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Müsabaka 
kuponu 

Başkasmın yumruğunu gemi
yen, kendi yumruğunu demir 
sanır. Türk Ata Sözü 

MÜSTAKiL YEVMİ GAZETE Başmuharriri: 
EBÜZZfY A zade VELto· 

T e le fon : 2 O 5 2 O 

Telı. Tasviriefkir İstanbul 
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lta·lyan- Yunan 
münasebetleri 

düzeliyor 
ltalga Yunanistana 

tarziye verdi 1 
Yunltn hududu, 18 (A.A.) - r:.cu.l 

teı njaıı~ı lı ildiı iyuı·: ı 
Emııı biı membadan ogHnllılııd

nc giıre, ıki 'Yunan haı p ı; ınl~i'llıı 
boınbunlınrnıı edıldıırinl.! ti i ı rıl ıı 
hnbel' hakkında hal~n, Yu'l. ı ı t na 
tnıım vcımcklc l;,ıııb ı: ı t kb:ıl lr 
bu !!'İlı ı lıudl elcı in eınt rı ı;eçnı k ı 
~ın Yunan gemileılniıı ~np.ıcııkl ıı 

r Vatandaşl_arı ev sahibi yapacak bir kanun l 
~~----------------------·------------------------------------------------
Belediyeler ucuz arsa satacak 
Belediyeler ucuz arsalan 

istimlak kanunundaki 
usullerle alacaklar 

Bugün muharebel•r• •ahn~ olan Somolicl~n bir manzara 

cfeı ler hakkında 1 talyun mal,amn
tıııııı 'tıabeıdar Edılrnc ini ek tav i
\ etmıstİI'. Noı rrnl muııa lı tlt• 
ımi ııçık hir l'llıc>ll • ıdnm f'!ınc•k 
v~ bıtarnflı •ını muhafuza rtmck nr-ı • 

laarruz başladı mı, 
Başlamadı mı? 

8 unu hali kat'iyetle tayine 

imkiın yok. Bazı askeri mu

t..rrirlerin iddialarına bakarsanız 1 
aiİrıde üç yüz, bet yüz, hatti bin 
~Y_Yareyle bava muharebeleri ol-

Uguna göre, lngiltereye karşı 
,-~~lacak meıhur taarruzu artık 
•t ıyetle b~lamıı addetmek li

l!ll'ıdır. Fakat diğer bazı mubar
rırler de bu tayyare akınlarından 
:;ıakaat, bir iıtiktaftan ibaret ol -

Ugunu iddiada pıusırdırlar. Al
tıı.n resmi tebliğlerine gelince, I 
:?~•r da tayyare akınlarına şim-
ılık (silahlı İı;tikıaf) namını ver

iektedirler. Galiba yeni icat e -

t 
ılrniş olan b u ( silahlı istikpf) •l» . h ırıle Almanların kendileri de 

el ':1üz. esaslı taarruzun başlama -
tgını İma etmek İstiyorlar. 
)' alnız. her iki tarafın ve bil has

~ ~lmanların her hava harbi a 
k •bınde uğradıkları zayiat hak -
ıi:da verilen rakamlara İnanmak 
L. ırngelirse bu ıilihlı iatik,afJar 
,... tarzda bir mü.tdet daha de
~ ederse, ingiltereye karşı 
h ardanberi yapılacağından 
k ahS()lunan b "iyük taarruzun vu-
ubulacağından artık şüphe el -
~;k laz.ımgelecektir. Çünkü her
:unkü zayiat yekünu evvelce o -
~~ı. kırkı geçmezken ıimdi bu ye
d u~un seksen, doksana baliğ ol-
uıru söylenmektedir. 
.-\imanların tayyare imalitında 

ıro.- · ı · · iki · · 1 t • ı .erı gıtt erım ve evve ce 
edarikli davranarak peJ< çok tay
~llreci de yetiştirmiş bulundukla
h !°11 biliyoruz. Nitekim Yalnız Le-

hıstarı harbini değil, hatta Fransa 
art» · " ·:u de bilhassa tayyare kuv -
etler İnin faikiyetile kazandıkla
h~ fahit olduk. Maginot hath 
.ı e, artık Fransız tayyareleri i -

Çın müdafaa imkanı kalmadıktan 
~nra, meydanı bot bulan Alman 
kaYYa re lerinin sabahtan akşama 
4.ldar durup dinlenmeden attık-

tı bombalarla zifa düşürülmek 
•uretile kolayca zaptedilmi~tir. 
~u halde Almanların, ingiltereye 
h arşı kullanacaldan baılıca sila-

tn da tayyare olduğuna şüphe 
j0 ktur. Fakat bu başlıca silah, 
h~giliz tebliğlerinin bildirdiği veç-
ıle, hergün bu kadar büyük m ik 

Y~sta za yiata maruz kalıyorsa, 
tııhayet Alman tayyare imalatı -
h~~ da, tayyareci yetiıtirmek ka
,_ilıyetinin de bu zayiat üzerine 
~katten düımesini kabul etmek .... . 
-.p eyle r . 

l» A.lrnanyada tayyare imalatı, 
el ıdayetteki hmnı belki bir müd-
1\ tt daha muhafaza eder. Çünkü 
b-!ll'ı«.ıların hasımlarına ka.rfı en 
/Yük kuvvetlerini ve faikiyetle
•rıi, her hususta daha evvel dav-

SOMALİDE 
HARP 

ŞİDDETLİ 

zu~uııcln lıuluıınn Yunııııi t nın lııı Ankaro, 18 CTelcfonla) - Dahılıye /~al.le i t~sisı hakkındaki bu kanun pro. 
tddıfl' mııvııfaknt ı;ttli;i zanı edıl- \ek letı, memleketin en bUyuk dert - ıe ne gore, .şehır \e kosnbalarm ımar 
mC'ktuliı·. ı 1 rınden b rı ı ol ıı 'C' bılha a Ankııra 1 pl~ıılarındu ll<'llZ e\ ler mahalle l o a-

AL ııa 18 <AA) - Gıritlc Yuı nıs- bı Ad:ın bı ,.chırlc>ıımlzde ııufus rak go terilen kı ımlarda bınalı \C bı-
t.ın aı a· .nd:ı m.ıntazam c>r ı lcr • p - bırıkme ını tal dıt ede ı nıe!lken buh- na ız ycrlcrı Bcledıyelcr, i timi.ık kıı
mo:ıkt ol n bir vapur milliveli ,.., ı.uı r.:ıı ının ıı .. ıı, ı~ın muhım bir kamm nunuııda .)azılı usuller dnirc ınde i -
bır tayy 11 c t<ıı ııfırıcl.:ın bombarC1ım n pro e i hazır! ı ıştır lımlak ctrnegc sallıhiyctll olacnklardır. 

ttıgı nınnedilmcktedir h r vaı .. nd. • bır .> va ahlbı yapmak rıı da ıhhl, 1.ıedıi, ı~tlmai ve> fenni cı· 
cdılmıştır Bombaların ı;:l"ml)e ı abe~ i Kazıı•ıcı <17- el 1 ol mu tah ıl olan Yenıden t nzlm olunacak ımar plfınla-

B" k f ·ı-h 1 ıo csa lı IJ,ı ayeyı hedef tutıın pro- ht>tler ııozc>tılc ek bu mahallclcrın e-
ingiliz]er Kapuzzo ır aç sını 51 a a tına 1 '" ka'lunun ıhtl\a ttı~ı tnikiımlcri'l bir 'e ka a'baların nere ndc te ıs l'Ciı-ı 

k 1 
çağrıldı ycı ıne t t rllmt nd Bclediyelerimizı leccgi ostcı ileccktır. 

8 eaİDİ tekrar zapta Atına 18 ~A.A l Bir lalim dc~·rC'- al.ıhlyctlı . kılı aktı a,>ni zamanda B 1 mahııllc,>I ihtha etmcdigl halde> l Yeni kanunla en büy ük dertl~rden biri olan ev darlı#ındarı 

kuı tulacak olan Ankaradan bir manzara : Barajclan bir 
görünüş 

muvaffak oldular ıne ıştırak elmC'k \C maneHala d ı Bel«llyelcrı dl malı bııkımdıın farla vucudc gelırilrnlş olan imar p1unlıırın-
. bulunmak uzPre bııkac; ~ını[ ıht \at n l ııutıetc ukmıy ccık e 3 ları muhleliı da bu ınahalleyı tesıs ıtin yapıla{':ık 1 

J 1
1
lalyndn bıı m.ı lı.ı • 1 ( \ A ) bıt vı efr,ıdı ı Eyllıldc> s ı lJh rıltı

1

11,1 cı . bull rımakladır dei\ışiklık .ılfılıiyctll dairelerce le bit\ 
ta yarı oıdulıııı un 1 111 ~.:ııaıg.ıhı- \et edıleccktır 1 Belediyelere veri- ve icra Vekılleri Heyctı kurıırılC' ıl.mul .=:=::=::=::========;;:=:=:::=:::=:::=:=:==::=:==:=:=::==::;= 
nı~ 70 nunını nlı tı lı ... t. 1 Atın . 18 1 AA) _ n N n ııj.ın ı • -:---- cdık<.ektiı 

l ngılı:>. SunınlısııırJ \dadtlh mııı - bıtdırıyor lecek salahtyetler : l Bclcdıye ucuz evler mahalle t tcşkıl V.. d D •• k •• R 
(Devam ı sayfa 3. sutun 2 de) ( Devamı sayfa 3, sütun 6 da) 1 S lı r ,e kıı!:ııbabrda uc 7 ,..~lcr ma- ( D e aıııı sal&tfc 8 s ıtım 3 <le) ın sor u u uman ya 

- ............................... , ........ .... .. . ......................... ,.,, .... , ... ............ .......... , , • .,M ..... u ........................... u.ııuııı ııııııMtHtH ll U.....Ufl ı.ttlftllftMll••• • • ..... ----u•uıt ı ı&MMllllltl ll llfHl tl l lllffl lflllll tUll ltftHttt 

sulh .için Dobrucayı • 

iz mir fuarı 
merasimle 

yarın 

açılıyor 
Ticaret 

•• uzere 

AMERİKA 
Almanya ya 
Bir muhtıra 
VERDİ 

( Y .ızısı 2 incide ) 

Büyük 
Müsabakamız 

çalışıyor 1 terkediyor 
Bııkn·", 1 (A. \.. ı Hnvns lı -

Herlln, 18 (A.A.) - Ueuter: 
Alnınıı başkumundımlığından 

dııildiguıc nnznuın Jngıltl'ı <'nin 
surı ttc nblukıı altma nlmnm ı dc ı • 
h:ıl meı·'i.} rtc glı ccekt.11. l fa kunıaıı
a 1 l .ı lıcyaııutınd bundun sonı n 
fngilir. sularına gırced. bitaraf gc
ınilcdıı ımhn rdi!rııck tehhke ine' 
1.ıaruz hulunduklnrı, bütlin mıntnka-

1 
nın mnynlerle dolu olduğu ve tayyıı
rdcl'iıı her grnıiye hücum cdccc>ği 
iliı\'C ulilıncktedir. 

1 <lirh-oı : 
i~'ı habt r nlun bıı n.cmbadan 

ı eııildiglııc J:t.ıı"C lJ !, caı ın terk ' 
nuru mub.ıdcl i h kkıııdııki llul • 
Rumen nnlnşını1>1 ı ı ~ni ın in 
dilecegı tahmin :dil uttl'dı 

Soba 18 (AA ı Ru n) ll r 
c1Jie Ne nrctl Hu.;; ı ı K 1 M r 

'Sof) :ıyn g lerck 1 tı Hlt r Bul r 
ın:ıhfıllrrllc tc'lıl 1 gPrm tır. Dob ı 
mc lesinin ştmctı karı bı atha' a ı.r 

1 m ı beklenmrktçdır -
Sofra, 18 (A A ı B 

l mahfıllcr ııdc Bulg:ır - numen t> ~ 
meleri hakkında nıkbinlık izhar edıl -
mekl.cdlr Bu g<iriışmelerde, Bulgarı 
tanııı C$kİ Romn Scfıri Pomeııof da b 
hır acaktır. 
Rwn:ınya tarııfmdan yapılım da\ t 

h:ıkkındn mütalea yuruten yarı re mı 
1 Dınc ~ gazele•i bu dn\ etin bi.ıtun Bal-

İngiltere ablukaya karşı hazır 
l.oııdrn, 18 (A.A.) - Alınıın ıııo· 

ııagnndnsının aylanl:ınbc>ri yapnınk-ı 
tn olduğu tehditlcriıı 1 esmen tekra-
1 ındn lmşkacn scbc>pler nranıak Hl -
zııngdıncktcdir. Bu sebep clı,; nncak 
Almnnynnııı nblu:-adnn lıııhsı•<IN·ek 
İııgllt,•ıenln ıınzan dikkatini i liliı 
ili ojeler inden n~,rnınk i temc>si ola
bihı-. IHiyük Brltnııyn ııwzkiır pı o
Jcyi kaı·şılaınnl:"tl tamrırn<'ıı ıını:ıılı• 
bulunmaktadır. 

., 1 (Devam ı sayfa S, süt un 2 de) 

r;..; 1 

1 Alman benzin fabrikaları 
bombalandı 

Diık ııe Dü~es Dıt V inc.sor 

Massau 18 r A A ı - Bahaııas ada
l:ırı Vah \C Ba,kumnnd:ını Duk du 
Wındsor ve re!ı~.ı:ısı Duşes do Wldsor 
1.ıugun J\1,ıss:ıusa ,fısıl olmuşlar 'c halk 

Lıııııll'a, lX (A.A.) - Hava Xe- tarafından c>oşkun tezahur:ıtln karı -
zııı l'tİııe mensup btihbarnt eı vi ·le· l:ınmışl;ırdır. A keri unıforma gı~rr ış 
riııın lıll<li ı·lliğine ıınzaı·an hava nı[ı- olun Duk refıka ılc bırlıkte and l<; -
d:ıfaa toplarıııın pek şidd,c>tli ntc,,Je• mek uzeı c Mcb'u~lar l\Icclmnc gıtmlş-

• ı-; • l" • ' lcrclır. Duk do W ınd or bır hoşamed 

JAPONYA 
SİAM'DAN 

ÜS İSTEDİ 
Talepler arasında 
demiryollarından 
istifade ve askeri 

teşriki mesai 
de var ı ıııe ı a~men, lngı ız tnyy~rclcrı dun nutkıın:ı cevııp ,ererek şunları soyk 

akşnm yııpnıı~ olduklnı·ı bıı· akın e~- mışLı 
nıısında, J.eunn Scntl'lik benzin falı- Mı.I t. mıllctlcr ıııtıbak et_ Chııng - Kin.., 1 • </\ AJ 
rlk ısının tizc>r!ııe yüılt ıcc bonıl .. ı al- • u ıasam:ı aJan ı blldıri~or 

Rcuter 

m~ın mıı k 1 olnn .~cı altlc kaı "tln - çı k ki d ı 1 mıy:ı lllll\ af fak o:mu,laı dıı·. Tasfı- " d 1 • " ıı .,yn:ı ar n ın ı n ıı ma um -
'\Chnııcn!ıı en mlilıim kı nıınııı irnti- tırmaktadır. Du me elelerııı halli u;ın ta nazaran Japonya, Chaıland - s.nrr 
dat c•tmekic ıılchı rıı 2000 ıııetı elık tıılışac:ığız. htikunıetiııdrn 4 1 ıut. '('bede lıulıın 
hir mes:ıfe üzc>ılndc> yangın zuhur And içme mer:ı ımlııdcn sonra Dilk mu tur: 

1 F b · - · ~ k r l - Thaılnnd d:ıh lindc a kert hı\ 
etmişt r. • :ı rıknnııı uzcı·ııhıen e ı \ e Düşes. ,·lllıyel kona"'ına "İlmi eler 

6 ., " ve deniz u lcrı tc is etmek hakkı 
ılumaıı stitunlnı 1 çıkııııştır. 'e halkın tezahuratıııa cevap 'ermek 2 - Demıryolıarıııdan lstıfadc etme 

( /Jemmı salıif c 3. 8 "itıııı $ <le) uzerc birkilı;- defa balkonda gorunmüş-. mus.:ıadc 1. 

lerdır. ( Dov11m ı sayfa 3, ıutun 4 de) 

··································································· ················································································ 
Tayyare modelcilik müsabakaları 

muvaffakıyetle dün yapıldı 

.... 
"lnıp tertibatlarını tam almaları 
"

1
' il 1 ek d" B • ·ı · , • • ey em te ır. una, ıstı a 

·?'1 d ikleri memleketlerde ele ge
,:'tdikleri malzemeyle fabrikalar 
,ıa ila ve olunursa, Almanyanın 
~>'Yare imalinde, dediğimİ7-.., gibi, 
t ı~ .lllüddet d a h a sıkıntı çekmiye
~&ı talimin olunabilir. Fakat 
~ >'Yareci yeti~tirmek, sıra h a lin
~ e tayyare im a l e tmekten daha tik güç bir iJtir. Almanlarınsa, 
k Lehistan h arbindenberi, yani 
,~ scnedenberi gerek L eh cephe
\. de, gerek N orveç ceph esinde 

Vaşington, 18 CA.A) - Multeci nnk
lecleıı Amcrican Lcgion gemisinin em
nlyctı hıtkkında mes'ulıyet kabul cde
miycccğine dnir Almanya tarafından 

'erilen rcd ccvnbı Amerika hükürne· 
tınln cumartesi gecesi bır muhtıra ver
mesine vesile teşkil etmişt ir, 

Bugün Başladı 

~ e son zam anlarda d a Holand a , 
rı:1ırika ve Fransa cephelerinde 

1 

~ k çok tayyareci zayi e ttikleri 
t}l tıh~kkaktır. Bugüne ka d a r dur-
l'i ~an devam etmiş olan b u za
'teil.~t:., timdi de İngiliz adaları ü
tıl tındc h ergün verdikleri idd ia 
~ t.ınan zayiat d a katıldığı t akdir-

e A.lmanlann b u isin so n unu 
{Devamı sayfa 3, ıütun 5 te) 

r:ı. -- ııtt ;.:aJc 
\·r• i j 

Bu beyannamesinde Amerika hukfı. 
( Devıımı sayfa 3, ıiltun 7 de) 

r Dünkü l i 
at yarışları ' 

A:~:ri::~_ !ı 

3 •• •• uncu sahifede 
Zengin Hediyeler: 

Lütfen listeyi okuyunuz : 

ı Blsıkll't, 1 Folograf makinesi, 8 Ellıisclık kadın kumaşı, 5 J{ol sa. 
:ıti, 5 Kol düğmesi, 5 Gömlek, 2 Kadın çnntası, 2 Kadın şapkası, 2 ı-:r. 
kek şapkası, 3 El'kck. kundumsı, 3 Kadın iskarpini, 20 Erkek çornb?, 
10 Kadın çorabı, 20 }pekli mendil, 10 Kırnvat, 30 Tu,•nlet snbunu, !'ı 
Tırnş takımı, 30 Kc lonya, 8 Paıa çantıısı, r; !{emer, o Dolma kalen\ 
100 Kita1>. 

================= 
tep)er spor ,· AYRICA : 20 k a riimize şehrimizin e n g ü zel < ıo ) 

1

1 

sinemasından hangisini dile r se, seçeceği dört film için 

b 1 
ikişer kişilik hususi koltuk davetiyesi. 

8 yramı (Anadolu karile rimiz bu m ü k a fab kazanırlarsa yerlerine 

Oçüııcü •ahifemi:zde .. ı münasip başka hediye verilecektir.) 
J z=z'° >MW>N mı;;;iiiiiiiiiii;iiiiiiiiiii;iiiiiiiiiii;iiiiiiiiiii;iiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii .... iiiiiimiiiiiiiiiiii-- İftirak eden ölretmenlerdett bir pup t 'i azısı 2 incide) 



ve munevver mese esı 

Tahir Nadi İZMIRDE 
Yarın fuan açacak 
olaıı Nazmi Topçuoğlu 
beyanatta bulundu 

ÖN0M0ZDEKI SENE iÇiN: 

1-Tertip heyetinden intizam 
2-Hakemlerden deparlarda 

Iaübalilik göstermemeleri
ni ·bekleriz 

İHTİFALİ 
~airln mezan11da bu
gün ihtifal merasimi 

yapılacak 

Asker ailelerine 
Yardım 

neler söylüyor? Ticaret Vekili ~azmi Topçuoğlu 
dün sabah saat 11 de İzmir vapurile 
izmire hareket etmi,Ur. 

Şair Tevfik Fikretin ölümünün 
25 inci yıldönümü müna5ebetile genç
lik ve Hıılkcvleri buyük ihtüal prog
ramları h:izırlamışlardır. Eyüp Hal
kevi g<.>11çleri Eyiipte saat 15 de bü
yük şairin ınezan başında, hazırla
nan programa göre nutuklar söyllye
rek, şiirleri okuyacak ve şairin e. 
df'bi ve i~timai hüviyetini izah ede
cekleı·dir. Eminönü lialkevi ve di
ğer Ilalkevlerlnde de bugün ve bu 
gC>ce toplantılar yapılncak, büyük 
şail'ln hatırası taziz edllecdrtir. 

A skerlik vatani vazifelerin en 
mukaddesidir. Aılcerlik vazifesini 
yapmak için vatanm daYetİne i · 
cabet ed~ bir vatandaı, tahai 
bir vazifeyi değil, milli bir nzi
feyi yapar ve bu milli vazifeyi 
yapmak için her fedakirl.ıiı göze 
alır. "Kendisine saldıran düşmanlarını 

sırf ruhundaki asalet ve şecaatla 
zirüzeber eden bu millet, yani 
Türk köylüsü değil mi? 

Vekil İzmir Eııternn11yonal fuarı
nı bir nutukla açacak ve İzmiı·dc fi
yat mürakabe işlcrile meşgul ola -
cak, ihtikar mevzuu üıerinde alaka
darlardan izahat a!acaktıı·. 

İzmir vapurilu Toprak ,\fahsulleri 
Ofisi Müdürü Nul'i Orun, 1hra~t 
Birliklednc mensup kimseler, tacir
ler ve diğer alitkadaıfor da hmirel 
gitmişlerdir. 

Aıker, miJJi bir vazife İçin iti· 
ni gücünü, ailesini bırakıp koıtu· 
iu için asker aileleri içinde kendi 
vesaiti]e maİ§etini idame edemi
yecek vaziyette olanlann maişe
tini temin etmek de milli bir va· 
zifedir. Ve bu milli vazifenin de, 
en ameli, en süratl i ve en §erefli 
ıckildc ifası lazımdır. 

Yaban davasında, llmrünü tilrkçe o
kutmak, Tı.lrk ooeblyatına kari yetiş • 
Urmekle v., bu arad;ı memleketi kanş 
karış s;czmckle geçırmiş olan üstad 
T hlr Nadl'yı Ihımıl edemezdim. 

Onu, Beyazıltaki ç.n:ır dabinde, artık 
dı kadar me hur o~m· ş nargilcsile 

b başa buldum Her zamankı mükrim, 
ı..afırp • r halıle karşısındaki san-

d 1 eyı tcrd: 
ş Buyur bakalım şoyle • Ncreler-

orunmı:yorsun nrtık? 
H b r fena ustadım •• 
Hayır ola? .. Şu, Davut Hoca me
mı" 

Ne n na ebet hocam sizi de ce
.J h Ue d n alıyan bırı var da • 
1 • K m ı, marpucundan .ı:cn ş bir ne· 
8 çeker k nargilenin gobc ındek 

t yı keyifiı keyıfll scyrettı, yıne 
1 b dondu: 

Yalan da ol a hoşuma gitlı lııınL 
~- Hele bır daha söyle b:ıkayım? 
..., D:ıvayı ani ttım. 

Glildil. Duşundu Durgunlasu ve 
ders takrir eder gıbı konuştu 

CehaleU üçe taksım ederler evlut 
~\ ıt, m\ırekkep, mukaab· Bılmez, bil-

mcdığmi bil r. bu b:ı ıttir. 
D lmcz, lıilmed ğlnı bilmez. bu mü

rekkeptir. 
Bılmcz. bilmedığıni bılmez. \ e kcn· 

1 dinı al!Ame :Carzcderek muhitmde bu
:r.. lunanları echell men!ilard sayıır. Bu 
b da cehli mükAab'dır. 
n On ııekız mılyanluk bir kUUenin al
y nına cehalet damgasını ba mak, cehli 
b mukaab denen ncsnenln ta kendisidir 

ışte . Anladın mı şimdi? 
hl ÜstGd co.,qnuJtu: 

- Ne diyorsun a Kandemir? .. Zly:ı 
Paşanın, Namık Kemalin eserlerini an

b 1 lıyan bir millet, Yakup Kadrinin e • 
serıni anhyamasın ... Ne diyorsun Al

b lahı seve.nen? Böyle söz mü olur? Ben, 
• aramızda Yalrup Kadrinin herhangı 

sc bir eserml anlıyamıyacak fl?rd ftferide 
ye tasavvur edemiyorum. Mesell Nurbıı
Q ~ ba'sını Sirkecideki kundura boyncıla
h 

1 
rı, Unk:ıpanmdaki hamallar bile anlar! 

, Yoook- inanmıyorum bm bu laflara! 
rr Yakup Kadri böyle de.memiştir 
u muilaka ... Olsa olsa pka etmiştir am
b< ma, bu şaka da pek hoş değil zira. 

;yarın herhangi bir delikanlı, yazacağı 
herhangi abuk s:ıbult, vezni, kafiyesi 
bozuk. ın!nnsı mefkut sözüm ona şU • 
re, .olmamış, bir şeye benzemem~ .. • 
ciıyeceklere, kalkıp da ayni şekilde 
mukabele eder: ·Bu memlekette z.alen 
kultur noksanlığı \'&rctır, inanmazsa· 
nız. Yakup Kadriye gidin!. derse 

ç ne yııpııcağız.' 
0 J Bak şimdi aklıma ne geldi: Otuz iki 
h 1 ne evvel Scl!ınlkte edebiyat mualli
k • mı)ken • billhnre Maarıf Nazın o· 
lı , lan • Maarif Mudi,ıru Şukru sınıfa gir-
1 ı dı. ·Hocnm. tahtaya bir şey yazdır da 

tatbt.kat yaptıralım• dedı. Ben de he· 
B n en şu kıtnyı söyledim: 
n 
m 

Kıymetin takdır olunmazsa taaçcup 
eyleme 

herkesteki çeımi bniret bir 1 Muhtelıf, 
değıl . 

h · Eyle sen bir safhai 6yineye atfı na.zar 
hı Goz o glSz, mir'at o mir'at, fcklCi sul'et 
E/ bir değıl 

b Maarif Mudüru ŞükrG, şoyle bır et-
r .. ı rarıoa bakındı, sonra sınıftan çıktı, 
cı ~ sıtü. 
hı Bır kimsenın. hele bır mılletin kıy. 

etmi takdır edemıyenlere kin tutul
Bo maz, acınır. Biz.im aldı~ımtz. terbiye 
a böyle der, biz. böyle bllirlz. 
kl 

. . 
ter •••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••• 
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Yabancı 

memleketlerdeki 

tebaamız 

ıııll KONUŞAN: l 
~ 

1'ahir Nadi 

- Ya Turk köyJUsilııü menti ruh ta· 
şır bir halde gosterişlne ne dersiniz 
hocam? 

Mnrpucunu ılnlrli bir hareketle ma
sanın üzerine bırakarak: 

- Dilimin ucuna &:eldi amma, ya • 
zarsın, demiyeccğım. Arı! olan anlar. 
Turk köylüsü bızim gozumüzün nuru, 
canımız. ciğerımizdir. Ona dil uzata
nın ... Ha, bak. yine nlt tarafını deml
yeceğlm, anin! 

Ben Basrndan Scıanlğe kadar Türk 
vilayet, sancak, kaza, nahtye ve köy· 
!erini .}eg;.m yegim gezınış bir adamım. 
Turk koylusu denen cevheri y:ıkından 
bıllrım. 

Yakup Kadrınin damdan duşer 
gibi bütün koylülerlmizi töhmetlendir
meğe kalkması bılllşek ve şuphe hepi
mize bir hakaret sayılır. Bunu Yakup 
Kadrinin Cılcmşumul malumatına ... 
Oıkkat et. tekrar ediyorum. lılemşumul 
m<ılOmatına nasıl sığdırabıliriz? 

Hak dınle: Afyonkarahısar cephesin
de bır koylu ıı!nenın Oç oğlu da şehit 
olmUJtıl. Bu haberi nl:ın nınenln ilk 
sozu csı.itüm hellıl olsun yavrucukları
m:ı. ben onları bugün için ye~rmiş
tim. Ne mutlu üç şehit anası olana!. 
-fır, 

Ya çıımurlarıı bata çıka, yağmur, 
kar altında cepheye sırtlarında cepha
ne taşıyan gellnlık kızlar, ya kağnısın
dakı mermiler ıslanmasın diye kun • 
!:laktaki yavrusunun bııttanlye pa?'çası
nı çekıp mermılere orten analar_ han
gi bırlnı saymalı? 
Sağır Sultanın bfle işittıtı. korün 

bıle gördüğü bır hakık:ıt vıır: Türk 
koylusü, hele vat:ınpenıerlik. hamiyet, 
gayret, ccsar~t ve fl?dakfirlık nokta! 
nıızarından duny:ıd:ı ~ı bulunmaz bır 
hazine. bir cevher, bir ı'ılemdir. 

Tnnhe bak, son s:ıhıfl?lere gel, ku • 
vayl berriye VI? bahriye ve havaiye · 
den tecrit edılmış bır mıllet, dört bır 
tarafından kelbl nkur gibi saldının 
dışinden tırnağına kndnr c lıh:ıi mutc
nevvınyla mücehhez duşmanlarını sırf 
ruhundakı asıılet ve şecaatla z.lrüzebcr 
ve tarumar etmiştır Bu mıllet hangi 
mJlletlır? Türk mıllctı, yani T11rk koy
lusü defıl mıdır? 

Ostad Tahır Nndı bir llıhza sustu, 
sonra :ıcı acı gülümsedi: 

- İltıhi Yakup Kadri. Yaban'ı yaz
masaydın da, hep bızlm blldığimlz. sev
dığımlz Yakup Kadri kalsaydın kıya. 
met mı kopardı s:ınkı? .. ................................................ 
Şehir tiyatrosu 
Mahmud Yeaarinia ' 

İzmir fuarının açılma merasimin
de Yugoslnvynnın Ankara sefiri de 
hazır bulunncnkbr. ' 

Ticaret Vekili, hareketinden evvel 
gazetecllere şun lan öylcnılştir : 

- İzmir fuarını açtıktan aonra 
tekrar İstanbula duneccğlm. 

Dış ticaretimizin bugijnün zaru • 
T<.'tleı ine uyıırak inkışafını temin i -
çin yeniden teşebbüsler yapmakta • 
yız. hak ve diğer ~ıırk memleketle
rinde yapılan tetkikler iyi neticeler 
vcrmi~th. Irak Devlet Drmiryolln
nnın bir murnhlıasını bus.,-ünlcrdt> 
Anknrada bekliyoı u::. Suı lyc demir
yollan murahhası Ja Anknrııyn ge
lecek. üçüzlü bir nıuşterck tıırife ha
zırlanacaktır. 

Rumenlerle ticaret 

müzakereleri 

Rumenleri<.> miıznkereler Anknrada 
devam et.mckledır. Mcvzuumuz kar
şılıklı mübııdelelerın çoğaltılmnsıdır. 
Rumenler hız.den daha çok pamuk 
istiyorlar. Satılacak n.iktar müzake
rPlerden sonra belli olacaktlr. Pa -
muğn nıukabıl Rumımyadan petrol 
\"C muştakkatı alacağız. 

Balkanlarla ticaretimiz 
Balkanlarla ticare;timiz inkişaf ct

mf"ktedir. Bi7.e yaıulmış olan birçok 
teklifleri tetkik ediyoruz. Balkan 
memlcketlerile rlevııın etmekle olnn 
ticaret mukavelelerini bugünün icap
larına uygun bir şeklide mütalea e
de<-eğl:ı:. 

Sovyetler ve ~imnl memlekeUerlle 
ticaretimiz. normal şekilde devam et
mektedir. 

Fuara iştirak edecek 
ecnebiler 

İzmir Enternasyonal fuarında Al· 
man paviyonunda mfimeı illik ede -
cek ohm blı· Almau ve fuarın açıl
ma merasiminde bulunacak iki Yu
nan taciri dünkü ekspresle şehrimi-
7.e gelmişlerdir. 

Yunan ve Alman mümessilleri 

İzmir, 18 (A.A.) - Yunanistıının 
fuardaki mümessililc .A!mnn mümes
sili şehrimfae gelmişler ve pavlyon
larını tanzime bnşlnmıflardır. 

Odun ihtikô.
·T ına karşı 

tedbirler 
Belediyenin hazırladığı 
rapor Fiyat Mürakabe 
Kom·ayonuna verildi 

>Jahtll müıt.reke İftirrılt edenler heyecanla yarı11arı 
tokibediyorlar 

Model uçak 
müsabakası 

yapıldı 

Askerlik ne kadar mukaddes 
bir vazifeyse, asker ailelerini ya
şatmak ve ihtiyacın pençesinden 
masun tutmak da ayni derecede 
mukaddes bir vatan vazifesi sa -
yılabilir. 

Bu yüzden, asker ailelerini ya
Dün Zincirlikuyada şatmak için tedbir almak ve bu 

tedbirlerin tatbiki mahiyetine 
yapılan müsabakalar dikkat etmek, yani yardımın as-

çok güzel oldu ker ailelerine kolaylıkla yetişme-
Dun sa!Jah saat 10,30 da Zincirli- sini ve kolaylıkla yetiştiği dere

ku) uda model uçak müsabakası ya- cede haysiyet ve izzetinefsi uzak
pılmıştır. Davctlılc:r ve gazeteciler tan, yakından rencide etmiyecek 
Gnlata aıay lısc ı oniinden kalkan bir tarzda yapılmasını temin el -
hu usi otobu !erle mfi<ıabaka snhnsı-, mck icap eder • 
na b"ltmi)C'ıdlr. Jln\·acılık Daire i Hükümctin bu yolda bir ka • 
~mum Müduru Yuıha.r. O:ıman Nu- nun layihası hazırlamasını ve bu 

Yarış ve lıllah Encumeni tarafın-ı dunyanın her yerinde ga~et ağır co- ı ı, kı a bır nutuk soylıyerek hava- 1• ih M'll t M l' . k t 
dan tertip cdılcn nt koşularının ul- zalar ~el'ilıı-. lli~ıle de buna Jiıyık ol- cılıi:"ln aldı~ı ehemmiyeti tebarüz. et- ay • a!ı 1 e • ec ısıne se.v e • 
tıncı ve sonuncusu dün, havanın se- duğu çok buyük ch<:mmiyetin \'crillp tiı mış ve Türk grı:~·lc:ıinin goster- mesını en derın memnunryetle 
rlnllğino rağmen, !'in~ ol~ukça ka- verilml?dlğinl bilmiyoruz. Fııkut her <liği mU\nffakiyctleri takdirle un- karşıladık. 
!abalık bir st1'1rcı kuUesı l'lnundc halde ehemmiyet verllmek liızım. mıştıı. Nutku mutcııkip müsabakaya Hük\unet, bu ıwetle vatan da
yapıldı. . . Aı-asırn ynptığımız bu nevi tenkit- muhtdif viliiyeUerden gelen 45 re- vetine icabet eden her Türkün, 

Altı haftadanbcrı lcl"a cdıll'n bu at )erde hiçbir tesir aitııırln knlnıaııınk, sim ve iş ögrctmeni iştırnk etmiştir. vatan vazifesini ifa ettiği sırada 
koşularında gördfığiinıüz birtok ek- gaı:etem?-zln en büyük şiarından lıi- Bu ol;'Tetıncııler muhtelif tipte _ 180 arkada kalan çoluk çocuğunun 
siklik ve hataları ınemlckctimıze ı·iıliı· Binu<'naleviı aliıkadarların model uçak hazıı lanıı~lıırdıı·. :\lusa • k dd t ' l l l 

1 - b J • • ' baka nC'li, ~· ı ht ·1·1 t' <l 1 mu a era ı e meşgu o masına henüz yer cşınege a~ ıynn bu spo· diinyaııın t•n büyük at varışlarilc en ~c.,ııu e mll c 1 ıp ıno e • •. d d' d 
run menfaati namına, tenkit etııt"k kht•· 1 · k ler uzeıiııde birindlik kazananlar ve bu yuz en en ışe uymasına , o u yunş arını uzun zaman va ın- • • b k ak bil" ki h 
istemiyorduk. dan t;ıkip etmiş •I· at merakİısının j şunlaıılır: ımkan ıra mıyac , a s er 

fakat madem ki, artık şehrimizde !>u samimi tenkltl~~inden muğber ol- . Çıı_buk modeliıulı·n Nusret Ka.rac:a, Türk aslr~ri .milli yardım k~ynak
kı koşular nihayete ermiş bulunu • mıyacaklurını ümit etmek isteriz. tıt"arı . ınoriel<lC'rı F.saıl J\ı tık: ~nıkyas larının aılesuıe hemen yetqece • 
yor. bu hataları mevzuu batısetmek- 1 Şimdi gelelim ko'9-.ılnrın teknik ne- nıodı•lımleıı Asım Aı·tun, planol' nıo- ğine emin olarak vazifesini canla 
te hiçbir mahzur göıınllyor ve blla- ticel1?rine: <lelınden Hasna Humbaracı. b l acakhr. Di~ er taraftan 
kls. bunu bir vazife bi11yoruz. s· • • k Hııvnııın fena olma!!ına rağmen a t. a yap g 
Eğer koşulan teıt.ip ve idare e • ırıacı OfU ınüsahakalar heyecan ve alaka ile gerıde l&alan vatanda,Iar da 

deıılcr bu yaz.ımııı okumak zahme. "Handikap,, seyredilmiş, kalabalık bir seyirci kendi uhdelerine lerett~p ~de!' 
tine katlanır ve yaptığımız bu kü- (Üç va~mda halis ka>ı Arap tay. kütle i birincileri ıılkışlamıştlr. vazifeyi anhyarak bu vazıfeyı bır 
çük tenkitler, önümüzdeki sene ya- lar.ımı 11wlısııs) vatan borcu tanıyacaklar ve bu 
pılncak at koşularının biraz d:ıhn İKRA1\IİYE: 190 lira. Mesafe: bahsetmiş olduğı.ımuı fena cDepart> borcu ödemekten derin bir haz 
intizama girmesine hiznıet ederse, 1600 metre. , işte bu koşuda V<'rılmişti. Taylar duyacaklardır. 
kendimizi bahti)·ar eddedl'CC nz. 1 - Işık (N. Xazif) 50 1 fırladığı zaman -daha doğrusu Co- • d L ·ı 

b .. ., _ Scvı"m (A. ı:e~nb"ıı·) "5 k 1 . k Tı.irk milleti İçm e, as11:er aı e-At koşularını ır spor \'e bu ut • ~ " ·ey eıı açı ;göz. olıın iki tayın fırla- k 
1 k sine yardımı vazife tanımıyaca koşuları esnasım a oynanan bah i C:any.an: 205 ·urllş. nıasıııı ın!itC'akip Ve"I ilen cDepnrl> 

müşterekleri • kumıu- değil. sırf ııe- Aııe11k iki tayın iştıı ak ettiği bu üzerine- koşu Javodleı·irıin Vl' bil • bir fert bulunmıyacağma emİnİ2. 
yircilerin h1?yccıını•ıı ıırttıraıı Lir va- y:ırışla favori eılun Savim uı;un hassa Jluıııahalunun 1.11 aşağı ~rn Kanun, yardımı teşkilatlandır
sıta olarak telakki ederken, bunun müdclt!t koşuyu ku2anacak hissini metre kaybclliği ve yaşilc mütenn· makla bu yarduna en verimli ve 
IXiyle olduğunu seyircilere de hisset- verdiyse de «-H'wvnrt> tarafından sip olmryarak taşıdı~ı sıkletin ağır- en tümullü mahiyeti vermekte, 
tiı ım•k lazımdır. At ko~ularına ı;c. çok giiz~I idare ''dıleıı Işık rnki!Jiııi lığı altııııl:ı, lııı nw~afeyi kapatıııak bu da, asker ailelerinin en ıyı 
!enlerin 81rf bahsi wüştl!.Ceklere işti· son nnda çok güzel fulelerle g1Jçtl. için hiiyilk bir C'nl?rji ~arfettiği gö- tartlar dahilinde YJlrdım ıörme-
rak için oraya gcldlkierini, binncna ikinci koıu rüldü. 1-'nkn.t bütün gayretine rağ- !erini ve bu yardımı yadırgama-
leyb i tinihatleri wmın e<lllmesc ıla- ·; men birinclli~i Umncınan alamad:. 
hı, kaz.anmak hırsife, nasıl olsa ko- (l ç 1Jcıt>mdcı yerli vanm kaıı İııgi- l nıacıııın koşusu J)ı?prırda ald,ğı bü- malarını tcnun etmektedir. 
şularn gelip oynıyacnklarını düşlln· liz tuylarınrı mah3 us) yük nvaııtaj kadar güzeldi. Dlnn~'lı· Hükümetin bu kanunu baur • 
mck (eğl?r düşünulüyorsa) gayet 18~~ 1!:'e~;~:E: <170 Ura: M~afc: aleyh Humahatunun tabii şnrtlıır laması, tam minasile isabettir. 
yanlışbr. dahilinde koşuyu :1i7.de yüz kazan- Her Türk vatandqı bu kanu-
Bı. ,. k t kJ ı n • Jer 1 - $chr.az (Pr. Halim) 58 mı• olacıığn asln iddfa edilemez. .Ma-r,o • 11 mer·ı 1 arını • gışe 2 T '" nun icaplarını yerine .. etinnelcle 

öniindeki çirkin v~ kaba mücadele· - asvir l F • l"araosman) 68 amafih bu, hakem iıeyetlnin ihmali- • 
den adeta UksinraıC'gC b:ışlıyarak. Piiısc olmıyanlar: 3 - .Mehlıka 58, ni tahfif ed1?Cek bir keyfiyet değil- derin bir vicdan istirahati duya-
koşulnrn gclmcmeyi terclh ettıklcri· Neriman 58. dir. caktır. 
nl yakinen biliyonız. Ganyan: llO kuru~ B • • k ================ 

Plaseler: 105-2!JO "kuruş. eşııacı OfU ..... ııı11ıı1tuıı11111011111t11ııupnN ___ ........ c 

Tertip lıeyeti, birnı. masraftan ç~ Bu koşunun fa\·orisi olan Şehnaz. 14U:ıun çayır koşu.su,, ~31Sene8VV0f TaSVİrİ8fkar~ 
kinlr ve buna bir çnrc bulamazsa, kcndısine gö~terllen itımada lüyık c • = 
bir müddet soııra, ot koşulıırının ye- olduğunu ı ir defa dahn i~bat ede- (Üç ve daha ııııkm·ı vaşta Halis -"""'"""'-1"""'""'"'"'""""'""""""" 

Belediyenin odun ve odun köm!irü g{ıne seyircileri olarak, gişe önuncle T<'k, çok 1-uhat bir lıirlncilik kaz.andı. kan lngiliı at ve l:ıaTaklanrıa mah- Türkiye ve Bulgariatan 
fiyatla11nııı ıırtışını bildiren ve se- itmek ve itişmekten ze;-vk alan hır :?ılehlika fazla l'nerjl urfetmecll. 8118) 

bc-plcrini izah ~den raporu Piynt kaç Fcrscd ile, taliinden ziynde el O JKHAl\JfYE: 510 lira. l\Jesııfc: 19 Atu•tru 1909 
l\lüı-ukabe Komisyorıunn verilmiştir. ~nbukluğuııa güvenen bir iki ynnke· ÇÜncü koşu 2400 metre. 
Komisyon bu tetkik mevzuunu per- siciden başka kimı.<'~·i bulamaz. . ( l>ort t•c daha ıtııl:an t1ııtıta hulis 
şenıbc günü yapacağı toplantının Duna bir çare bulmıısını kcn~isın· kan Arap ot ııe l ,b.,·uklarına mcı.lı
ruzrıamesine almıştır. Odun !iyatln- den beklediğimiz tlrtlp h<'ycundcn ttnı) 
nnın ı,,rilnde on laruş artması ve ·bugünkü şerait ve inıkiinlar d~hı· İKRA. l lYE: SOO Jirn, Mesafe: 
halkın bu muhim mahrukat ihtly1ı- linde - !nz.la bir int1Uı.m istemek şım- 3000 metre. 
cını pahalıya satın nlması üzerinde dilik imkilıısızdır. l - !omurculı:: (D. Günday) 5G 
duran Belediye iktısad MüdürHif"ü, Buna muk:ıbil, koı;ıılann ta~ı cc- 2 - Ornek (il. Guçlul 54,5 
:Belgr:ıd, İstrunea \"e Alemdağ or- rcynnı üzerinde dogrudan dogruya Pliısc olmıyanlar: 3- Knrakuş 
manlarındnn nakliye vasıtasızlığı mes'ul bulunnnlnrrn, bu işe çok daha 58, Vural 5 , Yük el 58. 
yüzünden şehrin ihüyacını karşılı • fazla ehemmiyet vcnneleri bcklcn•r: Ganyan: 140 kuruş. 
yacıık olan odunları:ı getirilememesi Hakem heyetinin cDepnrt> (~·ıın~ Pliı e1er: 125 - lf.O kuruş. 
üz.erinde de durmuştur. , çıkış) !ara layık olduğu chemmı)·elı Hu uz.un mesafe uzerinde Yuk el, 

) Türkiyl' ile Bulgaristan arasında· ı - Roman • ( Pr. Halim 62,5 k' 
2 _ Dandy (S. Temel) 60 ı münnsebıltn da!r Pnris gazeteci. 
8 _ Yııtai;ran (F. Knraosman) 52 lel'indcn biri tnrnfından vukubulnn 
Plase olmayanlar: 4- Mis 45,5, istiznhn cevnben Hulgar ricali siya-

Komisarj GO, Parista 58,5, Thnls si~ esinden biri Uulgnrlnnn mücn
vil"lcri bulunnn Tıırklcr:le idamei 45~~nyan: ı GO kuruş. hüsnü münaı;ebatn siii olduklarını 

Pliiseler: ıoo. !00. l90 kuruş. ve csnscn sırf :z.lrni bir memleket 
Bu koşu çok güzel oldu. Mis bir olan Bulgal'ist.nn ınahsuliıtının kıs

müddet başta gitti. Bana mukabil mı küllislne müşteri bulumm Tüı·ki
Homans'la Dnndy biribirlerini dik. ye ile haı bctmesindc katiycn blr !ay
kat1e kollıyarak en arkadan gcli • da mevcut olmadığını ve Bulgaris • 
yorlardı. Yarışın yansında Dandy tan ordusunun yaln:z muhafazai hu-

dut ve memalik vazlfesile mükellef 
'llC onu takiben Roımı.ns, eforlıınnı 
snrfcdcrek rakiplerini birer birer _0_1,_1u_I:_·u_n_u_be_y_a_n_c_t_m_i_şt_i_r. ____ _ 

b Yabancı mcnılekcUerJe yaşıyan ne 
~ kadar Turk tôbiiyetindc, yani Tıh"k yeni ve güzel bir eserJ 
dl Vatanda§! insıın var, hiç düşündü- Sahneye konuyor 

Dün ve evvelki gün odunun çekisi pek te vermediklerine birkııç defa· ~ir haylı müdrlet başta, Tomurcukla 
420 kuruş üz.erinden satılmıştır. Per- dır şahit bulunuyoruz. Nitekim d~n Ornı-k ı~e sonda gittiler. Yarışın 
şembe gilnü Komısyon iiuımi kiir de, dördüncü koşu~n. hari7. lıir ş~kıl· tam yarısında, bu iki hayvan hücu
miktarını tesbit ettikten sonra odun de tekerrür etlen bu li"lkaydi sey:ırcı- ına g~tıl<'r. Virajı ı:ı: ~crkl?n arala
ihtikiirına ıncydan \'l'tilmiyeeektir. lerckıı kısmı azanıınııı adcıni ıncnı- rıııda vukubıılan Çllk kıım lıir nıüca-

Bngünkü toplantı nuniyetlerini cC'lbctti. ' dl'leri ıııüteakip Tomurcuk başa ge-

geçmeğe Laş1nclılar. Koşunun bitrnc
ı;;lne 70 metre kala Romansın biııi
ri i Davud ~ok gliıcl biı' hamle ile 
adeta gizlİC'e rakillinc !;okulıırak onu 
gafil avladı ve bir boyun fuı·kla ko
şuyu kaz.andı . .Mücarlelece çok ccs111 
olan Daııdy, dahn enc:rjik bir binici
nin Mareııinde bu koşuyu kaybet • 
mezdi. 

.... ~ .. öü.~ii .. iiü.~ü~~ .. r~~;·t;T ... 
k 1 nuz mü? 
su Bu nıevı:u üzerindeki resmi rak
ktt1 kamlar çok enteresandır. .Mesela 
de 1 dunya yUzünde öyle memleketler 
sc vardır ki, burada Türk tıibiiyctinde 

J ~lanlann sayısı yalnız birdir: Siam 
rıbi... Siamda 'rürk tabiiyetinde 

Ar alnız bir insan yaşıyor. O da ölüı
lClı 1e veya anuvatana gelirse bu Asya 
bil llkesile lıiçbir nüfus alakamız kal
dıı 
ca ınıyacak demek ••• 
lıl 1 TQrk tabiiyetinde olanlann sayısı 
aı mu doldurmıyan memleketler şun
ko c ardır: Hindiçinidc :!, Dıınimarkada 

, çe l, Estonyııda 3, irlandnda 3, Leton
ı ada 4, Maverayl Erdündc 4, Porte-

•• dzde 4, Yenl Zelandada 2 ... 
ı Biraz da en çok tebaamız olan 

1 
nemlekctlerdcn bahsedelim: Bu ara. 
la en başta olan memleket, hiç limit 
•tmediğlniz halde, Arjuntlndir. Ar-

i 
antlnde tam 64.369 Türk vatandaşı 
rardır. Arjantlndcn sonra 45.387 
akkamne Birlqik Amerika ikinci, 

" 16.119 rakkamlle Fr:ınııa ilçüncü ge
, lyor. Sovyet Roıyadn 2fi.S85, Yuna-
• listanda 22.873, Jılısırds 9.284 Tilrk 

Bugün öğlt.d<'n sonra toplanacak 
Şehır tiyatrosunun Tepebaşın<laki olan Fiyat Jı.lürakabe Komisyonunda 

dram ve Bcyoğlunıfaki komedi kısmı m!lddeiumumi haş ınuavıni Sabri do 
bınnlnrında tamirata ve yeni sezon hnzır bulunacaktır. Toplantıda Ko
hazırlıklıırıııa başlarımıııtıı·. Dram mi~yona gt!len şikı\) et ve ihtlkiır lh
kısmının rı:pert:uarına tok tanınmış harlan tetkik edilee<-k, manifatura 
yabanc:ı muharrirlerin eserlerile bir çeşitlerinin fiyntlarını tcsbite devam 
çok yerli tellC piyesler alınmıştır. edilecektir. 
Muharrir Mahmud Ycsarı ve diğer --------------
muharrirlerin piyesleri temsil cdilc-
cektir. Dram kısmının açılış piyesini 
Otcllo t~kil ed1?Cek ''e yerli piyes
lerden Mahmud Yesıırinin Seıııerl 
adlı çok orijinal ve muvaffak piyesi 
de yerli piyeslerin llkfnf teşkil ede
cektir. 

AÇIK MUHABERE : 

B. M. Kmıcıleddin: 
Yazınız neşrcdileccktir. Teşekkür 

ederiz, bu vadide yardımlannızı bek
leriz.. 

BiR FAkiR 
IClllM l-ITKAY~S~ 
Yazan: Saffet Sami EtlM>i Tefrika No. 107 

ebaası yaşamaktadır. , Fakat bumla genç kızın ne kaba • 'gelmeden evvel de ı:enç kız. çocuklara 
Dfinyada Türk tebusınm bulmı • hali vardi? Evin efendisi, çocuklara çok iyi bakmış, kıiJkü çok iyi ıdarc et· 

lu,'11 memleket sayısı 45 ve yek!lnu nezar~t fçlıı kendisini ç:ıiı,rdığı zaman, mlşil. 
la 283.128 dir • Hiç te • reddetmek, gitmemek: elinde mlydi? Fakat Nadide Hanımla km iı;in bu 

va 1c bl kkaın azıınsanmı Kendisini, çocuklarına mürebbiye ola- hakikatleri görüp itiraf etmek m!lm • 
aca r ra ... Bu yekunu gör- rak tutan doktordu aylıfıru \'eren de k!ln değildi. Onlnr bilAkıs, Bchırenin 

f~r. ukten sonra, insanın hatınna bu oydu. Su halde e:ııretmek de onun doktor:la sabah ak$am gczmeslnın hep 
J t!yı-ck mtlyon Türk tebaasını ata- hakkıydı. Bchlrenin yerinde başka bir doktoru baştan çıkarmak maks:ıdından 
• atan.n dah~ yakındım bathyacak mürebbiye olsaydı, başka türlll hare- ileri geldiğine, genç kızın çocuklara 

ha, e gıbl tcdbırlcr alındığını bilmek ket edecek, doktorun emirlerini din. iyi bakmak bahanesile babalarının gon
fıiı 't'li}or. Bu mcvı.uln uğraı,ınuık üzere lcmlyccck değildi ya! lı.inü çalmak siyasetini takip ettiğine 
lıu pılacak bir teşkililt, muhakkak ki Bunlar hep doğruydu. doktorun glis- tıım:ımlle inanmışlardı veyahut öyle 

aydalı olncnk ve bir ihtiyacı katşı· tcrdığı hUsntimuamelcdcn dolayı dıı ı;llrlinüyorlardı. 
yııcaktır. Annvatıından uznl.. olan- Bclılrcnln hiç kab:ıhati yoktu. ÇunkU 1,.te bu yüzden liimdl Behire hem o 

• ı bi • genç ktz, doktorun husus! surette te • kadar sevdiği çocuklardan ayrılmıya, 
r ıçln yurddan gelcce< rw .,e~ v.~n vcccilhünu kazanmak için en ufak bir hem de ;yine yer z, yuı·suz kolmıya 

nın paha b1ı.;ilmez deg rı ~ar- cyrelkeşlıkte bıle bulunmamılitı. Bu. mahkCım oluyordu. u. .. ı ~uki zııvallı kız 

İSTATiSTiKÇİ 
un yaptıklarını tabı! b1r vaz le olarak an c ve baba ının Hfltından, Vccıhl
yapmı tı Nlt kim · doktor Dostancıy:ı nın de bu fellı'kcU r1 mute kıp kcııdı-

Hakem heyetinin hu işe lôyık 0~- çcrl'k rnhat ve giizel blı· biı incıl:k 
<luğu chemmi)·eti vcrmcsı ve ~l?c· kazımdı. 
part> .!arda göstcıuiği Jaııbıılılık- Dördüncü koşu 
den vııı.geçm~t Hlz.ııııılıı·. "K b 

Yazımı7.ın tenkit kısmını lııtıı ın•·· . a a tepe koşusu., 
den evvel biı noktı\\ a daha ışaı l't (iki 11aşnıda 11t:rli hali. kan /ngiliı 
etmek isterız: • tu11l<ırına mo~s) 

At ~ahibinin atıııı, seyırcinın ısc IKRA'.\llYE : 1400 lira, Mesafe: 
ekseriya parasını Jwn<lısine l'nıniy~t 1200 metre. 
etmiş olduğu cCokey> in, ııtınd:ın n- 1 - Uınacı (F. Atlı) 52 

Kombinezonlu 
bahaimütterekler 

Üçlü bahiste Tomur.::uk - Umncı -

................................................ 
• lkind Türk Dil Kurultayı, G 

sC"ııe önce bugün D:ılmababçe sarn -
yıııda toplandı. 

• Fencrhahçe, meşhur Slavya :fut· 
bol takımını on Oç Sl'lle lince bugün 
nıağlıjfl ett 1. 

• tik Lctonya elçisi olarak B. Ko
zillas ltimatnnınesiııi on sene 8nee 
Atatürke bugün vrrdi. 

zamt randımanı alması bir dürüst· 2 - Humahatun (Pr. Halim) 58,5 
lük borcudur ve bunu hiç şüphesiz Pli 41 olmıyan~ar: 3- Subutay 
cCokey> !erimiz de pekilli bilıyor- 5G, Ayfer 60,5 

Romansa oynıyanlar 17 lira; çifte ı•ıHııı•nhnnhoı"''"'"'"""''"'-"ttııM 
bahiste Tomurcuk • limacıya oynı- V • 1 • S h• f, 
yanlar 500 kuruJ: iı.m l'lhlste Ro- 1 r~ 8CIZ8 8rln , er 1 ~~ 

Jar. Bunu !Jllmiycn ve yarışı kazıın· Ganyan· 580 kuruş. 
nıak hesabına uyınııdığı için atından \liseler: 205- 100 kuruş. 
enerji talep etmiyt>ıı cCokey> lere, \azımızın tenkıt J.;ı,ınınıla mevzuu 

ınans • Dandy'ye oynayanlar 300 ku- ı ; __ ""'""""--"-,_,~ 
ı·uş aldılar. S PAHf Baf~GHftın yu!"rufuna 

yemıyen, kesadı yumru• 
fanu demir •antr. 

sini bırakıp kaçmasından ve nıhayet l bahstır Siz bu evde kabil de~il uzun mııkta ısrar ediyordu. Hem onunla ev
koca :ıile konağını da tcı ke mccbu~ mudd~t .0t urama1.sını_z.. ~tukaddcratı- lenmck, Beh!re için biraz d~ m»;zin.in 
olmasından sonra artık hay.atta ebe 11121 r-;IJdıde llanım gıbı zuppe bir ka- hotıral:ırını ıhya etmek değil mıydı? 
diyyen yalnız kalınıyn mahkum bulun- dının ctııdaklarından çıkacak ulr tek V('cihln!n dediği gibi, kendisini onun
duğuna hiikmetmış. çok ycısc düşmilş- s~ze bağlı. bırakamazsınız. demişti. Be- · la. babası ve annesi ni~anlamışlardı ve 
tü . Boyle en meyus olduğu bır ırada hıre şımdı e ki nışanlısına hak veriyor- 1 her ikisi de Vecihiyi sevdiklerini her 
doktorun evine intısap etınış, orada da du. Acaba onun i:ı:divaç tl'kliflrıi rrd- 1 vakit s5ylerlerdi. Ayni zamanda Ve . 
bir muddet barınamıyac:ığını z.nnney • dettıgıne hatıi ını eylern~ti? Nihayet cihi, Dchircnin şehit olan iki karde. 
lcıniş, fakat Maddenin kızıl tı:ıstalığı- Vecihi, ~cndisini şimdi hakikaten can- şine de. boy bos, şekil ve endam. ki. 
n:ı tutulması, genç kızı bu ailcyc ya· dan sevıyor glbı gorünOyordu. Sevme- barlık \ 'e mertlik itibarile çok benzc
kınlaştırmıştı. Ondan sonra kendısl gibi miş olsaydı, o kadar arkasına düşme- mekteydi. Zaten genç kız, delikanlının 
yetim kalmış çoculdarn baka ba~a on- sınde sebep yoktu. Vecihi, istikbali bu evsafından dolayı kendisini ilk gö
larla arasında mulekıı~il 'e dcrın bır parlak, yııkıs.ıklı, ~dıki vezıyeti de rilşte beğenmemiş miydi? Şu halde 
muhabbet husıı~e ı:elmış, bu da Behl- mükemmel _hır gençti. Paris Sefaretin· 1 şimdi kcndislle evlenecek olursa hem 
rede yemden bır aile hııyatı yaşamak de de muhım bir vazife almak üzere . 
arzularını uyandırmıştı. İşte tam böy. bulunuyordu. Bu "lraziyettc bir genç a- bııbasıle annesinin arzularını !~ine 
ıe yaşamaktan tekrar zevk almıya bıış- dam için tstanbulda evlenecek kızdan 1 getirmiş olacak,. hem de istikbal~ı te
ladıgı ve kalbinde, anne ve bab:ısının bol ne vardı? Vecihi kimin kızıııı istese min e;>llycrck bliyle kapı kapı hızmet
vefntlıırındanbcri boş knlmış olan yerı, seve se\'c kcndisme \'ermezlerdi? Bir çi gibi dolaşmaktan, çeşit çeşit İn$1n· 
bu kiıçük çocukların sevglsile doldur- kere bu genç adamın. her kimini<' gö- l...ırın keyfine hizmet etmekten kurtul· 
duğu bir sırı-da tekrar yapayalnız. ka- ! riişsc dl'rhnl kendini heğendirmı'k muş bulunıır:ıktı. Sonra, kimbilir. Ve
lıyor, karşısına tekrar meçhul ve muz- hassası \'ardı. Hali, tavrı kibardı Bir- cihidcn belki bir çocuğu da dünyaya 
lim bir jstikbal çıkmış bulunuyordu. j kaç lisan bilivorctu. Herkeslı! sc\'lyesi. 1 gelir I? artık kimsenin kendisinden a-

Bchire bahçede büyük ceviz ağacı- ne gore gorilşmek marifetine sahipti. yırnmıyac:ığı. daima SC'Veceği ve sevi· 
nın altınoa §imdi artık boş, sahip iz Tanıdıı:ı, bıldığl birçak zengin, kibar lccC' ı bır çocuk sahibi de olmuş bulu
knlmış olan hasır koltuklardan bır ıı \. c alafranga aıleler mevcuttu. Bunla- m.rdu Şıındl bunları düşunürken Be
yn landı ve düşunmeklc d('vam elti. rın ıçındc kc .dı ı g bı alatrarıga t r- hıre kendi kendınC' •acaba ya ıma 
Bırdenbire lıatııııı:ı tckr:ır Vccıhlni b e g rmu , \.C gu.cl bır k z ç. m ol:ın bu nimeti reddetmekle 
on ozlen geld 01?! k nlı • B hl h • k t bı d ılct Ö:>fo , du 1 haUi mı cttı ı? • suıılıni oruyord 
nım, ıyı duşi.inun, istıkb lınız n ı . B 'ı r yı bırııkmıyor, cnu al - {Devamı var) 

TÜRK ATA SÖZÜ 

Bu yumruğu ister hakikt 
yumruk, ister mecazi yum· 
ruk sayınız. Hakikat dej;.rişmez. 
Kendi )-Uml"Uklnrını demir sa
nRnlnr, nasıl imtihıınn çekildik
leri zaman sıfırı alırlarsa, ken
dilerini boşu boşuna beğenenle
rin hepsi de, kendilerine göre 
imtihana girdiler ml, ayni neti
ceyi alırlar. İmtihanda muvaf
fak olmak itin çalışmak, ve da
ima çalııımak lazımdır. Yoksa 
kendi yumruğunu demir sana
rak u~·uklıyanlar, günün birinde 
demirden bir yumrıık yiyerek 
yere yuvarlanırlar. Hayat blldi
sclerl, hnyat nıücndelelcrl, ha· 
ynt imUhanları, hep birer demir 
yumruktur ve demir yumruğa 
ancak <lemir yumrukla muknbc
le cdikbıl!r. nur.darı gafil olnn· 
!ar, mfit madiyrn d mir yumnık· 
lnrı ~ i~crck muglubiyctten mnğ
lulıi\l~te u rarlar. 



- o a 1 G UNUN :::::::::::::::: 1 m 1 e 
(::::::::::: AKISLER!J harp şiddetli 
~va harbinden 
!!!,nan netic! 

Taarruz baıladı mı, 

Baflamadı mı? 

( Bqma.Juıledm dnam) 
(1 inci sahifeden devam) 

takasında kAin Jerato tepesinde düı
manın kavayi külliyL-s1ne kare• giri
şilmiş olan muharebe~ beş gün de

Ceçen Büyük Harpte, 
hô>L-~ • - b --.:1 

(Birinci sahi/eden det•am) tqiliz \'am ~den şidueUi çarpıınıalardan 
sonra kazamlmıştır. Mukavc1net no'k etır.ek üzere temellük ettiği yol, mey
talan şeklinde organize cdilmlf ve dan, Y~il saha, park, karakol, mektep, 
uzun zamandanberı inşa edilmiş 0 • çarsı ve spor_ yerleri için Uızım olan 
lan İngillz müJafaa sistemi, çifte kısıml~rı. t_efrikten ve parselasyon mu
lelörgü ile mücehhezdi ve mağaralar ~elesını itadan sonra arsaların mev
. . . . .. . kı ve şereOerlnc göre yalnız mesken 
ıçınd~ ~ırçok mıtr!'lyoz teııısntı VaJ'- yapılmak üzere taliplerine ı;atıruya me
dı. Bu.tun lıunlar, ıki ~cn~ht.an yapı- zun olacaktır. Satışın umum bedeli. bu 
lan bır manevra 11etıccsınde sukut mahalle sahasının istimllık bedeliyle 
etmi,tir. pl~n ve parseliısyon masrafları yek'Ö

~ -ııımehnın a,. ..... a bulunan ve 
11 defaki harp sıraSlnda muhale

fet safından ayrılmayan Uoyd 
Ceorge, lngilterenin son haftalar 
~nda yine itimat telkin eden 
~ vaziyet aldığını anlatıyor. Bu 

lliınadın mesnedi, tnclliz hava 
~vvetlerinin, Alman akınlarını 
~skürtmekte ve taarruza taarruz 

l ıetirip ıetiremiyecekleri cidden 
Belediyeye ipotekli kalacaktır. Arsa meraklı bir mesele halini almak-
bedt"llerinln kaç taksiUe ödenece!i Be- -
lediye 'Meclisince tesbit ve en büyük tadır. ____ 1 • L-

idare Amirinin tasdikile kafi teklini Alman taarruzu ~esı. illa" 

alacaktır. ııün ıeçtikçe böyle büsbütün me-
F azla talip çıkarsa: rakı mucip safhalar anederken 

diğer taraftan da ttalyan - Yuna'! 
ihtilafı ııibi, hesapta olmıyan ye"!"'ı 
meseleler de zuhur etınektedır. 
Bunun haricinde zaten bir Ru
manya - Bulgaristan ve Ruman
ya - Macaristan meselesile, bir 
de batlıbqma Amerikanın yardı

Gençlerimiz muvaffakıyet 
göstererek takdir edildil~r 

rnukabele elmekte gösterdiği 
ilıuYaffalnyettir. Bu itimat, hem 

~~hili, hem harici bir mabiyette-
ıt. Dahilde, İngiliz milletinin Al
~n tazyikine mukavemet cdece
tlne ve bu tazyiki bertaraf ede -

~ek. rnuvaffak olacağına dair bes-
1~dıği inanç kat kat ,kuvvetlenmiş 
it. Yani Almany , İngiliz milleti 
~~~rında, yenilmez bir Almanya 
egıldir. Bilakis, yenilir bir Al

ll'ıanyadır. 

Blrçok esliha, her ncviılen harp nunu tecavüz eclemiyecektir. Beledi· 
malzemesi, iaşe ınevaddı ve bfr ta- yeler, bu mahallede yapılacak aydın· 
kım esirler elde edilmiştir. lık, kaldırım ve su tcsis.ıtı gibi umu

llarp sahasında llodczya ve Hin- mi vaı.ifesl dahilinde bulunan islerin 
dlstan tııbudıırııın mensup }'ÜZlerce mucip olduğu masrafları arsa satı:s be-
mnktul bulunmuştur. deline ithal edemiyeceklcrcür 

İtalyan tayyarclerı doğrudan 'doğ- Taliplerden iste-
ruya yaptığı harekat ıle düşman -
mevzilerini bomlıardıman etmek, nen taahhütler : 
n1ilrnlyöz ateşine tutmak ve düşma- --
nın Bcrb rn lımanındıı demirlemiş SalfıhiyeUi dslreler tarnfında'l en u
harp ve ticaret 1 en•ileı ini bom bar- cuz şeraıtine göre tanzim olunup Bele

diyelerce kendılerinc verılecck ev t P· 
dım~n. etmek suretılc hnı·bc i~thı:ık lcrıne uygun olarak tal plerln acak-
ctmış:ı~. . lnrı arsalar üzerinde mc k nlerını yap

İn?Jl.l:Zler, Assalı Uıyyare kampını ınayı uıahhut ctmelcri &art olacnktır 
ve JıdJıgayı bombardıman etmişlerse Ucuz evler mahallelerinde ar a al
de hiçbir netice cidc edem mişlerclir. rnıya ve mesken inşasına Uılip oluc. k-

Hariçtc de hasıl olan tesir bu- Bizi Ilerbcrnyn gotiiıcct!k olıın ı:ırın mur:ıc:ıat tarihındeki safı dırı 
11~rı tıplnsıdır. Bir aralık hariçte manevra, duşınan kıta:ıtınııı, peşin· kırk lırayı tccm uz cdemıyC'Ccktir fn. 
lıiiltüm süren kanaat Alman za- d' lıizim kıtnntıınız okluğu halde, şa olurı:ıcak mcskenlı:>r tercih ıı kfırglr 

f' 
• . çekilmekle hullındı.t•u ikınci mtıstah· olacak. zaruret gorulcn ycı !erde ker-

tını .. .. il b. k •· ı • . . n, onune geçı mez ır at ı- kem hattııı zrıptınn doğru ilerlt•mek-ı pıç- ınşaata '<C dahılı rıh.ap ak ma 
>'et kesbetmiş olduğuydu. Yıldı- tcclir. ınusaadc cdılebilecektır. 
tıl'?ı süratile hareket eden hadi - Capuzzo tahliye edildi B_clcdiyclcr, bu :-r lan t~liplerıne 
leler b k • I' d 1 µeşın paraylrı veya on sene.) ı ı:cçme. 
tı •. u. anan:tı t~c ın en sars- Kahire, ıs (A.A.) - Kahire u • mck uzcrc tak itle vercbılcceklerdır. 
bu"c lngılterenın b r yıldınm har- muıni karargahının dun akşamki Taksite. raptolunan ars:ılar veya yapı-
.. e ortadan knldınlamıyacağını teblığı: lacak bınalar bedelınln istifasına kadar 

Arsaların taliplere satılmaSJ, takdiri 
kıymet usulile ve talep tarihi sırasile 
yapılacaktır. Arsa adedinden fazla ta
lip zuhur ettiği takdirde müracaat 
sırası muhafaza edilmekle beraber, 
arttırma, eksiltme kanunu mucibince 
yapılacaktır. 

Ar nyı alanlar iki sene icinde mes
ken Ynpmıya mecbur olacaklardır. 
Mecburi .sebebe ve hüsnüniyete milste• 
nıt olmaksızın meskenlerini yııptırını
yanlann arsalan ayni fiyatta ve llele
dıye Mcclısi kararile kendilerınden ge
ri ıılınncaktır. 

İnşauta başlandığı hıılde iki sene nl· 
hayetinde ıkına\ edılemcdıği takdirde 
ht.snüniyct ve mecburi sebepler yok~ 
ar n 'e bina Delediy fitira oluna -
r k ba,kalanııa satılacaktır. 

Ucuz ~ lcr mahalle inde inşa edile
cek meskenler lO sene muddctle l>lnıı 
\Crgı ınden muaf olacaktır. 

Bu mahallede mesken inşa edenler 
e\ !erini, ucuz c\•lcr y:-ptırmn vasfın; 
haız olabilenlere satnbllcccklcrd r. 

Bcledıyeler, ucuz evler mahallesi te-
ı ı içın istimlllk ed<'Cekleri yerlerden 

1 zumu kadar araziyi ıki sene içinde 
ve bu kanuna uygun bina yapma şar
tıle kısmen \·eya tamamen yapı koope
ra tiri erine _dcvredcbılcceklerd ır. 

Mali \azıyetı müsait olan Beledıve
ler, meskenleri kendıleri inşa ettire~ek 
malıyEtınc satabıleceklerdlr. 

---~Osferdi. Sudanda Kurum mıntakasıncla po-
C f l lis kuvvdlcrl 15 kı~ilik bir düşman 

h.r eçen. !18 ta .vukubu an • v~ müfr<>zcsı,,ı bozarak yedısini oldiıı-
p tarıhınde e,ı olmıyan hadı- müşttir. Tarafımııdnıı zayiat yok -

etle?-, önümüzdeki haftalarda, tur. 

lngiltereyi 'JAPONYA SİAM'DBH 
abluka kararı US İSTEDi ~a büyük bir vüs'at, daha az • Ce.mıbi çolde_ki de~~ iyelerin haber 

Cıtı bir tiddetfe "tekerrür edecek verdıklerınc ?ore, d~şmnn Capuzzo 
\le b • . . ' mevklinı tahhye c:tnııştir. 

~ hadıseler, harbin mukadde- Somalıdc şayani iş'aı· bir şey ~ok-
tti~tı uzeri.nde tesirini gösterecek- tur. Oiğcı· ccphe1 ·nlc ııukünel var -

1'. dır. 

n11- f,kenderiyedeki ingiliz filosu 
'1ıav. Libya bombardıman edildi 
~-- Trablusgarp, 18 (A.A.) - Ste -
~udunda fani: 

(1 inci sahifeden devam) 

Londra Üzerinde hava 

muharebesi 

(1 inci uhifeden devam) 
3 - Bir miltekal>il yardım paktı ak

tetmek. 

4 - J;ıponva ve Thaıland"ın askeri 
Loııdrn, 18 (A.A.) - İııgillereniıı ve deniz kuvvetlerınin teşriki ınesal 

cenubu şarkisi üzcı inde diişıııan tay etmeleri. 

mı meselesi vardır. 
Amerikanm yardımı meselesi, 

§imdiki halde sözde kalmakta de
vam eylemektedir. Geçenlerde 
elli Amerikan torpidosunun ingil
tereye verilmesi için bir teklif vu
kubulmuştu. Bu teklif, birçok iti
razları mucip olduğundan şimdiki 
halde neticesiz kalacak gibi gö • 
rünmektedir. Rumanyanm Dob
ruca ve Traruilvany• meselesine 
gelnice; o da, müzmin bir devre
ye girmiş bulunuyor. Herhalde 
bugünler için oralardan endişeyi 
mucip haberler gelmemektedir. 

İtalyan - Yunan ihtilafıysa he
nüz esrarengiz mahiyetini muha
faza eylemektedir. Ve bu mese -
leden vahim neticeler çıkıp çık -
mıyacağını şimdiden kestirmeyi 
temin edecek sarih alametler yok 

tur. 
Maamafih, bizce bütün bu me-

seleler tali mahiyettedir. Davayı 
asıl halledecek imil, ingiltereye I 
karşı yapılacak olan taarruzdur. 
O taarruz vukubu,acak mı, vuku
bulursa ne netice verecektir, yok-

d ? . 
sa hiç yapılamıyacak mı ır • işte 
ancak bu muhtelif suallerin ce -
vapları verildikten sonradır, ki 
Avrupanın ve belki de bütün 
dünyamn mukadderatı ne olaca
ğını anlıyabileceğU. 

.rbüzziv« Zade 

~ı'~ 
J~J.l.ıi / 
~~ 

'-hil~U' • Libya hududunda ve 
i inde vukuİ>ulan bir hadise, 
~Ya tarafından Mısıra karp ba
:~dıiı aöylenen taarruzun, en 
--detli mukavepıeti i.nciliz do -
~l ından da ıöreceğ:ini cös-
etdi. 

la l'ttt1U'a kartı taarruza geçecek 
~ Q ltalyan "lıı.uvvetleri, ancak 
I deniz lınyılarına çok yakın o
'11 daracık bir sahadan hareket 
kdecek ve bu sahayı geçerek is -
d erıderiyeye varmayı istihdaf e -

Ajansın hus\lsi mulıubiri, hir tel
graf göndcı·en!k 1 nl,riliz hu va kuv · 
vellerinin şimali halyu şehiıll'riniıı 
sivil ahalisine yap111ış olıluklaı-ı ta
arruzlaı-ın ilk muknbdesiııin lskcn
dcriyede cl\lısıu dı>mirlcnıiş olan 
İngiliz filosuna karşı yapılan bü -
cum olduğunu bıldirmiştir. 16-16 a
ğustos gecesi kun~tli bir İtalyan 
tnyynre filosu İskeııdcriyeye ınüte -
vecciheıı yola çıkını~lıı'. 

y~re ~uvvetlcri . ~nbcr ver1lnwktc- Muhim bir murahhas heyetinin Tha· 
dır. Yukselen İngılız nYcı tayyarell'- iland"dan Japonyaya hareket ederek 
ri bü)•ük bir iı-tifa<la uçan Alınan bu mutalebat hakkında ıııüzııkerch:r
tayyarclerile nnlsndı•mcye başlamış- de bulunacağı lıildirilmekt.edir. 
lıırdlf". Evvela bulutiarın üstünden Tokio ıa <A.A) _ R ••. D ı 

't ı - ı · · - 1 . • · eu..::r. ome 
nıı ı-n. yoz crın ~esı ve motor erm çı- ajansıoın Shan&hai'dan aldığı bir tel-
kardığı gürültü işitilmiştir. Bilfıha-I gra!a nazaran Sınwnnpao Cin gazete
re bulutların altındn f ngiliz avcı sinin muharriri B. Kushlnchunıı oğle
tayyarelerinin kovaladığı münferit den sonra Fransız imtiyaz mıntakasın
Alınan tayyııı-elerl göıiilmüştüı·. He- dan geçerken haydutlar. tara!ından atı
deften uzakln.ştınlan düşman UJ)'}a- lan kurşunla~la ağır surette yaralan -
releri bulutlara kar.ışınışlar, fnkat ınıştır. D~meı a1:ııw. Shanhal ı;:azctecı 
dönerek bombalar;nı el vara ko:ruvcr- mektebının milduru olan B. Kushııl. 

VEt~tn 

İngiliz - Japon ihtilafı 
Şanghay. 18 (A.A.) - İngiliz Fats

han vapurunun tevkifi dolayısile lıı
gıliz ve Japonlar arasında mevcut olan 
ihtnU dün halledilmiştir. Bu gemi pa
zartesi g{inü Hong - Kong'a hareket 
edecektır. İngilizlerin Hong - Kong"ıı 
girmesine müsaade etmem~ oldukları, 
Japon Chirangame Maru vapuru da 
pazartesi günü Kantondan hareket e
derek Hongkong'a gidecektir. 

Her sene yapılmakta olan Askeri muvaffakiyctli olmuştur. Elbi eyle 
Liseler ~por bayramı dün ~lt.-den yüzme, su alttnda yüzme, tabak top
sonra Kuleli Usesi sanasında y:ıpıl- 1ama ve tcçJ\Wıtla ntlamn müı;aba
mı~tır. Davetliler arasında Orgcne- kalan da çok &llzcl olmqtur. Padl
ral Fahreddin Altay, lEtanbul Ko - bot yarışlanndıın sonra filika yan~
mutanı Gcner.al İshak Avni Akdağ, lan y.ııpılmı§tır. Yedi (Üte fillbılıır
Gencnıl Zeld, Beden 1'erlıiyesi U • da lk'fliz Lisesi birinci sınıfı birinci, 
mum .1udürü General Cemil Taner Dcnlı Hup okulu ikinci, Deniz U
bulunmuşlnrdır. sesi ikinci sınıfı da ~üncü olmuş · 

eceluir. 
lnciltere, bu sabayı eec;;ilenıi -

!~ek bir hale ııetirmek için her 
::lıiri almq, bu sahaya taarruz 
"-'ee" İtalyan kuvvetlerinin ce
ed hı~ı denizden de bombardıman 
L~ ~ıleceğini dün1'ü deniz hare
=~ İspat elmİ.flİr. Bu harekat 
d~da 11 italyan tayyaresi 
loll,furiilmiif ve Jtalyanlar Kaput
~ Yu lerketmeğe mecbur olmuf-

dır. 

İ:;kl'nderi~·c ha vnsınn vasıl olan 
tayyareler, limaıı<ln dört haltı harp 
genıisile cliğ"cr ulrçok harp gl•nıilcri 
ınüşahl'dl' clmişlerdil'. 

Hiiyiik çaptaki lıoıııbn ynğmuru ve 
tayyıırt' Jafii toplnrın tılt•.Şi, İlal
yıuılaı ın lıonıhardıınnıı lnyyarclcri • 
nin fnnlivctınc milnı olıunnmıştır. 

italya~ tayyaı1!leriııin kaffesi ha
reket üslerine ılönnıüşlerdir. 

Mısıı· mehafilıııde istihbar edildi -
ğine gore, İngilizlcı· İskenderi~·edc 
bulunan filol.ırının mühim bir kls
mını clııha uzak lıir üı;se nııkfotmeğe 
karnı· vermişlcıdil'. 

11 ltalyan tayyaresi düşürüldü 
I.ondrn, ıs (A.A.) - Bnrdia Vl' 

Caııuzzo kalclerint:ı bombanlııııanı 
eımasını.la ası:-:uri l 1 düşman tayyn
rc>5İnin cluşuı iilınüş olduğu ı·esnıen 
bıldmlmckteı 1 ır. 

ita, llu hadise, İtalyanların Mısıra 
it. ! 1 Yapacakları bir taarruzun 
,t'1kdilei.ine çok pahalıya mal ol-
du !-n b.aık•. aöze alınacak fe- j R a D b 

•kllrltklardan mühim bir netice umaPy O • 
-~?'•°!n çok mü,kül olacağını rucayı terkediyor 
toaterıyor. 

F k f 1 l ._. f ( Bırind sahif ı.><lı:n dcı•nm) . a at ta ya, ya naz ,ar-.ı A -
tık• il ·ru'b b • d • • d - .1 kan devletlcrının neC"ine olarak iki 
E-ıc e. 1 •w•a nı ıa e ıçın e~ • memleket orasında yeni bır dostluk 

at gırdıgı harpten de cıkabıl· 1 ~ e ışbırlığı devresinin ba~lanıı;ıcı ola· 
l'tl~k i_çin böyle bir taarruzu de •

1 

bıleceğını kaydeylemektcdir. 
l\eın~k mecburiyetindedir. Bulgar murahhas heyeti 

11-11-11- Sofya, 18 CA A) - Cralova'cla Ru -f manyıı ile muzakeratta bulunacak olao 
~ltere olmazsa \'e tam sal3hıyetlı elçı B. Pomenov'un 
A - rlyasetınde buluıınn Bulgar murahhas 
~erika heyetı Azaları şunlardır: Varna garni-

- ı:on kumandanı General PopO\', sabık 

•. Moskovada çıkan Pravda'ya 
t.0 re, Amerika Birletik Cümhu -

~Yelleri, lnııiltereye yardım su -
t-etile nazizme luıırtı genif bir mü-

Temyız mahkcmesı fızalarınd::ın B. Pa
pazov, Dahıliye Nezareti Umumi Kfı
tibı B. Aughelov ve Duyunu Umumiye 
M!ıdurü D. Mollov. 

.Murahhas he)·ctine eksperler ve klı-

• tcrasimc saat 15.:JO da 1stildil lanhr. 
nıi~lerdlr. chwıg'un Japon alc~hdarı hi~<ıi··atı 

• • •• taşımakla meşhur oltluğunu ilave et-
marşile lıaşlanmıı ve miiteaklben Beş tifte :filikalarda: Denlı Lise
Askeri Liseler M ufertl.~ K urrnay si ikinci sınıfı birinci, Gedikli ikin
Albay Adıl Tüı:er musal.ıakalarm e- ci, Deniz Ll esi lıirincı sınıfı da Ü· B1r Sovyet gazetesıne g-ore mektediı-. 

Alman faikiyeti devam ediyor 

:\foskova, 18 (A.A.) - Stefaııi a
jansından: 

Ru:-ı ordusunun orı;:nnı olan •Kıı:ıl
yıldıt.> gazetesi, Almnn • İnb'lUz ha
va harbinden bahseden lıir makale -
sinde İngiltereye karşı harbe iştirak 
etmiş olan Alman tary11relcri adedi
nin hergün çoğaltılarak miitema- 1 
diyen takviye cdilııwkte olduğunu vel 
İnı.rilizlerin Alman sırınt merk<>zleı i- ' 
le hava sınai mcrkezleı·ine ve petrol 
mıntnkalnrına knrşı ynpmaktn ol -
ılukları tanrruzuıı kifayetsizliğini j~ 
uat etme}:ta bulunduğun\l yazmakta
dır. 

nu gazete, İngiliz tayyueleriniT: 
tedafüi bir vaziyete gr~ııwlçd liizıın
gclmcktl' oltlui'!'unıı, c:iinkü Almaııl:ı
rın inisyutivi ve fa iklyeti mu ha fnzn 
etmekte bulunduk!ımnı iliive etmPk
tcdir. 

86 Alman tayyareai 
düşürüldil 

Londra, lS (A.A.) - Ha,•a N"za. 
rcti tebllf,ri : 

Saat 20 ye knd:ır alınan ı aporlara 
nazaran düşürülen düşman tayyare
lerinin adedi en aşai,'1 ö6 yı bulmuş
tur. 

tipler refakat edecektir. 
Kral Hariciye Nazırını 

kabul etti 
So!ya. 18 <A.A.) - Kral Boris, dün 

birıbiri uzerine Hariciye Nazırı Popo
fu ve Rıımanyarıın Sofya Sefirinı ka
bul etmiştir. 

-~~~~-~- ---~--~--~-~~ .a---~ 
-~- - hr.rnmiyet1 hukkmda uır kaç ı.öz ııoy- çüncü olmuşlarıhr. . 

------------------·---------- lemiftir. 8porcuların re5ıni gcçJdin- Sc>n olarıık ,arpl !ıt.rış.1an ,.e su 
Mantıksızlık Müsabakası : 1 den llOlll'll ıtpor harckctleıme başlan- topu müSJıbakası yamlınış \'e eyir

ınıştıl'. Tı:amplende::ı atJamaya f>O r.ileıin büyük bir :zevk ve alaka\ in 
EJ>Ol"CU. iştı~ak etmiş 'ile hcpd de mu- tnkip etUklerl şenlikler sona ermiş
\'affnkıyetlı atlayı,lar yapmışlardır. t• 
Liseler bayrak yarı'jtna sclt.ız 1-işillk ır. 
üç takım iştirak ctm.!ş ve neticede Tenia müsabakaaı 
kırmızı takım lıirinci ı:dmışl1r. 

1 
Tarabya tenis kort!ıınnda yapılan 

Günün en çok alkışlanan hart'lır.ti Ankarn ile İsUınbul t:ıkımlnn ara -
elbiseyle suya aUayıp yüzmek olıınrş- . _ ,, 
tur. Bunu takip eden "uda boj!aşnıa sındııki tenıs maçları dun ı - S 1stan-

Bu resimde 4 mantıksızlık ~ardır, balonuz 

TAFSİLAT: 
... UıııtHtlllllllUHMMJUUll .. h&hllt .... 

içınde mantıksıı.lıklar bulunnn resimler neşredlleecktlr. Her resim
de muntıksıl. buldugunuz yerleri renkli kalemle işaret ediniz. Son rcs
mın neşrinden sonra kuponlarla birlikte k<>sip göndermiı:. Resimlere ny
ııca tafsilat verıııeğo !uzum yoktur. 

Cazcll'lerini kc:ıınek istemiyen karilerimiz bulduk1arı mantıksızlık
hırı bir kağıda yazıp gonderclıilirler. 

• 

,.c cnn kurtarma h:ı.rc'kctlt!Ti de ç<ık ı bul lehine ncticcfonıııiştiı'. ----
ltalya - Yunan 
münasebetleri 

düzeliyor 
(1 inci uıf,ifeden devam) 

29 Ağustos tarıhioden itibaren 1933 
sınıfı terhıs cdılecek ve 25 Ağustosta 
l!l32 sınıfı askere çağırılarak yeni si -
!Ahlara alışıırılaeaktır. 

Halktan iane toplanıyor 
Alına 18 <AA) - Huklımet Reisi. 

Hcllı k~uvazorünun bedelini ödemek 
uzerc halk tarafından yapılan tebcrru
atı kabul ctmı$ ve bu mali yardımın 
yalı112 devlet ıhtıyaçlarını k_arşılam~ya 
değıl batan kruvazorün yerme yenisi-
ni y;ptırmıya kMı geleceğini soylemış-
Ur. 

Batan Yunan kruvazörü 
Atinıı. 18 <A.A) - Estıa Aja gaze

te ı başmakalesınde diyor kı: 
Mılll facia Anında Elen milletinin 

ruhu daha aydın olarak tezahür etınek
tcrllı·. Helli kruvazöru faciası. Yuna. 
ııhtanın istikbali hakkında cesaret ve
ren hislerin izharına sebep olmuştur. 
Her~ydcn ev.,; el mürettebatın hare -

AMERİKA 
Altılanyaya 

bir nota verdi 
(1 inci aahlf'--ten devam) 

meti multecl nılklcdetı gemilerin batı
rılmıyacağı hakkında Almanya ve dl· 
er muhnrip devletler tarafından ev

velce verilmiş olan teminata Amerika
nın riayet ettirccc!ini bildirmektcdır. 
Americao Lcı::ion cuma akşamı. Fin -
landiyada Petsamo'da, Amcrikaya mü 
lcveccıhen hareket etmiştir. Gemide 
1.skandinavya "e Baltık meıulekeilerln· 
den Amerıkaya dönmekte olan 900 e 
yakın Amerikalı \'ardır. Cumartesi ~k
ş:ımld Uıtar, Amerlcan Lcgion ı::cmi
sinin İngiliz ııdalarile Rona ve Wrath 
burnu arasından mukarrer yoldan geç
tiği ve mcs'ullyetin gemiye ait olduğu 
hakkında Alınan hükümeti tarafından 
Amerika Sefirine verılen nota üzeri
ne, Hnriclye Neı:areti tarafından yn • 
pı lrnıştır. 

ta~ele açmakta o kadar lleri gİt
ttı11tir ki, İngiltere muvaffak ol -
~lldıiı takdirde Amerikanın bar

ı e. devam edeceği tahmin edile-
0ilır. 

r, fl"k A ==== D w k ketini tebarüz ettirmek münasip olur 
ır--- l age ogruya ; zllmaz amma ... ===Mahmud Yesari==="'""• Unutmamalıdır ki, harp halinde ohnı-

1 yan \•e milli Ye dini bir bayrama su -

Cumartesi akşamı yapılno beyanat 
bııkkında 'lznluıt veren Hariciye Ncza-

namına soz söylemeğe s:ılfıhlyet
t ' bir zat, Almanyanın Amcrican Lc
gıon gemisinin hiçbir hücum tehlikc
dne maruz. bulunmıyac:ığını mulaıd -
dema sarahaten \'e resmen beyan etti
ğini bildirmiştir. ... -• - - • - • - •- n• • 

İz.mir deki caa uslar 
latanltula getir~li10~ 

li İtı:nir. 18 (A.A.) - Evvelce şeh
lt~lz Ağır Ceza mahkemesinde muh

it ecuılnra mahkum edilmiş olan 
~Uslar İstanbul hapishane ine sev
~işlerdir. 

Günün adamı : "······· ................... . 
General Franko 

;ı.,~ ıı:ınyayı bo günkü hnrbc ka-
~'ftırıp karıştu mıımak General 
1"tll.ııkonun elin dudlr. Gc.'leral 
ht~nko 1892 dlJoğmuş, parlak 
~ı~ askeri tahsil den ı;onra Fasdı 
tttr et etmiş, 926da miralaylığı 
"~ edc.rck Ba icar ada1arındı. 
l~ fe g6rmüş, 
ııı~O da crkiinıharbi)•c reisliği yap
IUı ',daha sonra Kanarya adaları va
~~nl yapmıştır. 1936 da İspanyada 
t..; an dubili harp üzerine asilerin 
"~ ltna geçen General Frnnko, İtalya 
dllıı A;lınanyadan gördütü gı:miş yar
'a ~ar sayesinde bu tıurbl kazanmış
ht a, bu harp İspanyayı derinden 
fıın ıılaınıe ve birçok ınamiir yerlcıi-

{' hnı'np olmasınn sebep olmuştur. 
lıııt•eneral Frnnkomın İspanyayı 
4 

1
be. kanı,ıbrmnmn:.:: lehinde olduğu 

!ıı2 lnıyorsa d mih\•er devletlerinin 
(~ 1kln mukavemet edememe i ih-

a l de n \'CUttur. 

Kadınlar, birlLirierine düşman O· !erle masajcıl~ıa, bundan h~kuet miz, şık giyinınenıesl ıçın, terziyi 
lurlar~a, artık güç barı~ırlar. Ama, çıkaJ'! parayla kandırır; potlu, bozuk dik-
kadınlar, ne sebeple biribirlerlnc diiş- Dayan ~eyza, orUı boylu, zayıfın nıcsini temin eder. 
man olurlar! Bu, lıiribirlerlnl çeke- dolgunu, sıyah ı;açlı, siyah gözlü bir Bayan Beyza da ayni kolpoyn baş
memezliktendir. Nıçin, biriuirlcı-ini kadındır. Kendi stıyleyişine bakılır- vurduğu için, ikisi de, terzilerinden 
çekemezler, bu da ayı ı meseledir. s~, otuz beşe yakla~mnktadır. Kırk, şikuyet ederler. Bu düşmanlık yu-

Yalnız, kadın düşmanlığının bir dıyen saygısız dostları da vnrdır. 1 zünden, biıçok terziler zengin olmuş, 
hususiyeti vardır. Erkekler gibi kü;.- Bayan Sezaya soı·aı-sanız, ellisini birçok nıağazalaı ın sermayesi kabar-
kün durmazlar. Düşmanlarıle konu- fora~ aşmışt~_r. nııştır. 
şurlar, Birlbll'lerinc güleryüz gôs· Duşman du mnnn gazel okumaz Balolarda, ıniisamerclerde, çaylar-
terirler. Sükiit, kadınlığın, yaradı- ki... da, hep csiizüın seııinle!> şeklinde, 
lış evsafıııdan olmadığı için, bunu, Buğuların, poınıttaların, kremle- iki taraf, kirli fl"petini elek l'lek e-
tabii görmek lazımdır. rin, kadın yaşlanıu tumir ettiği mu- !erler. Olan olmıY,an bütün kusurlar, 

Onlann düşmanlıkları her bakım- hakkaktır. Kendi sözü, saygısız doı;t- günahlar, ortaya clökülür. 
dan erkeklerin dü~ıııanlıklarına ben- !arın iddiası, Dayan Sezanın iftira- İkisinin birleştikleri bir tek ııokta 
z.eıne.z. Çünkü, erkekler, gün gelir, sını karıştırıp vasatisini alırsak, \'ardır: Poker. İkisi de, pokerin has
nihayet düşmanlarını unuturlar, fa- kırka merdiven dayamıR, der, ...... e. " .,~, tasıdırlar. 
kat kadınlar, gezerken, otururken, riz. Tabii, nüfus tezkeresini <kale k İki, onlar, iki de ar adaş bir ara. 
hep dOşmanlnrını düşünürler; uyku- almağa >lüzum .rok. ya geldiler mi, hemen, teklif eder-
lannrla onu sayıkl11.;T, rüyalarında, Onların düşmanlıkları, 0 hale gel- lcr : 
onu görürler. . . miştir ki, biri lllccek olsa, öbürü, _ Bir cKare> yapalım mı! 

. ~a-~n Seza ıl~ Bayan Beyza, bı- 1 belki, can sıkıntısından tatlı canına Fakat, son bir hadise, bu, heye-
rıbırının ccan duşmanı> dırlar. Bu kıynr AldıiP kim nyl alll}tığıııı.lan canlı poker partilerini, mçak gibi 
d~ş.manlığa. sebep nedir! Sö?'lediğim ' koma~ın. ' ' kesti. 
gıbı, sebepsızdlr, ve kendllen de bll-

1 
B B b hl i t k ı d k mezler. ay_:ın eyza, 11a a ey n ya a ·Uın Bir gün, bir dost ev n e, po er oy-

kalktıgı zaman : nuyorlardı. Bayan Seza, kayıptaydı. 
.Bayan Seza, uıun boylu, bal~k _ Bugün, ne yapacağım? Bayan Bc)-za da, sırf düşmanına zi-

ctmde, pembe tenli, tatlı kumral bır j Diye düşünmez. yan olsun diye, her eli gördül:'6n-
kadmdır. Yaşt, kendi hesabına göre,1 _ Acaba, bu saatte ne yapıyor? den, her kli.ğıda gittiğinden hiç te 
ancak otuzdur. Dostları, otuz beş, Di ·e kafasını vorar karda değildi. 
derler. Fakat Bayan Beyzaya göre, .~ . ·1 · .· .. 
kırk beştir. Artık bu karışıklık ara- .1?0.ııü~ce~er~, eğ e~c.cleıı, he~ bırı
sında nüfus tezkeresinin ccsaınisi> hırını gızlı 'l'ya tişıldiı • kontı ol ct-
mi okunur' mektlr. Tabii müşlcıck dostlar( !)dn 

BuT·ulnrı~ pomat.alarm kremle- buna, clbirliğile yardım etmekten 
.. • ' . d 1 rin, kadın yaşlarını tamir ettiği nıu- geıı urmaz ar. 

hakkaktır. Yalnız bu noktadan, Ba- Bayan Seza, <lü-,ınanıııı tazip için, 
ynn Sezanın iddiasını hakikat ola- fırsat k:;ı.çırmaz, akıl durduran ve
rnk kabul etmeliyiz. Yoksa, kuafür- sileler icat eder. lla) an Bcyznnııı te-

Oyunun sonlarına doğru, Bayan 
Seza, önündeki son fışleri ıle sürdü. 
Oı·tada, yüklü bir pot vardı. O gi~ 
tiği için, Bayan Be)ZU da :fişlerini 
Silı'<lü. 

Kaı.,'1tlar nçıldı. Hayan Seza, kıı
zan•yordu; Bayan Beyznnın kiiğıt
l::ın küçüktü. 

Bayan Seza. elini uzattı: 
- Ilen kazandım. 
Bayan Beyza, itiraz etti: 
- Hayır, kazanamazsınız. 

- Neden? 
- Çünkü, ctutuyorum.> 

reli mahsusada iştirak eden bir gemi 
bahis mevzuudur. Bununla beraber. 
HeUinin deniz erleri derh:ı.I harp rol
lerini takınarak gemiyi ve yaralıları 
kurtarmak için bütün gayretlerini sar
fetr:ıişlerdlr. Geminin kurtulması im-

demedi- kAnsız olduğu göriilünec t:ıyfa~. ~y -
melli eşyaları kaçırmayı düşünmüş • 

niz. ler, :fakat geminin kabili ~kil silfı.h 
- Dedim. ve illetlerini kurtarmıyn hımmet et-
- Hayır, demediniz. 
Öbür ovuncular.ı sordular. Onlar _mI_._"1_e_rc1_ı_r. ___________ _ 

da, oyun ·heyecanile birşey duyma
mııJlardı. Bayan Beyza, ı:ülerek: Otobüs kazası 

- Gördünüz mii? dedi. Kinıse 

duymamış. Bi b"•al 
Rnvan Sezanın y;izü buru!Jnıuotu: ı r oto U e tramvay 

müst~hzl ~ir_ tavı;!_:& fi~le!·!· Dayan I Ve iki taksi Çarpıştılar 
Jleyzaııın onu ne dognı Jttı. . 

_ Buvuruıı, alın ..• Benim paraya Edırnckapı • Sirkeci hattında i,. 
ihtiyacı~ yok! !iyen vatmıı.n Eminin idaresindeki 

Dayan Bey-z.a, tahkiri hissetmişti; tr.ınway arabası dün Ayasofya vinı-
acı acı güldü: jını alırken Beyazıdn gibnekte olan 

İhtiyacınız olmadığını bili;>·o- şoför Azizin idaresindeki 8065 nu -
rum. lnnralı otobüsle çnrpış~lardır. Nü-

- Ne demek istiyor~unuz? fusça zaylnt olmamışsa da otobüsün 
- Gayet açık. Aşıklannız, etek ön kısmı kısmen harap olmu,, cam-

clolusu para dökiiyorlar. Neden ih- !arı tamamen kırılmıştır. Tramvay 
tfyacınız olsun? arabasının da camları kimilen kırıl· 

Bayan Seza, dudaklarını ısırdı mış oldul;"llndan şoför Te vatman ya-
yutkundu: ' 1 kıiliınaralı: tahkikata başlanmıştır. 

- Bunu, bir iltıfat, diye kabul iki taksi çarpışb 
ediyorum. Ya, sizın . gibi, üste para Enclki gece saut. 2 raddelerinde 
verecek hale gelseydım. A tntürk koprüsündm Şişhane;rc git-

Masadan kalkmışlardı. İki i de, mckte olan şoför llüı;eyiniıı idare • 
mantolarını giyerek çıktılar, ve ar- indeki SlOJ .ayılı taksi ile ııksi is
tık bir daha yüz yü:.:e gelmediler. ukametten gelen 22.•:5 numnrıılı ııo

Çuııkü, ikisi de doğru soylemlştl, !oı Sndedıllnin 1darcsındcki tıık i 
ikisinin s"zlerl, ıki~ı için de do •ı u ~arpı mışlar, b r ıl,i otomobil de ha 
idi ! aın u ııımı.,,lardır. 

Bilahare. yalnız. Almanya bu temi
natı değistlrmeğe teşebbüs etmiştir. 
Fakat Amerika bunu kabul edemez. 
Çünkü gemi için emin başka yol yok
tur. Yolcular arasında Norveç prense
si Martha ve çocukları ve Amerika 
Sefirinin bayanı Harrlrnan bulunmak
tadır. 

Eminönü Halkevindeki 
resim scrgial 

Dursa kız öğretmen okulu moun
lnnnın Eınlnönü Halkevi salonların
da te,hlr ettikleri reslmler alaka>-ı 
cclbelmiş ve dün birçok mertlklılar 
tarafından seyrcdllnıiştir. Sergi oku
lun resim öğretmeni Şahin Özgür ta 
rafından tertip edilmiştir. Sergide 
tezyini resimlere ait çeşitli örnekler 
aUıkııyı cclbetmiştir. 

Çin Kızılhaç mensup
lan ıehrimize geldiler 

Çin Kwlhaç mensuplarından üç 
Çinli dünkü KonYansiyonl trenlle 
şehrimize gelmiştir. Üç senedcnberi 
muhtelif memleketlerde dövüşen Çin 
neferlerine yaı-dım toplıyıın Kızıl -
baç rnüınc sillcri A vrupaııın her ta
rafında dolaşmış, Amerikayıı gitmiş 
-.o faaliyetlerine ht.'r yerde demnı ct
ınışicrdir. MemlckcUnıizde bir müd
det kaldıktan oııra İrana, Irnka, 
Suriye ve Efganı tan gidcıek yar
dım toplam a dev m edecek! rdir. 
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·Baltacıyı alkışlamak için halk 
Divanyolunu doldurmuştu 

Deyince Sıliıhtıır Ali ağa Padişahın 
eteklerine kapanmış, teşekkür eyle -
mlş ve hemen adamlarını göndererek 
paş:ıyı Uı Halcptcn da\ et etmişti. 

Baltacı Mehmet Pa~anın 
(,tanbula vürudu 

1711 ı;cnc ı '!sanının 24 üncü gunü 
Baltacı fehmet Pnşar ın İstanbula vu· 
rudunu nlkışl:ımıık ıçın surlardan sa -
raya gıdcn Dl\ an> olu guzergfıhı ta -
mamıle dolmuştu Oçuncu Ahmet de 
silAt , Alı atanın ısrnrıle işbaşına 

!erinde güzel c:ızdlerlt• tanınmıştı. 
Hatta dah:ı sonralan ıGüzclce milezzin) 
lakabı da Padış:ıh tarafından \'erilmiş· 
tl. O znmanlar Edtrııe sarayı me~hur
du. Dorduncu Mehmcdin devrini yaşı
yan F.dirnc, Koprululerın şohretlı lda
relc.rind n bilıstıfade tamamen zevk 
ve .ı!eş'e ıçınde yaşıyordu. Av eglen -
cc~. mehtap tılcmleri ,.e Edirne sa
rayının sabahlara kadar guzcl sesli 
bulbullC'rinırı lcıtıf nağmeleri ne hoş -
tu. (Baltacı orııda emsalsiz saray car~ -
yeteri, Hunkirırı mü tefrişelerl, ~da
lıklıın, hnttiı. nikfllılı kıırılarıle gecırd.-

Erenköy Kız Lisesi Direktörlüğünden : 
Açık Eksiltme İlinı 

3 Eylül 1910 ltnilıinc tesadüf eden salı günü saat 14 de lat.-. ıbul 
Beyoğlu İsUkliU cnddesinde Karlınan mağazası karşısındaki Ll~eler 
Muhasebeciliği binasında eksiltme odasında ihalesi yanılmak üzeı·e 2!•97' 
linı 60 kuruş keşif bedelli Erenköy Kız J,iscs~ıin elektrik tesisatı açık 

11ı>ulle, eksiltmeye konulıınıştııl'. 

.Mukavele, eks!Hme, bayındırlık i~lr.ri gl'nel, fıususi ve foııııi şaıtnn

melt?l'İ, proje hüliııınslle buııa nıiiteferri diğeı· evrak resıni tatil gGııle:dn
den manda her ~ün ımbnh saat 9 dan akşam saat 17 ye luıdnr Erenkor 

Ü~f AINI~Ul AIMl~~Il~~INI ~@IL~Jll 
Amerikan Kız Kolcjl Robrrt Kolej •ER lıf E lıf 1( 1SM1 

1( 1 Z 1( 1 S M 1 ! AnıavatkGy. Tel. 36.160 Bebek. Tel. 36 ... :I • n> n> ~ 

Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bır müessesedi;. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak 

mütehassıs muallimler tarafından öğretilir. Milli Terbiye ve Kültüre son derf'CC ehemmiyet 

Yerilir. Aile hayatı yafatılır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve Erkek bed~n terbiyesi ve 

S,,orla talebenin bedeni tekemmülüniı temin eder. Li:>e kısmı der slerine munz.a.m olarak Ti

caret dersleri gösterilir. 
Kız l.i~esinde göl'ülebilir. ,.,,.,,. M.. . K ............... , ............ n ............ ......,.,...--"' .... -----.......... 111 .... ·--· .................... . 

~!~::.~~~tn t:~ıi;;:tbi~2~~i~~~~:~ «2000> füalık bu iııe bt•nzer iş yap· uhendıs ısını ~.'.~.~~.'. .. ~.: .. ~~.~.~~.: ... ~~~.~~~.:~.~ ... ~.·.~~.~.:~.~.~ .. ~.~~.~~.~ .. ~1~"~'~:.~~ ... ~~~l~~.~~~l~: .. ı~•:~.~~~~.::ı~•: 
t1ji'ına dair idaı-clerindcn almış olduğu vesikalarn istinaden İstanbul Vi- •• • Yaz tatili zarfında Paz aı tesi ve Perşembe gün· 

Hiyetlne müracaatle eksiltme tarihinden 8 gün ev\'cl alınmış ehliyet \"C ıt n rı leri saat 9,00 dan 12,0 o ye •. kadar 7 Eylülden 
040 yılına ait Til'm et Odası vesikıılııri)C' !?490 :<ayılı kıınuııun tarifutııı.ı sonra hergun 
~ygun olıırnk alııımış banka mektubu veyahut maliye vezne makbuzlurile u.. d'l b'l' 

F 1 ı · ı için meklupla veva hİ1'Z&t m~-;ı-acaat e ı e ı ır. 
muayyen gün ve f'a,ıtıııde mezkur binada toplanacak olan konıi yona gel- iill••••JP'llmll!1•a•z•a•ı•n•a•u•n•ı.ı••••-••••== 
meleri ilıin olunur. (74JG) •W -

ı:etı ez rını knrşılnmak için üç 
bln ye ı;erı:> i surların dışına çıkart -
rru/h. Bnltaeı Mehı:ret Pnşn, Topknpı
daıı beynz bır at üzerinde knlnbalık 
b r ma yC'lle şehre girıyor, Subaşı ve 
Bo tancı tnrafındnn Padışahın hediye
ıcrı takdım olunu;ı.ordu. 

ğı guzcl gceelcrı hatırlıyordu 1111•••••••••••••••••••11~··••••••-. 
rıldar?c::~ur ne ~alıuk gcçı.)iOr .. diye mı- 1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 

tstanbul Defterdarhğından : 
Deftcrrlndık hiııa ıııın l ııııırtıı lt•ıı ~ıl,ırı .ı\111111 t•1plu biı haldi.' bu· 

Alay bu ıı ada Saraçhanebaşınn gel- L•••••••••ll!ll••••••••••• •••••••••Iİİ mıştı. Kıztaşı hızasıııdıı yeniçeri orta-

Juıınn merrııer hda \ı• ıııu"lıık ııı,lııı, ııı11z.ııh. ıılıkl,ır, )cılı n• ::'llaısil)a 19 Ai/u.tos Pazartesi 
kiJ'ı•ıııiUel'ilc bir nıiktıır tııgt.ı :;ı•t/!t 10 11:11:ı• lL ı giıı111 !':ıııt 11 de ;\lilli 'i.3o l' rog111111 n ıneıııl• kel ., .. ıı~ 

Bir .rn bo tancı askerı sarı iısk(ıf, 
kırmızı cepken \ e yeşil şah, arla iki 
sıra kuşak teşkıl ederek paşayı çerçe
veliyor, nrkada'l orta zablta'lı Sadra
zamı takıp cylıyordu Baltacı Mehmet 
Paş:ı uwn lJjyu geniş omuzları, siyah 
çember sal.alı, kalın ıyah kaştan ve 
tahrırlı ıri eltı gozlerılc beyaz atının u
z nııdc clddl' ı mehıp 'e muhteşemdı. 
Oou görenle· alkış tutuyor: 

IUıh ı:orenlcr mıı :ıllah de ın a· 
da ıle ıhtı,ı. ar kodınlarııı duaları ıulı
yordu. 

Pıış:ının arka ında giden kfth) ası da 
bır at üzerındc oturuyor, boynuna a
sılı sırmalı ke eden ıkıde bir a\ m;larını 
r.okup sağa, ola c;ıl gumuş paralaı S3· 

çıyordıL 
Etrafta onu alkışlıyarıl;ıra bakarak 

Baltacı Mehmet Paşa gençlfgıı11 duşu
nüy ordu. Hen uz on be.., yaşındaydı. 
Bnb:ısının taraya bo tancı olarak kay
dı üzerine doğdugu O mancıktaıı anası 
ve kız kardcşilc Edirneyc gelmiş , c 
pek az sonra da saray bostancılar oca· 
gınıı yamak olarak kaydedılmişti. O 
zamnn çok guzel ve genç liır delikan· 
lıydı . GQzelllği sarayda, haremde pek 
buyuk bır şohret meydana getırmış ve 
ırult:ıııların rıc<ısıle Pactışah maıyetınc 
Tcbcrdar olmuştu. İşte o zatnandanberl 
rüfekası arasında (Baltacı> lakabını 
almıştı Sonra zekiısı ve bilhassa guz.el 
sc ile Padişah hanendeleri ara na ka
tılmış, hususi meclislerde, halvet tllcm-

liırırıın ıını,ıudan g<'~ılırkcn oc:ık fı -
detı mucıbııı~c, Ycıılçcrı Alası, yeni 
Sadrazamına: 

- Buyurun sulıanını Bir an da o
cağımıza şeref "erın. dıye atının o -
zengı ıni opmu : 

- Yıgıtlcrırre scl.ımımı soyleyin, 
\aı ın. hallerın halırlorın sual cyleyın. 
Bır dıleklerı 'arsa onlnrı dn yarın Pa
şa kapısında bana arzC'dın ağa erendi .. 

Dıyı.: ıltıf:ıt etmiş 'c kl' edarı da Ye
niçeri Aı'!a ırıa da kadıfc bır kuçuk 
kese deı ı ııtıııda lıır il\ uç nar gibı ) an
mış ııltııı hcdıye eylcmıştı 
Ağanın sunduk bır kupa soğuk li -

monatayı bir h..ımlcde dıken .Baltacı 
Mehmet Paşa yoluı o de\ am ctm[ş, on
den giden Mehterhane takımı da da -
" ul H' zurrıal:ırının i:ıtırakile ortalığı 
çınlatmıyıı başlamıştı 

Şehzadelınşındakı kııhvelercle, ch·ar
da hamam. han, medrcsC' ve cami kulı
bclcrı, duvarları u tunde es.ı en sııbnh
taıı yer tutmuş olan halk, çoluk, ço -
cuk, Sadrazamın alayını uzun uzuıı 
seyre dalmış ve tı\'tıçları acıyıneıya ka. 
dar nlkışlamıştı. 

Baltacı yine hayallere dalmıştı Doı · 
dıineu Melımcdin. Vezır Kara Mustafa 
Paşayı Edırneden na ıl ugurladığını, 
o yıl Viyana bozgununun habcrlcrıni 
nasıl duyduklarını hatırlıyordu. ilde 
\'Czlrın, saraya getirılcn kesılmiş kanlı 
kafı;sı da hıç güzunUıı önfınden gıtmı -
yordu (Deıamı vaı) 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
I • Eb'ııt listesi mucıblnce 34 l l\13 sanılıklık kereste ile c 180> aJcl 

kontrplılk puzn rlıkla satın nlıııacaktıı. 
ll Puzurlık 20/V 111 1940 !lalı glinu ııaaL l6 dn J.alıata~ta Le\ ıı. 

rıı ın ı.e 1\tubaynat şubcsıııdeki alım konıi:oyonundn yapılucuktır. 
Jll - Eb'at Ust'-'i sözu geçen ııubeden pıırıısız ulıııubilır. 
IV - İsteklilerin pazarlık içın tayin olunan ,ı,.-iin "c saatte tekli[ 

edecekleri fiyut üzerinden % 7,Ş ı;ııvenme para ile blrlıktc mezküı· ko-
mısyona müracaatları. ( 7265) 

Kayseri Vilayeti Dainii 
Encümeninden : 

J\ıı) seıl l\Jenılekct haStanl'Slllın ilıtı~ncı ohırı 104 k,ı lem aliıtı cer
rahı)e ile 155 kalem muah..'Ce ve edevatı tıbbın· .. ı :ıc;ık ~·ksUtıııcye çıka
rılmış \e zuhur edecek talipler hıııtfıııdnrı yapılucuk h'n7.tlat haddi la
yık goruldugU takdırde 27 ~/H-10 :s:ılı guııu \'ılayeL Dııııııi J<;nchıııenınce 
ihales:nin icrası muka1Teı: bulunmuş olmakla tallplcnn lıstt•yı görmek 
ve şeraiti anlamak üzen• lstaııbul \e Aııknrn Sıhhat ve içtlıııai l\lunve-
net ınüdürliıklcrlnc mıiral·aatleri iltirı olıııııır. (li!lG5) 

lstanbul Elektrik. Tramvay 
Umum Müdürlüğünden : 

ve Tiinel isletmeleri . 
1 - İdaremiz için bir kuçuk demır kulul>e ~ııııtırılıırnktır. 
2 MU\·akkat teminat: 60 liradır. 

3 - Pıı:mrlık 22/8/940 perşembe gııııu sn.ıt 15 de l\ll'tr<ı ilan bi
nıısındn loplnııacak arttı rınıı - eksil tınc 1.oııı İ~) on ı.mla yapıla
caktır. 

4 - Bu işe nıt şartnameler idaı ~nin LC'\ azını 
rasız olarak tedarik edilc.bılır 

lııduılugunıten pa
(7400) 

Sivas Nafia Müdürlüğünden: 
1 - J<;ksiltmeye konulan iş: Sıı.ııs - l\lıtlatyu yolunun O.,ı..400 

O.,ı..814 kilometrelerı aıasmrla 412 metıelık kısııııııa ıııırkc forşl içın tıış 
fhzarııtıclır. Bu işin keşif bedeli 1420!1 lira 10 kunıştur. 

2 - Eksiltme 26/8/910 taıihiııe nıüsaclif pazartı.."'i tuıııl saat 15 
de Vilfıyct l>aiıni Encümenind<' kapalı zarf usulile rııpılııcaktır. 

3 - Bu işe aıt evııık şunlardır: Keşif hiılasn•ı, ıııctl'Uj l'ctveli, fi
yat silsilesi, tesviyei türııblye ve şose ve köpıuler \e karı:ır inşaat fenni 
prtnnmesi, bayındırlık işleri gPııel şartnamesi, fenni §aı·tnıımc, eksılt
ıne şartnamesi, mukavele suretı. 

4 - Ek iltmeye girebllmek için taliplerin 1065 l•ra 68 kuruş muvak
kat teminat vernıeleri ve Yilii)et makamından alınmış chlıyct vesika
sile Tieuet Odasına kayıtlı olduklarına dair tescili hıivh et varaknsı ıb
!'1\ı: etmeleri lazımdır. 

5 İsteklilerin teklif mektuplarını ckslltmc yııpılncak taı lhten hır 
saat cvı;e) F.ncüml'n riyasetine vermiş ve mukabilinde mııklıuz. nlmı ol
ınalal'l şarttır. 

6 - lstekllleı in ehliyet \'esi kası .alabilmeleri için eksiltme glinün -
dc•n en az 8 gün en·cl istida ile \'ilay.:-t makaıııına mürncıınt etmeleri 
ı:ızımdır. ( 7052) 

Biiyük casus romanı 

(Geçen kısxmlarm hulasası] 
Bu curt tıakl den ıc/ıarrir ar-

kada '' -ın eli. Amcrikadan 
gcll'ı ııc ı:ld n ele oe:c geze fer-
81ıdcfr en bir f, itap ocı,:ıyor. ](itap 
!.Aza Hol ı cyey f 1 de Gestapo-
da lfi l rl o , d çalı aıı bir 
Alman caaı•sıı ta afı daıı yazıl
mıştır. Parı.sin sul.utmıdcm biraz 
eııı·cl bir Fransızı ııt erek oı wıla 
Amcrikaya kaça. t.: vaŞ1ndukt 
bu kız iiç sencdfr faal hizmette 
çalışıyor. 

Genç kız maceralarım anlat
mağcı baılamıştır. 1039 eylulün
de A lman11adakf /ııileti ruhi11eui 

Tefrika No: 4 

izah ediyor. 
Almuı yada, S5 11aşından genç 

olanlar liıtlerc tcıabbut ediyor, 
d'ficrlcr1 ihtirazla bakıyorlar ve 
Almaı ııanın bir f elti.kete siı.riı.k
lenmesi ıdcı& çe~ · yarlar. 1ıtc o 
81rada Li::a Ilolı c r't Gestapo
mm l'fi lliml r kabııl cd'yor ve 
keııdisinc Ilolaı dada bir vazife 
'l'ıtriyor. 

/Aza kcııdı1111 c tcı·di edilen ııa
::if c ::arfıı ı Anl3tordanı voluııda 
açıyor ııc <1 zaman daha l'olonya 
harbi patlamadan, Almaııyanın 
llolandcıua taaı·rıı:: edeceğini aıı
lıyor. 

Y.:-clıkule - Balıklı hııshıhaııe~i yolunun katran kuplanıa şo~c inşımtı 
kapalı zarf usulile ekciltıneyc konulmuştur. Keşif lK·<k!i 25,372 lirn as 
kuruş ve ilk teıııiıuıtı 1902 lim !):J kuruştur. l\lukııvde, eksiltme, bn
yınclıı lık işleri genci, hususi ve fenni şnrtnanıeleı:ı•. ııro;l' kl'şlf hulasıı
silc buna müteferrl ıllgeı· evı·ak 127 kuruş mukııbılıııde Fen İşleri Mü
durlügunden verllcccktir. ihale 22/ /9 ıo perşembe günti Bant 15 de Da
imi Encümende rapılacnktır. Taliplerin ilk teminat. ınaklıuz veya mck-
,tupları, ihale tarihinden sekiz giın e\·,·el Fen İşlen .Mıiılurlügüne ınii
racaatle alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına alt Tıcnret Odası vesi. 
kalnıilc 2490 numamlı kanunun tarifalı çe\'resindc hazll'lı\'aeaklaı·ı tek
lif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar Daimi Encümene \'ermeleri 
lazımdır. (6842) 

• .. • 
lH .. ccidiyeküyünde Dcr.c.fçindl' ~·ııptırılııcak kanal in~natı nçık d·mlt

mı•yc konulmuştur. J{cşif bedrJi 734 lira 8G kuruş ve ilk teminatı !)fi 

lira 12 kuruştur. Keşif ve şartnaıııc Znbıt ve :'ıluunıclut Müdürliiğü ka
lenıiııdc giiriilr.cektfr. ihnlc 21i/8/fl·IO pazıırtcsi giiııii ı:ıaat 14 de Daimi 
Eııdinıcıule yapılacaktır. Tnlipll'rin ilk teminat ınukbuz veya mektupları, 
ihale tarihiııll<'n 8 giin evvel Fl'ıı İşleri '.\Jüclürlüğiine nıiiı·:ıcantla ııla
cakları fl'ııni ehll~·ct ve 040 yılma ait Ticııret Oılıısı Yı ııikaln ı ile ilıulc 

s:üııii muııyyen santtc Dııimi E~ciimcnrle bulunmaları. (7163) 

f'Traş bı~aklarının satışı 1 
% 50 ye düşmü~tür. 

Çünkü: 

O E r ıs o ı ca L ı 
! evvelce 10 defa tra, olunahllirke!1 son tekemmülü saye

sinde şimdi rahat rahat 20 defa traş olmak kabil oluyor. .................................... 
İstanbul Orman ·Koruma Satmalma Komisyonundan: 

1 - Ormnn l\'orumn talinıgiilıındaıı kıılıp Eyüp ultııu J'ııhııriye kış

lası bahçesinde bulunan [;( ton Lııvamarln kom ürü Onnan Koı unıa Sa
tınalma Komisyouunca 24!10 sayılı kanunun 4G ncı muddes.iniıı A. fıkı·a
sınıı gore pazaı·lıkln satılacaktır. 

2 - Talipler koıııilrü mahallinde görebilirler. 
3 - Talipler kömürün % 7,5 teminatı muvakkııtcsi olan 55 liıayı 

Sıı keci Dcrı1irkapı Orman Korııına mü<ıtakil taburda mütqekkil Kom!~. 
yona müracaat ederok alacafı bu yazı ile Orman lllrinci l\Iıntu~a l\lc 'ul 
l\t uhasipliği vezne,.ine 'yatırarok arttımmya ıştirnk edebilıı leı·. 

4 - Arttıroıa 23/8/940 glinli saat 15 d<' Otııınn Koruııııı 'l.ustııkll 

Taburu lıina,.ıııcla inn edilecektir. Tnliıılerin Mes'ul Mulı:ısir/.kt<'ıt alıı

c:ıklurı teminat makbuzlarilc mezkür saatte komisyona ııııirııl·ııatlan 

iliiıı olunur. (7181) 

Hobreklcıdcn idrar torhaı;ınıı kaclıır yollnı·clııki hastalıklar 111 mikropları· 

nı kökiinden temizlemek iciıı Jfelnıoblö kullııııınız. 

L 
Bobrl'ldcrin çıılı,nı~k kudretini arttırır. Kudııı, cıkck fdııır zorluk

lnrını, eski ve yeni bel oğukluğuııu, mesane iltihabını, bel agrı~ını, sık 
sık idrnr bozmak ve bozarken yanmak hnllel'ini giderir. Bol idl'ıır t<·nıııı 
eder. idrarda kumlnnn, mesunede t.:1şlıırın te.,.~kkülüne nıiini olur. 

1 

DİKKAT: HEI,lılOBLÖ iıhaıınızı tcıııizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vckii.letinııı ı uhsat1111 haizdir. Her eczanede bulunıır. 

Devlet Demiryolları ilanları 1 
.Muhammen beılclı 9000 lll'a olan 4fı0 ton süpersiıııım 28 8/940 çar

şamba günü saat lfi,30 da kapalı zarf ıısulile Ankarııda idare binusıncln 

satın ıılınaeaktır . 
.Bu işe girmek istiyenlerın 675 lıralık muvakkat teminatla kanu

nun tayin ettiği ,.e,.ık.ıları ve tcklıflerlni ayni giiıı ::;aut 14,30 n kadar 
komisyon reislığıne \'ermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarnda :ııalzcme Daiıe• ıııılcn, llay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şeflığıııılen dağıtılacaktır. (71%) 

F.ııılak l\iücliirllıgıırıcfc toplıııı:ı«'ak uları kn1111· 1111111 ı ıı~·ıt, artı ı•·ıııa ile ı;a- nyaı ı. 7 ::ı; .\lüzik: Jlııfif. pıo"l'11.~ 
tılarnktır. ~Iuhammeıı lıı•il"I ~o. muvııklrnl ltııııııut altı tııaclıl'. l 12tiü\ \Pi.), 8.ııl; ,\jııııı;. lıal:cıll~·ı , ~;10!1;·1• 
---- ----~ - 1 ı,:ıılıııı • 1 cıııek lı~h! ı, 8 . .:.0-8.-.0 • ı. 
, •• ' ıik: Hafif ıırogr,mııı. devamı (Pl· t 

1 :!.311 l'ı oı,:ı um ve menıll'kı•t ~.ııı 

A k \ k ı ·•>arı, 12.::5 J\lüzik: 1 - hıfahrın l1 : 

AK alma veya sama H·\·i. 2-Aıır ner - ı.ruıuııı :;ıır~!· 
• •• 1 • • CC'atıdıı hııvsi)et ııi \nı). :ı- ı 1 ıs ıyen ,er ıçın ıaıl'cıı11ı r~ . ısfaırıı şııkı: ıT• 1 bıç,ııı'<' ~('llİI ıc;ın ~ın·~o•) . ol tıı 

M . 
Emlak işleri B • • 'l'Vll'" • T uıhıııı ,n • kı (Ası~ 

1 

urosu lllUl'~I dıll l:!.50 .\İ:ılh habt 1 
13.05 Mur.il : 1 - ~·;lled<l_in. Ku~ ~ ~: 

Alım satım buausundaki teknik ve hukuki 
işlerini tam bir ihtisasla yapar. 

Galata Büyük Balıklı han No. 42. Tel: 40984 • 

Jlk:ız tıııku: ıner.111 ynum gdışı 
ilen Lıcllld r), 2 - S.ıdNldin Kayn:.ıl;;1~ 11 ic::ız türkü: ( DC'Iİ ~t;ııiıı 1 J • H 1 

ti'ırkiı 11 : ( Yıicc llnı!: 1 Hşınd:ı lııır: 
rnaıı ~ııc; oluı· >. .ı - ı ·ı,;:,;:ık tıı ı·kıı. 
(Akı:oa111 oluı· kcı\·.uı incrı. 1:-:2° 

Ankara Okulları Satınalma Komisyonundan . :j :;:i'.~i.:":::::.~'.:."'.. ''.'.'.: .. :.:,::·k~'.·: 
'/'tılııııt... 111.: İlıııle !/tıll R\'an. l~.ll:J :'!Hizık: Operetler (Pl.)~ 

l ıılıııımı tutıırı l11n,,tııtı ı·e suutı IS.411 l\lu7.ik: ltnd)'" en:. orkı .. trıı O 
Rrıııkm uclı ı\lıl.ta•ı f'ı. 1 .. '''· 1 •. 1(. (İlnahlm Üı~ir ıtlme ircl<') lfl·1 • 
;.:.;.::..::..:.:.:.:.:......::.=-----·----A-· ı 'ı''t• ı l\Iüz.ik: A. l · ..... - Scgiı.!ı şarkı' 
Hıyar ırır.rıo la. " .. 1' " • 
Dolmalık bibcı· ti640 kı;. 13 Hü:~ ıo (Dilde scvdn sincıl" dni'>ı fir:ı ·), ~ 

l "'ouı ~ l" ı·-•ıı Tumbnri \li . Segiıh şuık: ,Dil ıııı· Sıvl'i lııber .. • v • 
ı !J:ırıo > 12 2:1:!:! ı abı aşku1nııı ı, 3 - ~ukrü ŞC'no:ı:nıı lı 

Ispanak i\tahur r;·,ırl,ı.· (Ihı ı;cvda ne t ıt 
Semizotu !ı?f>O > 12 ti!JO ~ k (Şii 

:ıoooıı > I:! :\üOll yalan), 4- ...... - .hıhur şrı; ı: • 
Doınate!; 2i4ııtı > 14 aınr. güzele lıir lıııkııı). U 1 - Alı Rıfnt. 
Patlıcan :!14f>O 14 l'iişııburck şarkı: (l\Il•yledip bir g-ulı: 
A. K. f~ısulya llifıll : 111 :ı~:;~ zaıtı), 2 ........ Nişabuıek türkü • 
Çalı fasııly:ı !l8f>ll > 12 ili':! (Fiııcnnının ortn ycriı, 3-Nişal.>tı· 
llolııııılık kabak :ı4Hll J> ~il ıillX 1 n·k az S!'IDllİRİ, 4 - Ill•driye JfoşgN" 
'l'aze Lıııııı\.t 1 Hıull > 8 ı ıı;o i\tulıancr şarkı: (Dıılıal'n bak go· 
Lfıhııııa 21.ıuo 'I> 8 l ı 12 nül g.llıi), 5- ...... - :\luhayyer liır· 
l'ırasıt 1'7110 > l:! llll·I idi: (Yol verin daglar). 19.45 l\Teııt· 
Taze bakla 7fı0ll tu '' :ıoo ll'ket saat a) ıırı ve• ajans lıııberk~rı, 
Yt•şil tUılatı< ı:mı;o > !i li:.'B 20.00 :\10zik: Fasıl heyeti, :?o.30 Ko· 
;\lnı ul Hııl nuşmn, 20 .. 15 :;\liiz.ik: Dinleyici is.tek· 
Taze yn111:ık ıoııo lq~. ı . .,~ ',1"''11 ~'"-3" ... _o 40 ~ IX/940 lcıi, 21.10 .i\lü1.ik: J~eınan ve pınııo 
L• ' ';'btıııo tıı. ov - " :> • G r ımon ı ı:;ant 10 irin l>üo fnııtezi:oi. Violonıst ıl' • n "uç 5:?:.o kı;. 7 :ıtn .• ı " . 21 ~o a ., ?•"-' Ro hnrdt ve piıınlst l'ılıırcovıtz, 
Taze so\'an :umo > 0 -" ') 0145 

O 1 ·• .~,01·, Konu~ma (ltıııl)'O gazetesı , - · l\I d 2H8 o' 1'111. .. ., ' T.",,, 
ay anoz l:'.460 > 2 21'.I 20 Rnd)'O salon orkestrası, 1 ~.neıer .. 

Dcıeotu liOGii > :! ıoı :~2 Bela: Macar konııcr U\'ertürü, 2 • 
Nane· ato\Okg. 1:1 44720 Hecce: Sercnad,3-Kalm:.ın: Çaı-dııŞ 
Kereviz r, ı oo > 7 :~57 Füı tin operetinden potpuri, 4 - Gi· 
llalkııb:ığı 7!i0 > 6 ::s bısh: Çakır keyfim, 5 - I.cha~: _E\·~ 
l'uncaı· rıııou > ıı; 8!l!I operetinin uvertül'iı, 6-'MıchıelS· 
l\anıılııılınr Jl>fiü ,. 4 Ci2 Çnrdıış, ~o. 2, 7 - \'an de Yelde: RU~ 
y crclımısı 1!tl0 ,. "il humuıı şaı kısı, 22.~0 Memleket san 
Taz•· lı('r.cl va 111 0 

1 · · t es· 
Engııını 

C>5f•U tıı. R 444 aynı 1, ujnns hubeı erı; zıran , • 
hanı - tnhviliH, kambiyo - nukut bor 

TnZl' sıırmışıık 
Kıl'ıııı zı ıuı ı> 

r, w ılcnı. 
~OfıO > 

fı 41.' 
~O f1U l snsı (Fiyat), 22.45 'Müzik: RndY0 

salon orkcslı'ıısı 11rcgı·amının dcvıı· 

Pirinç \HC'\'llfl'l:lrı) 10125 00 759 37.50 
l mı 2:1.00 :'llüzik: Danı; ıııüziği (PJJ, 

93 :)~ 2·• "O ''nı·ınki P"Ogrnm \'C ''il' :J/IX/!.J40 -· __ .,. ""' ı' • 

''fcrcyıığı 2020 > 1 GO 242 40 
saat l1 

3/IX/!J·IO 
saat 11.30 

1 Yuka nda ndları \'azılı yl~ <'l"C'k ıhli} nç rııiktarı. eksllt~ıl' şnı·t-
e.,;nc ı::öı •' konıi vonumu7.a b:ıT•lı okullar ııdınıı p:.ırtı p111iı kapalı 

nıım . • t> l b" . t 
zn rf ve :ıçık l'k~ıl•ınc su rl'lile milnnkas:ıyıı lwn ıılmuş ve ıer ırınııı e -

pnnış. 

Beyoğlu halk sineması 
Eski kozmoğraf 

-
Bıınün saat 14 de, 1 - Aslan A • 

dam:.,Kasba, 2 - \'!edan Azabı: 'M.o
to, 3-Miki. 

nıinat nıiktııı ilt ılı,. le t:ı rıh ve ı;aatkri kn ı şıl:ırınn yazılmı~tır. • 
2 :\luhaınııwn bcdl'li beş bin llrıııl:ın aşıığı olanlar açık eksıltme RAŞİT RIZA TiY ATROSU 

~ıııl'till' ıhalı· <'dll·<'•ktiı. H ·be)' 
~ J"'tl'klıl('r partiyi teşkil edC'n c>nakm hcrbirine ayrı ayrı !iynt Bu akşnm, Dc~iktaş nşım ) 

t<'klif cd['('ckl<'r<lır. Ill•yetl uıııunıi)'<'s ı erinden yapılacak tenz.iliith tek· Aile bnhçeslmle 1- (Taş Parças\' 
!ıOeı kabul l'dılnıiyel'C'ktir. 1 Piyes 2 perde. 2 - (Hava Oyunu 

1 

4 - Heı· nı:ıdde için teklif eılilecck fiyat bclıcrnelı:ıl muhammen Komedi 1 perde. _ 
lıcılelılt•n fnzla olnııya~ııktıı- v • 

:; - Ekı:.iltnı(' Aı :k11 ı·aıla g,;ıgc Srıııııt okulunda toplan:ıcak konıis- Satılık Degırmen 
~·on lıuzunında lıelli r,lin vt• sautlcrıle vnpılacnk.tır. 

f, ~:k«iltıııc\'C' ~İn'lt1kfı·klı•rırı ı ~J.10 vıl ı Tıcnrct Odası ve 2490 sıı- . k . , • 
vılı kıııııımın 2 "" ~ uııcıi ııı:11lıldt•rinf' ı;:iire <'ilerinde bulunıın belgclerle.

1 

Ezinl'dC kurulu ?.O .. b~ygır ~'1' c., 
· · l "') · ' ı · ı G :.ın nıotrını ıle 5 'l'I\ s " ticarethane aclııın işe gircrcklt'rlll ışbu knııuıııla ynzı ı ~nı •ar ıçıııc l' no- tıııc e :ızoc. b kO 

• · k · b · 1 · J>ı'I• "ıstcı· la\·aıı takımları, an rıerlikten nlın:ın vcl.aletıınnıe ılc onıısyona :ışvuı nııı nı ı. ,ıııç '. • b TnliP 
7 - Knpıılı zarf rl,siltmcleı lndl' i~tcklileı in yııkıır1d:ı adı yazılı kn- vcsair tnkmılnrı ıle ~cra e.r. p 

1 
• 

1 · ·ı l ı 1 ve 1 1 l allinde gormesı. nzn nuna uvgun olmak ıiıcrc kupalı zııı r mektup arına ısteııı en le gc er o nıı ar mn 1• N ttbc)' 
teminat ınnkbuuınu 'e~·a banim ıııektuplıııım 'koymak sııretile mühür lık için lstanbul, G.1lr.ta, ccıı 
mumu · ile kapamnk ,~·rtile ve zarfların üzerine tekliflerinin hangi i:ie Cııd. No. 109. -
ait olduğunu 'il(' l:nnuııi iknmetgahlnrını yaznrak belli gün ve saatler- lstanbı•l İkinci Jua Menwrlı•ğıır 
den evvel m:ıkbuz mukabllinıl•• koıııisvoıı başkanlığına \'ermeleri li1zım- dan: • 
dır. Belli gün \'e s:::ııtten sonraki teklifü'r kabul edilemez. T?1:'1i!1aUarııı Biı· borçtan dolayı nıabcuz ve p• 
eksiltme s•ıatleriıı.lcn dnha e,·vcl Anknra Okullar l\Iuh:ıscbeeılığıne ya· k .. 1tut1S · ru"a "e\'rilmesi mu ·aı ı er yuz . 
tırılnıası lazımdır. be~·nz 'mcktuo zarfı 2U8/940 tnı ibı· 

S - ı-:ksiltınc şıırtnanıeleriııi goı nwk istiyeııler Ankarada Okullar ne tesadüf ~en ııerşcınbc, giinü sıı· 
l\luha~ebeciliı!iııdl' kon:isylm kiıtilılnl' h:ışvurnbiliı·ler. (4i06) (745:!J. nt lG clnıı 18 e knd::H' lstanbuid:J 

Sahibı: z. T. EBÜZZ IYA Netriy;ıt Müdurü C. BABAN Tnhtakııle. caddesind, 42 numaralı 
j ·• 1 clu'"kkan önünde açık a l'tlırııııı sure· Basıldığı yer: MATBAA EBUZZ YA k c· 

tile satılm•aktır. l\lulınııımen ıynı 
~------------""':"--------~--~-·~-~-~~~~-~---:""'·--~....,..~~~~~~-~~~~ tin y\izdc 75 ini bulmnrlığı tak~llrc:~ 

b • ~ lb . ı"k'ıııci nrttınnnsı 21:/ 8/940 tnrılıh IJiıa atüııilı/iclir. Rcıbası lıir bi- zamana kadar bilmediğim ı rta- mevzular eırafında fazla konu~ - oldugunu e et merak ed ıyorsu- ı··r 
1 

pnznı·tesi güni.i ayni ı;-· 
rulıanıı sahibidir ı·e Sosyal de- k 1 .. ~ d' Kı, ark· d ı B d b wl . ı tcsnı u ('(en • • 1 • · ıın şey er ogren ırn . •· a - muyor u. ı nu.ı:cıur. ura a u eı.: enceye ış- tt .. krn eılilcce~lnc1en talıp olan il 
mokrat olduğıı için llitlerc ınıı • daşlarımdaıı, her kıı:ın muhakkak Bir gün muhtelit bir bisiklet tirak edC'n 16 çift kendi kendimi- 1~111c .... vmi ınezkürrln mnlıııllinıle h::ı· 
Jıaliftir, cığabeuisi lıttkıık talebesi 1 ~ ld'W · · ·'' t>t• 
ıc Hitlcrcidir. bir flortu olması uzımge ıgını gezisine çıkmıştık. 1 !er kı:nıı biı ze nişanlanacak tık. zır bulunacak memura müracaat 

duydum. Yine annemin büyük ti- kavalyesi vardı. ben de bir ay - Öyle de yapt ık. Mantığı- mesl ilün olunur. -
Lizaııın ağal•cutsi Fıiç lıucıım tizlikle üzerinde ısrar ettiği danberi benimle alakadar olan mızda haklıydık. Mademki, bu -

tabıınma giriyor ı e bıı vıizdcn 1 k k k d p l'I b b 1 d k 1 1 'k r babası kcndisıni rt'dcn kovuyor. >e aret mevzuunun pe 0 ·a ar au e era erdim. Pau, sarı -
1 
raya am - ava ye ge miştı ·, 

H tlcrcilerln tazyıkin() tahammiıl ehemmiyetli bir şey olmadığını şın, güzel bir çocuktu. 18 yaşında mademki .b,iribiınizi se,'İyorduk, 
l'd61lıiyl'n adam l'a·nıaya gidiyor. da anladım. Babam Varnnya gi - kadardı, o da nazikti, o da hü - t:vlennıemcmiz için ortada hiç 
L · a. da lıluııilıle kalıyor. dinciye kadar evlenmek mevzuu cum taburlarındnydı. Fakat bann bir' sebep yoktu. Şu halde bu ev

., 
Ağustos Pazartesi 

,,. 
Bu seıazfıt haynt evvela hoşu

ma gitti. Kimseye hes:ıp vedme
mek ne giizcl şeydi. Sabahları ev
den çıkıyor, kız ve erkek arka -
daşlarla, yürüyüşler yapıyor, bi -
siklete biniyordum. Yiizmc havu
zunda marifetler gösteriyordum. 
Derslerimi bir hayli ihmal etmiş
tim. Beğenilir, sevilir bir genç 
kız olduğum İçin, erkek arkadaş
larımın manidar. aşıkane bakış -
lan izzetinefsimi okşuyordu. O 

etrafındn hiç kafamı yormamış karşı duyduğu yakııılıktnn ürke- lcnme kararını da hiç olmazsa bi
o]duğum halde, nişanlanmak, ev- rek ağabeyimle arkadaş olmuyor- ribirimize karşı resmen ve alenen 
lenmek, sevişmek mefhumları nğ. du. ifade edebilir, nişanlanır, bu mü-
zımızdan düşmez oldu. Ve bir Münihten hnyli uzaklaştık. T3iı nasebt•tle de mükemmel bir eğ-I 
zamanlar herhangi bir hisse tabi kırda ağaç altında dinlendik. om- ı lcncC' tertip etmi:;- olurduk. Ba -
olnııyarak lakaydanc yiizlcrine dan yine bisikletlerimize atlıya - bnnı pirnhane işlettiği halde ilk 1 

baktığım erkek arkadaşlarımı rii- rak, daha ileride y<'silliklc:r arası- defa o giin bira:t fazla bira kaçır
ynlanmda görmiye başladım. A- na karışmış bir bir<ıhancye gir - dıın, ve kafamın döndüğünü his
ğnbeyim Friç, bendeki tnhavvü- dik. Bir çift arkadaşımız daha 'ev- scttim. Bu sarhoşluk da fevkalu-

1 lün farkına varmıştı: Buna biraz v e! buraya gelerek masaları ha - de güul bir şeydi. Paul'ü kcndi
da kendisi sebep olduğu İçin, hem zırlatmışlardı. Biz burada bugün me çok J;ıha yakın ve mahrem I 
vicdnn azabı duyuyor, hem de müthiş bir merasim yapacak, e~- telakki ediyordum. 

1 
benimle yüzgöz olmamak için bu lenecrktik. Müthiş meravimin ne (Devnmı var) 
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