
etmediğini tt:sblt cduek teminat ak
çe i olan 95 lıin Iirııııın irnd knyde· 
dilmesi ne, inşaatın ~ ap1lmıımas1 :ı; u
zUnden vilayetin uğrıyacağ1 zarar 
ve ziyanın şirkete cldetllme!!i için ta
kibat ~ npılmasına ve inşaatın derhal 
münııkllsaya çıkarılarak taliplerine 
ihlllesine karar vermiştir. 

Ziraat vekilinin 
Borsada tetkikleri 

Eminönü meydanının tnnzimi işin
de Belediye, uhdnsJrıe düşen işi ta· 
ınamen bitirmiştir. Şimdi tramvay 
idaresi kendisine 1,1it olan kısmı lk· 
malc çnlışmakt:ıdır. 

İnşllata bu şeklide devam edilecek 
olursa meydanın ay ııihllyetine de 
bitnıiyeccğl anlaşılmaktadır. 

İstimlak işleri 
İstimlak işlerine lıız verllmiştir. 

Şiındi İstimliık Komisyonu Balllt ve 
1Jnkapnnı köprüsü civnrıııdaki bina
lllrın istlmliıkilc uğra~maktndır. 

Nara atan sarhoşlar 
Bazı sarhoşların mahalle arnlll -

rında nurll attıklarından şıkayet e
dilmektedir. Bllbasııll pazar günleri 
Ycniknpı ve Kumkllpıdaki meyhnnc
l<'rden dönen sarhoşlar halkı iz'aç 
f'tmektcdirler. 

Bunıa, l:l (A.A.) - Zlrllat Ve • ztı mahsulü 
kili dün öğleden önce \·illlyet maka- durmuştur. 
mını ziyaret etmiş ve müte:ıkibcn Ziraat mektebindcl;i tetkiklerinden 
vlllimlzle birlikte Ilalk ParUsilc Be· sonra bernbcrindc Bursn valisi Re
ledJyeye uğrıyarak Pllrti tcşldlfı.tına fik Kornltan ve mütchas.,ıslllr ol -
mensup zevatla gürüşınüştür. Tica-, duğu halde bazı kö)·lerc giderek zi
ret ve Ziraat Odr.laıını ziyaret es - mi ve merinosçuluk işleri üzerinde 
nasında Muhlis Erkrnen bilhassa ko- telklklcrde bulunmuşlardır. 

r T rakyadaki askerlerimizin spor hareketleri l Ankara koşularına drr.hn çok vakit 
vardır. nu yıl İstanbul yarışları her 

·senekinden erken başlamıştır. Bu se 
bcplerdcn esasen onumüdeki hafta • 
!ar yanş hayvanlarının boş ge~irece
ti gunkrclir. 
KıymeUi Vali ve Uelcrliye "ffeösl • 

mlzdcn at koşularını i~i. fiç haftll da 
ha uzatmıısını ve yeni bir yaı-ış 
programı t<'rtip ettirmesini bckliyo· 
ruz. 

Vnliınlzln geçen sene tnhsi at bu
lamadığı i~in yapamadığı ve bıı sc· 
ne için vadettiği l>ıı işe derhlll el ko
yacağından emin bulunuyoruz. 

Ayı,ca şunu da illlve edelim ki her 
haftn yar1şlar iı;ln 1500 lirll blr mıi
kfıf'at parasına ihtiyaç litırdır. Fakat 
bu pnra fnzlaclle "duhuliye ücretle -
rindm ve b:ıh!<i mlişterek hl~o;clcrin· 

1 
den çıka<.'nktır. F11Ll.ı ıınrnların pe
kfılfı. bir hayır cemiyetine de bırll • 
kılması mümkündür. 

Diğer taraftan bu husustaki kn-
. • rarm pazar gününe knrlar lliin edil-

Trakyada bulunan nskerlerımı~ muntazaman beden hnrek~Ueri ~ , nıesi lfı7.ımdır. Çünku pıızıırtc .. t gii
mnktadırlnr. Erlerimizin en çok ragbet ettiği spor güreştir. Yuknrıdak1 nü yanşlarım bltti~h~i zanneden at 
resimde iki erin kalabalık bir arkadaş kutlcsi önünde gıireş milsabllkll· ı sahiplerinin yerlerine dönmeleri 
lnl"ını gösteriyor. muhtemeldir. 1 

Şehrimizde Lulunan Gümrük ve 
lnhisnrlar Vekfileti .Müsteşarı dün 
günırüklcrde meşgul olmuş ve İnhi
sarlnnn Ciball fabrlkllsını gezmi~ -
Uı. 

Miınllkalat Vekiıleti Müsteşllrı Nafi 
de tetkiklerine devam etmektedir. 

Sahnede çalışan kızlar 

Şehrimizdeki sahn<'İerde çalışan 
solist kızların tasdikli meslek veı1i
kalnrı olup olmadığı tesbit edilmek· 
tedir. Ruhsatlı olmıyan kızlarn iş 
verllmi~ecektir. 

AÇIK MUHABERE : 

Okuyucıılanmı.:dan 
Ertck'e: 

Bay H umü 

Şikayet mektubunuz Maliye Veka
leti Mustcşarlığınn gönderilmiştir. 
N etlce~ i yine bu sC.tunda öğrenirsi
niz. 

'lllllltllUllllllllllllllllllUUltl>lllUMllMIUlllfM~ 

= Vecizelerin Serhi ~ 
: ' : 
"Mtlt1111ı .... 1H11w11ııuıutttıu1"1111n,.....ıırıı a ,. 

F a:zilettcn, rıazife hininden 
ilham rıe kauvct almıyan 

ce•ar•tler Jeter•İ:zdir. 
"SÜZME SÖZLER" den 

BiR FAkiR 
KlllM ~.rKAY(;S~ 

rnz da mütecessis blr kız olduğu için dn, fakat Kiımran çok nsablleştJği 
babasının milrebbiycye karşı mun- için bir tfirlü uyu~·cımıyordu. Behire 
ııwll•sinin blnlcnhire değişmesinin onu uyutmak için, ı;evdiği şarkılan 
neden ileri gC'ldiğıni keşfetmekte ge- söylemeğc mecbur oldu. Genç kızın 
cıkmenıiş, hunll bilyiik annc.-sile ha- çok hulavetll ve üheııkli sesi vardı. 
!asının sebep olduklarını anlamıştı.I Fnknt şarkı s(iylemeyi katiyen sev-
0 da şimdi genç kızdan hiç llyrılmı- mczdl. Pederile v:ılidcsinin vc.fatla
~·or, muhtemel bir tehlikeye karşı rındnnbcrl, onlann hatırasına hllr _ 
san.ki onu müdafaa etmek istiyormuş' ınct.cn kendi kendine mırıldıınmak 
g~bı ~ainıa yanında duruyor ve Ile- kalıilinclen bile şarkı söylemeği bı. 
~ırc~:~ ııe duşündüğfinil, ne ynpmakl rakmıştı. Y.:lnız Kıimranın şarkıdan 
ıstedıgınl anlamak ıçin endişeli göz-

1 
hoşlandığını bildiği için, nadiren o

lel"lc onu mütemadiyen tarassut edi· nu uyutmak için yatağının başucun
yorclu. Rehireyc gelıııcc, onun her-1 dn hafif' sesi<', çocui;'Un sevdiği şar

HllklkI cesaret, ı:.ncak fazilete 
dayanır. f'nziletc dnyanmıynn 
cesaret, kabndayılıktır. Yani kör 
c.-csarettiı'. Ccs:uetc. şuur ve id
rak veren, onu köılükten kurtn
rarak, şerefli bir mııksat ve gll
yo uf,'"\lrunda fan liyete geçiren 
amil, yalnız fazilettir ve vazife 
hissidir. Kör cesllrct, yıkıcıdır, 
fakat şuurlu cesaret yapıcıdır 
ve başarıcıdır. Kör cesaret, yc
ı-incle sayarak bağırır, çağınr. 
1''nkat euurlu cesaret vakar ve 
şerefini ınuhafnzn ederek hare
ket ed r ve ilerl r. Şuurlu cesa
ret, medeni insanın cesnrctidir. 
Kör cesaret iptidai insanın vah· 
şi cesaretidir. Fazilet ve vazife
si lıissi insanın cesaretini te -
keınmill ettirmiş 'IOC onu mcde
nil ot fımill, belki medeniyet ba
nisi ynpmıştır. De •eri olnn cc-

Edebi Tefrika No. 103 
Behire, Celil Beyin sanatoryoma 

JidJı!ni gôzunfln ününe getirmektey
tli. Zavallı adllm hastahaneye kaldı
hlacağından bir taraftan memnun 
olmakla beraber, diğer tarnftan da, 
hastalığının vahim olması lfızımgclt>
c01,ri v hminc düıorek, çok korkmuş
tu. O gün köşkten çıkarken pllltosu
nu giymiı, arkhsınn ihtiyar kadın
lar gibi koskoc:ı bir yün atkı lllmış
tı. Yürürken o ktıdar bitaptı, rengi 
o kadar uçmustu, ki kendisini gö • 
renkr CllDlı bir cenaze zanncd bilir
lerdi 

Dokt-Or, C lul "B<'y ka ı di 
c • ı m {' t l du. Onu ko-

haııgi bir dcıdiııl kimseye söylemek,1 kıları söylerdi. 
iızüntülenndcıı b:ıhsetnıek zat<;n ü- 'Bu, Behire için büyük bir fednkii.r
dcti dcgıldl. Ylllnız ilk zamıınlardll lıktı ve onıı ıla nncnk şimdi pek sev
olcluğu gibi ~imdi dC' nt.1'esiz duru· ıncğc başladığı \'e J,Qçük birer kar
) or, gozlerini mnçhul noktalara ili- deş gibi telakki eylrdi!;ri çoctıkların 
k ek derin düşüncel ıe dalıvordu. hııtııı için yapıyordu. 

endi t•yc dü ürınekteydi, re, vakit dahn erk n olduğu için l\I,. 

geznı •e çıkma lıJ .. r, ycnwktf'ıı Nadıd Hanım in St mııhat nl ncln 
ı , B ırc iki 1 uı;" •u yat k od • i ll1 r. 

ar t, yalnız odur. 'e bnşkn her 
c nrct d ğerııizd"r "e zararlı -
dır. 

kt, onun bu hali l\lacldcyi bu butiin ,Kamran do uyud•J\,tan ııonrll, Bchi- ı 

O • k am murC'bbhe de, ç ukl rl citl ile :ı ğı saloıı:ı lndı, 

1 1 1 a ç k t lı. sa~·d çabu k UlU t (Devamı var) 1:..----------------------
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!:!_aoa hcnhini takip.Jecek •aflta 

Ceçen 18 Hazinı.ndanberi Jn
ciltere ile Almanya arasında, 
CÜnden güne giddetini arttıran 
Ve hala ısonu gelmiycn bir hava 
harbi vukubuluyor ve devam e -
diyor. Almanların hedefi, ingil -
terenin aanayi merkezlerini, as -
kcri tesisatını, askeri imalat mü
eueselerini, petrol depolarını, kı
eaca lngilterenin müdafaa kay -
naklarmı tahrip etmek, İngiltere 
ile harici alem arasındaki muva -
ealeyi kesmek ve böylece lngilte
reyi aç ve naçar bırakmaktır. 

lngilizler bir taraftan bu taar
ruzları püskürtüyor, diğer tarnf -
tan Almnnyaya ve Alman işgali 
otltındaki yerlere, ayni maksadı 
takip ederek taarruz ediyorlar. 

Bu karşılıklı taarruzlar ve mü
dafaalar hakkında neşrolunan 
resmi tebliğlerden, netice hakkın
da salim bir fikir edinmeğe im -
lcan yok. Çünkü alakadar her ta
raf, kendini muvaffak olmuş ve 
ınukabil tarafa ağır zayiat ver -
dirmiş gösteriyor. 

Şayet Almanya, lngiltercde 
tahrip etmek istediği yerleri tah
rıbe muvaffak olursa, bu hava 
harbini bir istila safhası ta.kip e
decektir. 

Aksi takdirde bu hava harpleri 
mevsimin müsaadesi nisbetinde 
tah şiddetlerini arttırarak, gah 
~ksilterck devam edecek ve harp 
Uzayıp gidecektir. 

Harbin uzayıp gitmesi ise, mu
harip tarafların biribirini aç bı -
takmak için giriştikleri yarışa 
Yardım edecektir. 

il ~ 

~çlıı yarııı: 

Avrupanın önümüzdeki kış 
Jnevsiminde darlık içinde kıvra
tıacağı, darlık yüzünden Avrupa
Yı aeCalet kaplıyacağı şimdiden 
•nla~ılıyor. Amerlkadan gıda 
Jnaddeleri getirtmenin çaresi
nin bulmağa çalışılması bu 
Yüzdendir. fak at Amerikadan gı
da maddeleri aşırtmanın önüne 
terilen aşılmaz bir engel var ki, 
o da lngiliz iktısadi ablukasıdır. 
JngiJizJerin bu ablukası yüzünden 
İngilizlerin, Avrupada ya§ıyan 
«;oluk çocuğu aç bırakmayı da 
l:Öze aldığı ileri sürülüyor ve bu 
:Yüzden İngiltere aleyhinde birçok. 
aözler söyleniyor. 

Buna mukabil İngiltere de Av
rupayı açlıktan kurtarmak için 
Yapılacak her yardımın, ancak 
Alman harp mekanizmasını do -
Yurncağını; Almanların, Avrupa
Ya gönderilecek gıda maddeleri
ni derhal zaptederek kendilerine 
taheis edeceklerini, ve bu sayede 
harbi devam ettireceklerini, lngil
tereninse, kendi hasmına bu yar
dımı yapamıyacağını anlatıyor. 

Demek ki Amerikadan Avru
Paya imdat gelmesine imkan yok 
Ve Avrupa, harp sonuna kadar 
açlık tehlikesine dayanacak, ya
hut açlığın tesirile büyük bir sar
sıntı geçirecek 1 

• 
Cenubu farki * A vrupa 

Avrupanın bugüne kadar sulh
ten caymıyan nadir köşelerinden 
biri cenubu şarki kısmıdır. Fakat 
Lu köşe de ihtilaflar içinde yüzü
Yor ve bu ihtilafların tehlikeli bir 
afhaya girmesi ihtimal haricinde 

bulunmuyor. 
T clgraflar, Bul carların asker 

topladıklarından, Macarların Ru· 
Jnanya aleyhinde neşriyat yaptık
lanndan, İtalyan gazetelerinin 
Yunanistana karşı ağır sözler 
söylediklerinden, Rumenlerin a
razi terketmemek ıçın gittikçe 
•ertlestiklerinden bahsediyor. 

Bu yüzden cenubu şarki Avru
Pada vukubulacak olan hadisele
ri derin bir dikkatle gözetlemek, 
bugünkü ihtilaf ve tehdit safha
sını hangi safhanın takip edcce
l:ini daima gözönünde bulundur
tnak icap ediyor. 

Senelcrdenberi dünyaya sulh 
chneği olan Balkanın, Avrupayı 
eski mfınasile Balkanlaşmış gör
düğü h u sırada, kendini bu çeşit 
Baikanlıktan korumıya imkan bu
lursa en büyük kahramanlığı gös
termiş olurl 

Günün adamı : 
···e;·;~·h~·~·i~l .. N ebru 

İngiltcrenin Hin 
dl tuna şimdiki 
harpten sonra ge
n llJ muhtariyet va 

--- dctmcsi üzerine 
bu vidle Hindli -
!erin btc{.ri ara -
sında geniı bir 
uçurum bulundu -
ğunu söyU:ren ilk 
Hınd lideri Cev -
heclal N ebru ol-

-~~~~~~d du. Nchru Hindis 
tanın en geniş nü 

!uzlu Uderlcri arasındadır ve en kıy
metli ricallndcn biridir. 60 yaşında 
olan Nehru Kembrk~o tahsil gör -
llıilş, 'iO daha sonra Hind mılli hare
ketine iştir:ık ederek bu hareketin 
lı ına geçmiş '\ e u.ı defa milli kon
t!l e ııı ret ligin <'c;llmi tir. Nchru 
1 ız emp ey U minin müthiş bir 
l: mıdır 'lie t, m 1 iklul tnrnftnnclır. 

Sahife : 3 

$ O N · ... H A B E R L " E ·rt . 
.. . . . . 

ln~iltere~zerinde ~KER~ 
Şıddetlı hava ~ GÖZILE --. ----

lngiliz Somalisinda 

HARP 
GI. De Gaulle 

YENİDEN 
ŞİDDETLİ 

Arnavutlukta 
isyan hareketi 

(1 inci ıahifeden devam} 

yanını tenkil etmekle m~gul bulun. 
maktadır. 

harbi • 
Modern hava muharebelen (1 inci aahifed .. dev•m) 

batarynları tarafından da büyilk bir 
taaliyet gösterilmiştir. 

(1 inci aahifeden dev• m) 

ticeyi vermlt gözükmüyor. Zira İn
giliz bava kuvveUerlııin gerek taar
ruz ve gerek müılafa:\ üstünlüğü ta 
mamen teeyyüt etmiştir ve muhtelif 
şahiUer bu üstünliiğu 'Afısır efkin. 
umumiyesi ve manevı:;atı üzerinde 
derin bir tesir 1cr:ı edecek mahiyet
te addeylemektedir. 

Fransızlara 
hitap etti Exchange Telegram Ajansına naza

ran 5000 Arnavut, Şimali Arnavutluk
(1 inci Hhifeden dev•m) 1 ta S.000 kisi d~. Kral Zogonun doğdu~ 

Ameıika silah imali için elinde yer. olan Matı nln civarında tahaşşut 

İngiliz avcılarını g5r!lncc birçok 
Alman tayyarecileri sahile varmadan 
silratle geri dönmüşlerdir. Cenubu 
şarkide bombalar bir köyün killsesilc 
bir çiltliği hasıra uğratmıştır. 

Cenubu garbi mıntakasının sahil 
şehrinde bombalar, kalabalık bir nuı
hallenin sokağına düşerek blrkııc ev 
Yılulmış, bir yangın çıkarmış ve bir
kaç ins;ının ölmesine sebebiyet vermiş
tir. 

ve 
muvaffakiyet tarzları 

Ya.zan : Erdol an Erenbil~e 

. Keşif ve bombardıman tayyarelc- /de, diğer iki tayyareci de geri 
rıle pike hücum tayyareleri büabü - üstte olmak şartiyle uçulur. b 1 • _ etmııı bulunmaktadır 

u unan muazzam kaynaklannı mut- . . • 
tefiklerin emrine vereceğini videt _ Bır kabıle r.elsi, İtalyanlar tarafın-
nıi ti dıın hııyvanatın tek!lilJ harbiye sure-

ş · tile toplanmasına nihayet verilmesi ve 

Hin başka vazifelı>r için imal edil - Gerideki iki tayyare filo komuta
di~erinden onlardan hava muhare- nmın tayyaresini birr.aye ile mükel· 

fng iliz - İtalyan çarpışması 
İtalynda bir mahal, 13 (A.A.) -

f tal yan orduları umumi karargahı
nın 65 numaraiı tebliği: 

General De ~n?lle, Fransız ve ArnavuUann İtalyan ordusunda hiz· 
Alman mllletlerının barışmasından met etmelerine icbar edilmemeleri 
bahsedenleri hakaretiımn sözlerle hakkında metalibatta bulunmU$tur. 1-
tavsi f ettikten sonra sotlerini şöyle talyan ordusunda hizmet etmemek 1-
bitirdi : çin daia çıkmalarını tavsiye eden be-

Almanlar 100 p lo t k aybetti besı beklenemez. Havada üstünlüğ{l leftir ve her dıUm için öndeki tay
Londro, ıs <A.A ) _ Hava Nezareti temin için müteaddit çarpışmalar yarenin emirlerine itaate mecbur • 

lsUhbarat Burosunun bildirdiğine go- Y~P!_llak ve düşman tayyarelerlni dur. İkinci tarz nneak \lç tayyareniQ 
re, tngilterenin cenubu şarkisi ve duşunnek, kovmak vazifesi av tay- yanyana gelmesiyle husule gellr. Bd 
.Manş dcnizl üzerinde diln cerenn e- ynrelerine verilmi11tir. Av tayyare- şekli uçuş ekseriya Tcsmi geçitlerde 
den harckfıtta Almanlar ıoo den çok lerl umumi olarak iki zümreye ay- kullanılır, ayrıca düşman i)iyadeye 

İngiliz Somallsini müdafaa eden 
düşrn11n kuvvetlerinin kısmı küllisi
le ilk müsademe saat 1:1,ıı dı:, vuku
bulmuştur. Kıtalıırııı11zın bu taarru
zu dün lıfrçok tetln muhnrebclcrle 
Adadleh mıııtakıısınd t inkişnf etmış 
ve mczkür mahal ı,şgal edilııılştir. 
Muhart."bc devam etmektedir. 

Fransan dahn kc1aylıkln esareti yannamcler tevzi ettikleri için mcv
altına nl~ı~ olan Almany:ı, memlc- kut bulunan Arnavut mllliyetçilerlnin 
keti ezmek istemektedir, Bizden ncf- tahliyeleri de talep edilmiştir. 

fazla muaJlim tayyareci kaybetmiş - nlır: taarruz cdildil:.'1 vakitlerde de bu ne-
lerdir. Yalnız, 12 İngiliz pilotu Osleri- A) Bir klşUik nv tayyareleri vi uçuş rağbet gorür. 

ret eden bir düşnınndan bir şey bek· Şimdiye kadar İtalyan ve Arnavut· 
Jiycmeyiz. Fakat onun inhlznmındnn hlrın çarpışmalarından mütevellit. 1-
hcr şeyi ümit edebillrfa. tnlyanlar tarafında ölü ve yaralı ola· 

Znfrr günü doğduğu zaman, bu r.:ık 4 kişi kaydedilmiştir. 

ne döıımcmişlerdlr. Gallcs eyaletine B) İki klş~Uk. av tayyareleri En son tarza gelince, 0 tayyarele-
karşı yapılan gece hiicumu birkaç sa Aerodlnamızmın son tasavvuru rln kademeli ta\•an halinde biribiri 
nt sürmüştür. Alman tayyareleri ol- avcı tayyarelerinin daimi bir suı·ct- üzerinde uçmaları demektir. Böyle 
dukça vasi bir mıntaka Ozerlnde gö. te yuvarlak gövdeli ve alttan kanatlı uçuelardn yukarıdan gelecek hcrhıuı 

zaferin istihsaline Frnnsız kuvvetle- Davud hoca kimdir ? 
ıinin ıle iştirak c:tnılş olmaları 1R -
zınıdır. Nihai znfrrln istihsaline 
fo'ransızlnrı da iştirak ettirmek ic;ln
dir ki Büyük Ilritnııvn ile askeri iti· 

rlllmüşler, hava müdafaa toplarile bir- l ed' 
kac defa geri çevrllmi~ler ve bir sahil o masını emr ıyor. gi bir sürprize mimi olmnk !ikrl ta-

.. Artık görüş kudreti az çift hakkuk eder. 

Ayni ınıntnkada hava kuvveUcri
miz bir Blenheim tayyaresini dü· 
şurmüşler ve pilotu olan yilzbaşıııın 
cesedıni bulmuşlardır. Muharebe es· 
nasında hava kuvvet!erlnıiz bir tay
yare kaybetmişlerdir. Ilombarılıman 

filolarımız ~laltııda lıcnzin depolan· 
na isnbctli endahtl:ır yaparak büyük 
yangınlar çıkarmışlıırdır. 

İtalyan taarruzu 

Kahıre, 13 (A.A. ı - İngıliz umu
mi karargfıhı tebliği: 

lfıfı imza ettim. 
Doğru yolu tutmuş olduğumuza 

dair bizi temin ede~ek ba$kn bir şey 
olmadığı cihetle, re~aretimizi arttı· 
rncak bundan büyük bir şey olamaz. 

Avustralya Harbiye ve 
Hava nazırları 

Düşen tayyare 
ile yandılar 

Somali - Yugargaıı Boğazını tut-
makta olnn kıtaatımızn karşı yapı_ Ş.'lnghny, 13 (.\.A.) - Stefanl a-
lan umumi taarruz hakkında alınan jansından: 
haberlere nazaran :ılc::ıktan \lçan tay Camberı·a - A \'fütfalyadan bildi -
yarclerin kesif yardımına rağmen rildiğine gllrc Cambnrn - Melbourne 
bu taarruz, topçumuzun ve portatif hattında işliyen b:r tayyare Canı -
silli.hlarımızın ateşiyle dağıtılmış ve ~rra hava meydanı ~i~arında yere 

üsk- ı-1 Ü t- n· h 11 d" duşerck parçalanmış, ıı:ınde bulunan 
P ur u ~. IJ ur.. ıı· ma a 1 e, . UI· ıo kişi kömiir halin\! gelmiştir. 
rnan. mcvzıı bir ıstifııde elde etmışse • Öl 1 d H b. :N' 
de derhal mukabil hüruma maruz en er arasın a ar ıye • az~rı 

General S!:ı't'ct, Hı.va Nıızırı Paır· 
kalmıştır. Piyade ateşimizle hnriık brian<l ve icra )!eelisı Reıs )luavlni 
bir düşman bombardıman tayyaresi Sir Heııry Gull<'t bulunmaktaydı. 
düşürülmüştür. Xazırlaı· kabine i<:tıınaında hazır 
Diğer cephelerde ış'ara rlf'i~er bir bulunmak üzere Cambcrnıya gitmek 

hareket yoktur. teydiler. 

Fırıncılar şirketi 
liğvedilmelidir 

Aksi halde halk ekmek 
derdinden kurtulamıyacak 

--·~---. 
(1 inci' sahifeden devaml dıyenin •Yıldıı ım• namı altındaki yeni 

O da rckabetın kalkınış bulunmasıdır. cezası beş on liradan ibarettir. Bunu 
50 \'e hatta JOO !ıra olarak kabul ede. 

Fırıncı şirketleri lım. Bu ceuıyı, Belediyeye tecziye e~!-
Malum olduğu üzere lstanbulda Fı· len fırın oder amma, Fırıncılar Slrkc

rıncılar Şırketi namıle birkaç t~ck· tıne de masraf olarak kaydedllir. fs -
k'lll mevcutur. Blzım bıldığiınize göre, ıanbulda 200 fırın olduğunu kabul et· 
uc tane olan tcşekktıılerın merkczı. Gıı· 5ck, fırın başına 50 llrada 25 kuruş, 
latada bır hanın uç odosıııı ışgal et- 100 !ırada 50 kuruş dı.işcr. isterse D~
mektc olan Fırıncılar Cemiyetidir., lcdlye hergun 100 lira ceza yazsın. Şir. 
Muhtelıl semtlerdeki !ırıncılıır hususi kete \'iZ gelir! Verılcbılen ceza 10 lıra 
mukaveleleı le bırıbırlerine raptedıl · olduğuna gore. fırın başına 10 kuruş 
mışlcr, uç teşekkul halındc Fırıncılar <lilşmektedır! 
Ccmıyetinın ıdaresıne \'erılmışlerd r. 1 ş· k t• 1 

ı r e ın zarar arı 
Fırıncı şirketlerinin teşekkül F 1 şı k u k 1 d ö . ırıncı ar r e uru ma an ııc.e. 

sebeplerı 1 rekabet sayesınde halk pişkin eknıclc 
Mesele eayet basit, herkes tarafından bulabiliyordu. HattA pazar yerlerinde 

kolayca anl~ılacak şckılde \'C fakat 

1 

ruırhtnn 40 para ıışagı fıyatla ekmek 
çok mühimdır. Beledıyc fırıncıları sı - satılıyordu. Şirket kurulduktan sur.ra 
kıştırdıkç:ı onlar m:ıkabıl tedbır ıı' · bırçok fırınlar kapatılmış, bakkallor3 
makta gecıkınemışler, nıhayet harpten \'Crılen ondalık kaldırılmış ve buıı.ı 
evvel Beledıycnln ekmek fııbrıkası aç~ yukarıdaki mahzurlar da lnzımam et
mıya karar vcrmest üzcrıne bu tedlıır- mıştır. 

lcrıni daha ılerl guturerek, ayni ıııı -
manda Belcdıye cezalarını ela bır Jtat 
daha tahfıf etmek mnks:ıdıle bu şlı' -
ketler! kurmuşlardır. Ccıa nasıl tahfıt 
cdilebılır? Bu do gayet baslttır. Bele-

• 

Fırıncılar Şirketi ortadan kalkmadık· 
ca maalesef bu vazıyet devam edecek, 
lsıanbul halkı, ekmek derdıııdcn. l'e
leclıye fırıncılarla uğraşmaktıın kurtu
Jamıyacaktır. 

İtalyan Ajansı Yunanistan - Arna· şehrinin uzerine bi?'kaç bomba atını- k U re] 1 - t d - . 
vuUuk hududunda bir h .. dı'se vukua ya. muvaffak olarnk bir. kaç ev yıkıp ana ı tn)•yn er e, sura eg~rı Harbe giriş 

u b ik d i düşük vı! hıza engel olan dört koşc 

navut Vatanper .. ~rinı·n katlcdildı"ğı'nı' blyet '\: crmışlcrdlr. gövdeler biç te makbul değil. ır. t 1 f 
geldiğini, Dnvut Hoca isminde bir Ar· ı ır m tar. a nsanın olmeslne sebe- Belki zaferler ka1.nnılacak, belki 

·~ J>ervnneleri yarnJamağa müstait aı;ır e e atlar "erilerek avdet edile-
tccssU!le bildirmektedir. Bu katıl ha· I Be, yüz Alman tayyaresi senkronize silahlar da yavaş ynvaş cek, belki de avdet takımın hiçbir pf-
discsiııden sonra me:;hur olnn Davut • lotunn nasib olını.) ncıık. Beklenilen 
Hoca hakkında "ehrı·mızde bulunanı lngı'ltere sahı'llerı·nde yerlerini pervane harici endaht ya- • ld. " k an gc ı, tnyynrclor ntış. menzili .a-
sabık Arrıa\'Utluk menslıplanndan J. pnn ma ini!lilere tcrkedlyoı lar. Dü- . 1 - 1 halarvıa gırdi er, tüfekler takırdı • 
zahat aldık. Mnlümat kabilinden oku- Londra, 13 (A.A.) - Dün İngiliz şunu en yegfıne prototip süratli ve 'k b yor. Şimdi artık muharebe üZ<>rinde 
yucularımıza bildiriyoruz: sahillerine yapılan taarruzda öyle bir c;evı , çn uk yükselir ve iyl silahlı 

.şehrimizdeki eski Arna\•utluk nn olmuştur ki, Almanların 500 tay- tayyaredir. ctüd yapalım. Av tnyynrecisi mu -
mensuplarına göre Davut Hoca bir yııresi bırden !aaliyd göstermiştir. En son avcılar orasında ideal vaffak olabilmek için şu noktalan 

d t t Ü k ı gözetler : 
vatanperver eğil, olsa olsa talyanla- Haftalık deniz zayiatı P~~ o pc en y_a ı? tayyare r. • 
ra satılmış bir haini vatandır. Öldı.i- gılız yapısı Spltfıı'C ıle Hurrkane av- 1 - Düşman :filosunun içinden 
rllldlığü esnııda 45 yaşlarında bulun· Londra, 13 <A.A.) - Bahriye Neza- 1 cılarıdır. Hem çevik, hcnı sürnUi o- kendine en mOna ip, en uygun olan 
mnsı llizımgelen bu zata, hocnlık, so- reti ta;afından deniz za!iatı hakkında lan bu tayyareler sekiz adet makineli avı seçmek, 
yundan gelmektedir. Bu suretle Da· ncşredılcn haftalık teblığde ~öyle de· tüfekle t<.-çhiz cdilmi~lerdir. 2 - S<.-c;ilen <lüşm:ınn göz{ikme-
vut soyadı olarak .Hoca. yı almıştır. nllmektedır: _ . • den sokulmak. GQzıikmemek ic;iıı gü. 
Davut, 1935 senesine kadar Arnavut- Almnnya, 5 Ağustosta nihayet bulan T u fek ehemmıyctı neşten ve buluttan istifadesini bil· 
lukta polis neferiydi. 1936 da nasılsa ı hafta zarfında 23274'! tonluk iııgllı Tüfeklerin kanat jçine yeı leştiril- mek. 
Zıraat Vckfıletine sokularak bir ka- ve bitaraf tic:ıret vapuru battığını id· mesi ve nıımlılnnn ucunun dahi dı- 3 - Düşmanın 'ölü z.aviyesİ> ne 
tiplik buldu. Sonradan eski Arnavut· dia etmişti. Bahriye Nezareti, derin şarıya çıknnlmamış olması aerodi- yani kendini koruyamadığı mevlde 
luk Hükıime~~· Davudun bazı hallerin! bir tetkıkc mustcnit olarak mezkCır namik bıı.kımdan hitbir mahzur gös- girmek ve ancak 0 vnkit endaht et. 
uyıuıısuz gorerek kendisini daima hafta znr!ınd:ıkl İngiliz ve bita~f za. termcz. Mermilerin de elik ibal;larla mek, rakibin bize nt.eş edememesini 
goz hapsinde bulundurdu. 1 yiatının yalnız 75.124 tondan ıbaret ka tl d h· ıı le; t• il · 1 

Davut Hoca orta boylu aleltıde kı- o ugunu eyarı eder. Bu zayiat iter!- • " " - # 

1 
ld • b na ar a ı ne ver C" ır mı• o temin ve muzafferi•cti ele almak d• 

lıkh, matruş simalı bir adamdı. Lisan .sinde cem'an 60.058 tonluk 13 fngillz maları dolap boşanmalarda hiç zor- mektir. 
bilmezdi. Pnrayı çok sc\'mekle şohret vapuru, !298 bir milttcfık vııpur ve luk vermez. 4 - Düşmandan daha ziyade yük
bulmuştu. Fakat 1.eng.ın olamıyordu. 13.768 tonluk 5 bıtara{ vapur mevcut- Cephnne ~ırlığ:n~n tok :f8:Z - se'kto bulunmak ve arkasından sel • 
Ziraat Vek6letınde kfıtlpken maaşı 30 tur. Bu r.ıkkam. ewelki ha!taların za- in '?lmasın~ T'ag~~ yıne onlann .ıd~ mek; bu şekilde bir pikeyle haama 
lıraydı. Hakkınd:ı vak' ihb la terfi· ylat rakkamından yüksek olmakla be· rclı sarfrılılnıesı ıcaıı eder. Mahırler sokulunur. Yilksekteki tayyare her 
fne büsbütün lmldın b:rn~:dı .: ı rnber, İngiliz zayiatı bir miktıır daha sekiz tüföği biroen talıştırmazlar. daim alçaktaki tayyareyi tepeler. 

t 
_ . azdır. Bu~unla beraber bu .senenin b:ı· Çünkü beheri 1200 atım/dakika veya 5 _ A tcşi nıfimkün olabildiği ka· 

talyan - Yunan munasebetlerı şındanberı 5 ağustosta nihayet bulan 20 atım/saniye olma:ıı dolayısile yn- dar ynkından açmnk. Richthofon der 

b 1 k ? haftalardan clahn buyuk zayiat kay. pılacak cndnbtın ~ok sarfh·ath ola- ki : 
ozu aca mı dcdılen haftaların adedi yalnız dort- ~ - -ıdn · 

Budapeşte, 13 c AA.) - Stefanl 
jansından: 

tOr. cngı goru · ,Ilir ncemi kendini uzaktan endalı-
A· -·-~- T ayyare toplar tiyle tanıtır!> 

Gazeteler, Yunanistan - Arnavutluk 
hududunda yapılmış olan siyasi clna· 
yeUe \'C onun uzak ve yakın sebeple· 
rlle uzun uzadıya meşgul olmaktadır. 
Stefnni Ajansının tebliği, butuıı gaze. 
tclcr tarafından iktibas ve ncşrcdılmiş· 
tir. 

Pcstı Hirlap gazetesine gore bu va· 
hım hlıdlsenin Roma ile Atına arasın· 
daki münasebetler üzerinde cıddl tc
sırler tevlıt eımcsı ıhtımnli vardır. 

- .. -
Fransada 

Yahudi 
aleyhdarlığı 

Bitlerin 
• 

Avcı tayynrderir:iıı bazıların - 6 - Bütün bu faaliyet esnasında 
da, mesela Mornnc AOG ile Mes - hiç kimsenin sizi taklit etmemesini, 
serschmidt lO'J !ara, top konur. Bu yani arkanıza sok•ılıırak mermi )ağ
toıılar tayyarenin motbrünün mıhve- dırmamıısını dikkntk kollamak. • b• rinc yerleşmiştir, o şekilde ki dışarı· 7 - Vurulan diişmnnı ta yerde m ua vını ır dan ibakıldıı;ı zaman ufacık bir de· parçalanıncaya kadar gözle ve uc;u1-
llktcn başka bir ş<:v ı?orülmez, bu la takip etmek ve ı:-ukut mnhallini 

•• • toplar ekseriya 20 \'c>ya 23 milımct- haritaya tesbit etmek. nutuk soyledı re çapındadırlar: içlerinde en tema· 8 _Arkadaşlık C"a"ttr; bunnn i · 
yuz edenler Oerlıkon ve Hipano-Suı· çin sıkıntıya duçar olan arkadaşlan 
zn motör toplardır. kurtarmak icap eder. 

( fliı iı ci sahi/ eden det•am) 1 İnfilaklı maddelerle dol duru - 9 _ Muzaffer vf'ya mağlup filo-
nıilletinin hiddetine hu~ut bulunma- lan top mermilcrinın hedeflerine yu toplamak, \'C "azlfenin hitamına 
maktadır. Herkesçe malumdur ki bi- temaslarile pntlamnları uzerıne tah- kadıır uçuşa devam etm<'k. 
bizim milletimizin kanaati, Jngilterc minen 40 • 50 santimetre genişlikte Tcbli<ilerdr. sık sık .fır tavııartıı in 
tamamen mağlüp ed,lmedikçe dun_ rahneler açarlar l.i bu uıı duşmıını on. on brş tayya.rc dıi~urdüğünü uö-
ya)'a sükün ve hu~urun iade edile - duşfirmeğc kafidir. ruyorıız. 811 doğru o1:ıbilir mi? 
nıly<.-c<'ği merkezindedir. İki kişilik avcılar Az tayyar e ile çok iş g örmek 
Artık bugün Almanya ve İtalya- Gelelim iki kişilik avcılara: Bu cAcaba knlnbalık lıil' filo, küçük 

dilebileregı cıhetll', nıılletın talebi, dcğildfrler Zira tayyarede bir ra- . 

nın kuv~e.tler}ni . ~~'kil <.-den b.ütün tııyyarelı'r biı· kişiliklerde olduğu bir filoyu muhakkak tarumar edebi
unsurlaı -~ng~lteıe~c k~rşı .teksif e- gibi sade öne ateş ctmcğe mahkum! lir mi?> 

tii. inıparntoıfoğun imhasına kadar d b 1 · • k; . k Birçok kim eler muzaffcriyctın ke 
( 1 • · h'f d d ) sı 111 u unması nın ·ıncnın ar a ve 1 . · · x. • 'dd. d 1 ıncı sa ı e en evam ingiltcre k"Uvvetlerlnin ezilmesidir . ı. k 

1 
h f m >ele ıstınat etlı.,.ını , ıa e er er. 

l , b. k E • • • . • ust 111·,,:a ısım arının mu a azasının F k t h k' 1 . t• ,,1 -
ıyen ırço · · ran ı~ Vl' ecııcbı ya - Fuhrenn sulh tekUfının hır aciz ip- d . k. d hll' d ld - t ı ıı a ıı:ı: ır, c n :ı:e ın, ço" ugun 
lıucfüıinln hureket tnız!nrınılıı aı-n • ~eü olrnadıg-ını ısbat etmek için bü- h~ ım ıın. a Aıılı e 0

1 
ugunl\ut ez:ı-

1 
hiç kı)mrt ve ehemmiyeti yoktur. 

k 1- d 1 ı ur cttırır. nıan arın csscr- ,.. 1• 6 ı·kı •t . ,, d ma nzım ır. tün tedbiılcr alınmıştır h. ·ıı O ' . 1 1 ıı· 1 I' 1 ı•icS<' a, neı eşıııı 1!1.,9 n 9 . · · sc ını t l 1 .arıy c ng ız. crııı ,u · :l7 Al 
Halkın buyuk bır kısmını saran iıı Alman milleti bütıın kuvvetlerini ton DHlant'ları bu gaye ui,rurunda Fran~ız nvcısının man" a~cısı-

fiııl, yahudi unsuru aleyhinde şiıl - sırf harp üzerine biriktirdiği zaman kullnnılnıaktadır. , n.n hucum ederek ? uııu düşurdukle-
cletli t!'zahuılere sebcblyet vernılş ne gibi şeyler tııhakkuk ettirebilecc- İki kişilık :ıv tayarelcrmin rınl ve kendile~lnın de. snpa. ağlam 
tir. ğini gördüğü Andıı iı.giltcre hayret- lehinde olanlar, aleyhinde olan - avdet ettlkleri~ı 1'C"!1'1 tcblığlerde 

!ere dü .. ecektir. . okuduk. İşte sıze l.abıllyet ve eesa-
paris radyoları açılıyor "' lnrdan daha azdıı· ve asların daınıa Evvelce mevcut ol:ın harp !nbri - bir kişiliklerden turcmcsl bu nevi retin miktara ~aik oldu[."Unıı göste-

Ccnevre 13 (A.A.J - D N B lıil- kalanna daha lılr çok fabrikalar 1· tuyyarelcrin ıkı k•şıliklere :fnik ol- ren en canlı mısal. 
diriyor: ' ·• ' ', lave edilecektir. duğunu gostermcğe kifa)Ct etmez . ~u halde bir tayyarecinin. zaferle-

F adyo,.un b"Jd' d·-· Churchill müsterih olsun Alman mı? rını nrttıra arttıı-a bir mlllı knbra-
ııınsız p r . t ~ b! un k ı . ır ıgılne ılcııizaltı gcınileriıı!n adedi '1ıer gün H arbe nasıl çık:lır ? man olabilme.si için mesleğinde lktı-

ıııızbarnn, nıd·ıs eK ı~_.~ol' tıyntro arı nrtmnkUıdıı·. ingiliı fabriknlaı ı ço. dar, liyakat kazanmış olması \'e an-
ve u meyan a omL-ul • ransez ya- ş· d' t k b' ta• ..... ·nrcrinin tek k k d' cf · · ·1 ı 
k d 1 t k b 1 k 

"."tllmamaktnclır. C:hurch111 hatta ..,.1t ım ı ar ı ır n ca en ı n sıne guvcnınc-;ı e o ur. 
ın a oyun al'ına e ·rar ıış ıyaca ·. a . • " b na k d ğ . , , ,., .. tıkçe harabe haline gırmcktcdırler.• başına muharc c uçuşu çı ınn ı ı 

lnrdır. Aynı .kn) na,,a gore, tiyatro- Hcs.s nutkunu şu sozlerle bitirnıış- herkesçe nuılümdur. E b.. J 
ların ııçılmasıle muvazi olarak kon· tlı-: cindiıdiğimlz ılarbcler ne kadar l\1uhnrebc uçuşun,\ çıkabilmek ı - ene 1 garson ar 
servatuar ve guzcl ~unatler mekte· I kuvvetli oluısa, sulhc o kadar yıık- çin en az uç tayyart'li bir takım ol- meselesi 
binde de tedrısata b:ışlıınacnktır. !aşmış oluı uz.> malı ve bu uç tayyart'nın murette· 

batı her daim için biribi ı leriyle ça
Jışnınğa alışık olmalı. Bu şeraıttc 
muvaffakbctteıı emin olunabilinır. 

Av ta)yarelerinin üç tarz uçuş -

rr== Hikaye Nesiller Arasındaki Fark .. ==Mahmut Yesari --'"'l , Jnrı vardır: 
1) Tersine çevr.lmi~ cV> bıçimi 

(1 inci sahife.fen devam') 
rın hfılA çalıştırıl.nolnrına ha} rcı et. 
mekte \ e poll in harekete eçerck. ec
nebi garsonları işten menetmesi lfizım 
gcldiğı kaTtaatinl izhar etmcktcdır. 
MUddelumumllık, eğer zabıta bırkac 
güne kadar bu me ele etrafında icap 
eden tedbirleri almıya tcvessQl etmez. 
se, re'sen harekete gtıçecek ve zabıta. 
ya, küçük sanaUer kanununun tatbıld
nl emrcdeccktfr. 

Kahveye girınce, ctıafıııa bakın· - Me«eta, neler? istediğimi söyliycccğim. Sen; elliz, 
dı; arkadaşını gordu, kaı anlık yuzu - ?\eler mi? 'l'uhnfsın be! Diz şimdiki çocukların görnıediklcri, gö-
ışık vurmuş gibi renklendi. Gitti, boy boy, .ı:enk renk, uc;urtmalnr uçur- rcmiyeceklel'İ şeyleri gördük!> dcdın. 
arkadaşının yanına oturdu, ma aya turduk. Uc; köşe, dort kö;<e, beş ko- Yani, cHayab den, ~Zuhuri Kolu>n
sinek gibi konan garsona: ı;ıe, ııltı köşe, armudi, çifte kanat, ne dan bahsetmek i8tiyorsun. cllayali 

- Şekeri az bir kahve .• dcdı. n- uçurtmalar yapmazı:.~k. Uçurtma Zıl> dediğimiz cKaragöu zamanına 
ma, çok kaynnsın. 1 )'apmak bir ustalıktı. Jpini denk ge· göıe bir kıyınetmiş! Çocukluguıııuz-

Mendilini çıkarlı; alnının, boynu- ıtiremedin mi, havalanmaz, taklak n· da, Karagöze gideceğiz, diye ic;imiı 
nun terlerini sildi. Gulünısedı. Bu tar, düşerdı. Ama, bir de ipi denk, titrerdi. Karagözun de mevsimi var
gülümscyişte : cBendcn c;ekeccğin kuyruğu kar11r oldn mu, baş vura dı: Ramazanda ve kış gecelerinde. 
var!> der gibi açık açık bir sevinç vura nasıl yüksellrdi. Şimdiki tay. Zifir kokan; dgnl'a, nargile duma
vardı. yare ınuhıırebelcri gibi,· havadn, U· nile tütsülü mahalle kahvesindeki 

İkide bir, dudak uçlnnnı nşağı:,•a c;urtmn uc;urtma)•a snldırırdık. İpini cKarngÖZ> c gider ve gülerdik. Ne
gcrip başını öne llnc salladıktan 

1 

kesmek, kuyruğunu sıyırmak, az hü- ye gülerdik? Karagözün Hacivadı 
&onra, tutuk tutuk söylüyordu: ncr miydi? Şimdiki çocuklar, uçurt- dövmesine, sağanak sağanak küfret-

- Biz, çocukluğumuzda, ahmak - ma uçurtmuyorlar ki... mesine, Tuzsuz Deli Bekirin nara 
mış mıyız, diye)im? Budala imiş - Şu, zevkini, k.:!yfini ballant!ır- atmasına, Rezakizade Tarc;ın Beyln 
miyiz, diyc)im? Abda1mışız mı , dl- dıl:rın uçurtmayı, senede kaç gün u- gerdarı kırmasına, daha birçok ipi 
ye)';m? Hebenka imişiz miyiz, diye- çurtabllirdin? snpı yok gevezeliklere ... Bunlar, gü-
yim? Sersem mi imiviz, diyeyim, Öbilrll, durnklar gibi oldu: lünmlyccck şeyler değildi. BOyüdilk· 

Belki daha devam edecekti; arka- - Rüzgarlı havalıırda... ten sonra, bunların hepsinin ayrı 
da111, sözünü kesti: - Kaç giln? manaları, ayrı mefhumları olduğu-

- Yekun çek yahu ... Sözünil ne- - Belli olur mu? Günilne bakar. nu, lıiraz anlar gibi olduk. Ne fay-
reye getirmek istiyorsan, onu söyle. - Yani. senede, şoyle, taş çatla- ıla ! Çocukluğumuzda, bunların, bl:ı:c, 

- Peki, dedi, söyliyeyim. Bugün- sa, kıı k, elli gün. Benden caba ı, kilfilr oğretmekten l ka fny~~la;ı 
kü çocuklara bnkıyoJ!!m da, çocuk- yüz gün. Sene, üçyüz altmış gündOr, oldu mu? cZuhuri Kulu> ded,!gımız 
luğumuzn ııcıyorum. Omrüınlize ya- Bayım. Bunu dn şöyle, bir düşünü- ortaoyunu da aşağı yukarı boyle: 
zık olmuş. Çok boşuna yaeamı~ız! ver. Kahvesini ic;meyi unutmuştu." I::1n.~ 

- nu şikayetin, neden, - Üc;yilz altmış beş giln, uı;uı tma canı nldı, bir yudum içti, yuzunu 
- Nedeni var ını n birader? Eli- uçurtulur mu? buıuşturclu: 

ni çenene koy, şöyle bir düşün. Biz,, - Hava nıüsait olsa da uçurtul- - Duna da nlışışınuz, yine, gö • 
çocukluğumuzda ne gördük. mnz. renek yal Neyse! 

- Zamanımıza göre, çok şeyleı· - Sen. ne demek 1 tlyorsun san- Arkndaşı, ~inleınc~t.en ~sanmıştı: 
gördük. Hattfi, bugünkü çocukların ki ? - Artık, soyliyecegınl soyle. 
gormedikleri, göremi:,cceklcri şe)lcrı So)li)CCC'ğim, söyliycceğim a- ,- Sö;ı:liyeccgim ı zun de-•il. Biz. 
gllrdük., nıa, ı;cnin dııhn sövllyccekleıin de gozu kopalı bü) iiınüşuz. En açık uz 

Alay eder gibi değil, hiddetle dl· rnr; bıliyorum. Onlaı ı. ben, cııd n gcc;ir. nkrimiz d · naf le. Şınıdiki Ço· 
kildi: 

1 
evvel uyliHyim. Svıııa, ne d mck cuklaı:n bak, hep ı k n kıımızı. Si-

uc;uş, 

2) Snf biçımi uçuş, 
3) Zincir bic;imi uc;uş. 
Birinci tarzda tnkım komutanı ön-

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

nemalar yok mu, o sinemalar'? 
- Anladım. Scnın sıncmadan go- 1 

zun yılmı~ ! 1 
- Bııak şimdi btınu. Sınema, 

çocukların zihınlerini açıyor. Fny -
d:ılı şekıldc değil, bu, muhakkak, A· 
ma, menfi de olsa, yine bir ınkişaf 
vnr. Bız, bir evin orta katında otu
ruyoruz . .Fokara apartımanı. Neyse. 
Alt katta, bir genç kadın kiracı ı;ar. 
Bizim oğlanın gonullüsü. Çocuk, dn

Rama~dağı petrol kuyularımız 

hıı altısını bitirmedi. Gel gelelim en Ramandağı havnlisi arazisinin tc
kCilüstilr artistlcı i sor, ısimle:lni şekküliıtına bakarnk petrollü bir 
reslml<'J'lni go tersin sana. Alt kat: mıntııka olabileceği 1934 de fnrkedil· 
takl kiracı da, sinema meraklısı. miş, 1937 ve 1938 senesi ynzlarında 
Artık, bağdaşmnmalnrına imkiin var tetkikata başlanmıştı. 1939 dn araş
ını? Geçen gün, genç kadının bir ah- tıınıalann neticesi müsbet çıkınca 
babı gclmi.,. Oda kapısını vurmuş, sondaj yapılmağa karar verilmlı, ni
vurmıış, açt11'nmnnıış. Biz.im kata lınyet 9 ay süren bu ameliyeden son
çıktı, sordu: cNecla, dışarıya mı çık· ra petrol tabakasına tesadüf edllmiş
tı ?>. cBilmiyoruz!> dedik Çocuk, tir., 
gozlerini kırpıştlrdı, bir ~ey söyle- Sondaj ıınıeliyesinin bu kadar u -
medi. Genç kadının ahbabı gider git- zun sürmesinin sebebi bu gibi araş
mcz, düşündü: cAblamla, bugün, si-

1 
tırmalann muazzam semıayclcre lil

ncmaya gidecektik!> dedi ve bir ko- zum göstermesindendir. 
şu aşıığıya indi. Sonra, yüzü güle- Uınuıııiyctlc petrol sondajlarının 
rek yukarı c;ıktı: cUaba, ablam, oda· ancak ro 10 u müsbet neticeler verc
sında.>. cGördün mü!>. cHnyır!>. bilmektedir. İtalyanlar Arnnvutlu~
<Pcki, nereden anlııdın !> GüldU. Ba· ta muazzam para ,.e teşkilatın gı
na, cGel!> dedi, elimden tuttu, aşa-I dştiklcrl nrnma faaliyetinde" ~~k 
ğıyn indirdı. Genç kcdının oda ka-~ 15 s<'ne uğraştıktan sonra cuz ı bır 
pı,.ınn } aklaştırdı, yüzünü anahtar petrol bulabilmişl~rdir. . 
deliğine ~apıştırdı: •Baba, nnnhtarl Fransızlar Afrıkn~ın Akd.enız sa
d liğindcn ruzgir geli~or. Ablam, hilleri ınü-t ml kel<'l·ındc 22 sen~ de 
okağa çıkaıkcn p ne releri kapar!> vam ed<'n buytık n :t!'.t1rmn foalıyetl 

lfüni ma ııın uz ı ıne vurdu: net'c ·nd" P.cak ilıth nçlr'·ınm 130 
B u, , c; ıklu ımuzda d - da birini t m·n edebilmişkı-dir. 

1, i dl Ul bul m l z! Bugun en zrn in petıol damarla· 

rımn mıntaknsı say1lan l\Iusul (Ba
bagorgor) mcvkiinde uzun tetkikler
den sonra 10 kuyu ile birden başla
nılan ameliyenin ancak ikisi milsbet 
netice vermi11, sekizi boı çılnnıetır. 

Bu onda iki müslıi!t netice fevka
lade addedilerek derhal 20 kuyu bir
den kazılmağa bael:ınılmıı ve bu
günku servet kaynağı elde edilmiş
tir. 
Bunları gözönünde tutarsak bizil'9 

Ramıındağı mıntaknsında bir tek 
sondajın müsbet netice vermesine 
ne derece sevinmemiz 15.zımgeldlğt 
meydana c;ıknr. 

Rnmandat,'"1 kuyusu bugüne kadar 
memleketimizin muhtcllf mıntakala
nnda nc;ılan kuyulann altıncısıdır. 
hk beşjnin menfi c;ıktı{,'lna bakar • 
sak m<'mleke.timizde petrol bulma ih
timali G da birdir. llu rakkam bizim 
için çok göğüs kabarUır.ak bir ye -
kundur. 

na kuyn günde ",5-10 n tr<' mi
kabı p rol 'I: r bi' kt'r. B lar 
ku;yudan tulumba ile çekilecektir. 
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Kürek şampiyonluk 
müsabakası 

Kilrek sporu memlekctımlzde gün ı Dursımun ikinci te5vıkte Gnlatasa
geçtlkçe rağbet görmektedır. Bu fan- raylı Satıyn mağliıblyetl tamamılc tek
llyet gerek kluplerlmizin bu spora lA- ne farkından ikrf geldiğını kurek çe
~ık olduğu ehemmiyeti vererek çalış- ken her sporcu görmi.ıtür. 
malarından ve gerek bu sene intizamlı Galatasaray teknesi takıldığı zaman 
~e güzel bir şekilde yapılan yar~lara altmış kilo gelırse Güneş yarışçısının 
balkın.da fızaml allıkayla bai:lıınrnala- çektiği, Adnan !simli tek, Macar usta
rından ileri gelmektedir. Bu munase- nın ilk Turkiyeye geldıği zaman Haliç 
betle Guneş kaptanı Nejadın önümüz- khibü için tam on sene evvel yaptığı 
dekı şampiyona müsabakalarında klup- sekiftır. 

lerln alabilecekleri neticeleri tetkik e- Şampiyona için hazırlandığımız tek 
den bir yazısını dercediyoruz: çifte Türk ustası Süleymanın buyük 

·25 Ağustosta yapılacak İstanbul bir itina ile yapmış olduğu ve pazara 
!direk şampiyonluğu müsabakasında denize indlreceğ!mız sekiftir. Bununla 
hangi taratın kazanacağı hakkında l)eraber herhalde yarışlarda bir tehll· 
ilmdlden tahmin yurutmek imktını ke. olacağımızı kuvvetle ümit ederim. 
yoktur MezkUr .. yarışlarda a;>Tı ayrı lkı çlfteleıdeki şansımız Buyükdere· 
Galatasaray • Güneş. ve Beyko~un .d.a de Galatas:ıraya mağlilp olmakla be. 
~zanmalnrı lhUmalı \ardır dıycbılı· raber hemen hemen ayni kluple mu. 
rız. .. . S:l\ ı derecededir. Beykoz bu kuvvete 
~klncl kurek teşvı~ !"üsabakasında müsavi bir ekip cıkardığı takdirde ya

G.~neşln beş yarışa ıştırak etmemesi rışın daha cazıp ve ayni derecedeki 
)'Uz.ünden G:ı!a~saray takımı ~ecmuu kuvvetlerin çarpışmasına şahit olaca
dokuz olan butun yarışlarda birıncl .ıı- ğ 

~.k suretl_le parlı<k bir galıbiy.et elde 
1~ızn _ Cellıli iki çiftesi, idman. kuv

~ttığl malumdur. A~aba şamp~yonluk , el , e beraberlik ltibarlle tama mile 
'1lu~abkasınd.a aynı galıbiy~tı elde muvaffıık olmuş bir çifttir. 
edebılecek mıdlr' Buna şlmdıden. h:ı- · . 
yır demek fazla bedbinlik olmaz kana- Dort teklere gelınce: 
tltlndeyim. Çunku, bayanların dort tek. Ge~n ve e\'\ elki sem~lerden daha 
jld çifte ve tek olarak uç yansa Gune- zevklı. olacaktır. B~nu kazanan klup 
şin uç scnedır mağlüp olmıyan kızlırı teknesı puvan ıtıbarıle şampıyon olsun 
~irecektir İkınci teş\ ik müsabaka ın- olmasın. 15 Eylülde fzmıtte yapılacak 
da iştirak etmcmelerınin M!bebi bazı- Marmara şampı~onasın~a Jstanbulu 
larının imtıhanda ve birisının rie sc. temsil edccegı ıçın her Uç takım da 
)ahatte olması yuzundendır. Ortadan bütlın kuvvetlerınl sarfedıp kazanmıya 
bu mucbır seoep kalktığı lcin knlarır ı::ayret edeceklerdır. 
yarışı da herhalde ı•rıtekler kadar al • Galatasaray takımı fert v~ beraber· 
ka celbedecel:ı muhakkaktır Bırıncı- lık ıtibarıle dahıı kuvvetlı cıldıığu yek
lik Galatasaray - G ı,eş aralilndadır, nazarda görulebllır. Bu suretle yarışın 
der ek. doiruyu oylemış ohıruz ravorısi Galata araydır, dersek hatA 
Kıdemliler :ını ıı da yapıl:ıcak tek - rtmemlş oluruz. Gunes takımı tama -

ler, günün en mühim yunşlarından bı- mılc yeni elemanlardan murekkep ol· 
n olacaktır. duğu ıçın eskı ve tecrubelı kurekçile· 

Galatasanı.ı.dan Atııh. Beykozdan rınden mahrum ohırak sahııya çıka • 
:Mehmet ve Güneş•cı1 r ıır .ıo,u·ı gııe- caktır. Zor oylırıu bozar dıye bir darbı 
cegı bu müsabaka kU\'lfc: ıômarı \'e mesel olduğunu· hatırlardan çıkarma. 
nefes itlbarıle bırlbırlerıne deıılc ııç mak da ltıZJmdır Yarısın hnnı::ı takım 
yarışçı arasında çetın olacaktır. Uch· tarafındnn kazıınıla('ağını ke tırmck 
medın idmanlarına yenı başlamıı~• yıl- kabı! değıldlr. Her ikı klubun kürek· 
zünden. diğcrlerı bu blıyük imtihanda çllerıne &ımdıdcn muvaffakıyet dıle • 
on numara aldıkları takdırde Mehme- rız. 
din sekiz veya yedı numara alması du
şilnOlebilir. 

Guııeş Kaptaııı 

Neı•t 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• •• •••••••••• 1 ••• 

[~~::~~~~~~~~~~] ~/k@)\f@ 
Patatesli kuzu kızartması 14 Aguıtoı Çorıamba 

7.80 Program, sant ayarı, 'i.35 
Muzık: Hafıf musiki (Pi.}, 8.00 A
jans haberleıl, 8.10 Ev kadını-Ye· 
mek lıstcsı, s.::!0-8~0 l\Juıık: llafıf 
musıki programının devamı (Pi.), 

l:!.30 Pıogıaın, saııt ayarı, 12.35 
l\luzik: 1 - A rıf Bey Muhayyer 
ş.ıı·kı: (lltımas etnıe)c yare varınız) 
2 - •. •••• - M uhnyyer tü rku: ( E:fem ! 
şlnıdı eller sozune kandı), '3 - Arif 

ADEMİ İKTİDAR 
Ve' B E L G E V Ş E K L J G f N E 

HORMOBiN 
Tabletleri her eczanede bulunur 

( Posta kutusu 1255 ) Galata, İstanbul 
REÇETE iLE SATILIR 

Orta Mektep Mezunlarına : 
Hayvan Sağlık Memurları Ve 

Nalbant Mektebi Müdürlüğünden : 
Tahsll müddeti iki yıldan ibaret leyli ve parasız mektebin hayvan 

sağlık memurları kısmına, orta mektebi ııek iyi veya iyi derecede bitir

miş olanların kayıt muamelesine başlanmıştır. 10 EylUl 940 günilne ka

dar devam edecek olan kayıt şartlarını istekliler \•ilayetlerde V<'terineı· 

müdurlüklerlnden, kazalarda veterinerleı·den ve İstanbulda Seliınlyede 
mektepten oğrenebllirler. (6001) ------

1940 S E N E S 1-
V i YANA 

SON BAHAR FUARI 
1-8 EY L 0 L 1940 
Her sene olduğu gibi bu sene de bütün 

mükemmeliyetile açılacaktır. Mümessil: K. A . MÜLLER 

ve ŞERiKi, Telefon: 40090, P. K. 1090, Telgra~ "TRANSPORT,, 

Adres: Minerva Han Galata - lstanbul 

lstanbuf Vakıflar Müdürlüğü ilhları 1 
St>mtı ı·e 

rııalwllesi 
Caılde ı•rycı 

sukcıjiı 

Bahçekapıda Dorduncü \'ııkıfhanlll 
1 incı kıılmdn , 

Bahçekopııla Dordüncü \'nkıfhanın 

Bal:ıt, Hacı isa 
Fatih, Kıı'Til:l"ti 

ı incı katında 

Yenı cadıie 
I"atıh Camii kar
şısında kahveha-
ne arkasında 

Haydar, Sinarıağa Canıi 
Çarşıda Kahvehane 

> 
> 
> 
> 

> 

> 
> 
> 

Boılnını hnnı alt kııt 
Cevahir bedesteninde 

> > Şerif ağa 
> > solda 1 in-

• 
ci ııılaıla 

> solda 2 il· 

ci ad:ıdn 
fleılcsten derununda 
Parçacılar 

Kotancılar 

No. ıııı 

12 

34 
2-G 

21 
14 
28 

54.55 
124 

38 

28 
21 

1 
14 

Cinsi 

Oda 

Aluha111ınc11 
aıılığı 
lha Kr. 

16 00 

16 00 
10 00 

l\Icktep ınnhallt ıo 00 
l\l eşruthane 
Dükldin 
Dükkanın nısfı 

> 
> 

> 

> 
> 

Dükkan 
> 

7 50 
1 00 
1 50 
l 00 
1 00 

50 

50 
50 
60 
50 

Yukarıda yazılı nıahnllcı· 011 .:eıw j ııınyıs oııuıın kıulıır klrnya 
verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin i_hale günü olan 
16 ağustos 940 cunın günü «a:ıt on beşe kadnr Çentberlıtaşta lstanbul 
Vakıflar Ba~nıüdiırliiğiindt' Vakıf Akarlar kalemine l(ı•lmelcri. (695!1) 

,_. ___ K _1 z~I ŞİŞLİ ~~~;:K~t4'LisESİ 1 ERKEK 

ANA • iLK - ORTA • LİSE. Yabancı dillere billıaasa itina edilir. 
1 - Eski tal.ebe, cy!Ule kadar kayıtlarını yenilemelidir. Kayıt için velilerin mektebe bir.zat mi.ııaeııat· 
Jorı gerektir. • 
2 - Eski ve yeni talebe kayıtlan pazarlcııi, perşembe günleri (Snat 9. 17) ye kadar yapılır. 

Y A T;;:-;-,1 L I ~ :ı - BüUinlemelere 27 ağustosta başlanacaktır. 1 .. Ü O 
.1 .1 L .a 1 :-l'lşantaş H.umeli ve Çınar Caddeleriııdl'••••• GUND ZL 

========================================~======:::-:~-=-c======================:=:'.'.~==~===~ 

1 İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI 1 
Yıllık 

kirası 

ilk 
tenıiııııt 

270,00 20,25 Kerestecilerde kiıin Merkez Hiılinde Sebze Hali aralığında 12 No. lu dükkan 
240,00 18,00 > > > > > > > 18 > > 
240,00 18,00 > > > > > > > 16 > > 
180,00 13,50 > > > > > > > 57 > > 
240,00 ıs,oo > • • • , > , 14 > > 
240,00 18,00 > > > > > > > '48 > > 
300,00 :!2,50 > , > > > > > 4 > > 
300,00 22,50 > > > > > > > 3 > > 
180,00 ı:ı,50 > > > > > > > 65 > > 
800,00 :!2,50 > > > > > > > 32 > > 
210,00 15,75 > > > > > > > 50 > > 
210,00 20,25 > > > > > > > :n > > 
210,00 15,75 > > > > > > > 51 > > 
180,00 13,50 > > > > > > > 2fi > > 
210,00 15,75 > > > > > > > 24 > > 

Yıllık kira mıılıaıı1ıncıılerile ılk teminat. miktarları yukarııla yazılı dükkanlar biı-er sene müddetle kira
yn verilmek üzere cyrı ayrı teııı?ıdcn açık aı·ttırma.ra koııulınuştur. Şartnameler Zabıt \'C :Munmelat - lu
düdüğü kaleminde goı·ülectktir. lhale 2G/8/940 pazartesi guııü saal 14 de Daimi Eııcümenıte yapılacaktır. 
Taliplerin ilk temlııat makbuz \'eya ıı1<'ktuplıırı ve şıırtııanıe mucibiııcc ibrazı liizımgeleıı \e~lknlarile ihale 
günü muayyen saette Dnlmi '.Eııcumende lıulunnıııları. (73li) 

RB~Ş~!şa:.ız~kü~!; ~;:a?b~~.I ,_. • 
Hale lınhçesinde <.1'ulııl.-lı Vagrııı/aı
Koııtı·oli:ırii > \'odvil :.ı peıde. 

Tavzih ltanı 
İstaııbıtl /Jıırdırncıı lem Meıııtıılıı· 

ğundaıı: 
Dairemizin 939/4928 ııa)•ılı do~ya 

ile açık arttırma surctıle. paıııyıı 
çevı·ilmesinl' knrnr 'Hilen Cerrnh -
paşa llubyar mııhııllesinin Caınhşe· 
rif ,snltağıııda eski il y(•nı ll. ll/l 
~o. ıl<' nıurukkam lıoııe ınaa b<ıstn
nın paraya çenilereği Ta viri Ef
kar gn:ı:etcsinln 2 oj~u:;tos 040 tııl'ih 
ve 4449/93 sayılı niı~ha~ile ilfın cılll
nıişse de paraya çevrilerek miktarı 
hakkında snnıhat nıı>vcut lıuluııına · 
<lığından mezkur g:ıyrhııenkulün J /8 
hissesinin paruyn ('l'\'l"İleceği tashi -
hen ilan olunur. 

r vENI 
l1= 

- - 1 

NEŞRiYAT] 
lş Bnııkası }'ul müfettişi Sıılım 

Erpul tııl'afıııdan kulenrn alınan 
cl::a lıııtlı JJa111ga l\tı1ıııııtı Uelıbrri> 
intişar etmiştir. nu fııydıılı klt.nbı 
bütün oku~ ucıılanmıza tavr<iYl' ede· 
riı:. 

CAGALOGLUNDA 

I stanbulun en rahat 
temiz of eli oldu 

................................... -.-
Sayın Müşterilerime : 

ve 

l'zun zaınun katibi buıunıluğum Meserret oteli 
ni bu defa kendim ıı.ticaı· ettim. 

Otelde geniş değişiklıklcr yapılnıı:;;, İstaııbıılun en r:ıhnt, tcmız 
ve ası ııı icarılanııa UyJ:un bir oteli lı:ıliııP l{etirllmiştir. Bu fcdıı· 
kiiı lığn mukabil fiyatlarda hiçhiı· d<'ğişiklik yapılnınııııştır. Evvelce 
j,tanbulu ziynı"<'t ettikçe teşrif etmek lütfundu lıulunduğunur. ote
linıizirı bundan lıtoyle ıle her zaman emrinize aıııııde lııılııııdııı:,'lınC 
sonsuz hiınnctlı•ı ınıııı kabulü rlca'lilc ıırzeıi<>rim ı;"lyın Bayım. 

Meserret otelinin eski Katibi 
ve yeni müateciri 

İSMAİL CANDAN 

Büyük Bir Un Fabrikası 
Kiraya Veriliyor 

Antalya İlbaylığından: 

Kuzu etini yumı uk buyukluğunde 
doğrayıp, yıkayıı• tı•pslyc ıiizınız. 
A ralaı ııın ceviz buyüklufünde doğ
ranmış ~.atatcs, tuz \(• bahar serpiş
tiriniz. U7.erınden bır yahut bir bu
çuk kaşık sade yağla bir knşık do· 
ınates peltesi gezdiriniz. Plşeı ken 
kenarından suyunu kaşıkla alıp u -
&eı inde gezdirirseniz etler ve pata
te ter kavrak olur. 

Sigara böreği 
İnce )'Ufkalurdnn birınl hamur 

tahtasına S<'rinız, u1.erıne tere~·ağı 
serptikten sonıa ıki tııraftnn uçhırı 

biriblrinc karşı gelmek uzerc kntla
yıııız. Bir de ortasındıın kalluvıp 

dort katlı biı şekil veriniz. Ilır ke· 
narına boydan boya iç koyup çubuk 
gibi bükünfiz. Püro sigarası boyun
da kesiniz. İki ucunu ıslatıp iyice 
ııkıştırınız. Puf hııreği gibi kızaı tı-

Bey - fıluhay,ı.er şaıkı: (Humarı 

1 
1 

yok), ıı - ..... - Muhayyer kurdi tür Dev )et Demiryolları ilanları 
ku: (1-:~leıinıin c.nıı handır). 12.50 
AJan" habeı leı i. 13.05 ;~ızik: 1 - İİl•••••••••••••••••••••••••••••llii 

Cifle Saraylarda 
17 Ağustos Cumartesi 

gündüz ve gece 
aabaha kadar 

MUAZZAM 

ı Antıılyn i~kdesinıle kain ve güııı.ll• :;o torı buğ'day o\·uten vıl:ıı.· 
~et un :fobı ikıısınııı iıç yıllık ıearı yıllığı 16001 lhaılan 31/8 940 cu • 
marte"i ı;ımu saat 12 ye k:ıd:ır kııpalı zarf ustılllc arttınnaya kon • 

nız. 

Şeftali 

Arı! Bey • ~uzıııak şıııkı: (Beni bi· 
uıı edeıkcn), 2-Şiıkrb Şenozan -
Suzınak şarkı: ( Muptelıiyi dert olan 
diller), ~ • Arıf lle)o • Kürdıli H. 
şuıkı: IDıışer mı şııııına), 4-Kur· 
dılıhıcazkur ş:ırkı: ıSırma saçlı yiı
re kım habcı versin). 13.20-14.00 
:\1 uzık: Hadyo sııloıı orkestrası, 1 • 
l'ılıılvczzl: İspanyol dıınsı, 2 - Moıe· 
na: Muhtelif bestel..iırlardan potpu
ri, 3 - .loh. Strnubs: Hıtter Pasnııın 

Bugün mey~·ıılıı rdan şeftallyı ve· opera • Kimığındeıı bıılet. 4 - Pacher 
mekten sonı-n içn intihap edebllırsl- negg: Vı~arıaııın Mııfeti, 18.00 
niz. Program. t.aat nyıırı. 18.05 l\!uzik: 

Masraf listesi 

Et l, 1 :ı kilo 75, ıı:ıtates 2 kilo JG, 
yufkıı 1 kilo 20, y:ığ 10, kıyma veya 
peynir 20, şeftnll 20. Yekun: 161 
kuruş. 

tlsküdaı· Ashıı lif.- Şııbcsimi~»: · 
Bu yıl Üniversite Tıb Fakültesin· 

den mezun olan slv!I talebelerin \"ok
lamnları yııpılncnk ve 15 nğuslos 940 
gününde Gülhnııe Tatbikat okulunda 
hazır bulunaeaklıırdır. Şubemize 
bağlı olanlardan bu yıl Tıb Fakül
tesinden mezun olanla rııı yoklama· 
ları yapılmak üzere tez şubeye mü
racaatları iliın olunur. 

Leylei müberekei mirac 

Dan« müzığı (l'l.l, H! 40 Müzik: Fa
ıııl heyeti, 19.15 Koııu~mıı (JJış po
lıtıluı hiıdıselerı >, 19.30 Müzik: 1 -
Lemi • l<aıcığar şarkı: (Hlisniiııe 
etv.ırı ıııızik şan •enin), 2-Dcde -
Karcığar şarkı: IGirdi gonül aşkı 
yoluna), 3- Leyla H. nım • Hüzzam 
şarkı; ( E.r ı<abahı hüsnü iin), 4 • 
Hııkım - Sep.ıh şarkı: (Aşkınla ya· 
nıp :ığlndıgıııı ). l ·1.4ı:i :\lenılcket sa
at ayarı ve ajans halwrlen, 20.00 
Mfizik, 1 - Sadettin Rnynak - Nıha· 
veııt şarkı: (Sevgi kııııunun nlılım), 
2 - Faruk Arifi Bey - Niha\'ent şar
kı: (Ey şiil'i ilahi d:ığıtanı, 3-Sııl. 
Pınar - Hüz1~'lm şarkı: (Aşkınla ııii
rünsem), 4 - Snılettin Kaynak - Hi
cazkar şarkı· (Çozmek elinde değil) 
20.15 Konuşma, 20.30 l'll fizik: Sop -
rııııo 1-'riedl Bohm taı afınılan Şan 
Resitali. 20.50 Mfızık: Geçit kon,.eri, 
21.l 5 l\1 uzik: Potpuriler (Pi.), 2 ı.:ıo 

~ Alu•to• 1909 Knnuşııııı (Raılyo f!azett•si), 21.!iO 
Mfızik: Orkestra suıtleri (Pi.). 22.30 
Memleket saat ayarı. ajıuıs hııherl<'· 
ri: ziraat, 1'.'ııham-tahvlliit, kıımlıiro • 
nukut borsa"ı ( Flvnl). 22.45 l\1ıızık: 

Dün gece vücftdu f.ılcmsüdu ile 
çchrci kiHıılltı tabıııak eyleyen maz
harı sır efendimiz hazretlerinin ta
bakai lllıiyı aliyyiııe bil'irtfka maz
harı hitabı Huda olduğu leylel mu
kaddeseye şerefnıfı"'ldif olmagla fü. 
yfu:iıtı mııneviyye.~ınden müst(!neyylr 
olan kilffei blliıdı lı<ıamiyedc olduğu 
gibi makarn hihıfetı islllmiycı.le dahi 
bil'ümum cevami \"C tckilya ve me-

Cnzband (Pi.), 23.25-23.30 Ynrınkl 
program VC' lrnpıınış. 

siıcid kaniıdil ve fevfınls ile tC'nvlr 
v tiıbcsiıbah nvazeı tehlil ve teklıir 
isfılı bariy.ilhı nnubii Kndlr kılııınıış
tır. 

Yazan: S. N. Tansu 

llluhanııııeıı h<.'<lelı !IOUO lııu olan 450 ton süııersiııı:.ııı ~8/8/940 çaı·

şamb:ı gurıii saat rn~~O da kapalı zarf usulfle Ankaı·ada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ist:yeıılerin G75 liralık muvakkat teminutlıı knıııı· 

nun tayin ettiği vesikaları ve tekllflerini nyni gün tıaat 14,30 a kadar 
konıısyon 1-cıslığinc vcrmelel'İ liızımclır. 

Ş:ırtnameler parnı.:ız olnı;nk Aııkarııdtı )lnlzcnıe llııireı;indeıı, Ha) · 
darpaşnda Tesellüm ve Se\•k ~eflıgindC"n ıiağıtılaeaktır. (7196) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebine 
Talebe Kabulüne Dair Şartlar 

Sünnet Düğünü 
Çocukların yatacak yerleri 

iki kısma ayr1lm11tır. 
Karyola yatak çocukların 

velilerine aittir. 

Çocuklar ın y yecek, doktor, 
Ve i Ô~/arı müuseseye aittu 

OkuyucuBayanların iştiraki!e 
mükemmel İNCESAZ 

1 - 1\11'.'kl.t•bin tnhı,il muddetl, lise \'e yüksek sınıflı olmak üzere 
altı ı<encdır. Yatılı ve parasızdır. Gayesi ticaret genıileı-imize knııtan ve 
mnkinist yetıştlrmektlr. lllektetıe kabul olur.:m tnlebenin giyimi, yiyimi 
vesaır hu~u~nlı mektcı> tarafındnn temin edilir. Hokkabaz, Kukla, Karagöz 

2 .Mekl<'bin bu sene yalnız li~e birinci sınıfına talebe alınacak- İşbu muazzam sünnet düğü-
tır. nüne şehri-nizin iki büyük B 

A - Alınııcak talebelerin orta mektebi bitirmiş (ılıuııları ve yaşla· hey'eti iştirak edecektir. n 
rının 15 den küçük l!J ılaıı biıyiık ohnıınıahıı·ı şarttır. Mefhur güldürücü /SMA/L 

B Oı ta okulu ~en sene bltlm1iş olanlar nrnda geçen bir se- l DÜM8ÜLLÜ hey'tti ve 
nelik r.nmanı ııe ile r;eçirdıklerıııi tevsik edl'ceklerdlr. ŞEVK/ ŞAKRAK hey' eti 

3 İsteklılerın nwktep nıüdurhiğune karşı yıızacakları istidaları- birlikte, birçok varyeteler 
na aşağıdaki veslkalurı rııptl'derrk 1 .\ğıı~tos !l40 tarihinden itlbare.. Fakir Çocuklar Meccanendir 
pazartesi, çarşamba ve cuma r:ııııleri "abalı saat [ı ılaıı 12 ye ve oğleden r..T'"'-... ...... ......;,,.....,..._,.....,_. ........ ~.....,.....--.....,,.:>: 
sonm ııaat 14 den 17 ye kndıır müracaat etmeleri. 

A - Huviyet cüzdanı, İstun/ııı/ ı inci 
0

İr.rrı ılfrıııurlı•ıjıın-
8 - Aşı kağıdı, da11: 
C - Mektep şahadctnamesi 9e~a ta'lrliknanıesi veyahut bunların 1 Bir borçtan dolayı mahçuz ve Sil· 

tı,ı takaı rür ederı ıor. llro kı\•ıııe -
musadı\ak cirnekleri. ıııle dört pun.;adıı·ı miiı·<'kkcp. ku"a 

D Polisçe taııdik edılmiş iyi hal kiığıdı, ve yazıhane tezgah \'1.' demir soba 
E VelılcrJnln izahlı ııdresleri ve tntbik imzaları. l'i/8/940 günil saııt 10 du açık art-
1'' • Altı adet karton~uz fotııgraf <4X6:t cb'ndııııla. l11' ıııa ile i st. l~iııraıa·ılaı· yokuşu 
4 Yazılma işi 2G A{;u,,tos !140 pu.tıırtesl gününe kadarılır. Yusufyan han li :\o. lu mağazada 
Kaydolanların 28 Ağu-.tos 940 çarşamba guııü ,.1hhi muayeneleri - satılacaktır. 

rıin yapılmMı ıçin sabah saat 8 de mektepte bulunmaları Jiı.zııııılır. Kıymeti ınuhaıııınlııesi '{<ı75 şi bul-
5 Fazla tafsiliil lçırı C;-tnkoydl' mektep nıü<lurlüğunc müracaat matlığı tak~i~~e i~iııci aı ttırnıası 

· • iracaatlara 19/8/940 gunu aynı saatte satılnca-
olunmalıdır. lstan~uldan r;ayrı. mııhallerden yapılacak ml • ı ğındaıı isteklil<'ı·in ayni nıahnldc hn-
matbu cduhııl bılgısı:t göıııll'rllır. zır lııılunueak ınernura miiracantlııı:.ı 

Muhaberat lçın ııosta pulu gonderılmcsı lazımdır. (6273 l iliın olunur. 

tar;ıfını tutmuş. Karlofçadan şunun, le bir mlilteci kral, bütün h{ıkümdar- - Guzel reis efendi yalnız şu kralı 
bunun yardımlle Azakı eline geçıren lar zıllı humayununuzda huzur .ve SÜ· nerede misafir edelım'> Onu Jtuslara 
Çarlığa karşı bu suretle lntıkamının kiln bulabilır. Şevketllmin ulkesı o ka- teslim etmemek namus ve şerefi islii· 
alınmnsını bekliyordu. dar geniş, o kadar hudutsuzdur. mıyetc uygUTidur Ilcnder muhafızımız 

İsveç zaferleri geldikçe kahvelerde - Tız bana reisulklittaP efendiyi Yu ur Paşaya bir hattı hümayun ya-
bırtakım hatipler lidetn büyük bir z:ı- çağırınız... zıla ıte bu husus bılhassa tekı ar tek· 
feri mUjdeler gibi akseden 'haberlere Yarım saat soııra Topkapı Sarayının rar ihtar oluna ..• 
bın de kendisi füıve ederek mübalfıga- kapı ından at Uzerınde malyetlle rel- Reısulkuttap efendi etek öperek 
lıındırıyordu. Sarayda barız bir parti sulktıttnp efendi s.ırayı 1.iyaret ediyor, huzurdan ı:ıkınış \'C ıkı g(ln sonra 1s
vardı Bu hal İsveç kralını tutmak ıs- 'e soluk aldırmadan hUzura kabul O· tanbuldan Bender<! dortııala çıkan hır 

- Hn....,etpeııahtan, padişahımız efen O zaman Abdurrahman paşa On ltiycnlerin partisi idi. Buna Valide Sul- lunuyorclu sai şu hlıkmu şerifi götürmekte bulun-
d imi ıı b ulu sıfatile onun mi.safi- İkinci Şarlı, elini kalbine golürcrek tan da dahil olmuştu. Üçüncü Ahmet başında takkesi, sır- muştu: 
rlne y.ıpılma ı l~zımgelen işlerde vu- selamladı .. ve maiyeti de ayni cH'ımı . Yalnız Padişah Üçüncü Ahmet Ha- tında şam kumaşı ıpekli hırka ve en- Bender Muhafızı Yusuf Pnşaya hu· 
kubulan ku ~trlarımızın affı it"ln lstir- ita ile huzurdan çıktılar. Birkaç hekim lıç ve Kliğıthane deresi seyraıılı;rın· tarı lle haremdeki küçuk dairesinde kom ki: 
hama gcldığ mizl ıİrzedlnlz... kralın yaralarını pansıman etti Bu ya- dan duğun. dernek ve mehtap lilem- rei ulkuttap efendi ile tam lkı saat go. Mo ko! Çarının önünden fırar ıle 

Kral On İk ncl Sari. ra1ar kendi kendıne iyi olmıya ·yüz tut- lerlnden ayırabildiği zamanlarında ruşmuştü Memalıki Mahrusamı:za mülteci ve fi· 
_ A kerlerlmln bir kı mınııı telef muş, cerrah Noymanın tedavi tarzı Moskofların Çarı ve tsv~ç~ılerııı Kra- - i:sveçlilerln krıılını kabul etmekle rart lsve~·lı'.ı Kralı Demirhns Şarl'ın 

obna ıle bıteı :r.ınlışlı{:ın affı oldukça muvaUak olmuş ve kralın bacağının ll~e meşgul oluyor, her ıkı tarııfa he- Moskorla ınunasebetlerımizı bozmuş Bcnderde ıkamNi \'e miısafercti ınu-
müskuldur. kesılmesine ıuzum kalmamıştı. dıyeler gonderlp hediyeler alarak, on- olmaz mıyız? nasıp gorulmuş ve kendlsınc yevmiye 

AbdUrralıına.ı pasa tercümana: K 1 bü k bl k" . , ları ldııre ediyordu. Narve zaferınde - Devletlim. ergeç Moskofla l.ılr dort yUz on dort bµçuk kuruş tııhsisı-
d ra 0 gece. yu r su un ıç.n- sevinmiş, Poltava'dan müteessir ol- harp yapmamız mukadderdir, zira ne ve malyctıle beralıer Benderde ıka-

- Şayet bu husus zatı şnhnneye ya. e uyudu. mustu. Fakat krıılın bu harpten kaça- bunların çarı her zaman Bahri Siyaha meli ıçin kendılcrlne ayrı hususi bir 
zılırsa boy.ııı.unuzla odeycmlyeceğlmlz Bu sırada istanbul rak bir gun kendi ülkesine sığınacağı- inmek tasavvurunu alenen tekrar ede· mahal tefrıkıne mU!ıaademız IAhik ol· 
bu kusurdan dolayı hakkımızda kral nı asla hatırına getirmemişti. 'Bu ha- durur mall'la olveçhile hareket ede:;lz. ve ser-
hazretlerinin merhamet dı.ı;vacafını İstanbul bu sıcak günleri nöbetleşe beri Bostancıbaşı huz.ııra çıkıp ta su- _ Moskofların bu hükümdarı çok hat mııhnfızlarıma dikkat ve teyakkuz 
ümld ederim. Boğazlardan esen serin rüzgArl:ırla gc- nunca ~aşırmış: çalışkan, cok azimkfırdır, diyorlar... 1 üzere olmalarını ve Mo~koftan gelecek 

Ozaman Şart düşündü ve pnşııyı da- çlrfvor, goğsunU, bağnnı poyrazla lo- - Bre ağa demişti_ koskoca kralı - Olabilir devletlim. Fakat zatı şc- her tecavüze karşı mukabeleye ha2;1r-
hll '3zla üzmemek için, tercümana: dostan esen meltemlere açarak nefes ımdi biz ne yapııc:aiız?.. caııtpeııahinlz.ın ordusuna hiçbir mili - lanmıılarını ferman l'yle<liğimir.i bil-

- Mu tcrih ol unla(', padişah hazret- alıyordu :Moskoflarla İsveçlilerin bo- Bostaucı.bqı padisaha· kün le,kerı ayak diı·eyemez, muUak dircsliz, 
hırc bıT ıu ... "".- l d·~· dİ. u6ıttu • ...... - . l dt ~ -u-. .... - ı;oı-oruıı~ 1" ı.t. .. -'-_,.., ... ,H hOYa .. WllII>U\ l nl.ur tDev11mı var 

~w~rt~~~·llizc~~w~ıldlc~rlc~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~=~~~~-----~--~~~--~-~-~ 

muştur. . 
2 Teklif mC"ktuplımııııı yüııle·yedi buçuk teıııiıınt olan 3GOO lıı~· 

22 5 kuı uşlıık baı\kn makbuzu veya mektubu 'eyn cllğ~r kanuni temı
ııat ile hiı liktı• ve 21!JO sayılı kanunun 32 nci m:ııldeslndeki tal'ifat ~a· 
ıreqiııılı• o ı,:iirıü 15ant 11 c kodal' vilayet ıııak:ımrnn Vl'l'İlıııiş veya goıı· 
derilmiş olması lfızımılır. 

8 İhale Aııtıılyn vilayeti idarei lıususıyc binasında topl:ıııuc:ık 
ol:ııı vilııyl'I D:ıinıi F.ndinwnlnılc yııpılncaktır. . 

4 °Talipln A ntı.ılynda vilayet eııcünıen kalemindc, İstanbul, lz • 
mir, Ankam, l\hıkla, Denizli, Isparta, Burdtır vilu~etlcriııde mnhallı 
Hılihklı•ı41P hu hu-;ust:ıki şıırtııanwyi giifcbılirlcr. (7275) 

BE 
Belediye Bahçesi 
Her gün 17 den itibaren 

LANTOS 
Orkestrası 

1 
Mokrofon Şantörü 
Lilo Aleksandr 

- Yeni Varyete -

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Miitehassısı 
Div,.nvolu 104 

lltuay~.ıc s:ıatleri: 

her gün 2,5 
I·azaı· ha rlç 
Tel : 22398 . ., 

EMiL 
Sağlığın kıymetinl takdir eden 

Bayanlara . adet zamanlarında 
seve seve kullanacağı mikrop· 

ırnz, ufak, yumuşnk ve sıhhi 

en birinci mahrem tuvalet bez· 

leriılir. En ince elhi~eler altın- ı 
dn bile belli olmaz. 

FEMİL ve BAGI 
Her eczanede, kadın bcrberle

rlnd(• ve tuvalet mıığazalarııı

da bulunur. 

... ,ıı11uıuııı11ııuıuıı111nıııuııt1111111110.ıttıı111rnuı11nıı 

Tasviri Efkar 

Nföıhası (5) Kuruştur. 

Ab Ş . · ı Türkiye Hulç 
one eraıtı içi" lçla 

Senelik .•.•••••••.• 
Altı aylık •..•••.•• 
Üç aylık •.....•.•..• 
Bir aylık •.•.•••••••. 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 > 
400 > 

1450 > 
800 > 

160 > yoktur. 

aahibi: Z. T. E90ZZIYA 
Netı-iyat Müdürü : C. BABAN 

Baaıldılı yer: MATBAA! E8ÜZZIYA 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Mllano 
Cenevr. 
Amıter. 
Berfin 
Brükıel 
Atına 
Sofya 
Praır 
Madrit 
Var,.'!ova 
Budapef. 
Bükret 
Belgrad 
Yo.toha. 
Stok hol. 
Moıkva 

13- 8 - 940 
1 Sterlin 

100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 lav. Fr. 
tOO Florin 
100 Rayifm. 
100 Belga 
101 Drahmi 
lOG Leva 
10:> Çek Kr. 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
10() Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 l1Veç kr. 
100 Ruble 

S,24 
134,-

29,'l'l 

0,9~75 
1,6425 

139•0 

21,0~·15 
0,62> 
3,23) 

31,40 
sı,oo;o 

·--------------------~--

ESHAM VE TAHVİLAT 
1938 ° e S lkramlyeli 
Slvaı - Erzurum 2 

3 

• s 
.. " ' Ergani 

M~rkez Bankuı peşin 
Türk Borcu 2 
Dıı Ticaret Hlıse ıenedi 
A. tertibi 

19,10 
20, • 
19,90 
19,96 
19,96 
19,39 

l 02,SO 
18,10 

0,74_ 

\!Borsa harici altın fiyatları 
- LlraKr· ---Hamldly•, R"tadly• 
Kaha Betlbh ilk 

21 60 

88 50 
2 47 ICillçe alba i'l'aml 

r .., 
ı Ağustos Çarşamba 

1359 H. 1 4 1356 Recep Ru111t 

9 
Ağustos 

1 
Gün: 227 Hızır 101 

!========================:::.:-=== 
Vakitler S. D. S. O. 

Eunll Vmll 

·-------------1-- -
Gilnef (Y annkl) 

Öile 
bdlldl 
Akta• 
Yatllı 
1-.ü CYanakl) 

10 01 6 10 
05 Ol l 18 
04 5917 09 
12 20 
1 43l0 


