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Müsabaka 
kuponu 

MÜSTAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

Te~. Tasviriefkir İstanbul 

Perşembe 19 Eylül 1940 
1 

Yalnız mcvkileriniu verdiği sa-
lcihigete güvenerek s ·ı. söyligen 
kimseler, dilsizlerden /arksızdırlar 
ve bu aksaklığı, çok ağır öderler. 

Caason 
(Şerht 2 net unlfcınhdel 

L-----------------~ 

~eisicümhur İnönü Ankarad~ FRANSIZ 
Sefirinin beyanatı rHer vatandaş ne ı 

suretle bir ev 
sahibi olacak? 

- J "Surigedekiaskeri 
mevkilerden hiçbiri 
yabancı devletlere 
terkedilmigecektir,, 

Ankara, 18 (A.A.) - F ran· 
sız Maslahatgüzara De Mogicanlt, 
Suriye vaziyeti hakkında Ulus 
gazetesinin bir muharririne ~u be
yl!lnatta bulunmuştur: 

c:Suriyedeki \"aziyct hakkında 
son zamanlarda aslı olmayan bazı 
~ayialar dolaştı. Bu şayiaların, 
manda altında bulunan mcmle -
ketlerde Fransız hükumetinin dü
rüstanc bir şekilde vazifesini ifa 
etmek hususundalr.,ı müsbet ve 
kat'i niyetinden Türk efkarı u -
mumiyesini şüpheye duşürebilme
si dolayısile çok müteessirim. 

Size bilha~sa vu hususları tas -
rih etmiye mezunum: 

1 - Yapılan imalnr hilafına 

Yapı Kooperatifine dahil olacak ortakların 
temin edilecek ? · iştirakleri nasıl 

cistanoul ya1>1 ve yapı nrnlze· ~~=======~=~=~ değeri lıedelleııh• atın alarak mcsı biıyük kıcılı kooperntıfı> dlger ortnklaıına kat kıtt tefvı·z' 
· 1 · d hh' 9 EylGI tarihli nüshamızda l'I· muessıs enn en mütea ıt .l\ldı· etmek surı:tile 7.ttı ardnıı koı"Unlak 

t 
•t I' k tanbul yapı ve y:.pı malzemcıı\ nıe '" ı \.Uraııer orta luı·a tıcdı· bG • k "arelerıııi dü•uıtı1.ü::-tüı·. yü kredi kooperatifinin ~ " ~ 

ye edilerek ınodeı n villnl.ırın Pil· aayclerlnden bahset mit ve bu N f li ralunnı kimin ve nasıl veı·cce"•ı· • - e zaman aa yete geçi -ı:; mü tlm te•ebbü•ten okuyucu· '\'or~ıınuz" 
ni de •ovle anlnttı ·. " • " · .., ~ brıınızı haberdar etmiştik. Neş K 

- Bu yuz<lc be~ler ev bedelle- rettlğlınh havadis fcvkAIAde - ooııcrntlfım zin muessislerl 
rilc beraber it fa edilmek uzC'rc büyük bir allka uyandırdı, bu guıılenlc bir ittınıa nktcderek 
ayn\ senede ~ı:pılııcnk evlerlll Yuva ımhlbi olmak lstlyen bir idil(' meclisi :ıztılnnnı, mürakip-
mıılıyct bedcll<-rinc ayni miktar- çok vatandaşlar matbaamıı.a lerl ve ınütch:ı 'I sl:ıtı sctlp esu 
dR zam yapılmak suretile telafı kadar ıclerck kooperatifin rnukuvclcıı:ınıe lk birlikte bunla-
edılccektir. faaliyet! hakkında izahat la· rın isimlerlnı iliuı ettikten son-

l"binde b\llundular. BugUn bu b k • • 

6 
.. .. Dünkü nüılramızda Milli S•f lnönünün Ankaraga vasıl olduğunu ve 
"!J~k bir sevıi ve tehalükle karşılandığını bildirmiştik. Resim, Cümhurreisi· 

lttıu kendisini karşılayanlara itti/at ederken göstermektedir. 

olarak. Fransız - ltalyan mütaıe
k~na~e~i, Suriycyc müteallik hıç 
hır gızlı maddeyi ihtiva etme • 
mektedir. 

2 - Yüksek Fransız. Komiser· 
(Devamı 1ayfa 3, aütun 7 del 

- Peki, nıulı mülkü o1 ınlor. kooperatif hakkında daha rıı, aıı ·a 1'1Şclcrınr müracaat su· 
iştiı ak cıleılcı. t', kooı>eratı!tcn ıcenlş ve muf 811aı malilmat l l'tılc ortuk kuyaınu başlunacak-
nc tayda bekliyeblllrlcr? vermek •uretlle okuyucuları· tır. Pc~incn 10 lirn verip 60 his-

- Hunla ı kıı.l.ındu mülklcııni mı un ev .. hhıl olmak hu•u. t>e alan, mütebaki 240 lirayı da 
hem ucuu:a. hcnı de kredi ile ta· ıundakl ar:rulanna hl:r.mt:t isterse dcfııtı.'n, l terse ikişer H-
mlr ve tecdit ettııebilirlcr. ı\r'ill •diyoruz. ra veya dnha 7.İ,\•aclc kesimlerle 

l lb 1 1 d 1 
Zannedlyoruıı: ki C) Eylül ta· 

!.~.~!!! .. ı~~~ 
?tlıaırın 

vaziyeti 

ne olacak? 

Ebüzziya :z.ade VELiD 

1 talyanların , Bingazi hudu
\1 dunda gıriştikleri hareketin 
~·~ıra karşı büyük bir taarruzun 
~1 ~ngıcı olup olmadığı henüz 
tİtd~ın değildir. italyanlar harbe 
~_ıklerindcnberi, Mısıra taarruz 
'>l:)'~ceklcrini birkaç defa _ilin 1 
), n114lerdi. Buna rağmen ltal
\;ların Mısırı itgal ederek Sü • 
~ Scanalına vaxıyed etmiye çn
"-ı' ltları ve bunun için de mÜ· 
._ 1P Utman kolladıklan, bilhas-1 
İt4d':ı.-vrupa ıazetclcri tarafından 
~ ıa edilip durmakta idi. Bu ga· 
it.İlerin mütalealarına nazaran 
~lY~nlar, Habctistan müstemle-
11\ trıni muhafaza edebilmek için 
"-~~ak Mısıra ve Süveyt kanalına 
ltt •rn olmak mecburiyetindedir-
1.ıı • .~ıaıra hakim olmak suretile 
-~urı. ellerinde bulunan Trablus· --.! ıle Habqistan arasında bir 
"-•sele temin edemezlerse, Af· 
~da kurmak isledikleri büyük 
"- ltrnleke imparatorluğuna ve-

etrnek lizımıclmcktedir. 

\' ~u rnütalealar büsbütün gayri
~ thd addolunamaz. ltalyanlar, 
~ e'. harbinde - her türlü tah • 
ı,k lulifına çok süratle muvaf -
•it olarak • o büyük ülkeyi beş 
~· •Yda İıtiliı ettiklerindenbcri 
~k··~ vaziyeti mütkülleımi,ti. 
'\e u bu suretle Mısır, sarptan 
~Cenuptan iki büyük İtalyan 
lıtı 'trnlekesi arasında sılu~ıp kal
~ ulunuyordu. Vakıa bugünkü 
dıl çıkıp da, ingiliıler, timdi ol· 
~ ıibi bir Alman istilası tehli
~d C rnaru:ı kalmamış bulunaa
~dı, İtalyanlar için ıerck Akde
~ t ınüeasir bir imil olmak, ge· 
t.hd~ıaırı herhangi bir suretle 
hl •t etmek imkanı hatıra bile 
t. ~l'lltzdi. Biliıkis bugünkü harp· 
~ .. {.•rıııı.lar bildiğimiz ,ekilde 
dirıt Up olmayıp da mütareke ak
)'rıe rııccbur kalmasaydılar ital
~ ~ 'f rablusgarp müstemlekesi, 
••ft ataftan Tunusun ve diğer ta
ı_;~n Mısırın tehdidi altında ka
dİit çok tehlikeli bir vaziyete 
~~Üf olacaktı. Fakat Fransanın 
._~ •reke akdetmiı olması, ital • 
~ h 'f unus tehlikesinden kurtar
~' u ıuretle İtalya yalnız batına 
~~~- "•rıı luırekete ceçmek im-

ilr'ını buldu. 
ltaı b . • ._be Ya u ımkanı bulmakla be-
~ ~- ":'•sırı istila etmek o kadar 
~İ)~. •ıtir, ki İtalyan erkinıbar
~tc ~". böyle bir İte ciddi ıu -
'- 1'oı•ll'lfrneyi cö:ıe aldıjına biıS . ay kolay İnanamıyoruz. Va
\'d~ Avrupa aa:ıetelcrinde O• 

lt'ıj lllrrıuza ıörc, it•lyanlar Bin
~d • M111r hududuna çok mik
~d: ••"et ve malzeme yıimıf
~ttltr'' .Oralarda yapılacak harc
t,ı,rl 1~· bilhassa motörlü vası
)"11: ıcra edileceiinden, hal -
~~hi rın ~otörlü kıtalarınm da 
bıtktrııd_rnıktarda olduğu söylen • 

e ır. 
(O hamı sayfa 3, sutun 1 de) 

Ebüıziya Zade 

VELİD 

• 
AK DENiZ 

ve nrazı ı<a ı ı o ı>ıı ar a ıın a,ıı. 1 vcı'(,'Ceğini taahhüt edecek ve '·"y. 

1 
·r r hH nüshamn.dll çıkan yan ov r:ık mn laıırıı kl)Op<'ıatı l' satalıı· ile bu yıuı okununca, alaka· lece bütün hl._ıırdnı-lık hnk Vl' m~n 

lıılcı. Sura~• <ıa bilinmellrlır lo: darlar kafi derf'cf'de tenevvür fatıllcriııd,•n iıı.tifade l'dccektir. 
krıQpcıııtıf. lılr 1-ıı;ım ortnklnrını etmlt olacaklardır. l(oopcrııtıf. yaptıracağı binaların 
yurıllandıı ıp kiradan kurtannıık ;:;:;:;;;;;;;:;:;;;~;;~~;;;; hı-r turlu lC\'ıı:t .• mını bızuıt kendı· 
imkiınlaıını haı·rlııı kcn, dı..:er ta· 

1 
. si temin vt• lh7:Br edL'C<'gİnden or

rnftnn ıııııırtıman snhlbi olnn ort.ıkl ı ırıı rln -ılcridt· ı tııklal'd ııı peşıııcn. tahsil cc:lllccek onnı· liradan le· 
kııncı,.ız kalmak ihtımalıııc kıır.,ı ıvartımnnl:ırını (Devamı tmhıfe 3, 8 • tun 5 de) 

Marsa 
Marruh Şehre ait merak 

ettiğimiz işler 1 

lstanbul 

8srt Cedİd 

s~111.1m 

o 10 20 10 

Moghara 

..,... I taf 'f<ln 
taarruzu 

C!CLtl' 
O , So 

~ 
~ 

.Asscian 
~Vali Lütfi Kırdar anlatıyor : 2 

tramvay 
seferleri 

Ray nok•anını Kara
bük temin edecek, 
icabederse Almanya. 

dan l'AY da geti:-tilecek 
Ank .. ra. 18 (Telefonla) -

lta/yan/a,. S•yJi Bcnoniyi İp8al ettilt/•rİnİ bil· 
Jirmcktedirler. Lontlra Ja iki ltolyan mafrn.,initt 

Ma,.o Motrulaa 130 kilometreye ltaaar yolclaıtılını bildirmektedir. 

Arkad11şım1:: Kandemir Vali Liıtfi Kırdar ile 
uzun bir mülakat yaptı, bu mülakatın birinci 
lcumını d~n neşretmiştik, bugün de ikinci kıs
mını neşrediyoruz. Bu iki gazı okunduktan 
sonra, hemşeriler, şehi, mevzuu üzerindeki 
bütün meraklarını .tatmin etmiş olacaklardır 

Nafıa Vckiılcıi. 15tanbul tramvay 
idaresi için lüzumu olıın taylan 
\ e malzemeyi temin etmek üz~rc 
tetkikler ynpmakı dır. Hatlardan 

K K d 
• hır kısmının Karabük fabrikala • 

onuşan : an emır rında imali ınümki.in görülmekte-Harita bu IJa:z.iycti ııö.tcriyor. 

İNÇJİL ı:ERftEYİ .. /Harp vaziyeti '""' İtalyanlar 
1ST1 LA ~ . .. · Seydi Berrani'yi 

-------------------- dir. İslııııblll Vali v•.: Bcledi)C :r.ei~i nıı ılC', llı•kılı)l'llltı "ht.ınlJul lstaııbul Belediyesi. nihayet 
Doktor ı.utfl Kırd:ır: tarafını ıhmul ukı"" Bl'yoı;lurııı dört aya kadar munzam malzeme 

- Yol ve hasıuııc ihtiyacıııılun fıızlıı chenınııycL \l'nliğındım lı:ılısP· gelmediği takdirde uzak olan 

HAREKETi. ıngllter~y•. v_.e ALDILAR 
Mısırı ıstlla 

son ı.ı ne gelıyoı? su:ılınıc: dı•ıılcr vur.. hı:ttların bıı:r.ılnrında seynisefer 
Lamba! . deııı, İstunbul soknk· ı ·ı k lımnın biı çoğu mıınlescf henuz kn· . - ~ı l>Orum; Bclcdl~c Hl'~Oğlunu im anı olmıyacağını biJdirmıştir. 

ı nıılıktıı. Fa kut bunun rıtrcsine bnk· ıhyu edı~·or, dı.:hşetlı me~·denlaı açı- Vekalet; böyle bir ihtimal kar-
. • . ~ ) ıoı da lstnnbulıı l•::ktığı bılc ~·ok ·· I d ı 'h · k' · · nıak lızcrcyız. N ıtekını 1936 ela 3436 . . . ısın a 7.& en ı lıynca afı gel mı· 

Almanlar sayısız 
harp ve ticaret 
gemilerihazırladc 

Şiddetli hava 
muharebeleri 
devam ediyor 

Londra, 18 (A.ıX.) - lstıhba.
ıat servıslerindcn alınan biıtüıı 
nıalômaı. Alman ıstiliı hazırlıkla
rının devam etmekte ve genişle
mekte olduğunu teyıt eylemekte
dir. Hakikaten muazzam mıkyas
ta olan bu hunlıklar Noıveçin 
şimalinden Atlas denizı iizeıin -
deki Fransız sahillerine kadetr } a
yılmaktadır. Sayısız heı tonda 
harp ve ticaret gemilr.ri üç hin kı· 
lometreden fazla bir ıneııafe ür.e
rinde biıtün liınanlardi\ toplan -

nııştır. 
Salahiyettar mahfillerde bu hu 

susta \ourası bilhassa kaydediliyor 
ki, tek:ıilt ve meteorolojik bakım· 
dan istila imkanı r.n az 5. 6 haf
ta devam ve ancak bu miiddetten 
sonradır ki. hava şartları. iktiha· 
mı hemen hemen imkanııız :10rluk 
lar ihdas edecektir. Bilinnıiyen 
şey, Hiılerin nihai bir karar verip 
vermİJecdidir . Fakat muhakkak 
olan şey de lngiliz genci kurmay
ları için hiç olmazsa t~rinievvcl 
ortasına ve hatta sonuna ·kadar 
azami teyakkuzun lf\Zlll\ olduğu 
ve büyük ehemmiyeti ' haiz. bir 
stratejik me~ele önünde bulunul
duğudur. Londıada herkes ihrnç 
hareketlerinden .evvel, bu hare -
kat esnasında ve bu harekattı:tn 
sonra istilu planlarını alıiist etmrk 
için eldeki şu vuıtalara itimadını 
muhafaza etmektedir: 

1 - Hava kuvvetleri, 
2 - Filo. 
3-0rdu. 

(Oevemı uyfa 3, ıutu" 2 de) 

başhyormu? 
r.-- Yazan : --, 

1 

Eıkl Ordu Kumaıadanlarındao ' 

Ali lhaan Sabia 

ingılteıe ile Alıııaııya aıasın· 
da hııvıı akınl .... rı dc\·am ctıııck· 
te<lıı. llıı yarıılcııl lııglllılcı. Al· 
manyr.dıı ıııuhıııı mcı kczleıı ve 
Bcı llııı bonılıalı)'Orlııı. ılıı.:t'ı ta· 
ıafluıı Alıııaııl.ıc l.ıınclıayı vesi\• 
ır mııhullen lıoıı1lıulı~orlnı. İn· 
::ılızleı ııı katt'tl ıklı.:ı ı ıncsale ve 
lıcrızın ~ı fıyatı futlo olduğun· 
dun Bl't lıtı lncın.ctc r,ıtlıı doluşıı· 
mıyorlar Fııkıı.l Alman tayyare· 
lı·rı Londro Ul.t'rınde V • 1 O ı>aut 
kıılubılıyorhır. her tkı tarafın 
ı;a~ ı'l'tlcrinc 'e 1htlmaııılurına 
nwıncıı. hın aj veva hava ıııtirla· 
hııı t.erıllıalının ''" hııva avcıla· 
rınııı küfı gelnıe<lıklcı ı ve du~
nıaıı tavyarct .. rinın hilkuınet mcr· 
knleı ı tizerlerır.ı.!r u1un mlıdılct 
ılolaşıııalanım ı:e lıonıba atnıala· 
ı ına mi.ııı olaı11adıkla'1 ı J?orulu· 
yoı. Dt,,,m~rn ı.ayyıırclcrının ha· 
v;ı lıa rajlıırını ı;e~·nıclcrine bil&· 
hutiın rnümamıa. milmkuıı de -
ğiklır; fakat !.unların hc<lef u
zeriııde aY. kıtlı'l..oı!ııı ım ve çnhuk 
lanledıinıelel'inı temin miimkun
d tiı. Dıişınan bo•ııhnrılıınaıı U.y
y:ııelcri bir yerde ne knılı11 nz 
zaman kalırlarsa, oroıla muıla· 
fııa ve av tert1b:;tmın iyi i~c· 
digıne kanaat "<lıleb:lıı. Dlış • 
nıan yalnız keşii ve fotoğraf al
rııak için gelmi~!>C, bu hal mus
tcmadır. Röyle ke~iCleı· ve io. 
toğrd almaklar içJr. Lzanıi ya-
1·ım ual lıiifidiı. 
. Bu~i.in Alınan~ ft ve f talya ile 
lnıı:ilter.~ arasındR cereyan eden 
A Yrupa harbinin iıçiiııdı devresi 
nğıı~losıııı oııııııc:auheri ht•ı· ı.,~in 
artan lıir şiddeti•• iııkişu:f et -
ıııl'ktedir; şinıciılik hıı ııııılıal'l'· 
heler. hnva akıııları şeklinde vıı· 
kııa gc•lıyor. Bir ı;cııcdcııhP-ri de· 
vanı edl'n Avrupa lıarbiıırle İıı· 
Q;ilh.lerln Bıııline ve Almanların 
Lnııılr:wa lıom\ı.ı atınalurı ilk dı•· 
fa olarak son iki lıaftada başln
mışt11". Her ikı tımıfııı ) ekd ii,-eri 

(Devamı sayfa 3, sutun 4 te) 

- .... .,.__ 

Mısır toprakların
da 80 kilometre 

ilerlediklerini 
söylüyorlar 

liınıba bulunan ist.şnbul sokııkların· Dagıl mı? Bır kcn• şunıı ~·ok ıyı bıl· yen lstanbul tramvay seferlerinin 
dakı liımbn adedinı \.ıugün S'l4'1 c çı-ı nıelıyiz ki ; Üt'y~lıı. artık c"kı lcvnıı· inkıtaa uğramaması için lstanbul 
kııı mı' bulunuyoı uz. ( De.ı•nıııı ıuılızf, ~. t;ııhın ı d~) ı (Devamı sayfa. S. ailtun 2 d•) 

Huausi otomobiller 

Bir gün, yanıbatınızdan, tozu\ 
dumana katarak oky1lan1 hız.ilet 
bir otomobil geçer. Bu, e<husuıi11 
dir. Ba~ka biT gün, köıeba,ında 
biribirine tosvurmuş iki otomobi-

Kahirc, 18 (A. A.) - Mısır 1in, tramvayları ve seyrüseferi U· 

e1rkasında kuvvetli kıtalara daya- zun müddet durdurduğunu görür· 
nan iki düşman kolu, sahil boyun- sünüz. Bu otomobillerden biri de 
ca ılerlcmelerine devam ederek, yanlıt manevra yapmıf bir diğer 
diın akşam Sıdi-Berrani"yi ı~gnl «hususi» dir. Gazetede okurıu -
etmiştir. Düşman, bütün gün tank nu:ı: Yine bu huıusilerden biri 
kıtalarımızla topçumuzun ileıi bir çocuiu, öteki de bir ihtiyarı 
unsurlarının bombardımanı ve ta- çiğnemif. Yarın sizi çiğnemiyece

lngilizlere göre 
Mısırda şiddetli 

harp yakın 

~ Bugünkü Mısu 
........................................................................ 

içinde bu
lunduğu

m uz harp 
bil tün na· 
zarları Mı· 
a ıra çevir .. 

miştir. 

ciıı neticesinde. ağır zayiata uğ. ğinden emin değilsiniz. 
ramıııtır. Hıdı gitmek yasaktır, fakat ••••• • 

İtalyanlara ıöre «hususi» ıider; klakson çalmak 
Roma. 18 ( A.A.) - İtalyan yasaktır, fakat «hususi», çalar; a- Kan d emir 

kıtaatı, huduttan Sidi - Berrani"ye cemi toför kullanmak yasaktır, 
kadar 80 kilometre katetmiılcr _ fakat «husuıi», kullamr; bazı tö- > ••••• 
dir. Marsa - Matruh müstahkem renlerde bazı yollardan ıeçmt'k 
mevkie varmak için daha 130 ki- yasaktır, fakat talihiyeti olsun 
lomctre katetmeleri icap etmekte- olmasın, «husuıiıı, ceçer. 
dir. Takıi ıoförlerine çaatmak ide· 

İtalyanlar Mımda mühim kuv- timizdir. Fakat bu hususilerin ya· 
\'etler tahaşşüt etmi, olan lngiliz- nında taksi arabaları, tekerlekle
lerin çok anudane bir mukaveme- rine kader çelme takmadıkça k•
tine maruz: kalacıtk.lardır. xa çıkannıyan, birer nizam ve di-
Mısırdaki inıiliz kuvvetlerinin siplin, dikkat ve itaat örneğidir -

mevcudu ler. En kjiçük bir ıuç iıleseler iıa-
1\ğ118tos ayının bidayetinde Mı- ret memurundan azarı onlar iti. 

sırda. lı~men hemen hepsi de in· tirlcn bir ihmalleri yakalansa pa
gili1. 1 lintli. Yeni Zelandalı ''c ra cezasını hemen onlar toka e • 
RedtVyalı olmak iİ7erc ) 00.000 derler. 
kişi bulun,ıyordu. Bunlara Filis - Lügate bakınız: «Husuıi» b•!· 
tinde toplanmı>i ve Mısıın celbe- ka, «müstesna» ba,ka manaya 
dilmi~ olı.ın 80,000 kişiyi il~ve el- gelir. Fakat bizde hususiler gali
mek icap eder. Fakat ingili.l ku - ba kendilerini ikinci mananın çer
manda heyeti, bu kuvveti kafi ad- çevesi idnde görüyorlar ve arada 
detmcmckte olup ııon ~ünlere!~ bit çocuklarl11 ihtiyarlan değil, 1 

30,000 kişi daha gdmiştir. Bun· hcrgün kanunlarla nizamları da 1 

lar, Bombaydan celbedilen 1 lint- çiğniyorlar. 
( Deı:a.n ı salıiftJ t. suımı • ıHJ * 

aize bu gii .. 
zelve dost 
ıark mem
leketinin 
biitün huau· 
al yet lerini 
tanıtacak-

tı r. 

Oralarda na•ıl gezmiı? Neler tetkik etmlı1 
Kimlerle konuımuf? Btltiin bunları 

Yarından itibaren onun tath ka
leminden okuyacaksınız! 



az TASVİRİ EFKAR 19 Eylul 1940 _.1!!!!f!!!I 

Şehre ait merak lr- ~~:;;;;;c::.i - Bazı maddelerin ır !:~;,;;::a · 1.ififfM 
fı•y · t •• kseldı• Alb defa ve kısa fası1a1ar1. Srğınak hayatı e e e e 1 Artık, biz yaz:maldan uaan- a 1 yu aebeplerini ve çok bariz delil- ~_, t t 1 gV 1 m 1 z 1 ş e r dik, kariler de okmnaktan.- Jerini neşrettiğim tekaüt ve Hemen hergünkü telı;rar;: e ~:!':tda~.!'.::. B .. C'· 1111 k b ::1d~~~ek:n~= o~ Ü;;~ ~:~:ı:n:~~t~:::~;t:; ~ 

ladıiı " allftıiJ otobüs bilet- r ugun r zgaf lYl Ura a e _ 1004 numaralı karar. benim rinci, ikinci, üçüncü, d~d~ Vali Lıltfi Kırdar anlatıyor: 2 .a ........ 11übol; ı..r.ı..d.n..- afüö ber ;ı.ı ciierinden ....ıw bat~ be,inci, .ıım •• tebi.ı.e j!U. 
den, kanepelerin pisliğinden, Komisyonu toplanıyor bi.r vatandqın tababet fen. retlerini sayarak b~ •. te.~ 

(1 lnci aahif,ofe" d•v•m> farda, konaklarda, k.i\~Jderde aşçı ye- sürat veya aitrlığından bahse- nile telifi imkansız olan iki su- ke işaretlerinden herbırının, _. 
ten Beyoğlu dcğıldir. Bugfin bırçok tıştirilirdı. Bugüıı böyle şey yoktur.! deceğiz. Hiçbiri değil. Bu de- retten birinin tahakkuk ettiril- kaçta verildiğini ve tehliken~ı.P-
doktorlnrımıı, avukatlarımız, tacir- Ve bu böyle devam edip gtJcrse, şöh- fa, bilhusa Belediy~İn inana- Fiyat Miin.kabn Ko>miııyonu buı;ünı t:a yıne nıutad top'•ntılarla iktifa e· meaini talep ediyor: at kaçta son bulduğuııu d• . sı. lcdm~. ;, ada>nlanuu• bi<lkt>nl;k- «t bulmuı olan T0<k mutf °"' ,. m,yaca(> bW hidôoeyô anla taca- toplanacak, ,.,n "'"''"'' .O<tik<• <lHmoyo "•'••m'<",, K ombynn un 

1 
_ ı 334 ...,esônde taodôk- <Ôyo•, T eblike ô,uotinôn • ~-;;;.. 

led pa<alan 0.yoğ!uoa ""'°"'"''~ hip•I• kalab;H<. Ddoononh• •• Tak- (>>. Çünkü buna bôz de U.an - • '<k,.l•n '"' fiyatlnn w<indo M· foaliyct• ••fi "'l<nOOiğmdon bl< çok ten • ...,.;, tal»'bô müda.n ,. - U...nl.ann ;,krmi, ııüçlewn ... 
lao, bu "'""•'• Boyoflunu l•tanbul- "m "'"""'" 150 lim ayhkla '" .,,....,hk. kiki« yapmkb<. Knml•yunun ,.,. ""umlu maddolet !ncrindc honb lop Ağtnaklan ko,malan ""-~ 
dan ayıı·mnkt.a bır mana yoktur. Be- Tul'k a,çıba;p arn;ı: ıp durduğu halde ' .. ıt ettiö-r bır satış :ıyutı olduğu haı· tı>tkikl4.'r bile başlamamış, başlıyan ponı... • l d "'k •· .. d yağan _. 
..... o•"lunda BeJedıyece yapılan ışlere bır türlu bulamı.~·or. ı~te biz.im iste- - Tecriibe ediniz. e. , 

1 
d k 

1 
t 2 - Bir bastabane beyeti ra ar a go yuzun en elıİI' 

" .. .. -'e pıvı:ıeadakı satı',\ il!' btı fiyatın ioı.i t<•tldkler ı~e yan a a nuş ır. üd . ğm d abat atef 11 gelınce; bunlar çok az para ~arfedi·' diğıını:ı budur: Buradt' usta aşçıba- D-..J!'ler. Bir a1c ....... Kereste- " ' sı.bbiyainin tabibi m · aYJ ra- ya urun an, Y •

1

,,... 
1 

eou :r-" mislini geçmiştir. 1 Gıda maddeleri yükıeliyor '- --•- l • d 
1

• nuımalarıdır Sıg f<tclt, <ok ....,. m•l <dllon '''"'"" '""'n yaaond• hyakatl• yamak" dl.,.den otobfue bU..,.ek me- Kom,,yonon "'"don fiyoı "'''" , ponmu orlaya ••Ym'Y-- • '" en •
0 

I ' 0ı..ıi· " "'" !.tanbulda '" Emmonu mey. •< a"''" yotlotlrm<·k. Gö,.c<cl<•ln" """'"'" tatmU. ;ç;n lüzumsuz . ti an.ımu...ı., Dilıot ta<aftan PQ~•nda cıda =•· do .... dan doğruya «22 oene la., çok muhkem Y"I'' mq .,.ı.t"' danı bıze 2 milyon kt.ı:ur !ıraya mal ki bu da olacaktır. , bir seyahate çıktık. Hadisenin ea~!nısyon haftada. ild defa otan dı•leri u:ıA•rinde yine . bır ihtikar hn- evvel de her iki reesinden bas- lir. Çünkü bunlan yapb ,.,... olmuştur. Buna n,ukııbn koca Tak- - Ya gazinonun pahalı oluşu· •-d roplantısınd.oıt fazla olanık 1 eketi başgostermiştır. Halkın kış - ta bulundugun· a fenni kanaati- maksat, insanları tayyare o ._ ... d t 
- ,_., B 'lk 1.1 - a an bız doc;,. .. oldugun-u "'öriince bilet· mu..,. ed · d r.

1
• mevsim mb ı lP 

mm mey anma oıou topu Y•• •"'"' - """ ' •<• ""' ' m • •· - • k k topl'"'''•• YttPm•ya kam hL •nakm• t •n< • «<~ . miz biwl olmuştu<. Bu malô _ lanndan, ve bu bo a an• ... 
bin lıra haıcannııştır. ~ esası tuttuk: 1 ııksim gazinosu çiye aordu.k: sı 5

1
1 ken bu karaı bir defa tatlıik .,.cldiğinden fiynU:ırı yukscltmıye .b d k rumakt Fakat Enıın6nu mevdıın•nı a'"arak Yeni· lüks bakımından f~taı ı bulun en luk!'! _Parayı aldın. Hanı" bilet?, V•1rm ş ' "' liyet bu müddet zarfında da fi atın an ° ır. İf 

J " --'ilmı'ş, ondan sonn ncdCJlse bir da- ı.a,,ıamışlardır. • • ,,...~ !_ ___ , n hu
1

ur 'f/e c-ıınııl, o muhteşem iıtidcyı meydana gazino u olacak. fak ·l tnrıfesı diğeı '"' bugünkü gibi zati mesaısme raya sı.-;uıan UDiUU& n .,e 
çıkarmış olmakla çc.k yerınde bir ış fılks yerlerden dalı'\ ı;cuz tu•ulacak - Bileti ne yapacaksın? Sonbahar engel tqkil etmİ.ftir» teklinde tirahat içinde yqadıklarını, 1ı • 
ynpuğımıza kani oldut"UnfUZ kadar, Burayı ışletenleı luksü at ttırmnk Seni arabadan indiren olUl"Sa, Emanet raporu... burada geçen saatlerin tatlı.'°,.. 
buy"k ""nl•nl• mm •m yapaeak b" ""' "'" çoştt n,fi.,kl<t. nnm•rnla< hona müracaat ed....U.I.. N.,..ettiğ;rn, g....,k '°" 509 ı,.,ıı.,. ôçônd• g<çlôğiqj tah~ ... 
m ydanı bıle bulunmıyan şehlrde, ko) muşlaı. b yl d' ını cı·af artmış ,.e _ Benden fazl• para alma· h ı t • f ı • numaralı heyeti sıhhiye ra _ mek, çok yanlış olur. ÇünkU ; Taksım meydanını açmış olmakla da tımnetıcc tnı ıfe otckı luks yerlerden .ı.~n ne maliım? mu•• cev . er er arı e erJ k d d t rayn iltica edenlerin bir kıs. 1!1

1 

_. 
o derece sevmebilıriz daha ucu:ıa lndirılt•menıış. Bi:ı: bunu ~· poru, gere osyam a mevcu I l ın ,. 

Taksim nıeydı:ını artık bıtmış duyunca; «ilanı, sız otckı gazıno- - Bak, orada Belediyenin diğer birçok raporlarla utab:bi şart çıkhk arı zaman ev erın lof°'' 
•u ""' !anlan daha ehven "'' ta nf• tatbik tarôfeM vat. Bir ka vaa. konaolos un yarından iti baran müdavô• '"P•tuna bU.a eda - ' .ô•de bô< ~kaz k!Jmesô ~u .,JJJ' Hayır.. O kışlayı bır harabe edccektınız?> dedık \e )aptıklannı _ Pekala. Vergiler? medikçe müddet tayinine im- lar. Evlerinm yennde bır ~ 
hahndo borok•m•y .- Yoka"'•"· yol· knbul t'hnodok. ŞımJi vn,,yct db>~l· _ Onu• ,cnm ne vazifen? karıaını dava etti tatbik ediliyor kin olmod•ğun Ôopot .ım;,tUn. küm.,; bulmazlana ev balku' ;ı;" 1

"' ''"""'" '"'"'" dike«&•" boh- m"ıı" D<ğ" luk, )'<letd• tabldot Hem, bok, oenden b.,ı.a nm.z O""'a konooJ.,luöumn•da kavu Kap<U 'le Ada or, Yolovn '° A - MalülôyetUnU., kanun ahkinıı bınnôn veya Dü.iıün dön_.ı I>' 
çel« yapaeag,, S '"' lnş.at "' b.,,. 125 kuruş oldoğu l~ldo hutadn 100, oadolo bkolclen nn«tnd• ''""'= göriôyo< ve matem tutuyodat·, • • 1 k O t a 

-'lk n ıı-nları ata • h 50 lıl r. h ld b eden oldu mu? T-,,,..k, bundan bir kaç se~ evvel na tamamen uycnm olduğu ve . d ... '""' ıvnrn . ray " • . . .. • .. n ve ve çay o u"u n c, ura- . 1. \."Yil \upur tarıfelcn yarından ıtıbaren .. -- mek ki, ıığınak içın e geççı• .~ bllıısek p rn alatamz. satamazsak da 40 kuruştur. Ve, bu muhavereyi dm 1 - kon•olos Snbrl ile bır!iktc İstanbula ı ra...,.,,.lanmm tasdikten y~çtiği yah l cı ,.,... 
.,. " M ba"lıyacaktır. Yen: tnrUe le Ana· ,,,_. k:lıalar ut saat er en a akar kur cagız . Burada t.arıfrnın bıı hale konuşu, yen yolcular, o kadar alışmış- .. bı'ldiril' iyor. Fakat on yedi ay- - , ~4 <>elmiş ve iddiaya ı.:öre kavaSln ka- <!olu se!erlen lagvcd.lmckte, pazar n yıprabcı end;•eler ıy-Bura ı Surpagob:ı kadar, hatta da- •abıat le otekı ıuk'r y<>rlerı harekete )ar ki, gu .. lüyorlar. Ayni zaman- ,., dır =~~'-akımı alamamak yu'"- ur ve e • . : • ı.tı h 1 

. d k T rııu Ağra!i hırsızlardan çok kork- ,.c ad. gunletf Aca.ardan Kopruye .... um d • or ve dıpdın ıns.ı' • l onyo of<U tmraca · umvay ce<Jrm.,. <anfandnmoo •e bOyl""' da 20 yolcu da biletorizl.. ••an oon "folerln oaatl<tl do dnha zünden yoksulluk ôçmdoyim. e geÇ>y • ı t 
}olu ou,,ndck• • o•mdo ~ .... olan ......... ~···" .. ,ıam•,ur ki, n;, müddot sonr• bôletçU.U. """' ıçm 1600 hrohk mnoevhe<lcn- etkoae almnmktad" o· it k k be b .... d. kab;, azab• çekôyot •• ı 
tarnfta - aralıklı, b .. hçeh binalar la- bundan da ayrıca men nun olmak la- k d d d k nı konsolosun kanıcı l'J\'lyeyc teslim Denızyolları İılım"'I Karadeniz rğe:r bira an. e me -

8
. t k .. · · de üç bef de• pılmnk ü:ıerc arsaı:ır ayrılacak. Fa- umdır hay ır ığını uy u ·: ~· deli tute· "1daki İçtimai yardı - ır e gun ıçın . he! 

kat bu Işı en sona bınıkacngız. Çun· - Taksım bahçccınde, heılce~ın o- - Haydi., bayım,paran seni ctmıştır. hattı kış tarıfes n: <İe ay sonunldo mm da bir ay evvel kesildiğini tehlike qareti verilditıne vel rJll 
M ~ ~ k ı &ıb · -ı - tatbika başhyacaktıı·. Vapurlnr >u d f d • kl k--...n a ku bo '3ha, yan• So~•agop mcza<h· tuo~uğu ym, vo b•lha••• '"'"'°nun buraya kadu setôM. Geçente...ıo ••~" n ° muo glmkOndcn d•h• 

8
, i>kolcl"' utn· ve kanunun tadôlU.e kadar bu e •"" a ""'"" •ta , -r:.dd•; 

iimm olduğu Y" ""'' yollat " ''""'"a '"'aduf "''" hcl•d•n d• Kalkm,.a buu-lan...ı.en ym. •• T<"fik il• ka<"• da müoovhetl~ ""'""'''" yud=•n deva.!!' elm••Ôni •• _ kih uzun, kih k"a b" mu ...... 
bahc<'Jcrle ta~zım cdılıncc 0 

arsala- şıkayet edıyorlıır. 1 o ıes: rini geri 1etemlşlerdir. U1viyt! mü· • lzmir hattındakı ilfıve vnpur ac yın Valimizden rica ettim. He- burada ıeçirdiklerine gör~,. i'" 
nn kıymetlerı ~ ilk~clı•cektl~: rıu ~e- - Taksım ıneydarıınııı yenı pliı • _ lstenen bet kurut da.ha cevherden haberi olmadığını söyle • ferleri de ay sonurıdn kaldırılacak· nüz hiçbİT emirlerini telakki et-ı dra halkının yarı ömürlerını ~ lıcple arsalar, .her taraf mukemme. nında lm heliının ~ t:rı yoktur. Binn· - ! 'k 1 t medı'm"-• de um·· ı·tvanm. naklarda geçirdiklerini söyle ,_, l 1 ed 

ldikt<>n t 'Yer, ınme •. yıııco iş adliyeye ıntı n etmie •e ır. ,.... f .,.. 
•n tnn• m ' ''""' •• "" enoleyh ""'" ""''"" "' "kHyct Bôz ônanmadık; baf'm•za Yalnn h" "'"' bu ay ..,n,,ndo bô' mübaliğa ı.,.kôl etme" • d• çılıarılacaktır. Burnda da işler yfi. mevzuu da ortaclnn knldırılacaktır ed B leci" d ciün bu davaya Sekizinci Asliye C&o tatbik edilen ist.anbul . :\ludanya Müteveffa Bırinci Ferik bu yarı ömürlerini ııığınaklard• 
"''"· ••mdoko ha'.d• raln!' kOçnk Çok d$"h •• ,,,,,,. mnh•tnbom• Reldi. Anu ene e •ye e uo mAhk"'""lndo .. kolm,.u, >!ah· '" v.put tatlf~I ~nhaharda D"' H..,.an B..,.,; Pa,. oi::lu n• kılıse ve tefcrrna.Ue garaJ neıedı- son sualımı sordunı. bir tecrübe yapabilir. celbi 1 t ilk _ _..1 • Yu•uf Kemal geçiren insanlar, diğer yarısı ::. 

keme ~bit ıç n a .... ı mış- sadan istifade cdllrn~J için bu sene " --• k t 111" )eye gcçmcmıştlr kı bu iş de pek ya- _ Bu pla·nıı ~-e l "' ııu çalışmanı- k i"baıında, bilhassa mı=uue e ·r'ı· .. =--------------· . bu ay ı,:cç tatbik c.lunara tır. ... d çı kmda ••"yete meok"" ,., hl• ne şekilde faıdah olabolm'1 • '" dafaa•ma ait faalôyetle< e ge n· 

- Tl}>atro bınası? Gülumsedı Ye: Barbaros ............ Koç o K ............ G Ümrüklerde yor, askeri müdafaayı yapan u yi 
- O da Tnk•lmde Y•P'la,.k. Bu - J ıaubul m•tLu.ımdan '"""' · """:::::::::::; HA 8 ERLER ;:;::::::::.""" '"'lan muhtaç oldukl8'• .~·~:.-ıfin de, lhtiaası ol~n bir Fransız mi· ğım ve bekledl"•lm, manevi muza he· h. f 

1 
k } J kJ · · · tahr"b t tesırını 

mar tanıfından planı hazırlandı. Yıl· retten ıbarcttır. 1• tı• a 1• o ay } ar yetıştınyor, 
1 

a ın içİO 
da 300 bin lira sarfedilerek blrk.aç - Ya lctanbul hdkından? -- Ünı"versitede l lkba~t haberler1: lafi için uğraşıyor ve bunu:i·yor· ıenede tamamlanacaktt. Fakat ded~m _ 0 ela öyle ... S:ıdcce hır manevi - - -·-·- alıştığı her istirahati feda e 

1
• 

yıı, dünya buhranı. lia~tnne gıbı mu'•nheret ve. . Meras"ıme aaat 10 da + fiN/VfJRSITJ:.'YE RA1'1:AK * İHH.4CAT l'RIMI.ERl.\'J.\' 1 -~L! b .. k dar b~ 1 d dil 1 b 
'· - • }'APIL/l'OR - G"'·en sc.ne Ünıver-, KA!.DIRJL.'fA.c:ı ·- I"thalılt cc~·ası- Tacirler e•yalarını Befer tarını, ugune ~ _,if t yatı'O a va:ı:ıyctı!l ze mesmı er;- Bır lilhza susan 1.t.tfı Kırdar, tek- k _, " ~ n YJ T ı 1 rıneo" 

llyor. - . rar "'ulünısı"·erck ılııv<> ettı: Beşıktaşta ba,lanaca ıııte bayrağı hakkında .hır anket a- nın Ul·uzlaınasını temin içııı lhractıt aüratıeçıkarabilecekler na benzer manzara ahr ro buaiİ" 
- Lutfı Kırdnrdırn ev~·elk! Bele- " v~ sırası gelince cüz'i bır 27 eylül gunii yapılacnk olan Bar- çılını~ ve bayrağın feklı uzerınde ol- primlerınıı: kaltlınlnıası üıermdı• ve hiçbir devirde arp, • al· 

dıye Heıslerl paras.zdı, Onların elin- vol \·ergı•ı' baros ıhtıfali ıçın, Dtledıye rcıs mu- dükça kon.~şnıalıır yapılmışt.1. . tetklkleı yapılmakta olrluğunu ye7.· Uzun müdıfotteııherı ha:ı:ırlarınıak- olduğu gibi, bütün b ir milJetı. y i· 
de de. şımdı oldubu gibı mılyonlar • Büyuk bir lütufkiırl.kla üç !iaatlnı avını Lutfı Aksoyun ll)n etinde, ci·ı' Şimdi, UniversHmılr. açılnı:ı lııre- nııştık. Bu hususu. lıcrıuz bir karaı tn olan yenı ı,ruııuıık k:ı~unu ~akın· nı.ı kendisile meşgul eden bı~ .• l.ulun,.:ıydı.. dıycııler var. bana ha~retmek neu.ketını gosteren tıctı askt•rlrcd.en, fllodaıı, clcnız iş~ n.ine kadar bu bnyr~k tekli tesbit e-_ ,·erilmış. dt!ğildlr. lş tr·tkik eafhasm- J:ı .Mecl:1;'e. sevkbcd.l~cektır. Gunırkuk fet olmamıştır. Bu defa, yedısı:. 

- Ynaa? .• Demek kı ben lstanbu- lctıne,,.ındcıı birer 7.atla ~azı ışlcrı dılccek ve 0 gün bn~rak ta merasim dadır. Kararın umumi mahiyette mi. ıııuruııe ;;:.ıerını il!ilt.c;trren ve o- • • k d f k t rneC kıymctll Vali \'!.' fü·l<:dıyl" Reisı Dok· k •·- lnylaştırıı n bu kanun hrıınırftk tari- den yetm11ıne a ar, a • .. bİt lu imar içın, paı-asız, bır mucıze tor Lutfı Kırdara burada tekl'ar te· ır.uduru Necatı Vl! Hl'şı uı.ş Aı<ym11· lf' çekilecektır. yoksa valnız harıçt.? kıyıııetlenen ve d -·ı h k'katen bütun -~tcrecek veyı:ıhut hu imar para • k el ü kkep komisyon dün B l d" d j k 
1 

dd 
1 

lıım ı:ı:dc bi.ıyük b11' ycnllık alacaktır. ze!1 cgı • a 
1 

• • ıııırP 
... v • • ~ckkür etmek ıstcrım ·nıııuı an m re e e ıye e: JH'lmc uzumu ·n mıynn nııı e er U· '"unun, Avrupa mcmıcketlerının güm millet yalnız harp ışıle ve ~t!""' 11ını cebimden verecektim, öyle mı? KANDE?tIIR toplıınnrak programı hazırlamışlar- .- . .. renııde mı tatbik edlleceğl de bcllı ld" Bu...-

P.Jcsele şudur: Hı: beş mıl)·on ıı. • * * dır. . .+ Sl\IR_J~INE lıMUCADEI.E - degılqır. rüklcrınde bızzat tetkıkleı· yapan mü faaliyeti ile meşgu ur. • de-rayı ~bre ywk olmadan temin eden Programa gore, o ~n şehır bnş- ~/ - Slvrısınck mucadclesine ~chr1- _L.. ,,LT>fE"' Ti''" PET IJBYE- le~nssısfann rnpurlarından istı!ude milletin adali kuvveti, fennı ti benım. A)"lll umanda bu para)·ı ma- Selami İzzet SEDES: • n başa ooyraklnrla silıılcnl'Cck ''c mızin her tarafında d •\•anı edilmek· 
1
..- " " " v.n ~ ' ecııli!c'ı. kckl yıtpılmkışl ve! kher memlckctın hası ıinir kuvveti, ruhi metanb\: 

a•ata, Hlzumsuz v' varıdııt ıı-etırmı h l • •mum mliC3sesat tenvir edilecek- tcdır. Beledıyv Sıhhat İşlen ?tlüdürll T -kRumLen l tıedca~eit kheyruleUlc dun ~en ı en ve ·o ay i · !:ırı bir ıırnya b' h ül' .. f at ' 
,. Benı dılınc dolnynn cBır mu arr tıı·. Osm", n Salt, dün Sanyer, Üsküdar de Ta as lm t ;;ı r ctı e muza. gctlrilınıştir. sa ır ve ta anım u, erag t .;I len ıılerc h rcıyarıık çarçur etme- var ... > ba .. lıkh •·azınızı nulc güle O· .. • ·ıı· lh 1 kuvve 

.. J ., Barbaroıı türbcsı de suslenccek ve ve BaKırköy mıntakalannı tcftış et- kerelere devam olunmuştur Heye . Knnundn dlplon.nı.Jar ıçııı rle yeni "• mı ı fuuru, e ~sı bepsİı ~~ı:ı~~c :".:!~!~·~,,;:~';;'.':, ';~:~':; ••:::,~~•m k• beni" •"; '" <ok .. ,. co ptoıektO<lc ""'" edllcockd" M~ nu, vo b'Ô. terilen tlb•ll~!"' <•k mom- un bugön Rumanyoya gıdee.g; hok. h•kO m!e? •atd.,. J);plomn tla"m"' kudtel namına • neo• v"''~ ·~·· 
avırdıktan sonra, kalıın arsa kıy · ka do•tlarınızı, hele bu meyanda ·btrl rasımc saat ıo da başıanncak, ciheti nun olmuştur. Bilhassa Usküdar mınl kındakl şayınlar do(."TIJ dei;.rildır. Mü- her hangı b ı r ccnelı ı ır.c.m\ekette gos- hepsi r.efcrberdır v~ ~epsı, .u? ı-· mctlerı haylı yQk15dıyor, bu suretle z:ımnnlar nasılsa 5z:un bulunduğu. askeriyeden ve mücssesattan gelc.n taka,,.ında halk la bu ışlc çok yakın- zakerelcr normal şekilde devam et . terilen ko~ııyl.k mıitek:ıbıl .olı:ırak ıunu feda ederek, ıstırah~tını "' 
de vcnlen paralar geri alınmı~ olu- nuz bir encuınenın ne yaptığım bile· çelenkler konduktan sonra muhtelıf elan alakadar olmnktadırlar. Sıtmn nıektcdir. dgum

1
rilklt>nm1zde .

1
° 1:wnıleketın a • maınile unutarak, yalnız bır ~İl'• 

yor. Hu para ıle tekrar ı tımlik ya- mcylşi vUzüııden on gön azap çek· kımseler Barbarosun hayatma aıt mücadelesine d:ıha fnzln ehemmiyet • J . • anı arına gosterı ec<>:<tır. sat ve ııaye etrafında birleınıır. pılorum. Böylece parn ·kaybolma· tınlen _ Kadıköy ka,·maknmını da nutuklar ooyliyec.,.kl4.'r ve resmı gc- ,.erilecek ve temızlik amelesi tahst·ı + .!RAJ\.A _ÇK: J!JRA.Ç EDR. Tncil'ler içın de yt>nl bir kolaylık O d "d f y temadi cttır• d il h 11 d 
J ı k 'le murnılc CF:GIZ - Inhısarlar İdaresi de daha vardır. :\1esel!ı 100 bin liralık a mu .a. na 1 • 

1
• te • •m • mute av l\Cnnaye a n e ış- bir havli "'"ldiirmuş!'!tınuzdür. Bu çitten sonra merasime nıhnyet ve - utıııdan a ıııaca parıı. ı • • . . _ • nııı k daf f rın 

lıyor. J J;" 
1 ·ı k ı !eve şıddetle devıır.ı cdilccektır. yollle naklıyat başJ,.ması UZ('ı-ıne ı. bıı· hnııka kefaleti ır,iıstcı·en bir tsıl'ir ı m~ ve mu. aanm za e gıbı • bır bakımdan çok kıymet 1 

- rı ece t r. · ·· ) (.'' /<'/}'ATI A k • ki d rıaıırten "'Clccck malını ko'ntTol edilır 1 mın etmektır. Dığer tnraftıın, c~k 1dcn y11lnız yol yazılarla neş<'lenebılmemlz için, Al. Saat 11.30 da ela Abbat<~ga parkı· + ODL'.V K(l.lfl U J • • -:-a a 1 ~'. ve ığer ınhısar macldelerı ' .. ,, 
içın ıstımUik yııpılııbılırdi . Şımdi ka- tahtan sık sık mev,;u kıtlığına uğra- nın ,.e Beşiktaşt.akı yenı h!lküınct RI - Odun ki:ımiirü fiyatlannın ye- !hrnç etmek 1çln tetkikler vapmak C"•Jilmez gümrükten CE'kecek, bıitün Hasmın hedefi maneviyatı bo 
ııun dtğışti, arsaları satabUıyoruz manızı diltrinı. konağının açılına töreni yapılacak . niden tcsbiti için Fiyut llhlrnkabei tndır. Irata, alıikadariarln ;t?maslıı r.rnam<>le sonradnn güriiloccktir. mak sinirleri re;ginlettirerek bO.-T k d 

• ı .... f . · -mıı7.cıekı pnzartt's ' Du suret1e ithalat (Ş}'asının gün- • . d:~i.,. da. nır c eyım it ' .,.,n, tcmın et- KANDE:&f R tır. homısyonu. onu .nıpmak U"'"re bı'r d . d 'I erdırmek •lhasıl ken .. 
1 •·t r ""' a am gon crı •' ~r~e ~ım-"kte be' .. ·lenı~e·l tcm'ın ... "'un v • ~ ı • ılgını bu parayı ~·ol:ı . bahçeye, su~e rüııü t.ckrar top anaca" 1 • l'A l A" cektır. ' • ·· ' "u ru ,~ ... " ~ • k • • ı. • -• - te f d b 1 .ı. s:J,•"Eı'f ALA RJ N 11 A . • • v- d ılecek~!r. mu avenıet!n ımaansı~ıırını ~~ sar etsey ıın, ır :aç ~ene sonra IJC· :""""'""""'"'""'""""""'" .. "': ..._.. _ ,, " ~!'-~~~""!!"~~~!'"'-----.....,;:;::;;~.:.:.:,--~-------- . ek . F k t k Jatı~r 

hir butcesınde ko~kocn bır açık, bır • • K • • D/RILAJASI - ZnbıUıl Beledıye ta· kın etm tır. . • a. ~f i ,gi-boıç faslı bclinr. ıkıntı başlar. bın- • Rakamlar onuşuyor . ıımatnarncsıne göre bütün sınemaıar 'C' l fi . l d. .... . netice, tamamile aksmedır. 
1 

t ctıcc Ucrı hamle duı ur, ınsanı )'ap- 9•0 umum'ı n". : ............................................... hakikattir. her senn• nl'Qsında salonlannı . ha- I' Q Z Q a lZ e par Q Ver tgl lizler sığınağa giriyor, çıkıyor.!'~: 1 tığına yapacağına pişman ederdi. .. u ı d ak m~buriyetındeclırler. d ed" t b ~ 
ı Şimdı ise bunlarYbıvn cmfhyp nıff fus sayımına, hep· NüfUS davamız Bugün, kilome~- ~~::t ~~ l?iinler zarfında bazı .srne- •dd • d •t k •h çalı~"?1~• 1~~ !Y:;;.dee edl" 
1 Şırndi ıse böyle bır ihtımal asla akla Si hepsi bır ay on re murzıbbaına ?ı:ı maların buna riayet etmcdiklerı an· l la e l en l myager &rlCI er a IS f f' 
t gelemez. Bıliikls ınütedavıl sermaye gun kalmıştır. Hiçbir hadiscnın lç1n-ı de düşen nüfus, 24.40 dır. Bu mık- laşılmıştır. Dön bu hususta btiton rek, mukavemet ve müda ~O-
' boyuna işlıyccek "C şehrin imarı de bulundugumuz %>artları anlatması tar, Bulgari tanda 00.6; Rumanyada k.lvmakıı.mlnra bil't'r tebliğ gonden- pro• ~eso••ru••n muhakemesı• besliyor; evi yıkılan yıkılıy~:..J.. ı durmadnn yuruyeccktir. bakımından bu kadar muhim olmadı- 65.8; Yugosl.avy:ıda Gı.3 ; Yunanus: ıc~k bunların korıtrolti ve rlavet et- 'J ~ len ölüyor, fakat hedef degıt'·· 

T ksım gazino o... ğına kaniız. Kaç kişı olduğumu:ı:tı tanda 62.5 dır: Balkan memleketlerı mivcnlertin tcczıyelerı bildirilnılştir. . l k 'I jyell 

.. ört k f <l -r '·---.. ti b'--' n sonra A.dlı"ye..1· e: yor. Ve bütün mıl et e sı rn ._;, Biz, lıurayı .. er t ü ·on oru bilmek; neiO?' yapabılcceğimızı ve arasın a nu us .-owue ız.ue ~ 

11

,. 
1 

h. ız, nefıs manzaralı, her bakımdan ncl~r yapmamız lazım,..eldi".:rinı öı;...c. gelen Yunanıstan nılk~·asını esas - Gcçm ay tapu dniıl!sıııde bır cur- duruşmayı başka bir g-une bırakmış- bir ııayrctle, daima yenilenen 
;c ı ık ınmcl ve luks bıı şehır gazıno- ten" en kuvvetlı blı- in~kfındır. b' tutarsak, bizllJl, 52.5 kcsaffie sahıp - ... BiR Cl:..'Al'ET DAVASI BİT- mümeşhut ynpılmı·, ve faızle verdiği tır. hızla çal1fıyor ve en fena şartlıtl'I 
l r.una nıalık olnıak ıçln açtık. Hem olduğumuz Jj(!n, 4!J milyon vatanda- Ti - Sal·ıyer clv<1rındaki köylerde parnlnrdan kıınunen tesb:t olunnnı5 Bakırköy Belediye mutemedi ki 

' t 
lı 

daracık ıokaklar, lanın yumru mey· 
93

8 er.esındc nufıu;umuz l 7 mil· şımız olma ı lflzımdır. c;obanlık yapan Tit.md; adında biri~i. mikUıı·d:ın çok yüksek foız aldıgl tevkif edildi çe yor. l i-
dancıklar icınde bun~lmış olan hem- yon 829 bınılı. Bu nıiktar, on iiç sene Sütunumuz içine 8'1~11yacak kıı - bır kaç ay evvel mer'11dn koyun ot- s:ıııılnn kimyagel' prl)fcsor Haıll, suç Sı.ğmak, bütün bu mücadc ~-dl ı f 1 b 1 k 

iz 1 92 d o,,,, 00 d "3 be b mesut latıp otlatmamak yfizfindeıı çiftçi üzcrhıde yakalanmıştı Bakırköy Beledıye: Muhasebe.sı mu- çinde bir mi.iletin ölmemek Jy-"" "' no " a ' ' "" • ""''"' ovvo • """ 
7 

' ].,.~ .O " • 6 da< gen;, olmak!• bm " u · Ali ;ta knvga •lmlı "' ç;fte ile AlJ. tcmodo Baha, Y <d mel Sotgu hfüm- ,.,,.. 
bir koşe temim .. ve ayni zamand:ı 1 de 16.15 .000 olmuştuk. 940 da on ve ' büyük net.iccye nasıl kavuşabılc- ııin üzerine nteş ederl'k kendısfni a- Jırofesor Hadinin diln Bırınci lığınce tevkif olunmu~tur. ıirdiği. ve ya.-mak azınini t 
' ço •• "''"'n >ctışbren '" mu<s- "itiz bn<uk mlly•nu ••=• olduğu- eeğtmh;, blm kelime halindo .,,.1,. tı< ourettc fot·al•m"ı" Sulh ,;,,,. mnhkc~esindo du,..şmn· l•l<lia odild•kme göte Bnha, muh- lendômek çıkt~ ı,;, Untfüan 1-' 
"''" muzu "'hmln cdebilfra. vahm' Hamdlnin Blrlnd Ağor c..,. m•h- ~n• .... lonm•,O<. Fniu; prof.,öt """ "'mnnlatda hlr k"' yli% lira kn· du oluyo•. 

- Yani şçı ve geırson mektebı Böyük, kuvvetli, re:tr..hlı ve hikim - a - Çocuk ölGnıleıfoi az.altn1nlc: kemesindc gorülen. n:uhakemesi dün ı!ad~!nde fıızla Caiz almadıgını. Jaı bır parnyı zımnıetine gcç1rmiş· 
Evet, öyle. Garson mektebı, bir TOrkiycnin temeli, bed~U nüfustur. b _ Göçmen politiknsını veı;ınli bitirilmlş ve Aliyi l!!Jürmiye tam rie curmumcşhut sırasında ele gcçirılen tlr. 

ilk mektep gibı karıı tnhtalı, tebeşırli, Ne kadar?.. . Bunu, bize, fü:crfndc bir hale koymak; necek derecede t~ebbüs etuği sabit ,.arı defterdeki rnkaınların, bazı kım- Babıı hakkında Sorgu hiıklmllf.rin· 
, ktirsulu ve sıralı oıarnaz. Şımdi bu· c - Çok çocuklu ailelere yardım g~t'ülerek 12 ııene n.üddctle ağır hnp. ı eler tarafından müteaddit defnlar ee yapılan tahkikat ciün bitirilmiş ı rada altm"" kadar Turk ""'rson ide- yaşadığımız topraklann llt'ler ~slf- ı· k al öd 1 l 't h 1 ı 

.,.. .. - · nl · ib rll ta "h Ye çocuk sahıbi olmayı bir ma ı mu- ~ onma~ına ~·e yarıılıy11 75 lıra ııııp enm ş p~rıı ara aı csap ar Vl' muhakemesi :rnpı nıak üzere se-
r ta staj görü~or. V~ bu, böylece de· yebileceğinf a atması ıti a e n afiyet haline geUnnck... maneTi tazminat ademlye mahkum olduı:runu !öoylemıştir. kızinci Mliye ceza mahkcuıes1ne gön-
' ı;am edip gıdeccktır. ARı meselesine göstcnyor: Yalnız Ege çevresınde İSTATİSTİKÇİ edilmiştir. 1 Mahkeme, şahlt.icrı dinlemek üzere denlmıı:tlr. 

. ,, 
===================~~~ 

•nııttMıtnHHtJMmnı""ının11•nnRH1ıın•"~ 

rl Vecizelerin Şerhi ~ 

.. 

gelince: bı1irsini:ı ki ·iden ıarııy. 21 milyon insanın ,ra,adığı açık bir 

1 Edebi Roman Tefrika: 6 ı 

Gibi ' .. Yazan: M. B. s. 1 

Rüya 
1 

Hava kararıyordu. Şükran gi-ı yacındaydım: 
t1erken ışı)dan yakmndığı için o- - Bundan 90nraki hayatımı 
damın içine tam karnn)ıktan da- düşünüyorum, dedim. 
ha kasvetli ve korkunç bir loş - Hoca oturdu. Başını yavaş ya. 
luk bastJ. Kendini asan bir ada - vaş bana çevir~rek. samil}li bir 
mın ölüme geçiş iinındalci ihtilaç- hayretle: • 
Jarını düşünürken tüylerim Ürpe- - Ben 9Cnİn bu kadar müvee
riyordu. Birdenbire öyle bir aı - vis olduğunu tahmin etmiyor
kıntı hissettim ki nefes alama:.ı: ol- dum, dedi. 

-- Hatırıma gelmiyor ndı, de
di, meşhur bir Fransız do~toru ... 
Sen bilirsin bdki... Hanı .. • .. ~u 
hastalıktan olmuştu... Bu tun 
mealekdaşlarını etrafına ~o~la -
dı ve fikirlerini aordu. ln!ıh~r 
etmek istiyordu. Arkadaşları ma
ni oldular. Ona, Akdenizde, şi • 
mali Afrilcada bir se~·ahat tavsi
ye ettiler. Yola çıktı. Senelerce 
dolaştı. 

- Sonra) 

müjdesini de alırsın inşaliah. şuurumda saklı, hakim İradesine !l<>nra bu dünyada bulunmıyaca-
Bir de hatırıma gelmişken aöyli. öliimü tercih ettiren ş.ekilsiz kfl. ğım. 
yeyim. Ben asistanlara ve h a!'I • bu .. Jarla geçti. Sabahleyin uya - Temmuzun birinden itibaren, 
tabnkıcılara tenbih ettim. Kim - nınca içimde haberim olnından günü gününe, hayatımın son ayı 
seye bir şey söylemiyecekler. s~n teşekkül etmiş bir kararın rahat- nı bir deftere yazacağım. Bu son 
de hastalığını söyleme. Lüzumu lığı vardı. Evet, bu müthi~ buh - ayın içinde beni hangi buhranla -
yoktur. Bugün b;ı.zı arkadaşlar rana kendi elimle uihayet vere • rın, ıztırapların, hangi zevklerin 
seni ziyarete gelmişler. Bi:mem ne cektim. Ayın kaçında olduğumu· ve hangi sergÜzeştlerin beklediği. 
dedin onlara... zu düşünerek buldum: 2 4 Hnzi - ni şimdiden bilmiyorum. Belki bu 

- Bir şey söylemedim. ran ... Temmuzun başındn hasta- ron ay pek sade ve manasız, belki 
- İyi ettin. Ben aabo.hleyin yi· haneden çıkacağım. Butün hasta- de ba hastalıktan ve bu kararım-

ne gelirim. Şimdi bir ameliyata larım bir seyahate hazırlandığı - dan sonra müthiş bir roman ol • 
gideceğim. T ehlikcli bir pritonit. mı ve artık hiç kimseye bakamı- mıya namzet hayatımın yeni ma
Allahaısmarladık. Hele bu gece yacağımı öğrenecekler. Ablama nnsına layık hadiselerle geçecek. 
güzel bir uyku uyu bakalım. bir mektup yazacoğım ve on gü- Şimdilik hiçbir şey bilmiyorum 

Alnımı okşadı ve çıktı. ne kadar mutlaka lstanbula ı.:-el - ve gözlerimi ölümün güneş ka-

=M.H .............. tlltN•Mtt"MftffHlft,.....lllfllr 

Y alnı,; mevküerınin ıı•r 
dili •olcihiyetc gi'ıocn•',. 
•ô,; •Öyliye.n kimuler, Jil• 
şizlerden farluızdırlar "' 
bu akıakltlı, ç<..k atır ö• 
cl•rl11r. CASSON 

dum. Terden çlanmın dibi ıs- Acı bir sitemin yerine geçen 
t lanmıştı. Başıma ~on çıkıyordu. bir gülüşle güldüm: 

7ıle bastım ve ı.şıgı yaktırdım. H d d' b hekı' _ 

Hoca, bu sualime Ce\'llP ver -
medi. Ben sonrasının ne olduğu· 
nu anlamıyor değildim. Bu ille -
tin aonra&1 malıimdu. Fakat Fran
sız doktorunun seyahatte mi, Pa
rise döndükten sonra mı öldüğü
nü merale ediyordum. Tekrarla· 
dım: 

Her ziyaretten sonra beni bas- mesini istiyeceğim. T emmuzur. on dar parlak olduğu halde gece lı::a
tıran yorgunluk bu sefn tama - 1 beşine kadar seyahat hazırlıkla- dar siyah derinliğine daldırınıya 
mile kuvvetten düşürdü Doıetor rımı bitirdikten ve abbına verlfi alıştırıyorum. 
çıktıktan sonra uyu~kı.ılınış:m. ettikten sonra yola çıkacağım. Vi-1 

Bir mevki, iusana çok müb1Jl1 
salahiyetler vcrebilır, ha.ttıi btl 
salalliyetlcl'e gli \'enen kimsenlll 
bir çok insnnlnı-ı zarara sokın~;ı 
da münıkündOr. \ alnız mevkı~ı 
verdığl bu salahiyete giivencre ' 
başkalannın nıuk&ddcratile oY • 
nıyan bir insan, iruıanları ida~ 
sana tinden, insanla nn yük5t\1' 
kabillyetlel'inl inkişaf ettircce 
tarzda çahştırnuı1< kabiliyetinden 
mahrumdur. lm::ınları idı:ır~en; 
1nsan1arııı kabili)ctlerinl inkış~r 
ettirmek hlineı1nden mnhrum bi 
insansa, dilııtz ımyılabillr. çun· 
kU ail sahibi olan insan, insan· 
lnrla anlaşabil'!ıı, yani 1nsanlor
la nıünnsebctlcrini yoluna ko~~: 
bilen, hayııtta yiirümeyl ve ~ • 
rütmeyi, ilerlemeyi ve ileri~~ 
yi bllcn insandır. Yoksn } n P 
mcvkilne güvenerek lnsanlıır 
zarar ver ıı kimse, ergeç b~ 

h ıd . s· - ocam, e ım, en Biraz sonra oca ge ı. ır m· .• d" .. . W• 

ı h · . d'w · •. .. d } ım, vucu umun geçırecegı ma-
l u r n geçır ıgımı yuzum en an- cerayı bıliyorum. Aşağı yukarı 

nıştı: bunun zamanı dn malum. Hangi 
- Ne oldun? dedi, kızarmış- ves,esd Açık so}'I }eyim size : 

ın. Acıyor mu çok? intiharı bıle duşun Ü} orum. 

- Hn.)'tr. Yatı tı epeyce. Hoca, parmaklarını alnının füı-
Konu mak ve bo almak tünde gndirerek: 

ta 
'klm1e~ 

- Sonra) 

Hoca, sualime yine cevap vet
meden "ozune dt-Yam <"ili : 

- S n d bır ~c.-v h te çıkabı
lirsin. Bun· ın mu .a, mN ni 
nrttınr, ın n \ } ııtını ku\\ tlt"r. -
dınr. Bu sırada yeni bır ke fin 

Sık sık uyanıyor, her defasında yanada birkaç gün kaldıktan S".Jn· 
nerede olduğumu unutuyordum. ra dogru Paris... Buyuk şehrin 
Başımda bir ağrı ve kaJl>"min üs- humması içinde, gecelı giındüzlii. 
tünde bir çeki t şı ağ•r1 ··ı ... Bir- b "I ke:ıdimden geç ir cck k ndar 
r:o. r ' ya!ı::r goru•,:or. f ».ll uya - coşkun bir hafta kadar ya adık
nı c:ı b r.ların ne oldu'hınu hatır- tan on a da ... B r otel odas.n -

d 

2 
1 Temmuz 1937 

İstanbul 
Bir ay sonra öleceğim. 
Bu satırları on beş gün sonra 

terketmiye ve bir daha hiç gör -
m miye mahkum olduğum çalış
ma odamda yazıyorum. mevkii kaybcdu ak nklıl:<tnı 

k r. 
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-= w TASVİRİ EFKAB 

MARP TEBLiÖLERi 
r 1 
Harp vaziyeti ~::: AKlSLERl 

~ ~84 ncü gün lngiltereyi ve 
~· yeıü talep- ................................ Mısırı istila 
'-d - AVRUPADA AFRIKADA ~ 'bulaaa7or baılıyormu? 
--~~ Frankonun .. i eli Sa- ,faaillz tebUfıl ftal7an tehliil (1 lncf •hifect.n dev•"'> 

'P.,;. yolile Berfine ~ n tıııerinde 78-Pt.ı.kluı talıriııkr in-
li. H · · Londra, 18 (A.A., - İngiliz H.a,. İtalyaıla ldr mahal, 18 (A.A.) ki.r edileml!2.. Almanların eımdi-L...., ıtler ve Alman ancıye t ı -~ '--- ,. ... _ ı-

~.._. \' lü- va Nesareti tebliğ:: ta yaıı sm.u-.. &Aı"U(:wuuın ..., nu- ye kadar elde ettikleri netıceler 
~ ~ °" Rı"bbe.b'op ve Da Bor.ı&bardımau t»71arelerimb ctiD maralı ıebliii: veya husule getirdikleri tesirler, 

8.ı ~ Frick ile cörôpnÜflÜr. gündüz O.tende lımanına, Zeebrugge Şimali Abi.kadaki aantan kıta- ~ttikleri mak..~dı temin ede-
tL-:-_ ıİJaret dikkate pyancbr. de cemilere, Bolanda •bili açıkla- atile Libya loıaa&t, Bıngazın1n eski bilıılif midir! BiliDeaııez. An<:ak. 
~.Almanya, fran~Jl ~ - nnda bir mavna kaf!ler.ıue ve İjmui- bududlma 100 kilometre menf~e son ba.ft& ı.arlında Alman Uı.y
l)L ~ıp mütareke akdme ıcba1' ,Jen tarrare meydırnına biicuuı etmış- kain olan Sidi-el-bıırı·aniyi işgal et- ~are akınlanrun ıiddet. ~yda 
.. :ac'ilden aoma ifgal 6BhasuıJ ts- !erdir. nıışlerdir. Bu kıtaat, Jeni Goo ve etme:<l, istila teşebbiisfinün ya
~)a k . . · Al Dfın gece bombudunan tayyarele- ı:eri me\'uleri Tacud• setinaek ü:z.e- kınlığıWl delilct edebilir; Al
' Y• •dar levıı et:mifti. • rimu Harobıırg, Anverıı, Temeuzen, redirler. manlarnı giızettilderi maksadın 
" lnrn-et.1eri (Pirene) daila· }o'lesfngue, Zt.>ebruge, lJunkcrque, Ca- Zırhlı kıtaatla tak.viye edilmiş o- ingilterenin cenup aahillerinde
'-. l.&diji zam.arı ls~yol ha - lai• ve Boologne lımaıılarına devam- ilin dfişmaıım mukaT&meti her ta - ki müdafaa terilplen:ıi 1mha et.
~ ~zlan tarafından bara- lı Te 'iddetli hücumlar yapmışlar- rafta kmlmı~tlr. nıck, belli başlı denıı üslerini 
ıiı,ı.=_ ~nlnlfhr. fakat o ta- dır. Gemilere ve askeri depolara mü- DCişman geceleyin, Bingazi ve bilha.58& Plymouth, Portlan<l, 
..._~. bpanya ile milı. • _v_er hlm hasarlar vcrdirılmiştir. Grıı - ncmeye k&rf1 hücumlarda bulun - Portsmouth ve Douvres limanla· 
~~ arumda aaınunı ıt- ~ez burnunda topçu mevzilerine de nıuş, Bıngaıi limanında bir dubanın, nnı ve uslerini tahrip etmek, 
l:"""ii •. hfıcorn edilmiştir. ,-e bir muhrib4ı zıyaına sebebiyeti fngilizletin bava meydanlannı, 
~ • Yapmak arzu ve temayu • İngiliz hava kuvvetlerine mensup vermiş ve yangınlar çıkarmıştır. Fa- tayyare imalathanelerini alwst 
~ "Pat edecek bariz bir teza- başka tayyare grupl:.rı ela Krefeld. kat bu yangınlar, snratle bastırılnıış· etmek, İngiliz han kuvveUcri
~"e nümayiş de vukua ıelm~- Hanım, Cherang, Osnabruck, Soest tır. Dernede blr gemi hafif ha,aıa. nin avcı tayyarelerini yıpnıta
L~·f!k tezahürü, Nazır Suner'ın ve Bruksclles tevzlnt merkcıle!'lni uğramııitır. Düşmanın bir tayyuc-1 rak muht.emel bir ihraç hareketi 
~ı ziyareti teşkil etmektedir. ve Cölogne cıvnrıı.dn Stockun emtia sınin düşür~lmiiş ~iması muhtemel- una!ımda bunların ı,. göremiye-
'llJık k garlannı bombardıman etmışlerdir. dır. cek bir hale gelmelerim tcınin 
~onu: kurma Sakil rnuhafaz.a tcşkilii.tınıı m<!ll - D:~ınanın avcı tayyareleri, bizimi ctnıek ve niluıvet müdafaaya 
~tel•" l k ,,up tayyıırcler de Cherburg Umanı- tayyarelerimizle n~uburebe etmekten mt'mur alanlan~ ve balkın ma· 
~tor U na hücum etmlşlerdh· En a,ağı iki kııçmdıktan gonra, Pıcch!aU!llilere tn nevıyııtını bobzmak gibi Jeylcr 

Her 
bir 

vatandaş ne suretle 
ev sahibi olacak ? 

™ Sahife: 3 

FRANSIZ 
Sefirinin 

(1 iMi sahife~n dev.,,ı) 1 miyen ortaklardan ise )'iiıcle 6 yeri. beyanatı 
raktim ettirilecek mebalıt lle toptan ne 4 faiz alınacaktır. (1 u..ı sahifeden devam) 
yapı levasımı tedarik edecek, icap - Ya hisse senetleri ne olacak! I l d bul 
eden imalfı.thanelerı huırlıyarak i - - Ortııldarm satın nldıklan 50 liekği, :fa~dadah~l~ a h u?~n m~ 
malita ve ihzarata koyolacak, bir (•) ~r hissenin bedeli olan 250 şer e erın a ı ı ve arıcı emnı
Rne aonra da ev yapmıya başlıya- lira, kendilerine 1Apılan evlerin be- yetini tehlikeye koyabilecek su -
caJrtır. Kooperatif hzıalitbanelerinde ılellerinin ödendiği ~n taks1te kadar rette doğuda askeri mevkilerden 
tipleri standardize edilmiş kapı, pen· faiz birikintllerile bera'ber, evlerin birinin terkin ikat'iyeı. tasavvur 
ecre, döşeme taht.alan, mozayik mer I01I takııitlerine mah"OP edilmek su- etmemiştir. 
dlven, künk, tuğla gibi levazımı mfi· retlle itfa edilecektir. 3 _ Harici hiçbir tesir, Fran
temad?yen imal ederek ~k ucuza mal - Evler hangi sıra takip edile- sız Yüksek Komiserliğinin Bey -
edec:ek ve kum, esini, kire(i de iten- rek yapılacak! 
di vasıtalarile kc-ıa ocnı.a ı;ık.aracalt- - Her sene ortaklara yapılacak ruttaki !iyasi faaliyetlerine mü-
tır. Avrupadan getirtilecek sıhhi tc· evlerin ı;ırası Avrupadald koopera- dahale etmemektedir . 
~isat, cam, demir Tesaır leTaztmm tiflerde olduğu gibi, tan%inı edilecek Ve, bir Türk gazetecisi ile lto
da gumrfik resminden affedilmesini punn baremine gön ortakların her nuşmaL:.lığım·hasebile şunu da ila-
hllkiimetimhdıen dlliyeeeırtir. se!le tedlyesile nıftkellef oldukları ve etmeme müsaade ediniz: 

Bütün bu lenzıının maliyet bedel- hi e i>edellerlni nıuntııııaman tediye Kederlerine karşı Türk milleti-
leri hlikümctımizfn mürakabe ve etmek ve bunlara ilhcten tesblt e· 

f nin gösterdig·İ ıempatiden derin -kontrolü altında tam olarak tahak- dilecek ev tiplerine güre aynca u-
k\lk ettirilecek ve ttzerlerlne yüzde la tediyntta btılonmak ıuretile ala- surette mütehassis olan Fransa. 
'i temettü zammeditmek su~tile or- caklan fazla punnlara ve di~r ta- Türkiye - Suriye arasında mcv -
tnklann hesabına ı.ıırf ve istihlak e- rnftan bunun ahi olrınık, fazla tc- cut münasebetlerin itimat verici 
dUecektir. Pek tabiidir ki bu yüzde diyatta bulunamayıp, ancak taah· ve dostane mahiyetlerini muhafa-
7 tcrncttiilcrden da bilahare );ne or- hutlennı muntazaman yerine geUr • za ve idame etmeleri husmmnda 
taklar müstefid o!r.caklardır. nınn- mi~ olnnlardan ailevi v~iyetleri iti- elinden gelen gayreti sarfetmek-
lann i•"'illk bedelleri de mahalli rii- barile eve en sivadc muhtaç ve mali h b 

'"' · te İç ir suretle kusur etmemiye yice göre hükünıf'tin tasdikile tayin kabiliyette olanlara duhul tnrihlen 
ve tesl.ıit edilecek, bunlara da tııah- de na~an dlkknte alınmak şıırtıle tn· kat'i surette azmetmiştir.> 
hut kiın olarak bütün vergiler dnbil yin edıleeek derecelere göre ev ya -
olnrnk ancak yüzde 'i ye kadar bır pılııcaktır. 

1._ ınşe gemisi batmıştır Bı r çok yan- nrruz etmı~lerdlr. Pıcchiatdliler mu- olduğu tnhmın edilır. 
~~, Madritten hareket et • gmlar çıkmıştır. Tayyarelerlmızden k:ıbil taarruza geçr:Tek düşmanın ıki Fakat bir taraftan Almnnya-
~rı evvel Franko, bitaraf bir ıkıı;l uslenne donmemı~erOır. tayyaresml duşül"l!l'i,lerdir. Bizim nm lngıltere adalannı, diğer tn-
~t tket gazetecisine yaptığl Londrn, 18 1 A.A > -- Hava Ncza· ıki tay}·arcmix kayıptır. ı raftan İtalyanlann Mısır ve Stı· 
ı..;.~atta, İspanyanın. kunnak is- rctımn bu sabııhkı tı•hliği: Şımali Afrikada tnyyarckrlmiz, danı chemmıyetlı kara kuvvetle
~ Yeni İmparatorluğun Av- Dün ı?ecckı duşmı:ııı hava taarr\1%.· cenubi Sudanda kiın Bomayı bom-1 nle fiıl n lstilnya tcşcbbus e~ 

\:ar ıliıve olunacaktır. Ve yaptırıla- 11 uıa.,ası çudur kt; vatandaşlara 
cak binalar bu esaslar dairesinde ucuz faiz, 11zun v:ıcle ve asgari ki11-

ı ı::rup grup ynpı kooperatlflenne, mu- fctlc bir yurd temin edebilmek içın 
teber Cırrnnlara ibalı? olunacnktır. bundan daha ehven şerait ve esasat 
Eve namzet olan ortaklar inşaatı dı- dalre:;ırıde bir kre<ll nıücssesesi k111 -

Maverayı Kaf
kasta Sovyet 
manevrası 

başladı 
~)la topraklarında olnuyacağım hın b1lbassa Londı a uzerinde olmuş- b rd1man etmişler, bir hra lstih- mclerinın ne zaman vaki olaca-

tediği gibı kont.rol edecek veya ettı- ınıyıı ımkün mutasavver değildir. 
ı recektlr. Blnalann plimlan da nam- Bu mOcsscse ayni 1.ıımanda İstanbu-

1

7.etlerin tcdıye kabiliyetine ve aılevi iun ve binneticc lutün şehil'lerimi • 
vazıyetıne göre L:ooperatlfle bilitilif zın imanna dn hizmet etmiş olacak
ıesbıt olunacaktır. tır. Avrupa şehlrlnri mam11riyetlerl· 

- Bir de sıı::orta meselesi vardır nı bll çeşit koorıerntlflere medyun -

Moskova, 18 (A.A.} - D. ~. B. 
bildiriyor: 

'11 tnt• . tur- Saır nııntakalaı- i.ızerındc de da- kümını hasara uğratmışlar ve blr gı bilinemez. Bu zamanı tntıhap, 
\'· .lftır. l.a kuçuk mtkynsta hucunılar lcra e· lompta yangın çıkarmışlardır. Alman ve ltnlyan başkumandan-
~ lltıı büyük bir kısmı ,imali is- ,fılmiştır. Londra V" cıvar mıntaka· Düşmanın Assab. M !l"aoua, As • lıklanna aıt.ti-r. Şimdiki halde 
ııı.,~~da bulunan (Bask) larl~ 1 1arına gelışı guzel bombalar atılmış- mara uzcrinde yapmış olduğu hava gerek Avrupada ve gerek Afri-
~ cenubi Fransa eyaletlen tır. Şebnn eark ve ccııubu şarkıslrı- -,cferlerı bir gôn3 hasara sebcbıyct ka<la tl'uıtiatıvc . lnsiyativ), 
d~e yeni ispanyanın bir id-ı Ü(? hır çok evler tuıraıı olmuştur. vermeınıştlr. 

1 

takaddum Almanlarla İtalyan· 
~ olın•d ~ F nko bu söz- Lmıtlranın ınl·~kczlnde bazı ıııagn - Direrlııouada bir kişi hafifçe ya- lıın:ı dındedir. 
~ lı . ıgu~ı, ra B I ı:alar hasara ugrnmıştır. insanca ııı- rıılanmış "·e bir otı-lcle ufak tefek lngiltere harpten evvel, harp 
~ tyıt etmıt oluyor. ununa vıatın evvdki akınlııı dakiııılcrı daha hasıırat vu\:ua gt>lmiftir. Bir diış • hazırlıklarında giı~tcrnıiş oldu -
L. r Franko, Afrika.da yeni 

1 
fazla olmasındnn korkulınaktn<lır. · ·ı 1 ı ııı C..\ı 'hm~. Jı'n ve mftftbu-< --"•rliğl "t~ "ili\!\ tavynresı, ı ıtıına r oııanınan ., 1 " ~ n ........ 

~-.ı~ bir imparatorluk ku- Merscy nehıi kenarmda bul~nan wryare. d;ı.fli topları tarafından dil- kabul t>tı:rıemiş olnıaklığın neti-
~!' llA bırka.ç defa da tekrar et- lıır şehirde bınalıı,. tahrip .l!rillmış şürülmüştür. ı:esı olarak, eim<lilik puil mti-
~. l 'l"e bir ka~ı ölü olmak uzere ınsancn dafaa ve hazırlanma var.ıyctin-
r.~~ral Franko ispanyanın zayınt kaydcriılmıştlr . rcnubu şarkısi üzcrıııde yapılan gece dcdır. Onun in,iyatlvi ele ala-
.:oeJ;;.._ k 1• ' - • d ile' Birkaç dö .. mnn ta~yaresı Glaqcow hucunıları esnasınıl:ı, 5 boınbardıman cağı zaman henüz felmernlştir. 
~ ~,,,.n ~1 uze.':'~ • e • 

1 ı •ızerine bombalar atmış ve bazı ıa · tayyar~i duşüruln\\iştür. Bunlardan Bu vazıyet ve ruh ngilu Ba•-
~ ~enberı besledıgı iddıa- µorlardan anlaşıldığuın nazaran sair t~ordu bavn dafı b:ıtaryalan tara - vekilı Mıster Clıurclııll'in son 
~~ ~ylodiğini de bir d.aha '>ölgelerdc l apılıın tal:ı ı.bat heyl!ti u- !mdan, bır tnnl.'Sİ de blr avcı tay - nutl.unda da Yazıh olarak gö -
' lftar. Ve bunwıla, lngalte- mumıycsi ıtibarUe hafı! bulunmak· yarcsi taıafından duşurulmilşttir. rilnnıektedir. 
~t .,.aziaine gen dikmediğini tadır. . Bıı suretle dünkü snlı günü düşürü- 14 Eylülde 1tr.!yanların, l.hsı-

değil mi? durlnr. Rulgarlst:ııı gibi küçük biı 

Krnssnaja Sujcstn gazetesi, Ma -
ve.rayı Kafkas v.skc>ri mıııtaknsında 
hücum urubalann.n ı.e havtı filola
ıının da ıştirak c-dcceği manevı aln
ı ın basladığını yıu:nıakt.ndır. 

Harbiye Halk Komi er muavini 
Mareşal Budeny de manevralara iş
t irıık edecektir. 

VEFAT 
Petı·ol Ltd. Şil'keti müdürlerinden 

Ferid Ongerin blıadcrl ve Dr. Celal 
ve avukat Muhlis ve Sami Sımıalı
lann enişteleri, Matbuat müşav1.rle
ı inden Hikmet Cer..:lin dayısı ve ~a
lıcılık Şirketi mlidil rlı Ali Memduh 
Ongerln pederi İst.nııbul ·İthalat Gum 
rüğü müdürlüğünden mütekait Bay 
MEMDUH ONGER üni olarak rah
meti rnhmann kavuşmuştur. ~ ~ İspanyanın mütem- Londra. 18 (A.A.) - lngilız Ha- ıen Alman tayyarelerinin adedı 12 ye nn garp hurludumı tecavuz ede

~ ,lair parçası olarak iddia et- va N~~~:ıin bu sabah erken neş- ha!ığ olmuştur. Üç avcı tayyaremi:r. rek Akdenız kı:nıııındakl Sollum 
~bir noktanın sadece iadesi ıa. rettiği ~blıg: kayıptır. Fakat bunlardan ikisinin j tcpclerıııı, limnnını ... e Seydi 
ı'<ltel~~ • .. 1 • tir Gece yansına ksclar lngılterenin pilotları sağ ve sa\ımdir. Baı ran:yı ele geçırmelerı :'>tısır 
tt -c..nı soy emıf • istiliisına bir hazır!ık veya belkı 
~!Yanın ... wnu- l . İtalyanlar l de bir başlangıç olabilır. İngill;ı; ~-~- lngı· ter ey ı teblıglerıne gör>! halyanlar bu 

- Evet, ortaklara yapbrılaeak ev- ınemll•kcttc bile bu gibi kooperatıf
lerln bedellerinin dortte birıne ka- ler iki bin beş ~Uz. Türk lirasına mu
.tar olan ınıktarı üzcrınıle n~mzet o- adil sermııy<'lerle işe> başladıklo.rı 
!anların hayatları grup hallnde sı • hnlde .+u giin 10 nıih•on Türk lira· 
gorta edılecek ve lm sigorta primleri sını mütecnvlz sm nı°ayelert vardır. 
ko<rpcrntifin ev bedellerinden doğan Hız bu sahada biıın ~ kalmış ol
boı·çlnr ı~·ııı ortaklardan alncnğı ıe- maklığıınızn rağmf'n yakın bir iiti
nevi yuzde beş fal~ mı;yanından tef-ı de bütfın komşuln1'1mıza tefevvuk e
rik edilecek bir buı.;uklarla ödenecek- decei:-imi:ıe kntiyeUc eminiz. Elverir 
tn. Ev bedellerinln ôdendiğı 20 se- ki ~ok mağdur olnn hnlkımır., kendi 
nede, muntazam tedıyatta bulunanı meııfnatinc uydu~·ı kndar bir mem· 
ortakların hcrhangı bıT devrede -Al- 'cket meselesi de C'l:m bu i~de bi%im
lnh etmesin· olümü t:ahnde dörtte bi- le clelc vürümd:tt'n ç~kinmesin ! 
rine kadar olan borçlan sıgorta şlr- Mehmcl Ali Ku "!illerin hayli hu· 
ketleri tarafından tedıye edflccek, liısa ettiğim lznhatı du burada biti
ıterl knlnn borç ta bu suretle hafıf· vor. Daha fazla nı:ılümat nlma'k \o.. 
lemi~ olacaktır. Diğer taraftan bu ti~·C'nlerin ancak bir kaç gün dişlc-
20 senC'nin sonunda ev bcdellerı nıun -ini sıkarak idare meclisinin kurul
ıa:z.nman ödenmiş, kımse de ölmemiş· masını lıeklemcleri 15.zımı?eliyor. 

1 

ııe, sıgorta bc<lellerı doğrudan doi\'- :KANDEMiR 
ruva kendilerine rınkden verilecek · 
tıı.'. Sıhhatleri hayat -sıgortasınn uy- r• J F:ı•velce h1I (60) oltırak yazıl-
gun oiınl\'an. böylece sigorta eciilc- ı·•ıştı norirusıı (511) dır. 

Ccnaz i bugfinkfi perşembe günü 
nakırköydeld ev1.nrlcn kaldırılacak ve 
oğleyin nıımll%1 Beyazıt cnmiişerifin
de eda edildikten sonra Edirnekapı 
şehitliğindeki aile ını:ıkberesiııe tevdi 
cd il C'ccktir. 

~llkatl aranıyo_r .A tarafta iki fırka kadar a~kcı 
-~ s T l LA s d•B • • ıhzar etmişlerdır. İngiİliz telılı· tı.Alrrı.nya Hariciye Nazan, ts - J ey J arraDJYJ ginde ıBu hareket mühım lnkl· 

~~}' l snflar gosterebflır) deııilmcsı 
~ıe: devlet adamı ile gÖl'Üf • E' VETJ Jd ) manalıdır. ~ı. sonra Romaya citm~tİl-. HAR l'\... a 1 ar Sollumun terkr fngilir.ler içın 
tı;'<lfı1an, ispanya ile yapılacak ehemmıyctlı bır fey dcğildır: fa-
~ !"'la,şma ve işbirliği ispanya (Bu•vıd sahifeden devaın) (8ırinci sahıfedcn devam) kal İtalvanlar ıç;n buranın e -
~~1rrıanyaya münhwur kalını · fngiliz'erin bombardımanı lılerle Omitburnunu dolaşmak su- hemmlyetı deni: nakliyatı lçın 
~ ~ "e ltalya dahi, mihverin retile gelmi~ olan lngilizlerdir. bir fayda temin ctmesmdedir. 
L.; ot:_ '-z:ası olarak anlqmıya da- clngıllzıer dun Almnnyada bı~ok Hulasa. iki yüz otuz bin kişilik Akdenh.de İngiliz hakımiyeune 
~ .._ mıntakaları şıtldetlf• oombardıman b l 1 rnğmen ltalya ılc Trnblus ara-
~ caktır. etmışlcrdir. Bu lıusustakı tnfsılfıt bir kuvvet mevcuttur, un arın sında deniz irtibatı kesilmcmış-
~ ~nyıınan mihver devletlerile •cblıgler sıitunumuzdnd•r.> 5 00 tayyaresi. 1000 kadar :ı:ırhlı t.ır. Şu bale göm Trablus ve Bın-
~ ~eçmesi. italyanan Mısır 1 İngilizler yeniden mayin otomobili. her çaptan batarya\ an, gazi 'karasularında lt.alyanların 
~ e ıleri harekete ba,ladığı döktüler on binlerce mitralyözü ve otoma- kabotaj bareketlcrındc, kıyıdan 
lı.~~t111na tesadi.lf ey1emcsi do- Londra, l8 1 A.A.) _ Hnvn Neza- tik silahları vardır. ? kıyıya dcnız sevkıyatında Sol-

' 

~ lrıanidnrdır rctlnın istihbarat S('rvi~ı lııldırıyor . Mukavemet nerede b1l4layaeak · !umun ehemnııyetı vardır. 
t- 'ı> · • '- Temenni cdeliıo kı İngıllz do· '11

1 1 •ny .. a kendisin: bitaraf de.- İn<>ilız uıyy. arclerı ıliışnıanın ış · İngilız mukavemetının ~.uvv.et. 
r .. ı. naııması buna m\ı~aade ve lm-~~·e::-.ltz harbe başlamamı, bır J!Rlı ııltındakı lını:ıı:lnrın onurıe vel hulacağı noktalar flmdıı;• kin bırııkm-asın. 

\, llı.\lherip saymaktadır. lspan- Norveç uhıllerınden Rıscnvc korfezı- <nevkilerden daha 50 kilo . d • 
~ı:.. ltrıParatorluğunu sulban lara- ne kadar uzanan karaıll:laı ma mnyın netre mesafededir ve İtalyan. Mısır a vazıyet 

~··~ı 1 . d L- .lôkmtışlcrdır. '- d k d '-J • Mısıra karşı Ttalynn askerinin iln ndığı takdll' e harue d d' ,arın buraya .. a ar ate ecex_erı 
~ll)CC~lrtir. Manşta fırtına . evam . e ıyor yol. n•tin ve pahalıya mal ola_ yap: ığı hareket ister umumi bir 
r-~ Y'" taarruı:un başlangıcı olsun, i&-Ct Londra. 18 (A.A) - Dün akşam caktır. terse şımd!Uk ınukadde:me kabi-
' .. !f.ln Douvres'den verılen hııberleıe gorc, Mısırdaki Jngiliz kıtaları arasın- lindPD '·alnız kuvvetli iki kolun ...... 1.aı• ".lan,ta fırtınalı hııva hukum sur • • b d" ,... J i 

" ......... kt d. C b bld iddc•lı da bayrngında •e e ı ı · ransn> rlerı baıekcti olsun, talyan kuv-b me e ır. enu u ı:ar en ş • . l . el 1 ı 
~llrıa bir fırtına ruzgiuı c ıyor. Parlak yazılı olan ve Leıyoner erle pıya- vetlerı Sollum tep er ni ve 1-

mehUıp vardır. Frı.ııs1.1. sahıli ıııRlı- de ve Senegal müfrezelerinden manlnrıuı ışgal ıle duı·mamışlar-
drr. müteşekkil Fral'lsız kıtalnnnın dır: bu kuvveUc>[ l6 eylül pa-

• , znrtcsı günü ikınc! lng!Uz mev· 
logiltereye hücum mevcut olduğunu da kaydetmek ııl teliıkkı olunan ve Sollumun 

Londra, 18 C A.A.) - Düemnnııı ıcilp eder· takriben 80 kilometre şarkında 

•aı:tyetl 

ne olacak? 

t (B~t4mı dt00m) da ve uzennde gcnı~ bır sahada ce- Londra. 18 (AA.) - Lon - bir muhnrebe netıc "'inde zaptı:t.-
~ ~ İt.lyanlar tarafından Mt- :-eyan ctmıştır. Lonc.rnnın meıkczın- dralılar, Libya . Mısır hududunda mışlerdır. ingUız tor.çu!unuıı l • 

dün geceki akınları Londra etrafın· Harp fiddetli olacak l l:ıulonan Seydt llarranı mevkiini 

ltı..i""""-aı için bir tek saba bulun- de 6 gundenberi ılk defa olarak pro- ltalyan ileri hareketini teessüfle talyanl:ırn ağıı ?.ay~at verdi~le-
~dır, ki 0 d& sahili takip e- 'c.ktiırleı· !aall:ı·etc gcçınıştıı. $ımnl! - - 1 d' y 1 . k 1 rını lngıhzler tı:ldinyorlaı. ı,un-

~<>ld ;..aı·bı'ıle b'ır 11ehre harbtn bn ınd:ııı ogr~nmış ~r ır. a nı~ ş~ra~ı. ay· ı ·•an sonra 130 kilometre ıiııha 
" ı,,_-~ ibarettir. O yohm ce- .,... " d d J k d k ı l u ~t ,ıt..an..n beri yapılan taarruuann en şıddl't- e .1 me ıcap e er_ 1• ngı ız ne- şarkta bulunan i\!arsa Matruh 
"~ , gerek motörlü kı- lısi yapılmıştır. kerı makamları, ltalyan kıtaatı lınıarıı ve mevzii gelır. hkcm!e-
~ lcrek sair vuıtalarla ge- Du~man ·200 den fazla tayyareyle Mısıra karşı büyük mikya,ta ha - nycden buraya Lır dcmıryolu 
~ f'; İmkan haricinde bulunan hucum etmıştir. .Mul.atcbeler fırtı· rekata giriştıği takdirde hudutla vardır lskenderi)•e ile Mnnıa 
'-cı ~ ~':'1 ibarettir. Diğer taraf- nıtlar içcn!lndo bazı kontluklar ''C çolun nihayetini gösteren hat 'l\· Matruh arası 250 kılomctrcdır. 
~ L Rilizler, Mısınn müdafaası- Times nehri man ahı uzerind ecre· rasında Nomansland denilen boş ilk mfihım meydan muharebesi-
~ .._tali 1-!._ ----'- add lt!ı.l • vıın et.mişUr. 6 düşman tayyaresi du- ·-d f 1 • nin buı;unlerde Marsa Mııtnıhta 
C' ~d.~ ~~·· mik4: y~~a ;urfilmOştür. kıs"?ın. ~u a aa.sı zor 0 acagı.nı vukı.ıu melhuzdur. lngilizlerin 
~ıLı_ - '!ru"' uu7 .. a .,..... , l f d • ve lngılız noktaı nazarından bu - M 'd 200.000 lrişılik bır or-~,:'~U.., yapnnclardır. Ayni 28_ İnjiliz)er sulh teı< i e İncıye . .. . d k .• ı ısıı ıı 
d.. ~ _.,.. kadar Almanlar bava ıün bu arazı uzenn e ve nt ı duları, 500 kııdar tayyareleri ve 

lakenderiyedeki. lngiliz • mukavemet harbi yerine iz'aç ha- ıooo kadar ıırhlı otomobilleri ~-~ ıl hücumuna devam edecekmış 
... ~ b 1 da bir misli arttır - Stokboln~, lS (A..A ) _ Aftonbla- rekatile iktifa edilmesinde fayda olduğunu İtalyan membnları iş-
~cJ:.._.u donanmamn denizden, det ""Zetesıne Berlınden. göndcrılen olacağını daima kabul ve teslim ar cdivorlar. Sahıl boyun~n vu-
.,.~- -.ı tek yoldan ilerlemek is .,- I · I d ' H d dun ,.arkmd kua gelen bu hareketlere Ingıll! 
\·-~le .... L - bir telgrafta deoıl•yor kı: ey e~ış er ır. u _u .. . a donanıııasının c!ddi bir mıida· 
·~'i ~ italyan kuvvetlerini ingilterenin ist.llaııındnn daha az ıakrıben 80, 1 00 kılome_tr~ genış- hııleı;ı bekleniyor. Bıı kuvvetler-
LI• ~ •te, altında tutacağa tabü- bahsedilmektedir. Hu ara<la, lııgilız- liğinde olan bu çöl şerıdınde su den haşka dah:ı iki mühim kuv-
:ıqlt ~it akında italyanJann lcnn sulh ynpmak i('ln gorü~ıneııı~ yoktur ve italyan ietihkam kıtaa- vetin cenup tar:rflarda buluıı<lu-
~ "-rıı taarnızlaranda mu- avantajını anlıyacıtklorının Cımıdı tının münakale ve iaş~ sahasında ğu haber ahnm11ktadır. 
~~ a1-J,iıecelderine inanmak daha kuvveUenıncJ.:tt.'flİT . Umumıyct- itiraz götiirmez maharetıne rağ • EBki Oı·dıı Kmtt.01uUı1'ları11dan 
h~ • le Almanlarnı nıııksııdı, İngilızleı 

~·"~le · . ·- . zulh yapmak arzu -unu herhangı bır men. Sollumla Meııra Matruh a - Emekli Gmter~l i 
l'ı,: edalecek dıger bır nokta etle izhar edlnciye kadar hava rnsında her ilerleyış zor ve paha- ALİ İHSAN SAD S 
~t~1"1tn L---'- · k b" ıı::ur • 
\ ~~ t . ~arnn.Doan:1Letı es ı hücumlarına devam etmektir. lıya mal olacaktır. Mcsra Mat· Sabık Fransız Başvekili 
~~ltiii. takdi~ Mısırlıla- ı Almanln lnfiliz hava kuv- uhtan ve bilhassa Fukadan ıon-
ıı.;'ttir, v?ı:eaıldM en bBaattı ekilb~: vetleTinin arttığına kani ra ise. mücadele çok şiddetli ol- Chautemps fevkalade 
L~ h-_ , ısır JV 

1 ı Stokholm, ıs ( A.A. ı - Rcuter: milktan hali kalamaz. 
~~ırc:ıuerde, ltal~ Mı~ır Aftonbladct gm:ı-te inin llerlın Halen şurası müşahede ve tes- hh la k 

~ d~_. ta.anuz ettiği takdır- muhabirinin bUdırdiğıne na:z.ııran, bıt edilmek icap eder ki. ltalyan mura 8$ 0 ra 
~l... '"".ııe.t. ilanı harp edilecegm~· i ,"'iman askeri mebafılinde lngıliz ·ı ) · · b d f\• h b ' · Af 'k "d• 

.... ~ ,,. ~ e~ eyışı. u~a a .ıısır ar ının, Cenub-ı rı aya gı ıyor \.~ ı-:-· Fakat ayni :zamanda hava :k11vv!'Uerinin zııyıflamış değil, ıç.tınabı ımkansız bır !afhası ola · 
~ ~~ bu bapta kat'i bilakis daha r.Jyade kuvvetlenmış ol- ra.k sevkulce.yş ·bakımından dc.g."il, I Lizbon, 18 (A.A.) - Pet~ın blil' ~ " ' bittin fırka. duğu kanaati mevcut bulunmaktn?ı.r. 
~ aırBe, ~ • • • • Londra aumnde her iki taraf ıçın bılhassa ruhı bakım? an_ teessuA.e kfuncunde BaşTekil maavbıliği yap-

~ lop1-..ı_.. camı millı bır mühim zı1yint vcreıı muharcbclenn karşılnnmaktadır. 7..ıra ı'gal edı- mıı olan sabık Ba,v<.•killerden Chau
.,.. ~ L_7,vıiı da söylenmekte- iddetlenınest buna ııtfolunmalı:t.aılır. len mevkilerin ehemmiyeti laşcy- tnmps. iıgal altında bulunnıı,·an 
~ ~ .,..~e Mıaann kat'i kara- • • d · ' 
~ ~~ h dd 1 tanbu1 Tramvay sefer erı ır. .. .............................. Fransanın her köşesine Almnn as-~ .. e enüz .tere ~ et· ı S 1 

.......... T~'sviri Efkar ked heyetlerinin ~ayılmış olduğunu 
vyfemek icap eyJıyo• r. (1 inci Hhifeden devam) 
sab-L ~Lft ril N- h (5) K t ve ingiliz tebaasınuı her ne yaşta o-1 llıtlb una ~ama ve - Belediyesinden, ihtiyaçlara ait taf us ası uru' ur. 

I~ _ UZ olan bu karann tn- iliıtlı biT liste istemişti ihtiyaç-

1 
Ab Ş •t• 1 Türkiye Hsrit lursa olsun düşman gibi teliıkki e-

~~ nıü t k M • t · · · one erat 1 için '...ı11 dıl 1 k _.. t b kıld kl i N... ~ <'tt en ı ır op - !ardan en mühım ve derhal temın 1 _ ... _._ m yere S(lı-uel! ırr. ı aı·ını -
~::. hüd , ınr1i'ln i?.arel t-dıfmesinde zaruret olanlar, Al • Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 

UVV 1 menıuldur. manya ile imzalanan son anlaş - Altı aylık ......... 750 > 14&0 > 
Zade mucibince getirilecek malze- Oç aylık ... ... ...... 400 > 800 > 

------, 
Ucuz atlatılan 1 r_M~a-:"n ...... tı~k..-s=ız=-:1~,..,..k~M~ü:-. s-.a_b_a_k_a_s_ı_:_2_s_ ... ı 

bir kaza \ · 

içinde 15 yolcu 
bulunan bir 

otobüs devrildi 
Dün, içindeki 15 yolcu ile Sı

livriden lstanbula gelmekte olen 
şoför Şükrü idaresindeki otobü • 
sün, Selıınpaşa yokuşundan İner
ken. frenleri kopmuştur. 

O anda. şoförün: cEyvah .. 
mahvoldukl :t feryadını cluyan yol 
cular, mütlıiş bir kargaşalık ıç.ın
de kendilerim, son sürntle akıp 

1 

gitmekte olan otobüsten dışarı 
atmak iıtemişlerse de. tam o sı
rada karşısına çıkan iki beygirli 
bir arabaya çarpan otobüs. olan· 

1 
ca hızile inerek yokuşun dibinde
ki kumsala saplanıp kalmı§tır. 

Bu kazaya şahit olan yolcular. 
bir muharririmize vak'a hakkında 
şu tafsilatı vermişlerdir: 

- Otobüs, kumsala saplandığı 
zaman yolcu kadınlar korkudan 
bayılmışlardı. Biz erkekler derhal 
otobüsten atladık ve bir lahza 
evvel. müsademe neticesinde par
çalanarak sedden aşağı yuvarla-

1 nan arabaya doğru koştuk . Bey
girler cansız bir halde yere seril
miş, arabacı da. biraz ötede. kan
lar içinde yatıyordu. 

Çok geçmeden kaza yerin~ ye. 
tişcn jandarmalar . yar.alı bırka5 
yolcu ile. :.-öz söylıyemıyecek bu 
halde bulunan zavallı arabacıyı 
Cerrahpaşa haetahaneeine götür • 
düler. 

Nilfua sayımında 
çabpcak memurların 

izinleri 
Ankara, 18 (liu11usi) - Yapıla

cak nüfus sayımırdr\ \latife alııı 
rl~let memurlarına lı.aı'i zaruret ol
madıkça wşr!nie·ıvcllrı bırınden iti
haN'n ızın verUmı,c<'eı..tir. 

10 binlerce fıgilranın ~tirıılı: 
cttii;i Zt'ngin \"t! muhteşem sah-
neler, yeniden kurulan büyük 
şehirler, meşh•ır Rejisör Alek
sandr Kordıı'nın şaheseri. 

AŞK -· HEYECAN - İHTİ· 
LAL, MÜTHİŞ ,.e KORKt:NÇ 

SAH, gLER 
DÜNYA 

Bu resimde 6 manhkaıdık vardır. Bnlunus. 

TAFSİLATı ........................ 
Jçınde mantıkswıklar bulunan r• 

sımler ncşre,dllccektir. Her resimde 
mantıkeır. bulduğunuz yerleri renkli 
kalemle işaret edıniz. Son resmin 

• 
DİKKAT: ···················· 

n~rinden sonra kuponlarla birlikte 
kesip gonderinn. Resimlere ayrıca 
tafsilat vermeğe lüzum yoktur. 

Gazetelerini kesmek 1st~ın1ycn ka. 
rilerimiz buldukları mantıksızlıkları 
hır kul:rıda yazıp gôııdcrebilirlcr. 

• it 

Musabakamız ::o uncu resmin ncşrile bitecektir. l!O resimde uu1du
ğunuz manbksızlıkların işaret edilerek ıo gün zarfın~ıl kuponlarla blrlık
te goııderilmcsi lazımdır. Gazetelerini kesmek istcmıyen kariler mantık
sızlıklan bir kağıda yazabilirler. ne imlerin altında )'azılı rakamlar o 
resimde bulunması lfızımgelen en ıu mantıksı:ı:lıklarm adedıdır. Eksık 
nüshalnr idarchanemizdcn tedarik edilebilir. 

Kazananlara dağıtılacak hediyeler: 
1 Bi lklct. ı Fotoğraf makinesi, 3 Elbiselik kııd!n kumaşı, 5 Kol sa. 

rıti, 5 Kol duğmesi, 5 Gömlek, 2 Knd!n çan~sı, 2 Knı{ın şapknsı, 2 El'
kek şnpkası, 3 Erkek kundurası~ 3 Kadın ısknrplni, 20 Erkek çorabı, 
10 Kadın çornbı, !?il İpekli mendıl, 10 J{ravat, 30 Tunlet sabunu, 1 
'I'ıraş tnkımı, 30 Kolonya, 8 Para çantıısı, 5 Kemer, 6 Dolma kalem. 
100 Kitap. 

• 
· AYRICA: 20 karttmlze •ehrlmbln en rllıel cıo) ılnemaeından 

hangiılnl dilerse, ıeçec:eil dört f\lm için lklter kltillk husuıi 
koltuk davetiyeıl 

(Anadolu karilerlnılz bu müklfatı kazanırlarsa yerlerine mUna· 
alp batka hediye verllec:ektlr.) 

Bu akşam SARAY Sineması 
Mevsimin TÜRKÇE SÖZLÜ ilk süper filmi 

POMPEINİN SON GÜNLERi 
Muazzam emsalsiz ve harika filmi takdim ediyor. 10.000 figüran ... 
İnp ve tahrip edllen bir tehir .. Sirk ve aslanları... Sinemanın 
en güzel kadınları ..• 

Baş Rollerde : 

MARİAKORDA 
VİCTOR V ARCON. 

/c:ı.u volkanının indüaı .•. Harcketiarz... Gfinalıkur şehrin encamı ... 
Velhn 1 muthiş ve heyecnnh sahn lerle dolu bir &aheser ... 

ilaveten ı FOKS JURNAL h lihazır 

erleri 



19 Eylfıl 1940 ~ 

a i ec i czahanesi a çe ap da akı han karsısında şe e ci a ı Be i sokağı başında ır. Başka ver e şub si yo tur 
•o o o o o•••• o••• o••~••• • ••••••• o• o•; o••••• c •o•••••••••••••• o••••• o••••••••••• o o••• rı •••o•• o• •• ••• •••••• o o o•••• •• ı o ı c o o o o e '~'°o•• o: :, ,,, ,,,, 10 , 10 ••~o 0 ; 0 ; , , 11 ,, 0 0 e,, • 0 ,, • , • , , t ~ 
ı, .. "li""'5""""'""p""""'o""'""""R""e'"I/ fit)~ fD\~IQ\ -- BA~ÇE MERAKLILARINA 

' 
w~ V ~ Nadide fidıınlnr, kamelynlnr, nı:ınolyalıır, süc; fıdanlnrı, sulon 1 

..... '"'""s""'"u .. "r""•:"y"''e"' ....... ~ ...... e .... rltlltlllltllffl 19 Eyi ut Perıeml-e yeşilliklcı i, mnvi çamlar. Avrupa yediveren sguL-ııet1rıi "•esaircyi Or-
takoy Ankara bahçesinde bulabilit'Sintz. VA :t . ' 

7.30 Proırmm ve memleket saat .. •••••••••••••••••••••••••••••• Galatasaray ile nynrı, 7.35 .l\luz1k: Pluklıırlu hafif 
muzık ınogrnmı, 8.00 Ajans haber· Konya Harası Müdürlüğünden: 

karşılaşıyorlar ıerı, s.ıo ı-.:v kadını • Yemek listesi, 
8.20·8.:::0 Mıizık: Plal.lnıln hafif ıııu· 

Keşif bcddı c20158> lira c83> kuruş olan inek ahın iıışantı 19/9/940 
tnııh•ndcn itib:ıı·en on beş gün ınüıldetlc ve kuptıh zatt usulile eksiltme
ye konulmuştut". 

Dunklı ııuııhıınıızdu bir Suriyeli 
;futbol takımının şdırimiıe gelın1'~ 
olduğunu ve İstunlıulıhı maç yapma· 
sı mümkun olacııgıııı ~ uznııştık. Ög
rendiğlmize göre Suriyclıler, bu cu
martesi günG, Şeref stadında G:ıln
tasaray takımile b•r karşılaşma )n· 
pacaklardıı'. 

Boks seçmeler i 
28 eylül cumartcsı guııü ak~anu 

Maksim salonunda Ankaııı ile lstan
bul arasında bir boks maçı yapıla· 
caktır. Bu maç on l~ş gün evvel An· 
karada yapılan maı:m revaıışı mabi
yetind<!dır. Ankara takımına karşı 
çıkacak istunbul eklpınl ıı~mek üze
re cumartesi günü akşamı Suleyma· 
niye klübü salonuııd.ı lstanbul bok
sörleri urasındıt ıı<çn.elcı· yaııılncak· 
ıır. o 

Beykoz - Moda kürek 
mukavemet yanıı 

dk programının <l"vaını. 
l.!.:lo Program \'e memleket saat 

uyarı, 12.:;5 !ıHız1k. J. Eviç şarkı: i\Ju\·nkknt teminatı c1534> lil'a c~h kuruş olup hata veznesine yatı-
( Elveda dost delı gbnul), 2 ·Dede - ıılacnk ve ek.3~ltme 4/10/1!>40 tarihinde cuma günü sa'4t 15,30 da Konyıı 
Ferahnak şarkı: ( I;c(~endlm seni e· hara nıeı·kezinde müteşekkil inşaat komi~y(\nundn yapılacaktır. Proje ve 
fendim), 3 - Şevki Iley • Hicaz şar-
kı: (Bılıniyorum bnnn ne oldu), 4 • şartm:meleri hara mfidürlıiğünden ve Konya vilüyct vetcrineı· müdürlfi-
Leylü Hanım • H ıca~ şarkı; ( Zevkı ğünden bir lira bedelle verilir. 
sevda duymadım). ] ~.50 Ajans ha - İ:;teklllerin teklif uırflarnu ve 2490 sayılı kanunun 2, s ilncü mad
bcrlerı, 13.0:i lllüzlk: 1 ·Şükrü Tu· delerllc şartnamede yazılı \'Csaiki eksiltme saatinden bir saat evvel ko· 
nar • Hüzzam ,aıkı: (Ay opcrkcn · 
suların), 2 • Hayrı 1 eııigfiıı _ Hüz- ınlsyona vermeleri, belli gün ve saatte bara merkezınde hazır bulunrua-
zam şaı kı: (Ömrüm seni sevmekle), hırı. (8846) 

3 • . .•••• • Giilızar turkil: Çıkar YÜ· '1 L N b ' 
cclerden yumak :ruvarlar), 4 - Ham- eyli y . K 1 • e ari 
dı TokllY - Hıcıız turkü: f Şı.: dağlar 1 Erkek enı o eJ Kız . 1 
ulu dnğlnı·). J:J.20·14.00 lllüzik: O. 
peıet par(nlnrı (Pi.). 

18.00 l'roı:ram \"e memleket sa.at iLK • ORTA • LİSE 
~;3'1~~r~!::ı? ~(~~::~.=u:;.~yı;';1:ı ~e ı~~;~ TAKSiMDE Sıraserviler 86 · YENi AÇILOI 
l\Iuzik: Radyo caz orkestınsı (İbra-
hım Özgilr idare inde). l!J.10 l\lü. Müdürü: Eski Şiıli Terakki Direktörü M. Ali Haımet Kırca 
zik: Fasıl heyeti, l:J.4b Memleket sa- Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ÖCRETiMİNE geniş mikyas. 

Pazar günü De}koılıt Moda arasın- at uyarı ve ajnııs h2bc rleri, 20.00 ta ehemmiyet. veı·mek, sınıflarını az mevcutla teşkıl ederek talebe. 
da mevsimin son kurel\. mukavemet Muzık: Saz cscılcı ı. 20.30 Konuşma, sınin çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatı ile yakından alakadar 
yan§ı yapılacaktır. Yalnız dort tek 20.45 .Muzik: D.nleyıcı ısteklerı, olmaktır. Mektebin denize nazır kaloriferli teneffüsbancı ve jım-
ldkler üzerinde yapılacak olan bu 21.16 Konuşma (Sıhh11t -;ııııtı), 21.30 nastikhanesl vardır. Hergün saat (9 ile 18) arasında taleb!• kayıt 
yarış 1çın her kliıtoc azami tekne ile Radyo ı:aıcte l, 21.4;) Muzlk: Radyo ~~!!!!!!~~~vc~k~a~b~u~l~o~\~u~n~u~ı'.~'~f~E~L~E~.F~O~N~:~4~1~1~59~!!!!!!!!!!!!~ 
iııtlrak edebılınek hakkı veı ı\ dlgın- orke!ltrası (Şef: Dr J~ Pıaetorıus) : 
den Galata:wra)i '' Guneş klfıpleri ı. \\. A. l\towrt: S.ııo}daıı kız ka· 
ikişer takımla mu ai•r.kuya girecek- çııma U\'ertUru. ~. Mıchal'I H:ıydn: 
lerdir. Bu suretle l.ir çok ~kipler n- Turk suiti, 3. Bl'ln liıırtcık: Humaıı· 
rasında )npılacak olan bu yarışta \n halk dansları. 4 .J Welnberl{l'r: 
bilhassa Galat ı.ruyl:.. Guncş ekip- Svuııd, guyılucı U\'crturlı. 2~.::u 
lerinin uzun me afo<ı çekişınclel'lnl Memlekrt saat ayarı. ajarııı halıeı lc
seyredeccğız. Her t.lkım ıınzar @n· rı; .zınıut, cııham - whvilıit. kuınhı
kü mO ıbaknya hıu:ırlunmuktadır. yo. nukut borım"ı ( 1'"ıyııt), 2~ <15 
Hava d:ı gfiz<'l olılugu tııkıllrde ya- Miızik: Dııııs ıııuııieı ( Pl.J, 2:J.2fi • 
r11ların çok zcvklı olacağı mu hak- 2.ı :ıo Yarınki prıwraııı ve kıııı11:J1ış 

1940 Senesinin son modelleri çok 
zarif ve zengin çeşitli kadın 

erkek kol ve cep 

ARLON 

GENÇ 
GÖRÜNMEK 
iSTEYENLERE 

,--ımm:~ma:------------· Doçent - Diş Hekimi 

Fçyzullah Doğruer 
Beyoğlu is t ikla l Caddesi ( Olive ) aparhmanı No. 3 

H e r gün hastalarını kabul eder. 

1 İstanbul Belediyesi hanları 
1'ulwıin Jll; 
bedeli teminatı 

5248,15 39:l,GO İstanbul ilkokulları için alıııac:ık 305125 kilo 1' 
mlş gürgen odunu. ~,: 

10842,00 813 ıs Haseki, Ccrrahpaşn, Beyoğlu, Zührevi ıuısta1 ~ 
hastanclel"ilc ZeyııepkUmfl Doğumevi ve Ziih 

1 
hastalıklar dispanserlerine alınarak 239,Si6 r:ıı • <' 
kesilmiş meşe odunu ile 287,625 kilo kesilını' 
112,000 kilo kesilmemiş gürgen odunu \'e 12•

2 

kilo mangal kömürü. ~ 

Tabınin bcdcllerilc ilk teminat ııılktarla1ı yukarıda yaıılı odun. 1• 
miir ııutın alınmak üzere ayrı ayrı kapalı ıarf usulile eksiltmeye it~ 
muştuı· •. Şartnameler Zabıt ve l'ıtl.IJlıııclilt Müdürlüğü kaleminde gö yt' 

cektir. Ihale 26/~/940 perşembe günü saıtt 15 de Daimi Encümende , 
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yıl:. 
nit Tıcaıet Odası vesikai .. rile 2490 numaralı kanunun tarifatı çe,.resll . 
de hazırlıyııcakları tckllf mektuplarını ihale günü saat 14 de kadnr 
fıni Encümene vermeleri lazımdır. (8555) 

• * • 
Tcılı. lJed. ilk Tom. 

648,00 48,60 Arnavutköyünde ı.utfiye ııokağındu 2 
evin sahşı. 

676,00 43,20 Arnnvutkiıyündc Lutfiye sokaı;:PTnda 63 

evin satışı. .? 
797,00 51-1,78 Gnlatııdn Bedreddin mahalle~iııin KııptıınP tı~ 

Çıplağı sokıığındu :!- 43 No. bina nnkazınııt 8~ 1, 

2!\3,66 l'i ,5'.! Çarşıknpı<la Kalçacı Hüseyin ağlı mahalle'i~tl' 
knktır. Yanşa saat tam 11 rlc Ul•y-
kozdan ba~lanııcnktır * DAl'f:T <' H. f'. Alcındıır S t(er· f • 1· 

ı-:eıııt Ocaı{ınılnn- aa 1 Q8 mış lr. 
Türkiye birinciliği bu Ocağımızın !(enı·lıl, kongrcsı 2oıu S d z S S ) 
hafta n ihayete eriyor 1940 cuma g!ınü ım:ıt (21) de Alay- atJf epOSU: • aatman U tan 

, hışkünrlc vııııılııc:11ı'{ınılurı ı:ııırtidcışla· ff C b h 1 • • k t 
Futbol Fcdcrusyoııu Fcnerbahçl' ~ın te:şrıfıııl chPnın,,\(llc rica cderiL amam amCl aşt an lnCI a 

50 ya,ıarıadaki kadaa .. 

lar, naall 3S yaıında 

görüaeblliyorlar? 

Cami sokağında :ı.ı No. Uüseylnağa medrese' 41 
den bakiye üç oılıılt kargir hurıe ankazıııın sııtıııı 

Tahmin be<lellcrile ilk teminat miktarları yukanda yazılı işl~r ~'1' 
ayrı açık nrttınııaya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve l\1uan1elııt dl 
ılürlüğü kalemiııılc görülecektir. İhnlr 4/10/940 cuma gfinii ~aııt 1

4 p' 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teıninnt makbuz veya Jl1 

tuplarile ihnle günü ıııunyy<'ıı sııatte Daimi Encümende bulunmıılııfl· 
ile Demirsı)()r arıısındr yapılacak O· ı --~--...;_-------------------------=--------------
lan Tüı·ki_ye birl?cıliği ~açı.nın hu ~ Bu akşam : Kadıköyüade f N C 1 Gazinosunda 
hafta fçerısinde bıtırllmesıni ıstemış· , 

tir. Pazar günü 8 ~i"taşla liJ:: mnçı KADJK0°0 YLU- BU .. LBU .. L KENAN }U .. B/LES/ 
o?an }'eneı·bahçe hıı teklifi knbul et· 
mlye mecbur olmuştur. Bu sebeple 
bugun Fencrbahçeııın B takımı Arı· 
karnyn hareket cdecd tir. 

1 ASKERLİK! 
Patih ,.\ skcrlık $1 lıcııiııtleıı: 

' (8872) 

TURK TİCARET BA.NK;ASI J\.f 
tcUPONLU•VADl!Li•MI~ 

Şubemize men up ı~liını ve gayrı 
islfun (311 - ~36 duh.l} doğumlular
c!nıı er olnrnk teı hl& edılmış ve ter· 
hi i muteukıp ınuhtı•:r( sıınatlıır (ta· 
bıb, diş tubibı, \"Clı ı ıııer. ccı.acı, kını· 
yagcr, ııvukutl gıbı nıe lek erbabının 
hcdek subay olarlaı hariç) talı ıl 
'T<' meslek dıplom:ı~aı ık birlikte kı~ıı 
ıamanda şubeye muı .ıcanllan ilim 
olunur. 

Kemani SADİ Kıymetli Mualla" Be•tekar Tamburi 
Okuyucu SALAHADDiN PINARI 

30 ki şilik k ü m e faıh - Alat urka. aaz - Varyete-Monoloğ. Müsamere gece saat üçe kadardır. 
1!ltnnbula avdet için iece motör temin edilmiştir. Salahaddin Pınar Belvüdeki lil••• sea nsından son r a iştirak edecektir. 

llleşhuı· bir dit ııı!ltehnssısı tara· 
fındıın keşif, sağlam ve genç bir dl· 
dırı unsurlarına müşabih olnrak 
genç hayvanların cilt hüceyrelerin
deıı kemali itina ile istihsal ve 
c Bioscb tiıbfr cdileıı yeni ve kıymet
li cevher, cildin unsuı u olan pembe 
renkteki Tokaloıı kn ıni terkibinde 
mevcuttur. Her nl:ı;am kullıınınız, 

ııyu<luğunuz her dnkiku rsnasındu 

cildınil bu kıynıet.'i C!'vheri nıııssc· 

derck besler ve her sabah kıılktııi'ı· 

nızda cildinizin ıluha beyaz, da.ha 
taze olduğunu göreceksiniz. Güncliiz
leri de beyaz (ya(;' ız) Tokalon kıe· 

mini kullanınız. Bu bıı.;it tedııvi V<' 

ıtına ı;aycsinde bütün kadınlar 10 iL 
yaş gcndcşebilır ı.c şnyanı lınyı et 
bir cilt ve tene mı:ılU: olııbiliı'ler. 

işçi arıyanlar 
+ r;u;KTRIK L .... TAIJAŞTSI 

Ucret 160 - 200 lirn, Dün) :ım elektrıl. 
s:ıntrnli, su tiırbinlcr: için. Kayseri 
Cıvarı Elcktı:ik Şlri.c tine mürııcı.wt. 

Türkiye Cümhuriyet 
AK T t F 

Merkez 

Lira 

Bankası 14 - 9 - 1940 
PAS 1 F 

VAZiYETi 
- Lira 

+ s MUIJEN/JIS ııc s,1snu11. 
SEFl - Sümerb:rnk kuvvet ı.;aıılral· 
İcıi için. 20/9/941) a kudar Ankara 
Sümerbank Fabriluılaı i\lüdiırlüğu
e e müracaat. 

+ MiMAR 1·ı:ua MÜllEXDİS -
•ıcrzifon Hııva okuluna diploma ve 
ruhs:ıtnamell inşaat mühendisi. Üc
ret bareme göre cıı çok (260 ı lil"n. 
S0/9/940 u kndur Milli ?ılüdufıın Ve· 
kCıleti Huva Mü tc~nrlığına müraca
a t. Şnrtlar: Diploma, ruhsntnıınıe, 
nüfu~ cfizdanı, on memuriyet man~ 
ıveya ücreti, devlet memuru ise ay
rılınıısındn mahzur olnıadığı Vt'~ik.l· 
ı;ı, mecburi hizmete tiLl olmama!.. 

+ lltl<JMUR - Vakıf Pnııılar i\lu
durluğünde (GO) Ura ucret. 28/9/40 
d:ı li c mezunları uı .ı ıııdıı imtih1111. 

+ M EM(} il - İıılıhıırlaı- idııresı· 
ne. Orta tnhsilli; yaı.lun :!l -30, nıı.i
r acaat 10/10/!J40, ıılll. abaka lmlıh:ı· 
nı 14/10/940, İstarılıı.l ve Ankarad:ı, 
1stanbul - A nkurı. t'mum Müdür· 
lüklerinc nıiıJ"acaa~. 

+ ZAB17'A Mı'DlİRLÜGÜ -
Uda beledi)e inde. Ortamektcp me
&unu, u kerlıkle alakasız. Belediye 
r i) asetine müracar.t. 75 Jiı-a ücret. 

+ f:CZACI l\Iidyat Beledi~··--
11lndc. 30 lirn mııuş. 

+ DOKTOR - Çuııkırı llelediyc
ctne. 50 llnı asli mna,. * B lllUllASIWECI - :Malııts:ı 
Bez ve iplik fobrıknlarınn. Kısa hal 
t ercümesile !ıtbrikıı müdürliiğüne 
mürııcnat. . 

Ka•a : 
Altın · !\a fi Klloı:ram 7 1 .114.~J' 

Benknot 
Ufaklık 

Dahile/eki Muhahirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 
Alt111 : Safi Klloırarn 5.3-49.99:1 
Altın• tahvili luıbll nr~5l 

dövld er. • • . 
Olje r dövizler ve borçlu 
kllrlnı: b·tklyelerl 

Ha%ine tahvilleri: 
Deruhte C"d ilen evrakı nak· 
rf lyc k1111ılığ'ı 

l(anu nun 6 • 8 inci maddelerine 
tcvfikl.'ln Hı:rlne tara fından 

va ki tcdlyat 
Senedat cüzdanı : 

Ticari senetler 

E•ham ve tahvilat cür.clanı : 

I Deruhte edilen evrak ı nak· 

A diyenin karşılıiı esha m ve 

1 t ahvilit ( l tıbarl kıymetle ) 
B - Scrbeıt eıham ve tahvil.it: 

Avan•lar : 
Altın ve döviı. üzerine avana 

TahyiJlt üzerine a vans 
Haılneye kısa vad eli avans 
Huineye 38SO No.lu kanuo;,a ıöre 

açılan altın karşılıkh a vana 

Hiu edarlar : 
Muhtelif 

• 

I01 . 0l2.889.S4~ 
12.526.349 -
2.118.932.0 1 

l .71'l.97l.31 

7.S'H.192. 41 

113.688.69 

20.3111.0UJ 

H8.7ı8.S61.-

19.310.196.-

47.'>64.6S6.93 

8.277 .OS7 .5 7 

8 .SS8.7fi 
7.80S.72ı.

S.88l.000 -

43.0DO.ooo. -

11HSl .170.S7 

l,71 'U72.Sl 

!a 0 2•f.'21S.97 

n9.o s.sn.-

Sermaye: • 
ihtiyat akçeıi : 

Adi ve fevkalade •• • • • 
Husuıi • • • • • 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerlıM 
tevfikan Hazine tarahndaa 
vaki tedlyat • 
Oeruhde edilen evrakı nak• 
d iye bakiye~! • 
Kar,ılığı t amamen altın ola rak 
ilaveten tedavüle vncdilen • 
Reeskont mukabili ilAveteıı te· 
d avüle vazedile n • • • • • 
Hadnt'ye ynpılan altın kartılıklı 
a vanı mukabili 3902 No, lı kaauıı 

mucibince il~vcleıı tedavüle wa• 
:ıedi len 

2S8.4S3 ou.87 MEVDUAT 
Türk lirası 
Altın . Safi Kilogram 18,91S.US.-

38SO No.lu kınuna göre hadneye 
açılan avans muk a bili t evdi 0 : 11• 

nan altınla r : 
5S.S4t.714 .SO Safi Klg. 36.7lS.4S8.-

SU9S.S3o.7' 
4.soo.000 -

20.476.829.31 

Dövlz taahhüdatı ~ 
Alt ı na tahvlll kabl! d övizler 
Diğ'er dövi7.ler ve alacaklı ldl-
rlng bakiyeleri • • • 
Muhtelif • • • • • 

Yeltün liı ·;=-:=68:-ı>=.8=0=3.=9=18=.3=6 

15.l)f)J.OOO. -

'"188.666. 15 
6.000.00ll.-, 12.118.6'6.IS 

158.748.S63.-

19.310 196.-

13'.438.3,7. -

ı 7 .eo?.ooo. -

208.SOO.OOO.-

364.938.367.-

6S.73Uıt.6~ 
26.6!)6.649.0 9S.14S.320 74 

Sl.643.228.22 51.643.'128.ll 

3.359.77 

11.349 7.H.S:I 21.353.091.30 
113.335. 244. 9S 

Yekun 680.803.918.36 
+ 11'f'Ail'E Aillİllİ - Çankırı 

Belediyesine. Elll lira ücret, cyrakı 
m!iııbite ile l!l/9/fı40 fi kadar müra
caat. 

1 Temm uz 1938 tarihinden itibaren : İskonto haddi ' / , 4, al tın üzerine avanı 0/ 0 3 

Büyük caaua romanı Tefrika No: 28 

SUŞUN · C~ .. 
YERiN KULAtrvAR~"" z 

Nakleden: Cfll MİM ' 
L1ma ayrıldı cltti. Hırner ~anı

ma donduğG zaman ustündekl wnş • 
kınlık henüz ıail olıno.mıetı. Ben 
onıı kendi hGvlyetiml bUUln açıklıi'lle 
anlatacaktım, yalnız bunun için biraz 
daha beklemek, Hirnerin bir ajan o
larak işe başlıınııısıııı görınek lazım. 
d ı. Ondan aoııra, ne onun bana, ne 
de benim ona hiçbir 8eY demiye yü
zfimilz olmıyacağı ıçfn ı:ıtuıt ı-ahııt 
çalı~ablllrdik. 

du ı:clıp çatması uzun 

ehcmmıyetslz \'C hiç propaganda lıok 
mıyan bu makıılelen gazetede ııeş
retıııiye baolıyacnktı. 

ikiııcı talep te şu ıdl: 
Hirner, ya me\•rut ı:azeteler<.leıı 

birini panı ile satın 11lacak yahut ta 
bolşevlk propagaııılaııı yapmak üze
uı yenı bır gıızete çıkaımuk için ba
zı kııneeler bulacıtk, fakat bu işın 
içinde görfinmiyecckt.ı. 

Üç gün sonra hadi-sal Limanın is
tediğinden daha Ueri gltmı,u. Çiin
ku Hlı ııer, hem kendı gazetesınde 

1 
ra vermiye muvaffak olnrnk gazete· diğcı· .Laıaftan da Almaıılarln Ho -
yi istediği gibi bir konıfinist organı laııdalıların ası rlık tarihi dostluk -
haline getirmlo. hem de Holanda lannı kelimelerin arnsınıa sıkıştırı • 
matbuatında pek dıkış tutturamıyan yorduk. 
parasız pulsuz ve bundan dolayı da Nihayet Hırncrin komiınlst gazc· 
komunist efkilr besliyen uç hcş gencı tesi intişaı· etti. Acele kurulmuş ve 
bir araya getirerek onların yevmi neşredilmiş olmıısına ve bir çok ek· 
bir gazete ncşretmclerlnl temin et • siklıkleri bulunmasına mğnıeıı çok 
mişti. rağbet gordü. 

Biltüıı bu işler bir t~_raftnn hazır- Daha Uk nüshada Pren es Jülya-
lanırken, ben de dıger la raftan, · nın hayatın t · d" •· r d · ta il b d 1 ı asvrr e ıyor, , .. ocası· 

d'ı~ wıg ~ar!;ıı ~ he ll ıtı:e. mev 
1
u 0 ıın nın ıhanr.tlerinl teo;hir edlvor, ancak 

ger •azı e crı a c nııye ça ışıyor- bu yazılal'd • · ' 'h · t ı dum a ısım tas ı·ı e m yor • 
• duk... Fakat Lnrzı tahrirden, zaval-

Ludwig'ın matbaasında Holaııda lı P rcn!;csin biı· ıılıdal olduğu, vali· 
faı,ist fırkasının damgasını ta:ı- de kraliçenin, ııttık f.'trafın<la olıtn 
yan bcyanna~ıeler lıazı rl~tmı~tık ... biten şeyleı·i ıınlırnmaz bir hale gel
Bunıla yahullılcrln aleyhıııdc atıp 'dlğl, buıııfan istifade eden damadın 
tutuyor, halkı ~·ahudilerle ıılışverlıı da, her türHi serbestislııl ele aldığı 
etmekten menedıyorduk. anlaşılıyordu. Yine bu gazetede bü-

Ufak ufak nmele hiklyeleri yaı:ı- yük askeri ümeraya muhayyel nşk 
yor, bunlun teksir ederek fal.n ika- maceraları iznh ediyor, yani isim 
lanı gayet ucuz fiyatla satıyorduk. tn rih etmeden, onların şahsi bayat
Bu hlklhdt'rdl' bir taraftan, komü- larilc oy~nıyarak ı. !kın gGzOndeıı 

du ~yandırdı. H üklıınet bir kaç defa 
takıbat yapmak istedi, fnkot ııeşri· 
yo.tııı çok sin:sice ve iı shi kapalı olma· 
61 dolayısile işi açığa vununıııiı. 
. Hirner, (tstıkbal bizimdirt gazctc

eınde çalışan arı.:aoıışlarını da Llmıı 
\'Asıtasilc maaşa bnşlııtmış, onlıır 
da artık bize körükörüııc hızmct e· 
den ajanlar olmu~lardı. 

Artık Hirner le ııçıkça görüşerek 
t~üştcrek bir nıe,,ai µrogı•om ı çizme
nın sıı ası gelmişti... Liınaya kcndl 
ve arka~aşları resıııen hizmet ediyor
lardı. Hırner bu ,\eni vn;:ifeslııe tn· 
nııııneıı al ışnıı~tı. Z.ııten zayıf olan 
karakteri dolayı,ııe fazla hir iizilntü 
ve vicdan azabı ela duymuyordu. 
Hiı-ııcrlo mühim ı:eyler konuşmak 

istediğim znnınıı daima geceyi tercih 
ederdim. Bu sefer de öyle yııptını. 
Yanynııa uzanmış yatıyorduk. Rh- -
dcnbirc: 

İ ileı inde 

EKZAMiN 
Ekzamanın i'icıdır. 

Yara •e çıb • nlarda kullaaılır. Her ec:ı:anede kutuıu SO kuruştıır· -lstaııbtıl Asliye MuTıl.:emesi 9 K1"ma·.ı ( B o R s A ru Jlıılmk Hıi/.:imlıüıı.den: 
Mehmet Şenıloğ&n tarafından 

sımpa'.ı Zincirlikuyu caddesi 282 
."lo. da oturan kıtrısı Fatma Şendo
ğnn aleyhine rnahkenıt:nin 40/937 No. 
ııilc açmış olJuğ-u Lıo~anma davası
ı11rı yııpılnıı llluhakcıııesinde: Dava 
olunan 1''atnıa $end1Ji;ana ilanen teb
ligat yapıldığı halde mahkemede 
gelııll'diğindcn hakkındaki duruşma
nın gıyaben icra!';ıııa ve muhakeme· 
nin :10/9/940 saat !ı,a<: a bıı·akılına
sına ve mezkur Mlscdl. davacı tara· 
fındıın ihraz edll<-ıı ihtar ilamının 
trt.kikine karar VHilmiş olduğundan 
nı!lddefaleyhin işlıu gıyap kararına 
tarihi tcbliğılen itibaren beş g!in zar
fında itirnı: etmesine, aksi takdirde 
hil" daha nıahkem(' ·e kabul olunıııı
yacağı tebliğ makn;.,.ıııa kaim olmak 
\\zer<' b.hu ınvap ~.ararı ilan olunur. 

r 
Eylul Perıembe 

1'S9 H. 

19 
13ff 

Şaban Rumt 

16 !ylQI 
6 

Glin: 263 Hıur: Uf 

Valcitln 
Ezaııt Va .. u 
s. o. s. o. ·--------1-------

Gtınot (Y arııaklJ 11 

Ôfl• 
bd.acll 

18- 9 - 940 
Londra 1 Sterllıa .S,2, 

Nuyork 100 Dolar 152,20 
Part• 100 Fııınk 
Mllano 100 Liret 

2',60S Ceaewr. 100 in. Fr. 
Am.ter. lOt Florlıı 
Berlla 100 R•J::m• 
BrUkııel 100 Be ıra - s 
Atlaa 101) Drahmi ~;r,~s Sof ya lto Leva 
Praı. 100 ?ek Kr. 

13,90 Ma rlt 100 eçeta 
Var,ova 100 Zloti 2~~5 Budaptf. 100 PenıiS 
BDkret 100 Ley o,6~ 

Bolırad 100 oı •• , 3,11s 
Yokoha. 100 Yea 311U7~ 
'tok hol. 100 ineç kr. sı,oos 
MoıkoH 100 Ruble 

ESHAM VE TAHVI~ 
Tlrk Ticaret Baakaıı nama ı.-
Sıwaa - Erzurum ı ltf,9S 

il • s 20.1' 
., ,. ' 20.-

mlimoHll peılıa 35,20 
Merkeıı Bankaaı , .. ı. ıoı,so 
TUrk Borcu 1 potin tS,7~ 

.. 2 il 2ıl,09 
Erıranl 1~ 

G ... 


