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Vunanistanı 

anya Gibi 
{ KUTMAK 
·~ııvoRLAR 

Yunanistan, İngiliz rarantisine 
ra{:men mihver devletleri ile dost 
geçinmek niyetindedir, Fakat, onun 
hüsnü niyetine ve dost geçinmek iı_ 
temesine rağmen Roma, tehditlerini 
ikaa kalkarsa, Yunan hükümetinin 
topraklarım silihla müdafaadan çe_ 
kinmiyeceği muhakkaktır. 

!tl. Zekeriya SERTEL 

5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK 

LONDRAYA 
Yeni Bir Hava 

TAARRUZU 

Almanlar, Şehrin Bazı 
Yerlerine de Yangın 

Bombaları Attılar 

Hasar Ehemmiyetsiz 

lngilizler, Dünkü Hava 

Harekatmda 25 

Tayyare Düşürdüler 

İst:lnbul Kürek Şampiyonası dün neti celenmi~ ve Ciine~ 1t sayı ile t~tanbul bir~ncis! otmu~tar. Mfü•.,l-~t·.,fıırm 
tafsilatı ve diğer spor hab: rleri ikinci sayfamızdadır. Bu resimde varn;ı muvaffakrvctle bitiren bir bJyanı görüyoruz 

• 

GAZETESi 

~----------------------------
Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr .Oauorı di1or leh 
'"Her tacir ba kitapta r5ıterdifim asunert tatbik etm~ 
eoreti1le bit iki ıene ribi lau bir nmaıı ı~de mthterih 
rin.iJI adedim bit miıU arttJrabilir Beıı bD kitabmıda .;, 
ba aanati ötretiynram_ PintJ 50 lranıt 

................................................................. ......: 

Ticaret Vekili Geldi 
Amerika ile Türkiye 
Limanları Arasında 
Seferlere Başlanıyor 

. " 
~ -

,. 
Başvekil, iki gün önce Karabük fabrikalarında yaptığı tetkikler ~ırasında 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu./ yolla yapılacak sevkiyat azçok 
oğlu, dün akşam saat 18 de Tır. pahalıya mal olacaktır. Dobruca 1 o han vapurile İzmirden ~ehrim.iz.e AMERİKA - TÜRKİYE 
dönmüştür. Vekil, bir muharrırı. LİMANLARI ARASINDA 

l• lktecr•ınde' mi.ze beyanatta bulunarak şunla- Amerika ile Akdenizden doğ-
~ n söylemiştir: ru münasebet tesis etmek iızere 

Tahliye Edilecek 

Romanya -Macaristan 

Hududunda Endişe 

İtalyan Harp Gemilerinin 
Girit Açığında Dolaştığı 
Haberi Teeyyüt Etmedi 
Atina, 25 (A. A.) - Reuter: Girit 

açıklarında İtalyan harp gemileri ıtö. 
rüldüfüne dair verilen haber hakkın
da Yunan mahfillerinde ademi ma!O. 
mat beyan edilmektedir. İngiliz mah
fillerinde beyan edildiğine görf' İtaL 
yan harp gemilerinin Girit ı•ivarır.da 
bulunduğuna rielilet edecek bir emare 
mevcut ric!Hlriir 

"-İhracat mevsiminde bulun. olduğumuzu haber verebilirim. 
duğumuz için İzmirde tüccarl!tr Bit: \C.nnen . kumpanyası tarafın. 
la da temaslar yaptık. Basra dan yapılacak olan bu naklıyat 
transit yolu için, Turkiye, Irak için ilk vapur bir hafta sonra ha. 
ve Suriye demiryolları idareleri reket edecektir. 
arasında Ankarada bir topfontı lzmirde İngilterenin Türkiye 
yapılmak üzeredir. Bu toplantı. ve Balkan Ticaret Birliği umumi 
da tenzilatlı tarifenin esasları reisi Lord Glencommer ile gö. 
hazırlanacaktır. Fakat şunu söy. rüştüm. İngıliz t icaret adamı ya. 
lemek icap eder ki, mümkün o- kında Ankaraya gelerek bazı te. 
lan bütün tenzilata rağmen, bu (Sonu, Sa: 2, Sü: 3) 

Elli Kadar Çocuk 

Bir Yolcuyu Şüpheli 

Görerek Çevirdiler 
Murtaza isminde biri evvelki 

gün Salmatomruktaki evine gi. 
derken Ayvansarayda surlann ô. 
nünden geçmiş ve o sırada aklı
na gelen bazı şeyleri kaydetmek 
uzere not defterini çıkarmıştır. 
Civarda oyun oynamakta olan 
12.13 yaşlarında 50 kadar çocuk 
onun bu vaziyetini şüpheli buL 
muşlar _ve casus olabileceği ze
habına düşerek peşine takılmış. 
!ardır. Biraz sonra hadiseye zabı. 
ta el koymuş ve Murtazanın hü
viyeti tespit edilerek çocuklara 
aldandıkları anlatılmıştır. Murta. 
za. ancak bundan sonra küçükle. 
rin elinden yakasını kurtarabil
miştir. 

Trablus9arpte Bir 
ltalyan ~üfrezesi 

z. (. l I d·ıd· Kısmen mha E ı ı 
Londra, 25 (A.A.) - Kahire. 

de neşredılen resmi tebliğ, Trc.b. 
lusgarpta keşif kollan arasında 
vuku bulan bir müsademeyi zile. 
retmekteclir. Fort Capuzzo'ya 
yaklaşmakta olan bir İngiliz ke. 
şü kolu, istihkam kazmakla meş.. 
gul bir İtalyan müfrezesi gör. 
müştür. İngilizler düşmana sun. 
gü hücumu yapmışlar ve on 1. 
talyan öldürmüşlerdir. Diğer on 
İtalyanın da ölmüş olması muh
temeldir. İngilizlerin zayiatı yok. 
tur. İngilizler yedi esir alarak 
dönmüşlerdir. 
Avcı tayyarelerinin refakatin. 

de olarak düşman bombardıman 
(Sonu, Sa: 2, Sil: 1) 

( GÜNLER GEÇERKEN ) 

Adem Babamızın 
Yeni ismi 

YAZAN: REFiK HALiD 

U stii acık bir savfive tivatrosundavız. Aktörlerin sözD :vao. 
rak hışıltısı ve dişili erkekli genç seyircilerin vıcılbsı 

arasında güç işitiliyor. Aynca, dışandan bisiklet, uzun araba, oto. 
mobil borularile tren düdüklerinin sesi vuruyor; etraftaki radyo 
ve gramofonların yaygarasını da duyuyoruz; şa~km ve sersemiz. 

İste sahne ... Dekor vok ama. uivcsin ı?Österdiii lüzum ilzet"İne 
duvar yerini tutan arka perdeye bir tablo asmışlar; dikkat ettim· 
Ortada iri meyvab bir ağac:. iki tarafında, biri kadın, öbürü erkek 
iki çıplak insan ... Daldan, kadına doğru, ağzı açık, sivri dili mey. 
danda bir heybetli yılan uzanıyor. Derhal anladım: Adem ile 
Havvayı, yılanı ve memnu mcyvayı tasvir eden meshur klasik 
levhanın bir kaha kopyası! Çocukluğumuzda ezberlediklerimiz u. 
nutulmuyor; ba~ladım (Kı.,ası enbiya) dan Adem hikayesini içim. 
den okumaya: "Cenabı hak Adem'i topraktan yarattı, sonra ana 
can verdi. .. ,, 

Bu sırada önümdeki taze hanımlardan biri, arkadaşını dUrt. 
tü: - Görüyor musun perdedeki resmi? 

- A, sahi, nedir o? Çı!llıık bir kadınla bi.r erkok .•. Ağaçtan 
da kocaman bir yılan sarktyol'I 

- Bunun anlamıyacak nesi var, Ninoşum, besbelli i,te: Ta'f. 
.... " n .. tr ..... .,,, 
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: GÜNÜN MESELESİ ~ 

YAZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK 
11 ...... -.... -................................... : 

Aradaki r~ar-k 
- 45 __... 

Bir aralık, Yükselen gUneşin her 
e ınl h:.fifçe aydınlattığı zindana 
,tır.1: Ufak pencereler çok yük
teydı ve duvarlar çok kalındı. 

Yazan: Naci Sadullah 
dırmışlar. Onların samimiyetlerine i
nanan, ı:ünkil kar~mndakileri de ken 
dis! kadar temiz yürekli sanan bu 
temiz Türk çocuğu, altı akadaşını da B en diyorum ki: 
yanma almış ve yapılan sert davete ''- Kahvehanelerde, 100 
icabet etmiş. paralık kahvesine altmı~alt~. Ç~~ 

Fakat maalesef, onların asller ara. viren \•atandaşların, • hır turlu 
sına karısmalarlle, acı hakikatle kar- bir araya gelmeyen • iki yakala. 

anc. en fazla rahatsızlık veren şıla~maları bir olmuş. Hain ve arka- rına şefkatle sarılan kanun, ku. 
1 dan vurucu asller, bu masum ve ga- k' ~ k 

ıey erden birisi de, koğuştaki fil vatandaşların üzerlerine çullan- lüplerde bin liraya agıt çc en 

açmıya kalkışmak, başarılması im
nsız bir i§e kalkışmaktan .farksızdı. 

re boUuguydu. Ka~ına kaşına vücu- mışlar, silahlarını almışlar. Hepsini vatandaşlara niçin merhamet et. 
nün birçok yerlerini Adeta para.. soyup soğana çevirmişler. Kollarını mez'.',, 

1 ıştım. Kendi kendime: da sımsıkı bağlamışlar. Onlardan pek Onlar diyorlar ki: 
'- Ab:ızalardan kurtulsam, pire- az sonra, köprü başında bulunan Ma- "- Kuliipler

1 
içlerine yalmz o. 

oldurccekler!., diyordum. nastırlı Abdürrahman Çavuşla üç ralara aza yazılmış kimselerin 
:i'akat, bu düsüncemln mıibaltiğalı ıırkadası da ayni akıbete ug- ramıslar. • -
1adı "d - · girebilecekleri hususı muesscse. ını ı dla edebilirim: Çünkü Ve neticede, hepsi de birlikte, Ada-
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il lir 

,. ........ 
reler b · ler..ıir. Kanun, o hususi miiesse. enı, canlı, boğucu ve kesif pazarına sevkolunmuşlar... 1., 

!utlar glb· l d selerı"n masııniyetini bilasebep Hı-1 sarmış ar ı. Onlarla, iki gecedir, ayni hapisha. 
DÜN YENİKAPIDA YAPILAN İSTANBULUN KÜREK Bİ RlNCILtöt MÜSABAKAT,ARINDAN BİR GÖRÜNVŞ 

Dışarıd n küçüklü, büyüklil birçok nede imişiz. F:ıkat onlar. üst kata so- lal ettiği takdirde, bizzat kendi 
,,ıer duyuluyordu. Fakat duvarların kulmuşlar. Onların bulundukları ko- ruhuna aykırı davranmış olmaz 
1ınlığı, i;ıittiklerimi anlıyabilmeme ğuşta, Kütahyanın Tavşanlı nahiye- mı?,, 

iiı. bırakmıyordu. sinden bir de yüzbaşı varmış. Meh- Ben diyorum ki: 
rnr aralık, bulunduğum koğuşun met Ali adındaki bu yüzbaşı da Ku- "- Halen merlyctte bulttnan 
pısı da açıldı. Gözlerime, mezara vayi M!Wyeye mensupmuş. Onun ya- .;:70 ı"ncı· 

den b" ı Türk ceza kanununun ., 
d 

ır Yo un ağzı gibi görünen bu nında da, yaralı başı üstünkörü sa. 
pı an, u:ıun boylu, sarışın bir jan- ıılmış diğer bir genç zabitle, on iki maddesi ~öyle der: 
rma çavu~u l"di Eli d b'°" kı "Eg-er hususi toplantılara mahsus ,, g • .• n e oır r- arkadaııı varmış. 
ç bulunan bu adamın peşinde dört yerlerde, kumar afat ve edevatının kul-
ne de nefer vardt. Çavuıı benden R ibt Çavuş, bunları anlattıktan lamlmasr için bir ilcrt alınıyorsa. o 
~ ve memlekeüıni sordu. Çok iyi 1 sonra dedi ltl- mahaller dahi, kanun indinde umuma 
ldit ett.iiinı K ·· t · ·1 • • açık yerlerden sayılırlar ve ceza &Ö. 

)rn: ur ıııvesı e cevap ver- ''- Yolda gelirken sizi de sorduk. · ı ı rtir er ... 

Spor: 

Güneş, Kürek 
Biriftcisi Oldu 

Fener, 1. Sporu 

2-0 Mağlup Etti 

Kömür Fiyatlarında 
Fazlaca Ihtikir 

Yapıldığı Söyleniyor 
·•- Adım Hacı Memiş. Koçglrll Abazalar tarafından parça parça e- Kanunun bu sarahati karcı1.,ın. 
ırdüm!., d~diğ~nizi söylediler. Bunun }ç!.ndir ca azalarına yeşil çuhalı ı: sn. 
Onlar beni k .. kı, sızi burada sapsağlam gorunce, ' l ' l l ld 
' , apının önune kadar . . • bil b"'t·· f 1 Idu 1 ıarı, kenar arı pırı pırı ya ız. 

otürdüler J d 1 d bi . 1 sevmcımız s u un aza o . l d w • • k b·ı 
İstanbul kürek şampiyonası dün öğ_ 

leden sonra Yenikapı ile Samatya ara
Belediye, Meseleyi Tetkike Başladı 

d ki , an arma ar an rıs ' e- Abazaların halk arasına ne hayret! lanmış ve c egmeınış ıs am ı 
~ :~tere adımı ve uy~urduğum verici şayialar yaydıklarını sormayın. destelerini, ve renk ren~ fişleri, 
ze bir ek Yazdık ' Sodllnr~ elime sıcak, Bu hain ve ahlaksı.; heriflerin neler avuç avuç para alarak ıkram e. 

me ver er. d d k I" l . b' .. "- Ekmeli her gün alacaksın, ra- uGyüdurduKkları~ı M~1Y1.sanız,d _ ş1aşarsınız. en u up erı, ma~umk~ ırer mu_ 
t rahat yer dl k k 'ttil ya, uvayı ı ıye agı mış, yer essese saymamıza ım an var nu. 
nu ·•-•eril . ., nlyereb çı ıp gıd ek..r. yer isyanlar çıkmış. Mllll kuvvetler dır? 

..,"" e o ar ana, o an a e r 1 B · " 
ekten daha b .. tik k U 1 bir her tarafta tes ım o uyormuş. ozgun Onlar diyorlar ki! 
y v• ..... ı-ı uy ıyme 0 

an . müthişmiş. Zavallı halk, bu havadis- " . b h 1 k ı·· l 
-- erdi: Demek, orada bır 1 . d d k i tını b " b.. - Bız, a so unan u up e. 

üddet dalı ktım" erı uy u ça, manev ya us u- • • •• 1 . h kk d b k d 
Zımn a !aşıyaca · tün kaybetmiş. Hele Abazalann bizi rın ıçyuz crı a ın a, A 11 a ar 
. en verilmiı olan bu . müjde, de her yerde teşhir etmeleri, çok fe- hususi ve mebzul malumata sa. 
amı öyle açmııb. ki bır okka h" d w·ı· B h k"k f b" kmetl iki d kik d dltn H ttA na tesir yaptı. Fakat biz, fırsat bul- ıp egı ız. u a ı a ın, ır ga. 

şt t.uhnak üa ltlaria byel · "' abil' dukça, konuşabildiğimiz herkese, hiç- zete sahifesinde ortaya atılması 
m e eseme6e e b• _.ı ' 1 '"kO. t d kAf d VOld" n· k k ~ Adapazarında ileri ıe- ır şa.,,aya ınanmama arını, su ne a a i egı ır. ızc, anca ' a. 

enlerden bİrçok tanıdıltl~ım vardı. ve ~ahırla bekl~melerini, ~ uydurulan nuni formaliteye uygun hir ih. 
ı.ıını"·""'"n birçoklan, lstedijim her fe- b~tün haberle~ın asılsıı.lıgını, y~kın barda bulunulması lazımdll'!,, 

aklrlıtı ya bil k kimsel di F _ günde her ıeyın meydana çıkacagını, B d" , k"• 
t pa ece er · 8 bu hainlerin de, dUşmanın da ceza.. en ıy orwn 1' • A 

~ anda nerede, ne haldeydiler? sıru göreceğini mutlaka kazanacağı- "- Davul zurnayla ılan olıın. 
.,..uıdek.l imklnlar nelerdi? Ve ' • . · hak'k tl k d alt\ llir 

1 mız zaferin uzak olmııdıgını söyledık. muş ı a er a ar m um 
on ara, nerede bulunduğumu, k b k" b" "b" "'h 

ngi vasıtayla bildirebilirdim? Bunları dinliyenler: va ıayı a ır ır sı~ .•. gı ~. v • .1 .: 
• "- Hay Allah sizden razı olsun: bar,, a kalkışmak gulunçlugunu 

ll1n akşama kadar, böyle, ce- Yüreğimize su serptiniz. Yoksa ya- hemen hiçbir şuurlu vatandaş g(). 
vaplarmı bulamadığım sualler landan boğulacaktık!,, diyorlar ve se- ze alamayacağı için, bu kurnaz 

nde bunaldım. O kadar yorgun ve vinçlerinden birer çocuk gibi ağlıya- "Monte Carlo,, lann kapılarında 
tkindlm kl, bir aralık, bütün gay- rak ~o~numuza sarılıyorlar, çamıı:~ sallanan "kulüp,, isimli maskeleri 

etime rağmen dalmışun. Ne kadar lu, kirlı. 5.urafüırımı~t, bir~r s~:'g_~lı hicbir zaman yırtılmış göremiye. 
duğumıı bilmlyorum. Yanıbaıım_ koklar gıbı candan bır sevgı ile opu- ~. 1 b yorlardı. ccgız.,, 

•elenlaezırlstesler dkuyaraklkuyaedimn~ım.0ve "Dün sabah, yukarıda gardiyanlar. Şimdi onların, ne diyecekleri. 
• anıma ta gec m . n- . . . d k H ı h . bilm" F k t - J r da, tıpkı b ltn .bi t ğ dü dan bmsıle konuşuyor u . ap s a- nı ıyorum. 1 a a egcr, a aca. 

f': en gı uza a şen 1 nede, bizlerden başka kimler bulun- ğıın cevaba gene akıl erdiremez. 
"- Aman müslüman kanı dökill· I du,~unu so:duk. Gardiyan bize: . sem, kendi idraksizliğimc diyece. 
ea1n. BWm niyetimiz, sizinle barış- 11A Aşaft~~a bir sakallı var ... Dedı, ğinı şudur; 

ınaktır. Ateşi kesin de, mümessllle- v~. vKe e ı.l M'll' 11 • bil ' '- Pes!,, 
nnlzl gl5nd rin' - uvay ı ıyec erm en - ---- ----------

nı-e .,,81e ... .a __ 8 r yük kumandanlarından birisi imiş. 1'ııu·· teferrı'k .. 
.&IJ.3 ,, varan namussuz .n.u.<. vu - ,.,. h" d b"t·· u -·'ann · ı tl · in 1 1 .gir Abaza ucumu esnasın a, u un ........ samım ye erme anma ar· . . . 

nın -ft--· esir dü ekl ek ... _ askerlen kaçmış, kendısı de !faşkın -.............. sın e ç en .... . b . d'lm' , valh arkad 1 d . bır halde, yalnız aşına esır e ı ış.,. 

U aş ar ı: Biz merakla birkaç sual daha ye-
sldlplil Rifat Çavuşu, Manastırlı liştlrdik: (DEVAMI VAR) 

Hafı& Abdürrahman Çavuşu (1), Oh-

Bir ltalyan Heyeti 
1 

Suriyeye Gitti 

sında yapılmııtır. Havamn çok ıert ol_ Odun fiyatlannm, Fiyatları 
masına rağmen müsabakalar hiç aksa- Murakebe Komisyonu tarafın
mamıştır. dan tekrar tetkik edileceğini, 

Müptedi yarışlarının üçünü de Ga- mevcut fiyatların bugünkü piya. 
latasaray kazanmıştır. Bayanların tek sa şartlarına uygun olmadığını 
çifte:;ile iki çifte müsabakasında yine yazmıştık. Nitekim alakadarlar 
Galatasaray birinci olmu3, dört tekte da, bu fiyatların bami fiyat ol. 
Fenerbahçe birinci Galatasaray ikincı 
gtlmişlerdir. duğunu, bu fiyatlardan aşağı da 

Krdemlilerde tek çifteyi Güneşli odun satılabileceğini ifade et. 
Dursun rakiplerine bariz bir ııekilde mektedriler. Fakat alakadarlar, 
tefevvuk ederek kazanmıştır. İkinci meselenin alıcı ile satıcıya ter
BeYkozlu Mehmet, üçüncü Galatasa- kedilmesini doğru bulmamakta, 
rayh Ali olmuşlardır. İki çiftede Ga. ve Komişyonun teferrüatma ka
latasarayın Fethi - Raha çifti birinci dar ve odun nevilerine göre fi
olmuş ikinciliği Beykoz, üçüncüli.iğü yatları tayin etmesi lazım geldi-
de Güne, almışlardır. Bu şekilde hep . 
6 sayıya malik olan bu üç kultibün soı: ğini söylemektedırler. Belediye 
yarışı çok heyecaıılı geçmiş ve Güneş Iktısat Müdürlüğü, odun fiyatla
dört teki birinciliği, farklı bir aekilde rında olduğu gibi, kömür fiyat. 
kazanmıştrr. ları hakkında da bir rapor ha. 

İkinci olmasına rağmen ı;apariz ver_ zırlamaktadır. Bu rapor, gele
diği için Beykoz diskalifiye edılmiş, cek pazartesi günü, Fiyatları 
Galatasaray ikinci, Fenerbahçe üçün- Murakabe Komisyonunda tetkik 
cü olmuşlardır. Neticede müptedilerde edilecektir. Belediye İktısat Mü
Galatasaray 15 sayı ile birinc'lii", Fe. dürlüğü, murakıplarına verdi~i 
nerbahçe dört sayı ile ikinciliği, Gü- em'.rlerde, şimdiye kadar ncre
ııeş ı sayı ile üçüncülüğü almı~lıır<f,r. lerden ne miktar kömür geldL 
Bayanlarda Galatasaray 13, Fenerbah.. , . . . 
çe s puvan toplamışlardır. Kıdemliler- gını, g~çen s.ene ıle bu sene ara
de ıı sayı ile Güneıı İstanbul kürek stndakı nakhye masraflanrun ne 
!iampiyonu olmuştur. Galatasaray g sa ı den ibaret olduğunu öğrenmele
yı ile ikinci, Beykoz 6 sayı ile üc;üncü . rini bildirmektedir. Bu vaziyet 
ve Fenerbahçe 1 sayı ile dördüncüdür. 1 karşısında belediyenin kömür i-
FEN~R, İSTANDULSPOR MA. şinl esaslı bir surette henüz ye

ÇI - ~un Fenerbahçe stadında Feııer- ni ele aldığı anlaşılmaktadır. 
bahçe ıle İ~ta.bulspor takımları <ıra. Halbuki mevsim iktızasr bir-
smda, hususı bır futbol maçı yapılmış. k .1 l b · · d k lık 
tır. Liğ maçlarına hazırlık mahiyetin. ç~. ~ı e ~r . u ay ıç~ e, ış 

Jill Aliyi (2), Ohrili Rahmiyi (3), 
lt•zanlıklı Mustafayı, Romanyalı Ta-

r İbrahim!, Silistrell İbrahim!, Er. 
zurumlu jandarma İbrahim! tanı.mı~
tım. Yanlarında, · taıuyamadığım iki 
k!şi daha vardı. 

R ··14. D ... v-· o:~ 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

de olan bu maç oldukça hararetli geç- komurlerını toptan bır sur~~te 
miş ve birinci devre sıfıra sıfır bera. almıya mecburdurlar. Bu yuz
berlikle bittikten sonra Fenerbahce den de kömür fiyatları artmak. 
ikinci devre başlangıcında göstenliği tadır. Perakendecilerde bir kilo 
iyi oyun sayesinde beşinci dakikada ı kömür beş buçuk kuruşa satıl-

Dün sabahki trenle İtalyadan altısı Na~i vasıtasi~e ~ir gol atarak galip 

1 

maktadır. Maamafih, bu fiyat 
asker ve altısı sivil olmak üzere 12 k;- vazıy t geçm • 

e e ış,ır. şehrin muhtelü semtlerine göre 
şilik bir heyet İstanbula gelmi~ ve ak.. Bu hal. 40 ıncx daki.kaya kadar de-

1 
deg~işmektedir. Kadtköy Şişli 

Beni hayatta bulmak, hepsine de 
büyük bir sevinç vermişti. Onların 

a maceralarını, Rifat Çavuştan dinle
dıın. 

Aaller, evvell Rlfat CaVUIU kan• 

(1) Şimdi, Gemlik kazasının Kur
twılu köyünde muhtardır. 

(2) Mudanyada, gfunrük muhafaza 
memuru Jken ölmüştür. 

(3) Kandırada kaymakapı Şakir 
Be>'le arkadaşlarının hilelerine kur
ban ciderek ıehit düpnüıtür. 

7 ,30 Ptol(]'am 
7,SS Mil.dk (Pl) 
l,00 Haberler 
1, ı O Yemek listeal 
1,20 Müzik (PL) 

12.~o ,,oıı:ram 
12,IS Faaıl he7eti 
12,50 Haberler 
U,05 Fuıt heyetl 
U,20 KQıdk (PL) 

~ı.oo ,roanm 
11,0S Kllailı: (PL) 

IS,40 Orkestra 
ı 9, I O Şarkılar 

19,45 Haberler 
20.00 Şarlrllar 

20.30 Konu\llla 
20,45 Dilekler 

21,10 Müzik 
21,so Radyo ruetesl 

21 ,45 Orkestra 
22.30 Haberler 
li2,45 Orkestra 

23.00KW:ilı: (PL) 
23.25 Kapanıı 

şam Toros ekspresile Suriyeye git. vam etmış ve Yaşar bır gol daha ata.
1 

. . ' 
miştir. rak Fenerbahçeyi iki sıfır galip vş.;;ı- gıhı semtlerde 6 - 7 kuruşa ka-

MEKTEPLERDE İMTİHAN _ yete çıkarmış ve Ôyun bu netke iie dar satılmaktadır. 
Orta okullarda, bütünleme imtihanları bitmiştir. Yaptığımız tahkikata göre, 
27 Ağustostan 5 Eylüle kadar devam TENİS MAÇI - Moda Deniz kulil- k~mürcüler, kömürü, müstahsiL 
edecektir. Bitirme imtihanlan da 9 bü kortlarında yapılan Dağcıhk kulü. j den arka hesabına 4 buçuk ku. 
Eyl6.lde Türkçe ve 10 Eylulde mate. bil tenisçileri ile Moda Deniz kulübü ruşa alarak halka kilo hesabına 
matik, 13 Eylil.lde tabiiye imtihanları ten'.sçi!eri arasındaki maçlar D::ıitcılık 1 toptan 5 buçuk kuruşa satmak-
yapılacaktır. kulübünün üstün galibiyeti ile bitmiş- 1 d l B h k t ··1 ·· 1 k 

Liselerde, imtihana tabi olmayan sı- tir. Dağcılık kulübü tek erkeklerde ı ta ır ar. u a:e ~ • 0 çu er a-
nrlların bütünleme imtihanına 27 A. altı maçm beşini, Çift erkeklerde dört nu~una. mugayır bır. hareket ol
ğustosta ve bitirme imtihanlarına da maçm üçünü', çift bayanlarda her iki ~u~u içın, ayrıca . bır cezayı da 
ıs Eylfılde başlanacakttr. Olgunluk 1 maçı ve Miks'de Moda bir maçı, Dağ- istılzam etmektedır. Bu mua.m.e. 
imtihanları 23 Eylulde başhya<'aktır. cılık kulübii de bir maçı kazannuııtır. le daha ziyade, Edirnekapı ve 

Tvpkapıya, arabalarla kömürcü
ler arasında cereyan etmektedir. 
Her şeyden evvel ölçü ve ayar. 
lar kanununun tatbiki ile meş. 
gul olan belediyenin, bu gibi yer 
lerde kontrol yapması arzu edil
mektedir. 

Şimendifer yolile gelen kö
mürlerde okka ve kilo farkı mev 
ı.uu bahis değildir. Bir kömür 
tacirinin ifadesine göre, Trakya
dan Sinekli istasyonuna teslim 
edilmek üzere bir ton ağaç kö
mürü nün fiyatı 390 liradır. Si. 
nekliden buraya kadar .:la nak~ 
liye ücreti 40 lira kadar tutmak
tadır ki, bir ton kömür 430 lira. 
ya mal olmaktadır. Bu, toptan 
fiyattır. 

Kömürcüler, kömürün Sinek
li istasyonunda pahalı olarak tes 
lim alındığını ileri sürmektedir. 
Buna da sebep olarak, odun ya
ncılarının azaldığı, bu yüzden a.. 
mele ücretlerinin arttığı, eskisi 
gibi araba bulunmadığı iled sürül 
mekledir. Şayet, bu sebepler de 
kömür fiyatlarının esas itibarile 
yükselmesinde amil oluyorsa; O

na göre tedbirler ittihaz etmek, 
malı, yerinde ucuza mal etmek 
im!tanlan araştırılması istenmek 
tedir. Çünkü mangal kömürü 
meselesi halkı sıkı bir surette aıa 
kadar etmektedir. Alakadarlar bu 
işe yalnız mevzii bir salahiyeti 
olan belediyeden ziyade, devle. 
tin ehemmiyet vermesinin lazım 
olduğunu ileri sürmektedirler. 

Adliyede: 

Bir Kurşun Hırsızı 

Mahkum Oldu 
SabıkaWardan Mustafa oğlu Cemı1, 

Nuruosmaniye camii avlusundaki tür. 
benin üzerinden kurşunları sökerken 
polisler tarafından yakalanmı§trr. 

Suçlu dün cürmü me3hut nöbetçisi 
olan Sultanahmet üçüncü sulh ce:>:a 
mahkemesine verilmiş, suçu sabit gö. 
rüldüğü için bir ay on gün müddetle 
hapsine karar verilmiştir. Cemil, der. 
hal teVkif edilmiştir. 

Denizde: 

2 Motör Batlı, 
4 Kişi Boğuldu 

Diğer Bir Motör de 
Tehlike Atlath 

Evvelki gün havanın birdenbire b°"' 
zulması yüzünden denizlerde de fırtı. 
na çıkmış, iki motör "l:iatmış n dört 
kişi boğulmuştur: 

1 - İnebolu limanma bafb Ahmet 
Kaptan idaresindeki 27 tonluk Sakar• 
ya motörü fırtına yüzünden evvelki 
gece Karaburun açıklarında batmıştır. 
Motör kaptanr Ahmet, talfa Mehm"C lk"li 
ve Salih boğulmuşlardır. Diğer üç ta1 .. Bn 
fa canlannı kurtarmıolardır. nı .. 

2 - Ağvadan İstanbula gelmekte °" ~rl 
lan Haydar kaptan idaresindeki Den11 ttli 
kızı motörü fırtına yüzünden bat;:rıll ip 
ve Haydar boğulmuştur. Mürettebat ill 
kurtulmuşlardrr. 

3 - Evvelki akşam Yalovadan fs.. ltv 
tanbula gelmekte olan Özkartal motı;.. ti 
rü fırtınaya tutulmuş ve hamulestni Je 
;ıize atmak suretile kurtulmuııtur. 

Jtf. 
Evvelkl gece Saraybumunda bula

nan İngiliz ııilep dubalarmda yangı# 
çıkmış ve ıtfaiye tarafından aöndil-
rlilmüştür. lln 

Poliste • lha ____ • ._lı 

Azgın Bir Doğa, Bir 
Çobanı Yaraladı 

~ 
Ali Rıza isminde bir çoban Kartal t. 

civarında sığır otlatırken boğalardaıl 41 
birisinin hücumuna uğramıştır. Av.gıtl tıd 
b_oğa. çobanın karnına boynuzunu ge.. tk 
çırmış, sonra yere fırlatmıştır. Çob'.lıı, ~k 

baygın ve ifade veremiyecek bir hald• t 
Haydarpaşa nümune hastahanesine 
kaldırılmıştır. n 

A YA(H KIRILDI - Beyoğlun!l• k 
Kazancı yokuşunda oturan İbrahim sO l<'a 
kakta giderken düşmesi neticesinde fl, 
sol ayağı kırılmış, hastahaneye kaldı- tin 
rılmı§tır. ili 

ÖLÜM tı 

Sabık l'ıll'emurctUlbiz valisi mcrhıım Sat 
Rftufun kardeşi ve merhum MU1ir Redif P•" ın 
damadı sabık Betırat şehbenderi B&JO Yusııf '
Ruhsar müptela olduı'!u hastalıktan kurtll" h 
lanıayarak vefat ctmi~ıir. Ccnaıesi buaiin 6111 d 
vakti Sl11ide Saınanırolu aokafı Gill apard' Jı.n 
mamndan kaldırrlaralı: Fcrikoy mezarlığtııl 

·~~~~~ a 
Allah rahmet qleslıı lo'a 

h 
'l'oplantılar, Davetler: !ıh 

Müsamere - Beylerbeyi Hava lı:unu:ını. fO tı.r 
Aifu5tos cuma &Ona akşamı KOçUkaa pJljııt' ;ı
da aabaha kadar devam etmek llıcre cazh " nı 
danslı bir müsamere tertip etmlıtlr. ,..,,,, tltı. 
müsamere 4 Eylulde Be1lerbe1indo ıetrt' 1t 
edliccektir. tı~ 

ti 

Trablusgarpte Bir 

ltalyan Müfrezesi 
K1S111en imha Edildi 

il 

M ··ıh· a· Ticaret Vekili Geldi Amerika ile Kanada LO N D RAYA polann büyük bir kısmını taıırlb' la U 1 ş 1 r t muvaffak olmuşlardır. PÖrtsmouth il' ~ 

(llqı 1 incide) 
tayyarelerinin bu sabah yaptığı 

ücum esnasında hükU.mete ait 
l>azı biıialarda hafü hasar olmuş.. 
tur. Bir düşman tayyaresi düşü. 
.rülmüş ve pilotu esir edilmiştir. 

İTALYAN TEBLİÖİ 
İtalyan tebli&ine göre, Maltay'l n_ 

plan biicumda 4 1ngiliz tayyare'Ji dü
türiilmüıtür. Tarabhıııcarııta lrıciliz 
motörlii lı:rtalarma hücum eden hava 
kuvvetleri 3 zırhlı otomobil tahrip et. 
m"şlerdir. İngilizlerin Tobn&'a yap. 
tıklan hücumda 5 kiti yaralannuıtır. 

İngiliz tayyareleri, gece İtalyada 
.Piemont ve Lombardie üzerine hilcum 
~tmişler, bazı yerlere bombalar at. 
mıılardır, 

• 
Moskova, 25 (A. A.) - Bir Sovyet 

'SUetesi, ltalyanlann yakında .Mıaıra 
karıı harekete geçmelerinin muhtemel 
olduğunu aöyliyerek şöyle yuıyor: 

"Afrika harbinin yakmda kat'i aaf
haıma gireceği tahmin edilebilmekte 
beraber, Mısırın, Sudanm vetair İnci. 

z müıtemlekelerinin son llabetleri 
Jıakkmdaki karar Mant deni.zinde n
rılecektir .• 

(Başı 1 incide) Al\1ERİKADA: A d M .. d f y . e· H manına bazıları çok bCiyük kallbred'!ın Mukabele mas1arda bulunacaktır. rasın a u a aa enı ır ava bombalar isabet etmiştir. Bu ııehltd' 't 
"İthalatı, dog·rudan doğruya ~ Vaşington - Hariciye Nezareti, 1 bahriye tesisatına ate:s verilmi~tit· 

(Başı 1 incide) Trotsky'nin cesedinin Amerikaya fi!'!. ·ın Yeni Temaslar Taarruzu ''Bundan başka muharebe tayyare" !lı ı ..nı. ta 1 ri b d b k devlet kontrolu altına almak için nakline müsaade etme~'-tir. 3' 
Dg.u.u. yyare e un an ~ a, u.u:ı !erimiz Great Yarmouth Uzerine botıl' • 

S int O M 111 O IJ. ha bir teşebbüs yoktur. Esasen bir. e B Alr .a-ı ti 
R mer, erv e, r .,ans va uenos - es - ...... Jan n Vaşington, 25 (A.A.) - Vaşington- (Başı 1 incide) balar atmıclar ve bura..ı- depolaf• ı 

• l likler vasıtasile ithaliıt kontrol M ll • b" k yü tml " "" meydanlannı da hasara ugratmış ar, • ec sı ır reye arşı z ye ş rey_ da Roosevelt ile görüştükten sonra, zı küçük ticaret müesseseleri hasara hangalar yanmıştır. Douvres civarı.ti' 
Dieffe limanının teçhizatını da mu- edilmektedir.,, le Rclsicümhur doktor "OrUz., in is- Harbiye Nazın St.imson, Bahriye Na. uğıamı:ıtır. İtfaiye ve yardımcı ser- d ki b k ı da ıı ı t.lt 
V-uı...yeUe bombardıman etmişlerdir. Vekil, bir iki gun·· kadar şehri. tifasını reddetmistir. a ?ra a ara ateş ver m ş • .-ı 

AU.IU - zırı Knox ve Amerika - Kanada Mü- visler ateşi sUratle söndürmüşlerdir. "İ giliz 11 nları d-Itiil' 
ALMANYA ÜZERİNDE mizde kalacak ve muhtelif işler BALKANLARDA: dataa komisyonu Amerikan azaları, Şehrin diğer kısımlarında bazı evler in . d dma ednla :ntir~YD o ~ 

ı~ .. n:~ ağır bombardımancıları, Al.. üzerinde meşgul olacaktır. tnsara uğramıctır. mes ne e evam i mıs •n •ti .,......... e Atina - Sebebi me,.hul kalan Nevyork Belediye Reisi Laguardia'yı ~ 25 Ağust i Alm _,, . 
manyava mutat gece ziyaretlerini yap MÜNAKALA-T VEKI.LI" '" Dün sabah 7.45 den 9 za kadar de- os geces anyanın r St 

" ' bir yangın esnasında Pire civarında reis olarak intihap etmişlerdir. Bilfı- li b" b bls U i.ı>'., mşlardır. Muhtelif hedefler meyanın- Münakalat Vekili Ali Çetinka.. h~r Lagu dı· yarın Am rı"kalı " vam eden birinci hücuma 80 Alman mı:. gar iı ve cenu u gar 1 zer _,'il 
da Ruhr'da Sterkraclı şehrinde bir asker elbise depolan dUn akşaaı yan " e ar a, e .. - tayyaresi iştirak etmiştir. İkinci hü.. de uçan ngiliz tayyareleri, boş ar•,. itti 
mühim gaz tasfiye tabrikasile bir ya, dün sabahki trenle Ankara. mıştır. Bir kisi ölmüştür. Tahkikat zaların Kanadaya hareket edecekle- il1.erine ve mahallelere bombalar ııt' •sı· 

d h · ı· l · H d l kt d cum saat ondan evvel başlamıştır. 30, " 
stok malzeme deposu, Darmstadt'ın an şe rım ze ge mış ve ay ar. yapıma a ır. rini ve Kanadalı Azalarla komisyonun 40 bombardıman tayyarelik filolar m•şlardır. Dün düşman 64 tayyareSi' ~a 
Cenubunda Mannheim'de bir vagon paşada Vekfilete bağlı müessese- e DUkreş - Sovyet Vj! Besarab- ilıt içtimaını aktedeceklerini beyan birbiri ardından gelerek Kent Kont- ni kaybetmiştir. Bunlardan 57 si ll"' \' 
parkı bulunmaktadır. Sterkrade'de ler müdürleri tarafından karşı. yası ve Şimalt Bukovinayı terketmiş f::tıni:ıtir. luğu üzerinde uçmuşlardır. Alman va muharebelerinde müt<?"bakisi ts1" la 
yüksek infiH'ıklJ, kudretli bombaların lanmıştır. ohn 90.000 Almandan 10.000 kişilik Dün yapbğı bir beyanatta Harici- tayyareleri, bu hUcumlarda Londra yare deli batarynlarımmn ateşiyle )ı;e 
hedeflerine isabet ettikleri müşahede DAHİLİYE VEKİLİ ~;rli~::;~~e;~~'.nda Almanyaya sev- ye Nazın Hull, Amrlka Cümhuriyet. civarındaki tayyare meydanlarını he- veya yerde düşürülmüş ve tahrip /1' eı 
eılil~ti=. İtfaiye binasına bir tam Manisa, 25 (TAN Muhabirind.m) - !erini tehdit eden tehlike imkAnları- cet tutmuşlardır. Dünkü hava hü- u:!mi~lerdir. 

20 
Alman tayyaresi Ol' \o 

isabet vaki olduğu zannedilmektedir. Dahiliye vekili Faik Öztrak, buı:ün • Biikreş - Viyana - Peşte pos- nın hakiki olduğunu blldiz'miş ve cumlarında düşürülen Alman tayya-
BüYük yangınlar çıkmıştır. Bomba- buraya geldi. Bir gün kaldıktan sonra tasını yapan tayyarenin dün maruz Garp yarım küresini müdafaa etmek relerinin sayısı 55 l bulmuştur. 19 lerine dönmemişlerdir. 1 h 
lar top bataryalarını iskat etmiş ve İzmire gidecclktir. kaldığı felakette 11 kişi ölmüş ve do- üzere Amerika Cümhuriyeilerini bir- İngiliz tayyaresi kayıptır. TİMES'İN MAKALESİ ·' il 
projektörleri imha eylemi~.tir. kuz kişi yaralanmıştır. le~iye davet etmiştir. 'l'imes, İngiltere harbinin j}ci11P ~t 

RESMİ TEBLİG Sovyet ·Alman Paktının ALMANYADA: • Dün öğleden sonra Portsmouth safhasına girdiğini, bu safhanın ıniltl' ~ 
.., dr 25 (A A ) H üzerine yapılan hava hücumu es- d.fl :-ed ~n a, · · - ava n~zare- Yıld.. ·· ·· D J iJ ,. Hamilton _ Bermudes - 25 (A.A.)- Cerit veya küçük gruplar taraflll ıı.;; 1. 

ti tebliği: CUmartesi gecesi Ingiliz Onumu O ayıs e 0 Berlin - 22 Ağustosta doğu.. nasında b:rkaç ölü ve bir miktar yapılan yıldırım hava hücumlarındll- ıtı 
iz. vestı"a'nın Bır' Yazısı munun 80 inci devir senesini tesit e- Hamilton hava üssü, Amerikanın em- yaralı olduğu şimdi teyit edil. ~ b 

hava kuvvetleri Almanyanın cenubu 1 i idi p 1 N' k 1, ı·lne A-ade 'bulundurulacaktır. ~baret olduğunu, bir yandan da .. den te ev zyon muc au ıp o ..," kt d" B ı 1 ekserı'sı· t ıJ .. L garbl r:ehlrlerindeki as.kert hedefler ı me e ır. un ar n , am ıaıs v·. Buulognc'a konulan ı.ı. z ,;
1 

•r " Moskova, 25 (A. A.) - zve-stia ga. cu'T!artesl saba:tu kalp sektesinden · b k" 1 b" · d l'rl•· ı.. 
üzerine hücumlar yapmışlardır. Bun. zetesi, Sovyet _ Alman ademi teca. ölmüştilr. Muamele Vergisinden Muaf ısa et va ı o an ır sınama a m.mz!lli topların :faaliyete gcçtıe ··ıi 
lar arasında Frankfurt, Ludwigoha- vüz paktının yıldönümü mlina:;cbetile L'JGİLTEREDE: bulunmakta idiler. Bazı mesken kaydederek dıyor ki: bizi il\• 
ven ve Stuttgart bulunmaktadır. neşrettiği bir makalede, şöyle diyor: Tutulan Ziraat Aletleri ler ve ticaret evleri hasara uğra- "İkinci safh .. da birincisi gibi ~ .. 

Fransa, Belçika, Hollanda ve Al- "Yeni Sovyet - Alman müna~cbet. e Londra - Resparko balıkÇJ ge- Ankara, 25 (TAN Muhabiri bildiri. mıştır. Ramsgate civarında Mans simdıye kııdar sarsmamıştır. Yeni ts: 11.k 
manyada bir çok tayyare meydanla- leri yalnız iki akit taraf arasında sul. misl düşman tayyareleri tarafından ba yor) - Maliye ve Ziraat VekUetleri ton tayyare meydanına karşı ya. arruzun yerine. veyıı onunla aynı ~ ~i 
rına da hücum edilmiştir. Bunlar a- hu tesise meyyal değil. fakat ayni za- tırılmııtır. Dlfer bir balıkçı gemimiz tarafından müştereken hazırlanmış o- pıldığı haber verilen hücumdan manda olarak, Akdenız donanmarıı il' ta 

Lord Glencommer Bugün ruında da Plouseat, Duiard, Lecrotoy, manda diğer memleketler arasında da bir düşman bombardıman tayyaresini lan muamele vergisinden muaf tutul. başka diğer bir tayyare meyda. O:ta Şarktaki kuvvetlerimize, S ıl' il 

V- F . H 1 d sulhu tesis etmek temayülünde oldu. di:şünnüştür. ması icap eden ziraatte kullanılan ma- nında da zayiat oldugw u şimdi ögw _ \·ey~ kanalını. karşı bir hücum yaP si let Ankaraya Gidiyor ıeıgon, lessuıgue, ara an ve ğunu bir kere daha teyit etmiştir.,, kine, alit ve arabaların cins ve ne- ınnsına intizar edebiliriz. Ne oıııt1, il 
lzmir, 25 (TAN Muhabirinden) Dornshadt tayyare meydanları var- "Bu anlaşma sayesinde Almanya, bu Yunan Kralı, Türkiye vilerini gösterir liıte allkad.ı.rlara teb- renilmiştir. olsun. heı ~ey: aynı zihniyetle ıcıır~, 14: 

Burada bulunan, İngilterenin Tiırkiye dır. Tayyarelerimizden ikisi yoklama müddet zarFında evvela Almanyava • • • • • lii edilmiıtir. Liıtede ıunlar bulun. ALMAN TEBLIGI L..yı:tcagız. Üçüncü safha eıınasınlll _ e.. , 
ve Balkanlar Ticaret birlikleri umumi da bulwımamıştır. sonra da bütün Avrupaya karşı yapr. Ataşemilıtennı Kabul Etti maktadır: Alman tebliğinde deniliyor kl: tırııplı, hatta nazik bir devir gcçıl" c' 1t 
eiıl şerefine bugün belediye t a•afm- İtalyada da Milan ve Sesto lan İngiliz abluk~sı. yüzünden bilhassa Atina, 25 (A.A.) _ Stefani a . Müteharrik makineler, toprak siiren •'Alman hava fllolan, dUn, İngillz biliriz. Fakat, bu müşkülleri yeni~,, b· 
an 1ncir altında bir ziyafet veril. Calende askeri hedefleri bom. muhtaç kaldığı ıptıdal. maddeleıi al- jansı bildiriyor: Yunan Genel. Aletler, ikileme, tezek kırma, çapalama edı.ıarına baskın mahiyetinde bir hü- tenlikenln en büyügünün geçmlf o f' a 

ııaııtir. bardıman edilınişlerdir. İtalya Ü- maktadır. Buna mukabıl Almanya dal k b k .1 D k ve tesviye &letler!, gübre saçan .,e to-
1 

N 
1 

cağırı . ümit edebiliriz. DördüncU f }(" tö 
Lord Glencommer yann Anka.raya Sovyetler Birliğine sınai maddeler, urmay aş ~?ı ~ 0.nanm~ U- hum eken makineler, ""'yır bi.-me ve cum yapmış ar ve ortilwea o, Horn.. hn g"" il · dah k ı oJıaC11 ~ 

z er inde vapılan harekata iştiralt ndanı ve T rkı nın ye ı t ,,.. ~ h h M t c t b Jlll.ı ~-.r mesı a 0 ay · •1' derele Türk - İngiliz ticari milnaae. " ezcümle, halihazır beynelmilel vazi. ma • . • u ye n a a . hazırlama aletleri, ekin biçen ve dö~·cn c urc • ans on, an er ury ve tır. I:.tşlııcıye gelince, kimbllir, o S::., 
eri etrafında temaslarda buluna. eden tayyareleriınizin hepsi üsle- ye.~t~ki gerginli~ dolayrsile . oldukc;a I şeı:rııl~ten ~ral tarafından kabul Aletler, tohum ayıran, temizlıeyelil atct Ramsgate tayyare meydanlartnda kıs- ha belki de mukabil taarruzu 1ceJV"' 

.... -..~--------------~--1-ı::ı"na..dö.nınu··xuu:ı:u".c:._ııı::::..... ______ ...!.lmu.aıun...ıoı.an..;ILlllımı-JZJllllla.c..lc.teıdiı:~--:..ellJ.J.DlJLSl.l;:nUI:....... _______ ~---...L~ctr....111,l!LI!ııL.ilıttl~:...nıalk.1~·~.!.illlfüa~l~anrı..~l~a~la~r21n~,~h~a~n~g~a~r~la~r]ın~a~tö~ly~c~le~r~in~v~e~d~e~-:..!,Jd~ec~e~k~ti~r~~!......-----------~-LJ 
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HARPTE HAVACILIK 

Hava Taarruzuna ~~!!::==:==::a:Yazan: Sevim SERTEL 

Kaçan Alman Mahpusları 

Kocamdan Ne Haber? 

3 

Bir Kere So~ u 

Bulundu!<! 
uş 

P lfıjlarda şişman, znyıf, geı•c, ihti;)ar, güzel, çirk n çe. ....... ü···G···lrN-·ı K S h·ıı N l 
~ .................... -·-·~-! arşı a ı er ası D 

0

ünyanm her tarafındaki İn. kesiyor ve bitkin bir halde 
giliz radyolan geçenlerde yalvaran bir sesle: 

ve şit çeşit adnm bulunur. Ben bu 
{arkları şimdiye kadar yalnız 
viicut biçimlerinde gorürdtim. 
Şimdi bir çeşit daha tiiredi ki 
hem kıyafet, hem de düşiince iti. 
barilc hepsinden baskın çıktı. 
Bunlar pliija denize girmek, gü. 
neş ban~ osu almak ~ e yahut de. 
nize giren tıınıdıklarile beraber 
bulunmak irin gelmiyorlar. Sade. 
ce herkesi seyrederek bu tabiiliğe 
karşı olan nefretlerini dudakla
rını biikmck suretile göstermek 
için geliyorlar. Geçen hafta plfıj. 
lnrdan birine gittim. Bir isk<"mle. 
ye uzandım. Yanımda bir ses: 

etrafa şu haberi vermiştir: - l\fösyö, diyor, kocamdan ne 
~gr~ • arvat 

Müdafaa Edilir? 
"Tutunuz, açıkdenizlerde ras. haber var, kuzum bana söyleyi. 

geleceğiniz, yahut bir limana gir. niz. Ondan haber almayalı dört 
mek isteyen ''Queen Annn,, va- ayı geçti. Gece rüyalarıma giri. 
purunu hemen durdurunuz!,, yor. Siz dünyanın öbür tarafla

"Qucen Ann,, vapurunun hi. I nndan geliyorsunuz. Belki onu 
kayesi şudur: gördünüz. Belki onun hakkında 

l'azan: Ömer Rıza Doğı:uz 
1 918 den çok farklı olan bu. 

B ugün Sırp - Hırvat anlaş. günün havacıhğı karşısın. 
mnsı, birinci yı1döniimü- da denizlerin sevkulceyşi vaziye

ı.ı geı,:iri3 or. SıTp • Hınat an. ı ti :.e k~yıların müdafa~ şekilleri 
~nmsı, Yugosla\'yn B•rliğinin degışmış b.ulunuyor. D.une k8:dar 
sarrııım temeli SOJ ılır. Yu«os. ı kuvvetlı hır donanma ıle sahılle. 

\ya;ı te~kil eden un urlar :rn. rini. müdafaa etmek imkanlarına 

••••••••Yazan:.,.....,.... 

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

Harbin ilan olunduğu sıralar. malümatınız vardır. Kuzum bana 
tahrip etmek imkanına malik o- da İngilizler Cenubi Afrika li. kocamdan haber verınız. 
lur. Düne kadar, toplu olarak ve CQ&nlarında bulunan Alman ge. İşte Fransanın ufak bir kasa. 
uzaktan kıyıların müdafaasına e. milerini esir alıp gemicileri İ\eri basındaki eski Gannat hapisane. 
hemmiyet veren 1ngilterede, yer. Afrikadaki kamplara göndermiş. sine iltica eden bu binlerce hal. 
den havaya karşı müdafaa ba- lerdir. kın bugünkü acıklı hayatlarından 
taryalarının çalışmalarına do. Aradan zaman geçmiş, İn'flliz. bir iki sahne .•• 

da bir takım ihtiHıflann hü. malik olan devletler artık deniz donanmalarını kuvvetli tutmağa 
tim siirmesi bu ihtilfıflann mii- kuvvetlerinin ve barikadının ge. çalışmaktndırlar. Bu halde de do. 
ldelclerc 'sebebiyet vermesi, ris;nde emniyetle oturamayacak- nanma sahillerini yakından mü. 
ııgoslnv Birliğini snrsnn ve ya. lardır. Aynı hakimiyeti hav:ıda dnfaa edecek değildir. Harp ge. 
ancı ihtirasları da uyandıran kurmak ve gene havad:m gele. mileri, a~ıkdenizlerin en $Üzel 
İt amildi. Geçen sene buglin cek taarruzlara karşı tedbirler al. müdafaa hattıdırlar. Napolyonun 
ırvatların Sırplı1nrla nıiisn\'a- 'ı mnk zarureti kendiliğinden doğ. istila hazırlıklnn karşısında Ami. 
ru t:ımyan anlaşmanın imzasi. muş bulunuyor. Fakat büsbütün, ral "Nelson,, memleketini "Tou. 

nıınmanın iştirak ettirilmediği ler bu Alman gemilerini İngiL t==ı.=.= .. = .. = .. =.= .. =.-= •• :::: .. "".= .. = .. =.= .. = .. =.=-= •• =.= •• = .. =.=. = 
görülüyordu. Ve umumi olarak tere hükumeti hesabına çalıştır- O 
deniz kuvvetlerinin tek başına mağı düşünmüşlerdir. Bunun ü. 5 Y U N L A R 
İngiltere sahillerini müdafaa e- zerine bu esirler oradaki nhtım. =···--··-· .. ·-········· 
demiyeceği de maliımdu. Buna tarda iş görmek üzere sahillere 
karşı yer, hava ve deniz kuvvet- naklolunmuştur. 

bu tunil o~t~~?n knlknıış, Yu- 1 de donanmadan vazgeçm:.?k doğ. !on,, önlerinde mi.tdafaa edecE>ği. 
Oslavyn Dırlıgı kuvvetlenmiş ru olmaz. Kıyıların muhafaza- ni söylemişti. Zira gemilerin sn 
e. bu sayede Yugoslavya dahili sında g~ne d.eniz kuvvetl~rin~ hil boyuna dağıtıl~asile bir mü: 
tikrara. knvu muştu. Yu~?s~av. 1 yer verilecektır. Esasen sahıllerı dafan sistemi kurulmuş olamaz. 
lnı~ mıllctlerarnsı mevkiını de fazla ~lan .. ~~mleketler bu nok- Bu takdirde donnnmn cüzlerini 
k~:ıye. eden bu anlaşmanın yıl tayı goz onunde bulundurarak birer birer y::ıkalayan düşmnn 

lerinin mü~terek çalışmalarile Bunlardan 120 kişi de Port 
birkaç manevra yap::ın Britanya 81isabeth'e getirilm;ştir. Vazife. 
İmparatorluğu, yüksek irtifadan leri, gelen giden gemilere yük ta. 
gelecek ağır yüklü bombardıman pyıp indirmektir. İşte bu 120 Al
tayareciliğine karşı pek de hazır man bir hafta evvel Queen Ann 
bulunmadığını anlayarak vaktin. vapuru nhtıma geldiği zaman 
de ve süratle müdafaaya iştirak şöyle bir•plan kurmuşlardır: 
edecek av tayyarcciliğinin teşki- Bu gemiye taşıdıklan eşyanın 
lini esas tutmuştur. Burada do. çoğu top tüfek olacaktır. Böylece 
nanmanın rolü, kıyılar açığında istedikleri cephaneyi g:zlice am. nunıline ka\•uşmnk, her halde 

~tün Yugoslavyada sevinç teuı. 
rlerile karşılanacaktır. Ku\·

ttli ve birleşik bir Yugoslavya, 
lphc yok ki, llnlknn Birliği ve 
ikan sulhii için mühim bir 
vvettir. 

tinci Kı~a Doğru : 

:•-
11 

............. - ... - ........ --·r-·-.............. _. kııracıığı dinleme ve gözetleme barlara yerleştirdikten sonra bir 1 l}=fJ 1 (}::( A y fE ·-··---·· postalarile müdafaa tııyyarecili. gece iş sonunda vapurdan çıkıp 
ı ğini diişman ııkınlarından haber. evlerine dönecekleri yerde gemi 1 

1

: -. . dar etmekle başlnr. mürettebatını birer birer sımsıkı 1 Ç S 1 Z 1 S 1 Denizlerden olacak taarruzlar bağlayıp denize açılacaklardır. 
ağır ve çok uzaklardan karşılana. Kendileri de gemici oldukları i-

• • ·--- J1azan: Rüveyde Sinanog"'lu bılir vaziyettedir. İngiltere do. çin vapuru kullanmakta tabii 
.... _ .. , .... ___ ....... _. nanmıısı; ateş kudreti fazla, seri müskülat varid olamaz. 

H A 
gemileri sayesinde ve tayyare Bu plan muvaffakiyet1e tatbik 

arbin ikinci bir kış geçirip çık duran pencereden, erken çıkmış olan adamı gördil; JAkln göz- I devriye kollarının yardımile bu edilmiş olacak ki, bir gece ansızin 
geçirmiyeceği meselesi, yaz gecesinin uzak gürültüsü, 1ı;rinl kar~ıya, Boğaz.ın sulnrına çe- imkana maliktir. Queen Ann gemisi limandan yok 

o 
~. .. ... 

• • ••• • • • • • A• 6 ·~ ' 
~ .. 
••• •• ••• ~ 

litt •• ~ ""'""'' tane kupa doiuaıhnııal bun .. 
lara dikkatle bakınız! ı,ıcrindea biri yanlıı· 

1 ır. Aea.ba haaılıU Bir defada cevap nrlnlz. 

- Aman şu hamam rnygunu 
f!tbl karıya bak. 'l'öh! Kepaze ... 
oedi. 
Yavaşça başımı çevirdim. Ya

kalarmdan topuklnrına kadar :si. 
yahlarn biiri.mmüş, ba~larını da 

1 gene sıkıca sanp sarmalamış bir. 
'l·aç itadan sanki eleğimsnğmanın 

1 altından geçip dişilcşmiş katolik 
papazları! 

Gözlerim etrafı seyrederken 
kulaklarım ister istemez muha
verelerini dinleyor: 

- Şu kıza bak kardeş! Yanın. 
daki heri{ dostu mudur, nedir? 

- Teyze! Şişman karıyı gör. 
dün mü? Ayı balığına benziyor. 

- A! A! l\fa\•i donluya bakın. 
Nere~c ise kumaş çatlayacak, her 
tarafı meydana çıkacak. 

Her memlekette böyle pfiriten. 
lcr vardır. Bir tarzın aleyhinde 
düşünseler de hiçbir zaman, hat
ta bir eğlence yerinde bile eğle • 
nenleri tenkit etmezler \'e plajda 
gördüklerim gibi gözlerinden ar. 
zu ate~leri saçarak uzanamadık. 
ları bu zevkin tahasstirtinü acı, 
miitecaviz, haksız tenkitlerle ört. 
mcğe yeltenemezler. 

lkın zamnna kııd:ır münaka~a geliyordu. Penrereye çıktı.Komşunun vırdl. ı Havadan gelecek akınlar daha olmuştur. Avnı zamanda zabıta 
ilınan, bir ihtimaldi. Bu ihtimal 1 radyosu bir eski Enderun şarkısını G:ı~~~l Cevat ya?ınn oturmuşt~. çok süratli ve ani olurlar. Bun-1 kaybolan 120 Alman esirini ara
lha sonra kuv\•etli bir taluniıı 1 barbar bağırıyordu. Sokakta haltı huzilnl suküçüğed dNıT~mh iş, tuhaf bır lara karşı müdnfaa vasıtalarının maktadır. İngiliz radyo istasyon 
} . . . ld . . • hirbirlerlni kovalıyan yalınayak ço e suyor u ı ayet sordu· 1 • 

il uyelını n ı. Şımdı de katı culdar vardı B"ı:lkt ,. 1 1 d . - _ Demek do"nı'• · her an uyanık bulunması icap 

1 

ları da: 
h kik 1 k . 'd d 1 · ""' aş un er n e bır, • o • d B } l k h k 

l' :ı ·nt o ma ıstı n ında ve ikJ. gemi, neşesiz, yorgun, denize cö- Genç kız cevap vermedi; yUzUnil de e .. e~'. u ıazır ı mu a kak ki "Queen Ann,, gemisini c1urdu. 
!undadır. Artık harbin bir kı~ ınelip kalmış gibiydi. r;cvırmedi. Cevat 0 zaman, eğilip gü- ı buyuk masraflara yol açar. G~ runuz!,, diye feryada başla. 

Fakat soruyorum. Bunlann 
S: Kıs,, enaıltlllcrl nerdcrde .,ıımııurr burada işleri ne? İnsan, nazarını 
C: Karata 200, Trab•onda 50, ?ıhtaıyada ve ruhunu rahatsız eden bir man. 

250, K•ırıcride 2SO, S•mıunda SO, Raata· k · · 
lha geçirip geçlrmiycceği iize- j Çanakkalcde doğmuştu. Kendi kU- !erek yanağını okşadı: milcrin d'nleme postaları halinde mışlardır. 
ilde tereddüt eden yol{. Kaç I cük şehrini, kendi kahraman denizini - Güzel çocuk! Senin deıW mi" vııı:ife almaları, seri av tayyare. 
Ş daha geçireceğini düşünen düşOndil. İstemeden eli, ynnıba~nda- Ruhinin evine girdiğin P?n seni gö- le~ln'n devriye gezmeleri, yer 
t. İn"iltere lla vekiline göre ki masanın Ostünde tiuran albüme tenler olmuş. Herkes bllıyor. 1 mudafaa vasıtalarından makine

monuda ıso, Eıkl;ehlrde 200. Kocaclldı 200, 1 zara~~ seyretm~ ıçın t~~~~en 
Balılrulrde 40, h:mirde 210. LOleburıtud• tırnaga kadar sıyahlara burune. 
ıoo, Seyhaııd• ı6o, hpart•da ao. AnıaJnd• rek güneşin altında saatlerce 
60 ulcbe okutacak olan k6y enıtlıQlerl a,ıJ. kavrulur mu? * * 

H v~ 1942 seneleri de har; gıttı; istemeden onun içinde, Ccvadın . Uuhi mi? Bu ~~am bir he~seril"ri litüfek ve topların ışıldaklarla Kocamdan Ne Haber? 
tıde geçecek. 1911 hakkındaki r.1~m tfilz~~ ~~tı°gra!ına dnldı. ıdl. J?0ltru'.. bir sun onun evınc git- ı birlikte çalı~maları, baraj balon. 
kmii şimdiden tahakkuk et. mact~~era .;_r: ku''çe~klberadber ?ilylil- mişti, o ~unlerde Çanakkaleyc gide. lannın korkulu bir perde kurma. 

=ı bulunmaktadır. • Fakat yazık! Bunlar bir kenı 
Sı KılprOnan JCarakıly ciheti de Emlnıına giyinmişlerdir ve artık soyunmak 

tkt d' Dnh il · i ı. .. kk _, • .. · u en e sevısm ş cek biri ıle kıırdcslcrine bir emanet h~l • . 

h
e ı~. . . a ~rı.s1 b, .... 

1 
ı?u.a. tiler. Babaları, onları evlendirecekti~ giindermek için. sı. sa ı len mutlak ynkın bır cm. 

ta mını ıse ıstı t a e aıttır. J)üğüne yakın bir sırada Cevat Onu, çocukluk günlerindenberl bes nıyet altına almıştır. 
nkü kendisi de 42 senesine ait babasını Jstanbula götUrmUştü. Ora~ 1ediği emellcrile yıllarla bırakıp u- Bu şekilde hazırlandıktan son
knıiinde mütereddittir. dn, ona ağır bir ameliyat yapılmak ııutan bu adamın suratını "nlçak!,. ra hareket serbestliğini tam olıı. 
l;'akat göze çarpan facia, har. lfizım geliyordu. diye tokatlıyaca.k oldu. Lakin ılın lıi- rak hasma bırakmak doğru bir 
4, kışa doğru yaklaştıkça şid- Fak:ıt, . babası hestanede ölünce, rı.~a .bııknn, hakikati ar:ımıyan, bir hareket olmaz. Bütün müdafaa 
l" . h . mcmleketınde başka kimsesi knlmı- duşkilne doğruyu sö l k 
ı.nı nrttır.ın.ası Ye ta rıbatını yan Cevn~ bir dnha dönmn .... Jc:U 0 _ Yeme neye ya- vasıtnlarını temerküz ettirerek a 

11 ı t d K ....... ~ .. .., rardı? Onu yaralamak gere'·ti· . • 
ış e nıcsı ır. ış ınevsımı, na, artık bir şey de yazmamıştı. ·Ad- _ Evet· dedi· benim .. · çık gedikler bırakmak ve hasma 

lınaları, kasırgaları, karları \'e resini bile bllmlyordu. İkinci yılın Sonra kalktı; 'yüıildü:.. bunu hissettirmek müdafaanın 
. a.nıetlerilc mu.~nriplerin hir. I s~nunda genç kızın babası dn ölmüş, o anda tek iç sız.ısı, 0 yavrunun kudrct'ni kıran ve sadece de
tıne karşı zulmuno scd çekme. bır eski borç yüzünden ellerindeki gerçekten kendisinin olmamasındnndı.

1 
niz kuvvetlerile kıyılıınnı mü. 

1ı önce muharipler, birbirleri. ı teJr gelir olan iki dükktın da satıl- dafna edeceğini sanan bir mem 
hırpalamak yolunda fızami mıştı. Bir iş bulmak, Canakkalede leket aldanmış sayılır. Hr 

ttdcti gösteriyor \'C iki tnnf kış teyzesi ile \;alacak olan iki küçük 1 A k f 'k ,. 1 va yollıırile olacak taarruzla. 
~tııedeıı birbirini yere scrmeğe r:ı:~ı;~~: :~!~;ti~lmak üzere ~alkıp s er ' ş eri nn müdafaasında mutlnk surette 
aşıyor. Bir aydır, Be~ikta~ta bir hemşerl havacı zihniyetile hareket edil-
İ"aknt kış gelmeden iki taraf- ailenin evinde kiraladığı tek odnda C r.. miş olmak esastır. Donanma ha. 

hiçbirinin yere serilmiyeceği hayatını geçirmekte idi. Zeki bir kız- ~Uueye Dav€f vacrlııra sahil müdafaasında yar. 
Afınkkak gibidir. Gerçi Alman. dı; !,Yi de okumuştu. Anıma bu iki Fatih Aıkcrllk ıub ,1 d . dımcılık edecektir. 
ltı h b b d 'dd meuyet, ona karşı kapalı durmakta c n en. 1..•n ar e u ercce şı et 1 t cd k 1 . F•tlh Allmlik ıubealndcn: 940 ırokl•ma· Kudretli bir surete tcsl"h edil-
Qnesi istilfı mukaddemesi sa. dn: en apı arı ~mıya yetmıyor-, aında ouboyc ı.eı.miye~ muhtelif anut ,.c rtt· miş bombardıman tayyareleri ta. 
'1ttaktadır. Bu mukaddemcnin beden aıafıda uunıerı yarılı aubaırırnn ,ubc· rafından yapılacak taarruzlar e. 
\ l v • D >-e ıı:clmelcrı veya variyetlcriııdcn ıubeyi ma 
~Si ne zamnn ge ecegı \'e .A1. algın, albümün yapraklarını çe.. lllmattar etmeleri Ula olunur: . Sas itiborHc birkaç mil açıklara 
. yanı~ ~adede ne zaman gırc. virir1'en, gözüne, bir mektep ı Lltcıı Fcıhibey caddesi No. ıa.s yQzbııı sürülmüs olan deniz ve hava dev-
l kestırılemiyor: Fakat Al: <'.rkadaşının iki çocuğile çıkardığı fo- 34SS ılcll Mehmet Fuh oflu Tacuıln Cıaar; riye kollıırile karşılanabilir. Fa. 
~ya sndedc gırsc de, yanı lo;traf iliı;ti. Onlara baknrke k d' Kurtulu1 caddesi No. 173 Olllmcıbaf •rartı· knt gen 'ş bir havn gözetleme şe. 
llç hareketine girişse de har- kendine dı.i.,ünda· 'ça k bni, benQ ı maıu utefmen usu ıl~ll Hlmlt Rıza Y.olö· b k . • • . . . .. · P ın r ro ren: CerrahpaQa caddm KU,Okmllbcn:llı 80• e esının dnimi olarak faaliyette 

yme hu .. scl!:c. bıtmesı bek. f~~lnın Yanında çalı~ınaktıınsa, bir Iı:afı No. a de yarb•Y 321.777 hm~ıı oıııu bulunmasının güçlüğünü de ka-
tniyor. Çunku ıhracı takip e. kuçilk .yavruya, kadınlığın biltUn ısef- Ali; Fatih Fcvzipap caddesi No. 12 do al· b 
tk hadiseler meçhul. l·.-ııt~e ~yi bir dadı olmak daha şerefli baır 110 ıicll Osman oflu E}'Up Yar,.ın: ul etmek lazım gelecektir. An. 

tıubu Şarki Köşede : 
bir ışü. Gazetelerin küçük ilanlarını Babt Kuımannanı Aynalıbakkal solıafı No. cak birbirini tamıımlavacak den'z 
c!Jkkatle takibe başladı, 128 de ılnyQzbaıı uu ılcll Mehmet o~lu Sev· ve hava gözetlemes'ilin ihtiyncı 

Birkaç gün sonra Bebekte bir villa- ket Cetllkole; Bofazlçl merhum Ihıim l!ey olnn malzemeyi h<ızırlnmnk ol. 

I
• . . . . nın bahçe kapısından girerken, akşam haaul sız.2 ıkll Ahmet oflu Halim c~tln; dukça geniş masrnflara ihtiyaç 
ngılız • Alman harbının bu 

1 
güneşinin menekşe rengi ğ Fatih Sarııı:Orcı Ucaklr aokalı No. u 321.41 g" t kt d' 

mnhiyeti aldığı bu sırndo kar§ı evlerin çatılarında knr::ı~o~~uı 1 •lcll Hakkı .. oflu HUseyin llbamt Ozaıı; vı. os erme e ır. 
I ' Biı Ccv d h · ı ranra~acamıı sokatı No. a de utcfınen sısoz Biiyük Harbin netices'ncle iyi. 

öl ık, nıihvercilefin teşebbüsi- G. an a 1 
•• atırladı. Ağlıyordu., a1cıı Salim oflu Ma;har. (loa) cc anlaı:11lmıştır ki, kusursuz bir 

daha fazla kanşmnktadır oz yaşlaıru ıçıne akıttı. Sonra yü- • :r· -
~·h • . • zunde güzel bir gillilmseme ı · · devriye şebekesi nekadar emni. 

ı vcrcılcr, Ronınnya ıle !\'fa. ıatmnk Jçı·n kcnd' . 1 ç zkgısı ya- Emln15nü Yab. Aa. Şubesinden: E- vetJe faal'yelte olu .. sa olsun, coğ. 
st d k' .. • 'h ını zor ıynra açılan l ö il F Uh E O k " . , an nrnsın a ı muzının ı • ı kapıdan girdi. j nı r. n , a • Y P azalarında o- rafi şartların uygun haller'nde 
ın hallini istediler ve bu iki Evin hanımını hemen sevmişti Gü- turı:n ve Şubemizde kayıtlı bulunan bile düşmana karı;ı esaslı bir ted-
lıı~ek.et miimessilleri bunun zcl, taUı bir esmer taze ıdl. ZenNin dö_ Rl~e h:ılkından 316 : 335 doğumlu er- b -
~ını aradılar ve bulamadılar., §eli villılda bir ev, ikl ya"ında bir kız ler.nlkhlç taskerlik yapma_mışlar~n bl- ir alınmış olduğu knnaatini ver. 
l · ·· ,.,, iki :v rer ame senetleri ve nutus cüzd n- merr.e!idir. 
ncarıstana g?r? Romanya, çocuö .. , de hi~etçl kııdın ya§ıyor- larile birlikte şube e elmclcrf illin V 'f d 
\'er devletlerının arzusuna lardı. Evin beyi Dıyarbakırda yol in- olunur. Y g azı esi sa ece bir gözleme ve 
tabık bir tarzda hareket et- oaatında çalışan blr müteahhit mü- • ya mukavemet olmak üzere bir 
~ekte ve anla ınak yoluna hendlsti. Bcıitıtaı Askcrlllı ıubea!aden: hattın idamesini isteyen taraf 
eller dikmektedir. Genç anne ona kızını anlattı: Subcmbde kayıtlı 314 dofumlu emtlcH pi· yer ve zaman intiha'bında serbest 
tonıan'-'a ise, nnlac:mak ni."C- - Çok zeki bir :ynvrudur. Yalnız ya1c Oıtefmenl 33z.74 kayıt numaralı Ab· ı bulunmağa mecburdur H 

" ~ ·' ben rahatsız.ım; kendimi lüzumu ka- met Sevlıl oflu Abdlllbalcl Kıvanc, 2'!1 do- hnrek l . w ' asmın 
lıareket ettiğini ve Bulgaris. dar ona vermedim. Onun ıçin ka risi 

1 
fumlu levazım binbaşısı u1.4g kayıt n11ma· et erıne ~agl~ k~lara~ b.ek-

\a kolııycncık anlasarak bunu blrnz fazlacadır. Kendinizi ona se~di- ı rah Atı oflu Sabri Kı14m. us dofu~tu ıe. lemrek havacı zıhnıyetı değ ldır. 
t ettiğini biJdiri~or ve l\la. rlrseniz, sizi hiç üzmez. vuım tcfmcnl 41739 kaınt numaroh Kuım hıyıların müdafaası işinde r. 
q l D . .. .. oj!lu Styfeıtln Yatafan Ata acele ıubembe t k d i l b w •• .'! 
l'In l\D nşnuya yanaşmak is- aha iki hafta sonra, kUçuk Guler-,mDeaatlerl, etmedikleri takdirde 1076 aayıh 1 1 en Z ere. aglı kalmak duşun. 

1~d:klerini tebarüz ettiriyor. in o arkası kesilmez soysuilukların.. lıanı:aun mıtddel mahsusu mucibince hakla. cesı fe?~ edil?lelidir. Eski b:u-p 
"(J tnraf arasında anlac;ma e. dnn eser kalmamıştı. Genç kadın sa- nada lıaaunl muamdcnin ıatbilı edUecti!I usullerını yenileyecek bir sınıf 
bulunmndığı i(ln, mÜzake. kin bir hayat yasıyordu. Orada bir 111" olunur. ortaya çıkmıştır. Sııbit müd f 

t kesilmiş olduğu halde, !!On yıl kalacak, sonra biriktireblleceği bir • nın da hava taarruzları ~ aa. 

B u zavallı yavrunun clemile ciheti ılbl ,.aksc1tıecd• mi? isteseler de soyunamazlar. Tıııkı 
içi bükülen muharrir, onu C : Gelecek atac KöprQnDa Karalı6y lııamı· eski knlyonculardan Hüseyin ~,_ 

elinden tutarak dışarı çıkarıyor, nuı :rCikleltllmul de dD1aaoıın<1ıtedir. Bu kı· şa ı:ıplaklannın giyinemedikleri 
odanın kapısın ihf k d ıı:ıu da EmlnılnQ De aym aevlyeye ,,ı.arul•· ı ıyar a ırun calıur. gibi. 
ölüsü üzerine kapatıyor. • Tiryakinin biri zemheride Ok. 

Koridorda karşısına gene, gü. Sı Nalıllnt ılrlıetlcrı veya PO•ta •asnul· meydanından geı:meğe mecbur 
zel, sarışın bir kadın dikil.yor. le buradan Buraya paket ı6ııdcnnelı milm· olmuş. Kar, tipi, fırtına! Biçare 
s.:ıçı b.a~ı d.arm.adağınr.ktır •. ü.ze. kaa mQdQrl adam kürklere bürünmiis·, b .... _ 

d k lb k C: Po.ta nsıtullc be, lılloya tadar palıet • ~, 
rın e 1 e ısenın rengı cstınlc- 1ııaderllebllır. Nakllrat ıirketleri vasııaalle nunu, kulnğını şallarla sarmış; 
cek gibi değildir. 1 d_aha bD1'illı n daha atu •ln da 1:&ııdcrllc· b~mbeyaz kar sahrasına dalmış. 

O ısrarla muharririn yolunu bilir. 1 Tıtreyc titreye yiirürken karşısı • 
-- na Hüseyin Paşa çıplaklanndan 

>İri çıkmış. Tirl aki böyle bir ha. 
ada hollnrı çıplak, göğsü beline 

...adar açık birini görünce şaşır. 
ınuş: 

~~-. L O K M A N · H E K 1 M 1 t< .. Jj G U T ct'tt.f..~~ 
' 

- Aman evlat! demiş. Oşümil. 
yor musun? 

KAPLICALARIN TESiRİ 
as a an ap ca ara sokarak iyi ara n en YI ge t>I de anlaşılı. . H t l k 1ı l lıkl ed i ldl,. Kal\'oncu: 
etmek usulü, llAçlarla tedavi yor. Çünkü ,.eni yapılan tecrübelerin - Üşümek te laf mı imanım? 

etmek usulQnden daha eskidir. Bil.. neticelerine göre. kimya terkibi ba- Tir tir titreyoı um amma ne ya. 
dlğimiz hekimlik daha meydana tık- kınımdan birbirinin aksi gibi görü- pa~·ım ki lıir kere soyunmuş bu. 
madan çok zaman evvel, hastaları nen, kaplıca sularının ikisi semp:ıtl l lunduk! 
kaplıcası olan yerlere götarUrler, o- sinirlerinin muvo:ı:eneslne hizmet e- TakrJimci 
ralnrdn bir taraftan afsun ederler, bir ı.llyor: Mec-C'lft klmynca birbirinin zıd-
toraftan da kaplıcaya sokarlardı. dı olan iki kaplıca suyunun ikisi de ~::::::===:::;:========:= devr.mlı pekl•ğl geçiriyor. Peklığln j 

Kaplıcaşı olan yerler, hemen dai- kaybolması d:ı !l:empaU slnlrlerlnln 
ma, tablntln en gilze] iklimleri oldu- muva:ı:cneslne iyi bir lllAmettlr. ı 
!tundan, sonradan gelen ve efsunhra 7.rıtcn. so~uğu, sıc:ığı, hnvadıkl e
ln:ı.nmedıklan gibi, kaplıcalnnn te- lektrtğl, nı~ubeü, kısa sözle muhlti
slrınl de fence lz;ıh edemlyen hek m- mlzdt'ltl iklim h ııer'nlr. hcp~lnı bize 
l~r, d:ıha yakın zomıınlnra kadar, hissettiren ve o h Uerd ki de~ışı' ' 't
k~plıcal~rın ~erdiği faydııyı iklimin ıere karşı v\lcudiln muhalnznsını te
guzclliğ ne n.fedcrlerdi. 1 ınln eden mr~clft sıcnkta terllyel", so-
Knplıca sulıırı tahlil edildikçe, on. ğukta ısınan dalma sem":ıtlk slnlrte

lnrın terkibinde bulunan pek az ı imiz olduğu iç n, kaplıca suhırıl"il - bun"" 
miktarda madenler, bu sulnrın tesJ- ki mrdt'n iyonbrının rndlyasyor'b
rini iyice nnlatamadığı gibi, kaplıca nn ve henüz b lem' ~iğ'm z başka Amı ur 
sularında bulunan radiyasyonlar da, şeyler varsa, onhrın d:ı gene s m
doğrusu, tam kanaat verememişti. pa1ik slnl,.leri vasıtas le te ır etm 
Gtizel lkl'm, pek az miktarda mıı- tnhü g6ıillilr. 
denlerin çıkardıkları iyonlar, kaplıca ln.,:ının bir uzvunda hastalık oluP 
sulıınnın çıkardıkhırı radiyıısyonlar, c:ı, filfın knph· nın h ~· a ol n 0 u ,: 
bu'1ll'rııı hepsi iyi, fakat onlnrın vU- \'ll üzerine tc...lrı s 1 atık 1 
~t Ozerine tesirJ ne vasıta ile olur? vr 1 !"le .. Fakat bir uzu d h 1 _ 

~ır kaplıca - mesel:'\ bizim Yalova lık ol nc:ı, ona t-angl ka ı anın fy 
\ e Bursa kaplıcaları - birbirine pek ı;elC'Ce 111 he c m ta~ ı cd r 
te yakı~ olmıyan türlü tilrlu hıısta- .l\nc k, birbirinin a 1 glbİ görünen 
tıklata ıyl ge.ıır. B~rası herkesin ve kaı:-lıcalımn bıle d '11 5 m tı 8 • 

hekimlerin g6rgfılerıle sabit, fakat nlrlcrinin mJ\ ~zencs ne h. met ct-

J\ üçül< !\lcmlcl\ct 
llnb~rleri 

nnsıl oluyor da bu tesiri yapıyor? tiklerine göre, uzu"l rının b'r' 
Kaplıcaların faydalı tesirine vasıta belli başlı bir hastalısı olmıy nl r, I YALO 

olan şey, şimdi yavaş yavaş izah e.. kaplıc~Jnrın hep nden ist'f de e- u a ç ti 
dilmeğc başlıyor. Kaplıca sularından debilirlcr. t~ın esası, bir luıplıc ya bır 1 • ( 

bazılarının belki ayn ayrı uzuvlara yakın bulunmaktıı, yahut vakti olup 
faydası vaidır, fakat hepsi sempati bir müddet kaplıcalara kadar glde
sinlrlerl vasıtıısile tesir etUğl fikri rck orada kal bilme ete... Kapl e hr 
gittikçe kuvvetleniyor. yalnız hastalıkları geçirmeğe değil, 

Bir kaplıcanın tfirlil tarlU hıısta- hastalıktan korunmaya da yararlar. 
olmu tur 

~i tebligw• müzakerelerin tek- kaç aylık geçim parası sayesinde ıs- Aıafıd• tıQayeterı yarılı ıubay •• erlerin k w •• na arşı 
!.ikbali olan bir iş aramıya rahnt ra- çok actlc ıubcmlze mllracutlıırı. oyam&yncagını. soylemek Hızın. nn @4 

-~·t1ınası ihtimalinden bahse- hat koyulacaktı. 3·1148 aırada Mub. utfm. (18U!I) llalılu d:r. Sadece sahıller için değil, s u B A y L A R 1 M 1 z A •• 
? 

• Karab kte demir bbrıkalarında olııa 

i<Jçılcr ı,ın her biri iki odah 'llmak ftıue 51 
o,oıı • ., lrııuına karar vtrılm ttlr 

• 'ltdu. Ltıkin bir yılın sonunda Gülerlnden o. uıs dofumlu Needcuin. hudutlann müdafası için de havıı 
ilkat iki tarafın anlaşma ih. nynlamadı. Gecelerini 0 küçük el elin- M

44 1ayıda ıılrade uttm. <14774> Abidin müdafaa birliklerinin mevcudL Her S b bu"yu"k 
li çoı.. zayıftır. Roman yanın, de ve o küçük kollar boynunda olma- oflu ıu 1 Tcvrı1c. yeti lüzumuna kanaat h"sıl ol- u aya gerek hazerde, gerek sef~rde 
~ 6·2097 •ayıda helılm llrı)'{l.rl>aıı (UHZ) .. f d J d 
llristan ile de anlaştıktan dan nasıl geçirebilirdi! Abdurrohman oflu 1101 dofumlu Omcr. muştur. \ ay a ar temin e ecek o}an 

tll, Mncaristandan başka bir Bir yıl .. daha kaldı. Bütün günleri, 3-1173 sayıda top,u astfm. (41955) Y•hya İngiltere İmparatorluğu h ş E K 1 L L 1 
letle Uıtila{ı kalmadığı ıçm, küçük Gulerln yanında geçiyordu. ofla ısu dofumla Ahmet Adnan. d tl h' 1 . . .. u. 
llr taleplerine muka\'cmet Mc..cıu~ değildi; amma içi rahattı. Ça-j 2-us ıayıda piyade astfm. (ıuın Mus· u arını, sa .ıl crını muda!aa et. -
<ltılnn artmıştır. nn!fkaledekl iki kilçilk kard~in.i ele tara Zclıll oflu 1112 dofumlu Mehmet NClz· ~ek kudretınde .. bulunduğunu 1 s Ev K ve M u H A R E B E 

muhtaç bırakmıyordu, het. soylcrken, sabit mudafaa teşkila-
lt hakıma göre, mihverciler- ll·HO aayıda s inci amıf huap nıımnru tından ziyade oynak hava birlik 
lıirj l\facaristana, biri de B fr gün llfleden sonra, Bebek Samı oflu _ıso4 dofumlu Pahrt lerin' k bT r .. . - eserini tavsiye ederiz. Eserin müellifi • 
~anyaya daha fazla müzahe. Oto naklıye 324·SO er Ali oflu Nuarettl"L • ın a 1 ıye ıne guvenmış ve Ll • 
tösterdii!i için bu iş sürün- bahçesine çıkmıştı. Bir bankta o·~ nakliye S21-1131 er KAmll oflu Ahmet. ınr.nmrş bulunuyor. Çünkli hava Tur.GENERAL ASIM ALTU;c. 'dur. 

yalnız oturuyordu. Güler elini bUlzUn.. 4.ı572 sırasında trayıılı d. :rot ydk. ~cfmcn taarruzlnrına karşı havadan mü ~ ~ 
.de kalmaktadır. Sürünce. d öğ a km ıs-u ı ıı d \i.n sonu olncnk? Belli değil. c~de~ ;:;~d~'ou~r:~binden coİumı: ~,ı:;:rah snıeıvman ofl• uu t~faa masraflıdır, fakat mutlak 1 Her sa~lfede 'renkli krokilerle malCımat verilmiştir. 

• Fıat1: 2 Liradrr. Satıı yeri: Jnlmt Kitabevtdir. • ••• 

Yurttaş: 

Hadi eler hav larm hak.im ola. 
mıyan mılle•ler için mu~ f kıvet 
limid k-ılrn:ıdı ını isbıı.t ettı Bu 
hakimiyet her tayyarcn n arkn~ın. 
da on ekıp uçucu ıns n b 1.ındu 
rarak kolayca temin e'11ehıtir. Ve 
çok pilota m lık olm k hav c-ılığı 
güven:Jir bir kıymete ul.,ııtınn k 
deme •tir Hava Kurumt n a%a ya.. 
zılarak yardnnlannu:ı muntazam 
yaparsanıı:. güvenilen b r h~vac\.. 

hk mutlaka hak kat l•bcakrır 
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· :~rferfi~:tevaziri·/" S~t~~aı~a~ · Koiriisyônu .. İlanları • 
• •!-_ • .... -.:~:&·.' :··· , , . ' . ' 

:Marmara Ossiibahri K. Satınalma Komisyonundan: 

lıtn Sekli 
Kömür Tahmin ve Tahliye İlanı 

• Beher tonan tahminf ffyatr 

A - Kömür gem;ıcrtnc!en Seymen dcpotanna 
B - Kömür gemilerinden diğer gemilere 

Kurut 

35 

C - KömUr gemilerinden mavnalara 10 
vaporda olarak SS 

D - Mavnalardan gemilere 30 
E - Mavnalardan sahile 25 
F - Kömür depolarından kömUr gemUcrine 30 
J - Komür depolanndan mavnalara 20 

1 - 20 000 ton kömürün yukarda yaı:ılt 7 madde ne gösterilen Ge. 
kı11erdcn tah'mil ve tahliyesi iıi kapalı zarf usulilc eksiltmeye konul
muıtur. 

2 - Eksiltmesi 27 Ağustos 940 Salı gün!! saat 16 da Iı:mltte Tersa. 
ne kaoısmdaki komlsyon binasında yapılacaktır. Bu işe ait ıartname bedel-

1 

siz olarak lstanbulda Kasımpaşada Dz. Levazım Satınalma komisyonun.. 
dan v~ Komisyonumuzdan alınabilir. 

S - Tahmin edilen bedeli 7000 lira olup muvakkat teminatı 525 li. I 
radır. 

4 - isteklilerin bu işle atikadar oldulı:larma dair ticaret ves1kalan. 1 
nı mahalli Emniyet Mildürluklerindcn alacakları hüsnühal kAğıtlarmı yu.. 1 
karda yaı:ılı ilk teminatlarlle birlikte kanunun isted'ii ıekilde tanzim 

' 

1940 

9 

MÜJDE: 

f • 
• 

Herkesin Givdi"i Verli Mal 

·•··· ·····~ ••• 

•• •• 

OR 
•• .. • • 

•• •• • • 
• • •• ... 

Kışhk Lasti!t!eri Çckmgş~ar. 

cdecel:leri teklif mektuplarını muayyen cün ve aaattcn tam bir 1&at evve.. ı' L O R D 
line kadar komisyon ba:;kanlığına vermeleri. "7175,. 

-ıiiiiiiiaamiiiiiiiiiiiiiimİİİİİİİİmİİİİu~mİİİİmmmmmf. Israrla herycrde isteyiniz. 

TecrübeH ve çof< sağnamdır. 
LASTİKLERİNİ 

ı, 
Tayyare 
Otomobil 
Kamyo· 

Motö• 

ve 

bllQmL 
fnbrika 

mnklnnd 
İsvlı;rc 

mnmulAb 
s R O Rulman! 1 •• •1tu.ınınız. 

Deposu: Galata Karaköy Palas 
hanı karşısında 84 No. IBRAHIM 
TAŞCIOGLU ve ORTAKLARI 
P . K 1039. Telqraf : TA,KOL 

~Sllı:m:.l ......... mm:. 
Saravın 

Meşhur Balçık Panayırı 
Bu sene de Ağustosun 31 inci giln 

aı;ılııcak ve bir hafta devam edece1C 
Ur. Panayıra gelecek esnaf ve tocc 
ranın esbnbı lstirahaUerl temin edil 
ccktlr. (7~ 

~partman 1 ~e~=·!~nlı sokak. Roberl 

ll
oleje beş dakika mM&fede 

Kalörilerl, Soğuk ve sıcak attar 
suyu, Banyosu, Bahçesi ve ga
zel manzarası vardır. 315 - 38 

No. ya Telefon edilmesi. 

Ankara Belediyesinden : 
ı - Belediye ihtiyacı için aırnad 

olan ascart 888 ton 600 kilo asa 
1200 ton benzin on beı gün mtıdd 
ve kapalı zarf usulile ekailtme7e 
maıtur. 

2 - r.tuhamınen beden 447456 
dır. 

3 - Teminat 21648 lira Z4 
tur. 

4 - lhalesi 6.9.940 Cuma rtlnU 
11 de yapılacatından prtrıameaini 1 
mek iıtiyenlerin her gün Encilmea 
lemine ve iateklilerin de ihale 
olan 6.9.940 Cuma cünü aaat 10 a 
dar asulüne tevfi1tan tanzim edecekl 
teklif mektuplaanı Belediye Ene 
nine vermeleri. (7510) (47 

Beyoğlu Akşam Kız Sanat '11 ,__!!l:l ____ ms_E _____ ......... -~ 
Okulu Mübayaat 
Komisyonundan : 

1 - Kız Enstitüsü ittihu edilecek 

1 
olan Niıantaısındaki Sait Paşa konağı. 
nın tamirati 1940 yılı Eylulünün 2 inci 

tur. 

Yeni Cıkan Plaklar 
N. Rıza Ahizkan 1 

Pazartesi gü .. ·· saat ıs de ihale kılm. 
ma'k üzere açık eksiltmeye konulmuı-

1 
1 2 - İhale Cağaloğlunda yüksek Keman, Ut, Kanun, Tanbur 

mektepler binaımda toplanan komis- f 27 3 6 GÖZLERİNDEN lÇTl G()NLUM 1 
yon tarafından yapılacaktır. • (Müzik: Dr. Şükrü Şenozan) 

3 - Keıif bedeli 2842,83 muvakkat BAGI HUSNUN 
teminat 214 liradır. (Müzik: Kemal Emin) 

4 - Münakasaya lotirak edeceklerin Nedime Birses 
mukavele, eksiltme Bayındırlık İtlcı i r. 27ttı377 Keman, Ut, Kanun, Klirinet, Darbuka 
genci, hususi ve fenni o;ırtnamcleri pro \j. A YŞEM ÇAPKIN BAKARSIN 
je ve keşif hulasasile buna müteferri (Müzik: Zeki Duygulu) 
diier evrakın birer ıuretlerini almak ÇILGINCA SEVERKEN 
ıçin Pazartesi ve Perıembe günleri o. Neva Hicaz gazel 
kul idaresine müracaat etmeleri ve i. 1 Küçük Melahat 
hale için tayin edilen gün ve aaatte d~ l Keman, Ut. Kanun, Kllrinet 
en az bir taahhütte 2000 liralık bu işe N 27 378 YOZ BİN SEÇME GÜZELDEN 

I benzer iş yaptıklarına dair İstanbul 1 re (Müzik: Dramalı Hasan) 
1 Nafıa Müdürlüğünden alm~ oldukları GÖRDÜM GECE PARLAK yt}zt))rt) 
i vesikaya istinaden İstanbul Vilbetine 1 (MUzik: Dramalı Hasan) 

mıiracaatla eksiltme tarihi ndcn 8 gün ~:~iiii~iiiiiiii~iiii~::.iiiiiiiiiiii!!!!!~~ii~t;i~ evvel alınmış ehliyet ve 940 yılma ait ~ ---
Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. 

1 (7277) 

iti • ' Umum Satış Deposu : 

·M•''"""" Mu•ııımt•~!.~~I ~t A~~R~~.·tmı~ 1 İSTANBUL BARNATAN HAN No. 5 _, 

Kayseri Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Kayseri - Boğu köpril yolunan 
1 X 100 - 8 X 000 kilometreleri ara. 1 
sında "16387., lira (50) kurut ketif be. 
delli fOSe tamiratı kapalı zarf USUlil~ 
ekılltmeye konulmuştur. 

Devlet Denizyolları işletme 
idaresi ilanları 

26 Ağustostan 2 Eylfıle kudar muhtelif hatlara kalkacak 
vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

larma Talebenin hazırlanmasını temin için yardımcı matematik kitap. ' , Nişantaşında Karakol Karşısındr.. ıma••• 
lan serisi meydana getirmektedir. ( y t J } ı ş ı K L ı• S E S ı• { Y + ) 

Th. Moreux'den evvelce tercüme ettlfi (Cebri anlamak için) ve 1 a 1 1 a iSiZ 
(Cebire Devam için) kitaplanndan sonra bu defa da (Uzay Geometriyi 1 (Eski FeyziyeJ 

anlamak için) kitabını tercüme etmiştir. 1 ANA - İLK ORTA - LİSE (Kız - Erkek) 
Her talebeye ve müsabakalara hazırlanacak her gence edinmelerini 1 - Türkiyenin en eski hususi Lisesidir. Lisan tedr satma ilk sınıf. 

tavsiye ederiz. Fiyatı 100 kuruştur. 1 lardan ba~lanır ve hususi ehemmiyet verilir. Kayrt için hergün müraca. 
' • at olunabilir. Tarifname isteyiniz. Telefon: 80879 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul l\:lüdürlüğünden : 
• 2 - Eski Talebenin ıs Eylule kadar kayıtlarını yenilemesi lazımdır.• 

Ok .. Jumuza ücretle 2 Türkçe, ı İngil;zce, 1 Fizik - Kimya tabii ilim. Levli 
ler, 1 Tarih - Coğrafya - Yurt Bilgisi öğretmenine lüzum vardır. Şartlar: ~ · YENi KOLEJ Nehari 

Kız ı - Üniversite mezuau olmak veya Univcrsiteden öğretmenlik vesi- Erkek 
kaaı alm13 bulunmak. ı 

2 - Askerlikle ilişiği bulunmamak, . 
3'- Ucret miktarı Barem Kanununa g5re M. M. V~klletlnce tayin edı. 

lecektlr. Hemen derslere başlanacağından taliplerin acele Kasımpaşada De.

1
: 

rıiz Gedikli Okuluna mliracaailarr .'7667" 

1 

I - Nümuncsl mucibince 1000 kilo mühür kÜrıunu pazarlıkla 1atm ah. 
nacaktır, 

I1 - Pazarlık 2.IX.940 Pazartesi günü saat 16 da Kabata,ta Levazım 

İLK ORTA LİSE 

Taksimde SıraserviDerde Yeni Aç~rdr. 
Müdürü: Eski Şişli Terakki Direktörü l\t. Ali Haşmet Kırra 

Hususiyetleri: YABANCI DiLLER OGRETiMINE geniı mik.. 
ya!lta ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil ederek talebe!inin 
çah~ma ve inkİGafı, sıhhat ve inzibatı ile yakından alakadar olmaktır. Mek
tebin denize nlzı:r Kalöriferli teneffüshane ve jimnastikhanesi vardır . 
Hcrıı:ün saat (9 ite 13) arasında talebe kayıt ve k:ıhul olunur 
-----· fELEFON: 41159 ___ , _____ _ 

Eksiltme 17/9/940 Sah rünü saat 17 
de Kayseri Vilayet Daimi Encıime. 

1 
ninde yapılacaktır. Bu işe ait evrak 
Kayseri Nafra Müdürlüğünde görule
bilir. 

Muvakkat teminat "1229., lira 6 ku. 
ruştur. 

Taliplerin muvakkat teminat mekt". 
bu veya makbuzlarile 940 yılına ait Ti
caret Odası vesikası ve ihaleden bir 1 

hafta evvel Viliyet makamına müraca. 
atla bu gibi iıler yaptığını gösterir ve. I 
saik ibraz suretile alacaklan ehliyet 
vesikalarile 2490 aayılr kanunuft bük. 
münc göre hazrrlıyacakları kapalı zart 
larmr yukarda yazılı ıaatten bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri lizundır. ı 

Postada olan gecikmeler kııh•ıl t-

i dilmez. (7526) 

Salıibi ve Neşriyat Müdürü Halil 
il r.ulfl DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 

N~riyat T. L. Ş. , Basıldığı yer: ı 
TAN MATBAASI 

ve Miibayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. r""-------------ı:••• Telefon: 80547 --------------... , 
ın - Nümune sözü geçen şubede görülebilir. 1 • 1 • • s s • J 
IV _İsteklilerin Pazarlık için tayin olu!18n c~n. ve saatte teklif ~ecek- K J Z ŞiŞ TERAKKi LI E 1 E R K E K 

teri fiyat üzerinden ~ 7,S güvenme paralarılc bırlıkte mczkQr komısyona 

1 

. _______ _ 

mürncaatıarL <7754> ANA • İLK • ORTA .. LİSE. Yabancı dillere bilhassa ıtina edilir. 
Ankara Belediyesinden : j Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticelerile sabittir. 

b 1 -Talebe .lcaydına başlanmıGtır. Eski talebe, 1 EylO le kadar k:ıyıtlnrmı yenilemelidir. Bu tarihten ıonra 
1 - Su İtleri ihtiyacı için alınacak olan demir bora ve malzemesi on eş 1 yerleri yeni müracaatlara verilecektir. Kayıt için velilerin bizzat gelmeleri gerektir. 

gün müddetle ve kapalı zarf usurıc eksiltmeye konulmuıtur. 2 - Eski ve yeni talebe kayıtlan her gün saat 9 - 18 e kadar Halil Rifat Pap, kon~ı?-rnıfa vaorlrr. 
2 - Muhammen bedeli 18539 liradır. 

3 - Teminat 1390 lira 43 kuruştur, i -ı dd J • d ' rıu··NDU .. Zf u·· 
4 - İhalesi 10/9/940 Salı günü saat ı ı de yapııacatıncıan ıartnamesini ırör 

1 

! Y A T I L J ••• Nişan taşı - Rumeli ve Çınar Ca c erın r ---~ 'J' , , 
•• ıek istiyenlerin her gün Encümen Kalemine ve isteklilerin de ihale günU olan • --------------------------
10/9/940 Salı günü saat ona kadar usul en teklif mektuplarını Belediye Encü- ••••••••••• Yatılı •. Yatısız • Kız • ~r k 
menine vermeleri. "4868,. (7670) ' ., U A' y R ı y E L S E S 

Eskişehir Be!ediyesinden n 
ANA İLK - ORTA - LiSE Fen Memuru ve Ressam Aranıyor 

E~ki$ehir belediyesinde 170 lira ücretli bir fen memurluğu lle 
ücretli bir desinatörlük açıktır. Taliplerin vesikalarile müracaatları. 

100 lira 
"7731,, 

Saraçhıınebaşmda Horhor caddesinde Telefon: 20530 

Bronş~ 112~re KATRAN HAKKI EKREM 
Eski talebenin Eylıllün be§ine kadar velilerile beraber milracnat ederek kayıtlarını yenilemeleri lhımdır 

Eski ve yeni talebenin kayıtlan her gün saat 10 - 17 ye kadar yapılır, Bütünlemelere 27 Ağustosta baııla

nacaktrr. Yabancı 4illere illı: ımrflardan itibaren başlanır. Son sınıfta fen şubesi de vardı:r. 

Talebe mektebin hususi Otobüs ve otomobili ile evlerine nakledilir. •••••••• 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lzmlt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattını 

Knrablga hattına 

1 mroz hattını 
Ayvalık hattına 

lzmlr ıUrat hattını 

lzmlr llAve ooııtıııııı 

ve kalkacakları iskeleler 

Salı 12 de (Ankara), Perıembe 12 de (Tan) .e 
Pazar 16 da (Cumhuriyet). Galata rıhtrmrndaft. 
Sah 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Menin)· 
Sirkeci rıhtmnndan. 

Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uiur), Tol"' 
hane rıhtımından. 

P:ı:ı:artesi 13, Salı 9,50. Çarşamba; Perşem~ 

Cuma 16 da ve Pazar 8.IS de (Sus) . Aynca Cu· 
martesi 14 de ve Pazar 19 da (Marakaz). GalaU 
rıhtımından. 

Pazartesi. Salı, Çıırııamba, Cuma 8 ,15 de (Mara
kaz). Galata rıhtımından Ayrıca Çarşamba ZO 
de (Konva), Cumartesi 20 de (Konya). Toptıaııt 
rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhtı· 
mından. 

Pazar 9 da (Tayvıtr). To~hııne rıh'ımmıfan, 
Ç:ırşıımba ıs de <Bursa) Cumartesi ıs de (-01 
gen), Sirltec' rıhtımınıbn. 
Pa7.ar 11 de <İzmir) . Salı 11 de (Kadeş} . Gala
ta rıh • ımından 

Not: Kadeş ya.lnız bu h'lftaya mahsus olmalc U 
zere ilave slirat pos;ıı~ıdır. 
Perşembe 13 de (Tırhan). Galata rıhtımından 

l\tersin - lskencleron Yo?u Şilep Sefeılcri 
(SAKARYA) vapunı 26 Ağu~tos 940 Pazartesi r:Hnü sıı·u ıs de Sir· 

lceciden Şilep postası olnrak Merı:ıih • tskenılerun yo1urı:ı lı:ı'kır ktır. (ie· 
mi, gidiş ve dönilştc yıikü olan iskelelere uğrnya.:ak ır 111ute kıp seıcr· 
ter ayrıca ilan olunacaktır, Daha fazla malumat almak iç n Acertr'erıı"''' 
ııüracaat olunması. '7A20l 

İZl\IİR h,A VE SÜRAT POST Si 
Zafer Bayramı tatili münaı;ebetlle İzmir Fuarını :ı:iyarete ıfde· 

cek'erc b'r kolaylık olmak uzerc 2S Aı!ustos Paz'.lr ve 29 A"ustor. "ı:'· 
ışembe İzmir postalarına live:en (KADEŞ) vanuru 27 A -uıı;t o,; saıı 
rünü !UIRt 11 .00 de Galata rıhtımından do~ru fzmire k:ıtdırılar:ıktır. 

Bu vapur İzmirdcn Perşembe 13,00 de kalkarak Cuma 16.00 dl 
htanbula dönecektir. (775S) 

NOT: Vapur seferleri hakkında her tnrlll malOmat aşağıda telefon nu· 
mnr:ılıırı yazılı Accnt,,Jerlmı ıden öğrenilebilir. 

Galata Baı AcentellOI Galata rıhtımı . Limanlar Umum 

Galata Şube 
,, MOcHlrlO(:O binası altında. 

Galata rıhtımı Mıntnka Liman 
4236~ 

Reisli~! binası· alunda. 401S9 
Sirkeci • • Slrke>cl. YnlMJ Salonu. 22140 

\ıı '-llCll'Jl!l!lnl!;..-nmS!l!i!~· •r--• •ll!llD _____ ..,,..,,. .... .,, 


