
Hava Kurumuna iza ol! 
Tayyarenin vatan müdafaasında oy

nadığı büyük rolün ehemmiyetini anla
yan bütün memlekette, Hava Kurumuna 
yardım hususunda vatandaşlar birbir
lerile adeta yarı,a giri,mişlerdir. 

Ödemişte 4,450, İneboluda 10,000 ne 
yakın vatandaş Hava Kurumuna aza 

insanların h~r hareketi kon· 
trol altma alınabilir. Alınmasay· 
dı bütün dünyada bir tek kanun 
bulunmazdı! Samuel Smiles 

Telefon : 2 O 5 2 O (Şerhi 2 nci uhlfcmlzdc) 

l olmuşlardır. _) 
Başmuharriri: 

EBÜZZİY A zade VEL fa 
MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE 

Telr. Tasviriefkir İstanbul L .J 

r -, 

Asker olanların muhtaç 
ailelerine yardım 

Bu yardım belediyeler 
tarafmdan tayi_n edilecek 

~NlftlM;-·1 

lst ik13-i 1 

lin ve 1 Anknın. 17 ( Tclefonln) -
Hukunıet, a. keı· olanların muh 
lat nılch:rınc ynıdıın ltın, 1;ok 
ınülıiııı hır kanun ia.ı. ıt\;ısı ııa7.I'. 
hıınnktadıı Uu lıı,ı. ihu ıle, hu· 
Ulrd ve seferde .ı;.r, ~ılnd< n zı. 

Yade nskcı de lıulıı:ıan, fok r O· 

hın \le muhtaç l:utan yakııılurı· 
na l l 11 ııuııınr.ılı u kerlık ıııu • 
kcllefıvetl kanunu ınucıhınee 
Yardım l ·•Pllııcaktıı·. 

Ru \ alllınılnı, J!d"dl\ e t ki· 
liı.tı olnıı ~C't le>rılc ı:cl<'dı;ı.clcr, 
Rl·ledıyc te~kılatı ulmı} ıııı 'er • 
lcrdı lhllyaı he .~lle>rı \,ı ıt·ı ılc 
\ apıl.ıc:ıktıı. 

Bclcdıydcr i{'ı.ı hııı:ırlııııan 
Yardını ıırojc 1 4 rııurldı den ll>a· 
ıcttıı Bunları :n n •n b••<!ıı ı\·o-
rtım ' • • 

fıladdc 1 Yı\ ccck \ '(5llll ılı· 
tıyaçları otcdcıılıc rı l.cııdılcı ı t • 
rafından lcdnı ık olunan ~c lı•ış· 
kaca nıua,cnet cd ·~ k kını clcrı 
Ve nınhııllı ın~ıcc f.'bıc ıtlaı' \::l 

ihtiyaçlarını temin edelıılccck 
servet ve ı:ellrleri bulunmadığı 
tahakkuk eden, Belediye lıudut· 
lnı ı dahılıııden 4::> gunden :ıı)·a· 
de ıııudrlctlc nskeı·c alınanların 
hanclcı ındl'ki zevci.!. er kek ve kız 
kardeş ve flırulurınu belde halkı 
yarılım etnıcğe ıııccbuıdur. 

i\Iadcle 2 - Ynrdıııı puı·aları 
nın "'"lıcti, bekçi ücretleri c<:as 
tutulmak suretıle Beleıliyc Do· 
imi Enclııneni t:ırafındnn tayin 
ve askcı i ınukı•llcfıyct kanunu 
mucıbınce yard.mıı i,tirııkkı ı 
ıcap edcnlcnn l;c·kçi . 1>nı:ılrıı ile 
bırlıkte uılntıı ınnı ifclilc ve mak 
buz mukabllınde 1 cı· ııy tahsil 
olunur. llu ııa,·:1'0 1 vcı ım•kten 
lıııtınn edenleı lıakkuıd11 ııQker· 
lık nıukcllefıycti 1.ıınununuıı il 
ıncı mncldesınııı !'on fıkra ıııa 

gorc tahsılı eıııvul k:ınuııu hu· 
kuııılcı ı trıtbık l'ıl; iı'. , 

l\tııdde 3 .\ ker~ gıdeıılenıı 
(Devamı nyfa 3, sütun 5 te) 

vatan mi 
A Şanll l 

bekçi sil 
Meh-1 
mefcikl 
• i 

i 
..... tHIUMlllMtf'MtttUOHtlll-,. 

Davut Hoca emay.ti 1923 te oJc/ııtu l'ibi !ta/yan • Yunan münaubatını l'erııınıe,tır· 
miıtir, ( Yukarı1ti reıim 1923 işgalinde Korfu iıtihkarnlarıncla nöbet bek/iyen bir ftalyan 

neferini göıtermektedir.) 

İki Yunan 
Hakkı Saydam dün 

1 
• d 

· .... • \ orpı osu 
ebedı medf enıne daha hücuma 

---------------------------------------------· ..... --------·----------------------
tevdi edildi uğrndı 

bir Yunan - ltalyan 

ha1'bi çıkmak 

ihtimali var mı ? 

Zannetmiyoruz! Kuvvetler a

rasında o kadar büyük nİs· 

betsizlik var, ki çıkan ihtilaf ne 
kadar şiddetli olursa olsun, bir 
tllraf ne kadar haksızlığa maruz 
bulunursa bulunsun, mahut Hoca 
Davut meselesinin Yunanistanla 
1~\Ya arasında bir harbe müncer 
0 acağınn ihtimal vermiyoruz. 
• Yalnız bu Hoca Davut mcsele

&ı, (eğer hakikaten böyle bir me· 
•ele varsa) Yunanistana bu defa 
P.~k pahalıya mal olacak gibi gö
tunüyor. 

Geçenlerde bu sütunlarda Y U· 
il • 
anıstanla İtalya arasında bundan 

b,,vcl de zuhur etmiş olan buna 
ti enzer bir meselenin verdiği ne-

celeri kısaca anlatmıstık. O me
sele, l 923 senesinde, Arnavutlulc 
d.Yunanistan hududunun tahdi. 
• ~ne memur ıtalyan heyetinin re· 
~~I General ( T o ilini) nin katle • 
ili nıesi yüzünden zuhur etmi,ti. 
)' u katil vak'ası üzerine İtalya, 

• ~nanistana şiddetli bir nota f 0 ndererek birçok taleplerde bu-
unrnuıtu. Fakat Yunanistanın bu 
~l~pleri kabul edip edemiyece· 
Kını bildirmesine bile vakit kal • 
tnadan, bir ıtalyan filosu Korfu 
•~asına gelip şehri topa tutmuş, 
Yırmi kiıi öldürmüı, elli kiti de 
Yaralarnııtı. Bu tiddet, daha zi • 
Yade mukavemet gösterilirse ar • 
~lldan daha neler geleceğine bir 
lf.aret olduğu için, zavallı Yuna • 
rıs~·!"· baı eğmif ve İtalyan talep· 
erını kabul etmiıti. 

Bu defa Yunan hududunda öl. 
~Ürülmüı olan veya öldürüldüğü 
ıddia edilen (Hoca Davut) ise 
Lir italyan Generali değildir. Bi
rıaenaleyh bu yeni vak'anın ital· 
l'ayı, l 923 senesi hadisesi kadar 
İ-lakadar ve müteessir etmemesi 
~~ımgelir. Öyle olduğu halde, 

dun yunan adalarında bir yoıtu. 
Ya iıtirakle me11ul kendi halinde 
"e süslenmif bir Yunan zırhlısının 
h:eçhul bir tahtelbahir tarafından 
I tırılmıf olduğunu öğrenmİJ bu. 
unuyoruz. 

Akdenizde bu meçhul tahtel
~ahirler meselesi, malum olduğu 
U~ere, bir de İspanya dahili har. 
hı esnasında zuhur etmiı, sağda, 
~oldn: hatta Çanakkale açıkların· 

a bırtakım vapurların, böyle 
~eçhul lahtelbahirler tarafından 
ıu.a.tınldığına ıahit olmuştuk. O 
laman bu meçhul ve esrarlı deniz 
~ltılarının da kime mensup olduf ~ bir türlü anla§ılamamı,h. Çün
h u hiçbir devlet çıkıp da (bunlar 
h en_irn denizaltılanmdır) demek 

elahetini cöstermemiıti. 
~İmdi dünya ve Akdeniz vazi. 

l'eti, ispanya dahili harbi zama· 
rıından daha çok karııık ve daha 
'lok tehlikelidir. Bu itibarla iki 

(Devamı uyfa 3, ıtitııtt 6 da) 

Slriizziva Zade 
VELİD 

Cümhurreisimiz ......... _________________________________________ _ Başvekil 
Dr. Refik 
Saydam 

dün 
Milli Şef, Çiçek dağında halkın 1 Ankaraya 

Cıçck~~~~k~,~~s~l~ıha~ı~~~.~d~'~ııi ~r~ı~z~sıııet 1110• I avdet etti 

Ankaraga döndü ............ .;;;:;:;.-._ .................... __ 

nu. Yeı k •nkn Çıç ·k<lagınu gclnıiş •'l' halk tıırnfınd,ın co~kun Lcz:ıhu • 

- < -UZAKŞARK Yunanistandcı derin 
bir infial başgösterdi 

Karışıyor 
FRANSIZLAR 

lı Japon tekliflerini 
REDDETTiLER 

Atına, li (A.A ) h i lıabeı • 
l:ır> Yu11an nıahfılk·ı l dıııi ıntrıı ı , 
doluyısile Tiııo u zı) tıı'(.te giden ) 
culuı ı avdetleı ıııde tasıyacak gl'nıl 

leı c Tefııknt etm k uı.!'ı-c Tino .ı ı:-;ıt 
ıııektc lan ıkı ) uı ı n d('"tro~ in 
dun ~aba lı b ıı bıı dıınıın edildı lı 
tckzıp Nmckt~ liri r 

ı atl:ı kaı şılanınıştıo. < uınhurı cı~lcrinı nrıılaı ıııılıı ~or~·n Çiçckdııglıl:ır, 1 

M ıllı $l•flcrıııe deı tlı;-rnıı :ınlııtnıışlnı dır. 
l!ıı aat k·ıd r tı lklu tc11a <.'d ı inonil Sf'~aha 1 ı ıııe d'evam ıçın 

Çıçekdaırnıdan nyı ırı"lı~tıı 

_ Japon gemileri F n
alı· l sız karasularına gir
. .~ diler. Beş Siam fırkası 

iki Yunan vapuru 

XC'\')oık. 17 (A.'\} 
t"tk-

1 ( 1 Hind içini hudutlarında 
faaliyete geçti 

Milli Şef Ankarada 
Ankuıa, 17 (A.A l ı:<'i icünıhuı İ met İııöııii lıuırün sııııt 15.35 

de otomolııll~ K ıı~ı·lıırıll•ll lı.ı ı cket cd<'t ek Bala ııZPrindcn A nkıırııya sa· 
at ::. 50 ılc> .ıvdt•t btpırmuşlanlıı· 

DL. uk :\Jlllet !\!((il 1 I:d<:ı ,\lıdulhnlik Hcııı.lıı, C:ı..ııclkmıııuy naş. 
kanı !ll:ııc al Fevzı Çııknııık. \ 'ekillcr, Cüıııhuriret HaJ:, J>ıırlisi l'ıııu
mi hııtıhl Fıkı i Tıızer \'C Mdı'uslar .\llllı ŞC'fı Dıknıcnıl.:ı kıırşılıııııışlıır· 
ılır. Ankıııa \'ıılhı ~l•!lı ~cfıınlzc Aııkııı.ı vılaycti huıludunıla miiliıkl 
ol mu, tur. 

lngilfere de 
hava harbi • 

Soma/ide 
kanlı 

Nc~·Yorl' 17 <AA) - Tas :ı an~ı 
bıldıı1}oı · 

Unıtect Pı e 0 in lıaber :ıldığıııa ı:öre. 
Fr.ın ı )ı.Jtümetı, Hındı Çınidelti 
Fraı ı:ı: m t:ıımauı a Japonyanııı me 
t lı.b::ıtın <'ddctmcsini en re~ lcml$tır 
Fr.ın ız el rıiz kuwctl<'ri Hır di Çınl 

hillerındl' t:ıhaş ut ctmckledır. 
Havfon, Har.oı. L rıg•on ve alr mc\ • 

kıler tahkım edlfmcktedır. Tonkın kJr· 
fe:ıindc dcmirlı bulunan Japon harp 

devam ediyor muharebeler 1 

gemıll'rı fr n ı~ kora • ılarına girmı•· 
leraır 

==-=-~ Siamda emperyalist 
. . 

..:... : temayüller mi? 1 t • 
ı im• 

Dün de 75 Atman 
tayyaresi dü,ürmdü 
Londr:ı. Ji IA A \ Alnııın h ınıbar-

dınııın ta) y11rclcrı GJlles eyaletının gc
nış bir mıııtnka~ı uzcrıne hucumlar 
yııpmışlnrcıır. S.:ıhılde buluıwn bır şe. 
hır uzerınc bombıılnr duşmuştur Bır
cok e\ ler hasara ııgr ıınış , c bıı kıı( 
kışt yııı alanmı~tır Gaile ey ıetıııde 
dıger lıır ~ehır uzcrınc de boıntı::ılar 
duşmuştur Hususi evlerde çok z.:ıyı.:ıt 
olınuş ve lıırı;ok yaralı da kı:ıycledılm.ş. 
•e de olu '.\oktur 
Dığcr b;r şchrın B< ledıye mcydııııı 

lızcrınc lkı bomba ı-abet etınış \e ge. 
cc zarfında lngılterenııı cenubu şarki 
~ahlllcrı uzerınde saır Alman ıa~·yııre. 

(Devamı sayfa 3, sutun 2 de) 

İskenderiye limanıda 
bombardıman edildi ı 

Hakkı Saydam ebedi i.tirahatgahına nakledi!itk•n 

1 l 1 1 lı 1 , 1 ~ 1 
A A ) 1 Ağabeysinin ölü mu ınl nasebetılc şch· Yuccl iktısaı Vckilı Husnil Çııkı ~d·· 

a ) nı a u· ımı 111
". 

1 
• • -, rımizdc bulunan &ş\·l·kılınıı;ı; D')k'<ır rinıı:ı:d(' bulunan bılcumle mı.:b u"l:ır. 

Jtnlyn orduları umıııııı karnrguhıııınl Rdık Saydam. dun ııkşamkı Ekr.pre e Vali \'e Belediye Reısi Doktor Lüıtı 
G9 nuınııl'al ı telılıgı • bağlanan husu 1 bır \lıgonlu Arl·aı :ıy:ı Kırdar'l.ı mııa\'inlcrı. Emnly('t Mud.ı 

1 rıgılıı Somalı ını•ı zaptı ıçi ıı beş I hareket elmı$lır ru Muzaffer Akalın 1 st.:ınbul Kur.,aıı· 
gundenbcri yııpılan lt:ınlı ıııuhaı elıe- .Muhterem Bıın ckilımızı. şeh ml;ı;d~ d:ıııı, ıısker ve polıs mufreıclc ·ı ve 
lı r 111111 azıııni şıJdetını hulıııuştuı bulunıııı Vc.kılkr ve Mcb'ıııl:ırlıı \'ııli merhumu çok e~en bır halk kutlesı 

IH.ıı;rnııııı butlın ce'l1't'dc. rıcnt etmek· \ c Bdedıyc Hclsı Lülfı Kırdar Enı:ıı· hazır bulunmuştur 
,lNlıı . Tnyyıın•lerırnıı., ı keııılt>rı~·e ~"t l\1uduru l\ı ız:ıffcr Akalın ve idare Rcıı.ıl·~ımhurumuzu, lııı.n k Mıllct 
lım:ııııııııı tc"ı,,ııtı ıll' l:ıııaııdn hulıı- fımırlı.:rı llnydıırpnşa garında uğm·ı.ı • Meclısıııı, Partı Genci S('krctcrlığmı. 
ııaıı haı 11 ~uııılcriııi bır "llllltcıı fnz. rııışlaıdıı ı Vekfılctleri, Vılayet \C Bcledı)·emıı.ı 
1 b 1 .., Olumunu dıın teessürle h:ıber vC'rdı· ve muhtelı[ teşckkııllcı le muc~·csJtı ı 
n k uoııı 11 ı ·ı ııkıınııd •'lmı,1 •11' 1 dıı nu h:ı · gımı;ı; nmht('rcnı Başvekilimiz Doktor tenısılen ınuteaddıt çelenkler gondcrıl • 

ı ı• 'l•tı> ıı:;tıı ıı · c •n 1 ı tıı~·yarcmız Hcfık Saydam·ııı büyük bırııder! t?skl 'mıştır 
ıloıımeııııştıı'. Dığı•r lııı· lOY,\lll'ı' de lı;el Meb'u 11 H:ıkkı S.ıydam'ırı ,...'l:ll'.<'- Muhterem Baş,·ckilımizc bu acı k ı 1 
Kızılrleım~de yaptığı bıı· keı;iftcn a\'· ı dun ı:abnh mera~imle kalı;lırılmı(tır yıptan dolJyı tekrar tııziyetlerımizı su-

1 ılct ctmeınıştır. Jkı ı cnedenbı•rı knlb ralı:ıtsızlı(:ıııd ın ıııır ve ını!rlıuma du Allahtan rahmet 
---- - - -- ıııııztarıp bulunan \e nihayet hu h:ı-;. dllerız. 

Camilerin etrafı 
niçin berbat? 

tnlıkt::ın kur lıılamıyıın Hakkı !iaydıım. Başvekilimizin teşekkürleri 
Ycnıkoydckı koşkuııdcıı otomobilleri~ 
alınarak Tı•ş,·ı ıoye ramiınc sct:'t' lmış- fstnııbul. 17 ( A . .\.) - Bıış,•ekil 
tır. Doktor Hefik Saydam, kaıdeşi Hak 

Uıırarla namazı kılınıııı rnuhtt•rem öhı kı Sa\'ılıııııııı \'cfatı ılolııyısıl<· td • 
bılfıhare merasimle ı-nmıden Zınc.rlı- ı;:-rnf, mektup, çeletık glındeı mel,, cc. 
ku ·ııdaki nsri mezarlığa gutiirulıb e- ııazedc buluıımnk uretile acıiaı·ını 
bedi ıstirahatgfıhma tevdi cdilm:şt,r 

l\Ieraslınclc RPislcumhuruınuzıı tun· pnvlıı,.mıık l(ıtfuncl!ı bulunun do-tla· 
silen gelen Riya ctıcumhur l'mull'i ı ııın ve yuı dd:ıslııı·ıın <'I! deı in min 
KAtilıi Kemal Gcdcleı;'le Başvckıl ur. net ''c r.ukı ıınlııı ını ::rretmeğe ı\na 

Ç k E I d l z..r Rcfık Saydam. Tic:ıret V-ckili N·ızrrıi dolu Ajan ıııı menı•tı· buyurnıuşlıır • 
Ün Ü Cami/er Vka zn, me rese eTı7.USUSl Topı;uoğlu, Mıınrlf \'ekili Ha ~ıı A!ı ıhı. 

idarelerin, çesmeler de Belediyenin imiş r------°"'EBE NACIYENINI 

1°'1mır edilditi halele etr~fı mubel• lealinde olan Kot re 
Sinonrn Miltrimala camii (Y u111 3 nci :le) 

Hatayda DAVASI 
Petrol NAKZEEDILDI 

Dün lstanbulda bazı 
Sondajları şahitler din,enildi 

Yeni kuyu 71 met .. 
reye vardı 

Ankara, l7 (11,ı,,usi :'ılulıabi-

1 inılzılen Telefonla) - Nnden 
Arnınn ı-:ııstitfü.u llntaydn ı1el· 

rol ııra~tırıııaln"ına chcııımiyctlc 1 
devam etınektcdır. Açılan bir 
kuyuda sondaj i 1 metreyi bul· 
ınu~tur. Funliyct iınıitlc ilerle-
mektedir. I 

lı 

Tokıo. 17 IA A 1 

bıldırıyor 

D. N B ajnn ı 

Domcı :ıjan~ını bıldırd ~ine r nıa • 
ı an, Slam \ e fr:ın ız Hmdı Çini ı lıu-

(Deı·cımt ffa1 iıc $. s ılım S dd 1 

Yunan donanmasının matemi 

Atlnn, il (A.A.) Stefaııi: 
Bahıh<' N<•znl'f'tlr:iı-ı h r <'ır ı 

(Dfı<ııııı ffcliıt 1. /o tın elti 

EGLENCEL/ 
= . 

ZENGiN 
GÜZEL 

Büyük M~sabaka 
Yarın Başlıyor! 

--
iŞTiRAK EDiNiZ 

Kıymetli mükôfatlar, güzel hediyeler 

Lütfen Hsteyi okuyunuz : 

l Ilı ıkl t. 1 I t •ıaf mak ne i, ... hllıi lık 1-.ad ıı 1 uı şı , K 
l ti, 5 hol dı.ıgm ı, fi <.. ıııılek, 2 Kadın çıınt.a ı, 2 .K dın p a ı, _ 1-. 
kek a k. , 3 E t~k lrnn lur:ıo;ı, 3 Kııdııı ı k rpıni, -ti 1 rk k çoı 
l O Knd n ç ı abı, .. o İpekli mcndıl, l O J\ rnvat, 30 'l'm·ıı!ct ı;:ıbJnu, 
Tır ,., t kımı, O J\I Jon) a, Panı çaııtnsı, 5 h'.em r, 5 11 im ı.. 
lOU l\ t. p. 

================ AYRICA : 20 kariimize şehrimizin en güzel ( 10 ) 
sinemasından hangisir.i dilerse, se~ecegi dört film 

ikişer ki~ilik hususi koltuk davetiyecıi 
(Anadolu karilerimiz bu mükafatı kazanırlarsa yerlerin 

münasip başka hediye verilecektir.) 

Yarını Merakla Bekleyiniz ! ! ! 



oyu ve munevver mese esı EV 
YANDI Temenniler : 

, 
YILAN 

HİKAYESİ 
•······································ ......................................... ............... . 

Ercüment Ekrem 
T alonun mütaleası 

BiiyükClere halin epey 
heyecan geçirdi 

Büyükdere caddt'Sinde 138 nuına -
ralı IIa.llhade Jılust.afa ve Hofız Jlii
seyine an üç katlı c\·ln denhC ba
kan cephesinin en ü.st katından yan
gın cı.laruttır. Banı11ı ihttine 6firaUe 
büyüyen alevler bütün eve frinıyet 
ettiği gibi ittWıllndeki J l numaralı 
Ana.stuJyanm evi de tutuftl'lu§tnr. 
İlfaiyenin bütiin gayretlerine :rağ
men yangın söndiir:Ulememi§tir. Bu 
'.iki eTin k.urtanlamıyacağuu anlıyan 
it!aiJ'e ateein yayılmasına mini ol
mak için Wdbirlcr almıştır. Bu ııu
retle 138 ve 11 nunınnılı evler ta -
mamcn yanmışlardır. Yapılan tabki
btta ıas sayılı cv•:ı 5000 liraya ııl
gortnlı olduğu nn~ılmıştır. Zabıta 
bir tiidü anlaşılamıyan yangın sebc. 
bini a~rtnakt:ıdır. Büyükdere 
balkı epeyce heyecan cetlrn~r. 

Beşiktaş ta buz ihtikarı 
Belediyenin nczarı Jilrkatin• : 

Koca Bqilctq balkı iki bU2 dn buzları katiyen müft.eri ö-
bapinin elinde esırdir. Bunla- nOnde tartılnuız. Trraz.llc.ri ~-
rın her ikisi de lıuz satışında' ıs- Jarm durduğu idıeittdealr. 'Tar-
rar ,.e inatla ıilitlkir yapmak- u 4ini ~ :if:uyealer ·r 4a-
taaırlar. MiiU:ımıcl.i ıil:Lyet fi- ha buz a1amarJar. 

llanif atura flyatlanmu B~ T.ü1*lcr beti~~ .k~ ~e 
... __ L_.! ••• bu L-- ecli oldujunu !herk~ .ıyı bif'uız. Y3 
~ti lfl na ucu• bana biltms.a htiklAJ sav~nws 
~yat llih-ab.bc Koınb;yonu yal"ln sırasında Öğrendik. O :z:mmm bu 

ıtoplanac::ı.ktır. Toplantıda :ınüddeiu - memleketin içinde bir bqjnci .kol 
,;mum! b~ mual'ininin de bulunm:ı·ı vardı ve bu kol yabancı ~eilo~ 
muhtt."meMlr. Birçok muhteklrler hizmet eden ve rnilietin isti ..131 
hakkında kararlar wrileceii ve bun- savafmı zifa uiratmıya çal;.pll 
bı·Jn müdJciumuırılliğ~ teslim edile- yerli bir 11DCurdu. 

zerine Bc.lcdlre ~n zammı ----

Yabam bir ecnebi lisana tercüme 
edenlerin aleyhimize propaganda 
yapmak istediklerini anlamamak 
için insanın çok bön olması lazımdır 

bunları kontrol eder, fakat hiç 
bir &e.U>rinde nederue ne.tice a 
l ınamıız. Hakiki blr konta-ol yn
pılmak !igteniyorııa buzeula ra bir 

l 
iki çocuk veya k.adııı gönderi e
ı·ek buz al<hrmak kiificlir. O za
nuın kiloı-unun (5) kurup sa
tıltlığı tesbit cdiliı·. Bu hayUe-

Il~lk1'-ı§ın bu hali buz vaziye
t.inde çekilen uııwmt SJ1an1tmn 
u!ak bir oüınu~ıesiair. Her y~ 
ortaya çıkan bu derdin likun
den hal çaresini bulmak Rclcdi
l"tl için herhalde başarılamaz bir 
ie dctildir. 

ceklcri anlaplıuakt.adtr. Kom1syon 
lıir ~·ılan lıikiıresine dönen mania- Tiirl< milleti o zaımın bu ~
tura ~itlt'ri:nin f:'}"atl.annın tcSLiti ci llOJla mücadele etti. Bu Oeş:nci 

1 
işine ıhı dcvaın edecektir. koJun bütün faaliyetlerin e karşı 

Yeni yE>nl üzerinde hiç meşı;ul o- geldi. Manleket içinde çıkarmak 
lamamış :manifatll-"':ll eşy.alan mey - istedii:i bütün İsyanları söndlir -
daoa cık.malruıdır. Komisyon binler- dii. Men\leketi parçalamayl istib
ce mımifatura ~itleri içinde bulu- daf eden biitün planlarını altüst Yaban :romanında Türk kö1lü.sünü menfi bir ruh ta

'ır göstermekle itham eililen eJip Yakup Kadriııin "Yeni 
Mecmua,, da kendini m6d.ıı.faa ederken bütün memleket 
okur yazarlarını kültür noluanile mılül görü~ü üzerine 
it çbğımız ankete güzide kalem sahiplerimiz ismail Habip, 
Peyami Safa, Mahmut Yesar i, Orhan Seyfi ve Yusuf Ziyanın 
verdikleri cevaplan sırasile nqretmi~tik. Bugün de 
Erc üment Ekremin fikir f erini okuyacaksınız. 

Birçokları; cYakub Kadı1ye kattı 
ıafı vnrdır, Ercümt>nd bu mevzudn 
konuşamaz.> dedikleri h:ılde, ben, 

KONUŞAN: 

Uçak mo elcilik 
kursu kapaıdı 

BİR İS'l'ANBULLTJ 

Ticaret Vekili dün 
şehrimize geldi 

nuyor. etti. 

B ir ih t ika r h a d isesi O zaman bunun beşinci ko l ol-

Geçen mart nyında şekere yapılan 
z:ımdaıı ıııonra depodaki malıııı lıH
dirnıiyere'k ihtikar yapmak l tedlğj 
i&'lıl\ Ue S"l:izinci A«l;ye Ceza mab
kcmcsine veı11l'n )'llğ tüccarı .:-:ikoll 
Se!el'Oflu iki sene ~üq,"lln ve ben-üz 
Ura ıı:mı CCZll ına mahküm edilnılşt.i. 

duğunu bilmiyo rdu k . Fakat b u -
,gün, yabancd.ara ilet olan yem 
u n surlara bu unv•n Tenliyor. Un
van değiıebilir. Fak at hakikst 
birdir. V e biz Türkler, beşinci 
kolun u e olduğunu herkesten iyi 
bilen m illet olduğumuza söyliye

Jo"ııkat. bu knı-nr 1"eml iz mahkeme. biliriz. Bizim memleketimi7.de be-

d "rli dost ve üst.tıdı ziyal'\.tten ~( ~ ... _ _ _ 
cndlnıi nlıkoyamadırn. -
Bu mevzuda konuşamns:ı bıle ne .... •••••••••ı•iııııiiir•.; 

Bugün Zindrlikuyuda 
merasim yapılacak 

Nazmi T opçuoğlu Salı günü 
I zmir fuarını · açacak 

Tic~ret Vckıli Nazmi Topçuoğlu 
n;,. aydanberi Galatasanıy lise • dün abnh Ank::ıradan ehrımıze ı:t'l· 

sinde çnJışmakta olan uçnk modckı· miş, Ho\'darp:ışııdıı ılJınt .. ka Tıc ret 
lık kursu dun oğlcden ı50nra mt>ra- Mudurü A\'JIİ Sakman, ithalat ,.e 
!Sımle kapanmıştır. :Kunı talc~ı hırncat Birlıklcı ı l 'munıi Katılu 
§ımdıyc kad:ır 4 tıp uzcrınden 200 Salih tnınfındnn l'.arşıl nmıştıı. Ve
model uçak yapmı~lardır. Kurs şd'l kıl motorle Kauıku) gt'Çmiş ve onı
Ba)'An Naciye kurs hııkkında demış- dan otomobille Yentkö}e gldeTck 
tir ki: r.aşvc.kllimızin bOyuk lbmıdennın <'C· 

nutukla açacaktır. Nazmi Topçoo-Jiu 
r-ahatuıden 1 nfade ed .. rek izmırlı 

i t.:mıfm<lan lıozulıluğu için, dün 
muhake.ıne)'e ~·enid,.ıı il.ı:ışlnnmış ve 
Temyiz knranna uyulmuştur. Mu
hakeme, bir §nhidin çnf."lnlması için 
b ka bir güne biralo.lmıştu·. 

şinci kol vazifesini saltanat dedi
ğimiz müesseseyle ba müeneseye 
bağlı olan bendegin ,.aptı. Ve 
Türk mi!leti·bo beşinci kolu kö -
künd en imha etti. Saltanatı hudut 
haricine gönderdi ve onun iğf aJ 
ettiği vatanda.Parı, uyanma hbi
liyetJerin e göre tedip etti. Bizim 
b u çe§İt unsurlara verdiğimiz un
vnn: uVatan hainleri• qir. 

ıkar? Onun clındc "e dilınde hangi 
cvzu bir başka can, bir b:ı.şka kıy- ı 

t bulmamıştır ki, meseli Y.nlr.m 
erine zamandan bil.:ı b:ıb.,etse yine 
lr tatlı sohbetin doyu1m:ız hnuınn 
"'Ortalı saydmı)•alım? 
Fakat üstad, ~Ynban> dan da. 

i'akub Kadrlden de konuştu ... Hem 
e. 
Ya zifı?. Evet ba da doğru. Çun

ü şimdiye kadar gürüştükleı im için
le, münekkitten başka, Yabam oku
an bir o var. 
Şimdi; heın Yab:ını okumuş, hem 

le Yakub ha<lriye kınşı zfıfını in. 
.ar edememiş olı:m üstadın bu ılava
akl sözleri bir kat daha ehemmiret 
esbctmiş olmıyor mu? O halde, ge

ln onu dlnliyelim: 
- Yaban... Okudum Yabanı. Za

en Yakub Kadrinin hiçbir yazısını 
~çırmam. Onu bugünkü edebiyatı -
uzın gerçek ustadlanndan biri sa· 
arım. Erenlerin Bngında, benim ü
erimde bliyük tesir bırakan eserler
en biridir. Yabanua da ayni üslup 
efaaetinl, ayni 6stnd kudretini bul
um. Denden daha ne sormak i tcr-
lniz? 1 Ercüment Elırem Tolu 

t!iecaı "c ıbraaıt.çılarln da goıu,.e- --------------
C'ektıı. 

cDu kuı u bıtirenlcr gitt.iklcrı vJ. ıı:ızc mcrasiınindc bulunmuştuı. 
liıyetlerde açılacak nıodelelllk kurs- Nazmı Topçuoğfu ogl den onra 
larında öğretmenhk yapacaklardır. alakadarlaı la tema côerek b:ızı hu· 
Mekteplerde de t.afebeyt• uçak mo • suslarda mallınıat ahnıştır. Vekil 
dcllt>ri hakkında ders verilecektir.> bugün 1zmıı e hareltrt cdf!t'Ek ve alı 

Bugünkü müsabaka gunü fuarı soylırce~ğı ınuhıın bir 

Uçak modelcilik kıırsuııa ıotııak 

D ünkü ihracat 
Kanı yolıle halya ile ticari muna. 

sebetlcr:imlz ge.nışlemt.ktedir. Dun 
trenle ltalyadan mfihim mıktard:ı 
k!ıfıt ve emaye e~):ı gelmiştir. 

Yme dun Bulgan tan. Yunani!ııan 
ve Çek) aya 45 bm linıhk ihracat ya
pıl mı , keU>n tohumu, ~nak, pal:ı-
mut hulasası ve l<cpek gönderilmiş-
tır. 

1 edC'nledn hıızırladıkları rnodclleı- bu 
gün Zincirlıkuyudnkı tn llm meyda -
nında teşhir edilt'Ccktır. Ru miln:ıse
bctlc yapılacak müs:ıbakadıı kazı.ı. 
nanlnra Türk Hava Kurumu tarn -
fından mubtellf hediyeler verilecek· 
Ur. 

Bugün yapılacak 
at yarışları 

cbep yoktur:. cKarnl:uş~ ve cÖrne'k> 
tehlikeli olabilirler. 

F avori/aimiz:Tomurcuk-Örnek 

Terkosu memba suyu 
ola~ak satanlar 

Şehrin ınuhtclif emtleıinde ter -
kos suyunun tıışra11.ııa halis rncm
Wı ıı;U)'U diye .sattld•&"l görülmüştür. 
Bclediye b11 gibi hııl\erc me}d:ın ve
rilmemesini ıı1akad::ır makamlara bir 
taınJmle bildirmiştir. 

Ayni zamanda terkos suyunu di
ğer tatlı .sulara karı tırnn ve Ha -
midiye sııl.annı paslı, khli U!n•!.kc
lt>rcle ~ıy..ıın tıııkabrlu da müca•lclc 
eı1İWl°Ck Ye JıaklıırındJı CPZ:I .tabıtl~ 
rı tutul:ıcaktır. K:ıyrea:kamlar, • • a· 
biye .l\IüdiırJe.ri \'C Bl•k•diye zabıta 
dünıien Jtibıır"n t<ular üzerinde de 
koııtrollerine başlıımışlaı·dıı·. 

Cümburiyet d evrinin en büyük 
nim etlerind en biri «.milli bir-
1ik ııı in teessürüdür. 

Cümhariyet sayesinde Türk 
vataoı y ekpare bir kütle, Türk 
mille ti sarsılmaz b ir b irliktir . Türk 
vatanı içinde, « befİncİ kol» va -
zifesini yapacak, yani va -
tanına. biyanet edecek bir kimse 
o lduiuaa inanmak İstemeyi%. 
Çünkü Türk tuarunan, her 'IDese
leyi, ber b.adiseyi tam 1iürk ka -

---------·--., .. fasile, Türk hisıile, Türk menfa
atile, kısaca, t uurlu Türk sevki 

Üslübuna ~Jrşey dediğimiz yok./ - Peki, Tilrk karilerini ve nıü -
a mevzu, ~en~ı tt.b:nıe esı;:in şah· nevvcrleı·ini kültüı·süzlükle i tham e-
aınarı, yanı Turk ku)0lüsünu_ dı ş!.. 

Bozuk 
Otobüs 

l'tfuhtellf haUaıda nyrı ayrı 
şırketlcr tarafından itlet ılen o
tobüııle ıfo ekserıs:lnin ınotörleri
nin bozuk olduğu Ile-ledıycye yıı. 
pılan birçok eikiiyetletdcn anla
ş ı lmıştır. Hele otobüslerin yol
lorda bozulunca yolcularını in· 
dirmesi ve panılnrını uule et • 
memesi yapılan §ıkiıyctlerin ba
ımda gelmcktedJr. 

Eğer Belediyemiz nt koşularını bir 
ıkl hafta uzatmak hıı usundııki te
ocbbuslennde muvaffak olamaz, da
ha doğrusu nt ko~ulnı-ı meı-nklılaı ı· 
nın bu arzusunu tah:ıkkuk ettirmez.. 
se, bug\ln c \.'el_icfcıırli> de Yarış ... e 
Islah Eııeüınenı ta rafından tertip C· 

dllen koşuların ~eınuııeusuııa eahit 

Dördiiacü koıa 
"Kaba tepe kotusu. 

Piyasa 
vaziyeti 

T oprak MahSlılleıi Ofü.lnin 
huğda)' :fİ)·atJanna yumuşaklar
.da 25 ve seJ1leı ele !?O p;arn zam 
j'apmasına nığı.wn şehrimize az; 
huğtlny gelmek (·diı. Ancak önli
müzdeki haftadan iüaaren buğ-

tabiisile kavradığı bir devirde ya
pyoruz. Omm İçin ya.b.ma her
hangi tesirin, bir Türk üzerinde 

-müessir olamıyacaima İnantyo -
ruz. 

Fakat bir memlekette alınan 
t edbirler , her ihlimali hesap eder 
ve bu ihtimallerin bilf'ıil tahakku
kunu beklemez. 

Yakub Kadıi mılli mucadcleye - l\lealekdaıla rını da kültürsilz . 
r asker, bit· idare memuru olarak lükJe it hnm etmış olması doğrusu 
anşmış olsayd ı bu hııtaya düşmez- guibinıc gitlı ve <lyle zannetmek is
• Onun bu yan lı~ u~lakklsi hep cep· tiyol'Unı ki, onun .aG"zından böylo bir 

'11 gerisinde bulunduğu içindir. Ken· şey çıkmamıştır. 
i Anadolunun hnlkln haşir ncşlr - Yeni .Mecmuadaki beyanat ını 

olncıığız. . . 
Bugün yapılacak ko_şular, ıkr~mı· 

ye cihetinden çok ıengın olduğu ıçln, 
yarışlaı ın da o nısbet~ heyecanlı 
olııcağı şQphesizdir. , 

( IJ.:i 11ııgıııda verli halis le.an lngüi::I 
tayltırma malııuı) 

IKHA. ! İ Y E : 1400 lira. Mesafe: 
1200 nıetl'e. 

1 - Huma Ii ııtun (Pr. Halim ı 

mu~ en eski bir ailesine mensup ol- tekzip etmedi. 
{Jğu haldo Anadoludıın uzak yıışa- - Eğer ıiylcyse Yakub Kadri 
~tır ve ban_a. öyle bibi geliyor kı, böyfo söyJcmişsc, 'kulttir Cilçüstınün 
Lidat talıı!llım burnda yapmadan kendisince ne oldu~unu bilmek lste-

lvrupayn giinderllcn bazı çocukla- 1-:im. O zaman o ölçüyu makul bula
mız gibi ~zak kaldıl:-ı bir mtıh!tl cak olursam, bugilrıkü cdeblyatnnız
ğenmcmezhk hat.-ısına düşmü§tur. da şöyle böyle mevki kazanmış kmı-

Bundan böylc ) olculaı·ı yan
yolda indiren otobüsler ceı.ıılnn
dınlacak ve haftada ibi r defa 
moü>rleri muayeneye tlibi tutu
fac.-aktır. 

Koşuların prognımıle ncticelet'i 
hakkındaki fikirlerimiz ~udur: 

Birinci koıu 
.. Handikap,, 

5 ,!) 

56 2 - Subutay (S. Temel) 
3 - 1Jmac ı F' .. Atlı) 52 
4 - Ayfer (F. Attı) 50,5 
Bu çok güzel koşuyıı, sikletiniıı 

nğırlığına ra,il'nıen, c.Huma Hatun> 
un kazanacağını zaruıediyoı·uz ve 
kendisine en kuv\'etli rakip olarak 
cSubutny> ı görüyor.ız. 

Jay 1$Cvkiyatmııı artacağı tah
min c'<lilme.ktooir. Almanyaya 
nrp:ı gönderilceeği h.abeı·leri ü
zerine fiyntlar yükselmcğe baş
lanmı ~·c 6,10 }Jara)'a kadar 
çıkmıştır. Pirinç ve susam piya
.ı;alarJ durgundıır. Dahili fabri
kalann mübayruıta başlnnıaları 

üzerine ketc.n tohumu fiyatları 
!oksa Yakub Kadılııın vatanperver: leri tanıyorsam o ayni olçuye vuru· 

nden fUphe edemem. İhtimal kı rum. O vakit korkarım ki bu iddia
' band3ki tasvir ve t.enkidıni hüs- yı ortaya atan nzıı tısU:d nuıhçup 
inlyetle ~·apmıştır. Fakat yapma- kalır. Çünkü bir değil, bindir •.• Ne· 

1 ydı, ve Türk köylüsünü hakıki yc baktın yüzüme! 
1anzarasile göriıp tasvir elmiş o - - Bın olan ne? 
ın meııl.ekdaşl~rını hakir gönııey_lp - Evet, kültüıiin çeşidi ve derc-
i sırf hır dok~n~ı.mtasyon nıaks.adıle cesi \"ardır: Garhi bllııııyeıı bir ndanı 
ı umak. tcnezz~lun~c bu~uıımuş rl~l • ş:ırk felsefesini yutmuşsa, ş81'k ede
?dı: 'l' akub Kndrı bu ataya 'uş· bıyııtının, ga\·azımına \"akıfsa, o a· 
zdı. dam hakkında kultü r sahibı ~eğil· 

Bunu sadece bir cllnta> mı le- ıliı· denemez. ?\asıl ki, Avrupanın bır 
1 <kı ediyorsunuz? çok payilahUarıııda dolaşmış, !renk 
1 Kullandığım bu tiıbiıi şidde~ edebiyatının her güıı piyasaya çı -
, dirmek içtn bir sebep göremlyo - kardığı bınlerce cs~rın bir iki yüz 
tm. Benim çok eskld"n tanıdığım tanesini okumue ad:ımım da, killlur 
Iıkub bu meselede bir kasdı mah- snhıbıyim, ve bcnd<>n başka da kul-
1 la hareket etnılş olamaz. tür sahibi yoktur i:Jdıasında buluna-
1 Bu eseıfn Almancaya tercüme ınıyorum. Bulunıımnru ... Çünkü ptk 
ılmiş olnııısınıı ne dersiniz? gulünç bır şey oluı bu. 

: 1'ürkçe bir c.serln herhangi bir Tuzu kuı u muharıirlcrln, günde-
cbancı dile tercüme edilmesini ede- lik ekmekle.rıne ~oz nuru katanlan 
J atımız namına şı>ıcf sayarım. Şu hakir gormeleri muvııfıkı insaf de
cJar ki o eser memleketimiz ve mil- ğildir. 
rımlz hakkında en ufnk bir hicvi, Çok temenni t>dC'rim ki, daha bir 
c ta bir tenkidi tnz.ammun etmesin. kaç sene evvel, o zavallı fıkır emck-
t l'dcılcr ve dilşmanlnrln muhat çıferile yanynnu ç:ılış::ınk, oıılıır gi-
'l unduğumuz lıir z.ıınanda onlann hi rızkını kııleminiıı ucilc çıkarınıığa 
t ıe herhangi bir dlıı.h vermemcğe ~lışmış olan Yakub l ~udri böyle bır 
:ım dikkat ctmdiyız. Yoksa işte söz soylcmemlş olsun. 

le takdir perdesi allında onu n- Hülasnsı şudur ki; ortaya attığı-
: hımizde istisnıar etmeleri ihti - nız bu dava, kültur~üz oldukları ld

' d lleri vardır. Yabanın Fransızca dia edilen kalem sahıplcrlmizın -hiç 
ı. a İngilizceye tercüme edilmeyip olmazsa- milliyet bahsınde hassas 

Almancaya tercfüne ednmlş olma- olduklannı göstermıştir. Bu ayni 
dıkkatc ayandır. hal!Sa&iyeti bir ,ok vesnclerte gös -

J abanı edebiyatımızdan -sözüm termlş olan Yakub Kndrlnln, şimdi 

1 l•ıana- blr C'scı· nüınunesi vernıek hazır hali lstirnhatteykcn yeni bir 
b tercüme edenlerin cİşte Türkler eserle teyit etmesini il!tcr ve bekle· 

ı d ur. Kendi edihlerindcn, hem de riz. 
J ~ lomat cdiblerlndC'ıı biri bunu biz- Ben, hem Yakub Kadriye korşı 
t a. ikrar edi)·or!> diyerek aleyhi- zafını inkar etmiycn, hem de Yaba-
1 k de propnganda yapmak istedlklc- nı okumuş olan üstad Ercümend Ek· 
, ç anlamamak içf,1 insan çok bön remin sözlerine ilave edecek bir şey 

Lokantalaran kontrolü 
Bütiln lokantıılar bu hafta i· 

çinde sıkı bir kontrole tabi tu
tulacak ve kırık catnl, tabak, 
bıçak ve çatlak nıutfak takımı 
kullananlar Belediye yıldırım 
cczalarınn çargılacaktır. 

Dört eroinci yakalandı 

(Üç 11aııııda halta l:aıı Arap ta'Jl
lanna maluus) 
İKRAMİYE: HiO Ura, Mesafe 

lGOO metre. 
1 - Sev1nı (A. Kesebir) u5 kilo 
2 - Işık (N. Naılf) 50 kilo 
3 - Ferhan ( Ş. Başar) 48 kilo 
Geçen hafta Sava•nın arknsından 

giızel bir koşu yapmış olan cSevim> 
bu koşunun en muhtemel galibi gibi 
görunUyorsa da, hnndlkaplarcfa,~ her 
uıman sCirpriıle kal"l}ılaşıııak mum : 
kündür. Biz kendisine en kuvvetlı 
rnkiıl olıırak clı~erhan> ı görCiyoruz. Dun akşam bir araba kiralır,an 

dort eroınmaıı Haydarpaşadan Os. FofJoiimiz : Sevim 
kutlara gıderlerken araba içinde ki- ikinci kO'IU 
mı esrar, kimi croın çckıncğe baş- I 
lamışlardır. Nıhayl·t Üsküdar mcr- (Uç vaşıııda yerli varım kan n-
kczı ontındcn ge('erlerkcn memurlar gtli::, taylanna mnhıııs) 
içicilerden Vehbi, ?l!uharrem ve Jb- iKRAMİYE: 470 lıra. Mesafe: 
rnhlmın hallerinden euphelencrck 1800 metre. . 8 kilo 
ltıkalamışfardır. 1 - Şehnaz (Pr. Jlalım) 5 

2 - Mehlika (P. Knraosman) 58 
Suçlular esrar ve eroini Has:ın 3 _ Tasvir (F. Knıaosmıın) 58. 

Çavuş namında birinden aldıklarını 4 _ Nerıman ( H. Kuru) 68 kılo 
söylemişlerdir. Hasan Ça\'UŞ derhal cŞehnaZ> ın, tabii şartlnr içinde 
yakalanmış, tahkikata b:ı~lannıışur. bu yarışı kayl:Sctın"mcsl lfızımdır. 

A ttan düştü 
Koşu arasında Kııı :ıosm:ın nhır.ının 
onu yornıağn çalışıırak cMclıl~kn.:t 
vasıtasile bıl' birınc;)ık nlıııttk ıht.ı
mali de gözden u:ı:.al< LutulmnmııJıılır. 
Favorilerimi%: Şehnaz- Mehlik a 

Faoorilerirniz : Huma .Hatun -
Saba tay 

Betihcİ koıu 
"U zun çayır koşusu,, 

(o~ ce dcıhn Jltıkım yaşta saf kaıı 
}11{}1/ız ııl Nı kıırrııl:'arına. ın11h.-ııı) 

İl\HA:'ılİYE : 510 liıa. .Mesafe 
2400 metre. 

yüksclmege ba:>]amı lır. Ruman
yad:ııı maada diğ~· memleketler 
den de tift.iklerınıizc karşı t:ıleb
ler oldu··u haber nlınmıştır. Ya
kında yeni yC'ni f:atışlar yapıl:ı

en o;ı ünıit l'<lilınektcdir. Deri fi
yatları ~·üksclıııckt.edir. Bilha sa 
bu sığır· derileri üzerindedlı·. 

Fııı.la talcb )'ÜT.Ünden keçi kılı 
fİ)'ıtUıın (fa ıırtınnktadır. Kır -
kını mallaı·ı 62 - r.5 kuruşa kn
d:ır ı;ıkmıştır. 

1 - Dandy (S. Temel} 6ll Keçi kılı fi;y:ıtlanııdaki fiyat 
2 - Komisnrj (A. Çırpanı 60 yükselmesi ~ayritobiiclir. Hükü-
3 - Parlata {ScJeı·ov) 08,6 ıııcte mal satan b.'lz.ı mü~abhit-
4 - Honı:ıns (Pr. llalim) 52,5 lcr bu lhtil<iırı ~ı:pmaktadırlnr. 
6 - Yatağan (F. Karao nıan)52 I Alakadaıların bir an evvel bu 
6 - Mis (N. Atlı) 45,:> hu u ta harck~tc geçmclm·i \'e 
7 - Thab ( F. Karaosman} 45,6 hazinenin daha fazla zanıra nğ-
Bu koşunun, tıpkı evvelki hafta mm cınn ınini oJmalan bcklen-

oldu[:u glbı, •Dandy~ ile cRumaıı ~ mcktec!lr. 
arasındıı çok kuvvetli bir mıkıı~e- ~~~~~~~~~~~~~~ 
le•·c sahne 1 r. - '---' d" G 
ı •tı"ı • O ll<-.aı::t ŞUpı~Z t:"- n- .,..tHJl'lllUllN1U:tn&tUUtt111ıtUlltlnHttHMMUC'"'lt11Utfl--:=-'· 
ı _yeti bunlaıdan lıangisinin ka7a- §31 J l · · fk · 
naenı:ını kestirm"k isC', eidı!cn J?IİC • ': $000 0VV8 aSVlrle ar 
tur .. nız, kendi he:;,al>Jmlı.tf, l:'JUC&dC'- :.....ttiillUUehUlnl ..... Uttllltltlll llllHtHIUtlHIUlltHllfÜ 

)c,ıc _çok enerjik olduğunu_ mükcrH·- Mahalli mem uriyet1e-
ren ı-but eclen cDnntfy> yı tt>rdh c- • • 
diyoı·uz. r ine gıtnııyen etıbba 
Fa1Jorilerimiz: Da ndy-Roman9 .!...! Atuıtoı 1909 

Kasınıpaşarla oturan 12 yaşında 
Saliihoddin ismin.le biri babasının 
atına binerek c.arldcde koştururken 
düşmüş ve muhtelif yerlerinden ya
ralandığı için Şl.şll hnstahanesine 
kaldırılmıştır. 

Üçüncü kotu Bahsimüşterekler Taşraya tu)·in edilen tabib, ecz:ı-
1 l ÜtHl Oahis 3 - 4 _:; inci ko,ular a- cıt K.nbıle, nştı gibi me.murint sıhhi-

( Dort ve daha yııkarı 11aıta ıa 18 r.nsında; çifte bahis :l _ 4 üncü ko. )·ei mülklyt:de.n \ıazılr.rı ı.nyinlt>riııi 
kan Arap at u kıaraklarınt.ı mah • şular orasında, ikili bahis tc 5 in- mfıtcııkip mahalli mtmuriyctlerine 
ıııs). ci koşudııdır. gitmeyıp buralarda vnkit geçirdik-

Sabri adında birisi, bir müddet ev- iKRAMİYE: uOO lira, l\le afe: SİPAHi )eı-i nnlaşılmakla badema bu gibilere 
vel geçimsizlik yOz.ünden ayrı yıı~a· 3000 metre: • .,,, ., ......................... ""'"'"'""' müstafi rıı zarilc balnlmnsı kararglr 
mağa başladığı karısı Mübeccel Ue ı - Karııkuş {11. Nutlu) 68 olmuştur. 
evvelki a"'~am Alemdar sinemasında 2 - Yüksel (A. Çırpan) 68 ı-;minbııii Yerli Askerlik ,5ubcshı- (Ar.ıdan 31 sen<? g('ttiği halde, 

""\> 58 den: d 1 karşılaşmış ve kadını herkesin ö • 3 - \'ural { F. Öııılc:nıli) münevverl<'ı·imlzlıı, halii Ana o unun 
nunde tahkir etmiştır. 4 - Tomurcuk (Guııday).,.465G Şubemizin 4/ 1572 sırasında kaY't- bakımsız \'t>rleline gitmek istemeyip. 

6 - Örnek (H. GuçlU) ., lı U. yol ydk. teğmen 15395 sicil nu- İstanbul ~e Aukara gibi .büyük ve 
- Ce~en hafta ~ok guzel bır yar1' mara ı u cynıan oğlu lill3 cloğumlu eglcncesi nisbeten o. ~.c ır erue a · 

Karısına hakaret etmiı 

alıdır. bulamıyorum. 

Sabri Sekizıncl Asliye Ceza mah ' 1 ı s l b ı h ı ·' k 1 
kemesi tarafından 3 gün hapce mah kazanan cTomurcuk> un bu defa da lıfohnıedın at'ele oJaı sık şubcmi:ı:e mü- makta ısrar etrnel,.n ne kadar acı-
kiim edilmiştir. nyni neticeye varınama!ında hıçbir racaat etıııesı. dırı) 

Bunwı için, bq.inci kol ihtima
linin memJeket besabout aLnan 
tedbirler arasında besabe katıl -
maunı gayet tabü ve pyet ia -
betli bu.hınız. 

Biz, Türkiyede betinci kol 
yoktur, demekten eo derin ve en 
,enİf iftiftan duyduğumuz &ilııİ 
bütün hadiselerin ha sözü teyit 
etmesini bekleriz.. 

Fakat bu yokluk içinde belire
cek herhangi bir varlık ihtimaline 
karş1 da peıinden mücehhez ol -
mayı vatani bir mukaddes vazi
fe tatllr.IZ. ················································ 

DAV E T 
FJ11 iip il alkc1:iızdtt•ı: 
Dil ve Edebly:lt kolumuz tarafın

d:ın Te\•fik FD<. ~in ölümünün ~5 
inci yıldı.nümü mün:ıscbcıtile 19/8/ 
940 pazarı~ günü s:ıat 15 de ve 
m<>.r.nn bnşıııda bir ıhtifal tertip e
dilmiştir. Bunun için o gün f;M.t 1 :l 
de E\ imiz nJonunda toplanıl:ır~ğ;n. 
dan arzu cdc.nlcrin ~clınclerl rica o
hınur. 

AÇIK MUHABERE : 

n. Oıl an Alt mi; 
Kıynıctll yazınıza tt~C'k'kür ederiz. 

NeşrcdiJccekUr. Ynrc'!ımlannızı mem 
nunİ\·ı tle Jmbul cdı•riz. 

lnıanların her hareketi 
lrontrol alt na olına!>ilir. 

Alınma•ayc/ı biıtün Jün
;yada bir tclı lıtanun bu• 
lanmazdı! 

Sa mael Smiles 

İn anlnnn heı· hareketi, hiç 
şüphe yok, k1 kontrul altına alı
nabillr. Bunu her insan hi~
dcr, ciinkO her inıı;ın, itiyatları
nın, zeTklerinio, ihtlrasl:ınnı:ı 
esiri değildi r. Onlann hü:iınidir. 

ee~=~~=~=~=~========~=~======~====~=.:~=======~==~=========!".::=~~~~==~=~====~====~~~=~~=~"=".'""'='"-!"-- Bunlanı boyun C'ğerı insanlaı· 
tirmlşti? Behire şu uç günlük bildi- dikodu yapUklnrına şuphe etmeme~ ha\·aıı bır t<mıtte. buyuk bahçeli ve kandıkları anlaşılıyordu. Fakat.bwıdarı bne onlara ınukn ,·eınet kudreU-

BiR FANiR 
IClllM ı.l~KAY~S~ 

scleri t.lındi birer birer göz!lnlin ö. JfızımgPJıyordıı . Fakat ana kız. ocaba 1 ı:uzel lılr ko~kte yaşıım:ının.' ~ocııkfar /d?1nyı da kabahat y:!nc .. tamamıle ~en- ni haiz olduklaı ıuı hlssederler 
·· d b' · ·d· bl doktora ne soylediler de onun fıkrını üzcrıncle olduğu gibi kerıdı uzerlnde dısinde değlldl. Çilnkü dolctoı: k.Oşke ve onlardan kurtulmak için kafi nun en ır sıncma ecrı ı gı ~e - 1 •la d t · · . ' . . . 1 · ıd·"': vakit, n -'-•- ı.~- ı · ğ b 1 d Ü - 1 bl bu kadar çelmeğe muvaffak o mu. r- c esırını gostermesı tahıl delil mıy- )'ertı gc I& uc.:uue ona ...... vı derecede kuvvetle ~ücehhcz o -

çırıne e aş a 
1
· ç gun. evve . r dı? Bchırenin ne kabahati vıır.dı? Co- dı? Bunda genç kızın ne kabahati var- Şişlideki muamelesini kan değiştir - duklannı anlarlar. Bu böyle ol-

s~~ah doktor mutadı hilııfında kcn- cuklara knı-şı vazıtesıni tam yapmıyor dı? Nadide Hanımla kızının gözüne ho& memiş, Cazla sokulga°;11k da, :fazla 11- masaydı, ckanun• dediğlmiz ve 
~ısıle ve cocuklarla beraber gt>Zme- muydu"' Vıızıtesı haricinde olarak koş-ıgorunmek için hep Ş~lideki gibj yor- ül>Alılik de gôs:erm~iştl BllAkis dok-
ge çıkmamıştı. Be hl.re çocukları alıp kun bütün işlerini de bir Uhya kadın gun ve so~un halile mi. kalmalıydı? tor daha ilk. gundcn ıtihıaren çocukla- her hükmüne itaat ettiğimiz ınıi-

Yazan: Saffet Sami 
ocuklann bu teessürleri Bclıtre

• bir türlll gözünün önünden git
d or, o da şimdi ağlamamak için 

c v 'Ü ncfseyliyordu. llahçede bir 
ı fi det kumlu yollar üzerinde dola
J ı tct' ürünü tc kin eylemek 1stc-

Fakat dolnşbkçn teC'Ssilrü eKııi -
ı h ılne, bilakis artıyordu. Çilnkfi 
ı köşede, her ağacın nltındn mu -

'1 dh en çocukların hayali gözü
l!i lı <ınüne geliyordu. Kanıranın o 
c k ır vd!ği tckc-rlı.:kli ayaklıklıır 

Jc atılmış duruyordu. Zavallı 
bunları ıJa hcrabcr alıp Ya

tüını k i t mi ti, fakat bil 
ı (O b l bunl rı t • 

) 1 

Suadlyeye kadar gıtmlş, ornda gc- gibi 0 çe\•irmıyor muydu? Sonra g~ - Maıım:ı!ih Behire kendi kendine .hiç nn sı~~~ \'e_ terbiyeler~ o- esse e vilcud bulmazdL Jnsıınlnr 
Ed•bi Ttt/ri/uı No. 106 zlp eğlmdiktcn sonra a\'det için köş- rck :Nadıde Hanımı, gerek kızını gu • olmazsa açık renk elbise giymemeliy- lan de,ğişikllgı gliruncc pek z.ı;rade kanunları, itaatle karşılamak, 

• kün )'olunu tutmu~lardı. Bu sırada cendırmemt>k, hoş tutmak !çln Cızaml dım. Açık renk elbiseler bcW !azla ~nun olmuş,, o~ r:onra. her gtln knnunlann hükümlerini tanımak 
diğ.l için KAınran boynunu büküp dok-tora )·alnız başına dolaşırken gayret göstermiyor muydu. Ana kız, gC'nç ııosterlyor, Nadide Hanımla Jkız.ı- geçtikçe bu memnuru,.elini bır F.UreUe ve )"aşılmak itin yapmışlardır. 
ses çıkarmamıştı. rastgelmi§lcrdi. Çocuklar babalarını fırsat buldukça kcndısınl horladıkları nın kaç defa. pembe elbiselerjıul gjy- iihar ctmeğe başlamıştı. Keza Behire- Kendilcı'indc ba itruıt hissi bn-

Daha iki üç gün evvel genç kız, görün<:e sevinçle koşup etrafını al- halde o, dalma gayet mülAyemet v~ dığım 'akit bana hasetli hasetli bôık - ~ k~ hayatını hilsnüidare etmesi, lunmns.'lydı, emniyet ve nclalet 
" k1 1 B h" d d kt h tevaıula mukabele cylemıyor muydu tıklarını, hattA Semahat Hanımın bu lYI yemekler yaptırması, buna rağmen d d" 

bu babı;edc o uç çocu a ne mes'ut mış :ır• .. e ıre e o. ora er vn; Velhasıl genç kız, üç aylık Bostancı elbısclerinile eğlendiğini. beni kOçiik Bost:ınc:ıdaki mım-afın, Slslldeld mas- tccsstis e emez ı. 
Anlar geçirmekteydi. Doktorun hcı· ldtkı gıbı neşeU. ne~C'lı hitap etınlştı . hayatının butün safhalarını birer bırer duşürmek ist<c1iğini görmilstQm, ş~U- raftan ~k az. olması da doktorun tak- Bunlann tccssfisü, tekamfilO, 
gün biraz daha artmakta olan sam!- !akat bu neşclı hıtııba, doktor so- gôzunün önüne getirdiği h~lde. kendi· de olduğu gibi koyu renkli eski clbi- dıriııi celbeylemişti. Kendisini ~ergün insanların hislerine, hınlanna 
mi muamelesile Behire artık kendi- guk bir muameleyle mukabele et. tiinln hiçbir kusurunu goremıyordu. selerı bırakmamalıydım. Oradaki kı- çocuklarla beraber gezmeğc gotCiren hakim olmalannın semeresidir. 
sini bu ailenin efradından addetme- ınlşti. Yalnız bir tek hatA.sı olmuştu ki o da lıksız halim. Nadide Hanınnn tıcısuna doktardu. her akşam kotra gerintile - Fertlerin hisleri, hırsları, ne 
ğc başlamış, bir mihebbiye gibi de- t~ıe doktorun hallnde ve muame- ŞJşlidcki düşkün. hastalıklı mahzun gıtmekte, b~nden şüphel_enmc'.'I hiç ?ne Behlre.n_!n de behemehal i6tiraki.ni kadar terbiye cdılir, içtimai se-
ğil , fnknt bit- dadı gllıi bu çocukla- lelerine ilk dcğiı;lkllk bu andan ltlba- \'e durgun halı yavaş ;}avaş geçerek hatırına gctırmemekteydı. diyordu. ıstlyen de yıne doktordu. VakıA dok- vlyelcri ne kad:ır yükselirse on-
rın daima yanınd, kalncnğı, onları ren b:ışlnmıştı. Doktorun bu kadar fı. kedisine biraz neş'e gelmesi, ıııhnatı Bir de doktor geldikten sonra onunla tor bu husu,ta bir aralık çok ileri de !arın knııuna itaatleri, hürmet-
b- "t r.· t1 ti ı ümiU · i · ı . "Ok konuşlur•unn, sabah ak~am bere- gltını".ştl Her ı e yapacak oı~ mutlak ç k" uyu cceo1

• ye 1 rece• enn nl surette muıımcleslnl değiştırmes - duzcllp rengi değışerek taravet kes- ~ b .v • ' ' ~"• Jeri o nisbcttc il"rlC'r. ün u 

bcslemeğe başlanıı tı. nın elbet esa ıı bir ı;ebcbl vardı Dehi- J cs.I bi d k ki lbı 1 bcr r.czdlklerıııc, hele mılsaıt me\•slm- :ijehircniıı rt>yini alıyor, her nereye nefse huktmiyet, medımiyeti Uer-
Sonra ne olmuştu d:ı lıö~lC' bir iki re düş ne düş(ıne şimdi bunun. sebe- bey cm • r e açı l'en e e er de hemen her nk am kotrayla gezinti gitse,. ıınne ıni, hemşırc ini bırakarak )eten C'n büyük l.an•ctlerden bi-

gıin içinde bil+un bu ümitleri, bu bini anlar gibi oldu Doktor o sabah 1 [ymlye bnşlnm:ı ıydı hep Bchlrcyi \C çocukları ı;:otürüyor- liclir. 
h yıılle i bo a çıknıı,tı? Doktor n • k ktc y ı ız kalınca N lele H nımın F kat bunlar lçın b r hat~ den 1 lıl· (Devamı '\'&tJ , !.--------------• 
d n bı cX.nbıre mu m 1 sinJ dc~iş - 'ey k ı ı yahut h r kı ı n bır d - lır mi) dı? Bo tar.cı du. 

.. 
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~akaıalardan 

lngiltere iki Yunan 
üzerinde torpidosu 

hava harbi daha hücuma 

Bir Yunan - ltalyan 

barW pkmak 
ihtimali var mı? 

Dünkü boks 
maçları 

~ra müzakereler 

Münaka--•-- çok uzun sürdü devam ediyor ugv radı Bugiln eski eserlerimizin güzelliğin!, işte, mesell Edimek<ıpl&. !~bulu 
~ L_ ~ . . . ba.tUI 1emizliğini ve nihayet bakaı.'lın teşkil eden _ytıdi tepeden biri. W:erin-
•• ~ da buhranlar doğurmak (Birinci sahif tden devam) . (1 ·~· .... ~ıftden devem) . tehdit eden çok garip ve derhal ıslah deki M.ihrlmah camli bu aıeyandadır. 
lltid.mru ıöaterdi. Şimdi de mü- leri göriılmlişti.ir. <Hellı> kruvazorunun z!~·.nı d.°layısı- edilmesi iktiza edeıı bir idaı·e sistemi 385 sme evvel Km:ıun1 Süleymaınn 
~eler L--•·yor. lk' Ü d 2SS Al t aresi le Yunan donanmasmR ıki gün nıa- karşıaında bulunuyoruz. ku.ı .Mihdmah Sult:ın tarnfından Koca 

iL , ~ 1 g n e man ayy 1 tem itin edilecektir. Son ~nl.arda Evkaf idaresinin fil- Sinana y;ıptınlrn.ıs olıuı bu azanıeUi fı.. 
uunıann biri Rumanya ile Ma- düşüt"üldü Kral Meta.bası kabul etti yanı ıukran bir şekilde gııyrete gele· bidızye bağlı olan <:tra!mdald medre-

'-riatan eraandadır. Ve Tranıil- Londra, 17 (A.A.> _ Diln cem'an 75 .• rek İstanbul camilerini esaslı surette enin 'L'e biraz ote4eki çeıınen111 hali 
~fanm mukadderatile alaka- Vt' evvelki ı;:Qn de ıso Alman tayyaresi Atina, _17 (A.A.) - .stef~nı. . tamire başlaması üzerine meydana cı- yürekleri 11ttla.tac:ık bir manzara ar.EC· 
~r. Bu müzakereler başlar diişilriılduğu şimdi re~men bildırılmek- Başvekıl ::\!etaksas, d~n .huküındıu kan bu aksaklık, artık ~zerinde eh~- diyor. 
;-tıamaz, bir inkıta tehlikesi ıe- ted.ir. tarafından kabul odl.lmı'1:ır. nıiyetJe durulmıya de~er bir mahıyet ze~~ı ~:~j~kıze~i":ıa~~ak,...! 
Çirdi. Fakat yarından itibaren de- Bu hafta zarfında imha edilen dilş- Metaksaı'ın emri yevmisi :ıl~ır. . 1 MA Og:ın'ın rly.:ısctınde çalışmakt:ı olan 
• man tııyyareleri, günde vasati 76 yı At' 17 (AA ) D N B bildı- Evkaf, camılcrl tamir ed yor.. · :Enclimeni 
~ etmesi bekleniyor. bulmuştur. Nisbet kuruldu{:u takdirde, ri,.01~;ıa, · • - · • • Fakat - hem de mükemmelen : ~- Eski Eserltti Koruma ne 
l>iğeri R a ·ı B •- · bir İngiliz tayyaresine karşı 4,5 Alman "' . . mir edilen bu camilerden hanı:mne mlirac:ınl ettik. 

ltn um nya ı e u"'arrs- tayyaresi ısabet etmektedir. A_ti~a .. aJansına _n~ı.aı:o:n ~~Ilı kr_u- ııitsentı, tamiratı bitmiş ~e yepy~nl bir Azası arasında lıtanbulu pek fyl ta-
L ara.sındadır ve yarın resmen B hafta zarfındaki Alman zayintı vaz:orı.ınun beklenılmedık zı~ııı ınu - hal almıç olan bu camilerııı clortbır tara nıyaıı çok kıymetli unsur'lar buluı:ıan 
i)'lıyacaktar. Mevzuu cenubi 477 u t;ıvyareye balig olmuştur. İngi1ız nascbctne, Knıl, c11~,ekil Mc.taksa~a tını harabelerle çevrılmlş butu;sunuz. \'e yıllıırdanbcri, güzel İstanbuluu eski 

1 ol>. rucadlr. Bu resmi müzakere- za,·iatı" 111 ıayyaıc ve 42 pilottan lba. derin ıztırnrhmnı bilclircn bıı· mek- .Malümdur ki, blule cami deyıncc a· tarıhl kıymetini ve çehresini kaybet-
" b b ustemllatı meme i için snbır \C .sukün içinde yo-'.'lll a~'-arı irin uzun bır' aer - rettir. lUJ> ı:öndcrıni~tlı- sıl mabedle era er onun m . . • 

~u • .,. • l\ r Bil ılk lerımızden rulmak bilmez bir gayretle çal~an bu 
hllİk ve münakata devreıi geçti. lngiliz Kralı tayyaredlerini Bu mektupta Kral, letnk astan da akla ce. ır: Y cıımı r encümeni de. yukarıda bahsettığımiz 

l'ransilvanya ihtilafı yirmi iki b 'k · Yunan kruvazöriıniin mürettebatına hemen heps!nıı:ı yanında vey~ etra ~:: halden mutccssir bulduk. Oradan aldı-
)' te rı ettı ve hiıdisc kurbanlarının ailclernı:ı da mcclre•esı, ırruıretı, tUrbcsı, j~ klıl ;. 1mız malCırruıt şudur: ~ına, cenubi Dobruca ihtı1afıysa Londra. 17 lı\ A) - İngiliz Hava .amimi taziyetleılnin bildirilmesini si va~~t· Ve bunlar dıııma b r 0 .Bahsettığıniz Mıhrlmah camii Mı-

(B41t1taka.ledn d•va•) 

Mne evvelki meçhul tahtelbaltir
lerin tekrar meydana çalap ken
dilerinden bahsettirmeie bqla -
m11 buh:arunalarma ~ ik
tiza eder. Yalnız bu defa bir Yu
nan urhlıaınm babnhnumın Ho
ca DaYUt meselesi akabinde TII -

kubulmuı olması, iki hadise ara
anda bir miinuebd de buluna -
bilecejini ister istemez batıra ce
tirmektedir . Eğer hakikaten böy
le bir münasebet •arsa, yani ken
di halinde yortu yapmakta olan 
Yunan zırhlısı, Hoca Davudun İn
tikamını almak için batınldıyıa, 
bu d efa cürümle ceza arasındaki 
nisbetin ifrata vardırılmıı oldu -
ğuna hükmetmek mecburiyetin -

Boks Ajanlığı tımıfındaıı urt.ip 
edilen mevsimin ilk boka müsnbah
ll dfin u..at 21 de Halk •inemıısı ~a
lonundıı .kalabalık blr seyirci önOn
de yapılmıştır. 

İLK ~IAÇ: 51 kiloda Kemal ile 
HüsnQ arasında Oç rnunt üıcrinde 
yapılmıştır. Birlncı raunt"un nib:ı
yetinifo Kcm:ıl nınçı terketmlştir. 
İKİNCİ :MAÇ; 11\nphın - Hidayet, 

kilnlar ~ını ında fark görüldüL'iinden 
maç )"npılmamıotır. 

ÜÇÜNCÜ MAÇ: İıunall - Selim, 
57 kilo. İsmail ~ayı lıcsabilc g:ılıp 
gelmişUı·. 

DÖRDÜNCÜ MAÇ: fuzaffl'ı· -
:lh•hmet., 66 kilo. ~luznffor sayı hc
snbilc gnlip. 
BE~İXCİ MAÇ: Yani . Sotiri, 61 

kilo. Müım vi bir dövüeten sonra b< -
rabere kaldılar. 

AL'I iNCi .1AÇ: Hiimid - Hıısnn, 
72 kilo. Sıkı bir rJôvlJşten sonr::ı be
rabere kaldılar. l'lllni yedi yaşına basmıf bulunu· Nezareti istıhbarnt burosu kraldnn a- ı-icıı ctmcktecli ı·. . te~11:ıııbi~r~oml ile beraber bu yapılar mar Slııanın e eridir ve haricen pek 

>"0r. şagıdııkı me ajı almıştır: J\ktııksas, d_onanmaya cmnyevnıı da c klmektedir. mehiptir. Bu ciızel bina 1310 zelzele· 
Yirmi iki veya yirmi yedi sene Memlekctımızın mudafaası için son neşr•'dcrek ezcumle şu beyanatta bu· Evkars.ı yalnız camileri tamir et- sinde harap olmuştu. Bııtıharc t:ımır 

tih' gilıılerde bu karlar şıddctle harp etmiş 1 t k 1 edildi. Fakat z.aınaııl3 yıne muhtacı ta-
dı ı müddetler, milletler arasın - olan hava muharebe fıloların:ı harn. unm'l'~ u\: 1 1 b 1 mekte dığerlerıni olduğu g;~i ~ı ık- mir bir hale geldi. Evkaf iki üç sene 

1 ak.i ihtilafları unutturamaz, kök- rctlı tebrıklcrımı bıldırmenızı rıca c • « no;; oyunca deıniı i u unnnl mış dokulmuş, harap bir ha e ıra - evvel tamir ettırdi. Faknt burada bil_ 
"•l · K.'kl · 'h 'l• fi ·ı clerım llerntin '·az.andıkları zaferlerin Helli kı U\llzorunOn ılr:ıını büyük maktadır. . . k 1 k C ""% ıtır o P .. mış ı tı a arsa mı • .. " . . d ,. yuk bir irları c., at ı goze çarpar. a-
ı · l • ""% - •ııkAyn ını "ıttıkçe artan bır havran. bir elemle bıldiririz. Donanmış bulu- Yaptı~ımız \ahkıkat netıces1.n e Oı;· E f d k' 1 lt!t ere idea1ler yaratır ve bunlar ' u ~ " d d k k bu l•d E katta bır kusur mi Evltafıııclır. ıra ın n 1 mec ı·e e 

İl !ıkla butun \atandaşlar gıbı ben de O· n n ~eıni lıir denizaltı tnrafın nn ren 1 1• • e v Muhn~cbei Hu u ıyc)e devrcdilmiştır 
~ı}etlerin ruhunu besler, millet- kudum. tatırılmıştır. Elen ır.illctlnin lZtırııp arıyacıık vaziyette değıllz. . . . Kıble tarafındak ı ıurbeler de Muzc 1-

lfetın enerjisini bızlandıru:. Muvaffakı)etlerının d~vamını v.~ hı sleı ıni ıfaılC' C'd >. knı Yunan au'a. Meger yukarıda da kaydettığımız sı · daresine raptcdılmiştir. Bu üç mues • 
ar 'il t' 1 bunlar ıçın mumkun olan en ıyı talıı nesıne U'""'Un olaı ıık vazıfelerıııl ya bı eok garıp bır idare sistemi karşısın- cese .. ııerı·ndekı· cbniyeyi tamir için ""' mı e ın ,. ~.,. ı ..• da bulunuyormuşuz. ~ '-----= temenni cderırn paıı Hellının kuııııırıı.ıınıııı. zubıtlcı ı· iı.ah cdelım: Bılmem kaç sene ev\ d asla birleşemezler. Çunku birinin tnh-

lt'zı mev'udu İsviyre İngiltereyi pr~testo etti ni VC' murettebatırıı aamimiyctle se- alınan bır kn~J.rl:ı bulun medre~der stsatı olur. clıgerinin olamaz. Onun i. 
-- l..onılra 17 (A.A. ı - lsviçre elçisi lfmılıııını. Hususi İdareye, butun çeşmeler Bele· cin medreseler tamır edılememlş :;ün-

a.ill n · ı k t ·ıı ha· ı " b 1 el ,... ı u den ı:;Une haı ap dlışmüş ve birkııc: sene lTI etler kendi hudutları ha- dun Harıcıye Ne.uıretıne giderek. Is· u ınnnı ınıyaca oı pı eııme • dıyeye. butl rı tur e er e .uuze er -
~İnde kal~ yurt parçalarını, da- , ıçre arazı ı uzerınden lngılız ta~ya - ılise!<lnln kurbanlnrır.:ı teessür his - mum Mudurluıtune verilmiş ımış.. sonrıı da mc\ctıdı)'etındcn nişane k.'ll· 
-- b ' A , d t 

1
• kk' 1 eler!nın uçıııusı uolayı ıle hukumc· lcı imi bilılıı lrım. 1-\uı lmnlar lıir olu, Sımdı Evkaf, kendi malı olan cami· mıyacaktır. Bu idari sakatlığın tanzım 

._.... ır « rzı mev u » e a ı 1 i t t t t rlort k:ıyıp, 26 yaralıdır.> lerı taınır ederken tabiatile ııusu•I 1. ve ısl:ıhı zaruri ve hat idır .• 
~İ§ler ve bu «Arzı mev'udıo a t fn n ~ıl·~ es odııo a! ııı \'erınış. ır~- M l k - darenın, Belediyenin ve Muzeler Mu· İşte vaziyet budur. Ve bu. yalnız 
~Vuş.tnayı en büvük aaye tanıya- agt iZ eDIZ za yıau e:n e ette teessur dı.rıyııtınln malı olnn medreselere. tur. Mıhrlmah camıi içın değıl. dı~er bu. 

'- J • A · 17 ( A A ) A · · ı ü tün camiler \ e muştemıliitı ıc;ln böy -te11114Jerdir. Huzur içinde yaca _ Almao iddia•ından tına, . • - una aJansı belere çeşme ere el sürm yor. 
l'ftak " bıldıı ıyor: Bakıyorsunuz. tamir neticesinde ycp. ledir. 
1\ ' milli e~erjisini kendi yurdu- çok daha azdır He ili kı uvazorünun torı>ill<>nme i yenı. tertemiz. güzel bir şekıl almış bir AJfıkadarların kanaatine göre. bu ha-
tın rnarnurıyet ve refahına has- biıtun mcııılekette ıit·rin bır nefret caınıın avlusu ic;indeki medrese. yanı· lin ilnilııe geçcbllrnek ıçln ınedreselerı 

t'!derek b h 1 h • I Londra. 17 <A A> - ncuter aJonsı· ve ı'nfı.,·I U''antlırmıştır. !başındaki. ~~'" ötedeki tllrbe yıkık ide Evkafa de\·retmekıcn başka <11re 
... . anş aya ınan er nı - d m habırı "U -ratır ları >'azı - ~ h b ı d d kt 
··•~hnden istifade etmek iıtiyen ;~~: enız u " Gazeteler. .ıurı, Tinos limo nında doku.k bırer ara e ha ın e ır. yo ur. 
i'nillctler baıkaları hesabına bir Londranın salfıhıyetlı malıflllerınden iı tıkiıp edilen bu cmralı;iz clııayPt • 
•Arzı mev'udıo sahibi olmaktan alınıın aşağıdakı lstatıstıkler. hakıkl ten dolayı Yunan dkarıumuıniye.si· 
hllfka ·u tl · k" • ' tngılız denız .t:ıyıatı nıkamıle Alman· nııı hıs rıtıgi acı ve iııfıale terciı • 
het1 mı e eran gayz ve ınıne ıar tarafmd:ın ıddıa l!dılen rakam ara- mıın oluyoılardı. 
ç·· cf teşkil etmekten koranurlar. sıml:ı nu.)ük nı~bct&zlığı 'GOStermek ---~----------
d 'lllıkü bir cArzı mev'ud» peıin- ıtibarıle dıkkate layıktır. Bu _ısıatıs - u k k 

Ebe Naciyenin 
davası 

nakzedHdi e kopn her millet milli idealini tıklcre sadece duşmanın resmi tcblı&· za şar 
t~halclcuk tt' k f h .. t lerınde zlkredılen rakamlar konul -
l e ırece ırsa ıoı:e - muştur (1 ;,,ci ııınif, ... ,, dev•ml 
er Ve bu fırsata erıeç elde eder. Zırhlılar: karı~ıyor •- Dok•or Met.met Ali, Haseki ha •• 

L. Yeni baılıyan müza.kereleri de Hakıki zııyıal. harbin bidayetınde y tahanesındl' ıısıstanken. Nacıye blrincı 
'1\1 çqit fırsatlar hazırlamııtır. me\•cut on beş zırhlıdan bır tanesı. (1 lnc:l sah ifeden devam\ Atırceza mahkemesınde zabıt kfıtıphğı 

ıı.... Durmansa, 32 zıı hlıyı bat1Tdığını ve du ""evışıvorlar ve nı•nnJan • nuızak-1 · Bal'- ulh" • dut'-rınd.n bi-·"a" gundenben '\tDZ.ıyC1 yapıyor · c .,.. 
L• ._ .... erın aan s une y~hut nğır surette tıasara u.n-.uıfını "' '" " · ı d N h t b gun nı 01~-.& d b' · .. ··- pek "~rgin bulunmaktadır. Son gunleT mak ıs:tıyor aı 1• 1 ayc ır • "" e en ır neticeye varma- ı·ddıa etmcktcdır. .. ı chl B d ~•lrı:ıde bulun • zarfında beş Sıam rırkası bı,ı hudut (ı • .şan an ar. erı e mcr... • 
l tnı, bütün Balkan milletleri Öz - T:ın ar.e gemısı: ıerınde büyuk de\'rıye ıaalıyetleri gos- dum F. kal Nacıycnln. Mehmcl Aliye 
er, Çünkü yalnız bu netice Bal - Hakıki ı.ayıat. harbın bıdayetınde term~lır. Bu haber, Çın kaynakların - ı:ıar.ı verip vermedıgınl bılmlyorum • kan L __ L ...ı·-· . Lı.!_ ed mc,·cut ycdı gcmıdl'ıı ıkısı . Muddeıumumi Mu:ıvinı feriduıl Ba· 
ı. uerauenııını la.na&n1 er. 1 Our.,..ansıı, on ıavvare nemısı batır· dan gelmiştir. . ..... b "' l"' ..... ,,_,_ ,. Oomeı aJansının muıaıeasına gore. gana. ro7. ıılarak. Nacıyenın . uır aşan
~ Um mu, meçJaut mü? dığını veya ağır surette ha!<4ra uğrat - Sıarn tarafından yapılmııkta olan bu - ma ıllımı lllmak üzere kendısıne mtlTa· 

uı:ını ıddıa cımı~tır. vuk kıtaat tnhşıdatı. evvelce J"ransız caaı "'tığını '"t' Mehmet Alı ile nıs:ın· 
İspanya d- Lı'lı' harbı' sırasında 1 

Kruvozörlcr: j ı d " 1 tn hte henOz bo•an .l ı au 1 Hlndı Çın!sinc veı ılmış olan Slam n - an ı,.ı ... oy enen rı • • 
""'denizde birtakım meçhul tah- Hakiki zayınt, '12 kı·uvuzörden uçü razuının · hotırdııdı hakkında mılletın mnmıs olduğunu anlııtarak· 
t.:Jb h' 1 •. • b lar b"lb Duşman ıı. tl3 knıvazlır l>aıııdıj!ını l)uyuk arzusıle :ıt:.kadar gorumnekte· ·- B şk ıle nıkı'ıhll bir .kadının n:ı • 

a ır er turemıJ, un ı as-

1 

biJdırmlştır. dır sı l nışa:ıı vapılnbltir'• dedı. 
'-.. İspanya cümhuriyetçiJ~ er- Destroyerler · . • • Buna karşı Fahriye ÖğUt. N,clyenın 
~ veya silih götüren gemilere Hakıkl zayiat ıs . . Japonlar beynelmılel ımhyaı nişan yapıldığı zaman bosanmıs oldu-
~~lat olmuıtu. Bu tahtelba _ •. D~~m.an a, 99. d. troyer ka~·beltı· mıntakasını kontrol hakktm ğunı.ı •öyledı \'e ikinci şahit Alıye dın-
1.itı,,. h" . . h h ld 1• gımı:ı.ı ıll'ın ctmıştn. talep ettiler lenildı. Alıye dedi ki: 

Asker olanların 
muhtaç ailelerine 
yapılacak yardım 

( 1 inci sahifeden devam) 
akr.lbalaı ınııı kiııılcr oldukları 
ve ne ıleH•<.'c~t ltudar yardıma 

muhtaç hulı.ınd•ıklaı ı mulıtaı lık 
lif yeti tııı sfındım teıkik ve talı· 
kık ,.c l"nıılımın miktarı 'lleli!dı· 
ye Dainıi Encılıııcnl t:ırnfınd:ın 
takılı r olııııur. 

M:ıdile 4 - Bt'ledlyeler ile 
hususi ırl::ıı elerln bu hu~us içın 
bütç~lerınr ktıy:ıcal<ları tııhc;isat 
n .. bcJdc c;akırıle•·ındC'n tah_il fl· 

ılilucek v:ırılım ııııraları ve tc· 
lıenuleı: Beledi\ e muhnscbcsin· 
<lı' ıı vrı bir he•ıt h:ı knydc>d llerek 
bm adan nıus!uhnklıırıııa a~·lık 
ola ı nlt \ 'l'rilccekur. 

Adanada üretme 
çift!ikleri açılıyor 

deyiz. 

1923 senesi vak'asında bir İ
talyan Generaline mukabil 20 
Yunanlı itli.f ve 50 adet de ceri 
hadar edilmişti. Bu d efa ise aslen 
İtalyan olmıyan bir fert için bir 
Yunan zırhlısı batırılıyor, zırhlı 
batarken ölen bahriyelilerin m :k
tarıysa kimbiJir ne kadardır. Bu 
Yunan zırhJıaı vakıa torpido boz
ması 2000 tonluk eski bir tekne
dir. Fakat ( ka ınca kadrince ) 
sözü mucibince Yunanistan için 
iki bin tonluk eski bir teknenin, 
belki İngilterenin 30 bin tonluk 
yeni bir dritnotundan %.İyade kıy
meti vardır. Binaenaleyh Yuna -
nistan, Hoca Davut meselesi ba
han.-sile böyle ziyaa uğramakla, 
hakikaten çok insafozca bir ce -
zaya ma~uz bırakılmı~ oluyor. 

Bu Yunan zırhlısının meçhul 
veya malum bir tahtelbahir tara
fından hatmim~ olmasından çık
ması muhtemel neticeye gelince, 
yukarıda da söylediğimiz üzere 
yine tekrarfıyalım, ki Yunanistan 
için çok elim olan bu hadisenin, 
bir harbe sebebiyet vereceğine 
pek inanamıyoruz. Vakıa ingilte
renin ( Times) gazetesi, dün a -
jansların tebliğ ettiği bir telgraf
nameye nazaran, (bu hadisenin 
harp vesilesi olacağını) yazmı,ıa 
da, bizim fikrimizce İngiliz gaze
tesİnİa .bu mütaJeasında pek İsa -
bet yoktur. Küçük Yunanistan bir 
taraftan Arnavutluk hududu yoli 
le karadan tebdil altında bulunda 
ğu gibi diğer taraftan deniz ve ha 
va kuvvetleri itibarile kar,ısındaki 
kom~usile ölçülemiyecek kadar 
zayıf b ir mevkide olduğundan, 
ma-uz ka\C!ığı feci haksızlığı gö -
rüşüp anla ma (yani diplomat
lık) yolile telafi etmeyi tercih ey
l iyecektir. 

YED1NCİ MAÇ: Sl·mih - Anr
los, Gl kilo. Üç rnunt clö,·üştıikt~n 
sonrn berabere kaldılar. 
SEKİZİKCİ MAC,': )luhte<-em -

Abdi, Cll kılo. Abdi çok ustun hır 
mııçtıın sonra ayı Jıcsabllc galip 
geldi. 

DOKUZUNCU MAÇ: A<lil - il
yns (ağıı·) Adil rnkibiııc faik bjr 
maçtan sonra D)'I hesabne galip 
geldi. 

ONUNCU MAÇ: Abdi - Ccvul't, 
ırn kilo. Abıli H)'I he · bıle gnlip gtl
di. 

Dünkü yüzme müsabakaları 

Yıızme teşvik • musabnknlarının 
dörılüncüsü dün saat 15.30 ıhı Bü -
:') ökdcrc Beyaz Park yuzme Jıa, u -
zuncla ynpılmışlır. Mü'>!llıaka~·ıı yal
nız Beşiktnş ekibi gimıi \e şu ne
ticeler alınmıştır: 

100 metre scrbeRt: 
l - 1 mnil 1.40, 2 - Oğuz, 3 -

Besim. 
100 metre nrtıistü: 
ı - Necati 1.3!J, 2 -- .Adnan, 3-

İsnmil. 
100 metre 1..."ıu·bağalanı.a: 
ı - Hikmet 1.45.2, 2 - Pikrct, 

3 - Necati. 
f{)O met re serbest: 
ı - Hikmet 2.42, 2 - Turgut, 

3 - İı,,mail. 
Tıttk l>aıfral: varışı: 
l - (Adnan - Pikrnt - Tu.rgııt) 

5 .. ~'4. 2 - (Hikmet • İsman ~ Be
sim) 5.46. 

du Fırı uvıyeh, er a e ma um Tk:ıret vapurlarına gclınce, lngihz. •- Nacıye ıle Mehmet Ali bizim e-
t • akat urneçhuln sayılmaSJ ıe- miıttefık ve bıtaraf ticaret vapuru zıı - Changhni, 17 t A A > - D. N. B. ajan- \"i! ktrıırı gcldıklerı zaman ni~anlandık· 
'ifeldefiyordu, Çünkü hüviyetleri yiatı yekünu gayrisafi olarak 2514,199 sı bildiriyor: !arını soyJedıler.• 

Aııkarn, 17 ( Hu:>usi> - Zirruıtl Yalnız bu hadise, harbe dahil 

kanlı bir delildir. Kuvvetin, mü
temadiyen bu mikyasta ve bu ka
dar pervasız surette suiistimal e
dilmni kartwnda, insan için his
siyatına kapılıp da İsyan etme -
mek kabil olmuyor. Fakat maat
teessüf hertür.lü insanlık ve me
deniyet esaslannın o kadar payi
ma1 edildiği günlere düştük, ki 
her millet için, hisle değil, ancak 
akılla ~ hesapla hareket etmek 
bir mecburiyet halini almı, bu -
lunuyor. 

Je edı.ldı'iı' takdır' de ispanya tondur. Bunun l . 340.404 tonu İngıli1 Japon bahriyesiııın ıı.Oz söylemece 1 d Dığer bazı şahitler df' din enıldıkten 
~Lı'lı'nd k - •• k ik' vapuru. 437.633 tonu mUttefık vapuru salahiyettar bir memuru. Japonyanın 
ClO e ve çu m yasta vu sor.ra, gelrruyen bırkaç şahıdJn ı:ağırıı. tuh u • - ve 736,162 tonu da bıtaınf vapurudur. Changhaı bl'yne'lmılel imtiyaz mmta -

" ul b Jmil 1 h 1 oması için muzekkero y3zılm .. sına karar " an eyne e arp, span- Duşınansa 5.078.036 ıorı batırdığını ıd· kasının tamamı ıızerınde Jcrayl faoli - verıldı. 

\'c,kiıletı. Adnna. hııvali~inde büyük olmıyan milletler için de fU yer. 
tohum urelıne ı:ıf~lıkh•rı ar,;rıcaktır. yüzünde artık hiç huzur ve rahat 
Bu husu_un tetkiki için Ziıaat \'~- k 1 d - k 1 h u· 
kıli l\luhli Eılonl'nlrı Adanııya git- a ma ıgına ço can ı ve a a 

L'büzzi114 Zad• 
VELİD 

z.fl dahilinden ispanya haricine dia eylemıştir. yet ederek müdafaa ve kontrol hakkı· 
&rrayet ederdi! Bundan başk.ı du$man 300 vapuru nı talep l'ttl{!ini soylemiştlr . 

ıııeci ınııhterneldır. 

• 8u yüzden 
0 

malum tahtelba- en az aylarca 6tıl bırakacak deı ecede Tokionun siyosl mııhofıli, Chonghai· 
hırt • ..: b" . . "f dil • hasara uğrattığını bıWırmıştır. dekı tnı;:ıliı imtiyaz mıntakasının ışgali 1 -

~·n uvıyetı ı şa e emem '' . • _ . hakkındakı muvııkkot sureti ha'den 
h.lnız bunların faaliyetine karJı Hındıstanda mecburı hızmet 
tdelınek için tedbirler alınmış, ._oııdra 17 ( A ıU - Hindistan ida 

evletler arasında Niyon'da bir resi ofısının bildırdığırıc core, müte • 
tnUah has ıs ışçllcrın mecburı mılli lıızmetc> 

. ede imzalanmıs ve Akde - davetlerine mııtedalr hır kararnamenın 
)

12de devriyeler doİaımıya byş- neşrı uzerıne. Hındıstoııd:ı yenıd<"n JO 
•rnı,tı. bın kişi muhimmat rahrık:ıl:ırmda ış 

So · 1 d d b' b 1 alacaktır. Mecburi hızmet kararname· 
t h n gün er e e ır meç u sınm Hındıstanda ılk defıı olarak ınev-
a telbahir, bir Yunan kruvazC.-

t.. • • kıl tııtbıke konulmuş olmasına ı a!men 
~nü batırdı. mez'Ür kararname ıyı karşılaııınısıır. 

l ~İzli tutulması lazımgelen fCY· 
hrı kurcalamamak ic.-~ ettiğini 

u hadise de ispat ediyor. 
h. Zarnan olur ki, çok iyi bilinen 

ır şeyi gizli tutmak, hatta ona 
esrarengiz bir mahiyet vermek, 
en büyük siyaset ve kiyaset eseri 
olur. 

Belki bu hadise de bu eserler 
~nd~! 

Günün adamı : ··················· ........ . 
Yunan Krah Yorgi 

İngilizler üç İspanyol gemisini 

Cebelüttarıka götürdüler 
J\ladrıt, 17 (A.A.J - D. N. B. bıldiri· 

yor: 
Ispanyol bandıralı Pampero petrol 

vapuru ıJe dığer ıkl J•paııyol ııcarct 
vapuru cuma gunü incılızler tarafın • 
dan Cebeluttarıka cevkedılerek ıncc. 
den inceye kontrol cdılmıştır. j•pan • 
yol vap• ,-lıırı hen uz serbest bırııkıtınıı. 
mıştır. 

Rooseveit'in Churchill'e vaadi 

memnun lıııluıımamaktndır. F.mniyet 
ve ınzıll:ıttan en·elemirdc Japon ordu
su mes'ul oldutu ve nihai kararların 
verılmı?sı de Nıınkın hllkOmetlnc nıt 
bulunduğu cıheıle. imtiy:ızlar rnescle
sınde ucuncu devletlerin mütaleasına 

Buigar -
görüşme~eri yarın 

baş~ıyor 

Tlukreş, 17 (A.A.J - Stcfnni: 
l!I Ağustos puu rtcsi günü 

Ilulgar ve Rumen heyetlerinin 
J{ rnjovııda l>uluşarnk iki mem
leket o rasındn nnı .. lliıkta kalan 
ıııescleleri gunişccckleri bildiril· 
ıııcktedir. 

Rumen hl'yetın• eski Hariciye 
müsteşarı sefir Alt>xandnı Cret· 
2lnnu rırasct cdcc<"ktır. 

Yunanistan yl
ı:ıe tarihinin en 
lı~ik snfhaların
daıı birini gcçir
~~c bnşlamıştır. 

Ncw-York, 17 (A.A. )- Stefaııi: 
cNcw-York TinıeS> gatl'lesinın 

verdiği bir habere gorc Rl'ı sıcıim -
hur Roose\•elt, yuhek deniz mahfıl
lerinln muhalefetıne ı-nğnwrı talep 
edilen destroyerlerin I ngıltereye ve· 
rilcceğini Churchlll 'e l>ildirrıııştir. .,. ______________ _. 

A•k~ri lı'n muunlarırıdan Harp Okuluna geçen bi" 
terle gr.ncin evve/lııi gün Ankarada Zafer abideair.e gidere c 
mer< lim!e ç•lenlt ltoymuı oldulclorını dün hi/Jirmiıtii ·. 
Reımimis genç bir Harbiye/inin orkarlaşlarına Jıitabeıiııi 

ıöıtermcldeclir. 

vvc1a. meçhul bir1 
lahtelbahlrln ko -
~ bir kru\•nzörll 
~orııiJlemc ile baş-
1Yıı n hadiseyi bir 

(r Hikage Acaba Neden Dövüyor? Yazan: N. S. T. 
takıın m""bul •-y Pervin her sabahkı gıbl şafakla u. !ar nedense onıı Deli Hasan deoıeyi 
y -~ "" yandı. KCituk yaşından ıımulmıyacak daha uygun goriiyorlardı İş•lz takım· 
•telerin Yunan kadar iş yapardı. Altı odall evın ıçinı dnndı Çok ıçerdı Çok kumar oynar· 

1.tıtpfdolarını bom- süpürmek, taşlığı sılmek, çocukların dı . Zaten Pervını de rakı parası yli • 
hııı kah\•aıtısı için SC'maveri ateşlemek hep zünden e\'lıltlığa 'ermem•c mıydı'..' .. anıağn kalkış - ..., 
llıaJ onun vazifesiydi. Pervın hoyal meyal hat ı rlıyordu. Bır 

..... nrı takip et - Pervin, buııün de günlük vazıfesiııi 1 ı:un köydekı ku1:uk ev lerınin avlusuıı· 
10Ur. bitirdikten &0nra yanaklarını parmaklı· da komşu çoeuklarıle oynarken kapı. 

~ Yunanistanda sinırlerin pt'k ger- ğın ı;oğuk demirine dayadı, bahçede nın ouunde b.ir araba durmuştu. A:-a· 
~ n bulunduğu bu devirde Kral Yoı·- başıboş uçuşan kuşları i>eYre daldı. badan babasile, ~ımdıkı evlatlık bulu:ı· 
ıı · kntiyen 1Udnlini bo::mamakta, hi· Bir ar.ılık bahçenin ortasındaki bil - duğu c.vin şişman harumı çıkml.$tı. Pcr· 
L!Seleı·ln inkişafını sükunetle ta- yük ceviz •ll~cının üst.ünde bır atma- vin, babasını hıç ıırabada gormedı{;ı 
11;1p etrn ktedl E k dl i . canın ufak bır &erçeyı parçaladıi:ını ıçın faşırmıştı. Pervinın zava llı anaıı 
lcraı1ı e r.. ~en en 5 ııın gördü. Sıdıka, bir tehlıkeııin etrafta gczdığmı 
"e v k .dev~ı~ı: r~ıma ka~lık - Ah, diye içini çekti, bu memleke- anladığından, bir köşeye çekilmış, ne
lct-a) ahıııı, _hadıselc.ı le geçtığı~d~~ tin kuşları da insanları &ibi. Halbuki tİC<'YI titriyerek bekliyordu. 
le l Yorga oyle olur olmaz g{lruıtu. bizim memlekette böyle !e~a kuşlar BelAlı H;ınn, hanıma ehle Pervlnı 
ti~ 

1
e telaşa dOşccck bir şahsiyet de· bile yoktu. eösterdi: 

1 lr, Küçilk kalbi bu manzarayı Iaz(a sey-y - İşte hanıme1f'ndi, kızım Fatma . 
h Unan tahtını iki dcfn işgal Mmiş re tahammul edemedi, başını pencere- Her işi göriır. KQçük goriınfir amma. 
l~lıınan kralın ilk hükümdarlığı den cevirdi. Gözlerini yumdu. görfındüğil gibi değil. Bu yıl tam &eki· 
d u22 de babası kral Xostinin Ana· Şimdi o, yalnız kendi memleketinin zine bastı. 
~ 0lu boz"nnundnn sonra tahttan fe· kuşlarını, l~.anlarmı, ~~hcclerinl gö. 
•a... .,- r{I rd K d ki 1 d i b Hanımefendi, Pervini b"ctnn acaıır.ı ... auıe başlnmış, ancak bu hüküm- yo ~· oy .e ev erı, eren n :ı • ..,,. • t> 
darlık bl, k d: Ü d-k•A şındnkı •civlnm nltıııdı~ydı. Anacığı süzdü: 
1'a dnh' 1 .sene a ar 8 . r. ~ o.en. son- ve bir kard~ile damı kamış örtüliı l:.u - Gel bakalım yanımıı. Ne vah~i 
l:e ılt ısyanl~r .k.-rr.~ısını çclnl1!1e· evde ömürleri o kadar lısude gt?çiyor- ~cymişin be ... 
ta~leebur ctmıştı. Kralın gidişme du ki .•. Kcşki babosı olacak o adam BelAlı Hasan, kııım belki lıanııne!en· 
1'. en bir türlQ Yunanistanda sü- olmasaydı, hayatları sonuna kııdar böy di beğenmez diye korktu. Zavallının 
8 ı.ıfn ve huzur temin edilememiş, bu ı le silrup gidecekti. ince bılcklerinden nasırlı parınaklaı ile 
h l't do tekrar krnl Y ıırgiyi Babası Hasan:ı köylulcr, Bcıaıı Ho- yakaladı. Bağırta bağırta hanınuıı ya. 

10rına l;Ctlrmi.IE:rdir. ' san derlerdi. Bazı ihtiyar köylu kııdın- ama getirdi. 

Hanımefendi: 
- Fatma i•mini hıç se\·mem. Bu'lda"J 

sonra •enın adın Pervin olacak_ droı 
Ve ıonra arabacıya doneı ek: 
- Bu çocuğu gotur :ırabayıı. 
Emrıni verdı. Arabacı, Pervıni ara· 

baya goıururken o Hasana dondu, bir 
mıktar para verdı. Sonra arabaya dol!· 
r.u yurudu. Bel:ilı Hosan aldığından 
memnun olmalı kı, arabanın arkasın· 
dan bağırıyordu: 

- Cel~cek sene bize bir uğra, honı
mefendı O zamana kndar oteki kızım 
da buyur. istersen onu da alırsın. 

Arabada hanım, Peorvınle hıç konuş. 
m:ıdı. Yalnız araba, köyün tozlu yolu
nu bırakıp ıına caddeye çıkınca Per • 
vın, arab:ının penceresinden evlerine 
baktı. O, şımrii bir nokta gibi görunü
yordu. Gozlerı doluktu. at,Jıyacak oldu. 
Hanım: 

- Bana bak, kız .. ben senin kôylU 
anann benzemem . 

Diye kulağını tekince sustu. t. te on
dan sonra iki senedir Pervin lılc ağb· 
mndı. 

Yeşil selvili evi. sarı benizli ann.,ı. 
sessiz kardl'Şi hatırına gddıgi u:m .• ıı 
gôz]eri yaşarır, amma dcrh:ıl hanımın 
ıırabndnki sozlertnı hnurlar \ c su r· 
dı. 

Pervin bu:ıları duşunürken birden . 
bire h:ınınıın Ecs!ni duydu: 

- Söyle 1cız. bu şekerliği niçin kır· 
dın. :;oyle? Ben ona tam dort lıra ver-
dım. Onu ııasıl odıyeceksın? · 

llnııım hem •oyleniyor, hem de za
vallı kızı do\'Üyordu. 

Pervin o gece hic: ıuyumadı. Sabahıı 
kadıır du$ilndiı: 

- Evet, diyordu, ,ekerliği nası1 ö
diyeceğim? .. 

Birden, gıiziinc masanın azerlnde 'ha
nımın unuttuğu para ('llnt:ı•ı ilişti, ye
rind<'n kalktı, ı;nntadan dört lira a'~L 
Çarsıya koştu, pırıl pırıl iblr :Ckerlikle 
geri döndü. Hanımın karşısına ~itti. 
Sevincinden 1ir tir titriyordu: 

- Hanımcığım, dedi, işte ~Ckerli,lll
nizl ödcdım. Artık beni dO\'ID<'..zsiııiz. 
deJ:il mı? 

Haıı.ın, Pen·lnin elindeki ;ycpycııi 
şekerliği gürünce bir an için ın~ırdı. 
Sonnı: 

- Bu ~ekcrlığin parasını rıer<'den 
buldun? 

Diye b:ığırnrnk Pervin! dnvme e 
başladı. Pervin dayak yerken dt..~inü
yordu: 

- Şekerliği öd~im Ac ... ba ha l m 
yine bcnı niçın do\ u)or" . 

=============================--=============-
Gayrimenkul Satış İlanı 

lstanhul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
O man Nurinin 20690 hesııp No. ile Sandığımı:ı.Jan aldığı (800) 

liıaya karşı bıı ınci do ecede ipotek edip \'ftdcsindc borcunu vermcdi
ğıı11lcn lıııi:kıııdn ~·apılaıı t.akiıı uzeı ıne 320!! ~o. lu kıu unun 4G ntı 

mnddesinin nıııtufu 40 ıncı maddesine gorc satılmııoıı icnıı eden l\ndıkö
) undc Erenkôy, l\lcrd•v<'nkBy mahııllcsınin l\u) ubn~ı soknğında c ki 23 
ycııı 17. 19. 1911. 23. 23. 17/1. JU/1. 19. 15 nunıar"lı kayden 10564 met
re 50 de iınclre nıurııbbaıncln mesııhnsı olan knyden bir, halen ah np 
bC'ş l'vin t.amıımı lıır buçuk uy rnuddetlc :ıçık arttırınnyn konmuştur. 
Sııtış tapu sicıl kııydına ~ore yııpılmaktadır. A ı ttımmyn girmek isti -
)"<'n (337) lira ıwy ııl.çcsl vNecektir. 'Mılli bankıılnnmızdan birinin te
minat mektubu da kabul olunur. Hırikıniş bfltun vergilerle belediye rcslm
lcı i ve vnkıf ıcare::.i \C taviz bedeli ''l' tcllalıye rü umu borçlu) a hittfr. 
A rttırmn şııı tnaıııe~i 20/8/940 tnrihinclen itibaı·C'n tetkik etmek istlycnle· 
re sandık hukuk işluı ı servisinde açık buluııdurulacııktır. Tııpa ı;icfl kn}·
di vesıılr Juzunılu iz.ııbat lıl şartnnmcdc ve tılkip dosynsında vardır. 
A rttırnıayıı gırnıiş ol:ınlnr, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılnıı 
gayrimenkul lınkkıııdn her şeyi <iğrenmiş ad ve itibar olunur. Diı inci 
ıırttırmn 7/10/940 tarihine mi.ısadif pnzartesi günü Cıığ'aloğlunda kain 
Sandığımızda snat 10 dan 12 ye kadaı· yapılacaktır. l\Iuvakkat ihale 
yapılnlıilmesl için t<ıklif edılerek bedelin tercihan ::ılınması icııp eden 
R"nyılııwnkul miikcllefiyı!llerllc Sııııılık 'ftl:ıcnf.'lnı tnmamcn gcçmiıı nlması 
şarttır. Aksi takdirde son nrttıranın tnııhhüdü baki kıılmak şartilc 
22/ 10/940 tarihine müsııdlf salı günü nyni mııhalde ve nyni saatte ı;on 
01 ttırnıası yapılnc:ıl.:tır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın 

u ttindc bırnkılııcn~tır. Haklnn topu slclllerlle <ıablt olmıyan nli'ıkadnrlar 
\'l' İt ti fak hnkkı ımhiıılerin in bu haklarını ve husu ne faiz ve masartf'e 
dair iddııılannı tlün tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsblte
lerile beıabe:r dn1remlze bildirmeleri IAzımdır. Bu suretle haklannı bfl
rliı menıiş olaıılnrlıı luıklnrı tapu sicilll'rile sııblt olmıyanlar satış be.tleli
n,n pııylnşmnsındnn bariç kalırlnr. Daha !azla mnl!imat almak lstiyen• 
!erin mı 1797 doısya No. sile Snndığımı:ı. Hukuk İ~leri Servisine mfira
caat etmeleri luzunıu ilan ()]unur. 

••• 
DİKKAT 

Emnl}·et Sandığı: Sandıktan alman gayrimenkulü i.Potek gliııtemıclr 
lsti~enlcre muhnmmin1erimlzin koymuş olduğu kıymetin o/<- 40 ını teca
vüz etmemek üzere ilıale bedellnln yarısına kııdar borç vermek ısuretil• 
kola~1ık göı-termektcdir. (749H 

Büyük Bir Un Fabrikası 
Kiraya Veriliyor 

• 
Antalya llbaylığından: 
1 - Antalya iskcles.!nde kiJn ve g(lnde 80 ton buğdny 5v<iten vflii

~ et ıım fabrikasının üç )'ıilık icarı yıllığı 16001 liradan 81/8/940 cu -
mat1.e$1 günü saat 12 ye kadar kapalı zarf :uıı;ullle nrttırmaya ikon -
muştur. 

2 - Teklif mektuplarının yüzde yedi buçuk teminat olan 3600 lira, 
22,6 kunq;luk bıı.nkn makbuzu veya mektubu veya diğer kanuni temi
nnt ile birlikte ve 2:190 sayılı k nunun 32 ncl maddes.tndcld tarlfat da
ir inde o günü saııt ll c kadar \'İliyet makamına verilmiş veya g6n
dcrilmls olması liiıımdır. 

3 - İhale Ant.nlya vilii.yeti idar<'I hususiye blruısmda toplanat'ak 
olıın \'ilayct Daimi Encümeninde ynpılııcııktır. 

4 - Talipl r Antsıl)'ada vilayet encümen kaleminde, İstanbul, iz -
mir, Ankara, l\Iugln, Denizli, I partn, Burdur vılil)·etlc.rinde mab:ıllt 
vartikl d bu bw;usUıki şartnameyi e-örcbılirler, (7275) 
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L Es
-KA LS • N Havi olduğu Le~itin ve Fosfatlar vücudun be'ilenme cihaıını tanzim ue Fizyolojik vaıifelerini teshil ettiğinden igtidai bozukluktan mütevellit 

.... . 
... . . ~., 

1 1 zafiyetleri, kansızlara, genç kız ve kadınların solukları, Nevra~tenikleri az zamanda kolaylıkla şifa ve sıhhate ulaştırır. Fosfat işeyenlerde fos

forsuz kalan beyh, !'İnirler, etler, kemikler, iç bezleri ve kanın zayiatını aı zamanda telafi eder nükleniyatı ile hariçten gelecek sari ajanlara 

karşı vücudü ilk müdafaa ordusu olan kanın l:e/a~ yuvarlaklarını çoğaltarak tifo, zatürree, yılancık ve akciğer ,·eremi gibi sari hastalıklara 

karşı korur. Kirecile kemiklerin rnukuemctini ziyadele,tirir. Kola vekiniyümile bedenin faaliyetlerini uyandırır ve kalbi ku ıvetlendirir. Dima~i, bedeni bütün yorgunluklar~ dindiren; bozuk sinirleri yatıştıran, kafa 

ve vÜt'udü kuvvetlendirip kalbi ferahlandıran, YÜZE GENÇLİK VE DiNÇLİK veren "LESiKALSIN,, aileye neşe, ~etaret, sıhhat veren bir mfü;tahzardır. Her eczane ve depı)da bulun•ır. KANSIZLIK, SİNİR 
ZAFİYETİ, BAYGINLIK, İŞTİHASIZLIK, ÇABU:< YORULMA, kemik ve bezler iltihabında, MÜNASEBATI CiNSİYEYE KARŞI ALAKASIZLIKTA TESİRİ MUTLAK VE KATİDİR. 

Yüksek Deniz 
Cillsi 

Kaş:ır pe~ nıri 

B. pt'ynir 
Yumurta 
Llmon 
Z. Ya"ı 
Sabun 
Zaytin (duble) 
1938 maltsulu 

Toz şekc\· 

Kesme 'eker 
Pirinç viyolona 
Un 
Makıırnn irnılkli 

İrmık 
Nışast.a 

K. Sovıın 

Pat.ate 

Tuz yımwklık 
Reçel 
K. Kayısı 
K. Üzunı 
K. Çalı fa ulya 

.lliktıın 

('ou ' A :ı 

700 500 kilo 
120(1 800 > 

300IJO 24000 ndet 
2000(1 1~000 > 

1400 1000 kilo 
1200 1000 > 

1500 ı ıoo > 

5(100 
1600 
:JOl'O 
1"00 
1000 
400 
100 

3('00 
4500 

1-000 
240(1 

600 
800 

1400 

4000 kilo 
1200 > 

2500 > 
ır.oo > 
800 • 
:mo > 

80 > 
2500 > 
3500 > 

00 'kllo 
1 00 > 
400 > 
600 > 

K. Bnrbun~ a fnı;ulyıı r,oo 
Nohut 400 

1200 > 
400 > 
:mo > 
100 > 
100 > 
300 > 
600 > 
500 > 

Y. Mercinwk 
K. !ılcrclııwk 

KonsC'rvn bczdyn 
Koıısl.'rYn «alça 
Sirke 
Silt 
S. Yoğurdu 
K Yoğurdu 

Pirinçuııu 

Kuş üzümü 
Ç • .Fı~lığı 

Tel şehrı~e 
Arpa Şt'hri~e 
Sod.ı 

D.l "lıç eti 
Kuzu elı 

Ekmek 

~.ıdt' l'ı fa :;ağı 

l pannk 
l :ıhna 

200 
GOO 
400 
800 
xoo 

3000 
~00 

1000 
400 
150 
150 
1:.0 
150 
ıooo 

2fi00 > 

r.oo· > 
soo > 
25() > 

100 > 
100 > 

80 
100 > 
800 > 

10000 7000 kilo 
3500 2000 > 

3GOOO 25goo kilo 

~,ooo 2ııoo kilo 
3000 2:ifl0 kilo 
11'00 1200 > 

Kok kt•ıt'ı.iı 1000 
Pııa n 1GOO 
St•mizotu :rno 

Ticareti 
Mıılıa11111 ~11 fiyatı 

1\r. S. 

74 
4fi 

2 
4 

(i(.i 

36 
42 

37 25 
40 50 
::1 
18 
2!J 
20 

G 50 
'i 50 

6 
50 

110 
30 
24 50 
18 
18 
20 
l li 
52 
50 
10 
12 
22 

5 
24 
27 
95 
28 

7 50 

4 
50 

10 25 
11arh 
125 

6 
5 
7 
5 
ı; 

Mektebi 
('oğıı tıııarı 

Lira Kr. 

ı; ıs 

552 
GOO 
800 
!JIO 

432 
630 

4442 
JSG2 CiO 
618 

1110 
324 
2!)0 
80 
22 

195 
337 50 

4 69 
liO 

1200 
660 
210 
:-ı.ı3 

JOS 
72 

40 
!lG 

20S 
400 
80 

360 
17G 

50 
:.ır. 

40 50 
142 50 

33 60 
42 
75 

4'012 60 

4 00 
l'iCiO 

6550 
3587 50 

Müdürlüğünden : 

) 
) 

) 
) 

,l/ m;al;l;cı t 
teı. ;, alı 
Lhcı 11.r 

r:billrnr 
~ekli 

) 3!::3 15 Açık 

) 
) 

) 
) 
) 
) 305 li Açık 

) 
) 

) 

) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 

) 

) 338 44 Açık 

) 

' ) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 

) 
) 

ilıale uı•ıı 
't c t«ıa ti 

19/ /!)40 
snnl 10 

. . .... --~ "' ... 

Yatılı - Yatısız - Kız - Erkek 

f • 
1 

Saraçhanebaşında Horhor caddesinde. Telefon: 20530 
ANA • İLK - ORTA - LiSE 

Dikkat: • • 
ESi Sakup şekerci 

Eski talebenin eylülün beşine kadar velilerile beraber müracaat ederek kayıtlarını 
y~niJemeleri lazıındır. Eski ve yeni talebenin kayıtları hergün saat 10- 17 ye kadar yapılır. 

Bütünlemelere 27 ağustosta başlanacaktır. Yabancı dillere ilk sınıflardan itibare;-ı 
başlanır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. 

l\feşhur Gnziant~p fı,.tığı ~ C'lllcl: 
ıstıyenlcr şu adl''.?llC dikkat ctı.inlcf 

Su Hun•u euddesı :\o. 67 de 

Eczacı bir bayaıı 
aranıyor • Talebe mektebin hususi otobüs ve o•omobilile evlerine nakledilir -

İstanbul Sıhhi müesseseler art-
- Dlpiomnlı lıiı· bayan ('{'zacı~ n ıh' • 

BEYOGLU HALK SİNEMASI yaı; vanlır •. C!'ı·c~ m:rnşla, geıek 111
• 

tak ç:ılı~:ıbıleeektır. 
Ealf.i Kuzmopaf 1 :\ı-zu eden bayan l'ezncılnrın ~o • 

j tırma ve eksiltme komisyonul'dan: 
19181940 

LC'yli. Tıb Tale!ıe ~·urdunun 300 takını pijuıııası açık eksiltmeye ko-
nulıuuştm. 

Uııgi'ııı s:ı:ıt 11 de: 1 - A~laıı ıulaııı: rüşım•k iizı•n• RirkPdıll' ;\lnııl~n '~ 
K:ısb:ı, :! - \'icclaıı azabı: lllnlo, 3 - Karuhigıı oteli ·ahilıi Cıı:> f'm-ııl• 
;\Jlki. • mür:ıl.'natleri l"İca oluı:ur. 

Saat lO,ao Eksıltın<' 2v S 1!l:t0 pa1.artcsi glıııu saat 14 de Cai;aloğlunda Sıhhat 
ve Içtımai 1\IUU\'enet llluduılugu bınasındn kurulu komisyondu yıııııla -
' ııktıı. 

l\tulıanımen !ı~ nt beher pijnmn için 2~5 kuı uştur. 
l\lt\\nkkııt tcnıınat 53 llrndır. 

J "tekllleı şnrtnamc ve ıılımune"lni h<'r gLin konlİ!~~oncla goı ebiliı ler. 
İ!;teklilcrın 1910 yılı Tıcaret Odası Vl'!>İka"ile 24!'10 sayılı kanunda 

~·azılı \C ılrnlar ve bu işe ~·eter muvakkat teminat makbuz Yeyıı baııkıı 
ııwktubıle bırlikte belli sun ,.e sarıtte konıı<:yoııa gelmeleri. (7121) 

~ 
19/8/940 Hapolı vozıyette 
Saat 11 l/çık vaZtyeffe 

?1Ioıl:ıy1 t.ıkip ••rlcıı her asri kaılın için kı~·ıııctli luşlarilc ve 
ııcfı,, i_lcınesile hakikaten nazarı clıkkati eclbeden böyle bir lı:ırl
kuliıdc (SI:O.:GERl snnte sahip ,,Jnıak iideta bir snadctlir. Fl•vk:ılu
cle guzcl ve zarif ohm bu (S İ=-:GER) saatleri en ınfışkiilııeseııtlerl 

d:ıhı tatıniıı C'clebillr ve bUtıın bu meziyetlerinden manda s:ı:ıtlerı· 
ıııızin ıııı b<'ş seııellk bir muddl•l içın vt'lc~ ıııüşteı ilerinin ıııe,,'ulı· 
)"<'tiııdt'n olsun heı turlü arızaların nıüe«sesemiz tarafından hıçbır 
U<~H·t :ılııımnksızııı tamir ohıııııcnkları garanti t'dilmiştir. 

....................................... 
Paskal Cazı, size ŞAMPANYA ikram edecek ...• 

Müessec;e sahibi, kasalarla BİRA ikram edecek .. 

Garsonlar müşterilerinden .. İçtikleri nefis,. Parasız 
İÇKİLERİN parasını almıyacaklar ....... ............ . 

- gazetenin bu ikramiyeli kur'a ~uponu ile teşri- ..... 

1 
Ağustos 17 cumartesi, 18 pazar gününe mahsus 

finizi saygılarımızla dilerız. No ....... . 

Büyükada Plaj Otel gazinosu ·-İstanbul Shıhi Müesseseler art
tırma ve eksiltme komisyonundan: 

Haytlnrpnşu .'\:iinıune lıastahnnes•ııiıı ı:Pkiz knlcın ıoııtgcı. fıl111 
m:ılıeıncsi kapalı znı-fla cksıltnıeye koııulmuşluı·. 

Ek"iltm<' 26 ' !)40 pazartcsı ı;il ııu ><cın: Hı de C.ıgalo;,.lundn Sılıh·•1 

ve i~·tim:ıı L\ l mın•n,•t ;\li\dürliifriı lıinaFınıi.ı kurulu konıiı>Jomln ~npıl;ı 
cnklıı. l\luhamıııeıı fi~:ıt G471) llrıı, ınıı,•nkknt tcınııınt 4 fi lim 25 K· 

istekliler «artnaıncsiııi lwr gıiıı l.onıi<-:;oııılıı görelııliılPı. f teklıll-
' ·ı ıin l tı4U \ılı Ticaıct Odası v .. sika~ill> 21\111 sayılı kanııud,ı ynzılı ve><ı,u 

Jnr \'C hu. işe yPter ınııvakknt t<'mi ıı:ıl ııınkbuı V•'Yll L~ıııkn mcktulııl 
hidiktc teklifi lrnvi ımı flnrı ihale sn:ıtinckn lıir !;&Ut <'nrl nınklrnz mu-
k:ıhili l.11111i ,·oıııı , ... ınıı>!ı,ri. (7120) 

İ!raş bıçaklarınm satışı --, 
1 % 50 ye düşmü~tür. 

) 
) li:nı>nh zarf 19/8/94~ G 

No 82-A 180 Elmas ıJe 11 Pırlantalı 500 
lira ·Emsalleri gibi 15 .ene garantilidir. 

Çünkü: 

E T L 1 Saııt 14 

!!Ci!.l OG .Aç ık 19/8/940 
Sant 15 

281 25 Açık 19/8/940 
Snnt 15,30 

Adrcp dikkat • SINGER Sı\AT Mağan"' - 1 ıtanbul Eminönü 

, Taksimde 

KRİSTAL S L ' u 

ile ev;re1c! 10 defa tra~ olunabilirken son tekemmülü saye· 

sinde şimdi rahat rahat 20 defa traş olmak kabil oluyor. 

---
RADYO PROGRAMI 

--- ---=:ıı:: 

18 Agu Jtos Par.ar t1 .. 1. J<ı.:,ıı ,\luzıL l -Tnt)oı; -
---

r S Yuprnk 100 

800 > 

l200 > 

150 > 
80 > 

80 > 
1200 ndc 
~.fıO ini< 

1200 > 

14 
14 

]"10 

80 
70 
80 
Hi 
14 
14 
!16 

40 

) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 

) 
) 

) 

) 
) 

) 
) 

) 

) 
) 

) 
) 

) 
) 

) 
) 
) 
) 

18 senedenberi Avrupanın en büyük memleketlerinde da

im:\ ikincilikle şöhret kazanarak kültür ve teknik ile 
yetişen yegane Türk dansözü 

ıl.lı il. ş:ııkı: (Eııli u ... kııı ı e,,rı:• • 
;o J>ıor,Tanı Ye 11.l·mlt,kcl s.ı.ıl 1 ı), 2- Knzım t.:ıı - J\ı.,tdılı il. "':ır 

T. Ynımık 100 
Enginnr 1r.011 
T. Ç. Fn ulyn 400 
T. A. K. Ftısul}n 1500 
T Bıubunya kıımızı 400 
Sırık domatesi r.on 
Yer domıılc!>İ 1400 
Sakız kabağı 1200 
Helvacı kabnğı GOO 
S:ılntalık 2000 

400 > 
1200 > 
1000 > 

•IOO > 

ır.oo nılet 

Maydanoz 
Dereotu 
Karnabahar 
Patlıcan 

fiOOO 4000 drr t>t 
2000 1:?00 d• nwt. 
400 250 kilo 

Bamyn 
Bczelya nl'lıkr4 

T. Sovaıı 

'l. Salııta 

O. BibN· 
Marul 
Ravuç 

3000 2000 > 

500 
300 

3000 
4000 

400 ~ 

200 > 

2500 d<>nıet 
2600 ııdet 

500 kilo 
600 aclet 

12110 kilo 

G 
10 
10 
15 
11 
8 
4 

5 
2 
o 75 
1) 75 

12 
J5 
15 
15 

l 50 
ı 

lfı 

2 50 
5 

150 
r.o 
GG 
11~ 

48 
30 
40 
45 
15 
48 

450 
7;; 
45 
45 

•lO 
96 

162 82 

• 
19/8/~HO 

Suat 16 

SENİYE TEPSİ 
Yanlız 1~ gün için 

Büyük fedakarhklar!a angaj~ edilmiş ve 
numaralarına başlanmıştır. 

Da1mi progra~ : 
Gôcıterdikleri muvaffakıyetler Üzerine sık sık :ılkqlanan 

f OGAHki MACAR KADIN ORKESTRASI 
Mısır rakkaseai JAHİYE ABDÜLHAMİD 
ve önümüzdeki per

şembeden itibaren Meliha Selame 
Bu kadar zengin programa rağmen 

Konsomasyon 22,5 kuruştur 

.ı\aıı ö."l.ı ;\Iıizll,: 11.ıfıf pı·ugııııu ı .. : (llır gorustı• ı:c •ni nw tini, J • 
1 ( İ>ı. ': !J no Ajnııs lıald lcrı, 9.10 ı-;, ... - lluzzaııı !\U1°kı: (Aıtşuııı ('lhl 
1 kndıııı • ) ı mlk !ıslı ... ı, lt.:!tı-~t. IO "\ltı- ~ lll ba. tı knH•lt·ı·), 4. l!ıık1111 • JtuZ· 
ıık: Jlafıf pıogıaının dcvnrııı 11'1.). zam şarkı: (J\şkııı b.ıııa bir g-iılı e 

l'.! ... o Pıo~raııı \.! nıcınkkct s.\.ıt lrnı oldu), l!J.45 lll••mld,,,t s.ınt :ı) 1 

.ır:ııı, 12.'~· l\Juzık. ı · ...... l\ımlılı rı \c ııj1111~ halıcl'iııi. 20.Ull !ıl(ızik 
ıİ. snıkı: (l~cll lcH d(•ku)or). !,! .. 1- l:u ~n l't'lll 1lh.nzkaa şnı·kı• 
ll:ımdı 1ukıı~ • _ ıuıı.lılı ~I :,..ıı~.1 • (l:ıı· llC\'eİnındır fü., bu t•ıınıl r). ~ 
tA kınla do!ııı "111-:!nıC ıl ı;uııııeı, ":!:akım - llicuzkfır ~:rkı: (Bıkk-<11 11 

l ılı lbınhım - ~ih:l\rnt şaı~~: (MI· iıcıt' kndnı ırl'ln11•<lln ı. ~ - H:ılk uıı-
ııoı: ), •J-S. luıyıı:ıl, Nıha\'eııt kı"i ii· (l,o~kuıı ı;ulnı· ntll'ıııl 1-Ilıılı-

. · ı d" ı ·ı 1·' ·o · ' · · 11 kı: ı t.oııu ne 11 .'1 <'lll J, ··" ttirl,u u, ( rus kenıırıııııı iııeı· ılıı· 
\Jnı" hJbı:ı-lcrı, 1 t.O.ı l.\tı:r.ık: Tı'.ı- n•ıını), 2015 Saz cı;c lnı, 20.30 .\tıı· 
ulır , ... orun hııvnı.ııı, ı:ı.:.!o-14 .. .lli .,lk: lr ... -Evıç ı;nıkı: (Goz }:.· 
~Jk: Hntlyu salon Nkr~tını. l • luıınız).2-1'.ıhıi l\opuz Evı wr-

'h ,.. kı··rıı 2 l\lontı · Cnnlıı •.• opın: no u • • · ' ' 1.ıı: (l>ışılıın vıı-aıı buı.dı)ını), •' 
•. ('ulou;ı: Entcrııwzı_rı, 4 .,Joh. S~- Şı•nı«eddirı Zıyn - ~,.tarnhaıı "ll ı.ı: 
ıu<;:.;: '\ arn~a. O]ll'l"elınden potpuı 1, ( C~ gonca nçı)), 4 ....• Şl.'tUl 1 

•• ı:orchcıt: Bır1?ecrl'iıı!:oııınııı (,\-ban şnık ı : l,Ncvlınhıın lıfüııuıı<' , ... 
•ıı '':ıl~ı. G- l\ıızınıık. \ ı~ırnn a~kı na•z hawnı, 20.45 Konuşma. ~ı.OO 
ı l'otpuı•llt•r). liJZik: Fıısıl lıe\'<.•tı. ::!1.30 l\ltn:•l,: 

ı~.00 l'ru~J'lll)) Vl' il\( ııılC'kPt snııt P t11•ciııi - nutİPl'fl~ ope ııı <:ınıJııı~ 

11 r Bakla 
1 

600 
1000 
1600 
1400 1200 > 8 

80 
112 Cumartesi ve Pazar matine vardır ~ 

mı ı, lı<.115 ;\Jiizik: l'ııznı çayı ( l'I. ı ı 2~.30 )lt'mlckel snnt ayıırı w ajnıı 
ı ·~\O ';\li.izik: <.:ıAıııı Roınnııslul'I hııbeılt'ıi. 22.4:i Müzik: C'n7.b:ı11 • 1 
f l'!.ı. 18.1!> l\lilzik: H:ıclyo ca7. oı·-ı ı I'J.t. 23.2ii·2~.:10 Yı rmki pro~ı:uıı 
kı <:t ı a«ı (İbrahim Özırnr idnresiıı -ı,,. knıınıı•ı: . • 

' 

h 
1 . , 
J 

• J 

' 
•' • 
1 
1 
• 

• c 

• • 1 

1 
t 
t 

!17l 

1 - l\fektebinıizirı l\layıs 941 nihuyı tine kııılar ihtiyacı olıııı yukıırırlıı cins Vt' miktnn yaır;ılı en.ak veı>a· 

ire nyı ı nyrı ekstllmeyc. konulmuştur. . " " 
2 Eksiltme, Ortnköydc Yüksek Deniz Ticareti )tektcbi miidııılfığiıııdc ]!}/fı/D40 pa7.artesı gunu yuku· 

rıda gösterilen snııtlerde ve hiz.'llnrıııcla yazılı şekillerle mekterı sntınıılına komisyonunca ynı>ılncnktlr. 

3 - Bunhıı a ait. şnrtnıııııelerl gılrmeyi arzu cd•'nler mc,ktep muhıı cl>esinl.' ıııü l'llCaat ctını•Jldiı ler . 
4 - l~ksiltm<'yc iştirak edeceklerin 2490 sayılı knııuııuı 2 Ye 3 üııeü nıaddeleriııdcki şartlıırı hnız 0

1
• 

malaıı Hiz.ımdıı-. 

r; - Kapnlı 1.ııı f u ulile l't eksiltmesine i tirak edect•klcr sözü ge~cn kanunun 3~ ııci maddesi taı lfntı 

duiıesiııclc uırflarını ilıznr etııwleri ,.e bu IC'kenıınııl etmi~ uıı flı.rı ck~ıltnw "nntlııdeıı lıil' eunt. e\'velinc 

kuclnr komisyon r iyasetine makbuz nıukııbilııııle \'crıııeleı i liızınıclıl'. J>oı;ta ıh· yııpılulUk tt•klifıcrdc g('('iknw 

ler knbul <'llilmiyccektir. 

G Eksiltnwlcı·<' i~tirıık cclc·ccklı•rin yukarıda ):ıı ı lı 11111\111.k:ıt le ııhıııttaıını 

mubaQclıcclliğlnc yatııdıklnrını gcı tcriı nıaklıuzlarıııı ,-e~ a bnrıkn ııwktuıılıırıııı \'e 

İst. Yük ek l\lcktcplcr 

Ticaret Odıısının Hl 10 

yılı lıelgeleriııi konıisyoıırı ıbrnı etıııelC'ıi lazımdır. ( ı.:aııalı zarf l'k~ilt ıne i i<;iıı lı11 vps:ıik zuı flarn koııuln· 

(G905) 
cnktır.) 

uıııııııııııttıtıııııuıuuıuıuuıııııııı111111ıuııı ıı11•1t• 1 1111*' 
1 

,...--~~~~~·~~~~----, 

' Ağustos Pazar 
-

1359 il. 

18 
BS6 

Recep Rumf 
Aiu•to~ 

13 !-

Gün: 231 Hııır ıos 

Büyük C8SU• romanı Tefrika No: 3 
---------------------------- i i Hitl 

11 
_ l:ıbıı d:ı dur•un ve hiç kimseye gôsler- cum tabı.ı uıı:ı gırdıgıni hemen bab:ımıı dı birahanenin önUııde nöbet lıekliyoı. I 

7110/;rat oldııgıt ç ıı er<" ı vctıştırll'ışll Akşnm e\dc blı ım 111 t ıçcrl kım eyi sokmuyorlardı, sosyal 
Valritler 

Eunl Vasati 
s. D. s. o. --Güne• (Y aruıkı) 10 11 6 14 

SUSUN ~;; . 
~YERİN KULAG( VAR~~-- . 

/ıalİ)"tir, «~a~cyisi lıııl;u1; talcbesiJ 
111~ •<• • Artık ben de nnsyonal sosy,ı. ı koptu dcmokrııt .fırka ı ınfis:ıh etrnlşli. Ua • 

1·c llitlr.rı::ıdw. . ıu:mt vataklık ctmegc b:ıslamı~tım Mu tcbıt ruhlu ol:ın bnlıam· bam d:ı. Almanvada oturnmıyacıığını 
l\tunıhtc Hıtlerın hrkası haylı mc' kı İflıhaı·ia go, um kabardı. Gıılı ve bil- Ç.ıbuk gıt, Hıtlcrın f,rka ıd n nnladı. kana. tleriııı degıştırmcaı 'e 

tutmuştu. Kollnrında gamalı hacl:ır ta- yıık ışlcr bnşanyormuşuııı gı!Jı bir lııs ı ıstıfn et, rıazi olneagınıı kopek eıl d.'İh:ı Muııllıi teı ketti. Dt>n, aC;nbe;> ımlc kal-
yan hütuın taburuna men uı:ı genç- ıtıını doldurd . iyi; dıve b:ır b:ı bağ rıvordu dırn 

ÖA"le os 13 1 18 
!idildi ()9 02 17 06 
Akşam l'l 00 2ıl 04 

ıcr, cnkıı atarak sokaklardan g çer· Sen h ı; n crnk etm<'. dedım Yal- o za'11:ın.ı kadar ba ı 111a kaı , f \ - Bcnını dl! Alm:ın} n) ı lerketınek ı • 
lerclı Ne yalım soylıycyım, oııl rı ı bu ı.ı.ı u eltıı dcrı gıycrck \'azı!e alaca- ktıllıcle nıııtl olaı ag:ıbcyını ele terııe) ı~im ovrı bır mesele oldu. Bn • 

Yauı 01 41 ıı 46 
1-lk (Yarınki) 03 18 04 21 

.......... _.....,.. Nakleden : CiM MİM. 
pıırl k uııı!orn'lalıın, dl ıplınll h:ın - 111 g 1111 bana haber , er de gelip eni y .._.pa ı ım. b ) ük Alman) a b, mi ı '8 beyim y ıııc bu ıbırlerlnc gir-
kcth r guz;umü ve gonlumü ç kmck • ~kt. 11 l'f') im 51 uğrun >emin ettim. dıyor ıı cfilcı Babam bc.nı Muıııhte bırakma!, 
ı \ k kalmazdı Ö K l ı t nııyord ı Kız ahlakını: olur. perişnn 

-============================.:::;::: 
Tasviri Efkar 

Dünkü kısmın hulasası 
Bu eseri 1ıakl de "'uharrır tıl'
kadaşımızm cl'nc Amcrıkadıoı 
gelen ı:c cldc1ı el u .c uc:e f cr
Budelc en b ·,. k"tap uc~yor. J\ftap 
Llzcı lJ olınt ycı fımıindc Gcsıapo-I 
da !Jiıı teri rıı riı de ral 1 bır 
Alman caausı fa afmdan va·ıl
n ıştır. 1'ariııtıı ıı ti' ıt cndcuı bil'<ı: 
e ı:el bir Fraıun.:: "terek oıuıııla 
Amcrikava kaçmı --- 11a1ındal..-i 
bu kız üç scııcdir faal hizmette 

raltfıyor. 

Genr kı.z mactırularıı ı mılat-
11ıaia oaflatntşfı.-. 1 Of9 r11l~lim: 
.U Alm ... a.dal.i haleti rıtlıırqı 

en ıza : lrlı yle de yaptık, llıtlcr oromı sır- Mun kn .ı buyikıu Annemın evn • 
:)ugO ttvpaı vfl !iC vpnlia.VıtıJl' D r gun ağabeyım bırı:ıhanc~e kır ek mua zam bır mıtıng yapmıştı sutu pıır etmedı Ben a lamıy. başla- olur dıyoıdu Ben e Almanyadan ny. 

B bı lın ede o (Tlınku he pl 1 F h · rılm.ım a •ııbcvımle kıılırım dıye nyok .olanlar l/ıtlu taabb ıt td yor, eıı. ra 11 .,. Bml ıce ı n , m.ıstakbc ı.l rer ın. dım. Bab m a nb<'yımm uzcnııc yu - "' 
(ll·gcı lcrl ihtira .la bok yo /ıır 1, yapmakla rn<':ı~ul~um: wrııı der 01 cılmhurreı~i inlıhııbatı rfidu, 'e ıa\ :ıllı :ı abeyımi tok:ıtladı din.tıyoı:ılıım Nıhayet, bir gece ııgabe- Nüshası (5) Kuruştur. 

L decl bıraz n <' gel · .vıın bcnı e\'rlcn "ızlıçc kaçırdı İki gUn Alıı «' yaı 1 bir /dı kC'lc 6 ıruk- za, 1
•• • • ·t 1 • ıçın ırad l.'d ceğı ııutku dinlcmeğe ge- Bu tokat. Frıçın uı:erınde anı V<' ı yıın- " 

1 
.. 1 Türkiye Hul9 

• , . j Beraber eve gıttık: A be) n ) ı) rdıı B n de ıçeri krıçtım Ağabe- kfır bır te ır uyıındırdı· oı rn da babamııı Bulgaristnııda Vıırııa Abone Şeraıtı için içi~ 
lcıımcBındc-1 çclı:ı yor~c.ır. tr. o lak od ... nn ç~ktık, bır dC' _ne gorel ırn, \ ını Friç, ynnuıda bir orkuılaşıle be_ _ Ben, dt>dı. Alınaı ım ~ıı:, 11 s;ıbi plaJlarındu hır lıırahaııc :ıçmıık uzere ~ 
ıtıraıla L zn Jiolmeyer ı G_estapo· knr) olasının uzcrlnde h.ıl:ı gomlcklPr, r bcr lntız:ımı tcının edenler nrnsın-ı Yuhudı kuyruğu clcgılım. Öldüı scıı de meınlckctı terk< ttlgini duyduk. J{ 
l ot !eli Jlımler kcıb el ~clıyor ı·c kulot pantalonlar, gamalı haçlı pazu- d.)dı. nnzı)ıııı \C Hıtlcrcıyım lleı•eı me en Bab.ım, beııı beraber go•ı.rmck Senelik •.•••.•••••• 1400 Kr. 2700 r . 
kcııdısiı <' Holaı d dıı l.ıır ıa_ife bentler vardı. Elbl 1 k 1 lı yar•ılı· ~·vı terkedcrım. hu 11 u ılıı ı ı uı ındöl h:ıksız <ie~ı'd! Altı a~·lık ......... 750 > 1450 > 
ı>erlflo 1 Friç, dedim .. hücum tabuı ııııa mı c rı ne :ıc ar y:ırnşnıış • ı Babam ela le\ kaliidc mutrh<' \'irdı. Geı çı ng bc•yımln vıınıııdaydını. Fa. 800 > 

ı d ., bi ~bl:ım. kuçtıkt:m ~nrn butun '"'"! D ı l Hltlcr kbpc(:ı defü Defol, kat cv\elt'ı at::ıb~ylmln 1ı~kndnı Üç aylık ............ 400 > 
Luu ke1 dısıııo tc di cclılt ı ta- r ınb. . . 1 . içı gt.luvor glmı kendısı.ne \eıdıgmı ağabeyim go- c o • 1 . ·et nıuı ge(.'ın- . 1 k 160 uoktur. 

:ffc ::ar/11 & Atıı~LC'ı"dam yolıın<lu d Aca cyımın guz erının - • i el bır kahrııman ulm~tu Oıuıııln ı;cnı l'\ ımde artık bıırındır:ınınn ıı dıgı . par.ı_ gn~ . ' : Ü . , _B_ı"'!r~a.;y~ı ~· !""··.~··~··~··~·~··~~~>~,,~~-"!!!~ 
1 1 P 1 u· zrltınh e d ~rdum O "ilıı Hitlcr. mil- Al!abeyim evdcıı ııyrıldı Hadı•e fır- mc•k ıçırı .sıkıntı çckıyorduk. . stelık 1 

açıuo_ı '\iC o %aı.ıaıı ( (l 111 Q onvu ..:... Goruyorııun ya.. J :ır e Jlu .. 1 d b t ftıı ııektebe giden dığer ı.ıı- 1 A 
lıarbı patlamadan, Almanyanın Bllmıyorıım n"~ıı l>ir hısle nğııbe.vi- Jıcyvlç nutuklarıııdon bırinl vcrdı \'e kaya intikal etti Bir m~ıdclct sonıa. ;ı ırf ara kn ·' ı • ·ı {le ... aııaa~ Friç be- .. hi•lı z. T. EıJOZ.Z V 

• ~ - 1 k · ·U Hlll . , Fıırı Pa(X!rıın ı ıırn~ı Ulet•ıııi' 1 rıı tıııı ıır a ı~ u ıı ' • • j N 
llolanda11a taa r-ı ıı.o: t>dcCt'fJİrıi arı·· ınirı boynuna sarıld ım. O: ı:•ırhlt~lcr, nlk

1 
ışlnı nı.n~ınc/ı t tı~~~' Hin~e;ıburgun da,•ctile &~\••kil· oldu. I ııımlc 1,., ık.le nUıka.dar olamıyor ve Neı,.iyat MtıdürO : C. BABA 

hror. - Llza. dedi . bundaıı bab:ını n hıı- krkettı lien < e <'\' 11 ~o 11111 u d k 11 llsk ı ' t d •k ('!" zamnnlıırunda ~rbe!!t ozzlVA 
.. ~.A M ·11ilılfdir". Raltaıı bfr bi- beri olma ın Vallahi ~ili •vden ko- Ak ıııte b:ıl.ın ki o cuıı o toplantı Babanım \aL1yetı [I :ım.ı 1 1 m u 1 :ıcn ( e 1 . tl (D , . ı·)' ı Ba•ıldı6ı y.rı MATBAAI EB 
........ ~ ~ı~a. . .lil•lllfı--l!IJıl•~~~ Qo- da bulu ıardarı bır a' b ytmln tıu- 'hu· hllh: gırınlşti· Hucum talıııru efrıı- lı qılloli ka t.)or um. eıcırııı "ı:U 


