
-.. SIJ1: 4414- 1()1. 

Ağustos merasimi 1 
Ankara 16 ( A .A ) - 30 Ağustos 

2:-ferinin 18 inci yıldönümü münasebe
hyle , Dumlupınarda meçhul asker abi-

, 

e • 
Cumartesi 17 Ajusto$ J940 

· r 
Düşmanı aşağı görmek, onu başa 

çıkarır. 
( Yagın ı Asaklasa başka çıkar\ 

Divan Lügat - it · Tlirk 
desinde yapılacak merasime Millet 
Meclisi ve birçok te~ekküller iştirak 

l_ edecektir. _) 
Başmuharriri: MÜSTAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 ö 

Türk Ata aözü 
(Şerhi '1 ncl sahHemlıde) 

EBÜZZIY A %ade VELiD Telı. Tasviriefkir İstanbul L--------~---------J 

Reisicümhur dün ı 
gece Y erköye 
hareket ettiler 

On bet milyon 

kilo kömür ! 

B ulgaristandan her sene on 
beş milyon kilo mangal kö

bÜrü .ithal ediyormutuz, Bu sene 
11 mıktarm daha :ı iyade artmuı 

;::uht~melmiş. Bir gazetede bu 
!& berı okuduğumuz zaman haki-

aten hayrette kaldık ve halimi
ze acıdık. Nası l hayretle kalmı
t•lım! nasıl k endi kendimize ve 
b~erıksizlığimize acımayalım, ki 

1~1 kere mangal kömürü bizim 
rru ı· 
) 1 mahrukatımızın başında ge-L" .~ir ihtiyaçtır. Sonra da bize 

Ankaı:-. JG (A A.l - fü•isi
cumhur ismet l noırn. bu gece 
saat 23 de hususi tı·cıılc Ycı·koy 
ı'3"tikanH.'tınc nıııh•\'CCl'ıhcrı ~elı
rııııızılcn nyı ılnıışl al'cltr. 

:\1ılli $ef. guııla . Vekıllcr. ('. 
H Pa ı ti•ı Geıwl Sı•kı cterı. 
Mcu·u~lar. nıulki 'c ıı~k•Jri rr
kfın ta ı afıııılaıı uguı lı111ınışlar

dır. 

Cümhurre1aimizin 
İzmirlilere tltifatları 

iznıh-. IG (ll ucusil Bele 
dıye R<'l"I Dokloı Behçet Uz, 
buguıı izmıı c J!l'İd ı ve bcynnn· 
unda şunlaı ı So\'lı•dı. 

Heı sıcunıhm uıııuz aziz l\l ıl. 
li Şefıınızc hC'mşc ı ıleı ının ve 
nıutehassırl<'rıni•ı tazıınatıııı aı
zcdcrC'k fuar ı.;ıınlerırıde lzııııı ı 

<-J:'rcflC'ndır ıııclcnrıı ı tıı·ham ct
lım. Buyuk Milli Sefıınız. lıcı 

znm:ınd:ın Zİl•ııdc 1:ınıle ve rıe~c· 
lıvdilcr. tııun bu milli ihtiyacımızı mil-

~?nlarla kilo göndererek bizden Çok S<''lllnılı t<'hı•ı;Quııılc•ı t i(• n~·-
Qırçok 111 hası et ı rlu··duklıı rını ıfadc 
d h para çeken Bulgarlar da, buyurarak lznılıl' selıırn ve Jllll-

b~ a dün denecek kadar yakın hnbbetlennı gotuı mek l ığınıı cııı-
dı~ Umanda bizim ö:z tebaamız- •Ntiler. 

1 er . Kendiler inden yarı yarıya 
;~rılalı topu otuz, büsbütün ayrı
al 1 da anca k altmış sene kadar 

a muştur. 

Elim bir zıya 
------

Başvekilimiz Refik 
Saydamın ağabeysi 

vefat etti 
Cenaze bugün 1nerasinıle Yeniköyden 
kaldırılarak asri mezarlığa defnedilecek 

ltalyonların yolunda Yunanlılardan istiyecekleri rirJayet edilen Korfo ada•• Başvekil şehr"lmize geldi 
KRUVAZÖRÜ 

HELLİ'NİN 
.Batırılması 

Garp cephesinde İngiliz Başvekili Başvckilımi-ı Ooktoı· Rcfık S:ıy· 
- dı:ını, ouadl•ı ının \ 0 fall uzeııııe dı -· 

- ·· • ·--- e • k 1 1 .. nbnh ı;ehriınıze gclm:şliı. 

Hava ıd BeşıDCl O 1 Bnşv~kil. Hnrdaı·paşa garında Va-

yl ırım ır \e Bclcciı~c Rcıı.i Lutfı Kııdar. 

tehlı• kesı• nden Emni.}cl l\luduru l\luzaffcr Akalın, 
Vali l\tu.ıvlni Hud:ıi h:uatab.'ln, ku-

harbı• ı•ddetle 1 zu kaym:ıknınları. Paıtı ve Vılu)el 
Ş b h tt• 1 eı kiıııı. i tnnlıul Defterdaı ı, Tıcr11-eL 

iogiliz matbuatında a se ı . ?11udıir(ı Vl' diğer cJ ıİ ı e muduı)eııle 

h d d• şchı iınizdc bulunan i\kb'u.,Jaı tara-
bir arp vesı .eıi eva m e ıyor fınduıı knışılorımış ''(' clst.a.nbul> 
telakki ediliyor Churchill: "istila motoı ılc Gııl.ıtu rıhtımına ı,teçcrl'k 

Btlkreş lf> <AA> Rcutcr nıan ı bıl- 144 Alman tayyareai bııaclufoiıı Y~nıkoyıfoki Pvın: gıt-
dır ıyor du··şu·~ru""ldu". Yakında bı·r tehliKesi geçmiş ıı i~tlı. "''f."" 

Kostcnccrıın Yunnn lımaıılarılc mu-
nasebcttc olan mahaıııınde soylcndıf:ırıc Alman ihraç hareketi deg" ildir,, dedi 1 'J'AS\'İilİ EFKAr. - Ölunıilc nr· 
nazaran l:lellı kruvazorunun torpı!IC'n- ku ında dC>ı\n bir boı;Juk bııak.ııı 
me~ı ıtolay.sılc Yunanıstand:ı buyuk bekleniyor Londra. ır. <AA) - Tarmııı<'n iki Hakkı Sn\'dnmın wf:ıtı hnbcri dun 

t Bu müddet zarfında Bulgaris
l anın herha ngi bir sahada vakti
~ anavatanı olan T ürkiyeden çok 
ha ıla terakki ve tekamüle maz -

Rus ordusunda 
değişiklikler 

bır gcrgınlık hu kum surmcktcdıı Her İ :ıy c\ 'el tesı edılen \'e ChurC"hlll'c şchrımizdr dtı~ ulunra, lJÜ~ uk bit· te-

l an bcynclmılel bır buhran rıkmasır.d:ı:ı 1..ondra 16 !AA) Almanyanın n- b c k 1 faalıvctılc mes ~ ld nazaran c,, n • o un . ,, • c iır u~·nndıı mıştır. .. 
korkuldugu ı;oylenmckte ve muhım gılı7. h:l\n mrydanların:ı karşı yı ırım -:uı ol.ııı Swı~ton komıtc ının tc•,kılı Oli.im iııı;nnlar için çok tabıı bıT 
askeri tcdbırlcrın alındığı d.ı ılavc ı· •

1 

h:ırhı dun şıddl'l ıııb:ırılc <.n yuk r~ rlun A., :ım Kamar:ı ında CI uıcıhll ın h' d. )! kin beraber. bu ebedi n~·-

0 rnıunak lizımgelir. Vaziyeti 

dılmcktedır noktasına varml", fııkat ı:pyrı ef:ıın 1 - hcvan:ııta bulunmn<:ına ve ıle olmlış - a ısc k< ma d 
1 

• uz ziıf kıılb-
Duıı 1ngılıı. Alman ve ıtalyaıı Elcı- zerine yapılan cv\dkı hucumlar dere- tur rılığn aı~ı U\C uı:.ım • 

ıerı e Mctak~sı zıyarct ctını,ıerctır. C'c~ındc tıım hır ak.ım<'ll' ugr.ıınıştır 1 B ~\ck•l clct'lı,tir kı· 1 ı ımiz<le te. cllı ouı.1)az )"nralar aç-
ıı.,,1 ., ,, ~lçısı zıyarctını tekrar ctını~. 1000 kılometrc uıunluğunda ahıl QO - .Tahminen 10 hafla en el tam iti _ maktadır. Merhum Hor:lu ::>ayda 1 r olduğunu farzetmek doğru ı 

>'alnı · ı eli 2 naz.arıyey e muhakeme e-
nce doğru olnıamak Jizımgelir 

•tnrna, hakikatin maatteessüf bu
rı~ makus surette tecelli eylediği
tıı de, şu 15 milyon kiloluk kö . 
ltıür m eselesinin deliletile itiraf 
~lrrıek mecburiyetinde bulunuyo-J 
tu~ 

ı - . . kııtll'IP.rı ingılız h:.l\<ı kuv\ctlcrı ıara - matlı Hol ında l'T'ılktını nazı tecaqı • uıı~anııı ıc 11 e 1 bulmnz bir elemin •. r• mı ınenılt ',r-
tır 1 yunca ıa:ırı ııı eden Alman tılyyarc . D • l l bulundugu ~\ 

Kruvazor nasıl torpıllendı ? 1 h ıuıır rfımcdın kar:ınlık \'C alı;;ık ınu - Luhr.ııılı z:ımanlnrıl.ı \'azifc-lnin > • ••• • 

1 

. . rıııaan rıcolc mecbur cdı ınış ve ıın - ;ııckrttrıı ~onıa lııı:ıltcrcrıln us1un - ıııcl ı bbtun u •ret ve kudrctılc çn- tC' oclcdıgı snyı•qz l.ızmctlerııı su dl'· 
Atına. lh <AA ı - lf> A(:ustu5 dıııı l;ırıtan en az 144 taıır.sı duşunılmüstur ::;. • . g ) . . 1 tile unutmasını dllcl'iz 

b:ıyrarıı nıuıııı~ebeı ılc Tınos :ıd:ısınıı, Fk•cı ı lıallcıdc Alrn::ııılar SpıtfırC' "c 1 dem Lıır l'•ıdışe rı,ılg.:ı ı g çtı. n~ı m n 1ı ... :11ı muhkrl'm Başvckil ı nıııl' to- ( /J ' 11/ 3. . t 3 d ) 
( Devamı sayfa 3, a ut un 2 dıı ) 1 • ( Devamı sıayfa 3, ıutun 2 d e) ( Devamı aayfa 3, su t uh 4 de) 1 ~,, c•tlı ı iı•ılzi t nkdltn cdl'J' \'C' ı<ıfıı f'l'llıtll sa 

1 
il ı;ıı ıın <' 

l< Mangal kömürü, milli mahru-1 ' 
t·~lırnaz.ın b ında gelır, Clem1ş 1 
~ · Doğrudur. Mangal kömürü, 
&a aa~llah, ortadan kalkacak ol- ı 
k;t ~a.şka şehirleri bilmiyoruz, fa-
0 t ıçınde yaşadığımız İstanbulun 
gjr 1' ~alli ve bilhassa fakir a hali-

tı P r ~an o lurdu. İstanbul halkı· 
ın · . tn rnaısct tarzı ve lstanbulda 

n esken hayatı, mangal kömürü
/· mübrem ihtiyaçlarımızın b i -
•ncisi ol k • · · · · 1 1 l ına paye51nı vermıştır. 

f~~ııbulda. orta halli ve bilhassa l 
it ı{ ahalı için maden kömürü -
ik~ an~uya im kim yoktur. Hele 
g\i 

1~dı ~eraitin günden ıüne 
d

ç eşnıesınden dolayı, dört bef 
o al b' 1 

Vazifeıi cl~iİflırİıeıı 
Mırreşal Boudienny 

MoskO\'a, 16 (AA) - Sıhhi SC'bep
lcrdcn dolayı vazıfeı;ıııdcn affın• r ıc 
cttıği bıldınlen Mareşal ÇııpocnıkoC un 
yenne kızılordu Genel Kuı may Rc
ıslığıne Gcnerııl Merctzkof tayın c . 
dılmıştır 

tn'l 1 • ına arın h er odasına tek • 
)' 

1 bır aile yerleşmek itiyadı ve
L a ?1°cburiyeti basıl olduğundan-
Qerı fak' 1 . • d t. ·· •• .... • ır er ıçın ma en "omu-
)'~ ~ullanmak değil, böyle bir şe· 
/ . atıra getirmek bile imkan ha
rııcıne çıkmıştır. Köhne bir b ina-
-~~ bir odasına sığınmış olan bir 
tıı e maden kömürünü odasının 
lı eresine koyabil ir ve bu kömürü 
L ~ngi sobada yakabilir? Bizde 
Qır v k. 1 k • 8 ıt orman arımızı tahripten 

Mareşal Budeninin yeni vazifesi 
Mo kova, 16 (AA) - Tass' uJiln~ı 

bıldırıyor 
Mareşal Bol,dıenny, Mosko~a aske· 

ri d.ııresı kıtaatı kumandanlığından 
ııf(edılcr<'k Mılli Mud.ıt:ıo Komı <'r • 
lığının bırıncı ll}UavınJığınc tayın c
dı lmıstır. 
Mareşal Ç:ıpoçnıkof. sıhh i sebeple 

\'akı ıstcğı uzC'rıne Kızı lordu Genci 
Kurmay Rcı~lığınden ııffcdllerck M ı l· 
Jı Mudafaa Komlserlığı muavınlıiiıne 
tayın edılmıştır. 

General l\'1C'rl'tzkof r; .ıdafaa Komi -
scrı muavınl ığını muhafaza etmekle 
beraber Kızılordu Gt>ııcl Kurmay Rc
ıslıgıne ıayın edılmıştır 
TASVİR İEFKAR - Moresal Bou -

dıcnny'nın tercomeı hnlı gunun adamı 
sutunumuzdadır. 

Rumen - Macar 
Müzakereleri 

Peşte, teklifleriniR um en 
murahhaslarına bildird · 

d Otumak ve mill i servetlerimiz
I' e~ olan maden kömürü istfma
~"; t~minı eylemek için bir man
~ komürü düımanlığı peyda ol
'-' lif ve hatta iş Bankası bir sene 
t ahut antrasitini satabilmek için 
t •ıetelere çal'faf kadar ilan ve -
ttıetek «bizim kömür çıkmadan 
ed~hrukat almayın>> diye ıürültü 
~;p .~urmuştu. O tarihlerde ga
~ ecılık edemediğimiz ve iş 
•u nkası ekibirile de tabii hiçbir 
..:etle münasebette bulunmadığı
" r. cihetle kendilerine tahriren ,;Ya tifahen «yahu! Bankayı zen
~ edeceğiz diye fılcarayı lclf or
C 1 kömürsüz mü bırakacaksınız? 
Laa.ıketelere para kazandırmaktan T-urnu Scvıın, lG {A.A.) __, Hu-
... } a. faydası olmıyan f U müna _ gün Rumen hcyetile milzakcrelcrde 1 
.....,Qe( T d • bulunacak Macar heyetini hamil oii . sız ı an an vazgeçın, yüre- lan Zsofia nehir vapuru ôğleden bi-
til•ıe dokunuyor» diyememiı - raz evvel buraya gelmiştir. Ruman-

T ya Jlaric~·e Nezareti P rotokol .. şefi, 
t_ a~if ettiğimiz bu küçük oda- Macar heyetini karşılamıştır. Oğle
t:ı8.:.!~ınmış olan a ileler için man- den beş dnkikn cv\·cl iki heyet, L u
tiı- ~mürü en büyük bir nimet • biccscou sarayına gltmişlcrdlr. 
~· 1Bır okka kömürle sabahleyin Macar heyeti, Hory Andrc, Macar 
• .. ~arını, kahvelerini İçerler, öğ- Erkfinıbarbiycsl reis muavini Gene
"">'• i·al Nadoy, General Szntdomocosi \ C 
tef n Yemeklerini pİJİrİrler, ufak Albay Uyzıısry'den mGrckkeplir. 

1~,jk Çamaıırlanm yıkarlar •e o- Rumen heyeti, Valer, Popc ve Gc
'• arını da akıama kadar nıtır - neral Dragalina'dnn mürekkeptır 

r, iki heyet şefinin teati ettikleri k 
·._ Mangal kömürü çabucak ya _ hitnbclerden sonra :'\1acar he~etı il'· 

... •r: güzel kor bırakır ve iyi kül- isi, Rumen heyetine Budapcştc hu -
..:nırıe ert • b h k d d d küm<'tinln tekliflerhıi tevdi ctnıiş-

t'anır. esı 18 a a a ar a a- tir. i ki heyet Turnu Scvcrin Val ~~i 
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, ftz zE* r 'NE• 

Telef-on Şebekemizi -
Tasvirin yenilikleri 

-- -

Erzurum U 
•• zerı·nden K fk Büyük, Zengin, Eğlenceli 

a as· MUSABAKAMIZ 
hududuna bağlıyo~uz 

Avrupa şehirleri hariç 202 şehir ve kasaba
arasında mükaleme cereyan ediyor mız 

KARA DENiZ 

~ski sehir .. ___ 
·O 

Afyon , ı o 
Konya 

Antalya 
Mer.srn 

o 

Y•nİ telefon hatlorımı:r.1" bir taraftan Er~urum iızerinden 
Ru•YO ile, diler taraftan Çorlu ü:ıerincl~n Yunoniatcrnlo 
ilcinci bir hat l••i• •derek konuıacaıız. 

Fırıncılara müjde! 

• • Ekmek ışı 
================ 

Belediyeye geçiyor 
Dahiliye Vekaleti sıhhi fırın 

Belediyeden acele izahat 
tesis için 
istedi 

Kilomcırc 

J'IJI de .. 1tou&e.u••01t;O 

1940 da ...••• ,. .. c. • ,lli7 

Muhavere Varidab 
•U••••••••••• ı ıııt.•ü~l''''''"~~•t..W • ••• •• ••• 

lli r.ıı -192& da 
0

> .•••• -• • • • 1'tS66 

l 94i) df. • ••• :...-: • • 22.22070 

! Irak-İran-Türkiye arasında hava 
seferleri başlıyor 

Ankara (Hu-ı.u;İ) ilk otoın.ıtlk 
telefon snntcnli A nkaı ad.ı 1!>2G ,.. 
ncslPdc :,npılınıştıl'. 2000 ııtwnelıl, 
olan olom:ıtlk telefon ~nntı alınc 928 
sene inde 1000 abon<' ci.ıhu lla\·e cdıl· 
ıııiştir. 1930 s<'n wdc tel fon mev
cudu l 700 iken halk ıı tc'efona olnn 
ıngbeli giin geçtikç~ ıırtmış \'e 1938 
yılında lıu 3000 abondık santrnl kii· 
fı g<'lııırıncğe ba~l.ıdığıntlnn Yeni~<'
hiı· Uııknnlıklar P. T. T. bınasındn 
vcııiclcn 2000 abon<'hk biı sııntrnl tc
~ısl surelilc Ank'l"a otomntlk tele -
fonu 5000 aoopclı•;e çıknrılınışt ı r . 
Bugün A ııka ı ;vl.ı k 1 telefon sayı. ı 

3611• i bulı •t "'rnr. 

Mevsimin en 191 

hediyeler kazanmak 
iştirak ediniz. 

filmlerini görmek, zengin 
istiyorsamz müsabakamıztı 

Mufassal malumat yarın 

Milli Roman 
Aşk ve ölüm arasında çırpınan 

ruhun macerası 

bir 

Hiçbir romanda eşine tesadüf e dilmiyen müst~na bir mevzu 

Yaznn: Mem~eketin en kıymetli romancısı 
_ .. • 

DEGJLM/? 
-----------------DAVUT HOCA 

Günün en meşhur adamı odur. ismi bütün dünya gazetelerinin 
b irinci sahifelerinde yer alıyor ve tercümei hali ajans telgraflarını 
dolduruyor. Bu şöhretten bir kendisinin haberi yok. Sağlığında 
adını yalnız Yunan jandarmalarının ve Arnav ut vatandaşlarının 
bildiği bu esrarengiz adam, öl~r ö.l.mez, Balkanlardan Avrupaya, 
Avrupadan da cihana taşan. bır şohret kazandı: Haydut mu, 
kahra'man mı? Yunanlılara man ıraanıı. haydut; Ualya nlara jna -
nırsanız kahraman. Her ikisine İnanmak mecburiyeti siyasiyesinde 
olanlar 'için de o, bir haydut · k ahramandır. 

içinde yaıadığımız asırda birçok haydutlara kahraman, birçok 
kahramanlara da haydut denildiğini işittik. Bu ik; kelimenin adt>ta 
müteradif olduğu yerler de vard ır ve birinin yerine ötekini ku' la
nırsanız manası hiç değişmez. Zamanımızda öyle dünya hadis .. le
rinc şahit oluyoruz ki bunla ra haydutluk mu, kahramanlık mı izafe 
e tm ek lazımgeldiğinde bihakkin tereddüde düşüyoruz ve niha yet 
bu iki vasfın da biribiri kadar o hadiselere t evafuk ettiğini gö -
rüyoruz. 

Atina ajansının neşrettiği. vesikalan ok~.yup .. da b~. Da vut Ho
canın bir haydut olduğuna ınanmamak mumk~~ de?ıl ; fakat va
rın başka bir a jans da öyle ves~kalar. neş.~edeb.'lır kı, bu hayd.~
dun bir ka hram an olduğunda kıınsenın şuphesı kalmaz. H enuz 
Davut Hocanın yaram düzine kad ar insanın kanına girmiş olmasın
dan başka bir kahrama~lığını bilmiyoruz. Kahramanlığa vc:.~il: -
cek manaya göre, bu cınayetler, D avut Hocayı çoktan gunun 
kahramanı haline soktu. 

' istanb · A 1 b\rnfınılan öğle ycınl'ğinc davet l•dıl-
L~- aalda ( merkezı mtma) mıı1lcrdir · · · h. 
~•batın l"k lı 1 h · · . Dahiliye VckAlcti Belediyeden sıh-ı dar gnııdcrılme<ınl bıldırmıştır D:ı ı-

Bugün ı;whiıkıu dl mukıılt>mc y:ı
llRll şehir 'c J..-a .,L lı ı ıınmn ndcdi 
!!02 y l lıul muqtur. J •ı:?l scııt mdc Şe· 
birlerarası tdcfı;ın dcvı-el< ıi 15!m ki-

jşin doğrusu, eğer dirisile birçok inımnların kanına girdiği söy
lenen bu Dav~t Hoca, ölüsile de iki milletin arasına girerek Bal
kanlarda sulhün canına kıyarsa, ne yaptığından gafil bir haydut
tur; yok, eğer ölümile. nihayet iki millet arasındaki _suitefehhüm.le
rin izalesine ve Balkanlarda sulhün idamesine vesıle o'•ırsro , :-;me 
macerasının neticelerinden haberi olmayan safil bir kahı ." 1an te-

(Oe~ama ı 80A ~an •r a - ikinci toplantı Pazartesıye hl :fırın ve sıhhi kasa~ dükk6ııının han. lıyc Vekal<'tı ııt Z4lrte ı guno toplana· 
rnı sayfa 3, ıUtun 5 te) Turnu Scvc>rin 10 (A.A.) - Ru· gi şartlara göre tesis edilmesi l!ızım• cak olan komıs.}oııu.ı ekmek \e et mcsc 

J:bı1 ~~:.,'l Zade men lıcyetl, l\lnc~I' lıc:ı;cti nin tcklir- ı gcldiğini sormuş ve bu hu~ta mufııs- lefillc m~gul olacıı~ıııdan, .bu p'~n \'C 

VJı:T .1fl ( Devamı ıayfa 3, sütun 5 te) ı;al izahatla plialana bulia öğleye ka- ı(Dcı·amı SGhlfc :J, ıııtıuı f de) (De ·amı ıalıt/e f. 81itım 8 d~) lakki edilmek lizımıelir. lf., •• 



•• Köylü ve munevver meselesi ................................................................................................... 

Yusuf Zijra 
Neler söylüyor 1 

---- -~-

" Yaaa ...• demek üstada memleketi 
sevdirebilmek için laakal sefirlik/erini 

temin etmek laz'ım ! ,, 
Yal.n rorıt9Dmda Türk köylüaiinü menfi bir ruh taıır cöıter

mekle itham edilen edig Y akup Kadrinin «Yeni Mecmuu da 
kendini müdafaa ederken bütün memlent okur yazarlarına 
kü1tür nokıanile malü1 ıörütii üzerine açtıiımız ankete giiüde 
kalem sahiplerimiz lanail Hab ip, Peyami Safa, Mahmut Yesari 
ve Orhan Seyfinin verdikleri cevapları sırasile n~retmiftilı. Bu 
elin de ıa.ir Yusuf Ziyanın fikirle r in i okuyacaksınız. 

KONUŞAN: 

rn ıı.ah üstadı Yusur Zıya ... ~~ 

Koridor birdenbire canlı. sıhhatli. [ 
şen bır erkek sesllc doldu. Y !liUf Ziya 
gclıyordu: Şiır, ncstr. lıkrıı, nukte ve 

Orhan Seyfi yermden fırladı, kotlar 
açıldı, hararetle kucaklaştılar, opuştü- l••••••••••••••r 
ler, opüştuler ... 

Bıribirinden topu topu iki gün, evet 
yalnız. iki günceğiz ayrı kalmıs bu iki 
arkndaşın bu knvuşma sahnesindeki 
samımıyet ve heyecan, hayretle açı
lan gözlerimi yaşartmıştı da galiba ... 

Kendi kendime: .ne olurdu, şu koc:ı 
\ e kohne D:ıbıilıde bu kadar anlaşmış, 
bu derece sevişmiş bir çift ınsan daha 
bulunsaydı ... • dıyordum. 

Oturduk .. . 
Onları, bir an evvel başbnsa bıraka· 

bilmek için hemen Yusuf Ziyaya dön -
dCım ve soracak oldum: 

- Yaban ... 
Gülerek sözümü kesti: 
- Bana Osmanlı Meclisi Meb0usa· 

nının en guzel nüktesini hatırlattı. 
Meclis kAtlbi yoklnmayı yaparken °Ba· 
baıızade• yi Yabanzade okuyunca, 
merhum İsmail Hakkı Bey oturduğu 
yerden mukabele etmişti: Babandır, 
baban! •• 

Evet, Yakup Kadrinin Yaban'ından 
hatırıma geldi. 

- Fakat Yaban romanı? 
- Hiç şüphe yok, yabana atılacak 

bir eser olamaz. 
- Peki, Yaban tomanı, İsmail Habi· 

bin tenk1dl, Yakup Kadrinin cevabı ... 
- Evet, benim için bir edebiyat me· 

selesi delil, üç mcçhullüJ>ır muadele._ 
Yaban'ı maalesef okumadım. Seneler 
oluyor, bir gün, kıymetli cdıblmlı.ln 
her escrıne karşı duydutum hürmet 
ve alikayla bu '.kitabını da elime al • 
mıştım. Nedense bilmem, satırlar bir 
urgan gibi gittikçe boynuma dolanank 
beni sıkıruya başladı. Bu. belki de be
nim o günkü manevi müsmıdcsı:ı:lı4ım 
olacak. Onun için e!er hakkında söz 

Yu•ul Ziya 

remedığim günlerdeydi, Yakup Kadri· 
oın, Rüb:ıb mecmuasında, Ziya Gökal
pın. Ömer ~yfetUnln, Ali Canlbln ilk 
bayra.(!ını açtıkları gilzcl türkce. hece 
"'czrıi. mılll edebiyat gıbl mefhumlara 
karşı acı bir lstıhı.a ıle. hııyır lsUhfaf
la taarruza &eçtı ilnı hııtırlarım . 

Saman ekmeğı ınesclesinl sız de bl
fırsıniz 

.Nevsfılı mıllf. de 
yazdığı bir utırı dn 

ylıyecek vatlycttC değılim. İsmail 
Habibin tenkidi çıktığı zaman Anka
rada makaleyi kaçırdım. Fakat dedıko· 
d usile her mecliste karşılaştık. .Edcbf rum. •Hattı destımle 
yenm:ımfz· mfiellifinln de dedıti &lbı 1 kim ıçln? • 

resmınin altına 
şimdı hatırlıyo. 

resmim. ne lçln, 

bana bu makalelerden memnuniyeti~. 1- Bütün bunlar, Yakup Kadrinin iı;I 
çındeki fikirlere iştirakle bahsedenler degıl, tarzıdır. 
oldu Ancak, şunu da soyfiyeyim ki, Bu son cevabında da gözüme tuhaf 
harp sonu dünyamızın sahici mütefek· bır cümle- ilişir ~ibl oldu. Galiba · ben. 
kiri Şevket Sllreyya da, Yaban'm le· diyor. memleketimi Avrupadayken da
hine ve tenkidin aleyhınc bırçok şey- ha cok özler ve severim • 
ler söylemişti. Şlmdı . Yakup Kadrıye ııuinlyetle 

Yakup Kadrinin cevabına J:elınce: hOcum etmek i stıyen biri ol•a. pekllUI 
B unu da yarım yamalak ı:ördüm Bu· bu cümle bızzat kendısı tarııhndan dol· 
ııun ıçln, meselenin her kösesi bence durulup verılmlş bir slllıh olmaz mı? 
meçhul .. 

- Kultür noksanlığı ... 
- Bılırslnlz; her millet !Ayık olduğu 

ht.ıkümete naıl olur, derler. Her mu • 
harrır de ltıyık oldu:u kıırlc nnıl olur. 
E'ııier Yakup Kadrinin okuyucuları, 

buyuk eserlerin karanlıklJrını araştı· 
ran bir seviyede dcğıller c, bu. okuyu. 
cumın olduğu kadar, mucııırın de alcy. 
hıne sayılmaz mı? 

Kultur meselesi? .. Nedır bu kilittir? 
Ben Yakup Kadrınin bır <Serencamı. 
ı Nur baba>. Sedum ve Gamure, Hil
kum gecesi glbi, kimi galıb:ı bır Mısırlı 
zenginin hayatını, kimı bir Bektaşi 
tekkesini, kimi mütarekede bazı işgal 
km vetlerlnın hamam sa!alarını anla • 

Şöyle başımızı mılnalı mlınalı sallıya
rak ve her kelimemizi bir sinsi tebes. 
sume sararak· • Yaı:ın Demek. Qstada 
memleketı sevdırebılmek içın llıakal 
scfirllklerlnl temın etmek ıtızım!" df
yebllırlz 

Amma, banıı. hııyır, bana delil, he· 
pimize lıOyük e~Prlcrlie sanat hocalığı 
etmiş Yakup Kndrfyc karşı böyle dü
şunmek ve boyle söylemek.. .... Bu, 
bızım nesllmızln tarzı değildir. 

\'usuf Zıya o kadar sırak ve s;ımlmt 
bir sesle öyle C(lzel konuşuyordu ki, 
susmasaydı, onu daha saatlerce hazla, 
zevkle dınllyeblllrdim 

un romanlarını lıilıyorum. Bunların 
harıcindekl günluk makaleler, onun AÇlK MUHABERE : 
sanat eserlerinde yan karanlığa burOn
mu fıklr ve iddıaların izahını yap -
maz. Onlar, yirmi dört ~tllk omru 
olmıyan gazete yazılarıdır. Eğer Yakup 
Kadri, büyfik dünya müellıneri 
çapında bir kültur iddiasında değil de, 
mütevazı bir edeblyııt kultüru kasde
d yorsa, yine üzUlerek soylemeğe mec
burum kı, dünyanın hlçbır ycrınde, 

Yııkup Kadri kadar ısmı koklu bir üs-
tad sanatkAr yoktur ki, meceJA Fıız.ull 
dıvanını yanlışsız okııyamıız olsun! O
kuduğu şiirin vezninı anlıyamaz ol -
ı.'lln! Eğer Olçfiyu boyle tutarsak, Ya
kup Kadrinin kari ımvıyesınden 

8. Alı Cemııl, IJeııktaıs 

Şikayetiniz üzerıııe vazıyetin du· 
:ı:elip duzelmedığinl bildlrmenizı rica 
ederiz. 

r 
Ağuatos Cumartesi 

US9 H. 
Recep 

12 17 B S6 
Rumi 

ı değıl, bazı karilerin muharrir ve edıp 
seviyesınden şlkAyetc hakları olur. Gün: 22 

Aru:tea t 
Hızır : 104 

- Va romandaki Turk köylüsu? .. 
- Hayır, Kara Osmanoğlu gıbl bir 

Anadolu çocuğu Türk köylüsünün a • 
leyhlnde yazmak deJıil, düşunemez 
bile. Biliyor musunuz, Yııban'ı okuma
dıfım halde samımı fikrim budur, An
cak, ınsanlıırın garip huyları ve t<!Cel
lileri vardır: Yakup Kadri de zaman 
saman BabıAli caddesinde bir vOveylA 
koparmaksızın ve kopartmaltsızın ge-

4 t emez!. 
Hcnuz ismimi matbaa hartlerilc gB. 

Valritl• IEıı:ant Vantl s. o. s. o. - --- ---
E (Yanakl) ~:: ~~~t !~ 
Akta• 12 00 21 O:>' 
Yat.ı 1 41 l l 48 
l....&k CYanak.l) 08 IS 70 

BiR FAKiR 
ICIZIM l-lfKAYl;S~ 
Yazan: Saffet Sami 

Şimdi ıu·tık kendinize başka kapı 
arayınız. Size haftanın sonuna ka
dar mnsıı.ade ediyoruz. Burada mu· 

4 vaffak olamadınız, bclld baeka ka-
4 f>Idn daha ahmak insanlar bulur, on· 
1 la ı ı aldatabilirsiniz. 
ı Kort kadın söz!lnde devam et.tikçe 

Jıakaretı perde perde artıyordu. Be-
3 lı ırcnin aciz mevkii de, terbiycs.1 de 
1 bu küstah ve bcdtıynetll kadınlara 
c c vap '\'errneğe mü.mit değlldi. Zaten 

koltoklarn yaslnnmı:;ı olan iki kadı· 

rıın karşısında onun ayakta duruşun· 
o kad r kib 1 k v. ıdı, k . o k ' 

h 1 l d ıki k 
(fi • .aJ 
· ihaz 

~~~ 

- Siz, ana kız., maatteessüf ko . 
nuşulmağa liiyık insanlar değilsiniz. 
Sizin yanınızda şimdiye kndnr kaldı
ğıma hata etmişim. 

Bu kısa sözleri söyledikten sonra 
snloııu terkle odnsına çıktı. Vecihi -
nin daha bir gün evvel kendisine: 
cSıı.in burndnkl vaziyetiniz, Nadide 
Hnnımın dudakları nrasındnn çıka
cak ikı ıöze baftlıdır> dediği aynen 
zuhur etml~ti. 

* * * 

İki vapur 
çarpıştı 

Hidiae sıece Umancla 
vukua geldi 

E vvelki gece limanımız.da.. bir dc.
nlz. kausı olmuş, iki vapur rnusa.de
me etmiştir. 

Karadeniz.den limanımıza gelen 
Yunan h6lndırah Asimi vapuru li · 
nıanda demir atarken ıuJara kapıl

mış ve Romanya b;andıralı Belos va
purunun üzerine düşmüştür. 

Asimi vapurunun kıç tarafı Belos 
vapurunun burnuna çnrparak jki va
purda da ha.ara t olmuştur. Aync:ı.ı 
müsademe sırasında Rumanya vapu
runun dl'mir zincirleri Yunan vapu
nınun peı·vanesine takılmış ve şilep 
bu halde sabaha kadar kalmıştır. 
Dalgıçlar uzun çalışmalardan sonra 
dirn oğle üzeri pervaneyl zincirler -
den kurtarmışlardır. .................. ······························ 
iki muhtekir 
yakalandı 

Zabıta, dun kumaş fizerinde ihti· 
kiir yapan kumaş tuccan iki musevi 
kardeşi daha cürmuıncşhut halindJ 
yakalamıştır: 

Bunlar Çiçekpazarında Fındıkli -
yan hanında kumaş tıeareli yapan 
Sabatay Rafııel kal'deşll!rdir. Zabıta 
bunların bir nevi kumaşı 675 kuru
şa sattıklarını ve mü~te•riye verdik
leri faturaya 500 kunı~ yazdıkları 

nı haber almış ve dun bir cürmümeş
hut terUp ederek nıuhteklıleri suç 
üzerlnd ~ yakalamıştır. 

Suçlular bugun ele geçirilen hileli 
faturalarlle beraber adliyeye teslim 
edileceklerdir. 

Buda başka 
Beyo~luncla Abdullah sokağında 2 

numaı·nlı aparlımanın sahibi Afro
diti daire ktnılarını eskisinin yarım 
misil arttırmak istemiş. kiracıların 
şikayeti üzeı ine yakalanm ışt ı r. 

Afroditi bugün 1\lilli Korunma 
Kanununa göre muhakemesi yapıl
mak il:ıcre Adliyeye verilecekti r. 

Kamah, saldırmalı karı koca 

iki eroinci yakalandı 

Sabıkalı eroincilt~rden Arap Mah· 
mud, dün Unkapanındn eroin ı;atar
ken cürmümeşhut huljnde yakalan -
mış, tiz.eri arandığı uıman 6 paket 
eroin 'bulunmuştur. 

A1·ap :\Iahmudun zehir kaçakçılığı 
n ı karısı Lut!ıye ile beraber yaptığı 
anlaşıldıCrından kansı da yakalan • 
ınııı, her ikisi de ka~~ıkı;:ılık işlerine 
hakan, Beşinci Asliye Ceza mahke. 
mesine vcrilmıştir. 

Ayrıca Anıp )fahmurlıın evinde 
bir knnıa, bir saldırma, bi r miktar 
da afyon bul unmuş, nıusadere edil -
miştfr. 

On metreden düştü 
Balıkpazarındn 4 numaralı sucuk 

ve pastırma lmalüthaııcsınde çalı -
şan 18 yaşlarında Suren • l anynn, 
dun üçüncü kata merdivenle bir ka
:ınn çıkarırken müvazencsini kaybet· 
nıiş, on metreden yı•n• düşmüştür. 

Süren başından w muhtellf yer
lerinden nğır yaralnndığındnn Cer
rnhpaşa hastahanesiııe kaldırılmış -
tır. 

Bir çocuk yaralandı 

BeşıkUışta Yıldız caddesinde ıo 
numaıada oturan Avııının oğlu l-4 
ynşlaı ınıla 1\ltiııır, diııı çöp ıskclesin
<lc oynarken müva:ı:enesini kaybede
rek denlz.e düşmüştür. 

llnğulmak uzcreykl.'ıı kurtanlan 
çocuk, du erken kalçıı<:ı demi ı e çar
rıarnk ağıı· yaralandığından Şişli 
Çocuk hastahanesine kaldırılmıştır. 

Arkada~Jarın ın elbise le rini 

çalarke n yakalandı 

Yeşilköy tayyare meydanı inşan -
tında çalışan nm"le Snliihaddin Gü
ner dün gece bir ç:ıdırdn yattığı ar
kadaşlarının ellılselerini Slrtlamış, 
knc;nrkcn yakalanmıştır. 

Üçuncü Sulh Ceza mahkemesi Sa
lülıaddıııi sorguya \'<'ktikt<'n sonrn 
tevkif etmiştir. 
• ••••••••••••••• • •••• • ••• • • • • il •••••• • •••••••••• 

Şiddetli sıcaklar 
Öle nle r, bayılanlar f e nahk 

geçirenle r oldu 

Bırkaç gun serin geı;:en havalar -
dan sonra sıcaklar tekrar başlamış
tır. ı: u ii.ni lıavıı tebeddulu lıııstnlıklı 
vücutler üzerinde tesır yapmaktadır. 
l;-enalık geçirenler, bayılanlar, hat
ta olcnler vardır. Sarıyerdc oturan 
!"atma adında bir kndın sıcaklardan 
kısa bir baygınlığı mfitcakip ölmil;ı· 
tür. Dün de Kndıköy vapuru yolcu· 
ları arnsında bulunan gönüllü hasta
bakıcı bir bayan baygınlık geçirmi;ı, 
hastahaneye kaldırılmıştır. Sıenklar
da alkollü fnzla içkı kullanılmaması 
tusiye edilmektedir. 

Temenniler: 

Ekmek işinden şikayet 
Belediye, ekmek işini İstanbukla 

.hAlli yoluna koyamadı. Ekmeklerin 
kalitesi bozuk ve hamurdur. Bir 
seıntinki dlı!erine uymaz. Halkın 
hayatına, sıhhatine taallök eden 
umek işinin yoluna komnası bek
leniyor. 
Bazı komşu memleketlerden ge

lenlerden duydui:wnuza göre, ora
larda. böyle. ekmek meselesı. yok
t ur. Elamık nerede satılırsa Bele
diyenin çeşni ve narhı üzerine. hat
ta Yunanistanda dört Yilz. dirhem 
bir eski okkıı itibarile dükkdnlarda 
mevcut terazilerle tartılarak satı
lır. Ekmeklerin kıtnlan muhakkak 
bir ölşfide. yani okJQ olarak pişiril-

meı. '\'e Deledişe adamt.-ırı fırına 
giDip ekmekleri tartm:ız, müşteri 
alırken "tartılır. Eksikse ilaı:e, fazla 
ise kesilerek tartısına ıetırilir. Yal
nız. Bcledıyenln her yerde bir ıa. 
yar terazisi) ve memuru vardır. 

lstiyen orada kaliteyi, tarlıyı 
kontrol ettirir. Ek ik tartılıruşsa 
ce;o.a çok ağırdır. Diğer :sntılan ~e,-lcr 
de böyle kontrol E'dlldigindcn, hile 
yapmak kolay <legildir . Hiç ~uplıc 
yok ki bizim kanunları,mt"ın ruhu 
da böjledtr. Her geçen günün ne 
zararlar verdiğini düşünerek bir 
saat evvel lı:u-~kcte ıeçilmesini dı • 
liyoruz. 

lstanbullu 

ODUNY KÖMÜR PAHAL/ 
SATILMIYACAK 

A~ustos 1940 

'T· ıcaret 
bugün 

V~kili-
gelıyor 

Nazmi Topçuoğlu yann 
lzmire gidecek 

Ticaı-et Vekili Nazmi Topçuoğlu 
bu sı:ıDah Ankara<lan şehrimize gele
cek ve alikadarlnrla teınas etlcrck 
bazı tetkikler yaptıktan sonra ya • 
nnki po::ıtayla izmirc gidecektir. Ve
kil İmıir fuacının ~ıl11ında bulu • 
nacak ve bu seyahatiıı<lcn istifade e· 
derek ihrncat :ıw•vsiminin gelmest 
dolayısile alınacak ~eni toobtrler 
hakkında İı.mhli ihracatçılarla gö -
rüş1:cektir. 

Ticaret Vekilintiı tanıfından 't:ı
nıir fuarının açılışına davet edilen 
YuııtDslav Ticaret Nazırı fa:ı:la meş
guliyeti yüzünden gclemiyeceğini 
bildirmiştir. 

Sütçünün beygiri 

Cefaya talıammiililıe meıbut 
olan bu bayvaıun da sabn tiiksrı: 
di.ii zaman neler yapabikceğint 
eeçenlerde ıördük. 

Geceleyin ıeç vakit matbaa • 
dan evimize dönüyordak. S.,a· 
zıda çıkmak üzereyk&n hayvanı· 
Dm mtıne keadiaiııi de yülılli~ll 
bir ıütçiinün darup durup hayv~
nı divdüğünü ıörerek müteess·r 
olduk ve sesimizi yÜkselterek bu 
eziyete mini olmak istedik : 

- Y abu! dedik, giiaabtır 1 
Sütçü cevap verdi: 
_ o. benim canıma kıymak 

isteai! 
Hayret ettik ve: 

Yu,goslavyanm Aııl:ara Elçl;;i ya- 7 
nnki Ynpurla şehrimiz.den lzmire - Böyle ıey olar mu 
hareket edecek ve hiikitmeti namına Diye bağırdık. 
fuarın ac;ıl ışında bul unacaktır. Sütçü ısrar etti 

Barsak ihracatı - Vallahi canıma kıymalı is -
Belediye mühim bir rapor haztrladl Harbin başladığt l:eçen eylulc.len. tedi. 

beri büyük bir durgunluk .geçirmek- Biz de ısrar ettik: 
tl' olan barsak piyu .. ııhl carılanmıya - öyle şey olmaz. Hayvan bu, 

Belediye lktısa_t _Müd.ürlCiğü, odun pılmı .. tır. Auni suru bir da'-- işle- · ? 5 · t t 
ve odun kömı~ru uzcrı~dc yııptığı diği takdirde gazııı > ~edd~lilecektfr. 

1 

" " ~ '"' başlamıştır. aklı erer mı. en ona ezıye e -

tetkikleri netıcelendUmış ve odun Küçüksu ııli.ıjında garson Ismail bir Son zamanlarda merkezi ve şimali m e !.. 
kesilen yerlerden :.eh_lr depolarına 1 müşteriden l20 kuruş alacak yl'ı de ..:\ \'rupa devletlerine barsak göndt•· Faka t sütçü, hayvanın ba4U1J 
gelinceye kndar y~pllan ~akliye mas iki lira istediği içiıı o gıızlııuıla iştt n rılmeklt'dir. Dtiıı rle İ sveç ve lsviç- ç e kerek boynuna bir sopa dab• 
rafı, hamal ficretı ve kaı· nisbetle- cl çektirilmiş ve mucs~esc~c lıc paıa ıeye mühım partiler tevkcdilmiştir. indirdi. Ve hayvan sırtındaki •· 
nnı tesbit ederek geçen seneye ceznsı verilmiştir. A~·rıca İsviçre.re fıııdık tu gön~eıil- damı yere yuvarlamayı kurduğu· 
nisbetle bu sene. ':ö~ulerı fiyat tel"('f. Lokantacıların itirazları mıştır. ' "f d d b ' t l birkaç 
!Uünün sebcp1erını ıztıh P.JJcn bir ra- .. .............................................. 1 nu ı a e e en ır avır a 

] ' z1 :f Beledi"e İktısat l\lu- dürlu-g· u- ka,. - 1 ' kere kıvrandı. por hazırlamıştır. >en n iyaUan- ,, ,, kt t Vek•ı• • __ 'ı 
d mııknnılarn ''eni bir tunıim .... onderc- ısa 1 IDJ.D Biz bu sefer sesimizi daha flP-'• na yapılan zam an "onra .artan mo. " ... 

törlü nakliye vasıtıılarınııı odun tn- rck lukantıılımn da sıkı teftişinı is- tetkikleri yükselte rek sütc;üyü azarladık. 
şıma ücreti ve amele yoklur,ru yü • temiş ve lüks, biıfoci ve ikinci sınıf, O da hiddetli hiddetli anlattı: 
:ıündcn gündeliklerin artışı bu ra • lokantalarda ~tblk . edi~m~i zaruri 1ktısat Vekıli Hu nu Çakır dun - Demin bir otomobil geçi · 
porda izah edilmiş vcA nisbctsi:ı fiyat olan tabl~ot lıst~ıım Eııc.u ıncn. kia-ı ı:alınh Ankrırndnn şehrimize gcl nıiş~ yord~ Otomobilin alt&na yuvar' 
ytiksclmelcrint• de mıınl olmak için rTarbınlda tgl~ı·et lyndpeı rı~: ın~ ıst~·mtnışttlı-. tir. \'ekil, şclırımızdc kısa bır muJ- lanapaJc beuiın caruma kıymak 
icap eden tedbirler sınılanmıştır. a ? 15 c C: l' • .euze 'e 1• det kalamk hilhnss:ı Sumerbank . • • • • 1-

Belctliyc, odıın ve odun könıüriln - dan bı rknç ~eşıt "'OSl~rılccc.k ve müş-1 falırıkalan >çın Alnı.ıııyaılan getiı •• ı ıstedL ~ırdenbıre k~?'1nne ee 
deki gıı>·ritnbti fiyat yükselişlerini teri. bu nevıle~n bı~r tane seçe - lccck yedek rnaklnc parçaları ıçln a· meaeydım. otomobıhn altınd• 
Belc<liye ccznlnrile ö~lemcdense, bu cckur. ~lbuki b4zı lo~antalarda liı.kadaı larln tcınaıı,lar yapacaktır. kalmı~ olacakbm! 
işin Milli Korunnın hnnunu hüküm. tek çcşltlı tnbltlot llı;lclcrı kullanıl. So d k· 
lerine göre Fiyat Milrakabe Xomis- maktu oJdngundaıı BcJcdjyt" nuıfut- · • · - r u • 
yonunda tetkik edilerek bir karara t1ıleri bu nokta üze.rinde ceza uıbıl· Liaıe Ye ortameklep - Ya kendisi? 
raptedilmc.oıini muvafık. gjirdüğGn _ Jarı tutmaktadır. lliı"tok lukant:ılar· 1 d t 1.-b L cb - Tabii o da otomobilin al· 
den, odun meselesi komısyonun iinü- ela eski yemek fiyrrUanna Bncumcn er e aıe e -.ay Da tında ulardı. Fakat umuruıul• 
müzdcki perşembe gilnkü ruı.rıamcsl. karan çıktıkUı.n sonr:ı bazı zamlar batlan~or ma? 
ne alınmıştır. O gün azami kar nls- lite·apmıı vke ~l.edf~)'e znbı';:'.skı hareke- Orta <'>kul ve lhelc ı d<· yeni talebe Talu..- sorduk· 
betler i kaı'ar1ıvşt1rıl Rcak, aksi haıı~- gf'teu: <r:ı ıu ıvntı tatuı ctını~n b ,,7 · ıl b • d 
ket edenler ihtikar suçile ad liyeye lokanta sahipleri ·hakkında :zabıt t~ıı :::;)~'!'::cak~ır~yın - ı<ın en ıtı a ren l - ~ tımurunda oluyor • 
sevkedileceklc.rdir. ınuş, ka ymakamlar ı!a birkaç yer I · ş . . 

1 

onun ntçm olnaasıa? 
l çin ed kaı·arı vermı,ıtır. I..okantacı· . Knyıl ve kabul nıaa!'f mıidurlu .. - - Aklı ermez de ondu ••• 

Birçok rarlno ceza andtnldı lar, hemen tQTıı i~etıerine müracaat guııun h:ıurlıım ış oldugu tamım hu- * * * 
Gazino ve eğlence ;>erlerinin tef. ecku-ek reknbete tcı kedılen ~emekle- kiimlenne ~.,ıre vnııılncaktır.. Her 1 • 

Lişine ve belediyenin musaddak tn- rin fiyatları Gzerır.fle oynaı:ımnmn vkul ancak keıı<l ılcnn~ ırostc rılcn o· ı Muhav.~~· ~~~ta fa~~ 
rifelerine nıümanııat ec.len~erin tcc- bir suç olmadığının milrlnfoa"Sını iı:- kultaı·daıı talebe alabı lcceklerdı r. yokhı. Çuaku aütçu IJID.e ıcldii 
:ıl ·esine dcvarn el.lilmtkt<'dır. Sa - temlşlt•rdlr. Sed bı-arı a lan ve aj:ır Yenıden aÇtlma ;rııı knrar verilen :ıaman hayvanı akılla, i,me gelme· 
m~tyadnki Yalı ?azfnosu mü~~ri.- y tlrl n ım cı•znlnrıır:ı <·:ıı·p.ılnn tokan- ortıı okullardan Ü kuda ı 4 unru or diği zaman alulsız aayıyordu. fa• 
!erden tarife fevkıııde ~ara alılıgı t · tacıla ı: ~lliy•·~·p ?lllh~a."lt ı•clcr,.k cı ... , t:ı okulbı Bey°*lu 1lı:oııc ı orta okulur kat onun hayvanı akılsız saydığı 
çin Fatih knymaluımlıgı arafından zaya ıtırv ı!tmııılcı'tl1r. Ucsclr t<>L· hazıı lılrları fkmnl edıl mıştlr. L kıllı hare· 

1 c:eı.."l uıptına - kik ı · ı le __ ,. L' - •· aaınaa, ııa~yvan en a ca 
hakkında tutu an gorc ec ı mc t.-uıt'. r,neunıen ,;aran - • - k . üt •. •. "ttikçe 
50 Ura ağır yıldırım cezasma çar - da m ahkemeye sevkedilmiştir. 1 Sü' mcrpalasta ve.rilttek balo e h ya~!yor, s ,_2.~_un gı • b' -

·_::::,::._:::._.:......------------------- - ar.tan CeTasını çe11.JIKKlense ın 

k 1 d 
içia v a pur ıeferteri kamını almak için kendini de, sa· 

Evlenme vadi e olandırılan I ı-:ııtin~ıtıi l/all.r.t-'ltHlr.n: ~b~i de otomobil altında ezıne-
Evımız ınenfaatıne Tarabyada yı goze alıyordu. 

b• k ga • Sümerpala ta verıll!Cek baloyu tcş.. Süt .• h vanm artık e.ziyet • ır ızın rıp macerası ılf edecek cla\'etJı:••rın enıirJcrtrıC -'-I ~ ~Uı ~y hal ıw·İni anb• 
Şlrketı Hayrıycnın 47 nullT'.ı ralı va-ı Ç'l:.Kemıyece e ıe 1 

Bir sene kadaı' evvel Sa~ıatyadal puru t:rlısı cdilmışUr. B.u v:ıpur yarak yükiin~ hafifleteceğine, sır: 
oturan Gülnisar adında hır katlın r --, hııgün saat lanı 2U,30 dıt Kop ı udcn hnı okşıyacagıoa, hayvana da 
kendisinin demir tiiccarı o~<l.uğurı.u Camı• haı·ek~t ··deccktır. yak ala rak eziyetini artlmyor ve 
söyllyen 'Mchmeıl adında bırıs ılc nı- avlusunda - - - - idrakçe, sırtına bindiği hayvan· 
şan yüzüklerini kendi para sile :ıatm -ı VEFAT dan da geri olduğunu gösteriyor· 
alarak nişanlanmı~tır. Fakat n~.shaln· 0 en ÇOCHk 1 du 
lılık sırasında Giılnlearın !11~ ~n Şehrimiz avukall:ırınılnn Mahmut • , . 
bir yekun tutan mlicevherlcrını bır hk - · ·- - Evenın ablası Hayan IJevlet ı-:ven l!~l dılıle, ıztıra~unı bu dere ce 
vesileyle eline geçircıl )fehmed, tam a ikat bitti, dok- ı.:-cçırdığı tch l ikelı hır nınel ı va t rıetı- belagatle anla tan bır hayvana ço~ 
düj;riin G'CCcsi ortndan kaybol.mu~ ~c toru suçlu görü:üyor eeslndc rahmetı rahmana kavuşmuş nadir tesadüf edilir. F a kat hal dı· 
düğün evini doldur:ın dnvetlıle~I gu- J' tur Merhume makbcresınc tevdi e- !inden anlamıyan İnsanlar ıztıra· 
veyi görQmeden ve düğünde c•g ene· biı ;a~i;kk~~~~:v'\ı:~~~ltı~·ı~:ı~ı/~e~:~ dilınıştir. 

111
-,. ba ızhrap katarak mukabele eder· 

1 - 1 1 d ı ~• J l\latbu:ıl alfmlnın kıymetlı meılcn 1 agı mı ar ır. ll'erı nıCıfctlışleı ı ıaıafından \a E ı le r ve bu muka b e le nin cezasını 
ccl t mvay dura- pıl k - , .ıı ılııncı!lı olan :Mahmud vl.'ne ııış 

Geçenlerde Sirk . ı-a Gülnisar, ına ta olan tahkikat ikmal ~ 1 sağlıj:ı clllerı:ı: r-örmiyeceklerini sanırlar. 
~nda tramvav tıekhycn ' . k ıl ıl~ıılştır. Uoktoı ıııı muhaciı· ço· • d 
birdenbire! arkasınd.:ı kendisi!1111 ço cugunun rılı.mıınde ıhnıal ılc Konferans F a kat bu hıhmın, esasın a: 
güzel olduğunu söylıl·crek laf ~ta~ muessir olduğu Lııldirılıncktc - F.mhıiıııü /111ll;c1111drn : çürüktü r. Cünkü ıztıraba, ızhra 1 

hir ses duymuş, ıtrkıisınn donüncc dı~. Keyfıyet Sıhhıyc \'l•kaleti THivük Tiirk şal ı ı Tı•vfık Fikrctin çoğaltmakla mukabele edenler, 
bunun mücevher1crılc bcrabefd o;~r O· ı~ustcşa1,na şifnhen bildırilmış· oltımuntin 25 -incı yıldonümüne te- mutla ka o ıztırabın kurbanı olur~ 
lan eski nişanlısı Melımed 0 ugmıu- llr. Bugün Belediye Sıhh:ıt Jıı- s:ıduf l•dcn l!UB/!140 pazartesi giı - lar. 
görmüştür. l leri ".Mudurlugu r;;ufcttiş rap~. 1111 Nıııt ıs ıle Ev:ınııın C:ığaloğlun- =============== 

Mehmed bu vaziy~t üzeıine :;~~ .ş. runu Ankaıavn gönderecektir 1 dııkı salonunda Siyasııl Bllgılcr O. d:_""'v""e"'c"'j"z"'e"'ı'e""r"l'.'n"""s',"'9"-rh'";""":ı:l=-mak istemiş, fakat poJı;icr t..·u al '"1 · Umumi kanaate g6re doktor kulıı muallımlerınden Cnv ~ureddin 
k dl . ~·c v~rı '·' :$· hakkın 1 J k ·ı k f 1 t f · dan yakalan ara • n ı}·e,, b. h . la me e ı <'C!Za Vl'rl ece ~t vin tn ı a ını an 11r kon cran<: verı-

1 ir Demir tüccıırı ycı ine, ır 111 
• lır. l<'c<'k Vl· ı;ııırlcrinden bazı parçalar ; ,11,",.,_,,...,,..,,, ....... " '"'"-""";: 

· 1 • l\' ehm<>din mu-
dacı olduğu anlaşı nn 1 kt olmna~aictır. Ru konferansa herkes 
hakemcsmc ynkmda b:ışlannrn ır. lJ'(•lı·bllir 
Avukat Kanmın ınuhake- CevcJet1 iildül'en Sllt•nin Kcrvans.n • ------------- --

d ray koyündcn Nnzadın muhakeme- r 6 o R s A' 
m esine dün başlan 1 · · 1 1

• dun lkiııd Aı;ır Ceza mahkem~ 
Dün Kadıköy Birincı SDlh Ceza i tarafından lıttiı"Jl~ıi~. hnkkındakı 

. d k t ~ami lGızı. k 
mnhkemcs:ın e avu 11 " arar bildirılıııiş.tir. 

mm ciavnsına lmkıldı. Nami Kazım Nevzat 18 ı:.ı•ne h:.p ,. mnhkiım e-
gelmediği için yerine EÖZ alan nvu- dılnıiş, ancak vakada ağır ,.e şid. 
katı Suat Tahs in do,.yalan tamamen detli tahrık bulondugundun e<.oı.ası 
tetkik etmediği iı;iıı davanın başka ı; seneye indhiimi:stiı·. 
bir güne bırakılmn .. ını istedi. Fi 

f ,oryada boö ulan a dam 
Mahkeme her iki t.ıırn ın muvn · 6 

fukati üzerine dayayı bir mu<ldet CC· fo~ vvel ki gün }'loryada bulunnn 
riye bıraktı. ve nıorga luıldınlan ce.<öed hakkında 

k .. ı - müddeiumumilikçe yapılan tahkikat 
Muhtarı öldüren oy u b 

itirll nıiştlı-. 
mahkum oldu c 

esedln Galatada Banlmlar cnd -
Kencl isi köyde yokken evine zorla 

girerek kansı Ilchiccye tccavüzd<: 
bulunduğu iddiaslle muhtar Ahmed 

desinde, Rosııi hamnda oturan İsnk 
o&ıu Mois .Aleve ait oldu~u ve yü _ 

zerken boğulduğu anlaşılmıııtır. 

Londn 
Ncvyork 
Paris 
l'man:> 
c~n-•r. 
Aınst•r. 
Beri in 
Br:iksel 
Atma 
Sof ya 
Prag 
Madrlt 
Varşova 
Bu lap e.f, 
B:ikrcş 
Uelz rad 
Yo't >'la. 
Stok'~oı. 
Moıkova 

16 - 8 - 940 
1 St erlln s.2~ 

10'.> Dolar 132,'lO 
100 Frank 
100 Liret 
100 lav. Fr. 31,23 
100 f lorin 
100 Rııylım. 
10:> Belga 
101 Dra hmi o,9ns 
tOJ Leva 1,6225 
lOl Çek Kr. 

13,'40 10> Peçe~ 
100 Zloti 
100 Pengö 26,625 
lOl Ley 0,62j 
100 Dinar 3,l H 
100 Yen 31,1375 
100 lneçkr. ll,OC)JO 
100 Ruble 

Düımanı aıaRt ~örmek, onu 
baıa çıkarır. 

TÜRK ATA SÖZÜ 

Dizim atu soz.lerlmi:ıin c;oı'.;ru, 
hayat derslerinin, hayat tecrü
belerinin 6züılür ve bu yüzden 
kıymetleri çok yüksektir. Çün
kü bu sayede zamanın dci',1şmc
sinc rağmen, bu sözlerin kıymetı 
düşmüyor. cDivanı Lllgatit.türk> 
elen naklı>ttiğlmiz bu Türk ata
sözü üe başlı başına bir derstir. 
Çünkü düşmanı hor görmek, 
düşmaıı ııı hakil:i kuvvetini ölç
memek, ona göre tedbir alma
mak, ona göre hazırlanmamak, 
düşmanın gizli, aşikiı.r bütfin 
kuv,·etlerlni hcsaplamamnk, hor 
görülen düşmanın b:ışn (ıkrna
sını kolaylaştınr. Düşmanını a
şar,., g6rmcmeyl 1tiynt etmek, 
düşmana galebe talmnnın en c
sa.'!lı şartlarından biridir. 

gün Yakacıkta bir otelde kalmağnl çalışmıştı. Fakat çocuklar böylbe b~r- miyar, ne '\'akit 0 lıağiarsa snçlanmı 
karar vermişlerdi. Bundan da nıak· denbircı Yakncığa gitlllek. mec urı • acıtıyoı·. 
satları hem Şişlide <·şya yerleştirmek yetinde kalmalarından hıç ı_nemnnn Küc;ük çocuk bunu 1 d 'kt.e 

::::w 

i.Borsa hari~i ahın fıyatlar11r 

Çünkü hor görülen düşmana 
hazırlıkta, tedbirde ihmal edilir 
ve onun nasıl olsa bertaraf edi· 
lcceği zannedilir. Bu gevşemek 
ise. mağ!Ubiyetin başlangıcıdır. 

ten kurtulmak ve Lu işi tamamilcı ulmamışlıırdı. Her üçii de gu:ıel nb- ra Lıir müddet du riin soy e rı:- ~~ soıı
Behlreye bırakmak, hem de CclUI lalarıııdnn ayrılacaklarından dolayı ı tatlı fakat mah· ~ ~r gı ~ 0 u 

1 
w 

Beyi büsbütün keneli başına terket- çok nılitcessirdilcr. Behire sabahlc- _: P ki :.:un ır s '. e l'Orr u : 
miş gibi görünmenıekti. Ilugfin Yn- yin Kfımranla Sacideye odalarında e bu gece ben kımin oda· 
kacıkta münasip tir cıtel veyahut a- elbiselerini giydirirken her ikU de &ındn yatacağım! 
llc pansiyonu bulurlarsa hafi.anın ınüteınııdiyen kendisine sarıl ıyorlar, Du suale Macide cevap \croi: 

Hamldlye, Raıaıll1• 

ı...ıın B•tlblı Uk 

~ ülçe al ha ~ramı 

Lira Ki'. 
2ı iö 

19 00 
ı 51 

Türkün bu atasözü hakiki bir 
tecrübe mahsulüdür ve da lma 
gözönünde bulundurulmnğn lfl. 
yıktır. 

sonuna kadar ornfla kalacaklardı. ;>•anaklanndan öpüyorıa;dı. Genç kız - Merak etme Sacide, seni hala· 
Bu müddet zarfında da Behireyi aş· onları avutmak içın, ) aknrıkta bil- mın yanında bırakmam, benimle ya- ı 
çı kadınla köşkün <'~~·mrını toplayıp yük nnııelerile birkaç gün kalacak- tarsın. • 1 ı D j 
göç hazırlıklannı yapmağa memur !arını, sonra Şişlide tek_rnr buluşn- Mncidenin bu sözle k d 1 ··n evlet Demiryolları lanları 
etmişlerdi. Bir gece evvelki ağır soz- caklannı soylüyordu. Ku~Okle~ bu· bııkmnk vnzifesinin \'ine u~e~~iın: i••••••••••••••••••••ı•••••••••ll 
!erden sonra artık Dchireylo bir n· na innnmışlnr, fakat l\facıdc hıç ses intıka l htmrk u- L. 1 <l - 1 B hl · .. ü ~- zere u un ll1,'"Unu . 
rada yaşamanın imkfını kalmamıştı. çıkarmamış, yalnıı. • c renın yuz - m:ı etmek istediğin" •üph • kt 
l\laamafih Behire yine yazlfe inin i- ne mahzun na:ıarlanle uzun uzun K.. _k c ~ c ~ 0 u. 
cabına riayeUe, anıı kızı kapıya ka- bakmıştı. Mnelde çok ha"sııs ve akıl- . uçu ·lcı otomobile b!nmec.lcn ('\' • 
dar teşyi eyledi Otomobll gözden lı bir kız olduğu için nıürcbhlye il<' vcl du h~lıçe knpı ının önünde abln-

k bold kt • n hi d ı bfiyük anne 1 ve lıalas• arasında bir l~rına bırknc; defo "tırıl lıl:ı r, ken 
ay u an sonra e re cm r · . . . - dısinl doya doya optı.ler her ikiı inın 

kapıyı kapadı ve uzun müddet orada şeyler geçtlğınl anlamış gıbı ıroru- ~ . • 
yalnız kalarak derin duşüncel'e dal- nOJior, fnknt bir ~ey söylrmiyordu. de g~zlcrındcıı yo~~:ıı·. boşann ak uz~ 
dı. Kuc;liklcrden nırı mak kendi ine Sac.de e!IJi c ini gll dikten svn a rcydı . Fakat bunu< ann lenndcn 

kadar !m! tı. Vakı o lar bn ının l.ordcl mı 1,endi bulantk korkulnnnclan zav:ıllılar kuç k 
çb r 1 ı., ık:.·in ll hinye u n•tı ve d di, ki: ıkar k h 

d 

.Muhammen bedeli (6616) lira (50) kuruş olan ka}nak işleri için 
altı ~alemden ibaıet muhtelif şekil ve eb'atta ( 4700) adet hususi for
ma komürü (2/911940) pazartesi günü saat (15) on bcştP. Haydarpnşada 

gnr binMı dahillndeki komi!!yon tarafından kapalı z:ı.r! usulile satın 
nlııı acnktır. 

Bu işe girmek is liyenlcrin 49G Jirn 24 kuruşluk muvı.kknt tc.minllt 

eıtlg• 'lie•lkalarla tcklıflenni ınuhte\1 zarflaı mı ayr.i 
d ı·ıle kadnr ret Ugmo verme: •rı l.!zımdıl· 



Gu .. NU-N ................ , ················ ................ 
' 

············ ············ ············ AKiSLERi l . 
Garp cephesinde\ 

Haya · yıldırım 
harbi şi<ldetle 
devam ediyor 

taar-
l'llz - ihtimali: 

Reuterin aslcHi muharririne 
IÖr~, italyanlann Mıura karıı 
7apwaM-an taarruz, ailebi ihti
-.1, ...Zeca aym sonundan evvel 
~caiı taltmin olunmakla 
"'• lnciliz kmnandaaa da buna 
IÖre 1aazar1aınımt buluamaktadır. (1 hıçi sah ifeden devam) 

llu bıhmirNn c:löi ru olap olma- Hurdcane tiıllcrlle Jrarşılıı.şmc-.a kaeı
«lhalyıilBJ t.idiaeler go" -•-r- __ ._ __ de, yorlardı, fakat ar:ıl=dan 30 \·eya 40 

_.., a:eJUC kadarı Londrn yakınındaki Croydon 
aıun fltl'ki Afrikadalri miİ5 - hava meydanına vırmııs ve pike '.'apa

tenıiekeleiite irtibabnı iade için ralt bombalarun attıktan sonra kaç • 

-.eç harekete .ıeçmek ıztırarm- m~~dırhombardımnn tayyareleri do
da olduğu apaçık alatdıror. ğu _ şimal sahllıni de aş~lar ve s.a-

İtalyanın h arbe kanpnasmdan- nayj bölgesinde blr.lcıç kişinin iilümü
heri bu irtib t kuilmiftir Çünkü ne- sebep olmuşlardır. Burada te\•ak -
'bu . • a • • . . kuf halinde bulunan bir trene bomba 

Elim .. bir zıya 
On bet milyon 

kilo kömür J 

(B4f'7&0.ka.l~ dnG"') 

• ricinde mansal kömürü kullan -
mıyan &- veya aile parmakla 

( 1 inçi aahif94en devam) 
Merhum Hakkı Saydamın 

tercümeihali 
Merhum Hakkı Saydam, 1288 yı

lında İstanbulda dnğmuş ve tahslli
ni de lstanbulda yapmıştır. J<'atih 
Askeri Rü~<liyesini ikmal ettikten 
1mnra :Mühendishaııci Berriyei Hfı· 
rnayuna girnıi, ve buradan ı;ok iyi 
dereceyle istihkam zabiti olarıık neş'· 
et Ptıniştir. 

sösterilec:ek lı:adar azdır. 
'-•--bul • • ı...: ve _L_ı:.·ı beUU t zattı. Vefatı memleket için bCiyük uuuı ~· aoaıa 

bir kayıptır. bir sün maııpl kömüriiDden 
Vilayetten tehlit müstajni olabilir. Fakat onun i-

Emekli ordu mensnplarmdan eski çin metfıur M. Proatun, kendiain
İçel mebusu Hakkı Saydam dün ve- den daha meıhur olan imar pli
fat etmiştir. CenaZl' ·i bugün (l'Y"ti/ nmın tamamen tatbik edilmit bu-
9'10) öğle namazını mliteakip Tcşd- lwımaaı lizımc:hr O &Wıleri biz 
kiye camiinden kaldmlarak Asri tabu'· ao" r·m· :. t run1an 

1 - d f edil •t.t• .. .. ıyecegu:, o IDlZ 
mezar ıga e n ec= ır. ·• b~'~ '- dil · · t...ı..!-gore "'"erse aen ermı ua.uu.JBI' 

Merhumun ccna:u>-"1 bugün ı;ant addetsinler. 
10 ıla Yeniköydeki evinden kaldırı -

inhisarlar Ue Müdürlüğünden: 

l - Eb'at Jlsteai m ucibince 341 MB aandıldık kereste ile clSO> adet 
kontrplitk pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 20/VIII/9.0 sah günll saat 16 da Ka"batqta Leva
zım ve MUba)•aat şu~sinck!ki ıılım komisyonunda yapılaC'aktır. 

111 - E b'at Jbteliİ sözü geçen ıubeden parasız ahıı:ıbilir. 
i V - İııteklilerln pazarlık için tayin olunan glln ve s.a.attc tcldif 

edecekleri fiyat üzerinden c;., 7,6 gihenme pnraı;nc birlikte meı.JWr ko-
misyona 'nıüracaatları. (7265) 

lstanbul Vakıflar Müdürlüğü ilanları 

Cinsi 

Dağlıç eti 

lllikttırı 

1800 - ili 
2000-kilo 

Muhammen , 
bedeli 

45- kuruı 

ilk 
teminat 

67- Lr. 60-Kr. 

Taksimde Vnkıf Sürpagop hastaneııine Hizumu olıın yukarıda cins 
ve mikt2n yazılı et a(ık ek!:illtmeye konulmuştur. İhalesi 2/9/940 tari
hine müsadl! p:ıxanesi gün!i saat 16 de İstanbul Vakıflıır Başmüdiir
lüğii bin:lsınd:ı. toplıwan komi!lyonda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün Levazım kaleminde görülebllir. (7429) 
~~~~-~~~ 

trtibatı ,temin edecek biricik parça!an isabet ederek birkaç y~lcu 
)ol Süveyt kanalıdır. Bu kanalsa yaralruımı:ıtrr. 
hıcilteren.in muhafazası altında _ İngiliz hava kuvvetleri. Spitfire ve 
dar G er • i tal k - Afrik Horicane·ıerinden otuz tmıcsile 200 Al
ile·. . Çl yanın tar 1 a iman Messcr.c;chmidt ve Domierli ara
L._ ~bba~ın.m k~lmesi yüzünden sında dfuı akşam lngDlcrcnin batı·ce
~'13 mühim bir ha dise vukubul- aup biılgrsi üzerincle cereyan eden gay
bıaınlflır. B ilikis, farlô Afrikada- rimüsavi blr muharebede yeni parlok 

Hemrn hemen Türkiy<'nin her ta
rafında hizmet &Ören Hııkkı Say
dam Harbi Umumiyi mütcııkip ıs
tihki'll'l binbaşısı ıılnrnk nskeı-liktcıı 
ııyrıhnışbr. 

Runrlaıı sonra İ -ıtaıılıul Belediye 
Encümenine aza olmuş ve üçünc'l 
devrede de İ~l mcbııliluğuna scc;ıl
mi.ştir. Du devrede r:thalsızlığı clo
layı!<ile mPbusluktaıı nyrılmıştır. 

lac·e..k, :-aat 14 de Tct,ıvikiye camtin- Şu halde, 0 mes'ut devre ka -
de namazı kılınacak ve :ıner:ısimle dar mangal kömiiriiae tiddetle 
Asri mezarlığa defnedilcecktir. Bil- 01uhtaç kalacağız, demektir. Yal
t.ün Vekiller ve 1stanbul \'ilii.yeti V<' nız 0 devre k adar da y ine her se
Bcfodiyesile di~cr mÜ<'.SSl'Scler ccnn- ne Bulga.ristandan böyle milyon
zeyc birer çelenk gönderecek, nskc• i )a rla k ilo kömür getirteceluek if· 1••••••••••••1:1••••••••••••••11111!~ 
ban_ılodda mBatcm havası çalacak, nıc- te ona tahamıniı1 e dile m ez. Bul- 1 1411:>.tanbul Beledı·yesı· lla"" oları 1 raslm e aşvekil Refik Sny<lııın, ;;:ıı 

Yali ve BC>lecliye Reisi Doktor Lfıtfi gar kömürünün eskidenberi mem- ... ••••••••••••••••••H••••••••ııııii 
Kırılnr, lst:ınbul Aıı~eri Komutanı. leketinıiufe dayanıklı d iye ıöh - • 

ki ita} ku ti • F zafer kazanmışlardır. Ha\·aları bu mu-
Iİl.:.Ll yan TVe en, ransaN? harebeye sahne olan şehir halkı en az 

Merhum gerek ıt&kHi hnyatındıı 
ve gerek siyasi hav.ıtıncla kenclisbıi 
muhitine sevdirmiş çok kıymetli btr 

şehl'imiz Halk Partisi Reisi Y.'ikrı•t r eli vardır. Neden? Bulgarların 
Sılay, )IC'buslar v·e cli~cr zevat hu- k ömür yaptıı/\uı ağaçlar, a ynile 
zır bulunacaktır. Cenaze nıerasiınln- bizim ağaçlardır. ÇUııkü T ralrya-
de askeri kıtaııt ta yer :ılnr.aktır. da başlıca kömür yaptı~ yer-"'? ~r!1u bırakmasından ve Cı.- 20 Alman tayyaresinin duştüitinü gör

l>utıyı a d eta kendüer iae d e v ret - milşlerdir. Her C.araflan şehre muha -
lhesinden istifade ed erek İngiliz faza nltuıda para.şiltle kendini kurta • 
Soınalis· k d ran Alman pilotl:ırı getlrfliyordu 

• !ne artı a taarruza g eç- Tayyareleri a\•lamıya mahsus Y~~ 
rnitlerdır. F akat anavatandan u - bağlı balonlara yapılan ınukerrer hü-

Telef on şebekemiz 
~k Ye ayn k a lmak yüzünden va- cumlar, Alm,,nlar için hiçbir fayda te- - -- -
~Yetin m ühim tahavvüller .geçir- min etmem 1 ~ir. Zirn tnhrıp edil~ (1 ind aahifeden devam) \ Hava s efeTle r im iz 
tneai he lahza uht l ld balonların ycrıne hemen derhal yem- lometreyken bugün 6000 i madeı:i . . 
.. r m eme 0 u - lcri konulmaktadır devre, 4562 si kurnnportör devrc:n, Şeh!r~erimı; nrmıındak! hava se-
~an italya d a, aradaki irtibatı Ahnan tayynı'Cled Croydoıı meyda- ,,

69
? • d h, telefon ve hC'm de !eden onfimuzdeki ay içınde tekrar 

• esıse teşebbüs e d e ce k v e bunun nım:ı taarruz ettikleri zaman Londr:ı - - .,ı e em . başlıyacaktır. 
1Çİrı Mısıra •---

11 
taarr uza • e çe _ bölgesinde alılrm çanı çalmıştır. Bu tclı."l"af mükalemesi yapan demır tel-

IUU" • ,.. ı · ü d ı k -z re l .. 254 kı"lo111ct Hava seferlerine kı,,. nıevıdıninde Cektir awrm. harbin b dayetindenberi bcşın- evre o ma u e ·>. -
• c-ı.-.rıir. Alm:m tayyareleri şı>.hrin üze- reyi bulmuştur. Hiı.ll'lt yurdumuzda de cfovam edilecektir. niğer taraftan 

Bu h a disen in ergeç vukubula- rinde uçarken ve bombalar dlişerken mahalli telefon şebe.kesi olan şehir Münakalat V~kiileti Şark komşulnrı
c~ muhakkak naurile bakıla- ı..:roydon sokaklannda olobüsler ve ~i-ı vP. kas:ıbalarımız 47 dır ve lıunlarıııl mızı hava yo1ıle Avrupaya bağlamak 
bilir ğcr ıırobalnr seyrıısefcre dc\·am edı - tulü 55316 kilomctr:cdir. hususunda evvelce vermiş oldui:,"U 

R• . yorlardı. Londrada da umu.mi ve hu- P . T. T. İdaresi, :,urd telefonla- kararın tatbikine de buşlaınaktadır. 
•• euterm aaker i muharriri, in- sus!. arab:ıl:ır se-, ı;cieı·Ierınc ~ev~m nnın millilcştirilmt!~İ politikasını tat i lk olarak Irakla aramızda yoku se

~lız aÜı;eri mahafilinin buna kar•ı etmişler, fakat pıyvdclcr umumı sı!P: bik ederek l9'J6 '.la İWınbuJ telefon feı·leri başlıyacak ve ttıyyareler ) fu
ıcap eden tedbirlerin almdığmı ~a~~ara. ıgir;ek a13rmın nı'• yetını ~bekesini, 1937 de de İzmir teleioıı sul ile Diyarbakır arasında işliye
IÖylemekle tngillerenin lıer t 

1
e
44

enuAJs er ır. • d- _ üld- ı,ebekc:slni satın almıştır. cektir. Diyarbakır dn tayyareyle di
talyan t ' k -~' abil - man tayyaresı UŞW' 0 1935 senesinde Anl:.arada 2640, .ğer şehirlerimize bağlanacak ve bu 

sderlermin 

cek " a arruzunu . arwıY e - Londra, 16 <AA.> - Lün cem'an 144 İstanbulda 10 660, ir.mlrde 2202 abo- suı·t!tle Irak yolculan memleketimiz· 
hal uvvette oldaaunu anlatıyor. Alman tayyaresinin düşüruldüitü res- ne varken bugiin abone miktarı şeb- den grçınek üzere ta yyareyle AY'ru
cekYan taarruzunun ancak rele - men bildirilmekt~ir. 27 ln~lliz avcı rimizde :hl74. lstanlnılda 11978, iz- aya gidebilecelde1·tlir. 

• a y sonlarına doğru 'nlkubula- ~esi kaybedilmişse de pılollardan mirde ise 2291 1 bulmuştur. Bütün lUusul - Diyarbıdor 
bılecelh • - L-'- edı'ldöö;nd .... o za scltizı gığ ve sallindir. yurdda telefon aboneleri mlktan 

•· LAUU1111 ,.. --. lııu ay sonuna doğr.ı başlaması muh-
lllana kadar Mwrda.ki tnailiz kuv Kat'i an yaklaşıyor 12079 iken 939 yılında 20594 olm11~- temeldir. 
\'etlerinin daha fazla takviyesi de Londra, 16 CA.A.> - Times gazetesi, tur. Hl35 yılında Ankaran!n e_ehirler Bundan sonra İran ile de scferle-

ler, Bulga r araz.isine bilitik, b atta 
yapıJık olan yerlerdir. J\rad a h u
dut n amile yalnız itibari )>ir çizgi 
vardır. N e d en bu çizginin öbür 
tarafında ayni odundan fevkala
d e kömür, bu tarafında da fena 
k ömür yapılsın? Biz Bulgar k om
şularumzdan e-eri bir mille t m i -
yiz? iJte bizim akıl erdiremediği
m.iz ve havsalaya sığdıramadığı
mız: cihet buraaıdır. Bunun ha,Jı. 
ca sebebi, biç fÜpbesİ2 kömür 
yapan köylülerimizin likaydisi, 
ihmalidir. Fakat bunda resmi ve 
ali.kadar malıamlann da kabahat 
hisseleri olsa gerek. Çünkü man
ga l kömürü bir kere resmen. kul
lamlması caiz olmıyan iptidai bir 
nesne addediJmiıtir. Amma bu ns 
mi telakkiye rağmen bükiimet ken 
di gümrüklerinden senede 15 mil 
yon okka kömür e-eçmesine mÜ· 
saade ediyormu!t oralannı muha-
kemeyle bu tezadı meydana vur
mak:, tabü kimsenin aklına, belki 
de isine gelmez-

rin başlaması lı;in temaslara geçilc- Bne kalırsa. iktı.aadi sabada 

~ktir. ~ok ehemmiy, •le uiı'Af8caiıınn 

ilıtan:ıal dahilindecl' Avustr 1 yıldınm hnrblnln bir mukııddhncsi o- ic;i k.onu~maları 4.231i.5U, lstanlıulun 
\'e Hind' tan ka U'. kl ln_1,·Ya lan son hava hficumlarmın Polonya ı.e- 12.98.1.540, İzmirin de 4.133.560 lkcıı 
'-.in ıs yna an g: ute- !erinde olduğu gibi gittikçe şiddetlen- 1939 yılında bu rakknmlar Ankııra· 
le ~sırdaki kuvve tlerini mü- mesine intizar edilmesi l!ızımgeldlğini da 5.816.303, İstarı'ıulda 17110.877, 
... ~dıyen b eslemekte ve Mısır işaret ederek diyor ki: izmirde 4.576.925 i bulmuştur. 

İngiliz başve
kilinin nutku 

meselelerden biri bu mangal kö
mürü meselesidir. Hatta, esas iti
barile mütehassu aJevhtan olnaa
mıza rağmen, Bulganstandan kö . 
mür mütehassıın f(e ti·tip kövJümii
ze bol ve iyi kömü r yapma k hu
suauıu111 ~öst.erilmuiae b ·ı~ ta -
raftarız. H erhalde kömür mwe
hasııısı celbi, lokanta garsonu cel
binden daha cok Jüzumlu ve da

iil"uneli de her ihtimali kartala- Eğer düsman, İngilterryi istil3 etmek )li!letlerarası konuşnıalur 1~35 yı-
llıak için t edbirler almaktadır. niyetini ciddi surette hıllil beslıyorsa, lında yabancı mcrnlcln•tlerlc konuş-
b bu hava hiicuml:ırı, l>ir llirac hareke· lı ı k t 
llllaırın • ti linin elzem hazırlık snrhasını teşkil et- nıa adı:di :ıo.7 10, ya ancı menı e e • - vazıye : lcrin memleketimizlt• konu~mnlan mektedlr. Bıı faraziyeyi kıılıul etti~i -

Çünkü bir İtalyan taarruzu tak
~İrinde Mıamn da harbe girmesi, 
ihtimal l!fricinde değildir. Bila -
~İa, İngiliz kuvvetlerinin yardıma 
~~aç hissettiği takdirde Mısınn 
• ~ italyan İşgaline uğramamak 
~ın. har b i göze alması b e.klenmek
dedir. Nitekim Mısır matbuabnm 
• bu yolda n ep-iyat yaptıj'ı göze 

çarpıyor. 

r 1Wyanın Mısırı ~ıale muvaf -
• " olduiu, yahut Süveyt kanalı
~ı tutmaya imka n bulduğu takdir
i e bu iıgali bertaraf etmenin koty olmıy.-,ı:ağım, b elki İtalya bu 
~rlfltlan iatifade ederek Mısırda
L Vaziye tini tahkim e tmek ve Ya 
"lllfarkta yeni ve g enif bir sİya
let lutrnak iste r ve bu da Mumn 
d • . . d h' ıçın en k ola y çıkamıyacağı 

8 
ırtakım güçlükler çıkarabilir. 
u yÜzde n, Mısıra kartı gen!ş b ir 
~uz v uk u u takd irinde Mısınn 

.• hu taarruzu bertara f etmek : .. 

lçııı harbe iftiraki müreccah sayı
ıyor. 

!!•ınn Düyunu 

!!_ınumiyesi: 

m1z takdlrdC', hııva hucumlıınnın çok 28 484 iken 19;39 da l<alınncı mcmle-
daha şiddctlenmc:dni bcklcmt•lfylz. ve ketlerle konuşma adt di 41 G74, ya
mevs.im hnyli ilerlemiş olduğuna göre. bancı nıcınJcketlerin ıncmfoketimizle 

(1 inci uhif,.ıen dev•m> 

kat't an yaklaşıyor demektir. konu,,maları da 43.:J3:ı olmuştur. aJanlnnnın bumda faaliyette bulun -
19;6 yılında P. T. T. İdaresinin masınd~ ve. ay~! Stı altından Yürü -

Yunan kruv azörö l ld ğ t-lcf . idatı l45 665 yen haın tabıyeyı kullanmasından kor-
a mış O u u .... on \lir : kulurdu. Tabii nezaretlcrin muhtelif 
lira iken 1~38 y~lı~dıı alınn.n vand~t. şubeleri bu gibi tnsawurlann önüne 
2.222.070 !ıra ı;ıbı c;ok mühim bı r geçmek vazifesini denihte ettiler. Fa. 

(Birinci sahifeden d~ııam) fazlalık arzctmlşt.lr. kat bu mukabil faaliyet her zııman 
P. T. T. İdaresi tabii bir ihtiyaç icap eden ahenkle yürumecFcinden, 

haline gelen ve her gün biraz daha bu vazi!eyi deruhte etmesini Svin
artan taleplel"i kaı-şılamak üzere An- tondan ıstedlm. 

Yunanlslanın her tarafından ''e hatt.\ 
normal zamanlarda yabancı memle -
ketlerdcn on binlerce kimse ı:elır. 120 
yıldanbcrl bu ı>elerlııaj Yunan ve şark 
ortodokshığu faleınınde bıiyük bir şoh
ret kazanmıştır. Yuıı:ınlılar için bu 
bayram, ayni zarıııındıı milli bir mahi
yet almaktadır. 

Bu sene de, buhl":ınn rağmen blnkrcc 
ziyaretçi bu bayrama ışlirak içın Tino
sa gelmiştir. Ilcr Sl'lle donıııınıaya men
sup gemiler \'C orduyn meıısuı> müfre
zeler b:ıyrnma iştirak eder. Buıılar a
laya refakat ederler. 

kara ve İstanbul tcll.'fon şebekeleri- Beşinci kol tehlıkesıntn onilne gce .. 
ni tevsi ve tnkviyeye karar vermiı:. mek icin alın:ın tedbirlerde büyQk bir 
hazıl'ladığı 5 yıllık bir programla salilh olduğunu Meclise. bildirmekle 
lıirçok kasabalıırımızın birilıirlerine bahtiyarım. Tehlike münasip ııb>bette 

k ırı a:uılmıştır. Bunun böyle olması çok 
baglanmalaı mı temin ınn sn• 1 e ~a- mühimdir. Çünkü her zaman mayısa 
lışmalarına başlam,ştır. Hu ciiııılc- nazaran çok kuvvetli olduğumuzu his· 
den olarak şimdi K,ıyn•ri • Sivns - setıniş ve kuvvetli lılr lsti!A 
Erzurum - Rus hududu tl'lcJonilc tehlikesi hiçbir \'l'Çlıile geçmiş drğil -
150 kilometre tulünde bulunan Çor- dir ve yabancı memleketlerdeki Al • 
Ju .. Yunan hududu telefon hatlarını manlar da harek€ıtın baslamıık üzere 
inşa etmektedir. Ru' hudmlu hııttı olduğunu mi.ıkerrercn bize temin et • 
Kafkasvanın Avrupa fü• olan ~örıi'l- mcktedirJe_r._• ____ _ 

ha çok faydalıdır. 
lhlittivn 7,tttf,. 

VF.T.fn 

Rumen - Macar 
Müzakereleri 

(1 inci sahifeden devam) 
!erini llükrt.'ş hükuıııetlrıe tılldirınck 
mlisuadPsini isteıniştıı·. Rumen he
y<>ti, bııgiin Rumen pnyitahtıııa dıi
necektir. ~lacar heyeti, burada kn
lncaktır. Heyetler mesallerinc ıın
zarlL'Si g'fiııü tekrar bnşlıyııenklnr
dır. 

İşte llelli kruvazörü donatılmış bir 
h:ılde Tinos rıhUmına 800 metre mesa
fede demirli olarak niuıml top at·:Şini 
yapmak ir;in nlayın başlamasını bekli· 
vordu. Tam bu sırada nıı~un torpiller 
~Uldı. Hiıküınt•t. liU llnn kadar denizal
tının hüviyetini t bile yarıyacak hie 
bir unsurn malik dcğıldir 

ınelctin.l temin e<it,'Cck, Yunan hnd•ı
du hattı ise Sclfı.nlk vu dl{,"Cl' Yunan 
şchirlC'rile şehirlerimız nrasındn . en 
kısa ve doğru hattı meydana gctıre
ccktir. İdare aynen 9 şehrimizde 11 
ndet otomnUk telefon santrali kur-

Sivas Nafia Müdürlüğünden: 
J - Eksiltmeye konulan iş: Sivas - Malatya yolunun O.,ı-400 

0.+.814 kilometrl'lcri ıırasınıln 412 ınetrelık kısmına parke !crşt irin ta~ 
ihznrnbdır. Eu işin keşif bedeli 14209 llnı 10 kuruştur. 

mni!n karnr veı·miş ve im santral- de 
Fırıncılara m ü j Je lcl'i müteahhidine ihalC' etmiştir. 

2 Ek~ııtnıe 2G/8 !140 tarihine müsndif pazartcsl günü sııııt 15 
Vilayet Daimi Enrüıneninde kno:ılı znrf usulilc l apılncaktır. 

(Birinci ııalıifcdcn devam) meyle Vekülete gondcrmeğc karar vcr-
Masırd l b ' bab .. izahatın o güne kadar ellerinde bulun- miştir. Etler ihtiyaç hasıl olurs:ı, İktı-ı 

r an ge e~ " . ~re go-1 masım istemiştir. sat MudUrü pazar gunQ Aııkaraya gidc-

3 - Hu işe nit evrak şunlardır: Keşif hulasası, mctrnj cetveli, :fi
yat ı:.ilsilesi, tesviyd türalıiyc ve şo e Vt! köprüler ve kli~ir inşaat fenni 
şartnamesi, bnyıııdıl'lık iı;ıleri gı•ııel :nrtnnme i, fenni şartname, eksilt
me şnı'lnamesi, mukavele sureti. 

4- Eksiltmeye girebilmek için tallpierın 1065 lira 68 kun.ış muvak
kat lcıııinnl v<•ı·nıı•lni ve \'ilfıll'L ma:kıımından alınmış ehliyet vcsika
sile Ticarrt Oılnsına kııyıtlı olduklarına dair tescili hüviyet varakası ib
raz C'tmcfori liizımılır. 

e, Mısır Kralı dun bır ernırname Dün Belediye İktısal Mudürlle Sıh- ct•k ve p:ızarteı;i akşamı şehrimize av-
ile Mısır Düyunu Umumiye ida • hat İşleri Mudurıı, Beledıyc Rcıs mua- det edecektir. 
t'esini ilga etmi§tir . viııile teınns e~~iş ve_ ~u arzunun seri- Haber verildiğine nılzar:ın, tst~nbu-

ll• •• • • an yerine ıwtırılmesı ıçin ıcap eden lun ekmf'k işi Belediyeye geçecektır. 5- İstcklllcrin tıklif ınckluplnnnı eksiltme yapılncak tarihten bir 
sant evvel F.ncümt·ıı riyasetine vermiş ve mukabilinde makbuz ulmı ş ol
maları şnrtır. 

•Yuıır Duyunu Umumıyesı, vak- meseleleri görüşmOşlc.rdir. Bir teşkilat vücuıle getirt!cek olan Bı>· 
~~ bizim memleketimizde de bü- Sıhhat lşlcrl Muduru. Sıhhiye ~ilfC't: lcdlye ı;chrin ekmek imal ve satışını 
ilıun süre n mahut müessesenin tişlcrinln ıhzar etliği izahlı broşurlcrı en kısa znmanda Uzerine alarak halkı 
tıpk d ıuı. mal" b" \•e p11ınları lktısat MüdurU de sıhhi ekmek derdinden kurtaracaktır. Fırın-

.ıs.ıy ı v e 1YuSırı • ı n· .. ~- tırııillınn ,;e kııs:ıp diıkktınlannın ak-, cılar şirketile mücadele için bundan 
6 - İsteklilerin ehliyet vesikası alabılmeleri için eksiltme günün -

den en az 8 gün evvel istida ili! Vilayet makamına müracaat etmeleri 
~ ıçınde yaıatan hır teıekkuldu. samını bildiren niımuneleri bir izahnn- başka çare kalmadıllı nnlaşılmıştır. 
~sırın bu ııracla bu t~eldriilü il
la etmesi, onun iatiklalin i bütün-

Hizımrlır. (7052) 

~etlirmek yolundaki gayretlerinin, Hikaye Yenilik p - d Miba ll Zoştenko'dan , 
~teye raime!I, aksamadığını (";

1 
r 8Şln 8u• Çeviren; Mustafa Şerif °"' 1

1 tciıterir. 1 

fıtikla11ıi bütünleıtirmekten fa- Şçerbakof adında bir dostum var. \ - Hakkın var; dedi ve uıun uzadı- t' ti. Fakat bu geveze adnma cevnp ver-, kııt, dostum yakasını bırnkır mı? 
• Bir gün otobüste yanyana giderken ya düı;ünmeğe lüzum ı:ôrmeden kendi mt!k lüzumunu hissetmedi. - Kim bilir, pederiniz size nasıl acı 

l'ıi .olmıyan bir memleket, mu - hararetle anlatıyordu: yenilik fikirlerini tatbike koyuldu. Ya- - Böyle a§k randevularına otobüs- ı mektuplar ~·azıyor? Hakkı yok mu 
1'&1tkak ki, istiklalini tehdit ede- - Yenllik sevmiyen şu insanlara nında gene ve son dert>ce şık bır işçi le gitmemenizi tavsiye ederim. Siz sanki? Zavallı adam size her ay birsü-
Cek her amile mukavemet eder. birtürlü akı l erdıremiyorum. Sovyet- kız vardı . Az öted yaşlJca bir zat; bi- mutlaka taksiyi tercıh etmeli ve scv-ı ril para gönderiyor. Sizse paraları genç 

Günün siması: .... ... ................. ... . 
Mareıal Boudlenny 

it l>ün Mo kova Milli Müdafaa 
._ı:nı.ıserllk muavinlliinc tnyln edilen 
b teşal Boudienny, Vor~ilotıa bcrar: Sovyet Rusyanın en büyuk ku -

ndanlarındandır. 

1lnl3oudJenny•run liOhreti Ul18 1htı1l -
1 d~ kız.ıl kuvvetlerin teşkil eWk -

1 ~ı-i <birinci s<h'arl ordusu) kuınandan
cı!ile bıışlar. Ma~n kumandasın -
)' ki süvariler bllh:ıssa Kırımda Be -
1~ Rus ordusu <Dcnikln> e karşı ve 
ı..~~- de yine Kırımda Polonyalılara 
d-.rtı bilyilk mu" nffakıyeUer, Juz.ılor -
~ lıtıun zııferlcrinln temel tasını kur -

lıştur. 

lerin vUcude getirdikleri bunca yeni - :n:ı: ötede de Ünivcrsltc talebesi oldu- gilinizin c\·ine taksiyle gitmelisiniz. kızların peşinde koşup eritıyorsurıuz. 
tiklere rağmen hfılli. muannit bir mu· gu anlaşılan bir delikonlı oturuyordu. Amma paranız yokmuş .. ne beis v:ır. Bu, genç bir ünivcrsite.liye yakısm:ız. 
hafazaktıı·lık içinde yaşamakta ısrar Dostum evvelil yaşlıca vatandasa do- Taksi parasını sevgiliniz ver\.'ccl<tir. 

1 

Derslerinizle meşgul olmanız l!lzımd ır. 
ediyorlar. nerek Guıel kız dayanamamış ve bOyük - Rica ederim, susunuz! .. 

Felscft mullıhazalarda bulunmayı - Siz herhalde mUtekaidinden ola- bir feveranla: -- Susmak mı? Neden? Karsınıda 
seven \"e içtimai mQnaknşalardan hoş; caksmız'! diye sordu. Fakat cevap <ıla- 1 - Terbiyesizlik ed~yorsıınuz_ sizi şlm bCitün istikbalini fena yollara sarfoden 
ıanan dostuma bu husµstakı düşünce- madL Adamcağız dostuma sadece h~- di polise veririm, dıye haykırmıştı. 1 ve gençlif:ini israf eden bir vatımda~ 
!erini sorunca milUılealarını izah et - rıutsuzluğunu ifade eden bir nnzar at- - Ya?_ Ne o? .. Allah .. Allah.. vahşi l varken, susacağım, öyle mlT s.ize ta~
meğe başladı !etmiş ve ba:itnı öteye çevirmişti. Bu- bir !rnplan gibi kükredinizT Beni par- ::iye ederim, mcslcğfnW dcğjştirlnız: 

- Uzağa gilmeğe h~cet yok. Su oto- nunla beraber, dostum devam etti: çalıyacıı.k mısınız yoksa? Ben fena a- Siz bir talebeden ziyade bl~ boksöre, 
büstclti insanlara bııkmnk Widir. Gör- - Görüyorum ki, siz lcvkaUde sü- dnm değilim. Biz yepyeni bir düzen yahut bir cambazh:ı.ne artistıne benzl-
müyor musun, başlarını eğmişler; ba- k!ıti bir adamsınız. Bu, hiçbir veçhile kuruyoruz. Bu yeni içtimai düzen kat· yorsunuz.. 
lıklar gibi susup d{l..tjlnüyorlıır .. neden? doğru olamaz. Biz yepyeni bir içtimai şısında... - Artık r;ok oluyorınınuz. Bir kelime 
Biz insan değil miyiz? Biz yepyeni bir düzen kuruyoruz. Birlbirimizle tram- - İçtimai düzenlnWn de sizln de... daha söylcrsc:nlz. sizi rin~e en zelil 
içtimai h8yat yaiatmakla mükellef bu- vayda, otobüste, tiyatroda_ nerede o. Ve, bu sözleT'.i söyliyen genç kız. o - bir mnğlöbi~ete uğrıyan bır hasım gibi 
lunmuyor muyuz? Neden blrlbirlerile lursa olsun, truıışıp gorilşmeli ve içti- tobüsiln tevaklrufundan istifad~ ede - nakavt cdenm, nnladınıı mı? 
konuşmuyor ve tanışmıyorlar? Boyle mat meseleler üzerinde münakaşalar- rek atladı. Bizimki aldırmadı. Arka - - ~rdünüz m~? Hakkım yok muy-
olmaz. Konufnınlı; siyasi, ilmi ve içti- da bulunmalıyız. sından: muş? Sız bir ~ksor olmıy.a lAyıksı.mz: 
mai meseleleri münakaşa etmclL Hal- - Rica ederim, beni kendi hııllme - Size tatlı eJt}enceler temenni ede- bir talebe değıl! .. Ben, azızlm. ieUmal 
buki.. evet, böyle olınaz. Bence Bele- bırakınız. rim. Taksi paranızı veremlyecek kadar yenilikler uğrunda, sizin o mahut rin-
dlye idaresi tramvaylarla ot.obüslcı;;,e - Hayır, aziz yoldaş, hayır ... Siz su- kopuk olan aptal sevgilinize benden gin!zde. de olsa, hayatımı feda edecek 
şöyle birer tnbeltı asmalıdır: sabilirsiniz; fakat ben, dlirüsl bir Sov- sellim söyleyiniz, diye bağırdı. kndıır ıdealıst bir vatandasım. 

•- Yoldoşlar; vatandaşlar; yolculuk yet \'atandaşı sıfatilc, vazifemi yapma- Simdi artık sıra Üniversite talebe- Uclikanlı yerinden fırlıyarak bed-
esnnsında blriblrinlzle tanışıp konu - lıyım. Pekfıltı gori!yorsunuz. ki... sine gelmişti. Bu, kafasına malQmat b:ıht arkadaşımın suratına oyle ~ 

l\lotörlfi vesaitin elektıik tesi atı tamiratında kullanılmak üzere lu
zumu olan 17 knlcm e)('ktrik levıızımı ııı;ık eksiltme ıuretile satın nlı
nacnktır. Tahmin bt-<ldi l.oGO Jim 60 kuruş ve ilk temiııntı 79 lira 54 ku
ruştur. Şartnunıe Zı.lııt ve Muamelii.t nıüdürlllğü kalemınde görülccelc
tir. İhale 21 /8/!l40 ç:ırşamba günü saat 14 do Daimi 'Encümende yn
pılncaktır. Tnliplerin ilk teminat. makbuz vcyn mektuplan ve 940 yılına 
alt Ticaret Oıins1 vcfilknlarilc ihnle günü mun:r·ycn snntte Daimi E ncü-
mende bulunmnlnn. (O!l88) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
1 

İlan No. : 821 

Petin •ablanlar 

71 :Ka<lıköy, Altunh.'l- 6050,- Knrnkol bi-
de, Koşuyolu en es - nası ve tnrla 
ki 60, 62, 64, eski .58, 
58, 60, )·eni 94, 96. 

292 TI~lk-taş, Es. Sinan 4048,- IJükk!l.nı 
paş:ı Kılıç Allpaşa, müşteınil 
Ye. Yıldız nıah. Es. 
Ayazma, Tekselvi, Ye. 
As:ı.riye Twel vi, Es. 
2, 3, Ye. 907, 19, 23. 

arsa 

409 Eminönü, Büyükçar- 2700,- Dükklin. 
şı ınah. Kıılpnkçılar 
ba~ı Es. Ye. 102. 

.f92 Kuzguncuk, Enhriye 
mah. Doğramacı so
kağı Ye. Bahar so-
kak, Es. l, Ye. 35/1 

494 Kuzguncuk, İstirati 
kalfa sokağı Es. 4, 
Ye. 2/1. 

493 'Kuzguncuk, Delikoç 
sokak, Ayazma (ık
m:ızı Es. 9 l\10. Ye. 
22. 

34,- Arsa 

6,-Arsa 

46,- Anıtı 

62570 ?ıl2 1010,-

1149,12 M2 809,60 

ıııo,-

SG,17 M2 6,80 

28,72 :n.12 1,20 

229,80 :?ıf2 9,20 

505 Ç'.engt-Jköy, Kaldı- 36i7,- Tarın 183RG0,48 )12 735,40 
rım yol u, Ye. Yalnız 
Servi sokak :ı-;. Y. 37 

58G Kadıköy, Zühtüpnşa 1288,- Denizden 
nuıh. Es. Kalamış so- dolmıı 
ka.k, Ye. Kalamış va
pur isblesi red. Es. 
Ye. 11 

arsa. 

665 Fatih, Suitanahmcd 4400,- Arsa 
mah. Salhane çıkmn-
zı Es. 4, Ye. 21. 

20674 Vaniköy, Vaniköy 84,46 I.\ayıkhnne 
cad. Es. 6, Y c. 12 

2219 Beyoğlu, Hüseyinai,ra 9:-18,- Ev 
mnh. Es. Uoğrnmacı 
Ye. Doğramacı Şa'Jdr 
sokağı Es. 25 Mü. 
Ye. 25. 

2841 J~eyoğhı Hasköy Ha
cı Şııban Keçeci I'iri 
mnlı. N ı·ftall 'Mel'lın-
nıet sokak Es. 41, Ye. 
40, taj 24. 

9,- Ev 5/240 His. 

2420 Beyoğlu, Es. Tatavla 126,- Ev 10/24 His. 
Ye. EskişC>hir mııb. 
l';s. Pere.n, Ye. Per
vaz sokak Es. 7, Ye. 
5, taj 5. 

2538 Fntih Es. Hancı Ka- 202,- Dilkklin 
ragöz, Ye. Cambaz!-
ye mah. Es. Sillvrı-
kapı, Ye. Ala)-lmamı 
ve Hünkirbe!:er.di so-
kak, .Es. 54, Ye. 2, 

• taj 2. 
2616 Ileycğlu, Ferl1;-.öy 209,- Ev 

Rum kilisesi Es. On, 
Ye. Evronoz:z.ade so-
kak, Es. 47, Ye. 15, 
t.ııj 15. 

M2 257,60 

880,-

422,'80 .M2 rn,!lo 

191,GO 

l,M 

96,07 l\12 25,20 

40,40 

12ıı,u4 ı.ı2 41,80 

2 - . Taksitle aablanlar 
6G6 Rü~ükada, Nizam 1193,- Ç..nmhk 64/128 il. 23876 .l\l2 138,60 

nıah. Yoroglu sokak 
r:s. 41, Ye. 2. 

815 Beyoğlu, Şahkulu 1600,- :Kargir ev !lO l\12 320,-
(Mücyyeuade) mab. 
Scrascrci çık. Es. 
Ye. 9. 

2253 Kuzguncuk, tcadiye J.069,- l\faadükkan 
cnd. Bakkal Bere- bir ev 

77 M2 213,80 

ketli sokağı Es. 80, 
82, Ye. 9, 68. 

3 - Pazarbkla •ablanlar 
185 Beylerbeyi, Boııtııneı

bnşı mnh. Abdnllah
ağa sokağı Es. M, 
Ye. r.G. 

1252,- Maa bahçe 
harap mutfak 
ve kayıkhane 

1251,50 iı12 250,40 

31 0 Fntih K()('amustapa- 153,- ... rsa 
şa, Sazende ve Ra-
mazan sokak, Es. 2, 
44, Ye. 7, 3G. 

496 Beylerbeyi, Bostan- 1430,GO Tarla 
cıbaşı mah. Es. Azi

ziye sokak, Ye. Ara
baeılnr ı;okak, E s. 7, 
Ye. 17, 19. 

497 Beylerbeyi, Abdullah 310,-· Tarla 
a~n mnh. Hacı Ömer 

Ef. İstavroz sokağı Es. 
5, Ye. 7. 

4!>0 Beylerbeyi, Bostnn- 357,- Tarla 
nbnşı, Abdullabağt\ 
mab. Rasimnğa so-
kak, Es. G, Ye. 4. 

30,GO 

1 hektar 4306 M2 286,12 

30!17 62,-

1 hektar 7870 M2 71,40 

Yuknrıda adresi ve tnfslliib yazılı l\Syrimenkullerdcn - l - nu
mara ull.lnda gösterilenler peşin, - 2 - numnrn nltındn clistcrilenler 
takslUe. veya peşin, - 3 - numara nltmda göstcrilcııler pazarlıkln, 
peşin vC'ya taksitle sntışn tıkanlacnklır. 

lt llu muvaffakıyetler kctıdlsinc Mos -
d~va Mılll Mudafaa Komiserliğini ver-

tıniıtır. 

e:/1oudfeıııı,y, ayni zamıındn Moskova 
ıl;ı a~eu p rtl komitesi tizalıfında 
ı lunurken 1938 de rejim nleyhtar
'tf.t ın fr'. hk m 1 c ver ld klcri sı -

şun. llu, kendi menfaatleriniz iktizası- Sözlerini bitirememişti. Çünkü; yaş- doldurmak hcvesile gcnçlii!inl ve sıh- yumruk salladı, ki. .. ! 
dır.• lıca zat yerini dc:i.ştirdl. Dostum hiç halini Universite dehlızlerlndc çUrutr.n Ötesini hatırlamıyorum. Hayal mc-

- Mademki bu yC'ntlik mevzuu O- fıiturunu bozmadan bu sefer de genç zayıf, solgun benizli talebeden degıldı. yal hatırladığıma göre, boksör talebe 
ıeri'lde bu kadar ısrar ediyorsım, ne- kıza dönerek: Hakıkl bir boksör kadar iri 'e kuv- her lkımlzr dC' otobusten bo, birer va-

ihale :19/8/940 pazartesi günü saat 10 dadır. Müzayede sırn..;.ındn 
verilen lıed<'1 mukadder kıymeti geçtiği tnkdirde taliplerin depozitolnnnı 
'1o 20 nislıcUnclc tezvid eylemeleri ve müblir kullnnnnlnnn mühürlerini 

d n bunu bizzat . tatbık etmiyorsun? - Güzel ve sevimli yold:ıs: dedi, sf .. \ etlıydi. lız g.bı fırlatıp atm ştı. 
dC"dim t te eli de mtık mmel tır at zin herhalde randevunuz -.ar .. sakla- Gec; n · mc trde ç O nd n rı heci "l d 
\ r Otobu teyiz. Etrafımızda blrsuriı mıya lüzum Ybk. min edıyo um v l b r d lt 1 . 
, t n da var. Genç kız bu 6ilzlcrdcn h dd 1 ı Del k lı bu 

t ı aUedıl iş, kendi -
yialar ı;ık .. 

notC>rd n, tasdik cttlJ'IT'<'l r1 lazımdır. 
1 • klikrin ev Ç<' i nufus t zl crrl vc üç klt'n 

rafl l lı1..-tc b'1di 1 n rnn v at m'z emlak 
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Asipirol Necati ·Ağfl, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm-ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necati 
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Boks maçları 

En iyi ııporlaıdan bıı1 olduğu hal
de scnelt'rdcnlıcrı alül.ıısız \'e bakım
sızlık yuzu ııdrn iıdeta unutulan boks 
nihayet Ajanlığın ı:ayıt•tılc tekrar 
caıılaıımaktndır. 

İlk nıuıınbııkn hu akş:ım Jfalk si
neması snloııuııda y:ıpıln<.'aktır. Bu 
müsabakaya scııdı•ı dcnbcrı c";;lz 
sada;:ız çnlışıııakltı olllıı genç lıoksor
lerimiz gireceklerdir. Yuknı ıdaki re
sim yeni agır sıklet boksorlcrımiz -
den Adıl l\'.alkavnnı gostermcktedır 

A•keri liseler su ı 
sporları bayramı 

Her ı;cııc muııtııımmaıı yapılmakta 
olnn Askeri l.ıselcr <;;U sporlan bay
ramı pazar giiru Kulclı Lis<>si saha
smda yapılacaktır. l\fu!lahakalara sa 
at !fi ele başlıınnl•nklır 

Tarabyada temi• 
maçları 

Pnzal' ı;:iınu ogledeıı ı:oıırn Tııınb

ya tcnıs korllnrınrla Ankarıının bazı 
teıılsçılerile istmıbul teni çilcrl ara. 
sındıı hu,.usi mnçlnr ) apılacaktır. 

Boks müsabakası 
Beden Terbıycrl İııtanbııl Botu~si 

Boka Ajanlığından: 
17/ 940 tarihıne ınuıı:ıdif cumar

tc i gunü akşamı ımııt 21 de Bcyoğ
lunda Halk sin<'nıa«ı salonunda bir 

! bok tesvık mu abııkıı ı yapılııcıık -ı 
tır. 

Musabakaya ı!ltııak <>decck olan 
, boksurlcrin saat 20 de musabakıı 

m::ıhnllindc hazır buluıın•aları ve ış
tır k cttırılcc('k lıoksorlcrın birer 
ltstesiııln Ajanlıga k\•dıl rica olu-ı 
nur. 

' lırt<ınhııl İkiııci İılus illcııııır/11yım-ı 
dan: 

Iflüsına karnr verılcıck alacaklı
< hırı ilk toplanmaya dııvct cdılcn ne

yoglunda Natta Mılli Türk Seyahat 
l 
{ Şırketiııin toplnnımı içln tnyin cdi-
c len ı 7 S/940 cuma günü tarih ve 
ı gun ltibartle blrıbinnc uymadığın -
) 

ı 
l 

dan toplıııunaııııı rn s 940 pıızartcsi 
gfınu saat 10 da ~ apılacağı iliin o-
lunur. (2 650) 

.. 
1 

T e 1 e f o a : 8054 7 

1 ... r_K_•_z _ ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ .ERKEK 

ANA - İLK - ORTA - LİSE. Yabancı diİler~ biliıaasa itina edilir. 
l - Talebe kuydına ba~lıınmıştır. Eski talebe, ı Eylüle kııdllr kayıtlarını ycııilcııwlid!r. Bu tarihten 

yerleri yeni ıııürncaatlara verih.'Cektir. Kayıt için velilerin ınektcbl> bizzat gelıne!cri gercktiı. 
18) e kadur Halil Rifllt paşa k(>11aKında yapılır. 

Bütimleırıefore "27 ağu~tnı;ta ba§lamıoaktıı·. 

Nişantaşı Rumdı ve Çınar Önıldcll•rın<ll· 

17 Ağustos Cumartesi akşamı üçe kadar 

Tepebaşı bahçesi alaturka kısmında 
s ve büyük saz hey' eti 

San'atkar ve arkadaşları 
Akrobat yıldızı Paraskiva Olsen - Okuyucu Necdetin ilk gecesi - Miçe Pençef C.-m. 

baz ve Varyeteleri - Arap Rakkasesi Swetta - Na4it tarafından (Kalaycı) Kuvartet

tosu - Çala Kuşu ve Mişel Varyeteleri - Naşit ve arkadaşları tarafmdan (Ağamız eğle

niyor) kahkahab komedi orke!ltra· ve diğer numaralar - Duhuliye serbesttir. 

,---Kızılay Gece Eğlencesi----. 
Bu akşam saat 3 e kadar 

T E P E -8AŞ1 8AHÇES1-
Alaturka . kısmında 

I 

• 
San'atkar 

·ve bügük 
saz hegeti 

ve 
Arkadaşları 

Akrobat yıldızı Parskiva Olsen - okuyucu Necdet'in ilk gecesi -
Miçe Pençef Cambaz ve Varyeteleri - Arap rakkaaesi Swetta -
N A Ş i T tarafından ( Kalaycı ) kuvartetosu .. Çahkuşu ve Mişel var
... e teleri - NAŞİT ve arkadaşları tarafından ( Ağac:nz eğleniyor) 1 kahkahalı komedi orke•tra ve diğer ;marnlar - Duhuliye serbestir. 

iflasta basit tasfiye ilanı 1 İstanbul Erkek Oğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
ıst. İkıııci İJlus ,ııcırıurlıwııııdmı: \ ı11ıktal'1 
Beyoğlu Afriku hanında oturmak- f'ıwıı .1ı:ı Çoğu • /:eddi 

tıı ve mıınnrl ıkln ıııe~ı,,'1.ıl bulıırınıak- Ekrııı•k :.!5•)00 32000 10.25 
tıı olan İııtcfaııa J\ ı ı•mızınin iflüsırn 
\'e m:ıllnı ınııı basıl ş<ckılde t.mıfı~e- Kok 
ı;İııc kaı.ır veı ilnıiştıl'. Miıflıstl'n alıı
cakları olunlnrın ışlıu ilfın taı-lhiıı 

tlcıı itilınren yımn l!iın içindl• lst 
2 ne! İfla,; daııesırı<' muı ııcnııllu ıd 
clınlanııı Lııltlıı mel.•n luzuınu llurı 11 

hınur. 12 652) 

l'ıı 
!\lakı ı na 
Şchı ı~c 
İrmik 
Beyıız ııı•yııır 

Kaş111 

•iO ton 
ı.;oo 

200 
ıcıo 

!00 
400 
200 

80 ton 
2000 
300 
ı;;o 

150 

700 
300 

25fı0.00 

17 
25 
25 
15 
50 
6() 

Tııtarı 

3177.50 
2040 
J40 ) 

'15 ) 
37.50) 
2!?.50) 

350 
195 

) 
) 

1'1•111inııtı 

153 

35.u3 

40.88 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM ,------------------, Kııı·u bOV~ııı 
Pntates 

I;iOO 
ı-oo 

2000 
1000 

7.50 
8.50 

Yıınıııruı 10000 udct 15000 atlet 200 

150 
85 

lG.G!: 

22.50 

. " 

SATIŞ ILA 1 
İstanbul Dördüncü icra Memur-

lu~:~,d~= :.ukaddo< tooar.ndan Vuko! Parol"' İda>~mdon ·I 
24!100 ikraz num::ıru ile boıç alınnn paraya mukabil blrınci deı·ecede ipo
tek gosterllmlş ol:ıp borcun odenmemcsınden dolayı ~nlılmasına karar 
verilen ve tamamına chhvukuf taraından ( 1616) fıra kıymet takdır c
dılmlş olun Kıısımpıışııda Sururi ınnhallcsınln lncekaş sokağında L'!>ki 
3 yeni 7 sayılı saf:ı \! hnı-ita No. lı mahal solu mukaddema S~yh • hı,;
tafa elyevm meçhul nrsa. arkası mukaddema Ncfıse Hanım el)'C\'lll To
doraki hanesi \'e Adntıye huııesı, onu Incckuş sokagilc mahdut mufrcz 
bır lıap ahşap lııınc•:ıın evsaf \'C ıııcı-ahuııı aşağıda yazılıdıı: 

7,emtıı knt: Zemini çimento şaplı taşlık uzeı·ınde ıkı ıııerrlıveıı11ltı 
ikı komür!Gk \'C ?.cın!rıı tllş üıll ocaklı ve urkııdak ı aıulıgu u~·ılı111 kapı
:<ı Lıulunnn mutfaktan ıhıırettır. 

Aımıcı kat: Trabzonlu ufak hır sofa uzeı ııı<lc üç ııd ı, bır 111<.'nlınıı 

altı. 
Birinci kat· Bir ofa uzerınde dort oda olup mezkur ı;ofadaıı çıkılır 

üç ratt nrıısı mev::ut bulunan bır tu~un nrnsı katından ıbarctı.ir. 
U'mıımı eı aft: llına nhşnp ve tanıire muhtaç lııı· haldi' olup elck

trlk tcsi ııtı ve ımı•fakta kuyusu mevcuttur. 
Sa.ha8'1: 03Jj metre muıal.ılıaı olup lıundan 72,1) m tre nıurabbnı 

hına ınüt!'baki i nııılıktır. 
Yukarıdn hudut, evsaf ve mcsahas1 yuzılı gııyrıınLnkulun t.uıııa

Güze 1 
Olmak 
için 

Her scvdcn cv
sıhha t lı ve par

lak bir tem'. lekcsız 
ve düzgün bır cilde 

B.ış putlıcnıı 1800 2000 :1.1>0 iO ) 
Ortıı ı>atlıcaıı 1501) 2000 2.rıo 60 ) 
Taze bııklıı c İz.> 300 500 l:J fı5 ) 
Yerli hakla 400 600 5 25 ) 
Kalııık cİzıııin 300 600 15 7r. ) 
Kııbak \'l'ı lı 800 1000 5 50 ) 
İç nrnkcı 200 300 19 45 ) 
Kıınıızı lııırbunyıı 200 300 12.60 37.50) 
Y t·şll hıı ı ı.uııya r.oo 700 1 O 70 ) 
'fıızc çıılı :wo 500 10 50 ) 
Ayşekadın fasul. 900 1000 12 120 ) 
Kır doınutesı POO ıooo 6 60 ) 
Dolmalık donıate'l :.;oo 500 7.50 35 ) 
Dolmalık blbcl' 300 600 8 40 ) 
'I'azl' b:ınıya 200 300 13 39 ) llU.40 
Tazı so\'tıll ~ol) 300 1 3 ) 
'.'\lıı\danoz 1000 1500 1 15 ) 
llcnolu 100 !.!00 1 2 ) 
Liıııoıı 2r,110 4000 :ı 120 ) 
Senııwt u ::on 600 G :ıo ) 
lııpnıınk ır.oo 2000 7 150 ) 
l'ıı nsa HiOO 2000 G 120 ) 
1,ahıııııı l~ıllO 2000 5 100 ) 
Mııvuç ·:oo 500 G 30 ) 
Kok keıcvı:ı; ?OO ı;oo 8 40 ) 
Tıl7.e ~:ıpıak 100. 150 10 1i ) 
Ye il s.ılnta 500 700 1.50 1(1 r;o) 
l\ nı ıı ılı:ı lın ı r.oo GOO 15 90 ) 
H ış (' ıı.drı.ır 400 500 '1 35 ) 

ı ını açık nrttırm:ıyn konmuştuı. 
lstanbul lkıııci lcı <ı Mcmııı 1 ığıın- l _ İşbu gn,l rınıt nkulun arttırma şaı tnumcsi 1!)/~/ 1!140 tarı hinden 

r d n: itibaren 9~7/2702 ~o. ile İslanlıul 4 uncu kru dnıre-ııııııı nıuay\'cn nu 

Sızir. de cildıni 
zi güzclleştırır, 
guddclerıni bes
lı\'crek canlan -
dırır. 

l<,kt .. tıınıizin vukıırıln ndhı rı ya:ı:ılı ) lyf'Cck ve yakacak ihtiyrırı 
:?O/\ il !MO \e !J/ \ ' IIl/940 tnıih!Pıiııd<' eksiltnıt'yc konularıık istekli çık
ınııdı •ııırf.ııı ı?<'çrıı ı!iın \'e ckRlltmclcr fC'o;hcdilcrek yt'ııideıı konulıın be· 
<lellrıl<' ıksıltın<' \'P ihalPı:l 'lO'Vlll/940 cun ::ı ırilnü saat 14.30 da ne
voglııııılıı l.i elC'r l\luha~!'lır•cilivınıle ynııılıı<.'nktır. Taliplerin mezkur gun 
w• ııaıtt' tı nııııat 111Pkt11p Vt'\'I\ mııklıuzlıırıl(' komi!l\'Ona mürncaatları 

Rır borçtıın <Lılnyı haci?. nltıuda marasındn hcrk<>siıı goıebllmcsı ıçın açıktır. İliındn ~r.zılı olıınlnrdnn 
40 senelık bır tecrube mahsulü olan KREM PERTEV 
tertıp ve yapılış tarzında kı ıncelik do!ayısile, tenın 
fazla \ai'?l.ınmasına manı olur. Yağsız olarak hususi 

olup parnyu çevrilme ine knrnr ve- fazla malümat almak istiycnler, işbu şartnameye \'e u::7 2i0:! do"~ ıı 

}ı rılen karyolu, dolup, ınn!la, kannpe, nı.ımnrııslle memuriyet mızc murı:ıennt etmeJidır. 
2 - Aı'ltırma}·n lştinık için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 s";u 

l ve .ıircden ibaret olup muhtelif ev nlsbetintle pey akçesi vcyn milli bır liııııkanırı temınut mektubu tevdi 
...l:!JP ve vJzolarda -;atılır. rlıııı ı.lııı ıır. (7273) 

1:. e yası bırinci arttırma 21 uğuslos edilecektir. (Madde 124) 
; çarşamba günü saııt 15 ten 17 ye· 3 - İpotek Galıibl ıılacaklılurln digı;r al:.ıkaılarlıırırı 111• ırtifak hak- ,m•••••• 

................................... ~ .. 
, 1, ___ Taksimde 

} kııclnı· 'l'ophane Knrııbaş mahallesin- kı "nhiplerinin gayı·inıenkul üzcı-iııdekl haklaı 1111, husu·;ıll! rııız vı• ına>< 
rafa dair olıın iddialarını işbu ilan taı ibınılcn itıb::ııPtı yıı mi gıın ı~·ınılc• TUZL • • 

KRİSTAL SALONU dr, Karabaş meydanında açık arttır-
cvrakı mfısbitclerile birlikte memuriyetimıze bıldırmclctl ıcıııı Nleı. Ak .ı 

~ ma ile sntıl ıcaktır. Kıymetini bul- hnldc haklıırı tapu sicıllilc sabit olm ırlıkça sntış bt•ddınııı pııylnşııı ı ııı
~ madığı takdırde ikınci arttırma 2G dan hariç kıılırlar. 

L RI 
Tren~erin in vapurları Köprüden: 6,25- 7,30-9 
11 - lt,50-12,30-13,15 - 1~~ 145 - l~,10 dadır 

I R ııenedenberi Avrupaoın en büyük memleketlerinde da
ima ikincilikle şöhret kazanarak kültür ve teknik ile 

yetişen yegane Türk dansözü 

z agustos pazartc·si gunü saat 16 ten 4 - Gösterilen günde arttııınaya lştıral{ edC'nler ıırtlırına ırtn ı-
t 17 )C kııdar n,lni ınalıalde ikincı art- meslııi okumuş ve luzumlu mnlunı:ıtı almış ,..c buıılıırı tnın.ınıen k.ıl.ıııl l't 
l!l tmnıısı icra edilecektir. fstckUieri - miş ad "c itilıar ol111.urlıır. 

c;: ll•l'~*liil ........ mıı .. ıı:.ı:i2l1 .. ~ .... l!llll!l:lll .... ..ı~. 
5 Gayrimenkul 19/9/!140 tarihinde perşrnıb<' gıınu ııant 14 ılın 

l: nın mahallinde hazır bulunacak me- 16 yıı kııdar İstanbul 4 üncii fcrn memurluğunda uç defıı baı.:-ırıldı.J-t ııı 
s nıuruna müracaııtlcıi ilün olunur. sonra en çok arttırnnn lhnle cclıhr. Ancak arttırma ı u ı il nıuhrıııınwn 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: SENİYE TEPSi 
n (28G48) kıymetin yüzde 75 şini hulmaz vcl'a salış isll\'<'nın ııl ı<.'nt.:ına ruçh.ını 
: lstanb ıl ]klııcf lc:ra lıfenııırlıığun- olan diğer alacnklıfor bulunup ta be le! hunların bu ı::"R\ ı ır ıı ııkul fü· tı·-

f._ııınhu! l'.ık11 tı•1 ı.ıJıanı·sl <"l<>ktıik tcsı>;ntı işı açık eksıltıııc~e ko
nuln•ıı. uı E'. il, ı c 28 8/!MO çarşıııııbıı ı:::ııını sııut lli du B. l'o tarw 
lıln.ı li ıış ıncl~ \ alıılı· hanının lkırıo katıııdn ıdaıeınıt.ın unıunıı l 1 r•o 
muha ıpl.gı odasıı da toplunnnık rııudurluk 11lıın satım : oını y >ııundu 
~ aııılacaktır. 

Bu akşamdan itibaren yanhz 15 gün ıçm 
Büyük fedakarhklarla angaje edilmiştir 

Daimi program : 
1' da : min edilmiş alacııl.lnrının mecıı1uufld::ın fnzlııva çıkm:ız ~ en ok ıırttı

mnm taahbudü baki kalmak uzere arttırma lfı sriin ıl.ıhu ıemdıt ı ılılı 
rek 4/10/1940 tnrlhindc cuma giinıi ııaat 14 den JG ya kad:ır lstıınhııl 
4 üncü İcrn ıncmurh1i:ru odasında, n1"tırma heclcli satış iı.tlv<'ııin nlae ı 
ğına riiçhnm olan dlğcı· alacaklılıırın bu gayrimenkul ılt' l<'nıirı ı•ılılrııı'I 
ulacakları mccmuundaq fazlaya çıkmak şnı tile, <>n \'ole n ı ti ıı ana ılın lı· 
edilir. Bövle blr bPdıl t•lıll' <'dilr-ı<'7. <' ıhalc yapılmaz VP salı tulchı du ,c., 

Bır borçlan do1nyı haciz altında 
n 
d olup parnyn çevnlmeslııc kıırar ve-
b rilC'n ( 100) çift kadın tahta ayak -
y 
tt 
d 
k 
li 

k 

hbı kalıbı birinci arttımmsı 27 a
ğu tos salı günü saat 10 ten 17 ye 
klldar Bcyoğlunda Balıkpazannda 

Tiyatro sokağında 44 numaralı dük-

•d kan on ünde ııçık arttıı ııııı ile satıla-
1>1 caktır. Kıymetini bulmadığı takdir-

de ikinci arttırması 29 ağustos per
A şembe günü saat 15 ten 17 ye kadar 
lt ayni mahalde icra edilecektir. fstek
b 
d 

lil riııln mahallinde hazır bulana -
ca~ mcmuruıın müıacaatlcri iliin o-c. 

Jı lunur. (28649) 
···i:riz~·R··~··~i::.;·i~;i~~~;~~~~~·~~k: 

• re 

6 -
0

Gnyrimenkul l;eıuli~ine ihale olunan kims<' clcı hal vevıı vc>ı ılcıı 
mühlet içinde pnrn} ı vermezse ihnle karan fesholun:ır.ık kcııdısııırlcn 
evvel en yükııck teklifte bulunan kimse ıırzetmlş oldu •u bedelle ıılnı:wu 
razı olursa onıı, razı olmaz veya buıunmnzsa h<'men on beş gün mucl • 
detle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırıma ihıılc edilir. iki ıhnlı ıırıı
sındaki fark ve ~eçen giinlcr icin yüzde 5 den hesap oh:nncak fıılz ve 
diğer znrarln,. ayrır.::ı hükme hacet kalmaksızın memuı iyetimizcc alıcı
dan tahsil olunur. (l\fadcle 133) 

7 - Alıcı arlt:ıma bedeli haricinde olıırak yulııız tapu frmğ hnı 
cını, yirmi ~cnelik \'ııkıf taviz bedelini ve ihale kıırıır ııullııı-ını wı mi' 
ğe mecburdur. 

l\1üterokim verıdleı·, tcnvll'ııt ve tanzifat ve tellaliyc rcsmlndcrı mu: 
tevellit bdediyc rü. umu ve müterakim vakıf ican•si ıılıcıyn nıt olmn
rıp arttırma bedelinden t(•nzil olunur. 

f şbu ~ayrimmknlıin yukarıda gôst<>rilen 

l\eşıf beıJPli ıxoı liıa 20 kuruş muvakkat temıııııt ı:ır. lınıılıı. 
. lsteklılcrlıı olbaptııki kc~if v<> ~aı·tııamı•leı·i gıırın(•k vo ıııııvakkat 

ll'nllnııtlarıııı yntıı mak ıı:ıı.erı• lıhı ı i kıılcnı levıı7.ıırı kısınıruı, 1>ksıltıııc ~un 
vı ><.ıntııı<le ılt• eıı ıız lıiı· tıııılıhiittl' 1000 liralık im ışı: lıuı?.f'ı ış v:ıııt• 
gııı:ı drıır ıJaıelt•ı ıı:dl!n almış olduğu ve!Iİ~ol:ıl'a ıstiııuıl<'n f.;tanbul vila
yetıııe ınıır:ıcautlc ck•iltıııı• tarihlııılrn 8 ı;ıın PV\'el ulırınıış l'hliy(•t vt• 
fi lfl ~·ılırın nıı Tica 1,.t Ocl:ısı v .. 11.cıı;ı ve muvakkat tı·ıı.ıııul ınakbuzılt· 
krıı"'"'••ıın ııııııııcııııtları. (71190) 

I~ ---~ Traş bıçaklarının satışı · 1 
1 % 50 ye düşmü~tür. 1 

Çünkü: 

p KER JR ~ · oıcaKtlRI 
ile evvelce 10 defa tril' obn·ı'oiHr'< en son tekemmülü saye
sinde şimdi rahat- rahat 20 defa traş olmak kabil oluyor. 

Gösterdikleri muvaffakiyetler üzerine sık sık alkışlanan 

POGAH~i MACAR KADIH ORKESTRASI 
Mısır rakkaaesi TABİYE ABDÜLHBMID 
ve önümiizdeki per- Meliha Selame 
şembeden itibaren 

Bu kadar Zengin programa rağmen 

Konsomasyon 22,5 kuruştur 

~ Cumartesi ve Pazar matine vardır .-
Sahıbi: z. T. EBUZZIYA Neıriyat Müdürü C. BABA'N 

memurluğu odnsın lrı işhu ililıı \'e güsterikıı 
sinde satılncnğı ililn olunur. 

htgu yiızünden (Tiıı·klerln elinde bir 
Moskof Çıın) romanımızı korama-
dık. Kaı·ileı ımizdcrı Ö?.tir dileriz. ................................ I ......... ~ 
~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~===~==~~~~-~~~~~~~~~~~~=~-==-~=--~-~~~~~~~~~~~~~ 

tıırlhtt- lstaıılıul 41 ÜnC'Ü İcra 
arttırma eıırtııcıınesl dıılı·e

{7411!0) Basıld ığı yer: MATBAA I EBUZZIYA 

• 
dı 

f •ı 
1 I> 
1 la 

ı h 

Büyük casus romanı Tefrika No: 2 
1 

tarihlerde H.olandadnn ye~! dön muş: j - !Jarp; aı zul~rırnızı. ve Alma~ inı- ya bııhrıınının. b!.iyuk bir harbın !lrta· Bır sıııııye durdu : 
tiım. G!'chcım St:ıadspolızcl, (Gızh dcslnı Y<'rır;~ gctırmek ıçın bır 'asıtıı- lıgı allak bullak edcccgırıc kaııı oldum Ft.'<lııkfırlık istıyorum, dedi. Yan-

ba la<'hm O tarihle Lehıstana taarruz 
mc de ı mcvzubahs değildi. 

Dünkü kısmın hulasası 
e ı ı ttakl dm muharrir ar

ı/1 şı ı. n cluıe Aıncrikadan 
'ı ı e ''den <'le geze geze fer

ırııdele eı bir ldtap geçiyor. Kitap 
f., .cı J/atıru:yr 1ıı-mfıulc Gei(.tı1ıo
d r /Jlıı ft riıı ,.mrıııde çalışan bir 
Alııııııı rrıB ısıt ta cıfındun yazıl

mıştıı. !'a ı Mıi tukııtımdwı biroz 
er ud bir F1 ansızı se.~·crek onunla 
Amerikaya kaçan. fE vaıındı.ıkt 
bu kı.: uç ıcncdiı' faal hi •ette 
caltf'INOT. 

Gc119 hı maocralar111ı anlcıt.

wı•I• ktlam 6tır. 1989 ~UU1i11-

de'l.lct polisi) yahut da kısaca Gestapo- dır, dedı. Elbet hnrp istcmıyoruz. fakatı - Bıı muddet ıstırahat edeceı:ıın de· Jış ıırılaına ... Gestapo senın hlz.mctle-

1
da hızmet ediyordum Ü" sene kadar nrzulnrımıza muhalefet cdccckler bu- rllm. rındcrı daıma memnun olmuştur. Feda-., ı A kn Milrulılıy.ın, babam bır bırıl-Şimal mcmlcketlerınde ve bılhassa lunursa o zaman onları kuvvete Yola - Ne kadar? k(ırlıklıırıııa ınutcşckkırdlr. Biraz ev- • . 

1
• 

Holandada ı;alışmıstım Haylı yorgun getırmcnın yolunu dbct bılecı:ı:n: - Doktorlar iıc ay kadar declılcr. velki ıhtarım ycrsız ve mliııasızdır hane tutardı. ı::vımıı Elız:ıbet soka 
duşmuştum, doktorlar bana biraz isti- Almanyanın buyilk t:ıleplerı vardı, Üç ny çoktur. Gııccnme ağzımız alışmış il<' yapalım"l ı 1111

0
1 ltıcundııkydkı . 

1 
t k ıııı· 

b 1 1 k h 1 1 Sll tum • ıa pc uçu t en o umıyn, ya. z de rahat tavsiye etmişlerdi Bu ıstırnhat un arı temin etmek mut n a mu a e- - Fakat çok yorgunum l 
müddetimı de Berlınde geçırm'"ğe ka- fetl karşılaşmayı ıeap <>ttırccektı. - Bır hafla yeter. Kalktı arka ındaki demir knsayı Y tıdııdım fazla;>dı. Onun ıçın ııc 1 

rar \·ermıştım Ben. "e benım gibi goz- Şu halde dedım. yaloııdn bır hru-- Mun;ıkaşadao hoşlanmıyan llı:nmler bıkrkııdç anahtarla bırden aı;tı, bır zarf ~:~ı ~u~~~~~nı~ar 1r ~:11~;: 11~ ~~~ıı-ı 
de olan istihbarat ajanları doğrudan be hazırlanmamız: lllzım. oturduğu Jtoltuktan kalktı Kapı)'a doğ- çı ·ar ı. 1 dük• 

de Almanyndakı / aletı ı· ı/ ycyı doğruya gızlı polısm şe!ı olan Hımın- - Zaten haZJrız. ru yurume.!lC başladı . Şımdı doğru Hok~nd ya ~ıdccek- lnıkuk ta ebe ıydı McktC"pten _doı erc!C 
izah ediyor. lerı den talimat alıtdık, ben Lühc,ı;den Fransa ıle ingllt re Munıh ka- _ Hoftaya perşembeye gelıp beni ın, zıırfı trende açacaksın? Ş mdi ten OlU'a, birııhancdc g r olttl. bı:<i re • 

dondı..kten sonra, do ru Jllmmlcri zi- rarl:ırıruı. Almany.ı tarafından rıııyet deci" şube ınudun ne gıt, o sana lfızımgclcn babnma )urdım t.tlerdı. Ablnm. ır beıı 
Bir nevi mistık cezbeye kupılıırak. ıc- ,ı;arct ettim oradaki laalıyeliınız hnk- edılmemış olma ından dol:ıyı mugber gorunuz ı... 11-'i-Jt. ıznh:ıtı ve tcfı!rruat uzerlndeki i lcrı samla sev~lp C\J teü.cttı 1 ıçın .• 
rayı "ndUmani cylıyorlardı, 35 den yu- kında her ur günde bır muntazam ra- bulunuyorlar. Çcko lovaky,ının ıJhakı ıı ılatııcak çok .ııalııız kalmış ve lıutuıı ıneşgıılıl c 1 " "' Bir hafta ~onru, llıınmleı·'ııı karşı ı- 1 

' • tımı, irıgılızcc ve Fıan!>l2ca lisanların 
karı olanlar, bclkı ya laı ının ıcap et- porl~r göndcrdı~miz ıçın • kcııdi•ıne her yerde fena. akiı;lcr yaptı Mcrela n:ı ı:ıktıgım uıman gızll devlet polısıııın Dırden yerımden killktım, zarfı . al- ogrcnmıye hası etmiştim. 1933 de oıt 
tırdığj muhatazaklırlıkla, Hltlerln boy- wylıyecek fazla bır şeyim .)oktu Ya- Alman muhiblu ?lan Holaııdoda bılc bu kudıetli ve mıfuz:lu şetinı çok du- dıın, SC'lı'im verdıın ve şııbe mUdllruııe beş yaşında bıı· kızdım 
le dolu dızı:ın ıtmesinl iyi knrşılamı- nına çıktığım 1.aman ek erıyetlc çatık bu hıırcketi liızla ılerı atılmış bir ael,ım şuncelı buldum. gittim Yeni cyrıhat ve vazifem için O tarihle Almanya fc\ kallide k::ırı• 
:orlardı Avusturyaıııu işg+ıttndeıılıcri olan yuzu yumu.şadı: teltlkkı ed~ııICı· çok old~ı. 1 şler j tçdiğiınız gibi gitmiyor, 1n- fıcl'şey hazıl'.l .. ııınıştı. Vazı~emi al<lıın. şık bır halclcydt. Babam, sıı. yal d<.:mo~ 

Almanynda bır harp halı \:&rdı, bUt!ın Merhaba Lıza dedi .. Bugun gel- Hımınlcı ~ld.ü .. , . 'git tere Jlc Frıırı~ arzularımızıı nmka-j ,.,, Am•terdama mul.c\·cccıhen trene Tnt fırkasına mensuptu, ağabcyıı~ f~ 
milli ku~ctler, tek blr hedefe te,·clh meni Lckliyordum. - Fuhrerın ıdaresınde l_Ju zaferler \emet ed1yorlaı, galiba fazla yorul:ı~ biııcHm. Sıfatım har artisiiydi... bııb mdnıı izınsiz olar.ık llitler -tatP 

edilmiş bulunuyordu. Vcrsaillcs muahe- Som cevizden mamul masasının kar- dattığıınız ilk adıimhl~rddlsır 1dcldı. kAsıl 1"11
°11

• c:ığız, derli .. Treu Bcrlindcn hareket edince, zarfı t:ırıydı. Evde bazan aralarında mil_rıt~; 
. 1 . 1 t 1 an sonra, yen d c er c ıırşı ~a- 1 d k' Al 1 rı ..., desinln tamamen :nrhlmıs olması bütün ı;ısındaki ıskem eyı ş;ıre ett . ğ ..,. Al d ·ayn h' kin - Bir hafta sonra gelmemi emret- yırttım ve o zaman an ;ı ım ı, man- kaljnlar cereyan eder, fakat O 0 ıca· 

Alin ı t ti ı k bu ca ı z. .ı a manya Un,) • '
1 1 ll 1 d ·sı·ırı tmek niyetinde b bi z yu an arı memnun c mış , a at - - Oturunuz! olacaktır. YabJJd da.. Yahuddası fa- mi$tiniz vakti geldi emrmi:zin!.. yıı o, nıı ayı ı ı .. ı .. e . - bir burjuva olan ba aının ra. s• 

tün Alman mtllctlnlıı tek kumanda al- Kcnd.isJle bir saat kadıır norıictüm lan yok Almanvaya diln ... -.ıyıı h!iktm Hlınmler başııu ka$ıdı: dir. \ e tiarıı <le onune EfeCU!ımıyecek rıdan tomışmssı iizerlne ağabcy.ırıı ı;ıı 
., " • ... .., ~ b' rl vakldır' 1J lurd tıııda ayni istikamete sevkedllmesi dereden tepeden konuştuk. Bu meyan- olacaktır - Emrimiz büyük ... Ben do sizden ır cm . ... . mıya mcc ur o u. ) 

yaşlıları memnun etmiyordu. Ben o da onun şu sözleri kulaiımda yerlqtı: Bu mul!ıkattan sonra, yem bir dün- fl'dııkfirhk bekliyorum. Daldım, lumdı hayatımı duşllnmeğe (De-vamı var 

Ben kimim? 


