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5 KURUŞ ____ .. 
lnönü Şelırimizde 

·~hurreisimiz Bu 
ah Geliyorlar 

Milli Şef, Moskova 
Elç.miz1e Fransız 

Sefirini Kabul Ettilel 

Ali Ilaytlar Akl:ıy 

Ankara. 19 (A.A.) - Reisi. 
ciimhur İsmet İnonü bu~ün saat 
22 de hususi trenle İstanbula ha. 
ı eket etmişlerdir. 

1'.li\li Şef (!arda. B. M. Meclisi 
Reisi Abdülhalik Renda. Başve. 
kil Dr. Refik Savdam. Genel 
Knrmav Baskanı M:ıresnl Fevzi 
Çakmak, Vekiller, Parti Genel 

-, Sekreteri ve Parti Umumi İdare 
1-. Heyeti azaları. Mebuslar. Genel 

Oa..- Kurmay, Milli Müdafaa Vekale. 

cg 1 
Kol 

!llün vatanda5lar, Altıncı Kolu 
kil ederler. Memleket ic;inde 

<rliğimlz.I bozmak, mnncvlyatunı
b çilrutmek, bozguncu propngnn

ynpmnk istiyenlcre knrşı her 
rk vntnnd ,ı uyanık bulunma

ılılır. Beşlnd Kolu lnhizama uğra
~ak kuvvet. hUkumetın kanun! 
\ idari t birleri kadar ve bclkl 
den ziyade vatanda lnrın uya

tı erki!nı. Vekaletler Müsteşar 
ve Müdürü Umumilcri, Ankara 
Valisi ve Belediye Reisi ile Mer. 
kez Komutanı ve Emniyet Mü. 
dürü tarafından ui!urlanm1c:tır. 

l\IİLLI $EF, l\IOSI{OV A 
ET~CİMİZİ l<ABUJ, ETTfLER 
Ankara. 19 (TAN Muhabiri 

bildiriyor) - Birka .. E?iindenb,.ri 
~chrimizdc bl1lıınrrıakta olan 
Moskova Biiyük Ekimiz Ali 
H:ıydar Aktav. Ciimhurreisimiz 
İsmet İnönü tarafından kabul e. 
dilmiştir. 

Büyük Elci, Hariciye Vekili. 
mizle temaslarına devam etmek. 
tenir. 

Al Havdar Aktav. dana on 
ııı. Zekeriya SERTEL ıriin kadar kaldıktan sonra Mos. 
u.1. kovava dönecektir. 

lılıdır. 

auşning'in "Hitler bana de
di ki!,, kitabında okuyo. 

tler arkadaşlnnna nasıl har. 
c .... ğ:ni anlatırken, hertürlü 

li;ya başvuracngını, yalnız or. 
dan değil, hertürlu vasıta. 

~n istifade edeceğini sbylü. 
\'e sözüne şöyle devrun edi. 

~te gaye nedir? DQşmanı 
4p etmek. Düşmanı başka vası
t~ ve daha ucuza mağlup etmek 
.'Ilı vo.rken, askeri vasıUnra mü-

Ankara. 19 (A.A.) - Reisi. 

İtalya Davut Hoca 
için Yunanistandan 
Tazminat İst · yecek 
Atina, 19 (A.A.) - Gazeteler, Hclli 

kruvazörlinün torpillenmesi hidiıesine 
büyük sayfalar tahsis etmetke ve bu 
alçakça darbeye karşı protestoda bu. 
lunmaktadırlar. Bu buhranlı gtinlerde 
Yunanistan ve Yunan hukilmetine kar_ 
şı bütün Tıirk matbuatının izhar etti-

t etmeğc ne ihtiyaç var? ği dostane ve anlayıslı tarzı hareket 
lşınnn memlckcUerlnde bazı hakkında gazeteler heyecanlı memnu. 
\lu adamları satın alacağız. Bun- niyetlerini ifade etmektedirler. Proia 
ll-kAruharbiycsl olmıyan bir ordu diyor ki: 

ederler. HattA benim hosuma "Son cünlerde Türk matbuatı tara-
t ~ bir hilkılmet kuracak olıın- fmdan gösterilen hararetli sempati bil 

,, tcmaslo.ra geçeceğim. Bu hassa tebarüz ettirilmelidir. Bir çok 
,. 

1'1arı bulmak güç değildir. Onlan defa kendiliğinden izhar ettiği Yuna. 
l lrıemlekette bulabiliriz. Hatta ' nistana olan dostluğuna sadık kalan 
~ satın almıya bile muhtaç ol- .. . 

ciimhur Hazretleri. bugün saat 
16 da memleketine avdet etmek
te olan Fransa Büyük Elçisi 
M.:ıssigli'vi kabul buyurmuslar. 
dır. 

llASVEKİL, DÜN BÜl{RES 
ELÇİUİZLE GÖRÜŞTÜ 

Mezunen sehrimizde bulun. 
makta olan Romanva Büyük El. 
cimiz Hamdullah Suphi Tanrıö
ver. bugün Basvekil tarafından 
kabul edilmiştir. 

BULGAR AJANSINA GÖRE 
Sofya, 19 (A.A.) - Bulgar A,.. 

iansı bildiriyor: 
Bulgar radvosu ve Bulgar 

matbuatının Türkiycdeki Sovvet 
Sefiri Terentivefin Ankarada bu 
lunmamasına mukabele te ·kil et. 
mck üzere Moskovadaki Türkiye 
Büvük Elç.sinin Ankarava çağı. 
rıfacağına dair hicbir zaman neş. 
rivatta bulunmadığını bildirme. 
~e mezunuz. 

Bundan başka. ecnebi memle. 
ketlerde dolaşan şayiaların hi. 
liifına olarak, Bulgaristanda ih. 
tivatların askerlik'cri tecil edl. 
lenı>e 'mahdut m ktarda bazı ef
radın bir talim devresi için silah 
atlına cai!rıldıi'bnı tasrih etmeyi 
arzu etmekteyiz. 

Mahrukat Fiatların1 
Narh Konulması için 
Hazırlıklara Bac landı 

Belediye Iktısat Müdürlüiü, odun 
ve kömür fiyatlarının bu ıene nisbet 
kabul etmiyecek derecede pahalı olu. 
şundaki ıebepleri araştırmı11 ve bu 
maksatla alakadar ticirleri dinlemefe 
baıılamıştır. Şehirdeki odun ve man.. 
eal kömürü stoku 2 - 3 ay evvel ya
pılm11 ve depolar tıklım tıklım dolu 
olduğundan son iki ay zariında or. 
manlardan mahrukat eetirilmemiıtir. 
Harman mevsimi dolayısile ormanlar. 
dan mahrukat indirecek vesait bulun
madığı iddia11 doğru görülmemekte. 
dir. Fiyat Murakabe Komisyonu, pcr. 
ıembe günü bıı meseleyi tetkik edecek, 
odun ve kömüre narh koyac:ıktır. 
Narhtan fazla satış yapanlar Milli 
Korunma Kanunununa &öre mahke
meye verileceklerdir. 

--------------------------------------------.-r" I İKTiSADi YÜRÜYÜS 
MECMUASI 

Fuar Fevkalade sayısı 
Bugün çıktı. Ankaranm, Istanbulun ve lzmirin en maruf ka. 

temlerinin yazılan, baştan başa resimli, uç renkli kapak 44 uy. 
fa 20 kuruş. Siz de behemehal b\r tane alınız. Bu, sizin için bu.. 
'•tnmaz bir hatıra olacaktır. 

MACARLAR 

13 VİLAYET 

İSTİYORLAR 

Rumenler, Yalmz 4 

Vilayeti Vermiye 
1 

Muvaf aka+ Ediyorlar 

M;iza.<ere Bitmedi 
--o---

Romanya, Nüfus 

Mübadelesini Esas 

Olarak Ele Alıyor 

tıırr'ltere, muhtemel bir istilil. hareketine karşı ~oymak için hazır vaziyetted ir. Snhil miidafaa te .. kWtı takviye 
edildikten başka dıişmanm ihraç yapması ihtimali olan mmtakalarda herhan gi bir ileri h:ırek tine karşı koymak 
için, daha gerilere de çok büyiık toplar yerle5tirilmi5tir. Yukarıki resim, bu toplardan birini eosteriyor .. 

Bükreş, 19 ((A.A.) - Reute 
bildiriyor: Transilvanyanın bu 
yük bir kısmının terki hakkında 
kl Macar talebine Romanyanı 
cevahı bu sabah Turnu Severi 
de Rumen murahhasları tarafın 
dan Macar delegasyonuna tevd 
ed.lmiştir. Bu merasimi mütea 
kıp, Macarların hiıkumetleril 
ist şare edebilmeleri için murjili 
haslar hemen celseyi saat 17 y 

1 !!G .LİZlE 

so~ ALiDEN 
ÇEKiLDİLER 

w~~\ 

Bütün Malzeme ve 

Kıtaat Naklcdifdi, 

Kalanlar imha Edi!di 

lzmir Fuarı Bug .. n 
Ticaret V eki'inin Biı 

Nutku Ue açı ıyor 
Fuara 1 Devlet iştirak Ediyor 

kadar tatıl etmişlerdir. 
Zannedildiğine göre Macarlar 

Trnrısılvanyada 13 vilayet ist 
mektedirler. Rumenlerin, nuf 
mübadeles"nin hertiırlu hal s 
reUerinin esasını teşkil etmesi 
de ısrar ettikleri bılinmektedir 
Bundan maada Rumenler <io 
vilayet bırakmayı teklif etmi 
lerdir. Bunlar, Satunare, Salaj 
Biher ve Arad'dır. Bu son vilaye 
t n ismini taşıyan şehir bu teklif İzmir 19 (Tan muhabirin. , sene bir kaç yeni devlet iııtirak eder. 

den) _: Ticaret Vekilı Nazmi ken, is~iliya maruz kalan. veya harp dahil değild~r. 
T ğl b .. h . 'z gel dolayısıyle Fuara gelmek ımkanını bu_ Ill:J,GAR HEYETi 

Londra, 19 (A.A.) _ B•ı[!Ün op~uo u,. ugun şe nm 7 . : lamıyan devletler yer alamamamışlar-
nesrolunan resmı" bir tebli~ İn. mişt~r. Vekıl, İhracatçı_lar Bırlığı. dır, Bunlar arasında Fransa, Polonya Bükreş 19 (A.A.) - Stefanl 

"" ne gıderek mahsul ve ıhracat va. ve Belı;·ka sayılabilir. Sovyet Rusya Dobruca meselesi hakkında R 
gilterenin. Soma!~~i • ı:n~ıvaf!a~ı- ziyeti hakkında izahat almıştır. da her yıl muntazaman geldiği Izmir men murahhaslarile müzakerey 
\'etl" tahl ~·e ett gını lan etmış. Yann sabah ihracatçılar ve itha. Fuarına bu sene iııtirak ctmiyen dev. giri§ecek olan Bulgar heyeti, b 
tir. Malzeme. rrıda madde

1
eri ve llitçılarla görüşecektir. Gece şe. Jetler arasmdadır. Buna mukabil Ma. srıbah Tuna üzerinde kaııı Ka 

techizı:ıt ta mılrloltmmı c: naklo r f'nc ş .... h r gazinosunda l:>ı;--:zL caristan ve iki senedir iştirak etmiycn fat'a gelecek ve oradan da hus 
lunlı'~yan kısım tahr"o olunmuş 1 yafet verilmic:tir. Vekil rar"c:am. Yugoslavya Onunc~ Fu.arda yer al_ 
tur İtalyan zaviah mühimdir b .. .. h "f • d ' ,ıl ~ k mışlardrr. Bu senekı Izmır Fuannda si trenle Krajova'ya hareket ed 

· · a gunu şe rımız en ayr aca • yedi devletin pavyonu vardır. Bunlar cektir. Goruşmeler, Crajova'dak 
Resmi teblil? tahliyeyi icap et. tır. Yugoslavyanm Ankara bü. lngiltere, Yunanistan, Yugoslavya, ı. 1 Kral sarayında öğleden evv 

tiren seb•nleri izah ediyor ve mü 1 yük elç·si de bugün gelmişt'r. talya, Macaristan,. ~.lm~nya v: ır:an- başlayacaktır. Bulgaristanın ba 
dafaaı:ı~ İn~il!z - F:an'"~Z be- FUAR BUGÜN AÇILIYOR dır. Almanyanın. ış!ırakı. endustrıycl murahhası tam salahiyetli elçi p 
raberl .l'{ıne ıstınat ettı/:tlnı Fran- Onun~u Jzmir Enternasyonal Fuarı, propaganda mahıyetınd:dır. 
sanın çc.>kilmesi ~erine vı:ızivetin yarm (burriin) saat 18 de Ticaret Ve- lngiltere pavyonuna bugün Basra menoff ve Romanya_nı~ ba_ş mu 
vahınnet peyda ettii!"ni anlatı. kili tarafından açılacaktır. Fuara bu (Sonu Sa· 2 S"'• 2) rahhası da, ta!l' salah~yetlı elç 

• • ' u. ve snbık Harıcıye must<?şarı vor. Bunun üzerine yanı1.,rak şev 
•l) ya ba .. kıı yerleri za,,ıf'ntarak ---------------------- lexsanc.r Cretz·:o olacaklU". 

Somaliyi takviye etmek (2) ya- Anıerikanın Brilanga7a Sofya 19 (A.A.) - Sobrany 
hııt m••kavemet p:ö<;termed"n c;e. reisı Lagofatoff, dün, beyanat 
kilmek (3} yahut düşmana azami M •• d h [ • G • ı ., bulunarnk • Bulgaristanm taki 
zayiatı verdirerek c:eki1mek idi. U Q Q e S l l il en gem l e I ctf ği sulh \ve bitaraflık siyas 
Bu son hattı hareket takip olun- k tinın tamamen galip gelecegi ti 
musveburad;ıki müdpfaakuv. lçin Hazırlı ba!ırı'"acak midiniizharetm~"tir. \·etlerine ait herşey naklolunmuş 
tur. 

İTAT .. YA 'TEBJ l(;f 
Kanada t.Aüdaf aaya 

iştirak Edecek 
Almanya, Ablokayı 

Şiddetlendiriyor 
Berlin, 19 (A.A.) - Almanya 

hükumeti, bugün uzun bir tebliğ 
nc11rederek İngilteren n Alman. 
yaya karşı tatbik ettiği açlık 

Alman Paraşiitçülerinin 
Giydikleri Üniforma 

Berlin, 19 (AA.) - Emin bir mcm 
badan ôirenildiiine göre Almanya h 
kQmeti, Isviçre vasıtasiyle Londra hü 
kGmefne beynelmilel harp kaideleri 
ne tamamiyle riayet eden Alman parsı 
ııütçülerinin giydikleri unıformanın t 
rifnamesini göndermiştir. ğız. Onlar kendileri gelirler. !·ur\?'atbutı !unaı~ ruhun~llde!"1n 

ııarti dilşmnnlığı, basa geçmek kaır a ıls"ktev ıt e en t"l u~a? .?'' etınke 
onları bize sOrilkler. Bunlar- .• rşı a" a ve sempa ı erını gosterme 

oaska kdfi gönilll!llerlmlz ola- ıçın bu fırsatı kaçırmamııtır,,, 

Roma, 19 (A.A.) - İtalyan res 
mi tebliği İnııilizlerin Somaliden 
r.ekildiklerini ve tavyareler'nin 
İngiliz gemilerini takio ettiğini 
bildiriyor. Tebliğe göre İnı(Hzler 
Adisnbaba hava meydaııını bom 
hardıman etmişler, ikj kişi ö1-

müs, beş kişi yaralanmıştır. Es
ki bir hangara bombalar isabet 

İsviçre Üzerinde etmistir. 
hnrbini Norveç, Danimarka, Ho- Karacaahmette Bir 
lancfo, Belçika, Fransa, İsveç, İs. 

• Her türlü tcdak!'irlığa hazır, İNGİLİZ GAZETEl,ERİNDE 
şayıın S. A. teşki~tı gibi. Londra, 19 (A.A.) - ltalya - Yu. 

Bem, 19 (A.A.) - İsviçre umumt ')'cbliğ, Şimali Afrikada Seydi 
karargfıhının tebliği: Dün gece İsvlç- Berani ile Sellum'un Cenubun. 
re arazisi üzerine bombalar atılmış- daki kampların ve motörlü ara. 
tır. Hasar azdır. Bazı yerlerde hava j baların müessir bir surette bom
d:ı!i bataryaları ateş açmışbr. bardıman edildiğini ilave ediyor. 

• rı sulh zamanında tedricen bu nan münasebetlerinden bahseden In_ 
kellere sokacağız. Kimse bun- giliz gazeteleri bazı mühim mütalla-

bıısıt seyyahlardan baskka klmsB ü7- (Sonu, Sa; 2 Sil; 1) 

ıe. 
30 

Olduğunu anlamıyaca . ug n 
lnarumyablllrsinlz. Fakat yavas 
bunların hepsini yapacatun. 
Yeni stratejımlz düşmanı kin

e kendi vasıtalarlle fethetmek-

olonya niçin on beş günde 
ııçı yıkıldı? N orvcç niçin işgal 
11i• ında mukavemet edemedi? 

da niçin üç günde teslim 
"' Ve Fransa nıgin üç hafta. 

1
,. "1-işan oldu? 

'" suallerin cevap~arı~ı!. Al
Ordusunun üstunluğunden 

1'- e Hitlerin daha beş sene ev. 
e• ber verdiği bu yeni strate

\ramnk liız.ımdır. 
e. anyanın en büyük kuvveti 
~ değil, propagandasıdır. 
inci Kol denilen bu teşki
arşı vaktinde tedbir~lma. 

o.. ~illetler, sonradan bu ihti
e· ~ığın çok acı neticelerini 

.. ~}erdir. 
5" teşkilat lngiltere gibi h:ı
:~ ~mat mücadelesine g.rm.ş, 

ile güv' nen memlekette hi. 
tldis ne faaliyet sahası bul. 
r. İnl{iliz hükumeti dııhil. 
~inci ..<ola mensup olan'nrı 
ederek Knnadaya gbr.der
?ntcbur olmuş, bununla da 
etmiyerek bu kolla müca-
'tınek üzere ayrıca tcşi · • 
e getirmistir. Fakat 

sinci Kolla müca~~ 
• (Sonu, Sa:. 

Şair Tevfik Fikretin 
Mezarı Başında 

Bir ihtifal Yapıldı 
. ~~~-·ı 

• i• 

Dünkü ihtilalde hazır bulunanlar 
[Yazısı ikinci sayfaınızdadır 

Hitler, Garp 
Cephesine 

Hareket Etti 

lngilizler, Alman ve 
İtalyan Fabrikalarına 
Yeni Akınlar Yaptılar 
Bern, 19 (A.A.) - Basler Nach 

rihten gazetesinin Berlindeki 
muhabiri Hitlerin garp cephe
sindeki umumi karargaha gitmek 
üzere Berlindcn ayrıldığını biL 
dırmektedir. 

DÜNKÜ HAVA HAREKATI 
Londra, 19 (A.A.) - Bugün 

öğkye kadar dü~manın mahdut 
hava faal"yetinden başka bir ha. 
reket cereyan ettiğine ve di.işma. 
nın hava hücumu yaptığına dair 
haber alınmamıştır. Bu sabah 
erken cenubu şarki sahilinde bir 
liman üzerınde bir düşman tay. 
yaresinin uçtuğu ve az sonra av. 
cı tayyarelerimiz tarafından ka. 

J 
çırıldığı öğrenilmiştir. 

Almanlar dOnkQ hilcumlarda Lon
(Sonu, Sa: 2, Sü: 5) 

panya ve Portekiz g.bi diğer Av. Mezar Soynuncusu 
rupa memleketlerine de teşmile ~ 

çalıştığını ve harb haricinde ka. y k El y eli 
lan Sovyet B:rliği ve Japonya G ayı e er 1 
gibi denizaşırı memleketlerden . 
gelen iaşe maddelerini de kes- Zabıta, bır mezar soyguncusun 

ı · d'W • l yaıı:nlamıstır. H an Basri ismlndek 
n_le t ıste ıg nı an atıyor ve şu ne. 

1 

bu sabıkalı e\"Velkl aksam saat ı,s 
tıceye varıyor: ta Karncanhmette k zma ile bir me

"Bu yüzden İngilterenin silratle zan açarken ynknlnnmıstır. Basrlntn 
mağhip edilmesi bütün Avrupa ıcın. üz~rlnde 34 tane altın dls bulunmus. 
V" diğer bitaraf memleketler lc;in ilk bunları me:uırlardan topladıgını iti

' zarurctür. Deniz harbi, İn,ıtiltereyi ı·:ır etmiştir. Suclunun daha evvel de 
c;niren bölgede bütün siddetlnl al- mezar nc;mak sucund n 1,5 sene hap

(Sonu, Sa: 2, Sü: 3) J sc mnhkQm olduğu nnlaşümıstır, 

Kanada Başvekili 
Macken2ie Kinır 

Ogedemburg -Nevyork eyleti. 
il9 (A.A.) - Ruzvelt ile Kana. 
da Başvekili King, bir daimi mü. 
dafaa komitesinin derhal tesis e. 
dilmesi hakkında mutabık kal. 
mış ve bir beyanname neşretmiş.. 
lerdir. Beyannamede "bu komi
te, garb nısıf küresinin bütün 
şimıl mıntakasının geniş mikyas. 
ta mfıdafaası için, deniz, kara ve 
hava meselelerini derhal tetk ke 
başlayacaktır. Komisyonda, ekse
risi orduya mensup olmak üzere, 
her iki memleketin dört veya beş 
murahhası bulunacaktır,, deniJL 
yor. 

Bu beyanattan sonra Ruzvelt 
Hydepark'a gitm"ştir. 

Amerika ayan meclisi hariciye 
encümeni azasından büyük bir 

(Sonu, Sa: 2, Sü: Z) 

GÜNLER GE ERKEN 

Karagözün Sesi 
YAZAN: REFiK HALiD 

"' ecmualarda ve Halkevlerinde bazı fikir adamlannın Ota. 
lY.k ragöz) e verdikleri ehemmiyete bakıp memnun oluyorum. 

Fil\'aki Kara~i;z oynatıldığı az; amma miibahase ve miinakaşaıı 
hiç eksik değıl. Bu münasebetle meşhur Karagözciilerin isimleri 
de kitaba giriyor, Üzerlerinden uzun yıllar geçtikten sonra şöh. 
(etleri tazelenmiş, ruhları sevindirilmiş olu~·or. Amma, bilmem, 
şu nokta dikkati çekiyor mu: Karagözün sesı ... 

Zira Karagöziin asırlardanberi, nesilden nesile sadakatle mu
hnfa7a edilmiş bir sesi vardır; hiiviyctine, seciyesine uygun bir 
ses ... Hatta, çocuklu~umda isitmişlim1 şöhretli bir Karagözcü için 
meraklı ve malumatlı dedelerimiz: 

- iyi, alii, güzel oynatıyor amma, derlerdi, Karagözün ıesi. 
ni veremiyor! 

Bu da gösteriyor ki Hacivat tabiriyle ''Çeşmi Si:rah", deliş. 
tirilmesl caiz olmı;yan hususi \'e şahsi bir sese maliktir; tıpkı can.. 
h , maruf, itibarlı bir adamnuş, herkes tanırmış. görüşür, konusur, 
yaşarmış gibi ... Bu sesi bulamayınca aşinalar derhal bir yadı~ 

(Sonu, Sa: 2. Sii: fi) 
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l i S Ti K LAL U G R UN D-A ! 1 
~Gö N·aN·~~Es~.L~si .. l' . . 
= : , ..... _ ............ -............... ·-----·. 

Halk Ekmeği 
Çıkarllmıyor 

''AZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK 
- 39 -

' - S<lylcsenlzc? Hangi arkafüıs-
1 dan bahsediyorsunuz ... Size soy
un Ya. Ben. buraların yabancısı
• Arzı: dasını da yok. 

' - Nerelisin sen? 
' - Ben Sıvaslıyıml 
"- O halde, buralarda .. 

kulup, hürmetle selam verdim. Beni 
bir koltuga oturttu. Emirberlerden 
bMne iki kahve ısmarladı. Biraz 
sonta. kahvelerle birlikte, bardakla
rı buğulandıran buz: gibi sular da 
geldi. Kumandanın suyunu, kahvesi
ni içmege besmeleyle başlaması, ko
yu bir musluman olduğu ,seklindeki 

ne arıyor· ılk htikmümü blısbütun teyit etti. 

' - Ben İstanbulda bulunuyordum. 
F kat orası gavurlar tarafından i~
g 1 edilince, bızlere Is kalmadı. Sı
v donmek mecburiyetinde kaldım. 
L in. S \a a denizden gıtmek im-

ını b 1 m· m \c kara Joluna vur
d m. Bur 1 rd , kar ıma Kuvayi 
:M lliye e kıyaları cıktılar ... 

Kcndimı o iyi yüzlü, iyi yürekli ada
mı biraz dıtha vakın hissederek, ra
hat bir soluk aldım. Beni bir defa 
da kendı i sorguya çekti. Fakat be
nimle, Adi bir mücrim isticvap eden 
se. t bir mustantık gibi değil, ahpa
b;le sohbet eden bir insan kadar 
doctç:ı konuŞUyordu. fstanbulda ne 
y<>ptığımı, memlekeUme nicin ı;ıit-

Gazete Sayfaları 

Ve Yazı Vaziyeti 
Yazan: Naci Sadullah 

K mrk istediğimi sordu. Sonra: 
11 ·ayI Milliyeciler beni yakala- "- EvH'ıdım. dedi. benden bir ba-
Ylı:> kumandanlarının yanına b'1 nasihati istersen, bu ~eyahatl yap
üler. Fakat ne hakarette bu· maktan vaz geÇ. Çünkü bugun icin, 

G azeteler, kırk sahi~eden 
dört sahifeye indi. lçyü. 

zümüzii bilmiyenlere sorarsanız. 
olanlar, 4 sahüeyi doldurmayı 40 
sahife) i doldurmaktan kolay bu
lacakları i~in, bize düşen vazife. 
nin hayli haf:flediğini sanırlar. 
Halbuki, şimdi bizler, büyük bir 
yangından sonra, tek oda içinde 
barınmaya mec\mr kalan kaza. 
zedelere döndük. Eskiden sekiz 
sahifeyi bir;mız doldururduk. 
Şimdi sekizimiz bir sahifeye sığ. 
maya çabalıyoruz. 

Vaktile gazetelerimizden biri. 
si, merhum Ahmet Rasimden ya. 
zı almak istemiş. Ahmet Rasim. 
kendisinden bu talepte bulunan 
gazt>tenin sahibinden şu suali 
sormuş: 

lnşaiye mühendislerimizden Ziya Altay günde 18-22 
metre mikabı taı kıran ve el ile gayet kolay işletilen 

bir taş kıran makinesi yapmış, Almanya ve Amerikada da 
bu makinenin Patentini almıştır. 

benzin, mazot. kömür vesaire gibi bir madde ile işler 
nevidendir ve buraya çok pahalıya mal olmaktadır. 

dt~lar, ne de bır yanıma ilistıler. buradan ilerisi çok tehlıkelidir. Za-
.. Yolda gıderken, bana ekmek, v Ilı Çerkeslere, bizleri nedense gil
ve sigara bile ıkram lt 1 1 vur. diye tanıtmıslar. O biçareler de 

sozı r, Abaza ı.:ı:eW:ede~;den- ~ .... " vnıklu n:ıla'"'"Va k~pılmıslar. 
hanet verıuısti. Buyuk bir me- Sıl;ıha s:ırılmıslar. Halbukı b.ugil~, 

so du: 1 ı uyJe bir hengamede ya ıyoruz kı, bil-: 
' - ttı"I milslümanl rıT\ plplp 'Prrn,,.lerı 

''- Yazacağım yazılar kısa mı, 
yoksa uzun mu olacak?,, 

En son muaddel 11ekli Nuri Demirağ fabrikasında 

ve Nuri Demirağla müteahhit Hasan Fehminin maddi ve 
manevi yardımları ile vücude cetirilen bu makine gayet 
ucuza mal olmaktadır. Bütün inp malzemesi de memle
ketimizde mevcut bulunmaktadır. 

Avrupadan getirilen makineler hem ağrr, hem de 

Halbuki Ziya Altayın makinesi hiç bir maddeye lü
zum hasıl olmaksızın el ile işlemekte ve 12 yaşında bir 
çocuk, hatta bir kadın tarafından da işletilebilmektedir. 
Makinenin tecrübeleri muvaffakıyetle neticelenmiştir. 
llk makine bugünden itibaren Beşiktaşta Hayrettin Is_ 
kelesinde taş kırmaya başlayacak, bir kaç gün sonra da 
teşhir edilmek üzere Izmir Sergisine nakledilecektir. 
Resimde bu makine ile Ziya Altay görülmektedir. 

kad Peki. Kuv~yi Mılliyecilerin Jflzımdır. (t'EVAMI VAR) 
ar kuvvetıerı vardı? .. 

- V , b n asker değilim. Bu 
la. o ın ne kadar kuvvetleri 

etle kestıremem. 
~ tepelere dörtler, 

top Y e tirmı lcr. O top
Yeri tırıldı lerı tepelerde ma
tufekler de \ar. Bunları, ken

zum1e gördüm. İç nden geçtı-
0rınanda, ın , n doluydu. Vlıkııı, 

F ,_8!etıeri birbirıne benzemiyordu. 

lzmirde Bir Genç 

Kız Yakında 

Erkek Olacak 

Gazete sahibi, bu suale hiçbir 
mana veremeyince. Ahmet Ra. 
sim gülerek izah etmiş: 
"- Eğer uzun yazacaksam 

makale başına beş. kısa yazacak. 
sam 10 lira isterim!,, 

Bu, az sözle çok şey söyleme. 

iki Şehir Oteli inşa 
Edilecek, T epebaşı 
Yolu Genişletiliyor 

Poliste : 

Kesik Baş Cinayeti 

Failleri Getirildi 
Bundan takriben iki ay evvel Merdi

venköyü civarında bulunan kesik başlı 
cesedin katilleri nihayet Kastamonuda 
yakalanmışlar ve dün Istanbula geti_ 
rilmişlerdir. Kastamonulu Şükrü ile 

... ı sorunca o rendım ki onlar, 
Uhtelif Kuvayi Milliye çetelerı 

b ı. Mub reklerin hep ı de .ıdeta 
er cephanelik gıbl idi. ü~eı lcı ın
hJc örmediğım, bilmcd im ye
.~ b rçok silahlar 'ardı. 

nin güçliiğünü belagatle anlatan 
fıkralardan bir taneciğidir. Ye 
bundan da bellidir ki, gazetele. 
r:n siitunları ne kadar azalırsa, 
gazetecilerin vazifeleri o kadar 
coğaJınaktadır, Fakat ne acıdır 
ki. ga7.ete sahifeleri, yazılacak 

ı c;evlcrin fe,•kalade bollastığı bir 
~ı;ada azaldı. Bu itibarı;, bngiin, 
bizi okumak J(ıtfunda bulunan. 
lardan beklediğimiz bir şey var: 

Şehrin imar işleri hiç sekteye 
uğramadan devam etmektedir. 
Tepebaşı bahçesinin Tozkopa
ran caddesine bakan cephesin
deki inşaat tamamlanmıştır. Şim 
di Perapalastan Asri sinemaya 
kadar uzanan kısım düzeltile
cektir. 

tır. Asri sinemanın üstarafmda yeğeni Mustafa, maktul Mevlil.dün 550 
ve köşebaşındaki büyük binanın lirsma tama ederek onu öldürmüşler_ 
altındaki kahvehane de istimlak di. Maznunlar vaka gecesi Mevlutla 

beraber olduklarını itiraf ediyorlarsa 
edilecek, bina sütunlar üzerine a- da onun parasmın Reşat isminde bi-

..,u.uınn ralarında, beş gtin yn :ı
Bana h çblr gun fena muamele 

ediler. Bunu ınkar edersem, yc
clikterl içlrdikleri göz(ıme, dizime Söylemek istediklerimizi. sade 

ya~(hklanmızda değil, sırasında 
si.ikfıtumuzda bile okumak deha. 
<;tnı giistersinler. Emin olunsun 
ki bu dehayı göstermenin gii<:lii
ğii. a:ıo: siizle hersevi anlatmanın 
zorluğundan hfrviik değildir. 

lınacak ve kahvenin yeri de cad- risi tarafından çalındığını ve o gece
deye bırakılacaktır. nen sonra Mevlıldü hiç görmediklerini 

1 • ... 
Söüerunt, Mehmet ve yanındakiler. 

Bunlardan başka bu yıl yapı- ileri sürüp suçlannı gizlemiye çalış_ 
lacak imar işleri meyanında Fc- maktadırlar. 
nerhahçe mesiresinin ağaclandı- * Fatihte Sofular caddesinde Ah_ 
rılması da vardır. Bu civarda Ka- medin evine girerek gümüş takunları, 

Çe artan bır alaka ile dinliyor-
1111~i1il!lllllı.. Onlann bu alakalannı g<irmek. 

... _ konusma cesaretim! büsbutun 
•wnYordu: 

Bu kısımda bahçe caddeye 
doğru bir münhani teşkil etmek
te ve Şehir tiyatrosu methalile 
Asri sinema bu münhaninin için
de kalmaktadır. Belediye Pera
palastan itibaren bu adanın Te
pebaşı caddesindeki müntehasına 
kadar bahçeyi bir hattı müsta. 
k ;m halinde caddeye terkcdec~k
tir. Asri sinema ile ~ehir tiyat
rosu arasındaki dükkanlar yıkı
lacak, Asri sinemanın ve Şehir 
tiyatrosunun methali kaldrrıla
cak, yerleri caddeye bırakılacak-

halı vesaire çalan sabıkalılardan Ha
lam:ştaki ~elvii oteli yıkt.ırılarak yık ile Polonya sefareti memurların-
yerıne asrı konforu havı, gayet dan Markın 520 dolarını dolandıran 
geniş bir şehir oteli yaptırıla-1 tercüman Aleksandır dün yakalanmış. 
caktır. Aynı şekilde büyük bir 1 Jardır. 

"- Hem, dedim, pek tuhaf adam
... Aral rında hep numara ıle ko Şöhret 

Piyasada: otel de Floryada inşa ettirilecek- -------------
t . Müteferrik : 

UIUyorlar. Hicblr iı;lerine akıl er-
clireınedimr !zmir, (TAN) - On cfokuz sene-

" B ... d nberi kız olarak kalan Sökeli Şöh-
tJ: • ..::_ uraya nasıl geldiğini anlat... ret, İzmir hastanesinde ufak bir a
... :-?• .. uı deki silAhl n nereden bulmus-
M&ıJ mellyatln erkek olacaktır. Şöhret, 

- Bent ..,.akalıyan ,.eteler, ku- bıından clol:ıyı sevme içindedir. Di-
~ " yor ki: lrıandana goturmuşlerdi ya? Yanına 

Tiftik ihracatı işi 

Tetkik Ediliyor 
Sirdiğiınız zaman, kumandan namaz "~ KüçükHığlimdenbcri erkek ço-

lmakta idi. o Slrada. yanımıza cuklarla beraber oynar. kadın ve Ticaret VekSleti Müsteşarı Halit 
•ene. Rilrbüz bir delikanlı sokuldu. kızlara karşı garip hi lcr duyardım, Nazmi Kişmir, dün Mmtaka Ticaret 
Beni götürenlerden birisınin kulagı- Bunu 19 yaşıma geldikten sonra an- Müdürlüğünü ziyaret ederek, bundan 
:na etuerek sordu: neme actım. Esasen kadınlık alfıınet- bir hafta evvel piyasada bir mesele teş 
"- Kımdır bu?" le l gorulmeme inden ailem telaşta kil eden tiftik ihracatı mevzuu etra-
S nrad n ö rendi.itime gore, o genç, idı. Derhal bir doktora muayeneye fmda titkiklere ba~lamrştır. 

Adliyede~ 

ır. * ÜSKÜDARDA Hekim Alipaşa 
çeşmesini meydana çıkarmak ve Us-
küdarlılara bir meydan kazandır
mak için yapılan istimHik isleri bit
miştir. Açılan sahanın tesviyesine 
başlanmıstır. Yakında asfalt ameliye
$i de yapılacaktır. 

Maarifte: 

büz deh~ nlı, kumandanın yave- gotürüldllın. Ufak bir ameli) atla er- Bundan sonra dış memleketlerle ya_ 
iınlş. Beni goturen adam ona: k - olnbilecegiml söylediler. Bundan pılacak ticaret anlaşmalan müzakere- Bir Manifaturacı Bu Sene yeni ilk 
- Yolda ra tladık .. Sıvaslı imis. ço t memnunum. Erkek olunca, as- !erinde müşavir sıfatiyle mesul bir 

Memleketine gldiyormu:ı! .• dedi. 0 knliğimi yapacnğım, sonra da haya- mevkide olmıyan kimseler, ticaret bir- Tevk•ıf Ed•ııd•ı M k 1 y 1 
nan, yaver bana bir yer gosterdi: ta atılıp bir yuva kuracağım." likleri mensuptan, tacirler bulun_ e tep er apı ıyor 
- Sen surada biraz dinlen yav- mıyacaktrr. Sultanhamammda manifaturacılık e- M · k- · • d 1 

ruın1 
.. dedi. Beni götüren ad~mı~rı u·· . 't d aarıf Ve aletı yem ers yı ı ba_ 

savdı. " ... nıversı e e : ROMANYADAN den Hayım 44 kur.ııışa satılması icap şında Nişantaşında bir Kız Enstitüsü 
ALACAKLILAR eden Tobralko basmayı 60 kuruştan açmıya karar vermişir. Yeniden 29 ilk-

K ikmal imtihanları 30 Romanyaya ihracat yapan tacirleri- satmak suçuyla Sekizinci Asliye Ceza metkep daha açılacak ve Beşiktaş 20in 
Uinandanın üzerinde oturduğu ci ilkokul binası 2 inci kız orta okulu-miz, sattıkları malların bedellerini ala. Mahkemesine verilmitşir. Hayım, mah 
:VUksek tepenin her tarafı or- E IA ld B 1 madıklanndan şiklyet ediyorlardı, Ti_ 1ı:emede bu satısı kendisinin değil, fi- na tahsis edilecektir. 

manla cevrlliydi. Bulundugumuz ye- y U e aş 1yor caret Vekaleti bu şikayetleri göz Ö- yatları iyi bilmiyen küçük oğlunun * YILDIZDA 1 inci yatı okulu ay-
riı-Benbiraz ilerisinde bir memba vnrdı. nu"nde tutarak, Ankarada bulunan Ru- yaptıgvnu so'"ylem'ııtı'r. Mahkeme, Ha_ da 13 liradan talebe kaydedecek, Ka-Universite Profesörler Meclisi dün v th d 7 5 ı· k " 1 d d · pencereden, bu su membaını, men ticaret heyeti ile mal bedellerinin gı ane e , ıraya, oy er e e 5 lı_ 
nnanı. ve .ıtizlenmls toplarla maki- toplanmı$, bütün Fakültelerde ikmal yun hakkında tevkif kararı vermiş, raya yatılı talebe alınacaktır. 

1 tüfekleri seyrederken, kuman- imtihanlarmm 30 Eylulde başlamasına tesviyesi meselesini de görüşmekte. muhakeme tahkikatm tevsii için başka * USKUDAR kazasına bağlı Alem-
d n d i dl d ı · karar vermiştir. dir. güne bırakrlmıştır. 

a n mazını bit r · Secca es nı Digv er taraftan Ticaret Vekileti, Ti- dar köyilndeki yatı okulu lağvedilmiş, l Ö k b . * HAMIYETLt Bir vatandaşımızla * KUÇUKPAZAR kah d d n ayıp ptu. Yukse ·çe ır yere caret Mmta1ı:a Müdürlüklerine verdig"i a ayısı e - talebesi Beykoza bağlı Bozhane kö-k "'d o · k refı'ka•ı, her yrl Hukuk Fakültesinin mekl maruf M ha m lk" ·· 
J u. Z m n, yaverı yanına ya - ~ bir emirde, Romanyada alacağı olan e u rre ' evve 1 gun yiindeki yatı okuluna ilhak edilmişler-

r k, duyam dı ım bir şeyler soy- dört sınıfında birer talebeye tevcih zabıtaya hakaret etmiş, dün Sekizinci dir. 
edilmek iızere Universiteye 4 Burs tacirlerin fikri sorulmaktadır. Dün-

Ve be 1 gosterdı. Ben, kuman- den itibaren ihracat tacirleri, Ticaret Asliye Ceza Mahkemesine tevdi edil- * YALOVA kaza merkezı·nde b'ır · zı · b k d tahsis etmiş ve bu yıla ait 600 lirayı . b' h . 
ın go erının ıçıne a ıyor um: Rektörlük emrine vermiştir. Un"versi_ Müdilrlüğüne müracaat ederek, sattık. mı!J, ır ay apse ve 30 lıra para ceza_ ilk okul açılacaktır. Yalova kaphcala. 

YÜZlu. yaşlı. sevimli bir müs- b'Jd" k lan mallarla ve bunlarm bedelleri hak sına mahktlm olmu• ve derhal tevkif rında da yenı' bı'r ı'lkokul ı·n~ası karar-d B k bi ı te Rektorü, teşekkürlerini ı ırme - ., ,, 1
• na, yumu:ıa r ses e: kında izahat vermeğe başlamqlardır. edilmiştir. !aşmıştır. 

--·~·=-~G~e~l~e~v~ı:ad~ı~m~!·~·~d~e~d~ı._Y~a~n~ın~a~s~o:-_:te:d:i~r:·------------------~-----------------------------------~-----------~--

Fikret lhtif ali 
Şair Tevfik Fikretin ölümünün 25 

inci yıldönümü münasebetiyle dün E
yüp Halkevinde toplanan gençler, şa
irin mezarı başında bir ihtifal yap_ 
mrşlardır. 
Toplantıyı Halkevinin Dil, Tarih ve 

Edebiyat şubesinden Sabri ac;mış ve 
sözü genç muharrırlerden Lil.tfi Eriş
gile vermiştir. 

Liitfi Erişgil 'Edip ve tn.~n Fikret., 
mevzulu bir hıtabe söylemiş ve Fik_ 
retin insanlık idealini ve edip cephe
sini tebarüz ettirmiştir. 

Daha sonra söz alan Suat Taşer de 
Fikretin büyüklüğü ile mütenasip bir 
alakanın mevcut olmamasından şikayet 
etmiş ve Fikretin unutulmaması lli.zı"' 
gelen en biiyük adamlardan biri oldu 
ğunu tebarüz ettirerek ilk Hürriyet 
manzumelerinin Fikretin kaleminden 
çıktığını hatırlatmıştır. 

Behçet isminde bir genç te Büyük 
Şairin edebi şahsiyetini vukuflu bir 
görüşle izah etmiş ve edebi kıymetinin 
üstünlüğünü kuvvetli misallerle anlat
mıştır. 

Son olarak Meliha ve Ihı::an, Tevfik 
Fikretin "Millet,. şarkısı ve (Mavi 
Deniz, şiirlerini okumuşlar, bu suretle 
toplantıya son verilmiştir. 

Dün gece muhtelif Halkevlerinde 
de Tevfik Fikret için toplantılar ya_ 
pılmış ve şiirler okunmuştur. 

---
Fırmları 

İdare 

Komisyon 

Edecek . 
Yapılan tetkikler neticesinde :tıalı 

ekmeği tecrübelerinin bu zamanda ta~ 
b k edilemiyeceği anaşılmıştır. :Su std 
beple şimdiljk halk ekmeği imalindcl 
vazgeçilmiştir. ' 
Şehrimizde fırmlarm biribirine u11 

mıyan çeşnide ekmek çıkarması, Fırı01 
cılar Şirketinin rekabeti kaldırınasl 
Dahiliye Vekaletini duşündürmüş "} 
ekmek iş'nin halledilmesi yolunda t~ 
şebbüslcre sevketıniştir. Vekalet ili< ıi 
olarak Belediye Iktısat ve Sıhhat fdıt 
dürluklerinden asri fırın şartlarmı ıor· 
muş ve bugüne kadar hazırlarunış fı• 
rm pHinlarını celbetmiştir. Dün p.rı;. 
karada Dahiliye Vekaleti, şehriıniıdc~ 
gönderilen fmn planları ve ek:JJle 
meselesine da'r raporlar üzerinde ltO 
nuşmak için bir komisyon teşkil e 
miş, Belediyede de Dahiliye Vekalet 
nin bu talebi üzerine bazı temaslar 
pılmıştır. Şehrimizdeki fırınlarııı .• 
Dahiliye Vekaletine bağlı bir koıııl 
yon tarafından idaresi düşünülmekt 
dir. Belediye lktısat Müdürlüğ'Ü ıll 
rakıbı dün belediyeye tabi üç a.n fa 
rikasınm istihsal miktarını tesbit 
miş ve şehrin aylık ekmek sarfiyatı 
zerinde tetkikler yapmı§tır. Muhl,fi 
semtlerde görülen ekmek yokluı-; 
halletmek için belediye un tevziat 
tesbite karar vermi:itir. 

Açık Teşekkür 
İhtira etmiş olduğum ve şlmdl 

muaddel modelini ikmal ettiğim 
tent taş kırağı ikmal ve imal h 
rnnda yardımlarını gördüğüm 
Nuri Demirdağ ve Hasan Fehmi ile 
tüd ve tecrübelerime altı aydan 
liizım olan malzeme ve antrepO 
hiçbir menfaat talep etmeden 
m<' amfide kılan ve bu husustal:d ~ 
ti.in arzularımı güler yüzle yet1 

getiren demir ve çelik malzeme ~ 
carı Bay K. Horhoruni'ye şirn 

el" kalbi tesekki.irlcrimin sayın g 
zetenlzle ilanını dilerim. 

M. Ziya 

ÖLÜM 
Sirkecide meşhur Bahçeli Lokeft 

sahibi Ali Riza Arda, tutulduğu a 
sız hastalıktan kurtulamıyarak I 
ölmüştür. Cenazesi bugün ikindi iil 
Şehremininde: Pazar Tekkesi so 
daki evinden kaldırılarak namast 
lmdılı:tan sonra Mcrkezefendideki 
kabristanına gömiılecektir. 

Mevla rahmet eyleye. 

Vl:.ı .. AT - İstanbul Ticaret ve 
nayi Odası meclisi fızaşl!ldan deri 
kösele t:iciri Osman Nuri ArısaJJ 
validesi, Altın Ton kundura mil 
sesi sahibi Sabri Mergen ve 13

1 Mergen'in teyzeleri B:ıyan rıs 
Ümmııgiıbüm vefat ehnlsUr. Cefl 
si bugün Aksaray. Küçilk - J,.ııd 
Asımbey sokağı :rn No. ıu eviP 
saat 12 de kaldırılarak namazı p.t.5 
ra.v Valide cnmiinde kılındıktan 50 

ra Eyüpte nile kabristanına deJI1 
le~ektir. Kederli ailesine tfıziyetıe 

BL'GUNKU PROGRA.~ 

7.30 Prtıgram 
1.35 Mü·ik 
8.00 ftaberl er 
8. l O 'Ev lcarlı:ıı 
8.20 Miizik 

• ı2.30 Proırra-n 

ı 2.35 Şarkılar 

12.50 ıHberler 

13.05 MUzilc 

18.00 "ogr3m 
18.05 Caz müzfi ı 

\ 

ı 8.30 Çocuk •••el 
ı9.0D Müzik ...1 
ı9.ıS Fasıl he1"r 

ı9.45 Haberlef' 

20.00 Konu~ 

20.30 Su 
21.30 Radyo •• 

21.45 Orkeatn 
22.30 Haberlef' 

22.45 Orlcestr• 

23.00 Caıba:ıd 
23.25 Kapanı' 

Beıinci Kola Karşı 

Altıncı Kol 

Amerika ile Kanada lngiltereye Giden 
KISA HABERLER Hitler, Garp 

Cephesine 
Hareket Etti 

Karagözün Sesi 

(Başı 1 incide) 
de en ziyade altıncı kola dayan
maktadır. Altıncı kol, doğrudan 
doğruya İngiliz vatandaşlarından 
ınurekkeptir. Her vatandaş Be
sınci Kola karşı mücadele ile 
muvazzaf telakki edilmektedir. 
Ve vatandaşların vücude getirdi. 
ği bu altıncı kolun, diişman pro
paganda ve teskilatına karşı en 
mllessir silah olduğu anlaşılmış. 
tır H ükCımctimiz, Türkiye dahi. 

!inde vatan ve rejim aley. 
hinde herhangi yabancı bir dev
let hesabına propagandaya mimi 
olmak, ve "bilhassa harbe takad
dum eden zamanlarda birçok 
devletlerde acı misallerine şahit 
olunan Beşinci Kola mensup 

zumrelerin tehlikeli çalışmalarını 
onlcmek,, için aldığı idari ted
birlerden maada, ayrıca daha 

ş"ddetli kanuni hükümler kabu
lüne mecbur olmuş ve bu mak. 
satla bu kabil suçları doğrudan 
do ruya askeri mahkemelere 
~vdie karar vermiştir. 

Hukumetin, milletin ve ordu
nun vahdet ve emniyetini koru. 
mak hususundaki uyanıklığını 

ve bu hususta aldığı ve almakta 
bulundugu tedbirleri memnunL 
yetle karş1lamamak mümkün de. 
ğildir. 

Bu işte bütün Türk vatandaş.-
1 n da hukunıetle hemahenk o. 
larak çalısmağa mecburdudar. 

Vatandaşlar, altıncı kolu teşkil 
ederler. Memleket içinde millt 
llirliiimizi bozmak, maneviyatı-

Arasında Gemiler Batınlacak 
(Baı?I 1 incide) 

kısmı Ruzvelt ve Mackenzie 
King tarafından neşredilen be. 
yannameyi tasvip etmişlerdir. 

AMERiKANIN IIAZIRLIGI 
Moskova, 19 (A.A.) - ''Tass,. 

Birleşik Amerika, harbe iştirak 
etmek üzere dev adımlarla yürü
mektedir. Resmi mallımata naza
ran Birleşik Amerika İngiltereye 
şimdiye kadar 1900 tayyare tes. 
lim etmiştir. Pek yakında Birle
şik Amerikanın İngiltereye yap
tığı yardımla harbe iştiraki ara
~ında bir fark görebilmek mÜŞ
kül olacaktır. 

Birlesik Amerika, Almany.aya 
karşı mücadelelerinde o kadar 

ileriye varmıştır ki, İngiltere 
mücadeleden sarfınazar dahi e
decek olsa. belki de Birle.şık A. 
merika yolundan dönmiyecektir. 

Fuar Açdıyor 

(Başı 1 incide) 
mı~r. Bütün bu bölge mayinlerle 
doludur. Tayyareler bütün vapurlara 
tanrruz etmektedir. İstikbalde bu 
bölgeye gidecek olan her vapur, tah
riu edilmek tehlikesine maruzdur. 
Alman hükumeti, bundan böyle her 
hangi vapur veya şah!!ın bu bölgeler
dP uğrıyacağı her türlü hasarın me
suliyetlni istisnasız bir surette red
d.>der. Bitaraf devletler, İngiliz adala
rına doğru seyrüseferden tamamen 
içtinap suretlle bu harbi bitirmeğe 
y:ırdım etmiş olacaklardır. Keza. bun 
dıın böyle Churchill ve diğer alfıka
d rlar için yeni bir Athenia hadisesi 
ihdas etmek, yani kendi denizaltıla
rile üçiincü bir devlete ait bir vapu
ru batırıp ta bu memleketi Alm;-ın
Y~ karşı harbe sürük!iyebilmek ü
midile bundan Almanyayı itham et
mek zor olacaktır. Almanya, Britan
ya korsanlarının bugiinkO sistemini 
ebedi bir surette imha etmek surellle 
vıılnız A\Tupaya değil, ayni 1~ıman
da dünyanın bütün blt:ıraf devlı>tle

rlnı: tarihi ehemmiyeti hab: bir hiz
mette bıılıınacaih k:ınaatindedir ... 

(Bası 1 incide) İNGİLTERENİN CEVABI 
yolu ile mühim miktarda eşya gel. Londra, 19 (A.A.) - Deyli 
miştir. Fuarda bu sene Ingiliz pavyon 'Felgraf gazetesi, f ngilterenin ab. 
nund~n başka bir de.Brit~ny~ t.mpara_ loka~ını iliın etmek mi.inasebetile 
torlugu pavyonu tesıs .edılmıştır, yazdığı makalede diyor ki: 

Yugoslavya, Yunanıstan: Iran ve 1 " . • • . 
Macaristan, Fuarın en cazıp pavyon- Bıtnraf gemılerın torpıllenmesl ve 
landır. ltalyan pavyonunna da kara bombardıman edilmesi harbin birin
yoluyla getirilen mallar yerleıtiril- ei r.üniinden itibaren ruznameye da
miıtir. bildi. Şimdiye kadar 750 bin tonluk 

mızı çürütmek, bozguncu propa
ganda yapmak isteyenlere karşı 
her Tiırk vatandaşı uyanık bu. 
lunmalıdır. Beşinci Kolu inhiza
ma uğratacak kuvvet, hükume
tin kanuni ve idari tedbirleri ka
dar ve belki ondan ziyade, vatan. 
daşların uyanıklığıdır. 

bitaraf ticaret J:t;emlsl batırmış olan 
Almanya, simdi harp mıntakasında 

bltarafların maruz kalacakları zayl
atır mesuliyetini kabul etmemekte
dir. Bu yeni kararname, İngiltere ü
zerinde hıçbir teı::ir yapmıyacak ve 
mebzulen gelen lthalAtımıza halel 
vf'rmek hususunda şimdiye kadar ol
duğu gibi, yine de naz.ileri imklnsız
lı.lc içinde bırakacaktır.,. 

SOVYETLER BİRLİGİNDE: 

e Moskova, 19 - Sovyetler Birli
ği dOn havacılık gününü tesit etmiş
tir. Moskova hava meydanında yapı
lan büyük hava ge~idinde Stalin ve 
silah arkadaşları hazır bulunmuşlar
dır. Genç Sovyet pilotları bir takım 
hnva hareketleri yapmış, müteakıben 
askeri tayyarelerle plfı.n<irlerin ucuş
ları ve bombardıman ve avcı tayya
releri arasında yapıl:ın muharebe ma 
nevralan ~eyredilmi$tir. 
İSVEÇTE: 

e Stokholm, 19 - "Hedrum,, ve 
''Nils Gorthon,, isimlerinde 2400 ve 
1800 tonluk iki İsveç vapurunun İr
landa açığında torpillenerek batı
nldıl!ı öğrenilmiştir. 

FİNLANDADA: 

e Helsinki, 19 - Başvekil Ryti, 
bugün söylediği nutukta Sovyetlerle 
mi.ınasebetleri muvazencleştirmC'nin 

Fhlnnd:ıyı kalkındırm11k için l:izım 

olcluğıınu anlnlmı~. d:ıha sonra şu 
noktaları 11ah etmiştir:: 

"Flnlanda sulh muahdesl ahkl\mı
na riayet ediyor ve Salla demiryolu· 
nu inşa ediyor. Finlanda iki Baltık 
devletlerile de iyi geçiniyor. Finlnn
da hfir ve müstakil bir devlet olarak 
vı>ı:::ımıya de\•am edecektir . ., 
ALMANYADA: 

e Budapeşte, 19 - Alman iaşe Na. 
zın Darre'nin reımt bir daveti üzeri.. 
ne Ziraat Nazın Berline ıitmiııtir. 
ROMANYADA: 

e Bükre,, 19 - lktısat ve Ziraat 
Nezaretl•ri Yanadi memurların vazi
felerine nihayet vermiştir. 

Yahudiler tarafmdan işletilmekte 
olan tiyatro, artistik Ye sinematograf 
ajanlarına verilen müsaadeler ile at. 
kollü içkiler nabu.tiyeleri iptal ediL 
miştir. (A.A.) 

(Başı 1 incide) 
dra miidafaa teşkiUıtına yaklaşmak 
ic;temişlerse de muvaffak olamamış
lnrdır. Dlinkü muhnrebeler hakkında 
nlınan en haberlere göre, Alman
lar diln 141, buna mukabil İngilizler 
:~2 tayyare kaybetmişlerdir. f ngiliz
lerın pilotlarından 10 u kurtulmuştur. 
Hava Nezareti bombardıman yüzün

dc·n hasıl olan hasarın ehemmiyetsiz 
olauğunu bildıriyor. Bununla bera
b<'r. yükı;ek infılak kabiliyetinde mü
tE'addit bombalar Cenubu Şarkide bir 

Buraya üç ton ağırlığında infilfık 
mnddeleri atılmıştır. Alman gemileri 
ve deniz tayyare filoları hedefler a
rasında idi. 

ALMAN TEBLICI 
"Alman hava kuvvetleri 18 Ağus

tosta İngilterenin Cenup ve Merke
zinde mühim askeri hedellerle ve 
tayyare meydanlarını bombardıman 

etmiııtir. Manı denizinde 4000 tonluk 
bir gemi batırılmı11ı biri hasara uğra
tılmıştır. 

19 Ağustosta Londranın Şarkın

dPld fabrikalar ve milteaddit şehir
lerdeki tayyare meydanları bombar
dıman edilmiştir. 

İngilizler 147 tayyare kaybetmJş
lerGir.,, 

şehir üzerine düşmüş, bazı evleri ha
sara uğratmış ve bazı kimselerin ya
ralanmasına sebep olmuş, yaralılar

dRn bazıları ölmüştür. Gece düşma

nm hava faaliyeti büyük mikyasta 
olmamış, fakat İngiltere ve Galles 
Cenubunda mJ lleliI mahallere bom
balar atılmış?.. Hasar azdır. Az kim
se yaralannnştır.., 

(Başı 1 incide 
ma hissedivorlar, yabancılık duyuyorlar, :zevklerinden kayb 
yorJar. Hakikaten de öyledir; Karagöz sesi, onun hilkatine uY 
tonda, hem kaba, hem sıcak, hem tok, hem bön, kendine yak 
hüviyetini canlandırır bir ayrı sestir. Ne inceltilmesi caizdir, 
kalınlaştırılması ... Manasını, tuhafhfrını, belagatini, kulak ~ 
kanlığını bozacak en ufak bir değisiklik kıymetini derhal d11 
rür, Karagözü bir kuklaya çevirir, dejenere eder. 

Onun kin, sayet zamanımızda hu sesi. olduğu gibi muhal 
edebilmiş bir eski usta, bir kudretli amatör, bir sanatkôr l' 
vakit kaybetmeden gramofon başına g-e<;İrmeli, Karagözün 
miihim. aynı zamanda zevale pek mahkfıın bir hususiyetini, 
sayesinde istikbale nakletmelidir. Bu sese onun çok karakterıs. 
oJ~n öksiirii~ü de dahildir, o öksiiriik te taınamiyle kcndisiıı• 
dir, tari}ıindir. 

Oksiirük eskiden Şarkta manalı, ehemmiyetli, hatta 1't 
metli bir scydi, insanın nıevkiinc , şerefine uvgun diismeli, yar 
malı idi. Bu hususta bir fıkra da vardır: Vilayetlerden birine ~ 
zir riithesinde c;ok ya 1ı bir Vali göndermişler; odasında 1'0 

kötii, sünepe sünepe öksürdükçe kapı arkasında bckliycn od' 
her defasında: 

- Geber, miskin! 
Diye sövenniş., Birisi bunu işitmiş: 
- Aman, demış. ne yapıyorsun, l ' a duyarsa? 
- Duvsun. demis, hele bir dinle, hu. \'e7ir öksiirüğline be 

ziyor mu? Bir Vali ki öksüre, yer, gök titriye! 

İngiliz tayyareleri dün gece Mila
no ve Torinodaki İtalyan tayyare 
fabrikalarını tekrar bombardıman et
mlslerdlr. Diğer bir tayyare filosu da 
Badrhelnfelden'de aluminyum fabri
kalarına, Alman İsviçre hududu cl
vıınnda Waldshut kimyevi m:ıddeler 
fabrikalarına hUcum etmişlerdir. Bu 

fal-rlkaJarın binaların'a tam isabetler 
kaydedilmiş ve yakılmışlardır. Frel-
bıırg ve Mulhouse civarında Hazo
heim tayyare fabrikalarına mühim 
hasar ika edilmiştir. Sahil miidafaa 
teşkil!'ltına mensup 1ngillz tayyarele
ri projektörlerin kesif faaliyetine ve 

tayyare dafi bataryalarının şiddetli 

ateşine rağmen Bologne limanını mu-

vaffakıyetle bombardıman etmlııler
dir. 

Davut Hoca 

Meselesi 
tBası 1 incrd' 

lar yiiriitmektedir. D"Yli Tel~rafll 
re İtalyanın hedefi, İngiliz doıtSJl 
sını Mısır sularından başka bir 
çekmektir. Taymise göre Ital>'9 
nanistandan bir takım taleplerde 
lunacak, belki de bazı arazinin de 
istiyecektir. Şimdiye kadar ahna11 

lOmat, maktul Davut Hoca icfll 
minat isteneceği mahiyetind ... dir 
solinin, düşmanlarınnı adeılini ıı' 
maksızın iktidarını Adrivatik pc 
nln Doğusuna yaymak ihtırastf11 

min lmidile meşhur korkutma o 
11 nu tatbik etmesi daha ziyade ııı 

meldir. 
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:( MODERN HARPTE HAVACILIK 1 
~·----------------------------------..) 

Tayyareye Karşı 
a;~ BU G UN! 

1 • 

: .•• .._.. ........ ·-···-·--·----... -._..ı En iyi Müdafaa 1~lnniltere Değil, 
sı ~ 

ı:lngiltere • Amerika 
i~ 

o~:Harbi 
~: Yazan: ômer Rıza Doğrul 
e~ 
el F ransanın mütareke imzala. 

JtO nıası üzerine, Fransız har. 
eıinin son bulduğu ve artık İngi. 
~\iz harbinin başladığı ilan olun.. 
d.ltıuştu. 
i• in..,iliz harbinin manası, tngil. 

" v f ul~renin başaracaı.rı ve muvaf a. 
ıııİ\ıyetli bir neticeye bağlıyacağı 
fa~arpti. Fakat, hadiseler birden.. 
e~ire yeni bir. , ·aziyct ihdas etti 
~e harbi, bir lngiliz harbı olmak. 

te1\an çıl~ararak, ona bir Ingili:t. -
j\mcrika harbi mahiyeti \ 'erdi. 

t Vaziyeti yakından tetkik ve 
lakip eden Sovyet mahafilinin 
bu yolda beslediği kanaati, Tass 

..ıt\.iansı izah etmekte ve Ameri. 
;#anın İngiltereye yardım husu
~tuıda çok ileri dtti~ini, o kadar 
i3aı\.i İngilterenin, harbi bıraktığı 
e ~kdirde, Amerikanın harbe de
b~·am edl'ce~ini tahmin etmenin 
fjl'anlış olmıyacağını anlatınak-
Jadır. ., 

~ıı i\Jütalaanın doğru o~du~u mey 
t!J~andadır. Amerika, . In~ıltcre~e 
dil'-ardım ediyor ve lngılteı:enın 
gİınrptc galip getmesini isti;) or. 

a>'Mukadderat Bağlılığı : 

S ebebi, gayet sarihtir. 
a.rıl Amerika ile İngilterenin 

111~~kukadderatı arasında bal'!lılık 
. ~ ardır. Ve bu ba,i!'Iılıih Atlas Ok. 
uı • "kb 1 l · ·J'anusunun ıstı a mese esı 
Jlnuhkemleştirnıektedir. Bugün 

Silahı: Tayyare 
H avadan gelecek tehlikenin 

büyüklüğünü anlamayan 
ve tasarlamayan kimse kalma. 
mıştır. Toplu bir halde taarruz. 
larla bir şehir üstünden yapıla. 
cak tek geçişin zararlarını gerek 
maddi ve gerekse manevi yıprat
masını garbda cereyan eden mu. 
harebeler azçok göstermiş bulu
nuyor. Kütle halındeki bombar
dımanların tesiri kadar • gündüz 
yapılması daha büyük bir ihti
mal dahilinde olduklarından -
yer ve hava müdafaa teşkilatı 
tarafından karşılanması da kolay 
olabilir. 

Serı ateşli, otomatik nişangah. 
lı, çok namlülu havaya karşı mü
dafaa topları bütün memleketler
de yer almış ve toprakları mü. 
dafaaya hazırlanmıştır. Muhak
kak ki bu silahların en çok gu. 
vendikleri ve bel bağladıkları 
savaş arkadaşı av tayyareleridir. 
Piyadenin piyade ile, tankın 
tankla, topçunun topçu ile mü. 
cadelesi ve üstün olan tarafın 
muvaffakiyeti nasıl mukadderse, 
tayyareye karşı da en müessir 
müdafaa silahının tayyare olaca
ğı tabiidir. Tank karşısında pi. 
padenin. top karşısında tankın 
didi!'rnesi ne ise tayyareye karşı 
hava toplarınuı mücudclcsi de 
odur. 

T ayyare sür-tli ve oynaktır. 
Uçuş istikamet ve irtifaıru 

bir an zarfında değiştirmek im. 

••••••••Yazan:-··--

ı A. AHISKAL ı 
........................... 

projektörlerle tayyareler 
araştırılıyor 

kanma maliktir. Süratini arttır
mak veya çoğaltmak suretile 
kendisine tevcih edilecek mermi. 
lerin patlama noktalarından U

zaklaşabilir .. 
Atıcılrk ni~an ve hesap işidir. 

evvelemirde tayyarenin sürati ve 
uçuş irtifaına göre atılacak mer
minin tayyareye varması için 
sarfedeceği zamanın hesaplana. 
rak hava içinde bir noktada he. 

defle merminin birleşmesi temin 
edilecektir ve işte atış güçlüğü 

buradadır. Tayyare muntazam o
larak irtifa ve süratini değiştir. 
meden uçuş istikametini muhafa_ 
za ederse bu halde nişan, hesap 
ve isabet ihtimalleri mutlakiyete 
kadar kuvvet bulur. Fakat şunu 
unutmamalıdır ki, düşman mü. 
dafaa vasıtalarının çalıştığı mın
taknya girdiğini hisseden tayya
reci ne pahasına ol ursa olsun ne 
irtifa, ne sürat ve ne de istikame
t inde müstakir bulunmaz. Belki; 
bombardıman yapacaksa nişanını 
ve hesaplarını tamamlamak, fo_ 
tograf alacaksa hedefin şakulün. 
den geÇ"mek gibi çok kısa bir za. 
mana münhasır olmak üzere mu_ 
ayyen bir ı·ejim ve irtifadan uça
caktır .. İşte bu zamanı yakalaya. 
cak olan yer müdafaasının top
cularr en müessir fırsatı ele _ge_ 
Çirmiş olacaklardır. 

B üyuk Harpte tutulan ista. 
tistikler göstermiştir ki, 

havadan havaya yapılan müdafa_ 
alardaki muvaffakiyet, yerden 
havaya karşı olan korunmadan 
çok üstündür. Hava bataryaları
nın on binde bir isabet alabil
meleri bu cesit muk3belenin o 
zamanki kı;ıriığını gösterir .. 

J\tlas Okyanusunda İngiltere ile 
hnerika hfıkimdir ve bu iki dev. 
~t. bu hakimiyeti başka bir ii. 

c;;;.Uncü devlete devretmek iste. 
. ~~4\ezler. Bu hakimiyetin üçüncü -

,,ir devlete devri, lfalnız Anıcri. 5- ·· ... --.. ·-· ... ··-·--··----·······-· .................... - . .._ ..... . 

Bu gün için isabet iht imali faz_ 
lalaşmı~tır. Büyük Harbe naza. 
ran topların ateş süratleri arttı. 
rılmış. merminin ilk hızı ve he. 
defe bir anda gönderilen mermi 
sayrsı çoğalmrş ve bilhassa nişan 
tertibatı otomatik bir hale geti
rilmiştir. Bütün bunlara rağmen 
isabet ihtimali binde birden yu. 
karı çıkarrlamamıştxr. Bu nispet 
muharebe halinde elde edilen 
neticelere göre h sap dilmiştir. 

Yoksa hazarda yapılan ve her
türlü şartların uygun olduğu ah. 

~la Birle~ik Cümhuriyetlerini de. l}=fJ 1 O< A y (E 
1311 ıl, Şimali, Merkezi, Cenubi A- ~ .. ..,,,,,. 
alftlıcrikayı yabancı i~tilalnrla teh- • • 
ııt1't eder. Ve Amerikanın muhtc. iKi• BUÇ UK LIRALI~ 

~!1 r sahalarını bir siirü siyasi o. 
iııd4ıınlara ve suikastlara sahne ha. 
ı;s,lllc getirir. 
5~-ı: Amerika milletleri ise. her 

111~ 1'hııncı istiJava ve her yabancı 
t titanın biıtiin pişdar harekatı. 

a karsı gclme~e nzmctmi ol. 
tığ-unu göstermsitir. Yabancı 

tilanrn '.\olunu kesmek için a. 
llacak ilk tedbir ise, İngiltere. 
in ortadan kalkmasına. İngil. 

tl ~renin Atlas Ok' nnusundnki 
' cvkiinin sarsılmasına mfıni oL 
yeti aktır. 

Amerilmnın. İngiltcre,·e yar. 
ıın etmesi, Amerika bakımın. 
<ın ha:\ ati bir me:selc teskil e. 

eı · 
' tyor ve bu yiizdcn bu yardımın 

Unden giine fok.isaf ettiiH ı::öze 
tpıyor. 

1üşterek Müdafaa : 

1 şin 0bu kada~la k~Jmıl·arak nuisterek bır mııdafaa te-
line do{:ru ıdtti~ de bu~nkü 

de) lg-raflardan anlnsılınaktadır. 
ed~ l\Ilster Roosvelt ile Ranada 
,gıı•ıııwckfü arasında müşterek bir 
~'iidnfaa heyetinin te kili kin 

' Jı.~~rilcn karar, buna delalet et. 
~f'ektcdir. 
il Amerika Birlcsik Cümhuriye. 
tıı••le, hiikfınıet.inin Kanada ile, 
•ini Britam•a imparatorluğunun 

e r parçasile mitstcrek miidafaa 
f. in anlasması. İn~iltcre ile A. 

iS.~ ~tika miirlafnasını birleştirecek 
iıı• l' mnhiyette sayılamazsa da, hiç 

ltıa~·a; bu müdafaayı kısmen 
1'1' "aberJeştirecek bir mahiyette 
~~\'ılır. ingiltere. Amerika man. 

ıcot tncsinin ilk miidnfa.a hattı fo-
&ıı' tıdığına ıröre. Amerıkanın ilk 

lidafaa hattını korıunak icin , 
'tiin kaynaklarını seferber et. 
~sine hayret etmemek lazım 
·Jir. 

lJeI'l'llulasa. Fransanın silah ım ter. 
frnesinden sonra. İngiliz harbi 
rnk devam eden rniicadelc, 
t~idc bir İngiliz • Amcrlkan 
l'hi n1ahiyetini .,lmakta ve bu 
İnıdltcrenin mevkiini sa~lam. 
lıaktadır. 

~e~~-- ~ 
~;~ SUAL - CEVAP 
r:· tıl .................... 
M ,t · - lzmlr Fuarı icin tenzllAtlı bi
dt"~tr ne zaman baglıyor. Kaç llra-

1af1 Hataya gltlebllmek için iki Aİ.İn 

. .......... ___ ...... l ' azan : Rüveııde Si11a1ıoğlu ............ 
vakle elde edilen isabet ihtimali 

S ırt tiyatroya gitmek icin. sehrin - Nasıl? E.:e mi ? Yine . yaya _mı? onda bire kadar düsiirülmüştür. 
ta öbiır ucundan merkezine Yaya. mı? Oyle yo', ccbımde~;:ı a ltı ı Fakat bu onda muvaffakiyet yer 

b. b k'l k bucuk kuruşla, ( para31 o sırada tek- .. l f . .
1 

.. .. 
1 ır on e:i ı ometre adar yürüdük- rar saymıştım). başka türlüslı.ne im- muc a aasının tesır o çu:su o 3-

tcn sonra, tiyatroya &iremeden o yo- kAn var mıydı? iste 0 zaman karı- maz. 
lu, bu sefer gerisin geriye tekrar f · b' r4 d -.J f nun b zi ne m(ithış ır \·aziyete sok- vece. ışıl akların hı.:ue arayıp 
y-pmak - inanırsınız, değil mi? - tuirunu anlamıştım. b l d k. .. k .. Ft d .. 
feci bir seyd.ir. Hele bu belfi, bir iki ,., . . u ma a ı m~ı..ış u _ a ı .. a Y.er ~u-
bu-;uk liralık kagıt yüzünden ise... Hemen h.emen üınlL~ız bir tonla dafaasının ugradıgı guçluklerm-

1 
CE:\'an verdım: d b. ' • t k'l d D' } Ancak gisenin önüne vardıJtımız .. . en ırını eş ı ~ er. ın e-. . - Tabu. Nacıye, yaya gidemeyiz. . 

zaman, Naciyenın parayı kaybettı- On beş kilometre yol bu!. me aletlerıle elele vererek gerek 
~:u.n. !arkına .v?rmıştık. Ben. biletle- Soğuk :<nğuk sordu: topçu ve gerekf)e mudafaa tay. 
rımızı almak ıc:ın ka:una, sadece: - Peki o halde ne yapalım, der- yareciliğinin yardımcıl':l olan ısıl. 

- Parayı ver, dedım. O: sin? Yoksa bu!Un geceyi beledi:ve dakcıların dikkatli ve titiz yetiş-
- Parayı ben almadım. sen aldın, bahçeşinde mi geçirmek fıkrindesin? tirilmiş olmaları icap eder. Ne diye cevap verdi. 
Demek parayı düşürmüştü. Kendi- - Bir şeyler :<atmamız lıizım, diye tarafından bakarsak bakalım, ha. 

sini temin ettim: teklif ettim. Meselii senin kol saatini. ! vaya karşı müdafaanın en iyi ça-
Karım eneı·jlk bir hrıl aldı: · h il"hl ·ı uk - Vııllr.hi ben almadım, yahu. Ev- _ Albh gö~termesln, diye bağırdı; resı gene ava s a arı e m a. 

den çıkarken para, senin elinde idi; sen delirdin mi? bele olacaktır. 
ben gözlerimle gördiım. 

Naciye telaşlı ıdi: 

- İyi ya i~te; evden çıkacağımız 
sırnda elimden almamış mı idin? Ben 
tam cantama koyacağım sırada, "ba
na ver, sen kaybedersin,, dedin, al
dın. 

- Sahi mi? Eh, hapı yuttuk de
mektir. Ben kaybetmişim öyle ise ... 

- Canım, belki kaybetmedin. Ara 
bir kere ceplerini! 
~afile idı amma. ne İ5e ... Sırf Na

ciyeyi memnun etmek kın. bır yana 
çekildim \'C butun ceplerimi karış

tırdım İc:Ierindc ne var, ne yoksa 
gözden geçiı·dim. Benim dedııdın ~i
biydi cıınım; Kaybetın.iştik. Benını 

cepleıimde birkaç mektup filftn, bir 
sigara kutusu, bir beş kuruşluk ve 
birkaç yirmilikten başka bir $ey 
yoktu. 

O beş kuruşu karıma göstererek: 
- Bak, göriıyor musun, Nc:ıciye; 

dedim; parayı ben almamı~ım. 

Q . sesi titriyerek ısrar etti: 
Almamısım , deme! Aldın. ton-

ra da di.isilrdün. Mutlaka diisürdün. 
Hem bilir misin nerede? Kendine si
gara alırken .. 

Tabii böyle bir şey olmamıştı, am
ma tutup ta gisenın önünde. o kadar 
insanın içinde hakikati karımın ka
ra.,ına sokacagım, diye münakasa e-
d~nezdim. ]',;t.mem doğru değildi; 
yoksa _gülünç olurduk. Onun için sus
tum; sonra da aleme, piyes hoşuma 

B ir an sustum, Sonra: 
- Deliyim, dogru: dedim. Ge-

cenin bu saatinde kime satabilirim? 
Amm.ı su Yıldız gazinosunun sahibi
ni tanırım; ona rehin bırakıp birkaç 
pÜra alabiliriz. 

- Söyleme. sinirleniyorum. Ben 
saatimi vemıı-m. Sen bir şeyin var-
sıı, ver. 

- Ne yapacıığımı sana "ôyliyeyim 
m;? Sigara kutumu satacağım. 

Naciye sustu. bir sey «oylemedi. 
Demek bu tekliCımi muvafık görmıi~
tıı. Bereket Yıldız. j(azirınsu sahibjni 
lanıyorrlum. 

Naciyeyi tekrar tiyatronun holi'ıne 
soktum: 

- Sen şurada be~. on dakika bek
le, dedim; ben gidip. su işi ı!ÖrÜ\'C
reyim. Başka çare yok. 

Sonra, hemen de koşarak cıktım. 
Gazinonun önilne .ı;ıeldıaım z.,man, 
si~ara kutumu cebimden çektim. Bir 
an durup, bu vefaı:ından baska bir 
şeyini görmediğim tek kıymetli malı
ma mahzun mahzun baktım. 
Doı!rusu mahzun olmu.ştum: am

ma bu mahzunlugunı boşuna imiş 
İçindeki sigaraları almak ic;-in ku

tuyu açınca, ne ~öreyim : İki buçuk 
liralık, kutunun lastik eeridi altında 
sımsıkı durmuyor mu? 

Şimdi, eminim. başkası o1~a idi , 
k:ırıııına döner, pnrayı sigara kutu
ı<ıınun .icinde bulduğunu söylerdi. 
Amma ben. bu budalalığı ynpar mı-

ıtitmemı:ı te ondan tiyatroya sı:irme- yım hiç?. Tabii Naciye, sadece sevi
de·ı doniiyormuşuz .ıtibi yapmak idn. neceğine, sin.irlcnccck, bir ;ır;ıba •er-
afişe istihkar edici bir bakışla b:ık- I ze11iş edecekti. Bunu dıişüııerek, tii
tım. Doğrusu karıinın parayı kay- tnnciide paray1 bozdurdum. Sonra 
betmesi yüzünden başımı eğip, ırll- kıınma. kutuyu elli kurusa rehin bı-
mek pek gücüme gidiyordu. r:ıktıihm• söyledim. 
Sokağa çıktılhm.ız zaman, Naciye Buı;cün bile, karım h!ıliı, nasıl olup 

Çok namlulu ve ufak çaplı 
topların müdafaa vasıtala

rı arasına alınmasından once, 
topçunun bin besyüz metreden 
baıılayan müdafor sma karşılık 
m:ıkinelitüfekler sekiz yüz met. 
reye kadar müessir oluyorlardı . 
Tayyarecilik, sekiz yüzle bin beş
yiız rpetre irtifalar arasında ka. 
lacak ölü mıntakadan istifadeyi 
du~ünüyordu. Bu bulunmaz bir 
avantajdı.. Fakat bu boşluktan 
taarruz etmek kadar, bu boşluğu 
ateş kuvvetile doldurmak yolun. 
da da çalışılmıştır. Bugün artık 
irtifa noktasından en emin saha 
on iki bin metrenin üstündedir. 

Otuz dokuz harbinin resmi 
tebliğleri tetkik edilirse görülür 
ki, yer müdafaasının tayyare 
düşlirmekteki muvaffakiyeti a 

rasıra zikredilmektedir. Havaya 
karşı atan topların fazla sayıda 
oluşlarına karşılık miitearnzJara 
muknbelede bulunan tayyarele
rin sayısı nispeten daha azdır. Bu 
halde tayyare tayyareye karşı ko
yabilmektedir. Esasen, av tay. 
yareciliğinin vazifeleri arasında 
memleket müdafaasının hava 
bekçiliğini/yapacağı da sarahatle 
gösteriJme~tedir. 

-ifl t el edilecek mi? 
;. r.1 _ Funı için trenlerde tenı.ilflt - E şimdi, söyle bakalım, ne ya- mnsasının gözfıııde ikı lira bulduğu-

' ı lı. u to ta b ı Iıyarak 1fl EylCılc pacagız? n~ şaşınaktaıiır. 

sordu: tn o gece eve dUııilşümfizde, tuvalet 

Bombardıman tayyareciliğini 
himaye, pikesilc bombardımana 
yardım, tarassut ve fotograf va. 
zifclerini baskın tarzında yap
mak v e düşman hava faaliye
t ini m enetmek gibi mühim vazi. 
folcr başaran av tayyareciliği. 
yer müdafaasının düşmandan ge.. 
lecek hava taarruzlarına muka
bele<:inde en krymctli yardımcı~n
dır ve ancak ver miid'lfa3ı11 da 
avcıların yardı~ilc müessir iş gö
r ebilir. 

ııeıı' de\, ın cdercktır. Bu ne Ha- Kuru kuru cevap verdim: - O p;:ıra oh;;ıydı, iki buçuk lira-
D, ı in t mdıt yo tur. 15 gunluk i- - Yapacak bir lieyimu var: Evi- lık nlması lazımdı. ıiiynr. 
·
111

>"1 ı mevki bilet 15 lira !1 kuru . il- j mize dönecegiz_ Kadınl:ır böyledirkr iste: Bir tiirlii 
" 11~ mcvld de 10 lira 8 kuru tur. Karım sinirlendi: memnun olmazlar . 
ıı1 

Yazan: Sevim SERTEL 

Serseri Paraşütler • Kahramanlık 

Vesikaları - Tayyare Kapanları 

3 

Garsonlar Meselesi 

Y olcu salonu lokantasında 

hizmet eden garsonların 

li:san bilmemeleri oldukça gü.. 
riiltiiyc sebep oldu. Biz isterdik 
ki bu dedikodu garsonların milli. 

A lamnlarm bu harpte kul
landıkları en büyük vası. 

rında hiçbir paraşütçü yoktur. ~etleri etrafında ol:sun ve orada 
Bu semerler de uçlarına agırlık hizmet edenler "Ttirk garsonla. 
olmak iizero bağlanmıştır. rı,. olsunlar. ' 'Türk garsonları lalardan birisi de düşmanın si. h d' ç ·· k .. 1 k 

• Tabii şimdi herkesin ici ra at ·~ orııın. un ıı garson u ga. 
nirlerini harap etmek, kuvvei • t al ı ·· ı kk f 'k 

etmiştir. Zira artık serseri para. ye m ıaret e mu e\•a ı naz.ı 
maneviyesini bozmaktır. Bu ga. b' ttı b d h 

şi.itlere rasgelenler gülüp, omuz ır sana r; ve unun a er san. 
yeterinde muvaffak olabilmek silkilip geçebiliyorlar. at gibi çırakhk, kalfalık devri 
için baş vurmadıkları hile kaL * vardır. Ba,.ka memleketlerde gar 
mamış gibidir. Kahramanlık Vesikaları ı;onlar ' 'otelcilik mektebinde,, o. 

Son bir kaç aydanberi İngiliz. kurlar, diploma alırlar ''e evvc. 
lerin düşman paraşülçülerine s ovyet Rusyanın Besarabya-1 lu birçok miicssc:.elcrde "gönül. 
karşı aldıklan tedbirleri gören yı isgal ettiği gündenberi Jii,, na. mile parasız çalıştıktcn 
Almanlar hemen bu harekett~n • k ı ı A d 

Romanyada birçok değişiklikler "~~r.? ı~e ·a~ rı ır ar.. vrupa a 
de istifadenin yolunu bulmuşlar_ olmuştur. Bunlardan bir tanesi buylik loknnta}n.r~a hızm~t eden. 

dı~ak ımz nasıl: Almanyanın İn- de Yahudilere karşı alınan cep. Ier pen·n~c gıbıdırl~~ ... B~~ Ja.t~J 
hedir. Son zamanlarda Roman. t~kırtısı, hır tabak. guru~tusu ışı. 

giltere üzerine büyük hava hü. yada miithiş bir Yahudi aleyhtar- tılmcz. Sanatını bılen b~~ garson 
cumJarına başladrğ1 bu son hafta lığı başlamıştır. altı tabak çorbayı en rnukcmmel 
zarfında İngilterenin şimal tara. Fakat, bunun çok ileri gı'ttigv i n~~~-.azene <'~mbazlarını h~yrete 
fındaki çütlik ve bos arazide do- d s k b ha tlc hır ..ı • nihavet alakadarların dikkat na. U,;urece - ır ma re ~c.. 
la sanlar buralarda başıboş para- zarın cekmiştir Biraz düsi.mi.ın. fada getirir, l iizii temiz, gömlegı 
ştitlere rasgelmişler ve hepsi. ' · t • ell · t ·z.;ı· 

ce şu netıceye varmışlardır: cm~z, erı e~ıı li.Ir. 
nin içlerine gene şu şüphe di.is. Biz, filvaki. biitiın Yahudile.. Bız garsonlugu ına~asını şıkır. 
müştür: "Acaba bununla inen ri cezalandırıyoruz amma. bunla- datarak~ 
paraşütçü ne oldu?,, nn içinde senelerdenberi burada - Agam. buyurn~t! 

Bö~lec~. herkes içl:rinde dola- yasayanlar ve bizim için döğü. ran kah\ ecı tırnkhgı 
şan bır duşman oldugu zeh.ıbına -

1 
d d riiz. 

kapılmakta hatta. birbirlerinden şenBcrd e .var ~lr. . b' k "' Ben garsonun emredilen şeyi 
Şu .. phe edecek hale gelmektedı·r. - u .u.şunce ı e yenı ır an .. un 

1 

.. 1 d B k anlayacak kndnr lisan bilmesinı ler:. jşte bl·r haftadanberı· şı·maı·ı yapmış ar ır. __ u anuna gore, 
R d d - ı ah kafi görüriim. Fazlasına ne Jü. İngilterenin muhtelif yerlerinde omanya a ogm~ş 0 an, y ut zum , ar? Soframa da'\ et edip o. 

. .. . Romanyanın yaptıgı harplerden rasgelınen bu paraşutlerın para- 1 h h . b . . . d k d' . nunla bizdeki senbolizm edcbiya. ·· t ··1 · · bul k · · b' t h er angı ırısın e en ısı ve ya. 
şu çu erını ma ıçın ır a - f h d d d b ' · b 1 y tının :-.:eki11erinden bahsedecek 
kikat yapılmaktaydı. 1 ut .ec a. ı_n an ırı u .unan a. değilim cı. 

V l t . t . t. hudıler ıyı muamele gorecekler. 
arı an ne ıce gaye acaytp ır. 1 d' Son. giinlerde, bir yerele yeme. 

Paraşüt ve parasütçi.ilerle müca. ırş. · d' R d 1 . y h d. ğe da, et edildim. Garsonların kı. 
d , · tl . ' 1. b ım ı, omanya a u a u ı. 

e1e cemıye erı ve po ıs u para. 1 d .. 1 . b" f 1. ~afetlerinde gördiiğüın Iakayd. 
Sl. tl · k d d'kk tl t L er arasın a mut uş ır aa ıyet 

ı en ya ın an ve ı a e c d H · ·· r d . 1 . lıktan ndetn rahatsız oldum. Bize k'k ed. ·· ·· t •· k" b 1 var ır. cps t mı us aıre erıne 
• ınce gorz::ıuş ur ı un a . kosmakt...ı, kan ve ter ıçinde CC- hizmet l'denin gömleğinin plis. 

rrn uclarma baglı semerler var-1 d tl · ·ıı . . t tk'k d tronu eski J ösliı arzuhalleri gibi 
d H, tt b l d k .. ·:ı. b ~ arının sıcı erıru e ·ı e e- . 
ır. a a azı arın a uctlA e- 1 k b • h b · r k . b. parmak izforile ıniihiirlü, ıırtm. 

bekler de görülmektedir. ·İlk ha..\ rke h ır al rk e . .1~ ıra~ ebt!11ıkş'. ır daki cakct burusu ki ar içinde a. 
k t h b . b. a raman r gostermış ır ımse 

.~ş ~.yere ar e ın~n ır }Jara-
1 
bulmaya uğraşmaktadırlar. yağımlaki ramurlu kunduraların 

şutcunun yanında hır bebek, ya- Ev b" 1 b' ff k ' t zifosu siyah pantalonun baldır. h t. t . f . h ger oy e ır muva a ıye e 
1 ~ .. a .. semerı ge ı~esı tu. af naıl olurlarsa o zaman hükumet annda benekler yaı>nıı~. 

g<;>runuyor ve h~~t~ ınsanın içme kendilerine bir kahramanlık ve. Auuı>amı MHıassa Almanya 
bıraz da esrar dokuyor. i.k . . \ ' e hviçrede bir garson bir lıas. 

F k t ~ kk 1 1 1- . s ası vermektedır ki, bunun sn. 
a a sogu an ı o an ngı. · d b . C k b 1- 1 tahakıcı kadaı· temizdir ve mes. r 1 b' d.. .. .. 1 . yesın e u un aza ve e a ar-

1 
k. h . . dı 

ız er, . ıraz uş~nuncc mes eyı dan kurtulmaktadırlar. e ı a~ sı~ etı 'ar r; nıiiştcrioin 
halledıyorlar. Bır kere bu para İ t · d' R y h d' değil ancak 'azifesinin uşağıdır. 
Ş ··u · d .. t·· ~-· h 1.d - ş e, şım ı omanya a u ı. n· d . . 
~ crın uş ugu ava J e ve leri işi. giici.i bırakmış bôylece ız c garson yctishrmek İ!İn e.. 

eıvarında y~pı~an sıkı taharriyat kah'ramanlık vesikala;ı ted·ıriJ· saslı bir lcskil<lt ~'aınlınadıkça 
esnasm~a hıç?ır yabancıya raı;;_ etmekle meşgul bulunuyorlaı:. ' söylenl'ıı dedikoduları, sadedilen 
gel~e~ışlerdir. Şu halde bu pa. , * iti azlan lüzumsuz buluyorum • 
raşutçuler nereye gittiler? Top- T K ] Yiiksek ıniiesscsclerimizde Türk 
r ak açılıp ta bunları içine alma- ayyare apan an garsmıları kullanalım. Fakat ev. 
dı ya! 'ela onları ~ eti~tirrnesini bile. 

O 7.aman anlaşılıyor Ki mesle ı ngilizlerin Alman t ayya- lim. 
şudur: relerine karşı son ı.cat et- Garson, miisterinin sakalında. 

Almanlar, İngilizleri korkut. tikleri yeni aletlerden birısi de ki pirinç tanesini. zarafet tasla. 
mak ve telaşa düşürmek için tayyare kapanlarıdır. mnk İ!:İn: 
bu paraşütleri atmışlardır. Ucla- Bunların t'sasımn ne olduğunu - Giil dalına hülhiiller kon • 

:········-..... ····-·····---··· .. ···· . . . . 
i OYUNLAR 1 . . 
: ..... -... . ....... -.... ~: 

Odadakilerden biri dııarı çıkar, lçerdckiler 
aralarında bir ıöz kararlaıtıtırlar. n., .... 
da ki içer: girince, ••ne tuttunuz?,. d iye lliO

rar. Oyunculardan biri bunu, ııarctlerle an· 
latır. Berikinin lk kelime söırlemcfe hakkı 
vardır. Uc!lnde de bilcmcne, tekrar <11 ;;arı 
çıkar. Ve oyu.n bu Jekildc devam eder. 

* Yanrnmlakilere dıyiniı lci: 
"Uç koteli bır şekil için llç kibrit l/iıım· 

dır, değıl mi? Tabii dört dar muıelleı için 
de 12 tane kıbrıt lanın. Halbuki ben •ize 
bu dört müsellesi altı kibritle yapacalfıııı.,, 

Nasıl mı? Uç lcibdtle yerde bir rTıusclle• 
vapar, dığer Oç kibrıtin de birrr uçlarını yer
deki mÜ!(llesin koıcleriııc deidırcrek clıicr 
uçlarını handa birleştirirsinu. 

* 

tabiatile Ingilizler henüz hmsc. mus~ eümlesile soğuk bir tarzda 
ye soylcmiyörlar. Fakat bu ka. ihtar l'Ü;in diye beklemiyoruz. 
pcınlar sayesinde düşman tayya. Fakat uşa~ın aynı Jınl karşısında: 
rel.erini kıskıvrak yakalıyorlar. - Efenrli! Memishnne aralı. 

Ingiliz Bava Kumandanlığının ğında bana sÖ;) lediğiniz oldu? 
evveıs; gün neşrettiği tebligde Di;\ ecek bir se\ iyede kalmala. 
dü~ürülen dLişman tayyareleri. rınr da hiç istemi:\ oruz. 
nin ne tarzda elde edildigini şoy. Takvimci 
le bildirivor: 

Bunla~ın ekseriyeti mukabil 
taarruzda bulunan İngiliz t.:ıyya. 
releri ve tayyare dafi toplan ta
rafından düşurillmüştür. Bir kaç 
tanesini de muhtelü mıntakalar
daki nöbetçiler nişan alarak du. 
şürmüşlerdir. Bir tanesi de tay
yare kapanına sıkışıp kalmLl?tır. 

J 2 3 4 5 & 1 1 • 
'.lif ,.,-

1 

Eğer bu icat ilerlerse çok fay. 
dalı ölacağı muhakkaktır. Farele. 
rin kapanda tutulduklarını işit
mek herkese tabii gelir amma, 

mu~~:ı~; .~~ !:r;:a::~"'~·,u~~~ ~:1 !~::: doğrusu, koca tayyarelerin fare-
nir. Herkes, bunlara iki dakika bdar dikht ler gibi kapana tutulmaları, tu. 
etsin. Sonra lıaldrrınıır. 'Bakalım, kim, u çok • Zağa düşmeleri insanın garibine 

., 
1 1 

ıeıri hatınnda tutabilecektir. gidiyor. 1 1 

•ı L 
· LOKMAN HEKiMİN ÖGÜTLERf · 

1 llill 
SOLDAN SAGA: 

SEMPATi 
Sempati asıl manasında birlikte 

duymak demektir. Bundan dolayı iki 
kişi biı·ibir inden hoılandıklan vakit 
aralarında sempati var, derler. Herke. 
se - yahut pek çok kimseye- hoş 
görünen bahtiyar insanlara da, onun 
için, sempatik derler ... 

Hekimlıkteki manası da ondan pek 
uzak değildir. Yalnr7., halk dilindeki 
sempatinin neticesi tatlı olduğu halde, 
h•kimlikteki çok defa acıdır. Meseli 
insanın karnına solucan girer, ondan 
burnu kaşmrr. Karınla burun arasında 
haylice uzun mesafe bulunduğu halde 
ikisinin aynı solucandan mütee~sir ol
masr aralarındaki sempatiden il~ri ge
lir ... Vücudun ayrr ayn uzuvları yahut 
ba~ka başka noktalarr arasında müna_ 
sebet, en ziyade sinirler vasıtasiy!e 
olduğundan bu münasebeti temin eden 
sinirlere sempati sinirleri derler. 

Bunların daha başka adları da var. 
dır, Vücudümüzdeki bütün uzuvların, 
n,.siçlerin beslt'nmesi onlaı vasrt.asiyle 
cılduğundan onlara nebati hayat sinir
leri derler. Bu halde öteki sinirler 
cümlesine de '\tayvani hayat ıinirleri 
denilir... Yakın vakitlere kad:ır sem
pati sinirlerinin öteki sinirlerden ayn 
ve kendi başlanna işledikleri zanne_ 
dildiğinden, onlara otonom sinirler 
cümlesi diyenler hali bulunur. Halbu. 
ki vücudümlizün içinde kendi başına 
i,..Hyen hiç hir şey olrnadıgınt'lan bu 
İ&İm doğru değildir ... Bu sinirlere da
ha tiırlü tiıdü isimler Yerilir. Bu rl.a 
sempati sinirlerinin işi henüz iyice öğ. 
renilcmediiini gösterir ... Şimdilik on_ 

1 - Ay ıkk bı .2 - Mezhep, ltlkat-s I• N ,. R L E R 1. 
1

. Ced 3 - Ôlmak n <'m ır - Dort haf 
ta 4 - Bır oı m cd tı - Su ve çor 
ba ı,abı - Kurun - Deni.ı: kıyı ın

ları en eski adlariyle sempati ı;inirleri dıı bulıı nuı 6 - Ümıt - Biı' re 
diye söylemek en doğrusu değilse de 7 - Deıı ı ıryolu - Cem edatı B - Bıı 
en kolayı olur. nota - Bır h a) an - Emmekten e-

Gene yakın vakitlere gelinciye ka. mır 9 - B, tıı bulun_ur. b " takrlı 
dar onlara pek ehemmiyet verilmezdi. YUKARDAN AŞAGI: 
Fikrimizi işleten, irademiT.le yaptıgı. . ı . - Y zın y e r 2 - Hu bubat öl
mız hareketlere hakim olan, duygula- çu~~ - Bır re 3 - E .mek yapılır -
rıınızı alan öteki sinirler cümlesinin Ah ak 4 - Hır h Y\an - Bır not 
yanmda sempatik sinirler, Haşmetlı1 5 - Kotc - Bır vı 6 - Bir ca1-
bir hükümdar saraymdaki uşaklar ka_ ~ - Susmakt, c r - Bir nota 7 -
bilinden sayılırdı. Vücudün beslenme. l_r l - J\Iulk, eı \ ' 1 8 - Cıgcr 9 -
si pek adi bir iş gibi sanıldığrnd;ın 0 Kurutu.Jmu~ ~t , • 
İşi görtn sinirler de bayağı şeyler di- DÜNKU ~L L~ACANI~ 
ve bilinirdi. HALLEDiLMiŞ ŞEKLi 
Şimdi gün geçtikçe bu sempati si

nirlerinin •hemmiyeti bıiyıimektedır. 
B'r kere viıcudiin beslenmesi hiç te 
ehemmiyetsiz bir İ't değildir. Bir çok 
~stalıklar beslenme işinin yolunda 
ıritmemesinden ileri gl'lir. Onun yo_ 
!unda ~itmesi için de o iı:e vasıta olan 
'ıempatik ~inirlerinin dlizgiin işlemele. 
ri lazımdrr. 

Yiireğ-imizin hareketlerini tanzim 
eden. darn;ırlarımızr açıp kapayan cil. 
ıiim;zden ter çıkaran ve d~ha turlu 
ürlu İşler gorcn onlardır. Bu işlerin 

hepsi -istenilırse- ;ehemmiyetsiz ı;ci 
riılebilir, fakat herkesin sağlıgında 
mizac;ı. hastalığında istidaıiı da sem. 
pati sinirl•rinin işlemesine göredir. 

Onların daha buyuk eh"mmiyeti, 
kendi hesaplarımı. hastalanrlrkları va. 
kit ml'vdana dkar. Zaten maddı ve 
manevi isfıraplarr onlar va.,ı>:ıı;•vle 
duycluğumuı İçin. sempatik 51nirleri 
kendi hesaplarına hasta olunca bize 
verdikleri istırao daha büyük olur. 

SOLDAN SAGA: 
l H z, n 2 A - Kan - Su 

3 Fa - Ah 4 D fi - Kart 5 -
Fd.,, - İ nme 6 Re - Ar 7 - Ut • 
A Ga - Ne 8 - O t - Lli !I - En - Do 

YENl NEŞUlYAT : 

vo'\ 1 Fuar 
ba ,....,mir 
etm ı r. 

• OKUilo'UR S h" •İ san:ıtklrlann 
dao:ı Sıtkı Bulut bu od h bır manzuıne hı•ıbı 
ncsrctnliıtir. 'Hu man um~lrr ıçintfe bt Junan 
ve ~nc-hii T Ork Hn.v n ku r urnun.11, vardım• 

lC'!ivık eden ya na: ın ve u urlavı ş man um-=-le· 

Ga:ı:P ecilik ve 
Neşriyat T L $ Ba51ldı~ ı ve . 

TAN MATBAASI 
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Deposu: Galata Karakôy Palas 
hıını kar$ısında 84 No IBRAHİM 
TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! AGUST05 BAYRAMI 

1940~ 
• • 

ICIN 
'P. K 1039, Te~:f : TASKOJ 

1 ROMANYA HUKUMETİ 
İDAREİ BAHRİYESİ 

• 

"' HAZIRL401Cıl 
" P E L E S.. Va;:uru 

23 - 27 Al!uı;to~ta 

Doğru Konlşmcnto lle Romanya. 

1 
Yuızoslavya ve Alman T una Liman
ları için cşy:ıyi tic:ıriye kabul ede· 
cektir. Fazla tafsil!ıt ıçln Galatada 

MANTO KARBON Gayrimenkul Mallann Açık Arttırma İlam 
Bo-züyük İcra Memurluğundan : 1 Mide ve Barsak Gazlarını Mas 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek ııayri menkulün ne oldufa: Mafnezit eden Hafif müleyylm sarbon 

ve bahçcslle ikametgah binası fırın ve demir arabalar ve makine ak· komprimeleri piyasaya çıkmı5tır. 

Eczanelerden isteyiniz. 
Oammenlaılun bulunduğu mevki, mahallesi, sokafı, numarası: Bozüyük ı - -'•••• 
JOnu civarında çayır yerinde. 
Takdır olunan kıymet : (28300) lira yirmi sekiz bin üç yüz lira. 
Arttırmanın yapılacağı yer, gun, saat: Bozuyük icraıı 23 Eylül 940 Pa.. 

ı saat 14 - 17. 
l - ltbu gaynmenkulün arttırma şartnamesi 20/8/940 tarihind~n itiba. 
IO No ıle Bozuyuk lcra daires·nin muayyen numarasında herkesin gö. 

ıçın açıktır. Ilanda yazalı olanla rdan fazla maHimat 'almak istiyen. 
ltba tartııame ve 940/ 30 dosya numarasile memuriyetimize müracaat 

lnt ... ılid.ir. 
2 - Arttırmayı iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,S • niıbe

pey akçeı;i veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecek. 

lstaıtbul Levarım Amirliği 

Satınalma Komi~yonu ilanları . . , . 

1500 adet kaUanır demir karyola 
nlınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
22- 8-940 Perşembe l{ilnU saat 15 de 
Tophanede İst. Lv. Amirliği satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 33,000 lira, ilk teminatı 

3 - lı>otek sahibi alacaklılarla diğer atakadarlann ve irtifak hakkı sahip_ 24'i5 liradır. Sartname!l ve nümu:ıe. 
ıammcnkul Uzc;r ndeki haklarını, hususile faiz ve masrafa dair olan .. i komisyonda «Orlllilr. İsteklilerın 

•llalı....nı iıbu ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mıiııbitelerile ı kanuni veslkalarile teklif mektuplan
e memuriyetim·ze bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili nı ihale saatinden bir saat evvel ko· 

9abıt olmadıkı-a sat11 bcdernin paylaşmasından hariç kalırlar. mısyona vermeleri. (218 • 68641 
"d•9m14ıat- Gosterilen gunde arttrrmaya iştirak edenler arttırma. ıartna~~sini On bin adet ya~arsafı alına-
P ı:e luzumlu matcimat almış ve bunları tamamen kabul etm.ı ad ve ıubar ı caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 21-8-940 

5 · • • .. Çarşamba günu saat 14.30 da Topha-
- Tayın edılen zamanda gayn menkul uı; defa ba~rıldıktan sonra en c;ok • ı t Lv Amirliği satınalma komls-

•ıta:-.. ıhale edJ~r .. Ancık arttırma b.edeli muham~en kıymetin yüzde 75 ini ~~~~n~~ y~pılacaktır. Tahmin bedeli 
veya satış ıstiycnln alacağma ruchanı olan d·tcr alacaklılar bulunup ta 17 500 lira kaU teminatı 2525 liradır 

bunların bu gayri menkul ile temin edilmiı alacaklarmm mecmuundan Nll esi' komisyonda g5rü1Ur istek~ 
çıkmazsa en çok arttıranın taahhudü baki kalmak üzere arttırma 15 lile~~nbelli saatte .komisyona ·gelme-

temdıt ve 8/ 10/!140 Salı ıunü saat 14-17 de yapılacak arttırmada, lerl. (251 _ 7246) 
satış istiyenin alacağına ruçhanı olan diğer alacakhlarm o ıayıimen_ 

ile tcmın edılmiş alacakları mecmuundan fazlayı çıkmak prtile, en çok 
ana ıhale edilır. Boy le bir bedel elde edilemezse ihale yapılamaz ve aa_ ' 

1alebı duşer. 
6 -Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verlen mUh

lcinde parayı vermezse ıhale karan fesholiıınarak kendisinden evvel en yük. 
teldıfte bulunan kimse ırzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, ra_ 
lnuız veya bulunmazsa hemen on beş giın müddetle arttırmayı çıkardıp en 
arttıranı ihale ed hr. lkı ihale arasındaki fark ve ııec;en ıünler için yüzde 

en hesap olunacak faız ve d·ğer zararlar ayrıca hukme hacet kalmakııızn 
ı . ..ı-... uriyetimizce alıcıdan tahsil olunur 

Mukfir fabrika ve m\ıştemilitı 23/9/940 ııaat 14 - 17 de Bozliyülıt Icr11 
l~"l .. 111ırJutu odasında iı;bu ilatı ve cösterilen arttırma ıırtnımesi dairesinde 

1 119•~tı ilin olunur. _ ~ - Dr. lhNn Sami 

Geceli - Gündüzlü ------

sküclar Amerikan ız Lisesi 
Leyli yerimiz az kaldığınc1.an eski leyli talebelerimizin ajus. 

... niha~ctine kadar kayıtlarına yenileştirmeleri lazımdır. Ak· 
il takdirde yerleri muhafaza e dilemiyecektir. 

İSTAFİLOKOK AŞISI 
İstafilokoklardan miltev~llit 

( erııenlik. kan çıbanı, koltuk 
altı çıbanı, arpacık) ve bütun 
cilt hastalıklarına karsı pek te
sirli bir asıdır. 

._ Dlvanyolu No. 113 -

M 

Tahi: hanındaki Umumi acenteliğine f 
Telefon: 49449 - 49450. Veya Sam· ,) 
sunda kfıin Hochstrnsser acentesine 
müracaat. 

l\lahdut 1\lcs'uliyetli 

lstanbul Belediyesi 
Memurlar Kooperatifi 

Şirketinden : 
Sirkelimlzin 25 Temmuz 940 tarı· 

hinde yapılan Kongresinde ekseriyet 
olrr.adığından içtmaın 16 Eylul 940 
Pazartesi günü saat 17.30 da yapıl
mıısına karar vetilmlştir. Sayın or• 
takların mezkur giln ve saatte Tur• 
bede kAin Kooperatif Lokantası Sa
lonuna teşrlfieri rica olunur. 

Ruzname: 
t - 9a8 bllAnçosuna ait tetkikat 

Reporu hakkında karar ittihazı; 
2 - Yeniden üç milrakip intihabı. 

Sarayın 

Meşhur Balçık Panayırı 
Bu sene de Ağustosun 31 inci aQn11 

a~ılacak ve bir hafta devam edecek
tir. Panayıra gelecek esnaf ve tücca
ranın esbabı lsUrahaUeri temin edile· 
cektir. (7185) 

r Kadıköy Sen Jozef Lisesi o·ev~t Demiryollarl ve limanları işletme idaresi ılanları 

Tam devreli Fransız Erkek Lisesi 1 .,. ....... ıııııen oeue.ıı ll'+l.-t) ura oıan mu1ıteuı eu at~• 11.utJ auet ı..oııtoıno
tif ve pülzometre su tesviye ,:,cıeri liıtik baflan ile lSOOO adet 1mor ve 
vestinırhavz fren başlıkları için lastik rondela (S.9.1940) Perıembe stinü s&

Tılebe kayıt ve kabulüne batlanmrştır. Yeni sene devresine 11 Eyl!ll 1 at (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komiıyoc tat.., 
CırfUJ!ba cünü başlanacaimdın yauh taleben'.n 10 Eylul akşamı mektep. fından açık eksiltme usulile satm alınacaktır. • t 
te hazır bulunmaları lazımdır. Bu ite g'rmek isteyenlerin (106) lira (80) kunııluk "?avıkkat tem~ 

Talebe kayıt ve kabulü hakkmda izahat almak için "Pazar ve Carşım- ve kanunun tayin ettiii veııaikle birlikte eksiltme sünü uatıne kadar koıni-1-
badan batb .. her ılin 9 dan 11,30 ve 14 ten 17 ye kadar mür~caat .edilme. yona müracaatları llzımdır. 
lidir. Hakkile lisan öirenmek için Hk okulu bitiren talebeler ibzan amıfa Bu işe ait prtnameler komisyondan parasız olarak dafıtılmaktat!tt. (7525) 

kabul edilerek orta sınıflara hazırlanır. 

...................... mı. .......... . İstanbul Mıntakası Sıtma l\fücadele Hey'eti 
Satınalma Komisyonundan : 

Antalya Vilayetinden : 1 _ Mıntıka ihtiyacı için kapalı zarf uıulile 0 100,, ton motorin alına-
Büyük Bir Un Fabrikası Kiraya Veriliyor. caktır. 

ı - Antalya iskelesinde kain ve ıründe 30 ton buidaY öiüten viliye~ un 2 - Teslim ve tesellüm tarihindeki resmt rayiç fiyat eas olmak ti.zere 
fabrikasının üç yıllık icarı yıllıil 16001 liradan 31,8.940 Cumartesi ııünü bu fiyattan yapılacak tenzılit eksiltmeye çıkarılmqtır. 
aaat 12 ye kadar kapalı zarf usulilc arttırmaya konmuıJtur. 3 - Tahmin edilen fiyat "12380,, lira olup muvakkat teminatı (928) 

2 - Teklif mektuplarmm yüzde yedi buçuk teminat olan 3600 lira 22,S lira (50) kuruştur. 
kuruşluk banka makbuzu veya mektubu veya diier kanuni teminat ile bir. 4 - Eksiltmeye girebilmek şartlarını haiı otantann teklif mektaplarile 
likte ve 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki tarifat dairesinde o cünü muvakkat teminatlarını eksiltme saatine kadar Kadıköyiinde sıtma müca-
aaat ı ı re kadar v:ıayet makamına verilmiş veya cönderilmiı olması li.. dele riyaseti binasındaki komisyona verm!t olmalan şarttır. 
zundır. S - Eksiltme 2 EylO.l 940 Paurtesi ıünü ııaat "15., de Kadıköy Moda 

3 - ihale Antalya v1Ulyeti id~uci hususiye binasında toplanacak olan 1 caddesi 91 numaralı sıtma mücadele riyaseti binasında yapılacaktır. 
viliyet 'daimi encümeninde yapılacaktır. . I' 6 - Şartnameler her cün riyaset kaleminden bedelsiz alınabilir • ...,320::,.. 

4 _ Talipler Antalyada vilivet encümen kaleminde, Istanbu1, I:r.mir, K Ay S E R ı· •••••••••ıstlıı 
Ankara, Mufla, Denizli, Isparta, Burdur, Adana vilayetlerinde mahalli va-
liliklerde bu husustaki ıartnameyi ıörebilir~er, (7406) 1 A M R 

1 Adapazarı Bec!en Terbiyesi istişare Heyeti 4 senelik _ Erkek _ 
Ba§kanlığından : 

LEJI 
Orta Okulu 

ı - Adapazarı fehrinin Çark mesiresi civannda yapdac:ak Spor aa
hasının tanzimi işi kapalı zarf usullle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bedeli keşfi 6206 lira 78 kuruıtur. Teminatı muvakkate yüzde 
yedi buçuk hesabile 465 lira 45 kuru11tur. 

3 - Mıinakasa müddeti S/8/940 tarihinden 26/8/940 cünü Nat 17 ye 
kadardır. 

4 - Eksiltme işleri kaza kaymakamlıfında müteşekkil beden terbi. 
yesi istipre heyetinde cereyan edecektir. 

5 - Taliplerin evrakı keşfiye, prtname ve planı cörmek ve mlitem-
mim ır.alQmat almak üzere kaymakamlıb müracaatları. (7075) 

Belediye daire, ıubc, mevki ve mue11eaelerınin yıllık ihtıyacı içın ılınacak 
179.550 kilo kesilmiş ve 25,000 kilo kceilmemit cürgcn odunu, 66,SOO kilo 
kesilmiş ve 2S,OOO kilo kesilmemiş meşe odunu kapalı zarf usulile eks itme. 
ye konulmuıtur. Mecmuunun tahmin bedeli 5180 lira 8S kuruf ve ilk temi. 
natı 388 lira 56 kuruıtur. 

INGILIZCE 
Ucretler: 1.eyli 195,00 Yatı Yurdu 100,00 Lira 
Tedrisat: Eylul 2S de baılar. 

Ziraat Vekaletinden : 
Ziraat Vekaleti Veteriner leleri Umum Müdürlüğü ihtiyacı için 55 

adet ııeyyar koruma ve tedavi banyoları açık ek&iltme uııılile aatm alı.. 
nacaktır. 

Eksiltme 29/8/9.W tar.hine müsadif Per,embe ırünU aaat ıs de zı. 
raat Vekaleti binası içinde toplanacak satınalma komisyonunda 7&P'• 
lacaktır. 

Bı.nyolarm beherinin muhammen bedeli 14S lira umumunun fiyatı 
S075 liradır. 

Banyolara ait şartname ve pllln Levazım Müdürlüğünde mevcut oluP 
paras12 olarak veril"r. 

Muvakkat tem·nat mikdarı 380 lira 63 kuru'!!tur. "7168 .. (449~ 

Şartname Zabıt ve Muamellt Mıidürlüfü kaleminde cöriilccektir. ihale A k B 1 d' · d 
4'/9/940 Çarşamba giinli saat ıs de Daimi Encümeııde yapılacaktır. Taliple- n ara e C ıyesın en : t 
rin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 94-0 yılına ait Ticaret Odası ve. 1 - Belediye ihtiyacı için almacak olan asgari 888 ton 600 kilo aılll' 

Mettep Eylul'ün 17 nci Salı günü açılacaktır. 
Kayıt için PAZARTESİ ve PERŞEMBE günleri saat 9 • 12 ye 

kadar müracaat kabul edilir. Telefon: 60474 

Askeri ... Fabritcalar· Satınalma 

. Komisyonu lla~ları ·~ , 

ıikalarlle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevres·nde hazırhyacakları teklif 1200 ton benzin on beş ırün mudJetle ve kapalı zarf uı;ulile ekıiltmeyc koll• 

2 - Muhammen bedeli 447456 liradır. zımdır. (7S49) . . 
3 - Tem nat 21648 lıra 24 kuruştur. • ... -~- ...... ~............ ı, Nişan taşında Karakol Karşısında Zh.. 4 - lhalesi 6.9.940 Cuma günü ııaat ıı rie yapıl11c111ir:ııfan ş11rtnameıi~1 1 

mektuplarını ihale clinü muayyen saatte Daimi Encümene vermeleri li.. muştur. 

•rahmin edilen bedeli ( 15.750) lira ( Y I ) 1 s E 
1 

( Y ) "11 görmek isteyt>nlerin her gün Enciimen kalemine ve isteklilerin de ihale ıii· r····························-- olan 45 ton arap sabunu askeri fab- atı 1 1 ş 1 K L s atısız 1 nü olan 6 ,9.940 Cuma günü saat 10 a kadar usulüne tevfikan tanzim edcee~ Antalya Orman Çevirge l\füdürlügu"' "nden : rlkalar umum müdürlüllil merkez sa- leri teklif mektuplarını Beled·ye Encümenine vermeleri. (7510) (47_!!? 
tın alma komisyonunca 29-8-940 Per- ANA _ İLIT _ ORTA _ LİSE (l{ız _ Erkek) 

1 - Antalyanın Alanya kazasına bağlı Söğüt devlet ormanından bir ıe- şembe günü saat 15 de kapalı zartla ~ Etibank Umum Müdiirlüğiinden : 
e müddetle ve kapalı zarf usulile 1408 metre mikip cayri mlmül çam ağa_ !hole edilecektir. Şartname parasız (Eski Feyziye) Divr"ği Demir işletmemiz için bir ton 12,S X 60 m/m lik rav dvata!l1 

ı yımıı ıun muddetle arttırmaya konulmuatur. olarak komisyondan verilir. Taliple- 1 - Türkiyenin en eski hususi Lisesidir. Lisan tedriııatma ilk sınıf. almacaktır. Talip ol a nların tt>kliflcrini 1 EylQl 1940 tarihine kadar (Eti Baııl'· 
2 - Arttırma 27.8 940 tarihine musadıf Salı ıünü saat 10 da Antalya rir. muvakkat teminat olan c 1181 l ll- laı dan ba,lanır ve husuıi ehemmiyet verilir. Kayıt ic;in hercün mürıca- Ticaret Siparişler Servisi, Ankara) adresine ıöndermeleri rica olunur. 

orman idaresınde yapılacaktır. ra (25) kuru$U hAvi teklif mektupla- at olunabilir. Tar.fname isteyiniz. Telefon: 80878 (7509) (4754) -
3 - Çamın beher cayri mlmul metre miklp muhammen bedeli 940 rını mezt·(ır günde saat 14 de kadar 2 - Eski Talebenin ıs Eyliıle kadar kayıtlarını yenilemesi llzımdır.. -

ruıtur. komisyona vermeleri ve kendilerinin Askeri Fabrikalar Umum Müdiirliiğiinden : 
4 - Muvakkat teminat 5l 7 lira 44 kuruıtur. de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. Deniz Gedikli Erbas Ortaokulu Mi!~iirliiğt111dPn : Ticaret Şubesinde istihdam edilm!k üzere afağıdak" şartlarla mcnıu' 

5 - Teki f mektuplan 27.8.940 gunü aaat g zı kadar behemehal An. maddelerindeki vesalkle komisyoncu ı _ Dofrudan dofruya Donanmayı ıevk ve gedikli erbaş olmak üzere alınacaktır. 
17& Orman Mudurhıfünde müteşekkil komisyon reislifine verilmelidir. olmadıklanna ve bu işle alAkadar tuc- ortı okul mezunlarından tensip edilen miktarda talebe alınacaktır. 1 - Memurin Kanununun dördüncü maddesinde yazılı evsafı haiz ol' 

6 - Şartname ve mukavelename projcıı·ni ıörmek istlyenlerin Ankara cardan olduklanna dair ticaret odası 2 _ Yaş haddi 15 den büyük ve 19 dan küc;ük olmak llzmıdrr. k 
Umum Mudurlufüne ve Antalya Orman Çevirce Mudurlüiiıne mü. \·~.kaslle mezkClr gOn ve saatte ko- 3 - Müracaatlar nihayet Afuııtos ıonuna kadar Kasmıpatada Deniz Gt>. ma · 2 - Mecburi Askt>rlik vazif,.sini 0 ifa etmiıı bulunmak. 

caatları. "7174,. misyona müracaatları. (7207) dikr Okulu Müdürlüğüne 7apılmalıdır. 3 - T "caret Okullarınm birinrJ,.n mezun olmak . ..... ~~~~~~-,--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Telefon: 80547 __ ._._._.__._ __ , 

K ~a - \LK ~!f ~I I.~~~!~1 wı~~Sb~~ ;LE~=- E K 
1 - T alebe kaydına baıJlanmııtrr. Eski talebe, 1 Eylll le kadar kayıtlarını 7enilemelidir. Bu tarihten sonra 

yerleri yeni müracaatlara verilecektir. Kayıt için velilerin b"uıt ıelmeleri cerektir. 
2 - E ski ve Yenı talebe kayıtları her ıün saat 9 - 18 e kadar Halil Rifat Paşa konaiında yaoılrr. 

3 - Tedris ve terbi7esindeld ciddiyet Devlet imtihanları neti- ı 
r•l•rİll' de sabittir. • • GÜNDÜZLÜ 

Nişaotap • Rumeli ve Çınar Caddelerinde •••il --------

4 - llerde Türk donınmasmda Gedikli erbaıı olarak denizlerde c:alıt. Miıracaat tarihi en geç 1.9.910 dır. 
mak suretiyle hem memleketine hizmet etmek ve hem de hayatınr mfilcem.. Mür;oraat ed~cek't>rin sarih ve okunakh adresleri yazılı dilc:Cçclerİll' 
melen temin etmek istiyen orta okul mezunu gürbüı ve kuvvetti Türlı: ıenc;.. haflayacakl~n ves ' k~lar. 
terinin bir an evvel kadromuz dolmadan okula müracaat ederek kayıt olun. A - Hiivivet cü:•r1""' veya mnsaddalr cnr .. ti 
maları ve d:ğer prtlan öirenmeleri ehemmiyetle illn olunur. "6493,. R - l':i adet vesik~ Fotoıirafı, 

C - Iv' dun•m mazbata!lı. 
Devlet Limanlan t~Ietme Umum Müdürliiğü11den: D - Okul !!alıadetnamesi veya mus:ıddak 11uret1. 
Keşif bedeli "dokuz bin ıelı:i:ı: yüz iki lira doksan kuruttan,. ibaret Si- E - Askt>rlikten terhis vesikuı veya musaddak sureti 

livri limanında yapılacak rıhtımın inşaatı pazarlıklı talibine ihale edilecek- F - Evvelce çalııtıkları yerlerden aldıklın Bonservisl~rtn ası! ftl'& t11!S' 
tir. Muvakkat teminat "Yedi yüz otuz bef lira yirmi iki kuruştur. ihalesi saddak ııuretleri. 
22/8/940 tarih;ne rastlayan Pertembe cünü aaat 15 de Galata nhtmıındanki 1 İmtihanda muvaffak olanlara Barem Kanunu mucibince Bcret veritcceil 
umum miıdıirliık binasında toplanacak olan aalm alma komiııyonunda yapıla. cibi, Hu .. uıi kanun mucibince Sıhhat Sicortası •e TekaUdiye hıkkr da ••~" 
calctır. Bu işe ait prtname ve tcferruau Fen Müdürliifünde her elin ıö. ı dır. imtihan ıtiinü ayrıca miiracaat edece1derln adrealerine mektupla bildiri' 
riilebilir. "7518,. 1 lecektir. (7508) (4753) 

• 


