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Milli Şef larnet lnönü dUn t 

•ant 16,30 da Yalovayı teref- t 

lendirmi~lerdir. Milli Şef Ya~ 4 

!,>va iskelesinde Başvekil Dr. 4 

~ Hefik Saydam, Sıhhat Vekili : 
~ Dr. Hu!Qsi Alatat ve mahalli 

c~ hükumet erkô.nı tıırafındnn ~ 
t hr~ılanmı§lardır. Reisicümhur 

Y lova iakdeainden otomobil-
t le kaplıcalnrdaki kö~klerine ~ 
' gıtmitlerdir. 4 

Mı Ili Şef Y alovada birkaç ~ 
&lin katıırak istirahat buyura- ~ t 
c:aklardır. · ~ 

~ııııııııııı...- - ---
~--- -- - Tayyarelerio bir trene hücumunu gösteren temaıli resım 

Şeke;.··;s·tihSQlJil·m~; Manş uzerinde ···········;ki~·;y·; 
bütün ihtiyaçları ~~~!~!b~~i ~~:: verilirken 

kar ş ılayacak Ingiliz tayyarelen Amerikanın 
r··························· .. ······································-······························\ 
Turhal, Eskişehir, Uşak, Alpullu fabrikaları ~ 

faaliyete geçtiler, bir şeker sıkınhsı ~ 
kat'iyen mevzuubahs değil ~ 

·············-······... 1 ............................................... -......................... ., 
~nkara, ~6 (A.A.) - Verilen müdürlüğü bu fabrikaların iatihaal 

~a umata gore, bu yıl l!eker fabri- edecekleri veker için lüzuml ı 
.. al.mmız ~uatoa ortaatndan itiba- i . . u 0 an 
ren kampanyaianna hll§.lamış bu ma z~melerı tamamıle hazırlamı~tu. 
lunmı.tktadırla.,. Du"nya h ı· . - Fnbrıkaların bu yıl iatihsal edec-ek-. a va ının . 
buguııkü vaziyeline rağmen, fabri- lerı §eker miktn~ı istihlaki tamamile 
kal:ır, norm 1 şartlar içinde bulun- knrtılıyacak miKtarda olacaktıt. 
duğumuz günlerden farksız olarak Alakadarların verdikleri rakam
çnlı~maktadırlar. Turhal, Eskişehir, lara nazaran, önümüzdeki aene yur
Uşa . .c: ve Alpullu fabrikaları tam ka- dumu:zda bir teker sıkıntısı kıa'iyen 
PnT·~Ie~ile faaliyettedirle:-. mevzuubahs olmadığı :ıibi, gelecek 

uıkıye şeker fabrikaları umum (Devamı 3 iinc:iı sayfada) 

tekrar Almanya ve Almanyaya karşi 
İtalya üzerinde uçtular manidar bir 

Birçok yangın 
bombaları at1ld1 
Londra, 26 (A.A.) -- Ingiliz 

hareketi 
Norveçli prenıe.i Arnerikaya 

götüren gemiyi Amerikan 
harb gemileri muhafaza ettiler 

havu nezareti tebliği: Nevyork 29 (A.A.) _ <,Ameri-
lngiliz hava kuvvetleri bombar· can Legionıı Amerikan gemisi bu

dıınan tayyarderi dün ge~e Alman- gün şimali Finlandiyada bulunan 
ya. kalya ve i~al alhnda bu:~mı... Petsamodan .Ne~orka muvaıınlat 
Frıız:ısada. askerı hedeflere hucum, etmi.otır. Cemide 900 ıcadar mülte
etmışlerdır. ciden başka Norveç Prensesi M3rt-

Aimanyada: Kiel ve ~'ilhelms.- ha ve üç çocuğu vardır. Gemi 
haven doklan, Frankrut civarında iki Amerikan destroyerinin refa -
Kelsterbach elektrik teııi~ah. Angs- kntinde Nevyork Limanına girmi:r-

Dah•l• V k·r· B ki h burgda Messerchmitd fabrikası, tir. Gemide bulunan Nevyork Ti-, 1 1 ye e 1 1 IÇa 1 ırsız, Manheirnde petrol ve ia~e depoları mes gazetesinin bir muharririne gö-

dun akşam tabaneall ey 
ve muhtelif mahallerde birçok ta!- re. Norveç veliahdinin eşi Prenses 
yııre meydanlau bombardıman edıl- Marthaya verilen refakııt d~stro -

h 
mi~tir. yerleri Amerikanın hal&. kraliyet a~ 

Ş. e .. ri m ize geldi• saht• b1•n ,. soydu İtalyada: Torinoda Fiat fabrika- ilcı.in; Norveçin meşru hanedam o-
larına, Esestosangi Givannide Mar- larak tanıdığını Almanyaya göster 

Hırsızlık yapan 
zengin kadın 

Bursa kaplıcalarında 
çalınan mücevher çantas 

Hırsız 
tutuldu 

kadın şehrimizde 
ve Adliyeye veri/d; 

Jyi bir aileye mcnsub, kıyafeti 
fevkc:Siiıde ııık ve temiz 30 ya~ında 
Bohou:. isminde Çanakkaleli bir ka
dın, hırsızlık suçunda:ı dün adlive
--re verilmiştir. Va%iyetinden, k'.)nuş
ma tarzından ve hele kolundakı ni
tın bile%iklerden müreffeh bir aile-
der. olduğu belli olan ve bu hususta 
şehadete lüzum bırakınıyan Boho
ranın macerası hayli garibdir. Genç 
kadının Bursada bir lcaplıcadan bir 
müşteriye aid para ve mi!ce,·heratl 
çalarak, İstanbula kaçtığı iddia edil
m~ktedir. Bursadan İstanbul zabı.
tnsına gönderilen haber üzerine, va
purcian çıkarken yakalanan Boho
ranın üzerinde yapılan bir arama 
sonunda mücevherleri meydana çı- ne göreyim: Çantanın :çi birçok 
karmı§ ve suç sabit olmuştur. metli mücevheratta dolu. Bil 

Zabıta Bohorayi dün geç vakit b1r inci ile bir küpe ve bilezik 
miiddeiumumiliğe eevketmiş; g~nç derece cazibdi. Bir andn önüme 
kadın Sultanahmed 1 nci sulh ceza kan bu servet beni taoırttı bay 
mahlı.emesinde sorguya çekileıek, kim. Şeytan göı:ümü karartm 
şunları söylemittir: artık kendime hakim değild 

«- Ben Çanakkalede oturuıum. Çantnyı kaptım ve heml"n 
Evliyim "Ve çocuklanın vardır. Bir uzalcln~arak otelime gittim. 
müddet evvel istirahat için Bursayıı giınü de ilk vapurla latanbula 
gitmiştim. Burııada bir otel de k alı.- d im. ıı 
yor ve kaplıcalardan istifade edi- Hakim, Bohoraya kolund ki 
yordum. Bir gün gene kaptıcada leziklerin kime aid olduğunu 
banyomu yapıp çıktıktan sonrn ka- muş, kadın cevaben; 
bineıne girerken yerde bir bavulla cı- Bunlar bt'nimıı d 
bir el çantal!ı gördüm. Nasıl oldu Sorguyu miıteafCıb, 
bilmiyorum, içime bir merak geldi gerıc; kadının tevkifine ve 
,.e birdenbire çantayı açtım. nir d~ sevkine karar vermiştir. ·············································-·····-············································"""""' 

Ordu terfi listesi 
Korgeneral Nafiz Gürman, Salih Om ur 

Orgeneralliğe terfi ettiler 
Bı.r lllUddettenberi İzmirde bulu _ Çengelköyünde Rıza bey caddesin- celli manyato fabrikasına tekrar mek için gönderilmi,lerdiı. 

nan Dahiliye Vek.Ui Faik özt.rak dün de oturan emekli baytar Hüsnü, ev. hücum edilmiştir. Vaşington 269 (A.A.) - Harb l • • } • • d• 
•aat 22 de Bandırma yolile şehrimtze velki gece uyıwken meçhul bir şahıs (Devamı l üncü sayfada) olan mahallerde bulunan çocukları Terfi eden erin ısım erını neşre ıyoruz 
'el.ıniştir. tarafından uyandırılın.ı.t ve bu ada- almak üzere Amerikan gemilerinin " 
d!VekU vapurda vali vilAyet ve bele. mın elinde blr bıç&k oldu~unu gör. Amerikada396bin kişi Avrupa harb mıntak.aaına girmesi - Ankara, 26 (A.A.) - OrduiŞahab Güler, M. Kenan 

ye erkAnı tam1ından karşılanmış mÜ4ttlr. Hü.mü oyatatının altındaki ne müsaade eden kanun projesi b~ terfi liateai buglin Reisicümhurun H. Fehmi Atakan, l. .Hakkı 
ve .seyahaUerl etrafında gazeteellere taba.ncasına el atmak btemll ise de silah altına çağınldı gün Rooaevelt tarafından imza e - tasdıkine iktiran eylemittir. Saffet Pozantı, M. Raeım Tnn.,.,,.f!a 
şu beyanatta bulunmuştur: meçhul p.lııs üzerine atılmq ve men_ VaşJ.ngton 28 (A.A.) - Beyaz sa - dilmiştir. Bu listeye göre orgeneralliğe ter- Tahain Eu;rim, M. Sırrı . 
~~:-Bu seyııhatimde İzmir! daha fyi dille a~zını tıımyara.k elini ayqını raydan bugün blldirlldi~ne göre, 12 Bu kanuna nazaran ~merik.iln fi eden korgeneraller guıılardır: M. CelalettJn Yakal, M.Zek~ 

CÖrdf.i.m, ikt.isa.dl, kültürel ve tnristUı: balladıktan sonra tabaneayı ve luy- aş !illi hizmet gömnek. üzere 396 b!n g~mi_leri bitara~lık kanunu ıle ken - Koıgeneral A. Nafi~ Gürman. M. Şefik Çakmak, Y. Raı.ı 
bak(mdan .şehrin arzeyled~i çehre metll eşyayı al~ kaçın~. mllıt muha!ız ve ordu ihtiyatının Bl- dıl~rıne menedılen mıntaka.lar~. mu korgeneral Salih Omurtak. Rız3. Yavuzalp. 
Çok mUkenuneldlr. İzmir seyaha.tim Zabıta, Tepeveren köyünden Mus _ IA.h altına alınmasına mntealllk ka harıbler tarafından bu geırılerın te- Tümaeneralliie terfi eden Tuğamirallığa terfi eden D&. 
tamamen .husust ma.hlyebte idJ, İs _ tafa oldugu anlaşılan mfitecavizi ara- nun proJesi dün gece RuzveJt tara- c.tvüze uğramıyacağı hakkında te - tub'enerall• tuibaylar 
!:dn::.~ seyahatim de ayni mn.lılyet _ ıma.ktadır. tından imzalarunı.,tır. - mirıat alarak gireceklerdir. Tuğgeneral ZekBi Okan. Said Halman. c AhlAk zabıtasının mücadelesi ::J Fran~ız Hin~içinisi T_:u~=-~~~~:~-~:r_~~_z. z__:.ec:r_i t_~_k:_::_...,--<_Dev_anu_s_ün_cü_ .. _,rad_•, Maamaflh bu seyahatten istifade 
ederek İstanbulda 1daıi bazı tet.kik_ 
'er Y~oatım.» 

Yunanistan da 
resmi mehafil 

nikbin 
Atina, 28 (A.A.) - Royter: 

alı 1939-1940 sınıfları fimdi silah 
lelıtıda bulunmaktadır. Sirnalden 
d" en raporlar da, geçen hafta diğer 
d?rt sınıfın askere çağır•ldıiZın" lıil
i.i~rnıektedir. Ayrıca malum olduğu 
ttııere, rnakamat tarafından ,imal 
ler ntıı.~a,ında gi7lice ihtiyat tedbir· ra; n ınrnı,tır. Maamafih İtalyan 
djj:0 

Ve matbuatında müşahede e
hııfj~ dgevoome üzerine. ıe!mi me· 
~daha n ik bin bulunmaktadır 

Rumenlerle ticart 
müzakereler 
son safhada 

.\nJcnra 2 
tapı.ıan tl 8 <Husust> - Rumenlerle 
)'a lntaaıcarı tnüzakereler son safha
lnlirıakere ~tmek üzeredir. BugQnkü 
bit( Gtvu.... ntenJan llstelerinin tes

OeteJan e'*al.ftU'. 

Her ay (ı o) dan fazla 
randevn evi kapatılıyor 

ıle denız r Uzerinde durulması lazımgelen -, 
münakalesi kesildi L- bir sual ve bir mese'le ___J 

Changhai 29 (A.A.) - Bugün 
Honkongdan alınan haberlere na ~ 
z.aran Honhkong"la Fransı% Hindiçi
nui arasında seyreden deniz. servi~
leri durmuştur. Hindiçinı'ye git -

{k • } k • h b • m ek te olan iki gemi geri çağırılmış.-
ı ote, i ı amam, ır pansiyon, bir herher tır. 

dükkanı bir kır gazinosu, bir sütçü dükkanı Bir. Alman iktısad 
heyeti Moskova(' a Qa aynı suçtan seddedildiler 

Ahlak zabıtasının faaliyeti ueti-l 
cesiııde son altı ay içinde tehrimiz
de 75 randevu evi meydana çıkan
larak kapatılmıo, bunları illetenler 
adliyeye verilmi~lerdir. Bu meyan
da iki otel, iki hamam, bir panai
yon, bir herher dükkanı, bir kır ııa
zinosu, bir sütçü ve köfteci dükka
nında da gizli fuhuş yapıldığı tesbit 
edilerek buraları dıı seddedilmi~tir. 

Diğer taraftan zabıta muayyen 
umumi evlerde yaptığı mutad ara· 
malnr ve kontrollar neticesi nd e ~ir 
çok gizli fuhuş yapan kadınlara te
sadüf etmiş ve bunları çalı~tıran 19 
umumi evi kapatmıştır. 

Zabıta, büyük bir huııaaiyet ve 
ohemmiyetle devam ettiği bu kon
tr.! ve t.eftjtler aıraaında lı:endi elile 

Moskova 28 CA.A.l - D. N. B. 
Schurre'nin rl.yasetındeki Alman ik _ 
tısad heyeti bugün ~leden sonra Mos 
kDvaya muvasalat et.ın.14 ve garda dı~ 
ticaret halk komlse.r muavini Kron
Ukow, Sovyetlerin Berlin ticaret mü
messill. hariclye kom.tserli~l protokol 
~Cfi ve d~er zevat tarafından karşı_ 
larunışt ır. 

~············································, 

· " Son Posta, 1 
1 

Yarın ve öbürgün ! 
Emniyet MüdürO Muzaffer Akalm : B '- ! 
ııenç kızı fuhşa t~vik eden bir ana l sa.., .aa ~ 
ile lcaroıla,mıo ve bu kadın hllklcın- 1 

cla da takibata batlamıttır. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... J 

Afife yi mi k urtaralım, 
yoksa aktor Bnrbanettin 
j Db ile mi hazırlayalım ? 
Tanınmış kalem ve 
sordoğumuz suale 

Şehiı tiyatrosu cıahire•ı men~lo-1 
kete avdet eden üstad Bürhanett~_J!,» 
için bir jübile hazırlıyor. Bunu og
Jenirken ayni zamanda duyuyon• 
ki ı;ahneyc ilk çıkan Türk kadını A
fife yoksulluktan tirnarhaneye dü~t
müştür ve sırtına geçirecek bir tek 

fanilası dahi bulunmadığı için tirtir 
titremektedir. 

Aktör Bürhanettıni tanımıyoruz. 

Üııtad olduğundan haberimiz yok. 
Namına jübile tertibi lazım olup oi.

(Dnaaa 1 üncü aaJiada) 

sahne san'atkarları 
cevab veriyorlar 
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Hergün 
' Resimli •aJraıa = 

1 
Fransa.da bir nuıznun masum oldu

gu halde, bütün del~il aleyhinde gö
ründfiiij için mahkfım edilmişti. Yan_ 

= Kabahatsiz kabahat/i = = 
Sözün ... ~ısası 1 

Gene para bahsı 
...._ Yazaa: Muhittia Btrcm..J lJ4!,k yimn.l sene sonra anla.şıldı ve o Ve 

Romanyalı garsonlar ı·: 

S on aylarda paranuza dair 
bazı yazılar yazdım. Bu a

.da altından da bahsettim. Mem
uniyetle dikkat ediyorum ki bu 
azılanm muhitte iyi tesirler yaptı; 
unlan okumuı olan birçolı: zatla
n benim fikirlerimin doğnılui(unu 
udik ettiklerini gördüm. Bunun 
in, son günlerde gelen Suriye ga

etelerini okurken gözüme çarpan 
az.ı malumat üzerine tekrar bu 
ıatır1arı yazmayı münıısib buldum. 

Suriye, yeniden altına rağbete 
aşladı; bir aralık hayli düşmüş o
ın altın fiatlarının orada yükseldi
i görülüyor. Suriyede sltm fiat~ 
nın yükselmesi demek. Tiıtkiyede 
e ayni hadisenin vukuu demektir. 
fe olurııa olsun, kaçakçılığa kar~t 
apılan bütün taldbata tağmen, 
"ürkiyeden Suriyeye gcni, miktar
a altın kaçırıldığı muhakkaktır. 

Suriyede altın fiatiatının .{Ükscl
lt"si için iki sebeb olabilir: Biri, biz-

t Frnnsızların altın topiamaları, 
iğeri de iptidai Atab zihniyetinin 
1tına karşı duyduğu medubiycttir. 
lu medubiyeti bugünlerde ayrıca 

id.letlt-ndiren sebebler de vardır: 
uriyede tejirnin deği ivermeai, gü
iın birinde Suriye parasının kıy-

1ehıiz oluvermesini mucib olabilir. 
u halde Arnb. bir dereceye kndar, 
1tiyatkar olmakta haklıdır. Bu ip
W:ıi zihniyet şunu düşünemez: A
-.ha Suriyede değişmesi muhtemel 
Jan rejim altına o kad:ır rağbet 
österir mi) Bana kalırsa göstet~ 
1ez, binaenaleyh Suriyenin para 
ahibieri bütün ihtivatlara rağmen 
ene açılctadırlar. Fakat, altına ta
ıan iptidai zihniyet bunu düşüne-

e:z ve düşünemt"diği jçin ,.Jindeki 
ıarasını gene kendi elile rezil ve 
üsvay eder. 

* Şunu bilmek lazımdır ki. gPrek 
ıuriyedeki, gerek Türkiyedeki altın 
iynsası, dünyanın hiçbir yerindeki 
ltın piyasasile hemahenk değildir. 
'ani hiçbir yerde altın fiatı bir •e
ede. herhangi bir millet parasına 
öre, bir misli artmamı§tır. Bilhassa 
itarnf memleketlerin paralan bir 
enedenberi altına nisbet!e kuvvet
enmiş, fakat zavıflamamıştır. Tür
iye de bu memleketlerden biridir; 
ıinaenaleyh, Türk parasınıu düş
nesi için hiçbir sebeb yoktur. Deni
•bilir ki, Türkiyede tedavülde bu,. 
;ınan para hacmi artmış olduğuna 
öre Türk parasının düsme!İ zaruri 
leğil midir) Hayır. Türkiyede te
lavülde bulu ·mn para hacmi art
nışsa bu hacim ile birlikte Türkiye
le iş ve mahsul hacmi .de artmıpır 
Junun için Türk parasının kıymeti.. 
i kaybetmesine hiçbir tebeb yok
ur. 

Bunu zaten muhtelif eşya fiatla
ının hareketlerinde de ı::ö:üyoruz. 
"iirkiyede ihtiyac maddelerinin fi
t!arı ek"Niyet itibarile yükselmi~ 
ld!ildir. Bazı vükselmeler vaki ise 
1(" bunlar hnrbden evvelki devirle
in fintlanrıa nictbt"tlt> gene a~i!1dn
lır. Su hnJd,. paramızın kıymeti. 
~" lc11 .. .,.,nda d..öi.l valnız altın 
a .. ı~ısında bir misli diismüstür. Al
ın icte. bugünkü vnivette hiçbir ik
ıııadi hizmf"t görmedi~ine ve hicbir 
h~iyacı tatmin etmediwine göre, krı
:ıd paTamıza knrsı bir rakib ola
nnz. Eğer bugün rnkib mevki=nde 
se onu bu hale getiren biziz: Bizim 
rehnıimiz. eski kafamız, para ile al
ın madenini birbirinden ayıramı
•an eaki görüşümüzi 

Kısa lcesecei.öm: Dünyada hiçbir 
ktısacli ve mali hadise ve sebeb 
•oktur ki altının bugünkÜ fiatını 
a:ıklı ve znruri göster~in. Bugün 
;uriye. iptidai kafasile tekrar altına 
aücum ediyorsa, yarın da avni ruh 
If! bunu oivactava at~tbilir. E~er biz 

zaman dn meşhur bir Fransız avuka
tı şunu söyledi; 

- Adalet saaıti muUa.ka. çalar. Bii.. 

t.ün kabahati bazan gecilaneslnde. 
dir. Fakat yanlışbla kurban gicl.enl 

de büsbütün kabahatsiz bulmıyalım. 

İnsanlar hayatıarının herhanı;i bir 
safhasmda gndre u~ıyablllrler. Yan_ 

114 lbir lmrara kurban gidebflirler. Fa

kat uğrad$ bak.mlıik, karşılaştığı 

yanl.ış karar münluısıra.n aksi tcsa _ • • 

ı 
re uğrıyan maddı ve ıruıncvı baya_( r f.leri ile uğradığı a.;dbet. arasında ı göriirsünüz. Tamamen masum mah _ 

dünerin acı bir neticesi değildir. Gad- tım araştı:ra.ca.k olu.rsaruz kendi ha _ nz çdk tıir mi~ bulundu~unu kfım ender bulunur. ......................................................................................... ·---·--·--·····--···-·-····-···· ............................................. . 

[~~·~=_e_h __ i_r _______ e __ r_l_e_r __ i __ ] 
Zafer Bayramı . Belediye otobüs Sokaklara çöp atan 

büyük merasimle 13 kişi yıld1r1m 
kutlulanacak imtiyazını kullanacak cezasına çarptırıldı 

30 Ağustos Zafer bayTamının 
18 nc.i yıldönümü yarm bütün mem
Jekette ve tehrimizde büyük mera
sirole kutlulanacaktır. 

Istanbul Kumandanı tümgeneral 
lshak Avni Akdai yarın sabah ko
mutanlık binasında ordu namınn 
yapılacak tebrikleri kabul edecek, 
mütenkıben Taksim Cfimhuriyet 
meydanında geçid temıine iştirak 
etmek üzere toplanan askeri birlik
ler ve diğer teşekküller tefti1 olu
nacaktır. 

Şehrimizde yapılacak rnerasime 
biitün askeri birlikler ve hava filo
lan:nız da iştirale edecektir. B'"ndan 
aonra en lcıdemsiıı bir sübay ve Is
tenbul Komutanı tarafından birer 
nutuk söylenecek, Cümhuriyet abi
desine muhtelif çelenkler konulacak 
ve geçid resmini müteakıb nıerasi
me nihayet verilecektir. Saat 12 de 
Sarayburnundan 21 atım top atıla
cııktır. Gece fener alayları tertib 
erliJecek, balolar verilecektir. 

Ankara Kız Meslek 
Ogretmen Okulunun bu 

seneki mezunlari tayin edildi 
Ankara kız meslek öğretmen o

kulunun bu seneki mezunlanndan 
Nusrel Şensoy Istanbul Ak~am Kız 
San'at okulu ev idaresi yemek pişir
me stajyerliğine. Binnaz Gürsoy Üs
küdar Kız Enstitüsü nakıt stajyerli
ğine, Huriye Gürbüz Samsun Ak
şam Kız San'at okulu çamaşır öğ
rctmenliğine, Tevhide Özeneel Ka
dıköy Kız Enstitüsü resim stajyerli
ğine, Sahahat Ocaklı Bursa Necati
bey Kız Enstitüsü moda öğretmen
liğint-, Münevver Öngelt-n Kaysı:ri 
Kız Enstitüsü çamaşır staiycrliğine. 
F ethiye Onu k Kayseri Kız Enstitü
sü moda atajyerliğine. Atiye Yel 
kum Kayseri Kız Enstitüsü biçki ve 
dikiş stajyerliğine. Saime Üçel Arı
kara Kız Enstit~ü moda stajyerlı 
ğine. Tevhide uı.ndanel Trabzon 
Kız Enstitüsü nakış atajyerliğine, 
Fikrive Arkunt Trabzon Kız Ensti
sii bi-çki ve d~ stajyerliğine. Şük
riiye Tok er Trabzon Kız En&titü~ü l 
çamaşır stajye.rliğine tayin edilmiş
lerdir. 

de burada eski kafa ile onlara yar
dım edecek olursak neticede yalnız 
kazanacak olan şu mahud •arraf
lardır. 

Paramıza itimad edelim, vatan-
da~)ar. 

vfluhitlift- c23i1!9en 

ılk ı k K ı E b h d Dün tehrin muhtelif semtlerinde 
o ara eresteci er - yü athn a yapılan teft~lerde 6 dilenci yakala-

tecrübe yapılacak, belediye bu hattaki narak. haklannda . takibata geçilmi§, 
28 kişinin de hamvaya atlamaktan 

otobüsleri sahn alacak haklannda zabıt varaleası tanzim 
edilmiştir. Aynca, her kasab dük
kanında etieti muhafaza için ya buz 
dolabı, yahud ince tdli dolab bu
lunması lazımken. buna riayet et
miyen 1 7 kasab, 5 ciğerci, 1 tavuk
çu, 6 a~c;ı ve lokantacı, 1 aucu, 1 
fırıncı, 1 tekerci, 4 bakkal, 1 börek
çi, 2 kahveci, 1 yağcı, 2 paçacı, 1 
r:eytinyağcı, 1 aütçü dükltınlarmı 
pis tuttuklarından dolayı ceuya 
çarptırılmı~latdır. 

Belediyeye otobm aatmak tekli
finde bulunan firmalar bunları harb 
vaziyeti dalayısile memJekete ithal 
edernceliklerinden Belediyenin ıeh
rin bütün otobüs servisini ele alma
sı gecikmektedir. Fakat bu otobüs
lcrin ilk imkan hasıl olur olmaz ge
tirtilmesine çalışılacaktır. 

Denizci talebelerimiz bir 
tetkik gezia~ne çıktılar 

Belediye, otobüs işletme imtiya
zını kullanmağa baılamalt üzeredir. 
Ayni zamanda bir tecrübe mahiye
tiııdc olacak olan otobüs işletme işi 
ilk defa Kerestec.iler - Eyüb hattın
da yapılacaktır. Belediye, bu hntta 
çalışmakta olan otobüsleri satın a
lacak, adedieri kafi gelmediği için 
bunlara dört büyük otobüs dnhn 
ilave edecektir. Elyevın işiernekte 
bulunan otobüsler 18 er kişilik ol
duğu halde yeniden servise konn
cak olan 4 otobüs 28 er k~iliktir. Deniz Ticaret mektebi son devre 
Bu suretle hem Keresteciler - Eyüb talebelerinden kaptanlık ve çarkçı
hettı muntazam bir hale aokulacnı-, lık dajını yapacak olan 12 tıılebe 
hem de halkm daha rahat seyahat dün mektebin talim gemisi ile Ka
etmesi imkanları temin edilmiş ola- rader.ize hareket etmi~lerdir. Y eelisi 
caktır. Beleeliye Kerestedlcr - Eyüb kaptarı ve beşi çarkçıdan ibaret o
hattı fiatlannda bir miktar tenzillıt lan talebeler Karadenizde 60 gün 
yapmnğı da düşünmelttcdir. c!olıışacaklar ve muhtelif limnnhm-

Bu tecrübe işletmesinden alınacak mıza uğnyarak etüd yapcıcaklardn. 
neticelete göre Belediye i~letme im- Karadenizden avdeti müteakıb ta
tiyazını diğer hatlaıa da te .. mil e.-llebe 60 gün sürecek olan Akdeniz 
deccktir. sr-yahatine çıkaeaklardır. 

;-·· .. ··----· .... ·····-··-··-·····-····· .. ·-······ .. ······ ... ··--··_...···-·---······, 
( ISTER INAN, ISTER INANMA 1 

Franııada şeker stoku eksildi, 
pirinç, makarna ve em!ali ek!il
di. Benzin ise bulunmaz hind ku
maşı halini aldı. 

Boş çuval, müşteri iz pastacı 
ve işlemeyen benzin pompası ba
kana hüzün verir. 

Ilk günlerde Fransa ıztırab 
içindeydi, timdi sıkıntrya kar~ı 
koymanın çaresini aramalda nıe,
guldür. 

Hükumet sarayında bir labo
•atuvar açıldı. Kimyager, doktor, 
.,iraat ve iktısad mütehassıst ile 
1\ŞÇı tencere başında. 

Şimdiden geker!iz pas-tn, yağ
sız sabun, ve kakaosuz çikolata 
yapıldığını işitiyoruz. F ran!lzlar: 

- Bizim aradığımız ve bul
duğumuz. daha iyisini de yapa
cağımız şey Almanlann erzaçı, 
kaymakamı değildir. sulhtP-n ~on
t:ı da kalacak ve kullunılacnk 
favdalı şeylerdir, diyorlar. 

I...ibontuvarda yapılan tecrü
be yiyeceklr:rini vivenlere bakı
lırsa lezze.t fena değil, muhakkak 
ki. aldatıcıdır. 

Daha!l var: 
Carbur de Calcium yapan kü

çük bir fabrikanın sahibi bu mad
dede müştak olarak «paral
dehydeıı İmıinde bir «ma'yiı> çı
karmış. bu su yan yarıya benzi
ııe katıldığı takdirde benzinin 
yakma hassasını hiç değiştirmi
yormuş, işte size yüzde elli ta
<ıanuf. •• 

Bu fabrika sahibi çalışmayı 
biraz daha ileri götürmüş, gene 
ayni maddeden bir başka su çı~ 
k,ırmış, bu ikinci maclde hiç ka
tıksız olarak benzinin işinı aynen 
yapmaktadır, yalnız fiatı bizim 
paramııla beş litresi yüz kuruşun 
üzerinde... Bizim için iyı amma 
Frıınsada biraz pahalı görüliiyor. 
Fakat şüphe yok ki, zamanla ma
liyd fiatının chiltümesi mümkün 
olacaktır. 

Bu vaziyette insana öyle geli
yor ki, harb biraz daha uzayacıtk 
olursa istikbalde petıol, nbun, 
yağ. •eker sanayii tehlikeye tire
cek, bütün bu maddelerin yerie
tini eun'ileri tutacaktıt. 
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Ne bileyim} Severli D, h01~ 
rıırı;ın sandım. 

Sokağa çöp atan 13 kişi de yıl
cLrım cezaaile tecziye edilmiştir. 

Y ankeaici bir çocuk tevkif 
edildi 

15 ya,ında Arif isminde bir ço
cuk Edirnekapıda R~ isminde 
baıka bir çocuğun cebinden parası
nı aşınrken, yakalanmı,tır. 

Adliyeye verilen tuçlu çoculc, 
Sultanahmed t nci sulh ceza haki
mi tarafından tevkif edilmiştir. 

Preveze zaferi yıldönümü 
20 Eylulde Preveze zaferi:.in yıl

döniimü münasebetile Barbcırosun 
türbesinde metasim yapılacaktır. O 
zamana kadar Barbaros türbesinin 
tanzimi işi bitmi~ olacaktır. 

Askerlik işleri: 

Son yokramaya 
çağ1r1la.nlar 

Yabancı Kadıköy Askf!rliJc Şubesin

den: 
ı - Kadıköy, tJs.küdar ve Beykoz 

kazaları dn.hninde bulunan 336 do -
ğumlu ve bn doğumlnla!la muamele
ye trı.bl enıtm son yoklamalarma 2 
Eylfil 940 günü yabancı Kadıköy as
lterlLk şube binasında kurulacak as -
terlik meclisinde ıbaşlartacnk ve 15 

1 
Eylül 940 günü nihayet bulacaktu. 

2 - Yoklamalar hergün öğleden 
sonra saat 14 den eaat 18 e kadar de. 
Tam eder. 

3 - 338 do~ln ve lJu do~umlu -
lar'la muameleye tAbi yabancıların ta 
yin edilen günlerde ikamct vesikası, 
2 fotoğraf, nütns eiizdanlarUe tahsil
de bulunanıann da ~a okullarıD
dan alaca.tıan ve&kalarlle ~ubeınize 

tııa.tvurmaları. 
4 - Yukandaki flA.nm yabancılar 

için yoklamaya da-ret pusulası yerıne 
ge~tiğinin bilinmesi il!n clunur. 

- İdris karJY1 hopmak i.temi
yor} 

Sigortacı Yasef 
E. Elaem TaJa _J 

T anrının gunu iazetelerde, 
haklarında yapılan neşriyatl 

okuya okuya içime merak oldu •. §U 

Taksim gazinasunun methur Ro • 
~anyalı garaonlarını görmeie git • 
tım. • 

Cazİnonun güzelliğine, numara • 
ların zenginliğine, muhitin kibarlııi 
ve zarafetine bir diyeceğim olma -
dı. Haniya, bütün bunların arasın
da servisi de beğenecektim amma, 
garsonların vaziyeti, gerçekten be
nim de sinirime dokundu. Üç ar -
kadaş idik. Birimiz bir dondur
mcı, birimiz bir kahve ısmarladı. 
Ben de bir şişe Korahisar istedim. 

Bizden sipariş alan temiz yüzlü, 
düzgün kıyafctli garson: ııDondur
ma, neli var~ » suniini ayı kav.ıl din 
ler gibi dinledikten sonra <ı Karahi
sarn kelimesini de ilk defa işitiyot .. 
muş gibi yüzüme baktı. Dilekleri -
miri fransızca tekrarladık, onu da 
pek iyi anlamadı. Eski konak ağa
larının hizmetini gören (ayvaz) lar 
kabilinden, siyah birer Çin gömleği 
giyıni~ çömezlerden birini çağırıp 
ona tercümanlık ettirdi. 

lsmarladıklanmız geledursun .. 
ben sigartacı Yasefin hikayesini ha
tırladım: 

Yasef adında bir yahudi, on beş 
yirmi senedenberi Yemiş iskelesinde 
sigorta simsarlığı edermiş. Kendi -
sini oradaki, ekseriyeti Karadenizli 
tüccara ahlakile, neş' esile, göster -
diği kolaylıklarla sevdiren Ynsefin, 
onlar, sade, müslüman olmadığına 
esef ederlermiş. Ve ikide birde, fır
sat dü,ürüp kendisine bu hususta 
telkin!f"rde bu]unurlarmış: 

- YMef efendi! Bu kadar yıl • 
dır aramızdasın. Ne olur~ Hak di • 
nini kabul etsen de, yarın öbihgün 
ahirette de birbirimizden ayrılma -
sak! 

O da: 
- Peki! dermiş, amma, nasin 

mmurman olunur, ben bilmem. 
Karar vermi$ler •• para toplıya • 

caklar •. Yasefi Trabzona, ( ... ) kö
yüne yollıyacaklar. Orada 3af, züht 
ve tekvaııı ile meşhur, ermişlerden, 
T t"mel hoca adında biri onu ir~ad e
decek, ona ihtidanın adab ve erk~ 
nını, islamın şartlarını öğrett-cek ve 
tam bir mürnin olarak Y uefi bura
ya ic.de edecek. 

- Gider misin, Yasef efendi? 
- Yiderim. Maşalla, maşnll:ı! 
Aradan bir ay geçmiş. köye gön

derilen Yasef de geri ~elmiş. Bu 
m("fruz yeni din kardeşini hacı kar
şılar gibi karşılamışlar, ikram et -
miqler, izaz etmitler ... Ve emin ol
mak için de, söz arasında sormuş -
lar: 

- Nasıl. Yusuf ( f) efendi •• ar
tık müslüman oldun, değil mn 

Yahudi, başını sallamış.. 

- Yok! demiş; ben musurman 
olmadım amma, Temel hqcn sigor• 
ta oldul!. 

Onun gibi, kaç aydır ııKarahi .. 
sar»ın ne olduğunu belley,.miyen 
Romanyalı garsonlar bu gidi,le türk 
~eyi öğrenemiyecekler amma. biz 
lstanbullular rumenceyi mükemmel 
konuşacağız. 

e. Ckl'eln ~a.lH 
Nafıa Vekili Valiyi ziyaret 

etti 
Nafıa Vekili Ali Fuad Cebesoy 

dün akJ&m saat 17,30 da Vali ve 
Belediye Reiti Dr. Lutfi Kırdan Be
lediyedeki makamında ziyaret ede
rek bir müddet konu~muştur. 

- Adarnma göre. 
- Sen her halde buna bir çare 

fent11 ıçın ıçın memnun oluyoıdu. 
ldnş, kanyı demek: Iri. be~nme -
mişti. Bo~atma!t kolay olacaktı. - Sevrnedim amma, ~ene boşa· 

mam. Beni ne sandınız, siz} 
Allah Allah f Neden? Ne di- bulursun. ldris tenin aözünden çık· 

- Beğenmedin karını ha. lciris~ 
- Nesini beğeneceğim om.;n. A-

nam yerinde karı o, bel 
- Boşa öyle ise r 

yor. 
Bir teY dediği yok. ccBo§a -

ınam In diye ayak diredi. 
- Eniştesini sıkıotıralım. lına • 

m az. 
Müezzin vadetti: 
- Çahııırım amma, söz vcrmi .. 

yorum. Delinin inadı tuttu mu, kirn 

Yazan: Ercumend Ekrem Talu Deli birdenbire ciddileşti. Ayni 
zamanda başını yukarı kaldırarak: 

- Aııht dedi; bo amaıni 

• e oluyordu~ Deli bizdenbire 
alull.ınıyor mu idi yoksa) Hanıcii Er 
fendi o anda daha ileri gitmeyi mu
hataralı gördü. 

- Sen bilirsin, oğlum f dedi; ben 
8<1no: «İlle ki boşa h demedim. 

ma söz verdik, ayıb olur. 
se vazgeçiremez. 

Ikisi bir olup müezzini buldular. • 
Aman Hafızı Go··relim seni• 

.fadisahn bu şekilde cereyanı, h&sılı 
ıerkesin işine gelmişti. 

Ertesi sabah Idrisi ele g~çirip. o
ıu bu sefer de kadını bo§Bma;;a 
candırmayı gene tellal Hanıdi E -
'endi üzerine alıyordu. 

Fakat öğleye kadar deli mey-
3ana çıkmadı. Acaba başına bir Jta,. 

ıa mı gelmi~ti1 Onun ötede betide 
lo~boğazlık ederek. sarı liraları tu-

~ . ı 
ııa buna göstermi~ ve bu suret e ta-
'Dalıını tahrik eylediği herhangi bir 
k.opuk tarafından viranenin biTinde 

toyulmu1 olması 

itiyadlannı bilen mü -

tel-

k.eye gider, orada kalrr.. lster!leni:;ıı 
bir de oraya bakın dedi. 

Onu bu suretle ele ~eçirdiler; 
Hamdı Efendinin karşısına getirdi • 
l~r. T elliılın deliye sorduğu ilk sual 
u oldu: 

- Nerede idin be ldri.s} ln,an 
gerdeğe girdiği gün evinden kaçaı 
ını} 

Deli, rrıuhatabının yüzüne tük -
rüklerini saça saça gülerek, c~vab 
verdi: 

- Ne yapacaktım evde.) 
- Karınla oturacaktın .• konuşa· 

caktın.. iltifat edecektin. 
-Kime) O maymun euratlı. 

laara koncotoz luyafetli eacflr• JIM) 

Bu eöderden. Illit E • 

T ellal ha~tte idi. 
- Neden, be ldris? 
- Aahl Bo~mam onu. 
Zo! ia değil a) Sebeb 3Öylemiy,ot, 

söylemiyecekti. Harndi Efendi ciddi 
endi~e duymağa başlamıştı. OğTa -
nın büsbütün. şüphesini tahrik et -
meınek için işi yavaştan elmağ:ı ka
rar verdi. 

- Beğ~nmediğin karıyı ne diye 
tutcırsın? dedi. 

Bu tefer delinin bam!aımda 
birazıcık da husumet seziliyordu. 

- Bana dün onu metheder... al 

diife z.orlıyan .aen deiil mi idın, am
•) 

Neden çağırttın beni, anı ca) 
Dün eve gitme<Jin. Bunun a-

)'tb olduğunu töylemek için .. salt bu 
kndar 1 

Oldum olası aptal bellenm~ biı 
adema bu türlü izahat vermiye mec
bur olmak Harndi Efendinin gari -
bine gidiyordu. Hele, ldriıı, alay e· 
der gibi: 

- Ho~a kal, amca! 
Di) e, sıntarak U7akla,mca. za -

vallı adamcağız büsbütün afall;ulı. 
Oradan doğruca yorgancı Sa);h a
iayı bulmağa gitti. 

- Birad~r f Mesel e sarpa sarı -
yqı •• dedi. 

- Hanp mcaeie 1 

O da: - • 
_ Ben oğlanın huyunu bilitim: Mahallenin namusu oynuyor bu it• 

Üstüne dü~ülürse daha ziyade inad te. 
- Mahallenin namusunu asıl dü· 

eder. Araya biraz zaman zirsin, ben 
d d d 

eünmiyen, gözetıniyen o torba sa ,. 
onu kan ınrım.. e i. 

- Nasıl olur, Hafız) Imamdan kallı imam. 
- Canım! Arada bizim hatırı .. 

biz bu işi yirmi dört IBtte paklarız mız da yok mu? 
diye para da aldık. - Ben de onun için, çalışacaiır1l 

Müezzin, Ebülhayır Efendiyi hiç diyorum. 
sevtnezdi. Omuz silkti. 

-Onun parall çok. Veuin var- -Eksik olma. 
' • Fakat müezzin de. Pzerine al-

all'!~ GiiDahtJr, be Hafızl dı~ı vazifede muvaffak olaınadt• 
- Knk yıllık tyalini durup du - İdria ne eve aeliyor, ne clo Şayeatf 

nırken boşama .. ydı, o dat Hanımi DOtam•i• nza aötteriyol"' 

- Bn Ittir oJmıtt. Allah keıu- 6lu. 
am- hoiudlia ı...a aele~ 
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ti haıı>ı haline dökillın~;~ü. Bunun hnlk tn.'baknlnrile dolu ana yollar _ m~5rullere verilmiştir. J H kk c·· d'k s·· ı . Mubtar Evaal Bingazi. ~ -· dir. . a ı uven ı u l!ymenıye, Alba lıi teri' ed 1 bib 

tı ıea 6ebebi müdafan sllfı.hlarının, 
1 

Führer, Cianoyu kabul ~tti Belıçel Kurbay Bitliıt, Snlahattin • y a b 
1

1 en a 
1 

Uhll8sa ""'"kine tüteklenn tekem - 1 k k •• b · " c_ı k V d K yar ay an mn· uo.w pe ozas m y s • • Sal b 28 (AA) D N .x: ışı o ine. M. fn:·m Erguva~ K 1 p·ı ı· 1 b 1 ~~u ~~~~n:il~a::ı=n~a=tı= 1 u . aa 1 1 ç 1 n B. bil~ir~;~·r: . . - . . !~~~ ~rtuvd, ~Ç· ~azmiFO~~nyRTa.~ Hik;:~a Canık:~nfs:anb~~~n u ' 
ları olınıı ... tu. halyan hariciye nazırı Kont Cie- Ak• '0 ek~be Mu pnAnl atlı 'wl nTşı. Albaylığa terfi eden cczacı 

., l ~ar s u , ıtat nça ıog u ı- b lan 
l3uy:ük flnrbde nrnzlye Iyi uydurul. V ka 1 t . k d . 1 d no, bugün öğle üzeri hava yo u ile M yar ay nt•lb e emri ne re 1 8ÇI 1 Romadan Salzburgn muvnsnlat et- ran, . Hamdi Turgayt Erzincan, Ah d N 'f B k d s 
"'Y ve mnhfuz yuvalara yerleştiril - Remzi Ağan Ayazmn, Fazıl Bilge Abd lml eh 0.nz.ı Ka~ .~kr amsun, 

!tılş maklneli tüfeklerin nuı.kns ateş- miştir. M C 1 C " 1 R f 1 • u a ınçer uçu ·ınuııta 
lerının himayesindeki k~if dikenli Kont Ciano saat 14 raddelerin- M nSstı;- . emÇa 1 ursej h(' ni ıı)M•e. §8, H. Fehmi Özel Nişnntaşı, 
te1 ö Ankaro 28 (Hususi) - Do~rudan doğruya mfistahslllnden ipek koznsı de Führer tarnfır.-:la.n Obersnlzberg- N · ~ eTtıın n pa tur . tan u ' : Nuri Özveren Knrabign, Besim 
ltn.....ergüt.ıı mfmllerlnln _g_:~~er!?deer1c-dvee mübayıuısı için Ticaret Vekflleti emrine 600 bin liraya kndar kredi tabsis k . d k b 1 d'l . . urettın urgay Bnlıkeııır, H. Avnı 1 c· 'd F h . Ö k 1 w•v' ve m ht z mıulülll ·ıp • - te .i evın e a u c ı mıştır. A .. 1 . R Ç l E~ 'k sa ın , e mı za soy stan 
bu.ı .... ıa n u nd ~kfi • • edilmMine dair koordinasyon kııran Heyet.i VekUe taraıfından tasdik edıl M R ı ı . ynagoz zmıt, ızn a grı apı, H . E k 1 O k " d H 

... n plyadcyi ycıi en .,, p a.._ -.•tir - acar ve umen neyct en A . Sükrü Baysoy Erzincan. aşım0 r ap an s u ar, • 
2llak ancak pek büyuk ölçülerde ~ır ..... 11 • Buda.peşlc 28 CA.A.) - Macar baş.. _ reyyn lger Istanbul. 
'topçu hazırlıklarile ve bü,yiik zayiat vokUi lkont Tcleki, Viynnn konferan- Kurmay hava albaylıga terfi eden Albaylığa tem eden vetttiner 

Ve fedak~Iıklan göze alarak mümkfin Bl" r ı· n g ,·ı,·z Tevk ,. than e de b. smda müşa.hid olarak bulunacaktır. kurmay hava yarbaylan yarbaylan 
0lablllyordu. Bu sebable Biiyük Ham Ir Bfıkreş 28 (A.A.) - ManoDP.sco, bu- lhsan Esiner Y. ~alınll~. Şeıef Aoytun Antalya, A. Hilmi 

nUıaret, tesir ve netleeleri ancak aAır denl·zaiiiSI baffl k f Jd gün öğleden oonro husus1 trcnle Vi- Kunnay y~baylıga terfi eden Kadnıoğlu Manisa. 
Ve tedrıci bir surette görfulen, pro _ mev U Ö ürüldü yanayn h.."U"eket edecektir. kunnay binbatılan Albaylığa terfi eden levamn 
~anda vtı ilrtısad harolcrlnln de as- Rama 28 (A.A.) - Stfani ajansı Arif Bilen Yavedut, Hitmi Be- yarbalan 
0\.Q"l harbe kanşmalarlle blr topyekfın Londra 28 (A.A.) - Amlrallık da i- Dün Tcvkifhanede bir cinayet iŞ- bfidlriyor: le n Nişantnşı, Ali Eşref Üsküdar, Kamil Bingöl Bursa, F eri d Ed is 
(total) hnrb ltnrnkterini almıştı. r~inln tebli~i: lcnmlş mevkufiardan Ürgliblü Receb Vlynna mümkereleri hakkında Ro- Altıettin Özsan Bursa, Mitnt Akc;;a- Kırklareli, Osman Ö.zkn:ra Antalya, 

O halde Büyük Harb müdataanın In3Ulz Spear.tiSh derıizal~ gemisi EJA.zıgh Şilkrüyü ö.ldürmü.ştür H r ma seynsi mahfellerinde, Almanya ve koca İstanbul, Nedim Erensoy İs- Arıf Saydam Zeyrek, Niyazi Cülor-
ıt.aarnı?Jdan da.ha ınn:vetu oldu~u üssüne dön.mekt.e çok ~azla geciknl~!J iklsl de başka ibaşka katil suçl~ın e_ İtalyanın hal'lb dolayısile Avrupada tan bul, M. Bahaeıtin Yüce Yanya, man İstanbul, Sabri Bntur Berat, 
hakkındaki Klnuswlt.z'ln pren.c;ipinl te_ old~undnn, 'b~ gemlyı kıı.ybe_dllmış dan mevkuf 'bulunan Receb ne Şük- mM'\ıliyetlcr denıhde ettikleri ve Ma- Cevdet Sunııy Erzurum, M. lhsan Kami Yalaz Istanbul, AbduiJah 
Yld ve tnkvlye etmişti. Fa.kat bu zehalb telMtkl etmek ıca.b eyleınektedır. TÜ .ıooguşun lbir köşesinde zarla ku _ car _ Rwnen münasebetJeri meseıe_ Güney Trabzon, M. Sıtkı Ortaç Se- Gürsel Kırşehir, Cevad Bt>tksim 
Yanlıştı ve Klauswltz'in kasdetU!i l . . . l __ mar oynn.nuya başlamışlar .ve bir sinden alfUmlanru ıkeeerek pasif lanik. M. Sadık Atnk Kırklnteli. M. Fatih. 
tnüdataa büyük FredrLk lle Napolyo - ng1hzler b1r Spanyol müddet sonra arnlarmda bir ihtllftt ıvnziyette kalamıynenkları beyan e - ŞükT(; Akıncıoğlu Misia. Albaylığa terfi eden harita 
nun lrulıand~ı muvatat ve mütead- g

3
miSinl tevkif ett:ler çılmrak kavgaya tutuşmuşlnrdır. dilmektedir. Kunnay binb&Jılıia terfi ede-n yarbaları 

di rnüdafnalardı. Zaten Biiyük llarb. Receb bir nra.lık yatağının allında kunnay )'Üzbafıla,. Salahattin Düzgün Ahmediye, 
Alınanya ile FrlU'lSa .arasında, pek se- Mndrid 28 (A.A.l - Madrldden ge- sa.klad~ı slvrUtilmiş bir demir par _ Manş Uzerinde şiddetli bir Fahamettin Cebecioğlu Istanbul. M. Cemal Akynzıcı Üsküdnr, H. 
li bir hareket hami hallnde ba.şlamı.ş ~en ma:ıftmnta 111nzaran, Arjnntir.den ça.sını eline geçirmiş ve Şültrüye sal- h h b Id Kunnay hava binbatdıi• terfi eden Sırn Pak Serez. 

1 ve, e~er Alman yüksek kurnanda ma- ~~nynya gitmekte olan Cıud~d de dırarak dokuz yerinden yarolar aç _ aya mU are 9Si 0 U kunnay hava yüı.batıları Albaylığa terfi eden askeri 
ltaınının bariz ve fahtş ha.taları ve Sevilla İspıı.nyol vapuru, bir Inglliz nııştır. (Bastuafa 1 In~! ım••fftda) Fehmi Tekin Fatih, Seyfettin fabrikalar yarbaylan 
2ayıt 6Cvk ve idaresi netke.si Marn geml.sl taratmdan tevkif edilerek sı_ Gürilltüye koşan gardiyanlar Şiik _ 24 tayyare dü,ürldü Turagay Edirne. 1. Cnvsi Uçagök M. Kernmi Demiroğlu Van. 
rnuclzesi vflkl olmayıp da 1\lman ta_ erra Leone liman ~tür~ l r.rin- •• ·• '·-nı "fopkapı. lbtı·yatta albayı.::.a terfi ··den pı·yade ına go u m_.uı. ru;yıu ...,. ar iç.indc yerde serili bul- Londra, 26 (A.A.) - Bugün .,. -
arruz htırcketleri devam ettirilebll _ Bu :llnınnda ge 'd .. ul 71 Albay1·ll:.a terfı· ed- ... ·,.ade yarbalan di . • mı e u unan Y8- muşlar ve aldıaı yaraların tcslrile öL muhakkak aurette 24 düşman tay- .._ ..... •· " 
~ • gene hawket. luutli st\Yeslnde şındak.1 bır Alman yolc te ki! d"~;~ ·· ·· · varbaylan Muhittin Artugw Küçuka.vaı;ofyn 
süratle netıceleneeekt.i. 

0 
halde Bü- dilerek t u.su v e- "'6u.uU gormüşlerdlr. Müddelwnu _ yaresinin tahrib edildiği resmen bil- -' Ö Örn 

nraya çıkarılmıştır. mlllk cina,yetin la.hklkntına el koy _ dirilm~ktedir. Faik Umurhan Erzurum, Hakkı M. Necati zver Kızanlık. er 
YÜk Hnrıbin bir müda!aa ve bir siper t Holago Galata, Ş. Şevki AX-uz J,._ Lutfi Olgan Cird, M. İhsan AıdS 
tharlbi ilullini alarak p:rqpagundn ve Ş k • •h mU4 ur. Londra, 28 (A.A.) - Manş sa- ~ ~ 
tkt d. h bl ı e er ISli SalatimlZ bUtUn hilleri üzerinde Ingiliz ve Alman kodra, M. Rüstem Metiner Edirne, Erzurum. 

ısa ı nr cr n teslrlertnl göstere_ B Musa Ulutn• Istanbul, A. Vehbi Su- Deniz varbay}·!::..-..Ja elbaylıi."~~ terfi 
bilecek kadar uzaması blr sevk ve L ihtiyaçları kar~llayacak ulgarlar Dobrucayı e\·cı tayyereleri arasında bu akşam f .1 ıı;uıu .. 
dare hatasından ileri gelıntştir. Ve y ceteyan eden hava muharebelerin- başı Bitlis, zzettin Kocasinan A. Ka edenler 
t:ı.k:rtben muadll ve müsn'Yi kuvve+ıer <Baştarafı 1 inci sayfada) Teşrinievvelde işgal de düşmıının yedi tayyaresi kn•aya rahisar, Ali Rıza Ataman Sıvas, M. Hilmi Üler, Mahmud Cökbora, 
arası da yıla bu aeneden daha fazla bir stok iki tayyaresi de denize düşürülmüş- Zeki Sezgin Süleymaniye, P Ii Teke Ziyn Ööüd, Sami Gültay, Tah!in 
her ~ ayni netlee iller vakit ve tn devredilecektir. lstihlak nonnal edecekler tür. Iki AlmRn tayyaresi pilotlan Elmalı, A. Turhan Taran Erzincen, Ertan, Mehmed Ali Ege, Hüseyin 

'B c vukun gelebilir. sendcrdeki hadleri aşsa bile istih- para~tle kurtulmuşlardır. Hüsnü Algan Erzurum, A. Necati Knragözoğlu, Mehmed Ala Değer. 
Y\'n~~ ~Ylece tesbit ettikten sonra, sal bütün ihtiyaçları katşılıyncak ka- Sofya 28 CA.A.) - DN.B.: Londra, 28 (A.A.) _ Haber Değirmenci Kayseri, M. Betir Paka- Albaylığa terfi eden mühendis 
-L> Y'Uk harbin birer şimşek ve d ''k k 1 k Bulgadann Dobrucayı nzamt Teş_ 1 -' ~ d" k k. k lınlı Kafkasya, A. Turhan K•racn yarbalan 
JUUil'lJn ka ar yu ae o aca tır. rinievvel bldayetlnde 1,...aJe b,.,,1,_, n ınuıMına göre .. un a şam ı a ın-. .. .. 
ım·ın· rakterini alınasının sebeb- p k lt · b d ..., ..... ..,- 1 d d t 1 Malatya, M. Re~k Ba .. l.n~.Ar Van, E"krem Akbay İstanbul. 
.... ı a ancar re o esı u sene e, ge- cakları öltrenllmiştir. Bulgar billtd _ ~: esna.sın .• e u şma n ayyare erı n " " " .. 

hatta. raşLıraıım. BirQOk kımseler. ç~n yıl gibi, çok bol ve feyizEdır. metin1n Dobnıcayı EyUU bldayetinde yuksek ınfılaklı ve yangın bomba- A. Necati Akdüngüz Kapıdağı, M. Birinci sınıf askeri hakiınHğe terfi 
hakiki lllOSletlert askerilk olan birçok Ekilen saha 40 bin hektarın üstün- işgal nrzusundn lbulund~ "nyiası lan almışlardır. Londra mıntaka- Rifat Aşkın Erzincan, Sabri Erko- edenler 
lhist.n ınütebassısınr Almanların Le- dedir. Geçen aene bu saha 37 bine hakikıı.te teva!ult et.memektedi; Ma ' sına iki yangın bombası diiQmÜş ise rur Süleymaniye, Hüsnmettin Soylu M. Kemal Kalkan Knlkaııde1en, 
Frn n, Norvcç, Holanda. Belçika ve yaklntmıştı. Bundan evvelki sene- ---~ih Dobruca ..... --'-inin .... :..bollk- de hiçbir hasar olmemıştır. Be~iktaş, Ali Rı:z.n Güven Harput. Şakir Örs Antalya. (Devanu var) 

nsa savntınnnı b:ı~~ bi:- hızla ou•...... ....ıu.ıo) oXO<U. f fmzn
1 

nmalarının sebeıble';:;n'T k!h on lerde ise zer'iyat miktan 20-25 bın eurette telikinc daha. yakın bir tarih_ ngilterenin ı,imali şarkisinde Al-
~':rın kullandıkları yeni sUılhlara V; hektar arasınde kalmıştı. te ba.,lanmn.<n da mfunkündür. man tayyarderi bir treni ınitralyö" u· ·zerl•nde duru•masr la"'zlmgeletl bı•r sual 
"u.h ye ı Pancar fiatlarının, nuntaksiarına ateşine tutmu, ve katar bir tünele ~ 
-'n n Utblye ve sevkulce""' tıs\ılle-n e ntr tt'l "' göre, 28. 29, 30 paradan geçen se.- girerek yolcuları korumuı;tur. Bir 
k c> ı er. Filvfı.kl onlann her 1- A k ... h L 

d

.,'. tahminleri de görünüşte do~rtı L ne 40 paraya, bu sene de azami 50 S er ı m ll Bneme kişi ynralanmıştır. <Baştarnfı 1 Jncl sayfadaı .Afifenin yaziyeti mucibi ibrcttir. 

bl~" fnknt hnkıkntte. tm yeni harbin paraya çıkarılması, zer'iyetı teşvik U. /Ü k Abnan tebliği madığını da bilmiyoruz. Fakat zn- Bundan sonri't Türk 5/ln'atkarmın 

ik 
-..o, tfıçiik teferrilatt:uı ve batı te- etmiştir. Zer'iyatın feyiz ve bere- S U an Un U Berlin 28 <A.A.) - Almnr. orduinn vallı Afifenin yüzümüzü kızartması ve Türk mütefckkirinin yeri ne Ba-

veetnmüılerden sartınnzar, getirdiği keti ve fiat yükselişi Türk köylüsü- Ankara 28 (Hususi) _ Askeri mu_ tla.skumnndanlıtmın tebli~i : lazım gelen vaziyeti knr§lsınJn ak- kırköy hastanesi, ne de Dnrülace-
~crd ~~ yeni bir sıliili ve yeni bir ne geçen sendcrden daha geniş bir hakerne usulü kanununun bazı mad- 27..28 ~ustos gece.s1, mühim mu - Jımızn şu sual geliyor: zeclir.» 

tlı.bıye V" kazanç temin etnıiştir. Tahmin e- in ır. A.. harebe hava grupları. İngilterede ve - Afifeyı' kurtarmak mı, Bürha- Orhan Seylı·nı·n lı·k·rlerı· 
tu. 

, ya yeni bir sev.kulceyş yok_ deler i dc6iştircn knnun 1....,-illnsı bu_ İs dildiğine göre, bu sene köylüye ö- gün neşredildi ve mer'iyete girdi. koçyada limanlar ve ba.hriye tez - nettinc jübile yapmak mı daha ltı~ n- Aktör Bürhanettine dair bir 
Abnanların seri uferlerinin sırrı denecek olan pancar bed di baliği gfı.hlnn tesisatma ve tn.yynre ve eslL zım? şey sormayınız. Ne lehinde, ne a-
~n müdntnayı kıracak ve müdn- 7,5 milyon lirayı bulacaktır. M if V k ha fabrlkalannn ihücumlar yapmış - Bu suali tanınmış kalem ve sahne Jeyhinde bir şey sÖ) !emek istemem. 
aa eilahlannn üstün gelebilecek va- Osmanlı Bankasından: aar e i li tır. san'ntknrlanna sorduk. İşte ccvnb- Temsillerinden hatırımdn kalan 

f!Jt.aları vakit ve zamanlle takdir ct _ .~ h • • d Geee İnglllz tn.yya.releri Almanya ları: «Tarık>> taki meşhur Tirnttır. O :ın-
Jneleıri ve bunlardan ool bol ıstifade rn:~erB=~n ~~~obe~:rk'::n; ye TlffllZ e aroztsı üzerıne mahsus netice almak- Ercümend Ekrem diyor ki: rr.nn bu Tiradı inşad ('derken, se-
l!ad Yetıinde ordularına hareket harbin_ Yenicami ve Bey~lu .şubeler!, 30 ve Ankara, 28 (Huııusi) - Maarif Sl?.ın. lbombalnr atmışlardır. Kiel'de u- Yazıyı okudum: yüteğim yircilerden bazı kadınların korktu-

e hasmı tepelemek imk§.nını ver_ sı ~ustos 1>40 günleri l<:apalı bulu _ Vekil; Hasan Ali Yücel bu akşamki bll'!kaç ikametd.h hasara ~rnmıştır. sıı.Jadı. San'atte belki çok yüksek ğu~u ve çocukların da korkudan 
Illeleri olm~tur. nacaktır. trenle İstanbula hareket etmı',stı'r. H~lkınbdL~Ipl~n "'~•h,niyeti .c:aye.slnde, kıymeti olmıyan, fakat içtimai in- haykırı~tıklannı hatırlıyorum. Elini 

t.füdataayı kıran, müdafaa .~lHUı _ va nız ir kl.<sı .... n suretıte yaralan. kılabımız henüz tahakkuk etmeden karnma vurarak. sahnenin bir köşe-
~ m~ 
lle ına üstün gelen ve hareket harbl- arıı.bası, Büyülc Harbdekllerlne naza- sifle, iki tanesini ıhatlarımızın önle _ Uç İngnl7. tayyaresi dü.,ürülmliştür. ona cesurane bir mukaddenıe yapan ~indt"n diğer köşesine ko~uşu hala 
ter blr Ş~k ve bir yıldmm hm ve- fan, pek fazla tekemmiil ettUer ve rinde tahrib e~tı ve di~erle.rini de Bir tıayyaremlz b.yıbdır. zavallı Türk kızının beklenmedik gözümün önündedir. Tabii bu ka· 
'l'll ek: bir defa sökülen ve cephesi yn_ bunların mUlckfunU yeni vasıfları bu_ ka.çırttı. Bundan sonra da Ingilizler Bir denizaltı gemisi, cem'an 2a.600 akıbeti hepimiLin yüzümüzü 1mar- darcık bir hatıra ile bir artist hak-
~ hasma o.rbk hlç.bir yerde tutun- günkü harbin başlıca müsn.deme kuv. ne blr dtıha Fillstine tank getirdiler tonllft.to hacminde dUşman gemileri tac.ı.k bi; .mııhiyettedi~. . . kındıı bir hüküm verilemez. 
ıan • Cephe kunna.k kntAnını ver _ vet ve hızını teşkil etmektedir. Fakat ve ne de bu cephede bir tank hücu_ batırmıştır. Bu gemUer, ~uvvetle hi. . ÇC>k ul~cenab ~e ~omet1d mıllet~- Zanllı Afife ilk aahneye çıktıiı 
ı~en ~u parça parça ederek ma~- geçen BUyük Harbde de zırhlı mu- mu yaptılar. . ma ve ed1lmi

4 
iblr katlle Içinde ~yret _ ınız, ~~ktıle maıılerı haleKında bır zaman tesadüfen ben de o:ada id im. 

h 'frı 'le nn.ha eden fUet.ler uçak zırh_ harebe arabaları her nerede bulunup Fakat ~er IngUizler o vakit bize rnek'te Idi. çok munakaşnlar yapılmış olan pt>s- Bu tnlihııiz sen·atkl\r dah:ı san'at 
lı:.rı :a~ arabası v.e motörİü na _ ve kütle hallnde kullanıldı iseler mü. 4 tank yerine 100 tankla hücum e~e nınd Okvanusunda. Alman bahri _ tenkerani .o~uncula~a bile jübile ha- hayatına ilk adımında kendini f~da-

lö'aıta eer vasıtnıandır. c:ıato.ayı sarsmış ve hatta ~kmek is. idiler ve bu hüewndan evvel topçu_ vee:! kuvvetleri, İngOle Britıeh Com _ zırlamak alı~enablıgında bulunuyor. ya hazırlanmı~tı. 
ııe...,.dı~ t ne hareket hnrbi, nP d!' şu t.idad ve kudretını dn!ma gostermiş - muz~ ve müdatan hatlıu-1111ızı mese. mn.nder samıç gemisini babrmışlar- Göniil i~terdi ki. böylelerini düşün- Evet, o kendini san·at için feda
\"t\ltoar:;'ız maltineler yeni de!Zildlr. Ierdir. Onların o vakit tam bir mu- Uı yuz lbombacı uçakla, tahrib ede _ dır ıneden evvel, san'at aşkile ~ene o ya hazırlandı, fakat onun en dü~ 
liart a anı~tt~ız ~bi Büyü lı: vaffaik.iyet gösterememeler1, uça~ın lbileydiler müdnfaamız.ı bozup yarar- ftah"'11dn bir ma hal 2R f A.A.l _ _ L uzak tarihte sahneye çıkmak cd~~ k ün zamanlıırın de bile san'P.t namı
'haıtın:~t1> cepbestnde dahi hareket ve t>Uh!ı.s.sa bomba uçaklarının onla_ lar ve FiHstinde hatıbl hareket har _ tnlvnn orduları llmuml kamrgfthının detini gösteren Afifenin yoksulluk- na kiiçücük bir fednki!lığa kimse
~k tturn l\.'tlamı$tı. Ve Alman en yük- ra tesirli surette yardım ederek yol bine çevirerek bizi, n~obi ihtmal, ?? "Pm n rol ı t~ll~f: tan ü,iiyen !lırtına sıcak bi: dbi!e, nin hnzırlanmadığım görüyor ve 
tı Oltn:ı~~n<'ln nıokn.mının hata ve d - açamamnlarından Ucrl gelir. l9l8 yerine 1915 de veya 16 da m:ığ_ Petrol thrac mer.kezi olan Havfa fizyolojik Befnl~tten :ıebun dü,miiş cidden ıztırab c!uyuyorum. 
~lltblJe ·bı:~ Bl!vtlk TT<~rb hıırPket Yoksa. geçen Büyük Hanbrle, han- lfı.b edebillrlerdi. şehri, ~ gündü,- tnyyare tllolarımız midl"~ine bir kaşık çorbn ttmıin edil- Tolihsiz Afifenin hayatını bir fa-
llhı baa .... ~cktı . Uca~ BUyük Har _ gl taraf uQıllkln zırhlı arabanın ve Demek oluyor ki, bugfin muhıırP. _ tamflndntı şiddetle bonı.bardıman e_ mioı olsun. cia ile bitirmesine herkes aliıkası:r, 
tlrhlı nı~~dnn Itibaren kullanılmış motöriü nakil ve cer vasıtalarının belerin biiyük bir hızla cereyan et _ dilmı~•ı,.. Üınid ederim ki, bu yazı istanbu~ )ıl.! .. bakıyor. San'atı sevenlerin ve 
l'laıtıı \'e ~eart be llll't'bM!le motı)rlfı ıoymetınl vaktile o.nlıynrak bunlar - msıert, onların uç..'tk, ·zırhlı r:ıuharP._ lun kndirııinııs Vali Vt'. Belediye R("- sım'atkiırlnrı himaye edenlerin de 
~~~a ı '\'a.,•tııl'llrı frPne bu h!ırb dnn büyük ölcüde istifade edebilseydi be nrnbnsı ve moUSrlü nakl} ve Ct'r A c 1 k tes ek k ür isinin müdekkik naznrlaı ındnn l.<ıç- bunların arasında bulunması çok n-
n~ı. Cll.d olun\J.'!) kullanılmış _ 

0 
tarafın hnrbl sürnUe ve kendi le _ vasıtalarının lbüvük ölçülerde ve kiit- mnmıştır ve gene ümid ~df"rim ki. cıdır. Afifenin bugünkü hali biraz 

"'1<.i;""il ihine ıntaç edec~i muhak.k!l'lctı. le htıllnde kullanılmalan s l'yeslnde Scneler<'en-b,.ri miiptclt\ oldul{mn Türk ~&ahne tarihinde ilk kadın mü- da san'atkfnlnrın istikbalı gibi gö-
~:~~,. tt,.t, ıı ... ~.,., ı,,,,.rPt VP hızını Bunu. bize ntd bir m lsalle tavzih i- miidafaanın bozularak hareket har _ böbrek hııstalı~ımı büviik bir muv!lf · mesııil sıfatile, herhalde bir isim bı- züme korkunç gözüküyor. 
r .. 'k ineıp.. r~ hn , .... ı...,ı~dP hıırb çln Büvilk Hnrbdekl Filistin cephesi- .bine döki.Hmelerlnden neri ıtelnıekte_ fıı k ivc~ ve itina ne ,>.mcl•vnt p•:ıı('k rnkacnk olon bedbaht Af.feye Türk Hayır. evveliı Afifeyi hatırlıya
fJ .. lcaı .. eenh,.ı~~~'"'n;ı . ..r.ır PQ~e Mfıdn. ne kadt\f zlhinleıim\zi gerDere uu _ dir. O halde hareket harbi ö:ılnıs lütfunda bıılunnn Gülhane ha~ıanesJ k.a .. dınlığ.ına mi'!·V· k~ ve h .. ak . vP.re.n lun, sonra icab ederse Bürhnnettini.» 

..... oıd .. J>ıı gibi hn-'"ln .. ürat ı. t•· bf'vlive mütehassıcıı .s~yın D. rnfcsor C h b b * den ~>U Plht. h ~ .... P .. ,.Ic. bu h"rbie t.aıım : . · 146 ııu ·~ ve .. :ı ıye~ t•~ urıyet ti!JJmı en munn«ı ır 
~-· 'll'ıt'\>c!ıı ıı'"""e l-nr'hlne 1 Burada ıngilizler, bizim mfidafan le .bit irllmesl Için eo;ıı<; kııidevı tf'skll doktor Kemal Sernv ıle b:ış:ıslst:ın Eekılde d u7.ntacnktır. Yarın bu mev~ua devnm edeceğiz. 
·~ı 81 rı '\>nr t ven . eder. Müdafaa l~e bllit.lı.are tnarnıza do~tor Sad ı Tocıuıı. doktor Fnzıı ~ · -
~ı oıtt nrııarın a n"'nnııılıırının se cephesinde yapbldarı tnarrnzların Jt~mek üzPre anC'nk muvnkkat bir ran, Inktor Hnvrl Sovtnm. j t b 1 D ft d 1 .., d 
!ıııh.,. dtıl!-tntının °. V!l'!ril bu f!!e f"lVE'. bl•lnde, 3 veya 4 büyük tankla hfı - l l Oıyns Korkut'!\, ve bü•rii.k lhtımaınl". S an U e er ar ıgın an: 
~. Al lt! ta .. tedbir oarak ku lanıldı~ı zaman fay_ .... 
r~ ~ nıanı 11 r 1 rntcıı ve bil- eumtı knlkışmışlardı Bu tankların dalı olur. rını gördiiJnim ht'!msirelerı> ,caveı •;e Defterdarlık bln::ısmın tamırinden çıkıp avluda toplu bir halde bulunan 
1l'la Unların :ıt_·~l\ takdir olunamıya_ sürat! o zaman Matı yunrı b'r Pi mınnetlPrimi 61lrunayı bir borç bıll _ mermer heln ve ımısluk tn5ları moznik plaklar, yerli ve Marnilya kirenıicUe-
~ l'llal~a~ll trUı 1' halinde l':ullanıln vodenın yül"li~U kadardı. Bitln\ top. rim. rile bir miktar t.~ln 2/ 9/940 Pnz.:ı.rtf'sl uünü saat 14 de Milli Ernlftk Mu • 

' f'rJ , lt • - .1- ı ... _. 'h rb i .., ltlk ,..e r. ŞUphe \'Ok çum~ dernal bu ir yarı ·"""'''ır 'la zmir mallve taha1dtuk ~l'fl dilı·Jülimde toplanacak olan ko.mi.~-onda nçık arttırma ıle satılacaktır. Mu-
le atrhlı 111~ müin~lerine ate4lnl ~lh w tek - CNW Tunç bedel 80, .nwvüaK .,_.ıw alt& llı'a.dı:. ('UM,) 
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t.r! 'X '!~L~~~'JE N~ad 
Taksirnde Sıraselvilerde YENI AÇlLDI. 

Belediyenin daveti 
Istanbul Belediyesinden : 

Müdiirü- Eakl ŞlıJU Terakki DtzeJdörü. M. Alt Ba.pıet Kli'Ca 
HusU$lyeUer1: YABANCI DİLLER ÖÖRETİMİNE gen1f mityuta 

chemmiyet vermek. smıfla.nnı u me-rcudla te4k1l ederek talebe.stnln 
çalı.şma ve ink.i~fı, sıhha.t ve inzib&tUe yakmdan allkadu olmaktır. 

Mcktebln denize nA.zır k.alöriferli tAnetf~h&nt ve Jlmnutikhanuı 
vardır. Hergün saat \9 Ue 18) arasında. talebe ~ ıva kabul olunur. 

SO/Atusto&tZa.fer bayramı mera.ıtim!ında bulunmat üzere İatan:bulda. bu
lunan meb'usla.r, Şehir Meclıal \iyeleri, Gen.era.ller, ii3t auba.yla.r, Adllye ve 
mülld,ye rüesası. Belodiye enklnı, Mad>uat müın.esslllert, Parti Başkenları 
ha.yır ve meslek cemiyetleri ba.IJka.nlan. bELnka djrektörlert ve imtiya.zlı !Jir
ketıer n esnar cemiyetleri rei3lerlnin sa.a.t 9,30 ile 10 a.ra.sında. Tabim.de 
hazırlanmış olan tribunü teşrırlerj rica olunur. cms .. 

Elbi&e: 

Telefon: •ııs9 
Jaket Atay, sUlndir şa,pka.. 

ı Istanbul Belediyesi Ilanlan ı 
KD.batn.şta ;yenlıden yapılacak: kanal ~tı açık ebUtıneye ıkonulm1.14 _ 

tur. Ke~lf bedeli ı593 lira 14 kun.ı.t ve Uk teminaLı L19 lira. 49 kur1.14tur. Ke
lif ve şartname zabıt ve MuamelAt MMilrl~ Kaleminde görülebilir. :bıa_ 
le 3/9 940 Salı günü saat ı41 de Daı.mt Encüınende Y'D(Pılıı.c&ktır. Talıblerin 

Devlet Denizyollari 
MUdUriUGU 

Işletme Umum 
IlAnlar 1 

ZAFER BA YRAMI MÜNASEBETILE 
ilk teminat makbuz veya mektubları, ihe..le ıta.rlh1nden sekiz gün evvel Fen 30 Atuatoe Cımıa ve 31 ~tas Cuın.a.r:tedi günleri Adalar - Anadolu - '":"'a_ 
lotert Mudtirlfi#üne müra.caa.tıa. alaea.kları ferınt ehliyet ve 940 yılına ald lova hattında Pazar tarifesi tabblk oluna.caktır. 
Ticaret Odası ve.stkalarile ihale günü muayyen saatte Dalmt Encilınende 30 Atustos Owna ve 31 Atustos Cumartesi günlert Koprüden saat 24.15 de 
bulunmnla.rı. (7483) telcınl..l Adalara bir va.pur k.alchrılacaktı.r. (7929) 

Telefon: 80547 

KIZ ŞiŞli TERAKKi LiSESi ERKEK 

ANA - İLK - ORTA • LISE. Yabancı dıliere bilhassa itina edilir. 
Tedr:ls ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanlan neticelerile sabittir. 

ı - Talebe kaydına ba.§la.nnu.,tır. Eski taıebe, ı Eylfıle kadar kayıtlarını yenüemelidlr. Bu tarihten sonra yer
lerı yeni mura.caatlara verilecektir. Kayıt tçln velılerln mektebe bıı.zat gelmeleri gerektir. 

YATILI 
2- F.skı ve yenı taJebe kayıUan hergün (Saat 9 - ıa ı e kadar Ham .--~-.... - ...... 
Rlfatpa§a kona~nda yapılır. Niş:ı.nta.şı Rwneli ve Çınnr caddelerıııds. 

Istanbul Defterdarlığından: 
Sıra. İsmi ve Karar Ko.mr 

No ısı san'.a.tı Ma.'halle Sokntı tarihi Xo. m 

1 Hasan Bekir Hasan 
İbrahim 

2 Abdülkadir ve KA.mil 
Komisyoncu 

3 Mustafa Rıtkı ve şüreltl&ı 

4 Avukat Faik ve Ş üre. 

5 Ali Rıza Kazrnlrd. 

8 Abbaszade Abdulla.h 
Komlsyoneu 

7 Manav liMan ve Yu.uf 

8 Şehsuvar: Kundura 
boyneısı 

9 Muteııhhld Kerim 

10 Selrunt Hilmi ve Hafız 
Mustafa. 

lll Mu..-tafn CelA.leddin 

112 Harun: Komisyoncu 

13 Kılltzade All Rıza ve 
şfı.rekAsı 

14 Ya.Jrub Fehml: K~ncu 

15 Halil Fahri: Komls. 

16 Liğor ve Şe. Koml& 

A. Q. Kantaroca~ı 25 

Ş. O. Liman han 

ş. o. Yalı.k:öşkü cad. 
Ltnuuı ha.n 

R. P . Balıkpazar cad. 
Maksudiye han 27 
Ş . O. Arpacılar cad. 

Ş. O. Arpacılar cad. 25-26 

Ş . G. Bahçekapı 4.2 

Ş . O. Köprüb~ı 13/ 1 
No. dükk1n 
trsküdıır Çınlll karnkol 
1ka.rşısında No. 255 
A. Ç. Li.mOncu han 
No. 12 
Limoncu han No. 32_33 

A Ç. Limoncular cad. 4 

Ş. O. Yalık&,kü 
caddesi 26 
Süngereller C. 87 

B.paza.r Maksudiye 
han 29 
Eminönü Va.lde han 5 No. 

17 Faik ve Lütfi Avultat :İst. Maksudlye han :M 
a8 Rıza All: Hall Tüc. Ş. O . ruı.,a.dlye halı 

ve komisyoncu antrepo&u 5/23 

7 2 940 

10 3 940 

20 3 93i} 

16 11/ 933 

26 4 '939 

ı5 1 1213g 

5 14/~39 

7/ 9 938 

12/ !2 939 

7/ 12 93!) 

4 '4 939 

8 9 938 

ıo/11/938 

ı6 5 ' 939 

24 12 U38 

14 61039 

15/ 11 1938 
13 4 '938 

23ıl7 Naip davetnamesi 

4014 İtiraz K . teııkin kararı 81 
4 940 T. ve 3049 malmemuru 
temylzl. 

48098 itıraz komisyonunun re! ka 
rarı ımalmemurunun 29 ' 3 ' 
32 T . ve 4153 temyl:?:l. 

44648 İt.lraz komJsyonunun terkin 
kararı 

49276 İtira:r.: komisyonunun tadll 
tar an 

45377 İtiraz ıleomisyonunun tasdik 
tararı 

2409 Temyız komisyonunun boz
ma kararı 

8'796 İtiraz komisyonunun ten _ 
zil kararı 

9400 Temytz komi.syonunun na _ 
Jkız kararı 

9256 

48529 

42438 

444.97 

50017 

3ı 

50851 

44627 
16461 

Temyiz komisyonunun bo7.
m a kararı 

İtiraz komisyonunun tadU 
kararını tekid 
itıraz komisyonu kararı 2) • 
9 938 tal'lh ve 12659 nunıa _ 
ralı malmemuru temyııi 
Sayılı itiraz komisyonunun 
davetnamesi 
S:ıyıh İtıra.z Komisyonunun 
813 934 tarih ve 699 sayılı 
kararın tekidJ. 
No. lı kazanç Itirazları ko _ 
misyonunun davetnamesi 
S:ı.: İtiraz Kom. mülga E _ 
minonu Itiraz komfsyonunun 

818 1934 T. ve 725 sayılı ka _ 
rarın tekidl. 
İtiraz kom. tadil kararı 
İtiraz kom. terıkin kılran 

Eminönü Maliye Şubesi mfikelleflerinden yukanda adı, i-71 ve ti:aretg~h a.dre&l yazılı şahıslar terki ticaretre 
yenı o.dreslerinl bildirmemit ve tebellüte salAhiyetll bir k.lm..e göstermem{4 ve ya.pılan araştırmada da brlun:ı.
maını.ş oldukla.rından hizala.rın.da. gosterUen yıllara akl kazanç ve buhran vergilerini ve zamlnrına havl l!lbar
na.melerln biz1.at kendUerine tebll~i mümkün olamam~tır. Key:tlyet 3692 sayılı kanunun 10 ve ll inci madde_ 
lerıne tevfikan teblll yerine geçmek üzere ilAn olunur. (7939) 

Istanbul Liman sahil 
sıhhiye merkezi Sa
tınalma komisyonun
dan: 
ı - Merkezlm.tz müstahdemini için 

nüm)llıc.<ıi veçhile ı53 takım maa ka.> 
ket ~ılt elbise ile 9 aded kaput ya.p
tırılMa.ktır. Elbısenln behcr takımı 

maa kasket 26 lira 25 kuruş ve kapu_ 
tuaı ibeberi 20 liradan wnumunun tu
tarı 4016 lira 25 kunJ.itur. 

2 - Elcsilt.me, 17.Eyl(il.940 Salı gü
nü saat 14 de Galatada Karamusta _ 
fapaşa soka~ında meı.:kO.r merkez 
Satınalma Komfsyonunda yapılacak
tır. 

3 - ElksUtme açık olacaktır. 
4 - Bu işe ıı.ld ş.-ırtnnmeler merke

r;imiz levazunından parasız nlmır. 
5 - MUYakkat teminat parası 301 

lira 22 kuru~tur. 
6 - Ek.-.iltmeye gireceklerin terzi 

olduklarına dair 1940 seneai Ticaret 
Odası vesikalarını getirmeleri şarttır. 

ı7966ı 

Dr. IHSAN SAMI ' 
Gonokok Aşısı 1 

el•oQ'u~l~tu n ihtilltlarıoa lı:ar''J 
pelı: te•ırlı n t .. e qıdır. DiYenyolu 
Sııltu .nahmud türbeli No. 111 

Kayseri i cra l\lemurluluml:lu: 

Cbre ha.th yedinci kısım ist:ı yon 
la,farunıı tken Ikametgahı meı;hul 

Naklb ofla Kay erUı O man tararına 
Keyserlde Beyidzade Mustafa. 'e _ 

kUl avukat Nacl'ye 385 lira borcu -
nuzun tediye.~ı için namımza ve yu_ 
kandal:i a.dresınlze gönderilen öde _ 
m.- emri Lka.metg~hınızın meçhuli 
yetine bLn.aen bllA. teblı~ iade edll _ 
diğinden UA.ncn tebllbt lfasına ka 
rar vcrılmt,tlr. 

MezkOr borca karşı bir itirazınız 
varsa yirmi gün zarfında Kayserı ic
ra dairesinin 940 676 sayılı dosyasına 
dermey3n edllmesi, aksi halde k:Hfel 
mu.a.melA.tı rcralye gva;bını1Jda cere _ 
yan ed.eceitl ve emvallnizin haczi cl
betıne gid!leceti ödeme emri maka 
mına kalm olmak üzere ilAn olunur: .................................................... 
"'"'n Po<:fa 'tatbaa~ı: 

Neşrfyat. JUudürü: Selım Ragıp Eme9 
SAHiBLF.RI: S Ragıp EMEQ 

A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 24 1 8 1 1940 vaziyeti 
AKTIF PASIF 

Kasa : 
AILın: san kilogram 
Banknot. . 
Ufaklık . 

71.803248 

Dahildeki mohabtrler: 
Türk Ll~ı . 

Hariçteki muhablrler: 
Altın: san kil~am s.oos.ıns 
Alt.ına t.ahvill kabil serbest dö -
vfzler 
Dl~er dövizler ve borçlu Klirfnr 
bakiyeleri 

Hadne tahviiiert: 
Deruhte edilen evrakı nakdlye 
karşılıtı 
Kanunun 6-8 ineı maddelerine 
tevtikan HazJne tarafından vlkl 
tedlyat 

Senedat Cüzdanı: 
Tlcarl Senetler 

F.ı~ham ve tahTUit eüzct..nı: 
( Deruhte edilen evrakı nakdl

.A ( yenln karışılı~ı e.sham ve 
( tahvUAt UUbarl luymetıe> .. 

B Serbest Esham ve Tahv11At: 

Avanslar: 
Altın ve dovlz üzerine avan.s 
Ta.hvılAt üzerıne avans . • . • • 
Hazineye kısa. vMeU avans 
Hnzıneye 3850 No. lu kanuna göre 
açılan nltm karşılıklı avans 
Hıssedarlar: 

Muht('lit: • 

ı00.997.012.36 

115.1159.452.-
1.890.1511.84 

2.02.1 .882.22 

7.04] .216.74 

38.821.10 

18.773.154 69 

158.7"' 583.-

19.310.196.-

:IW)6.255.478.37 

47.830.376.93 
8.277 057.57 

9.12.3.55 
7.808.722.-
4 229.000.-

39 000.000.-

Yetia 

Ll ra 

118 046.624.20 

2.021.882.22 

25.853.192.53 

ı39 .438.367 .-

256.25U78.37 

66.107.434.50 

61 Ot6.847..55 
4500.00G.-

20.663.775.67 

673.933 602.04 

Sermaye 
İbtlvat d:~esl: 

Adt ve revkalAde • TL. 
Hus\131 . 

Tedavüldekl Banknotlar: 
Deruhte edllen evrakı nakdfye 
Kanunun 6 _ 8 incl maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vald 
tediyat . : 
Deruhte edılen evraltı nakdlye 
bakfy,.~i . 
Kar4ılı~ı tamamen altın olarale 
ll be ten tedn vuıe vazedllen 
Ree•kont mukablli Ulveten te _ 
davüle vazedilen 

MEVDUAT: 
Türk Llra~ı 
Altuı: San kUogram 18.908.221 

3850 No ıu kanuna göre hazineye 
açılan avan.s mukabill tevdi olu
nan altınlar: 

Safi kilogram 36.715.4.68 

Döviz Taahhüdah: 
Altına tahvill lı:abU dövizler . • 
Dlter dövizler ve alacaklı KU _ 
ring bakiyeleri 
Muhtehf: • 

Lira 
15.000.000.-

6.188.866 15 
6.000.000 - ı:ı.t88.686.15 -

158.748563.-

19 310.196.-

139.438 367.--

17.000.000.-

203.500.000.- 359.933.367.-

69211U00.20 
26 595 925 .85 95.860.7ı6.05 

51 643.228.22 !U.643.2~8.22 

3.359.77 

29 095.808 33 29.090.168.10 

110.203.446 52 

Yekta 673.933.602.0-i 

SPOR 
Son derece pratik 
ve cebe uygun te· 
kllde bir zinet et· 

yası gibidir. 

Gayet şık küçük 
deri muhafazaları 
içinde normal u
zunluğunda ve dai
ma yazmağa haz1r 

Bir KAWECO 
dolma kalemi ve bir 

KAWECO kurşun kalemi vard1r. 

TÜRK TICARET BANKASI A. Ş. 

ICUPONLU•VADELi•MEVDUAT 

• 
·GiT•PARANIN·FA.•ZiNi•AL.' 

İnşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

ı - Karabülı:te kurull'ca.lt asit silltrtk ve süper fosfaıt f.abrilaLal i~ 
tahb zuhur etrnemealne binaen ik.inci defa olarak va.hkti fiat esasile ff 
kapalı zarf usullle ebiltıneye konulmuştur. 
işbu inşaatın muhammen ke.şıf bedeli 494..508.07 liradan ibarettir. 
2 - Eksiitme evra.Jcı :tS lıra mukablHn<ie Sümer Bank muamellt tube8lıt" 

den alınabilir. 

3 - Ek$iltme 9 Eylı11 ı~ tarihine müsadif Pazartai günft •&t 18 d# 
Ankarada Sümerbank umuml müdürlüfünde ya.pılaca.ktır. 

t - Muvakkat temmat miktarı 23.530 32 liradır. 
5 - İstekliler tekllt evrakı meyanına, şimdiye kadar yapmıt olduıd.ı' 

... u ka.bU i~Iere, bunlanı& bedellerinE', firmanın teknik tqldllt.ının Jdtnl,r~ 
den teşekkhl etti'ine n hangl bankatarla mua.melede bulunduldanna d,J 
vesikalan kOyllcakla.rdır. 

8 - Teklif mektuplarını havi za.rflıır kapalı olarak ihale günü aaa.t ıs 1 
kadar makbuz muka.bfllnde Ankarada Stimer Bank mu.habenı.t ınüdQrtil ~ 
~une te.~lim edUecekt1r. ,..ıJ 

7 -- Posta Ue gönderilecek tekliHer nihayet ihale aaa.t.ınden bir -Ad· 
evveline kadar gelnl.iş Te zarfın kanunt şekilde kapatılmı.., olma.n lizlrP"' 
Postada vakl da.bUeeek gecikmeler na'ları itiba.ra ahnmıyac.aktır • 

8 - Banka ihaleyi icrada serbMttlr. t4:980ı> «7826• 

----------------------------------------~ 
Nafıa V ekiiletinden: . , 

Bu sene 2/ 9 '940 t."\rihinde teknik okulunda açılacak ola.n üçünell ~p· 
hendislik kurauna glrece.lı:Jerln listeleri vilA.yet makamıarına ıönderUIJ'~ 

Alft.lııdarlann bulundukları vilAyet makamıarına müraea.atlan ..e -.~ 
lerı lı&tede yuılı oldulu takdırdE> 2 Eylülde teknik okulunda bulu~ 
lüzıunu tlln olwıur. •498i• «7838, __../ 

Zonguldak Vilayeti Daimi Encümenindel1: 
l - ZOnguldak VU6yeti lçınde Çaycuma _ Kolcak.su _ Bart.ın yolunda 

pılacalc 285.820 lira ke,oit bedelli şou ve sınai imal~t Lıi ka.pa.lı zarf 
2!1/ 8/940 tarihinden itibaren ı5 gün müddetle eksiltıneye konuıın~Lur• 
2- E~ilt.m.es ıS/9/940 Cuma günü saat 15 de Zonguldakta naııot 

mende yapılaca.ktır. 
3 - E~iltıme şartnamesi ve buna müteferri evrak Daimi En.cUineıı 

m inde ve Zonguldak Natıa Müdiriyetinde görülebilir. 
4 - Muva~t teminat 15175 liradır. 
6 - ~ın bedeli 940 _ 94.1 - 94~ yılları butçesinden verilecektir. 
8 - EbUtıneye ginnek istiyenlerin ihale gününden en az 8 gi)rl 

Zonguldak vUA.yetine mürat"aat ederek Vllftyet makamından aıınııı"' 
ahhidllk ehlıyet ves1.kaaüe Ticaret Odasından bu yıl Içinde aıı.nınıJ ~ 
ve muvakltat temtnatıanru yatırdıklarına dair makbuz veya ısnııı• 
tublarını ve telı:11fe aid mektubu muhtevi 2490 sayılı kanunun tarifi 
hazırlanmıt laqla.lı zarflarını ihale saatınden bir saat evvel l)alllll 
ReJallliD~ ftlilmlll illD olunur. ('JUI) 


