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ROMANYA 

Muamması 

Karşısında 

Romanya lle Macaristan ar.ısında 
bı1yük mikyasta arazı terki ı;ure
tile meseleler halledilmiş olmaz. 
Çünkü bugünkü Macar hududu 
ile Trnnsllvanyadaki Macar ekal
lıyct adaları arasında kesif Rumen 
mifusu vardır. Ahali mübadelesi 
mazıyi tasfiye için daha mu
fık bir usul gıbl görilnmcktedır. 

Yazan: Sadri ERTElW 

B iıvük Harp sonrası, büviık 
hacimde bir Romanya vu. 

cude getirdi. Bu Romanva, Sov. 
vetlerdcn Besarabya, Macaristan. 
dan 'l'ransilvanya, Bulgarlardan 
Dobruca alınmak suretile ~eniş. 
letilmişti. Bu suretle hacmi ve 
nüfusu li?enişlemiş olan Roman. 
yada, ekalliyet davas.ı daha ilk 
ıriınden itıbaren ınuhim bir me. 
sele halini almıştı. Macarlar. 
$aksonlar, Türkler, Gagavuz. 
lar, Bulı?arlar, Ruslar. Denebilir 
ki. Rumenlerin nüfusuna yakın 
bir miktar arzetmeı:te başladılar. 

Romanvadaki ekalliyetler me. 
selesinin ı?üclüifü valnız Roman. 
:va devletini tek kültüre mensup 
insanlann teşkil etmemesi değıl, 
ekalliyetlerin kütle halinde bü. 
yük hacimlere sahip olmamaları 
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Temaslar ilerliyor 

Bir Nazır Dedi ki : 

"lngiliz - S. Rusya 

Münasebetlerinde 
Bir İyileşme Vardır .. 
Londra. 21 (A.A.) - Domin. 

vonlar Nazırı Lord Coldecote, 
Lordlar Kamarasında İn,ı?iliz -
Sovvet munasebetlerlnden hah. 
setmiş ve şunları sövlemistir: 

Tatile Karar V erd 
Sülcrü Saracoğlunun Harici Meselelere Dai 

Verdiği izahat Grupca Tasvip Edildi 

idi. 
Romanvanın eski ve veni ara

zisi Avrupanın Şarka giden ve 

"İngiliz - Sovyet münasebatın. 
da husule gelen bir iyıleşme 
Kraliyet hükumetinin dikkat na
zarını celbetmiştir. Sovyet Birli. 
ği iki kıta üzerine uzanmakta ve 
dünyanın müıeaddit mıntakala
rında menfaat sahibi bulunmak. 
tadır. Gene muteaddit noktalar. 
da bu menfaatler, İngiliz menfa
atlerile temasa gelmektedir. En 

İngiliz Harbiye Nazın Eden, bir tayyareciyi tebrik ediyor.. basit teyakkuz her iki memleket 
arasında daha iyi münasebetlerin 

Sarktan ı?elen volları üzerinde
dir. Bu yolların tarihi, bu saha
lar üzerine yayılmış olan insan 
S?ruolarının vavılma sarllannı 
izah eder. Şark steplerinden ıze. 
]erek, Merkezi Avrupaya ve Bal. 
kanlara inen unsurlar. yahut Si. 
mali veya Merkezi Avruoadan 
Cenµbu Şarki Avrupasına vavıL 
mak istıyen camialar, BaL 
kanlar yolile Avrupaya gelen.. 
ler hep bu sahalarda birikinti.. 
ler bırakmıslardır. Romanya ta
rihin bu şartlan bakımından cok 
enteresan bir hüviyet arzeder. 

Basra Yolu ile Mal ;:~~;~1~u~~~~~~:~r;ı~~y~~l~~~ 
ır mılletlerı ıdare eden hüku. 

I metler;n şeklile alakadar değil. 

ihracı için T 1 d 
dir. Ancak pürüzlü olan mesele. 

ren er e J 1eri~ halli ile a.lak:ıda~ olur. Mc~ 
nunıyetbahş hır tıcarı anlaşma ı
çin esasların mevcut olduğunu 

Yeni Romanyada bazi Sak. 
son sitelerine tesadüf edi.. 

lir. Mesela Psermimştad, bunla. 
tın en karakteristik olanların. 
dAn biridir. 

Harpten sonra elde edilen Ru. 
ınen hududu içindeki Sakson si. 
tcleri bulunduklan sahada an. 
cak küçük. küçük adacıklar teş.. 
kil ederler. 13 üncü asırda Bal. 
kanlara, bilhassa Bizansa doi?ru 
akınlar yapmak, ticaret yol. 
İarın. kontrolJeri altında bulun. 
durmak istiyen Töton şövalyele. 
ti. bazı yerlerde yerleşmişlerdir. 

T enzilit Yapı ıyor 
Ticaret Y elu1i, Aydına Gitti 

lzmit, 21 (T:A,N Muhabirinden) - Bas:-a. - B ğdat. yolundan 
yapılacak ithallt ve ihracat için vaki tetkikler iyi neticeler ver
miştir. Suriye ve Irak demiryollannda tenzillt yapılması kabul 
edilmiştir. Devlet Demiryollannda da tenzilat yapı1ınca mahsulle. 
rimizin tonunun elli liradan Basraya kadar nakli mümkün olacaktır. 
Basra limanından haftada üç dört vapurun Amerikaya ve İngilte
reye seferler yaptığı anlaşılmıştır. 

Tkaret Veküi, Aydına gitti 
İzmir, 21 (TAN Muhabirinden) - Ticaret Vekili, bu akşam 

saat 18 de Aydına hareket etmiştir. Vekil, geceyi Karapınarda ge. 
çirecek, yann Aydında müstahsillerle görüşecek, Cuma günü şeh
rimize gelerek ertesi günü Tırhan vapuru ile İstanbula gidecektir. 

Vekil. sabahleyin Fuarda muhtelif pavyonlar.ı gezmiş, İstan. 
bul Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü ile buğday tevzii ve ekmek 

2..1, C!)'J, J'-'O (Sonu, Sa: 2, Sü: 5) 

zannediyoruz. Molotof ile yaptığı 
görüşmelerde Stafford Cripp müş 
kül vazüesini maharet ve mu. 

vaffakiyetle ifa etmiştir. Büyük Yirmi günlük tatil de\7esine giren Millet M.disi toplantı halinde •• 
Britanyanrn sefiri, müzakerele. ·-----·------
rin ticaretimiz için olah ebi§m. --ı An'kara, 21 (A.A.) - C. H. ıaker~nin intikal ettiği bası m 
miyctini müdrik bulunmakta ve Bulgar • Rumen J Partisi Meclis Grupu bugün 21- zulara Milli Müdafaa, Dah 
goı;~elerin Dlr itilifla netict-... 8.940 saat 1-0 da Reis Vekili Sey_ ve Münakalat Vekılleri dıe 
leneceği de ümit edilmektedir.,. han Mebusu Hilmi Uran'ın reıs- k:ıdaı olarak beyanatta bulu 

İngiitereye Verilecek 
Destroyerler 

Vaşington, 21 (A.A.) - Bahriye 
ye mensup yilksek bir memur, kon
gre Churchill'in talebini kabul ettiği 
t"kdlrde, 50 Amerikan destroyerlntn 
bir hafta zarfında İngiltereye hareket 
edebileceğin! bildirmiştir. 

Bu şahsiyet 123 eski destroyerin 
100 den :fazlasının tekrar teslih edil
diğini, geri kalanların ·da yakında 
hiımete konulacağuu ılive ~ylemljjtıı. 

ANLA CMASI l!ğlnde toplandı. muşlardır. Vaktin gecikm1' 
Y Celsenin açılmasını müteakıp, ması hasebi!e Grup ruznames 

Hazırlandı 

Her iki Tarafın 1912 

Kabul Hudutlarmı 

Ettikleri Anlaşılıyor 

kürsüye gelen Hariciye Vekili deki takrirlerin konuşulması 
Sükril Saracoğlu, harici siyase- leriki içtimaa bırakılarak rı 
timiz bakımından bizi alakadar setçe saat 13 te celseye niha 

1 eden son diınn hadiselerini ve verilmiştir. 
~bu had'seler liakkındaki hüku. MİLLET 'l\1ECL1SiNDE 

1 

metimizin noktai nazarını izah Ankara. 21 (TAN) - Bu 
etmiş ve söz alan müteaddit ha- Millet Meclisi bugün toplan 
tiplere oevaplar vermiştir. Hari- ve 11 Eyllile kadar 20 günlük 
ciye Vekilinin beyanatı umumi til kararı vermiştir. Bugiın 
he~·etçe tasvip olunmuştır. Mü. (Sonu, Sa: 2, Sü: 1) 

Macarlara J?elince. tarihi id. 
aialar eskidenberi birbirinin z.ıcL 
dınadır. Fakat Transilvanyayı 
buJriin sadece Macar addetmek 
müşküldür. Milvonlan bulan 
~acar nüfusunu da inkar müm. 
lciin dekildir. Transilvanyadaki 
2ıüfusun yayılışını, Macar Feo. 
ttaı teşkilatının bir bakiyesi ve 
~seri olarak mütaJ.aa etmek daha 
dojmı olur.. 

Soma/iden CHURCHILL'in Alman Hava TROTSKY'Yi 

Ağır Surette 
Y araladllar 

YUNANISTA 

Hududunda 

Yeni Tahşid 

Alınan Kıtaat Son Nutku iyi 
Aden' e Geldi KARŞILANDI 
Habeşistanda Birçok 

Üsler Bombalandı Transilvanvada bazı sehirler 
~ardır ki.mütekasif bir sekilde 
ljacar karakterini taşır. Fakat 
lr.48 senesine kadar sehirlere 
tirmekten menedilen kövlüler, 
amamen Rumendir. Macar asil-

Halif aks, Medeniyetin 
Akibeti Birkaç Bin 

Kahire, 21 (A.A.) - Somali. p·ı El• d d• 
den çekilen İngiliz kıtaatı ağır ı otun ın e, ıyor 

1\adelerinin serfleri daha evvel 
r)n Dokuzuncu asrın ortasında 
~rf karakterini muhafaza eL 
~dctedir. 

Romanyada. Tuna bovuna ve 
crkezi Avrupava do~ru rnuka. 

nakliyeleri ile birlikte tamamile 
ve salimen Adene varmışlardır. 
Somalide bırakılan küçük bir kı
sım malzeme de ıtahliyeden önce 
imha edilmiştir. 

· il bir vürüvüs istikametinin 
'8ret noktaları olan Türklere de 

1 tsadüf edilir. 
i 

Aden halkı, Adene yapılacak 
muhtemel düşm:ı.n hücumunun 
akim kalacağına kanidir. Esasen 
Somali muvaffakıyeti, tam mu. 
kabili olmıyacak derecede ağır 
zayiatla elde edilmiştir. Bu, A
den için büsbütun varit değil gi. 
bidir. 

Besarabva kara toprak mınta. 
• tasının bir devamıdır. Bu saha 
• ~ tarihin her devrinde Kınm 

~erinden e:eçerek Balkanlara 
<ı.vılnıak istivenlere J?eçitlik et. 
istir. 
fskit akın yolları bu sahalar. 
n E?ecmekte idi. Buı?ün bu vol 

~erinde Slavlar ve aGgavuzlar 
IJ!unmaktadır. 

Romanvanın etnol?rafik harL 
sı bovlc tarihi bir şartın neti. 
sidir. 

Nevyork Times gazetesi, So
malinin ziyaı ile İngilterenin 
Orta Doğudaki prestijinin pek 
az müteessir olduğunu, bilhassa 
tebarüz ettirmekte ve bı hava. 
lide halkın hala İngiliz donan. 
mnsının satvetinin tesiri altında 
b..ılunduğunu ilave etmektedir 

Son İngiliz tebliğine göre, 19 
Ağustosta Habeşistan ve İtalyan 
Somalisindeki bütün askeri üs

uaün hakim olan siyaset ler radyo istasyonları, iaşe de-
ve iktısat prensibi ise, bu poları bombardıman edilmiş, bir 

rita ile yüzde yüz tevafuk ha. tayyare üssüne dönmemiştir. 
de defüldir. Hakim siyaset• iTALYAN TEBLİGİ 
"nsibi milli topraklara hakimL Roma, 21 (A.A.) _ Son teb-
esasıdır. İktısadi Prensip ise, liğe göre, Tayyare filomuz Mal. 

ımkün oldui!u kadar Tuna taya hücum ederek yangın ve 
lısadivatının vahdetini temine infilaklar çıkarmıştır. Malta ha. 
''anmaktadır. 
Jlomanva ve Macaris~t~~QU· va üssü bombalanmıştır. Somali-
k Harpten sonriıltffl"lll!Ri~~·ıert11 deki ahali dehalet etmekte ve 
ııfive ederken, fıy. şe yerli ahali silahlarını teslim ey _ 
de nüfusun ar~ v leınektedir. 
ilhrum oluşunda 4ıçe, Hitlerin tebrik telgrafı. 
Herle karşı vap vererek ordu ve kendi 
llomanvanın u~ün . t~na teşekkürlerini beyan et. 

(Sonu ış ır. 

B(•yanatta bulunan lngiliz 
Hariciye Nazırı L. Halifaks 

Londra, 21 (A.A.) - ingiltere 
Hariciye ,Nazırı Lord Haf;faks, 
dün harici sıyasete müteallik bazı 
suallere cevap vermiş ve Ame. 
rikaya kiralanacak üsler hakkın. 
da esas itibarile mutabakat ha. 
sıl olduğunu söylemiş, daha son. 
ra Almanya tarafından ilan olu
nan ablokamn bir kimseyi rahat
sız etmediğini ve bu yüzden za. 
yiatın artmadığını anlatmıştır. 
Lord Halifaks, İngilterenin has. 
ma mukabele edecek hava kuv. 
vetlerine malik olduğunu kaydet. 
tikten sonra fu beyanatta bulun. 
muştur: 

CS&na, Sa: 2, Sil: 6) 

Taarruzları 
Hafi/Jedi 

Yeni Tip Bir Alman 

Tayyaresi Dü§ürüldü 
Londra, 21 (A.A.) - Düşman 

tayyareleri dün İngilterenin ce. 
nubu şarki sahillerine pike taar. 
ruzlarda bulunmuşlar, fakat mü. 
daf'na bataryalarının şiddetli mu. 
kabelesi karşısında mi&spet bir 
netice alamadan dônmüşlerdir. 
Yalnız birkaç ölü vardır ve bazı 
haı:arata da sebebiyet vermişler
dir. 

Diğer taraftan cenubu garbi 
mıntakasında bir şehre yapılan 

1 hava hücumunda şehrin umumi 
parkına bombalar isabet etmış. 
tir. 

Bir Alman tayyaresi İrlanda. 
da FahÜ dağına düşerek par~a
lanmıştır. 
İNG1LİZLERİN HÜCUMU 
f ngiliz tayyare !iloları Fran. 

sacla Saint.Omer hava meydanı
nı bombalamıştır. Burada ve ~i
l'nc~difer istasyonu civarındaki 
evler yıkılmıştır. Birkaç olu var-
dır. 

Yangınlar müşghede edilmiş. 
tir. 

ilk Polonya tayyare filosu, dOn 1n
r.ilız tayyareJerllc birlıkte harbe işti
Tak ederek Junkers 88 tipinde oir 
A!man tayyaresi düııürmeğe muv:ıi
fr.k olmuşlardır. İngl1iz tayyareler•. 
~ahillerde dolaşan ve ilk defa görü
len uç moı<)rlu yeru sistem bir Al
ır.an deniz tayyaresini duşilrmü5}er
dır. Buna refakat eden Durine tlpin
oe diğer bir tayyare daha düşilrl'l
r::.\ştOr. 

D. N. B nln bildirdiğine göre, tn
! .. liz tayyareleri Ruhr havzasına hU
cllm ederek meskenlerin yıkılmasına 
sebebiyet vermişlerdir. Birçok ölO 
vardır. Keza, Bab ve Orta Almanya
)'a lsabeUi hücumlarda bulunulmu~ 

(Sona. Sa: Z, Sü: 7\ 

~enubi Dobrucayı gösterir harita 

Bükreş, 21 <A.A.) - D. N. B. 
bildiriliyor: Crajovada Cenubi 
Dobrucanın terki hakkında Ru. 
menlerle Bulgarlar arasında ce
reyan eden müzakereler hala de. 
vam etmektedir. Her ne kadar 
bir kaç gün evvel Romanyanın 
Dobrucayı terketmcsine rıza gös 
termesi suretile bir prensip an
laşmasına var.ılmışsa da şimdiye 
kadar bir anlaşma imza edilme. 
miştir. Nitekim terke ait teknik 
meseleler hala münakaşa edil
mektedir. 

Reutedn istihbanna göre, an. 
laşma yapılmıştır ve Romanya 
ile Bulgaristan arasında 1912 hu 
dudu kabul olunmuştur. Roman
ya, Durestor ile Calircra ve Bal. 
chik vilayetlerini Bulgaristana 
terketmeyi kabul etmitşir. Anlaş 
ınanın imzası üzerine yeni arazi. 
nin işgali için Bulgar kuvntleri 
hazır durmaktadır. Dobnıca, üç 
saat içinde işgal edilecek ve Bul. 
gar idaresi derhal teşekkül ede
cektir. Yeni hudutların takin et. 
tiği J.912 hattı, Silistrenin şimal 
mıntakasından Tuna boyunca Ka 
radeniz sahilinde bulunan Man. 
jlalia Cenubuna kadar gitmekte
dir. 

Bulgaristan Dobrucada bulu
qan Rumenlerden başka adetleri 

· (Sonu, Sa: .z, Sü: 3) 

Meksiko, 21 (A.A.) - Trotsky, 
btr Fransız Yahudisinin tecavü. 
züne uğramıştır. Frank Johnson 
ismindeki mütearrız, çay içmek 
•J:ıere Trotsky'nin evine gelmiş 
Vf' çekiçle üzerine hücum ederek 
kafa tasını yarmıştır. Omuzun-
da Vo.! bacağında yaralar bulun. 
ması, kendisinin yere yuvarla
nıp yattığı halde dahi taarruzun 
de\'alll etmiş olduğunu göster. 
mektedir. 

Trotsky, vakayı mütcakıp has
taneye kaldırılmıştır. Fakat dok
torlar, hastanın anbean ölmesi 
muhtemel olduğunu sörlemekte. 
rlirler. <Sonu, Sa: 2, Sü: 2) 

Londra, 21 (A.A.) - Av 
kamarasında soruJan bir s 
cevap vererek, Hariciye mus 
şarı Butler şunları söylemıştır: 
''- Buyuk Britanya huk:.ı 

tine gelmiş olan raporlara n 
~an. bu ayın ilk gunleri zarfın 
ltalyanlara karşı Arnavutluk 
mühim bir isyan hadisesi vuk 
gelmıştir. İtanyanlarla Arnavu 
tar arasında muharebeler ce 
yan etmiştir. Her ıki tarafçp 
zayiat olmuştur. Arnavut koyl 
tahrip edilmiştir.,, 

İTALYAN TAHŞİDATI 
Bir ajans telgrafına göre, İta 

(Sonu, Sa; 2 Sü; 7) 

.__._G_u_·· N_ L _E R_ G_ E-1'-.E-=R=K=E-=N"=-=-_; 

Köylü Konuşması 
YAZAN: REFiK HALiD 

Mevsim icabı, kırlarda, kır kahvelerinde, köy çarşıları ve ,.._ 
zinti yerlerinde köylü ile münasebetimiz çoğalmıştır. Yaz.. 

lığa çıkanlar zerzevahnı ve yemişini doğrudan doğruya köylüden 
satın alabiliyor, odun ve kömürü de. yine araya vasıta koymadan 
kapımıza getiren odur. Bu temaslarımda köylii konuşmasının sa. 
deliğine, kuvvet ''e mantığına, hazır cevaplığına havran kalmak
tayım. Hatta, saklıyam1yacağım: Köylü ile konu urken ~oğu defa 
kendimi toplamıya, fikrime çekidüzen vermiye bile çalışıvorum. 
Zira o, dinlemeyi biliyor ve dinlediğini tartmadan kabullenml. 
yor. Söz israfına ve makyajına karşı dik bir bakışı, bo söze tnk 
sözle bir cevap verişi var ki ekseriya mat edildiğimi anlıyor, kt. 
zardığımı duyuyorum. 

· Halbuki şehirlill'rin aralannda konusması bövle hir kontTol. 
den geçmemektedir. Zira bh: karşımızdakinden zi~·ade kendim17.f 
dinler. kendi sözlerimizi kafamızın aynası önüne nturtull valnız 
bunlan süsler. bunlaM se~·rederiz. Konu!lmak 'ehirllvf' ~fls. köv. 
lüye iştir ve kövlil söz hususunda da tutumludur. "K0 limt". •e. 
ancak ihtiyaet oJduğu uman, balta, orak, sapan imis ~ihi ~1 11••'P 

(Luden Savfav1 ('n, ;,.,.,, .. , 



ı·.LS,J.~ K LAL: u'G R U_·~.~~:t~ 
' . . ... 

YAZAN: iSMAiL HAKKI BAŞAK 
-41-

u ~i de, mumkün mertebe snfat
me in! i tcdiler. 

ocugun gldı nden .sonra geçen bir 
bana tam bir asır kadar uzun 

ı: Kendi kendıme: "Acaba ne 
caklar? Ya inanırlar ve vnziyeU 

~ ır mczlerse'.. kabilinden bir yı
uale cevap bulmıya çalışıyor, 

"ehımden kurtulmadan. bir yeni
kapılıyordum. Nihayet, ihtimal 
ceye uğramak korlq.ısıle kosa 
gid D, k~a koşa geldiği kan 

ıcinde bulunmasından anİasılan 
llı Tilrk cocuğu. getird ği cevabı 

hmet Beye verdi. Mehmet Bey de, 
tubu kapıp benım yanıma kosa-

. ' 
- , Çabuk._ Dedi, oku sunu ba-
m." 

n. elime Verilen mektuba, on
çok daha b!lyuk bir sabırsızlıkla 
gezdircLm. Mektubun altında 

mır Ahmet,. imzası vardı. Ve ba
r h:it nefes aldıracak kadar mü~ 
J> r sekilde yazılmıstı. Bütün 

ar &öılerıni, ağıı.ımın içine 
r;:ısler ve kulak kesilmislerdi. Ben 

11.Ynen su kelimeler yazılı bu
l, ~I mektubu, 6irndl hatırlamadı

r Sürü llAvcler yaparak oku
- Muslüman kardesler... Vıı:tlyet 
v~ ~n etliğiniz gibi değildir. 

n s cfu.ediğintz gibi, eğer baska bir 
sa d" ız YOkaa, rica ederiz, yerle

ze unfinüz ve yok eğer maksat 
an fse, düsnıan şurada, bumuzu,; ~inde, İzmitte, İstanbulda

i taa ilkte hııreket edelim, ya
ızd • düı:ı de dediğimiz gibi, civa
~ Türk köylerine ve köylllle

Ç ~ H tnıenlz &artile, köylerinize 
eDinize selllmlar ... ) , 

~ elttuıı. dinliyenler Qzcrlnde iyi 

b1r tesir bırakmıstı. Abaza 
h!~et, iki dcta daha okutup, dln
.'f116& lnektubu alıp, cebine koyduk
.,..n sonra bana· 
"- Siındl, d·~. buradan y{lrllye. 
rüye Selınanlıya gideceğiz. Eğer 
lda, katmıya kalkısırsan. kul'IUnU 
ece!inden emin ol!" 

1 Beni Önllne katan bu kafile, Sel
nlıya dotru ilerlerken Abaza de

l ~ havan habr~ sil~• atı
r .... w. Selmanlıya vardığımız za
n. hakCımet binası önünde durduk: 
da, bana yine diz cöktürdüler. 

!zdım biraz sonra, Anzavurla birlik
• ilesinde bulunan süvariler de gel
er. Bizimle gelenlerden bir kısmı, 
arak Anzavurun atının basını tut-

1 lar, Sonra da, atından inen haydu
un ellerine sarıldılar. Anzavur, el
.:nı öpcn bu haydutlara: 

r - Gazanız mübarek olsun!,, dl
rdu. 

Mübartt olması temennı olunan 
za, hangi gauı idi? Bu y{lz].ercc m0-
4h nisanın, benim gibi bir tek in-

~ ru Yakalayıp oraya götürmesi mi? 
Şuphcsiz, bunun gülünçlüğünü, bu
n hamakat ve cehaletlerine rağ
('ll, kendileri de mükrlktiler. Fakat 
kurnaz haydutların maksatları, ma
m halka nümay~ yapmaktan iba
tti. Meydnn, halkla doluydu. Halkın 

nde de nahiyenin müdürü dur
ktaydı. Anzavur onu 2örünce. ya

n1dakılere sordu: 
' - Bu da klm?n 
Adamlarının, onu kendisine tanıtan larile, hain Anzavurun yerinden 
laması bır oldu. SüraUe nahiye 

m dürune sokuldu ve elindeki kalın 
ın kamcıyı, zavallı delikanlının 
ek Yüzünde birkaç defa ~klattı. 

o~ra: 

Ji '- Köpek.,. Gavurlara yardım e
rsin ha? Seni, ve senin gibileri, 
;lümanların gözleri önünde diri 

1 Yakacağız!., diye bağırdı. 
onra, gerı döndu. Bana baktı. Yü

nu ilk defa görmüş gibi sordu: 
' - Ya bu hergele kim? 

Cevap verdiler: 
••- Efendim, gAvur TOrklerln ku

mandanları .. Bugün teslim oldu!,. 

Bom! bildiği halde, kim olduğu-
mu sorması, ve kendisine bu 

cevabın verllınesl, scfillıne bir plan
dı ve nllmayis vesilesi hazırlamak ni
yetlle, evvelden çizilmişti. Nitekim, 
Anzavur, benim gavur Türklerin ku
mandanı (!) olduğumu öğrenince (!), 
Uzerime yürüdu: 
"- Namussuzlar! .. ,, diye bağırdı. 

Sonra, hakikaten gazaba gelmiş gıbi, 
ııd ~mlanna dönerek: 
"- Çabuk.. Dedi, getirin atımı .• 

Gidip topunu gebertccegim gavurla
rın!,, 

O azman, gayri ihtiyari, acı acı gQ
\ürısedim ve kendi kendıme: 
"- Ah... Dedım, ne olur? Yanılsa 

da, bir yürüse?,, 
Getirilen atına, çevik göruruneğe 

uğrasarak bindi. Fakat ilerlemesine 
vakit kalmadı. Çunkü o sırada, üç 
kiri, koşa kosa yanına gelmişlerdi. 
Onlardan birısi jandarma 'Mehmet, 
diğeri H~ydar, üçüncüsü de Çakır
dı (1). İçlerinden binsi, Anzavura 
bir §eyler söyledi. Anz.nvur, bittabi 
anlamadığım bu sözleri dinleyince, 
ka:lannı çatarak biraz dusünd!i, ve 
atından indi: GQya kendisine, yola 
çıkmasından çok daha mühim bir ha
ber geUrilmlşU. Bu da, Türklerin ü
zerine hiçbir zaman yürüyemlyeeek 
olc;n ürkek Anzavurun yüreksizliğini 
gizlemek maksadile hazırlanmış basit 
bir hile idi. Nitekim o atından iner
ke:ı, birçok kimseler, bıyık altından 

gülüyorlardı. 
Anzavur atından inip nahiye mü

dürlüğü binasına doğru yürürken, a
damlarına beni göstererek: 
"- Gu gtıvuru yanıma getirini,, 

dedL 
(Devamı Var) 

(1) Çakır, Enver Pasa merhumun 
perde çavuslnrındandı. 
~ .. .---...:::--;:=.=;;;:;:::================== 

Mekteplerde Çifte 
Tedrisat Usulü 

:Ankara, 21 (TAN) - Bu yıl mek
teplerde çifte tedrisat usulünün kal
dınlacafı. doğru değildir. Bu usul, 
bina buhranından dolayı tatbik edil-
mektedir. • 

Köy Enstitüleri 
Ankara, 21 (A.A.) - Malatyada 

Akçadağ ve Trabzonda Beşi köyün
de yaptırılacak köy cnstitlllcrl bina
ları için açılan müsabaka hakkında 
jür1 heyeti kararını vermiştir. Bu ka
rara göre, mimar Ahsen Yapaner'in 
proJclcrl blrinciliğl kazanmıştır. 

Zarada Zelzele 
Zara 21 (A.A.) - Bu sahah 

saat üçte on saniye devam eden 
oldukça şiddetli bir ve saat üçü 
otuzda sekiz saniye devam eden 
orta şiddette iki zelzele olmuş.. 
tur. Hasar yoktur. 

R ·A ·-'·D ~·:·y1.:.;of 
• t - - ) • ~ "" ~.. '; 

BUG'ÜNKt} PROGRAM 

7.30 Procram 
f.SS Ml1%1k 
S.00 Habtrler 
S.10 Yemek liıtut 

1.30 Muzilı (PL) 

• ı:z.so 1'roıram 

12.SS Şarkılar 
ı2.SO Haberler 
13.05 Sa:ı 

• ı 8.00 l'roıram 

ı&.05 MQzllı (PL) 
18.4.> Caz 
19. ı O Şarkılar 
19.45 Haberler 
20.00 Şarkılar 
2C.SO Konuıma 
:ıo.45 Dilelılcr 

:zı.ıo Radyo ıaıetcd 

21,45 MQzik 
U.30 Haberler 
22.45 aCzbaııd 
:U.25 Kapanı! 

'e "elimle,, yi, bir nevi fikir nakli vıısıtası olarak, e cği imiş gibi, 
hep liizumunda, ciddi şekilde işe koı:ar. Bizim ~ibi Heybeliadadıı 
1ur y~pmak ic;in değil! 

Öyle zannediyorum ki köylünün şehirliyi benimsememesi, 
hafif, havai. telakki etmesi giyim, ku~am ayrılığından ziyade bu, 
konu mn hususımaaki emniyet vermiyen gayrılıktndır ve köylü 
hepimizin b1Jdiği o pratik hazır cevaplık ııekasını da daima söy. 
leneni iyi dinleyip cevabını her zaman kısa vermesine borçludur. 
Köylü ile konuşurken onunla alay ettiğini sanan ge\'ezc şehirli 
tam bir ahmak nlimune idir. 

Şark tarihinde ad bırakan N evşircvan, pek beğendiği bir şc. 
le «Aferin! Bravo!» manasına nZih! 11 dermiş ve kesedarı da ki
me kar ı bu tabiri kullandıysa ona hemen on bin akçe ihsan ve
rirmiş. Bir giin, kırda gezerken, fidan diken bir yaşlı köyliiye sor-
ınuc:: •. • 

- Baba, sen bu fidanların yemişini yiyebilecek misin ki dL 
kiyorsun? 

- Biz, bizden ev\'clkilerin diktiğini yedik, bizden sonrakiler 
de bunları yer. 

-Zih! 
Paralar sayılmış, köylü bu sefer: " :_ Bakınız, Padişnhım, 

demi , ağaçlarım şimdiden mahsul verdi bile! 11 Yine bir crZih! » 
' 'e ,)İne bir akçe sesi... Köylii durnıiımış: 11 - Hem, demiş, her 

ağaç senede bir mahsul verirken ayağınızın uğuru ile benimkiler 
cift \erdi!ıı Bir «Zih!n ''e bir nara sakırdısı daha. Fakat kesednr 
akıllı imis, belki eski bir köylÜ ... Ş~hın koluna girmiş, uzağa sti. 
riıklcmi ve demiş ki: 

- Haydı Velinimet, buradan gidelim, zeknsiylc bu köylü ha
zinenizi ifüısn uğratacak! 

Parti Grupunda 
(Başı 1 incide) 

'"imada birçok kanun luyihalan 
ru~ulnluş ve kabul edilmiştir. 

A keri ceza ve askeri muhakeme 
u ulü kanunlarında bazı mad
d,,.lerin değiştirilmesi hakkında. 
kı kanun layihaları da miistace
livet kararı ile mtizakcrc ve tas
' ıp olunmuştur. Milli Müdafaa 
Vekaletince tesis edilecek tay 
d oosuna mütedavil sermaye ve
rılmesi, vakıf memba sulan ile 
orman ve zeytinliklerin işlctil. 
nıesi hakkındaki kanun liıvihala. 
rı da kabul cdilmistir. 

Troçki Yaralandı 
(Başı 1 incide) 

Johnson, taarruzunu yaptık. 
tan sonra Trotsky'nin muhafız
hırı tarafından bayılıncıya ka. 
dar dövülmüştür. Şimdi polis 
komiserliğinde bulunmaktadır. 
Zabıta, Trotsky'nin ikametga
hında tahkikata başlamış ve bu. 
raya girilmesi menedilmiştir. 

Trotsky, bundan iki ay evvel 
de evinde val?mur S?ibi vai?an 
mitralyöz ateşine tutulmuş ve 
fakat 'yaralanmadan kurtulmuş. 
tr. O zamandanberi çok endişeli 
gorünmekte idi. 

1 !GON°0°N°-ME5°ELESİ~ 
i ........... - ..... -_. ................ _.._..i 
içtimai imar 

Yazarı: Naci Sadullah 

ı htimnl, neşenin hiç değilse 
adanı duymak ümidile, 

"Şen,, sıfatını soyndı olnrnk se
çen Erzincanlı Fidan kadın, vak. 
tile, dört çocuğuna, \'c iiç toru
nuna bakabilmek için. hamallık 
eden kocasile, Erz.incanlı kardc. 
~inden yardım görürmüş. 

Fakat şimdi Fidan Şen'in Er
zincandaki kardeşi zelzelede öl. 
miiş bulunmaktadır. Hastalanan 
hamal kocası isinden cıkarılmıs
tır. Kulubesi de, zabıta tarafın_ 
dan yıkılmak üzeredir: Çiinkü, 
kulubenin efil manzarasını, İ
cindc bulunduiru dekorun estetik 
zarafetini ihlôl etmektedir. 

Hiç şüphe yok ki validen, ku_ 
lubesinin yıkilmamasını isHyen 
Fidan kadının istidası, biz.i, hu 
şt>hrin giiıel çehresindeki çirkin 
piiı·üzleri temizlemekten vaz ge
çirecek değildir. Fakat biz, "İç. 
timai İmar,, at da, "Prost,, un 
pHi.nına kar!':ı gösterdiğimiz çok 
isııbetli aliıkn nisbctinde ehem. 
ıniyet vermediğimiz miiddetçe. 
bu ~ehre ''urulacak yapıcı kaz. 
mnlar, çirkir. kulubelerlc birlik
te. böyle mnswn yuvaları da yı. 
kabilir ve mesela Fidan kadın 
gibi, hasta kocaları, çıplak ço
cuklarile sokakta kalan vatan. 
daşların acıklı manzarası, bu 
şehrin estetik güzelliğini, bir vi
rane kulubesinin çirkin duru. 
mnndan dnha nz bozmaz. istan.. 
bulu in ar için kulube yıkqp be
lediyenin hakkını teslim eder. 
kcn, bu yüzden Fidan kadının a
kıbetine .uğrıyanların haklarını 
da unutmıyahm! 

L. Hali/aks 
Bir Mesaj 
Gönderdi 

Fuarm Ac;ılması 

Dolayı sif e Tebriklerini 

B. Uz'a Bildirdi 
İzmir, 26 (TAN Muhabirinden) 

fnglltere Hariciye Nazırı Lord Hali
tn"f, İngilterenln İzmir "Konsolosu va
sıtasile Belediye ve Fuar komitesi re
isi doktor Behçet Uza bir mesaj gön
dermiş ve dünyanın içinde bulunduğu 
bu :mü kul zamanda İ:tmir Enternas
yonal Fuarının açılmasından dolnyı 
tebıiklerinl sunmuş, kendisinin ve 
İngiliz milletinin sempatilerini izhar 
eylemiştir. 

Fuar komitesi reisi, telgarfia vcr
dii;i cevapta, İzmirlilerin tcsekklırle
rinl bildirmiştir. 
İzmir Fuarının açılması münase

betile İngiltere MUsteınleklit Nazın 
Lord Lloyd ve Hindistan Nazın A
mery de Londrn radyosunda türkçe 
olarak birer hitabede bulunmuşlar 
ve muvaffakıyet temenni etmişlerdir. 
İzmirlilerin teşekkiırlerf her iki Na
zıra telgrafla bildirilmiştir. İngiliz 
Nazırlarının gösterdikleri bu alAka, 
muhitte büyük bir memnuniyet uyan
dırmıştır. Bugün Fuarda İngiliz Ti
caret Ataşesi şerefine bir ziyafet ve
rilmiştir. 

EylOl içinde Iran Büyük Elçisinin 
de Fuarı "ziyaret edeceği öğrenilmiş
tir. Fuarın açılmasında hazır bulu-

Bulgar • Rumen 
Anlaşması 

(Başı 1 incide) 
50 binl bulan Bulgaristanın 
sair mnhalİerindeki Rumenleri 
de Romanyaya gönderecektir. 
Nakledilecek Rumelerin adedi 
100 bin kadardır. 
ROMANYA. MACARİSTAN' 
Bükrcş, 21 (A.A.) - Maearlstıın -

Rcmanya müzakerelerine tamamile 
inkıtaa uğramış nazarlle bakılmakta
dır. Fakat murahhas heyetler henüz 
hareket etmemislcrdir. Romanya hil
kfınıetinin resmi nAşiri efkfın olan 
Romania gazetesi, Mncar metşllbatı
ıu "mütlıi§., , "akla sığmaz,, ve gü
lunç olarak tavsif ediyor. Ayni gaze
te şunları ilfıve etmektedir: 

"Adlltıne ve kail bır IUli'ıf, ancak 
bir ahali mübadelesi esası üzerine ve 
miktarı 1.350.o'OO e baliğ olan ve bu
gün Romanyadn bulunan Macarları 
ıstiap edebılecek hudut boyunca bir 
arazicin terki suretile mumkün ola
bilır.,. 

İHTİLAF NOKTALARI 
Tumu Severin'dckl murahhas he

yetler arasında bir anlaşma imkfıru 
bulunmadığı için mihver devletleri
nin hakemliğine müracaat suretno 
i!ıtılllfın h Hine tevessiıl edılecegi 
Bükreştc zannolunmaktadır. 

Rumenler tarafından verilen ma
ırvnata gore, Macarların istediği sn
hadn nütus miktan 1930 da 3.900.000 
ve bUı .nüfusun 2.200.000 i Rumen, 
l.20Ô.OOO kadarı da Mnenrdır. Buna 
mukabil Macaristanın Macar nüfusu
nun iki buçuk milyon olduğunu bil
dirmektedir. 

Macaristan, Rumenleri küçük mik
yasta muhaceretten menetmek niye
tinde değildir. Buna mukabil Ro
manya, Szekcli'ye ait olanlar da da
hli olduğu halde Trnnsılvanya içinde
ki bütün Macarları bugünkü Bab hu
dudu boyunca ktıln bölgelere naklet
mek ve bu bölge! n ayni miktnr-

TAN 

Piyasada: 

Tiftik Kahve 
Tevziatı Tahkikatı 

ve 

Tamamlandı 
Tiftik tevzlntının yolsuz yapıldığı, 

mQzakere yapan heyete dahil bir tl
cidn spekUIAsyon yaptığı hakkındnki 
neşriyat üzerine, Mıntaka Ticaret 
mudürü Avni Sekman izahat vermiş
tir. Bu izahata göre, bu hususta icap 
eden tahkikat yapılmı§tır. Müsteııar 
Halit Nazminin bu mevzu Ue all'ıka

dnr olduğu hakkındaki haber doğru 
değildir. 

Kahve tevziatı meselesine gelince; 
tevzi edilen kahveler bir firmanın 
do~udan doğruya getirdiği ve kendi 
tevzi ettiği kahvelerdir. Birlik bu
nunln aUıkadar değildir. 

Ticaret müdürü Avni, odun ve kö
mür ihtiklirı hııkkındaki neşriyatla 
da alakadar olduğunu, bu meselenin, 
bugün toplanacak olan fiyatları mu
rnkabe komisyonunda tetkik edilece
ğini de söylemiştir. 

Komisyonda naftalin ihtlkfın da 
tetkik edilecektir. Çünkil son günler
de bir kilo naftalini 100 kuruşa sa
tanlar bile vardır. * İHRACAT BİRLiKLERİ - 1t
haUlt ve ihracat birliklerinde bir top
lantı yapılmış, birlik kadrolan görü
!iÜlmUştur. Zahire ttıcirleri arasında 
ihracat işlerini tanzim için kurulmuş 
olan komite, ihracat birliğine tahav
viil edecek, birlik reisliğini Toprak 
Mahsulleri Ofisi müdürü Nuri Orak 
y:ıpacaktır. Ayrıca ktığıt ve züccaci
ye eşyaları için de bir birlik: kuru
lacaktır. 

Ayda 6 Lira Veren 
Vatandaş Bir 

Ev Sahibi Olabilecek 
Kazancı az vatandaşların ev 

sahibi olabilmeleri için hazırlan. 
makta olan kanun projesi büyük 
bir alilka ile karşılanmıştır. Be. 
lediyemiz de bu hususta tetkik
ler yapmaya başlamıştır. 

Dün de "Halk Yapı kooperatü 
şirketi,, müessislerinden yüksek 
mimar Seyfi Valiyi ziyaret etmiş, 
bu husustaki tasavvurlarım ve 
düşüncelerini anlatmıştır. Mimar 
Seyfi, bir salon, 3 oda, banyo ve 
apteshane, birer mutfak ve kö. 
mürlükten ibaret olmak üzere 
tek katlı ve bahçeli muntazam, 
modern ve kargir (beton) bir 
evin arsasile birlikte 1500 liraya 
mal edilebileceğini anlatmıştır. 

Mimar Sevfinin bize verdiE!:i 
malCımata göre hiç parası olmr. 
van bir vatandaş 15 sene müd
detle ayda 6 lira 15 kurus ver. 

Müteferrik : 

Yeni Siirt Valisi 
Vazifesine Gidiyor 

mek suretile bövlc bir evin sa
hibi olabilecektir. 

Devletin hazırlamakta oldueu 
kanun bunu daha zivade ko\av
lastıracak, inşa bedelinin vüzdc 
altmışını borc olarak devletin 
.ızösterecei!i bir banka tedive e
decel?ine .eöre de, her han2i bir 
vatr.ndas derhal bir ev sahibi o
labilmek imkanını bulacaktır. 

Bu tip evlerden birisi Gözte
pede evvelce yapılmış bulun
maktadır. Evin bahcesi olması, 
sehrin 2üzellil?i. ev halkının sıh
hati bakımından da favdalı ı?Ö
rülmektedir. * KÖYLERDE LİNYiT YAKILA
CAK - Ankarııda tas kömUrlerin 
istihlfıkinl azaltmak için devlet yeni 
kararlar alacaktır. Köylerde linyit 
kömürü kullanılacak, köy evlerinde 
demir ve balçıklı köşe ocakları mey
da"la getirilecek, sobalar linyit yaka
cak hale getirilecektir. 

Poliste: 

Mevludün Katili. 
Cinayeti Anlatıyor 

S!irt Val~li.fine tayin. edilen ts~anbu~ Merdivcnköyünde bulunan kesik 

Z2. 8. !140 

Belediyede : 

Mısırçarşısının Yeni 

PICinları Hazırlandı 
Mısırı;arsısının modem ve umumi 

bir hal şekline sokulması icin, hazır
lanan plfın dün Vali ve Belediye reı
si LO.tfi Kırdar tarafından gözden ı:e
çirilmi:ı ve İktısnt MüdurlUğüne gön
derılerek, pH\n üzerinde tadilAt i5lnın 
gbri.lşillmesi b!ldlrllmlştr. Mısırçar
~:ısı; manavlar, sebzeciler, balıkçıla r, 
tavukçular, kasaplar, bakkallar ve 
attarlardan mürekl:ep yedi biıyuk 
kısma ayrılacaktır. 

Yapılacak soguk hava depolarının 

yerleri tesbit edilmlşUr. Mevcut 507 
diıkklının 29 u bnkkal, 14 U sebze, 
8 i attar, 12 si kasap, 8 i tavuk, 16 sı 
da manavlar ıçin ayrılmıştır. 

Çarsıdn istimli'ık işlerine devam c
dilınektedır. * CEZALANDIRILAN YER-
LER - Son 13 gun içinde belediye 
mufettişlcri, Suadiye ve Yöriıknli 
plfij ve gazinoları ile Ankara, Viya
na, Kont.ınıınt.al, İspltındit, Lükscm
burg otcllerinı ve biıyUk Çankaya ve 
Sümer Palns otel ve lokantnlarmı, 
Novoini bırnhanesini, Büyükderedc 
Ankara bahçesi ile Boğaziçi ve Sa
lacak ~azinosunu, Kısıklı meydan 
ve Çubuklu gaz.inolarını cezalan
dırmışlardtr. 

Belediye, iki defa ceza gören gar
sonlıırın meslekten ve cemiyetten çı• 
karılmalarını kararlastırmıştır. 

*EYÜP YOLLARI - Eyüp kaza
sının tamire muhtaç yolları peydCI""" 
pey ihale edllmeğc ba:ılanmıştır. 

AÇIK TEŞEKKÜR 
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* İSVEC Sefaret Müsteşarı, Tica
ret l\Iıntaka müdürlüğünü ziyaret e
derek, İsveçtcn gelecek malların hnn
gl mallarla mübadele edileceğini gB
rüşmüştür. 

Val.ı ~uavını Haluk .~ihat Pe~~ı yenı ba§ın katili olarak Kastamonudan 
v:az~fesıne başlamak uzere buc.un şeh. getirilen Mustafa ve Şükrü, dün ci
rı'?1zden ayrılacaktn:. ~~lClk Nıhat ~c-ı nayet yerine götilrülmüşlerdir. Mus
p~ı İsta~bu~d~ kendıaın~ .çok ıev~ı~- tafa, Mevlüdu nerede öldllrdüğünU, 
~ı,, ':~ıf~sı'!ın ~~ıkı bır ıda~e ~mır~- kesik baŞl ve gövdesini nereye göm
dır. Sıırtlılerı boyle çok sevılmıı bır dü!fünü göstermlıı MevlOdun cebin
idare amirine kavuştuktan için tebrik de ... ancak 36 lira bulduklarını da iUi
ede.r, Haluk Nihat Pepciye ?'en~ vazi. ve etmiııtir. Şükrünün bu· ilite kaba
fesınd~ de muvaf~ak~etler dılerız. Ha_ hııtl olmadığı, yalnız hlidiseyi bildiği 
lQk Nıhadın vazıfesıne Beyoğlu Kay_ halde polise haber vermediği anla
mako.mı Ahmet, Beyoflun~ . Bakırkö.y Gtlmaktadır. 

Zevcim mllıcvcfla doktor Karabet Bcdros
yanın hastalıfı mOd8etiııcc pek kQPmctti ınll• 
zahent ve tedavilerini esirıcmcyca ve 5011 

derece lhtiınamla hutalıfın SC3'rlnl talcip vcı 

tedavide bulunan kıymetli doktorlarımı:dall 

profcstir doktor Beh~et Sabit ErdOmaıı. ZeY" 
nep Klmll hutenesi 1ertabibi operatllr doktoı: 

ra 

* İZMİRDE üzüm ve incir piyasa
sı EylQlün ilk haftası açılacaktır. 

l\faarif te : 

Eyüp, Uıklldar Belediye 1trtablbl doktor Ek< 
rem. doktor Balıkçıyan, doktor Kcleıyan ..,ı:ı 

doktor Onnik Kapriclyana minnet •• ıOtı:ran• 
larımı arza muhterem cazctcnlzin dclilcC 
buyurmalamıı rica ederim. 

Alini Bayan Verjin Bedroıyan 

de 
hn 
da 

Bazı Eski Medreseler 
ektep Yapılacak 

Kaymakam~ Gaf?r, .Bakır.koyüne Bahır * OTOMOBİL KAZALARI - Dün 
Öztrak tayın edılmışlerdır. lit>hrin Fatih, Büyükdere, Haydarpaşa 

Açık Teşekkür 
Kızımız Sevim ile o~lumuz Yüksek 

1\Umar Sadık Bilginin evlenmesi mü .. 
nasebetile bu rnslmeye gerek yüksele 
hm:urlarile, ııere! veren ve gerekse 
mektup ve tclgrafia sevinçlcrimiıe 
i&tirak ettiklerini bildiren zevata ay
n ayrı teşekküre vakUmiz müsait ol
madığından, bu hususa muhtcrertı 
('l'AN) ın dell'ıletini rica ederim. 

gc 
lcr 
be 
ını 

lar 

Şile, Kartal, Beykoz kazalan köyle
rinde köylü tarafından geçen yıl inşa. 
atma başlanılan ıs yeni ilkokul bina
sı, Cumhuriyet Bayramında merasim.. 
le açılacaktır. 

Şehirde mevcut eski medrese bina_ 
larmdan elverişli olanlann tamir etti • 
rilerek, okul haline getirilmesi karar
laştırılmış, ve Maarif Müdürlüiünce 
bu hususta tetkiklere başlanmııtır. 

* TEMAŞA GECESİ - Fatih ve Eyüp taraflarında 4 otomobil ka
Halkevi Temsil Kolu Subcsi tarihi zası olmus, Orhan, llasan, Re§it ve 
Türk temaşası ic;in bir hafta tertip et- Bı.hrl ismindeki liahıslar muhtelif 
miştir. Halkevinin Saraçhanebaşmdaki yerlerinden yaralanmıı:;lardır. 
merkezinin bahçesinde tertip edilen bu * BİR CESET BULUNDU - Dün 
hafta 25 Ağustos Pazar günü başla. Büyükderc sahillerinde denizde bir 
maktadır. Her gece sırasiyle bir mev. er.Kek cesedi bulunmu§tur. Yapılan 
zua tahsis edilmi5tir, İlk gece meddah, tahkikat sonunda cesedin Büyükdere
ikinci gece Karagöz, üc;üncü gece kuk_ de kibrit fabrikası işçilerinden 20 ya
la, dördüncü gecede orta oyunu gös. şmöa Zekiye alt olduğu anlaşılmış
terilecektir. tır. Zekinin ne sureUe denize düştü

Haımet OUlge Vasfiye Bilgin 

ÖLÜM 
Bu tarihi Türk tema3ası için bugün 

Vsküdarda yeniden inşa edilen 4 ün_ yaşamakta olan ve üstat sayılan en es. 
cü ortaokul müdür vekillifine Kadı- ki aşinalar bulunmuştur. Karagözü Se. 
köy ikinci ortaokul müdürü Ahmet ta. fer Mehmet, meddahı, meddah İsmet 
yin edilmi:itir. 1 Zade Kadri Kantarcı göate{ecek, kuk. * öORETMEN KADROLARI - layı Hayri oynatacak, orta oyununda 
İlkokul öiretmenleri ilı;inc:i kadrosu.. çıkış sırasiyle A.i.ım Baba, Dumbul_ 
nun hazırlıklarına ba:ilanm~tır. Bu ı •u İsmail, Necip, Ressam Muazzez, Ke_ 
kadroda birinci kadro ile İstanbul mal Baba, Kantarcı Kndri, Sefer Meh;. 
emrine verilen öğretmenlerle vilayet met, Zenne Cevdet, K~k Asım, Si_ 
dahilinde yapılacak nakiller tamamla_ ret, Hayri ve Kemal A§kı oynıyacak
nacaktır. Bu yıl ders yılı başına ka- lardır, 
dar nakil ve tayinler tamamen ikmal e-
dilecek, tedrisat baıladıktan sonra, Adliyede : 
fevkalade mazeretler müstesna, hiç 
bir suretle nakil yapılmıyacaktır. 

* TİCARET OKULUNDA - Ma. 
arif V ekfi.leti, Orta Ticaret Okulları. 
nm ilk üç smıfında okutulacak Büro 
Komcrsiyal kitnbı ic;in bir şartname 
hazırlamıştır. Kitapların orta derece. 
de talebenin anlıyabileceğ( bir ifade ve 
Vekaletçe kabul edilmi& ve Bankacılık 
ve ticaret ileminde de kullanılmakta 
olan terimlerle yazılması ali.kadarla_ 
ra bildirilmiıtir, 

n:ın Yugoslavya Büyük Elçisi, bugün 
İstanbula hareket etmlşUr. Vapurda 
Vnll ve Belediye reisi tarafından u
ğurlanmıştır. 

Fuar, çok kalabalıktır. 

KISA HABERLER 
JAPONYADA: 

Tokyo - Holanda ffindistanı ve· 
Hlndlçlnl de dahil olarak Panasyatlk 
bir iktısndi politika takibi etrafında
ki proje kabul edilmlşUr. 

e Şnnghay - Şanghaydaki İngiliz 
kıtaatının geri alınma ameliyesine 
bugün bafiJ#nacaktır. 
FRANSADA: 

e Vlchy - Doğu - ŞJmal cep?ıesi 
ordularının eski baskumandanı Ge
neral Gcorge Genel Kurmayın ikinci 
sınıf ihtiyatına alınmıştır. 
POLONYADA: 

e Londra - Almanya tarafından 
i!:gal edilmiş olan Polonyanın umuml 
valisi Frank, bütün Leh kültür eeml
yetlerlnin feshini cmretmştir. 
İSVİÇREDE: • 

O Bern - İngiltere hUkGm~., &~
viçre havalarmm İn&"iliz tayyareleri 
tarafından ihlil edilmiş olmasından 
dolayı derin teessürünü lsvlçrenin 
Londradalri sefaretine bildirmi5, hl
disenin tekerriır etmemesi için tedbir_ 
ler alındığı hakkında teminat vermi;ı
tir. 
ALlUANYADA: .. 

e Berlln - Mütareke hükilmleri 
mucibince Alman harp esirleri Fran
saı1an dönmüştür. 

da Rumen! Macarlnr tarafından tah
liye edilecek bölgelere almak arzu
:mndadır. 

Bu sureUc Romımya~ın Transil
vanya tepeleri önllr dt: Batıya dogru 
y:ıyılmakta olan ovayı yani Arad, .Bl
bor, Salaj ve Sathmar bölgeleri.1in 
rn büyuk kısmını teı kı:tmesi icap e!
mektedir. Fakat Roır.ar·yanın bu nu
susta müsbet tckllfit>ı-de bulunmadığı 
:ınlaşılmakta, zlra terkedilecek t·lP
rak üzerinde mutabık kalmadan i>n
ce nUfus mübadelesi i5lnin halli icap 
ı--deceği 1ikrinde bulunmaktadır. 

Tevkif Edildi 
Aksaraylı Arap Ahmet, Aksarayda 

berber Mustafanın diikkinmda tıraı 
olmakta olan Aliyi kaldırıp kendisi tı. 
raı olmak istemiş, bu yüzden çıkan 
kavgada Aliyi alır surette yaralamış
tır. Ahmet, diin sulh mahkemesi kara. 
riyle tevkif edilmiştir. 

* MAHKOM OLDU - Sabıkalı 
Mehmet dün Galata hamalhrından 

Neşetin elindeki eti çalıp kaçarken 
yakalanmıııtır. Suçlu birinci Sulh Ce. 
za Mahkemesinde 3 ay 15 gün hapse 
mahkum olmu§ ve derhal tevkif olun. 
muıtur. 

ROMANYA 
Muamması 

(Ba~ı 1 incide) 
hududu ile Transilvanvadaki 
Macar ekalliyet adaları arasında 
kesif Rumen nüfusu vardır. Mil
letler esasına JZÖre, yeni blr 
hudut tayini mevzu bahsoldu2u 
zaman derhal Jliiclük kendini 
ı?Östermektedir. 

Romanva ile Macaristan ara
sında büyük mikyasta arazi 
terki suretile, meseleler hal
ledilnliş olmaz. Ahali mübadele
st maziyi tasfiye için daha mu-
vafık bir usul ı?ibi ı?ÖrUnmekte
di:, 

Basra Yolu için 
Tenzilat Y aplldı 

(Başı 1 incide) 

mevzuu üzerinde konuşmuş, hü
kumetin gayesi müstehlike müm. 
kün olduğu kadar ucuz ve iyi 
ekmek yedirmek olduğunu, mu
tavassıtların fazla menfaatlerinin 
önüne geçilmesi için şimdiye ka
dar alınanlardan başka yeni ted. 
birlere tevessül edilmesi ltızım 
geldiğini bildirmiş ve bu yolda 
bazı direktifler vermiştir. 

Vekil, öğleden sonra Tarım Sa
tış Kooperatifleri müdüründen 
çalışmaları hakkında malumat 
almış, Borsa heyetinin üzüm ve 
incir piyasalarının açılma tarih. 
leri hakkında verdiği kararlar et.. 
rafında ma1Umat almıştır. Hvalar 
serin gittiğinden üzüm ve incir 
piyasalarının aç,lması için bir 
müddet daha beklenecektir. 

ğü tahkik edilmektedir. 

Spor: 

lstanbul ve Ankara 
ftr-asında Boks Maçı 
İtotanbul boksörleri ile Ankara bok

sörleri 30 Ağustosta Ankarada karşı
laşacaklardır. İstanbul takımı yedi 
boksör ve bir idareciden mürekkep 
olarak 29 Ağustosta Ankarnyıı hare
ket edecektir. * ON BİRfNcl Balkan oyunları
nın az merasimli ve mahdut bir pro
grnmla yapılacağı hakkında Türk ko
mitesinin işar ve teklifine Balkan 
Konfederasyonu muvnfık cevap vcr
miııtir. * YENİ futbol sezonu için Gala
tasaray KlübU, bir futbol antrenörü 
getirmek istemektedir. Şimdlllk, Yu
go,Javyada bulunan Avusturyalı bir 
antrenörle muhabereye glrlşilmiş~r. * BEYOGLU Halkcvl 30 Al;'tlstos
ta yapılmak üzere, bir kürek yarışı 
tertip etmiştir. Bu ynrıs. b!?Ş senede 
en çok kazanan takıma bir Şild he
diye edilecektir. Yarıs mesafesi Bey
koz ile Saraybumu arasındadır. 

Churchill'in Nutku 

Di\zce eşrafından merhum Koç Be- • 
yin oğlu, Samsun Mebusu B:ıy Sll
leymnn Necınl ve eski Samsun valisi 
B!ly Osman Ülker'in yeğeni Bayııtı 
Süreyya Cevat Atasagun'un kardc~ 
Karade'r'e nahiyesi müdürü BAii Koli 
milptelfl olduğu has\alıktan ktirtulıı
mıyarnk dUn vefııt etmiştir. Cenazesi 
bugUn öğle qamazını miltenkıp ıvı:ııç
kPcia Teşviklye camll6den kaldırıla
rak Feriköy mezarlığına defnedile
cektir. Allah rahmet etsin. 

OLUM - Akba kOtUphaııcal aahiplcrind•" 
Bi!Alin annesi ve Akbanın btanbul muıne•• 
ıill Arilia halası Bayan Raziye dlln Ankara· 
da bip ıcktcaiadea ölıailttllr. 

Ailt1i efradına beyanı tadyet ederiz. 

EVLENME - Kllatcnce konıoloıv J1ıııt 
Aktan kızı Mellhat Aktanta Ba7 Galip Cer 
llalnin at.itleri dun yapılmııtır. Tarafc.)'ne 
ıudct dilcri~ 

Zafer Piyangosu Biletleri 
Büyük Rağbet Gördü 

Milli piyaııı:oaun 30 Afustoı baıir Fuırı00 

da çekitmck üzere tertip ettiği Zafer pi7a~o
ıu memleketin her tarafında fevkallde ralbct 
ıı:llrmckıedir. 600,000 liralık 300,000 auınar•• 
dan ibaret olaıı bu keıldcnia bllctleriııde1' 
yaln:.: Anadoıııda 411,5615 liralık bilet aatıl• 
mrGtır. lttanbul aatıp buııdaa bari,ıir. ~cbf1" 
mlzdcki bilet aatııı ıoo,ooo lira71 tcca..ut '"' 
ml!tlr. 

Hava Taarruzları 

\ •e 

ile 

Ha 

lııes 

(Ba~ı 1 incide) (Başı 1 incide) l'o 
"- Bugiin medeniyetin akı- birçok yangınlar cıknus, bir tayyatO ı\.,. 

beti, vasati ya§ları yirmi üsU geç- hangarı olduğu gibi imha edilmlşUr• diin 
miyen ve fakat maharet ve cesa. Diğer taraftan dün gece Cebellt.i- leriı 
retleri belki dünyayı kurtat'acak rık'a yapılan müteaddit hücumda dll t11 
oian ve bu dilnyanın hayranlı. bir düşman tayyaresi düşürlilmUıitüt• ~1 s 
ğını celbetmiş bulunan birkaç bin Mühim. hasarat yoktur. lffist 

b l 
k d Son Ingiliz tebliği §Udur: . i k 

pilotun elin~e u unma ta ır.,, "Müsait olmıyan hava şarUarı ytı• >ı.. 
Lord Halıfaks, daha sonra şu :.Unden diln gece /ı.1.-tıanya üzcriııJe Qı?51 

sözleri söylemiştir: 1 hlçhır bombard.mnn hareketi yapıl- ı? 
"Kimse harbin lüı:umundan bir gUn mamı§tır. DOşmarun işgali altında bil B 

fazla devam etmesini arzu etmez. Kim lunan mahallcrdeitl l&yyare meyda11
: alı 

se Almanyayı diınyadaki meşru mevki_ lnrına dün ve bugün gündüz hücuW akd 
inden mahrum etmek istemez.Fakat Al lıırı yapılmıştır. , eni 
manyanm bizim hür hükumet sistemi. Dün Şimal deniZ:nde sahil muhn e • 
mizi yıkmasına mani olmak istemiycn !a7a tcşkilfıtına mensup tayyarcld ~ Sl~'j 
de kimse yoktur Milletlerin sulh için. tnrnfından iki dü~man destroyeri fİ" ng 
de yaşamağa ve ~ahat bir surette ömilr zcıine hücultl edilmiş ve birisine ıııı· ın 
geçirmeie olan kati haklarmı tanımağa sar verdlrilmstir. Bu harekfıt e.oua- lan 
Almanya imade bulunmalıdır. Fakat sında hisblr zayiatımız yoktur.,. 
şimdiye kadar Almanyayı idare eden- FRANSIZ SAHİLLERİXDE~ 
lerin arzularmın bu yolda olduğuna YAPILAN ATISLAR ~e 
dair en küçük bir emare dahi görme_ B" k .. 

1 
İ .-. h'll iti• ava 

dim. ır ac; &"Un evve nıııhz sa ı e{)(l1' 'nİ-ıi 
CllURCIIİI,L'İN DÜNKÜ de bulu~an maden parçalarını te nsıı ~iid 
NUTKUNUN AKiSLERİ ede~ m.ütehassıs~ar, bunların Fr~ . ..• ~ .. 
. . . • - sahıllerınden Dogu - Cenup sahılı 0

11 
~z 

Mıater Churchıllın nutku genış bir zerine büyük menzilli toplarla atılôı ~l.!> 
tesir bırakmıştır. Bıitün Londra ı::aze. obüs parçalan olduğu neticesine ,,,r~ 
leleri, nutkun tam bir itimat havası mışlardır. 150 kilometreye atan bir t~I' 
yarattığını söyliiyorlar. imalinde teknik zorluk mevcut dei11• 

Alman siyasi mahfilleri nutuk hak. dir, yalnız çok pahalıya mal olur .:e 
kında ıu mütalaaları yürütmüstür: o nisbette de istenilen randımanı ıe-

"Allah, mahvetmek istediklerinin min edemez. Londra, bu menzilde ıoP 
gözlerini kör eder.. Churchill'in irat larla hedef tutuldufu takdirde, atıl31' 
ettiği ve vaziyeti tamamiyle değiştiren obü~l~rin tesadüfi olarak schre dııŞ• ~~? 
nutkunun yegline hedefi, İngiliz mllleti mesı ırnk5nı mevı;uttur. · 
ni teşci etmek ve hakikati ondan sak-
lamaktır. Bu teşebbüsün muvaffakıye_ Yunan Hududunda. 
ti kısmen İngilizlerin gelecek haftalar-
da yapacakları tecrübelere bağlıdır.,, (Başı ı incide) 

SOVYET GAZETELERİNDE 1' 'ı .. . . ynnlar, Yunanistan _ Arnavutlll r? 
İ~gıltere muharcbeın,. Sovyet ıı:aze. hududunda kıtaat tahş: t ctmcJ<te• t: y 

t~lerınde uz~n m~k~lelere mevzu te~. uirler. Yunan Ba vekili .Mcta!t 
kıl etmektedır. Butün gazeteler, İngı. d.. Ş . L't91 ı ı 
liz hava kuvvetlerinin mukavemetile 1 sasın un akşam geç vakıt p t 1: • 

G ' . d . •C ıc 
donanmanın faikiyetinln Almanlara eorges u zıyaret e erek vazı) : 1 
çıkarmakta olduiu mU:ıküıattan balı- hakkında kendisine izah.ııt vef• iz. 
&etmektedir, diği bildirilnlektedir. 
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Türkiye Ecnebi 

in önü Başımızdadır 
[~~o N 1 Atatürk yolundayız 
Medeniyetin 

Kr. 1400 2800 

1500 
800 

Kr. 1 aene 
8 Ay 
8 Ay 
1 Ay 

.. 750 
400 .. 

• soo 150 

• 
• 
• 

Yazan: Sevim SERTEL 

Umulmıyan Bir 
Dakika 

Buluıma • 
Sayesinde 

Bir Tek 

J aek lngiltennin Jimalinde-
ki balıkçı adalarından gel

miş bir neferdir. Kendisi harbin 
başındanberi birçok cephelerde 
dôğüşmüşse de daima kazasız be
lasız geriye dönmüştür. 

bakıcı da birdenbire sarsılmıştır. 
Ansızın yastıklar arasından çı
kan bu baş, bu iri siyah gôzler; 
dokuz ay evvel ta uzaklarda a
dalarda gördüğü gene bir sevgi
liyı ne çok andınyor ... 

Yandık-

Bu Kibritlerden 

Kestane, fındık: havai 
leri yok diye yanıp 

mayın. Şimdiki kibritler 
daha tehlikeli surette gö~ 
Dün tanıdıklarımdan birine 
zünün üstünde kocaman 
gı) la rasgcldim: 

M11kadderatr A tatürke İnönünden gidilir: YAZA Bununla beraber, bu dedikodu 
İnönüne de atatürkten va- nakarat halinde sürer gider .. Jack, bir çok harplere iştirak 

ettiii için zabitinden bir ay izin 
almıştır. 

İki gene, bir dakika birbirleri
nin gözlerinin içine dikkatle ba. 
kıyorlar. Ve sonra iki hafif fakat 
sevincli nida duyuluyor. 

- Geçmiş olsun. 
ağrıyor? 

Yazan: Omer Rıza Doğrul. 
rılır. Sanki bunları söyleyen yaban. 
Başka türlü İnönü ve gene ha~ Mahmut Esat cı, bizi bizden fazla düşünuyor! 

- Hayır, dedi. Kaza .. 
de görünür kaza. Sigarama 
mak için bir kibrit çaktım. 
zümiın pınarına bir atq 'J'. 
Onıda cızır cızır yandı. As 
(C$ndü[ etse gözümün fe 
dürecek, kör olacaktım. 
rHmiş sadakam varmış. 

I ngiltere Hariciye Nazın 

Lord Halifaks evvelki pn 
J.ordlar Kamal'asında söylediği 
nutukta bilhassa şu hakikati an. 
)atmıştır: 

ka türlü Atatürk bulunamaz. Sanki biz bizi onun kadar dü.. Jack hemen hazırlanıp şimal 
adalarında tarn dokuz ay evvel 
bıraktığı sevgilisi Emy'yl görme
ge karar vermiştir. Niyeti, bu
lundugu cenup kasabasından ilk 
trenle şimali lngiltereye geçmek, 
oradan da bir balıkçı vapurile 
kendi adnsma varmaktır. 

Bu iki büyük Tiırk dehası, bir. BOZ K U R T şünemiyoruz! . .. 
birinin enkarnasyonudur. Doğru yolu hıze o ıwster~cek! 

-Jack! 

Atatürkün hasretini çekenler, -- ---- . Bak hel~!. 
İnönüne baksınlar, Ebedi Şefi on. ı D urup dururken, yukarıkı 1 Bak şu ışe! 

-Emy1 
Şimdi Jack treni kaçırdığına , 

hatta yaralandığına memnun
dur. Zira aksi takdirde boş yere 
ta adalara gidecekti. Halbuki 
Emy o gittikten sonra Kızılaya 
gönüllü yazılmış ve buraya 2ön
derilmişti. 

da bulurlar. satırları neden ve neye }'akat bana kalırsa, doğru yo. 
1nönünü görmek fırsatını bula. karaladım?! . . lu ~~ttuğumuz şundan .. belli ki, Eskidenberi kibritlerin 

gördük. Mızraklısından tem 
na, mehtaplısına vanncaya 
her çeşidini kullandık. 
yonu tamamlamak için bir 
fı~eği kalmıştı. Şimdi ba 
de tamamlanmış oluyor. 
zedeler biraz daha çoi 
lurlarsa artık evlerde ...... 
mak için ya çoluğu ~ 
dan dışarı çıkaracaklar. 
nazar deidi diye kuqua 
renlerin yaptıkları sibi 
ba..:ına birer örtü örtecek. 

"Bugün medeniyetin akıbeti, 
vasati yaşları yirmi üçü geçmL 
yen, fakat meharet ve cesaretleri 
belki dünyayı kurtaracak olan ve 
dünyanın hayranlıpnı kazanan 
bir kaç bin pilotun elindedir.,, 

mayanlar Atatürku düşünsünler, Bunu ve sebebını, kapkara polttıkamızı yabancı duşman be-
dünşünceİeri içinde İnönü beli- yüreklilerle; bunlann dedikodu- ğcnmemektedir .. 
rir. l~n, ~lakoalan y~~nden mus~a- * * 

Birbirini ifade eden ve tamam. np duten tertemız ınsanlar şup. 

Aksi gibi, ilk tren ertesi sa
bahtır. Jaek, ister istemez, daha 
o gece bu şehirde kalır. Sabaha 

Vasati yaşlan yirmi üçü geç
miyen bu gençler, bqünkü nesli 
temsil ederler ve bu neslin ba. 
sarmıya çalıştığı iş, tam bugünün 
isidir. Yaptıkları harp, bugünün 
harbidir. Kullandıldan vasıtalar 
bugünkü fennin son icadıdll'. Bu 
gençler, tayyare harbi yapıyor ve 
bu harp ile yeni bir istikbal ya_ 
ratmıya uğraşıyorlar. 

Gerçi, dün Mister Churchill'in 
dediği gibi, bugünkü harp, 1914 
harbinin devamıdır ve bu bakım_ 
dan yeni harbin müsebbibi bu 
gençler değildir. Fakat bu genç
ler, eski, yeni veya müzmin har. 
be son vererek yeni dünya niza
mını kurmayı üzerlerine almış.. 
lardır. 

Fikir Farkı: 

Ingiltere hesabına harp e
den ve harikulade hüner 

gösteren tayyarecilerle Almanya 
hesabına harp eden ve aynı dere. 
cede cesaret ve meharet gösteren 
gençler arasındaki fark ne? 

Biri medeniyet hesabına dövü_ 
şüyor da diğeri barbarlık hesabı.. 
na mı döviişüyor, yoksa ikisi de 
ne yaptıklarını bilmiyrek harp 
il~hlwna kurbanlar mı veriyor? 

Araclaki farkı harbin gaye ve 
hedefleri kadar sarih bir surette 
tebarüz ettirecek bir şey yoktur. 

Almanlar niçin dövüşüyor? 
Hayat sahası temini için.. Bu 

11 hayat sahasını komşu millt'tleri 
ezerek ve iradelerine ram ederek 

• elde etmek için .. 
Komşu milletleri yerlerinden 

sökerek, yahut kafalarını ezerek 
c 'aşadıkları yerleri zaptetmek, 

bir medeniyet hamlesi sayıla. 
rnaz. Belki bu hareket, eski bar-
barlann akınlarından farkaııdır 
'e o akınların gördüğü muamele 
ile karşılanmıya layıktır. 

layan bu iki §ef, tarihin Türk u. be yok Jd anlamıtlardır. .. 
lusuna birer armagamdrr ki; bu Şu halde fazla ya~ağa luzum 
millet ve bu memleket bereketini yoktur; yeter, denebılır. 
onlarda buldu ve bulmaktadır. Hayır! Dedikodular ve füıkos. 

Atatürkle İnönü ve bunlarla lar, yanq kulaklanna gelecek ve. 
Türk milleti, Füzulinin Leyli ra gelebllecek olan vatandaşlar 
ile Mecnunudur ki, birbirinden ıçin biraz daha açık konu§mak 
ayırd edilemezler. Hepsi birbiri.. bir vazifedir.. .. . 
nin anlamıdır. Yabancı bır ses yukselıyor ve 

İnönlerini, Lozanları ve bütün diyor ki: 
bit Türk inkılabını ardısıra taşı- .. "Atatürk ~i .?lsay~~: iç ve d_ış 
yan İnönü, Ataturkten nasıl ve yonden bug~_u polıtika ~akıp 
ne suretle ayırd edilebilir? edilmez. İJler böyle gitmezdı., 1 

İnönüne: Sonra, bu dedikodu, esbabı 
"Türkün makils taliinl yen- muQbesiz, boyuna akisler yapar .. 

din!., Ve söylenir durur. 
Diyen, Atatürk değil midir? Fakat sesi yükselteni bulup da, 
İnönü, Atatürkten nasıl ayn Atatürk sal olsaydı, nasıl bir po-

düşünülebilir? Utika takip ederdi? 
Atatürki.ın dÜ§Ünceleri İnönün- Bugünkü politikanın, sakat 

de, İnönünün yaptıklan Atatürk. yahut yanlıı yeri nedir? Neresi. 
te tecelli eder. dir? demeje imkAn bulamazsınız. 

Büytik Türk tellerin her ikisi, Bubanız bile cevap alamauını~ 
Turk milleti için bir teselli, bir Maskaralığın esbabı mucibesi 
gurur, bir inanç kaynatıdır. olur mu? 

H i KAY E 
~ ~ 

BiR DAMA PARTiSi 
Yazan: ULUNAY 

Methi.{?' damacılardaıı Haun Be- Maun - ailara ıiıara .U.tüQe 
ym o semtte oturmuı, bütün yakıyor, burun deliklerinden baca 

mahalle halkına bir dama merakı gllM dumanlar 1avurarak düsü.nüyor; 
sardırnuıtı. Yazın kahvenin par~ı HOnıQ. de JQ(lteınadiyen naralleıslni 
olunda, kışın saç 10banın yakınında lokurdauyordu. Ötleye kadas ancak 
üzerine dört köte çlz&ller c;izllmlt. in- iki taş O)'nattılar. Yemekten sonra, 
a muaların etrafında meraklılar partiye yine başlandı. Akşama kadar 
toplanıyorlar, uawı dama partileri d•vam ettl, fakat bitmedi; ertesi ıil
yapıyorlardı. Meraklılar, ufak cep ne kaldı. Tqlar tesbit edildi. Kah
defterlerine açmazları kaydediyorlar, venin kapıaı milhilrlencli, herket evi
bunları ezberledikten aonra karıı ne litti. Ertesi tün oyuna yine de
k:ırııya ıeçiyorlardı. En 111atı bel da- vam edildi. İki h81lm mütemadiyen 
ldka dilıilndükten sonra birisi im o- düıünilyorlardı. Ölleden aonra Hils
yunlardan birini hazırlamak için taı nünün hamlesini bekliyen Hasan Bey, 
sürse, bumı: ufak bir ıekerleme bUe yaptı. O gün 

- Yağma yok, sen bana Karaman- de böyle ıeçti. Uçüncü tün Haıan 
1ı ıcmazı yapacaksın. Bey bir tas kımıldatablldi. Oyunu 

Diye, derhal bu hamlen bildJllni Mnedenler baıldqtılar. fakat oarti 
anlatıyordu. bitmedi. 
Karamanlı a~uı pek mqhurdu. Altıncı •ün birH vaıl.Yet belirdi. 

Almaaltında bakalbk eden Karaman- Hümü. ıimdiYe kadar s6rmeclilt bir 
lı Bodos, bir gün damacı b&ll Ziya ç11pruta liriYordu. Kahvenin içinde 
Beyi tat kalmıyacak derecede feda- ıfaara dwnanındn •Llzlözü ıörmu-

yalnız maddi pcüne ve ldrlık ederek vere vere öyle bir va- 7ordu. Artık damacılar Hüanünün 
yumruğunun kuvvetine ziyete dilfilrmüıtü ki. nihQ'et son kaybettWne JUikmedi7orlardı. Akpm 

.. ek ha t ah k kıalan iki taııı ile basınının bütün taı- olduğu uman partiyi bırakmadılar. 
t~v~ncr . ya s ası aç~a • farını toplamı ve partiyi kazanmıştı. Yatlı namazından sonra yine karıı 

"' Lütün mede1uyet ve insanlık ale- En usta damacılar pek tanınm11 olan kRrf17• seçtiler. HüanQ, Yanili bir taı 
bıinin isyanla karşıladığı bir ha. bu ac;mazı ancak a'cemuere kartı kul· kımıldatA hasmının tıuatına düşmüş 
teket olduiu için bugtlnlril müL larurlardı. Kahvede Ufak tefek DUtl- olacaktı. Nal'lile bo)'Ufta &a&elenl.Yor. 
lıiş muharebelere şahit oluyor ve lere bile allka ıöaterili1Qrdu. 07ull Kuan B97in daima tekerleme 7ap
Lu harbin daha şimdiden bir çok bitince, herk• neUceyi IOl'U)'or. Ka· ınıya menal dlleri. artık ufalmıyor 
bıeseleleri tasfiye ettJiini lfÖl'Ü- zanan. ~'ben kazandım.. ~ut "o du. Hüsnü, kendi kendine konutUYor 
)oru:s. Çünkü, bu harbin netic•i ka;.betti.._ dem'7or. Yalnı&: ıdbi mırıldanıyor, evvell bu 07'1ndan 
4.vrupaya münhasır d-JC.:ldlr, - Millaade bu7urdular,. demek· kurtulmak. •onra da huırladıtı pl&nı 
4" 'ld' As ... 1 le iktifa edi7ordu. J>ama ıtariileri kı· dilflnamna çaktarmamıya çabalıyor-

• unyaya pmı ır. ya meae e. zııb!ı zaman Huan - fabrikada du. 
,;. 1erinin de; Afrkia ıneeelelerinhl l:fçUeri teftiı eden bir ~tabası alır• B irdenbire bir cam 1&nıırtm ol· 

~n harp neticesinde hallolunaca. lığı ile dolaşıyor YUi7etleri bir an· du. Müthia bir cıthk koptu: 
• ı şimdiden göze çarpıyor. Hin. d3 kavrıyan bir ~la dama tahta• "Yaıııuı var,. Hlleri ititildi. Sokak· 
~istanın daha §İmdiden istiklilL larını ıözden ıedrdlkten 10Dra ehem- takt kotutınalara, bajınnalara. köpek. 

D• i kazanmak yolunu tutmll§ oL miyeUi buldulu Par1bi tak!p edb'or• havlamalan kar11tı. Kahveci: 
,_.ası bunun kati bir delili deiiJ du. Hasan Bey, OJ'W1 eanuında bir - Yangın mahallede! diye balırdı. 

.. IQI~ S"Y demezdi. Fakat oyunculardan bi· fçerb'e tiren bekei tür Haile: 
• ri, yanlış bir hamlede bulunacak olur- - HaAn Beyi Ev tlıt•11tu. feryadı 

.,o Bu muharebe neticesinde zor. sa: oradan yavaşçacık çekilirdi. ttı- daTtlacıyı yerinden kaldırdı. Fakat bu 
": alık zihniyeti galebe çaldıjı tadın bu uzakla1ma11, büyük bir hata fel~ket.i bir nimet AY•n Hilsnu: 

~kdJrde mesele yoktur ve dünya yapıldığını anlattıJı icin oyuncular, - Partiyi bırakınan Yenik aaya. 
, ~nidm bir medeniyet mtlcade- y3ptıklan hatayı araıtırırken. bir nm Haaan Beyi dedi. 
~ ine Jririşecektir. Zorbahiın yenisine diloerler, o:vun kar11ır, lil· Damacı ıayet aakin bir MSle: 
.... ğlQp ol.mau ise Lord Ballfak. zumu olan zamandan pek çabuk bi- - Altı liln~ür hamladıjım bu 
" l . . • ' ti ter: o zaman sıra Halan Be7in ten- hamleden ııenın kurtulmana imkln 
a• l'lll dedıiı gıbi, vua 78flan 23 kitlerine ıelirdi. yok. Evim deiil. kendim bile tutus-

'lan bir ka~ bin sencin cennt l/- aam yine bırakmam, dedi ve oturdu. 
e meharetine bailıdır. Ba ıenç. A Huan Bt7 taraftarlan eve yardı· 
'rin muvaffakıyeti, zorbabfı ye- 91r ~ bhvede bir navaau ılf- maı koetuıar. Kahve bir anda boşaldı. 
~ek ve milletlerin hürriyetine fildi: A7YBDIAl'&7h Cintene D11A1'1da 7anıuun catırdıları itltili· 
~yanan yeni niumın teeaUsttne HUŞnQ iıımiııde biri. damada tat as· ,er, uzaktan boru ııederl ıeliyordu. 
~in verecektir. Yoku bir m11. Evveli o hlvardaki merakhJan Alevler bir ocak ,parıltw Slbl. kJh-
Udd t l in bir iflhl .... ~.. kasıp kavurduktan w ıöbreUni Ha- venin camından akaeclerek duvarda 

e Ç • -tu&fL llcln öbür sahiline aUatarak Kasım• kmnızı ıölceler zwmedb'ordu. 
z ve bu lflisı )'eni bir hamle pqada mefhur Acem Gattan, 11.,.ıt- fçertde utak muanm baJ&ndi iki 
!> edecektir. yokuıunda Salamon ustan Azapka- adam dilıünillOtlanlı. 

1 [~~:~~E!~~ 
aP : 11-teketlınbdekl A.mulJıa Mffrlııiıı adı 

1 
Cı llr. ı llurra~dır.o 
ı Ona.etıtep -~ ,......._. 'l'lo 

91Cktelılııe strelıUir ~· 
: GlrebUlrtlala. !mtlhaaa Hlnm :roı.tv. 

• • 
ı Robcrt Jı:oUeJID aUw1 -uaı laed 

? 

• 
Hukuk Paklllteslne 4lııla7'cl tatelıe ol· 
için aereJ'e m racaat ecle:rlm7 

ı Hukuk Wakllkal ülıaıılıluıa allruaat 

pısında kere1teci VuW 7eadikteıı --
ı;onra, bQyilk köprOy(l PCerek Ba- 1 Q,L.•-•- ft:l -LI-....!: 
hkı>azannda Xaramaıalı Bodo9un cı· aıq...u u uaucn 
ralt Tanqla bafbqa kaJnul. lbndl -------------' 
de Hasan BeJrle ~ 61ci11mek Jstt· GDIONLASIN llKAYnt 
YormUll Teklif derhal kabul edildi. J>flıa matbunıu lılrlıas ••raoa •eldi. Bv.lar 
Ertesi tün bullJIU]mak üzere söz ve- Y..U.apıda lılr sari""• s.lıırrlarkea patron· 
rildi. Bu haberi birbo uat sarflDda larr lıeMütrbıe ,., ... ,.ı, " nrıerıae .. 
bütün meraklılar llUll illnadJ.ı.'T .,... nrM lııir -r .......... sınnlaa ıar-
AU ........ ~ ~-ı. .1.1.. ı..ı. ~ alıaı• B11111ar ~ı.r ki: 

ama _........_ ..... ve. uw .. _. .._. -- ..... -. lıarae...._.. ela• 
tan dGIQıl evine d&lmGttG. B.._ ..........., llallıül ..... Abttınla• ., ... 
bu Dd IBIDPb'omm dr4llbae bil7Qk lana Unıaı.rl. ıntshat cGadantan ffltn :rokt11r. 
bir aWta IÖllteJiYordu- BillnO bir, BeWl"1lla ıı.. w. aı&ııa.1ar ....._ rica 
sırı arkadQlle PldL xaıw.ı.r 1111· ........,. 
dikten hal, babr •onılduktaD 10nra. 
tkl damacı kanı kanın •ec;tiler. 
Hnkes silktlt etti. OJoun bqladı. Ha
AD Bey i1Jc hamlede bumının pek 
çetin bir ceviz o14utunu anlanutta. 
İkisi de öyle cocutça o.7UDlara .. 
hemmiyet venni:vorlardJ. 

lınranaı otıa,..ma•ıfımııe bir lıarl J'UIJ'Or: 
"'ffaJ'llarpapda• uet 14,Z5 te AnkaraJ'• 

tı.nkee e4•• treabı .. ,.,. K6prOdea :,ıs t• 
.. "-"r. Cet arkea. Y.ıc.tar lataQ'Oll4a ... 
•tlene hldlnrlar, Tarillııia &J4jli .. ._ ı.0 
dala ol&cü..w 

S onra gene bir ses duyuya- karşı alarm gürültüsile uyanır. 
ruz; diyor ki: h"' 

"Demek ki siz Kemalistsiniz? Şehir düşman tayyare ucumu
na uğramıştır. 

Tebrik ederim!,, İşte tam dokuz aydanberi üç 
Bu sesi çıkaranlar, y.alancık. cepheye giden ve sapsağlam dö.. 

tan içlerini çekerler, bir sigara nen Jaek, izinli bulunduğu ilk 
savurarak, sahte vakarla başla. h' d ki hil 
rını sallarlar .. Sanki Atattirke a.. günde bu şe ır e tayyare -

cumunda yaralanır. 
cıyor, memleket, millet için dert. "Tehlike yok,, işareti verilince 
leniyor görü?ürler. 

1 
hastaneye kaldırılanlar arasında 

Hep yalan. Baştanbaşa yalan.. Jack da v(ll'dır. Vücudünün ınuh
Bunlarıı:ı hepsi yalancıdırlar. 1 telif yerlerinden yaralanmıştır. 
f ~t~rse~~z, bunlara sorunuz ve J Artık 0 sabahki trene yetişip çok 

dcyınız .. k•:. .. .. .. y .. sevdiği adasına gitmek, genç ve 
En buyuğunden, en kuçugune 1 nazik Emy'yi görmek imkinsız

kadar, bu memlekette bu mem. dır 
leketi samimi dü§ünen bir Türk j 8 ck taliine küfrede ede uyu
var mıdır ki ~~a~ist olmasın? ya kalır. Bir müddet sonra başU-

Hatta, samımı bır insan var cunda tatlı ve şirin bir ses du. 
mıdır ki Atatürkü sevmesin? O., yar. 
nu sayg~yla anmasın? _Haydi, bu ilacınızı fçiniz ... 

Alacagınız karşılık şudur: Bu ona bakacak olan hastaba-
Yuzünüze yalancıktan hüzün. kıeıdır. Jack yastıklar arasına 

le baktıktan ve bir nefes sigara gömülü olan batını kaldınr. Kar. 
çektikten sonra, başlannı salla. şısındaki bu gene, narin hasta. 
ya~ak:, . . .. bakıcı adalarda bıraktığı Emy'ye 

Ah. Öyle demeyınız. Ataturk ne çok benziyor.... Gene hasta. 
çabucak unutuldu.,, 

* * Bir Tek Dakika Sayesinde 

R adyoda bir tek dakika sa
yesinde hayatı kurtulan 

bir adamı dinledim. Bu bir Ame
rikan gazetesinin muhabiriydi. 
Kendisi İngilterenin cenubunda 
düşman hücumuna uğrayan bir 
kasabaya gönderilmişti. Buradaki 
intıbalarını yazacaktı. 

Muhbir bir aralık öntarafı 
sapsağlam kalıp arka tarafı yıkı
lan bir otele rasgelmiştir. Gör
mek üzere içeriye girmi§tir. Der
ken arka tarafa çıkınca burada 
herşeyin yıkıldığını, yalnız siP
sivri bir duvann kaldığını gör
müıtür. 

Bu duvardaki kapı da açıktır. 
Muhbir bu kapıdan arka sokağa 
çıkmıştır. Bir dakika sonra da bu 
duvar kendiliğinden yıkılınıştır. 

Demek ki, bu muhbir bu du.. 
varın altından bir dakika sonra 
geçseymiı bu kazanın kurbanı 
olaeakmıe. 

Bunlara, kısaca: 
"Neden?,, deseniz, sebeb göste

remezler. 
LOKMAN HEKIMtN öGOTLERİ 

Çünkü edepsizliğin esbabı mu. 
cibesi olmaz. 

Edepsizliğin esbabı mucibesi 
sadece edepsizliktir. 

:«ıyanetin sebebi, sadece hı. 
yanet olduğu gibi!. 

~. 

A ziz Türk vatandaşlar! 
Siz bunlara inanmayınız. 

Zaten inandığınız da yok a.. Fa. 
kat bu kadarla iktifa etmeyiniz. 
Bı.ınlan tahkir ediniz.. Ve koğu. 
nuz.. Çünkü bunlar alçak men. 
faatlerin ardısıra koşan kimseler
dir. 

Bunlar, Türkler vatanında, iki. 
lik, üçlük, beşlik yaratarak miL 
!etin vatanın sırtından geçinmek 
isteyen casuslardır. 

Bunlar, Atatürkün ölüsünü 
istismar eden kefen soyguncula
rıdır. 

Bunların nicelerini gördük ve 
görmekteyiz. 

Siz, Türk çocukları! 
Bunlara tükürünüz ve deyiniz 

ki: 
İnönü baıımızda, Atatürk vo. 

lundayız. 
Ve en doğru yoldayız. 
Bu yol, en büyük zaferlerle 

taçlanmaja namzettir. 
Ve, yarınlar bizimdir. 

Btlyükada: 20-1.940 

Askerlik 

SiNiRLERE GÖRE MiZAÇ 
Sempati einirlerl ciimleal, ani um;.! eok terler, :rtlkh~ " ıiilsinde livtl. 

pati n paruompati diye iki türlll o. celer çıkar. ha111 da cok defa kederli 
larak ayrılır. Birinci türlüsünün iti olur.,. 
vardıldan yeri tenbih etmek, ilı:inciıi- ~nNnlarm hepel, lpokrat hekimin 
nin iıi de -bine- ayaıturmaktır: dört türlfi mlıı:acma bile ııfdırılama.. 
Meleli kan dmarları berinde birinci dıkları halde yalnız sempati sinirleri· 
türlüsü damarlan •ıkıttırır, ikincisi ne ıöre iki türlü mizaca hic 11idırı1L 
damarlan ıeniıletir. mınufı ıüphaisdi. Sempati ve para_ 

Ba ild tllrlli ıempatinin ainirler iti. aernpati ıiııirlerinin böyle biribirine 
ribirinden büsbütün ayrı tutularak in_ büsbütün ıı:ıd olarak iılemesi pek na. 
nnJarm mizacı da, hansisinln calip ol. dir olar. 
duiuııa ıöre, iki türlü ayrılırdı, asıl Zaten o ilci türlü sinirlerin biribirl. 
sempatik sinirlerinin ılip olmasına ne zıd oJdala da artık iddia edileırıez. 
ıempatikotoni denilir ve ıa alimetler Çdnlril ilıiainin de iıi, yakın vakte 
o mizaca deJiJ olarak ıösteriJirdi: kadar zannedildiii ıibi, doiradan 

Gözler yerinden çıkmak iıti:vorlar. dofruya tenbih etmek veya a:vaıtar. 
~il ıibi iri, kan damarlarmdaki tan_ mak deiil, hormon çıkaran pddeler
sıyon fazla. nabız hızlı hııı:Jı vurur, den kimya maddelerini -daha doinı
mizacın sahibi çok hareket etmeyi se-
ver, çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenir, 
iıtabı yerinde olmakla beraber zayıf 
kalır, 111i boiuk ve kısık kıılk çı. 
kar, cildi ve kırmızı ince derileri dai.. 
ma kura olur ... 

Paraumpati sinirlerinin ıallp ol
ma11ndan ileri ıelen miaacm aJAmet_ 
leri de 1ö7le ıöıterilirdi: 

Bu mizaç 1&hibinin midesi ırk ıılı 
bozalar, midesinin ia&erinde aitr bir 
fey varmıt ıibi hisseder, ırk ıdr ba_ 
lantı ıelir ve pe)dilıten lnırtalaınaz, 
nef"i Qll' alır ve intizaınaızdır, onnn 
için ıeceleri nefes darhlına tutular, 
nabzı inti&aııı11z, clamarlarındald tan. 
ıiyon düıilk olur. cildi daima lnrmııı:ı, 
elleri ve ayakları daima sofalı olar, 

BULMACA 

ıu onların iyonlanaı- alarak nesiç_ 
Jere ıoturmektir. Onlann yaptıklan 
itin blribirine zıt ıöriınmesi, ıötür
dükleri hormonJann baıka baıka ol_ 
maımdandır. iti ıoren hormonlar, 
sempati ainirJeri de onları ıotürmiye 
vuıtadır. 

Fakat hormonların mııntanm ola,, 
rak dafıJması için, vasıtanın da mun. 
tuam itlemeıi lüzumlu oldaiu ııip_ 
heıizdir. Vutta bozalıırsa hormon da 
tesirini yapamu, Netice aynı olmakla 
benbr bozukluiun düzeltilmesi ıçın 
onan nerede balunduiana bilmek iL 
zıındrr. Onan için sempati sinirlerinin 
haıtalıkJarııu bilmek te chcmmbet
lidir. 

Tütüne düşkUnlUk • aö• 
neme şekli müstesna • 
laka ateşe ihtiyac 
bir tiryakiliktir. Ne ya 
ğ'ız tadile bir si&ara l~ 
atalarımıaın yapbkları sl"1 
pmıza bir kav kesesi mi 
yalım? 

Kibritler hem 
yakı}or, henı de can 
Böyle yana yana iki u 
olaca~. 
Tanınmq ailelerclea 

zade ( •.• ) Beyin yalın 
Bi~are adam utradıjı 
yangın bir halde Sadraua 
Paşayı ıiyarete citmit. P 

- Yalınızın yancbiıal 
aldım, çok acıdım! demif. 
6de: 

- Efendim, ltenclenls 
Mahrulôıade olduiam lcia 
ülfetim vardı deyince ...
vahı vermiı: 

- Evet amma 
rulmU§ oldunuz. 

EtirıUde tuttufuauz bir parQI 
datercbUlraıniz. Bu. her auaaa, 

permalı paranın altııwlan ••slrilJr. 
retle para elia arlıatıaa aaktaamıı eM, 
hadtt ve Hrse parmaktanaııl& blJA 
tutmakt• devam ederken, ..,... .... 
rınıı, dil rmQı •ıbl >'•Ptıltaıa "re 
lu ve bu pua,.. ar&J"acaklanlır, 

• 

katauı olur, 

Snhlbl ve Nepiyat MüdClrG 
Lütfi DORDÜNc0. Gazeteciltk 
Neırıyat T. L. Ş. Buıldılı 

TAN MATBAA81 

30 Ağustos Zafer Bayramına Mahsus 
işleri 

z 1 ' $ • 
., • 1 

Şubeye Davet 
Jl'atlb Auutlk t•lıe11adıa: 140 J'Oklama· 

llıtde ıulıe,... •elaılJ'ea muhtelif aınıf "• rilt· 
bedcıt aıaltda iıimlerl )'Uılı aubayların ıubc· 
>'• •elmeterl Ye)'& vazlJ'etlerlnden !UbeJ'i ma· 
IClmattar ıuııclerl illa ohııııar ı 

Xmltoprak Ihlamur caddeai 121 de 319 ı 4 
alcll •-aralı aatelmea Naıaık alla LOt· 
fııllab Biltlla; hlıretıllai Dealaaptal Diret.si 
aokalı No. U de aatıı-a 40071 alcll ı .. 
mail Hakin ollu Ha,.rettla Blrlerı Fındıklı 
oa .. ı Suatlar mclıtabl kal'lllllMI• No. H hl 
Htelmea 40H4 ılcll HOMJ'ln oflu llOnlr 
A.>-baa: Patlb P'eaer GQlcaml maballeal Tama 
•hlı No. 10 da aıtcftnea 39946 alcıl llGntaı 
olhı llahıaııt lltau lrda; BJ'Up Balıkçılıakkal 
caddHI No. U te telmen 45977 sicıl Şıban 
•lla Halıt Serden•ecu; P'atllı C'ar1&mlta ca•· 
... ı Jılo. 45 aateftnen 470911 ıicil Galıp ojlıı 
llllcahlt. (Devam edecek) 

• 
U•Hdar Aalıer111ı 111beal1ıathnlıiııtdan: 
Olsıınlulı iaıtilıanlarıada ltımala lıalıp ta 

hahl• aııınffak olacaklar da Harp okuluna 
lıayıt ,,. lıalıııJ •lauklanndan buıtıın lcin 
Hırp okuluna hJ'ıt ya kabul •ııamelesl eJ'• 
iti nlha)'etlae kadar •Htıl-t otdula11•aa 
lttekllltria ltlr an ınıl 111Uracaaa ederek 
•u•mılıl•rlnl teelımmOI attlraaleri. 

• 
Valıtldar AekerUk 1111ı .. ı 1ıaılıanlıfınd1n: 

l•ldan Hfaı 
ı - Kemale erıai1o :ı - Bir erkek lıml -

ırpaıp. S - Kapıda lıııluaur - ıilt •erir. 4 -
llıadata MGtHlllk lılr tabır - S - Birinci • 
lılr nota. 1 - Bir divan iairl • H"'91ı, J'ıflt. 
f - Jaaıla • lıealeJ'lcl lıir ..... a - Unıa 
delıl • isıhr. ı - Ruaoııua meıbıır caul • lılr ... ,..,.. 

Y•lıarıdıa ıplıJ'aı 
ı - lhr çeılt torek - ters okunana lllve 

maanma ••lir. ı - Unl lılr cıaı. • I0.11111 
.. a - ... delil • lılr lıall••• •••tı . "' 
1111tı. 4 - Jlcıhur 11111ıed • lılr renk. 1 -
Emr&dea. 6 - llilaHlr • lıkam.ıw.r lılrtl 
7 - Camide lıulun11r - eknıelı :rapllıt.ı a -
•••lıer, •• • .. ,.1ıeı.. ı - Xlr • lapin .. 

Toplantılar, Davetler: ----• 0.lataura,. •ııor luılOlıG .... - Oalıta· 

Qılıtılana Attlıttrtıe Abın,tsctılıl mıballc· 
il Tahriri,. aolıak 9 u:rılr halle7l hıaınet· 
dlı adresi venalı otan J'edek topcu tim. UZ 
Numı. n 4ıHs kaJ'lt numaralı Xelımet 

S.ın oilu Aptullah ROıtG araetırmatara 
sarar spor kııtUbG •maral lıeJ'etl 1 eırtOt cıı· 

ralmen bulunamamıı olduftıadan kendlıl la· ına dnD 11,ao da aenelık idi toplantıaını J'•· 
ta•balda iae derhal iubcJ'• mUracaat etmeal pacalctır. 

,,. lıuııda .. fllM halea lıal•ııdalu :rerla H· UÇAJC GECESi - BakırkliJ' Han lnırıı· 
rUı adnılal tellrana lılldlrmesl, ahi talc41rde mu ıubeal J1 •iuatoı sllnQ ea1ıaha h•ar 
lıüt.ı• kutuıl takllıat ,.apılacaiı Ula o- devam etmek ClMre Plol'J'a PllJ sulno.ııııda 
ıuıu, danalı ltlr •c•k ıeceal tertip etmlıtlr. 

Fevkalade Piyangonun Plim 
lkrami7e adedi lkrami7e mıktan lkramiye tutan 

Lıra Lira 

1 60.000 60.000 

1 20.000 20.000 

1 10.000 10.000 

2 5.000 10.000 

ıo 2.000 20.000 

30 1.000 30.000 

300 100 30.000 

3.000 10 30.000 

30.000 3 90.000 

30.000 2 60.000 

83.345 Yekôn 360.000 
Zafer 30 Aluıtoat&dU'. Milli Pinnıo da lzmlr Faannda çelclbıaek 

üsere bir Zafer Pinnsoaa tertip etmiıtir. Tilrlıiyenin her taraflllda 
aatdıia cıkardmq olan ba fevlıallde pıyanıoda mevcut 300.000 bilet. 
ten 63,345 tanesi mutlaka ilıraıni7e kazanacaktır. 

Tam biletler (2) lira7a ve )'arım biletler (() liraya utılmalıtadır 
Zafer Piyansosana ıiıı: de bir b let alarak i tirak ed nu: Vere. 

ceiiniz paralar ebedi Turk Zaferini temin edecek vaııtalardan iti 
olan hava bvvetlerimi&e urfedilecelıtır. 
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Komisyonu llônları 

Leyli 

Erkek YENi KOLEJ 
Nehari 

Kız ' 

Romanya Hukume+i idarei Bahriyesi 
TÜRK LIMANLARINDAN her_ nevi eşyayi ticarive: 

Deniz tarikile KÖSTENCEYE. i
z - Müşterek deniz ve kara tarikile bütün Romanya ıehirlerine, 

tarikile ROMANYA. YUGOSLAVYA, deniz 
ALMAN 

1 - Müşterek 
MACAR, ve 

ve göl 
Tuna limanlarına nakledilir. 

2 ve 3 numaralı nakliyatta deniz, kara ve göl tarikile bütün yol için 

KONIŞIMENTO TESLiM EDiLiR. 
ve saır muhtelif muamelat masrafları tarafımıza 

istifadeli navlonlar - Seri ve emin vapurlar. 

BiR TEK Yalnız 
Aktarma aittir 

Fazla tafsilat Galatada Tahir Hanındaki Umumi Acenteliktcn alınabilir. Telefon: 49449 - 4945( 

Marmara ÜaaUbahrt K. Satınalma 
Komisyonundan: 

ı - Çene DaJ::ından Derince iskele
ine indirilecek olan ,su tesisatı hiinln 

8-8-940 gününde yapılacak eksıltme-
1 sinde tnlıbl zuhur etmediğinden ye-
1 nlden kapalı zar! usulile eksiltmeye 
k o ıulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 28 Ağustos 940 Car
s mba günü saat 16 da izmitte Ter· 
sane kapısındaki komisyon binasında 
vapılaca ktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli 64775 11-

1 
ra 3:; kuruş oltsp muvakkat teminatı 
441'8 lıra 77 kurustur. Bu ise a lt fenni 

1 şartname, plAn, resim ve evrakı takım 
halınde 324 kurus mukabilinde ko
misyonumuzdan alınabilir. 

4 - isteklılerln simdıye kadar bu 
mıktnr ve buna benzer taahhüdatı 
yaptıklarına dair icabeden vesi1 ı 
m'lhallt Emniyet Müdürlüklerinden 
alacakları hüsnühal kfııtıtlan ve yu
karda vazıh ilk teminatlarlle bırlikte 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını 
muııyyeıa gün ve saatten tam bir sa
at evveline kadar komisyon baskanlı
i?ıııtı vermeleri. (717fil. 
• GAYRI MENKUL SATIŞ ILANI • 

Beyo{ılu sulh mahkemeleri ba9kl· 
tlpll{ıinden: 

ı Nahıde GOrtay ile Edip GOrtay ve Saime• 

İLK ORTA LİSE 

Taksimde Sıraservilerde Yeni Açıldı. 
Müdürü: Eski Şişli Terakki Direktörü 1\1. Ali Haşmet Kırca 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER OGRETI~INE geniı mi~ 
yasta ehemmiyet vermek, sınıflarını ~z mevcutla teş_kıl ederek talebeslnın 
çalışma ve inkişafı , sıhhat ve inzıbatı ıle yakından a~~kadar. olmakt~r. Mek
tebin denize nazır Kalbriferlı teneffüshane ve 1ımnastıkhanesı vardır. 
Hl'rıtün saat (9 ile 13) arasında talebe kayıt ve kabul olunur 

----·· fELEFON: 411S9 --------· 

Feriköy Maliye Şubesi Tahsil Şeflii?"inden 
9 Top Yelken bezi. . 
7 Top Acem sakalı kumaş Kahve rengı 
8 Top Acem sakalı kumaş kul rengi • . 
2 Top Acem sakalı kumaş kahve rengı. 
7 Top 3600 No. serş Kumaş. . 
Muamele verıisinden borçlu Kurtuluş lplık Men~u~at Fab~kı\sınnı Y~

karıda cins ve miktarı vazıh mahcuz eşya Z3 8/ 940 tarıh ne musadıf Cuma gu
nu saat t 3 de Sandal Bedesteninde aleni müzayede ile satılacağı ilan olu-

nur. (7613) 

İktısat Fakültesi Dekanlığından : 
Fakülte kalemınde 20 lira asli maaşlı b:r katiplik a~ıktır .. Memurin KL 

tıununun dördüncu maddesinde g':istcrilen şartları. h .ız talıpler arasında 
29 Vlll / 940 Perşembe gunü saat 10 da müsabaka ımtıha_nı yapılaca~tır. t~. 
teklilerin 28 Çarşamba akşamına kadar vesikalarile Fakulte kalemınc mu 
racaatları. (7611) 

lf•••·····-------------------.. _,.. ______________________________ . P nfo l"Yi•n ve mUıtereken mutasarrıf ~ulun• 
l!l '11 hukları Tophanede C1han1:ır mahallulaln 

MAARİF VEKİLLİGİ 
Erkek Terzilik Okulu Müdürlüğünden 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebine 

Talebe Kabulüne Dair Şartlar: 

F.mP-kli nuı ve Yetimlerin ve Askeri l\1alfıllerin 
Nazarı Dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

Kaptan ve Kumrulu aokafında ukl 12, U . 
yenı 46, ıs sayılı Ye aaf tardı mO!ru l, 2 
harita numaralı mahaller, aol tarafı kıamen 
Ayıe ve sairunn hane ve mihtemılltı, arka11 
Kumrulumescit ıokafı, ISnll Cihanıı:ır aokafi· 
le mahdut olup aokaia urkedilmeal icap eden 
98 metre murabbaı mahallinden miada 667 

ı _ Nihari ve parasız olan Erkek Tcrzilık okuluna İlk okul mesunları 

alınır. 
2 - Uç yıllık dikiş tahsilinden sonra taleb.ere dikiı ve dörduncl sene 

biçki tahsilinden sonra da b:çki diplomaları verıl r . • 

t-11~eb n tahsıl miıddeti, lıse ve yuksek sınıflı olmak uzerc altı sr.ne. 
Yatılı •e parasızdır, gayesı ticaret gemılerımıze kaptan ve makinist ye

r Mektebe kabul olunan talebenın gıy.um, yıyımı vesaır hususau 
tarafından temin edılır. 

3 - Okulun, gundiJzleri dışarıda terzilikte çalışanlara mahsus, gecelerı 
biçki ve d kiş dersleri öğreten "Akşam kısmı .. vardır 

4 _ Kayıt ve kabul muamelesine ha~lanmıştır. Mufassal izahat almak 
için Okul Mudürluğunc müracaat. (7S61) 

Maaşlarını Bankamıza temlik ettirmek surctile alan Emekli, Dul ve Ye. mttr• murabbaı mcsahai aathiyeaind~ ve 
t'mlerin K. Evvel 940 _ Şubat 941 üç aylıklarının tediyesine 2 Eyhll 940 ta- 16675 lira kıymeti mulıammenealnde bır ar· 
rihınden ıtibaren başlanackt!J". sa ı!lyuunun luleal zımnında açık .:ınıırmaya 

1 - Maat sahiplerin n temlik muamelesi için ellerinde bulunan bir devre 1 ~:;:~!:;•t~~:d:r"!~:~ ·c~~,;;~~r;;,,ü ,:;:;g~~ İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
- llektebın bu sene yalnız li e blrıncı sınıfına talebe alınacaktır. 

.A - Alınacak talebelerin ortamektebı bıt rmı$ olmalan ve yaşlarının 
lriiciik 19 dan buyuk olmamaları şarttır. 

evvel Banlı:Am•'lCa verilmiş hesap p~slalarının alt kısmında yazılı gun ve sa_ ten ı6 ya kadar Beyoflu ıulb mahkecıeleri 
atlerde Fotoğraflı nufas cuzdanlarile B~nka~ıza mürac:'atları. kalem oduın4a ve bA1Utıp nezdinde yaıu••· Eksiltme Komisyonundan : 

- 'Ortaokulu geçen sene b tırmıt olanlar arada geçen bır senelık za. 
ae ile Ceçirdiklerıni tevs k edeceklerdir. 

2 - Mezkür hesap puslalarma tedıye gun ve saatı. yazılmamış .olanlar cakur. Arttırma bedeli muhammen kıvmeıın Umıım Sıhhi Müesseselerin mevcut şartnamesinde gösterilen mahaller 
varsa bunlara ait maaş aahiplerinin 2 Eylulden evvel bızzat veya bılvasıta yüzde 75 ini bulmadıfı takdırde en ton art· ic;•n azı 2500 c;ogu 3150 ton Kok Kömurü kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
Bankamıza müracaat ederek gun ve saatlerini oğrenmeleri. uranın taahhüd!I baki kalmak Uıere 1k1ncl 

1 - İlteldılerin mektep mudurlugünc karşı yazacakları istidalarma aşa. 
•Hiblırı raptederek ı Agustos 940 tarihinden ıtıbaren Pazartesi , 
,_~_•e Cuma gunleri sabah saat 9 dan ı2 ye ve ofleden sonra ı4 ten 

... _, ınuracaat etmelerı. 

3 _ Askeri Malüllerin müracaati Eylülun ikinci Pazartesi güniJ saat sc- arttırma ıo.ıo.g40 tarihine tnUsadif Pe•t•ırbe muşt~r :.._ Ekııiltmc 28_8_940 Çarşamba günü saat ıs de Cağalolllunda Sıhhat 
lrizden On ıkiye kadar kabul edilecektir. Herhangi bir karışıklığa mahal kal. 1 ııilnU ıaat 14 ıen 16 ya kadar icra edıl~ek İc;t"mai Muavenet Müdurlüğiı b"nasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
mamak uz ere Malmudurlukler"nc nazaran müracaat sırası aşai'ıda gösteril. en çok art urana kati ola~ak kihdale bed•.':'ekk· ve 2 - Muhammen fiyat: Beher ton ıçin 2500 kuru§tur. 

.. 
9 

- Huvıyet cuzdaıu, 
- Aıı klfıdı. 

C - lılektep ıahadetnamesi veya tasd knamesi veyahut bunların mu
örnelı:lerı. 

l> - Polııse tasdık ed lmit iyi hli.l ki.gıdı. 
:- Vetılerınin izahlı adresleri ve tatbık imzaları. 

- Altı adet kartonsuz fotoğraf " 4 X 6., eb'adında. 
1 - Yazılma iıti 26 Ağustos 940 Pazartesi gununc kadardır. 
lea11t olunanlarm 28 Agustos 940 Çarşamba gunu sıhhi muayenclerinln 

ıçın sabah saat 8 .. de mektepte bulunmaları lazımdır. 
Puta tafsilit için Ortakoydc Mektep Mudurlufune muracaat olun. 

lstanbuldan gayri mahallerden yapılacak muracaatlara, matbu "du. 
ı11ı.. ıonderılır 

llahabc at ıçın p~sta pulu gon 

- '5 VUI 940 tanhınde 2000 adet boş ıı:az tcnekesıne talıp zuhur etme. 
ebıltmesi ıeraiti sabıka daıreıınde 10 gun temdıt edılmııtir. 1 

- Ekı itmenin 26.VIII 940 J>azartesı gunu saat 10 da Kabataşta Le. 
••Mubayaat şubesindeki almı komısyonunda yapılacagı ılan olunur. 

(71526) 

'* * Miktarı M uh bedeli 0 0 7.5 teminat Eksiltme 
Kr. Lira Kr. Şek il Saati 

tıbb Ye 42 kalem 330 55 
telif eb tta 

2ı 79 Acık ek. ı5 

b çalı 23 det " ı te hh rl n mın " P Z"'rlık 15,30 
l - Krokı ve ecza mufredat lıstes muc bınce yuk rda cıns ve mıkta-

IUllı 2 kalem malzeme hızalarmda gosterilen u ullerle satın alınacaktır. 
D - Ecza muhammen bedelı, muvakkat temınatı hizasında yazılıdır. 

ID - Eksıltme 28/Vlll/940 Carşamba gunu Kabataşta Levazun ve Mil. 
t ıubcsındeki alnn komi yonunda yapılacaktır. 

lV - Ecza lu.tesi sozu geçen ubcden parasız alınab leceği gibi bıçak 
de tetkık edılebilir. 

V - Isteklılerın tayin olunan gun ve saatle de 7,5 guvcnme para. 
e lıirlıkte mezkür kom syona muracaatları. ' 7137., 

BÜYÜK KONSER 

MONIR . NURETTİN 
ve arkadaşlarının hususi hır itina ile hazırladığı fevkalade 

programla muhtc cm hır gece 

BEŞiKTAŞ BAHÇESiNDE 
Bu Akşam 

bul Beyazıt l!mumi Kütüphane Müdiirliiğünden: 
6 !I 1940 Cuma gunu saat on bet e (lS) t tanbulda Yuksek Mektepler 

becılıtı eksıltme komısyonu odasında 1640 lıra 32 kuruş keşif be. 
Benzıt Umumı Kutuphaneııı tamıratı açık eksıltmeye konulmuştur. 

ubvele. eks"ltme, Bayındırlık ışlen genel, husu ı ve fenni şartnamele. 
Je keş f hulisasile buna muteferrı dıger evrak İstanbul Beyazıt Umumi 

phanesınde ıorulecektır. 
Mavalckat teminat (124) liradır. 
!1talilerin en az bir taahhütte (1000) lıralık bu işe benzer iş yapt\ğma 
idarelerinden almış olduğu ves katara ıstinaden İstanbul Vilayetine mü
tla elcailtme tar hinden " 8,. gun evvel alınmış ehlıyet ve 940 yılına ait 
et Odası veıukaları ıle ıelmeleri. (762Z) 

~-------------İstan bu I Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan 

1 - Merkezimiz ihtiyacı ıçin azami 740 derecei kesafette 300 teneke 
De azami 890 dereceı kesafette 5000 k lo gazoıl alınacaktır. Benzinin 
tenekesının tahmın bedeli 4 !ıra 68 kuruş ve mazotun beher kilosu ı2 
50 Hntımden umumunun tutarı '20Z9., liradır. 

2 - Ekaıltme 3 9/ 940 Salı glinli saat IS te Galatada Karamustafa Paşa 
da mezkür merkez satm alma komisyonunda yapılacaktr 

3 - Şartnameler merkezım z leva.ı:nnından parasız alınır. 
4 - Eksıltme açık olacaktır. 
S - Muvakkat temınat parası 152 lıra ı8 kuruştur. 
6 - Ekııltmeye ıireceklerın 1940 scnesı Tıcaret Odası vesikalarını cös-
•l•ri ıarttır. "7623., 

Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu Müdürlüğünden : 
1 - Doirudan doğruya Donanmaya sevk ve gedikli erbaş olmak üzere 
okul mezunlarından tensıp edılen miktarda talebe alınacaktır. 

2 - Yaıt haddi ıs den buyuk ve 19 dan kuçuk olmak lizımdır. 
3 - Muraca tlar nıhayet Ağustos sonuna kadar Kasunpaıada Deniz Ge
Okulıı Mudurlufune yapılmalıdır. 

4 - llcrde Turk donanmasında Ged kli erbaş olarak denizlerde çalıı. 
aaretıyle hem memlekctıne hızmet etmek ve hem de hayatını mukem.. 

ea temin etmek istiyen orta okul mezunu gurbuz ve kuvvetli Türk gen(. 
bun bir an evvel kadromuz dolmadan okula mliracaat ederek kayn olun. 

ve d fer ıartları birenmeleri ehemmiyetle ılin olunur. "6493., 

miştir. 2 Eylul 940 tanhinde saat 8 ile 9 arasında Eminönü ve Beşiktaş, 9 ile tir. Bırıkmıı ve ihale tarıhıne a ar m ece 

10 arasında Fatih, 10 ile 11 arasında Uskudar ve Kadıköy, ıı ile 12 arasında bina ve belediye veraılerıle evkaf. ıcaresl hıs 3 - Muvakkat teminat: 5906 lira 25 kuruştur . 
Beyoğlu Eyüp ve diğer Malmudurfüklerinde kaynlı Askeri ma!Qllere tediyat sedarlara ~e 1~ellltıye1 rilıumUe ~ırın1ı ~cne11tık 4 - İstekliler şartnamesini 394 kuruş mukabilinde Komisyondan ala-

• . .. l d ' . uviz bedc:h, nale pu u ve tapu narç o1tı m 1 bilirler. 
yapılacaktır. Bıldirilen cun ve saa~ten sonra vikı olacak • mu~acaat ar ge~ terlye alt olacaktır. Arttırmaya iıtırak edecek 5 _ tstekı:Jer 1940 yılı Ticaret Odası vesikas•le 2490 sayılı kanunda ya. 
~a~ş sah}plerı gi~i muameleye ti.bı. tutula~ğı ve ':11~1Qllerın nufus teskcrclerı 1 kimselerin sayrımenkuliln kıymet~ ınuhamme· zıh vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
ıle ıkramıye tevzıı cuzdanlarını bırlıkte get rmelerı ılin olunur. (7563) neainın yllzde yedi bucufu niapetınde µey ak· ile bi-rliktc tek\i(i havi zarflarmı ihale saatinden bir saat evvel makbu mu. 

lstanbul Mlntaka Ticaret Mu .. du··rıu··g ... u··nden•. enini veya milll bir banka.nın bu nlıpette I kabili komisyona vermeleri. (7136) 
• te~inat mektubunu vermelerı ıarttır. Arttır• ----------------

ma bedehnin kend11ine ihale olunan rarafından 
Hah, Balmıımu, Keten, Paçavra, Peynir, Balık ve Konservesi ve deri ih- ihale gününden ltlbmn verilecek mühlet Kayseri Vilayeti Daimi Enciimeninden . 

racatçılarmm ihraç ruhsatnameleri numaralan ile Stok mevcutlnrmı ve bu ıcıııde mahkeme kasasına ödemesi mecburi· Kayseri _ Boğaz köpr.ı yolunun ı x 100 _ 8 x 000 kilometreleri ara-
stckların nerelerde bulundufunu 24 Ağustos 940 Cumartesi cünu saat 13 e dır. Odomcdıii takdirde ıhale fuhtdılerck sında .. 16387,. lira (SO) kuraş keşif bedelli ::;ose tamiratı kapalı zarf usulıle 
kadar Bahçekapıda Dorduncu Vakıf Hanında Mıntaka Ticaret Mudurlufune 1 kcndiginden evvel en yllksek teklifte bulu.,an eksiltmeye konulmuştur. 
bildirmeleri luzumu ilin olunur. klm5e arzotmıı oldufu bedelle ~imala razı Eksiltme 17/9 940 Sah günü saat 17 de Kayseri Villl.1et Daimi Encüme. 

olu"a ona ıhılc edılecek ve o da razı olmaı 
veya bulunamaraa hemen 08 beı cUn ninde yapdacaktır. Bu işe ait evrak Kayseri Nafıa Müdurlıiğunde ıorülebilir. Geceli - Gündüzlü 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Leyli yerimiz az ka1dığmdan eski leyli talebelerimizin ağus 

tos nihayetine 'kadar kayıtlarını ;) enfü•ştirmeleri la:umdır. Ak 
si takdirde yerleri muhafaza e dilemiyecektir. 

mQddetle arttırmaya (ıl:arılacaktır, Vapıl.ıcak Muvakkat temina " 1229,. lira 6 kuruştur. 
illn allkadırlıra ıeblii edılmiyecektir. MO· Taliplerin muvakkat teminat mektubu veya makbuzlarile 940 yılma ait 
zıyedc sonunda en çok arttırana ıhale edile· Ticaret Odası vesikası ve ihaleden bir hafta evvel Vilayet makamına müraca
cek ve her lkı halde birinci ihale edilen kim· atla bu gibi işler yaptığını gostcrir vesaik ibraz suretile alacakları ehliyet 
sc: iki ihale araaındaki farkt"n ve ıarardan vesikalarile Z490 sayılı kanunun hükmiıne göre hazırlıyacakları kapalı zarfla. 
mesııl tutulacaktır. ihale farkı .... c•çen alin· nnı )'Ukarda yazılı saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde teslim 
leri'ı ybzdc beı faizi •J'rıca hllkme hacet etmeleri liznndır. 
kalmahırın tab1ıl olunacaktır. lpatek Hhıbi Postada olan gecıkmeler kabul edilmez. "7526., 
al•c•lıhlarla dlfer aı&lıadarlarm aayrlmc11k11l __ ._,__.._ ___ -=------

Mektep Eylfıl'ün 17 nci Salı günü açılacaktır. 
1 

ve saır•J'C d•lr olan iddialarını evralıı mllı· 
piıelcrile yırmi ıOn ıçinde ıatrı memuru olan 

' 

üzerindeki haklarını, huıuıile fair ve murala 

Kayıt için PAZARTESt ve PERŞEMBE günleri saat 9 - 12 ye mahkeme baıklıibine blldirıneıeri Urımdır. 
kadar müracaat kabul edilir. Telefon: 6047 4 Ahi takdırde hakları tapu sicilleri le 1ablt ol· 

madıkça satıı bedelinin paylaımaaından ~.a• 

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! riç lıa laca klardır. M Oıayedeye ittir• k eden· 

Etibank Umum Müdürlüğünden : 
Divriği Demir Işletmemiz için bir ton 12.5 X 60 m/m Jılı: ray etvatası 

alınacaktır. Talip olanların tekliflerini 1 Eyliil 1940 tarihine kadar (Eti Bank, 
Ticaret Siparişler Servisi, Ankara) adresine göndermeleri rica olunur. 

(7509) (4754) 

Kırklareli Daimi Encümeninden : 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 

Kırklareli - Babaeski yolunun 19 + 0000 - 27 + 000 inci kilometreleri 
ar:ısında musaddak "24157,. lıra (28) kuruşluk keşiften müfrez (16,000) on 
.. ıtı bin liralık kısmın tamiratı esasiyesi İşi kapalı zarf uııulivJ,. l'lrsiltmeye 
konulmuştur. 

ı - Hu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme prtnam:si, fenni ve hususi şartname. 
B - Mukavele projesi. 
R - Keşif ve metraj cetveleri proje: 
C - Bayındırlık işleri genel şartnames. . / 
isteyenler bu tartname ve evrakı bili.bedel Kırklareli Nafıa Müdur\üğün. 

den &labihrlcr. 
2 - Eksiltme 10 Eylül 940 tarih"nc rastlayan Salı günü saat "15., on beş

te Kırklareli Daimi Encumeninde yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat "1200,. liradır. 
4 - işbu teminattan maada isteklilerin eksiltme gİJnünden sekiz gün ev. 

vel Kaklareli Viliyetine müracaat ederek bu iıs için alacakları müteahhitlik 
vesıkası ve 2490 sayılı kanun mucıbince verılmesi lazım gelen dijier vesaik 
ıbraı: etmeleri. 

S - Teklif mektupları yukarda ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eovveline kadar Kırklareli Daimi Encümen nyaııetıne makbuz mukabilınde 
\eritecektir. Posta ile gonderilecek mektupların ikinci maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dıt zarfın muhilr mumu ile iyice kapatılmıı bulun-
ması lizondır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. "7471., 

Aydın Vilayet Daimi Encümeninden : 
Muhammen kıymeti 

Lıra Kr. 

2181 
18~ 
28l 

20 
299 

30 

Tap ettirilecek 
matbu evrakın adedi 

59 
18 

8 
2 

'6 

Dalrei aideal 

Hususi idare 
Nafıa idaresi 
Maarif " 
Veteriner idare~ 
Hastahane 

2971 30 
Muhtelif dairelerin ihtiyacı bulunan 2971 lira 30 kuruş muhammen kıy-

metli evrak tab ettirilecektir. 
Taliplerin 29/8/940 tarihli Perşembe ıunü saat on beşte % 7,S muvaır_ 

kat teminat ak(elerile Viliyet Daimi Encümenine ve fazla ma!Cimat almak 
istiyenlerin her cun Daimi Encümen kalemine mliracaatları ilin olunur. 

.. 6994 .. 

LEYLİ VE NEHARİ 

SEN BENUA Fransız ERKEK LiSESi 
İstanbul - Galata Poııta Kutusu 1330 

İhzari Fransızca kurları vardır. 

Olgunluk lmtihanlanna Hazwrlar 
Kayıt muamelesi Pazardan maada her ıün 9 dan 12 ye kadar yapı_ 

lır. Okul 16 Eylül Pazartesi günü açılacaktır. 

lerın b!ltOn ıeralti kabul etmiı ve evvelden 
öirenmlı ve bilerek sayrimenkule •alip bu· 
lunmuı oldukları addedılerek sonradan ltıraz· 
ları mesmu olamayacafıııdan aatıı rinllnden 
evvel ıayrlmenkulll aorıneleri ve fazla rua• 
lllmat almalı 11teyenlerın 940.ı6 "lumara ıle 

mahtkeme baılcltiphiine mOracaat eımelerı 

\lln olur.ur. -----------
latanbul ikinci iflb Memurlu(iun· 

dan: Mahkemece 19-6-940 tarihinde 
ıfUısına karar verilen ve istanbulda 
Aı;'refendı caddesinde Baker Hanın· 
d'.\ tıcaretle iştigal eden Galip Sina
bın 19-6·940 tarihinde iflAsı açılmış 
olup tasfiyenin adi surette yapılması
n~ karar verilmiş olduğundan: 

l - Mufliste alacağı olanların ve 
istihkak iddiasında bulunanların ala
ca~larını ve istihkaklarını ilandan 
bır ay içinde İstanbul lkinci tnAs 
d:ıiresıne gelerek kaydettirmeleri ve 
dPlıllerini (Senet ve defter büUısala
rı vesair) asıl veya musaddak sure
tini tevdi eylemeleri. 

2 - Hihifına hareket cezat mesu
liyeti mustelz.lm olmak üzere miıfli
sin borçlularının ayni müddet içınde 
ker.dilerini ve borçlarını bıldlrmeleri 
3 - Miıtlisin mallarını her ne sıfat
la olursa olsun, ellerinde bulundu
rıı•ıların o mallar uzerindekl hakları 
mahfuz. kalmak ::;artlle bunları ayni 
mÖddet içinde daire emrine tevdi et
mE"lerı ve etmezlerse makbul maze
retleri olmadıkça cezai mesullyete 
uğnyacakları ve ruchan haklarından 
m:Ulrum kalacakları. 

4 - 2-9-940 Pazartesi gilnU saat 
15 te alacaklıların ilk içtimaa ıetme
leri ve milflls ile müşterek borçlu 
olanlar ve kefıllerlnin ve borcunu te
ke!fü! eden sair kimselerin toplan
mada bulunmıya hakları olduğu llAn 
olunur. (28705) 

Bursa C. Müddeiumumiliğinden : 
Bur"a ecza ve tevkif evinin 30/8/940 tarihinden 941 Mayıs gayeslne ka. 

dar ··zcı9C:64., kilo ıkincl nevi ekmek iht"yacı 1 Ağustos 940 gununden 30 A. 
jfustr s r.40 gunune kadar 30 gıin muddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye 
çıkarılmı'!lır . 

thale 30 Ağustos 940 tarihine rastlıyan Cuma ıünü saat 16 da Buna C. 
Müd:teiumumiliğ"nde icra olunacağından talip olanların muhammen bedel 
olan 22014 lira 7Z kuruşun % 7,50 hesabile 1651 lira 72 kuruı teminatı ve 
teklif mektuplarını 30 Ağustos 940 Cuma gunu saat ıs e kadar C. müddeiu
muınlJiiinde teşekkul edecek komisyon riyasetine vermeleri ve eksiltmeye 
çıkarılan maddenin şartnamesini gormek istiyenlerin yevmi mezkurdan evvel 
C, Müddelumumil tine milracaatları ilin olunur. "677S,, 

Beyoğlu Akşam Kız Sanat Okulu Mübayaat 
Komisyonundan : 

1 - Kız Enstitüsü ittihaz edilecek olan Nişantaşındaki Sait Paşa ko_ 
nağmın tamiratı 1940 yılı Eylfılilnun 2 inci Pazartesi gunu saat ıs de ıhale 
kılmmak uzere açık eksıltmeye konulmuştur. 

2 - ihale Caialoğlunda yuk&ck mektepler binasında torılanıon lrnmi"
yon tarafından yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 2842.83 muvakkat teminat 214 liradır. 
4 - Munakasaya iştirak edeceklerin mukavele, eksiltme Baymdırlık lş· 

!eri genel, hususi ve fenni şartnameleri proje ve keşif hulbasile buna müte. 
ferri diier evrakın birer suretlerini almak için Pazartesi ve Perşembe rün.. 
teri okul idaresine müracaat etmeleri ve ihale için tayin edilen gün ve saat· 
te de en az bir taahhütte 2000 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair Istan
bul Naha Mıidurlüğünden almış oldukları vesikaya istinaden Istanbul Vili. 
yetine müracaatla eksiltme tarih nden 8 giln evvel alınmış ehliyet ve 940 
yılına ait Ticaret Odası vcsikalarile gelmeleri. "7277,, 

htanbul OçUncQ noterlıilnden: 
Muaaddak mukavele mucibince Tstanbul 

Meyva Hlli No. 39 da kabrımal Hatip Muı· 
tafa ile (Konya Birlik) namıle mUnlkıı ıir · 

ltetimir 1·4·940 tarihinden ıtlbaren fuhedll· 
mlıtir. Mumaileyhın ııbu fırma ıle i&pacaıfı 

herhancl muamellttan blrcGna allka ve mesul 
olmadıftnı allkadarların maUlmu olmak U· 
aere ltln edcrım. 20·1·940 

Koraya Uzllm Paran tüccardan 
Ethem Hı~dönmez 

M Uftia Natta Seyahat ılrketl lfılı 

1 clarealııden: Mil!lıse alt yazıhane v 
koltuk kanapt. \"esalr mefruşat açılt 

rttırma suretile 24-8-940 cumartes 
gilnil saat ıo da Bcyoğlunda Galata
arı.y karşı ınd Tıyatro sokağındakl 

y zıhanede satılacağı nan olunur. 

iflb İdare haları: Avukat t .. i' 
Sagea ve Nafiz Ekemen 
---- ~---------

Bu Akşam --·--------~ BELEDiYE Bahces 
Alaturka Kısmında 

l<ANUNİ AH M Ef'';~ 
29 uncu senesinin jübilesi 

HAR!ÇTEN İŞTİ. SAFiYE Ç~itE~~~A~E~~~-Devlet Limanları işletme Umum Müdürlügu"' .. nden: RAK EDECEK VAR. 
YE TEL ER 

Keşif bedeli "dokuz bin sekiz yuz iki Jira doksan kuruştan .. ibaret Si-
livri limanında yapılacak rıhtımın inşaatı pazarlıkla talibine ihale edilecek· Büyük Sanatkirlann iştirakiyle Küme Sazına Okuyucu NECDET ERGİN 
tir. Muvakkat teminat "Yedi yüz otuz beı lira yirmi iki kuruştur. thales İstanbul Komikler müsabakası ve ayrıca zencin sürprizler. Fiyatlarda um yoktur. 

2Z/8/!MO tarihine rastlayan Peflembe gıinu saat 15 de Galata nhtnnındanki ı ~-·••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 1 
umum müdurlük binasında toplanacak olan satm alma komisyonunda yapıla. E k" L' • • 

caktır. Bu ite ait prtname ve teferruatı Fen Mudur!Uğunde her iÜll gö. S 1 .I' eyzıatı 

tirak edecektir. 

rülebilir. "7Sıa.. f 

Memleket Hastanesi Vakıf Paralar Müdürlüğünden 

B h k• ı·-· 1 Memuriyet İlanı 
- ı Yatlh BOGAZiÇi L i S E LE R i Yaflsız 

aş e im ıgınden : Idarcmiz servislerinde münhal olan memuriyetler ıçın 24/8/940 tarihine 
Tolı:at Memleket Hastanesi aşrıba ılığı munhaldır Ayda 50 lira ucretle muııadıf Cumartesi cünu saat on ikide müsabaka imtihanı icra kılınacaktır. As. 
tdir bir aşçı alınacaktır. Tal p olan! nn tahrıren Ba tababete muracaat kerlikle ılişiği olmayan ve kanuni vasıfları haız bulunan taliplerin iıntlhan prt 

yedindeki bonservııılerın birc:r ıurtlcr n de gondermesı !uzumu ılin • larmı ofrenmek uzere Vakıf Paralar Mudurluiüne müracaatları ilin nlu. 
(7560) nur. "7138,. 

KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE 
Ana, ilk, orta ve liıe sınıflatı için eski talebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden talebe kaydına başlanmıştır. 
Bütünleme iıniihanlllrı 27 Aiustostan itibaren baılıyacaktır. isti yenlere tarifname g!Snderilir. Telefon: 36 • 210 

-----------\mavutköy - Çiftesarayla1 __________ _, 


