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Müsabaka 
kuponu 

Ne yavuz ol asıl ve ne 
yavaş ol basıl I 

Türk Ata Sözü 

Baımuharriri: 
EBOZZIYA zade VELiD 

M0STAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

Telı. Tasvirief.kir İstanbul 

(Şerhi ı ncl aahlfe mlr;de) 

~Ağustos Başkumanda.nlıkm~ydan 
~llharebesinin 18 inci yıldönümü 

ZAFER BAYRAMI 
Merasimle kutlanacak 

18 yıl evvel dün başlıyan büyük taarruzumuz şimşek gibi 
~rlanıış, dütmanın aşılmaz addedilen cephesini bir hamlede 
:Yarrnış bulunuyordu. 

-6 Ağustosta elimize geçen müstahkem tepelerden 27 ağus
tosta hücum adevam eden kahraman ordumuzun kökremiş ars
lanlar gibi ilerleyişine dayanamıyan düşman yer yer sökülmiye 1 

b~şlarnış, şanlı ordumuz öğleden sonra saat beşte Afyona 'ı 
tırnıiıti. 

~- Akşama doğru bazı n1iıstahkcm 

~ltıerikaaıa 
yardımı 

noktalarda mukavemete devam eden 
düşman da tamamen bu yerden sökü
lüp ııtılmıt, harp açık salırıı muhare
besine i ntikal etmişti. 

Aşılmıız birer kale addedilen müs
tahkem mevkıleri bir saat gibi hiç 
denecek bir zamanda, dün, coşkun bir 
sel gibi. yarıp geçen kahrnman Türk 

meaeleai ordusu bugün büyük lılr sükunla, 

A hlerika efkin umumiyeai, 
M. Roosevelt'in teıvikleri ;e tel.if Iı telaılı nutuklarile niha

t~t .. b~~·z enditcye düımü! gibi 
t\inuyor. 
hialum olduğu üzere, son za -

:anlara kadar Amerikanın yar -
,. •mı nıeaelcsi daima sözde kalı -
or, fii liyat namına ortada bir 

ky tÖrilnmüyordu. 

hcrnn şehnamclc.r yııratmağa hazır, 
elinde siluh vatanın bck\'iliğiııi yap
maktadır. 

Merasim programl 
30 Ağu tos Baskumandanlık meydan 

muharebesinin 18 inci yıldvnümü mü
rıascbetılc lstanlıulda yapılııcnk biiyük 
merasim programı hazırlanmıştır. 

30 Ağustos Zııfcr bayramı merasim
le Taksim meydanmdıı kuUulanac:ık -
tır 

Saat 12 de Sarayburnundan 21 pare 
top aulac:ıktır. Bunu milteakıp mera
sim, Taksim meydanında asaf:ıdakı şe
kilde oloc:ıktır: 

.Merasim Komutanı, Merkez Komu
tanıdır. Merasime i~tirnk edecek kıta-

Bina vergisi nizamnamesinde 

bazı mühim değişiklikler yaplldı 

Bina vergisi, safi iradın 
yüzde 12 si olarak alınacak 

Ankara 26 ( Telefonla ) - Maliye V ekileti, bina vergisini.n j ============= 
tahsiline ve tarhına dair olan nizamnamede bazı esaslı değı-
şiklikler yapılmasını kararlaştırmıştır. 

Bu tadilat, Devlet Şuraaının tetkikinden geçtikten sonra 
yürürlüğe girecektir. Verginin miktarının tayini, matrahı, 
tahrir usulü gibi, mülk sahibi bütün vatandaşları alakadar 
eden bu hükümleri bildiriyorum : 
·Binn vergisi 11 • 13 uncü mnddcler 

mucibince tahrir usullle Yeya hususi 
tadilllt şekille bulunan gnyrlsafl lrnt 
iızerine tesis olunur. Bu suretle bulu
nacak gayrisafi irattan, binanın itfo "·e 
idame mıısrofları mukobili olarıık yilz
dc 20 si tenz.il ohıııduktan sonra b:ıki
ycsi vergiye tabi tutulacıık safi iradı 
ifade eder. Vergi nisbctl bulunacak i
radın yüzde on ikisidir. 

Tahrir usulü 
Binııların gııyrisafi irıılları, tahrir 

usulde tayin olunur. T-nhrir usulü, biri 
binaların tahriri, d lğeri gayrfs:ın irnt
lıırın tahmini olmak üzere iki işi ihti
va eder. Her iki iş de, tııhrir komls • 
yonl::ırı tar:ıfından birlikte icra edilir. 

. 
mak üzere hariçten seçilecek iki zat· 
ton terekküp eder. 

Seçilecek heyet 
Belediye hududu haricindeki köy -

Jcrde yapılacak tahrirlerde bu komis
yonlar yine vali tara!ırıdıın tayin olu
nacak bir reisin riyasetinde Uıhriri ya. 
pılıın köyiln bağlı bulundu~u Viliıyet 
Umumi Meclisince \·e ınünakit de-ı:ılse 
Vilayet Encümen.ince vil~yet halkın -
<lan olmak üzere kendi Auısı hal'icin
den ııcçilccek bir fı.za ile Belediyece 
intihap olunacak fıza yerine kaim ol
mak uzcre köyun muhtarı \•cya koy 
ıhtlyar heyeti tarafından seçilecek bir 
zııttan terekküp eder. 

A ' il aza bulunmazsa 
istanbulda, bu komisyonlara tayın 

olunacak her iki lız.a dıı İstanbul Umu
mi Meclisi ve münakit değluc Daimi 
Encümen tarafından hariçten tayin o
lunur. 

İNGİLİZ 
tayyareleri 
Berlin üzerinde 

Birçok • 
sanayı 

merkezi şiddetle 
bombardıman 

edildi 

İngiliz donanması 
meçhul bir istikamete 

hareket etti 
Nevyork, 26 (A.A.) - Reuter: Nev

york Timcs gazetesinin Berlin muha
biri bildiriyor: l\1eıela bundan bir ay kadar 

::ve) General (Perınİg) Ameri
İli ,nıuhriplcrinden elli tanesinin 
~a~~tereye derhal terk ve teslim 
t 1 ?tesini teklif eylemifti. Bu 
dldıf Üzerine Amerika siyaset a
t •ınları birçok sözler söylediler, 
f l:ıetelcr birçok neıriyatta bu -
t~dular, neticede muhriplerin İn
~ tireye verilmesine mu~alif o -
eU~ •rın fikirleri galebe çaldı ve 
le 1 lnubrip meselesi menfi suret
'rt halledildi, hatta son günlerde edt bu mesele mevzubahs bile 

lıır. Komutanlıkça h:ızırlanmış olup, O J b • l L l • ·ı ~ l ı • · f,.ı!. • k b • 
hava !ılolarımıı da lştinok edecektir. n günuen uı %Or a çı1earı an ı•lı a m«•• • crını uya ır 

Belediye hududu dahilinde bulunan 
binaların tahriri ve iratlarının tahmini 
ilçer kişilik J:omisyonlar tıırııfıodıın ya. 
pılır. Bu kombyonlar, valiler tarafın
dan tayin oiumıcak bir reisin rlyasc -
tinde bir tahriri yapılan mahallin bıığ
lı buluoduf:u Vlltıyet Umum! Meclısin
cc ve münaklt değılsc ViUlıyet Encü • 
menincc, vllAyct halkından olmak Ü· 
zere kendi tizası haricinden, diğeri Be
lediye Meclisince Ye milnakit dcğılse 
Belediye Encümenince kendi Cızası a • 
rasında4 veya o belde ahalısinden ol· 

Asıl lıza bulunmadığı veya komis -
yondan çekildiği takdirde derhal ko
misyona iltihak etmek ve ek eriyet 
temin olunmak üzere gerek Belediye 
hududu dahilinde ve gerek köylerde 

Almıın hükilmct merkezi, bu sabah 
erkenden ilk defa olarıık hava hUcu -
ınunıı maruz: kalmıştır. 1ngiliz bombar
dıman tayyareleri şehir üzerinde uç -
muşlardır. 

lllez oldu. 
ı. Ona mukabil Amerikanın, ica
~~a Kanadayı müdafaa busu
;-a~ teklifini Kanadalılar ve 
ii ~~1e inptere kabul eyledi
~lu, keza Amerikanın Panama 
.t lının müdafaasını bir kat 
~· takviye için, o denizlerdeki 
ı._ 1 lngiliz adalarında deniz ve 
d •a Üsleri vücude getinne-si,, .. 
tet ~nıilizler müsaade etmek Ü 

ulunuyorlar. 
it trnerikanın bu iki teklifin ı 
~ ul edilmiı bulunması, bu bü. 
~ memleketin yardıma ba,la • 
tih·lltın bir nevi mukaddimesi 

1 1 •ddolunabilir. 
.._ ~~•nıafih Amerika efkarı u -
"-

111lıiYesinin, doirudan doğruya 
lti~be lı:arlfmak hususunda henüz 
tİt 1 derecede olııunluk devresine 
~diii de muhakkaktır. 
~ Çiinlı:ü, yakında yapılacak o -
.. Reisicümbur intihabında, 

::huriyetçilerin namzedi b~lu
.. t· ~ M. Wilkie, seçenlerde ırad 
~ 1 • b ,. 
~tı . ir nutukta, M. Roosevelt ı, 
.._ erıkayı zorla harbe sürükle -
f ~e itham eylemİf ve kendisile 
: sının, Avrupa harbine karı,. 
~ 'Ya tiddetle aleybdar bulundu 
.. unu d ·1· . . a ı ave etmıstır. 
~ l>iğcr taraftan A~erikadan ge
t 11 küçük bir telgrafnamede de, 
ı:Ç.en ay zarfında , Amerikanın 
tJ!lereye 20 milyon dolarlık 
"1il a ıönderdiği ve bu yirmi 
iı 1 ~~n~n da pe!in olarak alındı -

ildırilmekte id i. 
ct ·k~u (Peşin ) sözü bizim nazarı 
it 11 atiınizj celp etmekten hali 
.: ~•ınıthr. Çünkü bu suretle A· 
•i e.rıkalıların, bir Alman tehlike· 
ı11nı az çok sezmeğe ba,ıamıt bu 
lt nrnaıarına rağmen, hala i ngil 
.,;ey~ Yard ım hususunda (peşin 
d~~). esasından kat'a vazgeçme· 
la d erı anlaııılmaktadır. Bu sütun
,,; h~ birkaç defa İzah eylediğimiz 
'-inç ile Amerikalıların birtürlü 
lct1~~dıkları ve affedemedik -
tr-giJ ır kabahat vardır, ki o da 
h tere ve Fransanın, s eçen 
L~ten ıonra borçlannı Ameri
~Ya ··d lfau- 0 ememiı bulunmalarıdır. 
"1i a hundan dolayı isdar edil -
~'· ~an ( Con&on) kanunu bile, 
~ QgÜn ilga edilmemiJtir. Ma
tilt oldufu Üzere bu kanun, f n • 
~::ıe Ye Fransaya herhanrri bir 
~ekte ,kredi açılmasını menet
lrııil tedır. Amerikalılann, artık 
ttı~treye yardım itinin, kendi 
Lir e~etlerinin selameti için de 
h ~~ıfe halini aldıiına inanını · 
Lırı~l~dıkları ve Kanadayı ica
d• • Lıınaye etmek 1ıibi kararlar 

"erdikleri halde, el'an bu kre
< D•varnı uyfa 3, ıütun 4 t •) 

Ebüzziya Zade 
VELİD 

Muayeneden sonra Cüınhuriyct fıbi- I ıotukkanlılıkla lrarıılaya11 Yunan kralı Jorj Boı11clcil 
(DetJamı f! ei 8cılıifc, sütım ı de) Metaluaı ile görüıiirken 

( Devamı sayfa 3, sUtun 7 de) Bir yangın bombası atıldığı ve bu -
nun Scr'de yangın çıkardığı remıeıı 
bildirilmiştir. Bu yangın çıkınca bas
tırılmıştır. lngiliı tayyarelerinin pro
paganda beyannameleri de attığı soy
lcnmcktedir. 

-------------'-"-------.......:;.._ __________________ ..;;..;.;..;.:_~....:;.....;.; 

lzmirde bulunan 

Dahiliye Vekilinin 
Gazetemize beyanatı 

"Memleket baştan başa sakindir. Hiç 
kimsenin rahatsız olmasını icap ettire

cek hiç bir sebep mevcut değildir,, 
izmiı·, 2~ (Tclefonııı) - Dahiliye 

\'ekili Faik Öı:trak bugün vilayete 
i;"lıuış \C bir müddel meşgul olmu~ 
tur. 

r'aik Öztrak öğleden &onrıı Bele
diye ttisinın refakııtınde F,•arı gcz
mıştir. Vekil, komutanlı{r ı , Partiyi 
zıynret eyleml~tiı·. Akşam C. H. P. 
\'illlyet ldal'C heyeti tnrafından in . 
..:ınıl l ı gru.inosuııda verilen ziyafet l.C' 
bulunmuştur. 

7.iya ret • Ye tetkikhıri münıısebetile 
\'ckile intibaların ı sordum. Bıına 
~unları SÖ)0 lcdl: 

İtalyanlar 
İSVİÇREYİ 

tenkid ediyor 

- İzmiri çok güzelleşmi~, inkişaf 
etnıl~ buldum. Memleketin dahıli va
ziyeti hakkında ınemnunlyet beya
nından baoka söyliyecek sözüm yok 
tur. 

Memleket baotan başa sa kindir, 
rahattır. Herkes vaıiyetten memnun · 
du r. Hiç kimsenin ınhals ız olmasını 
icnp etti recek hiçbir sebep meı.-cut 
değılrlir . , 

Fttik Öıtrak yarın da şchrimiıde
ki tet kiklerine devam edecek, per
şembe günü İstanl>uia hareket ede· 
cektiı·. 

İtalyanlar 
Iskenderiyeyi 
bombaladılar 

Bugiinkü tarzı hareketin Y akınşar kta her 
büyük bir tehlike teşkil Fra!l~ız kıtaa~ı in-
edeceğini söylüyorlar gılız. ord~sıle 

Munih. 26 ( A.A.> - Stefanı. Gcıze· 
tcler, isviçrenın tıırzı harck<'llııı bu;;un 
yenıdcn şıddetle tenkit etmektcdırlcr. 

Journal de Gcnev<.: ıle bır ktıll'm 
mürakaşıısı yapıın Volkı ch••r lkobııch 
ter gawtesi, Iwıcrl' tıııl< ıııı"'t.ııııı bıı 
gazetcnın taru harckeııı e k;ıı·,ı ne za. 
man:ı kaclıır seyııcı kııl .. roğıııı sorınok
uı ve bu tarzı h:ıreketının İ S\'ıçre ıçın 
biiyilk bir tehlıl:e tcşkıl t,>dcbılcceğıni 
:lrnydeylcmektedır. 

Munchner Ncvcste Nıırchrıchten ga· 
zetesı ışc, ı;ıy:ı.i isvı~· re mııhfıllerının 
memleket bıtaraflığınırı mütemadıyen 
lngılızler tarafından ıhlali k:ırş•,.ınd:ı 
Iııll bır tescbblı"te bulunmalarını ten· 
kldc devam etmektedir. 

Bu gaıete, 1tnh·an matbuatının ron 
ltırazlarını hatırlııttıkuın sonı·a is\·ıçre 
ııemnlarında lngıllz tayrnrelerının gc· 
ce uçuşlaıı karşısındo İs\'ıçreyc tl'rct· 
lüp eden mcs'ulıyetı Jsı:ıçrc gaı:etdc
rm1n kavnyam:ıyışlnrını garip bulmak
t;:ıdır. 

30 Ağustosta iki 

bırleştı 
Knhiı e, 2G ( A.A.) - Jlcı:ımi teb

llı:. 

İıu sahalı, çok
1 

erkcnden İtalyau 
tnyyıırcleri İskcndcrfyeyi bonıbar<lı
man etmiştir. 1\tüteaıldit boınbı. atıl
mış faknt hiçbı r hasar olmamıştır. 
Birkaç kl§İ hnfıfçe yaralaıınııştır. 

Her Fransız ordusu 
Kahi re, 2G (A.A.) - Dün öğlc<lcn 

sonru üç renkli Fransız bayrağı, lıı.ir 
.Fransızlar komitesi reisi tarafından 
yeni teşkil edilen Ft•<ınsız kıtaatına 
tcvdı eJllnıiştir. l\lcrnslm, SüYeyş 
kanalı üzerinde bulunaıı .Fı-ııns ız 
umumi knı argfıhında cereyan etmiş
tir. Aralarında sipııhi cüıütnıı.lan 
bulunan kıtaat, lnı;lliz sefiri il. 
Lamps011 tarafından teftlıı edilmiş ve 
sefir ketıılileılnc Lir hoş nmedi mıt
ku vermiştir. I•i ansız kıtalnrı, İngiliz 
ordusu ile birlikte Cı•ııe.rnl Wavcl!'iıı 
kuıııaudası ııltında orta şarkta vazi
fe goı ereklerdir. 

bayramı kutlaya- Parti idare heyeti 
caksınız reisimiz dün 

Iliri yürdumuzun kurtuluşu, diı:cri 
yaşadıgınız hayatın tebcddulü ola
caktır. Talih iıısanlnra ııaıliren gü
ler. l~akat bu fırsıı.tı kaçıranlar ne 
yazık ki içimizde çoktur. !llilli piyan. 
go idaresinin bu gilzcl piyango unl\ 
iştirak ediniz. 

vazifesine başladı 
istanbul Halk Partisi idare lıcyc

tl ıeisliğine tayin edllcn İzmir nıe
busu Reşad l\Ilmaroğlu, dün Parti 
merkezine gelerek ~·eni vazifesine 
başlamıştır. 

Bütün Elenler 
-----------azmettiler -
Ya tam bir 

Yunanistan, 
yahut ölüm 

--- ··--
Etenler dişlerini 
sıkmış, rahat bı
rakılmalarını 

istiyorlar 
Tuan, 26 (A. A ) - Stefani ajıınsı 

bildiriyor: 
Tomorı gazetesi, Atina ajansının ııa

zetenın ıthamlarına l•ar$ı bir tekzip 
neşrettitini , fakat bunlıın tevsik ede -
mcdlğini yazmaktadır. Bumı bukabil 
Tomori gazetesi, şimd i, yeni bir Yu -
nan mezallml l istesi neşretmekte, kur· 
banl:ırın ıs ı ınlcrı nt ve mcuılımin yıı -
pıldığı mahalleri bildırmek ted1rler. 

Atinanın cevabı 
Alina, 26 CA.A l - Atlna ajansı bil

diriyor: 
Vrndini gazetesi. Arna\·ut 'romori ga. 

zetesınln l>edhahane masallarının mu
hakkak surette fena niyellerden ilham 
aldıgı ve hl~·blr mııkul kontrole talıam
mi.ıl edemedığını yaz.maktadır. 

Ya ölüm ya zafer 
Atına okademlsi iızasındıın tanınmış 

edıp Spiros l\lelas, Katımcrlnl gazete
sinde yazdığı fıkrasında bütiln Elenle
rin düşüncesini ve azmini şu suretle 
tebar\lz eıtırıneY.tedir: 

Macar gazetesine göre Rumen gazet•aine göre 

Macarlar 
fedakarlık 
yapmıyacak 

- --
Her şeyi kabul et
tirmeye azmettiler 

Transilvanya 
mümessilleri 
iş başında 

Askeri tedbirler 
fazlalaşıyor 

Macar Hariciye Na- İhtilafa Alma oyanın 
zırı Alman ve talyan hiç bir suretle karıs-

sef irlerile görüştü mıyacağı bildiriliyor 
Budapcştc 26 (A.A. ) - Yarı ı·es

mi Pcster Lloyd gaıetesi, Turııu-Se
verln müzakereleri hnkkında neşret
tiği bir makalede diyor ki: 

'furrıu-Severin toıılantısındn Ru
menler, bir ahali mübadelesi fikrine 
müphem ve müteyakkız bir surette 
ancak telmih etmi,1erdir. Rumenle
rin hedefi, herhalde, münakaşayı ı;e
nclerce eürünccnıede bulundurmaktı. 
Halbuki Rumen hükumeti şu ciheti 
tamamile mildrik bulunuyordu ki .Mıı.
cnı heyeti, Tumu-Se\•crin'e gider
ken, nlakadaı· büyük devletlerin n i
yetlerine mutabık olnrak yeni ve dn· 
ha doğru huıluıllar 1csistni istihdaf 
ctrilektc idi. Eğer Jtumanya, Maca
ristanın mukaddes uzmine ve devlet-

( Dıvamı aayfa 3, sUtun 4 d•) 

hududu 

B!ikre~. 2C (A .A.- - l\1csul mıı
hafilde zannedildığino göre, Bulga
ristanla ltilfıf husule geldikten soıı
ı-a, c:ıki dcmiı' mulınfızların yerine 
Traıısilvanya mUmcssUleri getirme!< 
üzere hükumette tebcddfiliıt olması 
muhtemel bulunmaktadır. 

Bükreş, 26 (A.A.J - Rcutcr: 
Macaristırnla da milzııkercler iç!I\ 

kapının açık kaldığı Bükreşte reı,mi 
mahfillerde ısrarla ııöyfomcktcd!ı. 
Fakat Rumen ın:ıtlı•mtındıı muvak
kat zaman içın vukua gf'.lcn jnkıta 
hakkında şimdiye katl•1r hiçbir nıü
tnlca yürütülmcme!..-ıcc!tr. 

Bukarestcr Tagebbtt l\nzı guzctu
Si, başmnkalesirıde Almanyanm mese
leyi, hakem olmak surctilc niçin hal
letmek istemediği sebebini uzun uza
dıya izah eylemektedir. 

( Deı·amı 8alıif e IJ 8İİtuıı IJ de) 

Hilcumdnn sonra, Berllnin şımalindc
ki cndustri mınt:ıkasında seri blr tur 
"c şehre h.ıkim tepelerden yapılan mu 
ş."lhedeler, herhnngı bir hasarı go ttr
ıncmı, tir. Hlçbır yangın milşahcde c
d lmı mistlr. 

l falk sığınaklarda 
Stokholm, 26 CA.A > - Reuter: O • 

sen<ı Nyheter gnzctcsiI\irı Bcrlln mu -
hab'rb:!n oıı:ıı ~ n guı~ ı::. "" 
Berlinde alarm ı..~reti verıldlktcn on 
dakika sonro şiddetli infillıklar işitil
miştir. Bu lnfilfıkların, bombardıman 
mı, yoksıı h:ıva dafl bııtaryalnnndan 
mı geldiği tamıımlle rnalQm değildir. 
Halk. cecc yansından saat 3.30 n ka ~ 
dar sığınaklarda kalmıştır. 

lngili% filosu hareket etti 
MıHll'id, 2(i {A.J\.ı • D. N. D. lıil

diriyoı: 

Ekczlrcdcn bildınlıtır•ine göıe lıı
giliz filosu puzaı gfinü akşnmt Ce
bclüttarıkdıın meçhul bir semtl' ha
r~k<?t {'t ıniştir. 

Londraya hııcum 
Londra, 26 <AA) An:ıvot:ın Fm-

nlyet N ıarrtinin tebl (:ı: 
Şimdi öı;renild iJ;ı-0 r.ore, dün rece. 

merkezi İııgiltı•redc bir ııchh· fü:f't' e 
yapılım hava hikumları eı;nıı ında bir 

( Devamı sayfa 3, 5Ütu" 6 rla) 

Şeker fabrikaları 

iıçlleri 3 •••t fazla 
~abıacak 

Şeker fabrikaluınm normal 111c<ıa
iden 3 saat fazla çalı~arnk randı
manlarının artması yolundakı tulcp 
Koordinasyon heyetince kabul edil
miş, ihznr edilen .ı:ı.ırarname Ba'<ve
kfılet<ı gönclerllmiştir. 

Elenlerın hıçbır yabancı' arazide gö- Mançu 
z(i yoktur. Elerıler, hiçbir milletin bir-
liğim baltal:ımıık istemiyorlar. F.lenler, meseles·ınde 
yakın \'eya uzok hiçbir memleketin 
diışmanı değildıı·. Elenler, yıılnız, ba -
balarının \'C bızzat kendilerinin hürri· 
yete. kavuşturduğu bu fııkir, fakat şc. 
refli topraktıı raha t bırtıkılmalarını İS· 
tiyorlar. Bütün Etenler, Mctaksasın ya. 
ıııbaşındııdırlar. Elenler, dişleri sıkıl
mış, azıml cri kll'llnı:ız bir halde. fakat 
tam bir ı;ukün içinde, ayni parolayı 
tekrarlıyorlar: Ya tıım bir Yunanistan, 

RUSLARLA 
JAPONLAR 
anlaştılar 

Başvekilimiz dün 
şehrimize . geldi 

yolıut olum . 

Yangının zararı - • • 
Atina, 26 (A.A.) - Atioa ajansı bil- } 1 .

1 diriyor: Japon ar ng• te-
Pirc civarında e\'\'Clki gün birden -

bire çı~an bir yagı~ neticesinde lıar:ıp renin imtiyazla
olan bır askeri clbısc deposunun yan- ı 
gını, 011 milyon drahmi z.ararı mucip rını elinden almı-
olmustur. ı 

Afganistan istikliliçin 1 
ya c;alışıyorlar 

kanını dökmiye hazır Moskavada Ru~ -~~
nı~i;;::· :,Ghi~Aş!lı KMb~~!1':öyl~~: man Paktına aıt mu-
kısa bir nutukta ezcilıııle dcmiştlı- ki: zakerel b 1 

c l stiklül Allahın vudiğl en büyük er a~ ıyor 
nimettir. Memlekette herkes, bllha(;- 'f 
sa yeni nesli flkı en, ma<ldclt•n \'C Tokio, 26 (A.A.) - Domei ajan-
maııcn istiklali muhafnza etmeye, Af- sının Hsinking'den aldığı bir habere 
gaıılstıının refahını aı-ttırınaya, icap göre, Sovyet - lllançu hu<lud muhtelit 

Relik Saydam Jün akıam Haydarpaıatla hentli•ini 
le1ırıılıyanlar ara•ında 

edl'rse bu davn için kanını feda et- komi11yonu, geçen ı;enl' dıldi çar- nno\·ckil Dr. Rciik Saydam dün 
meğe hazırhınmalıdır.> ııışnınlara sahne olan Nomonhan mm- akşam saat 20.ti5 de hususi trenle 

l\l:ıjeste kral, Afganls~nnın ~ercfi-j tnknsındu sarih biı· huduıl h:ıttı li7.l'· Ankurnd.ın şehıimizc gelmiştir. Ilıış
ni muhafaza etmek için nmzide oldu- ıinde taın lılr anlaşmaya vnrmışlo.r-ı vekilimiz Haydarpnşıı garında Rci
ğu gibi istikba!Je de ordunun ınesu- dır. . sicüıııhur namına yav<'r Cclii.1, şch-
li)·etini hatırhyacağını üınlt ettigıni Moskovn, 2G (A.A.) - Tass njan ·ı rlmizde bulunan l\hınnkaHlt, Maliye, 
beyan eyleıniştir. I \Devamı uıyfa 3, ıOtun 8 te) İnhisarlar ve Ziraat Ve!tıllerlle Vali 

ve Belediye Reisi, Cümhuriyet Halk 
Partisi vilayet idare heyeti reisi, ls
tanbul kumandam ve dnhn birçok ze
vnt tarafındıın karşılanmıştır. Hefü 
Snydam kendisini knrşılıyııııl:ı rın d
lerini sıktıktan sonra f:!ltanbul tara· 
fına geçerek Park Otele (;itmıııtir. 



,ı 

30 Ağustos f Piyasada naftalin Gençliğin reni 
Zafer bayramı kıyafeti 

... ~ ............... - ......... ____ .::mı_.., _______ ......... ~ ... 

Temenniler : 

Büyük meraaimle 
kullanacak 

(1 inci sahifeden devam) 
desinin lst.ildM cadde.si clhetinde ko· 
nnc 1t kürsüile lcıdeı:r..siz bir auôny 'ta
ra!ından 30 Ağustos Zafer dba,y.uunı 
hakkında bir mttUk ''erit~ ·e 'DlÜ· 
tcakıben komutım da btr httııbeae bu
lunacaktır. 

Komutanın 'llutkunu nıütoakıp mera· 
sim komutanı tarafından vcrnecek bo· 
ru ile (hnzır aol!>, (dikkat!> işareti ile 
hnzırlaıınn gclenk, Cumhuı:'lyct 4biile· 
sine iknnııcald.ır. Bu erasim sıras.mda 
ınuzilal lnOO ı mmpnı ı;nlııeak ve lbu 
ına:şa illün ıiktUilar hep bir ağız&:ıı:ı 
iştirak edeceklerdir. Bu merasime bo
ru ile verilecek (rahat!) i~areU Ue ni· 
hayet l'Crilccektlr. 

Bundan -sonra kıtalar. mcramn .ko
mutanının cııstc~ ıs:tilaııı:ıcti tl'lkip 
ederek komutanm mıündcn ı.~
lcrdır 

:Meçhw aSker :Ubüiesiııde 
Aynı ,gün, Dumlupınarda meçhul as· 

ker abldcsınile de şu seltıldc merasim 
yapılaca~· 

Merasim, Dumlupınarda saat (11,30) 
da 't')p cndahtile bnşlıyacaktır 

Merasırtı lbnşlamnulıın ıc ... -vel. Meçhul 
nskcr fıbidesme. BUyuk :Mıtıet l\!eclisı. 
BaşvckAlet, Vekülctlcr. Ordu ve C :H 
P 'Beden 'ferblyesi JGen ı IOırelctörlli· 
ğil. Kızılay. Turk Ha,•a Kurumu. Ço · 
cuk Esirgeme Kurumu. Ordu Harp 
mali.illen. Şctılilıkleri :hıurr Cemıyetı 
ve Tilrk Basın B ırlı{:ı adlarına birer 
Ç<!jcnk konacaktır. 

Vıliıyetlerden titri Parti ve Halke· 
vini, diğeri Umumi .Meclısı temsil et · 
mek uzcre ikişer kışılık l:lırcr heyet o 
nl4yetlerl tem ılen merasimde bulu· 
rı:ıcaktır. Bu heyetler de. vllAyetlerı 
ndına birer çelenk .koyacaklardır. 

Merasime. askeri kıtalar ve A!,yon, 
Koqya, İzmir iu:ilcrıle, .lstanbul \'e 
Ankara yuksck okullarını temsilen bir 
kısım talebe, Kutahya ve Afyon vil~
yct1eri köy \•e kasabıı nlkından. Is • 
tikllı.1 .harbine :iştirak ctm.ş mücahit· 
Jcrdcn te$kıl cdnecck halk 'kıtnlnrı İŞ· 
tirak edeceklerdir. 

'Merasim bn.ladıktan -onra sırasilc 
ordu, C. 'H. P. si, trıılk, istanbul ve An· 
kam yüksek okulları adına bir.er ou
tuk so_ylenccekUr. 

Bu kıt:ıl:ırın hepsi meı::ısim yerinde. 
merasim limlrl olan Kolorou Komu· 
tanltğınm .emrine ırccck. bunların ge· 
rek mcrasinı yer.indeki duruşl:ır.uu, 
gerek cı;it rcmıindeki sıra ve terUp· 
Jcrlni komutanlık tanzim edecektir. 

Radyoda nferam 
30 Ağustos günü tıkzamı r.ıdyptla 

Partice bir konferans "Yedlece~ı gibi. 
ylne o ııece 11nıırevlcnndc \ ' C tıalk o· 
d:ılarmda. Halkevl ~e odası olmıy:ın 
yerlerde Par.ti merkezlerinde toplan· 
tılar ;y:ıpıl:ıcıilı;, 1stLkl:ıl barbınde. mil· 
lctsc ,ı:ostc.rtlığimız kahrıımanlck ve re
daklırlik ve 30 Agustos Ba~kumandan· 
lık meydan muharebe ının ehemmıyct 
ve kıymeti hrikkındıı konuşmnlar ve 
konferanslar tertip edilecektir. 

buhranı başladı 
Yalruz bir lirmamn elinde 30,000 

kilo naftalin olduğu ve bunu 
satmak istemediği sö:rleniyor 

'BC} :altı 1 vw!line tatlar n:olhal.lc mcsi cıi&len prip :bir .alıweri~ örneği
bakkalbı:mcla ile ~l bol bulunan na!- dir. 
talin, hele su son ııünlerde bulunmıız. Bir tarafta halk güveden, tahtakuru· 
Hint kumaşına döndil. Kö~e. bucaktaki rn ve pireden korunmak lçlu. b1r air • 
bakkal ve aktarlar. hatta eczahaneler hem naftalin bulamaz.ken, bir unüesse
ııo.>'lc duı:sun, plyom:ınm cöbeiindt?kl senin ZiQ:OOO kilo mllf ıril elindıı "tutup 
Ciepoliııraa .bile yok. satmak 'lstememm P)'&ru .clıkkot bir 

Naftalın; ııe bir .süstür, ne ıdc :trazı hliôisedir. 
dertlere şifa veren bir devadır. BılA· Bu işin önüne geçmek için nllikadar
kis her eve hcrkcşe :;yaz- kış her za· J.arın, lbu müessesenin istcdi:I fiyatta 
mıın Jilzumı'u bir m:ıdaedlr. ' bir itltikıir kokusu olup dlmadığını 

Bu cbeple mrtaükta ır:ı.ıı'ftalinm :bu. ~l.k .etmd:}~ ~lbeı ~eri ınaf· 
1 h hlblni " bir a • n ı erıne u ,uerece !Pahıilıya 
umnıı.ylŞl, er .ev sa UZCD rrr.rl dlmuşsa bile, 'fltl, 'Ut yüz kilo al • 

mesele olml1$1ur. mnk istiyen perakendecilere nafta1in 
ıFakat lllıillnhn bnkilaı.tcn yok anu- satıJmımmı 1temln ctmelerl lınzımdır. 

dur? Bu münasebetle ecza ptyasnsında 
işte asıl dava budur Çünkü tahkıka- yapbğımız tetklkat neticesinde. mem

tımız neticesinde öğrendik ki. ıistan - leketimizdc diğer lbazı mndtldlcrln de 
bulda ,yalnız bir ı:iırma . bc.ş on cün ev- .noksan ıbulundul;unu nlndık ki. bun· 
vel gumrükten çılrnrttıığ 30,000 kno !arın da bazı ellerde saklı olm:ısı lhti· 
na!tn1inl c!'Jındc saklamaktadır. mııli ydk delildir 

Bu 1mna, nu:ıl ;almak ııcın kendisine Bazı ecza tacirlerinin ize ndlattık-
mı.lrncant eden pcrakcndecılcre <kilo· l:ırına gı:ire • .son defa Almanya ıle yn
su 60 kuruştan ve. bın kllodnn asnf:ı 01. pılıın tlcar't '1l!llaşmo fızerine onıdan bu 
mamnk 1tterc) naftallı:ı verebılecet;ini Gilnlerde lıbbJ ceza ııelme.si bekienmck
soylemektcdır iledir. lngiltcreye ıSiparij; .edilen .eczanın 
Hiçbir perakendecı bu fıJata bu kadar da yola çılcı:ırJlmıık uzcre ıolduğu .ba. 

naftalin alamıyncağı lçın mal. olduğu bcr alınm~tır. Diller tar:ııtan .Basra ifO
gıbı toptancı tırmanın -elinde kalmak. = :ıçılması da yeni umiUer ver· 
tadır j · • 

Diln bile 300. 500 kllo naftalin almak Burn.lar.dıın gaz ıdro.fil, hintyağı. :ı:ıı-
iı;ın bu müesseseye murac:aat eden 'PC· zelın, ıvot. blz.mot. ~rmınatör Jli .. U_ği ve 

ı::ııre belder.mektedır 
rnkendccller. nynı şekilde red cevabile - 1 b 11 d k il nrtl • " 'r er u mn arın p~· erpey ge-
arş 11$mıŞ1 ır: Decel!lnden ~4phe etrnl'mekte iseler de 
Bunun netıcesı olarak da, .Yine şeh· bunların da .n:ırtalin gibi ljjr veya blr-

rın her tarafı n:ıftalins.lz kalmıstır. ika~ elde knlar.ıık, pıyasayı sıkıntıy.ı 
Haı:ptcn e.v:vcl kilosu 15 kuruşa mal EOkması ibtimalinrlen korkmaktadır. 

edılıp dukkAnlar.da ..2D kuruşa satılan Binaerıalc:yb, bugün naftalinin arzct
na!talinın 6ımdi topuın ~o kurusa s:ı • tijli ıbu ..kötu örıı~Ci orladan ı-.aldınnak. 
tılmak lstenme• ı elbette n:ııı:arı dlkkatı hem piyasanın gen1s bir notes almıısı
celbedecek bır noktadır Bahusus bın 111, hem de halkın bu husustaki .illti • 
kılodan raşacı m<ıl verilmek istenme. ıyacını tcmın ~unesırıe ,;varıyacaktır. 

İskele erde / Vekillerimizin 
tetkikleri 

Gençlilı tq'kilô.ttn~ ddfiil iP~ 
l.r icin sencl drrck!ôrliiJıçc 

antUİP pü/en lı17m•t 
nünuıneei 

Körler ve radyo 
Dünyada olup hitenleri biz 

Anadolunun ücra k~lerinde ~·a-

11eyaıılar ancak radyolarla öğre
nebiliyoruz.. ıııtaa,ıo 1tlm her tür-

\i ihtJy.aounıaa ~ -l'EID ibi.r 
va!;ıta olmuıtur. Son z.e:roanlarda 

ır.aifyı> ~.i>'atun bh~ :yenilik 
wte ~ekimliUeılle inldzaf ettirdi.ği 
ıheılde nedense if:msil kcılumnı vcı
ô\ği oy'ln\ar iırtiza.mını ltı;ıybct-

mi~ir. Bir aralık tamamen 
hm t~msi.ller tekrar başlar cJb'i 
ldıı, fakat akabir.Qe yine prc)!;· 

gı:tm<lıı.ıı ailindi. Belki !}ehir\erde 
oturanlar için rad)'i> tem511le1"i o 
kadaı· müh1m 1'a)·llınıyor, !fakat 
radyo prqgrammın yalnız ,1chirli· 
ler için hazu•nmmadığ'ı muhak
kaktır. Yalnız l>u h&kikaU fiil sa
.h:ısıuda da ,ı:W:mck ister~ 

KÖTL.'tl 

Oduna yeni narh 
tesbit ediliyor 

Fiyat urıakabe komisyonu dün 
loplanar.ak muhtelif meseleler 
üzerinde tetkiklerine devam etti 

if'j~·at ıur.akabe ,omis_yonu dün I ayn ayn fiyat te~bit edılcrek 435 
uk»ıını '.ilzer:i ..eni \"ldi muavini Ah•ı c- kuruş olan azami fiyat da indıdle
aiıı ırciıilü:ındc toplanmıst.ır. '.l'op1nn- cıckth-. 
<tıda atoınohll yedclc ıPnr,çnlanıun ii

t tes\ilti işine aevam dilmiş ve bu 
arada .yerli nebati •ıığ abukahırı· 

.. 'CI 

P..abahlm hakkında 
oduncular ne diyorlar, 
kabahat kimde imiş? 

uı yng 'fiyailımnı ·ukfil!ltmck hu· 
&usundaki talepleri de gozdcn ~e>l· 
:ı i~t1r.. Fabrıknl:ır iptidai m dde: 
Jerin pahalılandığmı ve rhar.irten ek Oduna kQnan narh ımesdesi dı:ılln· 
nz ptidai madde gcldlğını ·ıeı1 11.ür- nıp '.lıudnklanmada ~dewmdır. Ki· 
ımtişleı:dir. IK:omisyon bu iddialar mi bu :t:iyat yüksektir, kiıni m.dır; 

Kkmdn IJlCr,i(:mbe ıgünil y~ıncağı kimi ctoktur. diyip durmuk.tıı.dır. ıllu 
!top antıila ek~r.lcı'in i'ıkh-leı uıl nr.:ı~n 1f'Jy~t nurak?be ıkoın~syonunun 
nlacnk "'-.e \bundan SQnra aL11.nnı :11c. I <l:ı ı~i ycnıden tctkık edccegi malCım-
t'cccktlr. dur. Biz, bu- de oduncuların fikrini 

Oduna yeni arh a~_maj':ı düşlinıHik ve. kcııdlleı'lle gu-
Bundan llm,Şka Yali Pe bcledi~-e -ei- nı~t.ük. Oıılar umunııyı:Ue ŞO)'le de· 

~ Lütfi Kırdar odun ıfjyat.larmın ınckwıllrlcr: 
.neden :Terbiyesi ı;en,çlik 1.c;ııdlutı- yeniden tetkik ve toSbitinl komisyo- c- Odun orınaııda. bız de burntla· 

na dahil &:~lcr için .r.ıünaslp gôril· na bildiı miştir. 'Bu hususta btilcdi}'e yız. IBu işte ııstl rol oyıııyan toptıuı
liip tasdik edilmek ilzere 'IRnıvıikfile- İktısat "müdlirü .komitıyona vermek cılartlıt-. Koınbyun toptancılara !l30 
te ~rzolunan kıya!ct 111ümunesl §U· üzere deı:.lıal tiir rapor ihazırlamağa kuruş maktu fiyat vernııştır. Fakat 
dur. Yakalı, ikollu, hfı.ki enL.."tc izc.ı baŞ!amıştır. Gelecek toplantıda bu onlar bu fiyatı aı bulnınkt.a ve acı
gömleği, golf ;panta.o~ :ı.-c_ toiluk, 81• yolda te.tkiklc..re başlanncak -.·c oduna sını blzdc.n çıkanunktadular. Biı is-
ya'b ıPotin. IBııı:ıta zabıtl!!nnilzin enı>- d ter istemez tııııtancıların teklif cttik-bekliyen mallar 

Sakarya -ı;ılclı1 diin akşam eaat ilt> 
de i kenderuıuı ıhıı.rclcct oetmıştir. ilk 
porta olarak hareket. eden Dumlupı
nar v::ıpuru y,lardnnbe1'1 ıccnup Ji. 
mnnlanmrı:da birık('fl >tüccar eşya
lamuiAn v.e mühim nıikdw:da .hubu
battan bır kısmını .Yüklcınış ve hare
ket ctmiştır. Bırkaç gunc kadar ge· 
kacklı:r. D\L-er Lar,a!tan J.6kenuerun· 
da bulunan lklııit çilcbı de oı:adaıı 
3000 ton buğday yüklemiştir. \ 'apur
ıla Meraindeu ~·ükli?omiıı ı.ihlm mık· 
darda rpa v~ ulaf <da ardır. ÖJ
lcliklc cenup limanlarımızda Liııkcıı 
mallar ynval) )".llVtt 'lmklcclilmekt.edır. 

kahuına mü§alfıb kat • elsiz • ~u- tanilaılar.uı sayıs.ı ilç milyon ur. lc.ri 1i)"lltı -Odcıııclc ccburiyct.inde· 
Evvelki gün 1ımlrden ,1ebrimlze muenk kenarh kasKet, ve bunların iU:ınunı .mürlürHik nçilmıt ~~ nçıln- yız. Aksi takdirde diıkl,inla11ımızı ka-

gclcn Ticaret Vekili Nnznıl Topçu- ka)•ışlar.mın tokalamnda ı.-c lınl.a- cak olaxı klüplerde t~lışaC"ak olnn bu pam:ı:kt.aıı ba$ka bir:Şe~· •apamııyız._ 
oflu dün ı;nbah tı;şkılfltlandırma llni- elen )!erde Balk Fırkasının .n]. murrtclif yaş1nrdallı ~t~nfüışların Odun mest:•lesinin kul:ünden h3lli için 

.1• rına . K d f:W 1 1 yapaca1da.rı beden ter.biyem lcln ta· evvc1a otıunu oı·mandan eehire .getl-
ıesinde .ıneegul olmuş, .u.haliıt Bir- tı ok işarctı. or on, ıır ıg b .t_c- ılimato-•- lıazırlnılıl". ··e bıı hu-
1.k' · üd ı i k B d f ....... n.--. ., • ,-e~k ·esııiti çq raltmak eh~eındir. :Bu 
ı ·rerı m- ürer nden ~lı~maları ferruat yo t.ur.. unun sa e, ~arı • &usta '- - dhn terbi~·-.ı mu"ll"ım•er~ın· 

h kk d l h k .., ... ~,_. _, • "" " ,~M " 11 temin edilnı<"dikçe iş sürüncemeoe 
.a ·ın a ~ at almıştır. \'.ali L~t!i ucuı ve !>rat.i uır "'1~........,~ &.ıUC~ te- den istifade edilmesi !cin de Maarif kalır, ıtlde.r.> 
Kırdar.la Z~rant;.. ".Bankası mCi1lurü ınin edilıyor. Eu elbnıe, ~eselerı~ m.~- Vekalelile anlnemıjtır • .Bclcdiyclcr ıde =~.:...:;~~----'-'-------
1\Ic~met_ Alı, Vekllı ziyaret ederek sahi o1mıynn1ara gene1 a_lnlktöl'luk ımünasip meydanlar t.cnıin edecekler· M .... ıraç kandı·ıı· CU• 
goruşmuşlcr.dir. tarafından temin edUcccktır. ... Jir. 

münakalat 'Vek'ıli ıBeden Terbiyesi mükelJefiyeti Esaslı ıbir özrü olmadan ,çal~ma· ma gu··nü akc.amı 
Yınc evJ.1cl_ki ıgi.in _An~nraıl~n ge- Beden Terbiyesi Unıum Müdürlü- lam gclm1yenler ceııı cöreccltleıdir. T 

len :\1ünukala~ Vckilı Atı Çetitnka~:a ~•i.inuD tesbit. c..tıniı o\dl.\ğu rakamlara ilk devreyi mtit.e.ak•p :ba§lı)•acak olan 31 Ağustos cunıa günü akşamı 
ıs giln katlar lslnnbulda kalarak Bu- " ~den teı~i cst mükelld:iyeti fikinci devreye kaduılnr da ~ra::k Mira-c kandili ıOlduğ.u istanlıul müf-
yiikariaı!a istirahat edecektir. ~ore n şumulü içine giren va· ~deceklerdir. tülüğündl'fl blldirilmiştir. 

Gümr.ilk ve 1nbiaadur iVekilı R.aHl._a_n_u..;,n_u_n_u ____________________________ =---=========== 
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meşgul olmuş, Gllmrilk başmüdürü 11111111111111111111111• K ~\ Ç ~\ K ff A B E R L E R .::::,•,•::::~':.~.·::::,•::..,_,.. 
l\Iedhiyi dnvct ederek kendlsuıden ""'"'"11,;:;~1:;:::::;::;;~;;: .U 'U -·-"1111
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Valqi dana 
Cu · ptiliıuun ortalığı sard•i

1 

aırada vahıi dansına heves et!'1" 
yi tabii bir hareket şaymak 1~ 
~. C.U. ıiı>Mmn ~ .-M' 
-..ıtpbd.i ~ ohitaP ~ 
ve bunları tahrik etmek ,W.ift.! 
iptidai~ .. mmilödir. :Bu rneJ~'* 
nln teıiirl altında kplan kimselerııı 
vahti daa ibecrıcı ederek L~ 
)'llkm.t.rma :ve ~ ~ 
IJOl'Amalar.ıaa ,-reı ce&meaıek li' 
zıqeJir. tlitekim ar.laııdajlatı~:~ 
ıd.aa birmm ,anlabJına ıcöııe :A.~ 
buna benzer bir hadise olmuı, fıı.· 
kat vahıi dansı beveskarl-:; 

yıiktıiı ~' etr.lfa .JiraFd ,a ak 
bir.takım •iaç1an ~ anc .• 
itfaiyenin ye.tİJm«:.Sİ üzerine, b~ ~ 
yük bir yangının önüne geÇilınıJ• 
1tfaiye yetişmem~ olsaydı, bil 
vahıi dansına 'heYes ecH!nkt- he;· 
'halde vabti insım1ar ıkıbğına ~~ 
rerlcr, • h i ıins.Mlu cibi ,.p~ 
kalırlar ve y.ine onlısr gibi .ba~' 
rını .ıokacak bir dam altı bularnl' 
yarak özledikleri hayata kaYıJ • 
,urlardı! 

Bereket versin ki, onların öı• 
!edikleri vah,ete kar_tı, medeniyet 
yetişti de, yangını söndürdü .,e 
yangını koparanları sürünınektel1 
kurtardı! 

11-Jt.>i-

Medeni İnsanın vahşi atalarda~ 
te!Camül ıetnıİ§ olduğu nazariyesi 
ortaya atıldı atılalı, caz kadar bll 
nazariyenin doğn.dı1ğunu öste" 
ren "Jle canlandır.aa .hiçıbir .vıısıt• 
k~olunmı:ıd~ iddia .etınc{(, 
zanneder.im ı.ki, bir ,müb.lağa teJ • 
kil etmez. Çünkü caz, insanlA11t 
bunca ,medeni teki.mi.ile rs~' 
insanlığın ~ kaynajı olduğu .i~: 
dia olUDOD vab.Jet :ve jptidaılu> 
ileın&nc .döndürmenin aoo (\.ere'e 
kolay olduğunu .göllerdi. Birta -
lam adamların v~i dansıDJI he
ves ..etnaeler.i ..ise, ~al!Jet ile t:l'le~e· 
n.i,,vet .ar.asındaki farkın kıldıuı ırı· 
c~ kılıçtan keskin olduiunu te: 
bariiz ettirecek mWıim bir Jıidı• 
se ve tekamül naz.ariyesi besıt~'j 
na .kayd.a dejer bir tecrübe<lı! 
C.ıwa ~enci rnw.ikipıuıslar tarafın
dan me.d.eııiyet alemine hediye e· 
dilmif olmuınm hikmet ye be " 
defi de .bu .olu &er.ektir. Avrupa· 
W.ar, kendilerini u.ııcilere ,nis.bel· 
le .ev.kaibqer sayıyorlardı. zcrıi 
c\ley onlaruı ,,kendilui gibi bqer 0 

duklarını ispat için bu .dabiyiu1e 
İ<:.atlan is.tifade .ettiler ve .bakika· 
ten muva.ff ak oldular. 

Vahşi denSJWl hu~ dinel< ise, 
bu muv.affakıyetin <0ahcseri ~)·d· 

Halkımızın bu merasımc '\ICUZ ve ko
lay l$liraklerioi temin lı;ın 30 Ağustos 
gunu Afvon ve lzmırden. ımerasim ye. 
rj .istnsyonu ol:m Silkisnray·a ucuz ta
rl!cli gidış '-"e dönüş lren lc.Tl tertip e
dilecektir. 

30 Ağurtos gilnu akşamı Afyon ... ,. 
}Ayeti C. Ji. P. RelSi. ordu. mc,ı:asımc 1§
tirnk eden heyetler ve halk mumessil
leri ScrefinC Afyonda ıbır Z yafel YCI'.C· 

ccktır. 

Zafer bayramı i:lolayısne lı.mir fu. 
arına fnzln yolcu g1<lcccğını düşünen 
Denizyollar idaresi tıurrOrı llınaıııınız
dnn iz.mire bir iliııc vapuru kıı.1dLra
c:ıktır. Bu seferi Kadeş vapuru ya
rı:ıcaktır. 

lr.ızı izahat 11\mışt.ır. Vekil lt.mırdc ___ :__ ... ________ ..;-:-----·-----~--"'."'-~---:-~~:-"'."'--:---".'"'.'~-
ın,ea edilecek ,enr.a,p .iabrlk.naı .işile Belediyede: ~111 ve kazanç ver:;ısındcn muaf tııtul· J \•npurlar Boğazdan çıknmamaktnılıl'- ~ , 
mC'şgttl dlmnlrtadır. __ duklarını bildirmişt.ır. 1 lar. Kııvaklarda ve Büyukderedc bir ----------------

mıya ıliyıktır !. 

Bugünkü toplantı 

:30 Ağ~tosta memleketin h<>r larafın· 
da açılacıık olan g('Jlç!lk klüplc.ri ıcın 
ı;ehrımıı.deki hnzırhklar nıhaye.t bul -
mustur. lstanbul vilCı_yetı, Bclcdıye hu
dutları dahilinde 11 kaznya ayrılmış 
ve burad:ıki mükelleflerin de 586!> kişi 
ılduğu tcsbit l'<lilmiştlr • 

Bu munasebc!lc lbugun 'l'ıikslm stnd· 
yomunda .saat 18 de J300 mukcllcle 
bır tecrübe toplantısı yaptırılacaktır. 

Küçüksuda müsamere 
30 Ağustos 940 .cuma gilnu a"ksamı 

Zafer bayı:nmı mıın<' ebctile Beylcrbe
yı nahiye ı Turk Hava Ru umu men
faatine .Küçllkau .?l!ıll .gaz.inosuı:ıda .gü
zel bir musamcre tertip edılmi$lir. 
Edirnede bayram hazırlıkları 
F.dime <T:ısvirl EfkAr) - $ehdmlz· 

de 30 Ağustos ZaCcr bayramı için ha -
zırlıklar surntıe dc,.·am etmektedir. 

. . . . 
····!a~~~·i;~K~~·~ş~y~~r··· 
····r-················· ................. 'E···· . . 

Halka müjde 
Bu sene kok kömürü 
bol 
21 

ve ucuzdur tonu 
radan satılacak 

'nç gOıı<luı manen komüı iı kıllı· 

ğ:ırıa \:C s:ıahnlılığma uğrJy.acağımızı 
ımnı,p mdişc~c duş• nlcre. nrtık miıj
dclıyebilirız ld: boylc bir tehlikenin 
zerre kadar Jh!ımırlı kalmamıştır. 

ruıws komür bul ~·e geçen senc
)'C nnznran da ucuzdur. 

Alakadar yerlerden ya11tığımır. 
tahkikata '1lazaran \ıugoünc kadar 
sarfcdık"ll rn bın tona yukın <kômür
den ;başka şımdi -nlnız tstnnbulda 
20 bin ton konıür meveuttur. Peydl.'l"
pey (le kümür gelmektedir. 

On semtle şubesi olan Ort.akliyde· 
ki depoya ilin·ctl'n Anadolu kıyısın
daki halkın ihtiyacı ıçlıı de bugün 
Kadtköyünılc bilylik bı r depo ııçı1a

ca'ktn. 
Pi yatlara gelincu; geçen .sene g:ı.z· 

hnnc mıılı 16 -181,!ı liraya. sömikok 
21 lirnya, Kar.abük malı da 2G% lı· 

lkr d 4J. .. • ? .rııya .saUlı;rordu. 
ım egışır mı .Eıı SC'lle hunların fiyatları .tevhit 

11.a;ratta ıhc~ey değişir anıma, Jk- \'e tek fzynt .ohu::ık 21 lir.n l bit e
llm d ·i~ mi? nu sualin cevabını, dilini tir. V mcmlck in :her ar.a· 
Ankara şchrl, müsbct dlarnk ver- fındn biluisti na 11yni fiyat muteber 
nıektcdir: İnsan eli ve azmi, tabiatın olacaktır. 

------------------~ 

::~~:.y;=r~:i::~~~n~~3 anca~ ... ~ .. c .. ·~ü .. iiü~ü~~·ı~'i~T ... 
97 si bulutlu olarak gctmiştlr. Düşen .... ~ ... ................................... : •••• 
yagnıur yekunu, behl'r santimetre + Düo lı::ışlıynn .bilyük taarruz. 
ruurabbnımı ~ ... ı milimctrrulil'. Sene- ilk :neticesini ,·erdi: Afyonknı·ahı ar 
lcrl takip edelim: Çubı.ik ibarajı inşa kurtuldu. ( 922) 
cdıliyor, Oı'man çift:ıiı;inin on mil· + Balkan nntanbnııı ilk ikurmny
yon nJ..'llCJ ycııeriyor 1\'e bü)'\i}·or. ibalı- lar toplantısı yapıldı. (tl35-
çclerdc ağaç sayısı artıyor.. !büyük * 1lk ve son Habeş clçis.i nerbnn 
parklar kuruluyor. larkos Ankaraya gcldl (93G) 

• 1ST1111ı.AK 1SU:R1 - Cıer.r.ıı."bpa- föğe.r taraftan. Paıü teşkilatı Bal·l'ok apur bırikmı§tlr. 

lng•ııız• Jı" r la•ıaı şa hastabancsl yanındaki binalar lkcvleı-i :ı:e menafii umumiye}·ı hadim l' ALU\I A iSI\ELESI _ Dc.vlct 
i l l ı yıkılauk bo ıeadde gcıii lctilcc.ektır. ıdlğer cemıy.ctler.in y;qıtfiaan ~lo iDcıtlzycillııı-.ı Umum N.iidiitlii"•ü Yalo· 

d 
v • Diğer taraftan Topimpı haricındckı enıisnmere. temsil ve~air c,Clcncr.l·• vaya JO Lin Ura «nr.file modern bir 

eBi~tırnmiv 1 ... r mezaı'lı'k d:ı ark lıalinc onul:ıcak- ·in ıle dam,;a r.csınındcıı muaf .utul- ı$clc yaptırnuı~ıı l\:t.11lr ~·erı:ııietlr 
'ıf ti l,J' tır. :<luklarım Dahıliyc \'ı;kfıletı im tn- Planlar · hazırlnnnıı~tır. İnşaata :ııı· 

lngıllz liralarının dcğlştırilınesl EK.l//!,'/{ MESr:L'ESI - Dun De- m1nılc Lilllirmi§tlr. kında başlonııc-a'.ktır. 
ıçin verilen mülılet cumnrtesl g;üııü tediye Rei i muavini LLıtfı Ak oyun ıDAETİLO - iBazı de.vninle k.ul- MB'J'ROI\ <;:A ~'l)AL - Ağvada 
bitt.1.ği halde dun :lılrçok kını eler rlyasetimle bir toıılnn•ı yapıhı.ı1lk t:.k· !anılan daktilo ınakineleı'irtin, iy mu- Ccıılımıc iskı>lcsinıln diinkü fırlına
)lerkC'ı Dunkasına ııılıracnat ctnılş- 1 mtlk ~e tuıılfc şleııle -ollar lkımunu 1hufazıı edilıııeıliği yapılan tclkikııt- nııı attığı yaıbnncı Ur ~ııdal ı:örfü· 
ler ve dlerintlekl .p::ırnlnrı ~·aktın a:ı:· hakkında koııuşınıınıştur. Lan ınlaşılmıştır. Bu nakinclc.rın 1yı ıııii~ ve ıııuhnfo.zıı r.cıııurlan tara· 
lığıntlan tcs'lim cdeme<Jiklcl'lnı Ueı i İkbaat haberierj: nuhaf~n edilmesi e işler lıit.ttktcn fuıdıı.ıı tck.llerck e:mnı)·ct nltına alın-
stirmüşlerdlr. - t>Onrn ienıitlencrck kılı!lanma ı ta- mıslır. 

Fakat İngiltere lıuktimctınden pa- DÜNl(Ü IJIRACA.1" - .Runıaııy:ı.· ıntlmen ıbildiı:llıniştlr. Adliyede: 
raların ayın 24 'fincıı gtinüne kadar ıı.ıan mal almak uz••!)'.! limanımıza ı&cl· Poliste• 
yola çıkanlması bildınlmiş olduğun- nıiş olan .Mıha Ua:l}':ll ı:.ıruli §'.!lep, • nÜŞV ET - Rır ı;uçlan dolayı ka· 
dan bnnlm bu mllrncnntlcrı reddet- yfıklediği uao tan )'tı,11ııi':J ve fı40 GARİP BiR HJRS/Zl,JK _Ak a- rakola götüıınekte <ıJduğu bir kadın-
mışt.ir. Aııl:şıld_ığınıı gore cllc.r!ndekı ton tiftiklc dün nkı.ıam liını.ınımızdan a·ayaa oturan 'Hacer. bindiği tı am· tlan 2 liru rüşvet al~ı'ak kendi inı 
paraları dcğlştırcmıyenlcl'ln mıkdıırı Kiistcnceye hareket (tnılştır. :vayla Beşiktaşa bir misafırliğe gıt- serbcı;t bırnknn isnıııil Çajtla adın· 
çok fazladır. Rumany~hlnr.a bu nY . .son:o~"' 1"'· ımiş ve tesadufcn eve doneı kcn de tlakı polis memuru dtin ynka1anmış. 

Bunlardan hir kumı şehirden uzak c.la.r tcslimı tnaabhut ~dıleıı "O ton ınynı trnm\'.ay.a binmi"tir. E\'C dön- adi i) eye ll•sliı.n ol uıımu~u r. 
.ı 1 d ki d - •A JGOO ton tıftlk.teıı .. oo 'lu ıd - ·· ·~- . 11/f l /JT·r.·•?ı·n .r ··~-d s yeJ·.erı c o.tur u · arın an çazetelcr- yapngı ~ •· lk 1 k ugu zamao Hacer. huma koı ımııı· ıe.n - .... cçeıUP c uı-

de y,apılıı.ıı ilanı gcı; oğıenmişlerdir. nu kalmıştır. Bu mıı.llar 1 ıı;e ece trıııı içine yaptırdığı rf'Lıne saklnı~ı tnnhaınnnıındu ınnnifaturncı Hnyl· 
Yalnız şebruııızdl!n l\Ie.l'kcz Banka· şılebc yüklcncc ,kUr. . . :ıooo Ur.asmın V.eJ'ınde ~·cll~ cst!L'1ııi min dukkfınında ıbir c.tirmOmeşbucl 
sma müracaat .ederek l~gıliz lırııla- Ayı·ıca dun ı.~mr.rıv~y~ .ı~. bın ~ı- hay~·etle gormüşliir. JOOO lirnnın '5()0 yapılmış, nuığar.a snhibi May.im 48 
rını tesbm ctmı~ olanlar 3000 elen l o kuclar. tıı1.lu 0L~lu c ı.eı ı~I ı:onıl c ı 11 • ]ırası ke.ndiı;inc cmnnet verildiğini 1 kıırıışa satması icap <"den basmayı 
fıı.z.ladır. Parn nıikdarı tlıl m!lhım hır ıniştı.r. lsvlçre~·.e. rııı~ık ıçı. <\Lman- ~oyle,ycn Hacer. Emııiyd Mudürlu- 60 kuruaa satarke;ı yakalanruıştı. 
yckfınu bulnıııkt.udu·. •ayn yapr~ l~tUıı. J,ulg:ırı. tana hal güne geleı·ek vaY.i}~lİ anlatmıştır. Sl'klı.incl ıısli)·e ceza .mahlremcsııı .. 

ınumu. Fı~i&~ıne ele mamul ~ar:ı [Jcrhnl lınrckctc geçen zabıta birçok Yı>rilerck tc\'kif olun::ın H:ıyimiıı ınu
lihrnc edllnıı~tır. tl'ılbirler almakla 1.ıeraber korsanın hakcıııc•i ıllin lıltirilmiştir. llnyinı 

Okumak için Manisa
nın bir köyiinden ge!en 
zavallı Zübeyr hala 
•okakta ve açtır 

GEJ..E.V. GiDEN E.ŞY...ı - Dün içinde saklı bit· parnnın hıııiçten 25 lira ıığır rınra CCW"lna ı;urpılmış· 
limanımıza İ.t.aly.ııılacı cnm. kiıC:ıt, kolııyc:a çıılınaııııyııcağını ilikknte nla- tır. 
muhtelif :radyo pnrçalıırı, analin W. nı.k tahkikaUna ~bcnıın:lyctle dc\•nm Mtl'UJ(Ü/11 ()f,DJJ - İsmail adın· 
yıı.sı, Yugo Ja:v~·ndan haı·van, domuz etmektedir. d:ı biı-is.i, dün ı::ece r:nfra otelinde bir 
~-ı\ğı~ .Alnıan~'.lldan nınkine ıpar,culan, YANG/t-.• _ Dün Cibali Şeıef ~ka· nrkııd::tlllle iıcrnbcr yutarken, sahtı~ 
demJr ~sa.mı, ,Cekoslovakyndan ]>Or· {:'ıııda biı· yanınn olmu;>tur. iki kn~lı 1 erkenden. ka~m.ış, nrl<ndaşının cl~ı-

7 90Cuklu 'fakir ve dul bir koylü Jıelen ~yn 'Ve "l n~"!1istnndnn fılm "Ve ııhşap biııanııı sahibi Huriye Ost ı SL:rl1e ~atınlerını alarak aa\•uşup gıt-
kadınm "'-Jl bü_yük oğlu olan bu on ıiiç muhtelif cşyn getıı ılmiş buna nıl.i'ks· k tta k rk . at d lu nıış. bıraı soma da bu eşyaları a-
yaşındaki zelô e çalWJrnn lnlbtsıza bil 1sviçrcyc ku1lamlnıış 'l?IU"tımbn n it tdam~şır kyı ·ııd _ en 1 1.cşl to 1 toı-krn "akalanmı~. biı'lnci sullı ce-ıa 

b-t- k but d k ..n. 1• v • • ma ızı e\·ırere oseıııe er u u~ • klf 1 ~ • u un cvra ı maz \'e muııtnuun iç fm ı , ttıLJU /'\O)'tın banağı Al- t . n t •k t ,._ nı:ıhkenıcı:lnce de tcv i> unınu;ı•nr. 
olduğu halde • .henüz bir el uzatan d :k - ' urmuş ve 'CVın ·~s a ı .... nıamen - -,-----~--------

m?n~ııya :ı yapru tutfın gönCleı11· ":tnmı .. tır. Bu esnafla ....,len itfai.\•e ----------
çıkmamıştır. !Itır " ., .. ~ 

M
m1

',. • f ik ııtcştn sfrayctine :t1ini olmuş ve yan- AÇIK MUHABERE : 
Kocn 1stanbulun sayısız şefkat ute er.r ı ,...m ~imdürmfı~tnr. 

müesseseleri ve 6ayısız zenginleri bu ı D • 1 d • ,,.hıkaı-cıda Bcı.11 Ragıp Et:rcne: Şi· 

Arnavutköyünde 
bir cinayet 

Bir a k iki arkadaşile 
•evgilisinin evine 

taarruz etti 
Anınv.ııtköy:ünde Lutiyc soka~ııı· 

da <ıturnn t.c.r.z.1 Todori, bir ımuddct 
e\ vc.1 ,.kızı Mı11 ıknyı Pcrikli iıunlnde 
bir .bahçn anla ııışan.lamıştır. 

Fakat ?ılarika Pcrikllyc .al~ 
göı1ternıcntl~ ve son z.amattlarfuı k~· 
dislnden tnmrunen y iz çevirerek nı· 
ş:ın yUzıu:tiııü atmıştır. Hunun uze
rine erikli kıznrak evvela nişanlı 1~1 
t.chdit etm1ştir. Bu tehdide ebcınııW 
vct verilmcdi•ini gôrl'l! ~cı·ildi .d ıı 
~rkada,lannda.n Vnı:ıgc.1 ve Alcko>ıJ 
yanına alarak doğrı.ı ııiı:.anlısınırı 
evine gidcıek nralık durnıı kapıdnıl 
girmişlcı·dir. O csnnda Mıırikanııı 
t'vlnc misafir olarak gelen Yani ,e 
Koço ıniidahale etmek isterlerken bt• 
çn klnı· çeldlmiş, ılıu ~uretle ınisnfir 
Ya.ni ve KQ.Ço muhtelif ~·e.rlednd 
ağır surette yarn\anmı~a.r ve hastJl· 
hııne:;e knldırılnuşlanlır. Derhal h~· 
di edC'n lıııbcrdnı· ıılnn zabıta suçltı· 
lnrı ynkalıyarnk tnhkil:ata La~lamW 
tır. 

Yağmurun Akşebird• 

zar arlan 
Akşehir. 26 <Tns\"iri ,Efkar> - Tı!ı; 

lukçu nahiyesinde harman yer)erın 
basan y:ığmur ıatları '250 klleden ıtııZl' 
nrpa ,.e buğday1 yok et.mist.ır. -faciayı ,Juynıatlılıırsa. iate tekr:ıı· '3.fA_Llil.'E ı'F.KIİ.l.P:T/ı\'tN r'A- en_! er ~ kfı,etinizin neş.ri rı~ahıurlu görüldü-

cd(}oruz ve onu bir ikurtııran çıkm- 1 ııı: MI --:_ K~myon, nlobiis ve otomo- J<'JJlTıl~'.A l'An Knra\kıııt.dı• ğLiııdcıı tetkik edilmek 1izere ait o1- _ 
rıya kadar tekrar edeceğiz. bıl knrosoı'isı ynpan fnbriknların bi- orta Jiddcttc fıı·~uu\ va.rdır • .Kusi.ık dutu nakanıa göndcı•ilı11iştlr. 

Ve :ne o1uyor ibiUyoı· musunuz! .An· 
kıtmda, nas ene5inde bnhıthı :gün. 
!erin sayım 194 de, yağmur yekunu 
da bclıer anntlm&re murabbıı.ıruı 

., 1 , rJ~-""v""'e"'c ... İ.Z11061111l"e .... n'·"n"'""ş"'eMJjrh ...... i .... ~~ 
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500.8 ;() y.ükseliyor. 

ile: 
Evet küçük Kamran, eledi. gUzel 

oblanıza eskisi gibi bizimle kalınnsını 
rlca .iı:in geldim. 

kalırsam v;ılide hanımı gıice11diı mlş 
<ılına7. mıyım! 

9&G • den, 940 cnesine kadar 
Ankıırscya ~ rmn y.n ~ur mikd&nruı 
ha ınız: .'&Lii; 287; ~9'l; 401; 500; l-l~KAYl;S~ 

- Öyley.$e ben de artık vatı mclcte
blne J{!itmiycceğim. dcmckf 

zavallı küçüğün, yatı mektebi me -
sele i ı;o& :mlrı:giııe dok\lnd\lf:u için 

Behircnın bu sözlc>ri kUc:-filcleri pl'k 
.ziyade korkuttu. Hatttı Maddenin hile 
;rengi çtu. ıher üçü de babalarına en • 
dişeli ve istırhaınkfır nazaı1nrla b:ık • 
mıya baSladılnr. 

622 mfümet.Te ..• 

Ya%an: Saffet Sami Türkiye topraklanmn tam ~
ni bul sı, bütÜII villiyetlcrimizde 
v birlerde, 'bn memd değişikliğin 
o'lmadle mümkünil!lr. Çünkü, Anka- Onun, :tozlu olsun olın:uını, çotha
rada bir nntim ;re mnrıılıbaınn 500 P hÖl le ııynca tw: tmas üdetiydl. 
milimetre mura 1 yere düşen ya~- Ondan ıso:ıır.n er nldtlti il 6ada 
mur Konyada 201; Kırşehirde 304; ve halile dedi, ki: 
Sivasta 3-06 dır. - fşte <yine tl1le rofrıısında bir-

Bir de başka menılekctlerc bnkı- Jcştik ıve ben de bermutnd hf'rkes yc
nız: Hindis tnnda huh•tlu ';.cı;en gün- ıneğini bitirdikten soıırn yı•tiştlın. 
ler 320 Seylan ,adasında ,.29, İlll:ll· . • • 

d ~ .. 
6 

Echıre iskemle lnı gerıye çekmi~ 
teı.;J o.:ı ••• da övliyelim d<.> ~':ağ- .ol~yor, bıraz evvc1 gordüğü sami-

oız (!UDU • 11 . • • İn k. mı mua~lenin tesırinin zail olması 
murun, toprak mahsu ermıız ~ç d ~- korkusı1e lukırdıya kanıımıyordu 
fi de ede ya ·:..ınn ını temcnı e el'.ız • 

·n, biç olmazs:ı ıüçtc biri, Doktor .yanında (\tı:ran \ c sofra· 
ıiz avi el1U\)111Zl gör- dak1 :vcmışllktcn bab:ı. ı iç"n üzüm 

yerı doldurulmaz bir zevki- seçnıektc olan Maci 1 nin, günt'ştcn 
c m rlcşmiş olan kolunu sıktı 

- ı id, en b d 

t'. 

&lebi Tefrika No. 115 - -
bcr§cydcn cv11aı .mıu ~ !I'C'nmek istl _ Doktorurı. kaştan çatıldı, k:ıt1 karar 
\•onlu. verdiği zamııclardaki sert sesile eledi. 

Bab<ısı <:C.\-ap verdi: ki: 
~ıakiknteıı güzel bir kfıçük hanım ol· - Hayır sen~ı t .... bl :k ı - iEvlmde :\!C ;işlerimde htıklm •alnız , :rn ı me""e ne oy • b · ç ki terb' ı c le 
rnıya bn'1adın. maktan wazge~im. Amma. sen de uslu ı.1::m . .de 0~ arıı:ııı~. 1~ :° sc • 

Dedi :ve mmra Ilclıireye dündü: oturup dcr!:lerloe ıyi çrı1ışacaksın. B e . . ~m~seyı şı~ . rış 1~~m 
- Böyle güzel yetişmeni de gali· - Oh, babacıfım .. i;yj çıılısırım . .us- ~ı 5~~~1.- a man~z.!. eıısu> ~ 1 

eo 
ıu otururum ıG e:I _._1 hl " ü sotıra "'"'"es ~ıze ..,..., met ctınc"c ıfUQÇ· 

ba Behire hanıma ır.cdyunsun! den çıkmam· uz ..., nının ç ı;..,z n- burdur. Şu halde artık bizdf:ıt ayrıl· 
· mıyacak ımz, y<ırın hep beraber bura-

Dokto.r ondan sonra Behireye dön· d:ın taşınacağız, değil mi? 

sualine kısaca: 
- Madam.ki emredıyorsunuz. ,v.arın 

ıtaşırıırız. doktor b<'y. 
Cc\·nbını verdi. Soura biraz itrclt 

bir sesle ve fıdcta ürkerek llAvc etti 
- Kı.l.Çilkleri o kadar sc\•iyorum. ,ki • 

<lnlardan a~·rılmak ,benim le.in .hayatııı 
-en buyük .azabı ol:ıaıktı. 

DQktor. ba,şuıı kaldmp .B hireye dik
katle baktı ve~ 

- &.bire Hanım, iiecH, iz .galiba bu 
giinlcrde fazla nğlanuşsmız . .B boyJe 
ağhımanıza azı ıd~. 

Sonra tcreddütsilz itılvc etti: 
- Aı.-nbıı biztro :itiiı;ı.ıkler ııntina· 

sebctle sizin Vecihi Beyle cvlencceği
ııiz zannınıı düsmü~lerY 

Behire, bek.lemediği bu sual karşı • 
sında fiBŞırdı, ı;ocuklarm yıınıııda böy
le bir suale ne cevap verebilirdı? f\1U
na ıp bir söz bulmak ~cin biraz düş,in-
d uktcn sonra dedi. ııd: 1 

- Bılmcm, 'küç(ikter <beni çok sev· · 
diklen dem gaub:ı '.ecihi Be) den kıs -
kandılar. Halbuki ben onlıın kıdtandv 
d r cuk bir şey ele yapmamıştım. Vecihi 
B y. kendı !le cvlermC'k değil, lıattA 
orı.. mC"ktcn bile nefret ellijiim bir a-

Ne yatHı~ ol cuıl JJc ,.. 

yauc..ı ol ho•ıl ! 
'fÜRK ATA SÖZÜ 

<Atttlar siizü> adlı esel'i iJ\nzır· 
lıyan ilstad Vdod ıtz1ıuda1<. bu ııtı:ı 
sözünü u ~ilde tc!Sir ediyor 
cNe ıışkın, 1.~Ul .ol 11sıJ, ne de 
wek müliı)'llll 1re mü.tcTıw .ol b~
sıl, paylınıı.l .ol.> ve aynı ııtn ~9" 
:zUnün şu şeklini de kaydcdiyo.r: 
,cNc ı.ıa~ın ol i>nsıl, ne tnş'kın ol 
1(1511>. 

Bu söz it1dal tavsiye ediyor ıd 
Ur.at :ve rt.ef.ritteı çekinmek de
ıncl.w. Aşkııı, taşkın olup sıl· 
mak ta, ~a v.a§ .olup bas.ıl.ın:ık uı 
tfenadıx. lkJainln ortası iyidir. Zn.
ıtcn lıOtün ia.zilctlerdc itldııl esas· 
ıtır. l\1cseln tutumlu olmak bir :ftı· 
zilcttir. Fakııt haset de, israf da 
birc.r nakisadır. 'f tumluluk iki· 
sinin o'rt.:ısıdlr. Bütün faziletler 
de böyledir. Orta yolun en hayır· 
Jı ~ol olması da bu yüzdendir. 
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AVRUP AD'A'i'"A'FRiKAD A di ~iması!.°:=~::!,. Tu·· r k şehri 1"1 ..ıı ... .. ~:~~".!'~~ 
---------------.ı ~· etmeje J'&napnemtıı.,, Aıne- _ olwnır. 

Fransanın akıllara a ... ~ Rava harbı· .· uava harbı··. rika efkarı umumiyeainin, dedifi- Her mnll sene bidayetinde wı nu-

~- mag .. -
~ve Amerl~ 

~trec '- '- d L'.!.. _ _._ ı ',l ı 3 - maralı kanunun 7 ne! ımaddesi muci-..... -1.'& aa ar kaşa ...- ~aa mis ..ibi hen6z tam olıunlu'-.,,. - •· .. • bince plırlr we :mı!D ımasrafı olarak 
... • up ve peri,an o1muı, yalna ı • ..a:. tebliği ıt.ı7•• tewıi• devrine cinnem" olduiun• baıb Ne ı·dı·, olmalıdır ? btitçeye komtlııcıık 11a1tslsa't• göre han-
d Vrupanan değil, dijer lalaJenn &- ........ bir delildir. ne cıi ikualarda tahrir yapılacağı Maliye U: beıaplarını allak bUUak ~- Londra, 21 (A.A ~ _ Hava anavalan t~lyada bir mahal, 26 <A.A.) - i·- y okıa lngiltereye, ba n~ık ve Dahiliye Vekiilctince mü:ıtereken 

• Anıerika, harbin kencti kapı- :Eımli_yet Nezaretleri bildiriyor: talyan orduları umuml kararg~hının ve tehlikeli riinlude ciciden ve Meım o~'1flıizıl bir 8tltdİJlcoilik, hatt4 iç.tfmai bfr :rıwrfofoJi me- UQ"in o1wıur. Bu 15Urct'Jc 'Umurrli tatıı:J-
11"- d • d 54 Al 80 numaralı tebliği: •elui de~ildir. MCJdırıı cemf11et t1ııl111.: miltet'tfr. l'ıı mııııı kalbi, 7wJ.11..i rln ıcrnst \akarrtir ~en knz~i~ a.yandıiı kanaatindeclir; ZI· Dünkü taarruzlnr emasııı a • Wı.eod.erlye deniz üssU milteakıp ~ fiilen Y•rdım İateni)'orsa, zaten 11 -'·L' h. 'di. A ,__ h · · •--•·•-. t""'k11 c4i1ecıdk lkomısyonlnr • 
tt A . .__ k . n::-:~L :ta · d ~u"rı"ılmu~t;ir Bunlar- hıııuıtı~ı 11ıı~ıycut '·esff ve r.tııA ı "I! ır ı. ı;11<a11. şc r.ıııut .ıo..:..,. ... tııı· ~ , __ .,A. •-brirın bn""-.. ,-r.. _ _.

1
- __ 

b •. h\erı-nın fi rmc;ıe .uuy- man yaresı u~ v .' ·6 hav~ galar halinde uçan hava filolarımız ta· birkaç madded•n 1·L--et o'-- ,,- .. " n " l».ı ......... u...... .,..uu ..... ,.,.., = .. ~ 
r t -'~ "8' .. y •a ·eleı·ımız sı " ... Dal' .... d·· ,.,alnız , .• ,,.aM- 1---~ .. ,t/111'. F'.-ııuız <>ıhtrl•riıule ""'l'.Bt.>nlrı .. ucıJ,.ıııı .... .. 1. A~r 1"--•"-c -r"ea"-p 1 •n k ffak ...... n ..,,. a avcı "8 ) 1 

• rafından bombardıman edılınıştir. (C ) '- ~ ı• ... ·-·· ""'' ... v "' ... - • uı .. n r.nu.. ''"'""" nnu LJU olıun y~ mu avemelte =• h Oataryalanm~ tarnrındıın düş(irülmü5- Bir İngiliz bombart1ıman tayyan~sı. ooaon aanununu l.ir iki saat f 1"tJtt.8Uca. '"'1tufurl<1r vı kaht'tle öui11 t;~uetı 10-1·~., .~iiıllcrl.~. Bir ~l~Y:enee iptidasında yeni' Uıhrir mu -
~ 0 masın Kana•• ar- tür. 13 !ngrıiz a\.cı ~ayaresi kayıptıı-. denize inmek ro~i>uıiyeUnde :kalarak içinde ilp etmek İfden bile de - ı;elıir ki, ba.:ı caıki~ıi Babtl kııfrııi gtbidır '7~ .m b"!iilt •~r _.n. cibtnee İler,gmln 'istifnsına 'kifayet edc-

ı.hne olmaktan kurtUlamıya- 3 pilot &al! '\le salımdır. bcıtmı~lır. Miirettebatını teşkn eden bir tiJdir. UUSU> 11da gurBınıJar tiirkçtı oilnıtız \'f! kendıleı-fn_e tıtT/;Çe ltıtap ediı... cc!k mlktardn o1mnşına itina olttnUT. 
~ktır. Hükumet bu vaziyet kar- Düpnao .:ece ingilterenin cenu\ıu ve ubltle iki küçük .zabit kurtularak c.sir Bir dollua hayatı tehlikeye ma- df/ii ::amırn haJlrctltı bakar. fehr.in asıl ıtahfplerı f:cn<ıf' muJıallde-rc Bu cihet tahriri lcra -cdılccclt karımın 
tısında ıiy • , k • fevkalade .meritezl üzerinde geniş bir sahada fırn- edilmiştir. b lund x... k ti" bir 1111 kô§e bucuğu. ilalmı, tır, lıiç duilıtı ban -rnline~ul~ o.lı~rf:t mcrbııt otc1uğu "llf!Ayctle muh8;l>ere ~ • 
ltdb" l ası ve as erı liyette buhmmu~tur. İngllterenin si- At!Jlntllc denlıinde fDaliyette bulunan ruz u a... •e avve 1 freııl:çe. :11aııma11ı .. /azifrt> •anır; böylı bfr ,Clıirde fikir iıa11atmın dılme'k surctilc Malı~e Ve:kfılett~ tcs-

ır er almaktadır. mali pyk1 kısıııınn ve İskoçya üzerine tahtelbahirleriınizden biri dil$'?nllnın yard11na tiddetle muhtaç olduğu canlanın<ısına, bır milletiıı kalbi dcğfl, en ehemmiJ1etsiz uzııu bılc ot- bıt ~c teıwn cdılır. 
-<t il bcımb:ılıır <tışnüştür. b(iyilk bir petrol gemisini torpllllyerek bir sırada, ona tıhele JU borçlarını 711cısma imkün yoktur. Tabrir koaıHyooları 

Fransa mağl6bi- İngiller.cıun merkezinde bulunan oir hasara uÇııtm~r. ver de, sonra yardımı di_lıünü- yazan : Hilmi .Ziya Ülken 'Vılfıyetlerce tahrir ko~lan t~ 
-.__::-----__;;:___ ~ehirde yangıclulr ~ıkmh ış \'e b;.zı en. ŞarkiiAfrikndalMoı;ıludisl \'e Ciot• Ca;>- rüzıt demek, pek de yardıma ka- ................................ ................ kıl olunur olWlfilaz.. uıahall1 m en bu. 
)tti dü$trl mü~cse crı. asara U1;ramış • ta üı:er n<le yapı an n n ar ne ıccsın· • I yuk mfilkıye 'H' tıusu:;i dar.c mcmın-
...____ Ve Japonya tır. Londranın müııtchasında Llrkaç eıldc dört kişi yanılanınıotır. rar vennıı 0 manın alametlerin- Bugünkü Türk şehirlerini iki dağılmıjitır, hiç değilse bazı mü· lan. Vm'..idat TahakJnık mem.urW'ile 

,·ere d~en bomb:ılar kuçuk yangınlara Gn1lobat'da mfiıstcrnleke efradından den addohmamaz. zümreye ayırmalıdır: 1) J\kdc - nevverleri alışverişi frt'nkçe yap· mu~terekeı:ı ııp~ıdalci icltllde mınt.aka· 
" Asyanın fark nda da Japonya, ~elK!p olmuştur. Hnsnrat chcınıniyct- ·1 a ölü, 40 kadar da ynrnlı vardır. • Amerikanın e&aau ıurette in - T k h" 1 . m~yı •fnz"ılet• ••nır •• L"'yle b'ır lnrın tayını ve tahririn muntazam m-
(' 1 Af h •-- t - \" k- bol' · 'd bl k -1 ü ıs ka ') niz havzasındaki Ür ~e ır erı, .. .. "' - "'° · · -.ı-ek rtrısan A • • • unil b. bek- sizdir. ınnn aucr cıc gore ı uıı u Com ıcıa a r çocu o m s. gı tereye yardım edebilmesi ve rette ,~ JIW'aUe ıNı:uanı temın _..,.. 
ltıned·-~n ~nı ın~ız e ıç tanrrudar neticesiııclc ölen ve yara- dar .asker~ yn~alannu§tır. Maddl ha - hatta icabında onunla ayni safta 2) Anadolu kasabaları. şehirde fikir hayatının canfanm.a- ıtdbıricr karad.a.ştulJ"lar. 
\'tttn· '~' bır vazıyetle karf1l•§1- lananlann miktarı azdır. sar ehemmıyetsızdlr. olarak harbe karışması~ anlaşılan Birinciler, Tanzimattanberi ya- sına. bir milletin kalbi değıl, en kn~a~ ~.!;: k~~~~;1~ 
llrı •ıtır. Japon alkeri maka:~ Londrıı, 20 <A.A) - Hava ve Dahıll ................................................ ancak Reisicümhur intihabından hancı sermayesinin nüfuzu ve az- ehemmiyelı;İz: uzvu bile olmasına nılar.ak. cından ~= Jtaza dahilindeki 
il\ .reçen harpte olduğu gıbı, Emniyc.t Nczaretkdnln tcb~iiıı: Rumen aa•etesiae aöre 1 h kk k lıkların inkivafile inhilale başla - imkan yoktur. dır.er ve daha ııonrn köylerin tabTirlC'rl 
• '"21 harbinin tekrar ba~yaca- Dlin gece, du~ma~. c~nubı v~- me.r • • ., • sonra ta a u edebilecektir. A- bT d işte bu sebepten dolayı, yeni b edil 
ttrıı, Fra ~ı---L. t• . lteii İngilterı::dc genış bır sah·ı uzerıoı· mcrikada intlhap .i•i İse t-rinisa- mıştır. Eslı.iden htanbul ve ı a ı ~cra cclilmek :ı;uret.ile sıra takip c-
ıı .. ılt • :ı de bazı mıntak<:l.ırı bom nr ımıın e - nide, )'anı" bundan :ı.1• buçu•- ay se ase en ı aret o an şe ır, - d hl t-'--' · 1 · nsn mag uurye ıntn ve b d t T •ı .., ~.. ı· "d 'b ı h" Tan ve hakiki Türk şehirlerinin kurul- rck t·opslır. 
'° · A ar e -.ua ao. - miştir. lngilteııcnln c<'nubu şarkı mm- kad zimallan sonra vahdetini gitti çe mnıı mcsc e .. ını ıer ur mune:ı.- .... "' "' erenın h b -'L- ol-L· me . ransı vanya aa • k 1 ,..· . l T"' k . Dı.ı.- •·azalnrda a illU ır aynı w-
l~ laakal iki seneye b.:ığlı bu -ı t.:ıkası ilzerinde 'e lskoçyada bazı nok· ar sonra yapılacaktır. . veri ve ealiıhiyetli adamı birinci retle cercya:J eder. 
~:!dıt.Zunu tnhmin ~; bu tn'lara da bomb:ılar atılmıştır. mu•• ffieSSJ•ııerJ• Acaba o zamana kadar İf i§den kaybetmekt_~dır .. y 3:n~ınl~.r ~c sc:· derecede mühim mılti bir vazife MmtakalaT 
~~et zarfında da Çindeki it-' ıvr..erkczi lıwltcrcde bir şehirdC' yan- gcçmiı olmak tehlikesi yok mu- falet, nSJI Turk sıte~ı-~ın ~~yuk bır hilmelıdir. l\tını:ıknl:ır, bir kaıaya memur celi-
~ h'ti . A harbin - ı gınlıır çıkmtı ve bazı cndlı trı milcsse- dur? Bize kalırsa, eğer ingiltere kısmını harap cttıgı gıbı, y~kın len :komıı;y011tırrın adedme göre tayin 
d..'L -. • ı rıp vrupa e mu- selcıinde hn rlıır vukun gelmiştir. D.- J•Ş başında için Almanlar taraf d h" bek- zamanlara kadar tarlalardan ıha- • • • ~ tc:frfk olUJ1ur. Her nnntak!ıya, cesa-
~~de serbest kalac:aldannı he- JT- '-'r ..,=hırdc btr tiy:ıtro \'C bazı duk- ın an ıç ı I B ·ı 1 · "k INGILIZ met ttıb:ınlc bir komisyon tarafından 
-,. eıo~• "' v- lenilmedik surette b·ır yı!dırını ta- ret 0 an ey.og u. sırt arı gıtıı çe bır ~ene urtında ikmali mfımkün ola-dı. Yani Japonya, an- k!ınlıır tın ro utramıştır. 1 k h ki ı. · 
~ :ı_, arru:ı:ile istilaya k 1 k do ara şe rın sı · et mer.-eı.ı ta- cak kadar mahalle ayrılır. Mıntakııyı 
1 ~ L.---"'- sene sonra Londrft '\'C charında mutcaddıt nok- (Bı'rı"ncı· sa1ı'fed- d~"am) maruz 8 ma 1 zı ki b ·· ı • · · · d 
llgjlt '"'~llK .. d lü ll ı · ' "'" ~· korkusu varıa ı, k k k mami e n ı · ar ve ya ancı tuc - t ~kn edcce1< mahallclcnn tayının c 

lr~-::- ere ve dolayısiJe Amerikaya talara bombalar uşmuş r. usus ı. 1 - Rumanyıı ve Jılncıırlstıın ınu:.- ' u or u, anca h il l . . t k 1 t . Ec a yyare erJ yd:dığerne irtıb:ıt ve münasebetleri ve 
;--rıı barek cck Am rika kameY:ahlarda kü~k yan~ııılar cık - k"l d 1 ti ld - .. · "lnıanun fU içinde bulunduğumuz haftalar, cnr nıa a e er_ın.e ıhnA ık.ıı . e ·~· . ,- binalarının tnsa t:ırdarı ve iktıs:ıdl lrı~ilt ete ,geçe ' e ' mış ,.e lıatı tıns:ır vukua gclmiştır. tu ı eve er o Ui,-U ıc;ın, ,. " ' hattA .. 1 d idd' nebi sermayesmın a ımıyctı ya - B 1· -- • d fi 
~ ere Fransa ve Holanda daha makul sebepler mc\CUt buh.n- • guo er esnaıın • Va" ır. T- k . . .. h't• ı tt" k er 1 n uzerın e ahvn1 ve ~er.ı!l ttibarlle nra1annda m . 

rrı·· ' B t" mıntakal:ırdnn bu Cınıı kadar Yok "k" :ı_. 1 nız ur sıteıını ın ı a e ırmc • nnscbct butunması gt):ı.etillr. 
k Uı~eınlekelerini Çin ve Mançu- alın~nu~apoı:larn gı.ıe. ölü ve yaralıla· ııuıuan bu istiklfılc tecavüz arzu et· sla lbl" ay geçluuen sonra A. l k 1 d . ayni zamnndl'l devlet 11 inci sahıfedcn dovam) Komışyonlara iltihak edecek Aza De 
~~ ıle .birlikte kuraca~ yeni bir rın umumi miktım aulır. ınemcklcdir. man ar ır fCY yapamamlf ohu- e. t ~~ ı, ,. .. k ··nevverlerini kac kısi olmüş ~·e yııralanrru:ıtır Bazı ycdC>k tizanın intihabı en bü,,Yiik i4are 

~a ıthal ederek şnrkı Asyanın Londra, 26 lA.A.l - Ha,·a Nczare· 2 - Hakem kar.n·ılc alınacak hıı.1 lar ve meşhur (yıldırım harpleri) reıs erını ve ur mu ki enılU.ı;trl l.ıınaliııı ve ()Vlcr hasara ut:. memurunun b'arı uıerlne '\"1'15.yetltt-
Yerı1 • _:-11 tl . ti - •~bıa-. 1 sureti ınubteıntl olnak, ne bir mem· de •İmdi olduii-u aı"bı" alela" de tay- §ehrin göbeğinden u_za aşmıya ıarıııştır. Sııb:ıh, şafıık solterken. butün de valiler, knzıılard:! kaymakamlar ma· 
· . nızamını ve Asya 111U e en oın ""' ı.a: _ ... , ı-•· · · t- " k • • b tt' S padışahlar ... eh- ynııgınlar sondünllıııü~ bulunıı_yorclu. rl ıttihacLna ku --'·t Düıı saat 21 c k:ıdnr nlınıın raporlara lı..>ketf, ııe ötCJU mcm <:Acil tatrnın c yare a ınlanna inhisar etmiı bu- mec ur e ı. on . . . " Yaı dım ı;ervıslerı mUkemmcl vaz.l!c. rJU,>tlle icrn '\'C fııırml bir hafta za ın· 

raı;;aıı. ı. göre, dilnktı tıavn muhtırcbleılnde 13 ıniyecek ve yeni bir Avrupu ııizanıı lunursa, zaten Amerikanın yar- rin merkezindeki koşklerını bıra· ll·~inl gormuştur c.ia temin olunur• 
Jt. • düsmnn tayyarcı:i dı.ha düıllrülmu~tür. te::ıiü için Alınanyıının bu nıcmle· dımına çokluk ihtiyaç da kalmaz. karak uzaklarda yeni ııaraylar k~r Sonradan alınan haberler. memlekc· .Ç .... a ... y ..... d ... a ...... k ... l:;D·· .. l;n•••••y ... O ... k .... ,. J.p i • .. Bu ı;urctlc d~urulen Alman tayynrC'le· ketlerle işbirliğine engel olaraktır. d 1 y-k 1· k ki ı ..,adı tın dıj;er kısımlarında yar.alı ve olO 

~oyanın yen •ıy••• rinin adedi 3!1 n çı'kmıstır. Avcı ı.ayya- ~ - Alnıınıya, l\lilll-tlcr cemlye-tı- O cihetle Amerikalılar fngillereye u ar. u e '1 ·ona_ a~ ' '": - mll\tarının pek ıız oJdugunu ve cıddl 
\te .. • • relerimizden U İ kayıptır. Fakat ~un- nin yarattığı ıneseıclerin hnllintıe hakikaten yardım ederek harbin şahların «mukarrebın~. 1 -:ıehırdcn ha~ı bulunmadığını teylt etm,.ktedir. SJtma ÇOk 
~k er 1 t e d b 1r1 er ı !ardan üçünün mürı•ttcbatının sng ve üzerine mcsuliyct almnyı reddet· mukadderata üzerinde müessir ol- çok uz.ak olan bu ycnı aarayların Sanayi müesseleri bombalandı Çay, 2G LTaıwirl Etkir~ - Bumda 

salim bulunduğu öğrenılmistir. miştır. Uu dbl rncsuUyctlcr,' yeni nı mak .,.ref"ını" icaz k "•t'yor _,etrafına doğru dağıldılıır. Hiuıılı · iltmı:. almış yürıunfiş bulunuyor. Cilt· 
p Lo d t k d a k t- 1 k ti •A :r- anma •~ ı • dd" • b" Londra. 26 (A. A, - Ingıllz IH.ıl\'JI bu d ._ d' i ıco--'-"-h" l'ansa, tabmı"nden iki sene ev- D!ln a~m. n ra mın a 0.••,n _a · zama uynıa ıs ıye!f ınem e c er .,... l d d d b 1 1 ürk ~itesi ma ı ve mnncvı u- N~n~tı ı"stlhbarat bürosunun bildirdı- '' ertı.cn , .. en ın ,.,.,....,...., ..... 

~"' h u t ı 1 d k · d'l arsa on ay ır evam c en o · - ·~ 1 1 " lir Cilnkfi "" arp h •• kal J o lnrm ipreti ver mış ,.e proJCK or er ı utıııdan :un nnıı u ta sım c ı ıuc· •• .• 1 k ad . . b k 1 tün vahdetini kaybetti. Cıne ııaznran, ln&iliz havn kmveUerl ç n ne ,-aıı;ıcı.,ını ~ . . 
hiiab··r· an? m~a, ap nya harekete geçmiştir. Sokaklarda halk. lidir. soz soy eme a etını ıra ma ı T"' . cumartesi ,gecesi Stutt_eart'dıı DalmJcr, ne ııamandanbcri (kinin~ de yoktur. 
w._ ~ un yem tedbırler almak, lop seslerini işitmişti. Bu. iki gün fçln· Diikreş, 26 (A.A.) _ D. N. B. ve bir an evvel İte gİrifmelidir- Bu hadise. son asırda ur_k ıı- Bcnz müesseselerine 

6
iddcl.le hücum Bu yokh.ıktan istifade oocn bazı insaf-

~ ve siyui istikametini yeni de Londrada verilen dördüncü olarm Macar hilkümeti, Huıneıı hilkOnı11- ler. Çünkü mütemadiyen tekrar- tcsinin inhilalile beraber fikrı ha- ı.-tnıişlerdlı. JJu müesseseler garbi Al· sız euuıf. ellerine getirdikleri kinini 
~ -._~nzim etmek mecburiye- işaretidir. tini, Turnu-Severin müzakerelerine !anıp da bir netice vermiyen bu yattaki inhilal in de esaslı amili ol- manyad:ı silah ve nrhh otomobil ;mal ~~~~ü fi:l~tl~~~Y~a~~;~~ly~;lkı:1':-~~ 

&a.ıl'lllflır. ~ • devam için, b~r. l\l~caı· Ş('Jı;·lııe H.ıı· ~özlerden ve bol mikyasta vaad- muşıur. Tanzimattnn sonra gittik cd~n en muhim fabrikalırdan m;ıdut· kal<yor ve ntczler içinde yanarak el· 
t;:.:'•Po. nya, herızeyden ev.vel bü4 men dc!C>gclennı gondcrnwgc davet I d b 1 d b" I bil '--: çe artan meslek aliıkı.sı:thğı. koı.- tı.ır. Bombardıman tayyıırclerindz tay den n""klon düşiivor. Bir nn evvel ki-'" .... :ı ır D • ha b • 1 . t • er en ura ar a ız er e r>.r 1 f ..... 1 'dde 11 t ,,_ ..., 
lt ."!.UAJi kuvvet membalarını bir- enzz r l : eyRemlş ır.h"k(ı t" il • k 1 t in heyli uıandık, kim bilir bizzat fn· mopolitlik, ecnebi hayranlığı, le.SA ynrc t ıı i u ... tJtrya ar;nın şı t n C· nto ~c doktor yetiştirilmezse Etmanın 

flirtnek • • d 1 · k umen u me ı, m zıı ere t'r ç .. .• )"'k .. il"k k •f v ~ine ve projcktörlerın tcmerkilz ettiri bır ilet halini almaSlndan korkuluyor. 
lltrfl· ıçın cmo trası ve ço iki teklif hazırlamıştıı. llt•ı· iki tek· l!İlizJ<'r de için İ<"in ne kadar sa - nutsuz u • munzevı 1 

: esı e len ziyıı huzmelcrıne rn["Jl1en, bOcum 
) t 

11 pa~l~mento usulüne niba- Alman teb.iii life. yı>ni huıludlann cizilnıiş bulun- bırşı:ılanıp durmaktadırlar. caı.ılı bir tı~hir_h.ayaıı y~rine seyr_c~ yapmışlardır Bombalur atıldıkt:ın son-
)t • Vernuştır. Prens Konoye'nin ıluğu haritalar ı\a merbut Luluıı- r:hiizzi?ıcı Zade bıınçcler ıçerı~ıne dı:ıgılmış •• _ı,.r~- ıa. hn$lıt.-:ı blnslor m~ııle gibi tutuş. 
t;ııı. kabinesi sırf bu inkılabı tat- Bcrlin, 2G (AA.> - Alman orduları mnktndır. Bu teklinercleıı bidne ~o- VE. Ll.D birinden habersiz ve sahraı bır mu~tıırdır Blrıbırıni Uıkip eden infı • 

detlısl ınyyareler çekıldikten on dakl· 
k ı ımıırn vukuıı cclmlşt.ir. Cıkan yan
ı;:ın lar 96 kllometre uzaktan lı€ı!A gö • 
rulmektc idi. Q'lt • bl "I > s ki •ı ı d h ı ' h ı. klilr lşitılmlştir. lnfıtakların e.n ~ıd· •çın iktidara gelmi~tir. Başkumanclaıılııtının te ıo: ı·<·, huınanya, re· er er .< e ıı. ı ................................................ knsaba hayatının yer tutması ,.p 

. ~tkeri l'!dbirlere gelince, in - Bir denizaltı ı:t:mls1, L~m·on 46.170 utmak üzere numonya<lnkı bulu~ ı.... • - bundan ileri cclmişıir. Bu suretle r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiih;; 
~iliı filos U·-'n"'rkt.an uzak- toniı.Iıto hacminde dil~:ın tıcnret. ~c- Mac:nrlnrı, Rumanıamn bugünku m car gazetesıne gore bü ·ük Türk şehirleri "\'e billınssa ·~antıksızlık Mu··sabakası •• 9 1 .,_~ unun "'f-r' • misi b:ı1ınnışiı'". Hl'yetı umumlyerı ıti- gat'p mıntaknlarııın naklcrlccckllr. . } . . . . · 1 IWl 
tilil ı; Amerika."'~· h_ar~ın !n - barile bu deniz.altı G~misı, ıki çıkış es· ı İkinci teklıfc göre, Szckıc .. ·ıer bu- Macarlar Istanbul. ~~, .~ılletın hakı~! k_~lbı 
htır· ~a~rma nıtikah uzcr~e~ nasında. 88,SSG tonılato bncmlııde vn • ı::Cinkil mıntakalaı ındn knlnenklardır. olmnk rolunu artık ı;ıek guçlu~le 
.\tı:: denız ve hava ku':vetlermı pur. batır~ıştır. _ , . Iliri~ci ~ıkta, Rumnnyn, :Mncarlstana oyn~mıya ~evam e~ıy~r ... A~d~l-
~ Okyanusuna teksıf etmek Dığcr bır denizaltı gemisi, _kınvetlı 25 bın kılornctre murabbaı kndar ara- fed k" J k hamıt devrındenberı bu turlu sıl-
J tchuı-iyetinde kalması Üzerine bir 'kafileden cem'an otuz bın kad:ır zi terkeılecek, ikinci şıkta 14 lıin ki- a ar ı kip atılamıyan çekin .. enlik ür -
llp • tonilato hncmınde dört lıenrct gemısı 1 1 bb kt' . ll k 0 

• on deniz erkanı büyük donan- ometre nıura 31 verel'C 11 • er 1 1 k keklik, cadam sen decilik.. siyıı-
ltıası i1 • bntırmı~tır. . şıkta da Rumnnyıı, ahali mubadel<'- yapmıyaca . · . ·· · ·-· · • · ~ı... c derhal Uzak~arlttakı Av- Alman muharebe toyyarelerl dun, . . t k kl ,1 r .MaHim olJu. 51 ve fıkrı curet eksıklıgı. bırıbı-
~.,, " A ·k 1 t •· t 1 b ' d V il ııını şnr oyma a 1 

• k · 1 k h d • 1 k lelt I .e. mera a ı aran. mus .e~- Portlnnd'ın .ışıma ı gar ısın c • arve _ ğu üzere )1acnrislan bunu hu şcklile rine arşı itıma~~ız ı . o gam•.·. 
t .. ı~ etını zaptetmek utenuıhr. tnyyarc mc~danına bır hücum ~npmış Turııu-Severln'dc reılcletmişti. !erin ( Bu·iıtcı ıalttfedc-n d1Jvıım) fikir nlaknsızlıgı.. saymnkla bıt-
"~llt Ol"du ~rkanı evveli Maretalllnr~ır. Alma.n. hıı\•a ,Jı~vvcll~rı lehine aııularına 6iddetle mu!...--ııvenıet mi\.·en biiıün bu manevi dertlerin 
~ l<a c k H" d" t ç· nelıcelencn ıkı §lddctlı ınuharebe ol· cdclıilecegıni ııanıyorıııı, bunn başvur- ·ı k"'k"" .. b" •11 t" k il . I 
<1° Y "i'e • ın ıs an ve m t R } l J } sıın. Hız, fedakarlıkla bulunmıınlR· nsı ·o unu ır mı e ın a ll 0 • 

\ı,ltııij •. ~ikiJe Bevkedalen es)İhaım~a~~~'ın 8!l0 kilometre g;;ırb111dn hn- us ar a apon ar ('ıı ve cJcvanıJı bJr sıı!h nıcnfnulinC nıa'll Jiızımt!e)en ~ehrin İnhil:._l e• 
&() ttlfilı.immahn ÖnÜnÜ almak, rekAUa lıulunnn bir Alman l:ı)'Yaresi, 1 t 1 r ıluğnı ve nrnkul td;'ikkı ettiğimiz her Ji,indc. bilhassa modem mana-
\ı rı~, da Japonyanın bütün kuv- dort bin tonillıto ııacmindc bir tıcnret an aş 1 a şcyl kabul ettirmeğe ıızınetıııi~ buJu.

1 

sile kesif. ~anlı tam bir Türk eh· 
t 'ti!e Çine yüklenmesi zaruretini gemisini batırmıştır. · · d ) ııuyl)ruz. . rinin kurulamamış olmasında a • 
tl'cıh •t :.1 d' lnglliz limanları açıklarına yeniden <1 ınci ıahıfoden evam Pestcı· Lloyd, buıııJaıı f.oııra, ıııil- 1 d 

... m~er ır. . sı bildıriyor: k 1 'd , ı 1 k ı rnma ı ır. m.vnlnr vazedllmıştır. i J zn ·ere erın yenı en vnş nımısı ıa • •. .. .. . .. 

Ç "1 • .,6 Ag·ustos gc~csl. Lır"O'k t:ıwarclcr, Prnvdıı gaıetcs ' nııoııynnıo ceıı~- kında Tıırnu-Sevcrin tebliğinde bil- Coruluyor kı, mesele. gelı ı-
ı .. ... ' "" ba doğru gcnlşlenıesı> başlığı ultın· d l b B l d ·ı·k h • · il\ Ctıph • de Birmlnghamı ve Kingstovn \'e Coven· da şunları yazmaktaclır: ırılcn im~nlnrı bnhia .nıevzuu et.

1 

gÜze İr C e İyecı 1 , atta iÇ· 
~) e&ID try'de ta)')DrC fabrıkaları ile diğer DS· oıektc \'C şoylc dcmcktcdır: timai bir nıorfoloji meselesi de -
ttı l b. r kat keri fııbrlkaları bombardıman etmiş. İngilizlerin imtiyazlarını al- Humenlcr, taktiklcılnln manasız.lı- ğildir. Modern cemiyet yalnız 
~ tir. Şiddetli infıl!ıklar ve buyuk ynn • mak istiyorlar ~mı biıaz nnlamış gıbi gozukmckte- .11 t' . V k lb" h k"k· n -- gmlnr müşahede olunmuştur. dirleı·. l\lnamafıh ~ok büyük teynk- mı e tır. e onun . a 1, a 1 ~ 
hıı 11 PJ.in tatbik edildi ve Çine Ayni gece, birçok dilsman toyyorelc- .Jnponya bu gcnlt'lemcyi en az kuz lfmmdır. hay_a:ı~ı ya§ıyan k ııf. _ve renklı 
ı. Yollardan bir ıey giı-rnek im. ri hnıbin bJdayetindenbcri ilk defa o- muşkülatla tahakkuk clth mt'gi nrıu H · · N ı"t l ıehır dır. Alman şehrının soknk-
11~1 ı • - 1 d 1 . h cd 1 k 1 1 arıcıye azırı a yan ve 1 k 1 &> Y.alnıadı. Orta Çindeki Ja- !arak Berlın uı~r o e ~çmuş nr ~c şe · er. 1 u ınn ·ıınt a lng ltcıcnin lmtı- Al , . .. " larındn yalnız 8 manca onu~u ur, 
on Ord l H eh 1 . • . rin civarına bırçok ~ anııın . bombalan yazlarını elinden nlrnak, Hindıçlni man sehrlerıle gorüştu F 17 hirlerinde carsonlar 

tal u arı op cya etını il· atmışlardır. Almanyaıun gerı kalan kıs mnkanıatlle ıııüznkPr ıtla hıılunarıık Buda"""-te 2G ( \ ı\ ) - Stefnni · rnns şe ) 
... 1• •e Can Kay :Şekin Seçuan e- mınd~ mu"tnııddıt noktalnrn ı;:clışiguzel l•nl. ""v''. A' 1 ' .. · r· 

1 
• h , ·. yalnız fransızca konuşur ar ve ı,.. •t" " " bu ıncnıh•ketc <h\Jlülü ıııuslihaııcyı> .... ~a e manya il' ır crı arıcı k 

a,...·" tndeki yeni merkezi Çung _ atılan bombalar, hC'p gayrıaskcrl hedef- t 1• 1 k b 1 ·''lmi • kahvelerinde fran!lııca şar ı söy-
·~g li . "hıl f ·lcmiştlr Ne Dcrlırıde lcmın etmek ve Hollnııılıı lllııdisla· ye nazırı ara ıııc ım a u euı ş. l I p,· h" k" b Jd 1 . 
~ .. I Zerine yürümü .. ler tayya- !eri ıstı a e) . : h 1 • nına girmek harekd!eri \ıelinııcklC· !erdir. Nnzıı· Humaııvu ı;cfil'ilt! de er er. ,ır ~e ır ·ı, nı:ı cao e erı 
"iti d r ' diğer yerlerde hıçbır asıır o mn. • J B b"l k 1 . 'b"d' b"' "k ç .. _ e e ıehri tahrip etmiılerdir. ne l B 11 üzerinde uçan tayyare- cllr. Bütün bu lC'~··lıbü,lcr hc·n!lz he- stirüşmllştür. n ı u esı gı ı ır, ve en uyu 
""'' " c:! .. k • • mış ır. er n deflnı ı"ne "n 1 1 • t " k '·'fk. · 'l' 'l c:! h" · d lıır Jiiaı "'•Y ..,ek hükumet mer e:ı:ını lerden bir taııesi de, dunılştı;:. ~:ı~a ~a· • • sı o nnı:ıınış ır. ı.ıra 'tı• ..:. • ~n umu_m~y? rmısı vanrıı ınc- «-oie ır ~zmoıu» n a gar~on. 

ıı. d hududundaki Yüan tehrine fi bataryaları tarafından duşurulmU:ı· pilıılist. memleketlerin hayati men- ı;l'lesının hallı ıçın buracla _ ı,u~ıan- tiirkçe bılmez. ve kendılerıne 
~le tn .. b L I 1 tUr. faatlerilc caı·pışmaktııdırlar. ya tuafıııdnn yapılan t<•klıflcrı og- türkc-e hitap cdildig•i zaman hny-
h ... c ur M;& IJUI ır. k • k u· !' d .. 1 • 

t.,auriin A h b' k d Dün düşmanın koyıbı 72 tayyareye Rus Alman paktı ı~~ı.ıne ıstemc ·tc ır .• ura a soy en- retle bakar. !!ehrin asıl aahiplni 
Qıı..:,,- vrupa ar ı a ar . dıgıne nazaran Rumenler knbulc en- • 
A.-""'I( bir harp bütün tiddeti]e b:ılli olmuıtur. Bunlardan_ 5.1 1 hn.~·a Ilerlin, 26 ( A.A.) - Stefnni: ynn es:ıslarn müsteniden güı üşııı le- ite.nar mahallelere ve kö e bııcaga 
ttı'nl"I~ farkında da cereyan et- muharebeleri esnasında duşürülmuş, Orta elçi Schnure'nin riy setinde- re bn~lanmaS'ı hu usundaki vaidlcri-
.\ 'lctedı.r. Avrupa harbi kadar l!1 i hava dari bataryaları tarafından ki Alman ticaret hC'ycti Ilus - Alman nl tuttukları takdirde llııdııpeştc hü
ıc:Ya hal"binin de büyijk ve derin veyahut yerde tahrip edilmiştır. 14 Al- paktma ait müıııkercler.:? b:ııılan~ korneti müzakerelere devam etıncğe 

f* J ilk makale 4 ve ikinc:
ıi de 16 atuıto• nüıhaforı
mızJo p4'mıftrr. Ic.~•klıldara yol açacağı muhak- man ta:ryaresi kayıptır. üzere )loskovnya hareket etmiştir. hazırdır. 

., tır. 

········ ~ ..................................... . 
~ıs-a;;;;;;iTasiiriefktri (r== Hikaye 
~"'"-••11111.-umıı-....ti Rüstem Efendinin gözleri f:ııtaşı gi

l:lldeniz donanmamız bl acıldı. Beyni dondu: 
- Vay anasını! • 

27 Aluatoı 1909 Demekten kendisini alamadı. Büyük 
bir hırs ve şiddetle ileri atıldı, Yenira
mi merdivenlerinin son basamağına 
oturmuş. iki gözü, iki çeşme, :!ery::ıt ve 
figan içinde cırpınıın yedi sekiz: yaşla
rında bir çocuğun kulağına yapıştı, \'ar 

t.lroıtg · '\ll>ido aıtte bulunan Pclengi Derya 
\' trııe Cekcrile Marmcrlıı gambotu 
trııır 11 sahiline nı:lnıet etmek üzere 
lıaııı llhrııılal"dır. Her ikisi de ma· 
l-tlt.et llıcızkurda bulunmak üzere ha
~k tlzeredlt'ler. 

' LALE ŞOHREJLERI 
ufukları asan 

td' filmleri lotanbul h:lkın• 

l
~S Ağustos Perşembe 
Yeni bir %evk menbaı 

olacaktır 

kuvvctile r,;ckmcğe başladı. 
Çocuk, büyük bir fafkmlık içinde, 

hem ağlıyor, hem bnfırıyor, hem de 
kulıığını Rüstem Efendinin kadit par
roaklıırından kurtarmıya çalışıyordu. 
Etraftan geçen yolcular, seyyar esna!· 
lar etraflarını sarmışlardı. Her kafadan 
bir ses çıkıyordu: 

- Efendi, bırak.. çocuğa günah de
ğil mi? 

- Bey \ınba, ayıp denen bir şey \'Dr· 

dır dünyada . 
ROslcm Efendiyi, ~vll bir Belediye 

memuru sanan .ihtiyar bir kııdın: 
·- Bu Belediye ınemurlarır.da artık 

insaf kalmadı, diyordu Elin fakirinin 
testisini kırdıktan ı;;onrı.ı l.ılr de dayak 
tıtıyorlar. 

Rüstem Efendi, klm~eyl dinlemiyor, 
yapıştığı kulaklara hablre asılıyordu. 

' I' ... Bundan on «{ln kadıır evveldi. B:ıh
' rlye mül4zlmllğinden mütekait Rustem 

Mağdur Çocuk Ertuğrul Şevket ==~= 
Efendi, karısından yirmi kuruş harç- rum. Kfıfire ne de düşkün olduğumu şından gldeyıızdı. Hemen omdaki ka· 
lığını almış, sabah erkenden sokaia bılirsın. Bir yerde düğün olacak, ben labalığn döndU: 
çıkmıştı. Yolda, kendisi gibi eski m(i. de davet edilmiş bulunacağım da, içe- - Efendıler, beyler, diye bir nutka 
tekaillcrdeıı olan bir dostuna rastlamış cei!im... boşladı. Bu fakir çocu(:n ınuavcn~·t e· 
d~rt_leş~işler.di. Sanki, onlar, insan de~ Rilstem Etendi. ır,;i bOsbüHın dolmuş, dilmesi için herkesin üç beş kuruş 
fiıldı. __ Kad~rın onları lılrkaç sene e~- gözleri uönmüş bir halde, 4hestc tı • 1 v~rmesinı rica etti. Fakat. daha nu~~~ 
ve.~ du~ya) a ge~lrıncsl, böyle fllıır ö - hestc Beyazıt meydanına gelmlştı ki, I bıtmedım ltalnbalık datılm1Yn bnşl . 
murlcrı12.dc sürunmelcrlııc vesile ol - ı yilrekler parçalayıcı bir manznnıyla Yanındaki nrkadaşına ,aı klrparnk 
mu:ıtu. Oyle ya, kendl~.erinden biraz karfılaşmı~tı. Yedi sekiz yaşındaki \ılr 1 Gfi.len biriyle az daha kavga edecekti. 
daha gene olanlar, tekaut oldular ma. çocukcağız. meşhur havuzun demir• İçinden: . . 
oh, keka. Gel keyfim gel. Aşağı yu- parmaklıkları kenannda yere çokmUs - Artık dıınyad.:ı, h:ımıyetlı ferdi 
karı. tam mansn yakın ııara alıyorlar. iki gözü, iki çeşme feryat ve figan edi~ vahit kulımımış .. dıye acı ncı söylen -
Bir kenara çeklllp ~hlnc yaşı· yordu. UUstem Efendi, çocuğun etra - di. . 
yorlnrdı. Üstelik lkrnmıyc olarak al. rına halka olanların orasına karışu. Çocuğu teselli ettı. Sabahleyin ev. 
dıkları ~~uç dol~u parn da caba. Ya. Meseleyi anladı. Fakir çocukcağız. bir den çıkarken, kansından aldıitı yirmi 
kcndllerı ... Handıyı;c a\•uç açacak, dl- taraftan yanına serpilmiş olan testi kı· kuruşla beraber, bir gi.lrı ev\•elki harç
leııt>eeklerdl. Rüstem Efendi, derin de- nklarını gosterlyor bir taraftan da ali- lığından artan yUz parayı da, Adeta u
r~n içini . çekerek ark"tldaşına liUnları lıya ağlıya derdini 'döküyordu: Alil bir t:ııınrnk çocuğa uzattı ,-e orad:ın ııy. 
soylemlştı: annesinden başka, kimsesi yokmuş. cıldı. 

- Bereket, bizim kerimeye. Kızca- Bnbnsı Umumi Harpt~ Çannkknlcde İşte bugün de ayni çocuğu. belki ay. 
ğız, Allah razı olsun, Ameli Hayat mek şehit dü:ımilş. Kendisi mektep tatille· nl olan testi kırıklarının arasında Ye
tebinde daktilografı ögrendi de bir ye. rinde ım satıyor, hem kitap parasını te- nlcnmi merdivenlerinin en son basa
re memur. olarak glr~I. Yoksa, benim. min ediyor, hem de anneceğiziııc bn · mnğında, bundan on gün ev\'elkl ayni 
üç ayda bır aldığım bırkaç kurıı~a knl· kıyormuş. Dugün bir Belediye memtt· nakaratı tekrarlarken görlince beyni· 
saydık, yanmıştık. rılc kar:;;ılaşmış. Memur, çocuktan es- rı e kan hucum ederek seğirtti ve çoctt· 

Kendilerini yerden gö{:c dek haklı na!lık ruhsatlyeEİ istemiş. Tabll ço • un kulııltlarına yapıştı HUstem Elen
buluyorlardı. Mndel~t bu muydu? Sı· culıcağ~z da gösterememiş. O da onun it, parmakları nrastnd:ıkl bu kulakları 
nıfsızlık bu muydu? Eski ve yeni tc- ı testisim kırmış. ıtoparırcıısınn çekerken, bur.dan on 
kailt demek, ne demekti? Arkadaşı. 7.nten, nizamlarla bağrı dılhun ouııı ın evvel, na ıl bir hamiyet ınandcp-

- İrumolsun. diyordu. aylar gcçl •
1 
wv:ıllı Rustem Efcndı, bu macera kaı. ine b:ı tığını dusunuyor ve dosun -

yor, ağzıma ıki k deh rakı koyamıyo - ~nda bf.isbütün h:ır:ıp oldu, aklı \ı:ı- Jukçe kulaklara asılıyordu . 

Bu resimde 13 manhksıılık vardır. Bulunuz. 

T AFSILA T: r neşrinden 11onra kuponlarla birlikte 
........................ kesip gönderiniz. Resimlere ayrıca 

İçinde mnntıksıılıklıır bulunan re- tafsilat vcrmeğc lüzum yoktur. 
simler neşredileccktir. Her reslmdel Gaı:ctelertnl lccsmck lstemlyen ka
ınantıksız bulduğunuz yerleri rt'nkli rilcı-lnıiz buldukları .. mantı~~ızhldan 
kıılııınle ışnrt't eclıniz. Son resmin bir kiğıda yazıp l:Ondcrebılırler. 

lstanbul Ziraat Mektebi 
alma komisyonundan : 

Satın-

Muhamınen bedeli 2100 lira olıın 21 kitillk bir ndet otobüs karoscrld 

yaplırılınası açık eksiltme) e koıı~muştu1'. Ekslltn1e G/9/940 cuma gllnO 
saat ıo da ist.aııbulda Beyoğlu lııtiklnl caddesi 349 nunuırada Liseler 

)Juhnscbcclliğinıle toıılamuı Komi yonda yapılncnklır. İsteklilerin yeni 
)'ıl Ticaret Odı:un ,·eııikaın, eksiltmeden evvel yııtırnc:ıldnn 157,5 lira Uk 

teminat nınkbuzilc belli snntte Komill}ana müracaatları. Şartname ve 
e~s;:ıfnıımcyi her gün Liseler Muhnsebedliğiııde görüp öğrenmeleri. 

(7676) 

Milli Saraylar Müdürlüğünden : 
1 - Milli saraylııı-dan Anndoluhisanndald KQçQkS'l köşkünün bar:l

cl tamlrrıt ve yağlı hoya&ile halıçesi etrafındaki demir kapı ve parmalr
lıklnrm kczn yağlı hoyn taıninıtJ açık cksilbucye konulmtlflUr. 

2 - Yapılacak tamiratın tahmini bedeli 4293 lira 9 kuruştur. 
3 - Bu tamirata mlltealllk birinci keşif cetvell ile ıartnamclcrln 

birer suretleri Dolmabahçcde Milli Saraylar !1üdflrl!lfQ kaleminden ah

ruıbi!ir. 

4 - Eksiltme Ağustosun yirnıi sekizinci Çarfamba günü aaat on be1'
te Milli Surnylar Müdürlüğü binasında ynpllacaktır. 

6 - Muvakkat tcmlnnt 322 liradır. Bu paranın mal sandıtına yatı
rılıp mııkbuzuııun eksiltmenin yapılncağı sıınt on beşe kadar eksiltme 
heyetine verilmiş bulunma ı IAzımdır. 

G - Ekslltmeye girecek olanlar Ticnrct Odasına kayıtlı bulunac:nk· 
!ur '\'e şimdiye knılıır başka yel'lercl~yapbkları tnmirnt ve İllJ&at iflcı·ine 
dair t.'ldc ettikleri Yesikıılarla bu vcı;lk11ları göstermek euretile ?ılillt Sa· 
r:ıylur l\limarlığından eksiltme gününden evvel nyncn nlncnklan fennt 

lktidor oehadetnameı;lni ve tcminnt pnrnsa makbuzunu :rnuıın•en sante 
kadur eksiltme heyctınc tevdi cdeccklcrdır. (7192) 
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Yazan : S. N. Tanau 

Muallim FUAD GÜCÜVENER'in objektif bir eseri: 1 
1 ~ı~ı 3 4 LL• 8 9 ~ SİNA ÇÖLÜNDE 

! = ~- • ·~ .ti 1 TÜRK ORDUSU Demek Moskof Çarı şimdi 
Buğ suyunu geçmiş 

S ~·· •g !kıncı b~skısı da bıtmı?k üz.ere olan bu e,cn okuınıyn başlayıp da 

6 • - 1 • - - bıtırrneden bıı aknııının imkanı yoktur. Mc\·zuları n~ ni huklknt Qlan 

• • 
_ . - ••• - kıtapları seviyorsanız eğer keudıııizi, bu eseri okuııınktıın mahı um 

1 etmeyiniz. ---~--

- Sultanım eı eler nkan bir su gibi ı -Huy gıdl kııhpc diınya . diyordu .. 
bu derenin de kıyılarını kemirdi geç· nerede o gençlik ... Sonra !<endı kcn -
tı! .. Bılmem ki o sesten şlındi ne kal- 'dine gelıyor: . 
dı. Amma lie\•keUüm ferman buyurursa - Hele. diyordu .. 'Bır kere felek 
ona bır .sesle detıl, bın sc le figa!' e - gulsun. bak, bu serdengeçti yme evvel 
deriz. Allah kalkor, dikılır ve hayrım eder· 

- Aferin Mehmet . Arlık istanbula dı. Kendi yaşl:msa dohl gonlü her dem 
vedtı ediyorswı. Ne Hahç, ne S.!idab4d, tazeydi .. . 
ne tnrabc!zlı .u tepeler. liiti! nesiml Gazel. sonsuz bir kayna~ . gı-
gurup, hlçblr şey kalmıyacak. • B:ırl bi, bu gittikçe kararan akşamın ıı;ınde 
felekten bir gfım alıılım.. Değil mi Si- !şırıl şırıl ııkıyor. \'e sahıller, nefes al· 
Uıhtarım Ali? maktan bıle ı;ekıııerck dıılgalarla tas: 

- Zahir 6) ledir sultaııım. Su kısa lara çarpan bu sesi dınlemenln zevkı 
günümüzü cun edelım. Soyliyelim, ça- içinde yeniden gozlerini kapıyordu. 
lıılım, gAm alalım.. SılAhtar Ali ağa:ıın eli işe ygundu. 

'Üçuncu Ahmet tekrar ettı: Derhal ufak blr sofra kurulmuştu C.e· 
- Haydi lCılam. Var blr gıızcl sbyle reı:lcrin. mezelerin cn\'aı dilzulmuş 

d e şu sağır yalılar, şu sakln tabiat. şu k~ıne billur kadehlerde mey, en ıyı 
tenha ve sessız lılem uyansın, zira gece cinsten unulmuştu. . 
başlıyor. Her katn:ısını yudum yudum ıç!:n. ve 
Şımdi on çiftenin ı:us gibi uçurduğu taıe üzümlerle ağ:ını tatlılıyaıı Utiln

ı;altanat kayığı Süleymaniye arkasın- cu Ahmet, mı?st: 
da, gittikçe al~lan, kızarıp utanan vı.ı - Nı.rol Güzelce ':\hiezzlıı, ihya et-
o muazzam ltbidenln. u muhteşem e • tin beni! .. diye ntlra ııtıyordu 
serinin önünde kuçi.llen bir güneşin Biraz. sonra guneş tamamen batmış. 
llnuııde Halicin tilllere bürünen esrarlı yerini, s.ınkl bir nobctı devreder gıbi 
koynuna giriyordu. Snnki bir zifaf ge-ı aya bırakmış .. Ay ya\'aş yavııs. yara
ce 1 başlıyor, saltnııııtın kayıl;'1. Haliç maz bir çocuk gibi evlerin, tepelerın 
ııbl güzel bir gelinin koynuna glrmlyc arkasından yüzünü yarı çıkarmış, yarı 
h:ızırlanıyordu. Bu loş, bu tenha. bu saklam~ş. belki o da bu yirmi kayıkla 
se ız ve sal:in akşamın sarı aydınlı - Klığıthaneye dogru giden alayın arka· 
ğında eski \'C esrarlı bır bostan kuyu- sından bakıyordu. 
suııdan çekildıkçe taşlara çarpan bır Baltacının scsı gllh yükseliyor. SU -
ko\'anın ara ıra doktlığü soğuk. buz gi· leym:ınıye minarelerine \'arır gibi olu
bl ferahlatıcı bır c . bu aıc:ık yaz ak- yor. gllh alçalıp sulara giriyor, gAhl 
samının hararetını alıp ı;:otürilyor gl- Halıce doCru koşuyor, conra vazgeç -
blydl. B ı ses. Sadr:ı~m Baltacı Meh· mış clbı oradan ııeri g lıyordu. Ilır az· 
mel Paşanın 6e ıydı Yarabbi ne yanık, gın beyglr gıbl Halıcın kıyılarındo 
ne güzeldi. Güzelce mueuin söyledıkçe k:ınıdan nıya. sudan karaya SlÇrayıp 
uzaklardn akisler, ç lıın bir sazın tel· çıkıyordu. Zaptedılmcz bir nağme, re
leri gibi inliyor .. Ru~llrla sanki tek· 1

1 
rahlotıcı bir deva ıdl. 

rar onlara daha bıtkın. daha olgun do· J<adehlcr tnzelenıyor, mczeleniyor, 
niıyordu. yerlerınl başk:ılarına terkeclıyor, gu. 

Güzelce mu~zzin ~ımdi gençli.l!lrıl ha- m1.ış bir mehtabın uzcrındc kayıkların, 
tırhyordu. Dörduncu Mchmedın sara- knyıkçıların golgclcri dCişuyor, sandııl
yıncl:ı onun cmsıılsLz. cndnmı, geniş o • cıl;lr kürekçiler de mhr.tchaptı. Sırmo 
mu~ları, guzel goğ ü, kadınları blribi- çepk,enlerle kırmızı kOIAbların kcnar
rine geçiriyor. sultanlarla. müste!rise· larmdıın sı~ramış kukullcr havada uç
lcri ı;açı;aç;ı, başbaşa gc~ıriyordu. Ya tukcn. üıUmlcrln ayrı bır tatlılıkla bo· 
eıa gozlerlle ince sıyah kaşları, ya be· cazdan kaydığı hı . edilıyordu. 
yaz ıki sıra dıslerı, kiifur teni, ildhl -Dem,.k, Mo•kotıarın Çarı şimdi 
ldmdc takat bırakıyordu. But suyunu geçmiş bulunuyor? 

Guzelce muezzın öylesi bır felfıkettl. _ Evet sultanım, Kırım Hanı Dev -
S:ıray bahçelerlntıı dili olsa da soyle- ıetı:ıray kulunuuı ferman buyuruldu. 
seydi • Kaç seher. o nıce Jlıtıf sineler- o d n tedarikAt üzeredır. Aı!lebl ıhtımal 
de s:ıbnhlnmış, Edırnc sarayının uçsuz. onun ardın urur. 
bucııksız korularında felekten geçe cal· _ Ya sız ne meşveret edersüz.. nasıl 
mış. bu ırz k;ıç:ık?l:ırmı billbüllcr der- 1 ihtimal eylersU2? Bu b!nman hiıkümdıı
dcst ederek bırlbırlcrinln ellerıne ates- ı ın hııkkıııdan gelmek gerçek mi? 
ten ve aşktan kelepçe 1;urm~tu. B:ıl- r (D ) 
t:ırı. içinden: eı·aını ııar 

r ....... , __ .......... -......... ıumıı"""'"":1 
.•SPOR•ı 
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i.tanbul tenis takımı 

iş ve işçi 
arı yanlar 

! li ı- ---
ı --11 • SOLDA-:-.1 SılGA : 

1 -- l\lemleket gostcren, Kabul 
etnılyen, 2 - Türklcrnı icadı, H kal
karım olur, 3 - Burun altında bulu
nur, bana değıl, 4 - Yucelcr, 5 -
Demire sürersen bozular, G - Çalgı, 
beyaz yemek, 7 - E ki yazıda bir 
barf, 8 - Sensiz, ş den sonra 1 olsa 
ideal olur, insanıı her türlü be!Dy'ı 
getirir, 10 - Tersi, zamnn, tatlı. 

YUKARID.4..\' AŞAG!l'ıl: 
1 - ~skiden müstııkilcli, insıın ol

nıııyanlarııı evi, 2 - Zavallı , hal, 
3 - Yuları, ek içııırlc, .ı - Kusnısn 
kaybolur. soğuk bir lu.yvan, r; - Kes, 
li - llr.yıı, balık tutar, eski ııilôh, 
7 - Kemik, llüve, 8 - Geriye. söy
le, 9 - \'er, kıızı, takım, 10 - Bıı· 
komşu, l fızgiir. 

Geçen bulmacanın halli 
SOi.DAN s~ıöA: 
1 - Aınn\•utlnr, 2 - Muııdil 

Ada 3 - Rumen 4 - Kum - Kaz: 
5 - İmkan - Mnnn 6 - Kaide - Ol 
7 - A 1 - Rebi 8 - haz 9 - Ey 
Yut 10 - Ermrniler. 

l'UKARIDAN .1ŞAÔ1: 
l - Amerika - Ne 2 - Bu - f mıı

le :! - Naz - l{i - Em 4 - Ad - Kad
riye I> - Virane - Ev 6 - Ulum 
Baki 7 - l\loiz 8 - Lüaknl - Ye 9 -
Adnnıı - Okur lO - RA - Zayiat. 

ffilkWW@ 
27 Atuıtoı Salı 

7.SO Program, ve memleket saat 
ayarı, 7,35 Müzik: Hafif mu
siki (Pi.}, 8.00 Ajans haberleri, 
8.10 - 8.20 Ev kadını, Yemek lıstesl. 
8.30 Müzik: Hafif musiki programı· 
nın devamı (Pi.). 

12.30 rogram ve memleket saat 
Pyarı, 12.35 !ılli:ılk, muhtelif şarkı· 
la r (Pi.), 12.50 Ajans haberleri, 
13,05 - u:.20 l\lütlk, plaklarla rııulı· 

telıf ş:ırkılur progııuııının Jev:ımı. 
14.00 l\Hızik: 'Marta Eı;~rt, Z:ıra 
Jeaııder ve \\'ictrlch'in plukları. 

18.00 rogranı ve memleket saat 
ayarı, 18.05 l\Iü:ılk: Ca:ı.band (Pi.), 
18.30 Çocuk 6aıttİ, 19.00 l\lü:ı.ik: Ço· 
cuklar için (Pi). 19.15 Müzik: Fasıl 

İznıire gidiyor 
İstanbul tcnb tnkımı Ankara ve 

İzmir tenis ckiplcrile fuar münasc
bctile İz:mi~·de karşılaşmak 1izere bır 
eylulde hareket edecektir. Her Ot 
Her üç şehrimizin ckıpleri de G er
kek ve iki bayand:rn leşkll edilecek
tir. 

heyeti, 19.45 M eıııleket saat ııvarı ve 
f~ESSAM - Narın \'ekaletıne. lm- Ajunıı baool'leri, 20.0u l\lüzik-: Çıft

uhan 27/8/940, Salı saat 10, Anka- çinııı santi, ::!0.15 Konuşma (Çıflçi· 
ra VekiileL blna.,ındn. Şartlar: 1-Türk nın saııtı), 20.80 Muzık: Ankara 
olmak. 2 - Husnu h:ıl ki •ıdı, 3 - As- radyosu küme ses ve saz he~·eti, lda· 
gan orta tahsil, 4 - Askerlıkte ali.· re eden: l\Iesud Cenıil. 21.15 Serbest 
kasını bitirmiş olms:ı\ı::. Aylık tnhsil saat, 21.30 Konuşma ( rndyo gaıete
derecesine ıroı e. 31.iüG No. lı kanun si) 21.45 :Müzik: RııJyo ııalon or-
çerçeveslndc. kestrası: l- Bruch: Kol Nidrei, 2 • 

Ba•ketbol ekibi Rf:SSAM - Eskışehlr beledıyesi. Brahnı : Macar Dansı. No. 9, 3 -
Ankaraya gidiyor ıoo hra ucrct desııın:oı. Asaf: Gilzel Kad ın <Tangol, 4 • 

h Brecht: Bir hikaye (Kuçük parça!. 
30 Ağustosta Anka1a basketbol· r:f:N Uf:~UUU - E kı,e ir be- ı; - Lehar: Şen D ul operetinden µot-

culıııile kaışıla~mıık üzere İ stanbul lcuıyf'.sıne. 1 ,o lha .urıt'l. puri, 6 - Lehıır: Şen Dul opcretiıı
JJaeketbol tal.:ınıı ajan Fcriduııun ri· 1 MU/JAS/ı• - Ücret azami !!00. den Marş, 7 • Richjı rt.z: K üçük ,Bıı
yıı sctindı.ı Hoks ekfülle birlikte per- 1 İııgılızce muhobereye vııkıf. l\lali bir let Suit'i. 
ıembc günü Aııl.:llraya huıekel eı.lc- miieıı!ll'.Se lçın. l\llırııc:ıat: Fotoğraf 
cekUr. ve hüsnü hal ~ıcume ile Ankaıa 22·30 Memleket sal\t ayarı. Ajıın~ 

haberleı-i, Ziraat, E~hanı-Tahvilit. 
Genç atletlerimiz po:.ta kutusu 65• . k bt N k b ) eı-:DEN TBRJ:ln:sı ÖGUET- ·am yo - u ut orsıısı <Flvat · 

AD.dol. tur.e.ine 22.4!; l\lüzik: Radvo salon orkr~tru-
ME.V/ - Ankıırıı Polis Enstıtür<ü 

çıkıyorlar için. $:ırtlnr Gazi Tcı bi~·f:den mrıun, ''1 programının devAmı, 2:ı.oo '.\ti.iılk: 
bl h Cnzband CPJ.) , 23.21\/2:?.:ıo Yarınki 

l\lııhıtya ve Sivasta biıkaç cCisle· Mııııl'if Vekaleti BC<lı-n ter yeııi o- flrogram ve knpıınış. 
nş mllsab11kıısı yapınnk üze.re istaıı- e:ısı. J ui·J ltsu bilecek. 
bulun genç ııUctlel'inden bir grup 1 AM El,E _ izmir Çaınalt.ı tmlıısı RAŞIT RIZA TIY A TR OSU 
bugiln Siva~ har<ı';ct <;decektiı· Ka· ıçın. EylUI ı den 30 birinctkurunn Bu nkşnm Rakırkiiv l\lllıil;.:1111 
:filcyı: fonitlil' Fııllc Onem nyaset kııılar tuz ıılerindc çalışılacııl:. Yev- bahcrııindr ,KrndiQI• in GüllJ'•Si,. voıl-
edecektir. mi~e 12& - 225 kunış, yntılc:ık Y< r vil :~ perd,.. 

İlk müs;ıbııka Sıvasta olacak orı- var Çamııltı tuzla.-ı nıudllrh~-iiııe - --------------
dan sonl'.n ?ılalatyııya geçilerek bfı- m!iıucaal. 
yük mü abııka orada yapılııeakt.ır. --'-------------
Seyahat on b~ giln kııdar sürecektir. 

1 Askeri Dav.etler 1 
Bayanları ıubeye davet 

Beşıkla~ ABl..·tJrlık Şı•beaındcıı: 

Maraşhların 

nazarı dikkatine 
,Gııgctr, ınel·mua ve kırtasiye üw.
rine olan işlcı inıe ililwten Maarıf 
Vekaleti neşriyatı .ıuraş ve m0lh11-
katı ııatıcılığmı da aldıi;ııııı :ıncyle-

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKhl 

Dahiliye MiitebasslSl 
Div""volu 1 0 ~ 

!\fuarcne saııtlel'i: Pazar lııırlç 

her gün 2,5 Tel : 2:.!31.18 

Fiyatı: JOO, cıltllsl: 125 kuruş ııcttiı. S;ıtış :\lcıkezi: (An:ıılulu 

Tiırk Kitap Deposu) dur. Yenı Postane kaışısımJıı Meyclancık llıı· 

nında No. ıo, ı ı, 12. 

BÜYÜK HARPTE 

TANIDIGIM KAHRAMANLAR 
Bu da ayni müellifin yine objektif bir ~eridir. Okudu~unuz 

ıaman, o size, bugiıne dcğın ndlaııııı bllc işitmediğiniz, bırçok kah· ı 

1 amanı, ~E.<cr~vnidNiz~k'&~;.~c.r~o~nktıı. 

İNŞAAT İLANI 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden: 

l - İzmit sellüloz nıüesscselcrl fabrikalarına Sapaııcndan i~alc e

dilecek suya alt boru ferşiyatilc nıtitcferrik inşaat vahıdl fiyat es:ısilc 
ve kapalı zarf usullle eksiltnıı?yc konulmuştur. 

jşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 439.56i.03 liradan ib:ııettir. 
2 - Eksıltme Cl\'rukı 22 Ura nıukabiliııdc Sunıerbank l\luıtnıclat şu

besinden al ınabllir. 

3 - Eksiltme 10 EylUJ 940 tarihine nıüsadıf salı gunü saat Hi da 
Ankarada Sumerbank Umumi l\IOdUı·Hlğunde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 21.333 liradır. 
6 - istekliler teklif evrnkı meyanına şimdıye kadar yapmış olduk

ları bu kabil ışlere, bunlarııı bedellerine, fırruanın teknık lcşkılııtınııı 
kimlerden teşekkül ettiğine ve hangi bankalarla mııamt'lcdc bulunduk· 
!arına dair Ycsıkaları koyacııklardır. 

6 - Teklif mektuplar ıııı hnvl zarflar k:ıpulı olumk ihale günü saot 

15 e kadar makbuı: nıukabilin<lc Ankaradıı Sümerl>ank l\Tııhnberat M 0-
dürlüğüne te~lim edilecektir. 

7 - Posta ile c-ondcrllec<'k teklifler nihayet ihale l'aııtinden blı saat 

evveline kndnr gelmiş \'e zarfın kanuni şekilde knpalılmış olması lii:ıım· 
dır. 

P ost.'lda vaki olabilecek gecikmeler 1137.lll'I itibara alınmıyacaktır. 
8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (7827/4982) 

r AAM 

Is tan bul 

'fahınin ilk 

Bedeli teminatı 

::ıooo,oo 225,00 - Karaağaç buz fabrikası için yaptırılacak 250 adet 
buz kalıbı, 

629,62 47,23 - Ceııaze araba ha)'vanlarının yıllık ihti~·acı için alına-
cak 10950 kilo arpa. 

920,00 G!l,00 - ZeynepkilmU doğum evinin yıll ık ihtiyacı için alına-
cıık sebze. 

1235,00 92,6::! - Nafıa Daimi Tamirat. amelesi ile posta bıı:ı,ıl&l'ı için 
yapt.arılacak 130 takım elbıse. 

2182,00 163,GS - Cerrahpaşa ve Haseki lıa~tahaneleri için alınııcuı.: 
40 tüp oksijen. 

1715,50 120,62 - Beyoğlu hastahanesi için alınacak Rönt"en film ve 
eczası. 

!125,00 69,37 - Sıhhat işleri :Müdürlüğü için yaptırılacak 7 a tlet do-

lap ve <t adet elbise askı tertibatı. 

1140,00 85,60 - Şehir t iyat rosu içın alınacak kereste ve kontrplak. 

Tahmin bedcllerile ilk temina t mikta rları yukarıda yazılı io!er ayrı ayıı 
aç1k eksiltmeye konulnıu,tur. a rtnameeler Zabıt ve )luamclit )lüdilrlliğü 
ka leminde gorülecektir. İha le !l / 9 / 940 Salı gilnü saat 14 de Daimi Eııcu

meııde yapıl acaktır. T alip lerin ille teminat makbu?. veya mektupları ve 

940 yıl ına a lt T icaret Odıısı veıılkalarile iha le günii muayyen l!aatte 

da iıni Encümende bulunmaları. ( 749:!> 

• • • 
3710 ııayılı belediye lstiınlillc kanununa tevfikan istimlikinin umumi 

menfaııtlerr Ujgtınlufnı tastik edilip nıC'tkiir kanunun R inci nıaddcsine 
tevfikun (2000) lira kıynıet tııkdlr edilmiş bulunan Emlnonündc Çelebi 

ojllu Alileddin mahallesinin l\l ısır çurşısı derununda Atttaiye ~oka~ınıl11 

.Kıı.clnQtronun 284 tinrii adıısınd :ı 83 ı •nrsel \'C eski yeni 30 kapı No. lu 

dükkiiııın tapudan alınan tasarruf kaydınd:ı 2/6 hissesine sahip İbı·ııhım 

oğlu Azizin vef:ıtı cfohrıc;ile variııll'rine bu kıymet teblig e<lılmek istenıl· 

miş ise de ikametr,-iılıı tesbit edllcmı>dıği z:ıbıtaca yapılan tahkikatlnn 
nnlnşılınış olınnkla bu kunııııun 10 uncu nıadıle<irıe tevfikan icap c•ıleıı 
tebliğ varakalarınııı lıariln<!<!le b irlikte bir nü,.hnsının bu dukkli.na diğerı
nin alt olduğu bel.3ıliye dairesine ve :ı ıiııcü nushasının <la umuma rıı:th· 
sus mahalle 20 giin müdı!cl it• talik <'dllcliğl ilan oluııu ı . (7879) 

1 - Okur yazal'lığ-11111 dair diplo
• 1a ı bulununlarlıı. Lise, Orta ve İlk 
mektep mezunlarından 20 - 40 y11.
tındaki bayanlara mahsus Askeri 
hıı.stahanelerdc lkınci defa açılacak 
o1an cYardımeı ı-r. lıa&ta bakıcı> 
heını;irclcr kursuna ıştırak clmek is· 
teyenlerin kayıtlaı-ı yapılmak üzere 
oubt•mize hcrgiln ve sa:ıttt• şifahen 
müracaat etmeleri. 

rim. 
!\laııış nelcılhf' c:ıdde i gazete ,. 
\'e kitap bayii Tevfik Tulum. 

Yahb - Y •tısız • Kız - Erkek 

2 Bu kurslara iştirak edecek 
b:ıy:ınlarıı kurs sonunda Vekaletçe 
diploma \'eriteceği gibi bir çok rüçha
nlyct ve imtiyaz lıald:ırı dıı kazanmış 
olacakları ilim olunur. 

................ " .... """""""''"'"''"'NMll ....... ...... 
Taaviri Ef kir 

Nü~ha'll (5) Kuruştur. 

' 

b Ş . · ı Türkiye Hvl9 A one eraıtı için ~ 

Sımelık ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ......... 760 > 1450 > 
Üç aylık ............ 400 > ROO > 
Bir aylık ............ 160 > yoktur. 

- Büyük caaua romanı Tefrika No: 12 

Nakleden : Cf MfM 
• ı Ilık blr h s. kalbimden saç-
c t lanmın dıbıne doiru y6riidu. 

HAYRİYE LİSESİ 
Saraçhanebaşında Horhor caddesinde. T elefon: 20530 

ANA - İLK - ORTA • LİSE 
Eski talebenin eylülün beşine kadar veli1eri1e beraber müracaat ederek kayıtlarını 

yenile~«:ler i lazımdır. Eski ve yeni talebenin kaydarı hergÜf! saat . 10 - 17 ye kadar yapılı r. 
Butunlemelere 27 ağustosta başlanacaktır. Yabancı dıllere ılk sınıflardan itibaren 

başlanır. Son sınıfta fen şube!'Iİ de vardır. 
Talebe mektebin hususi otobü! ve o•omobilile evlerine nakledilir _. 

Yarım saııt daha bekledim. Karı ko· ı kocasını ptjt beğenmiştim. Oc.l:ılanna 
canın derin bir uykuya daldıklıırına girerek ı:ejiml bcvmcdikl<'rini oğren • 
kani olunca yavaşçacık bulunduğum mekllğlm uzerine onlan mrrke1.e ha
yerdcn çıktım. hiç ses çıkarmadan, bir ber vermek vazifemdi. Fokat itiraf e
gôlgc gibi odadıın dışarı sıyrıldım ve deyim ki, bu \•azifeml severek ve is
yatak odama gittim. tiyerek yapmıyacııktım. Bir kere i hı 

Gözüme uyku girmiyordu. Demek, içine girmlşUm. H:ıln olma~tan kor. -
o cuzel madam, bana naSlhatler verir- kuyord.um. Bµ keırltunun tcsırıle de:_ ıç 
k en, ve m emleket için tedaldırlıklar slJ-·~setın habls dafa\oerelerıne surük
ynpılması lülumunu ihtar ederken !il• lcrııyordum. 
mimi d ğilmiş ... Ben{ Hltler rejimin- "'"'"' 
den ve bab:ımın ~kıbetindcn ona acı Boyle dGşiiııerek sabahı güç ettim. 

Buyurun. aşagıya 
lim. ede· 

Berab<'rce aşağıya indik. Şımdl ll'ıt a· 
ııın başında iıçiımuz oturuyorduk. 
Takibine memur olduğum ~aUc ılk de
fa resmen karşı karşıya gelmiş, silllü 
knh\e lçi)ordum. 

M9 ~o. elindeki gazeteyi J;ııldırdı, 
ken:ır:ı koydu: 

- Genç mısa!irımizi rahat et rebil
dik ınl? dedi. 

- Çok te.ekJ..ur ederim mö,,.·o de
dim .. gayet iyi ve rahat bir gece; ge
çirdıın. 

Tf CARET BANKASI A. ş. 

v 1 

Siyasal Bilgiler Okulu Talebe 
Kabul Şartları 

Siyasal Bilgiler Okuluna talebe kaydı F.:ylUlün ikinci günü ile Biritı· 
citeşriııln Oçüncü günü araıııncla yapılacaktır. Aşağıdaki şartları tıııiS 
olanlar lt1yli veya nehari olaı ak müesseseye alınırlal'. 

n) l.ise mezunu olınak ve olgunluk imtiluınlnrını muvaffak!yetle bı· 
tırnılş bulunmak. 

b) flirinciteşrlnin beşinci giınii Aııknrada Okul binasında ve istnıı· 
bulılıı Yuksek Öğretmen Okulunda yapılacak olan müsabııka inıtihallııı· 
da muvaffak olmak. 

Talip olanların ireride mali, iıinri, diplomasi şubclcı-den hangisin~ 
girmek istediğini bir istidada yazması ve bu istldaya Lls1ı tliploınnlıırıP 
ve lıü\'İyet. cimlanmı ve fi tnne 4,5Xli boyunda fotoğ'raf Ye aşı kllğıdını 
hnclıyar11k ııazurtcsi ve perşı?mhe günleri Aııkarada Siyasal Bilgller \"~ 
İstnnbulıla Yfık~ek Üğı etmen Okulu 1\JildürHiğüne müracaat eylcınelerı 
liizı111dır. 

i\lüsnbııka imtihanıııııı giinleriııi ve dersleri öğrenmek ve fazla ınıı· 
himat alnıak i11liyenlcı yuk~mda adı geçen iki müessesenin müdürlilğ(ı• 
ne nıürııcaat edebilır!er. (4867) (7669) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Art
tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Şişli Çocuk lıust.ııhane. inin 1182!> lira 27 kuruş muhammen bedelli 

ve 887 lira 75 kuruş ınuvııkknt teminatlı I Gl kalem ilaç ve ıııblıi ınalıt" 
mc.<ıi kapalı zaıfla ek,.ıltıııeye konulıııu~tur. • 

Eksıltnıe 4/9/940 (':ırşamba giinii saat Hi <le Cağnloğlunda Sıhhllt 
ve Jçtinıa i .M ua ven et l\f ııdıırlOğü bi ııaııındıı kurnlu konıisyontla yapıtı:· 
caktıı·. ı Lı•klileı· şnrtnaııh !.ıni komıs)·oııd;ı g:irclıilirler. 

I stl'ldılcı 1940 vılı 'I'ic.ıret Oılıı•ı ''<'«lkH~ile 2•Hl0 sayılı kanı•nda yıı· 
7.ılı ve,ik:ıhır ve b;ı i~e ycteı muvakkat tcıııiırnt ıııııkbıızıı veya bıınk• 

. d b' t vvcl mrlaulnı ile bi rl ik!.<: l!!klifı lıııvi :ıııı·flııl'lııı llı:ılc snıılın en ıı· saa c 
( 17137) 

makbuz 111ukabili konıLyüıın \'Cnıır.leri. " 

)~~'?;~~~ 
Nevyork 100 Dolar 137,20 

, 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daıma 

KREM 
PERTEV 

surunuz. Pudrayı sımsıkı 
tutar ve akmasına mani 
olur. Yağlı ve vafrsız olan 

ı li p ve \'azoları vardır. 

Jl:Akıkalcıı ıyi insanlardı bunlar .. Ve 
ben bu iyi insanları Jurııııi edccektım 
Cozlcrım dolılu, beıı ahl!ık,ızlı ğıına a -
1 ":ık lstı)·ordum. Onlar gözlenme 
ıııa umıyct yaşları dolduğunu zannet -
mi krdl. 

Dıra:ı ı;oııra Munihe 
trene bınmı•tun 

muteveccihen 

Yaptı mı. gUl·diığiıınu. duydukları -
nıı, ~ete ıırılattıın, fevkalilde memnun 
oldu. Bıına 400 mark ıkramiye verdi -

Parla 100 Frank 
Mllano 100 Liret 
Ceaevr, 100 İn. Fr. 
Am•tel'. lOt Florl11 
Berlin 100 Rayltm• 
Brüksel 100 Belııa 
Atlna 101 Drahmi 
Sofya 100 Leva 
Praıı 103 Cek Kr. 
MaJrlt 10:> Peçeta 
V 11rtova 100 Zloti 
Budape" 100 Penrii 
Bükre t 10() Ley 
Belıırad 100 Dinu 
Yokoha. 100 Yen 
Stok hol. 100 fs veç k r. 
Moıkova 101> Ruble 

0,997S 
1,62H 

13,9.) 

26,53'lS 
0,6'2) 
3,17~ 

31,137S 
31,0QS 

1 

ESHAM VE T AHVILAT ~ 
I, Bankalı nama 8,6 
Sivas - Erzuru ın ~l 19,94 

.. " s 19,94 
• • 6 20,07 

hgımi 19,45 
M-:rku Bankaaı peşin 1 02,SO 
T ürk Uorcu 1 petin lS,SO 

ft ,. 2 .. 18, t!i 
Dıt T icaret Hlase ıencdl 

A • tertibi 0,74 

r 
Ağuatos Salı 

13S9 H. 

27 
US6 

Recep Rumi 
Atustoı 

-21 14 

Güo: 240 Huır: 114 

-
Ezani Vantl 1 Biraz sonra, artık hayatta benim lçın 

ı merak edilecek hiçbir ıey kalmamıştı. 
• ı Herı;eyl sıl.innUi, he!'1eyi ötrenmtsfun. 

bayı söndllrdüler. Mehtap, pencereden 
gırmış, yüzlerıni aydınlatıyordu. 
ihtiraslı kolları arasında sıkılmak is

tediğim bir erkek, ve onun yanında 
yarı çıplak yatan çok ı:llzel bir kadın 

ilk defa meslei:ıınden Uk.slndlm. Son 
ıamnnlarda yani tek başıma bir hayat 
sünnete basladığım andan itibaren 
bendeki du~Unmck kablll.}'Ch de art -
mıştı Bır an için kendl vazlyetlmi mu
hakeme ettim 

acı bahsederken. o da ayrıl reJımden Bir vicdan azabı ruhumu t:ı1.yik edi -
şlkAyetı:lymiş. Tuhaf .. bana izhar et • yordu. Guzel bir genç kadına sokul -
medi. ınak. ağlamak, eürmümb ltirrıf etmek, 

Ben rıasyonnl .sosynlızml, guzcl üni
formaları, agabeyimc karşı beslediğim 
sevgi, <Paulı c karliı duyduğum ::ışk 
hislerilc seviyordum. Siyasi ıraycler, 
doğrusu beni pek nlıikadar etmıyordıı 
Ağnbı?yimin hergiln tekrar etmesi y(ı
zilnden, Yahudıleri sevmiyordum. El
bet, bir Alman olmak haysıyetlle Fran
ı;ızlara dehşetli kızgındım. ~·akat bun
lıırın hiçbiri, bllhassa benim gibi gene 
ve siyasi fıkirlcrl olnuyan bir kız ıçln 
bir siyasi fırkada mUcadelc etmek itin 
k!fl ebcp ddlldl Gerek k dıııı. ı;:erck 

yaptıklarımı anlatmak, bir ihtiyaç ha· 
tinde beni zorluyortlo. Nedense bunu 
yapamadım. Kalktım, giyindim, ve 
penceremin önünden dıŞ<ırlsını seyre 
bnşlııdım. 

- Buglin rıcrcye gıdccek~iniı? ler \'C artık Gestaponun profesyonel 
bır memuru olmııklıgım için. husus! 

- Mirafirperverllğiniı.l suiistiıııal el· tahcı! ınJe csesine yerleştirdiler. 
ınlyeceğim. J\tinneıtarlıkla buradan rn·-

Vakitler s. D. s. o. ----GUn«'t lYanoıd) 10 33 6 23 Kadın, lhilzazlı sesine şefkat ve reha· 
vet katarak: 

- Oı.ülmo şekerım. dedı • bir hafta 
daha bekleriz Ve ej!er .. korktuğumuz 
b:ışımıza gelirse kaçnr, Vıyanaya <•> 
iıiderfz .• 

Von Schlelcher'ın yeğeni içinden ge. 
len derin bir nefesle mukabele etil. 

Sustular, başuçlarındaki kınnw ıam-

(tf.) Hitler, o u rihte Avuctu~ayı 

h~üı: lı;al atmernlıti. 

- Casusluk. dedım, çok kötO bir 
ıey ... Hele böyle, memleket içinde, va
tandaşlar arasında olur :ı. . İktidar 
mevkii hırsı pekAlll 16 yaşında J?enç 
bir kızı, ahlAksızlığa dilşürccek blr 
maceranın içine atabiliyor Bır karı ko
ca ocla wıı sokuyor. 

S:ırıt sekize cloğnı krıpım vuruldu; 
l\ladnm Schlelcher'di· 

rılae:ığım. Keııdimo ı~ arıyııcağım, 0 _ Ağabcyırı bu vaziyetten hiç nıem • 
ğabc:ylmin, babamın t:ınıdıkl:ırı ,•nr. 111ın olmamış, Jakat uzerlmdekl sultıı
Onl:ırı ıırar, bulurum. sırıı artık ıamanıile kaybetmişti. Ben 

fırlrnııııı ınıılı olmuştum. - Akş~ma yerslı kalır ~eyıı nr.ıdık-
larıııızı bulanııızsaııız, tekrar bıze gele- Meslefıe böyle girdim. Bir hafta son-

- Gut ınorgcn freulcin < :ıbah liC • bilirsiniz ra da t.ııriınlerıne sokulduğum insan-
rUlcr hayır olsun matmıızel) · Bu teklife karşı minnettaı lığımı te- ı lnı ın sOriılduklcrini duydum. Bir oıle 

Yerimden fırladım: yıt etmem lazımdı: oc. ğıııı yıkmo~.tan miıtC\·ellit ilk ıztı· 
- Rahat uyudunuz mu? _ Neznkel \C iylliğlnlze karşı ne rap, m•ı.1<" imin ilk muvaftakıyeti ol-

Oooo Çok rahat madaın, btllıaıı- cevop \'erecC'f.ı'1i b 'emiyorum. de. du. 
tc.cklt r edcrım. dım 

Ôll• os 24 1 ıs 

!kludl 09 08 16 59 
Aktam 12 00 19 Sl 
Yatsı 01 , 37 ıı 30 
l..&k (Yarınki) 08 4S J4 3S 

ıs.h l lıl l: z. T. EBOZZIYA 

Neıriyat MOdll rD : C. BABAN 

Caııldığ ı yer: MATBAA! EBÜZZIY.4 


