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5 ICURUŞ GUNLUK SiY ASI HALK 

( ' T ransilvanyada 

Zelzele Mıntal<asında 

Yeni inşaat için 5 
, MilyonLiraAyrıldı 

Ankara, 26 (TAN Muhabiri bildiriyor) - tir. Diğer zelzele mmtakalarmdaki devlet dai. 
Başvekalet, Erzincan ve diğe_r zelzele mıntak&- relerinin her türlü inşa ve tamir ücreti de bu 
lannda yapılacak devlet dairelerinin bir an paradan tesviye olunacakbr. 
önce inşa ve ikmalini Nafia Vekaletinden is. İnşası mukarrer bu binalar, eski Erzincanın 
tem.iştir. Nafia Vekaleti yapı işleri fen heyeti üç kilometre Şimali Garbisinde kurulacaktır. 
müdürü Sırrının reisliğinde alakadar Vekalet Komisyon, alakalı Vekaletlere ait binaların 
mümessillerinden mürekkep bir komisyon bu bedelini tesbit etmektedir. Yapı işleri dairesin.. 
mevzu üzerinde çahşınalanna başlamıştır. de hazırlanmakta olan projeler tasdik edildik. 

Aldığını nıalQmata göre hükUınet, bu in. ten sonra, önümüzdeki ay içinde bu binaların 
pat için beş milyon lira ayırmıştır. Bu para inşa edilmesine başlanacaktır. 

·ile Er.ıincanda bir hüktinıet konağı, yüz yatak. Diğer taraftan, bu mıntakalarda oturmak 
b bir hastane, dört yüz kişilik iki ortaokul, bir istiyen felaketzedelere vaziyetlerine göre ke.. 
belediye dairesi, itfaiye garajı, mezbaha, hü reste ile diğer inşaat m.alzeme:ıi ve para yardı. 
ve üç yüz kişilik bir hapishane inşa edilecek. mı yapılacaktır. \,..-__;, __________________________ -...""'.~~~====J 

~Balkan Suthünü 1 Başvekil Dün Gece 
l'e~dit E~en Ankaradan Geldi 
lkı Tehlike 

Bunlardan biri. İt.alyanın Yuna
tıist.ana karşı aldığı vaziyet, diğe
ri de Rumen • Macar müzakere
lerinin keScilmiş olmasıdır. Maca-

• ristan, Romanyaya karşı taleple
rinde çok ilcrl gittiği için, Ru
menler artık her tehlikeyi göze 
almıya ve haklarını müdafaaya 
karar vermişlerdir. Eğer iki t.a
rat 'ta bugünkü zihniyeti muhafa
zada ısrar ederlerse, Romanya ile 
Macaristan arasında silAh paUa~ 
inası ihtimali az değildir. 

JJI. Zel-.eriya SERTEL 

a:rp başlıyalı bir seneye ya. 
-' kın bir zaman oldu~ haL 

~. Balkanlar kendi aralannda 
Jlhu muhafazaya muvaffak ol. 
i.tlar. Fakat şimdi, Balkan sul
ünü tehdit eden iki tehlike kar_ 

~ sındayız: 
Biri İtalyanın Yunanistana 

karşı aldığı tehdit edici vaziyet; 
Diğeri Rumen - Macar müza. 

kerelerinin kesilmiş olması. 
İtalya, kendisinde Arnavutluk 

namına konuşmak salfilıiyetini 
görerek, Yunanistana karşı, Ar. 
rıavutlarla mesktln olduğu iddia. 
sile Çamlığı istemekte ısrar edi-

~ ~or. Şüphe yok ki, mesele Çain
hğın Arnavutluğa ilh~ tale. 
binden ibaret değildir. Iialyayı 
bugünlerde Çamlıktan çok daha 
ıiyade alakadar eden mühim ve 
büvük meseleler vardır. Alınan.. hnm İngiltereye yapmakta ol
duğu taarruza muvazi olarak, 
Şim.all Afrikada ve Akçlenizde 
üyük bir taarruza geçmek üze

. . Bu taarruz arifesinde kü. 
bir viliyet için Balkanlarda 

aşma bela çıkarmak istemesi, 
antıksız bir hareket 'olur. Çfuı.. 

İtalyanın Arnavutlukta 
yüz elli bin kişilik bir kuv. 

eti olabilir. Bu kuvvet ise Yu. 
illa.itli' stanı işgale kafi değildir. 

Fakat İtalyan matbuat ve 
dyol.arınnı tehdit edici neşri. 
atı; Yunan hududunda bazı l. 

yan tayyarelerinin görünmesi, 
omanyada takip edilen siyase. 

· gözönünde bulunması, Yuna.. 
· mukabil tedbirler alnuya 
ecbur etnıiştir. Yunan hükU
eti_ bazı ihtiyat efradını silah 
tma almak lüzumunu hisset. 
·şt:ir. Bazan hadiseleri kontrol 
ümkün olmadığına göre, !tal.. 
anın Yunanistana karşı takip 
nıekte bulunduğu bu miiteca. 
· siyaset, her halde Balkan 
lllhünü tehdit eden bir tehlike 
larak görünmektedir. Çünkü t. 
lyanın Yunanistana karşı her 

angi mütecaviz bir hill"eketi 
alkanları ateşe vermeğe kafi 
elebilir. 

Dir iki Gün Şehrimizde Ka!Gcak 

~Jlllll 

Dr. Refik Saydam dün ge cc Ilaydarpaşa istasyonunda 

Başvekil doktor Refik Saydam, 
dün akşamki trenle Ankaradan 
İstanbula gelmiştir. Başvekil 
Haydarpaşada, Maliye, İnh;sar. 
lar, Nafıa Vekillerile Vali ve Be. 
lediye Reisi, İstanbul Komutanı, 
İstanbul Parti müfettişi, Emniyet 
müdürü, İstanbulda bulunan 
mebuslar, hükumet ve Parti er. 
kanı tarafından karşılanmıştJr. 

Doktor Refik Saydam, Üskü. 
dar tarafında hususi bir ziyarette 
bulunduktan sonra İstanbula ge. 
çerek Parkotele inmiştir. Başve.. 
kilin şehtimizde birkaç gün kala. 
cağı tahmin edilmektedir. 

Jikten sonra bu sabah trenle şehrimize 
gelmiştir. Öğle üzeri Belediye Reisi 
tarafından Fuar Gazinosunda Vekil 
~erefine bir ziyafet Yerilmiştir. 

Faik Öztrak, Fuarda muhtelif pa,·
yonlan gezmiş, Bcldiye ve Partiyi :r.i
yaret etmiştir. Gece Vekil oerefine İn
ciraltı Plij Gazinosunda bir ziyafet 
verilmi:1tir. Vdkil, Çarşamba sabahı 

şehrimizden ayrılacak ve Bandırma yo. 
luyla lstanbula gidecektir. 

Vekil, beyanatında Fuarda gördüğü 
mükemmeliyetten dolayı takdirlerin' 
bildirmio ve denüıtir ki: 

"Memleketin dahili vaziyeti hakkm. 
da memnuniyet beyann'ıdan başka ııöy. 
lenecek sözüm yoktur. Memleket, baş. 
tanbaşa ııfilrindir, rahattır. Herkes va. DAllİLİYE VEKİLİ İZMİR 

FUARINI GEZDİ rr.iyetinden emindir. Kimsen;r ralıatsız 
tmılr, 26 (TAN) - Dahiliye Veki- olmasını icap ettirecek hiç bir sebep 

ll Faik Öztrak, geceyi Ma~sada geçir. mevcut değildir," 

. 26 Ağustosun Yıfdönümü 

Halkın iştir-akile 
Kocatepede Bügük 
Merasim Yapıldı 
Afyonkarahisar, 26 (A.A.) -ı Muharebesinin yrldönümü mil. 

Atatürkün Milli Şefimizle bir. nasebetile ordu malulleri tara.. 
lilde milletimizin ebedi kurtu. fından Atatürk heykeli önünde 
luş güneşini doğurdukları Koca. bir ihtifal yapılmış, müteaddit 
tepeye her yıl 26 Ağustos günü çelenkler bırakılmıştır. Ordu ma 
Afyon Halkevi tarafından yapıl. l~ılleri namına s~z söyliyen Ra. 
makta olan ziyaret, bu mesut sıh Tuna, 26 Agustosu anlatan 
günün yıldönümü olan bugün de bir nutuk söylemiş ve ordu ma. 
yapılm1§tır, llıllerinin Milli Şefe olan bağlı. 

Jıl. Jıl. Hemen bütün Halkevi men. lıklarıru tebarüz ettirmiştir. Bu 

Balkan sulhünü tehdit eden suplarmın ve kalablık bir halkın nutuk, uzun alkışlarla karşılan. 
ikinci tehlike de Rumen. iştirak ettikleri bu merasime 1:s... mıştır. 

acar ihtilafmın günden güne tiklıil marşı ile başlanmış ve Hal. 
'd bir şekil almasıdır. kevi reisinin heyecanlı bir hita. 
M:acar;stan Romanyaya karşı besinden sonra büyük taarruza 
etalibatmda çok ileri gitmiştir. iştirak etmiş bir subay o günkü 
esarabyayı vermeğe, Dobruca- hare.katı anlatnnştır. 
terketmeğe mecbur olan Ru. Başkumandanlık çadınnın bu. 

;;ııer, Macarların müfrit talep. lunduğu mevkide bir ihtiram 
. ı karşısında ~artık ~~çağın ke. vakfesini müteaklp, kafile Koca. 
·iğe dtıyandıgını gorerek her 
h.likeyi göze almıya ve naklaru tepeden ayrılmıştır. 
rn"d f k ar ve 1• ler·· ORDU MAL'ÜLLERİ İZMİRDE u n aaya ar rm ş - . 

t. Bu karar üzerine, bir BİR WTİFAL YAPTILAf 
Macaristan, difıer tar İzmir, 29 (TAN) - 26 Ağus. 

~nu. Sa: 2. Sü• :il tos Başkumandanlık ~eydan , . 

Irak Yolile Yapılacak 
Nakliyat İşi 

Ankara, 26 (TAN) - Hükilmet, I
ralı: yoluyla az masrafla mal ih• ac ,.de
bılmemiz için "Doiru nakliyat itil,lf
namesi,, adıyla bir proje hazırlamış. 

tr. Bu proje Cenup hattı işletme ida
resi tarafından kabul edilmiıı, hir sure
ti de tetkik edilmek üzere Irak hükQ. 
metine gönderilmiştir, Irakm vereceii 
cevaptan sonra konferans toplar.acak-
hr • 

MÜDAFAA 
TEDBiRLERi 
ARTTIRILDI 

tv1üzakerelere Esas 

Olmak Üzere iki 
Teklif Hazırlandı 

Bil.kreş, 26 (A.A.) - D. N. B. 
Macar hükumeti, Rumen hükiı. 
metini, Turnu..Severin müzakere. 
lerine devam için, bir Macar şeh. 
rine Rumen delegelerini gönder. 
meğe davet eylemiştir. Rumen 
hÜkumeti, müzakereler için iki 
teklif hazırlamıştır. Bu teklifler. 
den birine göre, Romanya, Szek
ler'ler de dahil olmak üzere Ro. 
manyadaki bütün Macarları, Ro. 
manyanın bugünkü garp mınta. 
kalarına nakledecektir. İkinci 
teklife göre, Sz<?kler'ler bugünkü 
mıntakalarında kalacaklardır. Bi. 
rinci şıkta, Romanya, Macarista. 
na 25 bin kilometre murabbaı 
kadar arazi terkedecek, ikinci 
şıkta 14 bin kilometre murabbaı 
verecektir. Her iki şıkta da Ro. 
manya, ahali mübadelesini şart 
koymaktadır. Malt.ım olduğu Ü
zere, Macaristan, bunu, bu şek. 
lile, Turnu.Severin'de reddetmiş. 
ti. 

ALMANYA NİÇİN MÜDA
HALE ETMİYOR? 

Na?.ist Bukarester Taııeblatt gazete
si, Almanyanm "Tumu • Severindeki 
Gordion düğümünü bir kılıç darbesi 
ile, kolayca çözebilece~ini bildirdikten 
sonra, Almanyanın bunu liç sebepten 
dolayı yapmadıfım anlatıy-:>r, Sebep
lerin birincisi, Romanya ile Macaris. 
tanın müstakil olmaları ve Almanya. 
run daha maknl sebepler olmadıkça bu 
istiklile tecavüz etmek istememesi. İ
kincisi: hakem kararrıun iki tarafı da 
hoşnut etmemesi ihtimali. Üçüncüsü: 
Almanyanm MiJ!eııer Cemiyeti tara
fından hallolunm1yan m::selelerin me. 
sul'yetini ilzerine almak istememesi. 

~ı...m.""llla üe. lıeı il.iınanyannı lta
kemlik etmesi ihtimali hala kuvvetli
dir. 

(Sonu, Sa: 2. sa: 5) 

Atina A ·ansa 
İthcmları 

Reddediyor 

Elenlerin Parolası 

Tektir: Ya Tam Bir 

Yunanistan, Ya Ölüm 
Atina, 26 (A.A.) - Atina ajan. 

sı bildiriyor: Pire civarında ev. 
velki gün birdenbire çıkan bir 
yangın neticesinde harap olan bir 
askeri elbise deposunun yangıru, 
on milyon drahmi· zaran muc~p 
olmuştur. 

ASILSIZ İTHAMLAR 
Atina ajansına göre, Tiran. 

da çıkan Timoro gazetesi, bir ta. 
kım asılsız ithanılara devam et. 
mektedir. Timoro"ya göre 23 ni. 
san 1939 da ölen Saffet Osman 
Saka intihar etmemiştir, oldürül. 
müştür. Halbuki irsi cinnet yü. 
zünden iki kardeşi gibi intihar et. 
nıiştir. Timoro gazetesi, Jan Kon. 
ga Darsuli namında bir jandar. 
ma kumandanından bahsediyor. 
Halbuki Yunan jandarmasında 
bu isimde bir adam yoktur. Gene 
Timoro Mehmet Yakubun kızının 
zorla ırzına tecavüz edildiğinden 
bahsediyor. Halbuki bu kız baba.. 
sı tarafından öldürülmüştür ve 
onun ruhi ve marazi erotism ile 
malCıl olduğu anlaşılmıştır. 

YUNAN GAZETELERİNDE 
Atina, Ajansı bu çeşit iddiaları red

de<tiii gibi Yunan matbuatı da bu yol
da neşriyat yapmaktadır. Akaderııi 1-
zasından Spiros Melas Katimerini F'-
zetesinde yazdığı bir makalede Elenle. 
rin hiç bir yabancı toprakta gözll'ri 
olmadığını, hiç bir milletin düşmanı ol 
madıklarıru yazdıktan sonra diyor ki: 

"Bütün Elenler, Metaksasın yıu:İ
başmdadır. Elenlcr, dişleri sıkrlmış, 
lzimleri kırılmaz bir halde fakat tam 
bir sükun içinde, ayni p3rolayı tek
rarlıyorlar: Ya tam bir Yunanistan, 
yahut ölüm . ., 

Alman Ticaret Heyeti 
Moskovaya Gitti 

Berlin, 26 (A.A.) - Stefani: 
Orta Elçi Schnure'nin riyasetin. 
deki A1man ticaret heyeti Rus -
Alman paktına ait müzakerelere 
başlamak üzere Moskovaya ha. 
"PkPt Ptmİ<:tİY'. 

GAZETESi 

·; 

/ / 
I 

ZAFER PİYANGOSU 
Şimdiye kadar Piyangoda bir :;ey kazanmadınız mı? 

Je İzmir havasının taliini deneyin. 
İmıirin pnsı açıktır. İzmir zengindir .. İzmir, üzü!D, ine' 

memleketidir. İzmire.gitmesniş olsanız bile bir Zafer PJyangos 
bileti ile afzınıı , tatlılanabilir . . Hem de nıml : tatlılanır. T 
50.000 Lira ile. 

Unutmayınız ki Zafer Piyangosu 30 Ağu.stosta 
tenıasvrınat Fuannda çekiliyor, 

t ... .ıı:illerede hava akınlarına karşı birçok ı.;ehlrierin üzerinde balon barajla n tesis edilmi~tlr. Bu resfmde, 
balonlardan blrinl havalandırılırken görüyon.ı~ 

lngil erede 

Times Halici 
Üzerinde Müthiş Bir 

Hava ~arbi 

At•lan Bombalar Az 
Zarar Verdi, 37 

Tayyare Düşürüldü 
Londra, 26 (A.A.) - Alman 

tayyareleri dün gece Londraya 
yangın bombaları atmışlardır. 
Bnuların kesii dumanlan bu sa. 
bah şehrin üzerine yayılmıştır. 
Çıkan yangınlar söndürülmüştür. 
Bu sabahtan başlayarak münfe. 
rit Alman tayyareleri Londranrn 
üzerinde görünmüşler ve birkaç 
bomba attıktan sonra kaybolmuş. 
lardır. İki polis memurunun bu 
yüzden öldüğü bildiriliyor. Lon
drada ikinci defa alarm işareti 
verilmiş ve bunun üzerine uğul. 
tular çıkaran bombalar düşmüş.. 
tür .• Büyük bir bomba geniş bir 
çukur açmış Ve civardaki camla. 
rın kırılmasına sebep olmuştur. 
Londrada milli müdafaayı alaka. 
dar eden hiçbir bina hasara uğra. 
mamıştır. Londradaki korunma 
teşkilatının çok mükemmel ve 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 1) 

Askeri Vaziyet 

Hava Hücumlarında 
Armanlar Yeni Bir 

Taktik Kulk nıyorlar 
Almanların İngilli: adalarına 

yapmakta bulundukları hava hü
cumlarında yeni bir taktik takl.. 
bine başladık.lan görülüyor: 

Taai'i'imitt birinci haftasında 
kütle halinde hava hücumları 
yapmışlardı. Ve bu taarruilarda 
daha ziyade tayyare karariihla
rını, limanliı.rı, asker.! ilslerl, si
W. :fabrikalarım hedef tutmuş
lardL Şlmdl hava hücumlarını 
dağınik bir halde yapıyor ve bu 
askeri üslerden maada, şehir ve 
köyleri de tahribe çalıiJıyorlar. 
Bu yeni hücumlardaki gayeleri 
halkı hicrete mecbur etmek ve 
halle arasında panik yapmaktır. 

Fakat şimdiye kadar İngiltere
de hava hücumuna maruz olan 
yerlerden hiçbirinde halk arasın
da panik müşahede edilmemiştir. 
Hiçbir şehrin tahliyesine teşebbüs 
edilmemi§tir. Ve hiçbir yerde hal. 
kın hicrete başladığı görülme
miştir. 

Almanlar hava hQcumlannda 
şiındiye kadar doğrudan doğruy~ 
bomba t.ayyarelerini gönderiyor, 
yardımcı hava kuvvetlerini arka.. 
dan sevkediyordu. İkl, üç gün
de:ıberi bu tarzı değiştirdikleri 
görülüyor. Şimdi, evvel~ hücum 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 7) 

Almanyada 

lngilizler, ·o· 
Berlin Civarı 
Bombaladtla 

Benz Fabrikaların 

Çok Büyük 

Yangınlar Çıkarıl 
Berlin. 28 (A.A.) - 25-2 

ğustos gecesi birkaç düşman 
yaresi, Berlin üzerinde uçar 
ki mahallenin üzerine ya 
bombaları atmışlardır. Hasar 
hemmiyetsizdir. Düşman ta 
relerinden biri, avdette hava 
taryalan tarafından düşür· 
.t,ür. 

'\... * N evyork Tllı.ı..:s gazetes 
Berlin muhabiri bildir.yor: 

"Alınan hükümet merkezi, 
sabah erkenden iki defa ola 
hava hücumuna maruz k 
tır. İngiliz bombardıman ta~ 
releri şehir üzerinde uçmuş 
dır. Bir yangın bombası atıl 
ve bunun bir yerde yangın çı 
dığı resmen bildirilmiştir. 
yangın çabukça bastırılmıştır. 
giliz tayyarelerinin propaga 

ı (Sonu, Sa: 2. Sii: 6 

ingiliz Filosu [ ı--D~--ü-k-ad_a_G_üz-. -el-lik--K-r-a-Hç_e._s_i o--ı 

Cebelitarıktan -~- :# 

Hareket · Effi 

ltalyan Tayyareleri 

de lskenderiyeye 
_ Taarruz Ettiler 
Madrit, 26 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Cezairden bildirildiğine göre, 

İngiliz filosu pazar günü akşamı 
Cebelitarıktan meçhul bir sem. 
te hareket etmişir. 

İSKENDERİYEDE 
Kahire, 26 (A.A.) - Resmi bir 

tebliğe göre İtalyan tayyureleri 
bu sabah çok erkenden hkende. 
riyeyi bombardıman etmiş, mu. 
teaddit bombalar atılmasına rağ. 
men yalnız birkaç kişi hafifçe 
yaralanmış, fakat hiçbir hasar ol. 
mamıştır. 

• 
İtalyan tebliği birbirini takip 

eden dalgalar halinde IJ.Ç@ tay. 
yarelerin İskenderiye deniz üs. 
sünü bombardıman ettiğ " ni bildi. 
riyor ve bir İngiliz bombardıman 
tayyaresinin denize inmek mec. 
buriyetinde kalarak battığını ila • 
ve ediyor. 
Aynı tebliğe göre Şarki AfrL 

kada Mogadis Cio Cansa . üze. 
rine yapılan akınlar neticesinde 
4 kişi yaralanmıştır. Gallobat'da 

fSonu. Sa; 2 Sü: 7} 

Pazar ıünn Büyükıu!ad:ı sat!ht)'ettar revattm mfirekkep bir jüri hu2'U
runda Adanın en güzel kızı setilmiş ve bu kız "1940 Büyükada Kn:liçesi., 
Unvanını almıstır. Bu resimde, Kralke Elli'vi e:örüvoruz 



YAZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK 
-46-

Ach De imif? Nereli inde? Ban· 
ceph-.te 7akalanmıı? .. 

at maalesef, gardiyanın bize 
l'mdan ibaret kaldı: 

- O kadar uzununu bilmiyorum. 
aorup aGl'\lftUrayım da, ölrenebl

si&e de aöylerim!" 
sözler, heplmlı.1 de ~d0rm0J. 

Belliydj ki. Aciz ve hain Abaza-
biçblr zaman ele geçlremlyecek
Kuva71 Milliye kumandanlarının 

•""'-'•--•-e, hayalen, benim -1bi o bil· 
kavcanuı nlçlz neferlerinden bi

ko7Uak avunuyorlardı. Bu ka-
biçare bir teselli karşısında acı 

-'1lmekten baıka ne yapılabilirdi 

ocuklarla buluşmak, beni bütQn 
lerimder; kurtarmııtı. Onlann 
de, bana karsı. birer evllt sev. 

ve A1cıaı gösteriyorlardı. Kimi· 
nasılla Driında bırakılmıı yeni 
eWe benimıtinı dellftlrmek J.sti

klmiai, çeprtede yıkayıp kurut
mintanuu kesip, hlll ıaze du
ft mzh7an yaralarıma aarmıya 

• klmiai. tQtQnünün IOn tu• 
lirDJDdlın bana sigara sarıyorlardı. O 

bir daha anladım ki, inandıltlan 
kavga yolunda dölülen bu yur
eoc:uklan için, göze alınamıyacak 

tedaklrhk, sösterilemiyecek 
ce.&ret ve kaUanılamıyacak 

bir ferapt yoktur. Ve onlar hak. 
bta eıell iddianın ne kadar 
~u anlamk için, onlafa, 

kavp yolunda, bir defacık yak
ak 'bile kltldir. 

* leçmeden, bulundutumuz 
kolutun kapm açıldı: Ve Rifat 

J\lkanda olduklannı aöyle-
bltan arkadqlar, bizim yanımı

MuJclu. Sade :y(1ibqı Mehmet A· 
S.S. Cilt kattaki yerinde bırakmış

Gelen. arkadaşların hepsi de 
• ten. ve mert insanlardı. Üzer

para,Jan da vardı. Bu sayede, 
para clheUnden de sıkıntımız 

l'Jıılmamı11tı. Onların paralarından hiç 
111!19:ua bır kısmını kurtarabillşleri, 

iıısaaı çapulculara çatmış bu. 
[]llııımallaruıdandı. 
~anlarımızdan birisi Arnavut

Bu &dam. bizlere karp, diler aar
daha sert davranıyordu. 

hepimiz onu taban hoyrat 
llDttmiati:ıc. Fakat, 10nradan ötren

Jd. onun bhe karsı hiddet duyu
bot ve garip bir sebebi vardır: 

lebebl, kendisi, blzlın Rifat Ça
açakça ve şu kelimelerle itfa 

...... ı&; 

lngilterede 
(Batı 1 incide) 

ıtwıılkıın son derece cesur ve metin 
uğu görülmüştür. 
Şli>DETLt Bta HARP 

Londraya kadar gitmeye teşeb. 
ederken buna muvaffak ola. 

yan Od büyük düpnan tayya
filosile ölleden sonra Times 

üzerinde 6000 metre itti. 
fİddetll bir hava muharebe. 

cereyan etmiftir. Bu muharebe 
dakika ıürmüf, İngiliz tayya

ll'mllm'linin pike hücumlan, Alman 
arelerini dajıtmış ve kaçır. 

lncilüı tebliiinde töyle denil
IP.tıl*Nl:i•: 

Bqtin lnciltereye kartı ,.palan hli
llliılllarela 37 diitman tayyaresi dliı:irül

ıdlr. 
1asiU. tanar•i ilalerine d6nmemiı. 
de ..Pilotlardan altıaı hayattadır. 

DtGEB MINTAKALA&DA 
:..oıtlra, 28 (A.A.) - Alman tay

ın.titererun Merkez, Cenu-
Garbl ve Şimali Şarki mıntakal&
~en müteaddit hücumlarda 

Mı1uııunUf]lar,, bu arada binlerce 7an
bombaaı atmıllatdır. Yalıua bir 

200 bomba /d~Qetnr. Me:. 
·ve Cenubu Garblde bazı yer-
~ cıkmıJ. bazı endilııtri 

llaa.Deı.ırt buara utramıftu'. Biı'-
öUl ve yaralı vardır. Douvres'de 
k1ar peyda olmuıtur. Son tnıt

tebllll, dünldl taarru,ılar emuuı
yenlden 14 Alman tanareslnln 

-.nro:ldıotQnO, buna mukabil ıa ın
~ D7i oıdutunu on

eldedlr. 
lSir İrlanda ,.ıırtne bomb~ dtıe. 

, üç kız 7aralanmtfbr. İrlanda 
6meti keyfiyeti Bedin • nadlnde 
testo eylemlttlr. 

ALMAN TDLICt 
Un, 28 (A.A.) - Son Alman 

e söre. d6r1 bin tonluk b1r 
et ıem.iai batırılmıı, iqnız il-

6akma bakma, korka korka şu söz
leri söyledi: 
"- Bunlan, buraya gelmeme ba

hane olsun diye gelirdim. Sana mOj
dem var: Şehir top, tU!ek seslerile 
dolu. Abazalar panik halinde. Bana 
kalırsa, Kuvayi Mllllye geliyor!,. 

Bu müjdenin beni ne kadar sevin
dirdiğini söylemete lüzum yok. Fa
kat ona ratmen ben, fırsattan istifa_ 
de ederek, yine ricamı tekrarladım: 
"- Ne olur1Un? Su mektubumuzu 

Terine götarilverl" 
İhtimal, Kuvayi Milllyenin gelece

line inandığı ve sat kurtulduğumuz 
takdirde, kendisine bir iyilik etme
miz ihtimalini düşündüğü için, kim
bUfr kaç defa tekrarladılım bu ri
cayı, o &ün reddetmedi: 
''- Peki ... Dedi, peki, o dedllin de 

olsun bakalım: Mektubu hazır tut: 
Nöbetten çıkıp gldecqlm sırada ge
lir alırım!,. 

Bu vaat, beni ilk müjde kadar se
vindirmiıti. CünkO ilk mOjdenln ma. 
hiyeti tamamile malılm delildi: Fa
kaı mektubumuzun yerine gitmesi
nin, blz.i her bakımdan ktırlı çıkara
catı muhakkaktı. 

(DEVAMI VAR) 

Hariciye Memurlan 
Arasında Terfi ve Tayinler 
Ankara, 27 (TAN) - Hariciye Ve

kiletinde 6 mcı derece memurlarından 
Biikrq Büyiik Elçiliii Müsteııarı Bas. 
ri ve Merkezde Baıkonsolos İsmail 
Hakkı beıinci dereceye, beıinci derece 
memurlarmdan Kıbris Baıkonsolosu 
Celil, Sam Konsolosu Necati, Kösten
ce Konsolosu Fuat ve merkezde Ab
dullah 4 üncü dereceye, 9 uncu derece 
memurlarmdan Muammer 'fe Kıbris 
Baıkonsolosluiunda Muavin Konsolos 
HuUlsi 8 inci dereceye, 10 uncu dere
ce memurlarından Merkezde Refet, 
Mucip, Mahmut ve Bilkreı Büyük Elçi. 
liii üçüncü lı:itibi Mustafa, Roma El
çiliii kltiplerinden Sadun, Atina Bü
yük Elçiliii üçüncii kltibi Necdet, Çin 
hiikilmeti nezdinde Tıirkiye Elçiliği ıi
ı;ilncü katibi Necmi, Tallin Elçiliii li
çiincü kitibi Rqat 9 uncu dereceye 
trfi ettirilmi,tir. 

Madrit P!lçı1iii Baıkitipliiine Lon
dra Büyük Elçilifi Baıkitibi Orhan, 
Berlin Büyük Elçilii,i 2 inci kltipliii. 
ne Polonyap hükUmeti nezdinde Tur. 
kiye Büyük Elçiliii 2 inci katibi Sa
mim, Bem Elçiliii üçüncü kitiplifine 
Brübel Elı;iliii üçüncil katibi Talit ve 
Budapeıte Elçiliği ikinci kitipliğine 
Tallin Elçiliii ikinci kltibi Reıat tayin 
edilmitlerdir. 

BUG'ÜNK'Ü PROGRAM 
7,JO Prosram 
7,SS lıllbilı: (PJ. ) 
a,oo Haberler 
s,ıo Yemek llatui 
l,20 lıllbilı: (PL) 

12,U l!oııram 
12,U Mllzik (Pi.) 
12,$0 Haberler 
13,0S )(Q:rik (PJ.) 
14,00 

11.CHI l!oııram 

ıı,os Carband 
ıı,ao Konuıma 

ı9,00 MOdk 
ı 9, 15 &artılar 
ı9,45 Haberler 
20,00 )(Qdk 
20,15 Konuııaa 
20,30 Şarkılar 
21,SO Rad:ro ııaıctcai 

21,45 Orkestra 
22.JD Haberler 
22,4$ Orkeaıra 
21,00 Cuband 

GÜNLÜK BORSA 
26 A{°;USTOS 940 

2ı20 Sterlin 
244 Dolar 1111 .. Banknota 215 hviÇTe 29,611,75 

ıc. Poeal:n tos n Atlna 0,99.75 
111 11,$0 SofJ'a 1,62,25 

" Amorti 5Z lladrit U,90,00 

" Xaııoa ı,u Peıte 26,53,25 
Srvaa·Brnl'lllll ltlli Bükreı 0,6:1,50 
Hadne bolloau SS75 elsnt 

102,SO Sıokholm sı,O!l,U 

manlan açığına yeniden maylnler 
dökülmO,tür. İngiltere üzerine mutı
teiif ve isabetli bombalar atılmıştı.r. 
İngllizler 72 ve Almanlar 14 tayyare 
kaybetml~lerdlr. 

''BİR AY KALDI,, 
Lôndra, 26 (A.A.) - Amele lideri 

Mister Lee Smlth, dOn bir nutuk 
aöyliyerek demiştir ki: ".Eler Alman
ya, gece ve gQndüzün tesavlslnden 
evvel İnıfltereyi majlQp etmezse, de
nizlerde hüküm sürecek 1ırtınalar 
DUoa imkln vermlyecekUr. Gece ve 
gilndQzün tesavlai, 21 EylQle tesadüf 
ediyor. Demek ;d, Almanyanın önün
de bir ay var. Bu tc.rlhten sonra kısa 
harp lmklnı zail olur. Uzun harpleri 
ise İnıtltere kazarur." 

İki aylık hava hL.rblnln netir.eslnl 
tahlll eden Nevyork Tımea diyo: kı· 

"Neticeler kaU delldlr. Alnıany&. 
nm İnıtltereden fazla tayyare kay
betmlf olması muhtemeldir. Alman
YcUUD kayıbı bire karşı ikiden 1az-
1adır. Sonbaharın yaklaıması dola
yısile Büyük Brltanyanın isUIAsı da 
alttlkçe daha az muhtemel ıörillmek
tedlr.,. 

DENİZ HARBİ 
Alman tebllll, bir denizaltısının 

iki hamlede 88,878, diJerinln 30,000 
hacminde İngiliz ıemllerl batırdıjıw 
bildiriyor. 

ltalyan tebltlne 16re, Atlantik de
niz.inde 1aaliyette bulunan bir İtalyan 
denizaltısı, dQşmanın bQyük b1r pet. 
rol ıemiainl torplWyerek huıtra ui
ratnuıtır. 
İ~ tebllline ıöre, HosUle na · 

mındakl İncillz muhribi blr maylne 
çarparak batmıştır. Seahin adlı tn
lillz tahtelbahirl, bir Alman nakli· 
7esi ile yaptıtı muharebede preskobu 
Junldılı halde ıerı dönmüıtnr. 

İngi1iz Ticaret Birliği 
Reisi Ankaraya Gidiyor 
lsmir, 26 (TAN) - incili• Ticaret 

Birliii Cenaba IJarld Avrupa ıubesi 
Reisi Lord Glen Conner ve refikası bu 
sabahki ebprnle Ankara,. hareket 
etmisl.rdir_ 

TAN 27. 8. 940 

1 GÜNÜN MESELESi 1 

Beıinci Kol 
Yazan: Naci Sadullah 

Neşriyatımız Uzerine Odun Ve Kömür 
Narhı Yeniden T esbit Edilecek 

B eşinci Kola müteşekkiriz: 
Çünkü bir orta Anadolu 

köyünde, yabancı tahsildann ya. 
kasına şüpheyle sanlan Türk ka. 
dmınm masum dimağında, daima 
tetikte bulunmak insiyakın• u
yandıran odur. 

Zafer Bayramı 

Dumlupınarla 

Şehrimizdeki 

Merasim 

1 Mangal Kömürü Narhı için de 1 Sığınak Kontrolü 

Dün Piyasada Tetkikler Başladı Ek" 1 I . 
Odun için teabit edilen narhın halkı tatmin etmediiini, narhtan evvel ıp er çın 

Ve bir Anadolu plajına yange.. 
len yabancının beyaz şemsiyesi. 
ni paraşüte benzeten köy deli. 
kanlılarına, çok hayırlı bir ev
ham aşılayan mikrop odur. 

pahahhimdan tiki.yet edilmesine raimen daha ucuza odun tedarik edildiğini 
yazarak alakadarların bu bahis üzerine nazarı dikkatini çekmiştik. 12.000 Tane 

Bugün öğreniyoruz ki, neşriyatımız vtt.r köylerden araba ile odun kömil-

Beşinci Kola rniitesekkiriz: 
Çünkü köyünün hudutlannda 
rastladığı her yabancı kar ısın. 
da: 
"-Kravatlı adamın dağ basın. 

da işi ne?,, sualini hatırlayan 
Türk delikanlısının, pınar kadar 
temiz yüreğini, faydalı ve daimi 
bir şüpheyle bulandıran gizli ve 
kirli çomak ta odur. 

Ve nihayet daha dün, kale bo. 
yunda dolaşan Murtl\Zanın en ta. 
bii hareketini, altıncı kolun yedi 
yaşındaki mensuplarına bile şiip. 
heli gösteren şeytan odur. 

Beşinci Kola müteşel;kiriz: 
Çünkü kaynaşmamış kiitleleri, 
ve ahşap milletleri paniğe uğra. 
tan "Beşinci Kol,, 1 yediden yet. 
mişe kadar hepimizin dimağla. 
nmıza, adına "şüphe,, denilen o 
eşsiz mikroskopu takh: Bu saye. 
de artık, masum çocuklarımızın 
benzerlerini bile görebildikleri o 
cılız mikrop, milli bünyemizin 
mücadele kabiliyetini, mukave. 
met kudretini de arttırdığı için. 
dir ki her zamandan üstiin bir 
dikkat ve vahdete kavuşmamız. 
da. inkar olunamayacak kadar 
miiessir bir rol o~·namı tır. Ve 
sıhhatini kemirmek istediği kuv. 
''etli bir bünye !çinde mağlfıp 
olan her cılız mik4tobun mukad. 
de.r akıbetine uğrayan .. Be~inci 
Kol,, bu memlekette artık, kale 
boyundaki haşarılara var •ete ya. 
pan modern bir ' Zuhurikolu" n. 
dan başka bir şey de",ildir. 

Poliste: 

Evvela Yaraladı, 

Sonra Dereye Attı 

30 Ağustos Zafer Bayramı progra
mı İstanbul Komutanlığı tarafından 
tesbit edilmiş ve alikadarlara bildiril
miştir. Hazırlanan programa göre İs
tanbul Komutanı saat 8,30 ile 9,30 a
rasında askert ve mülki erklnın teb
riklerini komutanlık binasında kabul 
edecektir, Merasim Taksim me>"'lanın
da yapılacaktır. Komutan teftiş yap
tıktan sonra Cumhuriyet Abidesine 
çelenk konulacak, kıdemsiz bir subay 
ve mUteakıben komutan birer nutuk 
vereceklerdir. Bunu resmi geçit takip 
edecektir. 

DUMLUPINARDA YAPILACAK 
MERASİM 

Dumlupınarda da bu münasebetle 
ayrıca büyük merasim yapılacaktır. 
Dumlupmarda 30 Ağustos sabahı ıeçit 
resmi başlamazdan evvel Büyük Mil
let Meclisi, Başvekalet ve diier veki
letlerle Parti ve bilftmum resmi teşe'k
kiıller tarafmdan Meçhul Asker Abi
desine birer çelenk konacaktır. ı • 

Adliyede Yeni Terfi 

Ve Tayinler 
Ankara, 26 (TAN Muhabirinden) -

Adliyede yeni tayin ve terfi listesini 
bildiriyorum. 

90 LİRA YA TERFİ EDENLER 

Ozerine, derhal harekete geçilmi11 ve ril getirllen yerlerde, kömUrun ok
dUn Vali muavini Ahmedin rlyase- kası, - dikkat, kılosu değıl, 400 dir
tinde toplanan Fiyatları Murakabe hem olan eski okkası - iyıliği veya 
Komisyonu, oduna, nevilerine göre fenalığına göre, 4 kuru~la beş kuruş 
yenl bir narh tayin etmek istemiştir. ara~ında tehalüf etmektedir. Geçen 
F2kat Komisyon Azasından Belediye sene 3 buçuk, dort kuruştu. 
İktısat Müdürünün bu hususta bir Şimendıfcr iskelelerinde, bilhassa 
rapor hazırladıtı anlaşılmıştır. Yerılkapı ve Kumkapıda şimendifer 

FilvAki yaptığımız neşriyatı ye. kömürü dediğimiz Sinekli kömilru 
rinde bulan Belediye İktısat Mlidür- kilosu eve teslim, 4 buçuk, beş ku~
l!lğü, muhtelif cins odunların son Uç şıı. Muhtelif iskelelerde kayı~ta İg
ayJık fiyatını tesbit etmcğe başlamış neada kömilril eve teslim kılosu 4 
ve bugünkü fiyatla, geçen iki senenin km~ş ile beş kuruş. arasında. 
ayni aylarındaki fiyatı karşılaı,ıtıran Yme kayıktan kılosu eve teslim 
bir cetvel hazırlamıştır. Yaş odunla halis Bulgarya kömürü dört kuruş 30 
kuru odun arasında 50 kuruştan a. p:ıra ile, beş kuruş 10 para arasında 
şağı olmıyan bir fark görülmüştür. tehalüf etmekteydi. 
Bu da nazarı itibara alınarak umu- Her halde İktısat Müdürlüğünün 
mi bir cetvel ve bir rapor hazırlana- tesbit ettiği fiyatlar da bu olacaktır. 
cak ve netice pazartesi gününe kadar Konulacak kömür narhının da yine 
Fi.Yat Murakabe Komisyonuna arze- ' böyle kömür nevıleri gözönüne alı. 
dilecekUr. narak konulacağına şüphe yoktur. 

KÖMÜR FiYATLAR! Konulacak narhtan fazlaya kömür 
Belediye İktısat Müdürlüğil, kö. • ve odun satanlar, Mllll Korunma Ka

miir fiyaUarı üzerinde de tetkikat nununa göre, mevkufen muhakeme 
yapmaktadır. DOn lktısat Müdürlil- edileceklerdir. Belediye bundan baş
fünün bir memuru münhasıran bu ka, bir müeyyide daha olarak fiyat
iıle meşgul olmuş, muhtelif iskele- ların bilyük harfl~r ve r~amlarla 
lerde tetkikat yapmıştır. Bugün ra- yazılarak, liste halınde bütün od~n 
porunu verecektir. Bu memurun ra- satan depo ve dükkanlarda görünur 
porunda tesbit ettiği fiyatları bilmi- bir yerdtı asılmasının da karar altı
yoruz. Dün bizim de bir arkada:ıımız na alınacağına, bu ~ar~a ri~yet et
bir kömür alıcısı sıfatile iskeleleri miyenlerin de tıpkı ıçki tarıfelerine 
dola11~. Şu fiyaUarı tesbit etmlı- rlaye~ etmlyenler gibi, dükkA.nlan ve 
tir: d~poları kapanarak cezalandırılması 
Topkapı, Edirnekapı, Slıll gibi, el. esııs olara kabul edllecekUr. b 

Adliyede: Piyasada: 

İstanbul Asliye Ceza Hlkimliiine S A H T E 
İzmir Hikimi Kemalettin, İzmir Hu- BONO Kadın çorapıarı 

Tamamile Yeri 

ipekten Yapılacak 

kuk Hikimliğine Uııak Hikimi Ali, 
Afyon Ağırceza Reisi Yahya, Üsküdar 
Hukuk Hikimi Murat, Üsküdar Ceza 
Hakimi Ali, İstanbul Asliye Hukuk 
HAkimliiine Konya Hikimi Sabri, 
Kırşehir Afırceza Reisliiine Maniaa 

Y ap1p Satanlann 

Duruımaları Baıladı 
Ceza Reisi Rasim, Sinop Aiırceza Re- Sahte mQbadll bonosu 7apmaktan 
isliiine Eskiıehir Reisi Etem, Kocae- ve piyasaya sQrmekten suçlu Nihat 
li Hakimi Nail, Edirne Hlkimi Riis- Özkoyuncu ile 17 arkad8fln1D duruı
tem, İstanbul Birinci Ticaret Mahke- malarına dün ikinci ağır ceza mah
mesi Reisliiine Hukuk bikimlerinden kemesinde başlandı. Nihat ÖZkoyun
Zeki ve İzmir Aiırceza Mahkemesi cu suçunu !tirat ederek, bonoların 
Reisliğine Zonıuldak Mahkemesi Re- bir kısmının kendisi tarafından aatıl-

Gemlik nıı, ipeklerinden mllkemmel 
bir aGrette en ince kadm çoraplannm 
yapdabileceii tecrübelerle sabit ol
muıtur. 

Sarıyer kazasına baih Zc'keriya kö- isi Kemal ı dığı hakkındaki iddianın dolru ol-
yünde Hasan oilu Halil ile Ömer oğlu 80 LİRA YA TERFİ EDENLER dutunu, fakat sahte oldutu/ıu bilme. 
M~~· bir _kadın yiızunden kavg~ e:- ı İstanbul Ticaret Mahkemesi Reiıli- diğlnl söyledi. Diler suçlulardan 
mışlerdır. Bıraz sonr.a. kavga . b_üyU. iine Kadastro Mahkemesi Hlkimi Ke- Mwıtafa, Mesel, Halit Kırmaz, HQanü 
"?uş ve M~ehmet, Hlllılı ba~ınm ikı ye. mal, İstanbul Ağırceza Reisliiine As. ve Halli de aynen Nihat Özkoyun
rınden agır surette y~ralamış, ~a ..liye Hakimlerinden Büıhanettin, To- cunun aözlerlnl tekrarladılar. Kllıeyi 
ıonra da yaralıyı suruklıye ıuruklıye kat Ceza Hikimliifne Temyiz Rapor y3pan ve bonoları tabeden lsüılyo :lle 
dereye kadar gôtiırerek paçalarından torlerinden Hiznn, Zonculdak Cez; matbaacı Ar11akın isticvaplan baıka 

Banan flserine, Gemlik fabrikaaı, 
çorap fabrikalannm ihtiyaa olan sun'i 
ipeii, tevzi etmek için Milli Sanayi 
Birliiinin tavassutuna müracaat etmiıı 
tir. Sanayi Birliii her fabrikanm ihti
yaçlarmı ôir liste halinde, fabrikaya 
bildirecek, fabrikanın satıı dairesi de 
bu liste üzerinden çorap 'iabrikalanna 
sun'i ipek verecektir. 

tutup ?~ş aşağı dere~e atn:ı tır. Hakimliğine Başmüddeiumumt Mua gQııe bırakıldı. 
H~lılın bayatı tehlıkededır: .Yapılan .,mlerinden Lutfi, Burhaniye Hakimi İMRALI MAHKO'MLARI - 1mrab 

tah~ıJ:tata gore, ıv:ehmet, Halılın kar- Ragıp, Ankara Afırceza Reisliiine Adasındaki mahldimlardan 99 kiıtlik 
deşının kızı Neclaya evvela ar11; sıra Diyarbakır Ceza Hikimi Sabri, Elbıi bir kafile Karabükte yeni yapılan 
lif atmq, sonra da ~ı~ı aevdıgınd.en Ceza Hikimliğine İstanbul Hikimle- cezaevine nakledilmişlerdir. Bu mah. 
b.ahsederek ısrarla peşını takip etmıf- rinden Cemil. Eskiıehir Aiırceza Re- kumlar demir fabrikalarında çalış
tır .. on beı gun ~vvel de ~ehmetle isliğine Sinop Reisi İbrahim, Bursa brılacaklardır. 
Halı! arası~da aynı sebepten bır ~vıı Hukuk Hakimi Lutfi, Karaman Müd- --------------

Bıı auretle çoraplarımız, yilzde yiiz 
7erii malı olarak piyasada satılacak
tır. Simdiye kadar çorap iplikleri dı-
1&ndan celdiii için çoraplarDD1Za tam 
yerli malı diyemezdik. 

Maske Ahndı 
Vilayet Seferberlik Mudıirliiğu altı 

aydanberi muhtelıf kurslarda yetiıtir
dıği gaz araba, temizlc;me Ye enkaz 
kaldırma ekıplerine tevzi edilmek ü
zere dun Kıztlaydan 12,000 maske sa
tın almıştır. Bu suretle adedi iki bini 
tecavuz eden ekiplerin maskcrleri ta
mamlanmıştır. 

Kazalarda teşekkUl eden teftiş 'ko
miıyonları sıfınak ve siperlerin teftiı 
ve tetkikine diınden itibaren baıla. 
ıruşlardır. ... .....,._ .. 

Posta ve Telgrafta Yeni 
Tayin ve Terfiler 

Posta Telgraf ve Tçlefon Müdilr. 
lüfü Telefon İşleri Reisliii F• Mü .. 
fettişi İsmet ile Levazım Mudtlrü Ke. 
nan becaylı edilmiılerdir. 

Merkez Müdüril Naci, Barsa MOdU.. 
rü Yusuf, Konya Mfidürü Fazıl, Sivas 
Müdürü Rifat, Tekirdai Müdürü Sa
mi, Kıitahya Müdürü Himit, Erzurum 
Müdürü Ahmet, İsparta Müdürü Saklı: 
bir derece terfi ettirilmi11tir, 

Inanbul Ofretmcnleri Yardım cemİJ'•ÜDo 

den - latanbul 6ı inci olıuldan emekli tilıo 
rotmen )(, Fahri Tayılyi kaybettik. Tu17"1 
lerlınld aunan:r. 

ÖLÜM 
TOccardu Hllae)'in Jtlma, Alııııet Kemal 

Silivrili brdcılcr babalarının •cfatr.ıı cen,.. 
:rcılnlıı .. at ıı de Sultanahmet Saflık Y°" 
dwıdan kaldmlarak SWvriyc nakille defnedlo 
lecefinl, ulmet n avclet •eaaitlııia buırbp 
m akrabalarile aa:rm doıtlanna ar:rcderler. 

VEFAT 
lelıriml:rlıı eski ecncılanndaa Bahcekapııl& 

ecsacı Aııop MlııaıJ'an •cfat etmlıtir. Ccnase 
mcraıtıal buıılln (27 Alunoı 140 Mlı) ~ 
ofla Bablıpa:ran Ermıal klllnıindo saet ono 
da J'apılacaktır. 

C.ııaze UakOdara aaklcdOırelı: Batıın .. 
P Ermeni meurbtına defnedilecektir. 

Bola aulh hukuk hlklml!finden: 
Bolunun Karaca,.rr mahallcıinden Ahmet 

uıta kın Muhılne ile kocaar Ankarada H .. 
cettcpealnde 16 numarada oturan Cemal Sal"' 
mu aleyhine acutı ıullı teıebblbG davuınıll 
icra kıluunakta olan durupaar arrası,.d• 

mOddcaal•J'h lıoca11 Ccıa&le tebliııat ifa edil
mcmnl dola)'fılle mQddcaaleyhe illncn teb!Jo 
ııa: lfaaına karar Yerllmlı •• bermacibl karat 
lllnen tebllsat Ua edilmek 11%ere :razı crinl.I 
ııamına iki lira 1:önderilmi1\ir. MQddeaalcyblıı 
bcrmuclbi karar tebliııata lıalm olmak ozcre 
11·9·1140 tarihine rulaJ'an uh ııQnO eaıaı ıo 
da Boha hukuk mahkemesinde huır buluD' 
maaının ııuetenUı Yaaıtaatlc illnr ldn mOuk• 
keredir. 

OSMANLI BANKASI 
1LAN 

Zafer bayramı aıdnascbetllc Omı~nh Baao 

L 
lJ 
l' 

Ir 
:ıl!i 
l'r 
~di 

zuhur etmış, fakat kavga daha zıyade Maarifte : 
, büyUmedcn yatışlmlmıljtı. deimumisi Ali, Kozan Afırceza Reisi 

Asım, Gürün Hikimi Hul6sl, Siblnb-
BAŞINDAN YARALANDI - Top. rahisar Müddeiumumisi Kadri, Zongul

kapıda oturan Hasan oğlu Nuri, kendi- dak Ağırceza Reisliiine Ankara Hl. 
sini bilmu derecede sarhoş olmuş, kimi Rifat ve İzmir Asliye Ceza Hi
Tarlabaşında yere duşerek başından kimliğine Baımliddeiumwni mual>'inle-

ikmal lmtallanıan 

TİCARET VEKİLİNİN TETKİK
LERİ - Ticaret Vekili Nazmi Topçu. 
oflu, dün öileden evvel Ömer Abit 
Harunda'ki İthalat ve İhracat Birlikle
rinde me11ırul olmuıtur. Bu arada Vali 
LOtfi Kırdar, Vekili ziyaret etmiı, bir 
saatten fazla yanında kalmııtır. 

lıaaıaın Galat• merkealle Yenlcami n Be,.ol
lu ıubelcri, ao •• sı aluıtoı !140 daleri lı• 
pah bulunacaktır. 

ki 
,. ~u 

afır surette yaralanmıştır. rinden Halit, 
DÜKKANA ÇARPAN ARABA -

Bugün Baılayor 

Dün gece saat 22 de süt taııyan bir a- 70 LİRA YA TERFİ EllENLER 
raba, Cafaloğlundan geçerken atlar İstanbul Kadastro Mahkemesi iiİ-

Lise ve Qrtaokullann ikmal imtihan.. 
lan bugün baıhyac:aktır. Lise ve Or
taokullara alınacak parasız yatdı tale
be müracaati bucün aona erecektir. 
lmtihanlar 1 Eyllilde başhyacaktır. 

birdenbire ürkmüş; araba o saatte ka- llimliğine Temyiz Raportö.rlerindeo 
pah bulunan Caialofla Eczanesinin Hulusi İstanbul Asliye Ceza Hlldmli
üzerine dıi!jerek dükkinm kepenklerini fine Kocaeli Hikimi Celllettin terfi Ortaokul ve Liselere talebe kaydma 

diin baılanmqtır. ve camekanını kırmıştır, ve tayin ettirilmitlerdir, 

Balkan Sulhünü 
Tehdit Eden 
iki Tehlike 

(Başı 1 incide) 
.Romanya askeri tedbirleri art
tınnıya başlamışlardır. Besarab
ya ve Dobrucayı ıterkettikten 
sonra Romanya, Sovyet Rusya 
ve Bul-:aristan tarafından gele. 
bilecek tehlikeyi bertaraf etmiş. 
tir. Bu sayede bütün kuvvetleri
ni bir cephede teksife muvaffak 
olacakır. Bu imkan da Roman. 
~·nnın Macaristana karşı daha 
azimli bir vaziyet almasına se. 
bep olmuştur. 
Eğer iki komşu devlet bugün. 

kü zihniyeti muhafazada ısrar 
ederlerse, Romanya ile Macaris. 
tan arasında silah patlaması ih
timali az değildir. 
Transilvanyanın taksimi yü. 

tünden Tuna boyunda başlıya. 
cak harp, Balkanlara sirayet ede. 
bilir. Filvaki gerek Romanya. 
Macaristan, gerek İtalya - Yuna. 
nistan ihtilfıflannda Balkan An
tantına dahil devletlerin Antant 
ııtikümlerine riavct etmiş olmak 
için harbe sürukleneccklerl tah. 
min edilemez. Fakat hangi taraf. 
tıı olursa .plşun, harbin Balkan. 
lara inmesi, bi.itün Balkanların 
ateş almasını intaç edebilir. 

Bu sebeple biz. hf'r iki mese
leyi de büyük bir dikk~t ve ala.. 
ka ile takip ediyoruz. 

Maarif Vekili 
Kastamonu, 26 (TAN) - Maarif 

Vekili Hasan Ali yanında ilk tedrısat 
müdürü olduğu halde buraya ~eldi. 
Vekil, vilbetin muhtelif maarif iıleri
nl tetkik ve insaatı tefti etmektedir. 

KISA HABERLER 
ALMANYADA: -e Münih - Gazeteler, Isviçrenln 
tarzı harekeUnl eiddeile tenkit et
mektedirler. Bu arada, Völkischer 
Beobatıter gazetesi de, İsviçre hüldi· 
meU bu hallere seyirci kalacak olur. 
.ııq trı~l a.ı~JASI una:ııa.nrq ız.ıırı nq 'n 
tehlıke teşkil edebilecellni, billıasaa 
işaret etmektedir. 

BULGARiSTANDA: 

TransDvanyada 
(Bap 1 incide) 

Tranıilvanya'da Manias'un Köylü 
Partisi tarafmdan yapılan gayretler, 
balen Demir Muhahslann bu mınta
iraya hareket etmiı olan ıefleri tara
fmdan takviye edilmektedir. Mukave
met zihniyeti ciin geçtikçe fazlalaı-

maktadır. Biuat Manius, önümüzdeki 
hafta teuhiirler organise etmek niye
tindedir. Askeri makamlar, yeni teda
füi tedbirler almıtlardır. 

MACARISTANDA 

Pqte, 26 (A.A.) - Macar Harich•e 
Nazın, İtalya Te Almanya sefirlerini 
kabul etmiı Te Romanya sefiri ile de 
cörütnıü•tiir. Yan reami Pester Lloyd 
ıazeteai, Macar heyetinin, müzakere 
iı;in ıiderken alikadar biiyilk devlet
lerin niyetlerine mutabık yeni ve daha 
doira hudutlar tesisini istihdaf ettifini 
anlatıyor ve di7or ki: 

e Sofya - Bulgar Başvekili ve 
Maarif Nazırı doktor Filof, eski Za
ra'da "O'niversite talebeleri konaresi
nln küşadında, bir nutuk söylemlştir. 
Bu küşat merasiminde İtalyan ve Al
man heyetleri de hazır bulunmuşlar
dır. Doktor Filot, Bulgar milletinin 
halen yasamakta oldutu tarihi Anı 
tebarüz ettirmiı ve Bulgaristanın ıtı. 
yık olduğu mevklini bulacaiı )'eni 
bir dünya doğuyor, demljür, 

"Eler Roman7a, Macarlstanın mu
kaddes umine ve devletlerin arzuları

,. na tiddetle mukavemet edebileceif ni 
MEKSiKADA: 

e Meksiko - Trots1cy'nln cenaze- sanıyorsa, buna ba, vursun. Biz, fe
sinin Birleşik Amerlkaya nakli hık- dakirlıkta bulunmamaia Ye devamlı 
kında Hariciye Nezaretinin vermlı J>ir sulh menfaatine doiı u ve mikQl 
olduğiı red cevabına karşı, mütevef- tc:likki ettlifmiz her feyi kabul ettirme 
fanın kAUbi Doldınaıı bir proteato ie uuıetmiı bulunuyoruz.,. 
telgrafı çekmişür. 

l\llSIRDA: 

e Kahire - Bugün, İngiltere -
Mısır muahedesinin dördüncü yıldö
nilmil mQnasebetlle, Mısır matbuah, 
müttefikan, bu muahedenln faydala
rmı ve mesuliyeUerlnl tebarilz ettir. 
mektedJr. 

DOBRUCANIN TABLİYESİ 

Bükreı, 26 (A.A.) - Cenubi Dob
rucanm terki için Rumen - Bulgar 
heyetleri arasında dün akıam Crajo
•a'da elde edilen anlaıma hakkında 
neıredilen tebliide bildirildiiine ıtöre, 
terkedilen aruide, Caliaera n Duros
ter Viliyetleri ahalisi elde bıılunan 
itler için lüzumlu görülenler müstnna 

YUGOSLA VY AJ'A :' timdlden mallarını nakledebilecekler
dir. Ba tedbirin alınmaıma sebep iter_ 

e Belgrat - Sırp - Hırvat IUlAf- de yapılacak tahliye esnasmda yaf
namesl imzasının ilk senel devriyesi mar Te nakil süçliilderinin çıkarsbile
ve Matchek - Tsvetkovltch hQkQme- ceii mliılı:illltı kolaylaıtırmaktır. A
tinin tesekkillO dolayısile yapılacak hali mlibadeleai bazı arui terkin: de 
törende hazır bulunmak üzere Bal- icap ettirmektedir. Fakat ba, Ronıan
vekil Tsevetkovltch, ve diler ıtüktı- nldarm derhal mahaallerini •e nle
met Azası Zağreb'e gitmiflerdir=·=-·~--":.;·;:;n::..i...::t::.e=..rketmesi ~emek deiildir. 

Ticaret Vekili, Roınanyaya ihraç e
dilecek tiftik ve yapağı meseleleri hak 
kmda allkadarlardan izahat almııtD'. 

Sakarya Vapuru 

Hava Kurumuna Y ardunlar >en 
Lira 

A. Aaııar rııah. UOO 
B. BınJamen 1250 
S. Hovaıılm:ran 1000 

Adı 

:ı.. ll'arad 

Burla B. ler SOO 
Denizyollan İdaresi, armatörlerden Tarnapoı ııoo 

O. BardUıb8e 
Elcktroa 
Umdal 
H. Ml11ana 
8. X. F. 

JJO 
200 
200 
200 
2oO 
200 

u• 
uı 

kiraladığı Sakarya vapurunu, iskele- v. Oeaer7aa soo 
lerde birikmiş olan malları getirmek D. Lqtea 2so H. CeJ'relı 

Lco Zi• Qzere dOn akşam iskenderuna kaldır- H. Zlffer 250 u• J. Jılotola 

'°" 
Dlllltır. Bu sureUe İskenderuna ikin- j T. Petrol 250 
el r.eter yapılmıf ohnaktadır. htanbul Tamirat 250 

Almanya da 
(Başı 1 incide) 

bey!lnnameleri de attığı söylen. 
mektedir. 

"Hücumdan sonra, Berlinin 
şimalindeki endüstri rnmtakasın.. 
da seri bir tur ve şehre haklın 
tepelerden yapılan müşahedeler, 
herhangi bir hasarı göstermemiş. 
tir. Hiçbir yangın müşahede ~ 
memiştir. 

DiôER AKINLAR 

Londra, 26 (A.A.) - İngiliz 
tayyareleri, Almanya üzerinde 
muvaffakiyetli akınlar yapmış. 
lardır. Bu arada Stütgard'da 
''Benz,, müessesesine hücum e. 
dilmiştir. Garbi Almanyada si. 
lah ve zırhlı otomobil imal eden 
bu mühim müessesedeki başlıca 
binalar bir meşale gibi tutuşmuş 
ve infilaklar vukua gelmiştir. 
Ayrıca Ludwighaven'deki azot 
fabrikası ve Anard'daki petrol 
tasfiyehanesi bombalanmış, bu
ralarda çıkan yangınların verdiği 
kuvvetli ışıklar sayesinde İngiliz 
tayyareleri Alman tayyare han. 
garlannı seçerek isabetli endaht. 
)arda bulunmuşlardır. 

Konyada Bir Doktor 
Hapse Mahkfun Oldu 

Askeri Vaziyet 
(Bap 1 incide) 

tayyarelerlnl gönderiyorlar. Bun .. 
lar, karıılarma çıkan İngll.lz tay~ 
yarelerile harp ederken, arkala
rından bombardıman tayyareleri 
geliyor ve bombalarını hede.flerl.. 
ne abyorlar. Fakat İnglllzler bu 
yeni usule karııı da harp taktik• 
lerinl değiştirmlıler ve bomba 
tpyarelerinin serbestçe ı, &ör
melerine imkln bırakın~& 
baılamııılardır. 

Almanlar, İnlillz adalanndakl 
hava üslerini tahrip elmek sure
tllc İngiliz hava kuvvetlerini za
yıflatmak gayesini takip ediyor
lar. Fakat Alman hava taarruzu 
basladılı gQndenberl, İngiliz ha
va kuvvetleri Alman işgali altın. 
d .. bulunan sahalara tecavüzleri
ni arttırmışlar, ve fazla olarak 
dilıı gece Berifnl bile bombardı
man etmişlerdir. Bu da İngiliz 
hava kuvvetlerinin, Alman hO
<:umlarındar hiç sarsılmadığını 
göstermektedir. 

Bugün iki taraf ta tecavüz ve 
mildafah kabiliyetlerini muhafa
za etmektedirler. Onun için, bu 
hava hucumlarının daha bır müd
de• devam edecell, hattA Alınan
ların buaünlerde, ıimdiye kadar 
kullanmadıkları, ağır bomba tay. 
yarelerile hücumlara başlıyacak
lan tahmin edilmektedir. 

lngiliz Filosu 
(Baıı 1 incide) 

müstemleke efradından 8 ölü, 411 
kadar da yaralı vardır. 
Mısınn Süveyş, mıntakasında. 

ki Fransız karargahında Fransıı 
kıt"alarına Fransız bayrağı tevzi 
o~uştur. Bu kıtalar da Gene.-
1'11 Wavell'in kumandası altında
dır. 

Konya, 28 (TAN) - Doğumevln
de tedavi görmekte olan bir kadın3 
tecavüz etmek ve kadının •lkAyetl ü
Hrf ne kendini dövmek ve tah!dr et
mek suçlarından muhakeme eoilnu.k 
te olan Doğumevi asistanı Dr. Afif 
Arıcan'ın muhakemesi bltmlşUr. Mah 
keme suçu l!abit görerek Afifi 1 sene, 
1 ay, 23 gQn hapse, 90 lira para ce
zasına • ve bfr sene memuriyetten 
mahrumiyete mahkQm etmi,Ur. Ka
rar, kabW temylzdiı-. ....---.... 
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Dil Süzülmesine 
• 

COZUM[ CADPANLAD 
• Yazan: Sevim SERiEL 

TaRvimden 
\~bir ~aprah 

KabadayGIE < • 
ersı 

H ayda.rpaşa istasyonunda 

Dair Düşün~eler 
bugünkü züppeler de fransızca 1 
kelimeleri kendi yazılışında yazı. 
yor1ar. Şu halde softalarla züp. 
peler arasında :fark nedir? 

Londra ve Berlin 
lif uk arında Harp-

~ Silhıı Dclllba~tYll cevap ---Y AZA~.ı-1---
c umhuriyet gazetesinin 51 ~ 

Ağustos 1940 tarihli nüs. Besim Atalay 
Yazan: Ömer Rıza Doğ1·ul hasında "Divanü Liıgat.it.Tür. 

Bugünkü Paris • Gıda Maddelerinin 
Fiyatları. Alman Askerleri - Paristeki 

Posta • Tiyatro ve Sinemalar 

D ünya güzeli Paris bugün 
ne haldedir? 

Bugün de okuyucularımın bu 
merakını tatmin etmek istiyo. 
rum. 

Bugün Paris gamlıdır, dertli. 
dir. Sokaklar tek ve tenhndır. 
Şehrin kapılan kapanmıştır. Dı. 
şartlan gelenler ancak dört yol. 
dan girebilirler. Onlar da sıkıfıkı 
bir muayeneden geçtikten sonra. 

siz ve dalgındırlar. Akılları ki!o • 
metrelerce uzaklarda bıraktık. 
lan akraba ve dostlarındadır. 

Bir kısmına, muvakkaten aile. 
lerinin Parise kendilerini ziyare. 
te gelmelerine müsaade cdilece. 
ğine dair söz verilmiştir. Onlar, 
şimdi güler yüzle ve büyük bir 
ümitle beklemekte, kanlarile bir. 
likte elele Versay bahçelerinde 
dolaşacakları günün hayalini 
kurmaktadırlar. 

, trenlerde gecikme saatleri 
dakika ile bildiriliyor. Bir tren 
on saat gecikti ise bunu 600 da • 
kika diye ilftn edi) orlnr. Merak 
ettim. Acaba Alman garlnrında 

Londrayn, filim gün, filfı,? saat .' a 
rncaih bildirilen tren içın •a:ccık. 
mc t~bclfı ına nasıl bir ka)ıt düş. 
nıüşlcrdir? Şimdiye kadar Polon. 
yaya, Holnndaya, Bclı;i.~a~ a, 
(i"rnnsaya saatinden, hatta gunun. 
den evvel \'aran tren Londra) a 
bir tiirlii erişemedi. Bu ıidişle 
erişeceğini de zannetmiyorum. O 
halde gecikme levhasında artık 
gün, saat, dakika nrnmnyın .•• 

kün tercümesi münasebetile 

A lman hnva kuvvetlerinin Türk Dili hakkında düşünce,, 
Londrayı ''c civarını bom başlıklı ve Ali Süha imzalı bir 

ardıman etmeğe uğraşmalarına yazı çıktı. Yazı şahsım hakkında 
llıukabil, İngiliz ha, a kuvvetle. teveccüh gösteren satır!.t.ırla baş. 
~ de ayni teşebbüsü Berlin üze. hyor ve bundan sonra başlıca üç 
inde tekrar etmekte ve iki ta. kısma ayrılıyor: 
'af knynakları bu hareketlere I Birinci kısım: Dil süzülmesi 
iair tafsilüt ''~rmektedir. Bu ha. 1 hakkındaki görüşle:, .. 
eketler, lngıltere - Almanya ı İkinci kısım: Bennn tercume
arbhıin ''nrmış olduğu azami l de kullandığım birkaç öz türkçe 
iddcti temsil ediyor. Harbin kelime, 
Londra ve Berlin ufuklarında Üçüncü kısım: (Okul) kelime-
ayılmnsı, Londra \'e Berlin hal. si. 
tının sığmnklara koşmaları, sa. Şahsım hakkında gösterdiği te. 
ıtıerce burad~ yn~an~a~nrı, bu veccühe teşekkürler ederim, sıra. 
~unzzanı • şc;Jı!rlerın ırınde ,.e ı sile yukarıda saymış olduğum üç 
''"annd? _ınfılaklar olması,. ha: maddeye ayrı ayrı .kısa. cevaplar 
a harbının ne kadnr tehlıkelı e eğ·ım 
. h' ld w uh ·ı ver c . ıır mn ıyet o ıgını vuz ı e .. _ .. 
lfr mahiyet aldığını vuzuh ile 1 - Her duşunen ve goren ~-
.. t · dam gibi Ali Sühanın da dil su. 
o erıyor. . k d b. t k ·· 
Almnnlnnn bu mulınrebeler. zülmesı hak ın n ır a ~ got 

e Fransız topraklarını üs ola. rüşleri vardır. Bunlara hurme 
k kullanınalan yüzünden İn-1 ederim; _faka: onun ~!1.~aşkal~rı. 

iltereye daha kolny gidip gel. n~!1 göruşlerın~ -ye duşu~ce.lerm~ 
iklcri halde, İngilizlerin Berli. j h~rmet etmesını bekl~rım, Alı 
e "·armak için daha uzun me., Suhanın,. ~~~SıJ?.daki adamın 
afelcri geçmeğe mecbur olduk.• kanaatlerını ıyıce oğrenmede.n o. 
l'I göze çarpıyor. Bununla bc- ı nu taassupla töhmetlendirme.ğ: 

tbcr İngiliz hava kuvvetleri hakkı yoktur, sanının. Bu gıbı 
.ı<>ndranın bombardımanına der: 

1 

şeyler bir hakikatin açıklatılması 
tal mukabele etmiştir. dileğinden ziyade başka bir mak. 

Göze c;nrpnn ikinci nokta, is. sat uğrunda yazılmış yazılarda 
la harbinin henüz başlamamış bulunur; bunu arkadaşıma yakış. 
ltluğudur. Şimdiye kadar bütün tıramam. 
anzaranın aksettirdiği hakikat, 

~ı denk kuvvetin çarpışmakta 
~duğudur. İki taraftan birinin 
'1 mevsim içinde üstünlük gös. 
~rmesi ihtimali günden güne 
yıflamaktndır. 

ak Mukavemete Haı..ır : 

B akınız ne diyor: "aesim A. 
talny, türkçede hiçbir ya.. 

bancı kelime olmasın diyor, ben 
bunu.n mümkün olacağına inan. 
mıyorum.,, 

Eserlerim ve yazılarım mey. 
canda. Ben böyle ham bir <lava 
yı hiçbir zaman ortnya atmadım. 

S özü dağıttık, işimize gele. 
Köy diline kadar girmiş olon lim, ey arkadaş! "Bir ta. 
heybeyi ve maşayı atara~ ~erl~- kım kelimelerin benim ağzımda 
rine "arçı ve tutçak,, kelımclerı. bozulduğunu,, yazıyorsunuz, han. 
ni almayı aklıma bile getirme. gi kelimeyi bozdumsa gösteriniz. 
dim. • Vekalet, Cemal Hüsnünün Maa. 

Kendilerinin bile yanlış yaz. rif Vekilliği zamanında (Kerem 
dıklan, birçok edebiyatçı geçi. ile Aslı) yı bana düzelttirmiş ve 
nenlerin yanlış okudukları ya. bastırmıştı. Binlerce nüshası 
bnncı kelimeler yok mu? İşte çarçabuk satıldı. Bugün bir tek 
bunların dilden, daha doğrusu nüsha bulamazsınız. Beş sene ön. 
yazı dilinden silinip ~üpr~~esini ce Matbuat Umum Müdürlüğü 
istiyorum. Bence dıl buyuk yı. (Halk Kitapları) nı müsabakaya 
ğının dilidir. koymuştu. Birinci olarak basılan 

Bundan tam yirmi altı sene eser benim (Suna ile Çoban) ad. 
önce bir arkadaşımla yaptığım lı hikayemdir. Bu kadar ne.fesle. 
dil münakaşasında yazmış oldu. rim ve koşmalanm çıkmıştır. 
ğum bir sözü burada da tekrar Hang:sinde türkçe bir kelimeyi 
edeceğim: ''Halkça anlaşılmıyan bozmuşum? Kuru liı.fla dava yü. 
ve kendi kıhğiyle dilimizde yaşa. rümez; tanık isterim. Haydi bunu 
mak istiyen her yabancı kelime, geçiyorum. Gene beni çok ağır 
Türk dilinin göğsüne saplanmış bir töhmet altında bırakıyorsu. 
bir hançerdir.,, nuz: Ben "babı sed et diyen mü. 

Bu çeşit kelimeler dilimizde derris efendi,, gibi imiş'.m. insaf 
yaşadıkça Türk dilinin kurtu1':1ş ediniz, kapıyı kapayan ben mi. 
ve yükselişini düşünmek, ne bıl- yim, yoksa siz misiniz? 
giye, ne de hakikate uyar bir şey. Softalık bir z hniyeti gösteri. 
dir. yorsa o, sizde görülüyor. Çünkü 

Yükselen bütün diller kendi "Unutulmuş kelimeleri diriltmek 
kaynaklarından, kendi köklerin- imkansızdır. Ölmüş veya ancak 
den ve eklerinden faydalanarak bir iki kelimede kalmış olan ek • 
yükselmişlerdir. !erle yeni kelime yapamazsınız, 
~u diller bir yandan kelime 

1 
bunu dil kabul etmez,, diyorsu. 

köklerini işleterek yeni anlamlar nuz. 
için yeni yeni kelimeler yapar· Ben ise "dilimizin .çok geniş 
ken, bir yandan da başka diller. olan. eklerinden faydalanarak, 
den almış oldukları kelimeleri öz dün başka millcUerin, bugün 1-
kurallarına ve öz ses kamınlnrı- ran, Efgan ve Mısırın yaptığını 
na uydurmuşlar, sizin anlıyaca. biz de yapalım. Dilimiz üzerinde 
ğınıza göre sindirmişler ve erit. çalıçmalar ve araştırmalar yapa. 
mişler. Biz öyle mi yapıyoruz? lım,, diyorum. Ben içtihada taraf. 
Dünkü softalar arapça ve farsça tarım; siz ise o yolu kapatmak 
kelimelerin, Türk ses kanunlnrı. istiyorsunuz, bir de bana dil uza 
na uymasına engel olmuşlardı; tıyorsunuz. Artık ben birşey söy. 1. tnlyanın Mısıra karşı taar. 

ruza geçerek Süveyş kn. 
llmı zaptettikten sonra, Arap 
emleketlerinde nüfuzunu yny. 
ayı istihdaf ettiğine dair vuku. 
illan neşriyat, komşumuz ve 
hstumuz lrnk matbuatında der. 
ııı tesirini gösterdi. 

1 ~~~:~~;:::~. '·ı 
1 • : Yazan : Rüveyde Sinanoğlu ....... - . .: 

lemiyeceğim. Hükmü sayın oku. 
yucular versin ... 

A li Süha bir yandan beni 
iğnelerken bir yandan da 

türkçenin aczinden bahsediyor. 
Soyın arkadaşım iyi bilsinler ki 
aciz biziz, türkçe değildir. Kendi 
aczimizi başkalarına yükletmiye • 
lim .• 

Irak gazetelerinden ELYevm, 
it münasebetle yazdığı bir baş. 
nknlede diyor ki: 
"Irak istiklalini kazandıfmdanbcri 
ili müdafaasını kurmak için büyilk 
YrcUer sarfctmiııtir. Irak hukumcti, 

indi istiklalini ve Arap milletlerinin 
tlklllini rnildafaa etmek azminde ol. 
iu için Irak müdafaasını mütema. 
)en takviye etmektedir. Iralan siyah 
tıı kayııagı, ve Arabistarun anahtan 

ılnası dolayısiylc, bir takım cmperya. 
tlerin lraka karııı besledikleri ihti. 
!ardan bahsolunm:ısı Irakta biç bir 

ldıııc uyandırmamıııtır. Çünkü, Irak. 
r, her tecavüze mukavemet umin. 

dir. 
''ltalyanın Mısıra karşı taarruzunun 
vaffak olması ıhtimali henüz uzak. 
. Fakat bu ihtimalin muvaffakzyeti 
~irindc İtalya Ira'lu tam m!nasile 
~ır bulacaktır. Bu yıizdcn Itak balkı, 
buri askerlik usulilnün tatbikini sc
çlc karşılıırn~ ve hükOmetin bütün 
dafaa tedbırlerine muzaheret et-
nir. Irak Mlkı, her hadiseyi karııı
lıı.ıya hazırdır.,, 
lıu a~ sözler, Iraklı komşu. 
:t'ınıızın her ihtimale knrşı ha. 
r olmayı ihmal etmediklerini 

teriyor. 

ısırlılann Vaziyeti : 

D iğcr taraf tan l\Iısırlılar da 
dün, İngiliz • Mısır ittL 

lttnın dördüncü yıldönümü mü 
Scbetile \•aziyetlerini bir kere 
ha tasrih ettiler. 
\tısır, İtalya tarnfından bir ta. 
~za uğradığı takdirde, Mısır -
"iltere ittifakının hükümleri. 
göre hnrcket ederek, İtalyaya 

hnrp ilun edecek ,.e italya 
nız İngiliz kuvvetlerile değil, 
ınn bütün lmvvetlerile de 

~şılaşacaktır. 

flu dn İtalyanın dost bir Arap 
tnile değil, bilakis İtalyan em. 
ll•alizmine boyun eğmemeğe 
bu emperyalizm ile mücadele 
eğe karar veren bir Arap ôle. 
ile karşılaşacn&rıru apaçık gös. 

.. ._....................... . 
S okağa çıkar çıkmaz, iki genç 

kız bakıştılar. Ulviye: 
- Ne dersin, Müveddet, dedi. Şu 

Akataylarndn insan bundan fazla sıkı 
labillr mi? 

Müveddet, dudaklarını büktü: 
- Ammıı annen, kabul günlerini 

iple çekiyor, demek o, sıkılmıyor. 
Bugün bir baş ağrısı yi.ız!lnd~, 

kendi gidemeyince seni gönderdi. 
Ha·vdi sen annenin vekili olarak git. tin: Ya, ben! ne diye sürükledin. 

- Uzun etme canım! Eğlenmedik 
te diyemeyiz. A2. mı etrıııı kriUk edip 
kıskıs güldUk. Bak, saat dokuzu geç
mi~ tc farkına bile vıırmamı~ız. 

M.Uveddet, dııha ileri gitmedi. Dur
du, etrafınıı bakındı. Sonra arkııda~ı
nıı ordu: 

- Yaya mı gideceğlı.? 
Osn.anbcyden Tcşvikiyeye kadıır 

ironcleri lAzımdı. İkisi de ayni apar
tımanda oturuyorlardı. Ulviye: 

- Hava ne gilzell Mehtap ta var, 
yaya gidelim, diye tekill etti. Zaten 
kaç adını yol! 

Müveddet: 
- Doğrusu, Akataylann mısanrıe

ri arasında epeyce bunııldık. Fena ol
maz, biraz hava alırız, dedi. 

• U lvlye, sarıııın, küçük ve ;ıiııman-
ca bir kızdı; Müveddet lse, es

mer, uzun boylu ve ince. Bu farkları 
göıönüne alınmazsa, ikisi de birbiri
nin tıpkısıydllar: İkisi de 1iCıh ve ne
licll ve gençtiler. Zengin değil, orta 
halli ailedendller. ikisi de birçok 
gençleri baotan çıkartacak çııJdaydı
lar. Onun için, ikisi de birbirlerinin 
canciğcr dostuydulıır. . 

bir böyle sigara 1çUkleri olurdu. Fa
krıt, o gece içmekte oldukları sigara
dnn aldıkları tııt başka idil büyük ve 
derindi. Adefb, iki mektepli delikan
lı gibi, sigara içerek evlerine dön
menin verdiği erkek hürriyeti tadı 
vnrdı. 

o 

B 1r ara, arıtalnnndan doğru bir 
oyak sesi işitir gibi oldulıır. 

Sonra bu adımlar, sıklaştı ve hızlan
dı. Ulviye arkasına dönüp, hızlı ve 

Arkadaşımın fena ve ulu orta 
bir ithamı da guya ''ben benzet. 
me ve yakıştırma,, yolile kel 'me. 
ler yapmak taraftan imişim.,, 
Ben bu cümleyi okuduktan son
ra içime bir korku düştü. Bazı 
kimselerin ..kendi davalarını ka. 
zanabilmek için. neler yapabile. 
cekler:ni düşündiikçe tüylerim 
ürperdi.. 

kaçak bir bakış fırlattı: 
liir koyu gölge, kendilerini 

etmekteydi. 
- Biri arkamıza düştü. 
Müveddet sordu: 

Dil kurumunun içinde ve dı. 
takip şında bulunan ve dil işlcrile ilgili 

olan birçok arkadaşlar bilirler ki 
uydurmaya ve yakıştırmaya en 
çok muhalif olan ben jdim ve 

- Nasıl biri? 
- İyi göremedim; ıımr;n galiba u-

zun boylu. Her halde fena değlL· 
- Bir tı~ık olacak. 
- Belki. 
- Senin için geliyordur, Ulviye. 
- Belki de senin için. 
- Belki ikimiz için. 
Korkmamı§lardı; biltıkis konu§a. 

rak güH!yorlard.ı. Hem de, daha u
zııktan iııiWebllecek, berrak ve neşeli 
bir ses olduğunu belli edecek bir gü
lüşle gillUyorlardı. Niçin, doğrusunu 
söylememeli? Hakikatte iki genç kız, 
bu maceracıktan mesuttul:ır ... 

Ulviye, sesini alçaltarak, birden-
bire: · 

- Belki de, dedi; bizimle altıkıısı 
olmıyan biridir, yahut ta iyi bir rnak
sndı olan, mescl4, belki evlenmek :fik
rlle ı;eviyordur .. 

- Benim için, Ulviye. 
- Belki benim için, MUvcddet .. 
Bu sefer "belki ikimiz için., deme

diler ve gözlerinin ucu lle birbirleri. 
ne bir emniyetsizlik yıldınrnı fırlat· 
tılar. 

benim.. Evet birçok şeyler uy
durdular, gülünç yakışbrmalar 
yapıldı. Alnım açıktır, ben ken. 
di kaı.ınatimdcn dışan çıkmadım. 
Yakıştırmacılarla hnyli çarpış. 
tım. Bunu kendileri de bilirler a. 
Herhalde "lfıf olsun,, diye ynzı
verdiler. 

Bence dil davasını sarsan üç 
şey .. olmuştur. Birincisi, uydur. 
macılar ve uydurmacılık; ikinci. 
si, türkçemize dünkü softalnnn 
yaptığı gibj, bir sürü yabancı ke • 
Hmeleri uluorta sokup ötesini dü. 
şJ.inmek istemiyen milliyetsizler. 
üçüncüsü, kanı bozuk olanlar. 

S: Takvimden Blr Yaprak ailtaııunıı 
)'auyor: 

C: Arhdaıımı& Ulunay yuı:ıror, 

• 

itim 

Neden sonra Müveddet: 
- Biri var, zaten dedi; kaç vakit- S: Oe;en ıenc Ortamelttep bitirme imtl· 

haııını verdim. Bu ıenc liııc bitirme lmıiba· Ur benimle evlenrneğe hazır olduğu, nını verebilir ml:vim 1 

nu her suretle ima ediyor. C: Hayır. Ancak a ıene ıonra verebilir· 
- Benim gibi, demek. Bana bir ılnu, 

mühendis açık açık çıtlattı. 

• Oanda ikisi de ayni şeyi düşün-
• 

S: Jkl aene aınıfta kanımı, paranı J'Dtılı 
okula clrebllir m!Jolm? 

C: Sınıftı ltalarılar parası& yatılı oltııla 
ılremuler. 

• 

Otomobile, kamyona, motosik. 
Jete ancak resmi iş görenler bi. 
nebilirler. Yollarda taksi yoktur. 
Apartımanların çoğu Almanlar 
tarafından musadere edilmiştir. 
Paris civarında bulunan Alman 
askerleri Paris ve Versay'ı gez. 
mek üzere 24 saat izinle Parise 
geldikleri zaman bu apartıman. 
larda yatarlar. 

* * Gıda l\faddelerinin Fiyatları 

B u şehirde peynir müstesna 
olmak üzere mevcut di. 

ğer erzak ve yiyecek ihtiyaca 
kafi gelmektedir. Yalnız lokan. 
talardaki yemeklerin fiatile çar. 
şıdan alınan erzak ve yiyecek gı. 
dalarının fintlan arasında pnha. 
lılık bakımından fark yoktur.Her 
ikisi de ateş pahası ... 

Tütün de diğerleri gibi mcb. 
zuldür; fabrikaların çoğu işgal 
olunan arazide olduğundan orta. 
lıkta kıtlık yoktur, fakat 2man o 
füıtlar._ 

* * Alman Askerleri 

Z aman zaman Şan1elizc'de. 
ki kahvelerde alay alay 

Alman zabitlerine rastgclinir. 
Üzerlerinde parlak üniformalari. 
le dolaşırlar. Ekseriya gayet ses. 

* * Paristcki Posta 

Şimdillk iki taraf l\fanş sahUle. 
rindcn birbirlerine: 

- Karsıki ta~ fa dız! Bizim 
tayfa hu!ıı diye bomba, gülle sa. 

, vuru'\'orlar. Harp bir kere bu )O· 

B u ayın ikis~n~enberi, mek. in dökülürse. iş )~~nş yavaş ''d.a. 
tuplar, bırı sabah dokuz. ) anma,, şeklıne gırıyor. Bu şekıl. 

da, diğeri akşam beşte olmak Ü. de de kımin dağarcığında fada 
zere günde iki defa tevzi olun. inat varsa kaznncın onun tarafın. 
maktadır. 10 Ağustosta 50 da olduğunu kestimıek ;çin fazla 
tane postane yeniden açılmıştır. diıılomat olmağn liizum vok. 

Bu ayın on altısından itibaren Zaten kabadayılı,'ln da en bü.. 
Paris ve civarındaki bütün daire l lik şartı bu değil mi? 
ler halkın işlerine bakmağa baş. "Hevesli bir babn oğluna kaba. 
lamışlardır. davılık dc.rsi ''erdirmek istemiş. 

~ ~ Eski bnbnyiğitlerden, kabadayı.. 
Tiyatro ''e Sinemalaı lnrdan en zorlusunu aratmış. 

Çcşmcmcydanının Hurşit reisin. 

A ğustosun ilk haftasında üç den, Eyübiin Kavanoz l\Iehmc. 
sinema açılmıştır. "The. dinden, Aksarayın Arab Abdul. 

atre de la Madeleine,, de "Sacha Ialıına kadar biitiin sayılı fırtı. 
Guirty,, nin Pastör fi1mini göste. nnları güzden geçirmiş, nihayet 
riyorlardı. Bazı filimler g bi nradığını bulmuş. ilk ders günü 
bu filmin de içinde oyna. knbadavılık hocası sırtında kar. 
yan artistlerin % de 48 i ya tal kan.at gocuk, fesin bir tarafı 
~üşm?nın ~ahu.~ aç.~ık ve. sefale. felek tekmesine uLrramış, sol o. 
tın elıne esı.r d~şmuşlerdır. . muz sağdakinden biraz kabarık, 

Ambasadur tıyatrosunda Mışel • l b · • 
D ' b' f'l · L' O re snllana sallana gclmış, ta e esını ora nın ır ı mı ve euv • • 
d d ''J"l t, 0 anıyordu. 1 karşısına oturtmuş. e e u ye , yn • A , • K b d ı ğm 

Bundan sonra diğer birçok si. -: E~lat. de~ış .. :'- a -~yı ı 
nemalar açılmıştır. Hepsi neşe. dersı hır tanedır; ıkı degıL Şu 
Iendirici ve havai filimler göste. pn~ağı~ı n!:rzınn al. ~en _de par. 
rerek halkı keyiflendirmek için mngını ng~ıma ve.r ... Şımdi ikımlz 
ellerinden geleni yapmaktadır. de. ısırncagız! 
Aynı zamanda bir düzüneye ya. ~Jdsi de var kuvvetle ısmnca 
kın kabare de açılmıştır. çocuk: 

- Amnn! demi~. 
Hocası: • 

Mektepler Açıllncıya Radar •.• 
- Hah! Eğer sen (ny) deme. 

en ben diyecektim. işte kabada. 
yılık difs.oı sıkarak bu ( Anian) ı 
karşısındakine dedin mcktir • .., 

a,. ckteplerin bu azun tatili ı;o. ' da mütehassis ett!MO 
lY.l kı- · · k k ·n- b" Su kadar ki bu jenctik bahsi haylice 

cu wır ıçın pe eyı 1 ır za. uzundur. Onu burada tekmil yazmıya 

Takvimci 

Küçük Memleket 
Haberleri 

man olduğu. ~üphesizdlr: Fakat çocı:k kalkışırsam mektepler, açılır, tekrar 
olmıyanlar ıçın de haylıce sı~tdı .~ır kapanır, bahis bitmez. Bir taraftan da 
zaman olduğu daha az ıUphesız deçıl. benım maymun iıtahlı olduğumu ya. 
dir: Tatil zamanında evde kalan ı:ocu. zılarımdan elbette hissetmiııslnizdir. 
ğun evde yaptığı cürültü boşunuza Bir bahis uzayınca ilkin kendim sıkı. • Muratlı (TAN) - Muratlı ve !:avali. 
gitmese bile mektepler açık olmadığı lınm. Okuyucularımın da -maymun ıınde harman maı .. nelcrl sayesinde harman 
zamanlarda daha çok koşmaktan iştahlı demiycccğim, aralarında 'pek bitti Aıker al eıc.rine bOyUk yardım Ye ko
papuçlarmm daha sik eskidiğini dü- ciddi kişilerin çok olduğu şuphesiz- laylıktar cllatcrlldı. Bu nne bcfday, yulaf, 
ıünerek ısıkılırsıruz hele şimdi olduğu d' · 1 k la 'b" d ld d 1 1 mısır, kavun ve karpuz mahsuıa çok IJ'ıdu. 

. . • ır- guze uıı ~ i 1 1 a an a a • Adır.a vllbetı dahllındc bu sene ıs çcılt gıbı papuçların pahalı oldııfu yıllar. konmaktan daha zıyade ho•landıklarını ıcı ıcıım· •
2 

b' h -• , __ _ 
v t D e ıı, v ın ton ma a'" au.u;;uıur. 

da,." , . zannettiğimden bir bahis il.zerinde pek Pamuk ı,in l,37ı,ooo dekar arazi ltlcnml1-Öğretmenlcre gclınce onlar mek. te uzun muddet durmaktan çekinirim. tir. Bu ıcııe pamuk istihsali de fazladtt. Dı.h· 
teplerin açık olduğu zamanlarda daha Yalnız, aradan iki yıl geçtikten son. ,e kanunda ~a mahsul vulyeıl eeçn ıenc-
çok sıkıldıklannı farı:cdcrek küçük ve • ra itiraf edeyim, hormonlar bahsi ger. ye nispetle cok faıladır. 
büylik tatilleri dört gözle beklerler, çekten pek uzun ısürmüştü. O bahsi a- • Namrun ya:rlunu Tarıusa bafl&7an ve 
tatillerde daha keyifli zaman geçire- ralıksız yazarken hormonlann bir çok Kcıb tan ırmafı ilzcrlndc bulunan, seccn ıc
ceklerini umarlar. Halbuki tatil zama. türlü olmasından ve her birinin sebep neld u:vlipta yıkılmıı olan ıaribt kliPriln n 
nı uzayınca, mektepte çocuklarla uf. olduğu hastalıklar pek çok okuyucu. tamlrı kararlaıtırılmııur. 
ra;ıt~lan zamand1kinden daha ziyade !ara alaka vereceğinden dolayı sıkm. • M Kemalpaıa kuaunın hayvan pana· 

k · • J d yın bir E~JQ!de acıtacak, beı ı:lln dlvaın sı ılırlar... Delılı, geçen er e gazete. tılı olmıyacağmı dıi~ünmüştum. Zaten edecektir. 
ye mektup yazarak ı:ocuklarm neden o bahis te bitmeden gazete uzunca bir • Nafıa Veklletl Anı.an . Kırıchlr Yolu• 
kız veya oğlan doğduklarını soran me. müddet susmıya mecbur olmuştu,.~ rıu tamıre karar vennlttlr. 
raklı öğretmen. Jenetik bahsıni o kadar uzatmamıya • Oıman!Jocnın Durulu tli:vOnde beke! Ali 

Bu sayın okuyucumuz m.ekteplerin ve yazarken içinizi sıkmamak ıçit\ e. ne, AbdDrra"lm, Ahmet, Mehmet, Abd ilah, 
hfi.IA açılamamasından haylice sıkılsa limden seldiği kadar çalııımıya soz Tahlr ve Muııafa domu avlarlarten aıı klan 
gerektir ki tekrar mektup göndererek 1 veriyorum. Fakat mektepler açılmaz. kıırıunlardan bın evın n damında yatma ta 
gene ayni meseleler üzerine yenid-n dan önce bu bahis biterse, diyeceksi. olan 45 :vaırnda Fatmaya rıalamıı ve !:adın 
sualler soruyor. Bu sefer sorduiu su. niz ... Öyle olursa, sayın öğretmenin, derhal lilmtı;ıtır. 
allere de kısa cevap versem, mektep- biraz kar ık olan b bah'sten zih i • Tirenin Burıı:az kllyilııde bottan belı:cld 
l ı] kada kıla k 1§ ' U n Klmll, karpuz aatı11 y{bQnden cıkan bir kav• er aı; ıncıya r gene sı . ca ve kanşacak ve mektepler açılmcrya ka. ıı:a nctlculnde lam.il isminde birisini öldilr-
ıt ekr~:,_ me

8
ktup yazmak Zkalhm~~e kat. dar boıı kaJau vaktini geçirmek için 

1 

mOıt-r. 
ana....,.. aym ve mera ı o •• etmen bundan daha ciddi i;ıler bulacaktır MURATLIDA YANGIN - GlltmerJerden 

bu zahmetten kurtarmak İçin jenetik 
1 

' Ahmet Karalomlıınun avluıundakl 40 araba· 
bahsinin esaslarını toptan yazmayı is. Al mı.. ya yakın ot :rıınınııtır. 
tiyorum. Bu bahis hayat ve sağlık il. l.T ' ---------------
minin en yeni ve en meraklı şubele. L A.- L E. • 1 rindcn b;ri olduğundan ondan başka 
okuyucularnnın da hoşlanacaklarını 
umuyorum, 

Zaten, yakınlarda bu bahis üzerine Ş Ö H R E T L E R İ 
yazdığım iki yazının bile okuyucula. 
randan bazılarına a!Aka verdiği ge. UFUKLARI AŞAN 
len mektuplardan anlaşılıyor. Hele, 
adını ve adresini noterine bıraktığını j 
bildirerek yalnız S. H. harfleriyle im. 
za etmiş olan sayın bir okuyucumu. , 

Eıısiz filmleri İstanbul halkına 

29 ,Ağustos Perşembe 
zun o yazılardan "mütehassis,, oldu. Yeni bir zevk Membaı olacaktır 
ğunu yazması, doğrusu, onları yazanı 

·~·-····••mE ,, .•• - SUADİYE PLAJI -Gazinosunda 

MÜNiR 
Yarın Akşam 

NUREDDİN 
---ve arkadaşlarını dinleyeceksiniz. 

il 

~Yor. _ 

"-Yurttaş:-------

Yanyanıı yürüyorlar, gecenin temız 
havasını bir koku koklar gibi, bütiln 
nefeslerlle ciğerlerine dolduruyorlar
dı. Sokaklarda, daha o saatte bile ı!'. 
sız denecek derecede az gldlp, gelen 
vardı. Evlerinin önüne geldikleri za
man lj()yle biraz Maçkaya doğru u
zanıp mehtabın ve kar§ı sahillerdeki 
elektriklerin denize akislerini gör
mek ve kntnlarını blrıız dinlendirmek 
istediler. Ilık bir hava esiyordu. Her 
tar&f sakin idi. Maı;ka nura bClrün
müş, deniz fevkaltide idi. Hulasıı çok 
güzel bir gece idi. Ulviye, bir ara, 
durup, ortalığı seyrederken: 

- Muveddeı, dedi; kimsecikler yok. 

diller: "Eğer o ise, beni böyle 
elde sigara, geç vakit eve döner gö
rUnce, kimbillr neler kuracaktır?,, 
Sonra ikisi de sigaralarını attılar. 

Birkaç adım ilerleyince, arkaların
dak! ayak seslerinin kesildiğini far
kcttiler. 

S: Ayda 8 lira De ev aal-Jbl olacak va· •••••il•• 
tandaıların evi ne cibl tubatı lbtlvı ede· t" 
;d:l İ Kİ KO LSUZ 

w;.c 

Soldan ufa: 1 - ACa'1a bulunur • olc
nıı nakil vaaıtaaı. 2 - Ben delil, acn dc
tıl • blr 'iftti aleti • bır .ı:aınlr. 3 - Bir 
renk. 4 - Bir erkek ismi . blr oyun. Ş -

Dahle tutma aleti • Tavır, ııve, lfa etınelı:. 
6 - .Bir nota • Tevali eden, llı:inci derııcc
de. 7 - Bir baClıma edatı · ırenıtlılt. a -
Katıltsıı, muum • tabıs, lılmse. il - llir 
hayvan . ıcçkln. llavada kuvvetli olmak cephe. 

tr gibi gerileri de emniyet altın. 
~ tutmak demektir. Gerilerin em. 
il'etf, çoluk çocuğunuzun, ana ve 
banızın ve yuvanızın emniyeti 
anasına gelir. Bu sizin ve sizden 
lan varlıklann korunması için 
'ttlanamıyacafnnız biı; bir fcda
:trlık yoktur. Fakat bunun için 
~den istenen fedakarlık derecesi. 
it çıkmıyor. Ayda en az 10 kuruı 
ermeyi taahhüt ederek Hava Ku. 
lıınuna aza ya:r:ılırsanu; bu cmni. 
tti elde edeceksiniz. 
'--

Birer ıslgara yaksak mı? 
Öbüru hemen taıvip etti: 
- Oh Vallahi &üzel fikir .. Amma 

bende sISara yok. 
- Bende var. 
- AıA. Eve lk1 erkek gibr, ılgara-

larımw tüttürerek dönCl'iz. 
Ulviye çııntasuıdan sigara kutusu 

ile kibriUnl çıkardı. Bir an durdular; 
slgaralannı yaktılar. Sonra gecenin 
parlak gölgesine bol duman halkal~rı 
savurarak geriye, evlerine doğru yü· 
rümeğc ba§lııdılar. 

Doğrusu ikisi de tiryaki değildiler. 
T.ryaki oldukları için değil, mııska. 
rıılık, yahut moda olsun, diye arada 

Saııakaldılar, anlamak için arkala. 
nna dönüp baktılar: Gölge, yere diz 
çlikmü1itü. 

Ulviye: 
- Delinin biri olacak, dedL 
Müveddet: 
- Belki blcareye fenalık gelmlutir, 

diye tevil etil. 
H<!lbukl gölge, kolunu havaya kal

dırmı~, alkolden hırıltılı sesle: 
- T~ekkür ederim Bayanlar, dl· 

yo:-du; ne de olsa kibarsınız. Siaa
ralıırı yarım ııtacağınızı biliyordum. 
Teuekkı.ir ederim. 

C: Bu henOı katiyet kctbcıınit dejlldlr. 
Tuavvur halindedir, Bu buıuata bir kanun 
hanrlanmılttıdır. Aydı C5 liraya tmıln edilen 
ev tipi de husus! bir teklif mahlycıindeclir TC 

bu huıuııa 22 ıfustoı tarihli euctcmizde 
tafdllt vardır. 

• 
8 ı PllJa ıtdlldlfl uman mun denizin 

le inde en cot nclıadar kalma b? 
C: Dcnüe ıı:lriliııcc ıu insana blru •ofuk 

ıı:clir, biraz: ıonra da vOcut bu aofııklufa a· 
lııır ve Otllmc ıı:ecer. Fakat bQnyeye cl5re 
bı.ı:an pek erken, baun da :varım nat ka· 
dar aonra deniz idnde bir Oıtııne baılar, it
te bu OtDmc denl~dcn cıkmanın zamanı ıı:d· 
difinl haber verir. Yani, dııizdc Oıilme bat
lar baGlamu sahile 'ıkmalı v. artık dcniade 
lıalmamalıdır. 

FAİK YILM AZIPEK, 
Hali tasfiyede bulunan (Faik Ikikolsuz ve Biraderleri Osman ve E.. 

ıem) nammdaki eski Şirketin YILMAZ IPEK, YILMAZ BUKUM ve 
YILMAZ DOKUMA fabrika ve makinelcrlle blitlin alit ve edevatını taıı. 
tiye memurunun açık müzayedesine i&tirak ederek satın aldığından eskı 
ortakları olan Osman ve Etcmin sözü geçen bütün bu fabrikalar ve te_ 
sisatla hiç bir ilişikleri kalmadığını ve eski Sirket firmasında yazdı "Bi. 

r:ı.dcrleri., tlibirinin ihtisar için kullanılmış olup hakikatte Osman ve 
F.temin kayınbiraderleri oldı:ğunu cörülen lüzum üzerine illin ve bu 
münasebetle ipek fabrikasında her denycde ve en iyi ipek, Biiküm fab. 
rikasında her katta ipek ve filo;ı krep ve Dokuma fabrikasında da YIL 1 
MAZIPEK markasilc maruf her nevi ipekli kumaı; imal ve sipariş kabul 
etmekte olduiunu ve sipariıılerin azami itina ve süratlc intaç edileceğin 
saym müııtcrilerine arzedel'. ........ ___ .. __ .. _ .......... ~ ...... _ : 

Yukandan aııfı• 1 - Saf dçfil blr no· 

1 
iL 2 - Elr nota • enten, merak. a - A dl· 
v•ti oları • icra 4 - Meıhur hekim. 15 -
Dahtlyarhlı: • blr rerık. 7 - Bır renk • ~rt 

l yanı ıu . uuklıt blldircn bir edat. a - Aruı 

vezninde heceyi uzatma. il - Bir •amir ta• 
annoı. ıırar. 

DDrılr.Q bulmaca: 1 - Btı • dut. 2 - Şa• 
hlt. a - Oı . ıal • ıl 4 - Lif • mil 5 -
lle • arL 6 - Tın • iltL 7 - Iı • ten • ey. 
8 - Falan. il - Zat • aait. 

Sahibi ve Neşriyat MUdQril Halil 
Lüttl DÖRDÜNCU, Gazetecilik Vt 
Neşriyat T. L. Ş. , Basıldığı yen 

TAN MATBAASI 

... 
R 
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TAN ·27 - ıs - :J40 

Sümer Bank Umumi l\Iü- .1(. UPO~LU•VADEL•ı•MEVD11M'lf 
dürlüğünden: n ..,....,. 

ı - Karabükte kurulacak Asit sül
f~ik ve Süper fosf,ıt fabrikası in
şaatı talip zuhur etmemesine binaen 
ikinci de!a olarak vahidi tiyat esasi
le ve kapalı zarf usullle eksiltmeye 
konulmuştur. 
İşbu inşaatın muhammen keşif be

deli 494.508.07 liradan ibarettir. 
2 - Eksiltme evrakı 25 lira muka

bilinde Sümerbank muamellt §Ube.. 
sinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 9 F,,:ylUl 1940 tarihine 
müsadlf Pazartesi günü saat 16 da 
Ankarada Sümerbank umuml müdür
lüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
23.530.32 liradır. 

5 - İstekliler tekllf evrakı meya
nına, şimdiye kadar yapmış olduklan 
bu kabil işlere, bunların bedellerine, 
firmanın teknik teşkllAtının kimler
den teşekkül ettiğine ve hangi ban
kalıırla muamelede bulunduklarına 

,. 6 - Teklif mektuplarını havi zarf-

1 

dair vesikaları koyacaklardır. 

:-': lar kapalı olarak ihale günü saat 
- 15 e kadsr makbuz mukabilinde An-

~~~=~== karada Sümerbank muhaberat mü. 
l~ dürlüğüne teslim edilecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek teklifler 

~ 
PİRİNÇ UNU - MERCİMEK - BEZELYA - YULAF 

ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZAR.ATI 
1\1. Nuri ÇAPA Kunıluş tarihi: 1915 

c,~~------------- 1 

nllıayet ihale saatinden bir saat ev-

i veline kadar gelmiş ve zarfın kanuni 
şekilde kapatılmış olması Uınmdır. 
Postada vtıkl olabilecek gecikmeler 

1 nazarı itibara alınmıyacaktır. 

1 
8 - Banka ihaleyi icrada serbest-

tir. (4980) (7826) 

ı, - İHTİRA iLANı .._, 
"Zehirli gazdan korunma pen
çere ve kapıları., hakkında a
lınmış olan 1.6.936 günlü ve 
2117 sayılı ihtira beratı bu de
fa mevkii fille konmak üzere 
ahere devrü!erağ veya icar edi
leceğinden talip olanların Ga
latada, İk:tısat hanında, Robert 
Ferriye müracaatları ilAn olu-
nur. ---·-----· 
lstan~ul . Levazım · Amirliij~ 

Satlnalma Komisyonu İlônlqn 
• "' J • ) ' .. .;). 

11-
rı Siyasal Bilgiler Okulu Talebe Kabul Şartlan . .. .. . 

. . Siyasal Bilgiler Okuluna talebe kaydı EyJulün ikinci günü ile Birinciteş_ 1252 ton sömikok k~muru. alınacak-
nnın ıiçüncü günü arasında yapılacaktır. Aşağıdaki ıartJarı haiz olanlar leyli tır. Kapalı zarfla eksıltmesı 29-8-940 
veya nehari olarak müesseseye alınırlar. Perşembe günü s~a~ ~5.30 da Topha

a - Lise mezunu olmak ve olgunluk imtihanını muvaffakıyetle bitirmiş 1 nede İst. Lv. AmırlHh satın alma ko-
bulanmak misyonunda yapılacaktır. Tahmin be-

b - Birinciteşrinin be1inci giinü Ankarada okul binasında ve fstanbulda deli Yiı:r11 sekiz bi~ yüz yetmis lira, 
Yuksck Öğretmen Okulunda yapılacak olan müsabaka imtihanmda muvaffak ilk temınat.ı 211.2 lıra 75 ... ~urust~~· 

f; olmak. Şartnamesi komısyonda gorulUr. Ko-
r l Talip olanJann ileride Mali, İdari, Diplomasi şubelerden hangisine girmek m~rler ~ heti asker~ye vesaiti~e nakil 

1 istediğini bir istidada yazması ve bu istidaya lise diplomalarını ve hüviyet edıleceii;ınden isteklilerin teklıt. mek
cilzdanını ve 6 tane 4,5 X 6 boyunda fototraf ve aşı kağıdını bağlı:yarak Pa- tuplarını eksiltme saatinden bır saat 
zartesi ve Perıembe günleri Ankarada Siyasal Bilgiler ve İstanbulda Yiıksek evvel komisyona vermeleri. 

1 Öiretmen Okulu Müdürlüğüne müracaat eylemeleri lazımdır. (238 - 7184) 
ı Müsabaka imtihanınm günlerini ve dersleri öfrenmek ve fazla ma1'1mat 4993 ton lavemarln kömürü alına-
a~mak istiyenler yulcarca adı ceçeu..iki mücasuenlıı müdüdü~une muracaat caıdır. Kapalı zarfla eksiltmesi 29-8-
e eLairlcr. "4867,, (7669) 940 Perşembe ııünü saat 15 de Topha-

s • • VE BA~ nede İst. Lv. Amirliği satın alma ko-
e ,._ ATILIK KOŞK ,. ~ mi!'yonunda yapılacaktır. Tahmin be-

l'...,... deli Alt.ınıs yedi bin dört yilz beş Ura 

1 
Kartalda Çeşmeba,ı mevkiinde 25/3277 numaralı kö~k ve baf sa- ı elli kuruş, ilk teminatı 4620 lira 27 

ı kt ~ . . . . . . . . p _._ kuruştur. Şartnamesi komisyonda ııö-
tı ı ır. Gormek ıçın ıçındelı:ılere ve pazarlık ıçın, Yenı ostane a .... a. rüliır. Kömür nakliyatı ciheti askeri-
ıında İmar Bankasına müracaat edilmesi. yece yapılacaktır. İsteklilerin teklif 

•...!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!.• mektuplarını eksiltme saatinden bir • 
1 
N ş A A T İ L A N 

1 
, .. ,, evvcl komlıyona v~;;ıod°olS3l 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
1 - İzmit Sellüloz müesseseleri Fabrikalarına Sapancadan isale edih 

cek suya ait boru ferşiyatiyle müteferrik inşaat vahidi fiat esasile ve kapa1 
~ zarf usulile eksiltmeye konulmuıtar. 

İşbu inşaatm muhammen keşif bedeli 439.567.03 liradan ibarettir. 
2 - Eksiltme evrakı 22 lira mukabilinde Sümer bank muamelat şube 

~ sinden alınabilir 
3 - Eksilt,;,e ıo_Eylül.1940 tarihine müsadif Sah günü saat 16 da An 

karada Sümer Bank Umumi Müdürlüfünde yapılacaktır, 
4 - Muvakkat teminat miktarı 21.333 liradır. 
S - İstekliler teklif evrakı meyanına eimdiye kadar yapm11 olduklar· 

bu kabil işlere bunlarm bedellerine, firmanın teknik teşkilltmm kimlerde 
teşekkül ettiğ';e ve hanııi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesi 
kalan koyacaklardır. 

· Deniz Levazım Satınaİma 
.. il~ 1 ,._ .. Komisyonu an an .. . ... 

~ : 
•GiT•PARANIN · FA.ıZiNi •AL• 

Matbuat Umum l\lüdürlüğünden: 1 
1 - Ayda bir defa neşredilmekte olan Ayın Tarihi Mecmuasmın bir ıe_ 

nelik tab'ı işi kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 
2 - Azami 25 formadan mürekkep olan mecmuanın beher nüshaıımm 

ıdedi tab'ı (1.000) dir. 
3 - Formasının 18 lira itibariyle tahmini bedeli (S.400) muvalı:Jcat te. 

ninatı ( 40S) liradır. 
4 - Münakasa 4/9/940 tarihine müsıı.clif Çarşamba cUnil saat ıs de An. 

karada Başvekalet Matbuat Umum Müdürlüğü ııahn alına komiıyonunda 
yapılacaktır. 

S - Şartnameler Ankarada Başvekllet Matbuat Umum MUdllrlüiil Ev 
-ak Müdürlüğünden, Istanbulda Matbuat bürosundan parasız olarak almır. 

6 - Taliplerin teklif mektuplarını şartnamede ve 2490 numaralı kanun.. 
da yazıtı vesaikle beraber 4/9/940 Çarşamba günU ıaat 14 e kadar Ankarad;o 
Ulus Meydanında Koç Apartımanmda Başveklllet Matbuat Umum Mlidürlüiü 
satın alma komisyonu Riyaset:ne tevdi etmeleri veya ta.ahhüUü mektupl2 
ıöndermeleri rica olunur. 

• Türk Sondai Limited Şirketi 
İstanbul Aşir Efendi Cadıleıi Hanımel Soka\ İstanbul Hanında 

bulunan TO'RK SONDAJ LİMİTED Ş'rketinin feıhile taafiyeıl hakkın
da karar verilmek üıere hissedaran içtimamı 13 Eyl'1J 940 Cuma günü 
saat 10 da Şirket İkametgi.hında vuku bulacağını ve bissedar•nm hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

Şirket Sahip ve müessisi namma 
Vekilleri: Kenet Edvin Vittoll. ••I!!!~ 

MAARİF VEKİLLİGİ 
Erkek Terzilik Okulu Müdürlüjünden . 

1 - Nihari ve parasız olan Erkek Terzilik okuluna İlk okul meıunJar 
alınır. 

2 - O'ç yılhlı: dikiş tahsilinden sonra talebeye dikiı ve dördüncO ıenc 
biçki tahsilinden ıonra da biçki diplomaları verilir. 

3 - Okulun, gündüzleri dışarıda terzilikte çalıtanlara mahıus, seceleri 
biçki ve dikiş dersleri öğreten "Akşam kısmı,. vardır. 

4 - Kayıt ve kabul muamelesine ba,ıanmıştır. Mufaıııal liahat almak 
için Okul Müdürlüğüne müracaat. (7561) 

----~~----~------------Üç üncü Mühendislik Kurslarına İştirak Edecek 
Fen Memurlanna : 

feknik Okulu Müdürlüğünden : 
Mühendislik kursları dühul imtihanlarında muvaffak olmu, Fen memur. 

!arından 1333 neş'etlilere (Dahil) kadar olanlar 2 Eyl\ll 940 tarihinde başlı. 
yacak olan üçüncü Mühendislik kursuna kabul edileceklerinden alakalılarır 
29.8.940 Perşembe giinü saat 17 ye kadar oku 1a müracaatla kayıt olunmaları 
lüzumu ilin olunur. (7871) 

Teknik Okulu Müdürl·üğünden: 

No. ..,9 elmaıı No. 100 . d5 elmas No. OJo, il elmas 
100 Lira 150 Lira 105 Lira 
Emsalleri gibi ıs ıene garantilidir. Taşradan talep vukuunda tediye 

şartiyle gönderilir. 

SİNGER SAATLEIÜ l\1AGAZASI 
İstanbul Eminönü Cad. 8 M • " Sa~;hk FabrH<a Bü~ası 

Sümer Bank Umum l\iüdiirlüğiinden : 
istanbulda Unkapanında "Dakik Fabrikası,, Namiyle maruf ve denizle 

irtibatı mevcut büyük depo olmağa elverişli sağlam deği men binaları vt 
müştemilatı ve ayrıca antrepo hal nde kullanılan kirgir iki katlı depo afak 

1 

bir ahşap ev ve bir arsanın tamamı kapalı zarf usulü ile arttırmağa çıkarıl· 
nuştır. 

Muvakkat teminat 9250 liradır. Satı~ peşin para iledir. İhale 11/9/940 
Çarşamba cünü saat ıs te Ankarada bankamız binasında 1apılacaktır, 

Tekliflerin ihale saat'nden bir saat evveline kadar umum müdürlüğümüı 
muhaberat şubesine verilmit olması 11..zundır. Bankamız ihaleyi yapıp yaP· 
mıım~k•a cer'l-esttil'. Arttırmaya çıkarılan emlaki görmek veya bu hmıasta 
fazla izahat almak isteyenlerin umum" müdürlüjümüze veya bankamız İstaıı. 
bal 'luhes "~ mÜ'"<l'<IPtları ric~ tılunıı,. "3307,, (7607) 

KENDiN 

r. ıs BANKASI 
1940 KÜÇÜK 

CARI HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

BiRiKTiR 
l940 tKRAMİYELF.Rl --1 adet 2000 llralık = 2000.- ıır11 

3 • 1000 .. = 3000.- • 
8 • 600 • = sooo.- • 

12 • 250 • = 3000- • 
40 • 100 • = 4000- • 
75 • 60 • = 8760.- " 

210 • 215 • = 15250- • 
Keıldeler: 1 ıubat. 1 mayıı 

1 aı)uatoı. 1 lklncltefl'ln tarihlerinde 
v"nılır 

Okulumuzun Mühendis ve Fen memuru kısımlarının İnşaat ve Malı:ine 
şubelerine talebe kaydına 2 EylQl 940 Tarihinde başlanarak 3 Ey!QI 940 günü 
1kşam1 saat 17 ye kadar devam edilecektir. Son ııün müstesna kayıt muamele. 
lİ her gün saat 9 dan 12 ye kadn yapılır. Kadıköy Kaymakamlığıa ve Belediye Şubesi 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar k ah olarak ihale günü saat lS ~ 
!kadar makbuz mukabilinde Ankarada Siımer bank muhaberat müdürlüğüne 
teslim edilecektir 

7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale ııaatinden bir saat ev
veline kadar gelmi!J ve xarhn kanuni şekilde kapatılmış olması li.ıundır. 
Postada vak olabilecek gecikmeler naıarı itibara ahnmıyacaktrr, 

Orta Okul mezunları imtihanla alınır. Diğer şartlan öğrenmek !ıteyen- Müdürlüğünden !. 
.. r ı~rin binat veya mektupla okula müracaatları ilan olunur. (7872) Kadıko··y Otomat:k Telefon Santralmm tevsii için Vilayet İdare Hey•c:tı Marmara UaaUbahrr K. Satınalma # 

Kom1ayonundan: 1 Cep • Kol ve l Fotogı-af maki· ı ı A E G VantlllUSrlerl • tarafından umunr menfaatler namına istimlakine karar verilip takdiri k1''S 
1 C oax.ından Derınce iskele met komisyonunca Kadıköy Osman Ağa mahallesi Kuşdili caddesinde eıki 11

1 ~ .ene 6 

1 
t . tı 

1 
. 

1
-

1 

Ma11 aaatlel'I naları Ocaklaı-, Ceı:veleı-1 · ,_.,. dd d 91' 

8 - Banka ihaleyi icrada ıerbesttir. "7827/4982" 

·----------~------~ , İSTİKLAL LİSESİ 

-

MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
1 - İlk, Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek 

talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Eski Talebe Eylül'ıin On beşinci ııününe kadar gerek mektup_ 

la, cerc'k mektebe başvurarak kaydını yenilemelidir. Eski Talebenin 
Eylül'ün On beşinden ııonra yapacakları müracaat kabul edilmiyecektir. 

3 - İstiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname gön. 
derilir. Adres: Şebıadebaı;ı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Heybeliada Verem Sanatoryomunun 1740 lira muhammen bedelli 6 ka
lem koyun sakatatı açık eksiltmeye konulmuştur. M. Teminat 130 lira 50 
kuruştur. 

Eksiltme 4.9.940 Çarşamba giinü saat 15.30 da CağalofJunda Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi her giln komisyonda görülebilir. 

İstekliler 1940 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (7469) 

şine ındırilecek o an su esısa şın n 
8 

AY VADE ,. V mükerrer. yeni 27 - 27/1 No. lu dükkana 1328 lira yıne mcz .... r ca e e e . 
8-8-940 gününde yapılacak eksiltme- 11 AV Vtı nı:: .. AY ADE 118 mükerrer yeni 21 No. lu dükkllna da 1410 lira kıymet takdir edildiği tc:"ıı-, 
sinde talibi zuhur etmedii!inden ye-

11 

ligat mak«mına kaim olmak üzere ilin olunur, (7825) · 
niden kapalı zart usulile ekslltrneye AViZELER A E G Havııgazı ocak· LOkıoı- Radyo. ( 
ko•ıulmuştur. Fırınları • SUpUrgelerl ları, Kömür ıo· ları ve hediyelik 

2 - Eksiltmesi 28 A~stos 940 Car- 4 • 6 Ay Vade baları 4 ay vade eıyı . ŞEHZADEBAŞINDA 
şamba günü saat 16 da İzmi~te Ter-
sare kapısındaki komisyon binasında 1 o s M A N ş A K A R v e ş k i T o R o s K 1 z T A L E B E y u R D u 
vapılacaktır. Galata, Bankalar Caddesi 59-47 Tel. 42769. Beyaud, Universlte Caddesi Her tilrlil konfor ve yeni bir idare ile açılan Yurt talebe kaydma bat-

3 - Tahmin edilen bedeli 64775 ll- .._ İ !" lam~tır Şerait ve nizamname Yurt idaresinden öğrenilir. Her gün saat 
ra 3.; kurus olup muvakkat teminat.ı ~ No. 28. Kadıköy, skele Caddesi No. 33/2 - ~ ' · 
4428 lira 77 kuruştur. Bu ise alt fenni _ \ _ l - 12 arasında Yurt Müdürlüğüne müracaat 

şar:name. plan, resim ve evr~kı takım Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: 
halınde 324 kurus m~ıkabilınde ko- 1940 - 1941 ders senesi talebe kayıt muamelesi Cumartesi ve Çarşambı-

1 
misyonumuzd~n ~lın~bılir. lardan maada her gün saat 10 - 12 ve 13,30 - 15,30 araıımda yapılmak üzer l 

4 - İsteklilerın sımdlye kadar bu EylQlün birinden Birinciteşrinin beşinci gilnüne kadar devam edecektir. t 
miktar ve bun~ benzer taahhüdab Tafsillt almak isteyenler mektep idaresine müracaat edebilirler, "7821 
yaptıklarına daır lcabeden vesıı 1 "1 . . . Jc:~-' 

haJJ1 E niyet MüdUrlilklerlnden 1 1 • KIZ 1 Muhammen bedelı (1648) lıra (42) kurut olan 50 kalem mahtelıf e t 
:ı:caklan ~üsnilhal ka~ıtlan ve yu- N G LIZ M EKTEB trilı: malz~mesi (2~-~.194~) Salı. günü saat (10,30) on buç~kta Hay~arpa~~t 
karda yazılı ilk teminatıarlle birlikte # _, · da Gar bınası dabılindekı komısyon tarafından açık eksıltme usulıle sa ~ 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını 11 ( Tam Devreli Orl M kt ) 'lhnacaktır. ıııl 
muayyen gün ve saatten tam bir sa- a e ep Bu iıe girmek. istiy~n.lerin (123)_ Ji.ra (64). kuraş1':1k .. mu~akkat t\;t: 
at evveline kadar komisyon ba$kanlı- nat ve kanunun tayın ettığı vesai'kle bırlıkte eksıltme gunu saatıne kadar ~ 
j!?ına vermeleri. (7176) Mdktep l Birinciteşrin 1940 tarihinde açılacaktır. tlı:maı imtihanları miıyona. mür!'caatları Uzandır .. 

,-nr. İHSAN SAMİ• 
Gonokok Aşısı 

Belsoluklulu ve fhti14tlarınıı 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Oivanyolu, Sultanmahmud tUr-

besi No. 113. ••a. 

23 ve 24 EylQl'de yapılacaktır. Yeni talebe kaydı 11 Eyl'1lden itibarer. Bu ıııe aıt şartnameler komısyondan parasız olarak dağıtılmaktndrr. 
Cumartesi ve Pazardan maada her gün sabah saat 9 - 12 7e kadar, Da (7l93) 

saat 9 - 12 ye kadar metkebe müracaat edebilirler. 
ha evvel izahat almak isteyenler her Pazartesi ve Perıembe günleri sabah' • 

Ere~!<öy 
Bilecik Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Vilayet nafıa işlerinde kullanılmak üzere "kıııa pıe Pört veya Savröle., Açık 

açı'k sandık pek az kullanılmış arızasız "2,, tonluk bir kamyon ıartna.mesi ııe-
re(ince satın alınacaktır. 3 EyJ'1l 1940 tarihine tesadüf eden Salı gün\ı saat 14 te İstanbul - ııe 

Kız Lisesi 
Direktör~üğünıt:en:: 
Eksiltme İlanı 

Muhammen bedeli azami "2500,. iki bin beş yüz liradır. yoilu İstiklal caddesinde Karlaman mağazası karşısınilaki Liseler Muhn':o 
İhale 11/9/940 Çarşamba günü saat "15,. Vilayet hiildlmet konafmda becilifi binasında eksiltme odasında ihalesi yapr1mak üzere "2997,. lira 

toplanma odasında Daimi Encümence yapılacaktır. kuruş keşif bedelli Erenköy Kız Lisesinin elektrik tesisatı açık usul ile ekşili Yarın akşam Harbiy,ede 
İhaleyi mtiteakıp teslim ve tesellüm muameJeıi yaptlacafmdan muvak- meye konulmuştur. 

kat teminata lüzum yoktur. Mukavele. eksiltme, bayındrrhk işleri genel, hususi ve fenni şarınamelt , 
Taliplerin ihale günü olan 11/9/940 tarihine kadar Villyet Daimi Encil- proje hula asile buna müteferri diier evrak resmi tatil gUnlerinden rnıı• 6, ( BELVÜ llAHÇESİNDE 

Memleketimizin ııevimli okuyucusu 
.Tenine mürRcaat etmeleri ilin olunur. "7840., her ıtün sabah ıaat 9 dan akşam saat 17 ye katlar Ereııkoy Kız Lisesinde ı ) 

·-~~~---~--------------- rülebilir. 

r DOKTOR l ,._Dr. İHSAN SAMİ -" Muvakkat tem;nat 225 liradır. ..~ 
Aksaraylı 

Bay Y ASAR'ın , 
35 nci senesi 
kutlanacakt.r. 

Mutad Prog'rama ilaveten, YAŞARI seven bütün arkadaş1armtn iıtirakile 35 
KicıiFlc I<iiml' ~:on. AvncR 7,,.nırn Program. Büyilk Sürprizler. 

Ç 1 P R U T T İ F O A Ş J S 1 İsteklilerin en az bir taahhütte "2000., lirahk bu işe h,.nzer i" yarıtı ırı . 
dair idarelerinden almış oldutu vesikalara istin:ıden İstanbul Vilayetine ıııU; 

Cildiye ve ZOhrevfye Müteha111s Tifo ve paratito hastalıklarınıı racaatla eks'ltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 1940 yılına 11 

Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı kar- tutulmamak için tesiri katlsi Ticaret Odası ves;kalarile 2490 sayılı kanunun tarifatma uvgun o1~ralc atıfl 1 

Movm"rı"t ....... ,.tımanı. Tel: 43353 ' Her eczanede bulunur. Kutm•ı ntinde mezkılr binada toplanacak olan komisyona gelmtleri ilan ,,•, rıur 1 sısında Posta soka~ı köşesinde ı muafiyeti pek emin taze asıdır mıı; banka melttubu ve yahut maliye vezne makbuzlarile mu lyycn elin ve 5a• 
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