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5 IC U R U Ş GONLOK 

VEKiLLER HEYETi TOPLANDI 
Başvekil, Dün Gece 

Karabüke Gitti 

Faaliyet halinde bulunan Karabük fabrikalarının 

1 Ankara, 22 (A.A.) - İcra Ve. 

ALTINCI KOIL !killeri Heyeti, bugün saat 9,30 

Uyanık ve 
FGaliyettedir 
Besinci Kol k~ylQ ve halk a
ra ında dcill, mUnevver ve bil. 
h:ı n yan milnevverler arasında 

ışır. Binaenaleyh, Beşinci Kola 
k r,ı uyanık ve fnnl olması lhım 
•elen vatandaşlar zümresi. mn

n vverkr ve yanm münevverler
d ır. Bılhassa gençler, propagan
da neşriyatına karııı Altıncı Kolun 
lıdcri olacak surette mücehhez ve 
uy:ınık bulunmalıdırlar. 

JJJ. Zekeriya SERTEL 

B eŞ:nci Kola karşı vatandaş. 
larm altıncı kol halinde 

nasıl çalışacaklan hakkında yaz. 
c:ıığım yazıları okuyan bir arka. 
daş, dun matbaaya uğrad~ ve bu 
neşriyattan bahsederek: 

- Altıncı kol uyanık ve faali
yettedir, dedi. 

Sonra izah etti: 
- Beş on gün evvel Samsuna 

gitmiştim. Orada İstiklal Harbi 
esnasında tanıdığım ve büyük 
kahramanlıklanna §ahit oldu. 
~um bir köylü aşina ile bulu~ 
lum. Şuradan buradan bahseder. 
iten söz harbe intikal etti. Muha.. 
labım sordu: 

_ Bayım, dedi, askerleri hava
dan tayyare ile cephe arkalarına, 
töylere indiriyorlarmış, doğru 
tnu? -
-Doğra! 
- Bunlar yere tnınce mcınrüL 

lnüyorlar mı? 
- Bazılan öldürülüyor, fakat 

bir kısmı kalıyor. Çünkü bunla.. 
l'tn üzerinde hertürlü silah var, 
tenclilerini müdafaa edebilirler. 

Köylü muhatabım guldü: 
- Büyük sözüme tövbe, dedi, 

buraya inecek olsalar, bunları 
tadrnlanmız balta ile temizler, 
bize sıra bırakmazlar. .... 
Filhakika Anadoludan para. 

şütçülere ve Beşinci Kola 
'nensup olması muhtemel insan. 
ara karşı uyanıklığı gösteren 
b"rçok hikayeler işitiyoruz. 

Bir yerde, bir sporcu kıyafeti. 
e giren bir Nafıa mühendisinin 
oldan çevrilerek tevkif edlJdiğL 
, bir diğer köyde bisikletle ge. 
n bir şehirliye köylünün vesi. 
ı sorduğunu, bir üçüncü köyde 
rla1ar arasında görünen bir ya. 
lncının derhal köylü tarafın. 
.ın jandarma karakoluna sev. 
'-.-dildiğini öğreniyoruz. Bütün 
tmlar halkın uyanık ve faaliyet 
nlinde bulunduğunu gösteren 
ilisallerdir. Ve litt~ler bizim 
Çın mcmnun~ete 'ji): 

da Başvekalette Başvekil doktor 
Refik Saydamın riyasetinde top
lanarak saat 13 e kadar ruzna. 
mesindeki işleri müzakere eyle. 
miştir. 

BAŞVEKiLİN SEY AHATI 
Ankara, 22 (Tan muhabirin

den) - Başvekil doktor Refik 
Saydam, yanında Hariciye ve İk. 
tısat Vekillerile Kalemi Mahsus 
müdürü olduğu halde hususi 
trenle saat 17 de Karabüke ha
reket etmiştir. Başvekil, Kara-

Hali/ aks'ın 
Behçet Uz'a 
Bir Mesajı 

Lord HaJifax 

!zmir, 22 (A.A.) - Onuncu 
Enternasyonal İzmir Fuan dola
yısile İngiltere Hariciye Nazırı 
Lord Halifaks'ın İzmir Belediye 
reisine gönderdiği mesajın metni 
şudur: 

Doktor Behçet Uz (İzmir Bc>ledlye 
Reisi) İzmir 

"Bu çeiln saatlerde İzmir Fuarını 
açmak suretile ba§ladığmız i5in mü
ktifatını göreceğinizi samimiyetle ü
mit eder, trun muvaffakıyetler te
menni ederiz.,. 

LORD HALIFAX 
• 

Fuar münasebetile şehrimize 
gelen İngiliz sefareti müsteşarı 
Morgen şerefine Belediye rcısı 
tarafından bir ziyafet verilmiştır. 

Japonya Bir Diplomatik 
Taarruza Hazırlanıyor 

Tokyo, 22 (A.A.) - Japonya Hari
ciye Nazın, memlel«:tin hariçteki 40 
diplomatik mümessilini hükCımet mer_ 
kezine davet etmiııtir. Bunların ara. 
sında bef büyük sefir vardır. Ve bun. 
lar Vichy, Vaıılngton, Ankara, Rio dö 
Janeyro ve Çin Nezareti emrindeki se_ 
firdir. 13 orta elçi ile bir çok başkon_ 
olos ta davet olunmuştur. Bu dave

tin büyuk bir diplomatik taarruz mu_ 
bddimesi oldufu söyle~or., 

umumi ,örünüşü 

bükte tetkiklerde bulunacak ve 
cumartesiye şehrimize dönecek
tir. 
MECLİS REİSİ GELİYOR 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

Abdülhalik Renda, bugün saat 17 
trenine bağlanan hususi bir va
gonla İstanbula gitmiştir. 

Sıhhat ve Maliye Vekilleri de 
bu akşamki muhtelit trenle 1s. 
taılbula hareket etmişlerdir. 

* Nafıa Vekili, dün ~ehrlmlze 
gelmiştir. Pazertesiye kadar bu. 
rada kalacaktır. 

Rumen· Macar 
Müzakereleri 
Yenileniyor 

Heyet Azaları Bugün 

Turnu 

Tekrar 

Severin'de 

Buluşacaklar 
Bükreş, 22 (A.A.) - Macar

larla müzakereye memur Roman
yalı heyet reisi Pop, yann akşam 
Turnu Severin'e hareket edecek
tir. Peşteden verilen habere göre 
Macar heyeti murahhasası reisi 
sefir Horty de cuma sabahı Peş. 
teden hareket edecektir. 

Peşte, 22 (A.A.) - Neşrolunan 
yan resmi tebliğde, Romanya 
murahhaslan tarafından gösteri. 
len nikbinliğe iştirak edilmemek
te, ve Romanyanın hiçbir müs. 
pet teklifte bulunmadığı bildiri!. 
mektedir.Macar tebliğine göre Ro 
manyalılar müzakereleri imkan. 
sız hale getirmek için uğraşmak. 
ta, vakit kazanmağa bakmakta. 
dır. Bundan başka Romanyanın 
itilfıfgiriz mahfillerinde Sovyet
ler Birliğinin bir müzaheretinden 
gittikçe daha fazla bahsedilmek. 
te ise de Sovyet1er Birliği böyle 
bir telkine icabet ediyor görün.. 
memektedir.,. 

ROMANYA. BULGARİSTAN 

Bükreş: 22 (A.A.) - "D, N. B.,, 
Rumen hükümeti Bulgaristana terke. 
dilecek olan Cequbi Dobruca halkmı 
evlerinden ayrılmamağa davet eden 
ilanlar yapı~tırtmıştır. Halk mahsulü 
kaldırmağa ve hükilmet tarafından 

tebliğ edilinciye kadar yurtlannda 
kalmaia davet edilmektedir. Esasen 
Rumence yazılmış olan bu ilanlar yal_ 
nız Rumen halka hrtap etmektedir. Be
yannamede deniliyor ki: 
"Kom~umuz Bulgarlarla yapılmakta 

olan müzakereler, iyi bir zemin üze_ 
rinde ilerlemektedir. Kuabalan, ev. 
!eri ve emval ve emlaki terketmek için 
hiç bir sebep yoktur. Elde bulunan 
her geyj tahliye etmek için kafi za. 
man vardır. 

HükUmet mmurlan ile ordu, yerle. 
rinde bulunmaktadır. Yalnız memur. 
!arın ve ordunun hareketi halinde 
Rumen çiftçileri de hareket edecek
lerdir. 

SiYASi HALK 

MANŞTAKİ 

GEMiLERE 
ATEŞ AÇILDI 

Almanlar, Dün Fransa 

Sahiline Yerleştirilen 

Topları Kullandılar 

Üç Ay içinde 

lngiliz Tayyareleri 

Almanyaya l 60 1000 

Bomba Attılar 

GAZETESi 

Londra, 22 (A.A.) - Bugün, 
muharebenin ilarundanberi ilk 
defa olmak üzere 1'~ransa sahiline 
yerle~tirilmiş olan uzun menzilli 
Alman topları, Manş deni.zinden 
geçmekte olan bir gemi knfılesi.. 
ne ateş açmıştır.İngiltere sahilin. 
den seyredenJcr, dördü birden a. 

ıa.a--------------------------------------------...... 1 AŞKIN TEMiZi 
Milli, Hissi ve Aşki Roman 

(azan: AKA GÜNDÜZ 
Satl~ Yt-rl: T A N - t~tanbul Fi:ratı: 100 K~. 

........................................................... ---. 
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teş et_mekte o~a~ top bata~?'al~~ı- İngiliz Başvekili Mis ter Çörçilin son teftişleri sırasın da alınmış bir resmi 
nın şımşeklerını uzakan gorınuş.

1 !erdir. Calai'den Boulongne'ya 
kadar bütün sahildeki toplar ltalganlar 
bombardımana iştirak etmişler. 
dir. Kafile, ticaret vapurlarile V d 
onlara yardım için beraber giden .1. an yay l a 
harp, gemilerinden terekküp edi. 
yordu. Saat tam ~ı de k~filenin Jsfı"gorlar 
başında bulunan ılk gemı, Manş 
sahilindeki bir limana yaklaşır_ 
ken, Fransn sahilinden gelen 
şiddetli top sesleri işitilmiş ve 
denizden dört muazzam su ko
lonu havaya yükselmiştir. Top 
seslerile Manş sahilindeki İngi_ 
liz şehirlerinin bütün camları 
sarsılmıştır. Toplardan çıkan a. 
levler, denizi kaplıyan sis ara. 
sında muntazam bir sıra halin
de görülmüştür. 
Ateş gittikçe kesafet peyda 

eylemiştir. Harp gemileri der. 
hol kafilenin etrafında dolnşa
rak, duman vücude getirmişler 
ve kafile cesurane bir ta:rzaa yo. 
luna devam eylemiştir. Kafıle 
~.fanş sahillerini takiben ilerle
dikçe, diğer bataryalar faaliye. 

(Sonu, Sa: 2, Sii: 1) 

Trotsky'nin 
Öldüğii 

Bildiriliyor 

Trotsky 
Meksiko, 22 (A.A.) - Troçki, 

dün ölmüştür. Katili, Fransız Ya. 
hudisi Frank Jonson'dur. Katil, 
izcilerin kullandığı bir kazmayı, 
Troçkinin başına indirmiş, bun
dan başka Troçkiyi sağ omuzun
dan ve sağ dizinden yaralamış
tır. Troçkiye iki ay evvel de bir 
suikasd hazırlanmış, fakat suJ_ 
kasd boşa gitmişti. Troçkiyi bu 
son suikasddan kurtarmak için 
uğraşılmış, fakal bütün teşeb
büsler bir netice vermemiştir. 
Katil şu söz1eri söylem ·ştir: 

''- Bir Belçika diplomatının 
oğluyum. Tahranda doğdum. 
Troçkinin ülkülerine hayran o. 
larak Paristen Meksikaya gel
dim, fakat kendisinin itimadını 
kazandıktan sonra inkisara uğra. 
dım ve o zaman dünyanın sela
meti için kendisini ortadan kal
dırmağa karar verd·m.,, 

Troçkinin evinden neşrolunan 
bir bültende katilin G. P. O. ya 
(Çekaya) mensup olduğu bildiri
liyor. 

Yerli Sınai MamnJata 
Marka Konulacak 

Ankara, 22 (TAN) - Yerli sınnt 
m,mQldtın işaretlenmesine dalr o
lqn nizamnameye bir fıkra eklenmesi 
h~kkındaki kararmıme resmi ceride 
ile neşredilmiştir. Ynnn tatbikine ge. 
çllecektir. Bu kararnnmeye göre, ku
maş kenarlarında dokuma veya işle

me suretile konulacak olan "Turk 
mnlı,, kelimeleri, ayni bOy(lkllıkte 
harflerle ve çerçeve olmakswn ya
zılabll~ekUr. 

Bir Roma Gazetesi 
Şimdi de Bu 

Meseleyi Ortaya Attı 
Atina, 22 (A.A.) - "D.N.B.,, 

Helli kruvazörünün torpillenmesi 
hakkında Başvekil Metaksasla 
ordu mıim,essilleri arasında mü
teaddit görüşmeler vuku bulmuŞ
tur. Bu görü§meler esnasında 
Yunanıstan dış siyasetinin pren_ 
sipleri tespit edilmiş ve alınması 
zaruri gorülecek tedbirler uze
rinde mutabakat hasıl olmuştur. 
Başvekil alınan neticeyi derhal 
Krala arzetmiş, Kral da bu ka
rarlarla mutabık olduğunu bil. 
dinniştir. 

İt mada layık bir kaynaktan 
öğrenildiğine göre, Yunanistan 
bitaraflığını idame etmek 1ste. 
yor, fakat toprak bütünlüğünü 
ve istiklalini müdafaaya az.met. 
miş bulunuyor. 

J(.. 

Yunan ordusunda mezuniyetle. 
rin kaldırıldığı hakkında yabancı 
memleketlerae çıkan haberler 
tekzip olunuyor. 

Roma, 22 (A.A.) - D. N. B. 
bıldiriyor: Yunan idaresindeki 
Arnavud ekalliyetinin vaziyetile 
iştigal eden Giornale d'İtalia ga. 
zetesi diyor ki: 

"Arnavutluk ve bu sebeple L 
talya, vaziyetin kati surette halli
nı istemek hakkına maliktirler. 
Yalnız Çamura arazisi hakkında 
değil, aynı zamanda Arnavutla
rın ekseriyette bulundukları bü
tün topraklar, yani Yanyanın bü
yük bir kısmı hakkında da mu
hakkak bir sureti tesviye bulmak 
meselesi mevzuubahistir.,, 
ZULÜM YAPILDIC'.il İDDİALA. 

RI TEKZİP EDİLİYOR 
Tirana, 22 (A.A.) - Tomor gazete_ 

si, yüzbaşı Stavridis aerlavhası altında 
yazdığı bir makalede bu jandarma yüz 
başısınm Çamura Arnavutlarmm vahşi 
bir celladı olduğunu, onun mahkemeye 
sevkcttiği Sakı isminde bir Mlislüma. 
nın beraet kazanması üzerine şu söz . 
Jeri söylediğini kaydediyor: 

"Deli Çamura Müslümanları, siz L 
talya ile Arnavutluğun buraya gelme_ 
sini bekleyiniz. Size haber veriye. 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 3) 

Ameril<a, En Geç 
iki Ay içinde 

Harbe Girecekmiş! 
Londra, 22 (A.A.) - Amerikanın 

mt'şhur Matbuat Kralı Hearst, Ame
rikanın teşrinisanlden evvcl harbe gi
receğini yazıyor. Hcarst diyor ki: 

''Harp havası bütün memleketi 
kaplamaktadır. Ve pek yakında har
be karışacağımızdan emin olabillrl:ı:.,. 

Bir Vaşington telgra!ınn göre, as_ 
keri ittifak akdi için İngiltere ile A
merika arasında göril!lmeler başladı
ğı hakkındaki haber asılsızdır. 

Amerika müddeiumumisi, Hıırlclye 
Müsteşarı Wclles ve Amlr:ıl Stark, 
Amerika muhriplerinin 1nglltereye 
devri meselesini kanun bakımından 
tetkik ediyorlar. Devir muamc]csinln 
kanuni olduğu tahakkuk ettikten son
ra, kongreye müracaata lüzum olma· 
d3n, muhripler bir hafta sonra İngll
glltereye gönderilecektir. 

ti. WAVELL, 
'LONDRADAN 

Avdet Etti 

Yakın Şarkta Mühim 

Hadiselere 

Edilmelidir, 

intizar 

Diyor 

ı 

General "'a\"cl 

Kahire 22 ('A A.) - Orta 
Şarktnki İngiliz kuvvetleri baş. 
kumandanı Generat Wavell diın 
akşam matbuat mümessıll rine 
nşa~ıdaki beyanatta bulunmuş
tur: 

"- Gizli bir vazife için gitti. 
ğim Londradan döndüm. Pek ya. 
kında Yakın Doğuda çok miıhım 
hadiselere intizar edilmek icab 

Mısır, Her 
ihtimale 

Karşı Ha2ır 
l ~o 

ı 1 ~s'· T .. ta ya, ır ecavuze 
Kalkarsa Derhal 

Harp İlan Edilecek 
Kahire, 22 (A.A.) - Mısır par. 

Jamentosunun dünkü gizli ceı..: 
sesinde Başvekil Hasan Sabri P 
şa, İtalyan kıtaatı, Mıs1ra teca 
vüz ettiği takdirde Mısırın İta 
yaya harp ilan edeceğini bildir. 
miştir. 

Mecliste Harbiye Nazırmd 
Mısınn Sudan müdafaasına ı 
rak edip etmiyeceği sorulmuş 
Nazır: "Kıtaatımız oraya g t • 
rülmüştür. Tecavüze maruz ka~ 
dıkları takdirde tabii olarak mu.. 
harebe edeceklerdir,, dem· tir 

Başvekilin beyanatı, bütün Mı. 
sır matbuatı tnrafından hararetle 
karsılnnmıştır. 

Mısır.ın müsalemetpervcr b'r 
mem1ekct olduğu. fakat taarruza 
karsı mukave-mete valnız kend 
sini himaye iç'n dC'"1'1. aynı za 
manda İngiliz - Mısır dostlu 
ve :ttifak muahedesine tamam 
riayet sureti ile şerefini de mu 
hafaza için mecbur bulundu 
beyan edilmektedir. 

HİNT fİCLİ KONGRESİ 
İNGİT TERF. İN SON 

TEKLİFİ Tİ REDDETTİ 
Wardha, 22 AA.) - '\ 

Kongrenin icra Komites· İn · 
terenin son tekl"f'ni redded n b 
takriri kabul etmitsir. K rar su 
retinde, mevzuubahis t klıfı 
hiir ve müttehit bir Hind"stanı 
inki"afına engel te"kil ed c 
bildirilme ~te ve Hind m Uef 
den İngiliz hükümetinin ittıh 
ettiği bu hattı hareketin umu eder.,. . . . _ tezahürat ve d"ğer vasıta! rla t 

General Wavell, tarıhın bır do- bihi ist"nmektedir. Gandh, ko 
nüm noktasında bulunduğumu I mite müznkerclerine sık sık i 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 5) rak etm"ştir. 

fn.,,i1iz sahillerine :verleştirilen bava dafi toplan 
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YAZAN: iSMAIL HAKKI BAŞAK 
-42 -

r 
c H üktlmet dairesinin üst kabnda

t kı sofada tam bir saat bekle
ı. İki muhatız, beni nezarete me
r edilinJ lerdi. Etrafıma balunı
dum. P •renin pencereleri, top
tan çok Y\lksekte de:':lldi. üstelik 
hep 1 açıktı. Bir aralık, çapulcu-

' Turk evlerinden topladıkları eş-
rı P YI sırken, birbirlerine gir-

leri, dı rıda ve sofa penceresinin 
ında kopan bu gürUltüyQ biz de 
yuy0rduıc. Benim muhafızlar me-

a P ' encere 6nüne gidip, dışarıya 
ttblar. Yağmaya pek imrenmiş o

klar ki. iştirak etmek üzere, der-
8 iıya k~tuıar: Anafor haydut
• vazucıcrinl unutturmu~tu. 

Yalnız ı.A'·-b a.<.UlllCa, zaten ne zaman-
erl bent dürten :firar kararını 
ke nlyeUendım: Anutvur iÇ1!l'i

, adanııan dışarıda adam soymak-
0 mesıuldwer, Ve :tırsat, bu fırsattı. 
g ~nlın ellerim, arkamdan blrblrlne 
· ımi ~tı. Kuçilk bir gayret, ellc
ıt f lıyan mendilleri koparmama 

. Jk 1 8eldi. Ellerim serbest kalınca 
6 ncereye ko tum. Fakat maal.csei 

~CC~enin altı, si14hlı Abaz.alnrla 
uy u. Benim, bir b~ka çare dü
ı:meıne vakit kalın dan, arkamda 
:ba~ 8Yak sesleri belirdi. Zaval-

r rk, kendlslni ite, kaka mer-
enlerden çıkaran Abazalara yal-

rl.Yor, ~ :vureklcrde merhamet 
l~ıya çabalıyordu. O anda bayat, 

dar acıydı yarabbim? Aciz, ze
U ve keskin bir bıçak gibi kalbl-
~i saplanıyor, ben! derin bir yara 

0 ldUrüyordu. O biçare ve ihti
r va~daıuruzı acıklı vaziyeti, ba

kendi halimi, ve kendi niyetimi 
ttunnuıtu. Zaten, benim muhafız
da, onu itenler, .kııkanlarlıı bir

Dlerdivenleri çıkmaktaydılar. 

1 
Slrndn, Anzavurun içinde bulun

uğu odanın kapısı nçıldı. İçeriden 
anlardan blrlsl, u~ak çağıran ka

l bir derebeyi edasile bana scslcn-

"- Buraya gcl!,, 

~e girdiğim z:aman Anzavur, 
Ye ınüdllrünun masası başında o

e akta idL Muhafızlan arasında, 
ç kırla, Abaza Mehmet tc vardı. 
a~dudun ayakta duran diğer uşak
rı, sağ cllerinl, kılıflannın .kııpak

_r.., n kesilmiş olan tabancalarına da. 
~ ~ardı. Hepsinin de g!Sğ{lslcri 

erilin~, kaşlan çatılmıştı. Haln ba-
lannda., dQşmanlanna diş bileyen 

€
ş! insanların kindarlıl:'l okunu

rdu. Bandırma ve clvarı.ridan gc
s diklerini öğrrndiğlm bu haydut

a, sahte bir mücahit silsü verll-
~şti. • 

Onlara bakarken, aramızdaki farkı 
~ek, beni acı ac:ı dOşündürdU. 

7'senim gıbi açlıktan, susuzluktan a
\ kta duracak mecali kalmamış bir 

c vallının karşısında, bu tok, ve pür 
raıı insanların celAdct taslamaların

n daha gülunç ne olabllirdl? 

ır 

Benim gultirruıeylşimdeki milstchzl 
na, gözlerinden kaçmamış olacak 

i, hepsi de knşlannı biraz daha çat
lar, bakı lanıu biraz daha hainle~-

MANŞTAKI 
GEMiLERE 
Ateş Açtldı 

V {Ba§ı 1 incide) 
ı,te geçmiş, lbu ihnl 80 dakika sür. 
aJllUŞ, fakat kafile hiçbir zarara 
<flgramadan tehlikeli mıntakadan 

f 
zaklaşmıya muvaffak olmuş, 
u suretle bu tecrübe akamete 
rnmıştır. 

Ayni kafile, daha ileride Al
ttıan tayyarelerinin hücumuna 

rr._. ramış, fakat az sonra İngiliz 
levcılarile karşılaşmışlar ve iki 

lman tayyaresi düşürülmüştür. 

j HAVA HARPLERİ 
Londra, • 22 (A.A.) - Düomanm 

~unkü ve bugünkU faaliyeti milnferit 
ya küçük gruplar halinde harekltta 

*ulunan tayyarelerin yaptıkları mUte. 
ddit hucumlarn mUnhasır lcalmrştir. 

113u hucumlann bir kaçı daha karaya 

E
ak mesafelerde iken pUskürtülmiıı. 
r. Difer hucumlarda ise Cenubu 
rki mıntakaıına yilksck infiHiklı bir 
ç bomba atılmış, Gal sahillerine ve 
t-rkez mıntakaıma bombalar düı. 
uştiir. Mevzii mahiyette bazı hasa

at ve bir kaç blil vardır. Diındenberi 
$manın muhtelif yerlerde ve muh. 

e ıf zamanlarda yeniden on üç tayya.. 
, t- ı imha edilmiştir. 

Madritten verilen haberlere göre, 
n günlerde Alman hava taarruzları_ 

ın hafiflemesini, Berlin, havaların 
na lığına atfetmektedir. 
1 O Mayıstan beri gerek Almanyaya, 

erek Alman işgali altında bulunan 
ntakalara İngıliz tayyareleri tara
d n 200 baskın yaptlm[f ve yüz bL 
munhasıran Alman topraklarına ol_ 
k uzere buralara 160 bin bomba a. 

!\ ı mıştır. 

Nevyork Herald gazetesi, geçen 
tanın Almanya için cesaret kmcı 
hiyette olduğunu, Almanların Na-

tirdiler. İçlerinde yalnız. Çakırda, ha
t<"lannın acı nedametini duyan bir 
lnsan hali vardı. Tıpkı bir günahkar 
gioi başını önüne e1,'Inişti. Belliydi 
ki, benimle göz göze gelmekten u
tanmaktaydı. Benim odaya girişim
den pek az. sonrn Anzavur, yerinden 
kalktı. GQmOş saplı meı;hur kırbacı

nı mns:ı.ya vurarak bana: 
"- Gel bakalım Hncı Memis!,. 

dedi. Ve kin dolu bir istihza ile gU. 
terek illve etti: 
"- Namı diğer, Darlllitamcı İs

mail Hakkı glivunı .. Anzavur melü
nu- Anzavur haini .. Anzavur nfımer
di hn?,, 

Ben boynumu büktüm ve hain pa
disahın Anz.avur pasası olduğunu 
çoktan nnl:ıdığım bu sahte mücahide: 
"- Estağfurullah paşa haz.reUeri!,. 

dedim. 
O bana, küfürlerle, haknreUerle 

dolu uzun ve ağır bir konferans ver
di ve sözlerini, şu sözlerle tamamln
dı: 
"- Padişahın, dinin, namussuz. ha. 

inleri.- Topunuz da birer k6pek gibi 
gcbereceksiniz.!., 

O sırada, içinde bulunduğum oda
nın kapısı da ardına kadar açık bı
rakılmıştı. A:ılktır ve basit mnksat
ları, Anzavur tnrafından yumurUa
nıın bu büyük cevherlerin dışarıda
kiler tnrnf.ınd:ın da i5ltilmesini temin 
etmekten fbaretU. Ben, zavallı halka 
yapmak istedikleri sefil telkinlerin 
canlı vasıtası olarak kull:ımlınaktay
dım. Bu role çıkanlmak, kaUanıla. 
rnıyacak kadar acıydı. Üstelik te da
h:ı fazlı sabnı tahammUl gösterme
nin, bana temin edebileceği hiçbir 
fayda yoktu. Hakkımda o derece fe
na kanaaUer bcsllycn bu hayduUn
nn, beni sağ bırakınıyncnkları mu
hakkaktı. Bu itibarla, en isabetli 
hareket, bir Abaza kurşunu yeyip, 
yuvarlanmadan önce, kanımın em
retUği vaz.i.feyi yapmak ve karı;ım.. 

d-ıki hayduda fstedlği dersi hiç ~l
mL!z.sa sözle vermekti. Nitekim, ken
dimi daha fazla tutamadım ve: 
"- Paşa, paşa.. diye bağırarak: 
"- Ben, dedim; gfıvur değilim. 

Hem Turküm, hem de mUslümanım. 
Si7Jn: Kendisine gtıvur ... Gtıvur ... di
ye hitap ettiğiniz. adamın, müslü
manlığı siz.den çok fa1Ja bildiğinden 
emin olun.- Dini, çapulculuk serma
yesi olarak kullanmak fstiyen sizler, 
peygamberi mezarından horUatmış 

birer Nnsrnhldcn başka hiçbir şey 
değilsiniz. Fakat, bu safsatalarınt7la 
hiçbir zaman, p~inlz.e aklı başında 
bir tek insnn katamıyacağınızdan 
ı;ilphem yoktur. Budala yerine koy
mak lstedl_ğinlz bu zeki millet, sizin 
gi::lemeğe çabaladığınız her hakikati 
çoktan idrftk etmiştir. Eğer bu mil
leti teşkil ~enlerin g6zbebeklerine, 
ömrünüzde bir defacık ol.run dik
katle bnksnydınu:, orada parhyan z.e
kAnm emsalsiz.lllini garllr ve onu al
datmıya kalkışmak cesaretini bula
mazdınu:.. Fakat ne yazık ki sb:, bu 
hakikati !Sğrendiğiniz gQn bile, utan· 
ınıncak kadar yüz.s!lz.sünüzl..,. 

(DEVAMI VAR) 
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BUGt)NKt) PROGRAM 
7.SO Prorram 
US :Mlldk (PL) 
8.00 Habcr~r 
S.10 Yemek listesi 
&.20 Mllzilı: (Pl.) 

• ı:uo Procnm 
12.u 6artahr 
IZ.50 Haberin' 
U.OS 6arkıhr 
U.20 Mllzllı: (Pl) 

e 
18.00 l'roıram 
ıa.os Mllzllı: (Pi.) 

18.30 Halk hnalan 
11 50 Mllzllc 
111.U Şarkılar 

10.45 Haberler 
20.00 Şarkılar 
20.ıo Konuıını 

20.50 Şarkılar 
2ı.ıs Konupııa 

2ı.ao Rad7o tuctesl 

2ı,45 Orkestra 
22.ıo Haberler 
22.45 Cazband 
ıs.25 Kapanı! 

Harp Levaznnı 
Yapan Fabrikalar 
Ankara, 22 (TAN) - MilU Milda.. 

raa sipariıılerini kabul ve imal eyliyen 
sekiz müessesede icabında günde üç 
saate kadar faz.la mesai yapılabilmesi 
Koordinasyon Heyetince kararla5tırıl
mıştır. Fazla mesai yapan iııçiye her 
saat için munzam ucret verilecektir. 

Kazaya Uğnyacak 
İşçilerin Tedavisi 

Ankara, 22 (TAN) - Dcmlryollar 
ve limanlar inşant dairesi mensupla
rının iş yüzünden uğrıyaca,klan ka
zalardan dolayı yapılacak tedavi ve 
verilecek tazminat bakkındııkl karar .. 
name meriyete girmiştir. 

Fiyat Mürakabe Teşkilatı 
Ankara, 22 (TAN) - Fiyat mura• 

kabesılc tavzU edilecek olan kontro· 
Jorlcrle Fiyat Murakabe bürolarında 
çalışbrılacak memurlara ait kadro 
Vekiller Heyetince kabul edilmiııtir. 

Kadroda 210 lira maaıılı Uç büro şefi, 
140 lira maaşlı 24 kontrolör ve ayn· 
ca 16 memur, 8 dakWo vardır. 

İzmir Turistik Yollan 
İzmir, 22 (TAN) - Fransız Reji 

General Şirketi bugün viliyete mUra
caat ile turistik yolları yapmıya de.. 
vam edeceğini bildirmi:ı ise de bu ta
lep vilayetçe reddedilmiştir. Evvelce, 
ıirket taahhüdünden nilk<U edince vl. 
liyet bu yolların inııasm.ıı. devam edil. 
mesini müteaddit mUteahhitlere ver. 
miı bulunmaktadır. 

polyonun vbıl olduğu hududa erlıı
meklc beraber istikbalin ııtmdiye ka. 
dar bu derece muzlim olmadıfmı, 
çünkü, onların, ıimdi İngiliz bahri 
satvet kalesini teshire mecbur kaldık
larını akai takdirde bu kuvvetin kcn.. 
dilerini yutacafını yaznuı.ktadır. 

~Gö"N'ö"N MESELESi 
1 i .... __ .... _.. .... -............... ________ _ 

ler 
{umarhane midir? 

Yazan: Naci Sadullah 

Mesela, bir lmmarhnnc ruh
satiycsinc mnlik olmıynn 

Moda Klübiinün kapısı ö
nünde, her gece tubesnbnh kay
naşan taksili ''eyn "hususi,, ger. 
duncler, o semtin siikunetinden 
gum nlmayn koşmuş vntnndoşln
nn uykulanm iz'ansızca çiğniye 
çiğniye, iflns edenleri evlerine 
taşınınktn, ve yerlerine yeni kur. 
bnnlnn getirmektedir. 

Ve yine mesela "Sipahi Ocafı,, 
nın veya "Scrkl Doryan,, ın sa
Jonlıın da, ''Yıldız,, kumarhane
sinin matrut patronu "Mnryosc
ra,, yı imrendirecek kadar cİ1.'· 
civli bir fnaliyete sııhne olınnk
tndJT. 

Bu suretle, kuruluslarındnki 
mnksntlnrdan tamamen uzakla. 
şun klüplcrimlz, birer "Monte
knrlo,, hüviyetine biiriindiikleri 
için, meseıa Deniz Klübünde her 
gece ynpılan "yüzme,, müsaba
kalarının sporla hiç bir ili ii:ri 
kalmamıştır. Sipahi Ocnğındıı at 
rcrinc şans yarıştırılır. Ve "Serkl 
Ooryan,. artık, bir ''Şark l\lah. 
fcli,, nin değil. hir "Kumar frnl. 
dai;'l,, nın ismidir. 
Dumanlı knlıvehnnelerdc, kırk 

paralık kahvesine altmış nltı çc. 
viren fıknral!!n kumar d<'nilen 
tehlikeli illetten kurtarmak mcr_ 
hnmetini gösteriyonız da, kliip
Ierde on bin liraya rest (eken YA. 

fnndaşları tcdayisiz bırakıyoruz. 
Ilen: 

"-Ne olur?. Biraz dn onlara 
ncıyahm?!,, diyorum, ve temen_ 
ni ediyorum ki o klüplerin semt
lerinde bulunan idare amirleri, 
kanunun suratmn sırıtan hu acı 
tezadı, bir fantezi me\Ztıtt san
mak gafletine dü mcsinler! 

Spor: 

Küçük Kl .. pler 

Birleştir· iyor 
Klüpler, Beden Terbiyesi niz.am

n:ıme~Ine intibak ederken, küçQk te
ııekkilllcr büyüklerle birleşmekte, 
yal1ut birkaç küçük klQp bir araya 
geUrllınektedir. Bu arada, Güneş 
Klübünün Şişli fle birleşmesi lfızun 
gelmektedir. Güneş Klubüniln bu 
teklifi kabul etmlycrek, yegAnc faal 
tız:ısı olın 1.'ilrekçllerlnl Beykoz Klu
bOne vereceği söylenmektedir. * D&'tiz sporlannı tc.ıvfk mak
s:ıdile Galatasaray Klilbü, Kınalıada_ 
da bir dcnlzcllik şubesi açm15tır. * BİR gazetede, bugün yapılacağı 
y:ızılan dekaUon şampiyonluğu tehir 
edilmiştir. Buna sebep, Balkan oyun· 
lannda bu milsab:ıkanın bulunmayışı 
ve pistin hn7Jrlanmnm15 olmasıdır. * BALKAN oyunlan için yapılan 
hnz.ırlıklar meyanında, F<'Ilerbahce 
stadyomu da esaslı bir 5cklldc tamir 
edilmektedir. Açık tribün ile aUamn 
yerleri ıslnh edilecek, pist de yeni
den yapılacaktır. 

Ortaokullara Talebe Kaydı 
Ortarnckteplere talebe kayıt ve 

kabulüne Ağustosun 25 nde başlnna
caktır. Parasız yatılı talebe müracaat 
tnrihlnln on gün uz.atılması üzerine, 
yeniden bin talebe Maarif mQdUrlük.. 
lcrlne müracaat ctmi~. 

ALTINCI KOL 
Uyanık ve 

Faaliyettedir 
(Başı 1 incide) 

\•erler arasında çalışır. Radyo
lar onlara hitap eder; mecmua ve 
gazeteler onlara gönderilir; Be. 
şinci Kol mensuplan onlarla te. 
mas eder. Binaenaleyh Beşinci 
kolq karşı uyanık ve faal olması 
lazım gelen vatandaşlar zümresi, 
münevverler ve ynrım münev. 
verlerdir. Bilhassa geneler pro. 
paganda neşriyatına karşı altıncı 
kolun lideri olacak surette mü
cehhez ve uynruk bulunmnlıdır. 
lar. 

ltalyanlar, Yanyayı 
da istiyorlar 

(Başı 1 incide) 
rum. o gün hiç celmiyecel:tir. Fakat 
gelirse biz yedl buçuk milyon Yunan. 
h bir tek Çamurahyı hayatta bırak_ 
mıyacağrz, hepinizi hançerliyeceğiz,,, 

Atina, 22 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: 

Yunan makamlarınm aylardanberi 
bütün Çamura Arnavutlarına karşı zu. 
lümde bulunmak için siliıhlı çeteler 
teşkil etm~ft.e olduklarına dair Tomo_ 
ri ismindeki Arnavut gazetesi tara_ 
fından ortaya atılarak ve Ste!ani Ajan 
sı tarafından yayılan ı;ayialarm katt 
surette tekzibine Atlna Ajansı me
zundur. 

Adana ve Diyarbakırda 
Adana, (Tnn) - Adann ve 

Diyarbakır hava mcydanln:-ının 
asfaltlanma işi eylul nihayetinde 
tamamlanacalqır. 

TAN 

Piyasada: 

Dün, Bir Çeki Oduna 
Eve Teslim 435 

Kuruş Narh Kondu 
FiyaUan Murakabe Komisyonu 

dün odun fiyatlarını tetkik etml:ı ve 
narh koymuı;tur. Yeni nama göre, 
bir çeki odun kayıktan iskeleye top
tnn 33!> kurusa satılacaktır. 

Yan perakendeciler, yani depolar
da bir çek! odunun fiyatı 435 ku
ruştun Bir depo sahibi bu fiyata, o
dunu kendi vnsıtalarile eve teslim 
ctmeğc ve evde odunlan kendi adam
lnnna istif ettirmeğe mecburdur. 

DükkAnlarda odunun kilosu 2 ku
nıra satılacnktır. 

Fiyatlan Murakabe Komisyonu, 
bu narhı yaparken depo sahiplerini, 
toptan odun tlıcirlerlni dinlemiş, bu.. 
günkQ nakliye fiyatlarını ve netice 
itibarile maliyet fiyatını gözönOne 
nlmuıbr. Narh, bugünlerde illin edi
lı-cek, bu ilandan sonra, bu fiyattan 
fazlaya satış yapanlar, mevkufen mu
hnkeme edileceklerdir. 

Nebati yağ fabrikaları, vejetnlln 
yl"ğının fiyatını ıırttırmak için, Fi
yatları Murakabe Komisyonuna mü
racaat etmişlerdir. 

BASRA YOLU - Bağdat - Bnsrn 
yolundan §imdiye kndar hiçbir mal 
gelmemiştir. Büyük bir nakllye mU
essesemiz, nakliye işleri için Bağdat 
ve Basrad:ı teşkillıt yapmıştır. Bu 
müessesenin verdiği hesaplara güre, 
Basradan İstanbula kadar bir ton 
mal 172 liraya ve on iki günde gele_ 
bilecektir. Bu bedelin daha zfynde u
cuz.lattırılması imklinlan aranmakta
dır. Dün de yazdığımız gibi, nnvlun 
elli liraya Radar indirilecektir. Yol
da, Londra ve Amcrikadan Dasrnyn 
nakledilen eşya vardır ki, birkaç 
giln sonra şehrimize gelecektir. Bu
radan da Hindistan ve Londra, Ame
rika için siparişler ba$lamıştır. 

TÜTÜN REKOLTESİ - Bu seneki 
tütün rekoltesi, geçen ıseneye nazaran 
çok iyidir. Buna mukabil, geçen se
nP bize Amerika paznrlannda reka.. 
brt eden Yunanistan ve Bulgarlstan
da fütOn mahsulil iyi değlldir. Bunun 
neticesi olarak, Amerikalılar §lmdi
df!n, memleketimize müsait şartlarla 
siparişlerde bulunmıya başlamı~lar

dır. 
FUARA GİDENLER - İzmir Fua

rına vapurla gidenlerin adedi son 
gllnlcrdc çok artmıştır. Daha şimdi
den 15 gUn sonrasına kadar, bütün 
seferler için hiçbir mevkide tutulma
mış yer kalmamıştır. BiltOn biletler, 
sa!ılmıştır. Halk, Fuar için iltıve pos.. 
talnn yapılmadığından, ı:°lkt'ıyet et
mektedirler. Deniz.yolları fdarPslnln 
bugünlerde, bu hususta bir karar 
vermesi beklenmektedir. 

Asker Ailelerine 
Yardım Emri Verildi 

Dahiliye Vekaleti, vfiliyeUere gön
derdif,i tamimde, asker ailelerine ya
pılacnk yı:rdımlann, mahallin icap ve 
şartlnnna uygun olarak tcsbit edile
C<'ı;ini ve hemen faaliyete geçllm.cslnl 
blldirmektedir. 

Bugünlerde Valinin riyaseti altın_ 
da, knymakamlarla diğer altıkalılar
dan mürekkep bir komisyon toplana
rnk, bekçi parasile birlikte, asker ni
lclcrlne yardım maksadlle toplana
cıık paralar Jçin bir karar verecek ve 
silrntle tatblk:lne gcçceektlr. 

---- Yurttaş:---------
Havacılık sahasında dnhn pek 

çok şeyler başarmak zorundayız. 
Bu başarılar paraya dayanıyor; 

ve bu paranın bir klsmını Hava 
Kurumuna Az.a yazılarak mlllet. 
çe ternln etmek lAz.ım geliyor. Bu 
vaz.ifemlz.l ihmal etmlycllm. 

K 1 S·A ·~H ABER L"E R 
ÇİNDE: 

O Ş:ınghay - tngillı: askerleri, dOn 
Şanghayı terk~tmel!e başlamışlardır. 
İnglliz.lcr tarafından terkedllmiş o
lan başlıca mildafaa mıntakalanndnn 
blrl, beynelmilel imtiyazlı mıntako.. 
nın gönüllillerine tevdi edflınJ§'tir. 

İRANDA: 

e Tahran - Resmt gazete İran ile 
Sovyetler Birliği arasında hnsmane 
bir bava ihdasına çalışan yabancı 
matbuatın teşcbbilsüntı, beyhude gay
ret olarak tavsi! etmektedir. 

SOVYETLER BİRLİÖİNDE: 

e Moskova - Moskovanın askeri 
mıntakalarında her halde mütehassıs
ların bir ?Ql oynamakta oldukları tek
nik manevralar cereyan etmektedir. 
Mareşal Timoclıenko, Budycnl, Kulil 
ve Chapcchirov fle ETkfınıharblyc 
reisi Meretz.kov bu manevralarda ha
zır bulunmaktadır. 

ROMANYADA: 

e Bilkrcş - Harbiye Nazırı bu
günden itibaren bütün Yahudilerin 
askeri hizmeUerden çıkarılacaklarını 

bildirmiıtir. 

e Saltanat Meclisine ekalliyetler 
patrikleri nlmnrak Meclis takviye e.. 
dil ın iştir. 

e Ekonomi Nazın mihver devlet
lerınln politikasına intibak etmekle, 
nomanyarun, Avrupnnın yeni kalkın
ma hareketine lktısadi nokta! naı.ar
d:ın da iltihak etml§ olduğunu beynn 
etmiştir. 

BULGARİSTANDA: 

Sofya - Bulgar Nazırlar Mecli
si, diln akşamki toplantısında Tıcaret 
Nazırı Sngorof'un birkaç gOn için Al
mıınyaya giderek Lafpz.lg ve Viyana 
Fuarlarını ziyaret etmesine karar 
vermiştir. 
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Poliste: 
... •• z .. da un asm aş Fa hrikalarımız, 

Bin Ton Şe er 
istihsal Ediyor ar 

l 
• ahçıvan ... 
~r ICl 

Karısını R 
.. .. ~ ur u ICl 

ıı 
Dtin Kasımp:ış da Sazlıderedc bah- "' 

çıvıın Tohlr karısı Nebiycyl tabanca ~ 
ile öldürmUştür. 1.. 

Bu Miktar, ihtiyacımızdan Fazladır 
Ynşlıca bir fdam olan Tahir, karı

sını kıskanmakta ve bu yüzden o
nunla sık sık kavgo ctm kteyıniş, 
dün ö leden sonrn N biyE"nin soka· Bir knç gündenberi şeker fab

rikaları istihsale başlamıştır. Bu 
seneki pancar mahsulü 650 bin 
ton olarak hesap edilmiştir. Trak 
ya, Eskişehir taraflarında rnah. 
sul daha bereketlidir, yaln1z Tır
hal mm takasında fazla yağışlar -
dan az mahsul elde edilmiştir. 

Bu seneki pancar mahı:uhi ,göz 
önünde tutulursa, dört şeker fab 

Belediyede : 

Vali, Yeni Emir ve 
Direk ifler Verdi 

Vali ve Belediye Reisi U'ıtfi Kır

dar dün Fatih kaymakamı ile birlik
te Gazi. bulvarını Unkapanına bağlı_ 
yacak yol irışaabnı teftiş etmiş ve 
yolun sQraUe ikmali için emirler ver
miştir. Haseki hnstanesinl de ziyaret 
eden Vali, hastaların ihUyaçlarile 
meşgul olmuş ve aliikadarlara direk
tifler vermiştir. 

Vall, idare ve ı;ube limlrlerinin faz
la fanliyet göstermesini ve işlerin sü
rüncemede bırakılmamasını bir ta
mlınle memurlardan istemiştir. Ma
salarında muamelesi biUrilmemi5 e..,,. 
rak görillenler muUaka tecziye edi
leceklerdir. 

İMAR FAALİYETİ - Belediye, 
beş senelik imar faallyeUnl dört kı
sımda iz.ah eden blr bro:şür hazırla
mıya başlamıştır. 

EKMEK İŞİ - Ekmek çcsnfslnln 
bozuk ve hamur olduğu her tarafta 
nazarı dikkati celbetmektedlr. Bele
diye, sıkı bir murakabe ile iyi ek
mek çıkarılmasını temin edecektir. 
Fırınlar haftada en az tıç defa kon
trole tAbl tutulacak, ekmekler ta.hlll_ 
haneye sönderilecek ve bozuk ekmek 
çıkaranlar için müessir tedbirler alı
naca.ktır. 

HAM MEYVALAR - Kıwun, knr
puz, domates ve meyvalaı-ın ham blr 
halde pazarlarda satılmaması alfıka

darlara bildirilmiştir. 
ŞEHİR BANDOSU - Şehir bando

su, şclır:ln her tarafında ve umum! 
meydanlarda konser verecektir. 

Yeni Hastaneler 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka

leti tarafından y:ıpbrılan ve inşnatı 

bitmek Qzcre olan hastaneler ııunlnr
dır: 

45 yataklı Kastamonu memleket 
hastanesi, 25 yataklı Denizli memle
ıtet hastanesi dnhill kısmı pavyonu, 
25 yataklı GUmQşhane memleket ha.s 
tanesi, 25 yataklı Çorum memleket 
hastanesi sari hastalıklar kısmı, 50 
yataklı Malatya memleket hastanesi, 
25 yataklı Aydın memleket hastane
si entant hastalıklar kısmı, 40 yatak
lı. Burdur memleket hastanesi, 40 
yataklı Çankırı memleket hastanesi. 

80 yataklı beş hastanenin de te
meller! atılmış bulunmaktadır. Bun_ 
hırdan başka, Şi~lide 1000 yataklı be
lediye hastanesi ile Adanada 120 ya
taklı memleket hastanesi, Kayseri ve 
Erzincandı:ı 50 ııer, Akşehir ve Mcsu
diyede 25 şer yataklı birer modem 
hastane inşasile, Kars memleket has
tanesinde 50 yataklı bir pavyon ila
vesi takarrür etmlı;'tir. 

Wavell, Londradan 
Avdet Etti 

(Başı 1 incide) 
zu ve zafer saatinin çalacağını 
ilave etmiştir. 

HEDEF: l\USIR 
Röyter ajansının Mısır muha. 

birine göre, İtnlyanın Afrikada
ki hedefi Mısırdır. Zira İtalya 
Mısırı alamadığı ve Süveyş ka
nalile şnp denizini kontrol ede.. 
mediği takdirde Habeşistan ya.. 
vaş yavaş boğulmaya mnhkfun.. 
dur. 

Churchlll'in nutkunda işaret ettiği 
1941 - 1942 deki mücııdelelerln bil
hassa Şimali Afrikada İngiltere He 
itıılya arasında cereyan edeceğinden, 
hiç kimse ~Uphe etmemektedir. 

Buradaki kl\naate göre, İngiliz ha
va kuvvetlerlle donnnmıısırun Libya_ 
daki muvaffnkıyetinl, İtalyanın Mw
ra knrşı lstiHi hareketine tevessül 
eylemesini büsbütün geri bıraktırmış 
değil, bir müddet için tehir ctml~tir. 
Bu 1Ubarladır ki, General Wavel, İn
gllJz. harp kabinesi erkfınlle mühim 
tcmaslnrda bulunmuş, mücadelenin 
müstakbel planı hakkında nlhat ka
rarlar vcrllmlş olduğundan General 
vadfeslnc avdet etmiştir. 

DÜNKÜ HAREKAT 
Cenubi Afrika hükümeU tnyyare

ierl Habeşistanın Ccnubilc İtalyan 
Somnllsindeki nskeri üsleri, İnglliz 
tayyareleri de Tobruk limanile Llb
yadaki üsleri ve billınssa Tobruktaki 
uenz.in depolarını yeniden isabetli 
surette bombalamışlar, üç İk'llyan 
tayyaresini de imha etmlslerdir. 
ltnlyanların MaUaya yapmak iste

dikleri hücum neticesiz. knlmıştır. 
İTALY AN TEBL1Gi 

Roma, 22 (A.A.) - Son 1ta1yan 
tebliği bilhassa ı;unları kaydetmekte. 
dir: 

"Cebelitank'a hücum yııpılını,ş, as-

rikamızın 100 bin ton şeker çıka
racağı hesnp edilmektedir. Hal1 
buki memleketimizin şeker sarfi_ 
yatı 90 bin tondur. Demek olu
yor ki şeker fabrikalarımız istih,.. 
ı:ıol miktarını şimdiye kadar go: 
rülme:miş bir surette en yüksek 
bir dereceye çıkarmıştır ve ihtL 
yacım1zdan on bin ton fazla şe
ker istihsal edilmiş olacaktır. 

Müteferrik : 

40 Gün 40 Gece 
estival apdacak 

Eminönil, Şlşl1 ve Beyoğlu Halkcv
leri mU§terckcn İstanbul festivali 
yapmıya karar vermiş ve hazırlıkla
ra başlamışlardır. Festivalin tarihi 
hcnUz. tcsbit edilmemıştir. İzmir Fu. 
arından sonra yapılması dQşünül
mcklcdir. Fcstlvnl Adıılar, Boğaz.içi 
ve İstanbul semtlerinde kırk gün, 
kırk gece devam edecek ve Turkiye 
mılli oyunlarının kMfesi gösterile
cektir. İlk haftanın Hatay haftası o
lıırnk yapılması kararlaştırılmıştır. 

Hatay hn!taslle Tepki gibi, mnhalll 
oyunlar lstanbula tanıtılacak ve Ha
tay şarkıları haftanın hususiyetini 
teşkil edecektir. Festivalde eski İs
tanbul eğlencelerine fazlaca ehemmi
YE>t verilecek ve İstanbul\.\, Sevenler 
Cemiyetinin yardımı ile bir Sfıdnbat 
gecesi tertip edilecektir. 

GÜMRÜK İŞLERİ - Gilmrük ve 
İnhisarlar Milşteı;arı Nakl, dün An
kar.-ya gitml5tlr. Naki, tetkikleri hak 
kında sunları söylemiştir: 
"- Blrn fnbrikalanmwn faallye

ti çok artmı&tır. GQmrllklerdekl fa
ali.yet normal şekilde devam etmek
tPdlr. 

Gilmrük satış bürosundaki eşya hiç 
beltletilmcden satışa çıkarılmnkta ve 
tnlibi zuhur etmediği takdirde, h:ıyır 
mile seselerlne hediye edilmektedir.,, 
MAAŞ ALAMIYACAKLAR - İ&· 

tPn el çekUrllmis belediye reisleri, 
meni muhakeme veya beraet kararı 
da al alnr, acıkta kaldıkları müddet 
için ücret ve ma:ış alamıyacaklardır. 

HAVACILIK İÇİN - 30 Ağustos
ta yurdun her tarafında başlıyacak 
olan hdvacılık haftası için, Türk Ha
vn Kurumu ve Tilr ı msu, bilyük bir 
program hazırlamaktadır. Havacılık 
hı:ftası, bcr tarafta büYük merasimle 
kutlanacaktır. 
PAlıAZİTE KARŞI - Şehirdeki 

fabrikaların p:ırazIUere münl olacak 
cihazlar kullanmaları mecburiyeti 
konulmuştur. -------
lira irUerlni 25 Kuruş 

için Y araladllar 
Galatada oturan sabıkalılardan Trab 

zonlu Hızır ile arkadaııı Kör Hasan a. 
nsında 25 kuruı alacak yüzünden bir 
kavga çıkmıştır. Neticede her ikisi de 
bıçaklarını çekip biribirlerinln üzeri
ne hücum etmişlerdir. Be:ı dakika eon_ 
ra polisler b&.diseye vaz'ıyet ettikleri 
zaman her iki arkada5m da karınları 
deşilmiı olarak yerde yattıfını gör
milııler, cankurtaran otomobili ile Be. 
yoflu hastanesine kaldırınıılardır. 
Yaralılardan her ikisinin de sıhhi vın:i_ 
yeti çok ağir ve tehlikeli olduğu an. 
laı;ıılmı5tır. 

lngiliz Banknotları 

Hakkındaki Karar 
Ankara, 22 (A.A.) - İngiltere hü. 

kQmetince ittihaz olunan son karar 
mucibince ellerinde bulunan İngiliz 
banknoUarınm tedavlilden kalkmasına 
karııı bir tedbir olmak üzere bu bank. 
notları 24 Ağustos Cumartesi günü 
saat ı ı e kadar Merkez Bankası ve 
şubelerine tevdi etmeleri hakkında 
mezkllr bankanın bir teblifini bu sa_ 
bah ne:ıretmiştik. 

Son ittihaz olunan tedbirler bu ka
rarı ~u suretle itmam etmektedir: 

1 - Merkez Bankası ııubesi olmı. 
yan şehirlerde bulunanlar paralarmı l:ı 
Bankası 5ubelerine tevdi edebilecek. 
terdir. 

2 - İş Bankası şubesi dahi mevcut 
olmadığı takdirde yedinde İngiliz ev_ 
rakı nakdiycsl bulunan zevat bunlarm 
numaralarını bir listeye dercederek 
mahnlli noterine tescil ettirdikten son_ 
ra bu listenin bir suretini yedinde alı_ 
koyacak ve diğer sureti ile banknotla
rı azami 24 Ağustos Cumartesi günü 
kıymeti mukadderdi mektupla posta_ 
ya tevdi ederek Ankarada Cümhuriyet 
Merkez Bankasına gönderecektir. 

İlk Tahsil Çağındaki 

ğa çıkmak OZ' re hazırlandı •mı g5· 
ren T hlr, tehcv\ ilrlc tabancasını 

cekip karı ının uzer ne ateş etmiştir. 
N'ebfye aldı ı yaral:ırın tesirile öl· 
mil tür. Tahir, k çmak istemiş, fakat 
polisler tarafın~ n yakalanmıştır. Ha. ( 
d"scye ll'ı.lddc umumi mu:ıvinlerlnden 
Tah in Okur v z yet etmiştir. 1 

1K! mnsız TUTULDU - Zabıta. .. 
dun Sıddık VC' Z ya isminde iki hır• 
sız. yakalamıştır. Bunlar, geçenlerde 
Bevaz.ıtta Darilfunun caddesinde Ö· ı 
m~re ait 4 numııralı saatçi dükkfuu- 11 
n•n tavanını delerek 150 snat aşır. 
mı lardı. Çalınan saaUer bulunmuş, 
~ahlbinc iade edılmiştir. Suçlular bu· 
gün adliyeye teslim edileceklerdir. 

YAKALANAN EROİNCİLER -
nun Mehmet Ali, İrfan, Ahmet ve 
Ziya adında 4 kl§llik bir eroinci ııe
bekesl ile Uıtif ve Recep isminde iki 
esrnrcı suç üstünde yakalanmışlar• 
dır. Bunlardan Latifin Sultanselim• 
deki evinde yapılan aramada, e\rin 
bahçesinde kQlliyeW miktarda kene· 
vir ekilmiş olduğu görülınilştür. LA· 
tlf, sattığı csrnrlan bu kenevirler .. 
dcıı yaptığını ittraf etmiştir. 

BALKONDAN DÜŞTÜ - Kasun· 
rnşada Çaydanlık sokağında oturan 
lbrahlm kız.ı Gülnihal, evin ikinci 
kat balkonundan sokağa dilserelC. 
muhtelif yerlerinden ağır yaraıruı· 
mıştır. 

MAHKÜM OLDULAR - Beyoğ• 
tunda oturan İtalyan tebaasından 
Edvar ve arkad:ışı Yugoslav tebaa· 
ııından Jllber'lc Zehra ve Klmlrall 
lsmlndç iki genç kız. Florya treninde 
münasebetsiz. bir vaziyette yakalnnıP 
Sultanahmet üçilncü sulh ceza mah· 
ke;nesine verllmlı;lerdlr. Mahkeme. 
d6rdünü de on beser giln hapse ve 
on beş lira para cezasına mahklllll 
etmiıUr. 

Acıklı Bir Öliim 
Girit eahabı hayrat ve eşrafı Oleınasından 

Mukabeleci Abdllrahman Efendinin haremi •e 
Girit mllbad ilerinden terzi Salih Memdıı!ı 
Mukabelecinin valıdeal Bayan Mehpare mOP
tcll oıdufn hastalıktan kurtulamayarak •C

bt etmlıtlr. Ccnarcıl 23 Afustoı c11ma ,O• 
nll ıaat yarımda Bryoflunda Mia sokaj;nda 
ki ı O numarıılı haneılndtn kaıdınlarak At•· 
camllnde ııamıııı kılındrktan ıonra Frr0:61 
aile kabristanına dcfnedllcccktir. l.!oll ub• 
met eyleye. 

İRTİHAL 
Ankara ltmnlyetl Umumiye mQdllrtl ,\ti 

Rııa Cevlkin kayınpederl, Miltno 1ı:onııoto111 
DDrrQ Tayun, lnhlsarlar 'Tütün ltıısıftll$1l 
hukuk mQ1avlrleriııden Harım Tayrıa YC Da• 
ltırklly Belediye mutemedi Baha Ta)'%1tıın pe
deri Te Hava turumu Jatanbul ıubesl muba• 
ıebeci muavini Fehim G ve" ve Çorlu tar 
makamı :MuzafCer OOvenln dayısı Ankara Va• 
li mOtelı:aldl Mazhar Tayun vefat etmtttl•• 
Cenazesi bu&{ln saat ı de Slncklibakkal Şenli• 
molla cıkmuında S numaralı evinden 1ı:ııdı• 
nlarak Aksafl.1' Valide camllnde nam an ki• 
lrndıktan sonra Şehitlikteki makbere! ınah
ausaaına defnedilecektir. 

Allah rahmet eyleye 

TEŞEKKÜR 
Nemllzade merhum Bay Hamdiniıı reTeesf 

Bayan Nuriyeniıı yefatı mQnascbetile bizzat 
cenaze mcraaımloe l(tlrak etmlı Tc,ya talı
rlren n ılfahcn beyanı tuiyct l!ltfunda b'IY 
lunarak acılarımıza ortak olmu' olan bU• 
cQmle ıı:evata ayn ayn teıckkllre tecssclrtıml!JI 
mlnl buluııdufundan en samimi ıUkranlatı" 
mızrn lbıljına sayın cuetcnidn tavanutuO'I 
rica eder~ 

Nemllzade allesl 

Paris eki Bütün 

Kıymetli Eşyayı 

Topluyorlarmış! 
Londra, 22 (A.A.) - Vichy hil· 

kumcti, Flnnder muharebeleri
nin kahramanı General Blan~ 
chard ile Flnnder ricatinde gerJ 
cepheye kahramanca kumanda 
etmiş olan General Prioux'yu "~ 
diğer bazı Fransız generallerifll 
tekaüde sevketmiştir. 

Paristcn avdet eden ve Ne\!'· 
york T•mcs gazetesine ıntı.bala: 
rını bildiren Amerikan gazeteciS1 

Mis May Bukkehad, ''Alınan koll· 
trolu altında Paris, hırsızlar ta • 
rafından muntazaman haraca ke
silmektedir.,, diyor. "Nazi galip• 
leri hususi evlerden ve ~i.ıkkaJl· 
!ardan, kıymeti olan herşeyi to~ 
lamnktadır. Concorde meydanı· 
nı.n heykeller.ni, bronzdan hnvD• 
gazı lô.mbalannı ve tezyinat de~ 
mir parmaklıklarını sokmekte· 
dirler. Snnat eserleri satan diık· 
kanlar tnmamen boşalmıştır. 

Blum kabinesinde MiJli Ter· 
Çocuklar biye Nazırı olan Zay Rabat8 

Ankara, 22 (TAN) - İlk tahsil (a- kaçmak suçundan tevkıf oluJl· 
fı~d~ki b~tün çocukl_a~ın ok~yabilme-1 muş ve hapsedilmi~tir. 
lerını temın etmek ıçın yemden 390 "' 
mektep açmak üzere tedbirler alın. DE GAULLE'ÜN NUTKU 
maktadır. 

kert hcdefier bombalanmıştır. Doğu 

Akdenizdcki İtnlyan torpldolarıııdan 
biri, bir denizaltıyı tahrip etmiş, bir 
İtalyan tahtelbahlri de blr dilşman 
torpidosunu torplllcmlştlr. Kruvnzör
ICTden mürekkep bir dilşman filosu, 
Doğu Akdenlzde İtalyan havn filolnrı 
tnr ftndan şiddetle bombardıman e
dılmiş, iki kruvazöre iaabet vAkl 
olmuştur. Bir İngiliz tayyaresi dU&{l
rOlınilştUr.,, 

Londra, 22 (A.A.) - General ~e 
Gaulle bugün radyoda söylt-diği bıt 
nutukta Mareşal Petain hükümetini11 

Fransız Afrikası müdafaasına tabt1i!J 
olunan 800 tayyarenin Fas, Tunus .;e 
Cezairi terkettiğini ve bunlnrm istedi• 
ği takdirde düşmanın emrine verilece· 
ğini söylemit5lr. Bu suretle Petaiıı 
müstemlekelerin teslimini de hazırl•· 
maktadır. Genral, Fransayı mücaddC• 
ye davet etmiş ve bunun en iyi hattı 
hareket olduğunu anlatmıştir. 
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r. obruca Meselesi 
ı-

ıt 
H nrp dolayasiyle AYrupa ve 

Amerikada neşredilen 

'- azan: Ömer Rıza Doğı·ul mecmua ve kitaplardan mahrum 
kalmamıza rağmen ikide bir bu 

1 913 tenhcri Romanya ile yeni neşriyattan bir kaç parça e
a, Bulgaristan arasında; ih- limize geciyor. Bu neşriyat daha 
ıe llf, gerginlik ve buhran sebebi ziyade siyasi mahiyette ve pro. 

1
_ \n Dohruca meselesine, artık paganda mahiyetinde olmakla 

1
• llodilmi!l nazariyle bakılabilir. beraber, medeniyet meselesiyle 
r. lıoman~·a, Cenubi Dobrucayı pek meşgul. "Medeniyetin istik
ş, nci Balkan Harbi !ltrac:ında iş. hali,, «Yeni medeniYctıı «Mede
ı· 1 etmi!;ti. Birinci Balkan HaT. niyetin ~e?işc<:ek ç~hresiıı daha 

i munlffakn•etle başaran Bal. bunun gıbı mede~_ıy~~ davasını 
tılılar. harbin ikinci safhasın-. halle c.alışan broş~rc:~kler çıkı. 

re biribirlerine diistiiler. Bilhas- Y?r. Dıplomatlar kursud~ .m~de. 
~ Bulgaristanın hüyiimesini ce- nıyet . bu~ranından, Hırıst yan 
ı'1 • • •• · rnedenıyetm kurtulnc:undan bah-
r· ıncd•klcrıni gostcreTek onunla sediyor rahipler kilisede mede-
ı· 1'aştılar. Romn_nya ordusu i~te niy~tin' kurtuluşu için dua edi
iil sır:ıda Cenuhı D~bru<"aya _gır. yorlar. Harp snhalarında silah 
,_ ~e mukavemet gorm7de~. ıler. patlatan iki tarafın askerleri de 
l- lı: Romanva.n.n:ı·. hedefı, Ko~ten. medeniyet namına harp ettikle
r.. lıman.ın.ı, huyuven Bul(!arı~~a- rini söylüyorlar. 

1
_ ~ teh.~ıclındcn korumaktı. Çun- Bu herkesin uğruna can feda 

JJ Kostcnce Romanyanın en ettiği medeniyetin tarü.ni asır
ci him limc:nıdır. Kıs mevsimin- lardır sosyologlar, iktısatçılar, 
ıc, Tuna lınıanları cloncluğu ve politikacılar muhtelif şekillerde 
ı- trüscfere iınkan kalmndı~ı za- yaptılar, fakat bence mııdeniveti 

n Romnnya Kiistence limanı en güzel bir Afrikalı vahşi ifade 
~- resinde harici alemle irtibatını etmiştir. . 
ın 'itine «"rılı•ar. Afrika kıtasmın beyaz ırk ta-
1- ~ulgarlstan geçen Büyiik HnTp. rafından istila edildiği senelerde, 
ın Almanya ile beraberdi ve Al- ormanlarda ağaçlar üzerinden ok 
ıe '\nya ona Dohnıcanm iadesine atmak suretiyle kendini müda
~ t vcrmisti. Fakat harbin so. fanya çalışan bir aşireti esir eden 
e, ibda Almanyanın maj!Uıp oL beyaz derili kumandan. zenci e
ıe '5t yiiziinden hu söz yeTine gel. sire mitralyözlerini göstererek, 
ın bdi ''e Bulgaristan sabretmek sormuş: • 

k:buriyctinde kaldı. - Sizde bunlardan var mı? ... 
~ibayet, buıriinkil hadiseler Zenci boynunu bükmüş, mah-
bruc:ı meselesinin hallini te. cup bir tavırla: 

!•a etti ve lm savede Romanva, - Biz vahşiyiz efendim. de-
"' caristan ile bnsbnşa kaldı. Ro- miş. ' 
.ılı nva n .. ll•1l«aristan arasındaki * 
iP- ilufın J1 alli ile Rnlkanlar ara. M edeniyetin istikbali,, ismi
~: da mi;him hiç bir mesele kal- ni taşıy&ll bu broşürcüğün 

rnış gibidir. 
d• muharriri diyor ki: 

"Yirmi sene evvel İngilizce 
konuşan memleketlerde beynel. 
milel münasebetler ve asri me. 
deniyetin istikbali için büyük bir 
nikbinlik hüküm sürüyordu. A
merikan Cumhurreisi Wi1son 
"Milletler Cemiyeti,. fikrini or
taya atmış, harpten yorgun çıkan 
milletler bu birliğin içinde yeni 
bir nizamın emniyetini görmüş, 
devletler arasındaki ~ilahlı kav. 
ganın maziye karışacağına, in
sanların kardeşlik bağlariyle bi. 
ribirlerine b<> ğlanacaldarına, 
muntazam bir iştirak havası için
de yaşıyacak'arına inanmıştı. 

a• 
ınn Karnn 

ısırllan gelen lınbcrler, l\Tt. 
sır hiikfımetinin, İtalya ta. 

~11 ındnn Mısıra karşı bir tarruz 
,,u ~uu tnl dirinde Mısırın 1tnlya_ 
,ıı hnrp ilun edecei'.,rini bildiri. 
ı•· P, Mısırın lm vazi 'veti alması. 

5l'lıcbi, İtalyanın Mısıra kar
:~: ~tiviik hir taarruz h:mrlamıık
'•' olmnsuhr. Mısırın böyle bir 
:ir. rnızn lakayt kalınasma imkiın 
ti· \ıadıjl'ını hu siitunda bir kat' 
d•· e izah ettik. Mısır hüki'lmnti 
k:ı• 

it' 

inin bugiinkii beyanatı bu 
tai nnznn teyit ediyor. 

~lısır, İtalya tarafından isgnl 
tırnak istemez ve İtalyan is~n
e karı;ı gelmek için her feda. 
tlıın göze alır. 

~~ lta]yan tnavuzu tahakkuk et. 
,b· ' takclircle İn!!iltere ve Mısır 
,u· \.vctleri hu t::ınrruzu beraber 
,ıı· ~sılı,•nrıı1·1nl"dır. Ve o zaman 
:: &ır, Trablusgarbı İtalyan jsga. 
1111 den kurtarmn:rı da bir ideal 

arrıkfır. Çiinkii Mısır, muha
~ bir İtalyanın kend'sini Trab. 
garp tarafından ıniitemadL 
' tehdit etmesine razı olamaz. 

:ıt.distan İstiklali : 

J indistana harpten sonra 
1 1 bir dominyon statüsü 
"1nek için vul•u bulan İngiliz 

ıÜ• lifi, Hint l\lilli Kongresi tara. 
rı.. dan reddolundu. Çiinkii Hin. 

l.an yalnız dominyon statüsii 
~ '=lniyor, tam Jıürriyet ve istik.. 

tli kurtarmıya çalı ıyor. e: ~ir kaç sene evvel dominyon 
[Jli ~sli, Hindistan i.cin bir gaye 

Fakat o zaman Ingiltere bu
~azı olmamıştı. 

~.;· imdi de bu gaye geride kal
la· ~e Hindi tan istiklUl peşinde 
'ısi ı k ı yor. Hndise eri va t nde kav 
ın• ıyanlar zamanın durduğunu 
l • llrak iki kat hata ederler. 
;e• atanın tekerrüriinden c;ıka. 
ip• netice daha biiyük hatalara 
ıl1• Tltıcktir. Hindistan meselesi de 
ıp• lltanzarayı arzediyor, 
nı· 

ltıs,. EnstltQsQııc nasıl circblliriml 
•f• 'ram devret!. Jl'an! bet arruflı kıs,. mclc

bitircnlcr, cQrblb ye beden! kablll
ıtll ll mllaait olanlar, bu lı t,in ttteklclll 
Jl• ~omlsyonca lntlhap edildikten sonra ldly 

Ultrine circblllrler. Girmek tein ılmdi· 
Vıntaka Maarif mlldllrlllklerlne mOra· 
'tmclı: li&ımdır. Tahsil mllddeti bcı ae-

• 
tısenln 'beılncf arruhnda 11rl nne hl· 
l.e:vıı meccani olatalı: han,ıl malttcbc 
lr miylnı l 

ve lki seııe ımrfta kalmaı:uzla leytt mec:
dı. llıektebe cirıı:ıelı: ~kkım lı:a,rbctmiı bulu• 

Unu.&. 

• 
l'l!rklyede tebWe 
? 

mubabra m!lmkQıı 

Ml!mkOndllr. İstanbul Po•taneılııde de 
ııııuhabare ı,ın moderıa teallat .mevcut• 

"Fakat yirmi sene geçtikten 
sonra b11gün herkes bir hayal 
kırgınl.ı~ına uğramış, yanlış bir 
istikarıete gidildiğini anlamıştır. 
Bugn.11 hakim olan kuvvetli bir 
bedbinliktir. Milletler Cemiyeti. 
nin, 1914 harbinin bıraktığı iktı. 
sani ve siya.si meseleleri hallede
mr-mesi, herkesi medeniyetin 
kE"ndisinden şüpheye düşürmüş.. 
tü r.11 

.Muharrir bu bedbinliğin önü. 
ne g!!çmek ve medeniyeti kurtar. 
mak için üç çareden bahsediyor: 

Bunların birincisi, ahlaki ide. 
ıtllerle siyasi realiteler arasında
ki nddiyeti kaldırmak, 

İkincisi siyasi iktidarı tama
miyle cemiyetin menfaatine iş. 
liyen bir mekanizma haline ge. 
ti.r:mek, 

Üçüncüsü iktısadi münasebet. 
leri bütün milletlerin hayrana iş
liyecek bir şekle sokmaktır. 

Bu çarelerin nasıl tatbik edi
leceğini vüzuh ile gösteremediği 
için, bu iddialan da Wilsonun 14 
maddesi gibi kenara attıktan son. 
ra medeniyetin bugün geçirmek
te olduğu buhrana gelelim: 

B ütün dünyada hakim olan 
kanaat bugünkü medeni

yetin insanlarla insanlar ve rniL 
Jetlerle milletler arasında, iktı
sadi, siyasi, bir anlaşma ve bir. 
leşme teminine kMi gelmedi~in
de müttefik. Fakat yeni medeni. 
yet için ne teklif ediyorlar? Bir 
tarafta eski nizamda tamir ya-p. 
mak istiyenler, öteki tarafta da, 
eski nizamı yıkıp, A vru-paya ve-
rilecek yeni nizamdan bahseden. 
ler var. Bu ikinciler diyorlar ki, 
hak kuvvetindir. Kuvvet. sanayi 
itibariyle ileri, askerlik itibarile 
kuvvetli, ırk itibariyle mümtaz 
milletlerin elindedir. Sanayi itL 
'bariyle zayıf, askeri techizat iti. 
bariyle geri, ırk itibariyle kanşı.k 
bu küçük milletlerin hayat hak
kı yoktur. Avrupaya yeni bir 
medeniyet getirmek için, bütün 
bu kuvvetlere sahip efendi bir 
milletin teşkilatçı ve nazım rolü 
oynaması, büyük veya küçük di
ğer milletleri idare etmesi lazım. 
dır. Siyasi ve iktısadi istiklaller, 
bir hayaldir. Her devlet bir vila
yet haline gelmeli, muazzam bü
yük devletin ildısadt ve siyast 
hükmü altına girmelidir. 
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Yazan: Sevim SERTEL 

iki Mektep Kaçağı - Bir Kenar Sokakta 

B u vaka Fransanm işgali sı. 
rasında ufak bir kasabada 

olmuştur: 
Düşmanın şehre girmek üzere 

olduğunu haber aldıkları zaman 
Janla Piyer mekteptedirler. 

Tabii idare, hemen sınıfları 
boşaltır. Başıboş kalan J anla Pi. 
yerın canı eve gitmek istemez. 
Sokaklarda dolaşmağa başlarlar. 

Herkes faaliyettedir. Sehrin 
dört bir tarafında barıkatlar kur. 
maktadırlar. Bizim iki ahbap ça. 
vuş ta araya katılırlar ve can ve 
gönülden yardıma koyulurlar. 
Düşmanın iki koldan şehre gir_ 

diği havadisi ortaya yayılınca, 
herkes canını kurtarmak için ri. 
cate koyulur. Bizim çocuklar da 
civardaki ormanlara kaçarlar. 
geceyi orada geçirirler. Fakat iç. 
leri üzüntü içindedir: Evdekiler 
ne oldu? Şehre düşmanın girdi. 
ğine zerre kadar şüpheleri yok. 
tur. Zira aşağıda, birçok yerler
de çıkan yangınlan görüyorlar. 

Fakat sabah olunca ortalıkta 
ses sada kalmaz. Herşey normal 
hal alır. Bunlar da düşman ar. 
tık gitmiştir düşüncesile sevine 
sevine geriye dönerler. 

Sallana sallana tekrar mektebe 
gider ve sınıflarının kapısını a. 
çarlar. Karşılarına üniformalı iki 

dsr ansızın olmuştur ki alarmları 
işletmeğe bile vakit kalmamıştır. 

Ortalıkta bir teUlştır kopar. 
Kaçışan kaçışana; bağıran bağı
rana, zavallı muhafız şaşırmıştır. 
Evvela kimin imdadına koşsun? 
Bir an düşündükten sonra hemen 
ayakları altında oynamağa baş. 
layan küçük bir çocuğa vücudü. 
nü siper eder. 

On dakika sonra zavallı muha. 
rıza isabet eden bir mermi onun 
glıvdesini karşı kaldırıma fırla. 
tır. Birkaç saniye sonra tayyare
ler geçer giderler. Başka hiç kim. 
scye de birşey olmaz .. 
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~aRvimden 

ljapraR 

Yaşın Yanında 

Yanan Kurular 

Y olstızluk yapan gazinoları, 
lokantaları Belediye kapa. 

b~ or. Bu karar sahiplerini zara
ra sokması itibarile bir cezadır. 
Yalnız, ortada yolsuzluk edenden 
ziyade zarar görenler var. Böyle 
bir yer kapanınca garsonlnn, me. 
zecisi, ahçısı, bulaşıkçısı, kontro. 
lü hemen işsizliğe mahk\un edi. 
liyorlar. Alınlarının terile hayat. 
larını kazanmağa mecbur olan 
hu adamların herhalde gazino sa. 
hibindcn daha ağır bir cezaya 
çnrpddıkları muhakkak. Bunlar 
birkaç ay çalışacağına giivenerek 
cttiUeri borca hergiin yaşamak 
masrafını da ekleyerek iş bulmak 
için kapı kapı dolaşacaklar; o za. 
mana kadar da mevsim geçecek. 

Cezadan halkın da hissesine 
düseni unutmamalı. İki ahbap 
birkaç kişi görmek, biraz hava 
almak için bir yere gidemiyecek. 
siniz. Neden? Çünkü gazino sa. 
hibi yolsuzluk etmiş. 

Bunun en doğrusu bu gıöl yer. 
leri kapatmak değil, yolsuzluk 
yapanların ellerinden (lisans) la.. 
nnı ynni miisaadelerini almak ve 
yahut gazinonun kasasına bir 
memur oturtarak hasılatı Bele. 
diye hesabına irat kaydetmektir. 

1 ngi)iz tayyareleri, son hafta zarfında büyük bir faallyet glSsterrnlş- Alman zabiti çkar. Bu zavnllı 
ler, Almanyada muhtelit merkezleri bombardıman ettikleri gibi, yavrucaklar burada derhal esir 

Soldan ufa: l - Boıbofa:dık. 2 - U· 
mumiyetle. 3 - Atm ayağrndadcr - elı:alk de
fil. 4 - Şart edatı · ıöhret • als. 5 - Aldi· 
Jl'etl olan • meufe lllçllall. 6 - Bir erkek 
ismi • bir daf. '1 - Kllcllk ıchlr • 8 - Blrt 
uzuv · meı;hur bir uylavımıı: • bir nmlr. 
g - Gnıp • masum. 

'Yolsuzluk eden kesesine gire. 
cck liralann gözünün önünde 
başka bir yere uçuşunu göriince 
iki katlı ceza görür ve bu suret.. 
le !;alışanlar işsiz, halk ta eğlen. 
cesiz kalmamış olur. 

Almanların Brit3nyaya yaptıkları taarruzları bertara! etmişlerdir. Bu re- J edilirler. 
simde, İngiliz hava kuvvetlerine mensup bir tayyareciyi uçu~a hazırla- Zira barikatları yapanlara yar-

rurken görüyoruz. dun ettikleri sırada üzerlerine Londrada memleketi bilmiyen 
bir yabancı, berbere gider. Ber. 
ber müşterinin acemi olduğunu 
anlnymca saçını keser, traş eder, 
saç uçlarını yakar, başını yıkar, 
şnrnpovnn yapar, kaşlarını yolar, 
yüziine masaj yapar, alnına ya. 
nardağ külü sürer, burun tüyle. 
rini alır, kulaklarını kalıba kor .. 
Saatlerce süren bu boğuntudan 
yorgun argın ahklaşmış bir halde 
sıkan miisteri hesabın iki buçuk 
Ingiliz lirası ettiğini gördnce 

============================' asker ceketleri geçirmişlerdir. 
Şimdi, bu yarım saatlik askerli. 
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YILDIZ UÇ·TU i 
Yazan: Rüveyde SINANOGLU •••• _ı 
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Uzun boylu ve sarışındı. KendlnJ 

Nmi, diye çağırtıyordu. On 
ırünJür peşinde idim. Nihayet işte 
yanyana idik; nefesini teneffüs edi
yordum. 

Caz boyuna oynak havalar çalıyor, 
karjiıda Boğazın Anadolu yakasında 
tektük ışıklar uyukluyordu, 

Sinir içinde idim. Nini'nin o kadar 
öziediğim gözleri bile sinirlerimi gev. 
$Clemiyordu. 

Ona doğru eğildim. Uzaklan gös
tererek: 

- Ah, dedim; seninle :ıı uzaklara 
doğru bitmez, tükenmez bir yola dü~
meyi, ufuka kadar gitmeyi ne kadar 
istt!rdiml 

Gözlerimin içine baktı: 
- Şair miııinlz? dlye sordu. Sonra 

zayıf, pek istekli olmıyan bir sesle: 
- Gidelim, dedi. 
Hemen kalktık. Caddeye çıkınca 

gözüme orada bckle~en iki taksi iliş
ti. Ben sarı~ın kızın koluna girip, o
nu yukarı yola doğru sürümeğe yel
tendim. Halbuki o, bir ııçrayı~ta, ~o. 
förUn kapısını zaten açtığı taksiye 
atıacll. Sağ kö~eye gömüldü. İster is
temez ben de bindim. 

Yola çıktık. Nini, gözlerini kapadı: 
- Bitmez tükenmez yolda u.tuka 

kadar gidelim, dedi. 
Gidelim, peki. Ben de gözlerimi 

kapadım. Nini güzeldi. Tatlı gözleri, 
sıcak blr hali ve ipek saçlan varcll. 
Taksi uçuyordu. Yukarıda gök, etra
fımızda kırlar, tA a$ağılarda Boğazın 
sönük ve ürkmüs ıuları. Dekor ta
mamcll. ,,. ,,. 
G IS:ılerlmin birini açtım; sonra da 

öbürünü. KöUl, amansız haki
kat karsımda bana göz kırpıyordu. 
Taksimetre göz karartan bir rakam 
yazmıştı- 140 kuruş. Daha da klmbi
lir ne kadar yazacaktı? Ya dönil:ıte, 
ineceğimiz zaman? .. 

Halbuki benim cebimde olsa olsa 
bir buçuk Ura vardı. O anda yüreği_ 
ınin boğazımı, içinden yumrukladığı
nı duydum. 

Taksi uçuyordu-

Y eni bir nizam ile medeniye. 
tin buhranını halle çalışan 

efendi millet, metbu ettiği kü
çük milletlere soruyor: 

"Sizin kendi halkınızı idareye 
ktıfi sanayiiniz, mühimmat fahri. 
kalan da dahil olduğu halde ka. 
fi f abrikalarmız var mı? İstihsa
lin iz kendinizi idareye kafi mi. 
dir?. Büyük devletlerin hücumu 
karşısında kendinizi müdafaaya 
kabiliyetiniz var mıdır? O halde 
yaşamıya ne hakkınız vardır? 
Müsavi millet hakkına ne liyaka
tiniz vardır? Medeniyet, ikt1sat, 
siyaset, ve kültür itibariyle kuv
vetli milletin hakkıdır. MedenL 
yeti en kuvvetli millet kuracak. 
tır.,. 

Medeniyetin C?eçirdi~i bu buh
ran karşısında İngiliz muharriri, 
Wilson'un on dört maddesinden, 
bu harpten sonra medeniyete ve. 
rilecek yeni kılık ve kıyafetten 
bahsederken, küçük milletlere 
de, Afrikalı vahşi gibi, fakat boy
nunu bükmeden bu yeni medeni. 
yet makinesine bakıp: 

- Biz vah.şiyiz efendim, bu 
medeniyetten anlamıyoruz. 

Dem.ekten ba~ çare kalmı
yor. 

- Dllnellm, dedim. 
GUzel Nini itiraz etmedi. Döndük. 
Ortalıkta kaskatı bir karıınlık var-

dı. Yalnız gökte birkaç yıldız görü
nüyordu. Birden, bunlardan biri uç
tu: karanlığın t! uzaklarında ince, 
keskin ve acele bir gümüş çizgi çizdi. 

Nini teltışla haykırcll: 
- Çabuk dileğinizi söyleyin. 
Dileğimizi içimizden söyledik. 
Otomobil koşuyordu. Az sonra Me-

cidiyeköyünden gecerken, fenerleri
mizin dumanlı ışığı içinde iki sivri 
p:mltı peyda oldu. Bir an... Otomo
bil bu iki sivri ışıktan ürkmüş gibi, 
bir o yana, bir bu yana yalpaladı; 

sonra, korkusundan ona sarılmak is
ter gibi, bir ağaca, başlan bütün göv
desi ile çarptı; durdu. Biz, buz kes
mi:ı. olduğumuz yerde nefeslerimizi 
tutmu:ıtuk. 

Hemen oracıktaki bir kır kahve
sinden birkaç kişi ile, civar yeni ev
lerden ikl kişi koşuştular. Bunlardan 
uzun boylu biri, yanına devrilmiş o
laıı :;:o!örün nabz.ını eline aldı. Sonra: 

- Çabuk hastaneye! diye bağırdı . 
Otomobil bulun. • • B l.z ancak o uman başımıza ge,. 

lenin ne olduğunu anlamıştık. 

Kapıyı açtım. Önce Nln!yi lndlrdi.m. 
Sonra da ben indim. Fakat Nini o
tomobllden çıkar çıkmaz, oraya top
laran kilelik kalabalıktan bir deli
kanlı: 

- Nini! diye; sarısın sevgilime 
doğru aWd.ı: 

- Ninl! Sen misin? Ah, canım. 
Bir şey olmadın ya ... 

Ninl, başını delikanlının ıöğsüne 
saklıyarak hıçkırıyordu: 

- Ah: Şükrü, diyordu; nerelerde 
idin? Neden beni bıraktın? Halbuki 
ben, hatt!, demin bir yıldız uçtuğu 
zaman da en büyük dilek olnrak se
ni düşündüm. Hep seni, yalnız ,,eni._ 
Başımı eğdim, toplananlardan, ko

nuştıp hay!lananlardan ötede bir ya
na çekildim. 
Tanrım, ne müthiş şeydi bu! Nini, 

"cabuk dileğinizi söyleyin!,. dediği 
zaman, ben, "ancak şoförün ba$ına 
bir belA gellr~e. bu taksi derdinden 
namusumla kurtulabilirim,, diye di.L 
sünüyordum. 

Zavallı toför, beild o da, benden 
alacağı parayı hesaba katarak, ikimi
zin de muradımıza ermemizi dile
mi$ti. 

Okuyucu Dilekleri 

BİR ÇEŞMENİN AKIBETİ 
Adresi mabfus bir lıariimiı yaııyor: 

Topkapıda Arpaemiru yoku§unda "Fatma 
auttan ccımeal., denilen hazneli bir ceıme 

vardı. Vakıf sular BelediJl'eJl'e ıecince:ve lıa· 

dar bu ceıme akardL BeledfJ'e enell c•ı· 

menin auyunu keıti. Sonra da bu e"'9rda 
Jl'•nıırna karı• ihtiyat au bulunmadıfl için 
ltfaiJI'• aroröılerile ceımenin harneaini dol· 
durttıı. Bir iki •JI' evvel de aokak tızcrinde 
bir aaa vuiyetlnda derli toplu dunıa bu ,.,. 
me:vi ncdcnıc Jl'•ktırdı. Fakat taılannı kıl· 

dırmadr. Yerini toplatmadı. ~imdi buruı hem 
bir Jl'ara l'İbi duruyor, hem de taılannr, taıa 
ihtl:vac.ı olanlar çalıJ'or. Günah de fil mi? 

• 
Nulntden blr oku:vucwnus bildiriyor: 
"- ETkal ldarcıl, (Yarırlı) lıöyll urlala· 

rilo bir lı:ıımn OYaJl'l NarilliJl'e ulaı;trrın ailıcl 
bir &hşap k8pr11 lrurdıa. Paht ne yarılı ki 
klSprlldcıı lltlfade lmklnı Jl'Qlıtur. ÇOnkQ ilti 
batında toprak tcn!yul Jl'apılmıdıfı iciıı çok 
Jl'(lkaekte kaldt. 

Altı bin lira aarfilc lnıa edilen bu 1<15p
rllden, halkın iatifadHI için kOcOk bir blm· 
metle iki taraftaki topralı: teni)'ealnln bir an 
evvea Jl'•Pılmaar lcln allkadarlanıı nuan dllı:· 
katini celbetnıeıı!Il rica ederim.,. 

ğin cezasını çekmektedirler. 

** Bir Kenar Sokakta 

i ngiltere ile Almanya arasın. 
daki karşılıklı tayyare harbi 

günün mevzuu olmuştur. İki ta. 
rafm gökleri üzerinde toplanan 
tayyareler saatlerce karaya ateş, 
bomba, ölüm yağdırmakta ve 
alınan tedbirlere rağmen gene 
birçok zararlnr olmaktadır. 

İşte size İngilterenin ufak bir 
kasabasında geçen bir hadise: 
Kasabanın en yıkık kısmında 

birbirine girmiş ufak ve iğreti 
sokaklardan birindeyiz. Sokak 
tenhadır. Bir evin kapısı önünde 
üç kişi. konuşmaktadır. Bunlar
dan birisi, hava hücumları esna. 
smda halka yardım için seçilen 
muhafızlardan biridir. 

Yukarıdan aıağı: 1 - Cenup vill,,ett 2 -
Dlr uıınımus • TIJsat, hacim · bir nota. 3 -

Bir ltalJl'an ıchri. 4 - Bir cısı: rcnsi - bir .,,, 
S - tıkence, ıı:o.dir • dy eden. 6 - Emmek· 
ten emir · bir ay. 'f - Bir ı:ıll · elbise. l -
lııanc · ıiz. !I - Ateş tutmafa Jl'aru • bir 
kara. 

Dünk11 bulmacll soldan nfa: ı - !/!Qte
Umil. 2 - Arif · mile. 1 - RcH · inek. 
4 - Sala. 5 - Illı: • re. 6 - Naili • efe. 
7 - Ara · et • 9 • krsa · an. !I - Emil • car. 
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Yirmi dllrt taııe kibritten tlstte tıc. altta 

Qc, daha altta da ilç tane olmak tızcre do
kuz kare tcıkn edlnl.r:. Sonra arlı:adaşlannıza 

deyiniz ki: "Buradan aeklI kibrit alarak, bu 
dokl1% lı:areyi iki kare balina cetirlniı: I" 

Yapocağıruıı: ICJI' flldur: Dokur l:arcden eıı 

ortadakine dolcuıımad;.n dil;er karelerin içeri 
taranarında kalan aeklI kibriti lı:aldınnak. 

Bö:vlece. dııanda bQyllk, !ceride de lı:Qı;tılı: 

birer kare mc,.dana celecektlr. 

B&lo tehiri - XadıkılJI' Halknl tarafın· 

dan 24 Afustosta verllecclı: balo '1 Qllllo te· 
bir edilmiıtir. 

kendine gelir, kavga başlar, İ§ 
mahkemeye düşer. Hakim mü§te.. 
riye yalnız bir saç kesme wı trq 
parası verdirir. Berber: 

- Efendim, der, kaşlanm da 
yolmuştum. Hnkim: 

- Yalnız kaşlannı değil :ıa. 
vallıyı tepeden tırnağa yolmUf
sun. Ben senden (lisans) mı ala. 
yım da bir daha eline düşenleri 
bu kadar yolma! der, ve öyle de 
yapar.. Y"' 

Takvimci 

Bu üç kişi, bu sessiz gürültü. 
süz sokakta bir gün evvelki hü
cumun zararlarından bahsetmek. 
tedir. Fakat birdenbire başları.. 
nın üzerinde bir gürültü, bir ~ 
ğultudur kopar. Bu, beklenilme. 
yen bir tayyare baskınıdır. Oka. 

Sahibi ve Neşriyat :MO.dClrll Halil ==============
LCıtfl DÖRDÜNCU', Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş. , Basılcllğı yer: 
TAN MATBAASI 

MİDE ÜZERiNDE SANCI 

Askerlik işleri 

Şubeye Davet 
Fatih Askerlik 1Ubtslodeo: 1140 J'Ollam .. 

amda ıube7c cclııılyeıı ıııubtc!U mııf va rtıtoo 

beden aıatrda lalmleri Jl'Utlı ıubaJl'larm ıııb.o 
Jl'e l'elmclcri veya vazfyetlulndeıı ıubc:ri m .. 
ldma ttar etmeleri illn olunur: 

Sempati sinirleri hastalıklarmın a. I tir, midenin nesci kuvvetten kaybe.. da k d f · 1 Kuzl'Untukta DeUko, aokafr Ho. ıs ttı 
rasm en ç~ e a ıstırapM ver~n ~ de dince içindeki havadan dolayı gerilir 49603 ılcll tcfmen Enver oflu Samlm YG· 
ve karın agrılarıdır. Vucudümuzün ve istırabmı meydana çıkarır ccderc; Balurkl57 Yeıtlmaballc Xaralcol '°" 
içinde işliyen uzuvların iıi yolunda B k · · · - -. 
g

'tt•k nl k d·ı .. h' h' ere et versın kı mıde uzenne, 51• lıaft No. 10 da 47999 &idi Sem oflu Sa-
ı ı çe o ar en ı erım ıç ısset. k b 1 b k dcttln Arkoıı; Beyant Camcıall maballeai 2 

t . ı M'd · · d. ka kl ca suya atın ml§ ez oyunca bu 
ırmez er. ı esını ız pa arının . . . numarada 3D57a ılcll tefmen Cemal ofln 

içinde farzeden bahtiyar adamda ol- şıddetlı sancı hemen hafıfler ve ya_ Kemal Erı:in; ne,,oflu Buraa aolıaft No. ııa 
duğu gibi... I va3 yavaş geçer. Fakat aynı zamanda de 3!2· 398 ılcll teğmen Arif oflu Recep 

İçimizdeki aruvlardan biri -tesa.. mutlaka arka ilzerine yatarak istira. Yennan; Eyllp Dabahaydar Bcılrafa ıolcaft 
düf eseri olarak- kesilse, hattS. crm- hat etmek lazımdır, çünkü sempati No. 65 tc 330·14 ılcU topı;u ,.Oıbap HOae
bızla sıkıştrnlsa gene acı vermez, ken sinirlerinin verdiği istrrabı ge,.irmek yin oflu Mllkerrem Zcke: Fatih Bı,,ccfiı: I • ~ Mebmetdcdc ıokağı No. 2 de 0506 ııicll top. 
disini hissettirmez de yalnız ıeril. çın birinci ıart istirahat etmektir . ., ,u tcfmcıı Jsıııall oflu Toa:a Kurtasal; Sa· 
mekten yani içindeki boşluiun genili. B_u türlü ~i~e .sancısı gelince bir ~ey, matya Şcbpcndu ayrettin Del;irmenkt17USu 
!emesinden müteessir olur ve 0 zaman bılhassa bır ıkı parça kahve !lekeri aokaft No. ı9 da 48250 aldı tcfınea lnet 
sahibine iıtırap verir. Karın içerisin.. yemek te fayda verir._._,,....,,... __ ~_.:,.-01;_ı_ıı_Muıtafa TopılL (devam edece_k> __ _ 

de uzuvlar böyle gerilmiye en ziyade 1 
maruz olduklarından (mide de hava
dan, barsaklarda gazlardan dolayı) ve 
o istrrabı hissettiren sempatik sinir_ 
leri olduğundan, bu sinirlerin hasta
lıkları arasında bizi en çok defa ra. 
hatsIZ eden de mide ve karın ağrıları 
olur. 

Mide ağnsınm ıiddetli bir ıekli 
vardır: Durup dururken mide üzerine 
bir bıçak saplanır gibi olur, insan iki 
büklüm kıvrılır, midenin üzerindeki 
cilde dokunamaz. Pek ziyade sancı 
verir, çünkü sancıyı hissettiren sempa. 
tik sinirinin merkezi tam o hizada_ 
dır. İsttrap yalnız sancı ile kalmaz: 
Baş döner, nabIZ küçülür, yüz küçül
müş gibi bir hal alır, kay gelir, ıonra 
iıhal yahut sancıdan sonra devamlı 
bir ishal ... 

Bu sempati hastalığı yalnız başına 
değildir. Mide bozukluğu çekenler de, 
hava yutanlar da olur. Zaten ıimdi 
mide hastalıklarının hepsi de bir sem_ 
pati hastalığı sayılmaktadır. Pankreas 
haatalıkları da o ıiddeUI sancıya ıebep 
olur. Kurşunla çalıfanlsrdan bazıları
nın tutuldukları sancı da bu cinsten. 
dir. Kan zarı iltihabı çekenler de o 
sancıya sık sık tutulurlar. Bir de, han_ 
gi uzuvlarının bozuk yahut hasta ol. 
duğu bilinemediği için, sadece sinirli 
diye tavsif edilenler midelerinin Ü· 
zerinde o sancıdan ıik:iyet ederler. 

Fakat bu sancıyı meydana çıkaran 
hastalıkların arasında en mühimmi 
böbrek llstilndeki guddelerin bozuk_ 
luğudur. Bilhassa o guddelerde verem 
hastalıiı bulunursa... O vakit gudde
n!n c;ıkardıiı adrenalin hormonu aza. 
hr. Asıl ıempatik ıinirlerinin iıi de 
bu hormonu 11esiçlcre götürmek ve I 
vücudün her tarafına kuvvet vermek.. 

30 Ağustos Zafer Bayramına Mahsus 
Fevkalade Piyangonun Planı 

Ikramiye adedi 

1 

1 

1 

2 

10 

30 

300 

3.000 

30.000 

30.000 

63.345 

Ikramiyc miktarı 
Lira 

60.000 

20.000 

10.000 

5.000 

2.000 

1.000 

100 

10 
"l ., 
2 

Yekfm 

ikramiye tutan 
Lira 

60.000 

20.000 

10.000 

10.000 

20.000 

30.000 

30.000 

30.000 

90.000 

60.000 

360.000 
Zafer 30 Ağustostadır. Milli Piyango da Izmir Fuarında çekilmek 

üzere bir Zafer Piyangosu tertip etmiştir. Türkiyenin her tarafmda 
satılığa çıkarılmış olan bu fevkalade pıyangodn mevcut 300.000 bilet. 
ten 63.345 tanesi mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler ( 1) liraya satılmaktadır 
Zafer Piyangosuna aiz <fe bir bılet alarak i~tırak ed niz. Vere. 

ceğiniz paralar ebedi Turk Zaferini temin edecek vasıtalardan bir 
olan hava kuvvetlerimize aarfedilecektir. 

l 




