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M0STAKIL YEVMi 

'Nefsini yeis fle fütura teslim 

etmek z.agı/111.rın ve ahmakların 
hakkıdır. 

GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O , 
(Şerhi 2 acl aablfe•lıı:de) 

Telı. Tasviriefklr İstanbul L~-----------------_; 
1 Sovyetler Fin 

hududuna 
28 fırka 
yığdılar 

FRANSA 

.neiltere Harbiye Nazır. 
A. Eden 

İNGİLTERE 
taarruza 
geçecek 
Eden böyle 

söylüyor 
Londrn, 15 <A A ) - Dun nkşaM ınd

yoda nutuk soyl ı;ı.cn B Eden ezcumle 
{iOyle demiştir 

· Bizim ıçin hakiki harp ta:ırruza cç
tlğlmız \ C düşmana kendi toprııklnrın
d:ı hucum etuj:iınız zaman başlıyııcak
tır. Harpler bu suretle kazanılır \ e 

(Deı·11 mı so lıifc 3. sıı tıııı J de) 

AYILIYOR 
Tarihe 'SOl"Ull';. söylesin: Milletleri zafer ıarhoı eder, hezimet 

ayıltır. 1870 zaferıle ıarhoş olan Almanya, kırk ıekiz ıene sonra 
1918 hezimetile ayılabildi. 1918 zaferile aarhoı olan Fransa da' 
yirmi iki sene sonra, 1940 hezimetiyle ayılmağa baılıyor. ' 

Büyük Harbin sonunda o ne coıkunluktu; Yalnız zafer değil 
içki aarhoıluğu ~a, yirmi iki ıene, tekrar ele geçirilmiı bir hege~ 
monyanın gururıle Fransız milletini gaflet uykusu içinde sızdırdı. 
Fransanın her ıehrinde, her k(l,e bapnda bir içkili kahve açılmıflı. 
Gece gündüz, İf Natlerinde bile teqih baıına alkolik bir millet 
ko~uyordu. 

• Bu millet timdi zaler ıarhotluğundan da, ikçi sarhoıluğundan 
da ayılmağa çall§ıyor. Fransız hükümeti yüksek ve orta derecedeki 
alkollü içkileri yasak etti. Yeni Maarif Nazın genç kızlara Latince 
riyaziye veya kimya gibi derslerden evvel çocuk bakımı öğrete
cek ve çocuk sevgisi telkin edecek bir program hazırlıyor, Fransız 
kadınını ocak başına çağıran nutuklar söylüyor. Haftalık bir Fran
sız gazetesi, ilk sahifesinde çocuk arabalarını gösteren bir karika
türün alt;na f U cümleyi yazmış: «Yeni Fransanın doğması ifrin, hü
cum arabalarından evvel çocuk arabaları liz:ım.» 

Fransa ayılıyor. Fakat mahmurluk devresi uzun sürecek gibi. 
T ., Yirmi iki sene devam etmiş maddi ve manevi bir sarhoılul!un ze-
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bitlerini yirmi iki günde atmak mümkün değil. Viıinin bütü'; -niir,. 
T KOŞULARI bil maden suları da buna kafi gelmez. Barsaklardan eV\'el ruhlar) 

Programı temizlemek icap ediyor, ki bunun ilacı da maden suyu ıifelerinin 
2 nci sahifede değil, mürekkeb ıiteleriniı_ı içindedir: Matbuatın ve münevveı leria 

--------------"· rolü yine batta seliyor. ••. 



Yakup Kadrinin iddiaları hakkında 

rhan Seyfinin 
söyledikleri ... 

"Böyle bir uerin Yaıap Kadrinin imzoıı altında ner.Jil· 
rr ••İrıc bir defa, tncüme eclilm .. itt• hin clela mütecHİrİm.,, 

Konuşan : KANDEMİR 

(Yaban) davasında , hepimiz ruımı-
na saliihiyetle söz ı:ıöyt;yebileeck kim· 
lcı· var'! B unu uzun boylu düşünmek 
luzumunu duymıyorum: Hayatını, 

bir gün bile ellııdt!n bırakmadığı ter
temiz kalemine medyun olan her mü· 
tefekkir, duygulu baş, her asil şöh· 
ret .. . 

Şair. . . Hayır -oılrin soysuzlaştığı 
~c (şair) in bu derece bollaştığı gün
lerde ona artık şair demı%'e kıyamı
yorum- sndcce bWm neslin o hassas 
ince ruhlu, kamil adamı, Orhan Sey
fı (Akbaha) idarchanesindeki oda· 
sında beni kaı·şısınd:ı görünce: , 

- Yabam henüz okumağa başla • 
dım, dedi. 

Zarar yok... Okudui;"\lnuz kıs· 
mı ü stünde de konuşabiliriz. 

Şu kadar söyliycblllrim ki ilk 
sah11'eler bana pek güzel ve pek ca· 
zıp geldi. Zannıma göre Yakub Kad
rinin muvaffak eserlerinden biri ı> 
lacak. l\luharririn degcl'i meydanda. 
İleri görüş!G, orijinaldir, bizde ro • 
man tekniğini rn iyi bilenlerden hiri 
olduğuna şüphem yok. Zaten bu llev-
in üstndlarındnn sayılıı. I.isam biraz Orhan Seyfi 
eskimiş olmakla beraber hoşuma gi· 
der . Jıfuhnrrirın bir hususiyeti de söylüyor. Viyannlı bir tiıbi eserın 
dava ııdnmı oluşu•fur. Türk inkıta- tcrcumesini TI<?şretmek için muharrı
bmda Türkçülüğün dava adıdır Rlr rin ayağına lmdar gitmı~ ... 
'l urk muharriri için başka hiçbir - Şimdi daha çok müteessirim. 
muvnffakiyeti olmasa, sade bu şeref Dernek bu D.N.B. ajansının bızim il· 

kafi değil midir'! leyhimizdeki muharre! vesikaları gi. 
- Fakat (Yaban) bu dava ile na- bi bir şey. Bizim ne kolay, ne ı;abuk 

sıl telif edilebilir? yıkılncağımızı göaterl:ror. 
- Söyledim ya, eseri henüz oku- Hnyır, hnyır... Kitabı okııyaca -

vorum. Yalnız kitap hakkındaki de- ğım. Rundn bir yanlış anlama var. 
dikodulan işittim, İsmail Habibin Ba~ka türlü olamaz. 
tenkidini gördam. - Ben okudum, e:mın olunuz, c · 

- Bu tenkid hakkındaki fikriniz serin mevzuu budııt. Yakub Kadri, 
nedir? münevverlerin eserınl anlamadıkl a-

- Jıfaalcsef, lsmall Habibe hak rını söylüyor ve hep .. i içın ktiltür -
vermek icap ediyor. Eğer eser her- süz, diyor. 
kesin dediği gibi Türk köylüsilnü - Oooo... Bu doğrudur. Hepimiz 
bodgimhkln, duygusuzlukla, vatan - dl>ğil ,fakat biiyiık bir kısmımız Öy· 
sızl ıkla, ahliiksızlıkla itham ediyor- Jeyiz; kendimizi pek lyı bilmiyen, 
aa. Avrupayı her tanıyan yarım münev 

- Muharrir de zaten bunlan sak- verlerimlz .•• 
lnrnıyor. Yalnız; ben bir tezi mü -J Bakınız size pr.k küçı.ik, pek e -
d:ıfaa ediyorum, Türk münevverile hemmiyctsiz bir m1 al göstereyim: 
Türk köylüsü arasındaki uı;urumu Yakub Kadrinin bir T ürk edibi ol
g örmck istiyorum .• diyor. du6'11na şüphe var mı'! Lisanımızı, 

Orhan Seyfi, parmakları arasın - cdeblyntımızı mükemmel bilir değil 
d3ki sigara paket.ini edrlp çevire - mi? (Yaban) ın ilk sahifelerinde 
r ek cevap veriyor: şöyle bir tabir ı.,'Ozüıne ilişti: 

- Bu yine ayni şey demektir, me- « •.. bnşbnşa kalmak snatlni hnr-
scleyl cleğlştirmcz. Fakat rica ede- zıcun ile bcldiyorum.> 
r im, maksadım yanlış anla~ıJmasın; Daha dünkü eserleri dolduı-an bu 
ben demek istemiyorum ki bir ro - klişe bir defa harzıcan değil hırzı
mancı Türkı;e bir roman yazdığı za. candır. Sonra charzıcan ile bckle
nıan kahramanlarını mutlaka fazi - rim> denemez. Filan şeyi hırzıcan 
l tli insanlardan seçmeğe mecbur - rlm> denl'mez. Filin şeyi chırzıcnn 
d ur. Bilakis mütereddi tipleri, cemi- etmek .. > ılenit'. Çünkli chırzıcan et· 
yeUn tefessüh etmiş taraflarını gös mck> insanın bir şeyi nefsi ıçın mu
tcri r, içtimai bir yaraya kalemini hafız, melce, tılsım yel'lne koyması 
batınr, amma, bu nihayet bir mil- demektir. 
lctin asıl maddesini, manevi hüvl - Görüyorsunuz ya, bu pek küı;ük 
yetini topyckün ith:ım etmek değll- oeyde biyle yanılıyor. Çünkü, bilgi
d ir . Rir zümrenin, bir sınıfın, blr ce- miz kullandığımız ke1imcler, tiıbi r -
miyetin içinde ya~ıyan bazı unsur- ler hakkında bile sathidir. 
lann knraktcrleridir. Dlllmizln kelimelerini, menşeleri -
Eğer kı)·metll bir Türk muharriri ni, tarihini, edebiyatını yarım bili

bir Turk edibi, dünkü Büyük Millet riz. Türk köylüsünü nasıl bildiğimi· 
Mecli i aznııı, inkılabın dava adamı, zi, onlar hakkında bir hüküm vere
bugünkü Türk diplomatı Yakub bilmek iı;Jn, ne kadar esaslı bilgile· 
Kadri ronınnındn mutlak olarak bir rinılz olduğunu artık siz düşilııün .. . 
Türk köyünü alıyor ve Türk köylü- - Yakub Kadrinin böyle bir e -
silnü böyle anlatıyorsa... Bunu na· ser yazmasını neye hamledersiniz. 
sıl yapablllyor, bunu nasıl düşünebi- Elbette hakkımızdaki fena düşilnce-
liyor, şaşıyorum. leri değil ... 

- Çok realist olması ihtimali... - Asla... Zannetmem, Yakub 
- Hayır bu hiç realiteye uygun Kadri bir Türk edibıdir, Türk mıllc-

de •ildir. Bizde köylü mahdut bir tinin kl'ndisine ve,rdiği büyük kıy
züınreyi ı.;östcrmez. A"ıl madde, asıl met ve geniş refah içinde yaşıyor. 
Tuık mllleU odur. Faktrdir, cnhil- - O halde? 
d ir, sıhhataizdlr, birtakım içtimai - Beni ş::ıhslyata sokacaksınız .. . 
mu ibetlcre uğramıstır, fakat asıl Üstadı incitmektl'n korkarım. 
ırk, asıl cevher a in bozulmamıştır, - Söyleyiniz canım. Yakub Kad
sapasaflam duruyor. Böyle olmasa ri c-debiyat meselelerindeki tenkitlc
bu millet nasıl harbedcbıllrdı. Ken - re gücenmez. 
eh inden çok büyük kuvvetlere kar- - Öyleyse, sözlerime biraz dn şa
şı nasıl kafa tutabilir ve muzaffer ka karıştırayım: Yakub Kadri, na
olabilirdi? Esir olmak ve köle olmak sıl söyliyeyim, edebiyat işlerinde bl
l11temez, inkılaplar yapar, milli var- rnz netiimclidlr. Yani kaleminin de 
lığını nasıl kurtarabilirdi'! bir saknr tarafı vardır. Hatırlarsı· 

Yakub Kadrinin tasavvur ettiği nız ; terkipsiz ynzmağa cSelanikteki 
millet bir Çanakk ıle harbi . bir İs- yeni liııan satılıyor!> diye başladı. 
tiklal harbi yapabilir mi, buna imkan Türkçülüğe gel meden Yunaniliğe 
v.ır mı? doğru gitti. Bir zaman Hırlstiyıın 

Evr.t realiteye ,ıe uygun değildir. mistiği oldu, İncil tereümell'rine ben 
Eğer kitap bu ise, unutmayınız ki, ziyen mensureler neşretti. İlk şahe
bu ihtirazi kaydi koyuyorum, Böyle serl (Nurbaba) yı yazdığı zaman kı
b ir eserin Yakub Kadrinin mümtaz yameUer koptu; içinde bulunduğu 
imzası altında neşredilme ine bir gizli bir tarikatın esıı.rını sattı, de
defa, tercüme edilmesine bin defa eliler. Nihayet edebiyatı terkettt, di p 
mutecssirim. lomaUığa girdi , her ayak bastığı 

- Öyle amma, Ya.hanı ecnebi ta- yerde neler oldo(;"llnu gördünüz. Şlın
biler pek beğenmişler ve bu kıymette di de bu Yaban meselesi ... 
h nllz Avrupa edebiyatında da bir Orhan Seyfi bir Hihza sustu, son-
~ser çıkmadığını bizzat muharrir ra son sözünü söyledı: 

BiR FAkiR 
KIZIM J.lrKAY(;S~ 

Edebi Tefriktı No. 105 

Denizyollan kiralıya
cak fİlepi bulamadı 
Denizyolları İdaresi İskendcruna 

iııletmek üzere armatörlerden şilep 
ki ı·alıyamamıştır. Sümer ve Vatan 
şilepleri sahlple.rilc kira parası üze
rinde uyuşulamamıştır. Al'matör -
!er teknenin harp slgoı·tasıııı Deniz. 
yollarının ynptırmaaını istemişler, 
idare ise bunu kabül etmeıni~tfr. 

Bu vaziyet karşısında Dcnlzyol -
ları şilep se!erleı1ni kendi vapu rla
r llc yapmak mecburiyetinde kalmış
tır. Fakat her zaman kadrosundan 
•apur aynamıyaeağmdan bu sefer
ler gayrimuntaum ve gayr i muay
yen tarihlerde yapılacaktır. İdare 
di~r armatörlerden de vapur ki ra
lamak istemi~e de hepsinin şilep· 
Jc.r ini da ha karlı ve emniyetli olan 
Zonguldak - İstanbul kömür nnkli· 
yatında kullandıklannı görmüştür. 

--- --
Karaya oturan vapur 

ır ı yon li 
tamir edilen yollar 
Eelediye 450 bin lira sarfile bir 
kısım yolların inşaatını tamamladı 

SOO bin ~· ile de diğer bir kuım yolların 
taaıirab ihale ediliyor 

Ye • Taks· 
gazinosunda 
Fiyatların artbrıJma

aına meydan verilmedi 

Eroin kaçakçıları 
Zabıtanın eroin kaçakç1i1trı1'l 

aman vermu bir p ddc lle takip 
.. Belediye, yeni Ta~lm ~azinosunu ede rek yakaladığıra d 9 :r gn7.! te· 

luks sını! olarl\k lcsbıt ettikten son· lerin keydeUiği haberleri d ik kat 
ra içki ve yem~ fiyaUanndnki 1 • ] k z . 
yüksekliği nazarı itibara alarak ev-J vbet mcmr:udndıytlc! e 0

1 
•• ~yoruz •• de 

vclki gün Belediye reis muavini ve ' anın 11 c ı ta m>ı sayesın 
ikt1:-at müdürünü gazinoyu t.e!t.işe bu afetin kökü kazJacağma ına~: 
memur etnıişti ı·. Neticede, musiki maktayn. Zabıtamızın hu zehırt 
znmanına ilave ol~~ak vazettiği var-1 yayarak insanlann aklını aozm•
yete numaralan ır;ın fazla para a • yı istilıdaf edenlf'l'i kanur.un pen· 

Belcdiy~ bütçesinde bu sene için ı ğa fabrika yolu, (eahilden ynpıla- lındıi',"1 görülmllş~ür. Dun~ b"ÔZÖ. - çesine teslim etmekle elde edece-
ayrılan bır milyon llralık yol tah. cak yol eski yoldan daha kısa ola- nün • tutan Valı ve Beledıye Reısf ~· fl" ff 1_ t l ke· 
· · k ı ı · ' L tfl L • .>- -··• - t · 1 i l gı ıcre ı muva aııuye , men: e sısatı bı rço yo an genışletmek bir cağı için nıotörlü r.ukll vasıtalan u nınwr, ga4no mus ec:ır er e t b" ._ l kaz d • 

· et k . · . ' . . ı k ı · · ı · - k · e ırçoa unsur ar an ıra::a.K· kısmını tamır me , }enıden bır kı- bırçok bakımdan lstıfade etmlo ola • y~pı a n mu avt- eyı ı erı surcre .JÇ· 

sıın yol aı;mak suretile kullanılmış- caktır) , Suadiye iskele yolu, Topçu k! ve yemek :flyatl_arın.ın cmsa.lı.ne tır. 
tır. Bugüne kada r ihale edilen ve Atış okulu Davutpaşa iltisak yolu,

1 

nıs:bet l e muayyen Uı r nısbet dnhı lın· Fakat bu unsurların kazanılma· 
hiilcn yapılmakta ve tamir edilmek- Mczbııha .' Sllahdarağa yolu, Selli- de indirilın~><in i iste.ıni~~ir. Mü,.tccir 11, bu zehri yaymağa çaİtJAn)arın 
tc olan yollar şu şekilde tcsbit edil- miÇ<"şme ·- Maltepe as.falt tamiratı , rlı:_ hu talebı esas ıtıbanle kabul et- ortadan .kaldırılmalarına, bu z:e· 
mişUr : Boğnziçinin Anadolu sahilindeki yol l mışilr. . . _ . . biri yayarak maddi kazanç pe· 

Beşiktaş Barbaros türbesi ve et- tamiratı , Sarıyer • Kllyos l·olu. Beledıye ılc muskcır arasmdakı inde ko anlar n b .• d n k•· 
f ·' ki !hır ve tretua 1 F' 1 1 in 450 bl 1. esn.cı anl•.,•ma,•a glire kahve 40 ku- j I '· • 1

, _u yuı: e ra ınua yo r ar, a - Bu yol a r ç n ıra harcan- t ....,l b"ıc1 t d bl 1• l zanç temınıne ımkan bulunmadı-
tı'hten Edimeknpıyn kadar devam e- bi 1• 1 ruo; an ve a o a r ıl'a< nn yu. 

mıştır. 550 n ıra ık yeni bir yol k • 1 kt . ' 1 mnı katı"yetle anlamalarına bagw lı· den refüjler, (ki bu refüjler Tak- L-k . d b " 1 d 'hal dil ek an o mıyaca ıı. ... 
b" rer·j şeuc esı e ugun er e ı e e m d B d b t t f d n 

sim - Har ıyc araSl u leri gibi iı;in münakasaya konmuştur. • · - ~~· ilu a ' dzda . ı amr!. ara( ınl" a 
kurtarıldı olacaktır), Bakırköy - Tnşiskdesi B 

11 
._, 1 • d d Mısır Çarşısının planları roster en cı ı gayret ve al\!,ıye· 

i ( l e terkcd'lmi 1 u yo ann ı:um.en e şu ur: t' b k] k ·11 . 
Hl'ndı"s•-ndan yu-klndı'gWl "u··aJ ve tamir c-vvc c _ ı ş o an bu ha'Zırlandı ın, u a ı atı erıne aman ver· 

.... ' " • kö Yedikule Balıklı hnslahanesl yolu, · t k" 1 • • dar kanaviçelerle llınaııımıza gelirken! i kele odun ve mur nakliyesine . mıyen a ıp erının zerre Jia 
Çanakkale dışında karayn oturan I yarıyacak bir şekle konacaktır), Ha- Tozkoparan Aynalıçcşme yolunun ıs l\jıııır Çarşısının Belediye tarafın- d d •1 

l -ı d topçu okul 'd Unat duvarları, D2lediye binası ile dan lstimliıkine başlanmış ve mühim ge.~~e~e en eva m etmesı e 
Yunan bnndınılı Kli~·antis vapuru ıcıog un an , una gı cn ı k ) Z b •a bu :' ı H rbiyl'deki 1 edek Subay k ı Osmaniye matbaası arasındaki yııl - bir kısmının muamelesi ikmal edil • mum ~n ~ur: • a ı~m~;zın. 
evvelki aklia~ Gemı Kurtarmanm ı r i a:ı Kadıköy :Mühürda~ i;ti u ~ lnr, Acıbadem Çamlıca yolu, 1\feJ.e nıiştir. Bir kısmının isUmlakınde yoldakı vazıfesını azamı cıddıyet 
A~emda; ~hlıııtyesi tarafınd~n yür. · • dre u . '(burada görülen "eni ıı· nha caddesi iıntiılat yolu, Nişantaşı Em· Bdedi"l' ile şahıslar arasında verilen ve ihtimamla yaptınını görerek 
durülmuı1tur. Yalnız teknesmdtı 2 uvaıı " ır c- " .. 

t b~ -kl ·ı·- d bl 1 yclinın <lcvanıınn meydan vermemek liik caddesinin i n~ası. Ycşilköyde fiyat üzerinde anlaşmnzlık hasıl ol- derin bir memnuniyet hissediyor 
nıe re uyu u ıun e r yarası o • ı · . ılacnktır) Jllo . _ 1 ·b d - la · dil ı !k ı · duğundan bunun muvakkat olarak ıçın yaptır •. . ryadakı mu Gülistan, Snadetlu ve Kc 1 l'İşlın ugun< ıı iş a yeye nt ·a etmiş· ve bu r.1esaiyi takd h le karşılama· 
kapatılması için Çanakkale limanı- teaddit yollar, l\I~cıdıyek~y~ • Bü- sokakl arı, Aksarayda Koca Rnğıba~a tlr. Fukat bu mu.ırn~1l'> l'l' dr• yakın- yı bir vazife tanıyoru~ 

. tü •1 - t- ybkdere ve Snrıyc. le Yeşılkoy yol • ç<'şmesi ve Şair Fitr.et sokakları.. j da J.ıte ckUı·. Ill'ledıyı• Mısı r Çar- 7 b t b ld ki sn· 
na go ru muş ur. b' k t dah:ı kat l T"kslm Sıı~selv"ıler yolu, Bal.,rköy "ısının nıuctakhcl vm:;, .. tini tanzim .• 4:'a 1 am rın , u. yo a m e 
surette tiınılr olunacaktır. Galatada tcrs:ıneblcaddcsine açılarak Kazl ıçeşme asfalt yolunun tamiri, eden planlan hazulnıııı~tır. Yeni ısın ı u erec~. ı . ımam a. arşı a-

Gemi limanımıza gtıUriforek esaslı lannın ır n ran anması, .. .. l" • b d ht ] k l 

- _ İ . yeni yol (bu yol r kısım nakliyata Hürriyeti Ebedirrlen Kfiğıthaneye plilns göre tarıı-.ı ı:ks.'llaı· aynen bı- 1 ~amızı~ .e n m~hı~ seb~bı, bu ke· 
Gumruk ve nhısarlar tahsis edilm€'k suretile seyrüsefer fş. giden yeni yol, Çütehnvuzlnr c.ndde- rakılnı..'llk, eski ılu,·arlıırdan bir kıs- yıf verıcı zehır tıcaretıle meşgul 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti !eri clahıı iyi tanzim edilmiş olacak- sinden Sclamiç<'şmcye giden yol. mı yıkı1ne~k ve yı•ni duvarlar ynpı- olanların, durup durduğumuz 
mlisteşarı Mahmud Nedim şehrimi7.- tır), }\abntnş vapur iskı-lesi rıhtım ,Bıı yolların müı~akasnııı _ikmal edl·j lac:ık, birçok yeni ıı.en~creler de açı· ye rde başımıza muzır ve tehlikeli 
de bir ruıfta daha kalarak umumi ve kaldı•ınll, Çntalçeşme ve Edime- lince derhal f'ı:ıalıyete geçılerek şch· lıırak ışık ve hııva ıhtıya('lnrı karşı· b:r unsur türetme kte olmalandır. 
tertı.,lerine devam edecektir. k:ıpı Nalhnnrl ve Hacı F.vharl sokak- rin muhtelif semtleri halkının yol ar lnnacak, soğuk hava de110lıu ı te"h c·· k "" 0 k "f · • h' 1 re 

" m1 s· · 1 i • 1 k edil ktl m th· b. l M 1 .-un u u eyı verıcı ze ır e Türk-Alman ticaret anla .. ması !arının kaldırt anması, • ılilbdara. zulan yenne cet r lmı.ş o aca ·tır. ere r. • ar ı ır yer u ım •· •• t 1• ] 1 k dil • • b 
"" ·-·" _ ., .. 4 _ .... _ .. 11 .. • - 1 - · 1- - - - , _ _ , _ .. _ .. _ , - ·" _ , _ , _ - · - .. _ _ __ sır Çarşısının un1u111i vaziyeti ihJiıl ~up e a 0 an ar ve en erını u 

henüz meriyete girmedi A cdilemiyccci:ri iı;in LHncJe:: müdurlü· lıcaretle meşgul olan kaçakçıların 
Turk • Alman tkarct anlaşması t yarışlarının sonu ğile Belediye arasııııln bir ihtilaf ztı- 1 p e nçelerine di~-,ürenler, bayatta 

aliilmdnrlara ve gümrüklere henüz hur ctnıiyccckt ir. en büyük nimet olan akıldan 
tebliğ edilmemiştir. Bu, Alman hü- ·······~·......................................................... Dün Vali ve Belediye Rclsl Lütfl mahrum olmak uçurumuna yu· 
kümetinin henüz ar.la§mayı tasdik Pazar günü yapılacak yarışların Kırdar Mısır Çarşı ~ ı ıılanlnrını tct- varlan1yor ve bunlar akıldan 
etmemesinden ilen gel mektedir. An· kik etmi9tir . . mahrum olan kimselerin yapabi-
laşma, tasdikli nüshalnr teati <.ıdil- rogramın d. 
dikten sonra mer'iyet ıncvkiirie gire· p 1 neşre ıyoruz Bir mezarlık istimlak ediliyor leceii herşeyi ; şuursuzlujun ve 
cektir. BelP.Ctlye, Topkapı _ F lorya yolu mesuliyet hissinin ölmesi yüziin· 
Zahire Boraaııı idare heyeti At yarışların111 son hafta _koııuları da 2- Karakuı • 51 • üzel'inıieki hususi oalııı:lara nit bulu- den İnsanlıkla alakasını kesen in· 

"ld" yine Vcliefcndi çayırında onümüzdeki 3 - Vural 58 • nan 'l'opka pı mezarlığını 1stinılak et- sanın yapmaktan istinkaf etmiye-
aeçı 1 pazar gıinü saat 15 d_: ya~llacaktır. Bu 4-Tomurcuk 66 • meğe karar vt>ı"llli~t.ır. İstimlak ik·ı ceği herşeyi pervasızca yapıyor-

Zabire ve Ticaret Borsasında dün haftanın programı şoyledır: 5- Ornek 54 • mal eıli luiktcrı sorı::ı yol J.."f'nişletile- lar. Bu yüzden aileler neye uğra~ 
senelik u~umi heyet. toplantısı. ya- s·rinci kofU (Handikap) Dördüncü koşu cck ve mezarlık :bir rark haline gc- dığını bilmiyecek hJle geliyor ve 
pılmış ve ıdare heyetı scçilmlştır. 8 1 . A th·ılt>ccktir. Mezarlıkta hisscleı1 o ·ı w H I 
asli ve 7 'i.•edek aza intihap olunmn• 3 yaşında halı~.~ lruap ikrnerke~ v~ 2 yaşında yerli haliskan İngiliz tay- lanlarııı mühim bir kı:-nıile anlaşma n~ yap.acagın.ı '~~.ırıyor. c e va· 

~ a .... ~ o p mıy larına mahsustur. İkramiye 1400 lira, t ) L- h d d 
ve reisliğe Nuri Oıak getirilmiştir. disl taylarasa!m . 1600 metredir esı mesafe 1 1200 metredir. iııısıl olmuştu r. Paı kııı yııpılması j. zıye aı e oarım~nın .. u •. u .. un~.•.!-

190 Hra rnc csı · 1 _ Hummahat un 58.5 Kilo ç;n icap eden plan ihzar cılilnııştir. tıl<tan sonra fa.cıa busbutun buyu-
Rumanyaya gönderilecek yeni 1 _ s : vim ~~ K~ Jo 2 _Subutay 56 • yor v~ dediğimiz gibi muzır ve 

parti ltiftikler 2- l ıık 48 • 3- Umaçı 52 • Florya pilijı hasılahna tehlilteli bir unsur türüyor, bu 
3 - Ferhan 4 - Ayfer 50 5 " konae hadı; yu""zden k1-'-anılan haysı·yetler yı-Tiftik ve yapağı yüklemek üzere k ı>K 

Köstencedcn yeni bir şilep gelmiş - ikinci OŞU Beıiııcl ko,u Jo'lorya plaj ve gnzlnosunu kiralı- kılıvor ve hanü;nanlar sönüvor. 
tiı". Buna 2000 ton kadu mal yük- 3 yaşında yerli yarımkan lngıllz er. 3 ve daha yukan yaşta haliskıın tn- yan Mchmed Uygunun gazino ve Bütün bunlan n müsebbibi, ke-
lcnmeslne çalışılacaktır. Ağustos Si>- kek ve dişi tayl,, ı1l mahsustur. İkrami- tınız atlarına mahsustur. 3 yaşındakiler plaj hasılntına Belediye tarafından yif verici zehir ticaretidir ve bu 
rıuna kadar tanhhüt edilen 4ti00 ton yesl 470 lira, mesafesi 1800 met~lr. 53, dört yo.ş ndakiler 58, beş yıışında- haciz konmuştu. Fakat dün, plôj mü- t icareti ya!>mağa uğrapn kaçak· 
malın tamamen teslim edilme i ieap 1 _Şehnaz 59 Kılo kiler CO ktlo taşıyacaklardır. İkrami- teahhldiııin avukatı Belediyede meş-
ettlğinden hummalı bir faaliyet sar- 2- Mehlika 5

5
8
8 

•• Y~ 500 ıvadır, mcsaf<ı 2400 metrcdır gı:ı] olmuş, ihtilaflı rncscleııin sulh çılardır. 
!olunmaktadır. Fakat tiftikler ha - 3-Tasvir 1 - Dandi 60 Kilo yolile hnllini teklif rt.miştlr. İhtil"ıf Bunların kökünü kazımak milli 
zıdaııdığı halde ynpaklar lıalii nok- 4 - Ner imPn 58 • 2

- Komisarj 60 • halledilirse haciz karan geri alına- ve muka ddes b ir vazifedir. Ve 
ıi .1 . 3- Par!sta 58.5• b k b • • sandır. 1200 ton mal t cs m edı mış- ,f\ •• Ü koşu 4 _ Romanı 

52
, 5 • cnktı r. unu yapma 7a ılamız ıçın en 

Lir. Hu defa iki hin ton verilebillrse uçunc 5- Yat'"an 52 • E . - - dek" h k"" " cereni muv"ffakıyettir. • ., mınonun ı ta ta opru y 
geriye 1400 ton knlacnktır. 4 ve daha yukarı yaştaki haliskan 6- Mis 50,6 • b" dah '--l ........................... ····················· 

4 d 7 ır ay a K4l ıyor 
Manifatura çeşitleri Arap atlarına mahsus olup yaşın ~- - Tais 50 ,. 

kiler 56, beş ve daha yuka~ı y::ışt.akı: İklil bahis besfncl koşuda, çille ba- E minönü nıcydanın~a yapılmakta AÇIK MUHABERE : 
olan am<'liyenin mukavelede tayin c- ------··---Fiyat l\Iürakabe Komisyonu dün 

toplanmıştır. Manifatura ı;eşitıerin: 
den bazılarına fiyat tcsbit edilmesi 
unutuldui;"Undan fiyaUıırın ilan ı yi
ne geri kalmıştır. Komisyon bunları 
kısa bir zamanda hazırlnnıağa <;alış
maktadır. 

Batdada mal gönderiliyor 
Dün Yugoslavyaya 2000 kilo bal

mumu gönderilmiştir. Demlryolu ya
pıldıktan sonra Bağdad tilccarlan 
mal almak üzere memleketimize gel
meğe başlamışlardır. Eskiden yol ol
madığından memleketimizle alış ve
riş ynpnııynn bu tüccaıfar mühim 
miktarda mübnyaatta bulunacakları
nı soylemektedirler. DUn ilk olıırak 
Bnğdada trenle 2500 kilo dokumıı 
keten bezi sevkedilmlştlr. 

Antalya civarın
da bir otobüs 

devrildi 50 kişi 
yaralandı 

Antalya, (Hususi) - Korkuılcli 
kozasından gelmekte olnn şoför En
ver Aksunun idaresinde bulunan 13 
numaralı kamyon Yenice cıvarında 
Elmalıbdinde devrilerek dereye yu
varlanmış, şoförle içinde bulunan 
yolculardnıı 3 kadın, 5 erkek ve 1 
çocuk yaralanmıştır. Yaralılar has
tahaneye kaldırılmış ve tnhkikata 
başlanmıştır. 

- Pakat durunuz, henüz eseri ()o 

kumadım. Belki okuduktan sonra 
Yakub Kndri kadar ben de bu e.sere 
hnyran olurum. 

KANDEMi R 

te meçhul bir Turk memurunun zev
cesi olmıya tercih edilir. Bu oyununuz
da mu\affak olmak için de, bütün em
salinWn yaptığı veçhllc işe evvcllı 
kendinizi çocuklnra sevdirmekle baş
ladınız. Çünkü çocukların bir kere 
gönlünü celbetüktcn sonrn babalıırını 
elde etmenin kolay olduğunu pck!ılA 
b liyordunuz. Bu, pe keski bir oyun
dur. Sizden evvelki İngiliz murebblyc
si Mis Gladls de ayni oyunu oynnmak 
islemlştl. 

ler 58 kilo Uışıyacaklardır. I~ramlycsı his 3 ve 4 ünc[l koşularda, ü('lu ba-
500 lirıı , mesafe 3000 metredır . his de 3, 4, 5 inci koşular üzerindedir. 

1 - Yüksel 58 Kı lo Favorilerimlı.i ayrıca bildireceğiz. 
te•tllll • l l llll l 111flllllrHHltfl ....... N .. NlifHll• tt lıltltllHIHU .. UHlltllltltlltHUlllUIHtHIMHtMHttUH ... HffHıhtf't t ....... 

dilen müddetten dahn önce ikmal c-
dll mcsi Belediye tarıtfından isten -
miştir. Müteahhit de meydanın be-

lrmirdcn Bay Ali: 
c~Hıyi Parafin> . hakkında müş

külünüzü bildirmek iizerc ndrcsinizi 
ı:önderintz. 

İatanbul mebuslann1n 1 Adliyede : ton kısmın ı '22 ağustosa kadar ik • 
l mali kabul etmiştir. 'Muvakkat tah-

halkla teın•• an Denizde bı·r ceset ta köprü o ı.rü nden ıtıbarcn birkuç -----------
İ b l b 1 . dün de Üskü- .-.un taUI edilecek ve nıc~·dnnın as. Konser 
stnn u me us aıı, halk · -- ., " 

dar ve Kar!ıköy Hulkevlerinde - B faltlanııı:ığ-a başl ıııınıası iizerıne llll.l· naknköy Kıu1ay Ccmi)·cti menfa-
la temaslarda bulunmuşlardır. unun öldürülüp denize vııkkat tahta köprü tekrar işlıyceek, atine Münir Nurccldin ve nrkadaş -

Üsküdarlı bir vutnnduş ekme~c- atıldığı zannediliyor cylulün ilk hııftasınclan sonra da tah )arı kons ri 21 ağustos ça .. şamb:ı gü-
rin fenalığından ~ıkfıyet etmiş! _ s- D.ün . Floryuda yüzenler, denizde ta köprü sakülecektir. nü nkş:ınıı saat 22 de Bakırköy Hal· 
küdar kaymakamı da bunun on_u~e ycııı bır cesed görmüşler vtı zabıta· Halk pilajmdan para kevi b:ıhçesincle icrtı olunacaktır. 
geçmek için ekmekçiler şirketın~n ya haber vernıişlerdır. Cesed, san. alınmıyacak lstnnbula dönüş için cıtobiis temin 
kalkması lazımgeldiği mütaleasın a clıtllnrla gidileı't•k çıkarılmış ve bu- . . • . edilmiştiı·. 
bulunmuştur. Bu nrada Servet Deniz nun orta yaşlı bir erkeğe ait oldu- llcl~dı}~e reis ınuav~~l Lutfı Ak- ---------------
isminde diğer bir "ııt:ındaş Arasta, b"lı ,ı~ıil'ülınüştıh·. 1 soy, _uskuda ı· halk rlaJında ııar:ı a: :;••w•"'"'"'"" ... """'"u-ııı " .. " .. ""1 
Yenlı;eşıne ve Dev~ı fırın!arın~~ 'a~aya el koyan r..üddduınumilik 1 lııı~!gı .yol.unda yııp ı lan ~lk?yetlerı ~31 sene evvelTasvırıefkar~ 
sirkeL tarafından kapattı rılcl ıgını i ceseılın bazı "erlerinde ~·arn bere tetkık ctmış ve halkın hıçbıı para = . il 
' ' 1 i J " el , k • i · r.....w: ıuHtMM•..,..... ıııııu1111n1111111111ınu 11 111ım111 
di~. etmiştir. . a 

11 
ız er bulunduğunu n:ıznrrı nlınış ve vc;nıe .en ).ı. a~ınıası~ı tcmın rın • 

Usküdar iskele mcydanınclnkı ~c· cc.~:'<11 morı;a kaldırtmıştır. musteı'~ri degıştır~_ıştır. . . Munzam vergı 
natikadnn çeşmeye Elnınlı suyu -, En kuvvetll hir lhtimnle göre cc- Lutfı !'ksoy Pil\) t~ftışlerl~d? hır 16 ARu•tos 1909 
rilmesi temennisinde bııJıınuldıı: "ed sahibinin evv .. liı öldürüldüğü ve çok sıhhı tcdbi rlerııı ıttJhazı ıı;ın a-

Üsküdar balıkçıları namınn. Irf'an sonra dl'nize atıldığı sııııılmaktndır. lakadnrlarn enıirleı· vermiştir. Şchrcmaııetine aıt olan esnaf rü-
reis. balıkçı nıalzeınesinlıı lıı r ~aç Müddeiumumi muavinlerindl'n Tur Yeni halk plajları açılacak 1 sumunun bndema vergi müdurlyetın 
kişi tarafından inhisar altına/ ~n: b"llcl tahkikatı idare etnıckteılır. · .. .. 1 cc isti fos! kuı·argır olmasına. mebni 
mış olduğunu ve ~enicrd~ 17,o 11 

- • Uskudarda V I.! Floryada n~ılan sencl malıden uıbsll olunan mıktarın 
ruşn ahnıın balıkçı ipliğinın 4o ku- F hnlk plajlarının giirdüt,rii ragbet uzc- müdüriyeti mczkuı·eye teslimi ve tıı-
ruş:ı, 20 p:ırnlık iğnelerin 6. kuruşa e n e rbah çeyi Belediye t a nzi m ı ine llelecliye yeni halk plajları aç- lıakkuk eden miktarı bakayanın dn-
satıldığını ve bu suretle ihtıknr ya. e d ecek nıayı clüşürımcktedfr. Fnkat mevsim hi btlılil'ilıncs! ve buna mukabil ok-
pıldığıııdan bahsetti. Heyeti Vekile knrarlle Deniz klu- ılerledlği için yeni halk plajlarının truvn rüsumile emlfık üzerine mu· 

Halkın bu derdlcı i nıebuslarımız btinc verilen ve tanzimi klübe terke- yerleri bu ıııevsi ııııle tcsbit edilecek havvel santim edisyonel vergi!!inin 
tarnlındaıı not edilip icabın; bakı- dilen Peııcrbahçe ımhasını Belediye """ gelecek sene açılacaktır. Dolma- Şehrcmnnethıce istifası makamı sa-
lacağı bılclirildikten sonra Kndıko • Yaıınıağıı karar vermiştır. bal~~dı• de lıi r halk ıı~ijı açıl ın~k Js- darctten Şehremanctinc bildirilıniş • 
yüne gcçilnıiştir. lt•nmışse de orada lağım sularının tir. 

Burada istenilen lşlc.r nrasıııda, de geı;en sene 18 liraya sntılan ko· den ize bol miktarda akışı buna nıa· --------- ------
Kızıltopmktaki kız orta okulunun mürün bu sene ton başına 4 lira ar ni olmuştur. l""''M"""'""''""''"'w""""''-'"'"·'~ 
Modaya nakledilmesi nıeselcsi var- tarak 22 liraya ç ıktığı ve lıunun O • Kunıkapı ve Sarayburnunda halk r Vec·ızeler'ın Serhi ~ 
dır. , nüne gcçllınesi, tedrisata saat 8 den pliıj l ıırı açılmak için u•tkiklc.r ya • ğ , ~ 

Bu arada damacar.nsı ôO kuruşa 8~.nra bıışlenılnın sı VI.! Kadıköy - ).lu pılı~aktacl ı ~. . 1 :;,....,_ ... "..,"""'""" .. ,.,,.,._,,ıııı;: 
satılan Y.:vkaf sularının ucuzlatılnıı.1• hurclar yolunun yapılması istcnmıırı B ı r('ok kı mselcrın denizde yanma- Nı f . . . f."t t 
sı 500 bin lira sarfilo yapılan ve h!ı;I tir. dan yıkanmak isteyişini gözönüne a- e •ını yeıs ve u ura ••-
bi'r işe yaramıyan hal ·binasının bır Mebuslnr bugün Yalovaya gide • lan belediye deniz. banyoları vücude /im etm11k zayıflc rın v• 
t1itün deposu haline jfraf;rı, Gazhane· l'cklerdir. getirmek iç in tetkıklcre başlamıştır. ahmaklmın hakkıdır. 

dır, biribirimlzle kabil değil uyuşıının- ı tnıı ağabeyimi baştan çıkarmak is -
yız. Sonra, çocuklıırdan da hakıır:ıt~~ terken, d iğer taraftan dn Vecihi Be· 
o.yrı lınak istemiyordum. Onları şım 1 ye knrşı cilvebazlık ediyordunuz. Bu 
hakiki kardcşlerlmmiş gibi ı;evıyorum, suret.le iki ta ı ·ıf ı dıı elinizin a l tmıla 
çunkll onlardan da ı;ok muhııbbebt go- tutarak ı;onrıı' ha"lgi- i iginize gelir· 

yorum i t e ele bıınd:ın ı arel· ' .,, 
ru B ·hl şb'e mk t k ndlmi oğlunuza se onıı tercih <"imek oyunıınıı oyııu· 
t ı r. en ç ır va ı e İk yordunu b" - b k 1 kl 
se~dırmek istemedım. Zaten do tor . .z ve utuıı u urn?: ı . arı, 

Behire, bu sözler üzerine yerinden 
kalktı. Rengi kul gibi olmuştu. O kadar 
mutce irdl, o kadar nsabtleşml$li, kl 
kendini zaptcdebilmek tçııı bir elini 
koltuğa dnyadı. Nefesi Meta boğazına 
tıkanıp kalm~tı, boğuk blr se le dedi, 
ki: 

gibi ciddi bir adıımın boyle bir şey h!;•m !.:ı~nyıl _ta~rırııızdarı lıılıstı!adc 
yapmıyacağını çocuklarına mürebbiye gozilmuzun onuncle ~·apıyorduııuz. 
diye tuttuğu bir kızı zevcclık pa>:~i~c 1'~aka t Sİ7.<' \'edhi lkylt:.> karıle~iın rlc 
çıkarmıyııcağını siz benden ıyi bılırsı· kıfayet etmedi. Nıhayet benim koca· 
niz. nıı ela baştan çıkarnıai!'a kalkıştınız ve 

zavallı Behire bu sozlel"İ o kadar evvelki ak11nm kc>ncli«ile Suadiyerle 
samimiyetle, 0 kadar teessüıle soy- mahsus yalnıı kaldın z. Hatta onu 
lüyordu, ki karşısında kim olsa o - geç vakte kadar orada alıkoyarak 
nun sözlerine inanır, haline acırdı . üşüınc~lne de "('bcp oldunuz. Onun 
Fakat Nadide Hanımla SemahaUn, bugunkü ha,:;talığından da s iz JN' ul 
karn kalblcri kin ve garez hislerllel sun~iz. 

dırıp eve getiren kendisi olduğu hal
de, şimdi blliikis o biçare adamı o
rad::ı ·mahsus geç vakte kadar ah . 
koymakla itham edili~'or ve fazla ()o 

lnrak onu baştan çıkıırmak istediği 
de iddia olunuyordu. Bu kadar vlc
dansızca lsnndlara karşı ne söylr.ne
bilil'di, genç kız kendini nasıl 'mil· 
dafaa edebilirdi'! İki tarafın kuvve
tinılc de müsavat yeıktu. Behire yal
nız başınaydı, bu evde a.,.·lıklı bir 
hizmetçi mevkii ııdeydi. Ka~şısınd:ı -
kiler ise evin llanımefendileriydiler. 
Zaten onlara bu kaclnr küstahça söz 
söylemek cesaretini veren de bu 
mevklleriydi. Behire bir kaç saniye
lik dü~uııccyle va7Jyetini iyice kav
ramış oldu. Nadide Hanım ise şöyle 
dedı : 

Hayat, her gün tatlı, acı yeni 
hadiseler doğurur ve biz bu ba
disekrlc kaı·şılaşmak, bu hii.di
selerin bir kısnı'fo mücadele et
mek, lıir kısmıle uzlaşmak ve 
uyuşmak mecburiyetindeyiz. Ha
diselerle karşılaşmak, ynşıyan, ça 
lıoan, bir hedefe doğru yürüyen, 
bir gayeye vannak istiyen in -
sanların belli b~lı vazifesidir. 
Bu vazifeden Qrkcnler, yılanlar, 
sükunet ve inziva içinde yaşa -
mak istiycnler ya mücadele J...""Ud 
rctini haiz olmı~·an, mQcadeleyi 
başarmaktan iıclz olan kimseler
dir, yahut hayat mesuliyetini 
yükleneıni)•ecck vaziyette olnn 
basit knfalı insanlardır. Bunlar, 
hadiseler kar~ısında ne yapa
caklnrını şaşırnı·nk tedbir a l -
mnzlar ve işleri olurunn bıraka
rak meskenet içinde beklerler. 

- - Hanıme!endi. bana böyle şeyler 
soylemekten. hattA benim hakkımda 
bir ıın için bô)le şeyler dlişunmektcn 
izi menederim. Ben hiçbir \akıt dok

torun zevce'!i olm yı hntırım1 g t.r -
rr.cd m. Vecihi B yl<' '1 mck 1 t me-
d b clınce o be ım aUe 
do k r 

doluydu, onlar hakıkati görilp teslim nu son SÖ't)erin hr.kı;11:Jığı kanıı -
edecek halde değllıtıler. Bu defa ci n s ncla Behi~e a rt•k ııt' oy!İ\·e ( -;. ni , 
öze Semahat karış ı, o, ~u ~a gen·çı ı n ıl wukabcle edl'crğini taınamile 
kızın üstiin" atılacak gibı bır vazı- " ı rdı. H k"kaU bu k dıır tahrif <'
)et almı ı, ba rırar k dedi, ki : d k k d f 1 • k ıarm ol, l 

Y , dem k alrız ç ukl "' e· in nl 1 ı ıı k \ ı\ ı i ·• ıı ol • 
un z, k k ht d . İki k am < 1 B 

i? II i 

- Evd, küçük hnnım, işin iı;yü· 
zil boyledir, tıpkı $cmnhat~n dediği 
gilidir. Siz bu oyunlarla niha~ct <'· 
ınr ınizdC' muvaff.ık olacagınızı VE" 

d kt un c.vine haııım f' 'ldl olaı ' · 
t 1 r.aııncttiı i . F k t 

p 1 
( D 

Kafası olgun, iradesi bütiln 
olan insanlnrsa mücadele eder -
ler '>c nıücau lede muvaffak o -
luı l ı·. 



GÜNÜN ........ :=, 
t.::::::::::: AKi~l~&IJ 
~Ağustos 
I 15 Ağustos günü Alman ordut" londrayı İşgal etmiş, Jngiliz 

1 
UVveıleri perişan edilmiş, İngil
:_rc, Alman cebrutuna J>aş 
'&ıniş ve teslim olmağa, istenen 
tartları kabul etmeğe mecbur 
b?'.lrni§ olacak; Almanya harbi 
kıtırrni Alman ordusu serbest 
alınış, Alman milleti bütün Av

:Paya hakim olmuş; istediii ka
t r müstemleke sahibi olmak, is
~diği kadar refaha ermek, asır
h tca huzur içinde yaşamak İçin 

lir. kazanmış ım)'llacllls.ıı ! 
b 15 Ağustosta bütün bu işlerin 
l aşarılacağına dair ileri sürüler 
dı.anet 1 5 Ha7iranda Parisin iş
k~l edilmiş olacağına dair iter 
~ıiilen kehanetin mütemmimi 
:.~. Parise taalluk eden kehanet. 
""rıakkuk etli ve Paris 15 l Iazi
tarıda Almanlar tarafından işga' 
tddildi. Pnrisin isgaline takaddüm 
c en hadiselerin birleşerek Fran
~ııın silahı bırakmnsına ve eref 
tı kolduğu iddia edilen bir müta
c eyi imznlamasınn sebep oldıı. 
h raht 15 Ağustos gelip gec:tiğ' 
a de bunların biri de tnhakkuk 

Clıncdi. 

Acaba neden} 

ı * * • 
~enin 
~meti . 
\' E.n birinci sebebi ingiliz muka
d crnctislir. Almnnya 18 Haziran-
1.anberi, bu muka,..emeti hava ai
bhlarile kırmak için uğra!!ıyor ve r Yüzden iki taraf arasında fah ası~ denilecek derecede sık mu
harebeler vukubuluyor. Bu mu-
arcbeler, bilhassa geçen per-

t~~~e~en başlıyarak çok geni~ 
\i o.!çu almış. Almanyanın kah 
~~ Yuz, kiıh beş yüz, kah sekiz 
~}ayyarc ile İngiltereye taarruz 

b·~ıgı, fak.at ingiliz kuvvetlerinin 
~tün bu taarruzları püskürttüğü 

torülmüştür. İ§ bu kadarla kal
~1~. olsaydı vaziyet yine Alman 

l tunlüğüne deliılet ederdi. Fakat 
il ·ı· ı d &ı 12 er, her taarruz mukabilin-
. c Alman topraklarına ve Alman 

'lga)i altındaki sahalara karşı ta 
arruza . 1 •. 1 d geçmıl'! er, ~e son gun er-
i c bu taarruzları ltalyan toprak-

dtıııa da tesmil etmişlerdir. Rıı 
a lngilizlerin taarruza wukabil 

tı'ıiidafaa ve taarruzla muknbele 
tttiklerini gösteriyor. 

Ekmek Meselesi Arnavutlukta 
ITALYAYA 
KARŞI 
İSYAN 

1 ._İçtimai Bahisler~ 
Yüzme teşvik 
müsabakalan 

latcıııbul Su Sporları Aja11lrğ11& -
dcı.ı: Belediye cezaları fırınlar 

arasında taksim ediliyor (1 inci sahifeden devam) 

vuthoca be:i defa da muebbcd küreğe 
kadar gıden muhtelif hapis ceı.ıılıınna 
mahküm edilmiştir. Hakkındakı p0lls 
do yas.ı DJvuthocanın sekavet barcket
terıne kurban olanların hem mltslü
marıl;ır hem de hıristıyanlar olduğunu 
gostf'rmektedir. 

Türk Şehri 
Ne idi, ne olmahdır ? 

1 - Yü1mc t.cşvık musabakalan -
nm 4 tincil.~ 17 nğustos cumartesi 
günü saat 15.30 dn Büyiikdcrede Be
yaz: Pnrk havuzunda :ınpılacnklır. 

2 - Hakemler: Rwı Sueri, Bekir 
lia.cur, Tevfik Böke, Sıtkı Eryar, 
Hüsameddin Güreli, Nur! Bosut, Ali • 
Rız:ı Sözcralp. Fırıncllar şirketi kapatllmalldır 

rMilli hayat mütemerkiz ve keeif fehirJere dayanan bir hayat
tır.it bölümü, yeni içtimai ımıffar orada tqekkül eda. Türk «· 
miyetinin en canlı milli faaliyetini gösterebilmesi için herşeyden 
evvel kasaba tipinden muasır ,ehir tipine yükselmesi )izımdır. 
Ortaçaifehirlerimiz, kasa.baların birleımesinden doian eıki site
İeri andırır. Milli c,emiyel bu tehirler üzerine kurulamu.. Hakiki 
hayatımızı yaııyabilmek için hangi ıehir tipine auıadığlnn:u bilmeli 
yiz. Bu makalelerde eski Türk febri ve onun yıkılı~mı, bugünkü 
ıebir bubranımızı ve muhtaç oldupmuz modern ıehir Yaıaflannı 

Yukaı ıda isimleri yaulı ha.kem 
ıırkndaşlann mwı\'yen saatte havm.
da buhmmnları rica olunur. (Birinci 8ahi f~ılım <'e ı•am) 

tiyacımız olan nl!llz:cmeyi geUrtme
mizc mani oldu. Yoksa ~hir çok 
sıhhi ve çok tcnıiı. ekmeklcl'c kavu
şacak ve çocuklar trmiz sllt lçcC'ek
lerdi. Zamanın ınusnndesini bekler -
ken ekmeklcdıı temiz ve iyi çeşnide 
:>labilmesini ıııkı kontrol ve teftişle
rimizle temine çnlılm:ıktoyız.> 

Kontrol fayida Yermiyor 

Dün de yazdıl:'ımız gibi, sıkı kon-
rolün boı.uk ekmek yapılmasına ma

rı i olmasına imkan knlnıanııştır. Ne 
'<arlar kontrol edilııse c.!ılilsln, ııe 
'?liktar ve hem de her gün c-ezıı yıı
~ılırsa yazılsın, yine fırıncılara vız 

"'Clir. Çünkü verill'n cl'za yiiz.lcı ce 
rırın arnsında takısime uğramakta -
·lır. 

Set kararı 

Belediyenin bir de- cmuvakknt seh 
namında ağır cezası vardır M liker· 
rcr suç halinde bu e<'w verılır. Ma
alesef bu ccuıyı fırınlara tatbık et
mek kolny değlldır. Çunkü fırıncı 
şirkellcl'İ zaten şchıl'cleki fırınların 
uçte birini knııamışl,ır, -0 fırınların 
ahiıllerinı ıki yüzer lira aylığa bağ· 
amışlardır. Mevcut lırınlara dn set 
cezası vermek, ekmek tcdaı lkındc 
halkın biısbütun muşkulıita uğrnınn
'lına sebep olacaktır. işte hoylecc fı-

rıncı şırketleri nert•clen bakılsa halk 
için zaurlı birer tf>şckkul olmuş ve 
olmaktadırlar. 

Ne yapmak Jizım? 

Davudhoca meselesi 

Atına, 15 <AA) - Atina ajansı bll
dtriyor: 

······················· ························· 
Görülüyor ki, bnnlaıla mücadele İki ay fV-..:el Arnavutluk toprakla

için, ihtar, cezn, şiddc.!t ve bütün bun rıııda ıki Arnavut tarafından katledilen 
)ara benzer tedbirler fnide verme- Oavuthoc:ının adliyedeki dosyasından 
mckl!!dir. Çünkii fırıncı ~frketlcri bu aşağıdaki malümat çıkarılmıştır: 

tetkik edeceğiz.] 

-2- Yazan : Hilmi Ziya Olken 

İngiltere ve 
Afrikadaki 

harekat 
·························•·························· tedbirlt'rin üstünde tedbirler nlmış J - Pre"·eze cinayet mahkemesinin 

bulunu)·orlar. 36 nurrı.aralı ve 9 teşrinievvel 1919 ta- Türk şehirleri, ya bir bourg (f ç 
Bu vazi ·et karıjıı;mda }'apılacak rihli karanle_ Davuthoc~ ve su~ ortak- kale = Ahmedek, müstahkem • • .ı: • • • _ lan olan hırıstıyan Vasıl Gotzııı. müs- .. , 

ı~ Bclcdıyenın fırın ~lclmcsın_ı uz.c- !uman Malyo Osman ve hırlstiy:ın Tıı- bir saray) ve bir siteden mürek
nne almasıdır: _Şüı>hes!z. Beledıye bu kc Nilomani. müsliıman Vchıp ~ mo kepli: Ankara, Konya. K1tyscri, 
işi keııdl tcşkılatıle ynpamaz.. Pakat ıle yıne müsluman Zakir Rehap'ı uı:ım- Diyarıbekir, ilah .. gibi.. ya ekseri 
kooperntlfc havale t'lmcsl veyn bun- müden katlettiklcrlnden dolayı gıya. Anadolu kasabaları gibi yalnız 
!ara benzer bir te.<Jkıl'.i.t YllJlmnsı, ya- ben muel.ıbed kııreğe mahkılm olmus· 
hut da keııdi mllrakabesinde bir şir- !ardır. bir siteden ibarettir, yahut ta 
kete vermesi munıkünı!iır. 2 - Yarıya cinayet m;thkemeslnin 14 bir Bourg, bir esaslı siteyle ona 

Gcıçi Belediye, pek verinde ola - nııın:ıralı ve 14 teşrinısani 1919 ~ıhU mülhak birkaç kacıabadan mürek
rak modern ekmek fnb.rikaları aç - kaüra1rıle hoz<'ak?irSStkıç, ortafıle. bırlık('te 1 keptir. Bunlar Türkiyenin biribiri 

_ . . m s uman a ır e oyu \' e yınc m ıs- • 1 l 
rn~~a k:ıııır ve~·nı:ş_Ur. Fakat hr.pı - luınan ncşıt Habib beyi taammüden arkasına payıtııhtı o muş o an ~e-
nıız hıllyoruı. kı, hır çok znruretJcr oldurduklerıııdeıı dolayı 20 sene küre- hirlerdir: Bursa. Edirne, lstaıı9ul. 
b~ ~ar~rın tatbl~ın! uzun zııııı~n r:e- ğe mahkCım edilmiştir. Mevzuumuz umumiyetle olduğu 
cıkt117nış ve gceıktırcct:ktır. Bıntll'n- 3 - Prcveze mrıhkemeslnin 30 ııu- · · T .. k ·t htl h • 
aleyh, modern ekmek fuınları açı· maralı ve lO ,haziran 1921 tarihli kara- ıçın, ur - payı a arının • . ususı 
lıncıy:ı kadar Dcl <'ılı~cnııı bugünkü rılc hoca ve suç ortakları olan hırlsti- vası~~arından b~h.sctmıyecegım. 
bas it şekli kabul <'dip tatbikata geç- yan Takc Nıkomanl ıle yine hırlstiyan Turk şehırlerı ımparatoıluk ta· 
memesine sebep yoktur. Hatta mo - Kon tantın ve musliıman Malyo Busı. rafından kurulmuş, askeri ve di
dern tesısnt için çok para liız.ımdır. ! mu !uman Ahmet ~asım. müslüman ni iktidar tnrafından idare edil -
Bugünku vesait ise hiç şüpheslı. <ll- B:ılup Mehmet, musluman Hüseyin · · B d d 1 • • t _ • . . Yakup ve hırıstıyan Vasil Cuvarc kar- mıştır. un an o a}ı ımpara or 

tatbiki işi Kadı'ya 
miştı. 

havale nla-

~~• (Birinci sahifeden dcram) 
Türk şehrinin dahili miıe~scsc- 14 gunu ypaı\:ın çarpışmalar Cenubu 

!erine gelince onlan başlıca ıki- Şarki :ıhlllcrinde en şiddetli derecesi-
..• ' ni göstermiştir. Hucuma 300 den fazla 

ye ayı_rabılırız: . Alm:uı ınvarcsi iştirak etmiştir. İngl-
a) lslami kanuna (Şenal) uy: lıı. a\lcı tayyareleri bunlara karşı çık

gun olarak teessüs etmiş. asken 1 mı$lar. hcmt.'11 12 tanesiru düşürmu.ş
reısler (Sultan ve aile!!İ, fütuhata l~rdır. Bunları mudafaa için bulut ha-

. • . . . lındc yukseklen uçan Alman ııvcıları 
ve vılayetlerın ıdaresıne mernur dıkıııe uçuşla harbe girmişlerdir. tngi
olnn kumandanlar) tarafından liz mudafuasının şidcleti bu hücumlan 
kurulrnu~ ve onların halefleri ta- bırçok dcla ııu kurtmuştür Mudafaa-

f d~ 'd d'I • lan asıl dan sıyrıhn Alman bombardıman tay-
ra ın an ı are e ı mış o yareleri llmarıll'trd:ıkl gemılC!J'ın direlt-
ııite. ıerınc surtunurccsinc dıkıne hfieum-

b) Saltanatın muvafakatile larda bulunmuşlardrr. Aynca <Baraj) 
kendi Patrikhanelerınin dini oto- mudafaa balontanna da hucuml:ırda 

bulunarak baz..ılarını duşurmüşlerdır. 
ntesi altında, ve mahalli değilse Afrikada 
de, hiç olmana beledi ve kanuni 
muhtariyetleri olan cemaatler ta
rafından ıdare edilen hırıstiyan 
veya Yahudi müesseseleri. 

germe ııaz.uan nısbct kab~ıl ctmıye- şı şakaveı hareketinde bulundukların- luk feyiz ve inkişaf ettiği müddet
cek kadar az parayla tt'!mın edılebı- darı ve yasak sil~hlar t.ıısıdıklarındnn çe tekamül etmi~Jerdir. Avruoa
lir. dolayı gıyaben 17 seneye mahkum edıt- daki Municipium ve Conmune·ıe-

========================= mışlcrdır. b (G 'ld h ·ı·h) re enzer uı e, anse. ı a .. 
4 - Preveze cinayet mahkemesinin 1 

Sıte askeri ıeısler tarnf ından 
tesis edilmişti. Bir reis tarafından 
kurulan ve umumun menfaatine 
vakfedilmi~ olan müesseselere 
imaret (Civit;ıs) denıyordu. 1 -
maretlerin idaresi. taksimatı ve. 
devamı bu müessesey; m&vkuf 
olan arazi ve binaların (Akar) i
radı temin edilmi~ti. Civitas' ın i
daresi muessisin haleflerine ait 
olup bunlara Mütevelli deniyor
du. Mütevdli. müe.,<ıe enin ne 
maliki. ne mutasarrıfıydı; fakat 
yalnızca gördüğü hizmete karşı
lık muayyen bir maa' alıyordu. 

Kahıre; Somalide 1ngıliz - İtalyan 
ı;arp şmasını _yakın gorrnekte ve İngi
lız ırn~etlcrının zayıf olınalan yuı:un· 
den İtalyanların ,\iolaylıkla Kıul deniz: 
sahilıııe çıltabıleccklcı:ıni mıimkun 
gormektrdır. 

italyan tebliği Milli Şefin se·tahatinden intıbalar ı 4 kanunuevvel 1921 tarihli knrarıle bir şehir teşekkülüne rast ıyama-
hoca. şantaj yaptığından dolayı dort yız. Ancak Selçukilerin inkırazı 
scııe hapıe mahküm olmuştur. zamanında ve Osmanlı lmpara -

lnönünün köylülerle 
hashıhalleri 

5 - Yanya mahkemesinin 14 ııuma· torluğunun kat'i te~ekkülünden 
ı alı ve 1923 tarıhli kararile hoca. &ut evvel böyle bir teşekkülün izleri 
ortaktan hırlstiyar1 Platsika ve hıris-
tıyan Take Zoga ile birlıkte katil teşeb- görülüyor. Bu zamanda, bazan 
büsilndcn dolayı gıyaben ıa seneyi' cAhi:t denilen zanaatkar ve k~ • 
mahkOm olmuşlardır. Bir müddet ı;on. cük tüccar tarikatleri tnrnlından 

(1 inci sahifeden devam) 
şık5)·etli bir eda ile bizı takıp cunek 
tcdir. 

Uzakta bır nokta halındc bır karaltı 
ve hareket eden dıger bır kaırıltılar 
~ozukmektedir YaklaştJkça. bunların 
bır c:adırla. etrafını saran koyluler ol· 
dugunu gorduk 

Mılll Setin otomobılı duruyor ve 
kendileri aşıığı nıyorlar, Alkışlar a· 
rasıııcla: 

Sata geldın. 
Dıye ba:ıraıı koylulcr, onrı bıra1 ela· 

ha yakın bıılunııbılmek emelılc biı lıır· 
!erini ltlyorlıır 

1nonU. kendılerı ıçlıı hazırlııııan ca· 
dıra glrıyorlar Çadırın oruırında bır 

masa ve ilz.erlııde 5erbet, .ım ve ayr"n 
, .-.ıntlcn "ar. 

- Gclınız. dah:ı <:ok yer var 
Bır bardak su ıçıyorlar ve Sıvas va. 

ısıne: 

- Efendım. şımdi hasad mev~mı· 
dır Ka~nılar her sene bu me\sımde 
yolları bozarl<ır. toz ondandır diyor ve 
ılavc cdıyor Tek ckın bol olsun da 
yollar bozulsun. 

Mıllt Şefı yakından glirmek kin ka
labalığı -yarmak istfyen köylü. hlllA 
raaliyeucdir. Halbukı. MılU Scfın hu
susi treni, Sıvas ıstıkametinde yol al
mağa bile ba,ladı 

ra tutulan şaki Zoga idam edılmişlır. f 
6 - Yarıya mahkemesinin 9 numaralı idare edilen şehirlere ıesadü e -

ve 6 mayıs 1925 tıırihli kararilc hoca diyoruz.. Arap seyyahı ibni Batu
suç ortağı Hırısto Sula ile birlikte te bize. bu şehirlerin örl ve adatı 
şantaj, adam kaldırma ve ynsnk sı- hakkında çok şayanı di!Ckat ma
lüh taşıma maddelerinden gıyaben fumat veriyor. Bunlardıın biri o
m:ıhkunı olmuştur. lan Ankara. Birinci Murat tara -

7 - Yarıya mahkemesinin 23 numıı· 
ralı ve 8 te~rtnfevvel 1925 tarıhlı kıı- fından zeptedilmişti. Osmanlı lm-
rarile hoca suç ortağl hır!stiyan Take paratorluğuııda hu idari ve <ıınni 

................................................ Nikomani ile birlikte şaluıvet madcle· teşkilat, devletin hükmü altına 

I•NGJ.LTERE :~7:.~~ gıyaben ıdama mahkiım celil· girdi. Halbuki Avrupada Roma· 

.Bütün bu mıılümattan anlaşıldığı nın sukutundan ııonra İmpıırator-

ERTUCRUL ŞEVKET 

taarruza 
geçecek 

vcchile hoca, ne kurbanları ne de suc luk yalnı.ı: ismen devam ellı ve 
ortakları bakımından hıristiyaıılarlo muhtar şehirlerin inkişafına miıni 
mil lumanlıır arasında fark ı:ozt"tmc-
mckte ıdf. olamadı. 

İngiliz mebusları 
Bizde şehir. hukuki ( Ka'Zilİ), 

idari ve beledi iktıdarı temsil e
den Kadı tarafından ıdare edili -

Bır imaret müessesesi. şu un -
surları ihtiva ediyordu; 

1 - Cami: Müslüman ceıua
arınin dini. sıyasi merkezidir. Ay
rı,ı zamanda umumi tedrisat nıa
hııllıydı. Toplanma günü (Cuma) 
orada hutbeler, nutuklar ve diğer 
gurıler umumi dersler verilir. 

2 - Medrese: ilk medrese lz
nıkte Süleyman Paşa tarafından 
kurulmu tu. Fatih Sultan Meh -
met lstanbulda ~Sahnı seman> 

iulyan umumi karorgllhının 67 nu
maralı tebligınde şöyle denilmektedir: 

İngiliz. Sornafüindeki harekat ha\·a 
kuvvetlerinin müessir bir surette i,.cti
rak ettiği çetin muhanbcler arasında 
tam bir inkışa[ halindedir. 

Ekirler alınmış, silahlar z.aptedllm~
tir. 
Mwran istilası olmıyacak mı? 
On gun evvel itıılyanların sabah ak

şam Mısıra saldırması beklenirken bu
gun Llbya hududunda tam bir se5Ullk 
vardır. İtalyanın Mısın isW teşebbü
ru dnrmuş gıbldır, sebebi de İngiliz 
t.'lyyareeılığiııiıı ku\-v ellenmesi. ve Al
manlarla İtalyanlara '\erdirdiği zayiat
tır. Her çarpışmada İtalyan filosu 
d gitgide lWllm:ıktadır. 

Dobel Kenyada mıntakasındaki kııyu. 
lar civanna göııdcrllcn bir İngillı: ke
şi! kolu. şiddctli mitralyöz ateşine ma
ruz kalmış, şark 'e garp tepelerinde 
mevtl ıılmı:ı olnn İtnly:ın lmvvcUerıle 
tarpı;mıştır. Dobel, Kenya h·~'•ıduna 

50 kilometre mcsrıfedcdir. 
lht1'U11Utt1ıtttlHlllllUHHNUIHllUUllHIUltttllUUlltllllll 

Üç isveç vapuru 
batırlldı * * * ~n bir harp - Demınkı koyluler pancardan bah

<'lliler. Bu mesele ncdır? dıye soru
yorlar. Ekıııler dursun. pancar toplan . 
ın dcnmış. 

( 1 inci sahifeden devam) 
bızım yapmak istedıılımız. de budur Avrupayı aç bı- yordu. Fakat şehir onun vasıtasi- ve Kanuni c.Siıleymaniye:t med- Stokholm, 15 (A.A.) - Gothcmbourg. 

Alman propagandası harbin I9i0 ya- le asıl askeri iktidara, yani Sul- reselerini kurdular. Her talebe dan alınan haberlere glire Varria -13~ 
b' lngiltereııin harbi uzatmasını. 
~r ~uvnffakıyet şeklinde kaydet-
11.enın cbebi, bu amilin ona ge
t ış fırsatlar temin etmesidir. Bir 
ltaraftan Avrupa önümüzdeki 

Sıvas valisi meseleyı ızah cdıyor· 
Eğer pancar bu mevsimde toplanacak 
ılursa, kalite ıt!barllc daha iyidır ve 
kılo acırlıgı rnzla olacajiından koylü
ıerin daha çok kazanmaları mümkun 
')!abflir. 

zında nıhayet bulacağını ılAn elmı$tl. rakmak İÇİP takrir tan'a tabidi. (0 . ) . . b. d ııon- \C Cantoıı 14306 ton- adındakı 
Bız başka türlu düşuauyoruı.. Bıze co- anı~m~nt !çın ayrı ır. 0 ~ İsı.:eç gcmıleri dün batırılmıştır. Bım-
re. lngıliz ımparatol'luğunun l>utün im al o 1 Şehir Naip'ler tarahndan idare vardı. Muderrısler ve muavınlerı !ardan birincisi Manş denizinde tay-
kuvvetini ortaya koyacağı hakıkı hıırp z IY r ar edilen nahiye'lere, ve nahiycle~ (Dersiam) orada islam ilmini ta- yareler tarafıııdan atıı:ın oombaıarıa, 
ancak başlamıştır. l..oııdra, 15 (A.A.) - I.ef ajansı de imam'lar tarafından idare edi- lım ediyorlardı. dığerı de İrlanda denizinde torpillen-

~~tl bir sefalet ve felaket mev~i
t 

1 
e karşıla mak lizere iken diğer 

Mod h ı d·~ k ki b ld ll ·ı I d · 3 ş· h ,-..._ ı~' d mck surelile balırılmıstır. • ern arp er unya ayna arına ı ırıyor: len maha e ere ayrı ıyor u. Is - - ıfa ane: \..r.!man nar an wurcttebfttlorından bir klsmı kurta-
malıkıyclı ıstılzam eder \C bu malikı· 1 (B ld ) d 1 S l k 1 " u 

Kiiylüler çok hcşuştıır. M ılli Şefe 
bakıp bakıp dua ediyorlar Bır devlet 
')etinin gnrillrnf'mış bır h'vazııla ara
larında !Julıınma•ı, onlarla meşgul ol
ııası, kendilerine lıayrcıle karışık bır 
'tlcmnunlyct veriyor. 

yet ıçın de ilk esas amıl dcııız. kudre- Hoover tarafından teşkil !.'dilen lro tanbulda, e!li\!I ı site e e en evvel Gnznevi er, e çu i er ve rılmıştır 25 kişinin tele! olmuş olm.:ı-
tıdir Deniz ku\'vetının menzil ve şu nıltt' vnsıtasile Avrupaya yiyN't'k maada üç belde d~ha vardı: E - Hhanilerin büyük cDarü şifa~ la- s:ından korkulm:ıktndır. 

araftan l ·ı b"' .. . to l k ngı tere ulun ımpnra-
c rlu kaynaklarını azami dere
k Cc c seferher etmek, Amerika 

mulu itıbarıle tahdıt e<lılmış ol:ın kara gon<lerılmesi tasavvuru parlamento yüp, Galata, Üsküdar. Bundan rı \'ardı. Bunlara meıbut hastaha- Stokholm, 15 <A.AJ - Klcl ko)-unda 
ku11vetınden d:-ıh:ı miıhım ııldıııtu sabıt ınnhfıllcrınde ehemmiyetle nıevzuu d 1 • d d iti 2111 tonluk İsvt.>ç Mongolıa vapuru bır 
olmuştur Ve d:ııma sabıt olac:ıktır Al. lı:ıhsolmııktadır. l!utleı· tnrnfıııdan dolayı lstanbula eskiden cDt·rsa- ne ve tıp me resc erı e var 1 infiliı.k nctlcesiııdc batmıştır. ~lüret-
mıınlar tıunu pek lyı tıılıyorlar. fakat I da oğleden sonra yapılan beyanatta adet ve biladı selase> derlerdi. Rımaristan, Maristan, Şifahane, tclıntı kurtarılmıştır. 

n?Ynaklarının veriminden en ge
§i~d ölçüde. istifode ederek harbi 
ta etlcndırecek ve asıl mühimmi 
arru~a geçec,ektir. 

l::dlngiltere Harbiye Nazırı Mistr 
fa el n dünkü nutkunda herşeyden 

la bu k . . 
11 l no taya ışaret ctmış ve 
~:J1 t· kiki h nbin, lngiliz taarru
b' e a lj\a,.ağını sövlemekle har
)~~ «<-ei saEhalan aydın-

ını tır. 

isr~ulasa 15 Ağustos 1ngiltcreyi 
,, .. 

1 a Ve Londrnyı i~~al edilmiş 
.,orC'<:C'Ü. i ·ı. k . . t bıne ngı ız mu nvemetının 
aıırruz· b' h. 1 k İtık· 1 ır ına ıyet a ma üzere 

lı ıs.ıf ettiğine şahit olmakta ve 
ı~u da ağustosa nit kehanetin if
cısını tebarüz ettirmektedir. 

Günün adamı: ························ .... 
Mister Eden 

Otomobiller tekrar hareket ediyor. 
Milli Şefin sıhh:ıt \'C afıyetlerı ic;ın 
kesilen kurbanlar, tarl:ılıırın k!.'narla
rıııda yatmaktadırlar. 

Yüklü kağnıların dağlarda akisler 
vapan göııul okşayıcı sesleri arasında 

Yıldızeline giriyoruz:. Kasaba baştan 
;ış.:ı donanmıştır. İstasyonu büyük bir 

kalkbalık doldurmuş. Kendilcrıni Sı· 
':ıstıı karşılıımak için beklcm,.ğe tıı
hammül edemiyen blr('Ok Sıvaslılıır 
Kamyoıılıır \ e otomobillerle Yıldızet-;': 
ne kad:ır gelmişler. Mılll Şef. kendile
rini beklıycn hu ust trı~ııtcrlnin öniındc 
duruyorlar. Etrııflarını omuz omuza 
sarmış olan bO.yuk bir lııılk kutlesl, 
Tıirkiye bütilnliıgunün bir timsali hn
linrledlr. Gerilerde kalmıs bir ki.ıylü, 
Milli Şefi daha yakından gorcbilmek 
emelile knlııualığı yarmak ve ona yak
lasmak istiyor. 

Milli Şef, bir köyluy,..: 
- Yollarınız çok tozlu diyor. 
O: ' 

(r-- Hikaye 

bu ınuşkilUıtı havalarn tıakım olmak· lngıliz lıükünıetiniıı bu hususta A- Bu dört site mühtedilerden mü - Darü şifa, ilah .. isimlerile tanılır. 
ta iktiham edeceklerını umııJ e<lıyor· ıncrika hukümctinden lıir tebligat rekkep hassa ordusu (Yeniçeri) 4 - Aşhane: imaretin memur-: 
!ardı. 1 d - b'ldi ·ıd·k 1 .. t hd 1 • talebeler 

Al d k h. bl h k n ma ıgı ı rı ı ten sonnı, akşam savesinde Sultanın müstahkem arı ve mus a em en, • 
manya a. a ır r ava uvvetı· 1 b" .• rı·ı J 'h • ı h .. 

nın dcnız kuv\ ctı olmadan da z.aferı ıs- uzcı ulun pn 1 !.'re mensup 130 sarayının ( T opkapı) mutlak ha- m ııyet yenı ge en ve enuz yer-
llhsal edebılccck bır \'asıla oldu~unda parlamento izas_ı anıla_nrı_da bir top- kimiyeti altında bulunuyordu. leşmemiş olan fıkara için mccca· 
ısrar eden kımselcr me\•euttur. Fakat lnııtı yaparak bır takrır ımz.a etmiş- ni ve umumi yemekhanelerdir. 
denız kuvveti hava kuv\•etınc <:ok faık- ll'rdır. Bu takrırdc lıiikümcttcn Av. Şehrin loncalarının bir dııimi 5 _ Tnbhane: Muhacirlerin 
tır işte biz.im vazıyl'limiz işte zafer rupaya ait yiyecek ı<cvkiyatına ili - meclisi, ve bir de muhtelif zann· 1 · · kndar oturması t.-in 
lalihlnın daha ziyade bızde olmıısı se· şilmemesi hakkıııdn ~'fıpılncak bütün atlara mensup aza tarafından in- yet eşıncıye .,. 
beplcrınden biri ve \'unnıık sırası bize tekliflerin l'eddedilnı~si i tcnmekte _ 'h d'I kk • ve fakir seyyahlar için meccani 
gciıncc Hitlerln bcşinC'ı kolu nerede dir. tı apl': ı end mHuva at ve umk umd~ oteldir. 
olacak? llıtler, Polonyada, Ceko .. lov:ık- mec ısı var ı. er zannatın en ı 6 K . aray· A b l 

d • D k Nihayet parlamento mahfilleri N" • 1• ..d .... (M"t 1 - enamı · ra a nr 
Ya n, Norv-tc, animar ada, Ho- azır ı ma ı mu uru u eve - B'lh b ~, bizzat Hillerin İnrrillz ablukasından . ' • • . .. irin meccani gar. ı assa üyük 
landada, Belçıkada, Fransa \'C Avus- .... ] ) (K h d ) .., 
turyada bulduğu dostları nerede bula- mütecssiı· olmadığını söyliJı•rek ö - ı • sı.naı reı~ı et u .~. • ve 1 yollar üzerinde kain olan şehir -
caktıı? Bır müddet için ı.aptettığı vuııdugunıi, buna lıiııacn ihtiyarı o- muhtelıf yardımcıları ( Y ıgıtba~ı) lerde kurulurdu. 
rııeınll \ t•tler, tıpkı ellcrlııde silfih ölu- lıı'ıı yiy~.~c~ .m~?<l".!~c~·ıııi tcdarık c -ı ~a.rdı. Lonca reisi şeyh .v.eya Pir 7 _ Kütüphane: Talebenin ve 
ier nıasındaıı knlkan lıayııller gıbi kal- dı hılcccgıııı ıleı ı ıı.m nıcktedıı ler. ıdı · ve bu :zat lonca te!lkılatı tara-! n istifades· kt 
kacıık, aleyhine Jöncccklcl'clir.> • umumu ıne açı ır. 

F.d b d 
. . 1 fından intihap edilmekte olup 1 8 - Tekke ve hankah· Tari _ 

· en uıı arı wnra lngıltcrenın nı!i- pek zıyade tesrı edılmlş ve mayıs ayın- · d k d' h d . · 
dafıı:ı hazırlıklarından bah~cderek de- danbcrı 500 uin kişi daha yctiştiril- aynı zam.an. a en 1 _sa asın . a katlerın rncrkeri ve İslami kültü-
miştir ki: ınlştır. İnsan \'e malzeme ltibarılc oları Sultanın ıktıdarını leşkıl ederdı. rün esaslı kaynaklarından biriydi. 

Ordu mevcudunun :ırıtırılması işi ıhtıyatımız her gun artmaktadır. Bütiin bu müesseselerde kanunun 9 _ imalathaneler : Maden, 

mensucat, ilah •. tezgahları. 

Bir San'at Sırrı Mahmut 
1 O - Pazarlar ve kapalı çar-

Yesari ===::"'"'• şılar (Arasta): Siteyi iskan ve 
J loncaları takviye etmek için bun-

Dün hlr nutuk R c A ld · · d' t · 1 d d ı la · · t 1 rdı Pazarlar '"il 
8 
•• 11 k h bin essam an rın scrg e lcshır ettı- 1 ır c mıyen er en eğlldim; fakat, bu _ Hakikat bu! l _ Biraz bekle. dedi. Şimdi, iki mo- r en ıyı vaSl a a · ' "' 
O) yere ar fi son iki tablosunu gorcnler de, gör-

1 
derece mU\·aflak olacağını, pek de um- del gelecek, sana gostcrırim. Ü tü açık tek bir yol olur: yahut 

alncal;"l istikameti miycnler de, methede ede blUremiyor-lmamı•tım. Çünk{i, muvnffakı"etı'n bu - Sen, benimle alay ediyorsun. k' od ı k l le bb I - -ı- b. · ~ ., Çok geçmedi, atolyeye ı ı m e ka- emer er ve u e er ortu u ırı-
ıınlatan Mister E- lardı:Şah 

1 
derecesi, zamanıı bağlı bir lşti, O. daha so-; Hayır .• alay etm!{oruIIl; Şimdd i, ne dırı geldi. fkısinın de yüzleri güzel, birini knıeden birçok yollardan 

den İngı1tere har - CS!.'r genç sayılırdı. Genç yaşta, olgun eser y e cm ın:ınmıyaca sın, ınaıı ıramı- alımlı değildı, fakat \"ucutleri kusur- 1 1 d 
biy~ nazın 1ı D - Şcdovr, monşcr! verebilmesi .prekos• bir istidat sayı- yacağım . Boş bir ı:Onüncle ııtolycme suza yakın sayılabilecek kadar endam- ibaret muazzam bina ar 

0 
ur u. 

h 
_ 

1
< 1:·

1 
a - •G!ınahkllr kadınlar cchenııcmi- lırdı gel, sana, bu sırrın anahtarını göstere- lıydı. Eski Türk şehirlerinde bu tarzda 

n oncc ngı tere bir hArikoı , . . yirıı h . . l huriciyc nazırıydı · Sergıde, talılol:ırn uakmııktan, kendi- ' Ressam. o gün, çalışacağı tabloya arastalar en mü im yerı ışga e -

1987 
d d v • - Evet, ız.tırap çeken kadınların mi alamıyordum .Gunahk:'lr kadınlar Boşuna g~miş, boşuna geçen ve bu baslamndan ev\·cl, modelleri, dolabın 

e ogdu- yiizlerindeki ııcı lı.leri, haklk:ıtl"n üst:ı- celienneıni. ııdeki kadınların sızlanır gidi5le pek tabii olarak boşuna geçe- ünune çağırdı: derdi. 
ğıına göre henüz dane bir kudretle tesbit cdllmi:ı.. gibi b:ıkışl:ırı, kıvranısları, meşhur cek olan bir ömrün dolu r,ilıı!i olur _Şu iskarpinleri giyin, 11 - Kapan ve han: Bunlar 
kırk dört yaşında- - Can Arın sanatklır olduğu mu- ·Danteııin saııdnlı• ndan pek de aş:ığı rnu? Ertesi gun, atölyeye damladım. Modeller, dolaptan iskarpinleri aldı- büyük ticari sevkiyat için depo 
dır. Tahsilini Oks hakkak. Fakat, bu ıki eserile, yüksek kalmıyordu. Ağızdan ngız.a dolasan de- Can Ar, beni sevinçle knr§ıladı: lar, dencdılcr. veya Hali vazifesini görürdü: Un-

Ce"<'n B !ordda yapmı• ve bir sanatk5.r olduğunu isp:ıt etti. dfkodulara lnanmı•tım: Bwıda, bir - Bugün gelijin iyi oldu. Çalışa- Ressam soruyordu: wk l ~ Ü Mk .. o od il rl V caktım kapanı, yag apanı, i ah .. gibi. 
ihtiyat Yu Harpte harbe iştirakle - m c c nereden bulmu ? ·Sanat .sırrı. \'nrdı. · - Ayagına tamam geldi mi? 
.\vaın ~'Uzba~sı olmuştu. 1923 de - Maharet, modellerde değil, sanat- Can Ara. bir gün yolda rasladım. İnsanın, blrşcyc mcı-ıık sardı~- - Evet. 12 - Su tevziatına ait bina -
ter Ed Kamarasına nz.a seçilen mis- ~arın :fırçasında. ModeJlcr, birer kuk- Tebrik ettikten ı;onrıı, merakımı yene- manlar, ne tuhaftır, iltifatlar, ikram- - Öyleyse çıkar onu. Daha küçüfil- lar: Bentler, tonozlar, çeşmeler, 
lığın en 1024 de Dablliye Müsteşar- adır. medim, muvnffakıyetinin sırrını sor- lar canımı Slkıyor. nil giy. sarnıçlar, sebiller, şadırvanlar. 
Ga 

1 
a, daha sonra Hariciye 1ı1üste- .- Evet, modeller kuklııdırlar amma, dum: O, benim, sabırsızlandığımı anladı: Ve iki modcl. ayaklarına zorla ge-

r ıf:ınn gel' ·ı . 
192 

yıne bir pnrça olsun, hayatiyet göstc- 1 S . Faka - Yalnız, darılmıyaeaksın, s:ııı:ı. bu çlrdiklcri uzun topuklu iskarpinler 13 - Umumi hamamlar: Si -
l'arak İnsnı ırı mış, 6 dan başlı- rebilmelldirlcr Artistin hayalinden bu - enın sanalına inanıyorum. t, •Sanat sırrı bir şarUa i! ed üı.erlndc, şoyle bir doğruldular. Yurü- lenin en çok ve en mühim mües-
:auJ>stin Ch~~~e~~:~~~;~e ~::tp~i~~~~ detırece hk:ıkikt: yahut hakbikllııte:! y~aslkın ~~ı~~~ m~7~~e:~c~e =!~~- ~~ ğlmB. • nı şa. ece. mek istediler. İkisi de sallandı. tutuna- seselerinden biriydi. 

nıış v l!l.. ö ız rap e spresyonu geçse e, ırç - k gü 1 bl bul y 1 t'st u söz, 0 gün, adeta namusuma do- eak yer aradılnr. 
lıfi'ına ~- u4 de Mührühas Nazır- le, bukadar kuvvetle tesblt etmesine <:O zc r uş. anız, bu ar 1 

- kundu: Du. bir azaptı Biri, bir çığlık kopar- 14 - Meydanlar ve bayram 
l'tıda .. nbılın olunmuştu. Onun bu sı- imkfin yoktur. Bunda, bir sanat 'Sırrı !eri, 1!er.eden, nasıl buldun?. . dı; obürüntiıı gozlcrınden ya~lar gcldi. yerleri: ki kahveler bunların et -
t " çok ın 1 Jd t Ncş elıydl Muvııffakı t hretin - Ben, sır saklamaz olur muyum? RA~~m bnğırdı: 
ercyt ?ı eşgu o uğu iv ngil- var. . · ye ın. şo Omuzumu okşıyarak gulumsedl: ""~ rnfında kurulurdu. 

<?tıneı:u Ill~eUcr Cemiyetinde' temsil - Bu da, pek yabana atılacak bir v~r~ığl bir hakla, kendine iilvenerck, - Efer, sen, sır saklıyacak olur.sarı, - Yüı Oyunuz! 15 M kk. h 
lici o .T Mıstcr Eden daha sonra Ha :fikir değil. İnsan, bu iki tabloya bakar- guluyordu: . sermayenden kaybedersin. Kadınlar, adım atamıyorlardı. Yüz.le- - uva ıt ane ve rasnt-
1n.Jı ~nzırlıihna tayin olunmu• ve ken, içinde, bir cı.a, bir ıızap duyuyor. - Modellerim, artist del!ıl! rl, fşkeııcr.ye konulmuş in anların uz- hane: İstanbulda ilk defa Fatih 

b• lz İt 
1 

" B d b. t 1 . - Şakayı bırak Can Ar. artist gibi değil, ·Ruhiyat- vl, ruhi ihtilaçlarile takallus edi··cr- S 1 M h t, T'· '-" t d 
he ha •• a yan aıılaşm:ı.Sl iizeri - un a ır sana sırrı omasına ınan- . • çılar• gibi konuşuyordu. Beni mat et- miş1ı. • • u ton e me urı.::ıs an an gc-
lııı t ricıredcn çekilmeğe mecbur kal mak llizım. - Vallahı ~ka değil. ml~i. Fak~ \ o gün, bol ııheııktı: ncssam. bana: len Takiyüddin rasıdın tetJ..;katı 
~~~ A ! ~an ıtr, ar~ad~şımdı. Onun muvaf- Yin~ ~~11~~- artist ruhlu kadınlar. - Beni, ele versen de f!hemmiycti - Dikk:ıt ediyor musun? eledi. için bir rnsathane yaptırmıştı. 

lıl' d , vrupanın büyük bir har a ye ne sev nd m ve merak ettim, . ,>ok. Fırçama güvenebilıyorum! Onun o h 16 - Meşrut evler adile ta-
e· rğru sürnUe yürOd" • . ü - sergiye gittim. Söylenenlere hak ver- - ~ayır! Artistlık, :ırti t ruhluluğu Ve beni. atölyenin solundaki ~olaba edlyordumr~=ı;~a~ı~~e~. Yı~~~~pDc k:a~ 
J 
uıc hazırlanmak 

1
• ugun • v~ ona dım. Can Arın ·Günahk~r ı.udınlar şöyle dursun, doğru durı.. t konu ması- doğru götUrd ı , dolabın kan, dını açtı: k d 1 nılan ve İmaretin memurları, mü-

ıy n rn b lli b 
1 
afırng~ld~nı an- cehcnncmı. adlı tablosu •lztırap ma- ıu bllıniyen, fıdi kaldırım k , rıları! İ t , ! dedi 11 ın arı de ' 1 r de ma!Cakı~ct derris ailelerine tahsis edilen e'\'-

t'o ınd Jı S ı ngllız ncalı n- bcdı. cdlı tablosu, lıakıkatcn birer Pa .. ma ım a zımda, cer.lcmı m: Dol pta. uzun okçc-11, r- :ı~ an "ie ·:;ut r k l r c - ler 
• şah rdl Ben, Carı Arın ıınatııu tak- - Ne dıyorsun? P nlcrl 'ardı Bırşcy nl yordun' Bu tün bu tcsi atın 

mahalleler kurulur ve şehir bu 
suretle site etrnfında inkişaf edeT
di. imparatorluk bu suretle istila 
yolu üzerinde ayni modelde yüz
lerce şehir kurmuştu. Seyit Lok
man' ın Silsı1ename'sinde iran hu
dudunda (Birecck) bir şehrin 
kurulu u hakkında verdiği izahat 
bu muazzam inp devrinin en şa
yanı dik.kat nümunelerinden h.j -
ridir. 

Bu binalar, zanaatkarlar ve 
tüccarların evlerile beraber o ka
dar vasi bir saha knplıyordu ki, 
onları küçüle bir site telakki et -
rm·k doğru olur. Orhnn Gazi ta • 
rafından bniğin tesisi, Çoban 
Mustafa Paşa tarafından Gebze
nin tesisi bu müessese hakkında 
bariz misallerdir. istanbulda muh
tdif devirlerde sultanlar tarafın
dan kurulan birçok imaretler bi
ribinni tamamlamak suretile pa
yitahtı vücude getirmiştir. Bu ~
retle şehir, biribirine eklenmi§ 
muhtelif kasabalar mecmuu ha -
linde görünmektedir. 

lstanbulda nüfus, Kanuni za -
manında çok kesif olduğu için, 
Sadrazam İbrahim Paşıı, Anado
ludan gelen muhacereti tahdit et
mi ti (Selaniki Mustafa tarihi). 

Mıntakalar araSlnda fonksiyon 
farklaşmaın başlıyordu: Her ma
hallede hususi bir pazar ve bir 
küçük sanat dalı vardı. Bazım za
naatkarlar uz.ak mahallclerdeu 
geliyorlardı. 

Tanzimattan sonra azlıkların 
inkiıafı ve garp sermayesinin te
siri, ecnebiler mahallesinin ( Ga
lata - 13f::yoğlu) büyümesine ve 
kuvvetlenmesine sebep old~u 
kısım, asıl şehrin aleyhine olmak 
üzere bir asırdanberi gcnişlemelt
te devam ediyor. Bu hadise yal
nız istanbula münhasır değildir. 
Diğer büyük şnrk şehirlerinde d~ 
ayni vaziyetle karşılaşıyoruz. Es· 
ki Türk şehrinin inhilalini hazır -
lıynn bu hadise, bugünkü şehir
lerimiz.in esaslı buhrnnını iz.ah e
decek balıca sebcplerdenair. Bu

} rı bir m k l d 



Fosfarsol 
F O S F A R S O Lt kanın en hayAti kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tueliyerek çoğaltır. Tatlı İftah temin eder. Vüeude devamlı 

• 
gençlikt d inçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlarıt uykusuzluğu giderir. Muannid inkıbazlardat barsak tembelliğinde, Ti-

fot Grip, Zatürriet Sıtma f!ekahatlerinde,Bel gevıek1iği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faydalar temin edCT. 

FOS FA R S O Vün diğer bütün kuvvet ,uruplarından üstünlüğü DEVAMLI BİR SURETTE KANt KUVVET, İŞTiHA TEMıN 

ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

KAN, KUVVET, tŞTIHA ŞURUBU Sıhhat VekiilcUnin Hesmi l\lüsnadeslni Haizdir. Her Eczuncde bulunur • 

. . . 
• >"'*. 1 ; • ...- ..... ~ ·~ .,,,:·:ı·.. ..,. : .,,.• ·, . . . 

Yazan: S. N. Tan•u 

ve Buğ nehrini miıı ur sırasında f ğaz ve mehtap Alemler! içinde ne Ço-
1sveç Kralına muşkulfı.t çıkardı- rın hazırlıklarına, ne lsveç Kralının 
ğı için Özl muhafızı Abdurrahman sık sık yazılı yazısız. muracaatlerı?e e
Paşayı azil ve cezasını şımdılık Ben- hemmıyet verıyor, ne de ooyle bır Işı 
d erde kalcbendliğe tahvil eylcdığimizi meşguliyet vesılest addcdıyordu. O gü. 
ütın eyliyoruz ve Özi muhafızı da "Zel sesli gazelcıler, nefıs içkıler sun:ın 
sen vezirimin uhdesıne tevcih cdıldl- slıkiler, end:ımı hoş c:ırıyclcr ıcındc 
ğıni bllcsuz ve cumle Baltova muha· ı yaşıyor, mey ve mahbup fılem!erl ıçın
drlerlnln e<babı iaşe ve ıbatcsınin te- de hıırap ve perı~an ömur suruyordu 
mini milltezim ve matlubumuz oldu- Şaırdı, sanatkardı, musıkıye duskun
ğunu beyan eder. basiret ve dırayet du gonlü neş'e ve heyecan _ıstıyorclu 
üzere hareket eylemek babında ferma- ı Bir süru dalaverecı vezırıe:ı tebdıllc 
nı lilışanım sadır olmuştur, buyurdum vakıt geçırıyor, bir taraftıın l~veç Kra-
ki l lıııa kızan Tatar Hanının nefıs hedıyc-

. Mahı şevval fı c\'ahir Icrı karşısında Dcrnırbaş Şurlırı tnv.ı-
112! yclcrlııe kulak asmıyordu. Bu sırada 

Padı nha takarrJp eylcmi:ı olan ye· 
Bender Muha!.ızı fsv~ı; Kralı Demir· g!ıııc şah·iyet, Sıllhtnr Alı ağa idı. 

ba~ Şarlı. ve maıyctını kemalı ıh_tımam Ocnılcbllırdl ki, kısa bır zamanda Si
vc neva~ışlc Bentlerde hususi bır mıı- Uihtar Alı a(::ı, Padtşaha on bir vezır 
h alde mısafır eylerken hudutıanı "Hır- tebdıl ettirmişti. Viıfir hediyeleri kar
mış olım Moskof suvarılcrflc eyalet •ısındn Sılfıhtar Alı :ıtnnın da taHiye 
sipahi ve serhat bcylcrı arasında k~nlı ı ~ttıtı bır şahıs şımdı dedıkodu mevzuu 
bazı vok'alar da ccrcyaı: eylemıştı .. d. 
F akat Moskoflar gurüllu patırtı ıle 1 ı. , 
Osm:ınlı hudutlarını geçemiyeceklerinl - Baltacı. Mehmet Pasa kuh:nu~ şeri 
v e ellerinden k:ıçırdıkları Demlrbaş şerıfı gercğı gıbı tatbike. clun) a \ e uh
Şarlı alamıyacaklannı anlamışlardı. rA ışlerınc vukufu t:ımmı olan ışe ya. 
Bu sırada lsvcçte de kıyametler kop- rar adamunuzdur 
muş, partiler teşekkül etmiş. takat Bu muşkül ~emde l!alt.:ıcı ~tclı : 
balkın eksctiyeU birçok zaferlerinde ı~et k~lum her ışın hakkında gelır mı 
alkışladıkları krallarına bağlı kalmış- kı ağa . . . 
tardı. Bunun üzerine asillerden mu- - Nasıl gelmez. efend:mız. evvel ı
r ekkcp bir meclis kralı lsveçe davete nayeti hak. sanıyen devletlOmOn te -
karnr vermış ve hattil iki elçiyi Ben- vccctih ve iUmadı şe\·kellümun sema
der Muh:ıfızı Yusuf Paşadan aldıkları hat Vl' lOtfile Babıtı1ı i:;lerı bir yol ln
mOsaade ile İsveç Kr:ılınln huzuruna tizama gıder. ve 11.dfı ile ahibb5 parmak 
göndermişlerdi Fakat Krnl bu dave- ısırır in.sallah. 
ü beğenmemiş ve krallarının \"llktfnde - Tez alta. mührii şerıfim Koprüllı 
kıymetin! lıilmiyen bu kalabalığa şu 1 Numan Pa~:ıdan alınarak kulum Bal
ee\ abı vermişti: uıcı Mehmet Paşaya teslıın olunrun. 

- fsveçi idareye bir kral lAzım de- ferman eyledim ••• 
ğıldir. Size tlzmemi verıyorum. o siz-, (Decamı var) 
l ere krallık yapar. _ , _ , - ·-- ••- ,, _ .. _ .. - ~ _ ,, _ .,._ . 

Murahhaslar kralın bu hııkaret:ımiz · -
sÖ1Jcrlne tok mutcessir olmuş \'e eri ---------------., 
donmeğe mecbur kalmu.rardı. Demir- 1 Askeri Davetler 
b ş Ş<ıı:I, ma1Yetıle Bentlerde ıkam~: _ 
tındcn memnundu. A~ağı tamamen ıyı 
olmuştu. Emwoıııı Yab. As. Şubcsiııdeıı: 

' .· , 'L' " •ı t" ·. . . .. 
Nehari 
Kız 

f, . 
'ı TUZLA l İÇMELERİ 

• 
SOLDAN .SAGıt : 
1- l\lnğlüp bir memleket - Saç-

sız. 2 Demiryolu - Yeniden bul-
m:ık. :? <..eri almak için bıraknıak-
Tersi pi~tlı-. 4 - Dikiş değil • Bir 
harfin okunuşu. 6- :\l usibct. G -
Uinalann üst katı (iki kelime). 7 -
Dışi öküz - }:ııki bir soyadı. 8 - Pı 
(nyncn) Fasıla. 9- i\lilkemmcl 
yapmı.ık (iki kelime), 10 - Frnnsız
cn baş - Hir notu. 

l'UJ\ ARID.A~V AŞAGIYA: 
.1 Aıahaları durdurma ileti - Bir 
çol i mi. 2 Oruç ayı - Yemclctcn 
emir. 3 - Herkeste ıki tane olar -
Bir uaşmuharrir ısmi. A - Fitne 
5 - Eşmckten ismi fa il - Posta, Te· 
!Pfon ve tc•lgra f. G- Dair. - Pis SU• 

tarın aktığı yer. 7 - Sıyah - l lüvc 
8- Bir cins kavak. 11 - Rir Türk 
knbilc. i - Hurriyct.i alınnıış kı nıse. 
ı O Sert - Gelecek. 

Dünkü bulmacanın halli 

SOLr>A-r..' SACA.: 
ı - İngiltere. 2 - Saat - Ali. 3-

l'frcne - Saz. 4 - Amln - Ni. G -
l\"cbat • Rakı. 6- Eıleblyat. 7 -
AA - Akıın." 8- İnmek - Yat. 9 -
Ata - Lii. 10- Zar atmak. 

TAKSİMDE Sıraservi1erde: 
YENIAÇILDI 

Müdürü: Eııki Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırca 
Hususiyetleıi: YABA~CI DİLLER ÖGRETİ:\IİNE gl'niş mikyas

ta chcnımiyet veı·mek, sınıflunnı n7 mevcutla tc~kil ederek talebe· 

sinin çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatı ile yakından aliikndar 
olıııaktır. l\lcktebin denize nazır ku lörlferli teneffiıshaıre!i ve jiııı· 
na tikhnnesi vnrdır. Hergün saat (9 ile 13) arasında talebe kayıt 
\ 'C kabul olunur. Tl~l,EFON: 4 ı J5!ı 

• --- --
Yeşilköy Tohum Islah istasyonu 

Satınalma Komisyonundan : 
1'11hmi-tı.i Talımiıı bedeli 
miktlın Liı-a Kı·. 

Mııı:akkat teminatı 
Lır11 Kr. 

Saman balya lıağlnnması 250-360 ton 875. 00 65 62 

Y<"şllköy Tohum l lnh ista~yonunda tahminen 250-350 ton knılar 
diıkunı halıııdeki snman açık ck.,i ltıne ile balya y:ıptırılncaktır. Eksilt
me 20 ağustos 940 'salı günu saat 16 'de Ilcyoglu İstiklal caddcsınde 

34u numnrtılı binada Li eler muhaqcbecillğinde yapılacaktır Şartmımesı 

Yeşilkoyde Tohum Islah istasyonunda her gün gorülclıilır. Talıplc rırı 
muayyen gi.ın ve saatw mu,•akkatı teminatlarile birlikte koınısyona mu -
racuatları . ( 6!!63 1 

lstanbul Vakıflar Müdürlüğü ilanları 

Ciıısı Miktarı 
M uhammen 

bedelı i lk teminat 

Pııınç 21,000 kılo 31 kuruş 488 Lira 25 Kr. 
Toz şeker 12,001} kilo 38 kuruş 342 > 

Kapalı zarf 
Açık 

> Kuru uzüm 2,500 kilo 2 1 kuruş 48 > 
Ileya7• peynir 1,000 kilo 45 kuruş 33 > 75 K r. > 

Gurcbıı ha"tah:ıııesile imaretlere lüzumu olan yukarıda cins ve mik
tarı yazılı yiyecekler hizalannrla göster ilrn şekillerde ayrı ayrı eksilt -
me\oe konulmuştur. 

1 

1 

Trenlerinin vapurları Köprüden: 6, 25-7 ,30-9 
11·11,50-12,30-13,15 · 15,45 - 19,10 dadır 

Devlet Demiryolları İlanları 1 
::\Tulıaınmen lıerlcli 9000 lh·u olan 150 ton ısilpe:rsiımııı 2S '8/940 çar· 

şamba gunü saat lfı,:lO da kaııalı zarf usulile Ankarııda idare bınaı:ıııdll 
satırı alıııacaktır. 

Bıı işe girıııı•k ist;~·enlerin li75 lirnlık ınuvakkııL t••miııutla kaıııı· 

nun ta~ııı ettiği \e.,ikaları v~ tekliClerlni ııyııi gün .. aut ı.ı,30 a kadıır 

konıl~yoıı reiı.rliğine vermclt'ri liııınıdıı·. 

Ş:Htııaıııeleı· pal'll~ı:ı: olarak Ankaratla Mulzt>me Dui n•sindeıı, IlııY' 

dııı p:ıeacla Tesellüm ve Sevk Şefligind<'n Jnğıtılııcaktır. (71!}6) 

f'Traş bıçaklarının satışı -ı 
1 % 50 ye düşmü~tür. 

Çünkü: 

POKER TRAS BICIKLARI 
ile evvelce 10 defa ha7 olunalıiHrken son tekem:nülü saye
sind~ ~imdi rahat rahat 20 defa traş olmak kabil oluyor. ...................................... ------·- -

Muşamb~ . alınacak 
Ioprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Subesinden: 

' 
Karşı ! ıkl ı p:ı7..'ll !ık sun~tilı• 8/8 <'0'1 ı dıııdıı 100 adet ııııışaınba sutııı 

ulıııac:ık veya ycnıılen yaptırılacnktır. Pazarlığa iştirak l!Cleceklcrin 
ııu ııuııll'lı•rı! ı• hırlik!c lli /l'l/ll40 cuııııı ı,-ıınu saat 15 de Sirkecide J,imıı ıı 
hanıııdıı kı şubcnıız binasında buluımıalnrı. ( 72i8) 

lstanbul Defterdarlığından: 
;ır il h,, 111- lif it vn /,:f;<J t 
.en bedeli trıııiııat 

tk<ıııcil Ahmı:dln kendlsJno hediye 
ettiği cins Arap atına her.gün biniyor, 
clvnrda gezintiler yapıyor, maiyetin -
dckilerlc hasbibal eyliyor. ve hır mik
tar İsveç ve Leh süvarısinden n.urrk
kep kOçUk kuvvetini hergüıı birkaç ııa
at talim ettiriyordu Padişahı, Ruslar
la harbe ikn:ı için şöyle bir mektup 
yazmıştı· 

'l '(}J(ARIDA.V AŞAGll' A : 
ı-ispıınya - A k. 2- Naime -

Fatih, Eyıııı, Eıııiuönii kazaları Alt. :; _ <.;aribe _ Naz. 4 -1ten a· 
dahilinde bulunan ~c şubemizde ka- ılam. 5 _ Teneke. G- T ren - Bak
yıtlı olan bilUmunı ~ııbancı talebe· la. 7 _ İrin g _ Ras _ Ay. 9- F.la
lerdcn 15 Eylül !>40 nkşamına kadar Knmııra. ıo _ l zmıt. 

• j hall•leri . 23/8/040 cumn günii ı1nat on b{'ştl' f st:ı nhul Vakı fl ar Barı: 
mudürlüğli bınıısında toplan:ın kon i rvondn yapılncaktır. Şaı·tnamelerı 
hl'l' gün levazıın kaleminde görülebil i r. 

Semti Mlllrn/leı;i So!.:uıiı J,fra Lirıı 

• ım~ızı havi şı.r mektupla zati şa
hanclerıne ~ ınu beyan cleriz kL Nar
vadan Polt:ıvayıı kadar takip eyledıjii
mız Moskofların Çarma burada bir tn
lislzlık eseri kazanamadığımızı ve üç 
mı 1i kuvvetll'r karşısında kahraman
ca do~ uşe dövuşe hudutlnrınıza iltica 
eyledlğimizı haber verirken. mez.kür 
Çıırırı ynlnız lS\•eçe dcgıl, bilhassa zati 
şahaqelerının ulkt>lerine karşı derin 
bır hissı husı.ımet be~ledii:mi ve butun 
~radeııiı; ~evresini ve boğazları elde 
ederek Akdenıze çıkmıyn nlyetlt>ndl
ğloı ıırzcylcrını B11.im muh:ılfi~nt ve sa
mimtyetımızI 7.atı şah':ınclerine i pat 
ıçln ı;urnsını dn ılfı\·e eylerım ki, mem
leketinizle Çorın memleketi ıirnsında 
zuhur edecek bir harple buton İs\·eç 
milletinin sizinle berrıbcr olduğunu bll
fııl göstermek fırıratını bulacağımı da 
tahmin eylıyorum. Bundan şuphe bu
yurmamanızı bllhassa rica ederim 
Çarın hudutlard::ı bazı kaleler inşn 

ve Karadenizde donnnma hazırladıjiı 
da elbette malümumızdıır. Binaenaleyh 
B:ıbı!ılılenle anımızda aktedıiecek bir 
fttıfak onu hakikate geti~ektlr O za
man biz kahraman. cesur ve mert as
kerlerinlzın hima)esinde Polony:ıya \"e 
Lve(e avdet eder ve derhal ol tar:ır
tan da harekete geçcrız. O hain C:ınn 
elbette sırtını yere getirlrız. Zati ~a
hanclerinden g5receğımiz musa:ıdetı 
ebediyycn unutmıyaca,:tımızı beyan e
der ve zatı hu~revancll'rinin muhibbi 
aadıkı kalmayı ebedi bir şeref vcsılesl 
addcyleriz • 

Üçüncü Ahmet bu mektuba cevap 
\'ermemişti Fakat aftı ny sonra bir el
çi ıle gonderdıgi şifahi cevapta Devleti 
Aliyyenln herşeyi he aba kattığını ve 
h vcçlü kralının sözlerınden miltehas
sı kalma1'\a beraber Ruı;yaludan böy· 
le bir lfi • üse ces:ıret edileceğini 
taf,mln t:yı,.medığlnl ilAve eyliyordu. 
Hakıkatta t tanbulda iki fıkir tebarUz 
etmıstl 

tsveçle. Ruslarıı karşı ittifakla dcr
h:ıl harbe gırişmek diğer taraftan fs
\ I' ı,. lttıfak ynpıl:ıcağı korku ile Rus
ya ıd:ın istenilen şeyleri koparmak. 

C'ar da :ıdamları vasıtasile ve bir
takım hediyelerle padişahtan. İsveç 
Kroıhnın Osm:ınlı memleketinden çı. 
kaı ılmasını rica ediyordu. Lehistan 
Krallığını kendi adamlarından A'os
tu tayin eylıyor. ve giz.li gizli hazırlık· 
lar ı girişiyordu tlcilncü Ahmet, Bo-

liseyi bitirenler ve lise olgunluk im- ··- - - -----------
tihaııında muvaffak olanlardan An- -
karadaki Harp Okulunu girmek isti
.rcnlcrin şubcınjze müracaatları il:ııı 
9lunuı· • 

Eıninoııii Asketltk Şube•İndcıı: 
A~ağıda kuııyeleri yuzılı &ilbay ve 

erlerin çok acele şubemize mu raca -
atlan. 

3/1148 sırada muh. nstğm. 
(18G6U) Hakkı O. 1315 doğumlu Xcc
dcddin. 

1 /3 1 ! sayıda piyade astgnı. 
(14iiG) Abidin O. 13ll Tevfik. 

- lif2097 sayıda Hekim önyüzba· 
şı (:l5882) Abdurrahman O. 1303 
dQğunılu Ömer. 

~/972 ımyıdn topçu astgnı. 
(41055) Yahya O. l:l23 doğumlu 
Ahmed Adnan. 

- 2/535 sayıda piyade aı:tğm. 
( 12217) ::\fustuf:ı Zekui O. 1312 do
ğumlu l\lehmed Nüzhet. 

91360 sayıda 8 inci sınıf hesnp 
memııru Salıh O. 1304 doğumlu 
Fahri. 

Oto nakliye 324-30 er Ali O. 
Jl:u red<lın. 

Oto n:ıkllye 327-1138 er Kamil 
O. Ahmed. 

l!,orsa harici altın fiyatla~ 
Hamldlye, ReıacUye 

Kalıa Beılbldlk 

K.111~• alba rraau 

Llra .Kr. 
2180 

90 Ol> 
, 52 

Hava kurumuna 
yazıboız 

Tuık 1/aı•u. Kurumu. Bcuoğlu K a
za Şıtbesi11den: 

Ebedi'lurk istikliıllnln en mühtm 
unSllrtanf\dan milli tıavacılığımızın 
inkişafı hususunda sayın halkımızın 
Kurumumuza asli i7.a yazılmak ıçııı 
ınüracantlerinln hergün arttığını gcı 
n•n .heyetimiz bu y u n lsever, üstun 
ruhlu zevatın vat.an vazıfesinı •eve 
seve yapalıilnıelerini t:ımııncn halkı· 
mızın kıymctlı yardımlarını Reyoğ
lunda İstiklal cadılPsindc 61 No. du 
Kaza şubeslntle .kabul etnıektedır. 

r 
1 Ağustos Pertembe 

13S9 H. 1 6 BS' Rumt 
Recep Atuıtos 

11 3 

Gün• 229 Hızır 103 

,, L • / ~ant Vasatı .., aRıt er s. o. s. o. 
Gün9' (YBr'akl) 10 t6 6 12 
Öfte U l 18 
!klac:U 09 00 17 07 
Allt•• il 00 20 08 
Yat11 Ol 42 ll 50 
l....tk <Yann~l> o' n ) 4 ı s 

Kııpalı uırf~a olncak pirinç için teklif mektuııları :?490 ı;ayılı kanu
nun tııriCi veçhılc hazırlanarak ihale saatlnrlcn blı· saat evvelinP kııclar 
komisyon riyasctinı> ınnkbuz ınukal i'lnde verııı<'lel'i lfızım<lır. 

Posla ile gön, Jerilecek mektuplar <la yine ihttlc sa:ıtiııden bir ımııl 
l'VVf'Iİl\P kadar gelmiş bulunması ~arttır. Postada ofncnk ge<"ikmı>ler ka-
bul eılll nıez. ( 707 4) 

Yalova icra MemurJuğ adan: 
Şomoil varisleri Hamzaya borçlu! sıni göılmüş ve oh"ll,Ynrflk nhkamım 

istur;bıılıla Yusuf Asımın işuu bor- tıuıııııneıı kııhul etmiş Ofldolunur. 
cundan dolayı malıçuz olup pıırnya 5 - Tayin ol una~n günde gayri. -

Uakmlaı 

Orta koy 

Beyoğlu 

Beyoğ·lu 

Üskudar 

l c:ıdiye 

Oıtakoy 

Huseyiıııı~a 
Kıımerhaturı 

Srlanıicıli 

Kcqıiçlıaııı 

Dereboyu 
Serdal' Ömer 

Çnl~ıcı 
1''esUgcn 

Silıilı<lar 

bıılıçesi 
Atik .\!as- Atik lofos- }:ğıiknpı 
tnfrıpıışıı tnfapaşa 

J\ndıkoy O nı:ııııığa 

Silfıhcl:ır 

7 

189 

76 

l O 

39 

2 
]7 

Aı·sııııın ta-
52 mamı 

> 
.. 

> 

> 

J; 

> 

> 

> 

.M. tarlıının 
tıuııaııı ı 

150 

203 

180 

lM 

40 

çevrilnıe~iııc kanır \ eı ilen Eııı!;ere ıneı~tıl hciiçd ele fa hag-ınldıkinn sontı.a Ü"ktiılııı· Selüminli 
t i iı. • 931 ta verı en el, mubaınmeıı kıyme ııı 

koyiinde .taru_!lun h~}1 n6·tnıı k , 
1
· r~ 76 ini lıulıııaz~a sat ış geri lıırakı- bahçesi 

iki ~·fü:lil 
4:!-43/ I Arsanın > l 05 

rıh ve cılt 1 ı, sn e ' c e a) ıt ı hırak en son arttıraııın taahhiidü Samntya Hacıevhat 
şarkaıı Engcre kovıindeıı Kocadeıl'Yİ baki kalmak ;nrtfü• 15 gün daha Çl'şmc 
Zıre giden yol, gaı·ben Katırlı Enge- tl'ındit edilerek 1/10/!140 sah gfiııii YenJköy Güzelcealipaşa Bağlar 
ı e hududu, şiıııaleıı odun iskelesin - saat 14 te yapılacak arttı rma S•>· 
den bedile garba mütf:vecdhcn En- nuııdn en çok arttmuıa ihale l'flilc· Enıiııiııııı AhiçPlehi Liıııoııeulnr 

:ı-;. 55 M. (•vin > 
9 ı Ta rl11-

nııı > 
6-t-37 Diıkkanın 

571i0 dn 

450 

~IOO 

gere ~olu, cenııben Koettdereyi hıı l ii cek v: hiç talip çıkmazsa satış ehi· 
. . h 1 d . .. şccektır ıo-4 1 . . ı: ., ılc çevrilı n ı azı da ı ın c 150 do~um • • • . . , ı ııssesı o!ı" 

zeytin likten boıçluııun his"esine ıs~- Ga~~lmeııkul ~l·~dısııı~ ıhalc olu- Sııleym.ıni}c :;\limarc;fııan Dnkm('Cİ- 3~-34 Aı aııın 

12 

13() 

8 

34 

23 

45 

bet l-<lcıı kıııınıdnn Arpakuyu 111evk~ı, ıııın kıı.ıı~L1 bc.-delı ıhnleyı rlerhal ve
ve Kocudl'ı e yolu ve Sabri Knndenıır ya ven.len mühlet hitanııııcln .v~r -
zcytJnliğııırleıı it.ibaren Katırlı ~olu- mezs~ ılıale . fesh~rlllc•rt'k kenılısııı -

ler mulkiycti 54 4 

k ·ı.~ A K •usu ve• rleıı onC"e tn:ıp olana, o da almnzc;n 
nun batıya t:ı ıucn rap u~ · ~ ·ı ·k 1 50 1 • t..7hnıineıı yenıııen ynpılacnk nrttırııın 1 c ı•n 
sırta aı ar c onum vı• •• ,··k k b . 1 • k 
- • · h 1 "00 ı· ·n kıy - 'u "<' ede1le talıp olana ırntı ııı n 1100 agnç zeytını av u 11 ı k ı · · - ı ki . ·tlnr ıla· nrnı n n nn fııı·k vr> "1r5 fııız nyı·ıcıı 
ıııı•tınılckı \'l'r nşuı.:;ıı n ş.ıı • hilk · 
h 1 d k tt ·1 araya çcv- me hacet kalm!lksız.ın meıııurıy<'-

11111 kc nçı · 81 ırm:ı 1 e P timiz('e :ılıcıılıın +:ıhr;ı\ olunuı·. 
ı·ı ece tır. " k d - · ...:ı d .. . .. -ı.tır • ı U an n gostcrllMl ı;un <' mu 

Hcyoğhı Hü cyiıı:ığ'a Koltuk ı:ı.ı; > > GO !i 

Yukıırıd:ıki emvalin satış müzayedesi on gün uzatılmıştır. İkinci 
müznyedc 21i/8/!t IO pnuırtesi günü saat oıı dörtte Milli Emlak ;\liı -
dürlli~ııdc toplaııaca~ olan komisyonda ayrı nyrı yapılncaktır. SatıŞ 
hl'ckllcri d,,f'ntcnıliı·. l kiııci trrtip ıııiibııclil tnsfiye ve ikıısile de öılc
nehilir. Taliıılcrın ınm·akknt temiııatl:ırile kon1i~ycına mü'racnatları. 

(7381) 

1 İşhu f!ayrımcnkulun ~~i ıdcıı tPrilerin bir.zat,. veva lılr ''ekil hazıı·ı Hali tasfiyrdr lıııfımaıı Somada 1 
ma şartuanıe-;i 2G/8/!HO tarı 1

• hu! n ı 1 F 1 . . . 
itibaren heıke-;iıı görebilmesi ıçl!' u l urmn an 'un o unur. n·e'.ıl Soma E~:alıııııcsı) Şşir('knc'ktıj·ı r B o R s A 
daitedt• açık bulonrlurulncak olup lıı; Gebze Asliye Ji11kıık Jldkimlıyin· '" 8 f111c mcmttrlı<rııındon: 
rlncl nrttırınıı. lG/!) 9.ıo tnrihinc 1!1u deıı: Somn<Ja eczacı Kmııııı ile 
sadif p:ızarte"i ın.nn saııt ı.ı de 'a- Gebzenin Tozla K. de oturan Ömer Kiız~nı nrasıııda ııoterlı~ten ~·esen 
lovıı icra cluircsinde yapılacaktır. kızı ve '.\lüın i ıı knnsı Naeivr. tnı n - lıııızını olunan ~0/10/!l3 ı tal'lh ve 

2 Arttırmaya i tırıık edect'kle: fından kocası Kerim oğlu Mümin n- l07fi numaralı mukavele ile tesis ve 
· uknı·ıcln y zılı J.:ıymetin <"<: 7,;, lcyhine açılan hoşıuıııın ılıı,·a<;ınılıııı heş sene ı ıı udıktlı• devam edecek o-

ğrııı yl bet" d tıı · t akçesi ve\a dolavı Müminin ikıımetgfıhının nwç- lnıı (Yeni Soma l~ znlıaııesınln) As-•u n s ın e em•na . · · · . . . ,. . · k · 
nı111i hlr banka ııwktııbunıı tevdı et- hııl hulunnııısına lrinaı·ıı ılavetıyenııı lıye 1 ırnrct ıııa l~kcııı<'sırıcl' şır ctı.ıı 

15 - 8 • 940 
5,2 , 

132,85 

29,60j() 

1 - Yatılı - Yatısız---· 
nıeleri liızımdır. ilanen tebliğine rağmen ııınhkl'nW· re ih ve tnsfiycsııw karar ve~·ll.mı.ş 

ı f b" la ·ııklılııı·hı ve gı·lııwmiş ve hııkkındn gıyııp ka- olmakla tıl:ıcaklı olanların taı·ıhı ı-
' :ı - pntek sahı ı n 1

' • • • ' b (10' - · · d şir 

1
. · dij'.:-r 14Q. rnn verilerek muhnkc•ınesı tlt> 10 r>V· luııdan ıtı an•ıı , g-uıı ıçııı e -

Londra 
Nevyork 
Paria 
Mllano 
Cenevr, 
Amıter. 
Be rlln 
Brükael 
Atına 
Sof ya 
Prag 
Mndrlt 
Varşova 
Buda pe?• 
Bükreş 
Belgrad 
Yokoha. 
Stokhol. 
Moıkva 

1 Sterlin 
100 Dola r 
100 Frank 
100 Liret 
ıoo lsv. Fr. 
100 Florin 
100 Ra yltm• 
100 Belga 
101 Drahmi 
100 Le va 
100 Çek Kr. 
100 Peçeta 
100 Zloti IA!AŞL!-~TA~l!E~!-~k!kJ 

1 
Niş<ıntcışı karakolu ka.,.111B111da. J'clef 011: 80879 1 

1 - 1'urkiycnın en eski husırn llsesidlr. Lisan tedrisatı küçuk sı
nıflarda başl.ır Vt> çok ehemmiyet vedlir. Knyıt içirı her gıııı mü· 
racant olunabilir. Tarifname ı8t1?ylniz. 

2 - E:;ki t 1 'benin eylQle kadar kayıtl:ır'.ını yenilcmP"İ Jiizın•cl•r, 

ırtlfak hakkı ııahlpl(:rı v~ul' Üz(•rin. J(ıl !J ıo salı günü !lnl•l l l.~{0 ıı tnlik kPtiıı tuRfiY!' ıııenıtıı·u Ali Tc'ZPre 
k:ıdarlarııı hu g11\•ı·ın1Pn i k . . · ı . . r1·4 1 cznha -ı k · il fniz ve ma<:- '<•lınnıı oldu~undan ,·evm tlll'Z tıı muıacnnt ıuı \e • tı sayı ı e • 

1 de·! hnkl:ırıııı hu.,ııs e . . ·-· k · ı k t fik b ı "!'!'aiti . . . ılnıı t:ıı ıhınılen rla ıııahkcm~·Vl' ı?:clınr(lı!!,·ı '"' nnuıı ne er aııuııuııa ev an ı .. 

1 
rafa ı l aıı· ıdrl•alarırıı k ,. hir \'ekıl "Önılcrın"rilğl tnkıllıclc hi · haiz t•czncılaı· .ırnsııııl:ı 29/8/940 
ı ·ı 20 • . il' cvrn 1 ınusn1. .... • G 1 1 
tı mı·<'rı "'"n ıçııır . . • 1 ·ı ılnha rralıkPııwve knlml olııııııııyuı ıı' t:ıııhıııde ı<nat 1 < a nıt!vcut muıı ece 
1 ·ı b. llkt "murıvcıtıııııze ıı • ' . l b k tt ili' te l'rı <' 1" c ın 1 h ld h k muh:ıkPmc<:iııin gıvaben devam eı P" \'C' ıll'ınir nş e,ya nçı . nı ırnın . 

rliı ııwleri ı.;zını olup ıık.. ~ c 1 ~ • ı:i iJliılPn ll'hlii!: nhınur. sntılıırağıııclan lnliplc:rın (751 lırn 
laı ı tapu "\İrlllılile şııbıl " 1113

( 
1

1 en '*~ c ; 0 0 0 • •; ; ;~c depo pııraınııı hiınıileıı m:ılıalli.nde 
arttırıııu lıedelirıın ııııvlnşı ıısııtl aıı o o; c 0 0 :: . hazn· buluıımnlnrı ililıı olunur. 
h:ıriç kıılırtnr. "• hrb ı: z . T. EeOZZ IYA 12/8/940 

.ı Gösterilen günde arttıı maya Ne,riyat Müdürü : C. BABAN Tasfiy~ Mcm ıru 
iştirak edenler aıttırmJı şartname· Bası ldığı yer: MATBAA! EBUZZ IYA ALI '!'EZER 

100 Peng ö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 ls veç kr. 
100 Ruble 

0,9975 
1,6275 

13,'fO 

26,1015 
0,673 
3,19 i0 

31, 1375 
31,00 )() 

Büyük casu• romanı Tefrika No: 1 ve iade etmemek müb:ıhtır. O da oyle yac:ığınız mC'l'llklı satırlar bu kıtaptnn 
yaptı, ve kitap elden gitti. Aradan on alınmıştır. 

bağlanması bir kelime ile, bır nill' kn- h ı Iut çiz.mıs oldum, \"e bundan dıı kor-ı liği namına glriştığım mlız.akerclcr -
dını olma ı, .e\•mc 1 yuvasından z<'vk ı· rıı)) Amerıkayıı kaçtım. D:ıladıl'r dıiştiıktc•ı sonra - Flandrcs 
duyma"'ı yasnk edilmiş ve bu hi Jcı m N:ı~· rdımi Bir k:ıdııı kalbinin 1 muharc.besi arif ınde Gamlen - ilah ... 
kLrlNılmc i ıçın icap eden bu tun tccl- c\•mck \ e sc,·ılmek lhtiyacıll' bir gun Bır d~ bu vaknlann içinde işve ıle, 
bırlC"re b ş vun·ımuş. ç.ırpalıilı•ceğinı t:ıhmiıı etseydi, liltler ciddivctle, ask at r:ık, yerine. ad:ımınıı 

beş gun geçtıkten sonra, Yunanlı bir "'"'"' 
meslektaşla Fnlcrdeki gazinolard:ın bi- Kıtabın i mı· (Sus' Ycrın kul;;ığı 
rınde bıra ıçıyorduk, tabıi mevzu do- var) Muharr;rcsi, Afmnn ıstilıb:ırat 
n~p dolaşıp son zam::ınların siyasi hS- teşkılıitrnda çalı nn 22 yaşında Lıza 
dı elenne ıntıkal ettı. Holmcycr i mınde bır kız. .Fransı.z.ca. 
Yunanlı meslektaş: j lngılızceyi ana 1ı 111 gıbı bılıyor Çun-
- Azızim dedı, elime bir kıtnp geç- kil kuçUktl'n ilıp:ırl'n btl meslek ıçln 

tı, şayanı hayl'et blrşt'.'y Ege.r kitabın yctıştiı ılml Fe\IJcalllde cesur, lmnn
ı\ıı,,ıharrıre hiçbir şey ılam etmiyor- caya bı nzıyen hveç Danımar.ka, llo-

' [emen bUtGn dünyayı dolaşmış olan f ııakııle noksanlığından yollanamıyor. sa, bu duııyanııı gidişine nkıl sır erdır- landa lls:ıııl:ırı~ı. uç ene C\'\ el, rnahal-
yırtık b ı k •nn climtze geçti .. O'zerln- ı Bu kitabı bize v~rcn arkadaş, Fraıı- mek muşklıl?.. lerlı e cıder~k oğrcnıniş \'e bilhassa 
dl' ~ 1 retleri bulunan, yırtı- sanın facıalı gtınlerıne şahıt olmuştu, Ben kitabımın k:ıybedllmış olma~ın- Hol:ınd:ıda \ azlfc almak üzl're Yl'tl$tı

hıfelerı ı:• malı kAğıtla tutuşturu- hattı1 Parls sukut cdinciye kadar Kar- dan dola;> ı üziıntil duyarken, aynı kı · rilmtş 
k lnp 1 ki l'lden ele dolıısmış, tel tepdeki u{:ık i>t'}tar oda mı tcrket- taptan bah edılınce: Hitleı le tnnışmu; ve kl'ndisincleıı taK-

b H m<'raklı OK ıyucu, kitabın üzerine memlşti Tehliker ın pek vazıh \e sarıh - Ben de okuyabıllr mıyim şu kita- dır görmuş Gobbcl ın hu u 1 urette 
e llk lzı 1 \:C tm~ti. Sayı.&ız merak- bır hal alması uzerine cenuba, Bor- bı? dedım. v:ıııre verd

0

ığl bir kımse> t>lmıış. hu-
lll rı J1I b d~ kitabı okumaca baş- deaux'y:ı gıtmış, orada Amcrikad:ın - Hay, hay .• Fakat inile etmek şar- kuk, tel efl' tah ıl ctm. İyi yüzlıyor 
lnd k. ;>cnı clmli bir gaz leci ile tqqı mış \C tile. nılılt<'n'm• ı arrıba, otomobil kullanıyor 

akın tarıhın gızlı kalmış euarını gazeteci de ona bu kitabı tcvCii elml.$ Erlcsf gtint\ dostum, benım kıtabımı ata binıyor ve bllha a fc\ kaUıde nı: 
ınJatan bu e eri nrkadaşımu bıze - Oku az.izim, demiş Bu kitabı, Ce- i:ıde ı;artıle bnnn veriyordu. Hıc sesi- ıı:ıncı ı 
rken: z.alrde Nevyork Tnymisın bir muhabl· mi çıkarmadım. Kitabı koltuğumun al- 16 yaşından itibaren de\ilet kcndı.sinl 
Aıncrik da 2 milyondan fazla ~- rlndcn aldı~. oradan Atinaya geçtim, tıno ko,rdum \:C Mısır yQ'lnc, f'rnnsaya terblY<' ediyor. Bu nrndıı kalb islerine 

ı , dedi. İngllterede de \""ar. F <at Life mecmua ının sly;;ısi muharrirUe 

1 

gfttim. karşı bf ~ne kalması içın buyük tel-
r memlekeUcre sokulmuyor. Al- t:ınıftım. ona .bu kitaptan bnh ettim, """'"' kinlere maruz kıılmış ... Şurası n:ızarı 

m: nya: bu kitabın Rayh topraklarına okumak ı tcdı. ~:erdım, fakat malOm İşte akıbet Amerikalı gazeteci kitabı dikkntl calip: Bu genç kadının istediği 
glrmesınl menetmiş, Frans:ıda toplattı- ya... Dilny:ı yOzunde bir lıdet vardır. bu erer de Bordcaux'de yine arkada- gıbı erkeklerle eğlenmesi menl'dilmc
rılmış, diğer memlekeUere de mU- lade edılen kıtabın uzcrlne oturmıık 1 şa knptırıyor. Şimdi bırnz sonrn oku- mlş; y:ılnız erkek denilen m:ıhlılka 

l l &P&&6••-

Bu •zah:ıuan sonra, Lluı HollYln er• hüküuıcti, yurd,ına hizmet eden insan- gore hareket edere~:. çalışan Llza Hol· 
okuy lım Jnı·ırı mahrem knlb işleri olabılccegini 

1 

mcy<'r.n. y:ıni benim hayatım var. 
'i-11-:Jf. Jkot>ul et c}di m<>mlekctinıdcn 3arıla- Öyle z nncd yorum kı, bu e er, bır 

İradenılli kııvvetlı olma 1 fe\ kal5de r.ık yeni diınyaııın kulaklıırımı u •ul- çok gızlı kıılmı~ noktaları aydınlat:ıc k. 
bır n ezıydt Ben de ıradcnı 11 yka- dalan hayatına urüklcnmczdim İd::ı- \ e ııısanlar tnrılılnın bazı esrarını or• 
l de kUV\iCtli olılu;;unu tahınıu cdı.:nm. tma m:ılık(ım edtlclım Tabii lıeııim için taya atacağı !çın ele ra 1bel gorccek 
Yanılmı m Alm mya \oe Fiıhrer ıuı· de artık olmemck icın çare nrmnktan lıı:.:P.V. 
mın:ı yaptığım hizmetlerle artık ık•ıf, h:ı k:ı ç:ı"'C kalmadı ı A " 

Miyorum ve vicc!!lnerı kanı im ıu hPr Amcrlkadu rnhat teneffıls cdile.n bir l 1939 Eylulunden evvel 
kını benım k:ıdar Rnyh ıçlıı ç·ılışm m ıhıttc Nazı rarklııı ının nasıl dıındü Al H: l 
ohır a vııtnnına karşı vazı!c 11: yap ltnü 1939 harbinin nasıl hazırl:ındıkı- manya ve ıt «T 
11'1' tır nı. ıç.ııde rnşatlıgını 'akaların t ut.ın . 

Ü . 1 tcfcrru tile ızah edeceğim Meşhıır Çek devlet rçısı Hnşaııın 
ç <ene fa:ıl hı1.metle yorulmadan • , Almaııyaya davet edlleı<'k C<'kOslO\·ak• 

dıdındım Oçuncü ı•ııcnln sonunda. P:ı-, Sız.c ldl<ıbımırı ıçındckı oor.ı fasıl ·' H h Ull ' !il ı· h b i 
1 Al d 1 f d bıı 'arını bildiriye rum \,]'anın ll.Ji 1 ın un ı •• ı :ı r 

rı ıı man or u arı tara ııı an ışgn- 1 duyulunc 1 norllndc ıı·ı nd his çar-
1.ııdcn kı a bır zaman evvel bır Fraı - Almaı~ya \ c Hıtlcr :- Polonya pıştı Be~' Bcrlimle dı.) ~rum ('lınku o 
ızı ı;~dım, Şimdi onunla b 1 cıber harbınııı arıfc•lııdc D:ııızıgden sonra t 1 t B J' d b 1 1• :ı: ıc:ıt 

A lk d Varşo' oda ıı:ı sıl çal tık" Gobbcls arı 1 e er 111• e u uııuyorc um. a · 
mçr a ayım 1 kana:ıtım ayııı hıs çnrpışmalat Htın bll-
N'a yımııl - So~alist knidekrır f' no- ~bcııı l!olnnd:ıy:ı gonderıyor llolaıı- t l k tt k ld »ı 1 c 

ı:nran bu dalalete cluşmemclıydırı Bır rln ı çı kolu fha ıyette l!?0,000 Holan- .~ınl mdem e e e vu ua gc 1
& nıer' • 

1 1 F · ı \1 · · 1 ıı.11ıc e ır 
Alm:ırı vatandaşı !çın, ml'mlckct ııom c a ı aşı• ' ıoırıy_ıı ıçııı ~·a ışıyor - .. ,. • e-
ve hesabına hizmet etmenin bucluclu Pnr:ışiltçuler rıı ıl ınd.ler"' - Fransa.- Ya~ları 35 .~en. kuçuk ola~lar, F uhr 
yoktur. Ben ıtönlumG l.>lr duşman cleli- do Kıı:nürııst tahrıktıtı - Marscl Kaşen r ln kansız futuhatçılılına maıııyorlar. 
kanlısına kaptırmakla, bu hizmete lılr ~ f' Komlını t ml'bu larla Sovyc\lcr Bir- 1 ( Dcv<ımt var), 


