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\' il xnpb~ı mticade· 1 a a l y e ı 
ı ,<' 1 kf'ndi .. hıi ı:ıkflil" etme.-
\j •un lan dobt.31 kt>n- 1 --o--

'bı-.Jı hıırnıet J;~emm~i lngilterenin Ankara, 
1 : olduğumuz içiu, 

Nüfusumuzun 18 milyonu Abdülaziz Yusuf lzzeddin Efendiyi askerin 
teveccühünü· kazanması için 20 yaşında 

iken hassa ordusu kumandanı nasbetmişti 
~ 1

1
r g'd.Zete • ıin tawi~e Belgrad ve Sofya 

~lltı ~~ Wıdunıli ve ağıl 
~, ı. "4tl'l)Jsınaa bayref~r elçUeri lstanbulda 

alı~ Oruz. 
\ görüşecekler 
~:uıı • e~iıı Oalıid YALÇIN 

- r ~ du. ~kan ir ga-
1!lt(ı Z<-tl'lli ıo Wşnnıc' ,·el 
~ t.ırıhli sa.yı_ınd. bize bır 
~ tı \eriyor. Gıuetc, başka
.... ~ a ılıat \•eı mek adctindı• 
"Q; S' IU t.cınm ederek söze 
~ Fakat Türk tbuatı 

S lana bdz.ı wuillıatler 
"' bııı:ı 01dUğu ıçin kendilerinin 

b lllu\\abek edeı-<?k dos
'11..~b aıı nasıhatleı \:ermcle
~~· etou§. Bulgarıstandnn 
~ıı bet düşti.ikçe bahsetti· 
• '<llı Ogt-uduı. Faltat bun
~ b 1 Bulgaristandan ak
.'< azı düşman , e müt ar-

Bulgar matbua
ltnın ukalahğı 

lngiliz Başvekili bu 
gece bir nutuk 

söyliyecek 

Londr<ı, 20 {n.a.) - Timcs 
gazetesi yazıyor : 

İngılteı eıun Ankara büyük el
çisi l{nat.c.hbull - Hugesscn, Sa
ıacoğluııu zıyarcl ettikten son
ra, İstanbula gitmiştir. İngiliz 
büytik elçı inin Sarn.çoğlu ile bu 
görüşme~n, Rumanyada Alma.11 
kıtaJarmın gönderilmesinden -
beıi ilk goıiişınelerdir, faknt bu 
bilhassın bu hadiseden doğma -
mıştır. 

~1 r kart..ı. eseften ve ıkı 
ı.;'laı tıllı~nfaati namma Türk 
.._ . l}j ~rını izahtan ibaret
~~~ g~ı ark daşlarımızm 
~~\ ~lista.na naı;ihnt ile ka.y
~· ~ \'akitlt:>ri olmadı6rına 
~ ınaenaleyh Türk mat
~ r.._Bulgaristana nnsibat 
~ ~ "llh. in~ bir ynnlıı an· ______ <_s_o_n_u _s_ .. _"_ou_MYf ___ a_d_•> 

"l ~ ''cuttur zann ereriz. Fa· 
~ a1ıtı~all11slığın bızc pek ib-

litı cak biı Bulgaı ruısi-
' oı~01 açmıf; olması mcm· ı 
ti aor~abacak bil' tnlib escıidir. 
tan llı\ıithal.\11.rkuda.5ımızın verdi· 
rııı~ buıu o kadar ruuk~ya. R~
~~ ak~k ki ıstifndcyı kcndı· 
ıJ:~ lltnıy:u k okuyucuı. • 

aynen bıldıı m k i te-

Mussolini 
Yugoslavya 
hududunda 

olduğu anlaşıldı • 
geçmış 

Ankaranııı nüfusu 15 044 
Nüfus sayımı 
Edirrıede de 

çok muntazam 
oldu 

Şimdi gö~ on;unuz ki 
benim ciilüsumdan son 'R bira
derza.dcJeıime ne· derere ser -
hcstlik verildi. Zaıuı d 1'lm ki 
pedc-rlerinirı acır;ını tez vnkitte 
unutup beni pcdezo ittihaz eder
ler. 

Şebzadehı:;indc dünyaya gp • 
fon bir oğlunu s tklarn.,k mcelm· 
rlyetinde kalmış oJaıı .\bdiil'n
ziz tahta cülfıs.tmda fıh aki h· j 
zadclere biraz serbcstı Y<'nni"', 
hatta veliahd Mtmv.l cfeudıniıı 
doğan çocuğunu huzmı.ın. kn • ı 
dar getirtmek sm'Ctik ılfıku ve 
müveddet eseri gösteı mışti. 

Fakat zamanla bu hiı;siyat 1 

k~milen değişmişti . 
Veraset usulünii t~bctiı me -

aclesinde büvifü biradennı tah
tie eden Abdül'aziz sonrn ayni 
fikir ve emel<> diimı"'Ftii. 

Mısır ı-:eyahatinde cok tevec
cüh ünü knzannn Fund paşayı 
uhdesine yaveri ekı-emlik tev -
cih ederek ıldnci defa sadarete 
getirmesi bu makPadın husu -
liine yol bulmak icin olduğu ri
\•ayet Cllı!ir {1) 

'Mahmud Ne.dim Paşa Ab -
dül"az':r.C' kenclisini ziynde sev -
dirmek hlilvasıle saltanatta ve
raset lu.mlünü tcb,1il ile büyük 
!3ehzade Yusuf İzzl:'ddin efendi
yi ,•cliahd tayin ~ylemesi için 
her fırsat bulJukca telkinden 
hali kalmazdı. Gün geçtikçe 
Abdill'aziz de bu arzuya kendi
sini tnmamıle kaphı ıyordu. 

Padi~aha en derin hürmet ve 
c bU ·tı • !ı.rlıl hi lc>ri. ta
vırlaı ı go tE'reı ek izzeti nı.•fıs ve 
gururum: okşıyan Rm; el~Jsi lğ-

1 uathef de Abdül'azizin bu eme--0-

Auk:ır<ı. 20 (Husu ı' - !\ufu lini 'anlamıctı. Yei!e-nlerini, has-a- ~ 

~aten \•cfüıJıd Mm ad ef ndiyi J- ıını butiın meınlc cl\t ın\ıZcUl' 'c 
ur:ı\lc y.ıp:ılrı ıştır. Geç 'aktc kad. · 

memleketin her t;trafındaıı isı.ıtıstıl 
TJmum MUdurlü uı ) 1m ı ctıcc-

ıni bildiren telgr, ıl gclmekt ıdi. 

Hakiki n<'tlL'c bıı· ku~ ;üne k ... dıır 
belli olnr'ltk\ıı·. Şitnclıdı-n •• lın:ın ne-
1iceler, nb!u-;unm:mıı 18 mılyonu 
mühim bır nl betıl' g., rnı oldu8 mı 
göstermektedir. 

ANKARANIN NÜFUSU 

Aıık~.r., 20 ( .a.) Bugtln bulun 
lnemlekettc Lııyuk hıl' ınuz::ım ıcın

Cle y.ı, ıhm U)iıııcu wnunıı . :ıym'ııı 
(Sonu S üncü sayfada) 

sevmediğini de bildiği için padi
şahın nrnısuna maharetli dililc 
mümasatt.a bulunuvor, hatta bu 
hususta cnr Aleksandr'ın yardı
mını bile Yadedccek deı ecede 
ileı i gidiyordu. (2) 

Abdüliıziz. tısır hükumetin
de veraset usulünün degişmc
sine müsaade cımişti. Onun bu 
müsaadesi ve oğlu Yusuf lz
zcddin efendiyi daha yirmi ya
ı:;ındn iken askerin te\•eccilbünii 
kazanmak Ü7..cre hassa. ordu-

(1) Ali Fuad: Ricall m.ıhımmol aı· 

su kuınandnnı nasbetmt> Oı:>· 
munlı saltanat hancdnnınd. el 
veı'8Set usulünün l<'bdıli ı< ın 
birer adım mcsabesin ıoı. 

Bu sınılnrda Yusuf İzzeddın 
efendi hakkıırdu :ıdct.a ~alıane 
merasinl yapıhı dı. 

Artık Abdiilılzizdc saltana
tında vernset kaidesiııı değiRtır
mek, Abdi.ilmel'ıl oğullannı 
mahrum edel'ek s.ıltanatmı ken
dı hanedanına tahsis eylemek 
,pabit bir fikiı hahne gelmı. tı. 

Osmanlı devletinin sarsıntı
lardan halı kalmamasını ken
dı hükumetinin siyasetine nafi 
gören ve bu yolda her i~" paı -
nı<lı,cYını sokan lğna tiyefin ( 3) 
\'erdiği i.ınıidler de <'ok tesır 
gostcriyoı du. 

Fa.kat Ha1k Abdulazizm ha
reketlerinden memnun olmadığı 
icin oğlunu ne kadar ileı i stiri.i
yor ise halk da hissen ond.ın o 
kadnr uzaklafj.lyordu. 

Zaten Yusuf lzzcddın efen
di de- kewlisini göt enler iizeı in
de bir sempati uyandırmazdı .. 
Onun kend sıııe itimadı, guru
ru fnzlu idi, Arabası içinde 
yiiksektcn bakruı nazaı !arla 
.,akit ve yalnız gcçeı ken soluk 
benzi, cılız vt1cudu ile hayal • 
perest ve a7..amcth biı 2danı te
sirini bırakırdı. 

Bu veraset me. elesi sozleı i 
hussate.n ML'>ll seyahatı dönii
siınde pek m ydruı almıfih. Fu
at paşa.mu evvelce kayocttigı 
tl'veccühü &Ulı<li y<"nıdeı ı;e zı-

< esiyli' clcl <"tmeı · ın h nu 
ıcra e>ylemcğı tuahh tı t•tlıgı 
soylr·nıyoı du. V ald • .'ullun 
Yusuf Izzeddiıı cfendinın ''efüıht 
olacağını C\ vcliı. ıntllıhem ola
ı ak bazı mahrcml"riue açını~. 
sonı a bu haberi te\ id yleınış
ti. Padi. ahın atzubİ.ı h İk ara-
suıda fia) i oluyordu. · .. 

Tiusvn clcİi:;İnin \'Cl'8ht t u~u
Jüniin -dcğı. ınesine taraftaı ol
m •• nna mukabil veliaht Muıad 
efondi taı .ıfıııı tutan 1ngıli~ 
elcisi böyle hu ta :t\'\'Uru Jııç 
ho görmii) ordu 

Padişahın gızli ni:ı eti hı K· 

kında ıısalel••r yaz lJ,·oı, lı ik 
intibaha da,· t ediliyordu. Babı
fılicc MJsır valiliğı hukukunun 
tagyhi misal tutularak A' -

(Sonu 2 ıncı sııyfııdıı) 

-Ha·rb--...., 
Vaziyeti 

yasiye. 

~2) De la Jonqulcrce: H. de ı'em· I (8) Halk ı1rıı.ın~ bu elcıye ( Sul-. 
pire ottomıı11. tan l?Jn:ıtycf) diyenler var ıdı. 

Franko Himmler'i 
kabul etti 

Himmler Madridde büyük ı 
tezahüratta karşılandı 

Mııdrid, 2tı (tı.:ı.) - D. N. B.: 
B. Scrı·uıw Suner. bugun B. Hımm. 

lcri kııbul tıtmi \e ·cııdı•ı ık uzun 
bır on. mede lnıluı mu hır. 

Bılalı. e E. Hırı rıle-. ~ ••\nd.ı l
an bil:;uk el< ~ı .ıldu.,.u he.ld<' P:ırd 

Sa.) mı nlfllnurla rı iş ~nda 

lstanbulda sayım ı 
nasll geçti? 

Londraya yapılan 
hava taaruzlarının . 

ıç yuzu 

YAZAN: 
Hikmet Jlga.z 

SABAHTA~ 

SABAHA 

sar:t) ın gıtını lıı. Yollar bııyı'nkl.ırl..,_ s t 13 5 6 d b • • B k 
~~:t~::~:::11 1'\c~;~~:.1.~· ,12.~~~~{ıı~~~ ayım am saat , a ıttı, a ır-

Ilır butuk :ıy N \el Loııdrn fie 
tngıltcreııın cenub ahillerinc bü
yıık hava tu:.rruz.l ı· b.ı!;ladığı za
man btı lı:ırclr.el i.slilı'lrun muk ddi
ın 1 ZölllH~dılmi'lti. lfo\ simm ıfor
leı.1c::a, Iııgıltcrcnin ha:l.ırlıgı, Man 
sahillcrinir tr.hkimi böyle bir lh
hmıııı :ıwhuğı halac hiıcumlııı· 

ylnC' dc.-ı.. m !'diyor. 1 ılfı:ıın te
chhuruı Ll Alnı ınl:ırı•ı lugiltE'\ c d~~=;~:.~~cs:~!:~~~~1~~l~~~~.ui1~~,;~:ı köy kazası süratte birincil ig~ i kazandı 

leı 1 k b.ıl et.n \ c J.enai IC' bir ı h5kimıvctiuı elde Alrnanya Rumen 
petrollarının hep
sini alsa bile taşı-

.ı. t ı;v u. ıı ı hu Bı. ,.orıı.ı • edl' B. ·------
Su ıer d, hı ı b lu u ~ tur. Dun sııb h .tt 7 d n ıtıb~rcn bu-

'Jglcden o re. Alı 1 n polı c ı tun Ttirh·:.,dc J9t0 unmmi niıCu 

~~cline Areı le bir b<•t do !ll u ıcr- ayımı ;\ pıln ı~iır. Snyun bütun 
tlb odılmı Uı. B. Hıııı•nlı•ı, ı,ıı,ıh ı·c mcınll'kettt: nlırı~n • ınukemmel 
p.ınyol pılı tu •uıı n ıd ı ·hı :lımı' 1cdbırlcr ne?tıccslndl! ınuHıff.ıldyetli 

, ı:. .ırct c;. lemi lıı. \'e .ırıznsıı hascmlnıı-tıı. 
Gt-m-nıl Prruworıuu 'erdi~i Turl=i:; m c kc u, 011 ı~nlnb. Iıı:; 

ııi>.anL'lr \ c "n d::ıtınık c ırı ol n lstunbu ldn 
O (o.. - D. N. ı .. : .._vım :şı buyuk biı ehl'.11miyct nr-
panya v Alman:. o • t ~ ediyordu. B.ı ııiba1 ı. s.ı:nm ıııi oı -

pan~. nı 1. ... helll'ri :. o1m cin go :ter- gıınlzc cdç,1 \ ılılyel ayııl' buro u 
dık.lerı lıt"ek· n ukiiı : >lar::ık. !!P-· d{in sabah aat 5 den C\'Yel '"' {esıııc 

ernl Fr. ıı l 1 mare rıl ı-:citc1 Al - b~~lamı:ı lıulı.ınuycrıdu. 

n rt11 el hilb c nnz.ıı ı Dr. rrwk'e dol:-1 Knzalnra vo ilen Wir ı.t:ı ı,'Orc .,. 
tor ~y'o. devlet na ırı lioklor Mei - yım snat 7 ı.fo b. ~:ı iğ bulun..ıyordu. 1 ncr'c 'e miifrt~r D. Bohle'yc, 'im- Ancak bir lcaç ınfiBtc a kozada, A-
P· rntorluk boyundın·ı.ık YC ok nişn- dnlnr ve Kadıkö;rtind~ ;,mm so"t 
nu nm bü)uk lınçını vermi~Ur. Bir 7.30 dn ba3}nnınlfi bulunuyordu. 1 

ok diğer 1t:Jyıı11 v~ ı".L'llan şa~iyet- Snynnm s;ıat '1 ele l:;;ı~mı.; olma· 
1erl:ıt:ı be ın u Yt~lif ni sınHı r ver.ilmi_... ma J'n:;'Incm :51;i>af ı •• n d 5 den C\ vel 
w. J ~ltr dah >irtdf .inııt:ıu t" in ed • 

<'ek rı k<'r, polı '<' Jııı d.ıı na te.,kila
• ı ) oll rD ıkı bır ;:ontıcıl :ıltına alını· 

bulunu) orrlu. Geni \ c ıcuhn uıcl -
dclercfo nadil'en geçen .ıyım mc -
1;1uıl. rındnu bnşk,ı kıın c ı;örülmü -
yora ı. Sabah ~ut 7 den iub. ren \"İ· 
l 'ıyet ıncı kez :ıyı hm o u hummalı 
b r f:ıJlıyetc ba~l 11'1" bulunuyordu. 
Bclcdı~e)C. \C vllay<tc b. 11 knznlar
J, ır t ı t tc i C'tınck u c c biıro 11 
telef n lırızırlamı tı Bunl ırm b:ışına 
birer iı tibat memuru ye le tinlmi~ti. 

iık tebllğ 

ınağa muktedir 
değildir 

Jro.. ı ı il"· Run .ın~ ;ıy el allı. 
~ Bu uı h::ıkıki ıı uı I' ı hc-

ı u • h , tmC'k kcıbıl degıl. 

Auc. k ılk ı Ruıncn pctı ollermı 

imh:ıy~ c .. lı ır, Hm. h.ıı bi w.siı i aglnm:ı b, ti ı ıı.ık, bun!. ı ı bµ k:ı-
111.alıp cog .. l<ın d;:ılfl:nl. ı hnllndc ltırının tcc..4\ ıizunc1cn konı.n." ol-

Snyımın baııl:ımasım mtlteakıb vi- dcğıl kullıınılm..ısı mu nkün <>n dusunıı go e ı •ro.c ııc h.ıdıır l•tll 

l~yct s:ıyım biıro :u bUtun kaz:ılar:ı şu buyül· kun cUc.rle \'C gıtlıkt;'C şıd- :ıttıgı goı'iılu.roı. Fak t bu .CJI' tı 

ilk tebliği bHdirml!iUr: dctlenmek uz.ere tıılbiJ, olunur. Ruınc·ı petı olleı.nııı t. m ı ını el< c 
Burası merkez s:ıyım bül'Osu. Hen H:ıfüukı Alm .. nlaı bö~lc b r eye ctnıe?k gıb' oldııı•ç kuılı uır ııctıC'c 

kıu:ının vilayet irti~ıt memuru: t bbu <>tmiyol"lar. 1 ·crıni) ecch.tır. Çünkli Ruır.cn pct-
1 - Jıfemurlnr gelip vazifelerini l [ Sorıu 2 nol ut.if•d,. l 1 ı ollcrının srnclık istıı. l • bir rl-

.{ Soıw 2 inci ıııurf:ıda) .l .~ ·---------Jı. vıı~cle gorc,.. O mil;-.on t•:ın.ı , .. 1111 

Tuna nahri ve 
Rumen petrolları 
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ilim ve ilim Si 

Kazım rtami Duru'nun Salih Murad 
Uzdilek'e verdiği mukabil cevab 

'-=====::;::===~--YAZ AN:-----.!=========--" 
Arkndoşım Salih Murad U7.dde~. v i Z f M il A Mı· O U ft U 

b<'lh ikı yıldan fazla bır zaııı:ıu ev- L::" 
Hl, (Cumhuriyet) de ynzdığıın bir "W•••••••m•~ ,. w 
ı ırnlemı bugün hatırlıyarak, (Ye-
n s b h) ın 25 eylCıl 194-0 tanhlı &ığyannı manı• bı,.. l.tn{ ol 

l k o-ı nda y-dZdıgı makalede cMevzua nınmedl bana. 
g ,..ulen CV\ el Kfız.ım Namı Du-
runun o yazısının bır kı noldııauı 

do unmmna ınusaad uıı rıea edece
•ım. K;izıın Namı Duı'U o y<tzı.sındn 
realı~t olmaktan zlyad hayale .-aı;.
mu, gorunııyordu. A7.ı. ,ırkad 'l .ıle-

1 • tandard olarak Pa· lcıvu .eçmi: 
'\:!' lıı7dc böyle bir ılımın yeL4me
ı• ııc> u1.uluyordu. Oı ın.u uzerin
clen ıkı sene kac:Uır bıı mUdd t cç
m ol n PDvlm., fiz.)oluJıdc bab ba.-

• çmış ohın buyuk ~lımlerdeıı bi
rıdır. Bu Rus fıliminı ingılızlec ar
\ ın N<.'v ton ve Pa torlc biı .ıy;ırda 

gtı uyorkır. lllm bal.ımıud n •ene; 
:ıddedilcbılccel· memleketımızde bu 
tıpte bır filim beklen ek. hcpımızuı 

nnı 1;c anul runıı:oı. r gıneıı. bır 

n da hayal olu dedıkt n nra. 
Ilı ıle ceınıyd \C .ılım ıle muhıt 

R • ır.d:ıl.j miınaseh€'ll rı ve buvuk 
Alır l yetıştirmek ıçın !hmıgelen 
aı tJ u-ı bıldıgım (arJ.ı tlıgun Kiız.ım 

N.ımınin bu ya:ı:ıyı n ıt olup du y;ız
dıgı a bala nm.., sözlcnnı 17-
lu) o • 

Se\ &ılı ar~ :d.:ı ımın bu yazı ıııı o
kuduktan sonra, kend mı 11 udnf a 
('tmck ıcın dcgil, coı;ru zanneltigını 
ml ta le nu teyıd etmek çın oıı.ı ~
\ .ıb 'ermek lstediı • C k t bund~n 

nr •ki yazısında ilmı ırıC ed<"Ce
ı yledigı için onu heklcmeyı uy
urı buldum. ~ e-ylOI tanhlı (Yerıi 

S b::ıh) da (Hmin tarifı ve nıenşci 
bıı lıgılc ikinci n a lesını ncşı etti. 

u sutuna ;yaklascın bu uzun y:ı-
7Jnın b.:ışlığilc meın:uu ıru.::.ınd.. ın

sıc.ı nlı bir ınUnasebel goremedı~ınıe 
ıı ldfün. Arkada~ı flmı şoyle tari{ 

Ni yor: c .. esas mün::ısına g re ılım, 
ın • n g yretınin herlı;ıngı bu ube

aıci bilgi takımıdır.> Bu Uırıf, 

dimin Lfıtm dıfü·rmdckı muk -
bıli ol n (Scietıce) uı esası l ıtınc('
d bililH•Lt man:ısma ~el.en (Scırc) 

fiıliııdcn çıkanlnuslır• dıyor. Bızdc

ki (ilim) ıse. rabc:lda doğrudan do; 
nıy .. bilmek mnruısuııı kullnnıl.ın 

kelımedir. Demek lügat mlin:ıları 
itibarıle liitince kelime ıle oırabca 

kelıme ar dıa hu;bır !.;ırk Y ktur • ı 
(Science) m modem manası ne ıs(!, 

(ilim) ınkı de oyte olrna klazııı g ... Iır. 

Aı kadaşımın tarıfın~ Jl"t' lllın, 

cınsan g yı·elının herh:ıngı bar u
beslne old m lünuıt t.ıkıııııdır de -
mek olmuyor mu" Iıı:;an gayrelı farz 
ed lın , buudtar !h'h.-ı md tccelh et
!!İn. Bu gayretle cldr edıl bilgılcr 

tııkınıt, beuce, ılım scıcncc degıl. 

, allımat conMİ nc.-e'dıı. Bet ıın bıl
dığune gore alim hirt;,ıkım bılgıler 
mecmuu ci' •ıldır Bıyolo11 ıliındır 1 
cunku hcıynta la:ılluk eden hidbcle
ri to11ıamı:;. tasmr clmı onlnı ı et •
re eden k.:ınunbn me_,d;ı~ çık r

mıslır. Ben bıyoloJıye füm im h ıy
Jı kıt.ab okunu.ış, bunl:ırd kı hutun 
m lüm:ıtı c.gn..'flfDIŞ, h:ızmetnu ol:ı

bılirım: fakat bir bıyoloJı .ılımı ol ı
mam. BıyoloJL<;l bbtlmeklı ım çin 
ogrendı,:;<ım b~loJı konunlannı do
yıınıık cdınerek. hıç olnııı1.sa yem 
bıyoloJık hır b dıse k~fetmeh onu 
idıııe cdC'ıı kanunu me,.ı'l;ııı~ çık r
malı)ım. Gerçek alını, cıııs;m Jl!ı.• -
retirun herh ngı ~ubesiııe ıu bılı.:ı 
takının. degıl, o t.akunlrır 111 a ıııd ki 
mumı e~tlen tcdkık cbnek, onlaı· -
d.m Y<'l1i hakıkaUa yaratmaktır. 

Demek kı S 1ih Murad arkadıı ııııla, 
bir kere, ılının lnnfınde bnıle emı -
yo. uz. Ben. d.ıi7.de nıalu :ıtlı ndaın 

yok dPnıedun· cihm ad m yok de
dim. M.ılun tını teknıl sah:ıd \ tat-

gıb cefrodını o.ımi. b•ke koyan d:ı filıııı 

r- ' Deli Şehzade Yus' f izzeddin 

1 

Öldürüldü 
İntihar mı 

mü,? 
etti • 1 

( Ba~ tarafı 1 inci ıo:.yfada) uğrayacak o.: h7.adcleri himaye 
rupa kabinelcıiyJe bu husu.'ida. ve müdaf La icın halkın kıyam 
müzakereye girişmek hazırlı- cdebileceı.,;,ni, hu teşebbüsün 
ğında. bulunulduğu işidıhyordu. haıici politikaya da tesir eyleye-

Şeyhislfım Refik efendı 1 ceğini anlattılar. 
Muharrem 1285 tarihind azl(.. .... 

1 
Abdüliızizin oesaret.ı kırıldı. 

dilince ortadn şu şa.yiala1· de- Mahmud Nedim Pasa.nın tıU· 
verana başlamıfitl: kutu bu tasavvura en büyük 

"Ali ve Fuad paşalar :1eraset 1 darbeyi vurdu. 
kaidesinde tagyirin r;criata uy-1 Ziya Paşa, .Ali ve Fuad paşa
gun olduğuna dair Refik Efen-

1 
lara muhalefet voJunda bu vera

diden bir fetva istediler. set mesclesiru i;;cc eleyip sık clo-
Maliye nazın Şirvanlı Mclı- kur, bu mest.."C hakkında onun iki 

med Rüştü Paşa da söze kan- mektbu intişar elmiştir. Sonun
şarak bu talebi tcrvice yaraya-ı cusunda işi şöyle tasvir c liyor: 
cak şer'i nakiller bulun·ıbilcce- "Sultan Aziz Mısıra gidince 
ğini söyledi; hatta bu nakiller- akabinde veraset tebdili lii.kır
den bazılarını da irad eyledi . dısı yapıldı. Habbeyi türlU ttirlü 
Fakat Refik efendi razı olmadı. manalarla kubbe etmek lstan
Bunun üzerine azledildi. ) bul halkının id tidir. Bu kilii-

Şeyhislamdan fetva almamı- kal i.izerine de yakı tırar ak 
yacağı anlaşılınca Abdülfızizin · garib ve acıp hi.şiyeJer \ eı diler. 
veliahd Murad efendiye mü - Kimisi dedi ki: Fuad Pasa 
racaatla vcliahdlık hakkından sadareti (ille sadaretinı) elden 
vazgeçmesini rica ettihri, fakat kacırıııca bu yaranın acısı için
redde uğradığı ve payıtahta den cıkmadı. Kaybett4:rini Mı-
40000 Moskof askeri CPlbederck 

1 
sır scyahatind tPlafiyc çaba

maks:ıdını cebren yaptıracağı !adı. 
duyuldu. (4) lstifanamesuıd - kı gogun 

Efkarda galeyan arttı. dıreklcrini almlŞ ve d vletin et-
ı Tihayet bazı nıütemen mah- rafını saran tclılikelcı-:i akıllara 

remlcri Abdülfı.zize müesses fütur vcıc~ck bir sekildc ta,vir 
bh· kanunun tagyirine teşebbii'> etmişti! - bahsettiği halleri u
uyamıyacağmı, hakları ziyaa mıttu. Fevkalade bir hizmet ar-

ı 
ziyle padışahın t veccuhiinü 

(4) Vak'ai Sultan Abdulbız. iade~yJemeği düşündi.ı. vera.;ı>t 

r 
sa·bah 1 'Yeni 

ABON'E BEDEL! 
TOrklye Ecnebi 

SENELiK 1400 Krı. 2700 Krt-

6 AVLIK 760 ll 1450 • 
8 AVLIK 4-00 lt BOO • 
1 AYLIK 150 • 800 • -----

21 llktqrln 1940 P;;;:urtul 
19 Ramazan 1359 

8 Blrinclteırin 1856 
GOn 295 Ay io. yıl 940 - Hızır 169 

Guneı Öğle ikindi 
12.56 6.38 9.37 Ez.ınf 

G.18 12.59 H.;ıO Vasatı 

Akıam Yataı lmaak 
12.0 1.31 11.17 Ezanr 
17.21 18.53 4.39 .. va.:atı 

meselesini ortaya koydu; ıc·rası
Q.J taahhüd etti. 
Halkın cfkinnı, enznı mı bu 

yolda tcbeddüllere alıştırma.ga 
mukaddeme olmak, Mısıı· \ 'ali
si İsmail Paşanıu gösterdiği 
nıuhalescte yüksek bir <!<!mile ile 
mukabele etmcl· için ilk CV\'Cl 

Mısırdn vcrascUn e\•ladc inhisa
n maddcsindt.."'tl b:udanması re
)inde bulundu. 

Meselenin esası böylece ka
rarlaştınldı. Ancak buna Ali 
paşanın da rey ~e mU\·afakn. -
tinin inzimam cylmıesi mühim 
idi. Ona da padışah taraf mdan 
bir çok tal lifler, Miaır 'alisi 
ta.rafından · defalarea kapı yol
daşça. nakti muavenetler yapıl -
dı; nihayet o "vahşi ahuya,, da-

• hi bu fikirle ülfet hcı.sıl oldu. 
(Arkası \'lU') 

nısyen veya pralısycn derler Nasıl 

kı blr Uıbib, lıb fakiıllesmcle o.,<ren
dıgı sonradau şahsi tctcbbuilc artltr
dı~ 1 ıbbi maliımnl ve tccriil>esıle 
hastulıınnı P«' glizel tt"davı c:debı

llr; fakat bir tıb nlımi ul ~z.. ttb 
ılmu olabilmek için ihtis<ı ettiği I 
tılı şuı>esind yeru bir teşhis ve t.e-1 
davı uıı7.l bul.3bilccek ve bunun üze-! 
rin~ orıjin;ıl bit travuy ~ed~kl 
vazıycte geçmiş bulunnıahdır. 

Bızde böyle tıb fılimleri. öğuncrek 1 
soylıyebılırim , .. ardır. Bir cı beııl 
de, lih llıfur.11f da arbd:ış bulun -
runk • erefiıü haiz.iz. Meseill hır fi~-ı 
yoloJı lilımimU vıırdır ki ~ v f bile' 
nun lıakkutd:a urkiyenın Puvlofu-. 

dcınjfti Bu aziz {izyoloJistinuz. ışe 

kume gibı bir yerde pek b l bir 
IHl.ıor.ıluvar um1akla ~.. • O, 
hiçbır vakit Pavlofun tdugu 1 
ynrdımlnrd: binde binni bil '' e-

mt'mışltr I 
Bununla beraber ilin :ıdamı baş-

ka hm b r. Bizde ıliın mı 

yk egıldit'' az bile değildir ve bu 
ılım danı n ı\limın yetii'Jlesıne eni 
mılsaıd o bır muhat teşkil eder-, 
leı Fakat onlar, ıhtiıiaS eWklerı ilım 
ubesind ue kadar bılgili olurl rs:a 

olsunlar, mütebahhtı', cnıdll !}'ıltr-
1 r, hoı degil Auz Salih 'Murad 
ark ıdc&Şım da ~arlıgıle ugw egınıa 

çok tıymeUı bir erudıtUr 
mılletler rast bir kıymetı 
rıJmııl trnvaylı.oile bi.ıtuu dürıya fı

lınılcn Uikiıılıınır. Halbuki hıç bir 
muteb:ıhhiı , milletler orası bır luy
met sayılmaz; çıunku o, m ol-
du •u ılim ıne yeni hır 
\' e cd eınl!fniştfr. 

Salıh Muraıi arkada ırn, hır re
te nınk:ıtcsiııde elbette fikırlermı 

volganJC etmek mecburıyetiııdedır. 

Uımdcn bahsedebilir, fükal bır ılım
de nıutclıassı olııııın degıl, her :CY<! 

alAka costcrco bir ok kanu okuyupl 
anlıyacııgı ı;ekildc bahscdcbilır. Bun
dan dolayıdır ki lmı t.anf etmek ıs
terken bile. ırtoklanmızıı tedcıı

beri ı ıy d cdındıkleri mutnl .. aya 
kapılarak, nıılümatı lan( c:tm • 
me< bur oluvor. 

Bizd<.' alını yctişıncznıi veya yetı~
memi.;i mıdu' Mcseı:ı sosyoloJidc b 'il 

b r Turk "lımi tanıyorum Zıya Gök
alp. Ona DUrldıaynıci deri r \'C nn
'1 ıı ldıklannı mıl.lclti .cb bu d 
bu uııurlaı. Halbuki Zıyt; ~ Iı> 

Duı kl\{lyın S)'QloJısini :r.ıt.ıu tı,ız-

. metmckl onun bullqlaruu Turk 
~ı ıyetin tatbik eylemekle kalma
mı , tefahhu I:ırıııda Turk ıçtir•ı .ı 

vı danın uygun mctodlaı dlhı keş -
fetınıştı. Onun (te3ruf vt- ten ku") 
usulu dürltlı:ıym sosyoloJı .. ıne ek -
lenmek l.:zun gelen b metoddur, 
1ak:ıt ondan sonraki sosyoloğlanmız. 
sosyol •Jı <ılımı. tatbikçısı bile dı>gll 
mık lı oh uştur Zıya Gök:ılpı ıyn 

hır li~ yeti olarak tohlıl y ııı:ı'1 
rruı ın 411.-ı rd tr. 

Bır ::ı.ııtnı1>0l0Jı muleb ıhır ııe, 

bıl'un :uıtropolo)ik malfun tı .·eı-e -
bıl r, akat n1e el.ı Aux.ologı.e dedı~.

leri bu şubenin hadıse ve k unl -
rı ı çıkaran !ılım sayılır. 

Bızdc fıltm yctişcmcm(";utın cb bı,, 
fçlımai muhıüıı ı.usuru d •ıldır. 'l'urk 
içtı.n ı muhıl , elbette pa" lofe \ ud 
vcrt'ı c r!ı :lusy .. ıııııın muhıtın eu 
nş ,.ı coruleo e-L. Pavlo!, gaıudcn gc-

leı ·cr.;ek ilım C<'r<'.}anmı yuruten hır 
:;ıı "'tun h .. lkalıınndan bındır. Bızde 
·ı ı yetı n emcsiniu cbcb:, boy e 
bıı ıt.:;ilc}c \'llcud 'crilmcmeu, lm a 
tatblkı cihelı dahi :tazım gelen oıg-1 

h •t n .!U:;lenlcmcmesıdiı' . .Bcuiaı ı

k.)) ctmı Turk ictımat nıuh~ıuıden 
d •ıl gerçek ılmc kıymet \ermeınc
lt•rden dı. illi .İ't1urııduı benı y -

le krıpılruakb .ın.-ılül g°"'tern1esı 
mııı içtınıai nıuhıUc ıkl hır Uknsı 

hulwıdu •unu uınnetınclerındendır. 

ş,, Hmdistaıun nobel mukfılatını ı.ı.laıı 
f'tlık alu ınmon luıngı muhııııı 

m ıl uh:dur, Hınd sosycles Turk 
• o vet · ıden daha mı mutccnııis,1 
d h.:ı nu mfilcrakkidır'? Bizde.. lımı 

b•r yamı bırnk1tlıı • 'l'agore gıbı b r 1 
şai tJ ~t't14• 1e · inle, mulutuı ·a
h~ ıat deı;ıl, muhitiııı gurmıyecek. 

k 1ar • ı içlerine çekılnıeu n plr
Jıl: rnezıv<.-U s:ıyılmıı.sıdır. 

Khım Nimi DURU 

l'F..NI SABAH 

• 
e ~~ J filim öşe~ 

..... ..-ı=ıo:ııı:.tc_,.=-.,..---- ' 

il Pırıf. Sa;·M~;~d Uzdilt -'S 
nasıl ge 

Taksiler az 
otobüsler de 

hurda Kopernik. 
nazariyesı 

{B.lı t.:ır fı 1 inci sayfada) ı 
tamamen almışlar mıdır? 

2 - Saat IQ\.-cb 1 c b.., laıuuı lır' 
3 -- Gclmi7cn ınC'murl. ı 

7erlerine yedekler ıbn c 
midır" 

Kazalar :r. sonr ı dcrh;ıl bu teb-
liğe müsbet a..-nplar vennişler ve 
bütun knzainrd:.ı sayım i ınin mun - J 
tıızaınan b:ışl !Inı bıldırmışlc .. dir. 

Valinin teftişleri 
Evvelce kılr.ı~lıı ılın ;ıeklc ıı -

uıran şchriminn ı Uınhul \ e Beyoglu 

..muıtakalarıııd:.ı hi)"ll u teı:ti inı bız-ı 
znt Vnlı ve Beleday<.' Rcı ı Doktoı· 

Ultfi Kırdar dcruhcle etıni h. V,ılt 

ve Bclcdıye Rci:;ı s Lah SJat 7 den 
itibaren -0tornobiU rl c\·vem Beyoglu 
1.e sonra :ts l mıntaka ınd tef
tişler yapmcy ve teftı ler neticesinde 
.sayın\ fanlı_yet n'Jt"mal şekı'l.dc ce-
reyttn ettigıru t etm tır. Butun 
bu mmtakala aynca \'llayet s:ı -
yun burosu he.reli ıdare51 a:ı:ı ı da 
teftişler ynpnıışbrdır 

Kadıköy, üsk .:u ;; c An3dolu ci
hctıni de te(tiş t-tmck \ azifesı V lı 

rnu::ı\'ini Hu K:ı btınnn tevdı o
lunmuştu. Hudai K rataban e\ \<?iki 
geceyi Kadı Jund g~ırmış \'C 

sabahın erken lk-rmdnn itıb ren 1 
teftişlere haş~. 

Garlardaki vaziyet 
tı ıı ı mucibi~ 

yımm bitm~ıt:I evvel Sirkecı \ 
Hayd:ırpa gartJnnJ elen tren -
lerden ı;ıı· m y ık:ul.lr ~vı nın ıelı-ı 
celendi dnı ı.ltu eden topl:ır paUa -
yıncaya kad r g:.trl.ırd.. be detHmış-

1 lerdır. Dün gJ rQ s:ıııt 9 d:ı 
Avrupn ekspre.ı1 ve .:ı t 10.30 d:ı du 1 
Konvans.iy ncl n \'e i(ınden çı
knıı yolcular mlıor :ılonuncı ::ılıııa

rak yam dcrterlt'rine ku~dolurunuş
J:ırdır. Buıılonrt ~ mcb Yunanıstan t 
Yugosla\•yoı. tbly .. \l?'idr eencl>l 
memleketlerden cet 'il bır Çt.ık yolcu
laı· \ardı. Bu ıl•b;ırl Ttırkçe bılmı -
yenlerin sayımbn oı ad husu i ol.ı- 1 

rak bekletilen ll!l'C\.l•n nlar laı arın -1 
dım y:ıphnlmUjlır 

tır: 

Dahiliye Vekilinin 
izahatı 

e- Her 
'U gıbı bız 

ıôay1m11.ı \C 

ijğrcıı"1ek ınawd ı 

Btzı se\indil'(.'('..ek ı 

mızı ümid edıyoru 

limanda sayım 
l:.im:ınd t<ly 

yım 

Londraya yapılan 
hava taa:ruzlarının . .. .. 

ıç yuzu 
(Baf tarafı 1 incide) 

Muayyen cdd_ tnyyııre ile Lon-
dr ı .. ehrını e .u·ıdul, hedef a~ııd 
ctmcksiz.ın, bib { 1 bon bardım ın 
ediyorlar. Buu mu abelcı bılmı il 

na bnsarak yu'e 
mC'kten başlt.ı btr 
ima gclinnıyo . 

ddetı 

Bununl ber.ı askerlıl .. te 1cdl> ,. 

dırıleıı ~ Tıc:ıf('l Li esi tıılcl>esı 
1.Slıhd:ım olunmuştur. T:ıl,.bed<'n ln
ım lnsım nyı. ıhn grupl.11 sab·ıhdau 

ıtıb:ırcu lnruıııd buluna?' her gC'mı, 
şıJep ,.elkenlı ve mnvn tyı bırcr b rer 
dol:ı rak t:ıyf.a \ <.' yoku lan sayını 
deft<.'rlerııı<' knydetmışlcrdır. I .ım:ın- 1 

cillkı ayım fııalivetı de <'ok mun -1 
tnz ın H! ıırııth cerey:ııı etmiştır. 1 
Sayımı ilk biten kaza 

Saat t;'.ll1 11 5 d Bal.niı.öy kaza-ı 
sı b:ıglı oldugu \ ıl:ıyet u-tıbat !"'e
mumn.ı \ ılüyet t rafınd n 1 endisinc 
tcblıg olurwn ~rohi~• • oylıyerek 
kend k.ı.ı dahilınd ~ytmUl bıt

tigiııı hıldırını~tır. Ru ıtibarla sııyım 
ela k:ıza ıt.ılJ:ırıie biı·ıncılı.;t Bakırkoy 

kazanmı.şt r. 
B !.ırkoy t 'l 15 d kikn eriden 

lun:ın t k eunı~ \'C lımon ıdıı ·esı 

11.40 de vımı bitırdıgın1 \'lL.iyete 
teblı • etm4-tıc. 

Buod n . nr kıs.ı ta ıl:.ılarla ka
zal:ır s;ıyım n t.'m:ı 'landıgını b:ldır
megt'! b:ışl.ımı"'l.u dıı. .. at 12.25 de 

--0-

~oiörJ~r cemiyeti 
reisinin sözleri 

l<>lanbulda. benzın satışı 
normal sekilde d vrun etmekte
dir. Yulı\ız dört benzin kum
panyası ~ir iciodeki şubele
rınden bazılarını kapamışlardır. 
Fakat nıe\•cud -şubeler ihtiyacı 
teının edecek uisbettc<lir. Fakat 
sclmnıizde mevcud arabaların 
ıhtıyaca kfıfi gelmediği ileri 
sürülmektedir. Bu hususda iza
hat veı·en şoförler Cemiyeti 
rei~ı demiştir ki: 1 
"- lı:~tanbulda calışao tnksi- 1 Jerin mıktan ihtıyacı kar§.lla - , 

yacak mıkturdan Hr.dır. Oto
büslere gelince esasen hcp;ıi hur 
dadır. Bunlar sıkı bir nıuaye- I 
neye t:tbi tutularak çok köttı 
olanlar seferden cıkurılmalı -
dıı. Göı tineıı v tziyete nazaran 
6 ay kndaı bütün otobüsleri 
catıstırnuık im kanı olmıyacak -

lliınde inkılıib Arislorıuıı b-::ısnt• 
k-altp tedrisııtıruı karşı ,,,ymıln btıf"' 
lor. Arislonun t:aınala ıd - 0

:: 

po seııtrik (ınsaıu kiıırıal ıneık 
sıı;aıı• ne getiren) nazarıy~oe ltcın.i 1 ~ gu• 

lı Aris'lnrh .un Hclyo ııtrlk ~ 
neı>i merkeze gctircıı) ıı.."I7.arı1 

131.ıı• 
model ittih:u-: cdeu Kop<'l1lik 1 lı-' 
riye ı çıktı. Bu mıuırıvey • öre nı~ 
\eri etralırıd.ı donen Arz gune:1 ... 

K perııı .. 
r:ı!ında de\ redıyor G.rçı 

1
_ 

fikiı lenni duny .. y .. t.ık nn hu 1 uı dl 
da c~y kll\'\ ellı t bıyt' ;ıh n ~
ıse de kaınat hakkıncl ıkı bu uı ~ 
riye,,ı oluMuııe k. d r 111.> redrlı• 
mışti. olum dllşcgiııın y ı tıı:• ılldııı1" , 1 # 

d,ın çıkan bu ~r ("\ \·elcc ııeşrı: 
b< .. ~ 

sc ıdı brlkı ınuelhfını ıhı ı.ıı 
11 

la~uıd.:ın bıri kılard Bu "' ıye•~
m,ıJ iycl.l \ c ya ılış tarz rıd;ı .ı ~ıcı 
lik bu c eri butun goırb ık ı ı ıd ~ 
fılimlc ı rl Unceve sevkcttı B rÇ(I" • rıı 

n uşahed lcrdm sonr.. mı rıY 
1

# 

koy, 12.55 de Eyup, 13 de Adalaı \ e _.tJiiıiıiııi.,. .. ____________ 11!! 

köy, 12 00 de Eyup, 13 de Adalar ~ f.' 
Bey lu, 13.10 d B••vko., 13.35 d 
S;ırıycr, 13...'i-O de Fatıh 13.55 d" Be
şıkt.a 13.5 da Eıninonu knuıla ı sa
yıımn tamamlandıgın. \ ıı. yete bil
dirmışleı:dır 13 3G d ı on 

dogrulunu knbul edildı. Cert bU 1 

zaı ıyeyi ortnyıı koymak çın K ~; 
nık uzun 7.anı.uı ve ç..>k uşuı:cc ııd• 
et.mi e de esenn ne.,.. sıı-..ıları 

k:ız.-ıd.ı d~ 

lanm:ıııı uzenr 
kulelenne ('\\el c :u rla lıı 1 n 
p:ırolJlar bıldı~erek lı. v k çekıl -
ınC'Sı · tenır ııı. Ve bayr.ıgın çekil
mesmı muteakıb chnn uhtelif mm 

l toılIJ end:ıht c-
yıı• 1 elmd •ını n.ııı 

eunı IC'rdır. 

Halkm sokakl<'ra 
tehacUmU 

Vali va belediye 
reisinin beyanatı 

Sayım esnasmda 
doğanlar ve ölenler 

1 
S.ıyıı d. bır ı;ok doı;um· 

h el rı l l• lur. Bu ıııaı etere e-
d ı:totlar derh ı1 vo. ı.ycd 

,,.. • \e 
bu naz.ıriyenııı sıhh itı tecnıbt? 
tnh kkuk efmemı ~ı C. 

Hel.> o entrılr n;:ızarıyesıııırı ı.~ 
ugı. unda yrıı>ılan bir t trnn f.ı tı t& 
ilmi tcfckkurun ılet lemesın .. tıı 111 

.. 

etmiştir M..,...lü Ko ...... ·nık'iıı oluınU ....... ~. ...... ıc·-

nrı t.'.ıktb eden bfr •• ~ıı· rfınd::ı Çocuı< v;ıp r;ık 1uıu um uza yeni 1 · ili et' 
ılavrlt ı; yaııı.ı 1 '\ ıtı.ınd.ı l..ırım14 un- pcnıik fıkirlerile teııbih dıhn ~ıı 

lan lki ndı.ım hu n,17.:ırıyenın ~1 
_ 

oldugu e-m:ıvi mıb nıkle pek \"il 

l"ındaıı a11ik,ıd r ttlnuy ın ılı t ~ 
ler mf"yd. na ~·tkal'dılar Bun! rd~ 

kız bin tngıll re kr•ılıçeaı Elı:ta~ t 
hekımı olan Siı· Wıllı:.nn EJılbe'~ 

Demir kurelerin ımknı.ıtı ha " 
pııı 

uzeıinde bırçok senel..•r etu Y ol' 
ol,ın Eıtlbe l hu t:urdeno1 tı '1-
du~u cczb kuvvcUertrım K per•~ 
ııazarıyesuıın ortay.. k Ji nıu oı&wıf" 
kU\'\ ellere beıızcyıp benzenıed~ 

H ntın arada araştırın tır. ym .sur Ue M :ıgde wt" 
belcdı.)e ı·etsi ol.:ın Otto '°'ı O !il 
richc'ın hm a l.ıooalt.lıı tulun b~ 
,yapmış oldu~ıı m hur tecrıı rt' 
hova h:ıkkındakı bılgınııı ('ol: tı • ..ı 
m:ısma cbcb olırıu;:luı Bu 

·ı~ 

yapını cıldugu rn· ele ·tr tatik fi" 
ı .. me ıle rlektrır,i l-:17.tb~ın lC:::;. 
nık ııawııy c..inln d ~rul14.iuııu ~ 
ta y.ırdım cdıp edem<.'dıgını ıır 

bu tardı. 

,cnç buyan 

ifa ckı 1 , l ıh:ıne ınde 
bır ele dıı ık t ıııt'a!;ı 

olup lllll t ·! r .. cmllerde 

SABAHTAN SABAHA 

Tuna nehri ve 
Rumen petrolları 

( Ba.11 tarafı ı ıno::ı ıayf;ııO~ 
k.ı ıı emle etlcıe oJlılm ıkt ı ıı ıı' 

da ntı. f'Jl J)<'lrolumm yuzd~ 56 d ( 
!e,şkıl ede . Buın('lılCL· d bır t ılt 
• Uılilk cdeı 1 r. 

A~ı·ıc.ı \'cn~ucll nın 3'' 
tono.ııı ı : petrvt rık ı 

edılnıı tır kı Ruın!l ıy..ı 

hıyı b<- .ılt.ı milyon 
gclm .. tcrfıı. 

-- Ya m a n b i r h ı r s ı z! 
Aln ny, pctrolu y ko nı J 

sun 'ı • siıı ette scucde ikı uç ırı~~ ---•lllt , J.on oltıı ak, yalıud Rumaıı.) ;ı. ef' 
Rusyadau teınııı edebılıyor. lltl 1, 

haı lıdcn ev\•el, mC1t.örlu 7.1rtı:ıl \ 11 

Soymadık aparltman bn~akmıyan Musa 
''Ben nları pazardan aldım,, diyor. 

ıll tıııl t.tnyol'du. A•·k. ıııd:ı ince 
bır gömlegın il tuııdc •:oınlck l:a
daı· iıı c b r ... k<'l bulun n b ı sur;lu: 

- D ırl<> Pn hı. ız d 
clı Y:ı bu Ş k:tekı .p.ı tı 

:ıl. kim ç lJı, 

ba • ı u ı 11 c y.ısı \'C c 1 J ırl:ın? 

- 0•1d ıı d kıbcrim yok Rciı.: 
be,>!. n-.ı l ilQ.llnl l.ıe:ı. 11. yuzlc<;tir
mlc . B u tan.ım .. dı. S\lnr. claıı 
•Bcll.ı bu ul: cicdi. D. tın "nrn da 
4Buduı' d<.;·e beni suçlu <;ıkııı ltı. 

.L.. O da ahi ... Y, Tcpcb ındaki 
rp::ıı lınan l,::ıpıcısımn çu lCJ ırlurı?. 

-- E\ el.. i.o;te bunlar beııdc bu
lundu. ne de bulundu mruna rcis 
bey' B n ç .. Im:ıdm ki onları. Salı 

pa aı l 1d.:ın par.ı.mh.ı .atın aldım. 

- Y cıı!l,er ap rlra nd.m kı:ıybo
laıı b.ı l • ..ıclı 1 m.:ınto,,ıı ılc kadın çn
ı ı;ı laı· na ne dersin •• 

Oııl.ııı da Sıılı paz .. ıından ~
lın ldırı ıci<> bey! Hem h<.'p"ine üç 
hu ·uk lır;ı "crdun. 

- Kıı den ııldııı _ 
- B 1 n lll ki. B ı gı• giıı dclliıl-

daıı ılclım • 

.ı . n h:ıkım I'..c id tebc u
luzum gür 11cdcn 

talarmı o lwle koym~tur ki o ~rı b ı 
haı içlen ene<le beş mılyon l ' 11

0 
cc1 yc.•d ı. Bugün Almanv::ıyıı 1 r ;ılı 
pctıoh.ııucn ne vcrcbıtd ~mi 1 

1
;;e 

c.tmck 11 • ı.ı\ı:Cıı""tlur. Ruın. l. ı; 

cicdıg • • gıbi 'runa yohmd 11 ,, 

. ene le 1 'lft0.000 \un g<'cir ·bilı) 
Bunu lı ·i.ı tliı· uuçuı: ır.ı )'<>~ 1 

mnl~ ı ... b'J .olur. 'F\ıkat o d 
bn-; ::ıllı ay mr Çunku Tı.ıtt 
Uk bu~ıınlcıd<· d ııım kuz.:- cd ı 

Behçet SAi"~ 

Sadakai 
En iyi 

K. 

Bugdaydan: 23 
Arpad ın : 40 

iyi 
f(. 

H fıklı Musa y ... 111.111 bili.ıh cd1.-
her 5eye teke ıiu ı eder. H, lkın tı- ı - E. 
ur uz bır heye.: n hıpılar. k J .o - ı Lk: ı i tc\ ~ı <.-<l ;ı; o um. foronıını sor-
dr yı bırdcnbıre uhlı.) c etmek aı _ - Val!<Lhi, t.ıllahi.. na ıussuz.uın ,u Jıfıkiı 11<! anlat • ı tı.k 
zu ;.ına ı . .ırş. log ız ordu uuun ı, z.ıj lıeniın lıalıuiııı yo ., dı~e o ·l ıruıı.;a ' \'c om.ı te\l.ıf muzcl.l eresi ke- tc b•ılunın:ıl:ııı luzıımu 
emniyet t ırl ri aldı ınd;ı , da lı.ı tadı. .w.~ \ e S.ılıp:.z..u ı ulı ı l te\ kı!lıa~ yetle ıl "n ollcıur. s~ 
up e cdılcm 1 Y:ı P..ıııg .. Uıdul.i np. rtmruıd neye yoU ınclı. bunbııl M ftı• 

.. F. uıgerıer 
~IKMET ILGAZ '- ..... _. ... .., ....... , ......... _... .... _. ... .-.-.~---.._.__.,._._._,.1 L,..., ... ._ ............ .-.-.... --
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H ... tıra defterini açar ac
mc1z ilk gözüme ilişen ı:ıny, belki 
d bm!PrC" defa enin isminın 
vazılı olması oldu. Bu merakımı 
büsbıilıin tahrik etlı .• iyah bez 
icaplı 'llcft..:rın sahif Pleri:ıi ce\·ır -
diın. Her niufcsın1 mutlaka 
scnd<'n bah eden birkar: satır 
'ardı. O. melc'lnkolık biı genç -
ti. B lki hatırlarsın. Hi'ımidin 
Makberini ezbere bilirdi. 

- Üçünci.i sevgilım kinıdi? 
- Haluktu. Ve 'Zannedersem 

~en en fazla onu kı:ndinc sem
patik bulurdun. Halttk belki 
lıırnz buoal ı. az zeki, ia ·at cok 
val.ısıklı bir çocuktu. Onun ·u- 1 

na knrş. 1Jcslec1iği duyguda hiç 
bu· dc-nnlik yoktu. Pek :-mele ve 
basıt bir lH~vcsten ibaretti. ı::a
n b'lZı aRk mektuıılaıı yazar 
ve senden de cevnblar aldığuıı 
iddia <·~l ıdi. Ben. onun snna 
vv .. 1111 oldugu ıw~tuplardan bir 
iı.-ısmı gôı dlim. Ji'akat .,enin 
f;Öııderdiklel'ini glirmedim. Ha
luk , <le bit defasında &enin içın 
Seda lla az oha lrnvgtl edec ·k-

tı. Aı·.ıya ben girert>k mani ol-1 
mu!;tum. 

Mlizcyycn garih bir h~tlcti 
ruhivc içimle bulunuyordu. On 
son C\" cJki hayatuıın bu bil
ın ·dıl'Yi mcnı.hJı v • ına. um s f
halarını Ögre"mE k, nda tiirlii 
turlu hiRlcı· uvnn lırmıHtJ. Göz
let dalgınlaşniıs, başı ,., onrn
zuıı.ı kaynuştı. Bülend onu 
bır nıiiddct sessizce seyı etti . , 
."'~nra d vnm ı'tlİ: 

Dördüncü se\·gilin Cevdet
ti. Hutırladm deg-il mi? Bızim 
Cev l t ... Şu spora fazl.l düşkün 
ve ıni.ikemmel \ ül ;> l oynnya
<':ıl. <·o uk. Fakat<• CE.ur 'l! ya
man beı delilmnlı idı. '\ ,k mcf
humumı tcfsh h ı~ u.:)und, biz-ı 
elen qok fazla ıcalisttı O, .ına 
kar ıı beslediJi dll\ gul rı nçık 
• eık söylemekten, hususi) et -
lcı inı, giizelliklcrini 1 eı kesin 
yanında saymaktan çekinmez -
dı. Mekteblcı arasındn yapılan 
bazı mühim maçlardn seyircileı• 
rasııu.h Gen d bulıınduğuıı 

,i.ln bizim u·!cım mutlaka alib 

-37- 1 
gelirdi. ZatE"n ateş gibı ol. n 
Cevdet hüsbütih1 coşar, en ti
mi isiz vaziyetlerde topu kuı·
tarır ve karşı tarafa alanlı. İşte 
sana arkadaşlarımın bütün sır
larını sövledim. 

Müzey)•cn ufak bir tcı eddüd 
anı gccirdi: 

- Yalnız dort sevgilımdeıı 
bahsettin. Besıinci aşıkımın da 
kim oldugunu bılmck isterim. 

- Beşinci asıkın mı? Onu 
öğrenmesen daha i~ i eder in . 

Nigin canım? Nasıl olsa 
bir daha <lönenu•ycccğimiz ma
ziden bahsetmiyor muvuz ?. 
Onun icin bunu bana öı;lcmeu 
de hiç bıı nıah•uı yoktu;, , 

- Farzct ki Hilmi )nlıud Or
handı.. Onun ısmini öyl mc:k 
istemiyorum. İçinde bu kadar
cık olsun bir merak kalsın!. 

- Hilmi olmasuuı imkan vok. 
O lı:arısıyle sevişerek c\·lendi . 
Oı lıfürn gelince buna da. ihtimal 
vermiyorum. Bana son evgili-

ooseve tin 
Cumhurreistiği 
'a 'i yıl yor 

zı 

söy-

eksıııiz!. 

b.-.. inci sev-

h-

~--

a an ten 
üf us 1 

(BaJ tarafı 1 inci s:yfada) 

al "\n ılk. n<'ti ı, 11 ı ,u et crıı:e

:un'n bc'ca ye hududl;u·ı dahılindeki 

İtalyan1ar da Bahr.eyn 
adalar-ına bomba 

atıtı 1 ar 

Ko Şa o • 
1 

sivctlerimiz arasınd, hi bir a
lfrka yoktur. Onlar bamb ,,ka 
insanlardı. Onlnnn at smd \ c
Jev mütekabil olaı ak bir . j' de 
gccmiR ol a bunln1 ın hu 'in icin 
hıcbiı· ehemmiyeti olama?.. 

- Demek mazıden bu kadar 
a,yn ,mız ? 

- Tabii değil mi yn? O za
ın:ı.ndaııbeıi neler oldu? Yeni 
yeni muhıtlerc giı dik; ~eni ye
nı insn nlnr tamc1ıl.: yem yem 
arkada lnr }>e}dn C>ttık. Bun -
1a1 lu nram11..cıa hiı < ı a ı. tatlı 
hıl lLc;el ı gecti. 111. mı maziden 
zivade i tikbalin, y niliJin mn
lt değil midir? 

- .Ben bu fıkı ınız istıı ak et
miyorum. Bc.n k<'ndi nefsim için 
m ızıy~ i<>likbalden 1 h.ı zi
vadc b glıyım. Bu he h ıldc 
h:ı ~ atınnn E'll m<>Sud f:'l ı iıun 
ınekteb ,'jıralarındn ı., mi ol
ması yiiziindC>ndır. Halbuki sen 
bo\•le d<>~ılsin ! Y <>ni evlendin~ •. \ 

(Arlmı l '\ar) 

Kudusfr 'un·a tf•lılikesi İsard.i 
Kudüs, 2 (a.a.) Dün gece 

Ktıdiısle ilk defn olarak hava 
tehlikesine J ... urru nw m i reb 
\'Ctilmir;tir. Alarm yanm st\•tl 
sürmfü~tiir. 

--•ıı«--

İ s p an y d uğyant r 
_ ladrıd . 20 (. .. a.) - TLtfunı 

aıııiıran ~ nğmuı'1aı Katat u
yarla tuğynnlorn se~b olm ıs
tuı Bnrs»loı füı aşağı mah 11 -
lcr su albndadır. 

İtfaiw bır · ı•'alanj gonüllü 
JnLifrez mın de yardttni}~ıe 
kurtarm·t işiJı <' calışmakta • 
dır. 

Son bab rlerc göre aoo tin 
J\ O kı ı b ğulmu. ur. fadoi 
hu u.r cok miıhimdh. 

1sp. nyol hlıkümeti felaket
zcdlere ~ardım İ"İıı 1 bin pe
çeta to.h is l nyırmısttt. 

--»ıı«--

Erciyeşe 'lk .kar düştil 
Kays .. ri 20 (a.n.) ~ P\ i

nıın ılk karı bu gece Eroıyc 
yngmıştır. l{nı Eı cıve ·t İt· 
1 ·rindC"ki ko} l 1 c kadaı ı 
\'e kalınlıgı tahminen be .. altı 
sant.mı bulmu tuı. 

--111111-

ikah 

Acıklı bir ölüm 
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Harıılyyetli vatandaşlara 
Topk pı Fd:ırlere Yardı 1 Yur-

598 Sayılı Celaıiye T. K. K. Yönetim 
kurulundan : 

l:"ENJ ABAH 
b 

• A 

MiLLi PİYANGO 
'i :,.;)JI &h w a T. K k o~ tu 

b l gı ı t ı d• 5"8 ~yılı C<'lfılıyc T. K. koopcı, tıf 
lan I cttıt:ı ldcn t:ısfıyc olunnca ı ıl: ıı olunuı. 
k-- - - - -

• c • ı ı. ı ulm. l 2!! i/940 
'• birle ~ l c f" mtı h 

• 1009~) 

29 IL.KTEŞRİ N 1940 

Cu mhuri et Piyan.gosu 

• in • 
.ciıc ( 
)l!) ( 

.JU%. 

ı ::p 1:- Fal ı •:: Vardım 
Yurcu le :ırc P.cyet t., 

tı k ye Elgun 

---l!'tıtc---

T oplanan ka-
ğıd l arı kim 

nakledecek? 
Hooı dın H\ on hC:\'C'tİrıin : lr 

amrru ı u-,erınc hutuı; resını '-·a
iTI'J,..ı 1uıum u: kağı Hau:n 
topfa) ım k Sum«:>ı H nk ~\'· 
di etmek mecbuı l'\ ctindC' tu· 
tlJlmu tu Her ı e mi clniı C'de 
bu hu~ıı tLı. bir tc kılut yapıl
mıştı l. t nbul beledıycsi de bu 
kar:u., t lıı olarak üc: aydnn -

bu kağıdları 8ijmc-rbanka 
tevdı c-tmek üzeı L' toplamakta
dır. 

f stanbul belediyes;nden 

ı.. --ı \Cr 

D • nılud: khl(tdı 

6X9 eh' rl d.ı el 

ASKERİ FABRİKALAR SATIH ALMA KOMİSYON!J İ L lNLARl 

* • • 

• 
ı.:ılem techiwı, '-'• lıp. z:ıı ınd.ı 

alma komisyonu ı.;. 2o>/10/1940 
edılcccktiı, Ş ı tr.amesi hM 
matı ol ıı 72 53 ı.r. yı her 
in 'c saıtc kon ı ;) oncl.ı 

l 
1 

l 
k 1 ın n <>lbu t S, lıp, z ınd. I 

25/10 1940 cum gumı ı; at 

un koı,11 l orıd.ı p,onılcb.U ·. 1 h:kkılcı ııı .ı9G 25 lır lıkc ı 
ngı bir m ıl ınudlirluğunc )• tır rak ırıııkbuzunun 

-ı. ve 3 u. Lll madd lcı ıııdcki \ c aıı, it: o 'Ur \'!.' a.ıt-

9C08 

1 Devlet Demiryolları İlanları 
• men bood. {<1355) ı.ıa ol:ın 400 , dcd 90Xl90 S/m eb.ı'dında 
tc !c 300 • dd 42X9i S ı b'::ıdınd ı b ynstıgı (büyuk) 8/11/940 

cıı. ı , • L (15) o ı bt. c H. yd .. rpaş;ıda ı· bın:ı.:ı d, hffndckı ko-
'. • fınd. n :ıpalı .zaı l u ılile :ıtın alın.1cnktır. 

Bu cıımcl. ı \ıyuılır n (401) hm (63) kuruluk ınll\ kkui kmı-
n .. t. kar unun t.ı) ın ettit:ı ,.e<ıu;:. L.ırlnt<'klıfleı ıı • mu.htcvı u rfinrınL nynı 

gün ,, ( H) o do de • daı kornl!:fon r~ ııc;i ll \ ermclcrı lazıırıdır 

Ru ( • it Jı t "lcr kom \ ond:ın p:ır ı ı. olarnk dsgıtılm:iktadır. 
(10043) 

• • • 

İkramiyeleri hem büyük 

n ••. ıni~o 
Adt"li 

1 
1 
2 
4 
~o 

81) 
400 

4.000 
80.000 

84.568 
1't'St·Ui 48 

Mül.fdatı 

84.616 

hem çeşitli • 

1 n·ami~o 

l..irn 

G0.000 
20.000 
10.000 
5000 
l.000 

500 
100 
10 

2 

YEK ÜN 

hem f a:zladır 

t lo-:unh e 
!.ir:ı 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

480.000 
1'.?.000 

492.000 

B.ı plan z ııgındır. (GQ 00 ) lıı <ılık IJlı:} uk ıkramiyc· v dır. lı.yrı

c.1 (20000) lır..,Jık ık nci bt:}lh ıkramıyc \crt.lıı. Eğer t,ı\ıııılz bunlnra 
eri~ezse yıne n.uteeı: il' oJm,;, ın Çunlm .kı tane de on.\r bin liralı\... 
ikrmniyelerı kaz.ın.ıbılir lnı . nu çckı?iştc (4) tane (5.000) liraııı. 
ikramıye, l80) l n (1.000) lııalık, (80) t. ne (500) liralık ıkr..uııi

ycler vardıı. Pı;mı ıyıc" tedkll• C'derscı i.r daha kilçüh ılcramiyclcı· 
deki ll'llC\ ın. .ıcıl:ç güı r unuz lkr:ımıyelt.>r mıkdarı hem buyuk h<ım 
çeşidlidır. HelC' oı t. ıkrnmiyclcı kll\ vctlirl!ı· fazladıı·. lJu fevkalade 
piyangonun bıletled 8/I. ıncı Tl' rınden ıtıbaren sc tı:,;."1 1;ık::ırılmış\lr. 

Bu ply. 111,ocht ıncH ud (400.000) bılctteıı (84616) tanesi y:ıni 21,l rı 
mutı:ıkr. rn:ranıi,> c f,n1.nm1<.. kt r. Bu tertılJdc t m bılct (2) llr:ı, yıırım 

bılet d) lır.1clır. Unutmayınız hı lam bılctlcr llrrami:> t ııııı l::ımnnııııı, 

yarım biletler y ı ı tl'ı alır. 

(10) tfim bllctlı \I' (10) ~..ıı m bıkllı knrm.lcı·k ıı utlaka anı.ortı

lcrm tamaın·nı \Cy.ı yaıısını ve bell,j de IJ .y,ık ıkrmnıyc~ı k;;ıı::ınnınl 

suretılc t.ıliinb:ı tccnıb\J 1 1Kİn n.ı malıksın 1. 

Cumhuriyet pıyangosund.ı bır ) • nılık oım. k uzcrc (48) ~ıded 
(250) c.cr lir:ılıı.: tc cllı mukaf ll ıhdns c<.iıl~ıı. l;r 29/ 1. incı 're rimlc 

Ankarad:ı çel:ılc-Cl k ol::ın b ı 1.c ıuln ve icvknUırlc ply:ıngum.:n husu i-
yctıermi ıuıh eden t8) ıhlf< lık broşıi leı ı bayile.rdcn J t..cyiniz. 
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kurulundan : 
M uh. nuı en IJcddlcrı H' ıı;ın lt.rı :ışagıd;ı ~·.ızılı ıki grup kablo \: e tcı- I • . . , 

1 
"O/l 

111
n

40 
Ü l 

15 
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kt sayılı C'..<?lalı~c tmım kretli koopcr.ıtıCfnc ıllıh:ıkı t:ısvıb vo kobul t.'<lılerck 
li. u ı ı •' n ara ı•ıilrc n;;ı;m o .ı ın :a ın.ıca · ır. . . 

te· T. C. Zıı .ı.ıt Bank< .. ı umum ım\dm·hıguıouzun 15/9/940 gunlU tosdlh "e 
Hu i c girmek ı~ııycnlcrııı her grup hiuı nd:ı yıızılı ıml\ •• kkcıt 

min:ııl:ıı ıl~ k. mıı un W) ın ctU"ı \ csıknl:ırı 'c tckliflcı inı (ı.) ııı guıı 

14 e knd. r komı ) on rcı lığınc 'erıneleı ı liıı.ımdır. · 

.ı:ıt Ticaret Vt> itll'i ı ıe kıi.ıUnııdırm.ı ııınum n udurlügümln 23/9/940 giınltı 
Qıınınik 5ı:I o\) ıb Scljmp~,,.ı tm ım kredi ko1.11><.Tat11iıılıı tmlr-şmc dobıvı-

olar .. k Ankorada n ..ılıcınc clatrCFloduı H.ıyd •• ı- ı;ılc inü•;;h cıL.ı,ı .. u olunuı. cıoo . ) 

Büylik Türk ŞekereiHi DA.O! BEKİR Anadoludan tJıt.an· 
bula. geldi ve hakiki Türk §ekerlni lcad ederek dünyamn her 

kö.'jffiine nam verdi. 

ADö MlUlhDddön 

H A C I BEKİR 
Merlu,"Zi: Ha.lı~n.pı. ~ul~l4\ri: &~oğla, Karakö~ J Kadıkô~ • 
Siparişlı rı ticarethnnc•nin mcrJ ezi oJan Bahçeka.ı>ıdaki ma· 
ğazrı kabul t"!der. 

l nŞ8at 
ULUBORLU 

MUnakasnsı 

BELEDİYESiNDEN 
l'luborltl bek<iiy~incc u)fl1ül ır,uk:ırrcı: buhınan mc:ı:bnhn ıı 

ık cksı.ltnır suret.k munnkasal l{onmuş1.u • 
2 llllncı.ık ı:;if, ı.e@U b delı (3551) llrn (8!">) k\nUS olup mı•' .. ı,*'.ıt 

t<'mmatı <266) hr::ı (3&) kunıştm. 
3 Bu işe ait C\ r. khır ~• .. gıdad r. 
A: Eksiltme şartnuınesl; 

B· Mute:ıhhid ile belcrliy" nra~ınd te:ıti olun .. ak husu~'l rı'ittk:ı\'de11nr ~ 
C· V. hidi fıyııi li. tci \ c kecif hlll!isa cedu•ll. 
Ç: Praj.ı. ' 
T:ilibkr ıbalc sıiımınc kııdm· he..... n bu enalu Uluboı hı bclcdıyc dı01~ 

ı ~inde gbrebllirJcr. 
4 - Eksiltme 17/11/MO tıırıhııı• ı·aı;Uıynn pt."l':embc guı" .. at 10 dil 

Uluboılu belediye dmıesmde ve bekdiyc uncunıenıncc y .. pı.1 .. • tır. 

5 - Ekı;iltmey•' gir~bılmek için t.aliblerln 2 iııC:i lllriclde ınuc b.nce 
muvakk:ıt tenıinatm Anknrada bc.Jeiliyclcr baıık::ısmn yı;lırılını~ olduııunu 

gosterir makbuz vey h<:t' hıınRi bir mılli bnnk. d..ın bclNiiyel!r b:ırık rı 
emrine ı.-ıııhhut ınck\.ubnnun ent.uY, t>r.c \eı ıl 1(""ı \>ey-U n .. den bc"tdıye 

VCi" .. n<: ine yııtırıhmt:oı ı.;artuı·. 

6 - Tallbler ıl~h·den cv"cl bU ·~ bı;ıt~~ı int<&alı b.>.~cd.klo mıt 
ciuit c\ rakı müsmtc lle birliktc- nıutc hhıdllk \l<: E>hllyet vecıkalarılc Ti<::ırı:t 
od:ısı ka,yıt ve ~ıkrılarını ıbruıuie<.ekkı .!, • 

lnşnat 
ULUBORLU 

Münakasası 

BELEDiYESİNDEN 

-
l -- l..lu!Jorlu bı.;ledi~esiııın t. dikli imaı pliınında gösıt:ıjlen h! l.ıııln: ... 

sınm ımımıh krıpalı ı.uı L ıı ultlo eksiltmeye konmuıştur. 
2 - Yı.ıpılncaı.. Lu J~rn bedeli i.estı (1&329) (S~) kUPU$t.W'. 
8 - MuHıkltat te n.nat (1374) lı. ·a (7u) kunıştur, 
4 - Bu ışe :ıit .u1n"nıo \ ı> • r e\ rak ~uııhıı dır: 

A) ckNılt.me :$Bı tıı<lınc:.ı 

li) Muteahhit l• beledıyc ıı• .. ındn fC"~li olı.. t•ak hU!0&1 m111':11\ ,.ıe 
C') Vıth:dı fiy,t• }ı t>· ı 'c ke ı hı h s:ı CPf\ ı-lı. 

Ç) Pruıu. 

'l'allblcr h~l< guı ur knrlm· bu e\•rnkları h~r ~un ~Pdiye flıı~u.cU 
gurebılccekkrdlr. 

a - El;.sıltnıc l ı / ı 1/1140 lauhiııc ımıııadıt pe"ı n oe güniı s;;at ıı 

Uluborlu \Jel\ dı,llc d.ürtl>llldl' ve hcledıyc N 1;.uııwnim.e :-;Npıl.-ı.r.~ır 
ı; 1'Jkı>lltnıcyc: girebilme!.. icm ısteklılcı '11 .:: lıncıi ır ••• tılc mucıı»nte 

ımtv:ıltkaL tcminatııı Ankaı :ıd:ı. bckdiyelı•. b .. o;.n.,;n:ı ya\ırılmı.-ı >ld:.ı

ğuııu göstcıır ın.ıkbuz \'ey.. lıl'r h:ıngı bh- r. L.tı bankııd:ın bclPrııyeicr 

l>anlrn ı cınnne urılıhul mektı..buııur C'll('\İ, cıw tevd• flfl11mt~ , hı'l' •• sı 
• ortlu. 

7 - T<ılılıkr j),alı den c\\Cl ı,u ı c bonz~r inlia:ı.tı !;,, ıc•r<iıklttııı :ı 

d~iı e" akı ınusbıtc ı]{ IJirlıkte muk hhltlıl. \ e ehliyet vecıilrnlrırılc lico• 
ret ocla ı !.ayıt \c H k,ılarııu lb ·nz cdccd.lo·dıl'. 

ıı - 'l'ulıolcr ?400 yıl: k. nun. uygııı oln.dk ureıık h ırlı\. -

& INlı) ı nuı topladığı liizum
smz kiığıdlar Ma.ırif Vekalctı 
mah7.enlc-rındc bit iktirilmiştir •• 
3 n.ydanbc ıi bu sureti toplnnar\ 
Jcağıdlnıın biiylik bir ycki'ın tut
masına ı·aı;:.rnıcn buulaı 111 kimse-' 
nin gelip ıstcmemesi' üzerine be
Jediyt .,iiıncrbanka nıUrat.ıat <!

derck bu kağıdların aJmma!'ım 
iatcmıştiı·. Halbuki banka bu 
Calcbc knı-şı verdiği ce\ v b<ln, 
toplanan küğıdlnrın Haydar · 
pa.<ıaya kadaı n.ıklinin bt'ledı-
1':Ye ai<l olduğunu \'P bu nakıl 
ıainın derhal ) apılmasını i. tc-

P• 

Malzcm•nın ııımi 

şdlı ndcn dagıtıl l'J .ur. (98!0} 
Muhammen 

bed cılı 

Lira K. 

Muvakkat 
temınatı 

lira K. 

~EVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLAHI 1 
cukhırı tekııı: ınektull_I 11111 ılıalt- gtlnlls.. at 12 ye kad:ır belediye L'llet.intc'l)ın 
m,ıkbu • mul.abıli ı; eN-<·c .leı rliı·. Po tud.ı 'uku. ~f'l~cck ""''tkm~ıe cı~n 

I ::m::...:·ı="L.="=re=t=k=.ıı=b=u=ı=o=\u=nm=::;a:; .. =· == ::=::::==========-·--_ -::: 

miştır. \ 
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Ankara Harb Okulu K. dan 

2571 38 
390 45 

Askeri ıı ı le l kı ı ı ogı Nmeıı y,.ı tıı imek uurc H. ı b okulu 
ı,adrn .ın-. G taleb<' :ılın. ı.:. l<tıı. 

2 Bu t .!Pb!'lt. 11.ırb of,ulu t.ılC>beı ı olaı. k Aııkaı·adn Dil - 'I'. ııh -
C.,g•. t~ n .ıkulte inde "ab .ııLı aıl t.ılısıli gott« <•l, 'c 

lt Urılc<eı~tır. 

3 Kabul •ti. ı ı: 
A Harb o uluıııı gıri 

H Lise olg ınluk lmtıh 

nskı"rı ôgrclıntn ye-

1 
Yaban• ı ·. otigı i ,yı 

ı tcklılc der Ingıl 1 :ıtın· ·:~-

ı.ıl. \< \C' .ıı .ılc lhırb o ulu konut ılıgın.ı \c d, 
ı ti) en leıı l .\skt•rı I.ı "it nwtctt ligtnl' miır ıl'mıt

(9i70) 

n ucıifı l ı;, l t..ır.ııınd.ın l 
19.30 l\1cınlckct ' t , yrı, 'c ı.ın 

ha lıctr lcrı 
lfl.4 5 1ut:lk: R·ıdyo iııcc , z ıı,. 

yclı. 

21.45 i uk R.ıd,·o u Kl tr.ı ı <::; ( 
Dı. F:. Pr.1ctorı ı ) 

22.45 Muz.k: Cn •b,uıd (Pi.) 
23.2..ı 23 30 

TİYATF?OLAR 1 
Şehir 

tiyatrosu 
temsilleri 

l atikl~ I caddealnde Komedı kısmında 
21/10/940 p. z.n le gııııu • mı 

:..ıat :.?O 30 d. 

Y A LI UŞAG I 

Her t ı. f:ı otubt \ ırdır 

:i.ı .ıclc 

15 
8 

30 
12 

3 

2 
4 

4 
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D. IJud 1 
K. rrı. gaç hatıl 

Güı-~en dol:ıp 

Kor. rıgu 
San .;an hıhlk 

Dı'>bıtd<ı' 

Çıı..ıl• h tıl 

K::ırıı:ı~.r 

Çır::ılı hııtıl 

12X35X4 
12X40X4 
15Xl6X6 
12..X40X4 
2bX28X8 
14X40X4 
14X10X3 
IOX\JQX4 
l2X4GX4 
ııx211xı1 
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Yut,::ıı .ct::ı yr.zılı v· kı lt' r nıuhtclJr l'b'nU ıki kerestcııın 21110/1940 p. - , 
:r..ıı tcsı gunu t lli d K.ı ın p;ı ... du bulun"" deniz lcv zın. s:ıtın<1lınn ı 
J onıısyonı.ı binn ındn ndı p ı.ııriıklıı cksıltrıc i y:lpılmak•ıı. 1s1cklılerln 
bclli {!Jn \c ... ti<' ı 1cLkÜr koınısyond:ı bulmımaları. (10077) 

~ "' . 
l\lnrmarıt ı\,.,ij R1tlırı K. Satın Aluıa Koıııis)OllHH<lan : 

Cinsi 

:U.hnna 
Pıras.ı 

Isıl:ın. k 
Pnt:ıte 

Kuı ll :;og.rn 
Semizotu 
Snlça 

ırnosu 

2 (ı\)I) 

37:ı0tl 

37:llı0 

, ıOflO 

70000 
liOOO 
5000 

Tahmınl fıyat ı 

kuruş en 

5 
4 
ı:ı 

6 
; 5 

5 
2fı 

50 
50 

Umum tuta rı 

Lir:. 

15700 

1 - - Komut< . lılc l<:ıra crl• ı inin lhtıy .. c ı olup yuk::ırıd::.. cins ve mıkrl:l ı 

,.nıh 7 kolcm cbzc kap<ılı ı. •. rr U5Ulil'-' ek ıltmcyL konulınurtur. 

2 - Ek ıltme ı 28/1. 'l'c'"rin/940 p:ı1~ıı tt:. ı günti S• ~t 15 de !7.ıı ıttc 

Tcr:.ıııe knpı ı ır1~.ı.1 koını~ oıı bın:ı<Hl'l ı ;ı;. pıl.tc. ktır. 
3 - Bu ı ıd .J l .ı•nc 1 o ı yonrl n he-<! 1 .7. olııı .. 
1 

B ı h 
<>.ı; le söyli•yorsunı..ı. ~·mm.ı b ı-• t • 1111. açık olarak mı gczeceksinı7.'! dr·-

ır Ça gıcının Seya a 1 1 nıt'ıncl..:ııanlodım.Du kıncı: 

7 2 . : 1 ki ıo~::« ::;,::;,,;·ı·'::;"~;· ':.~~'·. ~~:; .......................... •aı•mlliıi•••••••••••••••ı• ·ıl,aıdı. lrn::lıırıınız:ı otuıttu. Boyu

L.ıkın ı.ıo yu, ı~ ı ,ı ı .ı\ırııııı d.ı I 
de.":• tıııı ek l zın clıyo 

Dt\'11 ce .ıklım b, ıın.ı gdd . Mu -

- l\lö yo bizd" iç ~.ıııı.ı ırı rl ı .ır 

sten, nız bır kat \ cı·dıın dcd •. l lc-
rifin te dıımc ıml\ nC.ılt.ıt ettin .. 
ç~::ı,ıı 1111 dc;;:ı t•rd 
giydım. Yclc~ı gı;u•< ıı 
ğ:n:n • hlbi: 

- Lakin mo >O bır ek. i •ııuz o ı. .. 

1 \;;il' dı.ıdı. 

~f'd!? 1 

Kol«lı gı.i nlı k. 
C> na ıl ey' 
C, nıın bendckı gıl>i. Bık .ı ıız 

Beyıı,, kmız, ı;i1.e de pek yukışn. 
EllınlC' hcrıfin gu tcrdı ,ı goınlegı 

mu. yeı ~ cltım. Pek kntı bıı· cydı. 

Ben bu kn k ... t gomlc i gl:, c -
mcm dcdım. 

Fak. t 01mn1. mo--:ıö. Vı:,ıııı.ılıl., 11 
hcpsı bu gomleklcıd n gıycrlcr. Yeni 
elbi t·n.ze Rol.ılı gomlek ;ı;<ıl,ısır. Soıı
r.ı h<'rkc .ztn He ılav eder. Bı.r'dc
f<ı tecrübi' c-dcr rnız ek kolay .ıh -
~ırsmıı 

~ İyı nmmn, onun yakası pek eı·t, 

b<ı~num agrır. 

Agı mm~ mo yo, ngrın .. z. 
Ev,·clft iç omaşırını gıydim, 1:11 j 

cs~pçının kolalı gömlek t ıbır cltığt 1 
kah m·ı t n.ı geldi. Bunu ı kıtç,ı giy
elim. F .. kat y.ıkn ı pek c• t \ e yuk
sck icU· boynumu oyn.ıl 1 nt\O.dum. 

Duı,K ncıya · 
- A. ı. ı. bu goıı ı~ 

dıyorduıı L:ıkın h 
yor . .Mutta ıl 

- Oh, oh. ne g..11.cl y r. tı . 
lJıyc ko u , y, ı .. ını duzeltıyoıdu. 

Dukk,ın mu lahde . iıııııı lacn iM· clı

gcrı d<' Fr r! ih edıyordu, 

yarım smıt so lr:ı yll -.ırıdnn .ı • gı ye
ni elb e gıymı oldu umu7. holde ıkı 
atkod::ı buyı.ık a:} nanın knr • ın.ı 
gcçtık. P nl<ılon yC'lck lvl idi nmmo 
frak dedıkleı-1 gayet uzun ctcklı pal· 
to bana pek bıçi•n rtz ııorü ·1ıiyoı· leli. 
Dukkiıncı: 

- Ey nı&s)olcl'! Şimdi ne d, ııu
niz vnr biliyor mutiunuz? 

Dedi. Ben kendı cndimc: 
Bu herif de g:ılıb.1 butlhı duk - , 

kilm bize satmak niyclııulJ. D. h. ne 1 
ckfiiğimız ,~7 

Diyo duın. r.:ıkıı ııı .ı )'• ı. rlü- ı 

nıuı y:ırıın metre ôa ı. ı.. ... mı tı. II. -
kık. tuı Vıyanalılnrın kı;> .ırc~lcı ı 

kacı.11' gulunı; imis! Fridnh: 

Alfrccl başkn c•mkkctt gıd ı 

gıtn ez Sine kıyr.fetıı ızı dC' •ı tir , ı 
olm<ız lnı 

DC'd . Ben de n 1\. r..ı.. t cttı.n. ı 

paı .:ı cıhetıne k:ıldı. Dlıt-kllncı uzun 

uzııdı~a he ap • tl. Do.mı IJuçuk tıı·, 
borclın uz oldugu;uı oyledi. Biıa 

p.ıh.ılı ıw. L.ıkin P• ı o~ ı \ermekten 
b.ı k ı r .. re yok. Esl ı <>lbi emizı bır ı 
,fı• ıd ı . :ırmak ile mc gul bLtlunnn 
du .1 • <mm nvucunn 011 lırn sıkı~t ır

dırıı. Hc'"lf y:ırnn lir::ı gt'.'rı \crrligı 

ada: 

Hıı .ol;ı;aııınıı: dı.ıh.ı var, f, k.tt 
nııu cl.ı lıt•, .~ize bccfa\ o 'erc<·egim 

l>ı, • < k 1''rırlrrlı ıle b.ı'\."l birer b 

(A r'kas;ı var) 

İstanbul Üniv;.;itesi A. E. P. 
komisyonundan 

A hnar:ak eşya Mecmu tutarı M. te minatı ihale gUn ve 
LirA Lira sa at i 

~-~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~------~·~ 
3U5 28/1Q/H.l40 P'1".4lrt L 29ti" .ı•led ııırn 4058 16 

1 o cl 
':i\•\. .. cıd.ı yaı.ılı l lı at,ü~ ek ıllıııc ile ilıillc~i ;y;ıpılacuktır. 
!sldd l"rin bu gıbı 1:/ ynpc1ıl<1.whn d.ıir ihalN1en 8 gün eı; \el 1•t&ııhut 

\'İl:ıyctındcn 30fhl l r.ılık ve ılrn .. ım. '\arı \'C V40 t!c. ret 'csikal,ırılc ı el tö -
hl• e ~cin c•lcı ı. Kc ıı ~ ,. ıı:ırtmımc her gUn görulUr. 9792 

.._ H.&Yllt11" " 
çına • 

---
KENDiN 

T. iş. BANKASI 
BiRiKTiR 

1940 

1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMİYE PLANI 

iKRAMiYEL E R i 

ı adet 2000 liralık 2000. l rıı 
g > 1000 > 3000.- , 
6 > 500 > 3000.- , 

12 > 250 > - 3000.- , 
40 > 100 > 4000.- , 
75 > 50 > 3750.- > 

210 > 25 > 5250, , 

K eşi d e l er: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

Agustos, 1 lkinclteırln ta rihle· 

r inde yapı lacaktı r. 

S:ıhihl· A . Cemaleddlıı S:ır:ıçoğlu - N~riytıt Mı.idürü: Macid Çetin 

B.ı ·ıldıı:ı yer: ( H. S~kir Cursoylar ve Cc rrı :ı ltddln Sıra~o~ l\I wntb2asll 


