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r Milisın zeytin istihsalitı t 

13 milyon kiloyu buldu 

Pazar 20 Temmuz 1941 
r 1 

Sef11lıatleri11 çoğu, insanlılı 

giikselmekte11 alılco!Jlln ı•glen/ir. 

Thoreav 
lHugln, 19 (A.A.) - Bu sene Milis kazası

nın zeytin rekoltesi, 13 milyon kilo)·a yaklaş
maktadıı. Bunun üç m il3 ona ,. nkm bi ı kısmın

dan yag çıkal'llmıştıı. 
Bu seneki tütün ma hııulbmtız de gecl'n seı e-

~ıne naY.aıan dahli nefis tir. _J M0STAK.IL YEVMi GAZETE Telefon: 2 o 5 2 o 
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Adllye Veklll 

adalet huzurunda 

Bu ünvanın yerine (Adliye Ve· 
ı<ili mahkeme salonunda) da 

diyebilirdlt. Çünkü meuuu bize 
ilham eden resim, Adliye Vekili· 
le İstanbul Müddeiumumisini 
mahkemelerden birinin salonun· 
da samiın sıralannda otururken 
göıtermekt~ idi. 

Fakat bir Adliye Vekilinin bir 
mahkemeye gidip de alelade ef· ı 
radı ahaliden bir'i İmİf gibi halk 
arasına karııarak uzun müddet 
muhakemeyi dinlemesi o kadar ı 
nadir görülen bir hadisedir, ki bu· 

--- - -

Sovyet tebliği ! 
------- -- - - -

Kanlı ve büyük 
muharebeler 
devam ediyor 

----
Çarpıımalarda 

her iki taraf da 
ağır zayıat 

veriyorlar 
nu yeknazarda tebarüz ettirmek M k ·· Al 
için aername ittihaz eylediğimiz os ovaga gore, man 
unvanı tercih ettik. i ve Rumen askerleri 

Hakikaten bir Adliye Vekıli- arasında bazı kanlı 
nin, tedvirine müekkel oldu~u a· lıôdiseler olmu 
dalet umurunun cereyanını bızzat Ş 
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Grod.,,.. 

o 
0ıval stok 

Telg. Tasririefkir, İstanbw L _) 

HARKOI= . 

- ·--
Kiyef şehri Alman 
ukeri tarafından 

ihata edildi 

Fin kuvfletleri de şimal 
cephesinde Ladog• 
ıöliiniin şimalin• 
kadar ilerlediler 

murakabe içia mahkeme salonla· 
nna kadar indiği bizde nadir ıö- :.'ılo,.kova, 19 (A.A.) - Bu sabahki 

Ruı - Alman harbinde Şimal eepheıini röıterlr harita Ruı - AlmaD harbinde cenup cephe.illi göıterir harita Berlin, 19 (AA.) - Alm<ln 
ordulır.rı Başkumandanlığınııı teb-

rülmiif hadiselerdendir. . Sovyet l\skeri tebligi: 
• • k" 18 temmuz gccc i kıtalarımız Po-

Bundan dolaytclar, kı bu,Un u lotsk, Ne~el, Snıolen k w Bobnisk 
Adliye Vekilinin bu güzel hare· istikametlerinde şidd!!tll muharc\Jele 
keti kendi•i için ,erefli bir if, Ad- re devanı ctııılşlerılir. 
liye için teselliyi mucip bir bim· Cephenin digcr kısımlıırıııda, hıç-
met, mensup olduğu Refik Say- blr mühim değişikhk olmaınışur. 
dam hükiımeti için de iftihar edi- 18 temmuz gunft ve gecesi, tayya-
lecek bir vazifeperver)iktir. rcledınlz düşnııuıın motörlü veı zırh

lı cüzütamlnrıııın tabı ibinc ve düş. 
Biliyoruz ki, Adliye iflerimiz· manın tayyare meydnnlaı ında bulu-

den hepimiz az çok mütt~kiyiz. nan tayyıırcll•riıı bombardımanına 
Bu fİkiyetler Meclisin .harimine devam etmişlerdir. 
kadar da nüfuz ederek orada da J<:vvelcc bildirilen znyiat ukamla
Media iza11nm, Adliye Vekilleri· rındaıı başka, tayyareleıimiz 16 ile 
ni sık 11k imtihana çektiklerine ta 17 temmuz tarihlerinde 39 düşuıan 
bit oluruz. Uıyyare.:oinl tahrib etmişlerdir, 16 

tayyaremlz zayi olmuştur. 
Vekiller, Adliye itlerini tenkit 18 temmuzda hava kuvvetlerimiz 

eden azaya ,,.,..., ekseriyetle bu 32 düşman tayyaresini düşurnıüşlur
itlerin iyi tedvir edildiğini iddia dir, 
ile vakit kaybetmek ityadında
dırlar. Halbuki ayni vekiller, Mec 

(Drvanıı sahi/il 5 sıitun .f de) 

lain sadece Ua.sı bulundu~lan 

Suriyeıiı isıaı 
edilmesiıden sonra 

zamanlar, arkad8flannın yaptık· 
lan tenkitlere ittirak ederler, fa· 
kat bir gÜn Veki.let makamına Çl· 

lonca birdenbire fikirleri ve ıö· 
rüfleri değİfİr, düne kadar mü· 
nekkit iken ertesi ıünden itibaren 
müdafi olurlar. 

Mecliste bu sene Adliye büt· t Reuyter'e göre 
çesİ tetkik olunurken cereyan el· 
mif olan müzakereleri pek takip 
••as d•· wıma, ll7ht üftniiill
yonız, ki yeni Adliye Vekili, Mec· 
IUıte maruz kaldığı tenkit ve fika
yetlere kartı öyle alelade mü4a-
laa ile iktifa etmemit, bu tiki.yet· 
lerin bir kısmının doğruluğunu 
kabul ile onların izalesini taahhüt 
etmit olacak. Bunun delili de İt· 
te bu defa lıtanbula gelir gelmez 
ilk itlerden biri olmak üzere bir 
ııün efradı ahaliden herhangi bi· 
ri gİba sessizce bir mahkeme sa· 
lonuna SÜ'İP 11ralarda oturarak a-
daletin millete tarzı tevziini ya· 
kından ve bizzat murakabeye bim 
met etmit olmaaıdar. 

Vekilin mahkeme huzurundaki 
resmini biz, büyük bir haz ve te• 
selli 'ile seyretmif tik. Gazeteler
de o resim ıözlerine ilitmit olan 
bütün karilerin de ayni memnu· 
aiyet ve teselliyi duymut olacak· 
lanndan eminiz. 

Hila acuım unut.amı:racaimllz 
lııir ihmal ve lika1di ile bir sün 
e&JU' cayır yalmuf oldutumuz eı· 
ID Adliye binammn bp111nın ii· 
serİIİde (El adlü esaaül mülk) 
hükmü yazıh güzel bir levha var
dı. Biz ne vakit Adliyenin önün· 
den reçaek o levhanın 1ı:.,.11mda 
durur ve üzerindeki ibarenin 
( naaaı katı) gibi keskin ve veciz 
hiiluntinü bir daha ibl'etle teem· 
mül ederdik. 

Tirkige Mihverin bir 
taarrıuıauı afrar• 
kaflfletli 6ir istinat 

Fransanın yeni 
Ankara Elçisi 

I • 

Ankara, 19 (A.A.) - 1''ıaıı anın 
Ankara Büyuk Elçillgine tayın edl· 
len sabık Tahran Hıiyük Elçisi Jeaıı 
Hellew ve rdlkası, bugün Erzurum. 
dan ,ehrhnize gelmişlerdir. 

Fransa Bii) iık I-~lçisi garda Uarİ· 
tUye Vekifletiniıı biı· mümessili ile 
Fransız nıa'-l&hKtgtizan Outrey, bü
ytik elçilik erkanı ve Fransız kolo
nisi taı afınc!an kRToılanmıştır. 

Bulgar 
Başvekili 
Ve Hariciye Nazırı 

Romaya gittiler 

Ro111atlıı h• zigar•t• 
6ü.ük 6lr elıemrrtiget 

V•riligor 

"Düng•tla 800 "'ilgfHI 
insan, beslenecek kadar 
ııda aloma,,,aktadrrlar. 
Parol11mız ekmek t1e 

adalettir. " 
Madı ld, 19 (A.A.) - Maddd ci

varında Villavcı·de'de yapılan bir a
mele• toplırntısında nutuk söyliyen 
General Franko ezc6mle ıöyle de • 
nıişUr: 

(Dtıııımı arıhife 5ritun1 de) 
Adalet hakikaten mülklerin ve 

milletlerin yegane mesnedi, yega
ne temel tatıdır. Adaletin cari ve 
bilhaNa intizam ve selametle cari 
olduiu ülkelerde inaanler beşf".rİ 
saadetin en yüksek mertebesini 
idrak bahtiyarlığına nail olurlar. 
HüıTİyet, ki :. anlar için teneffüs 
kadar kıym li bir lazımcdir, an· 
cak adalet sayesinde temin olu
nur. Adaletin cari olduğu yerler· 
de fertler. kanunun masuniyeti 
sayesinde dünyanın en kuvvetli 
imanlımdır. Serbest çah,mak, ka· 
nı:na r iayet ettikçe kimsedt!n 
kMkmamak gibi nimetlere sahip 
olan bu insanlar. mensup olduk· 
ları memleketi ümran ve terakki
nin en yüksek mertebesine çıka
nrlar. Filhakika be,eri her türlü 
terakki ve tekamülün tek istihsal 
vasıta11 da adalettir. 

Dövüşlü maçtan sonra 

Beşiktaş klübü 
cezalandırıldı 

Bu hakikatler, belki biraz ba
sit görünür, belki harcıilem ol· 
mu' sözlerden addolunur. Fakat 
h unlar tekrarlana tekrarlana he· 
pimizde milli hir İman halini al· 
dığı günün, en mesut giinümüz o
lacağım da unutmamalıyız. 

TASViRi EFKAR 
(De~a» 1 scı.lıifc 5 sutıoı 1 de) 

Klübün birinci takımı tahkikatın sonuna 
kadar müsabakalara iştirak edemiyecek 

Aııkaıa, 19 (A.A.) - Beden Ter-, tınce yapılacak Uthklkatın ikmaline 
b) lS1 umum l\ludürlüğiınden tebliğ kadar, h:ıkem rap~run~ ve ilk ta~· 
edıhıı!'ilir: k kat cvıakına nıustenıden ıre talı-

l5 temmuz 1941 salı guııü Anka· matnamenin 27 ııci maddesine tev
rnda Hl Mayıs stadyoınunda ynpılaıı fikan, 
ı u ıı mevsimi Turkı~ e fu bol birin el- l - İstanbul Beşiktaş Gençlik 
il •ı müsabaka ı esnasında vukubu - kliıbünun birinci futbol takımının 
lnıı hadi e~e ait evrnk, ecza talimat- her tarın miısabakalara iştirakten 
namesi hiıktimleıi d.ıiresındc tel.kiki nıen'iııe, 

ıçin Merkez Ceza Heyetine tevdi e 2 - Umum Müdüılukçe hazırla-
dılmi tir. nan progıama gore dahil bulunduğu 

Bu hususta .Merkez Ceza Heye - (Devamı sah 'f e 6 ıutun 6 de) 

-- liğı: 

( A k ""' v ) J · 1 Besarabyadan ilerliyen Alman-
S e r l a z ig ~ t a po n a r R~.men ~ıtalan. Dniester nehrinın 

muteaddıt geçıt noktalannı zor· ----------------- s R lamı,larclır. • , • us ya (DeıH.ımt sphife 6 rit '1t R M.) 

Alman -Rus harbı Hududuna asker 

Harekat, Smolenşkden sonra Moşkova; 
Narfladan sonra Leningrada doğru 

inkişaf edig or 

Yazan: General Ali lh•an s.A.BIS 
ESKi ORIJU KCMANDA'l\LARINDAN 

11 Temmuzda Vıtebsk eehıınl zap- ı ğlnde ~n'iet •üzcl beton • asfalt yol· 
tcclerck Stalin hattını yaı·mı~ olan lar vaıdır. 
Almnn kuvvetleri bu taı afta 11çtık· So\•yctlcrln meı·kez ve~·a ~aı p oı • 
1aıı cebi şarka doğru buyutmiyc duları, l\lnre!I 11 Tımoçenko kuman. 
devam etmişlcı ve nlha:;ct 17 'J' m-

1 
da ında, 13 Temmuz sabahından 17 

muzda Smolcnsk §chı ini de zaptct. Temmuz akşamına kadar be gu!l 
mi lcrdlr. Hu koca şehir Stalin hat- on ümitlcrle ~arpı ın\('lar ve Alman 
tmın yüz kilometre gerı ınde " l>nı· ordularının şarka dogru ıl ıi haıe
yep( ı n hıınııı Moııkov ~n d ıgru l.ctlerint cluıdurınıya ugraşnııq)ar a 

fttll-.-'l Tnık Ol 

m rn ilP.ı t ha rckctııı 1 oyalamı~ n ve 
k mı k ı 1 le ile Mo!!kovnnın gar
lı ne ~ kılertk yeni bir müdafna 
ııımzii tutmıya çalı maktadır. 

(Devamı aayfa 3, slltun 7 do) 

································ ............. , ................. , ································ 
Verem Mücadele Cemiyeti tarafından 

Beykozda yeni bir 
dispanser açıldı 

Müessese, bu 
ihtiyacını 

civarın biiyiJk bir 
lcarşılagacalc 

Vali korcieliyı kuerken 

Bugünkü 
SPOR 

hareketleri 
Veliefendide: 

At yarışları: aaat 16. 
(Son aahifeınızdc yarı;ıların 
tam bir listesini bulacaksınız.) 
Modada: 
Yüzme musabakalan. Saat 14. 
Fenerbahçede: 
Boks müsabakaları. Sa 16. 
Daj'Cllık Klübünde: 
Tenis müsabakaları. Saat 15 

Veremle Mücadele Cemiyeti-
nin Beykozda Suba~ı mcvkiinde 

1 
tesis ettiği (Verem D:spanseri) 
dün s!\at 3, 30 dan itibaren faali
yete geçmiş bulunmaktadır. 

Cemiyetin, davetlilerine tahııııı 
ettiği (Bebek) vapuru dün aaat 
2 de Köprüden hareket etmiş ve 
Üsküdardaki azalarını da alarak 
Beykoza gitmıştir. 

Saat 3,30 da başlıyan açılış 
merasiminde. Vali Dr. Lutfi Kı.r: 
dar, sabık Büyük Mıllet Mecl~sı 
Reisi Dr. Adnan, Cemiyet Rc~ı 
Profesör Dr. General Tcvfık Sag
lam, Cemıyct azaları, bırçok ~o.~
torlar ve hemen hemen butun 
Beykoz halkı hazır bulunmuşlar-
dır. 

Açılış töreni Valinin dispanser 
( D ıu sah f e 5 sMt ı ı 5 de) 

sevketmiye 
başlamışlar 

}ap•ngada yeniden 4 
/ırlctının H/erherlili 

ilcmal edi1111iı 

Pelplng, 19 (A.A.) - .Reuter bil· 
diri ıor: 

Hcnuz teyit cdllmemit bulunan ha 
beri re göre Jnpon kıtalannı hl.mil 
trenler Şuıısid ·n .Mançuriye ve şi • 
maide Kalgıına doğı·u gelnıiye baıla
mışlır. Peipingin garbmdaki İ"taB • 
)onlarda rnutaddıın fazla kıtalar bu· 
lunnıası bunların pek muhtemel ola· 
rıık Kalgana sc•vkedileceklcrini tah -
min cttlrmt>ktedir. tğer bu haberler 
teen·fit edecek olursa Ru yaya kaı şı 
l\fongolistan civarında ihtiyat ola • 
ı kta olan Japon kı· 
talaı mm takv) e 1 içın yapılan bir 
hareket kıııştsında olc!uıcunıuzu ka
bul etmek lıızımreleccktir 

Japoı1 seferberliği 

Çunking, 19 (A.A.) - Reu· 
ter bildıriyor: 

Japonyada yapılmakta olan e 
ferberlik hakkında gelen haberler 
4 fırkanın seferberliğini şimdiden 
bitirmiş olduğunu bildirmektedir. 
Çinden geri alınan kıtalarla Japon 
~ada ~en iden ferber edilen kıta
ların simale veyahut cenuba doğ
ru yapılacak bir hareket için mi 
kullanılacakları henüz maluın Öe
ğildir. 

Japon siyaseti 
Tokyo, 19 (A.A.) - Japon sıyasi 

mahfillerinin fikrine g6rc, beynelml
(DtJt•amı sahi/ e 6 siı.ttın 1 de) 

H k. ,. 
op msın 
mühim 
beyanatı 

MaJlarımızı 
nakleden Amerikan 
vapurlarını himaye 

edeceğiz 
Londra, 19 (A.A.) 

İngılU>redeki şahsı nıumc ıli 
Hopkıns, bugun bura la bt> 
bul uııarak d miştiı' k : 

Anıerıkada yeni b r ç 
fabıik ılaı faalı,.cte g 

(De m snl 'fe 6 B dm 6 do) 

Gümüşhanede dolu, mahsule 
mühim zararlar verdi 

Ceviz büyüklüğündeki 

şidd etile 20 dakika 
dolu, 

devam 
bütün 

etti 

Gümüfhanc 19 ( A.A.) - Vi-ı kadar burada emsali görülmemif 
layctimizde dün 20 dakika kadar ve bir ceviz büyüklüğUnde dU,.. 
süren bir dolu yağmıtıtır. Şimdiye (DeVflm• nlııf t 5 tmtu ı 5 de) 

r BUGON-............................................ 

Etrafımız·daki duva~. 
Yazan: Kemal Bilbaşar 

Yeni romanımızı Bugünden 
itibaren 

• ınc• ••hltemızd• Bulacaksınız 

Türk gramerinin esasları 
ÜçUncU sah:tamlzde - Peyami Safa 

Ankara muharehe•İ yıldönii1118 
- DördUncU sahifede - S. N. Tansa 
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Ş EH i R. H.A·B ERLER i Japonya ve harp 

SIVASI VAZIYET 

,. Yaa•: KANDEMiR ........................................ 
"Tepenizde Türk ba1rağının 
daltalandığını unutu1or musunuz?" 

• DeinaJuyonaa. Fakat lMr ma-l Kim ün& v~Qoı) 8;.;..Mileı 
eıama bqmnda7a: Bu atet t.izi ne baldeler) 
~ etmek içm _.., oı..,.dl. Hiçbir teJ bilmiyoruz. Hiçim 
psıl pml aydınlıkta hareket.iz feJ öğrenebilecek bir vaziyette 
bir hedef t~ ettiiimiz için el· deiiliz. 
ltette vurulurduk. Halbuki itte ••• 
....... bile halel ıelmemiftir, Şafak eölı:üyordu, 
~- Demek ki atet edenler Ortafık ağarınca, kendimi ta-
-elektrik cereyanını kesip ışıkları tamadım. Pencereyi açtnn ·we 
eöndirmedeo evvel- bizim bina· batımı ihtiyatlı bir hareketle, ya. 
ya, hıkat bizden ba,ka noktala· va, yavaş uzattım. Sağa baktım. 
,., yini duvarlara nisan almışlar- sola baktım... Kuş bile uçınu
dır. O halde maksatları sadece yor. Sanki boşaltılma,, terkedjJ. 
korkutmak... (El>mde9iniz Turu- mit bir fehirde yapyalnız kalmıt
ruz hal •.• ) tehdidini aavuımak. tık. 

Fakat lr:imdi bunlaT} Ermeni Camı kaparken, bakışlanı:J 
komitacılwı mı, Gürcü Nasyona· tam karşımızdaki tek katlı evin 
liatleri mi, yoba hiç tahmin ede- pence. elerine mıhlanıp kaldı. 
mediğimiz, aklımıza bile getire- GözlC'rim iyice, hayıetle açıl-
miyeceğimiz insanlar mı, kim} ~lftı .• Meğer kar~ıı:~uzdaki evle-

Bereket versin. o görünmb'en rın bıze bakan bulun pencerele· 
meçhul eller nerede, neye dokun. , ri kum torbaları!•: örülmuştü. 
du iee dokundu ve lambalar yan- Falı:at bu torbalann ardmdakı 
eh. silihların tetiklerinc değen eller 

Sokaklarda yine kimsecikler k imindi} Biz bu muammay: h&
yok. Karşıki evler, bomboş gibi I~ hal!edC'Clcmittik. Çok geçme
derin bn sükiın içinde: dı. Kuf uçmaz, kervan geçmez 

Açık sokak kapwna inen mer- ' sokakta~ •esler gelmiye başladı. 
divenin alt başında süngülü Artık bıze knrşı nhnan bu cephe 
Mdunedcilderden birine yaklaş- kBTşısında son derece ihtiyatlı bu-
bm: lunmak lüzumu aşjlı:irdı. 

- Kapl}'ll salan Gldu mu} Oturduğumuz binanın soknk 

H f d . üstündeki asıl kapm kapalı idi. - ayır e en ım ••• 
- GeJ.eydiler, ne 7apardı- Bura• kolay kola7 açılamazdı. 

nız} Bu kapulan uhıltla hph lot bir 

Sü. · · ı dik f - _ı,_ methale 0İrilir, ondan aonn da - ncu er e e11CHU1... .. 
- Siz burada iki wogü)ü ne- aokaia bakmıyan bir kapı ile kar-

fenıinis ••• Üzerinize :Jjiz)eıce mü- şılaşıldırdı. Bu kapı da açık değil-
eellih adam geline... di. Mchmedcilrler itte ba kapının 

- Siqülerdik efendim... ~iğ inden baflıyan bir merdive-
- Ama iki dakika mrmea. siz nin üst katında belclıyorlardı 

4e tlelik detik olurdunuz... Sokaktaki SHler yavaş ya vat 
- O zaman da ailablanaun hizıe tloira yakl..-yordu. Nihayet 

Iİra aln kullanmhım... pencerelerin önünde ayalı: Hale-
- Yine par.ıı etmezdi. Biz de ri... Ve hm tok bir ahenkle 

ili erkeğiz. Ne kadar da7anabj.. Türkçe bağınfı: 
indik ki} - Lutfen pencereyi açıp •o· 

S.lonlan. koriclorlan doldunn kağa bakar mısınız? 
bclmJan ipret ederek: Kizun bey: 

- Ha ••• Bu kadınlar Türk A ı d d" - ç ..• e a. 
tleiiller mi. onlar dayanarlardı 1 Ben, Allah bilir va, mütend-

öteki süngülü ıöze lı:a"fb: dittiJD ••• O bu tereddüdüme ıı· 
- Efentlim. dedi. elektrikler nirlenerek pencereye yürüdü: 

eönüverip de ate, b.,!aymca IÇe· - Ne istiyorsunuz? 
rideki kadmiar, neye uğradakla- Penc:erenm altında, kaldınm-
nnı bilemedikleri 1Çın feryadı da üç Gürcü zabiti Yardı: 
bastılar. Hemen bağırdım: cSu- - Biz ordunu.ı miimCRilleri
ıun... Merak etmeyin, biz bura· yiz. Baıtumdaıki CÜTt:ü •ılerleri 
da7a. Tcpeaizac Türk hayrağı- f1I dakikadan itibaren Bolşevilı::
aın dalgalandığlnı unutuyor mu- lere ııtihak ctmiflerdir. Artık 
•unuz) Türk evine çağlık yakışn: düşmanla anlaşmı,. ':>nletmit hu
mı? • Heme~. ıustu!ar. Demek ~· lunuyoıuz. Bolşevikler de nere
onların da yurcklerınde yatan hır 1 de ise tehre gireceklerdır. Sizden, 
arslan Tar. intihap edeceiiniz murahhasların 

Anlıyorsunuz ki; k.imin taar- onlarla görüşmek iizt!re derhal 
ruzuna uiradığımızı bllemeden. Boltıevilı: karargibına gönderil. 
ve daha ndere uğnyacağımı21 me9İni rica ediyoruz. 

Yeni odun 
fiyatları 

çokgiiksek ............ , .... _ 
fi7athtn ı••• tetkik 

.......... ı 
041ua •tıtlarma lıoaalan yeni 1.

uınl aatıı fiyatları, halk arasında 
8WUniJ'l'dzliJrle bJ'lllunıifiır. 

Çinkü ff7atlara gecea seneye u
zaraıı 160 kunt birden ummedil -
miştlr. Hallmki nakliye fiyaUan ıe
een yıla nazaran ancak yüzde 2 • 3 
nisbelinde artmıpır. Diğer taraftan 
bilen lstanbulda bulurum yfuı blnler
ee çeki odunun büyük bi-r kısmı da 
geçen seneden kalmıştır. Bu odunla
" alt maliyetlerin de bu senel:i gibi 
tesbit edilmeı<"l hnyrct uyandırmış· 
tır. Bu itibarla aliıkadıır malıamlııra 
bnzı şikiyeUf'I' yapılmaktadır. l\1 u • 
raknbe Xomisyonunun paznrtetü gü. 
nu odun fi~ ntlnrını yeniden tetkik 
etmesi ku,.,.etle muhtemeldir. 

lldıaat haberleri ı 

Ticaret Vekili 
şehrimize geldi 

1 

Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen ya
nında İnşe Umllm Müdürü Sait Ra. 
uf olduğu halde. Ankaradan eehrinıi
ze ~mittir. Timret Vekili Wr Uf 
gün şehrimizde istirahat edem tek
rar Ankaraya dönecektir. 

Pe,.U flratlan 1..tclea 
tetkik edlllya. 

Murakabe Komisyonu peynir fi -
yatlarını yeniden tetkik etmlye baş
lamıştır. Bazı peynir toptancıları ye 
ni gelecek oluı peynir fiyatlarının 
&rUınbBunu illtemiflerdir. Buna M

bep de peynb mıntakalarında süt fl. 
yatlamııa 11 kanıp luıcbar Jiikael
diğini söylemişlerdir. 

· Halbuki Komisyon yakın uman
da bu nnntakalardan aldığı malii • 
matta alt fiyatlarının 8 kurup ol
clu&unu teahit etnıiit.i. Bıı iüb&rla 
peynircilerin iddialan doinı görül
memiş ve süt fiyatlarının yeniden 
Trnleya 'Ye ~ besı 1nıntakaJartian 
sorulmasına karar verllmittir. 

Ayakkabıcıların latedlklerl 
fi1atlar yiibek sörilldl 

Şehrimizdeki buı ayakkabı nııüa
ııeael~ri J.'iyai Jılwakabe :Konüsyo -
ınuuı müracaaile kacbn ayakkabıları 
na )"Uzde iO, çocuk ayakkabllarına 
yüz.de 35 ve erkek ayakkabılarına da 
da yuzde 25 kar haddi konulmasını 
istemişlerdir. 

Komisyon bu müracaat hakkmdn 
Ayakkabıcılar Cemiyetinin de 1tkr1· 
ni aormnştur. Cemiyet bu talepte i -
leri sürülen kir taleplerinin c.;ok yiilc 
sek oldutuno 'bDdlnnl~r. Bu ı.elıep.. 
le minıcaat, yannld toplantlda tek· 
:rar ııöriiflilec:ekijr. 

taı.mİn ~üe ~~~ ~ıı ~azi- Bir müddet bu itin tdemıau 
yette, boylece tkı enmızın hıma- da konufU}duktan •onra muta· 
,.nintle. bekliyorduk. bılr: kalındı. Ve üç zabit, Kazım 

.• -··~· ............ 
oldu 

Bu 

Adliye 
müddet içinde 

mahkemeleri 

tatil 
çalııacak olan 
1azı7oruz 

Adliye yaz tab1l Qıa ylnaisl olu 
1aı-mki ııuar P.hdea wı.na ... 
lıyacak ... 6 e,ltle kadar deY .. • -
deeektir. 

U,. O.... Bulnık Jlôbmllerl. 

Tatilde caJışacak olan malikeme -
ler pnlardır: 

NAetci Sallı Bwlrak .UU111eleri 
de. Jletllatq w Oıtwar 8'all Hu· 
~ ... 1ıbmeleridir. 

Ceza ..... kemeleri 

Jiilıetıci Ticaret .. hh-eıl de yal 
nmra Asliye 't}fijncii ne.ret mahke
meıddir. Ba mahkeme_ mlw mab.
lııe.wleria de mistMel iılerlae ba· 
kaoktır. 

Birinci Ağın:aa, Asliye Birind, 
İldnd ve Altıncı Ceza, Balurtöy, 
Eyüp, Fatih, Sultanahmet İkinei, 
Beyoğlu, tl'akiidar, Sarıyer, Kartal 1learet .. ı.kem•İ 
ve Adalar Sulh Ceza mahkemeleri. Tatilde ealışaa hakimler, tatllden 

Hulnılc malakemel.l sonra hakları olan avansı alacallar· 
Asliye Birinci Hakuk, Altıncı As- dır. ................................................................................................ 
Sürpagopta 11 

aranan 
define 

Henüz bulunamadı 
Bir milyon Un lnpneUndelti tlefi.. ' 

nenin meydana çıkarılması için Süı'P 
agop mezarlığında yapılan hafriyat 
devam etmektedir. 

Dün anştmna ulaası Sipahioca· 
ğına doğru bir buçuk metre dııha 
gftlişJetilmlş •e ~ metre hdar de
rinliğe lnilmi~tir. Bu işi üzerine al-
11111 olan Vartuhinin vellili Osman, 
'büyük bir heyecan içindedir. 

Meraldı akını .. cı.am .tiyor, 
Kinet>ummıda hldlıeJi gazetelerde 
okuyan genç bir kadın dün sabah 
erkenden Sürpagop mezarlığına gel
miş ve geç vakte kadar definenin 
çıkmasını beklemiştir. , 

Yai • JrırneUi 1ıb rinyete &ire. 
Vartuhinin babası Ohannes hatıra 
4ie.fieri buakm" deiüdir. Jıletlaur bir 
zengin olan ve bundan 70 sene evvel 
ıerveünl kendi aüe makbereslne göm 
dilkten sonra ölen Ohannes, serveti
nin yerini cösteren bir plin bırak • 
ıalftu'. Obanneııia en fok sevdiği 
Vartuhi lru planla definenin yerini 
unutmırınak için sık sık ziyaret. et -
mekte ve ber defaunda bir nipn koy 
maktadır. 

Bu itin fimdi1e kadar saklanmış 
olması meselesine gelince alakadar
lar define c.;ıktıktan sonra bildirDe
celt meşru sebebin bu lel aydınlataca 
cağını söylemektedirler. 

Beşiktaş Yardım 
Cemiyeti 

Bir s.ıtMle 900 Ç«•p 
·~le. .,. elhU. 

l•lllİll .m . 
:Beılktaı illı: okullarındaki yoksul 

c.;ocuklara yardım t'emiyetinfn yılhk 
kongnııi dün Beşilrtat HalkC'ri salo
nunda Dr. H.W Karamıaratf!n rel!ı. 
Hği altında toplandı. 

Xomgreye, eeml,yete ~sup beş 

, 
Okuyucu 

mektupları 

At rarı,ıarı dönUfU 
cefall oluyor 

:Bir okuyucumuz yazıyor~ 
cBlrçok meraklıların snbırsız. 

!ıkla beklediği at yan,Jan bu )"az 
daha goniş alaka uyandırdı. Ga· 
seteler yanflan döıııüıte bwıust 
tren tabn1< edileceğini 7U1JWlar
dı . .Bu haber, yarıı merakhlannı 
daha p meanaa ebnit. az eok 
rahat d&ıeeeklerindea emin ela
rak yarışları takip etmiıJlerdir. 

Pabt hakikat ~ • wyfe oı. 
madı. Y&nı1 dönüıö binlere9 halk 
tren P..ailnnda lıelılediJer. Ve 
yarıf saat 18,3e 4ie lııittitf halde 
halk, saat 22 de n balık iıtW ha
ltnde ayakta ~ bir tren yoltu. 
lgp i1e .ıa.ewldL Bllademıte, 

Adalarda otunmla.r .. :yaptı bil· 
mem!. 

Bu vaziyet ltar1WJ1da 6nümüs
Mi haftalar 7UJllann ralhet 
slreeeti pek töphelidlr. Haauııt 
tren kaldırmak bile lifi bir tecL 
Wr olaau. Yanılan geçen ııene 
olduğu gı1>J saat li te bqlamalı 
lisımdır. Gercl Anbrada yantla
ra 16 da baflanı70r, fakat orada 
1ar11 sona her on daJdbd~ bir 
10 - 16 ot.obüs lıalkm emrindedir. 
Hmetı nine rauqa döner. Ayın 
umanda tehlr derli topla Oldufu 
icin ~ kalmak, nakil vasıtam 
klmamak ..., ..... llMiraıı t1e1L 
m. 

İstanbul eok dağınık bir tellir 
eldağu gibi yanı ıa'l•aaı civarında 
plijlar Tardır Te haJlt buralara 
ayni vesaitle gider gelir. Atyarıı· 
lan 11 te lııqlana Y•nt cliltüşü 
Jo'lorya dönüşünden erken olaca
ğı i~n trenlerde h~ olmazsa ayak 
ta bir yer bulmak. imlrinı hasıl 

olur, balık istifi seyahate lüzum 
kal mu . 

bini ıın\itecaYia :ı.ayınever izanın ek Aliılradarlann nazan d;kbtint 
seriyetl gelmiş bulunuyordu. celbetmenizl rica ederim.ı 

Onlara 'ferilen emir katidir: beyi askerce ıelimlıyarak pence-
- Miimasiflilc bmuına zorla renin altından uzakl•ttılar. 

8İnDİJe ı-.ebbia eden kun olliraa Sobk yine eaki aaeizl'8ifte 
.-n ..racak.nruzl gömüldü. 

Oıılarna döndüiüm zaman le- O sırada Batum civannda 
lefon tellerinin de difBndan lr:e- muatdif itlerin batmda tııahnıan 
mifmit .ol<!_u!u~u ôğrendim. ~- aab. arkadq&udan MÇilettk 
mel kı dü.tünülerek hesaplı \ı- luaalu tMr heyet BoltHm karar
&aplı hir tekılde tertip edilm., sabana sönderilcli. 

Bir kaç sene evvel Kantaı-cılarda 
Saddiıı kahesinde bir aelı&e 81esele
sil'Hlen dolayı moti'r kaptanı Sallhi 
öldüren, seyyar satıcı Mustafa Şe
nin nmhaksıesi dün ikinci Atırce
sada lıithilaiı w 11 mne -. •J 
müdıiede ...... '°' ma da ta• -
minat ödemlye nıa .. kiim edı1mlttlr. 

Cemiyetin tetkilı olunan bir llera 
yılına ait heaalıetındaııı" Uto tiııur 
lira pür t.emm •hraarak ---la 
muhtac.; 900 küsur talMl!nln ôb"1e ye
meli temin olunmuı ve pelı ziyade 
ilıtbaa .taalara da .-... aJakkabı, 
siM *b~ kitap, kitıt. kalem 
gibi mektep levuuaı tedarik edllmiı 
ve dağıtılmıe olduğu anlaıılmıttır 

Xartiıırıisin lnı flkiyethtde pek 
haklı olduğunu herhalde alakadar 
l•r da taldir Mr7ururlar. Çlrıkii 
gf'Çen pazar, otomobil de buluna
ıudıjı 14;in lendileri 4ahi aynı 
teldlM seyahate ınecHr blJIUf· 
]ardır. Bunun içbı bu hafta aynı 
halln tekerrllr ebniyeceğini fbnlt 
e4i7ona. 

Hallç v•purlar1 Cemyetin bu mesaisi kongrenin 

Baba, kardeş 
katilinin 

Fl..,a and±cıl,eki Aı....a or-
Jmlı •ıHh Stm lat· 

b ,..ı. ~ ieti: fıil• mn 
-...aı ........... -...,. 
ra liilıade a.it b' ılir. llalllo-
..- e ........ 97 •• ,.. 

m••lıakemesı· 1un büYiik ....... s.w...,,.., . ...-
- tedilip Rualarm mı' 'i ....._. 

bati bertaraf edihlikt.. aoma .-r 
Dit- m• ı'M .. IHlt ••• kn c:epheıllla.W Mı- ..W. 
_., .. Zelımıla lltçafl ...... lrıaıUMI ~· )'llklıpnekta· _.._ , ... _,_ ....... 

--· ~ 8irliii taikiımdm• Babası Hacı Şevketi ve kardep -~.a. '=="'- y,L ötdıi t. 
Radi7i öWirmıell ıQC11114iaa ilin se-~ _.__ -. 
nMnheri muhakemesi prtHen lıatD r.tnda K c '' ıi+ ...... 
Zcld üç gün evvel Birinci Ağınl!'La- lllıUI ktrnetle ~emel&. 
cıa ~irdeDblre kıravabDlll alana ulı Ba waai)ıet. cilaaa poliduım i
ladıtı suııtalı Wr ployı sıyırarak o- wiade Wleudiii ..pile Wi)'il 
turduı;,ru yerden fırlamış ve kendiaile tewir , ........... Brthea delili ..... 
beraber maznun bulunan gayri mev· ponya bbinesindelııi clei~· 
kui brdql Sıdclılt'm iiaeriBe saldı- --..· eilııetİ 
rank öldürmek istemişti. ~~e~~-~~ ~~=-- Ha-

Zelti ötedenberi, bütiin ifaae\erin- - --' _,._. 
de asıl katJUn kardeşi olduğunu, kC'n· rici,e Namn Mat.ob'- yemi 
dl.aine iftira ettiğini .öylemekteydl. bt.inede ,..,. .......... .,._._... 

Gilçluklc zaptcdileı·ek kardeşine Maffundw lô llltll1YlileJh Ber-
bir şey yapması önlenen Zekinin bu tinden dönerken MOlkoYa'.18 ai
suçu hakkında cürmümeşhut kanu - rMllfa nnıda Stalin tanıfmcl .. tek 
nuna gore takibat yapılmış ve cliln lif olanan Japon • R• ademi te
de İkinci Ağırcaada muhakemeıdne ~-'-- L-L_ı 

hk d d c:a.m " ct-thlk ım.-- ·-başlanmıştır. Katıl ma eme e C· 
mfştlr lci: etmif ve imza ....... b. 

- ,Maksadım, Sıddıkı öldiiTJ11ekti. Alman - Rus llarbi baıflaclıldan 
nen nasıl olsa nıahvoldum, amma ao-. ela Mat..,lr.a Japon - R• 
onu da yaşatmıyat'ağ'ım. miaık- c1eTmn edeceiiıai te7it 

1 Irıçagı tevkifbaneden çıkan bir es- etmİftİ. MabDOila HariciJe Na2.111 
. ki mahkumdnn para vererek tedarik bldlk~ Japoa'.18 l"I im 0 iein ... 

ettim. O, getirip adliyeye, benim rici aiyueUe ...._tililli n nhefa
otu ı-duğum sıranın altına bıraktı ve u _._i7eceii .... dar. Ba mak 
ben de oradan aldım. • • 

Bundan sonra dfnlenrıen ıahiUer· .. tıa •• belki de ..t IMlmııD IÇlll 
L_L!--~- ~~Jilıı --1-• ..f·. den jandarma Atıf Jse, Zekinin koy- --- .......-- 7......--

nımdan çıkardığı sustahnın beyaz Şimdi Japoa,a, üçler misakı 
bir tire ne lı:ıravatına dikllmit oldu- .......... ,,. brb .... .AlmaaJ• 

1

, ğuna, buna göre Zekinin sözlerinin .......... ._ aöriiWiiiii uk-
dofru .olmadığını, çıltıyı tevkifhane- dirde &w7edu Birliii .t.vletİDI 
den getirmlt olduğunu muhtemel kaqa ...... apltaecı.lltir. ffMika· 
bulunduğuna söylemiştir. •- ., ... •a& nia ilk ifi So•1et 
Müteakıben de Zekinin atabeyisi -

Sıddık dinlenrımlı ve tecavaüAnne •• ;. ..... p.ldetli llri proteskt 
blr lisan kullandığından büfm ta- ..,._ pDllennek elmutfu". 
rafından •ık sılı sadede davet eclil - ,K ptka J.....-daa ....... 
miıUr. M ma,U. clö1riilmelİ •• ~ 

Nihayet mullakeae, lııuı tetkikat fain için tehllleli bir .-•ehe .. 
ierası ic.;Jn •P& bir etme bıraJnl - .tilmej JaponJw ~ h&
m11tır. .._.ti wdidık • · 1 h•e te-

•-rlft•• ıı'5lllt9 .... 1 

-- ..-..... 

u ·•iflir· • teıı 1 iür1e .ı..oz. 

Bezzazyan okulunun k-..:Za~:' ....:!: 
k 1 d·ıd· badWain laapti menfutleri .. orta ısmı ağve ı ı adaya dahil telildd etfitia .... .. 

Babr11ö,deld BemQan Bıwelli den handa So-.ryet W •netinin 
okı:ılunU11 orta kf8nn Slnıftan lifft- i.tecfili ıılai harelmtte.......,... 
dflmlştlr. Bu okulun ilk kısmı aznı- aı•- _._:.tir 
lılr ı-a.olıalu halinde blacalrtır. Lii- aıtuıı ~ ..,....,. · • ... Ba aoktai uan ~t lııiilm-
vedDmit ıınıflardu tudilmaıne ala- _zs: hık .... 
cıı k ta lebclmn, mueret '" iın..ı im- meti kahal . etmsu.• 
tihaıılan, &innek iatedilderi olnılla - Kamçatka meselesini Japoa:ra 
ntı mazeret ve flmtalli talel>elerDe 1aarp MlteM dald addedetiilir. 
birlikte yapılacaktır. Bnauyaa oka- Yem Jıııpa11 ke'in .... ._..... 
tundan ... nam~ •-••- ·,... ~ ..,.._tlill, ~ A~ ,illi 
rimn Maarif Müdürlüğünce tasdik Ural ye HinWalya dajfarile ~ 
olunduktan sonra nıuteber sayıla - Jiik ~--~ ı"5sf; 
cakbr. -6ab •• ....U,..tini _,._.. ...... 

Bu okWdan tasdikumeli talebeler ..._, • ilin 4iıbMlıle 
girmek istedikleri okullarda, tasdlk· dya laa..ctec:eliwi 
namelerinde yazılı sınıflara lmtih• de sa.etya,a mid+a•e ••ıLih 
11s olarak kabul ecllleeelderdtr. c:ejİllİ ihtaa etmitfir. 

A akerllk hoealan Y eai bhinenİD a.. l»ir t~ 
IHri de ..terlwılii• •• , • ., -

Lia ve orta okullarda ukerlik ma.adlr. Jlıpon .......... ... 
deral veru 111bay iiret.mealer, baf-~ ~tr ... .._..._ ....,._ .& 
tada ti.ört .. atten fasla W8 ekata-~ UVH pr.-

blltteklerclir. mifW ============= ~ .. _.ki la .... .... a ... .,.._ ....... &lalai ı.a ....... ~ 
h .................... di 

Florvada yeni paaiı_..,. ._ .... ...-,. 
• J ..... Dualı... , ........ 

bl'r mahalle ı · · _. ............ 51 t 1 o -

Belediye tarafından verı1en Mr b twı ddir. 
LI. 1". L-• ... 1 .. 1 ' • .___ ımw....ı:&. B rarla, Flaryada yeni mu p 9J ma- _, • -- • • ......- uıaıııı:.-

lai tesis edllefllktir. • • w ....... _., Wrfaje 
Bu mahallede. ııem.cl. kaaap. Mr· = ...... t l :" f•r .... 

dört bafl mamur bir plinlı ab- Öil d • · ..1~ 
ı __ L •• _ı_ • eye <>sna yamna gır,....... 
uaamo ıçmııııcy.z.. zamaa Kb l.ey endi,eli - -
Şimdi, ka"ılaftıiımız hu bl- - du. ~ m b h.80b:; 

dieenin hangi lı:ahramanfar tara- n~ ~- "'7ll. aç L~ 

Halic 'ftpurlanıun Denis,..alaruıa 
intikali m\inasebetiJe Vekalet, Bele
diye Reisliliu ıair ea1r wıruek. Wi
tün muamcllt 'Ye h .. plarm afus -
tos 15 ine kadar Denizyolları İdare
sine de,·rlni bildirmlıtir. 

ıetkildJli ceı....- Wue lıeyetine 
teşekkür edDmit ve hesapları tasdik 
olunvak be1et ilıra ecHlmiştir. Mü
teakiben <tnftmbdelri ders yılına ait 
hazırlanan bütçe tetkik ve müzake
re olunarak 10000 Ura gelir ve 10 
lııin Ura da murafı •11lıteTi ohnak 
iRre yea.i lıı6qai de ona7lan11111tır. 
Bandaa ._ra ,._ı idare lıe7eti se
eıııai yapılaral eski idare he,etini 
&etk11 eılea A rtf 17id], All :Rıu Ö
ktt, Fitnat Glattr, ?.ehra Taıty~r, 

ber. bakkal plıi U111Ullli ibdyadan,_,. ..... l ı , .... '----.... --------•! k.arşılıyacak mağazalar d& buluna • ...-Abnanlar, Rm W J ' - u..I 
Vatl Yalova~• eaıwr. ..~ ... -. ,- JMiırik Aııla ... 

~ ' • • feY &ODUflDA- UZUD uzun urn-fmdan yapr ..... ._ ... ı an amal: .uıti· b " · ·.A b k t-'-
d k 

lllmı.-. a lf IA. 
yor u . 

K· be ) ka b k Uyku.uz. aç, yorpn iki insa· 
azım 1 e dr,a r~_a ~ ma ~it çqit muammanın biri-

autuyor, uun aza ıya -=r iht> b" • - .. i 1 • ı · ·ı b 
1. •. .. ,, _ _ı ~-- _L L!_ ıTı ustune yı ı an aıpr ıgı e u · 

ma ı goz. onunu• -tar- UQ' -- r b ı d k' d·ıı . . 
t
. ,_ . t ' d ._ na mıt at arın a. san ı ı ermı 
1e:eye varmaıı; ıs ıyer u1t, bile k.,,..datacak mecal kalma-

Sokalc hail bomboı. ne gelen, mıttı. 
ne geçen var. Hatta uıııki evle- Yoba binl>irimize 0 kadar 
rin hiç birinde bir hareket. bir çok aöyliyecek feylerimiz vardı 
lfllı: bile yok. ili ... 

Uzaktan top sesleri geliyor. Neeen aonra, Khım bey, Ö· 

Ara •ıra arka sokaklarda tek nündeki not ,defterine babrak: 
tük patlıyan ailüJar var. (lhwtıa -> 

+ BiR f'OHUJI JIVBf'BKllll 
YAKALAN Dl - 8elıae W...11 ... 
tıtlannda ilıtJUra ...,.... wer.. -
melı lcin .W batnller ..._ a -
mekteılir. llarabbe T•lAb me -
marlan tl6JI ........ tohamaa11 ,.A
~ fi7atla •tan Vartan iamJnde bi
rini 7akaJalalflardır. 8~11 adli7e,e 
ftrilmittJr. 

81111 Yapalacak Jollu ...:::.....-wwwvlifek ....... 
Belediye tarafından 47 bin lh-a Jepaa •• 1 .. '- ıellada 

Vali ve Belediye Re.isi Doktor Liit
fi Kırdar, dün akıam YaJovaya ıtit
mtştir. Valt pazartesi gilnil ,.tıriml· 
ze dönecektlr. 

vı .. rette teplentı 
Kemal ÇekJ&kael, Paüııe Arlnıt, is- Ö.ümiadekl sah pal VUiyeU. 
mail Hakkı Andm ittifakla Jftliden Valinin ri7a-Unde lıı.a7..akan\lar ve 
idare lıe7etiae aeçilrait ve Jıaap 111u- aahiye •iWiirleri bir t.oplaııU ya,.. 
raldpJlkleriae de Faat Sarp, Celil rak, geçen ikfncikinun nihayetine 
X&ıeoil- intlhQ .ı..nmutt11r. kadar ,apılmaaı icap edea yol, sıh -

On dön pbal haJ1ma11 t'emi1etin lıat, inşaat ~idi itler etrafındaki 
ıabe iclan ~rl ele seçilerek kon ccdveller hakkında Valiye izahat vc-
sn -»i ....... ven1•iııir. tecekleıdır. 

sar.file Beyotluınm muhtelif semt· .... 1www.ı.. _,_ ......... • 
!erindeki yollar yaptırılacaktn. Bu taaiJ eeıhkri ............... J.apo11 
rollar Pertköyönde. Şişlide, Cihan - \b"ım 

1 
'±Wri lleiirfiillı. .bıpoay• 

~rde, Talııılmde ve Tophanedecllr. -·- • 
flopyaya otoba. - .,. • ıM Amerika7a ,,e 

B ~ de • "L-- D-1---1! ~·-- ....... , ...... da c1aM faal ... 
ugun n ıtı_.-e11 -1•, • ._ ., • t.elseU. h .. mK .... 

yaya 20 otobüs itleillmesioe karar 
venniftir. Bu o&obüalttdell bir lua • ıi 1 wthhdir. 
mı, at)•arışı olma haftalarda Veliıe ...._ıaR F~ TOGAY 
fendiye ifUJecek ve bu yol ic1n 22,5 =============== 
kuruı alınacaktır. Florya için llo 
nalan ücret 32.& 11.,,..uar. 

Otobüsler Sirkeciden hareket ede 
ceklerdır. 

f r W-0!-Cft il .... ! 

i Vecizelerin Şerli t 
....... ... "......... il .................. ....... 

~~!..!J!~.: .. l baykırdun: 
r.:=:==-=~~~~~~~~-~~--!!lf"'--...-~'!!!!!!IİI 1 - Ne oldu sana F~di) Huta 

ETRıı41'/H/ZJ>A!{f l 'Eii~,;n• moldom. Aı .. ;ç;nd• 

da auh bU tahloya bakıyordu. ı yarım bıraktı. Bana mektuplar, 1 porterleri asıh idi. Bazı kö~elere 
Bu çıplak im kadro tablosu idi, kenarında kırık dökük satırlar Tuvailar istif edilmişti. Duvar 

Kanatla bir küçük melek, Eros, bulunan notalar verdi, Onun kenarlarına dizilmiş natamam bir 
bu ilahi ka<\ıın yüzünden bir mas- nok•a bırakbltlarmı bu kağıtlar kaç peyzaj ve portre vardı. 

SJolaatl.rin çofu. İtUGA
lıfı yülı.JmJrten alıloyan 
,.ytntlir. THOREAV 

D U V.' .A • yanıyorlar..dı. Gözlerinde kurşuni 
... parıltılar vardı. Derinden ııelen 

1 
baJ.iz bir 8elle: 

Ke..a Bla..tar - Hnta değil ölüyüm .. dedi. 
......... ....... ......... .... .... ... 1 Odaya ablaıımn airmeaile aö-

Erken ıdmit bir hahar sabahı j-artak bir boğa olamaclıiım için- zü yanm kaldı. Ferdinin bulun
lf&klar, mavi sek. nereden çıktığı •adece bu erken gelmiş hah:\rla madığı günlerde ziya.retini ihmal 
belli olmıyan, fakat bir ağaç bo- avunmayı ve karanlık kıt günle· ettiğim ihtiyar kıza özürler dile· 
yundaa daha yukarı yiilr9elerm- I rinde yoklutun yıprattığı sinirle- dim. Kapakları fİf ve kızaımıt 
Yen siirniitl tüller Ye bunun rimi tamir etmeyi diifündüm. gözlerinde topladığı şefkat ~e 
mahremiyetinde gizlenmit top. Bornovaya giderken zihni bir lcorkuyJa kardefini tetkik eder· 
~· ~rlarda ilk gençlik ener- YaflUlla ile seri dönüyordum. [.. ken kabalığımı ve nyııısızlığımı 
Jm halıni alır. Ve bu tabiat kar- ki bir dost, eiier sık görülınemİf· , unutturmak İ9tİyen bir ifadeyle 
t~11!1da inaan ölümü unutarak ge- ee, maziyi ihya eder. (beni temin etmiye çalıştı. 
rınır: _büyük bir nikbinlik içinde 1 Ferdiyi hasta buldum. Kalan 1 Sonra tekrar dıprı çıktı. Ka
topragın hazlannı, varolmanın perdelerle yan örtülü pencereler, pıyı örterken bedbin itaretler ya. 
ve J'ata~a'-1 saadetini duyar. koyu renkli mefrutatla tanzim parak tecaaürünü ve ümitsizliğini 

Ben boyle nadir ıelen fırsat- edilmif odayı aydınlatamıyordu. bana anlatmak istedi. 
ları kaçırmam. O gÜn lırlar be- Duvar dibine çekilmiş bir karyo- , En zor feY hutaya ümit ve te
aimdir. Orada boia kılığına en- lada yabyordu. Lot ıt1klaria çiz· selli verecek sözler bulup aöyle
mif bir (Jüpiter) ıibi .kuvvetli ıilenen yüzünü az kalım tanıya- mektir. Odanın lo,luiu içinde 
Ye de8MJDJdır. mıyaıeakhm, o kadar bozutm~ büyüyen sükutumuzun aiırlığın-

0 ıün de, üç yıldanbea sör- tu. 
mediiim mektep arkad.,.m. mü- içimdeki balon birdenbire dan kurtulmak makNdile zeki· 

byen do.tum Ferdinin avdetini eöndü. Karanlık pnlerin kaeaYe&i 
... ecle • . 

l::eyi kaldırıyordu. Kalın ve siyah tamamladılar. Ben atölyeye girince modelde 
bir yılan hacaklaıuıa ve vüc.udü- Ben şimdi ayni tablo kartısın- gayri ihtiyari bir sakınma hare-
ne dolanmıttı. da, o parça parça sözleri, o tarih- keti oldu. Dizlerinde duran kadi-

Konuf111UŞ olmak için: siz mektuplan hlribirinc elı:lı7or, fe parçasını boğazına doğru kal-
- Güzel bir tablo, dedim. Ferdinin f'iyevrili gözlerine ba- dırdı, örtünmiye çalıştı. Yüzü kı-

kaça aldın} karak ve hasta sesinden noksan- zardı. Gözleri kaçacak bir yer 
Müstehzi ve isyaak.ar tonların larımı sorarak onun hikayesini aradı. Ressam bu esnada ayaia 

akisleri bulunan bn ifadeyle: yauyorum: blkb ve ellerini bir bezle semiz· 
- Aşkım, sanatım ve haya- ••• lemiye çalıprak, beni güler yüzle 

tım pahasına.. cevabını verdi. _ t _ hrflladı. 
tkinci defa idi ki garip ve çok . Ü • 1 - Ben sizi bu zaman umma· 

1 
• d y ç yıl evvel bu tablo hır res- eld;o,: .. ; ... e çok İ)•i 

manidar şey er ifitıyor um. ü- ı-ı . d h I ı mtftım ama g --
1 

aamın a o yenn e azır anıyor- . . 
zümdeki aorguya ve itimatsız ığa d B - ·ıtc d f b -1y ı ettınız. 
karşılık verir gibi devam etti: .u .. en o gud~ ı d e aO uh at~ .~- Saygılaumı lhisaettim. labat 

- Doğruyu aöylü7onam. de· 
di. Hayatım, aanatım ve atkım 
pahasına aldım onu. Bu tablonun 
ismi cAşk ve ilham> dır dc.stum. 

Bu biribirindeo doğan iki keli
menin isimlendirdiii tablo ;yanın
da pek çok ıünler Ferdiyi ziyaret 
ettim. Buaa beaimle bir tek ke· 
lime komıtmadı. Bazan yorgun 
düt'inceye kadar anl.ua ıve hiç 

yı zıyaret e ıyor um. a a Og• L • tedim. . • t verme& • · 
rusu yem tanıştıgım genç ressam Be . d d" .. .. 
Ziyayı görmiye gidiyor.duın. - nı, e ım. mazur g.nrun. 

At··ı b - - k. b ' · ·· t kat Valide hanım yoldamııf. Hızmet o ye, uyu ır evın us • 1.. b 
odalarından biriai idi. Cayet iyi çiniz yukarıda çal~tı,gmızı na er 
tertiplenmişti. Tavanda açılınıt v~ri?ce burasını gormekten ken
ıenit penc:uclerde.n, yiı:ıünden d~nu alamadım. U,mmu)'ordaııı 
7eni çakanmt jestile bir mıpke k.ı. • • 
tutan yan çıplak bir pllÇ kaz Ü· r Zi7a aözümii kesti. 
zerine bol bir ıtık dökülüyordu. - Rica ederim.. Bilba ... 

Duvarlarda büyük ..-.mlu- meauaun oldum. 

Sdabat: Senet ..,. refahın do

iurduia bir U.ttlr. 
Se"et v. nfa)I, sefahati do

fmmalda. ...-Te& ve refahın ln.. 
..... .., ~baltecell yollarda kDl
ıanıı-sma entel olar. Sdalıat. 
aervetin •Dhiı ~nd~ da}ta iJi if. 
laneaine, yeni yeni iş urnaldan 
Mlmauaa ve hanların amam 14'

dfacle7e yardım edea bir tekilde 
bllaıulınaama kal'll pllr. 

Sefahat, maddi .nJerl eı p
tafaılı ıekilde iaünıar .Uinr ve 
ba iıtiaınar insanlara çok ~ 
ya mal olur. Buılarun aelaMt o 
llaclar urar ki bftaplarıaı bi • 
bilUln eatırır ve ba yib.da gi
nii• biriıwle ..talıatln kucaiından 
aefaletia penceslH düterlr..r. Bıı 
diilöı iki kat urarbıhr. Çünki 
bea bir .ervet nahak yere mah
volmut. bam de bir varlık Yl}l
rawmt.,.. clÜfDlÜftÜr. 

Sefahatten çekinmek, insanlı· 
tın yftselmesf namma en ı.tlyük 
haberdir. 
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ASHeRİ vAzivcT 

Alman - Rus 
harbi 

Ziya Günün cenaze 
merasiminde •• U niveraiteye servetini terk 

eden doktor Ziyanın, ilmi 
hüviyetini, hocalığını, iyi ettiği 
•~yısız insanlara kar~ı gösterdiği 
İnsaniye•i, m ilyonun parıltısı göz
lerimize göstermez oldu. •Gerek 
matbuatın yaptığı nefrİyat tıu-zın
de.n, gerek halkın dilinde dolatan 
aözlerden öyle anladık ki Ziya 
Cün hpkı Nureddin Hocanın 
liirk hikayesindeki tekle uygun 
olarak takdir görmektedir. 

Bu sözlerle servetini Oniversi
teye terkeden bahtiyar doktorun 
kıymef ni azımsamadığırruzı elbet 
okuyucula:.- <?nlamıslardır. Dok
toru aeğil, eğer vehmettiğim ha
leri ruhiye ortalıkta varsa kendi
ıııizi tahtie ediyorum. 

C n r ze merasimind• 
Cenaze günü Üniversitede me

rasim yapıldı. Evvela Rektör hu
fu içinde bir ölünün huzurunda 
olduğunu hissederek ve ettirerek 
lazım gelen sözleri söyledi. 

Onu takip eden hatiplerden 
biri, beyaza yakın bir elbise ile 
ortaya çıktı ve bir müessese na
hıtna konuıtu. 

Fam etiket meraklısı değiliz, 
cenaze namazının farzı kifaye 
olu, u, cenazeye gitmek için, hu
•t:si hazırlıklara pek d e lüzum ol
madığını bize anlatacak en kuv· 
\'etli bir deli.ldir. Fakat bir mües
ıese namına cenazede ~öz söyli
~ecek zat, oraya ıümmt>ltedarik 
relmit değildir. Onun bir temsil 
vazifesi olduğuna ghr~ hem mü
teveffaya hürmd, hem de temsil 
Pttiği müesseseye saygı ıöster
rnesi Juımdı. 

Tedavi edilmesi lazım 

ıelen bir lı asta l ı k 

Halkın karfısına çıkanlarda 
ledaYoİ edilmesini arzu ettiiimiz 
bir bastahk var. 

Bir içtimai mahluk olduğumu
zu ve cemiyete kar11 b irçok hu
ıuılarda hürriyetimizin mukayyet 
bulunduğunu unutuyoruz, ve u
Datuyoruz ki, içtimai hayatımızı 
düzene koyan ~ey bu hürriyet iab 
dididir. 

Kanaatimizce, baloda ıarho~ 
olup herkesi rahatnı etn•ekle, 
beyaz elbise ile cenazede nutuk 
IÖylemek arasında mahiyet itiba
t'İle ancak derece farkı vardır. 
Plajlarda beyaz donla nasıl de
~•ze girilmezse, muhtelif lopJan
tılann nasıl kendiJ,.rine mahsus 
lntrldan •--, nasıl dal kıyafe
ti~ ~hirde gezilmezııe, rcnaz~e 
beyaz veya beyaza yakan elbise 
ile hiç mi hiç nutulıı: ıöyferınıez. 

Garplı/.j!ı k ı m-
seye .ı,ırakmagız ! 

çallşmasma müsaade edecek Türk Gramerinin 
KDrar; önümüzdeki hafta veriliyor; 

hususi arabalar çahşmıyacak 
ESASL-ARI 

1 

Ankara 19 {Hususi) - Husu
si olorhobillerin ve taksilerin tah
didl neticesinde elde edilnıi-:ı olan 
benzin tasarrufunun y:i:r.dc i 2-15 
miktarında olduğu anlaşılmıstır. 
Ancak bunun ne miktarı
nın taksilerden ve ne mikt.ırının 
da hususi arabalardan temin edil
miş olduğunu hesap etnwk iı.1kii
nı mevcut değildir. 

tak-1 sadece. tek ve çift numaralı 
silerin birer gün ara il<! çalıştırıl
m<lsı usulünün kaldırılmaıu esd!'a 

bağlanacaktır. Kararın K o;rd,na 
yon heyetinden önümüzdeki ' f 
ta çıkması ihtimali kuvyetle muh
temeldir. 

Bı.: kararın verilmesinde vatan 
daşların, memleketteki benzin ih
tiyacını da:ma düşünerek mü

Benzinin bugün en mühim ihti- him ihtiyaçlar olmadıkc;:'4 taksi is-
yaçlardan bıri olduğu düşüniile- timalinde imsnk gö~terecekleri de 
r~ verilmiş olan tahdit kararı, ay nazarı itibarş alınmaktadır. 

nı zamanda vatandaşların ihtiyaç Husu!!İ otoınobilier için böyle 

lannı da kar ılmak husu:sundaki !bir refi karnrı verilmesi kat'i:>ven 
arzu ile imtizaç ederek hugiin ıçin varit değildir. 

K iı ik bir ta!nife r.öre, dunyanm 
butiın lırnnları, ınoı folojl ( ~e

kıl bnıdsı) bakımından üç büyük 
gnıpn aynlırlnr: 

l. Tek hrcl'll diller (teeriıli - Lnıı· 
qııcs ısofııntes) lıu dıllcı ııı sn k•Jk
ler) tek hecelıdır, hiç değişmez ve -o· 
ııuna ek gı>lmez. Çince gibi. 

2. iltisaklı diller (ynhut ilhnki -
(/.Aıııgues ugglutinatfoeı;) bıı diller
de de ı;ô:ı; köklel'i değişmez, fakat ek 
nlır. Oiltün Ural • Altay rliıleri bu 
zllııırcdenılir ve ek kaı ııktrristikleıi 
tilrkçe, fince, macnrca.lır. 

:ı . Tasrifi diller (ynhut biikiinıliı · 
(Lnngues a !lC!JCion ou flexıopncle~ l 
bu dillerde söz köklcrı hem deği~ır, 
hrm de ek alır. Bütii:ı l!ınt • Av-

En emin kasa 
Devlet kasasıdır 

-2-

Yazan: 

Peyami Safa 

Kıtapt.n Tıı rk,.crıın <Tanndan Bay
kal gôlu kıyılal'ına kadar nı.anau ge. 
nış mr.mlekcUerde konıı~u!ıw bü:,•uk 
bir dil olrlugu yazılmıştı. Turıaııııı 

mecrnsmJa Almanya gibı devletler 
olduğu da oylendı. Husu•i komıs· 

rupa dılleri bu zilmrcdcndır. Meııcli yondakı muııaka$alardan sor.ra umu
tilrkçcdc cormnn> kelımesı ccıııılen- mi koınısyoıı•la. Hasan - Ali Yüce
dıği znınnn değışmcz, vnlnız sonuna Jın tcklıf! üzcrlnı.>. TiJ rkçenın. ye:r 
bır lnr ekı alır: c:Ornınn-lar> .F'a· tasrih edilmeden cçok genış bir snha 
kat alnıancad:ı orman nı .. nnsma gel . Q,..tünde konuşulur tıir dil> olar nk 
mış cWalcl:ıı kelıme~ı geıııtır halin. e,..cte geçmesıııe karar verilıli. 

- () -de cenıllPmliğı z:ımaıı !joyle değı~lr: 1 
c\\'aldcrn> halıne gehr. Aıap~nıla 

da orman miinnsına gelen churşun> FONETiK MÜNAKAŞASI 

kelimesı eemılendığı zaman dcğış .r · K itap fonetık tıahsile başlıyor ve 
cahraş> hnllne gclır. bu bolilm on be~ sahife tutu-

Tah"öiıı Bnnguoğlunun una hat- yordu. 
larıle Tıırk grnınerh, bu tasnıfl ka· 
buı c·clerek, türkçeyı ıltısnklı diller 

Şu ltirnzlnr yapıldı: 

1. Bu bahıs !azla, hatta ltlzumsuz-arasında gosteı·mı~tir. 
Kumısyon azasından Ahmet Ccvnt dur; 

Emre, Alı tTlvı Elöve. Fuat Köse 2. Bu bahl!I cksık ve kifa~·etsizdir: 
Raıf. A Dllfıçar Peyaml Safa buna 3. Bazı tnrıflet ~anh'jtır. 

ıtıı az ~ttiler Bunun köhncle~mıe bir Fonetık bahs1nın fa1Jn oldui:unu 
tasnıf olduğunu ve yanlışlı;,.ının çok. ıddıa edenler. bllhasaa vokallerl11 ve 
tan mevdnnn çıktığını ıddıa edıyor · kon onların ızahlarmı ,.e ta r.iflcı ım 
lnrdı. l\ftinnkaşa uç saatten fa1Ja luzumsuz teferruata boı;ulnıu' telik. 
<siırıl!i. Turkçenm biinyesıne alt oldu- kı eıilyorlarılı. Bu bnhsın eksik ol
ğıı ıçln. knıııhyon bu meselenın hal- dugunu ıddıa ~enler :onetık cihazı
ledJlmesıni ıstC'di. Proıc or Ragıp nın taıifıne daha fazla ehPmnıı~ et 
Özdem, Avni Başman. ·:ah ın ilan- verılıncsıııı 1 :.ıyorlar. Ahmet J\utst 

Tasarruf Bonolarrndan alrnız ğl r· d • 1 .r. nd<ı ı ra r Teeer'ın ı.clkınlle esere T~rlt şıirinln 
1 ~;.~~ı:rı tıı:~ı

1

n'.n k;!~~ ... ~~I~ bı rllkte fonctık bakınıından •esle~ını dr izah 
A hnıet Cevat, Fuat Köc:c ı:aıf. Ali ed!'n bir retorik bahsinın iliive.•ııni 
IJlvı. Pey:ınıl Safadan nıüıckkep ay. luzumlu goruyorlardı. 

•Paranıza yüksek bir ır •Milli Müdafaanın 
artan ihtiyaçlarını 
karşılayacaksınız. 

faiz temin edecek-
• • 

sınız. 

• Bu faizi bonoyu satın alırken 
pesin alacaksınız. 

• Kendinizi tasarrufa 
alıştıracaksınız. 

*Kesenizin müsaadesi nı betinde 5, 25, 100, 500 ve 1000 liralık tasarruf bonolarından alınız . 
* Bir tasarruf bonosu almak, iyi bir faizle hem kendi menfaatinizi korumak, hem de Mılli Mü 

dafaanııı artan ihtıyaçlarını karşılamak ıçın devlete para ikraz etmek demekti r. 

* Devletin menfaati sizin Je menfaatiniz ve karınızdır. 

*BONO VADELERİ KISA; FAİZLERİ PEŞİNDİR. 
3 ny vadeli bır bononun faizi lh 4 
6 ay vadeli bir bononun fa izi ~ 5 

12 ay vadeli bir bononun fa izi $'{ 6 dır. 

* Faizler b_ono kıyrnetınden tenzil edilmek auretile p~~İn ödenir. Yani bir sene vadeli 100 
liralık b ir tasanuf bonosu için 94 lira verecek ve buna mukabil bir sene sonra 100 lira alacaksınız. 
Faiz peşin olduğu için faiz nıshet; hakikatte ic 6 değ!I , biraz daha yüksek % 6.38 dir. 

rı tıir konıı yon bu mesel~nın tetkı- Yanlı~ g-orülen tariClcr, meqela 
kine vı• hallırıe memur <' lildl cses> "e <ton> arasındaki faı·kın lh-

Dıl Kurumunda top\annn bu ikm mal edılmcs1. yahut katı konsonlar 
el koınısyon, uı:un ı;ilrı•ıı hır mOııa - aıasıııcla ton benzeşmesi kanunun
kaşaılan sonra .J. 'farouıcnu'ıııırı dn hatiıyıı d!ışulmesiydi. Böyl~ dıişü
\'Okabulerlndckı tarifı kabul" karar ncnler, mesela «dışçb kelımesindıı 

vcrdı . E~er getirtildi. -fF!cxııın» ta· c~> dan sonra «Ç> gelmesine ıtlraz 

rlfındc ôz kökünün değ!şmcdığ'I yal. edıyorlar~ı. c:dlşcııı demek Hizımdıı·. 
nız ek alabildiği göı ıildıı P.u~ lece AJının on haı .l'tııln <b> olmasında 

T~rk dıiı de, Avrupn dillen gibi. ısı·ar edt>n 1 maıl Habibııı ulevledlği 
tac:l'ıfli ılıller arasına g-irıııiş olaeıık· bu nıiınakaşa epey süı du: cıhn mı, 
tı Dil Km ultayında tezini okuyıın <tın mı? csaati> mi, csaııtııı mı'! 

rn{'şhur lisnnlyatçı Gie3e nln. Wrnd. cgelecekdın mi, <gelecektir> mi? 
Tl\'e 'ın rle bu fikirde olduğu ıı-lirul- llh ... 
du Fııkat yeni ingilız lıı.n atcıla· Nıhayet şu fikirler ustünde eksc-
rından b!ı ınin e ki tac:nlf.:! ad ık knl· 1 nyet buluştu: 
,Jıjrı da Pscrlnın tctkıklndt1ı nnlaşıl- 1 A\'rupanın bGtün yenı okul grfl. 
mıştı. Ayn bakımlardan ıkı lddıanııı merlel'lnde fonetık bahs.lne ebemmı. 
da ''nrit olduğunu tesbıt ectrn hır yet '~ıılmıştır. Hattiı l<ıtap}ardıı ve 
karar sureti yazılUı ve lmzalıındı . Du sınıfların duvarında fonetik tabll1ln-

I karar it.ti fakla \ C alkışlııı h \'Cı il- rı vardır. Hu bnhıs luzumsuz değll
mlştı. Kılaptan ctürkçe l1011aklı hır dlr. Ancak ılkokullıırda lıEenin son 
dildın cümlesi de çıkarıldı. ınnıfına doğru yükseldıkçe izahlar 

(Gramer komsiyonu lise gramı rl- çoğaltılır. İlk 'e ortalarda bn habis 
nirı e n lannı dn hazırlaılığı için bu muhtasar geçilir. 
munnkaşa akademik ve liizum.,uz tc- 2. Bu bahse, lıselerrle okutulmak 
lakkı edilmemelidir). için, Turk ~llrınin ııesı~~inı ir.ah eden 

bir retorık faslı ıliive e'lilmelldir. 

(1 mt:i sahif cdc11 devam) 
Bu yem mevzi, bclkJ, Moskovanın 

100:150 kilometre garbinde, Volga 
nehrinin yukarı mecrasıle Dniyepcr 
nehrı mansablarındaki bataklıklar 

arasında bulunan sıı'tlar uzermde 
bulunacaktır. E asen Leniııgrııd is
tikametinde ilerli) en Alman ordula-
rının Parkov taraflarındaki sağ cena 
hı, Sovyet merkez ordularının .. ağ 
cenahını tehdit eder bir istikamet 
gosterdiğlndcıı, eğer :Maıeşal Tı rno

çenko birkaç gun daha Sınolcnf>k hi
zalannda kıılsayılı, Moskova ıstıJıa

mctınde rkntl daha güç ve daha çok 
uyllltlı olarakt.ı. 

Almanlar şimdi Pripet bataklık· 

ları ~ınnllnde Go~ldcn Moskonyn 
gıdcrı demiryolile Riga • i.\!oskova 
şımendiferi aıa,.ında buyük bir cep
he ılc ileri harekete başlamış olduk
larından Mareşal Timoçenko ku
mandasındaki Sovyet merkez ordu. 
tarının ,.e nihayet Moskovanııı lalli 
bu muharebeler neticesinde n~cydn
na çıkacaktır. Öyle zannedilir .. 
Kızılordunun bu defa tutmak istedi
ği mevzi ?ıloskovnnın son nıüdafaa 

ml'VZiidir. 
Diğer taraftan l.eningrad e~rafın. 

daki muharebelerde Mareşal \'oro
şllov ordulan daha sıkışık vazb•ct
trdir. Peipus g(llfi şarkınd:ı. ilcrlıyen 
Alman Jnıvvetleri l<'inlindiya körfc
zJ kenarında ve StaHn hattının snğ 

cenah nih:ıyctinde bulunan ?\arva 
ş hrınl tnhkimatm arkasından gele
rek 17 Temmuzda zaptctmişlcrdir. 
Şu suretle (Talin = Reva!) şeh

rinde oyalanıp tutulan \'e kuvv<?ti 
100 binden fazla tahmin edilen bir 
Kızıloıdunun Leıılngrnd i tikamc
tinJe rlcat hattı kesilm•ştir. 

Bu kuvvet ~imdi mahsur bir vazi
yete girmiş olduğundan fıkıbeti yal
nış başına tahakkuk edecek ve Le
ningrad müdafaası mezkfır ordunun 
yoksulluğunun zararını grecektir. 
Bıı eski hOkümet merkezin.! doğı u 
cenup tarafından ilerllyen Al • 
man orduları şehrin yüz kilometre 
kadar yakınına sokulmuşlardır. nu 
vaziyet Leningradın lloskovadıın 

evvel Almanlar tarafından zaptolu
nabileceğini gösterir. 

Sovyetleıfo batı cenup ~ephesinde, 
Mareşal Budicnny kumnndasındaki 
Kızılordular, henuz tehlikeli vazi
yetten kendilerini kurtaramamışlar
dır; bununla beraber son gayrctleri
le mOdnfaalara devam ediyorlar. 
Klyef civarında, Almanlar bu şchrın 
garbindeki mildafaaYl zorlamakla 
beraber asıl ehemmiyetli tazyiki ıı. 
tomir civarmda sıkıştırılan .Kızılor· 
dul ara karşı ~ apıyorlar ve buııların 
işini bir an evvel bitirmek ve şarka 
doğru çekilmelerine ıneydan verme
mek istiyorlar. 

SO\-yetler Vitebsk, Smolensk, Nar
va ve Ki~nev gibi bOylik şehlr:criıı 
AlmanlBl'ın eline geçtiklerini mes
kut geçtiler. Duna mukabil Parkov 
kasaba~ile Bııbrmlskln :ıarkınıla 

icap ettiği ve b-.t<alarına na· 
uran bir rüçhan haklu tes!s et
mek istediğimiz zaman Avrupalı 
Rİhi dütünm~ olmayı, garplı ka· 
fası taaıdığımızı hiç lcimst>y,. bı

rakmayız. Ancak itiraf etmeli ki, 
V!!rplılığı b ir kenara bırakalnn; 
birçok ahnlde ı:ıarklılığın nezao<el 
ve icaplannı bile yaf)nııyoruz . 
Nedense derbederlik, bedt!vililc 
botumuza gidiyor. 

*BONO VADESİ GELDIGİ ZAMAN paranızı geri almak istemezseniz vadesi gelen bono
yu yeni bir bono ile de~iştirir ve aradaki faizı bir defa daha peşin alabilirsiniz. 

* (VADE DOLMADAN PARAYA fHTİYACINIZ OLURSA) herhangi bir bankaya miira- 7'ÜRI\ DiL AİLESi l!ÜN.1J.:,ı.')ASI 
Ru faslın yazılması A lımet K utıtlye Dnlyeper nt>hrl üzerinde olan 
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bırakılmıştır. Rogace! kasabasında bulunan bırer 

Ama ne zam,.na kadar? Bu
nun cevabım göbe k t"afında ga-
2e l okuınzktan vazgt>c:mem:s o-
Janlar versinler. C. B. 

caat ederek bono faizınden yüz de yarım fedakarlık yapmak suretile bonoyu iskonto ettirir ve 
derhal paraya kalbedebilirsiniz. O halde: 

*PARANIZ DAtMA PARADIR 

* Bono faizleri h er tiirlü resimden, vergiden muaftıt. * Satııı alırken. ba,kasına devrederken, vadesinde bedC"lini tahsil ederken muamele ve mera
sim yoktur. Bonolar hamiline ma h8'1stur. Hazıne kefildir. 

* Tasclrruf bonolarını bıitü n bankalarla şube ve ajanslardan , Milli Piyango Jdart>ııİnin re~mi 
satış gi~elerinden ve banka ulmıyan yerlerde malsandıklarından alabilirsiniz. 

Kıtapta cağın ve ddıçe> ara-
sında biı· de cşive> nOansı gos

tcrılnıcsıne karar verildikten . ımra. 
lehçeler y:ılııız Anaılo•u, Azeri ve 
Tuı·kmcn lehçc>lerintlcn ibaret olma· 
<lığı için bu u•: mi.,nlirı bn~ıı>a lı• r 
cbaşlıca> kelime~i ilave edildi. 1\1-
t:ıptn: c Yer yüzünde halen konuşu. 
lan Türk dılleri 'l'ürk~". Yakutı:a ve 
Çuvaşçadın dcniyorau. Dunrlan Ya· 

• Paranızın en emin kasası Devlet kasasıdır. kutçanın ve Çuva~çıuıııı T(irkç(den 
ayrı ılillcr olduğu minas: çıktıi:ı için 

• Tembel paraları bir tasarruf bonosile seferber ediniz. cümlf! şöyle dilzeltildi: cTnıkçe ve 

S. Yanlış tnri!ler dilzcl•ileccktir. 
Fakat ton benzeşmesi meselesinin il
mi bır tarzda halli, tecrübi lılr fone-
tik enc:tftusünun ılerlde •ereceği l\a· 
rRra bağlıdır. Bu bır !alıoratunr işi
dır ve yalnız rıazar1ye ile ha11C',11!e
nıez. nu nokta eserde ı7.ah edilecek 
ve liıboı atuar tecrObe inin kanır ve
receği znmnna kadar l.ugunkfı şckıl 

dcğıştiı11mıyecckur. 

(Devam edecek) 

PEY.4.ıl!} SAFA 

Alman tank taburunu çckilmiye ic
bar cttiklerinı ısrarla ilin eylediler. 

Sovyet hükfımetlnln, bazı kısımla· 
rilc? şimdiden Moskovanııı 700 kilo
metre 1Jarkındnk1 Kazan şehrine çe
kilmekte olıluğu anlaşılıyor. Yalnız 
yabancılara sezdirmemek ıçin Hari· 
ciye koıııiserllğl ile Sefirlar henOı 

Moskovada tutulmaktadır. 

(Alman • Rus) harbinde mesafe. 
Jer V<: kuvvetler pek çolttor; yüz 
binlcı· değil, milyonlar aynı zaman
da, Fınliindiya körfezinden Karnde

:.------------------------,------------------~ bu aiJr,Jen başlıca Yakutça \C Çu• vıı~ça kollarıdır. > 

===============- niz kıyılarına kadar 1500 l;il,~met. 

Hukuk FakUlteslnln 
imtihan talimatnamesl Davul ve top 

. .\ııkı\l'n ve i~tanbul Hııkuk Fnkhl
ı. lcıl tıtlebelerinin terfi şnrtlarını A meılka, mazlum telakki ettığı 
te. bit eden, l!c:ans, tcdrısnt \c inıli- hır nııllet harbe gireı girmez, 
hnnlaı tnllmatııanıP"ınin 32 ve 35 hemen ynrdım 'ıınJlerınc başlar. Al
ıııci maddeleri ınaksndı ılaha iyı ifa- manya~ a karşı kim canını Jişiıw lıı· 

IPa~ Pawta] 
.ıc cıı ebilnwk ıçın :renidı·ıı tcsbiµ e- kaı· da sılaha arıtırsa, .\ıııl·rika una Davul ve top 
ılılnıişti r. sytla yirıııi bin tank, otuz bln t:ıyya. Ee olacak, bel 

\• 1 ·:i ı·e, kll'k Liıı ınltr:ıl- R - l k • k • • cıı maıı.ıcye gôıe sınır gcçınck :· w..>z gön.ıerccektir. uya arımızın ıymetı - Ta sı pe~ın J. 
ıçln ıWzlü vl' y&Zılı imtihnnlaı· not =: Y Uç 

.:. 3ilihlnrrlan evvel bu '\asatisinin yediden ıışagı ılüşmr.me- ı c K i 
'la ben"cı· ı .·ıkaıular .ramel' om syo- kazmaya küı·,,;;e ı, ve herhangi bir dersten bcşt<'n a- ~ " J b ı \t ' .... 
okün eder. Fnkat ııuı~ a u cp:ıı n n 1 azan· Serv-r Bedı· yapışıp İstanbul ~ğı not nlınmanıası icap etnır·kte - , )::::~.:-·- \iman ordu u, Ame· yeı·ınc cb> koy- • ,... topraklarını hal-

dır. .-.- .. ..> ılknnın ,·ıııdım v:ıad ılumınk için çok ]aç pamuğuna çe-
Aksi takılirde bu tnlclıclrr ikmale ··.;..-:- ~ f'ttigı ııı~ınlekctin i. ugı:ı~tı: 1 viridcı. 

k:ılacnkl:ırdır. .r clarc nıerkC'zİııı> vak- ı - Canını, <•fendim ... ıliyordu, nn- ş· dl d K • 
M(\ntrö zaferi töreni l:tşıneu ı .ı un oteki devll'tlerin · El- sıl oluı? '.\h•ııela Faruk Nafiz bann 

1
1111 t e .a~ı.mr- ; 

cilik n:emuı·larından C\\el Anıeriica-1 bıl' k.ıabını vcd~or; iç k11pağııı:ı ya- ı.~c a o .ur~ın 1.a s11:. 
1ır 

Sarıyer Halkevinden: lılar h:ıvulla!'lnı hazıdal'lar schır • I zıyoı: hıııail Habip'e... .rmcn ı aı c,;ı,l ğuıd·p· 
1 - 2 1 temmuz 1941 pazar- • • ' agop mezarı ın a 

tc i günü (i\lontrö zaferi) miina- Amı.>rlknlı gider. nunu :;ıcnk stite sokmuş kedi gibi bır .ınılyon llralık .b!r 
den çıkarlar '\ aı .lım gelmez nma <'anlı ve sevınılı arkadaşımız, bur-, . . . 

sebdil~ saat 2 I, 30 da Evimiz sa- Alman oı ılusu hen uz l\lo~kovanırı yu?.Unü ofkt>ylc sllhlıycrek tekrarlı- defınc aramak ıçın 
lonund abir tören yapılac:nklır. kapılarına ılı:ı~·nnnıaılı Rıııı.ı ınuvııf- ) 01 du: nı asını kıızdıı:nıı~a 
H,.rkes gelebili r. fıık olup olıınııvnı•ağı ıla belli ılı•ğll. llahip'ı'. blp"e, pe, pe, pe... haşlarııış:. B~ı aılenın 

S<"hinleıı 350 kilcınwtre ötP.de lı(ivılk ,__. A 
1 

b' . ellne, olulerın ağzın· 2. - 21 temmuz 941 pazar· ' = '@tt zaı an ın ııor-
mc;.clnn ıııuhan•lwleri oluyoı-. Sov. · • 't ~ dtı . · dan fırlamış bir iki nltın kurandan 
yctle r btı ı;uvaşı aybetseler hılc • ~ , /. • başkn ne geçer, bilmiyoruz. Fakat 

1t-si günü sa<ıt 1 S te Montrö ,.,,_ k ~ ~ · 

fnıni kutlulamak üzere Spor su- )Jo•kovanııı dü•nıesine dahıı ept•y • ' -. Ralıle var, e- hadiseyi, buna benzeılcrinılen ayPan 
hemiz tarafından Büyük dert• Be- z:ıman var. Fakat Londradan hııber fe!lclım; pe olmıya • ve lıaşkalııştıran şey bir Rus profe-
}'aLpark yüzme havu7:uncfa mÜ!!a- ''erilh'or kı. l\to~kovadaki Amerikan ' en~ da. ne ol~cak? sörünün müracaatidir. 
bakalar tertip edilmi~tir. ~vvelce F.lçllık memurları, cdun Kaznııa mü- , 

1 
.. Ismaıkl Hk~bıbb' don- Çukur iki metre kadar kazıldığı 

1 1 1 d d t 'h ı k ı~lnrdır > '• u vıı es ın ır te- • 3 apı mı' o an seçme er e ercce P.veecı en ~·o a çı m ' · laffuzln. zaıııan, rlinıle bir takım aletlerle, 0 _ 

alanların müracaatlari. Hcniız Almanlar ::ı.to~kovayı ~nva: • ıaya bir Rus profesörü gelir, der ki: 
................................................ ılan da hon1hnrdın1an etıncd klcrı - De olacak, be! 

Tasviri Efkar halılı•, Anwrikan Elçilik menıuılnrı- dedi. - Dı•finenin çıkması ihtimali 
nın Kazana kadar :vollandıklarını Ru ikinci ebe>, birincinin tekrarı varılır. Yeıini ve saha ını. ben giiste-

Nö•basa <S) Kuruıtur 

' 

Ab Ş .. 1 TUrıdyı Hart9 
oae eraıti 19i• l9lıa 

len~"k ............ 1'00 Xr. 2700 Kr. 
41tı arlık -......... 7IO > 1'60 • "c artık .. . ......... 400 > 800 • 
laJr aylık ••. .•••••••. llO • ~. 
DİK.KAT: 

~rcol1UUlllJU nnk iade oı......., 

Kor<lükten soııra, bu ~illetin kolay nıı) dı, yoksa tezyıf nidası mıydı? ı·irim, Jo'akat yilzJe on isterim. 
kolay harbe gireceğine inanmnk Ora~ı pek anlaşılamadı ve kahkaha- Define arıyanlar yüzde lkiJcn fıu.-
mümkün ınüdür! Amerikalıların, lar ara~ında kıu ışıp gitti. la vermiye razı olmamışlar, profesör 
cazband dnvulunıı alı~mış kulakları, U I k I de kızıp gitmiş. 
top se ıerinc uzııktan bile tahammül R ya arımızın ıyme 1 
edemiyo\' ! • İşte halls tamakirlık buna derler. 

ı stanbul tamire pek muhtaç oldu. Fakil' bir aile için bir milyon lira 
Be olacak, be 1 ğu için sık sık kazma yiyen bir ne yüzde on eksiğinin ne !arkı var-

ı• .1 H bl d bi şehirdir. Bu yetişmiyormuş gibi, ı·ü- dır? Hangi hesapla yüzıle ikiye rnzı 
smaı a p, a ının sonuna r yalannda bir küp altın görerek de- oluyorlar? Neden yO:ı:de üç, dört, 
• P> takılmasına pek ainfrlenb-.1 fi ne aı a11Uya kalkanlar da, ikide bir beş değil? Profesöre gelince, onun 

da yüzde ıkiyc, yiini bir saııtlik bir 
çalışma için yirmi bin lira~ n razı 

Denizli için fuarda 
müstakil bir pavyon 

kurulacak 
olmaması şaşılacak şey! Fakat bü- • . . 
tün bunlaı<laıı daha ziyndc hayr~t ı o~nızl'., '9 (A.A.) - Tıc.ır~t 
veren {ey de, pazarlık h:ı\•ali bir er- ve Sana) ı Odası tar:ıfından tertıp 
Vl't iı;in yapılriığı halde.· iki tarafın edilen iplik eğirme kur!!unun açıl 
da uzhışıı111ktan kac;masıdır. Ru da ma merasimi münasebetile Vali
göstı>riyor ki riiyalıırımız hakıkat • nin riyasetinde ve mebuıılarınıı;.cla 
leriınlzdcn clnha pahalı! Beledıye \'f! Pa~ti reisleri. Ticaret 

Taksi pe,lnde Odası ' 'e Borsa heyetleri. Doku
macılar kooperatifleri miime sille 
ri, sanayi ve ticaret erbabının iş
tirakile yapılan toplantıda ILmır 
Fuarına i<:tİrak keyfiyeti tetkik e
dil mi~ ve Denizlinin Fuarda müs
takil bir pavyon ile temııili karar
laştınlmıştır. 

M ahalle çocukları ve fino kö -
pekleri, yavaş giden bir oto

ınobılln pe ine takılır, bngırnrnk ve
y:ı lıııvlıyıırak, yonıluneıya kadar 
koşarlar. Bu, onların faaliyet ihtl
yııçlamıı tntmin için eğlcncl'li bir 
vl'siledir. \ ı ı A ~ 

Son zamanlarda, \ ı ~ı'J'~ 
taksi tahdidatı l ü - \ \ ;l. i" 
7.Ünden, yıışlı başlı, -.-. 
içtimai me\·kl sahibi -~· 
adamlar dn boş oto-
mobillerin peşinılen 
ko~mıya, cşofôr, "' 
dur!> diye bağırıııı-~~ ( 
ya başlamışlardı. Bazen bir boş tak
sinin üsttiııe üç beş kişi hücum edi
yor, işi dövuşmlye kndar vardıı ıyor. 
du. 
Tanrıya ve devlete çok şilkfır, bu 

taksi tnhdidatı ve tek - çıft usulü 
kalkacakmış. Artık, giizel bir kadı
nın peşine uıkılan çaııkınlar gibi, 
bflş bir taksinin arkıısında, bir kaç 
kişinin, şofcıre tatlı diller dökerek 
yürüdbğünü görmiyeceğiz. J<;sk!ılen 
olduğu gibi, yine, boş taksiler, içle
rinde müşteri olmak ihtimali bulu -
nan ~nya18l'ı takibe başlıyacaklar. 

\"ictor Hugo'nun kadın için söy
lediği bir söz i artık kira otomobille
ı·lnc tntbik edebiliriz: cTakııi bir göl
gıo gibidir: Tııkip ettil.:çe kaçar, kaç. 
tıkça takip eder,.> 

Strttr BEDi 

Gümrük ve 
İnhisarlar Vekili 

Karsta 
Knrs, l9 (A .A.) - Giimrfık ve 

İnhisarlar \"ckUi Haif Karadeniz, 
refakntındı.:ki zc~ntla birlikte bug{ln 
vılfıyt!timlz hududundan girmlşJcr -
dir. 

lğdıı da Vnl•mlz tarafından kar
şılanan Guıuruk ,.e İnhi arlar Ve
kili, bugıın Iğdır ve Tuğluca kaza. 
lannrln tetkikler bııiunduktan son-
ra Kağızmaııa grlccC'k ve geeeyi o
rada geçıreccklrrdn·. 

Amasyada şiddetli 
sıcaklar 

Amasya, 19 (A.A.) - B ir 

haftadır burada şiddel.li sıcaklar 
hüküm sürmektedir. Hararet de
receai dün gölıede 41 idi. 

reyi g~en bir cırphcde çarpışıyoılar. 
Ynralıınnınkla, olmeklc ve t.opyekıin 

e ıı· yıl',"lnlarılc çarpı.şmnlar kıılııy<'a 

sona ermiyor. Fınltindiyıı kvrfczin
dcn Murmanskn kadar dokuz ~Uz 

kilometreyi geçen cephe bu iıesaptan 
hariçtir. 

ı i Temmuzda Kızılorrhıia,.ııı ri
catJerl esnasınd:ı bozgun nllimeılcı i 
belirmiş olması l\loskova railyoqu. 
nun ayni gün ak5amı ne;;;rcttigi şu 
lcbllgdcn anlaşılmaktadır: 

( Sovyetlcr Ri) aset dıvam askeri 
komiserlikler ihdasını kabul etmit
tir. Yeni komiserler kıta ku.ııarııla• 
!arının otorite ini takviye ı'dl·~f'kler ı 

askerı te~çi ı tmck, hainleı e, pJnige 
sebep verenlere ve firarilere karşı 

amansız d:ıvrıınmnk ve kıt:ır.ın siya t 
işlerim tedvır eylemek lıunların v:ı

:ı:ifesidlr. Alay emirleri al:ıy kuman
danilc b<oraber askeri koını t ı ıcr ta
rafından imzn edilet>eklerdir). 

Askeri vaziyet nçıktır. Kızıloıdu 
bu defn 1812 plünını tatbik etmemiş 
ve cd• mcmlştlr. O zaman hloskova. 
mn şaı kına kaclııı· hıçblr yerde kati 
bir muharebe kabul ctnıiyen Hu" oı
duları kendilerini maglup l'tt1rmı~ e
rek sadece , 'apoleoıı karşısında ıh· 
tiyari bir sevkulce. ş ricati yapmış. 
!ardı; her d fa düşmanla tema .ı 
ırclclikçe 1 gnl muharc>belcı 1 Hy.ı 
dumdar muharebeleri tnrzınJa dfış • 
manı oy:ılıyarnk geri çekılınişlerdl. 
Cu defa, daha ilk günleı den iti1J ren 
b ı·i hudut gerisinde ve diğeri d 
Stalin hattında iki buyuk ve kat'i 
neticeli muhaıebe kabul edilmiş 'e 
şimdi de Kiyef, Mo ko\11 V<' Len·n
ırrad onimde üçüncu bir knt'i muha
rebeye başlanmıştır. E ki vı.> y nı 
harp vaziyeti ara ında hıçblr alaka 
\•e benzerlik yoktur. 

Eaki Ordu Kumandanlarından 
Emekli Gener•l 

ALI tHSAN .sABfS 



letrllnl:t• Yazan . Ziya Şakir ................................... ·-----··· 
~oltalar, M•lma t Nedim Paıa1a "MiUe 

baiı:i,, diye bağırmıya başladılarl 

- Şevketmeap efendimız. 
mW.riı hümayualanru ıs edılcı 
Ve zatı.ilinmn ele, derha Babı
ifl)'i terkederck konaiuuz& çe
kilmenw irade ettiler 

Dedi. 
M.hmut Nedım Pqa feu 

ba&cle bocaladı. Padı.-luo muh
rünü ihtiva .ı:clea attın useya. 
daima yel-imin .. i cebande ta
fMbiı halde. ..,&anlıkl. b.tka 
ceplerina aramaya batlach. 

Nihayet. muh•111 buhtrak Ha 
ha Mehmet beye verdL <>a. luı
peanda beldi7en hademelere:. 

- ÇUU •.• Araba. arbm
claa 7.....-

DiJ.uek. clerUl B.Wi~ terk 
eni. Halt& o bclar .... muttı lıi. 
botinleriain üzenne, katet ... 
............. 9111e .... 

Maı-t Nedim ...... ... -..... ......... .. ... ....... 
olrar ç...._, bir •ita blilesi 
•ır..ı ..... 
~ lnıldmma malan'"" 

.ı.. eoftalu, ~lı:lanm kal
chnhln. 

- De.t.t, millet hainı .•• 
l>İye, baimmJra bafladdaı. 

Malamut Nec:IDD Pafa, enrela 
afalladt. KC>Tk111'4; bir vazıyf'tte 
eld.fanu anledL Hiçbir mul:abe
Jecle balunaımach Baımı önune 
iprelr. eüratli bir yirii)'utle. Ba
t.ili 7o~aıt ınmıye hafla
dr. 

Bir .. at nvel, debdebe ve 
ı.tana ile b ı cadd-dea pçmtf 
olan Sedıi•m. timdi bu adan 
paJ..eç .. Uç~~ Bir t.-.haa 
n1t.ı.n.. miDlaıtvviı küfüılen. 
diler taıMtan ı..Uaa ...__ do-
lu auarlan. k .. m11ıli lakıp edi-
7ordu. 

S.Wt Saclrlaem•• palMaçlarile 
aıabua. aaak (2',..ıa,. lııliiti.ri
~eti) W... ÖllÜDde ~etitebil
di. Mahnwt Nedtm p..._ ....... 
..... kota kota aetirtliaa ,.baçla 
nm pydikt.en aoma a:alııı.ına 
lııiadi Aacala bu .r.de -'a.lana 
Ye .haJba ~D lnut.ta
lai&di. ... 

mış olan ihtıli." bır an evvel ni
hayet vermek elzemciı 

Padı.,.h derha, ( rnutercun 
Rut Ü PBJ&) yı aaraya ıetırtt&. 

Pa,a !. . . Senı. Sadrizam 
yaptım Faka . yobazlarııı çene
lerını kapanuık ıçın ayı 'bır Şey
hulıslim da lazım. 

Ded 
Rüştü Pat~ hı-; tereddııt et

medi! 
- Şnketlıml •.• Eabak Şey

hulia.lam Hayrullah efendi düııa 
makama me,ihata layıktar Ken
diıunın bu makama çıkarılmasa. 
gerek ricali ılauJe we serek l•· 
lebei ulüm diilerına mesrur ve diJ 
,.et eclec:ektir. 

Diye cevap veddi 
Bu auretle Sadrazamlık CRüt

tiı Paşa) nan .•. ve Şeyhutiallmhk 
da. ( Haynıllah •fendı) nm üze
rinde takarrur etta Bunun üzen.. 
ae Suhaa Aziz ....... be,_.i 
Hafız Mel.met beyi Bawıiye 
wö11deTdi Yukanda arzettijWnaz 
nebce hanle geldi. 

Giiıeii Şerrf ,.fench, mah11ane 
bir rol çninnelı:Je benber par
tiyi kaybetm.,tı. Çün•ü, kudwz.. 
hlı. cte.uhis ve bilh... earet
kirlJİ'I ıle manıt olduğundan do
layı kendiMne ( raafaid tlNIDI ) 

rikabı verilmit olan Ha)'Tu!l-.11 
efendi. (Talebe1 alUm) a brtaben 
parlak •e tantanah bn beyanna
me nqretti. 

(Zatı .. hane, ıayet hakh olan 
ild talehin121 yeriae setirmt.tir 
tet1yecejmiz, hıçl:w fe• kalmMmf
br. DeThal medre11e1erinızıe .n,. 
niz. Demennıze devam ecfına) 

Mealmde olan bu bevanna'1'e 
ile. ihtilile nihayet verdi 

Cürcu ~ . .kencl•u•i ihmu 
ile itltam ettinnen:r.!k ıçın ileri ıtt 
mek Memedı Keadiainclen emır 
bekhyen btılilcilere: 

- Hele ..... dılik. daiaJum. 
kap edene. tekrar toplarurlll\l~ 

Dedi V • aami lloautacı bir 
köteye c;ekiJ•rek. ·a•y..ae mu-

............... -.................... __. ................................. _ ............... 
tun tan•· 

O...t '"a lt ı.w P Mı $&J'ilıb niiaba UU11 4 
aetnluan ı.t.nbal Zıraat llekteWaıa mubtıellt erzak aı ın hakkın 
Sllıtunda elarıeiia .um.rı 48.llO kılo olarak 7Ullaalı Jent 
'-080 kilo eeklinde paaldıtı ııöril•lttür Ta hlh olu ur. 

lstanbul Sıhhi Müesseaeler Artb--r-m--a-ve.__ 
Eksiltme Komisyonu Riyaaetindenı 

Lqll Tlf Talebe Yurdunun 930 cift ölrıcıeli tsüii mıçtk ebebqe 
._..._•ıt•r. 

1 - Dmiltme Mnl9'1 rarpmbe afiDI aut. 16 ele Cajalcıilu• 
llllltM ft ıcu...t ••...- .IUdıörlüifinde kıırulu K... oada Japala
cüW. 

1 - ll11hem.,. ~ bir terlik ıçm d40> knnıttur. 
8 - Muvakkat temıaat. c9'1> lira c81b karuftln' 
4 - t telılller ntlmuıae n prtDanıesınt pi 1ftt8 l'lnlertnde Komf11-

ıonda serel>R rler. 
1 - fatetlfterln tHl flit Ticaret Odam 'llllÜIMllt 200 •Jllı b-

.... ,_. rı O Ju • h ,.._. •llVÜlrM teminat ....... ...,.. 
7 ...... Wt ... ...... • .-.ım. (1841) 

( T ARIH YAPRAKLARI) 

ar h bi 
(20 llllllUZ 1402) 

Baın. Yıltlınna aegaıtla Aisak r..,aran tuilıt lıarşıla1111al1U uuıı 
,,,UlniUıliir. Ba 6iigilc fHl/ca, •rlcadaşımı:ı S. N. Ta11sıı111111 lcalelftilc 
.,.plMi p.zı"4ı lıil dge etliU./cUdir. 

B eeer tadllı. Mı ldı 15 ınc " lın 
ba,ıancı ında dünya' a tahak

küm tddJası11da ba nan ıld b k1l Yazan: 
S. N. Tansu 
Abat T mor sat cenafl nı ylız bin 

ktttllk Tatar b..an•ı~ l n t. r. 
mi Ye MınHt Şahı• lnım"nduına 

Kendııti 11imt merkndlın •• b• 

slnd tnldar .. il•rl "'"' ...... 
flRennln arbtn11dekı le ıf pıyade 

lı:u netlerine rfyllt'lft eıtr""""' . 
ftrlderhı •Aftab An.t.:t Tatarfa· 

nn cSürün surün nidalannı mütea
kip akı orduaua llk uflan &amasa 
l'tldı Tim9r ... v~ 1MM c:~ki 
nrı btrlıklld! OırMnh ca.ı...,ı1 

nRrkezı afUına aevbdl' elr 1nı .. t
J11&la ra çalıııycmlu. 011mMnlı cenah
lan da .. riıaclla 197rıW.nwya cat. 
ıwor ve ılillmaam sırbh v. ..,,ad 
blrllklerf llatta......, b!raıMDCa da. 
yanıyordn. Bir nail,ona "nlı.n t.u ın
san kalabalığının hJc olmuea yarw 
Qle sıcaklarına kadar bu ıkı z t r:a~e 
qrunda uiP'aetı. r .. tcat A·ıadolıı 

bfl lerln n Tl11'9r taıaftncla bu fn 
ma ı ve hır talnm ıablfıu, hı 
a af Anad lu a kerınl ljfal 
ODiarın dagılma ına muv H k 

-. c.e.ahın ... alhU ı 

•e cte,ftttın nrhh n ath lıtrl 

muş v h 
g ren Ak ak Tımurun m t\7 1 
M> bin lilvan• peş! ,....._ takibe 
çıkan lı&ehmff Mırcan n .U Mil aa.. 
calı birkaç aaatltlt bır ıl kurıu

labilıaltlerd~ Mudanya ııalMUennclen 
kUşıya .açılan bir :;elklHtllye bl)'iik 
1ehıade SOley11uu1 Çeleb yı S.chıı. 
ıam Alı Paşayı ve devletın ktyı tlt 
evrRlı: ve 91yaııını Trakya lı:ıy arına 

~bit Wttm Ye J"O~ ~r y ... 
rıetan aonra vardığı deab k1111ındaa 
bttretit •wt- tMfül .._. TiMu
nıe .,_ • .._ .lbnayt blJlll ,.. 
.. .&'ÖftlUYOrdu 

.-ı temmm akşamı kwl bar prup 
Aak nt k...._. <ldnde ~ '9Jft4 
.. bır rPqp '9fatbıı kulıM tim 
IM&n leoşllıri, lef') at ve 1!«9111 eılen 

yınıelıl&rın nazarlan öa4iade bır kah
ramaalak levaaıu puh,..du. Bir te. 
ped I ılııl na BeyMrt küçGk bb 
.. vcıı. Mli divİftlJOI, hı~ 111-
hç lcu anı or, ftlmeyl teshm nlnııya 
tercih edıyordu. Fakat arkadım 1&tı

lan bir kementle hukOındar yakalan
.... haaauaıa çeclınna hatlı Glaiak 
plirtıaifti 

Tarlltl Ankara oehrt •e meşhur 
Ankara kal 1 rı önunde bu ııcak v 
wııu: gilndtı, Turklen halka bır wıll

let iç n b9 dence korkunç nilla,et 
balm111 hh- hArp, ebed1 'ıır &HlmO 
ıfade ed btlırdı Fakat Tilrk mili 
tlNlelu ia7atıyet 'Vufa, A nadnha 
k.ö lüsündekl kahramanlılc ııarı ve 
Oamanh cl~letındekl kudretlı le kt
Jtir hk h kadar karılı ve bu kadar 
e ımi lı bır neticeyi bde deiı•

!JICağın ıçinde ıuaualuktan ve yorı,tll'll Lıı-dı. Anadoiu. Tünil )ine ·~• 
aktH birkaç nııiall huınına eDleal kalktı •• daha asıı4an:a ayni topral 
ıa bar mukavemet gösteren Oıımaıı l ta haktJQ kaldı 

h a kerının dUa •11n ••Wet da- S. N. TANSl' 

Beher kiloawua 7 llun19 fiyat tahmin .a.., US toa bru eo
ian 6 8 1941 çalllUDba aünü ·-t 11 • ~ taıf ..... 
•itme ıle •tin alınacak ır. Mun ammen bedeli f ~751: firaclr. iti 
teminata 1181 lira 25 bru9tur. Şartnamesi her gün komi.yinda 
.-örülebilir. Sei-mn 12 7 tonu Ayn ve 98 tonu ayn olanlt el. 1'a
le ..lileWlis. .., .... belli .... - ~ ...t "° - ... Wılil 
aektnplieam "tt'- '-•' i .la F-'nllbrllt S.ı 1

• ~ .. 
auna vmmeleri. (S96C}) 

Y apı&.n .çık ekeilhllaıincle ta-lip ~ 6900 adet ta•aiun 
7ellİtlea elaıiltmmi 28 , 94 l pallMh.i Pn6 ... t ıoı da ~
cakalı. Şutn.m.İ l.er cün K4'l'll.-,.nda ırörfileLiJir. Muhammea 
lırJeli 4800 lıra olup. i1k temana t.ı 360 liradır. J.teklilerin Wı 
sun ve saatle F ancıd&lıda Sa anal ma Komisyonuna ıelmeleri. 

(6007) 

19 Temmuz C••-'• 
20 " p 
1 - .,,. .. , j ... ,. ..... ,, ... 

LÜTFİYE• KÔ EKLERi) 
Tar ...... ..._ı_. 

2 - ÇorGMla M/u AHMED ~ 

( ANADOLU ZI) 
111111 layafetlerı. 

3 - Ka/claa (SAFFET) t.,./ı""1ı~ 

uı=====- K u K L. A ===:::ıu 
FIYATLARr 30·20·15 

21 T......u PiUARTE&I 

RA 1 
TiYATROSU 

lmuıbul Dördüncü icra Memurlujaad 
Bır bo,.Un dolayı aatılma '"" - ara ~- ol8a Ye tat Wn 

bet ~ lira kı)rmet konlllmat olan ..,._.. Tmıı.. --.0.W. 
'1oııbaia .......... e9ld 18 ,.ı 22 • ayah ve tapu kayd - --an ... 
13 parsel numaralı tarken ıol 1', el malea 1' U, IS ,.a. _..... 11 11, 
12, cenuben 14, 9 ile pvrtU tlqir e9 ln tmaaml 8olllr. antlnu. .....ıı. ..,.. 
raya çevrllmesine tarar verilm1ıti 

<at"ıı••"--- ...,,.. 
Mesldlr pyrfmental B91otlat1 da Glıht-raıda eaki Qe'eltıanJ' 

karakolu yuulMlakl T .. e..,. jnen aaddenin aat tarafmdaki DdMI ... 
'-• ...... w.dutp w bahcesls kksir han oı..,, 

Zemin kat: Zemini kmt tqh bfr bridorda iki ocla. •il heli. lair 
mmli•nalb " rııon- ~ ... bir lif at!&t vardv. 

Aaıaa ut: W oda ftrGar. 
Barlnci kai.: Blr aofa, h1r ecla. bir tiler. 
Wnci kat: Ufak bir aaıfada ~ oda, bir heli,. biır kiler ve btt.e iıir 

t&rqa ......ıaar. 
u .... ...atı: llelllllT"IQd ... ...... 

1fırrtıı; ellf ~ ..... ,,. ....... .,, ..... 

Yeril ·ttet••. 
a ...... : lkbrta ~'aiae cs.-r. 
...._., Twaı ti ..... mu.,.lılıat GIQ ~ • _... "ı • 

arkaıılıüi anılılıım. 
ıı.k6r ~ apl!deM .. rtlar dalrealnde aa&&p dmrlf-

auttır. 
1 - S.- •1rimealaaliln arttırf aa .. rinamut !81'7 /Nt tattldttdea 

it.ibaren '1/11H mauıa. Be ı.e.n.m Dllfteel ı.. 4lliılliahl ..,_ 
mnnennllfa IM9ml• .... bhlesl lç!Ja 8fllmr ...... ,..... oıar.nt.t 
fula ınaltmet ..._. ~r, .... wc' ıs• w tı/1 .. ...,. Ne. 
.... JHm11'fiJeth .................... . 

1 - Antın917a lfdnk ilin yaı)lanıia ,_. lrıJIMtbt rttlde )e'9 
b .... ~ lllJ' "" tlillt btl'I •=brrnt ....... , melrtırbtl ..... 
edllecektir. ( JlacWe 1U' 

a ı,.. aMibl alaealdllaıria clfer .-....rm ~ lrtffat faktı 
MWpl rinia p~kul üae ınd k hüfamn l• ..O. fa a 
dair olan iddialarını i u ılan tıırlhl nden ltflMtnn • "'f 
rakı nıu bltel rile b'rlik• memurlye 1e b ld rl a, 
Uld Mklan _,.. *iUi ile -1> el ....... ~ Mlethdn 
ından hariç kalırlar. 

4 G&lteri1'n cin attt ._ ıa •tlrak •d nler arttırma 
m nı okum ve lltzol'll u m ılumat ı alm Vt! bu lan ta~ 
tmı' ad ve lt bar olunnrla • 

5 Ga,m.enlml $ 8 !Mt ta iı in m acHf Balı dal 
111 ya kadar 1 tanbul D rdıua il İcra n111111arlatmMla 6f 
t n ıonra en çok arttıranıa ihale edi Ur An ak artt 
roo kıJmedn Jösde yet.Mit be 1111 bulmas •eya .. 
na rüclı olan diler aluaklı u b aJ p da bal bımla n ba 
1Q011kul Ue temin edUmit alaeaklarm an mecmaadan fulaıa eılcmana • 
çak arUll'utm taUhtW baki kata alt isen adtlnm 10 ..... te-. 
dit etWenk 16 8 941. tarib!ne mfla& dtf c- stlılaA aaat H da ı 
leedar lunW DINlnel tera iMia vlatu odu nda arttırma llecWI .. 
tı, istiyl'llin alaeatma ~ olaa d IH allblalartn lıa .. ıı:baeilnl 
lle tıenrfn eclllmiı alaaıklan -•u ndu ı-.,. cıJmllll w -· ı ıa 
lnymetlnfn ytzde retmlt ~ W. ak taftlle en çok arttu- 1""9~ 
lir. Bayle bir bedel eld edllm- D ale '79P"- .. Rıtıt 18 ••wnıll 
kanuua tevfikan rerl barelahr. 

6 - Garrimentul uMlaille Ol ale olunan kimse derhal TeJS Te 

möhle' ieinde pnyı ., lhafe karan fesholunarak kend 
e"el • 7lbek .ıdtfte balmlaa ki DIH anetmit olduta bed ne al ı 
raa olana ~ raı elıua uya bula nmusa llenlea 7 ec11 _.. 
........ _.. ... t* •ft:Ch- ihale ect •ıllltıtill!Iİlliiiı.ım 
fa ._ ,_........ let9 )'ilde t...-. ._.,._.,..._ .. _,.1111 --.a.. 
..,. ll1flea '8bıe Neet b.laak-. -----~-· 111 o an • (Jfadde JSS) 





2 -
20 Temmuz 

[~_f.9-]J!] Bugünkü Velief endi at garışlarının programı 1 ASKERLiK 1 
S 

Üsküda r Askerlik Şubesinden: 
Gr~.P birinciliği Birinci koşu· (Satış koşusu) 
musabakaları 

aat 16 da Üsküdar Askerlik Şubesind~ 
kayıtlı ve derece üzerinden harp 
m alulü subay ve erat ile şehit ye
timlerine 94 1 mali yılı beyiye ik
ramiyesının tevziatına 2 2 teın-

Bugün Aııkarada 19 Mayıı 
stadında Türkiye grup birincilik
leri müsabakalan yapılacaktır. 
Türkiye Atletizm birincilıkleri i
se, 23 ve 24 ağustos Larihlerinde 
şehrimizde Fenerbahçe stadında 
yapılae<tklır. 

Grup birinciliğj müsabakala
rında iyi derece alan atletler, bu 
müsabakaya davet edilecekler
d ir. 
YUzme müsabakaları 

Döıt •e d61ha yukarı yaştaki saf kan Arap at ve kısraklarına mahsustu r. Bu ko§uya giren atla r 200, .tOO ve 
İhamiye:.i 1fi5 liradır. Birinciye 100 lira, ikinciye 30 lira, üçüncüye 15 liradır. 

60() lira ohnak nr.ere Slllılığa çıkarı labifü. 

Sıklet: Dört yaşındllkiler 68, beş ve daha yukal'ıkiler 60 kilo ta11ıyacakl aı·dır. Satış fiyatı GOO lira olanlara 
Mesafesi 2000 metredir. 

dördeı· kilo ilave edilir. 200 liu ola nlltl'daıı ılorder kilo ten:ı.il edili\'. 

Huvra:ııın • .,1ıı'bi 

1 Avnl Ayııagöz 
2 Aptülkerim Erturhan 

3 Mehmet Çelebi 

lsmi 
Tarzan 
Budak 
Ba::ıra 

H A y v A N 1 N 

Irkı, rengi, cinse Babaıı Aııaıtı 
S. K. A. kızıl kır kıı;, Dineysa Suna 
S. K. Ar. Al, At Bulut 11 Scneıu 
S. K, Ar. Kızıl, Kırat Seklavi ÜbeIY• 

A ııtrf:'t101·11 

Yaş1 

4 Zeki 
8 Erturhaa 
4 Rıdvan 

Ta~ı!JfH'atiı re~kler 

Sarı lacivert 
Mavi yeşil 

Lacivert yeşil 

Sıklet 

60,5 
üO 
51 

Bitıiı:isi 

Zekı 
l\lecıt 

Rıdvan 

ikinci koşu 
• 

Saat 16,30 da 
Bir defada 2000 liralık ikramiye kazanmış olan üç yaşmtlaki yerli saf kan 1nKiliZ erkek ve di~i taylara m ah;ıu~l l&&'.. 

İkramiyesi 355 liradır. Birinciye 280 lira, ikinciye 55 lira, üçüncüye 20 liradır. 
Sıkl et: 58 kilodur. Mesafesi: 1800 met redir. 

muz 1941 salı gününden itibaTen 
aşağıda yazılı tarih ve günlerde 
Askerlik Şubesinde başlanacak· 
tır. İzdiham ve kaw;ıılklı~ı mucip 
olmamak üzere İstihkak sabiplP
rinin gününde müracaat etmeleri 
ve iyice kağıt üzerine çıkarılmı~ 
dört adet vesika fotoğrafı, .kra
miye tevzi cüzdanı, resmi sene .. 
ve raporlarını ve nüfus hiiviyet 
cüzdanlarını da birlikte getirme· 
leri ilan olunur. 

lzınit, (Htı::susi) - Yarın Burııa· 
da İstanbul, İzmit ve Bursa takım
laı ı arasında yapılacak yüzme mü
sabakalarına i~tirak edecek olan Ko.. 
caell lııkımı Bursaya hareket etli. 

:::::;;:==::s:z=======:=-,:==:=ı::::c:ı::===-===============:;::;::============~ 
Roi S. K. i. Doru, At Klotkap Kastoka 3 S. K. 0:.<man Şehit yetimlerine 22 temmuz 

194 1 ~alı ve 24 temmuz 1941 
perşembe günleri. Kocaeli takımınııı Bursa yüzme 

nıu<ıabııkalarında iyi biı· derece al -
llla ı kuvvetli bır ihtimal dahilinde
dir. 
••• o ••••••••••• o ••••••• f 
J GUnUn Bulmacası ı 

o ••••••••••• ' 4 ••••••••• 4 

ı 2 3 4 s 6 1 a 9 10 

1 S. K. Osman 
2 H. Eray 
8 Veli Kıvandık 
4 Prens Halim 

Sıklet: Dör~ yaşındakıll!ı 56 
500 Uı·ayı <lolduranlaı a beşer 

l Rıfat Baysal 
2 lla~aıı )lutlu 
3 Niyazi Kurtay 
4 Sait Akson 
5 İsmail Küçük 
6 Nezir Temizer 
'l Mustafa Turı:ut 

Mimoza S. K. İn. Al, Dişi Appelle April 3 H. J:.jı·ar 
Yetiş S. K. İn. Yaibz Dişi Karii • Lithia :l Salih Temel 

H. HatunS. K. İn. Duru. Dişi Alinari Leydi Taır :~ P. Halim 

1\Ior kreııı 
Vi~neçürüğü ı<an 
Kırmızı beyaz 
Gümüşi mavi 

58 
l'ili,!i 
fiH,fi 
51i,5 

i\fuı;tafa 
Zekeriya 
RPşnt 
Davut 

•• 
Uçüncü koşu Saat 17 de 

Dört ve daha yukarı yaştaki saf kan Arap at ve kısı·aklara mah~u5tuı'. 
İkı-amiyesi 255 Umdu·. Birinciye 180 lira, ikine iye 55 lira, üçiiııcuye 20 liraılır. 

kilo, beş ve daha yukarı yaştakiler 58 kilo taşıyacaklardır. 1941 senesi zal'f ında ka:ı.andığı ikramiyı.:ler yE>künu :ıoo linıyı dol<luraıılnl'a 
kilo, 'iOO lirayı doldranlara yedişeı· kilo, 1000 lira ve daha fazlasını kazanmış olanlara onar kilo ilave edilir. l\tes afesi 1600 metredir. 

Bora S. K. A. Kır, At Alceylaıı Bulut 5 Mehmet Dirl'k llfovi 61 Mehmet 
.{arakuş S. K. A, Kızıl kır At Hamclanl Çetin 6 H. l\futlu Yeşil beyaı 61 Yakup 

Bozkurt S. K. A, Kızıl kır At N evvak Nure 5 Şandoı Siyah gümüşi 61 Şandor 
MihrülcarıS. H. A. Doru, At Kuruş Maneki 7 F. Atlı Kırmızı siyah 58 Davul 

Simrl S. K. A. Demiri kıı· kıs. Hamdo Ü. Sümer 5 Mehmet Kiiçük Beyaz kınııı;ı,ı !Vi,5 Ahnıeı 
Işık S. K. A, Al. At Berk ;\l Nazlı 4 N. Tt'miıeı Yeşil pembe 5G Rıdvan 

Sevim \'III S. K. A. Kızıl kır kıs. Şahan Sinni 4 İdris Maron san 51,5 Ahıhılluh 

uçer kilo, 

Dördüncü koşu (Yalova koşusu) Saat 17 ,30 da 
İki yaşında ve koşu kazanmamış yct· li saf kan İngiliz erkek ve dişi taylara mah~ustıır. 
İkramiyesi: 500 liradır. Birinciye 400 lira, ikinciye 75 lira, iiçünciiy<' 25 liradır. 

Sık !et 5H kilodu!'. llTl'safe!'i 1000 nıetı eı!İı'. 

Subaylara 29 temmuz 194 1 
salı 

Erata 3 1 temmuz 19 41 
şembe. 

fl38/7:ı3 
İBLonbul Asli71t. 1 iı•d Jiıır 1 Ji'I 

kiıııliğiııdeıı: 

Ölü Nikola vaıblcıi İııti ~a. '\nıı.ı 
ve Elt•ni vekilleri :\lisnil '!\1 isa İlııl -
sin Bt•şiktaşta Tüı-kali ı;okagıııd ı 

Yakup apartımar.ının 3 numaıas rtilıı 
mukim Ahmet oğlu Muharremle hl-

zıne aleyhine açını~ olduğu iptalı e
net ve tapu kaydının t:ı ,h hi hakkm-

=:ıcıc:ııı::=================----=============;===o=;::::::=========:::::= - ==========================================-== 
ı Kadri Yıkılmaz Yavuz S. K. I. koyu duru er. Onniks Zmıart 2 Yıkılmaz 

da açtıj!;ı davanın icra kılman muha
kemesi neticesinde sch\•e mu tc•mt 
satıı;ın muaınelesile mü~dealeylı ll1 u-

2 Yunus Ün Saron S. K. İn, Doru Di'<i Onııiks Sııra Rubiyaııt 2 Yunu::; Ün 
3 Fahri Atlı Paıdon S. K. tn. Doru, Di~i Klotkap Virjinslauırh 2 Ah<lıılluh 
4 Fehmi Sinısarnğlu Büket S. K. İ. KeRtanc Dişi Sea Serpant Chiııe>ıgiil 
5 Fikret Atlı Goııkgadın S. K. İ. Doru, Di~i \'elbisbay Arliken 

!,! Ravrum 
2 Fikı-ı•l .\ tlı 

Beşinci koşu (Handikap) 
Üç yaşıııdaki yerli yarım kan İngiliz erkek ve ıli)\i ta ylaı ıı mıılısustur. 

)for ~arı 
Visneçiirüğü 
D (iz peıııb(' 

Çividi filizi 
Srıı ı laciveı t 

İkranıiyesi 300 liı·ad ır. Birinciye 225 lira, ikinciye 55 liı a, ü~·tiııcüye 20 lira<lır. 

5G 
ii4,5 

iH,5 
51,5 
5-1,5 

l\lahmul 
Hcşat 

Ahılullah 
Bayıam 

Ahmet 

Saat 18 de 

harrem namına verilmiş cılan tapu 
~eııt>dinin iptaline ve müd,leabılı aı-

tianın davacılaı ın hi!I ei irsıyelermo 

göre intikalen namlarına kaydının 

taııhihine ve 3785 kuruş masnı ·n 
muhakeme !le davncılııı· vekilinin üc-

Solcfoıı ~11ğrı <1'6 y1dw ııclcrn rı§ağı: 
l - Serl!em ki~i (iki kı>l 1mc). 2 -

Rabıt edatı • Hıı.şin - İ:;ıarct eıhtı • 
s - Yemek. 4 - Ne!y e.lnt • irfan 
sahibi - Bit- harfin okunuşu. 6 -
Hatırlar _ Buluş. 6 Kimse • Bir 
yahudi ismi. 7 - Cezadan tt>nzlh • 
İpten yapılan ıreniıı delikli örgü - Ni
da. 8 - Harf. 9 - Su - Katilin bı· 
çağı • Kıı-nuzı. 10 - Menılııketinı1zin 

Mı•safı•si: 1400 ınetl'ecliı. 
,....__ ... :ı:c::====:ı:::::::::::===ı:::z:zmıc:ı:===-ı==ıı:::::;==::::::;::=====:=-=:::=:==:==:====::::==:=======.====='===::==.::==::=:::==::::==========================-===================:=========== 

l Prens Halim Elhan Y. K. İ. Doru dişi Alinııri Kuhinuı· !l Prens Halim 

reti vekaletine takdir edilen 2;) liı a

nın üçte iki:;iuin davacılara ve üçttı 

birinin müdtlealeyh .Muharreme aidi· 
yetine 12/5/941 tarihinde verilen 

bir semtlisi. 

Dilnkü ll•lmaeanın halledllmlı 
,ekli 

3 4 s 6 7 9 9 10 

EF• BORA 
21 ŞENAAT•S 
sEŞ•SELB - K 
cFEs•••·F -f L 
sWNE&M T•°AT'W 
, . AL 9 t Ş •NAW 
1BAB •iitRT 
aöf F A Nİ AR 
9R S KtTARA t 
1--+--~~ıı--+--ı-- ~ 

l A S t L •• 1 R l_!i 
941/317 
Fatilı Bıı-iııci S ıllı 1-fıılmlc Ha

l ı1ı liğıııclcıı: 
Hazinenin 35 Iha 28 kuruşun 1o 

5 faız Vt! et~ ıe ücreti vekalet ve ma
anfı mulıakenıenin sizden tahsiline 

daıı- 25/3/941 taı ihlntle ııçnıış oldu
gu davanın icra kılınan muhakeme· 
ıııde yukarıda adresi yazılı q numa

ralı mahalle gonderilen daHı arzu
hal nın tebliğini natık 11mühııbere 
vcnlen meşruhatta bu ntlresi beş 
ı;enl· evvel terkederek Yumınistana 
gittiğinız bildirilmi~ ve mahalli zabı. 
t aı:ınra yaptırılan tahkik:ıtta Yuna
Jııstandııki adresınizin bilinmediği 
bil<! rilmiş olduğundan dava arzuha
Iin n biı· ay mürlde.tle ilfı.ııen tebliği
ne 'l/7/911 tadhinde ınahk!!mece ka
rar verilerek rlnvanın bakılması 
20 g/941 ~aat ona bıı·akılmıştır. 

Gösterilen gün ve sııatte mahke
rnede bıla~ııle ııeya bilvekiile haı:ır 

bulunmnrlığınız takdirde gıyabınızda 
tnuhakemeyP devam olıınacui!:ım b!l. 
dırir ' 'e işbu zabtı dııvu usulünün 
141 inci maddesine tevfikan te'bliı; 
makamına kaim olmak üzere bir ay 
1nüJdetle ilan olunur. (941,lSl7) 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
8,30 P rogram, 8,a3 Müzik, 8,45 

ft al>erler, 9,00 Müzik, P,80 EVİN 
SAATİ. 

* 12,3() Program, 12;53 Oyıın hava-
lan, 12,43 Haberler, 13,(h') Şarkılar, 

1!1,30 Konuşma (Dereden - 'l"epeden) 
18,45 Orkestra. 

* 18,00 Program, 18,03 Orkııstra, 

ıı.ı.oo Şarkılar, 19.30 Haberler, 19,46 
Mıizik, 20,00 Konuşma (Yurt Rnatil, 
20,15 Şarkılar, 21,00 ıiraat Takvi· 
nı i ve Toprak Mahsulleri Borsası, 

21,10 Fa.;ıl heyeti, 21,40 l\lüz:k, 
22,30 Haberleı·, 22,45 Ajans ııpoı 

servisi, 22,55 Kapanış. 

Gaip aranıyor 
Haziran ayı içinde Gümülcü· 

ııeden muhaceretle Türkiyeye 
geldim. Karışık l ıkta Gümülcüne-
11in Ortaköyünden babam Emrul
lah oğlu Aliyi knybettim. Zanne· 
dersem Samsun tarahna gitmiş. 

Kendisini bilen ve gören varsa 
aşağtdaki adrese haber vermesi
ııj inraniyet namın.ı rica ederim. 

Sındırgı Camiikebir mahal
lesinde Emin Müldür elite 

Gümülcüneli Ali oğlu l 
Bektaş 

f .. , '' 2 Pren;; Halim Dilflviz Y. K. İ. kızıl kır dişi Roflon N'ıHliclı· a Pıı·n" Halim 
:\tavi glinıü~i 

:\lHvi günıü~i 
Mor krem 
Sıtrı kıııııızı 
Yc::ıil T>l'mbc> 

Ô) 

5!l 
fi'J 
.ıs 

Horvart 
Davut 
l\lııstnfa 
Ahmet 
Rıdvan 

3 S. K. Osman Heves Y. K. İ. Doru at Gos~:ır Lalalııııı :ı S. K. O--ıııuıı kararııı müddenleyh Ahmet oğla 

Muharreme H. U. M. K. ııunun (U7 

inci maddesine tevfikan ilanen tebli. • 

gat ifası tensip kılınmış olduğundan 

mumaileyhin ilanın erteı:i gi_iHündeıı 

itibaren kanuni müddeti zarfında 

kanuni yollara müracaat etmediği 

takdirde hükmlın katiyet kesbede· 
ceğl tebliğ makamına kaım olmak 

4 Tevfik Ali Çıııaı Delikanlı Y. K. İ. Al eık Esek" :\ono !l F. Allı 
5 H. İ. Türe (';erimaıı Y. K. İ. Doru ılisi l<'alilis ~~ Jtıclvaıı 

~ 

ikili bahis: 2 ve 4 uncü koşulardadır. 
Üçlü bahis: 3-4-5 inci koşulardadır. 

Çifte bahis: 2-3 ve 4-5 
. . 
ıncı koşular arasında yapılacaktır. 

Favorllerlmlz : 
Birinciı koşu 

dördüncü koşu 
Budak, ikinci koşu - Huma Hatun ile Roi, uçüncü koşu - Mihrican 

- Buket ile Gungadin, beşinci koşu - ilhan ile Dilarizdir. 
ile Karakuş, 

üzere ilan olunur. (938/7::ı3) 

------------------------~-------------------------------... ------------------------------------------------ ----------------------------------------

__ ., e--................................................................................ 
Marmara Gazinosu 

lstanbulun en güzel manzarasına maliktir. ................................ ................................ 
Beyazıt Marmara sinemasının üst katı . ................................................. , .... . 

Adalal', Marntal'a d•nizi, mehtap, harikultide manzara .................................. 
2000 kişilik taraçalar, kapalı şişe bira, ne/iJ soğuk yemekler 

~ .................................................... ~ 
Manifatura ve Kumaş T Üccarlarının Nazarı Dikkatine: 

SOMER BANK YERLi MALLAR PAZAR[ARI 
Müessesesi Müdüriyetinden: 

Manifatura ve kuıııaş tlict•arla ı ının ıııııe:ıseseıııizdeıı mal almak iç in müracaat tarihleri 31 Mııyıs 941 
taı !hinde hı tam bulmuş i<lı. Bu de fa görülen lüzum üzerine henüz mü rat·aat etmemiş olaıılarııı 31 temmu7. 

9-11 tarlhiııc katlaı- mıntakalarınılaki mağnzalarmııza nıi i rncaat ederek ka~·ıtlarını yaplırnıaları ilan olunur. 
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A alan ..... Eıklhisıır Müttehit 
Çlmeato Ye Sıa K reçl -.·-

~orsa harici altm fiya~ij 
t\ etadlye 25 Lira 35 .<,. 
Kaba e~,tblrllk 107 il 00 " 

Külçe altııı ırraıa& S ,, 23 •• 

Temmuz · : Pazar 

1360 H. 
Ct ma:ı:iel 

lhlr 
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1357 
Ru.nl 

Temmuz 
7 
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Sahibi: Z. T. EllÜZZiYA 

Neşriyat l\1ücHirü: C. lJıl /Jıl.V 

1 Ea,,ılılığı yer: Matbaa.i EDUZZir.-t 

İstanbul Defterdarlığından: 

T>o•un .\'o. SBV'İ 
.l/ ıılıaııııııen 

bedeli. - - - --
6102!1/21G 

3/ 6683 

51 HHl/12G 

Yıldız Polis mektebi bahçe duvarının 
enkazı. 

Büvlikılenı iskele caddesinde 35:-l No. 
lı ~vele biı· bozuk 11-yna ve bakkal 
tı·,:gatıı 

Üsküılul' ınalıııiidürlüğünı'le mevcut 
nıli,ıanıel eşya _ 

30 

10 

18,6() 

Teminatı 

3 

1 

:1/t:l!l2 Üskiiclarda Arasta sokağında 7 No. lı 4,20 l 
riiikkiında mevcut müıstıı nıel 13 parça 
kundur:ıcı alalı. 

Yuk:ı rııhı yazılı menkulat 28/7 /!J41 pnza rtesl gihıü saat 14.30 da 
Milli Enıl5.k Müdürlüğı.irıde müteşekkil Komisyonrla ayl'ı ayrı ve pııznr-

1 

lıkla satılacaktır. Fazla izahat için 1\11111 Emlak 4 üncü kalemine müra-
ı·aa t. ( 6033) 

.I". -Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 T ürk li rası 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
ZİRAİ ve TİCARİ H ER N EVİ BANKA MUAMELELERi. 

Para biriktiı·cnlere 28.800 lira ikramiye veriyoruz. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve kumbarasız tasarruf hec.ap
laı·ında ,..n az 50 ~irası buluna !ara sened~ 4 defa çekilacek kur'a 
ile aşagıJaki p!ana göre ikramiyo dağıtılacaktır: 

4 adet l,oon lirnlık 4,000 lira 1 100 adet 50 liralık 5,ı~OO lira 
,. > 600 > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
4 , 250 > 1,000 > rno > 20 > s,200 > 

40 > 100 > 4.000 > 
DİKKAT: Hesnplanndski pnralar lıir sene içinde 50 liradan 

aşağı düşmi~enlere ikramiye çıktığı tnkdirde ı;;, 20 fazl11Sile verile
cektir. K ur'alar scnC'dıı: 4 defa, 1 Eylul, 1 Birindkiinu'n, l Mart 

ve l Haziran tarihlerinde çekllercktir. 


