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GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 
Sabah Pos tası 

Yıl 2 f\'o. 378 -- IU 

Almanya acele etmek 
mecburiyetindedir 

Çü n lı ıi lnıilt•rerıin 
lıouoJo, lıorada H tir 
ni:ule lıi lıaouflllerl •• 
müdofao lıutluti, pn 
gecti/ııce artma/ııtaJır 

• • 

Yazan: ABiDiN DA VER 

B 
ir fc,·kalitdelik olma:ı:
sa, harp uzayacak ve 
bu kış, yine bir bıu-p 

kışı olacaktır. Büyük Harple de, 
lti15f zlinırcsi ara,·nda harbi u
zatan devlet, eıı 2iyade İngilte
re olmuştur. Çünkü, onun de-

• nizlerc lıiıkimiyeti, bu uzatıuayı 
teınin etmiştir. Bu ba,.pte de, 
birbiri peşi sıra, Lehistan, Nor
ve~. (harpsiz olarak) Daninıar. 
ka, Hollanda, J,Jcl~ika ve Fraıısa 
Yıkıldıkları lıafdc, lngiltere, tek 
başına durmakta ve harbi 1942 
Ye kadar uzatmak azmini gös
termektedir. Alınanyanıo, 10 nıa~ 
Yısta başlayıp haziran sonları~
da bitirdiği bamley~ benzer_ ~ır 
taarru:ı:la lngiltcre~ ı de maglup 
etmesi ihtimali günden giine za
yıflamaktadır. ÇliııJ>ii lıer geçen 
giinde, İngiltereuin asker~ kuv
veti ve müdafaa kudretı art
nıaktadır. Ağır Alman ba_tarya
latıııııı Kale boğıızmdaki Ingiliz 
sahillerini bombardıman eder 
etmez İngiliz ağır top~usunun 
da mukabele etmesi, bunun en 
yeni bir delilidir. Karaya yapı -
lacak ihraç hareketini karşıla -
va.ak olan İnglm ordusuna da 
her gün yeııi birlikler iltihak et
mektedir. Bunların çoğalması 
dıı, lngiltereyi istilaya memur e
dilecek Alman ordusunun art • 
tırılmasını icap ettirecektir. Ger
(İ, Alman kara ordusu sayıca 
çok üstünse de, Avrnna kausıo
daki bu üstünlük meseleyi hal
letmez; Büyük Britanya adasına 
çıkarılacak kuvvetlerin iistünlii
ğü şarttır. Bıı üstiinlüğü adada 
temin etmek için, oraya sevki Hl
ınmgelen her tiimenin nakli \'e 
ihracı, başl.ı başına b.ir mesele 
teşkil edecektir ve Jngiltereye 
çıkarılacak Alman ordusu büyü. 
dükçe, bu işin müşkülatı ve teh· 
ilkesi artacaktır. 

l":örçilin sen nutkuna göre, İn· 
gilterede, dörtte üçü, muntazam 
teşekküller içinde çalışan 2 mil
yonluk bir ordu \·ardır. Yani bir 
buçuk milyon kişi, teşkilatlandı
rılmış demektir. Bugüıı İngilte
tede kaç himen vardır, bilmiyo. 
ruı; fakat 1914 • 18 harbindeki 
İıııtiliı ı:ayretini bir mikyas o
larak ele alırsek o zaman - ha
kikatte ise bu defaki İngiliz gay
reti çok büyüktür "e harpten ev. 
vel başlamıştır - harbin Hanın -
dan bir sene sonra, İngiltere, 
Fransa~·· 29 piJade ve 5 süvari 
tümeni göndermiş bıılunuy~rdu. 
Bu hesaba göre, bugiin de, Ingil
~erede, en az 35 tiinıen buluudu
llUn:ı kabul etmek lazımdır. He
nüz tiimen halinde teşekkül et. 
ıııeıııiş, taburlar , .• alaylarla, 
l>omiıı)'onlardan gelen tiinıen -
ler ve müttefik kuvvetler buna 
dahil değildir. Silah altına çağı
~ılarak simdi tallın görmekte bu-
40na_nlarla beraber, İngilterede 
b nıılyoıı insan silah altındadır; 
r ~nlar da tedricen teşkilatlandı
c\ maktadır. Onun içindir ki Çör
t~k son nutkunda •haftalar geç. 
. • ~e İnı:ilterenin istilası pro
ı:sı daha l\"jyük müşkülit ile g/ ılas_nıaktadır. demiştir. Bu· 
tesk. t~lıın görmekte ve tedricen 
k · ılatlandırılmakta olan as-
1:•ler d_e, tiimen haline girdiği 
11 

nıan, Jngiltere)·e bir ihraç ya
a:•~k _memleketi istifli etmek 
t• • • ınıkansız bir hale gelecek
ır. 

~'ih·aki t ·ıı b .. ··k b" t ar • ngı ere, uyu ır a-

B•tmuh•rrlrl ı ABiDiN DA YER 

ALMANTAYYARELERİNİNHUCVMUNA VGRIYAN LONDRA 
BALON BARAJLARlLE MÜDAFAA EDlLMEKTEDlR .. 

Rumen kabinesi 
gene değişecek -

Macar - Rumen 
Müzakereleri 

Cenubi Dobrucanın Transilvanyada 
tahliyesine başlandı mukavemet artıyor - -Halk• mallarını b•raber 
getirmek izni veri 1 d i 
Biikre~ 26 (A.A.) - Mesnl 

mahafilde zannedildiğine göre, 
Bulırnristaııla itiliıf husule gel
dikten sonra, eski Deıuir Muha
fızların yerine Transilvanya 
mümessilleri getirınek üzere hü
ı.tımette tebrddiilat olması muh.. 
tenıel buluıımaktndır. 
Bükre~. 26 (A.A.) - Cenubi 

Dobrucanın terki için Rumen -
Bulgar hey'etleri orasında dün 
aksam Crajovada elde edilen an
laşma hakkında neşredilen teb
liğde bildirildiğine :;öre, terke
dilen araıide, Caliaera ve Dnros
tor vil•iı•etlcri ahalisi elde bulu
nan işler i~in liizumlu görülen. 

(Arkası 3 üncü saııfada.) 

Macarlar Romanya ya 
yeni müzakere teklif etti 
Bükreş, 26 (A.A.) - D. N. B. 

Macar hiikfımeti, Rumen hiikü
metini, Turnu - Severjn müza -
kereleriue cleı•am için, bir illa -
car şehrine Rumen delegelerini 
göndermej(e davet eylemiştir. 
Ruınen hüküıneti, müzakere • 

ler iciıı iki teklif hazırlamıştır. 
Her iki teklife, yeni hudutların 
çizilmiş bulunduğu haritalarda 
da merbut bulunmaktadır. Bu 
tekliflerd \n birine göre, Roman
ya, Szeklcr'ler de dahil olmak 
üzere Romanyndnki bütün Ma • 
carları, Romanyanın ·bugünkii 
garp ınıntakalarına nakledecek
tir. İkinci teklife göre. Szekler'-

( Arkası 3 üncii saııfada,) 

Şehir tiyatrosunun 
proğramı hazırlandı 
Bu seneki proğramda altı 
telif, onbir tercüme eser var 

.:iehir Ti!latrosıınaa muı·a(fakıııet le temsil edilmiş olan ·AYAK 
TAKiMi ARASINDA• eserinden bir sahne ... 

lık~Z•. müsait olan azami iki ay
ta ııuddeıi de geçirdikten son
b ' ı:•lecek yoza kadar, çok das: k~l\'\'etleneceklir. Kara ordu
ta; Y•~e Biiyük Harbi mikyas tu
nı., sa 1941 )'azında en az 55 tü. 
nıUke baliğ olacaktır. Artık 55 
lii eıı_ınıel \•e bir lusnu motöı:lü 
llr~enın muhafaza ettiği Bü)·Uk 
m 1k ann_ adasına bir ihraç yap
et~ ;ı•ı:lübiyetj bile bile kabul 
du ." demek olur. Çünkü bu or- İstanbul Şehir Tiyatrosu 2 
ku~~ "'aklüp edebilecek bir eylül pazarte'i günü provalara 

Bu mevsim programı, geçen 
nıe,·simlere nazaran çok daha 
~eogiııdir. 11 tercüme ve adapte 
eser me)·anında 6 tane de telif etı. fngiltere)·e sür'atle çı- başlıyacak ve ber yıl gibi 1 t~ş= 

'------cUı ... ..ı.a_....._,,_..:;,._Jru,ı,,Jc.....:.....,;,· ,.";·...;,v ak aını perdesını 
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lNGiLiZLER -~ 
BERLiN'i 

BOMBALADI 

Beriin halkı sabaha ka
dar sığınaklarda kaldı 

Alman fabrikalan 
nene b o m b a ı andı ---ALAılAN HlJCUiUU 

Londrada buyuk tahribat 
yapmadı, elli allı Alman 

tayyaresi düşürüldü 

Berlin, 26 (A.A.) - Stefani 
25/26 ağustos gece i bir kac düs
man tavyaresi. Berlın üzerınde 
uçarak iki mahallenin üzerine 
yangın bombalar; atmı;slardır. 
Hasarat ehElmmivetsizdir. Düş
man tavvarelerinocn biri avdet
te hava bataryaları tarafmdan dü
şürülmüştür. 

Halk, ııece varısmdan saat 3,30 
a kadar sıi>:ınaOtl.arda kalmıştır. 

Londra, 26 (A.A.) - inııiliz 
ilıava nezareti istihbarat bürosu
nun bildirdlil;i.ııe nazaı<an İngiliz 
hava kuvvetleri cumartesi gece
si Stuttgart'da benz müessesele
rine şiddetle hücum etmişlerdir. 
Bu müesseseler .e:a~bi Alınanya
da silah \'e zırhlı otomobil imal 
eden en mühim fabrikalardan 
maduddur. 

Avni zamanda harekette bu
( Arka ... 3 ~tıcü sa1/faıla) 

Yeni Parti Reisi 
vazifesine basladı 

, " 4. 
ıtı: Ah 1'll:m'(fttr-..ttı\. 

İstanbul Halk Partısi id,.re 
heyeti reislil!ine tavin edilen iz. 
mir meb'usu Reşad Mimarol!lu, 
dün Parti merkezine gelerek 
yeni vazifesine baslamıstrr. 

:JVfAReiLER ı 
Ahmet Mithat efen

dinin kütüphanesi 
Ahmet Mithat Efendinin ı:ıaza

rn çıkarılan kütüphanesini Maa
rif Vekaleti tetkik ettirip ve şu 
neticeııe vardı: 

- Bu kütüphanede Maarifi 
alakadar edecek eser ııoktıır! 
Du!iduğumuza göre, •Efendi• 

11in kitapları arasında ııü.z setıe
den beri oıınamakta olan bütiin 
operaların metinleı-i mevcutmus 
ve bir kaç bü11ük cilt tutan bu 
kııımetıi ve eıruıalsiz eser bir me
raklısına satılınıstır. 

Devlet konserratuarı ve ope
rası için bttlıınmaz bir hazine 
teşkil eden bu eserin gözden 
kaçtıqına qöre, pa~ara çıkarılan 
bu kütüphanede M uarifi alıika
dar e:ien başka •~erler bulun
madığına - Maarif Vekaletinin 
yoktur demesine raiimen - inan-

a dt~ M.K. 

'fVNANISTANIN MERKEZ! AT1NANIN UMUMi MANZARASI 

30 A
"' ; 1 YUNANİSTAN 
gustos un ARNAVUTLUK 

18. . }d"" .. .. GERGINLIGI 
JDCI YJ 00Umll Yunanhla;-~;ki: 
--------- . .. ... .. . ..... .... .... .... ,., ..... 

MERASiMLE KUTLANACAK 
İstanbul ve Dumlupınarda yapıla
cak merasimin proğramı hazır 

30 Ağustos Zafer Bayramı me- / 
rasimi proııraruı dün tamamHe 
tesbit olunmustur. Taksim mey
danı kısmen düzel tilmfa oldu -
ğundan merasim Be:Yazıt yerme 

r Başvekil dün 

1 ~;~g~.~~~~d~:l 
lanan hususi bir vagonla şeh-ı 
rimize gelmiştir. Başvekil bir 
kaç gün şehrimizde kalacak
tır. 

Çinliler Japon 
taarruzuna kar
şı hazırlanıyor 

burada vapılacaktır. SabahJe,·ın 

saat sekiz buçuk ile dokuz ara
sında İstanbul Komutanlık bina-ı 
sında dokuz, dokuz bucuk ara-

( Arkası 3 ündi soı.ıfoda.) 

YA TAM BİR YUNANl5 
TAN YAHUT OLOM 1 

Atina, 26 (A.A.) - Atina a
jans1 bildiriyor: 

Vradini gazetesi, Arnanıt To
mori gazetesinin bethahane ma
sallarının muhakkak suretle fe
na niyetlerden ilham aJd,f:ı ve 
hiçbil" makul kontrola taham -
mül edemediğini yazmaktadır. 

Atina akadeınisı azasından ta. 
runmış edip .,S.njros Melas. Ka -

(Arkası 3 üncii smıfada.l 

------- HVR l"RA.'\ISA :HUSTEMLEKE SÜVARILERi 

Japonlar son koz
larını oynıyacak 

Chunıı-King. 26 (A.A.) - Ja
ııonlarm bü vük son bahar taar
ruzlarına kar<ı Çinliler. bütün 
_gayretlerini askeri hazırlıklara 
hasretmektedirlcr. Bu husus bak
kmda kat'i malumat mevcut ol
mamakla beraber, zannc<lilcliitine 
göre. japonlar, gayesi ı:eneral 
Şanghay Şck'in mukavemetini 
kırmak olan bu büyük taarru:..
da son kozlarını ovnıvacaklardır. 

• 
I skenderiye 
Bombalandı -Mısırdaki hür Fran
sızlara bayrak verildi 

Kahire. 2(i (A.A.) - Res.ıni ıcb
füt: Bu sabah. cok erkenden. İ
talyan tayyareleri İskenderivcvi 

(Arkası 3 üncü. saııfada.J 

Vekillerin Tetkikleri 
Ticaret Vekili diin ithalat birliklerinin çalış· 
malarını ve diğer ticaret işlerini tetkik etti 

Raif karadeniz de dün inhisarlar 
idaresinde tetkiklerde bulundu 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu -
oğlu diin sabah teşkiliillandırına 
dairesinde meşgul olmuş. itlıalaı 
birliklerinin çalışmaları etrafın
da alakadarlardan izahat alını -

l 
1 

· hr. Vali Liıtfi Kırdar ile Ziraat 'ı 
Banka ı müdürü Mehmet Ali 

Vekili zi~·ard ederek görü~miiş
lerdir. 

GÜJ\ffit'K VE İNHİSARLAR 
\'EKİLICllİN TETKIKı.ı:r-: 
Giiııırük •·e İnhisarlar \'ekili 

Raif Karadeniz dün sahnh İnhi
Arkası 3 üncü sa fadaJ 

j Afgan .Kr~lı~ 
nutuk söyledi 

----ı---

"Afganistan istikla'ıni 

rnuhafazaıya hazırlanma 'ı., 
Simin, 26 (A.A.) -A!guıı Kra

lı Majeste Zahir Şalı Kabilde 
s~ylcdiği kısa bir nutukıu N
euuıle demi~tir ki: 

.. •~tiki~! Allahın verdiği cıı 
buyuk nımettir. Menılelieııe her
kes bilhassa yeni nesil fikren, 
maddeteq \·e manen istiklali mu
hafımı etmı;,vc, Afg•nistaııuı re
fahını arttırmaya, icap eder"" 
bu dava için kanını feda etme) c 
hazırlar;.nalıdır .• 

Dahi/ilJe Ve
kili lzmirde 
lımir. 26 CİKDAJ\ll - Da_ ::ı

ve Vekili Faik Özır":. buııün ·;i
lavete l'Clmis ve biı mudd, l ff'tS

ııul olmusıur. Yekıl. tiğlc Ü.lC· 

ri Beleı:iı ·~ reıs; Dı. B~hçct Uz 
ve refikası taraf;ııdaıı Külı.ıı _ 

oarkta verilen zıyafotte 
bul urun us 



tılATFA - ! • 

GONON MEVZULARI 

Milli Heyecan 
Her hangi bir tehlikeyi önleyecek 
kadar değil, basil basına bir tehlike 
mevzuu olacak kadar kuvvetli olmalıdır 
Bundan on küsur yıl önce Ül- askeri kaynak yapacak surette 

kü'de çıkan bir yazımda, bütün sistemli bir surette kullanmak 
çocuklarımızın ~ektebe başla - daha çok doğru olabilirdi. 
dıkları günden Universiteyi bi. Biz ona kaniiz ki herhangi bir 
tirip bayata atılacakları tarihe tehlikeyi öoliyecek kadar değil, 
kadar devamlı surette ciddi bir başlı başına bir tehlike mevzuu 
askeri talim - terbiye görmeleri olacak kadar kuvvetli bulunmak 
lüzumuna işaret elmiş ve mem- lazımdır. Bu da ancak, 1914 den 
leke! nüfusunun köylerde top - evvel, her memlekette çok söy-
lanmakta olduğunu dikkate a- lenmiş olan •müsellillı millet. ol-
larak köy öğ _ mak yani mille-
retmenleri ? i n 1 Y a;ı;an l ti,n bütün mad : 
yanaşık nızam E .. k di ve manevı 
ve araziden is - Ş. Hazım rgo men kuvvetle r i n i 
tifadeyi tama - harp gayesi uğ -
mile öğretecek runa seferber et-
bir çalışma yolile çocukları as - mekle mümkün olabilirdi. (Bu -
kerlik sahasında yetistirebile - rada kullanılan charp gayesi. 
ceklerini uzun uzadıya anlatma- sözü harp ve avantür aramak 
ğa savaşmıştım. mfuıasıoa alınmamak doğrudur.) 

Bunun gibi, tefriksiz bütün ye. 
dek subaylara dağıtılacak ve Kuvvetli bir milli emniyet ta-
bunları askerlik bilgisi bakımın- kati yaratmak için cgençlik, en-
dan iyi ~ir seviyede tutmayı he- düstri ve milli heyecan. saha-
def tutacak bir mecmua neşri - !arına emek vermek icap eder ve 
nin faydalı olacağında ısrar et- bu üç sabadan herhangi birini 
mişlim. 

Bizi böyle düşünmeğe sevke- az rok ihmal etmekle bütün sis. 
den, dünyanıo arzettiği acip ve temde bir. aksaklık olacağı ka-
karışık vaziyetti. Ve fillıakika bul edilmek lazımdır. 
eski Büyük Harpten sonra, Av- İşte bizim, oldum olasıya, ü -
ruoanın türlü cereyanlar veya 

zerinde durmağa ve dikkati celintikam hislerile bugün yaşa -
makta olduğumuz badireye ha- be çalıştığımız mesele budur; blJ 
zırlandığını görmek ve bu ge- üçüzlü ana iıler üzerinde sıhhat-
lecek devrin dünya haritasını de- le çalışmayı bilmektir. Ve kana. 
ğiştirınek tehlikesini gösteren alimiz odur iri bütün bu saba -
bir hakikat olduğunu sezmek L 
dn dünyanın giwşini takip et -
mek kafi gelebilirdi. Hazırlıklar, 
idealler nihayet göze çarpan ih
maller, vücude getirilmeğe çalı
şılan kombinezonlar karşılaştı -
rıldıih zaman bütün bu olmuş 
olanları derhal şekillendirip kıy
metlendirmek mümkün olabilir
di. 

Nitekim bundan yıllarca evvel, 
Ankara radyosunda verdiğimiz 
konferanslarda yukarıda saydı.. 
ğımız ihtimalleri yakın ve teh _ 
likeli imkanlar halinde ifade -
den geri kalmamıştık. Ve böyle
ce. silablaomayn ve bilhassa, 
coğrafya ve tabiat vaziyetimi -
zin en müessir silah olarak kıy
metlendirdiği tayyareye fevka
lade ehemmiyet vererek acele 
etmek, bin tayyar'e ve on beş 
bin tavlareciye bir an evvel ma
lik olmak mevzularını yorul -
maksızın, tekrarların vercbile -
ceği sıkıcı ruhtan çekinmeksi -
zin devamlı surette islemekten 
çekinmemiştik. Bu, herkesin ma
lümudur. 

Biz, bir memleket halkının 
daima en kötü tehlikelerle kar
şılaşabileceğini ve kendini em -
niyette sanabilmek için bütün 
maddi ve manevi kuvvetlerini 
bir araya toplayarak daima ha. 
zır bulunması icap ettiğine ka -
niiz. Çünkü harpte zafer gibi 
bizzat sulhün kendisi de kuvve
te dayanmaktadır. 

Bize öyle geliyor ki hiçbir za
man refah, saadet ve kuvvet i
fade etmemiş olan konfora emek 
verecek yerde, barakalarda ya -
şamayı tercih ederek, fakat bü
tün kudretimizi memleketi ya. 
hancılara muhtaç olmaktan kur
taracak biı;.-endüstri, köyü müs
tahsil olmakta devam ettirerek 
mükemmel bir kışla ve bütün 
mektepleri subay temin eden bir 

larda faydalı neticeler almak i
çin daima vakit vardır. 

Mektebe ve köye askerlik ta -
lim - terbiyesini ciddi surette 
sokmak ve milli endüstriyi mesu. 
liyetlerini takdir eden vatandaş
ların da yardımı ile tamamlamak 
mümkündür; fakat çalışmayı 

bilmek şartile! .. 

Şakir Hlizım ERGÖKMEN 

Soıru yoır lbll ~ ı 

Sıhhatişi festival 
proğramından son

ra mı geliyor ? 
Mecidi)"e kö7ü balkının içme 

.&uyu yok.tar. Yaimur sularını bir 

depoda blrlkllrer..ıt diğer ihtiyaç-

fart itin kullanırlar. Fakat yağ-

mor na7a lçilemlrecefi için bu. 
7üzden sıkıntı iclndedirıer. 

Hamklb'e sa:runun boruları bu-

ra.7a 4.0 metre mesafeden l"eçmek-

tedir. Kö7 halkmın müraca.a.Uarı 

üzerine bun.ya bir kaç metre bo
ru ve bir muslukla bir HaınJdiye 

cetmesl kurmak için mahallinde 

tetkikler yapıJ.mı.,tı. Öirenlyoru:ı 

ki, hali bu lş hAUedllememiş ve 

müracaatlardan hiç bir netice alı-
namam.ıştır. 

Acaba köy halkının sıhhati7-

le aliikadar olan bu iş lesUval 

prop;ımından sonra mı ceUyor 
dl70 

Soruyoruz! 

'Demek Beni Seviyor! .. 
!,=~. GI dö Mopasan !! 

. ~~~~~~~-~~~~· 

Yazan: Türlu;eai: 

Selami 1. Sedes 

No. 56 ______ _., 

Ilura)·a gelen yollar fena, taş. 
lı, bozuk. .. Bize iyi )·oflar llizım; 
dcn1ek ki, o eşek Oriolun arazisi 
lazım ... Neyse sabırlı olalım ... 
Ha, bak unutuyordun1. Rennu -
zorn verdii!'im ~eraitle Russcle 
de. bir köşk verdim. Zararı telafi 
ederiz. Sen bana Kloşun ne dü
şüudüğünü öğret. 

- O da onların yaptığını ya -
pacak. Ancak mühim bir şey u
nuttuk. 

- Ne?. 
- Meteoroloji bülteni. 
- O da nedir?. 
- Paris gazetelerinde Oriol 

kaplıcalarının havasını ilan et -
meliyiz. Halk bura ınıo hariku-

iade bir iklim olduğunu gör~e: ı 
lidir. Bu elzemdir. Herkes ıyı 
havaya koşar. Okuyanlar: cOriol 
kanlıcalarmda oturanlar talihli 
insan1ar!• diye in1renir]er. 

Andermat haykırdı: 
- Vay canına!. Hakkınız var 

yahu!. Nasıl oldu da ben bunu 
düşünemedim?. Bugün bu işle 
meşgul olacağım. Profesör La -
ronar ile Paskaliye mektup yaz
dınız mı?. Onları muhakkak bu-
raya almak istiyorum. 

- Bir çok mektup yazdık .. An. 
cak.. onlar bizzat sularımızın 
faydasını;,kani olmalıdırlar, baş
ka türlü ne yapsak nafiledir. 
Pol ile Gontranuı önünden ı-e-
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• Perşembe gı'inü odun i EKMEKLER 

f iatı indirilecek 
İstanbulda Belediyenin yaptı

ğı ve yapmak istediği büyiik ve 
modern binalara karşı bir husu
met besleniyor: 

pılır. Fatihten sonra İstanbulda 
yapılan her umran •bugün . ~a
Je alınıp yapıldığı içindir ki, ls
tanbulda cadde ve meydan kal. 
mamıştır. cYarın . ın ihtiyaçla
rı hiç diişiinülmediği içindir ki 
cİstanbul konfor bakımından. 
çok geri kalmıştır. Valinin emrile mürakabe 

iktısat müdürlüğü vaziyeti 
komisyonu ve 
tetkik edecek 

IE' iat müraka-be komisyonu dün akşam üzeri ~eni Vali mua
U- vini Ahmedin reisliğinde toplanmış, otomobil yedek aksa

mının fiatlerini tesbit işine devam etmiştir. Bu arada yerli nebati 
yağ fabrikatörlerinin yağ fiatl~rini arttırmak hususundaki teklifleri 
de müzakere edilmiştir. Komisyon gelecek toplantısında bu husus
ta eksperlerden izahat alacak ve lüzum görürse fiatleri arttı.racak
tır. 

Diğer taraftan Vali ve Belediye Reisi odun fiatlerinin yeniden 
tel.kik ve tesbitini komisyona bildirmişt ir. Belediy e İktisat Müdürü 
Saffet bu hususta bir rap<Jr hazırlamaktadır. Bu raporu komisyona 
verecek ve perşembe günkü tıoplantıda bu m esele görüşülecektir. 
Odun cinslerine göre ayrı ayrı fiat t~'lı i t edilecek ve her sene bu 
mevsimde nakliyesile azami 310 kurusa satılan meşe odunlarına a. 
zami fiat olarak kabul edilmiş olan 435 kuruş da indirilecektir. 

Şehri kirleten
lerle mücadele 

Belediye geceleri de 

teftişler yaptırıyor 

Şehri kirletenlerle Belediye 
şiddetli bir mücadeleye girişmiş
tir. 

Dün yerlere çöp ve saire at -
tıkları, çöp kutusu bulundurma
dıkları görülen 8 kişi cezalandı
nlııuştır. Diğer taraftan Temiz
lik İşleri Müdürü doktor Faik; 
geceleri de ani kontroller yapıl
masını J.ararlaştırarak evvelki 
gece Beyoğlunda mürakiplerle 
beraber ani bir teftiş icra etmiş
tir. Saat 23 de yapılan bu tef -
tişte İstiklal caddesinde bir pi. 
yango gişesi sahibi, dükk.5.nının 
giinlük çöplerini caddeye hıra -
kırken yakalanmış, hemen yıl -
dırım para cezası verilmiştir. 

VİLAYET 

Romanya'ya tiftik ve ya

pağı ihracatı tamamlandı 
Romanyaya satılan tütik ve ya

pağıları almak üzere gelmiş olan 
Alba Julya şilepi yüklediği 1100 
ton yapağı ve 540 ton tiftikle 
dün akşam Köstenceye hareket 
etmistir. Romanyaya yapılan 

3000 ton yapağı ve 1600 ton tif
tik taahhüdünden, geriye 300 
ton kalmıştır. Ilunlar da gelecek 
ilk vapura yüklenecektir. 

Dün yine &manyaya mühim 
miktarda tuzlu oğlak derisi, İs
viçreye iç fındık, Almanyaya 
yaprak tütün, Bulgaristana bal
mumu, Filistine mamul sigara 
gönderilmiştir. 

DENİZ 

İzmir• ilave postası 
Zafer bayramı münasebetile 

İzmir Fuarına gideceklerin fazla 
olacağlnı dilşÜD;Cll Denizyolları 
İdaresi bugiin lzmire bir ilave 
postası kaldıracaktır. Bu seferi 
Kadeş vapuru yapacaktır. 

Karadenizde fırtına 
devam ediyor 

Karadenizde oldukça şiddetli 
bir fırtına devam etmektedir. 
Küçük vesait Karadenize çıka
mıyarak Boğazda biriknıişlı>rdir. 

çiyorlardı. Başka müşteriler de 
vardı. Petri Martel garsonlara 
ne-ı;aret edivor, arada sırada ses
leniyordu: 

- Bir likör, bir konyak .. 
Aııdermat biraz durup genç -

lede konuştu; sonra gene dok -
torla dola~mağa başladı. 

Gontran ayak ayak üstüne at
mış, kollarını ka"·uşturmuş, is • 
kemlcsinc uzanır gibi oturmuş, 
gözleri ve sigarası havada mes
uttu. 

Birdenbire sordu: 
- Şöyle San - Svoiye doğru 

yürüyelim mi?. Küçükler orada 
olacaklar .. 

Pol tereddüt etti, sonra: 
_ Yürüyelim, dedi. 
Biraz sonra sordu: 
- İşin yolunda mı?. 
- Tabii. İyice yakaladım, ka-

çanıaz!. 
Artık Gontran Pole her şeyi 

anlatıyordu. Hatta ouu randevu
larma bile götürüyordu. Çünkü 
Lüizle gizlice bulıışmajta da mu
vaffak olmuştu. 

Nüjer gezintisinden sonra 
Kristian bir yere cıkmıyordu. 

Cenup limanla. 
rındaki mallar 

Sakarya şilebi dün 

yüklemiye gitti 
Denizyolları İdaresi taratın -

dan kiralanmış olan Sakarya ~i.. 
Jepi dün akşam limanımızdan Is
kenderuna hareket etmiştir. Ce
nup limanlarımızda birikmiş o
lan mallardan vükliyerek döne- 1 

cektir. İlk postayı yaıı.an Dum -
Jupınar vapuru mühim miktar
da tüccar eşyası ve hububat yük.. 
!emiştir. Birkaç güne kadar ge -
lecektir. 

Akdenizde bulunan İkbal şi
lepi de İskenderundan 3000 ton 
buğday ve Mersinden de mühim 
miktarda yulaf ve arpa almış -
tır. Bunları .Marmara limanları
na getirecçktir. 

BELEDİYE 

T opkapı mezarlıkları 

istim'5k ediliyor 
Topkapıda eşhasa mahsus olan 

mezarlıkların istimlak olunacak
larını yaznuştık. 

Belediyece bunların kıymeti 
tesbit olunmuş ve bilfiil istim
lak hazırlıklarına başlanılmış _. 
tır. Burada güzel bir park vü -
cude getirilecektir. 

MÜNAKALAT 

Yalovaya yeni iskele 
yaptırılıyor 

l\Iünakalilt Vekaleti Yalova _ 
~a 15 bin lira sarlile modern bir 
iskele inşasına karar vermiştir. 
Planlar hazırlanmıştır. Bugün -
terde inşaata başlanacaktır. 

MAARİF 

Ortaokul ve Lise 
imt ı hanları 

Devlet orta okul eleme imti
hanları 7 eylülde başlıyacak, 10 
eylülde bitirilecektir. Lise bitir
me imtihanlarına ise 5 eylülde 
başlanılıp 19 eylülde nihayetle
necektir. Olgunluk imtihanları 
da 23 eylülde başlıyacak, 24 ey. 
lülde bitecektir. Lise ve orta 
mekteplerde derslere 1 ilkteşrin
de başlanacaktır. 

Kimse ile görüşmek istemiyor • 
du. 
Gontranıo bu işine gelmedi, 

vaziyeti güçleştirince ;~ini kendi 
başına halletmeğe baktı. 

Derhal doktor Onorarun kan
sile ahbap oldu. Onlar Oriollar
la dosttular, ihtiyarı Onora teda
vi ediyordu. 

Bir gün Onoralara misafir git
ti, geç rnkte kadar oturdu, ka -
dına iltifatlar savurdu, akşam 
tam gideceği zaman: 

- Ne güzel kokuyor dedi. Her. 
halde sizin yemekleriniz otel 
yemeğine benzeme:z!. 

Bayan Oooraoın koltukları ka
bardı: 

- Eğer cesaret edebilseydim 
Kont ... 

- Neye cesaret edebilseydi -
niz balan?. 

- Sizi yemeğe alıkoymağa. 
- Memnuniyetle kabul eder -

dim. 
Doktor telaşa düştü: 
- Yiyecek hiçbir şeyimiz yok 

ki... Biraz et, biraz tavuk ... Bun
dan ibaret. .. 

Gontran giilüyordu: 

Müıterinin önünde 
tArtılarak satılacak 

Ekmeklerin bozukluğu, eğ
lence yerlerinin tarifeleri ve 
yapı, yollar kanununııo tat -
bikatı hakkında görüşmek ü
zere dün Belediye Reis mu -
nvinlerinden Lutfi Aksoy'ııo 
reisliğinde Belediye iktısat 

Müdiirü, Hukuk İşleri Mü _ 
dürü ve iktisat miişavirleri 
bir toplantı yapmışlardır. 
Şehrimizde ekmeklerin nok

san çıkarılmamasını temin i
çin her ekmeğin ınüşteri ö
nünde tartılıp öyle verilmesi ı 
mecburiyeti konulacaktır. - -· 

Beden terbiyesi 
Mükellefiyet 
Cumaya başlıyor 

Beden terbiyesi mükellefiye • 
tinin tatbik olunmasına şehri -
miz de dahil olduğu halde 54 
viliyetimizde önümüzdeki cuma 
ırününden itibaren başlanılacak
tır. Bu münasebetle İstanbulun 
Belediye hudutları dahilindeki 
11 kazasında 18 - 21 yaşları ara
sında bulunan vatandaşlardan 

5869 kişinin spor mükellefiyeti 
vapmağa mecbur oldukları an -
!aşılmıştır. Şehrimizde ayni yaş. 
!arda bulunan daha binlerce genç 
mevcutsa da bunlar mektepli ve 
memur olduklarıodan spor yap
ma mükellefiyetinden muaf tu -
tulınuşlardır. 

Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğü İstanbul mıntakası baş
kanı Feridun Dirimtekin dün 
Valiyi ziyaret ~..ıerek cuma gii
nü yapdacak merasiın ve hazır
lıklar hakkında görüsp:ıüştür. 

Bugün de, Beyoğlu kazasın -
da bulunan 13GO mükellef saat 
18 de Taksim stadyomunda top
lanacaklardır. 

Cuma günü lıer Halkevinde ve 
klüplerde de mükellefler topla
narak merasim yapıJecak ve ye
ni klüpler açılacaktır. 

- Ne lüzumu var efendim; 
basit bir tesisat nemize yetmez!. 
deniyor. 

Bunu söyliyenlerin başında 
Tasviri Efkar gazetesi vardır. 
Mabut zihniyeti ile her güzel te. 
şebbüsü baltalamağa yelteneıı • 
bu gazetenin başmuharririoin 
kaleminde bugünkü fevkalade 
ahval de, acayip düşüncesinin 
kalkanıdır. 

Biz cgülü tarife ne hacet. .• di
yor ve o zatıo telkinlerine kim
se kapılmaz• diyorduk: cYanlış 
telakkiye kimsenin yer vermi -
yeceğini. ümit ediyorduk. Al -
danmışız. Bu yanlış telakki be
nim geniş düşünceli, modern ka. 
falı dostum (Va - Nü) yu bile 
sarmış. 

Bu sene ilk defa Florvaya gi
den (Va - Nü) oranın harikula
de bir plaj olduğunu söyledik -
ten sonra Belediyenin yaptırdı. 
ğı gazinoyu lüzumsuz buluyor. 
(Va - Nu) ya göre bugün hariç
ten seyvah gelmesi imkansızdır, 
bunun için de yüz seksen bin li
ralık bir gazino yapmak beyhu
dedir. Eğer mutlaka yüksek ta
baka için bir yer lazımsa, •hal. 
ka mahsus .. yapılan]arın yanın -
da lüks ve kiiçük bir cihet inşa 
edilir! .. 

Bir şehir iınar edilirken, yeni 
tesisat yapılırken, •bu gün. ka. 
le alınmaz. Her imar hareketi 
cyarm .. gözönünde tutularak ya-

Floryadaki gazinonun tarifesi
nin pahalı olmasına itirazı an .. 
lıyoruz, fakat yapılan gazino bi
nasını ~ok görmeği anlıyamıyo

ruz. Eğer bugün meydana çıkan 
ve yarın daha da büyüyecek o. 
lan FÇoryanıo imarına taraftar 
isek; lstanbuld:ı böyle bir plaj 
bulunmasını lüzumlu göriiyor -
sak, yeni yapılan gazinoyu çok 
görmemeliyiz; batta az bulmalı
yız. Çünkü o gazino, cumartesi 
ve pazar günleri bugün dahi ihti
yaca kafi gelmemekte, oturmak 
istiyenler yer açılsm diye nöbet 
beklemektedirler. Floryaya bu
günkiinden daha büyük bir ga
zino ve büyük bir de otel elzem. 
dir. 

Fe\•kaliide ahvale gelince; Flor· 
ya gazinosunun temeli atıldığı 
zaman dünya siit limandı; ha· 
riçten seyyah geleceği, buraları 
besliyeceği de efsane dejtildi. Bu 
da ayrı bir davadır. Hem bir 
nokta daha var: Floryada neler 
yapılacağı, kaça mal olacağı he
men her gün gazetelerde yazıl -
dı; planlar, maketler. resimler 
neşredildi. Gazinonun yiiz sek
sen bin liraya mal olacai(ı habe. 
rini günlerce okuduk. Dostum 
(Va - Nu) acaba o zaman nedeo 
itiraz etmedi?. 

SELAMİ İZZET SEDES 
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Sahte mübadil bonosu yapanla
rın muhakemelerine başlandı 

Mü.badillere ait sahte bonolar tab ve tanzim ederek bankalar -
dan ve muhtelif eşhastan elli bin liraya yakın para dolandırmak 
suçile tevkif edilmiş olan Nihat Özk.oyuncu ile 17 arkadaşının 
muha kemelerine dün ikinci ağır ceza mahkernesınde başlanmıştır. 

Maznunlardan 14 ü mevkuf ve 4 ü gayri mevkuf bulunrnakta
d.r. Mazıı un1arın bir kısmı suçlarını itiraf etmi0 bir kısmı da diğer. 
!erinin üzerine a~ı.ş. ve bazıları da hadisede alakadar olmadıkları,
nı iddia etmişlerdir. Muhakemenin dünkü celsesinde maznunlar -
dan ancak bir k:ımı sorguya çekılmiş, diğerlerinin isticvabından 
evvel do;va üzerınde tetkikata lüzum görüldüğünden muhakeme 
başka güne bırakılmıştır. 

Rüşvet alan l::ir polis 
adliyeye verildi 

İsmail Ça ]:lar adında bir polis 

bir zehir kaçakçısı 
yakalendı 

...,,,....,.. ____ ...,,_ __ ._....,......,_ ı memuru bir kadından iki lira 

Kuçük tıaberler rüşvet atmak ictdiasile adliyeye 

Dün Kasımpaşada Cemal is -
mi.nde biri eroin satarken yaka
lanarak üs tü aranırus ve on yedi 
paket eroin bulunarak talıkika.. 
ta başlanmıştır. * Şehrimizdeki orla tedrlsal öt 

retıneııleri ile erkek ve ktz san'at 
o.kullarından terfi eden muallimle-

re al&. Jisteler dün ~laarlf Vekile
tinden teblit olunmuş ve alikadar 
mekteplere rönderUmJştlr. 

* Cerrahpaşa hasta.ha.nesi cl...a.nn

da bulunan bir k&Sım arsaların Bele
diyece istimi~ olunarak yolun l'l!
nişletllmesi ve etrafının da tandm 
olunması kararlaşt.ırılmqtır. 

* tinlvenıilede lnkllil.p larlhl ikmal 
lmtihanlanna ayın birinde başlanıl· 

ması ka.rarlaştınlnuştır. 

* Dalkevlerl, Balk Partisi ve me
naru umumiyeye hadim cemiyeUe-

rin davet. balo ve emsali cğ'lenceler
le tenezzühlerinin biletlerinin bade· 

ma tamamen damga resminden muaf 
tutulmaları alikadarlara teblli o· 

lunnıQ$&uı: . 

* Aktör Bürhaneddin icln teşriniev
velin 8 inci ceccsi Fransız Tiya.tro
suııda bir jübile yapılacakltt. 

- Kafi, çok bile, kalıyorum ... 
Ve doktor Onoranıo evinde 

yemeğini yedi. Şişman kadın 
boyuna sofradan kalkıyor, örtü
ye salça dökmeşin diye tabak -
ları hizmetçinin elinden alıyor, 
kocasının ısrarına rağmen ken -
disi hizmet ediyordu. 

Kont kendisini tebrik ve tak
dir ediyordu. 

Ertesi .,ün teşekküre geldi .. 
Birkaç gün sonra tekrar kenw
ni davet ejtirdi ve Onoralarla sık 
sık görü•meğe başladı. Oriolun 
kızları da sık sık geliyorlardı. 

Gontran üç kadının arasıoda 
boş vakit geçiriyor, iki kız kar
deşe karşı mültefit davraruvor, 
fakat Liiizir, beğendiğini Ljiizi 
tercih ettiğini her gün biraz da
ha fazla açığa vuruyordu. 

Şarlotla Lüizin arasındaki kıs. 
kançlık, Lüiz tarafından ikinci 
bir mücadele halini alıyor, Şarlot 
ise artık kardeşine dudak bükii
yordu. Bitkin, perişan bir hal -
deydi, fakat izzeti nefsini kır -
mamak için hissiyatını saklıyor, 
Lüizle beraber doktor Onoralara 
gitmekte devam ediyordu. 

(Arkası var) 

verilmis ve ikinci oorf!u hMtirn -
liğince hakkında talı.kikata baş

lanmıştır. 

* SİRKECİDE Bafra - Rize o
telinde arkadaşının elbise ve po
tinlerini çalan İsmail dün Birin
ci s ulh ceza mahkemesinde sor -
guya çekilerek tevkif edilmiş -
tir. 

* BEYOOLUNDA Arap cami -
i odalarında oturan on yaşında
ki Asım oğlu Yaşar ookakta kar
pitle oynarken pat)atmış, yara
landığından hastaneye kaldırıl -
mı.ştır. 

MANTAR 

MAHALLESİ 

Malum ya tufeyliyi ekseri. 
ya izah etmek için halk dilin
de: 

- Mantar .. 
Veya: 
- Yerden bitme ... 
Tabirleri kullanılır. Meğer 

Mecidiyeköyünde bir de Man
tar mahalle>İ varmış. Nane -
molla ile birlikte; 

- Acaba bu ad mahalleye 
nasıl olmuş da verilmiş? • 

Diye düşünüp taşınırken şu 
havadisi okuduk: 

- HÜkümet Mecidiyekö -
yündeki .Mantar mahallesi ar
salarının şagillerine temlikine 
karar verdi. 

ÖLMEDEN 

BÖYLE 

Necip Fazıl Kısakürek (Son 
Telgraf) daki bir fıkrasında 
Basan Rasim Us'un muradına 
ermiş bulunduğunu işaret e
derken aşağı yukarı şöyle di
yor: 

- Benden iltifat veya hışım 
bekliyenler laakal kırk giin 
murat duasına çıkmalıdırlar 

* İMRALİ adasında bulunan 
mah.kiınılardan 9-0 kişilik bir ka
file yeni Cezaevinde bulunmak 
ve demir ve çelik fabrikalarında 
çalışmak ' üzere KarOOUke sevke
dilmiştir. * ARNAVUTKÖYÜNDE oturan 
Perikli Van.gel ve Todori. adında 
iki arkadaşile beraber eski ni _ 
şanlısı Marikanın Lfıtiye soka -
ğındaki evine gitmiş ve çıkan 
kavga neticesinde evde bulunan 
Koco ve Y ııni adında iki genç bı
çak la yaralanmıştır. Yaralılar 
hastane.ve kaldırılmış, Perikli i
le Vangel ve Todori yakalanrn·ış
tır. 

ki kırk birinci gün iltifat veya 
tehzilime nıiistahak olabiwn
ler ... 

Nanemolla ile konuşuyor
duk da, üstat bana: 

- Yahu, Necip ' Fazıl sağlı 
gındayken kendisini bu halde 
tasavyur ediyor. Ya ölümün _ 
den so11rası için kimbilir ne 
düşünüyor?. 

Dedi. Üstada: 
- Tevekkeli ona hazret_ 

demiyorlar .. 
Cevabıııı vermekle iktifa 

ettim. 

PARLAK 

MANTIK 

Mısır hükumeti-. ' 
- Italya toprağımıza teca-

vüz ederse harp ilan ederiz .. 
Diyor. Buna mukabil İtal

yan mahafilinin diişünceleri
ni nakil ve izah eden Stefanl 
ajansı: 

- Biz Mısırlılara değil, Mı
sır topraklarında bulunan İn -
gilizlere taarruz edeceğiz .. 

Diyor. Nanemolla ise buııa 
sadece: 

- Parlak mantık?!. 
Vasfını veriyor. 

A. ŞEKİP 
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lngilizler Berlinil 
Bombaladı 

Sırp _ Hırvat 
Anlaşmasının 

Yıldönümü (Baştarafı 1 inci saııfada) 
lunan başka Ingiliz tavyarcleri 
de Lulvi.gohavendeki Azot fab
rika~ına hücum etmişler ve tam 
'kaUctıer elde et.mivc anuvallak 
olınuslardır. 

IZegrepte merasim y•pıldı 

Fraı 1. cf.u:rdd;;.i sınai petrol 
fabrikasına da hücum edılmis -
tir. Avni ııece sahil hava kuv
vetlerine mensup Blenheim tav
:vareıerı, Duard'ı ağır bır hücum 
altında bulundurmuşlardır. Atı
lan bombalar civar ormaııı tutuş· 
turnıuşlar ve çıkan şiddetli van
ııın neticesinde petrol dep0ları 
at<>Ş almıştır. Sahil hava ku\.Yet
lcri ayni zamanda Boulogne ve 
Calais arasından inııiltereve en
<laht eden balarvalara :mukırbcl~ 
eden İn.ıüliz t.opcularına rasıtlı 
vaz;tesi görmüşlerdir. . . 

Londra, 26 (A.A.) - HarıcıY~ 
Nazırı Lord Halifaks. Dou~res a 
l!iderek sahil müdafaa terttbatı-
ru teftiş etmistir. UZU 

ALMAN TAARR 
Londra, 26 (A.A.) -:---- Reuter: 

Bu sabahın ilk saatlerınde Lond
ra mıntakasında, yeniden mun
ferid gurette ucan bir dü~'Ilan 
ta•n·aresi tarafından ziyaret e
dilımistir. Bu tayyare. üç bom
ba atmıştı. Ölü ve varali yok
tur. 

Londra, 26 (A.A.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin teb 
!iği • 

Dün ııece. düsman. cen~bı v_e 
merkezi İnııilterede ıı:enıs bır 
saha üzerinde bazı mıntakaları 
bombarciLman etmistir. Inııil:_ere
nin cenubu şarki mıntakası uze
rinde ve Skoçvada bazı nokta
lara da bombalar atılmıştır .. 

Merkezi İngilterede bir şehır
de vanııınlar çıkmıs ve bazı en
d .. t . .. esseselerinde hasarlar 

us rı mu b' h'r 
vukua ııelmistir. Diğer ıı: se. ı -
de bir tiyatro ve bazı dükkan-
lar hasara uğramıştır. .. 

Simdi ö"renildi~ine ıı:öre.'. dun 
ln~illere üzerine yapılan hucum
lar esnasında 56 düsman tavva
resi düsürülmüş buluımıaktad~. 
Bunlardan 48 i avcı tavv~relerı
miz. 6 tanesi de hava da~ _ba.- 1 
~rvalarımız tarafından duşurul-
rniistür. ----o----

Vekillerin tetkikleri 
( Baştaraı 1 inci saııfada) 

sarlarda meşgul olmuş, Istanbul 
.. mriikleri başmüdürü Medhiyi 

~ğırarak bazı izahat. almıştır. 
Vekil İzınirde inşa edilecek ?8 -
rap fabrikası hakkında tethl!' -
ler ··~11makta ve bu sene teklı: -
dağ şarap fabrikasının faz!~ ıs
tihsal yapması hususunda alak:ı
darlara direktifler vermek~~-ır. 
İnhisarlar piyasa~~~- mubı: 
miktarda şaraplık uzum alaca -

tır. MÜNAKALE VEKİLİ 

Belıırad 26 (A.A.) - Sırp -

H t itiliıfnamesi imzasının 
ırva ·· ebetı 

ilk senei devrivesi rnu~as .. -
le ve Matchek-tsvetkovıtch hu
kıirnetinin tesekkülü dolayısıle 
vapılacak törende hazır bulun-

ak üzere Bawekil Tsevetkovıch 
::-;j!er hükiımet azasının da_ bu -
!anmakta oldukları Hırvatıstanın 
merkezi hiikiımeti olan Za)(febe 
vasıl olmu•tur. olkl°.rc;ı ıırup
lar. milli liyalroda hukumet er
kiinı huzurunda carkılar sovle
miş ve danslar vaı:ımıstır. 

SIRP - HIRVAT ANLASMA
SININ Kl:Y.METI 

tKDAM - Sırp - Hırvat an
laşması, Yuqoslavııa Birliqinin 
en saqlam temeli saııılır. Yuqos
la~·ııaııı teşkil eden uı:sıırlar ar~
sın<:!a bir takım ihtılaf!arın h~
küm sürmesi, Yuqoslav Bırlıqı· 

· sarsan ve ııabancı ilıtira.sları 
d~ uııandıran bir ıinıi!di. Hır -
vatların Sırplarla mii..saı;atını ta
nı'l:ıan anla~-manın i1n.:asile bu 
ami! ortadan kalkmış ve bu sa
ııede Yu.goslavtıa dalıili iştik~ara 
kavu~muşıu. Kuvvetlı ve bırıe
~ik bir Yuqoslavııa, şiip/ıe ııok 
ki Balkan BirtiQi ve Balkan sulha için mühWrı bir kuvvettir. 

Rumen kabinesi 
(B~taraı 1 inci saııfada) 

!er mii•tesna şimdiden mallarını 
nakledebileceklerdir. 

Rumen - Bulgar müzakereleri 
mütekabil bir anlayış zihniyeti 
içinde inkişaf etmektedir. Hiç 
kimse Romanyalıları mallarını 
beraberlerinde götürmekten me
netmiyecektir. 

Yunanistan 
( Baştarafı I inci saııfadıı) 

timerini gazetesinde yazdığı fık
rasında bütün Elenlerin düşün -
cesini ve a2llllini şu suretle teba
rüz ettirmektedir: 

cElenlerin hiçbir yabanct a -
razide ı?özü yoktur. Elenler, hiç
bir miÜetin bir !it; ini baltalamak 
istemiyorlar. Elenler, yakın ve .. 
ya uzak hiçbir memleketin düş
manı değildir. Elenler, yalnız, 
babalarının ve bizzat kendileri. 
nin hürriyete kavuşturduğu bu 
fakir, fakat şerefli toprakta ra
hat bırakılmalarını istiyorlar. 
Bütün Elenler, Metaksru.m yanı 
başındadırlar. Elenler, disleri sı
kılmış, azimleri kırılmaz bir 
halde fakat tam bir sükün için -
de, ayni parolayı tekrarlıyorlar: 
Ya tam bir Yunanistan, yahut ö
lüm!.> 

Tirana, 26 (A.A.) - Stefani 
Aiansı bildiriyor: 

Pazar gezmcierınd~n:!======= • • 

Koc.atepe ve lzmır e 
(B~tarafı 1 inci smıfada) 

bombardıman ctmıstir. Mücoad
dit bomba atılmış, fakal hiç bir 
hasar olmamıstır. 

Kahire, 26 (A.A.) - Dün öğ
leden sonra üc renkli Fransız 
bayrağı, hür Fransızlar komite
si reişi tarafından ,·eni teşkil 
edilen Fransız kıtaatına tevd'i 
cdil.mistir. Merasim, Süvevş ü
zerinde bulunan Fransız umumi 
kararııiıhında cerevan etmiştir. 
.Fransız kıtaları, İngiliz ordusu 
ile birlikte ııeneral Vavel'in ku• 
mandası altında orta sarkta va
zife ııöreceklerdir. -------
Macar - Rumen 

(B~tarafı 1 inci saııfada) 
ler bugünhü ınıntakalarında ka
lacaklardır. Birinci şıkta, Ro
ınanva, Macaristana 25 bin kilo_ 
metre murabbaı kadar arazi tı.:.r
kcdccek, ikinci şıkta 14 bin k.il.e
mctre murabbaı verecektir, Her 
iki sıkta da Romanya, ahali mü
bad-clesini •art koymaktad<r. 
Malum oldu~ üzere, Macaris -
tan, bunu, bu şekli il~, Tumu -
Scvcrin'dc reddetmiştir. 

B:',reş, 25 (A.A.) - Reuter: 
Macariştan ile de müzakereler 
için kapınm açık kaldığı Bük -
reşte resmi ınahfalerde ısrarla 
söylenmektedir. Fakat Rumen 
matbuatında muvakkat zaman i.. 
çin vukuagelen inkıta hakkında 
•imdiye kadar hicbir ınütalea yü
rütülmemektedir. 

Transilvanya'da l\olanius'un 
köylü partisi tarafından yapılan 
gayretler, halen Demfr Muhafız
ların bu mıntakaya hareket eL 
miş .olan şefleri tarafından tak
viye edilmektedir. Mukavemet 
zihniyeti gün geçtikçe fıızlalaş -
maktadır. Bizzat l\lanius, önü -
müzdeki hafta tezahürler orga -
nize etmek niyetindedir. 

Şelıir Tiyatrosu 
( B~tarafı 1 inci saııfadıı) 

eser vardır ki, bu sahne edebiya
tımız için sevinilecek bir hadi -
sedir. 

Telif eserler şunlardır: Ah -
met Kudsi Tecerin cKöroğlu> 
Vedat Nedim Törün cİrnralının 
insanları., Necip Fazıl Kısakü
rek'in: •Sabır Taşı. ve cPl3n>, 
Sedat Simavinin cHlirriyet a -
partımanı., Mahmut Yesarinin 
•Serseri•. 

Sahnemizi kıymetli tercüme -
!erile zenginleştirmiş olan Se • 
niha Bedri Göknilin de bir dram 
telif etmekte oldu~nu memnu
niyetle haber aldık. 

Bu seneki. tercüme eserler a -
rasında hadise telakki edilecek 
olan üç eser vardır: Şekispirin 
cOtello, su. Lcssingin cEmilıa 
Galotti> si, Sofok.lesin cKral 0-
dipüsü •• 

Uoğaziçi sahillerinin, açık ha
vada dahi loşluğu ile maruf bir 
bahçesi, bu pazar tam bir gece 
manzarası veriyordu. Yer yer 
barut, yer yer vapur dumanı 
renkli bulutlurm allında ve ~u 
gece nlanzarasının tanı g-öbeğin
de oturanlar ancak beş, on ki
şiydi. Buraıla lıq pazar çalmak. 
ta olan en ıncşbur saz ve okuyu .. 
cu he;y'ctinin ')'erinde ise birkaç: 
çocuk, oturmuş, bunlardan oğ -
lan!ar sazende, kızlar hanende 
taklidi yapıyorlardı. 

Bahçenin birinci setinde otu -
ran bir aileden biri yaşlı, biri 
ı?enc iki erk.ek tavla oynuyor -
!ardı. Sanki İstanbul k.abvele -
rinde tavla kıtlığına kıran girmiş 
gibi, pazar günü, Boğaz sahılle -
rinin en maruf bir bahçesinde 
tavla ile vakit geçirmek, doğru
su, Beyazıt kulesinin tepesinde 
bisikletle gezinnıeğe kalkışmak 
kadar garipti! .A.rkamdaki üç::.:
cü sette oturan iki delikanlı i!e 
iki genç kız, bodur ve kavruk 
bir ıneşenin cılız yapraklarını, 
belki de esen şiddetli poyraza 
karşı, kendilerine siper edinn1iş .. 
lcr, durmadan gülüşüyor ve ara
da bir garsonun getirdiği birala
rı tokuşturuyorlardı: - Şerefe! 
- Muhabbete! Nc~eye!. 

Halbuki ha, a bira dejiil, çay, 
hatta çorba h~vuşıydı. İkinci 
sette ve benim pek yakınımda o
turan narin bir kızcağızla, balık 
etinde bir delikanlı, durmadan 
fındık yiyor, arada bir şakalaşı
yor ve her şakadan sonra da kı
sa bir müddet birbirlerintı karşı 
hafi( birer küskünlük, yahut naz 
ve istiğna devresi geçiriyorlar -
dı, Bir aralık, bunların sobpet. 
leri ev ve aile meselelcriue da -
yandı. Delikanlı, bu bahse dair 
gayet ustaca, tedafüi kacamak -
!ar yapıyor, kız işe, ondan daha 
kurnazca hücumlara geciyor; fa
kat liikırdı tam en can alacak -yere gelince. beriki yaka)·ı kap-
tırmamak için henıen ya ut.asa • 
nın üzerinden birkaç fındık a
vuçlayıp damdan düşer gibi, k..ı.. 
za : 

- Tek nıi, çift mi?. 
Diye soruyor, yahut da: 
- Bak, şu kediyi tam burnun

dan nasıl vuracağım!. 
Diye yine masanın üzerinde -

ki fındıklardan birini, fiske ile, 
orada dolaşan zavallı kedinin 
burnuna fırlatıyordu. 
Kalkacağıma yakın garsona 

sorduın: 

- Neye bugün çalgı yok?. 
Herif, iki pazardır böyle giden 

havaya lllgatli ve nazikilne! bir 
kaç küfür savurduk.tan sonra 
demesin mi ki: 

_ Merak etmeyin bayım, şim
di radyo başlıyor, acarız!. 
Bunwı üzerine hemen kalk 

tıın ve o ~algısız, çaganesiz yer
de içmiş olduğwn 35 kuruşluk 
bir nesneye tam doksan beş ku. 
ruş tosla.yarak o güzelim, gece 
manzarasından palamarı çöz -
düm!. 

QSl\tAN CEMAL KAYGILI 

dün erasin y p ldı ' 
Başkumandan meydan mu= l 
besinin yıldününıü ntünascbctile 
ordu malulleri tarafından Ata -
türk heykeli önünde bugün bir 
ihtilal yapılmıştır. Atatürk hey
keli önünde bir dakika devam 
eden bir ihtiram selamı yapıl -
mış, bando t.ıiklal Marsını çal
mıstır. Cunu müteakip 26 ağus.. 
tos harbine biz.zat i"tirak etmiş 
bir malul subay tarafından bu 
gazayı tebcil en bir nutuk söylen
mistir. Atatürk heykeline müte
addit çelenkler konularak mera
sin1c nihayet verilmiştir. 

Afyonkarahisar, 26 (.ı\.A.) -
Atatürk'ün Milli Şcfimizle bir -
tikte 1'lletimizin ebedi kurtuluş 
güneşini doğurdukları Kocate -
peye her yıl 26 ağustos günü Af
yon Halkevi tarafından yapıl -
makta olan ~iyaret bu mesut gü
nün yıldönümü olan bugün de 
yapılmıştır. 

Merasime İsliJ.lal Marşı ile 
başlanmış ve Halkevi Reişinin 
heyecanlı bir hitabesinden son.. 
ra büyük taarruza iştirak etmiş 
bir subay o günkü hareUtı anlat
mıştır. 

İZl\lİRDE 
İzmir, 26 (A.A.) - 26 ağustos 

30 Ağus o 'un 
18 ınc· yıldönümü 

(Bastarafı 1 incı saııfad.a) 
sın<la vilayelte resmi kabul ya
pılacaktır. 

Merasime iştirak edecek olan 
kıtalar da o gün saat 9.30 da Tak
sim meydanında t.oplanmıs ola
caklardır. 

Saat tam 10 da İstanbul Ko
mutanı bu kılaları teftis edecek
lerdir. Bilahare de Cumhuriyet 
abidesine çelenk konulacaktır. 

Bu esnada Cumhuriyet abide-1 
si önünde kıde~siz bir subay ve 
müteakiben de !starı.bul Komu -
tanı birer hitabe iradedecekler-

1 
dir. Komutanın nutkv.nu müte
akio İstiklal Marşı çalınacak ve 
tekmil kıtalar hep bir ağızdan 
İstıklal Marsı.mızı söylerlerken 
abideye çelenk konulacaktır. 

Çelenk kovma merasiminden 
sonra da onuhtesooı bir ııeçit 
resmi yapılacaktır. O ııün saat 
12 de de Saravburnunda 21 atım 
top atılacaktır. 
DUMLUPNARDA YAPILACAK 

MERASİM 
Diğer taraftan Dwnluı:ıınarda 

yaoılacak merasimin ı:ıroııramı 
hazırlanmıştır. Merasim proıı:ra
mı şudur 

ı - Merasinı, Dımılupınarda 

leri köy ve kasaba halkından, 
İstiklal Harbıne istirak etmis 
mücahitlerden teskil edilecek 
halk kıtaları. 

5 - Merasiıme 30 Ağustos gü
nü saat 11,:JO da lop cndahtile 
baslanacak. sırasile ordu. C. H. 
Partisi, Halk, İstanbul ve Anka
ra Yüksek okulları adına olmak 
üzere bırcr nutuk söylenecektir. 

6 - 30 Ağustos günü aksamı 
rad voda Partice bir konferans 
verilecei!i gibi, ııene o ııece Hal
kevlerinde ve Halkodalarında. 
Parti merkezlerinde toplantı -
!ar yapılacaktır. 

7 - Bu büvük ve milli hadise 
hakkındaki merasime matbuatı
mız yapacakları nesrivatla işti
rak etmis olacaklardır. 

8 - Halkunızın bu merasime 
kolay ve ucuz istiraklerini te
min irin 30 Ağustos E.'Ünü Afvon 
ve İzmirden, merasim veri istas
yonuna olan Silkisarava ucuz 
tarifeli gidiş ve dönüs trenleri 
tertip edilecektir. 

9 - Silkisarav istasvonu ib, 
merasim yeri arasındaki müna
ka!B.t ve merasim verindeki ter
tibat ve hazırlıklar Kolordu Ko
mutanlığınca temin edilecekti. 

30 ağustos l(iinü saat 11,30 da 1 
yapılacaktır. Merasirn amiri Bi- ANA DOLU 
rinci Kolordu Komutanıdır. H A B E R L E R 1 

2 - O ııün. merasim başlamaz- _...;.;;....;;..;...;;;;...;;....;.. ___ .;,_...;.. _ _, 
dan evvel. Meçhul As!<er abide- H lk • • 
sine: Büvük "Millet Meclisi, Bas- Antakya a cvının 
vekiilet, Vekaletler. Ordu ve c. ı köy gezileri 
H. Partisi. Bc'Clcn Tcrbıvcsı Ge-
nel direktörlüğü, Kızılay, Türk 
Hava Kurı.ıırnu, Çocuk Esirıı:eme Antakya, 26 (A.A.) - Halke-

''imiz tarafından tertip edilmiş 
Kurumu, Ordu Harp malfillcri, olan köy gezilerinden ikincisi 
Sehitliklcri imar cemiyeti ve 
Türk Basın Birliği adlarına bi- dün Sab.ııncıı köy mıntakasında 
rer celcnk konacaktır. yapılmış ve bu münasebetle ter-

Her makam, celenı?ini kendi- tip edilen köy bayramına lı,.ki.. 
ni temsilen ııöndereceğı bir me- şi iştirak etmiştir. 
muru mahsusu ile abideye kov- ANTAKYADA BEDEN 
duracaktır. TERBİYESİ 

27 vilayetten i:kiser kisilik 'oi-
rer heyet o vil:ivetleri temsilen Antakya, 26 (A.A.) - Beden 

Nalıncı keseri gibi 
Viyanııda • Südost - Echo• ad

lı haftalik bir gazete çıkı)·or
muş. Bu gazete, Türkiye matbu
atının Alman hava filolarının 
imhasından sevinç ve in~irah 
duyduğunu yazarak bundan şi. 
kayet ederken bizi adeta nankör
lükle itham ediyor ve Almanlar 

•Harbi Umumide, büııük bir 
kahrarrurnlık ve feraqatle Tür· 
kiııe vatanı lıesabına harbede
rek Çanakka1e11i bin kat faik bir 
dü~ana karşı mtıvaffakwetıe 
mii.dafaa etmişlerdir.• 

Diyor. 
Alman dostlarrmızın eskiden

beri bir huyları, hattiı hastalık
ları vardır: 1914 - 18 harbinde, 
Türk zaferini kendilerine mal 
etmeğe ve her mağlubiyeti de 
münhasıran bize yüklemeğe ça.. 
lışırlar. Mesela, Çanakkale ve 
Kutül Emmare onların zaferi .. 
d.ir· çünkü birinde Liman, öte
kinde Golç kumanda etmiştir. 
Fakat Kudüs ve Nablus bizim 
mağlübiyetiınizdir; birinde Fal
kenhayn'nin, ikincisinde Lima
n'ın kuntanda etmiş olmasına 
rağmen. Ne garip terazi değil ., 
mı .• 

f"anakkalc zaferinin kiıne ait 
olduğuna gelince, buradaki Türk 
ordusuna Alman generali Liman 
von Sandcrs kumanda etmiştir 
amma, sevk ve idaresi tamamile 
hatalı ve gayet tehlikeli olmuş
tur. Çanakkalede muzaffer olan 
bu yanlı~ Alman sevk ve idaresi 
değil; sine ve sünırüsünc daya -
narak onun hatalarını d~ örten 
Türkün eşsiz kahramanlığıdır; 
Atatürk'ün yüksek sevkü idare
sidir. 

Çanakkale muharebelerine iş
tirak eden Almanlar bir avuç in. 
s:ı.ndan ibaretti. Bunların bir kıs
mı boöazın muhtelif bataryala -
rında barbetmi&lerdir. (Şunu da 
ilive edeyim ki 18 martta Alman 
efrat ve zabitlerin idaresindeki 
Rumeli Bamidiye tabiyesi, 2 

tane 355 lik topu ile en kuvvetli 
tabiyelerimizden biri oldu~ hal
de hiç ateş açmamış ve düşman 
ateşi altında sükutu tercih et
miştir.) 

Çanakkalede harbeden diğer 
Almanlar da, bahriyelilerden 
mürekkep bir makinelitüfek bö. 
lüğüdür ki ilk günlerde Seddül
bahir muharebelerine iştira1'o et
miş fakat hemen perişan olduğu 
için geri gönderilmiştir. Burada 
harbeden Almanların hepsi 500 
kişiyi, zayiatları da 100 kişiyi bul 
mas. · 

Halbuki Çanakkale muharebe
lerine 700,000 Türk askeri işti -
rak etmiş, bu muazzam insan 
kütlesi 255,000 zayiat vermişti; 
5!0,000 İngiliz ve Fransızı, bir 
seneye yakın müddet, Alman 
cephesine gitmekten menetmiş, 
onlara 240.000 zayiat verdirmiş
ti. Bu rakamları gördükten son
ra, şu 500 Almanın Çanakkale 
zaferini kazandıklarına inanmak 
kabil midir?. 

·Alman dostlarımız, nalıncı ke .. 
seri gibi her şeyi, hep kendi ta
raflarına yontmak.tan bir türlü 
vazgeçemiyorlar. Fak.at nalıncı 
keseri değil; en mükemmel bıç-

Evvelki gün Aııkaradan ~e.hri
mize gelen Münakaiat Vek.ih A.. 
li Çetinkaya dün Büyükadaya 
gitmiştir. 15 gün kadar Adada 
istirahat edecek ve sonra Anka
raya dönecektir. 

MAARIF VEKİLİ 
KASTAMONUDA 
Kastamonu. 26 (İKDAM) -:-

Tomori ııazetesi, Atina Aian -
sının gazetenin ittihamlarına 
.karsı bir tekzip nesrettii!ini fa
kat bunları tevsik edemediğini 
vazmaktadır. Buna mukabil, To
mori gazetesi simdi. yeni bir 
Yunan mezalimi lis~e.si nesr~t -

Otelloyu Üniversite İngilizce 
Doçenti Orhan Burian tercüme 
ettiğine göre, kütüphanemiz bu 
beynelmilel şaheserin tam bir 
tercümesini kazanmıs olacak ve 
sahneye konuş tarzı da emsalsiz 
bir sabne hadisesi teşkil edecek
tir. 

LALE I z::!~~ENR 
1 BİR ALEM 

İÇTEN KAYNAYAN BİR 
KUVVET ... Yorulmak bilmi-

merru;imde bulunacaktır. terbiyesi kanununa göre teşkil 
edilen gençlik kıtaları bu sabah 

Bu heyetler de, vilayetleri Antakyada ilk talimlere başla -
adına birer çelenk kovacaklar- mışlardır. 

kı makinesi bile olsalar, Çanak
kale zaferini ve bu zaferin şe -
refini kendi taraflarına yonta -
mazlar. Çanakkale tam bir Türk 
zaferidir; bizim ızaferimizd.ir. 

Dün vilayetimize ııelen Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel merkez
de lise ve san'at ıınekteplerinde
ki insaatlan ve pavyon ın.saatı.ııı 
teftiş etmiştir. . 

Bugüıı İnoboluya 1?1den Ha
san Ali Yücelin tekrar Kas_taıoo_-
nuva döneceği V<' daha ~ır ıkı 
ıı:ün viliıyetimizde kalacaııı tah-

min edilmektedir· 

Almanya acele etmek 
mecburiyetindedir 

( Basmakalden de1.'am) . 
kannağa .ı\lmanlarııı clindekı 
vasıtalar kafi gelmez. Bir tek 
taburun nakli için 4 - 5 bin ton
lıık bir \'8pura ihtiyaç olduğım~ 
nnutmamak Hl.zımdır. Kaldı ki 
o vakte kadar, İngiliz hava ordu. 
sıı da, İngiliz donanması da bu
günkünden çok kuvvetli olacak
lardır. -

Demek ki İngiltere için, en 
buhraulı zaman bu sonbaharın . .. 
harekiita müsaade etmiyen gun-
lerine kadar geçecek olan tak -
rihen iki aylık müddettir. Bu ay
ları atlattıktan sonra, İngilizler, 
bütiin kış, adalarında lıa?'ırlnn • 
nıağa imkan bulacaklar; Italyan
lar, Mısıra ve Sudana taarruz et
tikleri takdirde, Afrikada onlar
la ınücadele edeceklerdir. 

Bıı itibarla, Almanya, Büyük 
Britanya adasına büyük bir ta
arruz vapacaksa, acele etmek ve 
şu günlerde işe başlamak mec -
buriyetindedir. Aksi takdirde, e
sa ·en İngiltere lehine çahşlJ!ak
ta lan czaman> mefhumu. ln -
gilızlerin müttefiki olacaktır. 

' - ABİDİN DAV· J. 

ekte kurbanların ısnnlerını ve 
m' - hll' ezalimin yapıldıgı ma a erı 
ım ed' bildirmek! ır. 

Troçkinin 
ortada 

• 
cenazesı 

kaldı 

l\feksiko, 26 (A.~) -;- Troç-

k . . cenazesinin Bırleşık Ame-
ının H .. 
'k nakli hakkında arıcıye 

rı aya . d • d 
retinin verm!Ş ol ugu re 

Sofoklis ile Lessinıı: sahnemiz 
için büyük kazanctır ve çok es
ki olnlnlarına rağn1cn, bizler için 
yepyenidirler. Sofoklis tiyatro -
nun temel taşı, Lessing eski AL 
manya tiyatrosunını yenilik mü
be~~iridir. Sofoklesin mütercimi 
Bedrettin Tuncel, Lessingin mü
tercimi de Saim Bormustur. 

neza ··t U 
hına karşı mu eve anın 

ceva · '. ı 
katibi oDldnıan bır protesto te -

Bunlardan başka Dostoyevski
nin Ahmet Mühip Dravas tara -
fından tercüme edilen cMeşale
ler•İ, Pirandellonun 4 üncü 
Hanri si, Şcldonun ·Romans• ı, 

ı Goldoninin •İki Efendinin Uşa-

grafı çekmiştir. . 
Doldman, Mekslkoda TroçI?

. yakılmasına müsaade edıl-
nın . t' 

1 

ğı> vardır. 

Bunlardan başka evvelki sene 
Şekispirin c Vindsorun Şen Ka -
dınları• komedisini terciinte et

\ miş olan Mefharet Ersinin de mediğini söylemış ır. 

KISAAJJANS 
HA &ERLERi 

Lükseırburg, 26 - (D.N.B.) Si~ * -· 1;uinin bir emı.rnamesı 
vil idare amır ~ . . Alman 
mucibince bugünden ıtıbaren dil-

kı kanuni akçe olarak kabul e 
mar L .. k emburg 
m~tir. Bir ınark on _ ~ 5

. 

Frangı olarak tesbit edılmıştir. * Oolo, 26 - Oru Norveçte Ro= 
crvs ınevkünde zengın çinko maden 
leri bulunmuştur. Esasen bu mın -
takada mi!hin~ bakır madenleri var-

dır. * Lizbon, 26 - 1: R~d.• i~mindcki 
Yugoslav petrol gemısı muretleba
tından sağ kalan 29 kisi bug~ c.Gu
inc> Portekiz gemisi ile Lızbona 

ımic:.lerdir. cRad> yeşil burnun 400 
ge • . . ı· 
mil açığında torpillenmı!) ır . 

Şangbay, 26 _ İngiliz. k.ıtal_artnın * . ıınmas ı.ı diln 800 :ıskerın da-
eerı a -
ek~ ile nihayet bulmuştur. 

ha ç (A.A.) 

İngiltcrcn~ tauınınış ti.y~t~o 
müelliflermden J. l\1. Barrıe ııın 
çok giizcl bir eserini terciime et
mekte olduP.unu haber aldık. 

Bu senenin programında iki 
tane de adapte eser vardır. ~"?
!ardan biri Mahmut Yesarının 
.. t t kaleminden çıkmış olan 
usa F 
cYalı Uşağı• dır. ransız mu -

h 
.. Pa•nolun ıneşhur !lfa-

arrırı " . 
. .. u·· nden nakledılen bu ko-

rıus> d . r 
medi telif denecek, dka b~r yker ı -
lcştirilmiş barilmla e ır ome-

didir. • • ı· t Se 
Öt k. · de Selamı zze -e ısı . 1 . d 

d 
,. Fransız muharrır erın en 

es ın ... O 
İ\'an Noe'den nakkttıfgı <d s -

d cOsn1nn> sa ve uru mnn• 1r. . . t 
bir edebiyattır. Selamı ~~~e e -
serin aslının yalnız teknıgm.e sa
dık kalmış, konuşmaları telif ct-

mi tir. . 1 1 Teınsiller' 1 teşrinıevve sa ı 
gecesi Tepebaşı dram kısmınd~ 

r cOtello>, Beyoğlunda . komedı 

t 
kısmında Yalı Uşağı. ıle başlı
yacaktır. 

yen bir varlıktır. 

29 Ağustos Perşembe 
Açılıyor. 

Abdullah - bir cok meseleler
de oldul!U ııibi - burada da ze
kasını gösterdi. Birdenbire, (Ha
san) ın orduı;una hücıım etme
di. Evvela, ordunun manevi
yatını kırmak, askerler arasın -
da bir ihtilal rıkarmak Bövle
ce ima.mı Hasanın kuvvetlerini 
sarstP zo··ıf -!üsürdükten sonra 
ileri atılmak İı>tcdi. Yüzlerce 
casus ve propa;ıandacıva talimat 
vererek. iımamı Basanın ordusu
na ııöııderdi. 

Bu sırada tmamı Hasan, ordu
sund•ki dedi ko<luların onunu 
almak için. hareket emri verdi. 
Bir kac menzil ilerledi· Fakat 
(Me<lavin) şehri civarına ~elir 
eelmez tevakkuf etti. Ve maiye
tindeki kınnan<lanları toolı va -
rak: 

- Atlarımrz, develerimiz, ko
yunlarımız voruldular... Esasen 
biz hic kimseve taarruz fikrin
de deailiz. Burada müdafaa ter
tibatı alalım. Düı;manı beklive
lim. 

Dedi. 
(Hasan) ın bu sözleri, büvük 

bir haşnutsuzlukla karsılandı. 
Çünkü bütün askerle'., Emevi or
dusu pi•tarlannın. bır kaç men
zillik mesaıfeve kadar vaklastı
kından haberdar olmuşlardı. 

i<te o esnada idi ki, Abdullah 

<Ur. 
4 - Merasinıe iştirak edecek 1\1. KEMALPAŞA 

kıtalar: 
1 

HAYVAN SERGİSİ 

b) Afyon, Konya, İzmir, İzci- zamız merkezinde her yıl kurul-
a) Askeri kıtalar 11\lustafa Kemalpaşa, 26 - Ka-

lerile. İstanbul ve Ankara Yük- makta olan büyük hayvan pana-
sek okullarını temsilen bir kısım yırı bu yıl da 1 eylülde açıla -
tale!>e. cak ve beş gün devam eyliyecek-

c) Kiltahva ve Afyon vilayet- tir. 

TEFRiKA NUMARASI 16 

bin Amr'ın ııönderdiğl casuslar
la propagandacılar da ııelrnis
ler .. Muhtelif şekil ve luya!ette, 
Halife ordusunun icine ııirmis -
ler .. Ve derhal üsadat.ı girismis
lerdi. 

Birdenbire. korkunc su savi
alar bas gösterdi. 

1 - Emevi ordusunun büyük 
kısmı, Kıs bin Sad'ın kU<;:ük or
dusunun elrafını çevirmiş.. Üc 
eün süren muhac::ara ve muha
rebeden•sonra, basta Kıs olmak 
üzere. O on bin kisivi kamilen 
kılıçtan ııecirmis .. 

2 - Muavivenin maiyetinde, 
tam kırk bin zırhlı süvari var
nus. Bunlar ha..., ederlerken, 
ne -·oralı ve ne de esir tanunrva
caklaıımıs. Ellerine ııecird:ikleri
ni, kiı.milcn kılı 01a clQğrıyacak
laıtrnıs. 

3 - Muaviye. harpten evvel 

silahlarını teslim edenlere do
kunmıyacakmıs. Fakat harbe i.s
tirak edenleri, hic bir suretle 
aifetmiycrok kılıctan geçireceği 
ııibi, bu maklfillerin memleket. 
!erinde de ailelerini de kesecek .. 
Yurtlarında taşı taş üzerinde bı
rakmıvacakmış. 

Bu elim propaııandalar der -
hal tesirini g'Österdi. Daha bir 
ııün evvel, hararetle harp taraf
tarı olanlardan bir kısmı, şura
ya buraya dağılıverdi. Attık
ları adımı ııeri almakta hi<: bir 
!fayda tasavvur edeım.iyen zümre 
arasında ise, derhal isvan bas 
.ııösterdi. (İmamı Hasan) ın ca
dın etrafında: 

- Bu ne sükfuıet .. Bu ne beta
et ... Evlerimizi, bat.kları:mızı bı
rakarak buraya niçin ııeldik .. 
Harpten korkan. cihattan kaçan, 
(kiifir) dir. Kafir olan. (Em.irili-

255,000 şehidin ve yaralının kan. 
larile kazanılmış olan bir zaferi 
kimseye vermeyiz. Bü)·ük Harp
teki silah arkadaşlarınuz, bu kıs
kançlığımıza darılmasınlar. 

A.D. 

müminin) olamaz. 
Diye, korkunç tehdit sadala

rı yükseldi. 
Eınevi propagandancıları ilk 

hamlede zafer kazaıuruslardı. 
Esasen mütelevvin mizaclı ve 
dökülecek.. (Ceınel) de (Saffin) 
!erin fikirlerini, c~abuk alt üst 
ctıniye muvaffak olmuşlardı.. 
Şimdi de; 

- Gene mi ehli islam kanı 
dökülecek.. (Ceınel) de Saffin) 
de verile;:ı kurbanlar lı.ii.fi ııclme
dimi? .. 

Diye harp aleyhınde cereyan 
vapıvorlardı. 

Artık. orduda ufak tefek is
yanlar zuhur etmive başladı. 
(İmamı Hasan) umumi bır kı
vamdan korkarak. askerin bir 
kısmını refakatine alarak karar
ııfilıını, (:Medayin) şehri civarın· 
daki (Sa<bad) mevkiine naklet
mive mecbur kaldı. 

Fakat Emevi casusları ve pro
paJ!andacıları, Halifenin peşini 

bırak1Iruvorlar .. Onu, adım, adım 
takiP ediyorlardı. Nitekim, der
hal veni karar~aha da gelınişler. 
Orada da çarçabuk bir isyaıı 

sebekesi kurmııslardı. 

(Arkası var) 
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f~EV~KADINl~I __ s_A_N'_A r___.I 

Her Günün Bir 
Sırrı Vardır 

Tavsiyelerin çok büyük kıymeti 
vardır istifade etmek lazımdır 

Yüzünüzün taravetini. VÜCU• 
dunımı:n tenasülünü mııhal9za 
;için QOk sabır ve metanet llzım 
11eklikine emin olmalısınız. Pli
ja Pitınel'.den bir ııün evvel k.ol
larımzın, hlr dansa ııitme7.den 
:i'ki ııün evvel saı;larııı:ıwı ,ni
zellill!ni düşünmek doilru debl
dir. Daima l(iizel j!()rüruneık 
isterseniz bunu her zaman dü -
.şüıı:ınek ve her ııün mesaul ol
mak mecburiyetindesiniz. 

Okııyocularmııza bir kolaylık 
olmak için bunu ıtünlere avırdık 
(Her ııün ne yapılması liızım ııel
diitini sırasile yazdık. $imdi. 
tavsiyemiz ŞU; Bu parcavı kesi
niz. Tuvalet odanızın duvarına 
asınız ve aynen tatbik ediniz. 
Bir iki av içinde ne kadar de
f(istiitinizi, ırüzellestiitinizi ııöre
cek, hayrette kalacaksınız. 
PAZARTESİ - Tartılınız. Sa

balılevin on dakika kadar iim -
nastik yapınız. Banyo alınız. 

• Vücudunuza kolonya ve sert bir 
iırça ile irilrniyon va-ııınız 

SALI - Yüzünüzün tuvaleti
ne itina ediniz. Bol su ve sabun
la yıkayınız. Yüzünüze biraz 
eter karıstırılmıs alkol sürerek 
mesaıl1€lerin acılmasını temin e
dıniz. Sonra yumurta maskesi 
kovunuz. Bu kururken de tır -

naklarınızı ı>arlatınız. Sonra maır 
kevi kaldırınız. bafil bir krem 
ııü.rünüz. 

ÇARSAMBA - Saı;laruıl%t ta
ravınız. Sert bir fırça ile uzun. 
müddet lfırçala vınız. Gece vat
ıma~an evvel kollarıruza bacak
larınıza. aınuzlarmırza, ellerlıı.i.
ze kremle :ınasai yapınız. 

PER$EMBE - Bu1((inü jim
nastiğe hasrediniz. Vikudunuzun 
fazlaca yaiUanan yerlerine ma-
sai yapınız. 

CUMA - Kollarınızda, bacak
larınızda ve koltuklarınızda faz
la kılları alınız. Ei!er ertesi ııü
ni.i kuvaöre ıüdecek iseniz sa~ 
larınızı bir kere daha fırçalayı
nız. Tırnaklarınızın üzerindeki 
cilayı siliniz. Manikür'ün vazife
sini kolaylastırmıs olursunuz. 
CUMARTESİ - Kuvaiöre J(i

diniz. Veyahut evinizde. mak -
yajııtızı tazeleyiniz. Ve istirahat 
ediniz. 

PAZAR - Tam bir istirahat 
zihninizi hiç bir şeyle yormayı
nız. 

HERGÜN - Ellerinize. 'k.olla
rınıza vumusatıcı bir kremle ma· 
sai yapınız. İdmanı unutmayınız. 
Çehrenize. ııözlerinize. tırnakla
rınıza dikkat ediniz. Bu suretle 
•her dem taze ve ııüzeJ. kalırsı
nız. 

Birkaç Pratik Çanta 
1 - Bava

nm cantası i
Cin 'kücük bir 
kese. Deriden 
yapılır ve lıı· 
ce ipek şerit 
vevıa gaytan
Ja süslenir 

2 - Pliıi i
cin kaba ke
ten bezden 

yapılınıs bü· 
vük bir canta 
Üzerind e k i 
ıl!eıniler ve 
dalııalar mavl 
'lm1mızı veva 
sarı keten ku
ımastaııdır. 

3 - Kücük 
cocuklar ıcın 
mavi !keten
den •bir can
la. Kuşlar is
le'Jllcdir. 

4 - Yol için 
Bavın kravat
ları konulabi
lir ' 

5 - Bu çan
taya mendil -
ler yerlestiriliı 

6 - Bayanın 
mak idn daha 
çanta. Bütün bu 

gecelii!ini koy- ı 
büvüce'k bir 

çantalar kaba, 

\ 

kalın keten bezden va-ııılır ve 
renkli \jin ipeklerle isknir. süs- · 
Jenir. 

K .... k == uçu Tavsiyeler --:...~ 
* Yüzünüzde bir sivilce çıkar
sa sa:kın dokuıı:ınavınız. sıkma
yınız. Gece, vatımazdan evvel ü
u.erine !bir.az tentiırd:iyot sürü-
TJÜZ. 

* İpek çoraplar eok nazikti~. 
Çıtilemh·e gelmez Sirkeli ılık 

cu içinde bir ımüddet bırakınız. 
Sonra bol suda calkavınız ve bu
runlarından asıp kurutunuz. 

* Yüzünüzün derisi eok ince ve 
nazik ise bir tuvalet eldiveni ile 
yıkamayınız. Ellerınizi, gayet iv:i 
bir sabunla sabunlavımz: Sonra 
yüzlınüze hafif bir masai yapı
nız. Daha sonra bol su ile yı
kayınız. Tüylü ve vumusak bir 
havlu ile kUTulayınız. * Saçlarınızı her sabah bir kaç 
dakika fırçalavınız. Bu hafif ma
saj, saçları kuvvetlendirir. 

..-ımt BlJYOK TARiHİ ROMAN~~Ji 1 
. --' \ 

lllH 
Y•zan: M. SAMI KARAYEL 

Görülüyor ki. müstevli anasır 
namus ve ırz tanımıyordu. Hat
ta. namus ve ırzlarını muhafaza 
icin koca padişaha karşı koyan
ları bile menfaatleri namına ke
~ebılivorlardı. İşte. nüımunesi 
Ali pa ,a idi. 

Ali paşa, kökünden isyan et
ımisti. İbsir pasa kuvvetlerile çar· 
pısmıva hazırdı. 

İbsir pasa. Ali pasadan korku-
• "Clu. Anadoluda. Sultan İb
rahimin zulmünden dilgir olan 
"asalarla ümera. hep Ali pasa ils 
beraber olmuşlardı. Ali paşaya 
kar" buvük tertibat alınmıstı. 

Ali pasa. Çerkes kıısabasına . 
ııeldiiti sırada, Köprülü Mehmet 

-ııaşa da, diiier pasalarla bera
ber o taraflara yaklaştı. 

O esnada Giri<l seferine asker 
toplamak icin /lnadoluva ııönde
rilen Acem İbrnhim pa<~ da Var
var Ali paşayı istikbale me
murdu. 

Köprülü Mehmet oasa. Şe -
kerpare Sultanın Şam eviıletin
de memuru mahsusu idi. $e -
keroarenin mutomedi olan Ar
na\·ut Köprülü Mehmet aii:a ve
zir olmuştu. $ekerpareye olan 
hizmeti onu vükseltmisti. 

Ali paşayı her taraftan ku
satan pasalar sıınlardı: 

Abaza İbsir paı;a. 

Galatasaray resim . . 
sergısı 

Yazan: A. Fahri Hırçın 

Miktarın bu işlerde ehemmi • 
yeti büyük olacak ki, Güzel San' -
atlar Birlili, sergisinde 109 tab
lo ~österebilmek için kaliteden 
hayli fedakarlık etmek mecbu
riyetini dıl$muş. İsimleri memle
ket san'at ileminde tamıunile 
yerleşmiş ilstatların bu tablola
rın ~~nu teşhire layık görme
lerine hakikaten haııka mana ve.. 
rilemes. Fakat mektep salonlan
nın duvarlaQD.ı kaplamak için 
kendi birliklerinin ismini geçkin 
heveskirlar tarafından sıvan -

• mış mupmbalara alem yapmala
rı bilmiyorum ki doğru mu? Bu 
hazin kabahati kaydettikten ıon
ra miktarı az olan özlü tablo -
)ardan bahsedebilhiz: 
Şüphe etmiyorum ki sergıyı 

"'ezenler Nezih Güven'in Fındık
lı sahilini zevkle seyretmişler _ 
dir. Genç - henüz yirmi yaşında 
imis - bir talebe olan bu ressam 
istikbal için çok şeyler vadedi
yor. Mevzuunu ifadede kudreti, 
desende muvaflakiyeti cidden 
yüksek. Renklerini belki fazla 
ku,•vetli bulanlar olacak. Fakat 
hu biraz da tabloya canlılık ve
riyor. Üstat talebe ilerde şüphe
siz hakikaten daha uygun renk
ler de bulacaktır. 

Hikmet Onat'ın Büyükad-;;da 
kayaları sergide teşlıir ettiği en 
güze] eseri. Kayaları çeviren su
ların berraklığı kadar şeffaflığı 
da öyle kuvvetle ifade edilmiş 
ki nese ile görmemek kabil de
ğil. Sergide kıymetli eser ara -
yanlar bu tabloda da aradıkları
nı bulmnşlardır. 

Çallı'nın bu )·akınlarda mühim 
siparişlerle meşgul olduğu anla
şılıyor. Küçük eserler teşbirile 
iktifa etmiş; fakat biri çok özlü, 
küçük eserler. 

Agah Özbulan'ın akuvarelleri 
küçük birer abide olacaktı; eğer 
bazılarının desenleri biraz ihmal 
edilmenliş olsaydı. Bilhassa mi
mari eserleri ifade ettikleri için 
desende hiç fedakarlık edilme -
mesi tenazurun tam olması Ji
zundı. 

Avetullah Sumer arkadaşları 
arasında yine en velllt ressam o
larak görünüyor. Çamlıcadan, 
teshir ettiği manzuaların en gü
zeli, E. S. portresi de portrelerin 
en "'Üzeli. Renkte olduğu kadar 
desende ve mevzuun intihabın _ 
da da tamamile muvaffak olmuş. 
Gen-: san'atkirı san'attaki mu -
vaUakiyeti kadar çalışması için 
de takdir ve teprik etmek la -
zım. 

Şeref Akdik'in ııüzel bir por
tresi var. Sağlam bir eser. Rcn
ıti de, deseni de, ifadesi de iyi. 

Sami Yetik'in Kadifekaleclen 
İzmiri teshir ettigi tablolar ara
sında f!~ iyisi. Mor daglı, mor de
nizli pembe bir İzmir. Renideri 
ben fazla şairane buldum. İzmir. 
Jiler daha iyi takdir ederler. 
Şevket Dai('ın güzel bir Yeni

tamii var. (1!-'tadın her zamanki 
tarzı. Yalnız bu sene Kaualıçar
şı moda olacak ki buranın da iki 
tablosunu )·apmıc;. Camilerinin 
tarzından uzaklnsamadığı .için 
çarşı biraz ıla cami dehlizi gibi 
göı-ünü~·or. 

Modanın sari oluşundan gali
ba. Vecih Berehtoğlu da bir 
Knnalırar~ı yapmıs ki resimleri
ni götdiığümüz Sl!IDerkant pa -
zarlarını andırıyor. Fakat bu tab
lonun yanında teşhir etliği e~ _ 
fes bir natiirnıortu \·ar. Meyve -
]erin renklerini, tazeliğini daha 
kudretle ifade hakikaten güç -
tür. -

Son söz olarak doğuş itibari -
le talihsiz bir ressamdan bahset
mek istiyorum. Ali Halil belki i-

Arnavut Köprülü Mehmet pa
sa. 

Acem İbrahim paşa .. 
Gôriıluvor kı. Varvar Ali pa

sanm uzerine gidenler hep dön
melerdır. 'l urk kanile alakadar 
bulunmıvan padişah bendeleri
dir.. Müstevli irler .. 

.Ali pasa. kuşatıldıj?ını görün
ce. taarruz etti. İlk taarruz ha
berı üzerine Ibsir pasa hareket 
etli. Ali paşanın etrafını kUŞat
ıı Ali paşa, maiyetindeki kuv
vetlerle karşı auramıvacae:ını an .. 
!adı. Cünkü, etrafına tMlanan 
Ana<Jolu S,palhisi zayıftı. 

Ali pa, a. maivetini alarak kac· 
mak istc-<lı. Fakat lbsir paşanın 
ağalarından biri Ali •pa;anın ar
kasından vetısti. İk1 taraf ara
sında kanlı hır boi!usrr.a oldu. 
Nihavc·t. Ali pasa atından düştü. 
Yakaladı. İbşir pasanın huzu
runa g(Jtürdü. 

İbsir paı;a. C'Ski dostu Ali pa
.şa \ ı görunct: 

- Pasa baba. bu ne haldir? .. 
Niçin kendini böyle muhataraya 
uğrattın? .• 

Dedi. 
Ali pasa. ımüteessirdi. İbsirdeıı 

'IKDA• 

Deniz Levazım Satınaı. 
ma Komisyonu llAnları 
1 - Tahmin edilen bedeli (8925) 

lira olan (7~00) metre siyah dibe
tin, 29 ağustos 940 perşembe fün!i 
saat 16 da pazarlıkla ekailtmesi ya
pılacaktır. 

2 - İlk teminatı (669) lira 38 ku
ruş olup prtnamesi hergün komis
yondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 ~ kanun
da yazılı vesikalarla birlikte belli «ün 
ve saatte Kasımpaaada bulunan ko-
ınJoona müracııaUarı. (7614) 

* 21 Adet exao lult dürbün 
1500 Meb-e ilti kollu telefon sııhra 

kablosu kordonu 
10 Adel 7 No.lı Fincan lzaltılör 

maa apmun saplama 
Yukarıda yazili 3 kalem eua 29 

ağustos 940 pef}embe siln!i saal 17 
de pazarlıkla alınacaktır. 

İsteklilerin Kasımpaşada bulunan 
komisyona müracaatları. (7615) 

* 4500 adet dem1r somun 5/8 pusluk 1 
1 > pantoıraf 

2 > 1.200 ile 1.260 arasında ke-j 
sa!ct ölçmiye mahsus boma. 

• > 25:30 kiloluk hasırlı da
macana 

2 > 1 veya 2 lıtrelik taksimatlı 
cam ölçek 

13100 Metre Celile izoleli kablo (muh
leli!) 

25 > Sırma şerit 

5CO > Pljamalık bez 
50 > Kremidi dok 

Yukarıda cins ve imktarı yazılı 9 
kalem eşya ve malzeme 3 cylUI 940 
sah günü saat 15,30 da pazarlıkla 

alınacaktır. İsteklilerin Kasımpaşada 
bulunMı komisyona müracaatları 

(7616) 

Tuvaletinizi vaparken 
pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı SUllSıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yaitlı 
ve yak~az ola.n tüp v0 vazoları 

vardır. 

VEFAT 
Tüci:ardan Hüseyin Kfı.zım ve Ah

met Kemal Silivrili kardeşler, baba
larının vefatını, ve cenazesinin sa
at 11 de Sultan Ahmet Sağlık Yur
dundan kaldırılarak Silivriye nakil 
ile defnedileceğini, azimet ve avdet 
ve:;aiUnin hazırlandığını akrabalari
le sayın dostlarına arzederler. 

yi bir ressamdır. Tablolarının L 
çinde güzelleri de var. Fakat Ha-
liJ Pa~anın ismini taşıyor. Onun 
üslübunda ~alı,ırsa. ne yapsa ya
rı beğenilecek. Hep •merhum üs
tat bunu kimbilir ne kadar gü -
zel yapardu di~·ecekler. Büyük 
san'atkarın oğlu çok zorhıkla bü
yük san'ntkiır olarak kabul edi
lir. 

Sergi maalesef hiç de bekledi_ 
ğimiz serJ(i değil. İnsaallab ge -
lecek seneye .. 

A. Fahri Hırçın 

bu hareketi kat'iyyen me'ımul 
etmiyordu. Nikiıhlı zevcesını 
Sultan İbrahimden kurtarmıstı . 
Ve bu hal de onun için basına 
gelmisti. 

Ali paşa. her türlü felaketi 
göze alarak bai!ırdı: 

- Bre Tüı·k kanını emici he
rifler! .. Bre mü$tevli domuzlar .. 
Bre millet soyguncuları.. Ben ne 
isledim sana?.. Senin avradını 
Sivastan talep ettiler .. Irzını sı
yanet edip vermediğim icin senin 
J?ibi herifi üzerime tasallut et
tiler .. Zulmen ibadullahın malı
nı alıp vermediğim için bana 
katli mi icabcder? .. 

- Bre godoş .. Senin malın ve 
ırzın Sultan İbrahiıme hel!ıl idi -
se ben ne bilcyiım? .. Bilseydim. 
avradını teslim eder ııönderir -
dim. 

- Bre sovsuz heriler .. Bu mil
letin sizlerden cektii!i nicedir .. 

Ali pasa aıtzına ~leni söyle
di. O derecede ki, İbsir -ııasa bi- , 

le mai ve ti olan aitalardan utan- 1 
dı.. 

(Arkası var) 
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f--Kı_z 1 ŞiŞLi TE'R"'AKKı LİSESi 1--I ER_KE_K 

ANA - İLK :-- ORTA -: LİSE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. 

1 
Tedrı.s ve 1erbıyesın~ekı cıddıyet devlet imtihanları neticesile sabittir. 

- Talebe kaydına başlanmıştır. Eskı talebe, 1 Eylüle kadar kayıUannı wenilemerd · B ta ·h ı · 
1 

·· U ~ ı ır. u n ten sonra 7er-
erı yen muracaa ara verilecek.Ur. Kayıt için velilerin b:Zznt gelmeleri gerektir. 

2 - Eski ve yeni talebe kayıtları her gün (saat g _ 18) e • 

kadar liahl Ri!at paşa konağında yapılır. 

Nişantaşı Rumeli ve Çınar caddelerinde. 

lstanbul Levazım Amir
liği Satınılma Komisy0-

nu ilanları 
450 kilo 3/25 balılı:çı alı jpliti alı

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmeo! 28/8/ 
840 çarfllmba silnü aaaı 15 de Toı>
hanede Lv, Amirliii satmalmn ko
misyonunda yap1laeaktır. Nümunesi 
komisyonda &'örülür. İsteklilerin 
kat'! teminallarile bellt saatte ko -
misyona gelmeleri. t287) c7638> 

* On bee eün zarfında Sirkecide an-
bara teslim sartile 25 ton kuru so
ian alınacaktır. Paz.arlıkla eksiltme
si 28/8/940 carşamba günü .saat 14,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. İs
tek.hl erin teminatlarile belJi saatte 
komisyona gelmeleri. (300) c7819> -* 91 ton kuru soğana talip çıkmadı
ğından tekrar pazarlığı 28/8/940 çar
şamba günil snat 15,30 da Tophane

İSTiKLAL LiSESi 
MODORLOGONDEN: 

1 - İllı, erta •• ll•e ıı-Jamıa uı.ıı •97& ,......,. ltuı ft er
t:eı. laklıe Jta;r4111& .... !"Dm..,., . 

1 - ır..lli talebe e7Uilia en -....meı l"iniin• kadar serdi -
lapla, Serdi wlı.lebe INıfvunıralı b;rdmı )'ODU 'kl!r, Eııl<I g. 
le-ln qlillbı on ~ ııonra :r•-lan miİ.l'aeaM kabı:I edlı

mlye«ltllr. 

l - blı;renlere mü:lel>bı b;rıl tarilaruıı lıllcllreıı lulfname 
ainderlllr. Adres: Şelosııd•b&fı Pells lıaralıolu aıtt .. ı. Telefon: lZ534 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonundan : 
.. 1 - Cins, miktar ve ille teminatlan yaz.ılı yar; sebzenin kapalı zarfla 

munakasası 7 cylüı 940 tarihinde Beykoz Halle Parti binasında yapılacaktır. 
2 - Evs::ı,r. ve §&rtnamesile teslim mahalleri pazarlıktan evvel komis -

yonda okunabılir. 
3 - İstek1ilerin teminat mektuplarını il5n saat.inden bir' 

vermeleri llfuı olunur. 
saat evvel 

(7683) 

Ciıısl MU.lan ilk le. Gün tarih ve sa•U 

Patlıcan 

Fasulye 
Domates 

60 ton 
30 • 
20 • 

382 
243 

79 

7/9/940 cumartesi 11 de 

• • • 
• • • 

Bamya 
Yeşil biber 

20 
20 

• 
• 

135 
64 

• • • 
• • • de Lv. Amirliği satın alma komisyo

nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 

5232,5 Ura ilk teminatı 392 Jil'a 441 
=~::=!.:~'::;:,,;::~,:.; 1 S TAN BU l BELEDi YESI N DEN 1 * ______________________ ._. __ .. _ 

Otuz bir ton keçi kılı alınacaktır. 

Pazarlık ile eksıltmesı 29/8/9~0 per
~embe gunü saat 14,:lO da Tophane
de jsı. Lv. Amirliği satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahnıin bede 
li yırmi bin yüz elli Hra ilk teminatı 
1511 lira 25 kuruştur. Numunesi ko
misyonda görülUr. istelrlUerin kanu
ni vesikı:ı1arile belli saatte komi~ona 
gelmeleri. (260) •7563> 

Adol 

1645 1 No. 
1765 2 • 
5180 10 • 
Adel Mukavva masara 

13,720 3 No. 

6,264 4 • 
19,400 5 • 
38,150 6 • 

5,190 7 > 
5,580 8 • 

13,610 9 • 
Yukarıda miktarları yazılı ağaç 

ve mukavva masura satı1acaktır. Pa
zarlıkla arttırması 29/8/940 perşem
be günü saat 16 da Tophanede Lv. 
Amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Nilmuneleri komisyon
da görülür. Miktarı Defterdarda bir 
No.lı dikimevinde görülür. İstekh
lerin belli saatte komisyona gelme-
leri. (282) •7631> 

* 9280 metre kaneviçe alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 28/8/940 çarı;:amba 
günü saat 14 de Tophanede Lv. Amir
liği satınalma komisyonunda yapıla
caktır. Nilmunesi komisyonda gö1'"illür. 
isteklilerin kat'l temlnatlarile belli 

saatte komjsyona gelmeleri. 
(283) •7632> 

* İki bin liralık kadar gaz yağı alı-
nacaktır. Paı.arlıkla ek.silt.mesi 
26/8/940 çarşamba günü saat 14,30 
da Tophanede I~v. Amirliği satınal

ma komjsyonunda yapılacaktır. Kat'ı 
teminatı 300 liradır. İ~teklilerin bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

(284) •7633• 

* 300,000 adet ~işe matra alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltme•i 4/9/940 tar
şc;ıınba günü saat 15 de 'l'ophanede 
ist. Lv. Amirliği srıtın alına komis
yonunda yapılacaktır. TCjhmin bedeli 
105,000 lira ilk teminatı 6500 liradır. 
Nümune::Ü ve şart.namesi koınisyon

da görültir. İsteklilerin kanunJ ve
ıikali:irile benber belli saatte komis-
yona ıelrneleri. (301) •7867> 

* 220 - 380 volt ve 950 devirli 15 a-
det motör alınacak:tır. Pazarlıkla 

eksiltme•i 4/9/ 940 çarşamba glinü 
saat 15,30 da Tophanede Lv. Amir

liği satın aıma komisyonunda yapı

lacaktır. isteklilerin geUrecekJeri k.a

talok veya nümunelerinden beğenil
mek suretile alınacağından belli sa-

atte kat'l tcminatlarile komisyona 
gelmeleri. (304) •7870> 

* 
500 adet meşeden 4500 adet gür-

genden olmak üzere 5000 adet ıru fı· 

çıı::ı alınaraktır. Pazarhkla eksiltmesi 

3/9/940 salı g!inü saat 15,30 da Top.. 
hanede Lv. Amirliği satın alma ko

misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 17,500 lira ilk teminatı 1312 li

ra 50 kuruştur. Nümuneleri ko
misyonda .cörUlür. İsteklilerin kanu-

Eminönü Belediye Dall'esinden: Ordu caddesinde 154 NoJı sahiplcrınin 

adreslerj meçhul olan maih inhidam bina aksamının tehlikesine binaen 24 
&.aat zarfında yıktırıbnadığr takdirde dairece yıktırılacağı teblignt mak.anu ... 
na kaim olmak Uz.ere nan olunur. (7878) 

Teknik okulu müdürlüğünden: 
Okulumuzun mühendis ve fen memuru kısımlarının inşaat ve makine 

şubelerine talebe kaydına 2 eylül 940 tarıhinde başlanarak 3 eylül 940 

günU a!tşanu saat 17 ye kadar devam edilecektir. Son gün müstesna kayıt 

muamelesi her gün saat 9 dan 12 ye kadar yap1lır. 

Orta okul mezunları imtihanla alınır. Diğer şartlan Oğrenmek istiyen-
1er1n biuat veya mektupla okula müracaaUarı ilfın olunur. (7872) 

iri~! YENİ KOLEJ Nt.:ri 
iLK - ORTA· LiSE .., 

Tak•lmde Sıra&elvllerde YENi AÇILDl.1 
Müdürü - Eski Şişli Te1"akki Direktörü M. Ali Haşmet Kırca. 

IHususiyetleri: YABANCI DİLLER ÖC.RETIMİNE ı;:eniş 
mi:kvasta ehemmiyet veııınek, sınıflarını az mevcutla teşkil 
ederek talebesinin calışma ve in:kisıdı, sıhhat ve inzıbatı ile 
yakından alakadar olmaktır. Mektebin denize nazır Jı:alörifer
li teneffüshane ve jimnastikhanesi vardır. Her gün saat (9 
ile 18) arasında tal~be kayıt ve kabul olunur Telefon: 41159 

-------------------
Ankara yüksek ziraat ensitüsü rektörl ügünden: 

Yüksek Ziraat Enstltüsü orman, ziraat, veteriner fakültelerinde tale
be kayıt ve kabulüne 15 ağu.stos 1940 tarihinden itibaren ba;lanacak ve 30 
ey1ıil 1940 günü akşamına kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıl kabul edılecek talebeler ~iyoloji, fizik, kimya, cebir, turk
çe tahrir ve yabancı dilden c:Fransı:Jca, lngilizce, Almanca dillerden biri> 
bir seçim imtihanına Uı.bi olacaklard.Jr. 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve İstanbulda 1, 2, 3 teşrinievvel 940 gün

lerinde yapılacaktır. 
3 - Enstitumüz ffAkültelerine yazılmak istiyenler kayıt ve kabul 

şartlarını. EnsUtU rck törh.ığU He vH3yet zıraat, orman, veteriner müdür
lüklerinden tedarik: edebilirler. 

4. - Seçim imtihanı Ankarada Yüksek Ziraat Enstiti.ıslinde yapıla -
caktır. İsianbuldrl untihanın olacağı yer Ziraat, Onnan, Vetcrıner nıüdlir
lüklerine müracaat edilerek ölrenile cektir. 

5 - Sıhhat raporu nümunesi enstitü ve 
teriner müdürlüklerinden tedarik edilir. 

vilayetler Ziraat, Orman, \·e-

Başka rapor lıi..ıOuı edilmez. (7169) 

Üçüncü mühendislik kursl•rın• i~tirak 
edecek fenmemurlarınaı 

Teknik okulu müdürlügünden: 
Mühendislik kursları duhul imtih;ınJarında muvaffak olmuş fen me

murlarından 1333 neşctHJere (dahil) tcadar olanlar 2 eyllıl 940 tarıhınde 
başlıyacak olan üçil.ncü mühendislik kursuna kabul cdileceklerind<·n a
lakalıların 29/8/940 perşenibe günü oaat 17 ye kadar okıiliı mür"'""U• 
k.aydolunmaları lüZumu tliin olunur. (7871) 

Manisa asliye hukuk hakimliğinden 
Manisa bnzlne:rl maliy .. i ile lıtanbulda Kadılı:öyünde A.tizıye sok>ğında 

Serc-z mübadillerinden lbrabjm k.w. Aliye aralarında n1t.itekevvin alacak 
davasından dolayı icra kılınmakta olan muhakeme sonunda: 

Müddeialeyh Aliycnin bunca ara matara rağmen ikamctg3hı meçhul 
kalnuş olduğundan davetiyenin il.ben tebliğ edilmesine mahke-mece kara· 

verilmiş olduğundan ikametgMıı ınıeç hul kalan mezbure Aliyenin yevınil 
mlıhakcme olan 30/9/940 tarihine müsactif pazartes, günü saat 10 d:. 

Manisa &tiye hukuk mahkemesinde bizzat veya bir vtkil göndermesi 1eb-
liğ makamına kaim olmak üzere 940/203 numarasilc il3.n olunur. (7873) 

nt vesikalarile belli saatte komisyo-
na gelmeleri. (302) •7868> 

* İatanbuldan Geliboluya 8800 kilo 
askeri eşya nakH ettirilecektir. Pa
ııarlılı:la eluillmesi 29/8/940 perşem
be gllnü saal 15,15 de Tophanede Lv. 
Amirliği sa\lll alına komisyonunda 
yapılacaktır. Deniz vasıtası olanlann 
leminaUari!e belli aaatte komisyona 
gelınelerL (303) •7869> 

Çocuk H ekımi 
Dr. Ahmat Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her cün .aat 
15 den sonra. Tel >hl2, 

İmtiyaz Sahi!ıi ve Neşriyat Di

nktörü: E. İZZET. Basıldığı Yel'\ . 

SON TELGRAF Basımevi-


