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YENİ YOL Jetinin almadmız mı? Harp mey<Tanında kıhç, tali meydanında 
bilet lhım. 30 Atuıtos Zafer P,iyancoını İzmir Fuarmda çekili. 
yor, bu tall\meydaıı mubarebcşİn.in calibi (60.000) Lira 'kazana
caktır. İkinci plip (20.000) un<, üçüncü calip cıo.ooo) lira ala. 
caktır. Fakat bu fneydan muharebesinin daha nice ralipleri vardır. TELGRAF TAN, f8TANBUL Tf:LEFON: 24310, 24318. 24S11 

Çarpmba 28 ADuetoı 1940 TANEVitstanbul Ankara Cad. No. 102 ALTINCI YIL No. 1825 
30 Ağustos 'ta Çıkıyor. 

MISlr Hükumeti Havacılıgınuz icin 
lngilizl if~kına , 

~:~;1!~~~~5 Mekteplerı·A· çılıyor gelen kuvveUerlnl de burada or-
ganize etUklerine göre, Mısır or. 
dusunun, Mısır ve Sudanı müda-
faaya muktedir olduğuna şüphe 
yoktur. Bu sebeple Mısır hük!ı
metinln son karan, yalnız Mısırd'h 
değil Orta Şark ve Akdenlzln 
mukadderatı üzerinde de kendini 
gostcrccektir. 

Jf. Zekeriya SERTEL 

I• talya, İngiliz S~malisini iş. 
gal ettikten sonra, Şimali 

Afrikadaki taarruzlanna devam 
etmek üzere hazırlıklarını ta. 
mamlamakla meşguldür. 

1 

1talyanın ilk hedefi Mısırı iş. 
g:ıl etmektir. Fransa mağlup ol. 
m~dan evvel, İtalyanın Afrika. 
daki vaziyeti tehlikeliydi. Habe. 
şistanda lngiliz ve Fransız 1cuv. 
vetleri tarafından iki cenahtan 
tazyik edilebilir, İtalyan müs. 
temlekelerinin Hariçle muvasa. 
lası kesilebilirdi. Bu sebeple 1-
talya. Fransız müstemlekeleri 
hudutlarında da asker bulundur. 
mıya mecbur olmuştu. Halbuki 
Fransa mağlup olduktan sonra, 
İngiltere yardnnsız kaldı. İtalya 
hı, sayede bütün kuvvetlerini 
İngiliz müstemlekeleri hudutta. 
rına tahşit etti. Bunlar içinde en 
ziyade ehemmiyeti haiz olan cep 
:tıe. Mıs1r ve Sudan hudutlarıdır. 
İtalya Somnliden tasarruf ettiği 
kuvvetleri Sudana, Tunus hu. 
dudundan çektiği kuvvetleri Mı.. 
sır hududuna sevketti. Bu tahşi. 
dat biter bitmez, İtalyanın Mısır 
ve Sudan üzerine hücuma geçe. 
ceği ve Mısın işgal ererek Sü
veyşi ele geçirmek istiyeceği 
tahmin edHmektedir. Ingiliz 
kaynaklan birkaç haftadanberi 
1 :ılyanm böyle bir taarruz için 
btızırlandığrnı bildirmektedir. 

Türklrnşunun yetiştirdiği bir kadın tayyarecinıiz vazife başında .• 

Ankara, 27 (TAN Muhabirinden) - Türk lecek, en kısa bir zamanda havacılık ve u~u Ca. 
Hava Kurumu, memleket müda(aasında güve. aliyeti hakkmda ,geniş malUmat sahibi olmaları 
nilir bir kuvvet haline gelmiş olan Türk hava. için çalışılacaktır. 
cılığını daha müteklimil bir hale g~tir~bilf!lek Diğer taraftan Hava Kurumunun pnrnsfüc:ü 
için yeni ve mühim kararlar arıfesmdedir. grupları, memleket dahilinde yapmakta olduk. 
Gençler tarafından uçuculuğa karşı gösterilen lan seyahatleri genişletecekler, yurdun her ye. 
büyük alaka karşısında Türk Hava Kurumu fa- rinde halkla temas ederek havacılık, hava teh-
aliyetini daha çok inkişaf eliirebllmek için yeni Iikelerinden korunma hakkında geniş izahat ve. 
tedbirler almaktadır. Bu arada Havacılık faali- rec:ckler ,.c uçuşlrır ynpncali.lıu-dU'. Bu ~ruplar-

t lyanın Mısır ve Sudanı isti. 
l .l teşebbüsü karşısında, Mısır 
hükumetinin alacağı vaziyetin 
büyük bir ehemmiyeti vardı. 
Cünkü İngiltere ile Mısır ara.. 
sında dört sene evvel bir ittifak 
tnııahcdesi aktedilmiş olmasına 
rkğmen MıSlr, bu defa İngiltere 
ile birlikte İtalyaya karşı muha. 
rip vaziyet almaktan çekinmişti. 
MISlr hükumeti, doğrudan doğ. 
ruya bir tecavüze uğramadıkça, 

yetinin mevcut olduğu mahallerde işçi ve maki. dan birisi, önümüzdeki gUnlerde Hatay '\'e Ce.. 
nist mektepleri açılacaktır. Bu mekteplere alı-
nacak talebeye ameli ve nazarı dersler gösteri. nup vllAyetlcrimize gidecektir. 

Gençlik Klüpleri 30 
Ağustosta Açılıyor 

~:~tıı~~~ta e~~~e!!~tye;~~ Mükellefler Dün Stadyomda Toplanddar 
istffade ederek Mısıra harp ilan Beden Terbiyesi Kanununa göre kurulan gençlik klüpleri, Cu. 
etmemiş, hatta Mısıra karşı bir ·ma günü merasimle açılacaktır. Beyoğlu mıntakasmdaki mükellef. 
tecavüz niyeti olmadığı hakkın.. ler dün saat 18 de Taksim Stadında toplanmışlar, kendilerine vazL 
da ~uss~Uni tarafından teminat fel~ri anlatılmış, aralarında kategoriler teşkil edilmiştir. Her spor 
\'erilıniştİ. klübü azami 500 mükellefin istifadesine amade bulundurulacaktır. ** İstanbul mıntakası mükellefiyet komisyonu, kazalara ilci aylık bir 

Mısır hükfunetinin bu hare. program vermiştir. Bu programa göre, mükelleflere izcilik, j~: 
ket ~ İngiltere için nastik ve askeri terbiye öğretilecektir. Tesbit edilen kıyafet, lW.kı 

bir zaaf sebebi teşkil ediyordu. ceket, golf pantalon ve kasketten ibarettir. 
Cünkü Mısırın istiklilin.i müda-

Mısır Taarruza 
U"CiRARSA· 

Yugoslavya da 
MiHVERE 

f.uyı deruhte eden İngilterenin 
deniz, hava ve kara 1tuvvetleri 
MlSIJ' topraklarmda bulunuyor. 
du. İtalya, Mısır topraklannda 
lngiliz ordularile çarpzşrnıya ha. 
tırlandığI halde, Mısır hükiımetl 

bu hazrlıklara karşı liıkayıt ve H b G• k S d k K 1 
bitaraf kalmayı tercih ediyordu. ar e ırece a 1 a ıyor 
Mısın istila teşebbüsü olmadıkça 
lngiltere, Mısırın bu vaziyetine 
rıes çıkarmıyabilirdi.Fakat şimdi, I k 
ltaıyanın artık Mısın istilaya ngiliz Sefiri: .. il Ço 
teşebbüs etmek üzere bulunduğu 
tahakkuk ediyordu. Binaenaleyh Muazzam . Kuvvetler 
Mrsır hükfunetinin vaziyetini 
aydınlatmasına ıüzum vardı. H I o· 

İşte birkaç gün evvel Mısır azır ıyoruz 11 ıyor 
İ>nrliımentosunun gizli içtimaın. Kahire, 27 (A.A.) _ fngil -
da Mısırm lngiltere ile yaptığı tere _ Mısır ittifak muahedesinin 
lttüaka sadık olarak. Mısınn dördüncü yıldönümü münasebe. 
tniidafaasına iştirake karar ver- tile, Mısırın İnglltereye gönder. 
bıcsi, bu bakımdan büyük bir e. d"ği ·ık f' ı H f Afili b " 
hemmiyeti haizdir. Mısır hüku. 1 1 se ır 0 an a ız ı ır 

nutuk söylemiş ve İtalyan kuv. 
!neti de Mısır topraklanna teca. vetlerinin Mısıra taarruzu takdL 
"üz vtıki olursa, İngiltere ile rinde Mısırın harbe gireceğini a
irlikte ittüak muahedesi hü. 

çıkça anlatmıştır. 
Ümleri dahilinde müdafaaya tngllterenin Mısır Sefiri Sir Miles 
Ştirak edeceğini ilan etmiştir. ı..ampson da radyodn söylediği bir 
tvvelki gün İngiliz - Mısır itti. rutukta, fngilterenin Mısırı hnrbe 
!akının imza edildiği günün dör. ı:irmek için icbar etmediğini tebarilz 
iincü yıldönümü münı:sebetile, cttırmiş ve, "Almanya müteaddit de

löylenen nutuklarda da bu key. !a'ar Mısırı İtalyaya ganimet payı o. 
iyet teyit edilmiştir. Binaena. larak vaadetmiştir,. demiştir. Se!ir, 
~yh Mısınn İngiltere ile akdet. sözlerini şu şekilde bitirmiştir: 
İği ittibk muahedesinin metnL '"Eşsiz bir surette teçhiz edilen mu 
"' vo ruhun#\ sadık olduğu bu azzam kuvvetler haz.ırlamaktayız. Va-

Bu Dostluğun Hayati 
Menfaatlere Uyduğu 

Tekrar 'Tekit Edildi 

lngiltere İle 

Ticaretimiz 

Lord Glen Commer, 
Şirketin Faaliyetine 
Dair izahat Verdi 
İzmir, 26 (TAN) - İngiltere tm. 

paratorlufu Balkanlar ve Cenubu Şar
ki memleketleri Ticaret Korporasyonu 
Umumi Reisi Lord Glencommer, An. 
karadan Karabüke reçecek, orada tet
kikler yaptıktan sonra tekrar eehri. 
mize gelecektir. Lord, dün şehrimiz. 
den aynlı:rken yaptıfı beyanatta ~un. 
lan söylemi~tir: 

BiRLiötN FAALİYETİ 
"Mümessili bulunduğum Britaya Ti. 

caret Korporasyonu Türkiyede faali
yetine İzmir Fuarına iştirak suretiyle 
başlamıı bulunuyor. Gayemiz, memle
ketlerimiz arasında ötedenberi devam 
eden iyi ticari münasebetleri inkiıaf 
ettirmek, ticari m1nialan kaldırmak, 
karşılıklı ithalat ve ihracat baf larmı 
ıaflam esaslarla takviye eylemektir. 
Birliğimiz Türk ithalat ve ihracatçıla
rına azami yardunı röstermek kararın. 
dadır. Baılıyan ticari münasebetleri 
harp zamanına mahsus zannetmdlıc sa
lim bir görüı ifade edemez. Bu harp, 
muzafferiyetle bitip sulhe kavuşunca 
iki memleket arasında devan:ıh, ve bu. 
günden daha çok ticari emtia mübade
lesi yapmak emelimizdir. Bununla an. 
!atmak istediğim, harpten aonra iki 
memleket ticaretini asırlık bir hale re
tirmek iıteeifimizdir. 

YAPILACAK MÜBAYAALAR 
"Türkiyenin ihtiyacı olan ithalat 

maddelerinin bir an evvel temini çare. 
teri üzerinde durmaktayız. Bunun için 
esaslı tedirler alınmıştır. Yakın bir a. 
tide Türk ihrlcat emtialarını büyük 
mikyasta mübayaa etmekle iktifa et. 
miyerek şimdiye kadar lnciliz piyasa. 
larına Türkiyeden ihraç edilmiyen ve 
Tıirlriyede pek mebzul olarak mevcut 
bulunanan diğer ihracat mallarınızı da 
satm almak arzusundayız. Mübayaatı. 
mız bu ihraç maddelerini istihsal eden 
Türk çiftçisine hakkı olan iyi parayı 
ödemek suretiyle yapılacaktır ... 

Macar· Rumen 
Hududunda 

Bir HADi SE 

Dün Bir Rumen Avcı 

Tayyaresi Bir Macar 

Tayyaresini Düşürdü 

Müzakere Başhyor 

Murahhaslar Y arm 
Peştede Tekrar 

Toplanacaklar 
Budapcşte, 27 (A.A.) - Dob. 

rucadan Macar hududuna sevke. 
dilen Rumen fırkalarının hare. 
katı tekemmül etmiş olacak ki, 
Rumenler bir harp fiili ışlemek 
için zamanın geldiğine hükmet
mişlerdir. 

Debrezim askeri makamlarının 
haber verdiğine göre, 112 He işa. 
retini taşıyan bir Rumen avcı 
tayyaresi salı sabahı saat 10 da 
Debrezim istasyonunun üstünde 
havada bir Macar bombardıman 
tayyaresine ani olarak hücum et
m ş ve düşürmiiştür. Tecavüzü 
müteakıp Rumen tayyaresi şark 
istikametinde kaybolmuştur. 

* Budapeştenin icabında karan. 
lrkta bırakılmasına müteallik o
larak dün akşamdan itibaren ih. 
tiyati tedbirler alınmıştır. 
MÜZAKERELER BAŞLIYOR 

Siyasi faaliyet devam ediyor. 
Har ciye Nazırı Kont Csaky Ro
manya elçisini, sonra İtalyan el. 
çisini kabul etmiş, İtalyan elçisi 
bugün Romaya hareket etmiş, bir 
müddet sonra da Alman elçisi 
Salzburg'a gitmiştir. 

Romanya • Macaristan müza
kereleri perşembeye yeniden baş.. 
lıyacaktır. Müzakerenin Peştede 
yapılması muhtemeldir. Yan res. 
mi bir Macar kaynağına göre, 
Romanya yeni hudut hattı teklif 
edecektir. Fakat bu hattın ne ola. 
cağı henüz malum değildir. 

Alman kavnaklarına göre Ro
manya iki teklif yapacaktır. Birin 
cisi arazi terkini ve halkrn mü. 
badelcsini icap ettiriyor. İkincisi 
mübadeleye lüzum göstermiyor. 

(Sonu. Sa: 2, Sü: 7) 

İnönü İle l\facaristan 
Kraliyet Naibi 

Arasında Telgraflar 
Ankara, 27 (A.A.) - Macaris

tanın Saint.Etienne milli hayra. 
mı münasebetile, Reisicümhur 
İsmet İnönü ile Macaristan Kra. 
liyet Naibi arasında telgraflar te
ati edilmiştir. 

Afrikada Harp 

Lia;/aaı tki 
ltalyan Üssü 
Tahrip Edildi 

Kahire, 27 (A.A.) - İngiliz de
niz kuvvetleri. resmi tebliği: 23 
Ağustosu 24 Ağustosa bağlayan 
gece, deniz kuvvetlerimiz, aı;kcri 
tahşidat bulunan Bardia İtal
yan limanına ve gene Libya sa. 
hilinde Bomba deniz tayyareleri 
üssüne hücum etmişlerdir. Bu 
iki mahal muvaffakiyetle bom. 
bardıman edilmiştir. Bardia'da 
kuvvetlerimiz limana girmişler 
ve hedeflerine çok yakından ateş 
etmişlerdir. Harp gemilerimize 
hiçbir hasar olmamıştır. 

HAVA HAREKATI 
Hava kuvvetlerinin barekitı halı:. 

... ................. .;.. ..................................... .--~ 

Londra şehrinin tayyareden görünüşü .• 

Hava Harpleri 

Londraya Dün 
de Birkaç 

Akın Yapddı 

lngilizler Almanya 

Ve ltalyada Hayli 
Tahribat Yaptılar 

Londra, 27 (A.A.) - Alman
lar, dün güneşin batmasmtlnn bu 
sabah pfaka kadar, İngiltere ü. 
zerine en büyük hava hücumla. 
nnı yapmışlardır. Bu gece hü
cumları esnasında, Alman tayya. 
releri, sekiz yüz kilometreden u. 
zun bir sahada sahile taarruz et. 
mişlerdir. İngilterenin şimali şar
kisinden itibaren merkezi İngil. 
tcrcden ve Londra mıntaknsın
dan geçerek cenubu garbiye ka. 
dar bütün mıntakalar üzerinde 
Alman tayyarelerinin mevcudi
yeti haber verilmiştir. Muhtelif 
noktalara uğultulu bombalarla 
yangın bombaları düşmüştür. 

Bu arada Londra da harbin bi. 
dayetindenberi en uzun süren bir 
hücuma maruz kalmış, alarm ı 
tam altı saat sürmüştür. Şehrin 
civar mahallelerine bombalar 
düşmüştür. Hasar mühim değil. 
dir. Merkezi İngiltercde bir fab. 
rika hasara uğramıştır. 

Cenubu garbi mıntak:ısında 
bir şehir, harbin bidayetindenbe
ri en büyük hava hücumunu 
görmüştür. Bombardıman tayya. 
releri, bütün gece şehrin üzerin. 
de uçmuşlar ve şehrin her tara
fına ve civarına büyük kudrette 
infilak ve yangın bombaları at. 
mışlardır. Hasann vüsati benüi 
malum · değildir. · 
Manş üzerinde dün kısa süren 

ehemmiyetsiz bir hava harbi ol. 
muş. dört dümlan tayyaresi dü. 
şürülmuştür. Bu suretle bul{ün 
düşürülen düşman tayyarelerinin 
sayısı 47 yi bulmustur. 15 İngiliz 
tayyaresi fü:c:üne dönmPmiştir. 

RESMi TEBLf {; 
Londra, 27 (A.A.) - Son fnglliz 

tebliğinde şöyle denilmektedir: 
(Sonu, Sa: 2. Sil: 5) 

Askeri Vaziyet 

Almanların Kütle 
Halinde Baskınlar 
Yapması Bekleniyor 

Karşılıklı hava muharebesi de
vam ediyor. Simdi bu hava harbi 
üçüncü safhası.na girmek iWre-
dir. -'"l 

Birinci safhada Alman taarru
zunun hedefi külle halinde hava 
hücumlarlle llmanlan. deniz ve 
hava USleniil, fabrika ve Yolları 
tahrip etmekti: İkinci safhada, 
dağınık hücumlarla Gehirlerl ve 
kByleri yakarak, halkı. korkut. 
makt.ı. 

Şimdi ilçilncQ safhanın b8$la
mak üzere olduğu haber verili
yor. Almanların, Fransız sahllle
rJne killliyeW miktarda en kuv
veW ve en yeni tayyarelerinl ıev
kettikleri görillmüştür. Almanla
rın §imdiye kadar kullanmadık. 
lnn bilyiık bomba tayyarclerile 
İngiltere üzerine b(lyuk ve küUe 
halinde baskın yapmaları beklen
mektedir. Bu safha bltUkten ~n
ra, istilli hareketinin baş\ıyacağı 
tahmin edilmektedir, Binaena
leyh, Bnümilzdeki hafta içinde ü
çüncil salhanın başlaması ve bu 
sebeple İnglli:l adalnnnn Alman 
tnarnızunun günden güne şiddet 

kcsbetmesl, hava hilcumlannın 
artması ve nihayet istila hareke
tinin bnşlamnsı ihtimali Ç(>ktur. 

İngilltlfor de, bu ihtimallerı gö
r.önilnde bulundurarak tedbirle.. 
rini oıın göre almaktadırlar. in
gi)iz hava kuvvcUerlnin Frnnsız. 
Belçika, Holanda ve Alman top
raklarındaki diışman tayyare ka
rarglıhlanna ynptıklan hilcunilar 
giindcn güne artmaktadır. 

Bitaraf Amerikalı muhabirle
rin bombardlman edilen sahalar
da yapUkları tetkıkler sonunda, 
gönderdikleri haberlere göre, Al
manlar, İngllteredc birçok tayya_ 
re karnrgtıhlarmı. fabrikaları, li
manları tahrip etmeğe muvaUcık 
olmuşlnrdır. Fakat maksatlannı 
elde edememişlerdir. Yani İngiliz 
bava kuvvetlerini faaliyetten me
nedememlşlcr, İngntercnln mü
dafaa kudreUnJ kıramamışlar, 
ve halkı paniğe düşürmeğe mu
vaffak olatnarnt,5lardır. Binaena
leyh, İngutereye istilA teşebbtl!Q 
bu &nrllar içinde büyük muvaffa
kıyetler ümidi vaadctmcmckte.. 
dir. 

r 
\.. GÜNLER GEÇERKEN __ ) 

Yaz ve Kıyafet 
YAZAN: REFiK HALiD 

kmda da GU ma1fimat veriliyor: B u açık hava ve çıplaklık asrında insan vlicudü plajlarda sula. 
"Bombardıman tayyarelerimiz, !tal- ra dalıp kumluk]arda yayılarak tuzla, iyotla, ışıkla dolar_ 

yan Somaliıinde Mocadiscio'da askeri · 
hedeflere hücum etmlılerdir. Binalar ken, Anadolu sahilinden, önümde sıralanmış gUzel adalara ve ada 
üzerine tam isabetler vilri olmuştur. tepelerindeki manastırlara bakınca dört tarafı kaphyan o derece 
Yansınlar kopmuştur. nefis bir deniz ortasında yaşadıkları halde, doğdukları zamanki 

retle vuzuh kesbetmiştir. kit ve saati geldiği zaman, büyilk 
mukabil taarruzumuzu yapacağız. Bu 

Mısır ordusu büyük bit orthı saatin çalmasına o kadar çok zaman 
eğildir. Fakat modern İngiliz kalmamıştır. Totaliter devletlerin 
arp silahlarile teçhiz edilmiş j kÜvvet.inl parçalıyacağımıza eminiz. 
0.000 kişilik bir ordusu vardır. '.~~~~a~lerin boyunduruğuna giren-

Habeşlstanda Dessie'de hava meyda bulanık vaftiz suyundan sonra bir daha su ve gilneş yüzii görmemiş 
Bacvek•ıl, Du··n Sabah nma da bir hücum yapdımı ·~ han- biçare Ortodoks papaz1arile çömezlerine kar~ı öfke ile karışık bir 

~ r~rla~a bo_mb~~ar atı1!11qtrr. lnfılllrtan acıma duymamak kabil değil! 

ra iklimine alışkın olması ve ~iyetlerine kavuşturacağız." 
endi toprakl~m müdafıta et. • 
esi itibarile de bu kuvvetin bü. Kahire, 27 (A.A.) - Mısır 
Ük rolü vardır. Başvekili Hasan Sabri Paşa dün 
Zaten İngilizler;• -müstemleke ikşam istüanamesini Krala tak

' dominyonlardan ~elen kuv. diın etmiıtir. Kral kendisinden 
(Sona, Sa: 2, Sü: 1) (Sonu, Sa: 2, Sil: 3) 

Yugoslavya Ba~vekill Zvetkoviç 

Zagrep, 27 (A.A.) - Yugoslav
ya nazırlar heyetinin Zagrepte 
yaptıklan içtima münasebetile 
neşredilen resmi tebliğde ezcüm. 
le şöyle deniliyor: 

"Milli hükumet, dikkat nazar
larını harici siyaset meselelerine 

(Sonu, Sa; Z Sü,· 7) 

Y alovaya Gitti bır bına çokmu.ı ~e. bır yan~m çı~mış. Yaşıtlarım teferruatiyle hatırlarlar: Bunlar, ekseriya, gözleri. 

1 
tır. Tayyarelerımızın hepaı aalıme111 • iti ·ı ak ilrük f k b b ki • d f f } b• d- ~ 1 d" nın a an yeşı e y ın ç , a at e e erın e os or u ır a~a-
o~u~ e; ır M t il 1 . d yip ışık, &ırtlak kemikleri derilerini yırtacak kadar fırlak, betbeniz 

Başvekil dok~or Refik Sa~d~~~ hav: ~ü~u;:n ;:::1, vzeerb~~:l:rd: ölü sarısı, kadid, korkunç adamlardı; cübbeleri tozlu siyahtı. kafa. 
yanında Hususı Kalem muduru k . h d n "- . . beti larında kaskatı dimdik ve o-üneclikleri en faydasız ... erde ''an·ı te · 1 .. as erı e e er .... erıne tam ısa er • .,. .,. .• , .J -

ve yaverı oldu~u ~a ~e dun sa. viki olmuştur. pe kenarında, kımıldansalar diişecek. diişünce de soba borusu sesi 
hah. Yalovaya gı.t~ıştır. Doktor Garp çölünde, Bardia ve Eladem'e cıkararak tıngır mıngır yuvarlanacak sandığınız kapkara ba lılıler 
~efık S.aydam,~ ıstırahat etmek hücum edilmiı ve Eladem'de hancar- taşırlardı. Saçları lüle Iiile, bukle bukle, vıcık vıcık yağlıydı ve 
uzere bırkaç gun Yalovada kala- tara bir çok tam isabetler olduiu mü- kadın topuzu ile ense Ostüne toplanmıştı. Elbiseleri He vücutları 
caktır. ıahede edilmiştir. (Lttfen Sayfayı Çeviriniz) 
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·: i S T i K l A L U G R U N D A ! 
.YAZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK 

-47 -
aralık koiuaumuzu~ kapısı 

yeruden açıldı. İçeri airen bir 
ııa iki jandanna neleri tarafın.. 
hepimiz dıtarı çıkarıldık. Ve Be-

7e otelinin önüne aötürülüp sı
a dlı:lldik. inzibatçılar halka bi
bolıevik olduAumuzu • aöyl

1

üyor
Bunu da biz duymaktaydık. 

at halk, aerek Abazalardan, ae-
inzibatçılardan o kadar zulüm 
üOtü ki, onlara muhalif davra

)11 herkese karıı bir yakınlık du. 
7ordu. Nitekim biz, hakkımızda 

n iftiralara ratmen, ıözlerimi
dildlen aözlerde derin bir ,efkat, 
hamet ve ınuhabbet okumaktay-

• Bir jandarma çavuşu bize ka
okudu:Bu karar mucibince biz, 

t ve havalisi Kuvayi İnzibatiye 
umandanlıtına gönderilecektik. 

e oluyordu? Aıuavurun emrine 
en, beru niçin asmamışlardı? 

di niçin hapishaneden çıkarıp İz
aönderl,Jorlardı? 

birbirini tutmaz hareketler, 
da ne yaptıklarını bllmedik

Cöatermeaı. bakımından bana 
bir zevk veriyordu. Bizi, iki 

arma ınuhafazasında yola çıkar
r. Yüzbaıı Mehmet Ali Bey de 

amızdayclı. Yolda, bir aralık ona 
k iatedim. Çünkü, bu arka. 

o aün içine düşmüş bulundulu 
tten, dürüst bir vatan evlAdı 

ulU lliklrdı. Fakat kendisine: 
- 0eçmı, olaun Beyefendi!,, diye 

ettitim halde, bana hiçbir ce
ftrmedi. Hattl bilAkis, yanım-
1IZl.klqtı. Anlqılan, aUattıtı 

Wr ne çe,iUi ve ne acı vartalar, 
rede hiç kimseye karıı emniyet 
itimat bırakmamııtı. Ben, üstüne 

blly{lk bir fayda aörmedlm. 
onıcu1 bir yolculuktan sonra, var

AI"ifiye istasyonu çok ten
dı •. Bizi, ayni jandarmalarla bir-

te, lzmite gidecek trene bindirdi
Bizi götüren neferler, bizden da.. 

1'0l"IUndular. HattA onlar, Arifi
bizi teslim ettiklerine dalr bir 

alarak dönmek istemişlerdi. 
kendilerine verilen cevap şu 

- Bayır, onlan izmlte kadar siz 
ksiniz!" 

tte, Kuvayi İnzibat.iye karar
IÖtürüldük. Yüzbaşı Mehmet 

.Bey oraaa alıkonuldu. Bizi de 
kifillk bir vagona doldurup ka-
1lıerimize kapattılar. Vagon 

••nnı önüne de bir nöbetçi aldı
Vlkıa Vaziyetimiz gittikçe sarpa 

aibiydl. Fakat bizim için te.. 
llllıtOQe neticeyi beklemekten başka 

llecek hiçbir şey kalmamıştı. 
bertaraf, susuzluğumuz o 

Vfll'mlftı ki, zavallı çocuklar, 
IP.ıa'leri'nJ·in sırtlarına binerek va

demir parmaklıklı ufak pen
.. lllrine tırmanıyorlar ve kavrulan 

• Yaian yatrnurla lslatmıya 
Mllirm-lardı. 

Ben, bu ümitle, derhal, Kürt şive
sile söze başladım. Ve sesimi müm
kün mertebe za\•allılaştırarak: 
"- Bize, yazık değil mi begüm? 

dedim. Biz, padişahımıza, peygamber 
vekilimize kul ve kurban oluruz. Si
zin atlarınızın nalları altında ölürüz. 
Allah aşkına bize merhamet edin, 
!:>izi kurtarın. İçimizden bir kahbe 
çıkarsa, onun cezasını sizden evvel 
biz veririz!., 

Bu sözleri söyledikten sonra, arka
daşlara dönerek sordum: 
"- Vola öyle değil mi? Vola val

lahi, volla blllAhi mi?,. 
Onlar halimden işi anlamışlardı. 

Zaten sırasında Kürt tllklidı yapaca. 
ğımı da bilmiyor değillerdi,,. Bu iti
barla, yaptığım rol. onları hiç şaşırt
madı. Hiç tereddütsüz cevap verdi
ler: 
"- Vallahi, billahi! ... , 
Bu sözlerimiz ve halimiz, binbaşı

nın merhametini büsbütün derinleş
tiınıişti. Yüzünü biraz ilerideki ça
dıra dönerek seslendi: 
"- Erkanıharp Bey... Erkanıharp 

Bey ... Lütfen biraz teşrif buyurun!,. 
Bu davet üzerine, o çadırdan çıkan, 

ve sırtında bir kaput bulunan uzun 
boylu bir erkAnıharp miralayı ağır 
adımlarla bize doğru gelmiye başladı. 

Erkinıharp bize yaklaşınca, binba. 
şı ona bir şeyler söyledi. Ve bana: 

''- Söyle Kürt oğlu bakalım!,, di
yerek, biraz evvelki sözlerimi o er
kanıharp miralayına da dinletmek 
istedi. Ben, bu teşvikten aldığım ce
saret ve ümitle, rolümü, daha büyük 
oir muvaffakıyetle tekrarladım. 

Bu rolün tekrarlanması, zaten taş
tan adam arıyan bu adamlara kati 
derecede emniyet vermişti. Binbaşı
nın emrile bize bir sofra kuruldu. 
So:tra başında ve bir tabur imamının 
riyasetinde, "memleketimize, padişa
hımız efendimiz hazretlerine ihııneL 
te bulunanlara kurşun atacağımıza,, 
güzelce yemin ettik. Kurana da el 
bnstık. Ondan sonra, hepimize, mav
zerler, fişekler, çamaşırlar, kaputlar, 
bı.şlıklar, postallar verilmesi karar
laştırıldı: Bizler de, sözüm ona, Ku
vayi İnzibatiye emrine girmiştik! 

(DEVAMI VAR) 

R A D Y O 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7,30 Procram 
7,35 'Mıizik (Pl.) 
ı.oo Haberler 
ı,ıo Yemek listesi 
1,20 JılUıik (Pi.) 

• 12,10 Proırram 

ı2,JS Sarkılar 

12,SO Haberler 
U,OS Şarkılar 
U,20 Orkeatra 

• 11.00 Proıum 
11.0S M:bik (Pi.) 

18.40 Şarkılar 
ı9,ı5 Konuıma 

ı9,JO TürkDler 
ı9,4S Haborlu 
20,00 Şarkılar 
2Q.1S Konuşma 
20,JO MU7lk (Pi.) 

20,50 Konsor 
2ı,1s Müzik (Pi.) 
:ıı,ao Radyo ıueıesi 
2ı.so ııı:uzlk (Pi;) 

22.30 Haborltr 
22,45 Dıns m(bifi 
U,10 Kapanı1 

GÜNLÜK BORSA 

27 AÖUSTOS 940 

"\ 

1 
altrnı 212$ Storlın 

Kulçe altın 245 Dolar 138 

Oı. Banknotu '!15 lıvlçre 29,60,SO 
K. Fonıiye 903 92 Ati na 0,99,75 

911 88,50 Sofya l,t!2,25 

.. Amorti 52 Madrıt 13,~0.00 .. Kupon ı.JS Peşte 26,53,25 

iıvas4Erzurum ı9S6 BUkrt1 0.62,SO 
Huine bonoıu 56,50 Belırat 

Mer. Bankası ı 02.lS Stokholm ~ı.oo.so 

TAVZiH - Yedikulo Pinar tiyaıro•unda 

Sımatya nahl7e mlldürO ile zabıta aruında 

i·-· .... ·--····· .............................. , 

i GÜNÜN MESELESİ i : : 
i =········-····--·· ................... ._ ...... : 
1 

Kurban Derisi ve 

Sihirli Seccade ! 
Yazan: Naci Sadullalı 

1 940 harbi, kanatlanmı~ or. 
doların kavgasıdır. Ve biz 

bu hakikati layıkiie müdrik bu
lunduğumuz içindir ki, yıllardan. 
beri, ~elik kanatlarımızı kuvvet. 
lcndirnıek yolunda atılan hiçbir 
adımı fedakarlık saymıyoruz. 

Fakat unutmıyahm ki l11tgiin
kü harp devresinin en korkunç 
tahrip silahı olan ta;r;vare, yarın· 
ki sulh dünyasının scmalanııda, 
bcseri refahın en hamarat Jıiz • 
metkarı rolünii oynayacaktır. ve 
tayyareler, bugün kendilerine iş. 
!etilen bütün günahları unuttur· 
ınak için, uçsuz bucaksız ovalara 
bereket yağdıracaklardır: Çiinkii 
daha bugünden, engin ovalarda, 
traktörlerin altüst ettiği topı·ak. 
ların tohumları, tayyareler tara. 
fından serpilmektedir. 

Halbuki, ''İnönü,, kampında te
essür duyarak.öğrenmiştik ki; si. 
vil tayyareciliğimizin bugünkü 
maddi sermayesi, sadece knrban 
derisinde~ ibarctir. Ve bu yüz. 
den, "İnönü., kampında hummalı 
bir faaliyetle birlikte, geniş bir 
mahrumiyet tc göze çarpmaktay· 
dı. 

Genclerimizin yükselme aı;kla
rile; "İnönü., meydanında h~zır. 
layabildiı:rimiz mahdut imkanlar 
arasında ümit verici bir rnuv:ıze
ne kurabilmemiz, ancak, bir 
"Hava Vekaleti,, nin sağlam te. 
melini atmarnızJa miimkündür. 
Çünkü, kurban derisi, meşhur 
Arap masalının tıhsımh seccadesi 
değildir! 

Müteferrik: 

Nişan Yüzükleri 

Türk Hava 

Kurumuna Veriliyor 
Türk Hava Kurumuna müracaat e

den bir çok vatandaşlar altın ve platin 
nişan yüzüklerini kuruma teberrü et. 
mek ve bunun yerine de Kurumun ken 
dilerine vereceği bakrr, krom ve demir 
yüzükleri kullanmak istemiıılerdir. 

Kurum, vatandaşların gösterdiği bu 
fevkalade yurtseverliklerine karşı te
şekkürlerini bildirmiştir. 

Yalaız, teberrü edilen yüzüklerin ne 
şekilde alınacağı hakkmda henüz bir 
emir olmadığı için teberrü sahipleri
nin adresleri alınarak kendilerine bi
li.hare haber verileceği bl!Jirilmiştir 

MAHKÜM OLAN KATIL - Kadı
köyde bir odun deposunda Sıikrüyü öl. 
dürmekten suçlu Romanyalı Ahmedin 
İ'kinci Afırcezada yapılan duruşması 
dün bitmiştir. 

Ahmet 3 sene 4 ay müd<lctle hapse, 
bir o kadar müddet te fimnıe hi;ınıet
lcrinden mahrumiyete mahkum •>lmtı~ 
tur. 
TEVKİF EDİLEN SAHİT - Bi

rinci Ağırceza Mahkemesinde istinıı.be 
suretiyle dinlenile:\ Raşidin yalan şe
hadette bulunduiu anlaşıldrlından dün 
Sultanahmet Üçüncü Sulh Ceza Mah
kemesince tevkifine karar verilmiştir. 
Raşit bugün mahfuzen Kırgehire gön. 
oerilecektir. 

Leyll şa.rkıaının okutturulm111 hakkında bir Miraç Kandili 
hidise cereyan ottifi yaıılmrıtı. Yapılın tah· 
lıikat neticesinde Leyli ıarkuının okutturul· İstanbul Müftülüğünden: 
ması nahiye mudUrü tarafından defil, halk 30 Ağustos 940 Cuma günü Recep 
tarafından iıtenilmit ve nahiye milduru ile 

1 
avının yirmi altısına müsadif ol~akla 

ubTta arasında da bir hidisc ıeçmedifi an· mezkilr Cuma ak,amı (Cumartesı ge. 
taııımı,ıur. cesi) Leylei Miraç olduğu ilin olunur. 

ısır Hükumeti 
giliz lttifakın.a 
adık Kahyor 

(Başı 1 incide) 
lerl burada organize etmişler. 

Arkasından emin bir vazi. 
hareket edecek 'Olan bu or

un Mısır ve Sudanı müdafa. 
muktedir olduğuna şüphe 
ur. 

sebeple Mısır hükumetinin 
son kararı, yalnız Mısırın de. 
Orta Şark ve Akdenizin mu. 
deratı üzerinde de tesirini 

reC'ektir. 

Dahiliye Vekilinin 
Tetkikleri 

r, 27 (TAN) - Dahiliye Veki. 
ugün şehrin muhtelif yerlerini be

miiesse:!elerini, fuarı ıezdi. Bu 
Parti tarafından Vekil şerefine 

Gazinosunüa bir ziyafet verildi. 
yarın lstanbula hareket edecek, 

ir, 27 (TAN) - Bugün Basma. 
üıı:erinde bir tren kazası oldu. İki 
otif ıarda manevra yaparken 
tı. Biri hattan çıktı. Diieri de 

ra uiradı. Nüfuıça zayiat yoktur. 

Singapur Meselesi 

Japon Gazetelerini 

Meıgul Ediyor 
Tokyo, 27 (A.A.) - Stefani: Sin

ıtapur meselesinden bahseden "Hoş!., 
A:ıızetesi, "Singapur Arnerikaya geçti
gi takdirde J:ıponya mahsur kalacak 
\'e Malezya adaları ile H!qdiçinl hak 
kmdakl Japon planları suya düşe. 
cektir. Ayni zamanda Birmanya, Ma
;ezya ve Hindistanın lstlk!Al emelleri 
bir hülyadan ibaret kalacaktır,, dl
yc,r. 

Japon gazetesi netice olarak Sin
..ıapurun Amerikaya terkedilmesi key 
fıyetinin İngiltere, Amerika ve Ja
porıyayı müşterek bir felakete sürilk
Jiyeceğini iddia eylemektedir. 

Vazifeye Alınabilecek 
Mütekait Jandarmalar 

Ankara, 27 (TAN) - Yaş haddinde 
tekaüt edilerek ihtiyata ıeçmiş olan 
jandaı-ma yüzbaşısı veya üstt'eimenleri 
1942 yılrnın sonuna 'kadar kaza jan. 
darma komutanlıklarında istihdam e
dilebileceklerdir. Bu husustaki layiha 
Meclis ruznamesine alınmıştır, 

Köy Kursları 
Ankara, 27 (TAN) - Maarif Ve. 

klleti yeniden on köy demircilifi ve 
maranıorl'JİU ve 1 O da köy kadını 
kursu açnuya karar vermiştir. 

ldU.e loşluju, günlük tütsüsü, acı zeytinyaiı kandili dumanı ve 
ıipilenıniş teke postu kokardı! 

"Ah, derdim, bir hayır müessesesi şunları soysa, saçlarından. 
allanndan kurtarsa, buvataya yabrsa, köpürte köpürte bir yı. 

sa; sonra, o zamanki kıyafet ıöreneiine uyıun, bembeyaz tak
ler ve ~oraplar, tiril tiril keten entariler, şıpıdık terlikler giydir. 
şehrin içine bu şekilde salsa .•. Boğazdan esen poyraza karşı ter. 
s, ferah ferah, püfür püfür, ne kadar rahat ederlerdi ve b~i de 

urda, trende sakız ıibi man:ıaralariyle ne der«e rahat etti. 
rdl!" 
limdi, Kıyafet Kanununun ömrüne dua edivorum. 

Mısırın Kararı 
(Başı 1 incide) 

yeni kabinenin teşkilini talep et. 
miştir. 

İTALYANLARA GÖRE 
Roma, 27 (A.A.) - İtalya ile Mısır 

arasındaki vaziyetten bahseden Gior
nale d'İtalia diyor ki: 

.. İtalyanın almış olduğu vaziyet sa
rih ve vazıhtır. 10 Haziranda Duçe, 
i talyanın Mısır ahalisine karşı hiçbir 
taarruz niyeti olmadığını bir kere da
hr. tekrar etmiştir. İtalyanın yaptıgı 
harp İngiltereye karşıdır. İngilizler, 
İngiliz - Mısır muahede,c:ine rloyet 
e~miyerek Mısırı askeri i~gale tdbl 
tuıtular ve bu memleketi İtalyaya 
karşı müthiş bir harp illeti hnline 
koydular. 

''Mısırlılar, inglllzlerln meşru ol. 
.nıyan bu hareketine kıır~ı müessir 
bir mukavemet göstermediler. Bina
en:ıleyh, şimdi Mısır tarafından ge
lebilecek bir taarruz tehlikesinin 
mevcudiyetinden bahsetmek hakkı 
me\·cut bulunmaktadır. İtalyanın da 
haı·p kaidelerinin icap ettirdiği tt'd
bfrlcri almıya hakkı olmaktadır.,. 

Mihverciler, Amerikanın 
İngiltereye Yardımına 

Mani Olmıya ·Çalışıyorlar 
Vaşington. 27 (A.A.) - Stefaııi A

jansından: Ayan Meclisi askeri mi.i
ı·c1le!iyete tiıbi olıınların iizaıni mik
tarını dokuz yüz bin oiarnk tadil tek
lliini kabulj~~i9tir. 
.Amerikıitı 'fnuharrir Sheruvood, 

radyoda söylediği nutukta, Amerika. 
yı Lindberg ile Ford'un değil, fakııt 
Roosevelt'ln temsil ettiğini, Ford ile 
Lindberg'i vatan haini telakki ettl
ilr.i söylemiştir. 

Amerikadaki yabancıların vaziyeti 
ni tetkik eden komite reisi Dies 
mihvercilerin İngiltereyc Y<ırdıın~ 
mimi olmak için Amerlkada program 
dairesinde çalıştıklarını gazetecilere 
3nlatmıştır. 

TAN 

Beyoğlu mmtakasmdaki beden terblyeıi mUkelleflert, dün akşam Taksim Stadyomunda toplanmışlar ve kendi
lerine vazifeleri anlatdmqhr, Bu resimde, mükellefiyete tibi genı;lerden bir kısmını görüyoruz .. 

Bütün ihtiyaç Maddelerinin 
Fiyatı T esbit Edilecek 

Belediye Her Madde için Bir Rapor Hazırhyor 
Oduna cinslerine göre ayrı ayn narh konul. 

ması için yapılan tetkikler bugü n neticelenecek 
M.angal kömürünün muhtelif semtl~rdeki 

fiyatını tesbit ile meşgul olan Belediye lktısat 
Müdürlüğünün bir memuru bugün de tetkikler 
yapacak ve neticeyi yarın sabah İktısat Müdü
riyetine bild irecektir. 

ve raporun hazırlanmasına başlanacaktır. Vali 
ve Bcldiye Reisi Lutfi Kırdar asgar i kir göz 

önünde tutularak narhın tesb it ed ilmesin i ildı. 
sat Müdürüne bildirmiştir. Yapılan tetkiklerde İktısat Müdürlüğü kömür tetkiklerini bitir. 

dikten sonra diğer zaruri ihtiyaç maddeleri üze
rinde çalışmıya ve onlara da narh konulmasını 
Fiyat Mürakabe Komisyonundan istemek için 
normal satış fiyatını bildiren birer rapor ha. 
zır lamı ya başlıyacaktır. 

kuru Rumeli meşesinin çeklsinin 420 kuruşa, di. 
ğer odun nevilerinin de dört lirad an fazla ol mı. 
yan bir narhla satılmasımn mümkün olduğu 
görülmek(edir. 

3 Aylıkların 
Tediyesine 

.. Başlanıyor 
Uç aylık dul, yetim ve mütekait 

maaşlarının tediyesine 3 Eylül salı 
günü başlanacak ve pazardan maada 
her gün tediye yapılmak üzere 9 Ey
lül pazartesi günü akşamına kadar 
devam edecektir. Tediyeler numara 
sırnsile yapılacaktır. Maaşlarını Em
ifil< Bankasından kırdırmakta olanla
rın cüzdanlarını malmüdürlilklerinde 
vize ettirmeğe lüzum yoktur, Bunlar, 
vizesiz maaş alabileceklerdir. 

Spor: 

Atletler. Sıvas ve 

Malatyaya Gittiler 
İstanbul atletlerinden mürekkep 

lılr ka!ile, dün öğleden sonra Sıvasa 
müteveccihen hareket etmiştir. İstan
b\ıl takımı, evveld 30 Ağustosta Sı. 

vasta yapılacak birinci Şark müsa
'Jakalarına iştirak edecek ve 1 Ey
lulc!e Malatyada bulunarak, burada 
yapılacak ikinci Şark müsabakaları
na girecektir. 

* BOKS MAÇI - İstanbul boks 
takımı 29 Ağustosta Ankaraya hare. 
ket edecek ve 30 Ağustosta Ankara 
boks takımı ile temsili bir müsabaka 
yapacaktır. 

KISA . HABERLER 
FRANSADA~ 

e Madrit - Fransa tahtı üzerinde 
icldlnsı bulunan Duc de Gulse İspan
yol Fasında Larache'de ölmüştür. 

e E:=;ki Fransız Hava Nazırı Cot, 
Nevyork radyosunda vfiki beyanatı 
arasında Weygand'ı Fransayı Alman. 
!ara teslim etmekle itham etmiş, 
Frc;nsanın 3 bin hattı harp tayyare
si'1den ancak 1300 ilnün kullanıldığı
nı, Alman ileri hareketini durdurmak 
için köprü, tren, cephane fabrikası 
gıbi hiçbir şeyin tahrip olunmadığını 
lşaret etmiştir. 

e Londra - Çat Valisi Eboue 
ve Çat kumandanı albay Marchand 
Totlanny'de bütün halk ve müs. 
temleke kıtaatı namına bir beyanname 
neşrederek General de Gaulle'e iltihak 
ettiğini bildirmişlerdir 
İRANDA: 

e Tahran - Maliye Nezareti, An
glo İranian Oil Company ~irketile 
mevcut ihtilatın halledileceğini İran 
Parlfımentosuna bildirmiştir. 
İSVİÇREDE: 

O Berne - İsviçre başkumanaan. 
lığının tebliği: İsviçre seması, dün ge
ce yeniden tecavüze uğramıştır. Hava 
dıı fı bataryalarımız, birçok kere ha
rekete geçmiştir. Uçuşların istikame
t! ve tıırzı, hudutların bile bile lhirıl 
edııdlğine şüphe bırakmamaktadır. 

ALMANYADA: 

e Münib - Voelkischer Beobach
ter, İsviçre'nin taıımakta olduiu ıı:ih
niyetin ve mihver devletlerine kar,ı 
takip etmekte olduğu antipati ile 
memzuç hattı hareketin vo Avrupanın 
yeni vaziyetine intibak hususundaki 
ehliyetsizliğinin bir taknn ıürpriıı:ler 
tevlit edebileceğini yazmaktadır. 
ROMANYADAt 

Dün. Bir Dokumacı 
Kaynanasını öldürdü 

Misafiri Fahrettini de Y aı·aladı 
Dün saat 7 de Aksarayda Gureba 

Hüseyin Ağa mahallesinde oturan do
kumacı Ali kayınvalidesi Asiyeyi öl
dürmüıı, <.*!erinde misafir Fahrettini 
de muhtelif yerlerinden ağırca yarala • 
mıştır. Ali dün Üçüncü Sulh Ceza Mah 
kemesine ve. ılmiş ifadeainde d~miştır 
ki: 

- Kaymvaldemin akrabalarından o. 
lan Fahrettin, beı; rün evvel bize mi
safir geldi. Karım Zehra ile beraber 
sinemaya gitmeğe b~şladı. Bir gün de 
Y<.nikapıda bir razinoda rakı içerler
ken cördüm. Kaymvaldem bu a&lmı 
eve almakla kalmadı. Benim karyola. 
nu misafire verip beni yataksız bırak
tı. Nihayet dtln akşam Fahretfüıin an
nesi gelerek otlunu Fatihtekı evine 
götürmek istedi. Fakat kaymvaldem o
nu bir türlü bırakmak istemiyordu. 
Ben iıe karışarak bu kadar uzun bir 
misafirliğin tatsız oldufunu söylemek 
ist~dim. Fakat henüz sözümü tamam
lamadan Asiye üzerime hücum etti 
Artık bundan sonra ne oldıı bilmiyo~ 
rum,. demiştir. 
Aıiyenin cesedini mullyene ed~n 

tabibi adil Enver Karan gömülmesine 
izin vermiştir. Fahrettin, Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmışsa da ııhlıi va
ziyeti çok atır ve tehlikeli ıörülmek
tedir. Ali, tevkif olunmuştur. 

Hava Harpleri 
· (Başı 1 incide) 

"Di.in öileye dotru, avcı tayyarele
ri refakatinde seyreden bir düşman 
bcınbardıman tayyaresi grupu, İngil
tert'nin Cenubu Şarki sahiline yak.. 
!aşmış ve burada birkaç kısma ayrıl
mıştır. Tayyarelerden birkaçı Douv
res'un balon barajına hiicum etmiş, 
diğer bir miktar tayyare ise Folkes
tone üzerine bombalar atmıştır. Fol
kestone'de şehrin merkezinde bazı bi
r.aıar hasara uğramıştır. Ölü ve ya
ralı miktarı azdır. Grupun geri kalan 
tayyareleri, dahile doğru bir miktar 
ilerlemiş, :takat avcı tayyarelerimizin 
hücumu kaşısında geri dönmüştür. 
Dü~man tayyare ırupları dalıblmıı 
ve sahillerin ötesine ka*r takip o. 
1unmu$tur. 

Dlln öfleden sonra büyük miktar
da düıman tayyaresi, Timea nehri 
mansabına Jirmiı ve Londraya yak
laşmıştır. Fakat avcı tayyarelerimiz 
ve hava dafl bataryalarımız bunlara 
karııı harekete ıeçmiş ve düııman tay 
yarelerini datıtmıştır. Bu düı.ıman 
t<ıyyarelerinin bir kısmı,· Essex eya
leti üzerine bombalarını atmışlardır. 
Hasar, ölü ve yaralı yoktur. Daha 
.ı.onra, Portsmouth mıntakasına bir 
hücum yapılmıştır. Fakat bu hücum, 
pek az muvaffak olmuştur. Hiçbir 
olü \"e yaralı yoktur. 

Dünkü aün, münferit düşman hil
cuınları esnasında birçok köy mınta
kalanna atılan bombalar pek aıı: ıd. 
şinin yaralanmasını ve birkaç kişi
nin ölmesini mucip olmuıtur. Seilly 
adalarına da bombalar atıım11tır. Fa
kat burada ölü ve yaralı yoktur.,, 
İNGİLİZLERİN MUKABELESİ 

Hadiseden hafifçe yaralanmakla 
kurtulan dokumacının 

karısı Zehra 

man tayyarelerinin dün gece yaptıkla. 
rı hücumlar hakkmda aşağıdaki tafsi
lat verilmektedir. 

15 gün içinde beşinci defa olarak 
İnıiliz hava kuvvetleri Fransa ve Aİp. 
lar üzerinden dönüş seyahatlerini yap. 
mışlardır. Hedefler, Torino'da Societa 
Aersnatica İtalia ve Mina civarında 
Marelli ve Seto San Glonami manyatu 
fabrikaları idi. 

İngiliz tayyareleri bu fabrikalar li
ıı:erine rece yarısından sonra saat ya. 
rımdan az evvcl gclmişler ve 40 daki. 
ka içinde altı ton bomba atmışlardır. 

Bir çok infili'klar ve yanımtar mü. 
şahede edilmiştir. 

İTALYAN TEBLİGİ 

"Bir kere daha İsviçreden gelen 
dü5man, İtalyanın muhtelif Şimali 
eya!etlerl üzerinde bombardımanlar 
yapmıştır. 

"Dü~man, tayyarelerimizin ve tay
yare dafi bataryalarımızın §iddetli 
bir mukabil taarruzuna maruz kalmış 
ve sadece Torino üzerine birkaç bom 
ba atabilmiştir. Torlno'da Fiat fabri
kasının bir pavyonu ile Sa!nt • Louis 
sanı.toryomu ve Pavie eyaletinde ıki 
ciinik hasara uğramış, bir köylü öl
muş, bir köylü de ağır suı·ette yara
lanmıştır.,. 

ALMAN TEBLİÔİ 

Bertin, 27 (A.A.) - Son Alman teb 
liğinde ıöyle denilmektedir: 

"27 Ağustos gecesi, mühim kuvvette 
muharebe tayyare filoları, Plymouth 
askeri limanına, Cornwall tayyare 
meydanına, ayni zamanda Coventry ve 
Birmingham'da tayyare fabrikaları ü
ıı:erine, Hull ve Newcastle limanların. 
daki tesisata hücumlar yapmııılardır. 
Bombardımanlar neticesinde, ezcümle 

L on d r a , 27 ( A. A. ) _ Plymout ve Hull'da bir çok noktada 
İngiliz tayyareleri Almanya ve Al- yancınlar ve infilaklar olmuştur. 
man işgali altındaki yerlerde 27 tay- "27 Ağustos gecesi, İngiliz tayyare. 
yare meydanını bombalamıılar, Leip- teri, Almanyada bir c;ok noktalara 
ı:!g, Sologne'de askeri hedeflere isa_ bombalar atmışlardır. Hasar pek azdır. e Bükreş - ltal)•a ile Romanya a- betli atışlar yapmııılar, infilaklar mü- İki sivil ölmüı, sekiz kişi yaralanmııı. 

rasmdalri ticari mtlbadeleye müteallik §:!hede eylemişlerdir. tır. Dün düşmanın umumi nyiatı 70 
protokol bu akıaın nat 18 de imıı:a e- Diler ~araftan İtalyada sanayi mü- tayyareye baliğ olmuştur. 21 Alman 
dimlstfr. (A.A.) ~ıeaelerınc karıı_Eısilür bcımbardr_:.__tayyaresi kayıptır.,, 
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P\yasada : 

Merkez Bankasına 

Yarım Milyon 

lngiliz Lirası Verildi 

1 

;\forkcz Bankasına teslim ~dilen 
İııgıliz b:ınknotı .. rı, İngiliz Konsolosu 
tarafından tesbit edılerek ambalaj
l anmış ve miıhı..irlenmi~tir. İngiliz 
banknotları için en geniş mühlet 
Türkiyeye verilmittır. Bu mühlet, 
Bulgaristan, Yunanistan içln on iki 
saat. Romanya i~·iıı de on saatten iba
ıe1lı. 

':l.'ilrkiyi<le pek az kimsenin elinde 
banknot kaldığı tahmin edilmektedir. 
Borıwcıların yaptığı bir hesaba göre, 
!Tliıracaat edenlerin yekunu 2800 ki. 
şiden ibaretti. Tevdi edilen banknot
ların mevcudunu yarım milyona Ka
dar tahmin edenler \'ardır. 
VEKİL VE MÜSTEŞARIN TET

KIK LI<;Rİ - Ticaret Vekili Nazmi 
Topr;uoglu, dün ithalıit ve ihracat 
birliklerinde meşgul olmu~tur. Tica
ret Vekfıleti Miıstc;ıcırı Halit Naznıi 
Kişmir de, Ticaret Müdürlüklerinde 
çalışmıştır. 

Nazmi Topçuoğlu, öğleden sonra 
Gölcüğe gitmiştir. İzmitte de beklen
mek tcdir. 

Karadenizde Fırtına 
Denizlerde fırtına devam etmelde

dir. Maamafih dün akııam geç vakte 
kadar limanda, civarda ve diğer de-
l)İ•'.lerde kaza kaydedilmemiştir. Yal• 
mz Karadeniz seferleri durmuıtur. 
Birçok vapurlar, Biiyükderede ha
va:ıın sakinleşmesini beklemektedir
ler. Karadenizde seferde bulunan va .. 
purlar da limanlara iltica etmişlerdir, 

Yeni Askeri Ceza Kanunu 
Meriyete Girdi 

Ankara, 27 (TAM) - Askeri Ceza 
Kanununun bazı maddelerini deiiıti .. 
ren kanun buıün ne~redilerck mcri,Yetcı 
girdi 

Askerlik ve Yedeksubay Kanwıla.. 
rmda yapılacak değişikliklere ait ll .. 
yihalar, Milli Müdafaa Encümeninden 
geçerek Mecliı ruznamesine alındı. En 
cümen her iki Jiyihayı, hükUmeti.n tek 
lif ettiii gibi kabul etmiştir. 

VEFAT 
Gi.imüşsuyu Hastanesi esbak baş.o 

hekimlerinden Miralay Mehmet Ze
kinin eııi, Beşiktaıı 19 ncu ilkokul 
öğretmenlerinden Saime Zeki Güne. 
bakan ile Diş hekimi Erib Zeki Gü. 
nebakan ve Huriye Günebakan'ın 
anneleri salihatı nisvandan ENİSE 
Günebakan dünkü gün hakkın rah• 
met.ine kavuşmu~tur. Cenaze bugün, 
öğle zamanı Beşiktaş Çırağan Cad. 
Set üstü 73/8 numaralı apartırnandan 
alınarak namazı Slnanpaşa camiinde 
kılımp Ortaköy mezarlığmdaki ebedi 
iı:tirahatgahına tevdi edilecektir. Al· 
!ahtan rahmet diler, kederdide aile
sine ve dostlarına sabır temenni ede
riz. 

ÖLÜM 
Drama eşrafından merhum Ahmet 

Kamil Beyin zevcesi ve Salih Bangu
oği.u ile Tahsin Banguoğlunun büyük 
hem~ireleri Bayan Zeliha Serdaroğlu 
dün vefat etmiştir. Cenazesi bugün 
ıkiııdi namazını müteakıp saat beşte 
Beyazıt camisinden kaldırılacaktır • 
AUah rahmet eylesin. 

VEFAT - Zarif Mustafa Pata ahfadından 
Ba:ır Ahmet Narif. vefat eımiıtir. 

Cenuui 21·8·940 çarıamba ırünü lll't na• 
mazrnr m!ltoak rp Anadolu hisarındaki nıedfenl• 
ne dclnedlleçektir. Allah rahmet eyinin. 

KIRALIK, SATILIK BiNA 
Beıiktaıtan Bebcfe kadar aahilde, içeride 

bUyUk bahçe ve afaçlık orta11nda kiralrk ve:ıra 
aatılık bina aranıyor. Fiatı, inhatı poata lnı

tuıu 406 ya yaaınrz. 

Macar • Rumen 

Hududunda Hadise 
(Başı 1 incide) 

Bükreıı, 27 (A.A.) - Dün öileden 
ıonra Hariciye Nezaretinde, Trıuısil
vanyanın ileri gelen münevverlerinden 
müteşekkil bir murahhas heyeti top
lanmııtır. Bu toplantıdan maksat Ru
men murahhas heyetinin Macar beye. 
tiyle yapacaiı miizakereler için teknik 
esaslarm tesbit edilmesidir. Romanya 
heyeti reisi Pop bu toplantıda haıı:ır 
bulunmuştur. Transilvanyahl&r bir 
ikinci celse yapmak üzere davet edil
miılerdir. 

Clay'da bir mitine yaprlmış, arazi 
terki aleyhinde nutuklar söylenmiş ve 
Kral Karol'e telgraflar çekilmiştir. 

Yugoslavya da 

Mihvere Sad&k 
(Başı 1 incide) 

tevcih ederek milletimiz için sul
hun ve bilhassa büyük komşula. 
nmız Almanya ve İtalya ile siya· 
si ve iktısadi samimi ve dostane 
işbirliğ;nin idamesi siyasetine 
devam etmektedir. Hükumet, bu 
münasebetle Alman ve İtalyarı 
dostluğunun Yugoslavyanın ha 
yati menfaatlerine tekabül ettiği 
ni bildirmek arzusundadır.,, 

Hükilmetin Yahudi meaelesite dr 
meşgul olduiu ve mühim karadır ver. 
dili anlaşılıyor. Yahudiler ıiyaal Vt 

iktıaadl vazifelerden uzaklaştrrdacak 
tardır. Bilhassa Yahudilerin gıda marJ 
deleri ticaretinden U7.akla!jtrrrlmalıı 
rına büyük bir ehemmiyet veriliyor. 

Sırp - Hırvat anlaşmasının imns 
dolay11iy1e Ba.,,elri1, sarann yaldızl 
salonunda bir natUk ı6ylemiş ve an
la$Tftanm ehemmiyetini teltutlz ettir
miştir. 
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r ehlikeli ihtilaflar 
l'azall: Ömer Rıza Doğ1"ul 

alkan sulhunu tehdit et. 
ınekte de\"am eden mese. 

lcrin biri olan Romanya ve l\la· 
aristnn ihtilfıfmı bir pamuk ip. 
gine bağlamak için teşebbüs c. 
ıliyor ve iki memleket arasında 
1Üzakerelerin yeniden başlay~
ağı bildiriliyor. .lUüzakerelerm 
eııideıı başlayacağıııa muhak
ak ıınzarile bakmak mfünkünse 
e UıtiHifm hnlli için yeni bir çn-
11 bulunduğunu anlatan bir tek 
ltıare yok. Yalnız miizakerele. 
n bu defa Romanya toprnklnrı 

!terinde değil l\facaristanda, bel. 
l Peştedc yapılacağı \'e Roman. 
ıının yeni tekliflerde bulunaca.. 

bildiriliyor. Bu teklifler hak. 
lı dn verilen malumata göre Ro. 
an) a ahali miibadelesini isti ye· 
tk \'C hudut tnshihl~rine razı o. 
aktır. Bu teklif hakkında taf. 

lat verilmemekle beraber Peşte. 
in bwııı kabul etmiyeceği ilave 
itiliyor. 
Arada iki tarafın askeri hazır

klar yaptıklarından bahsedil. 
\ektedir. Romanya Bcsarabya 
t Dobruca meselelerini halletti. 

TIY ATRO MEVSiMi YAKLAŞ RKEN 
\. """" .. ''"'*0$WWW<h_,W --- mı.t 

Şehir ·Tiyatrosu 
Neler Haz rlıyor? 
B u seneki repcrtuanmız ol_ y sanattan değil sahneden ve hatta 

~._ azan: •••••••• t" t Ale ı'nden de bir anda dukça zengindir. Daima ... • ıya ro a m 
ge!:en mevsimler gelecek mev. S ! siler süpürür. Bunun içiı; bu .de. 
simler hakkında bana yol göste- • UL UNA y • mir leblebiyi yutacak artıste şım. 
riyor, halkımız: tiyatroyu r;eviyor : t dilik allah mide kuvveti versin 
ve hersevi kola,.· kolay begenmi· ı l demekten başka söylivecek bir 

• "' · ••• • •• • • • • • ·----•••• .. ok yor. Bunun i~in biz de rcpertu. sozum Y · 
arda biraz titizlik ediyoruz.,, yor. Tiyatromuz Şekspir'in eser- * * 

Muhslnin odasındayım. Köşe. lerinde çok muvaffakiyet gösteri. B öyle olmakla beraber gene 
deki koltuğun üzerine yığılan es. yor. Geçen sene (Yanlışlıklar Şehir tiyatrosunda bilhas-
ki kılıçlar, kalkanlar, keşküller, komedisi) Komedi Fransez'in sa diksion itibarile biraz zayıf 
duvara dayalı mızralar, harbiler turnesine tesadüf ettiği için bu bulduğum Talat Arteme]in ı;.er 
arasında konuşuyoruz. Sordum: eser hakkındaki tenkidimi yaza. Gint'i pek güzel oynadıgını soy. 

- Çok tanınmış muharrirlerin mamıştım. Fakat bu bir tenkid- ledirler. Ben Talatı bu rolde gör-
cserlerinden... den ziyade baştanbaşa bir takdir medirn. Faknt geçen mevsimde 

_Size vereceğim listede göre- olacaktı. (Otello) fikir itibarile (Hayat bir rüyadır) piyesinde 
ceksiniz. Pek sevdiğiniz {Hanri şark zihniyetine sıcak gelen bir Talatı' beğenmiştim. Dekorun 
Batay) ın (Meşaleler) i, gene pek eserdir. Şekspir'in bu ateşi tasvir zenginliği, piyesin eskiliği artıst
sevdiğiniz Pirandello'nun da bir için İngilizlik hüviyetinden bu teki diksion sönüklüğünü unut. 
eseri var. Bu sene telülere de e- kadar kolaylıkla ayrılabilmesi turdu. 

'k yu·· ksek dehasını bir kere daha Bu sene sahne lisanrna da ne hemmiyet verdı . 
......:.. Müsahipzadenin yeni bir e. anlatır. Eski Türkiyenin Vene. dereceye kadar ehemmiyet veril. 

seri yok mu? diye sordum. Muh. dikle olan münasebeti de bizim diğini göreceğiz. (Otello) bunun 
sin benim bu eski tiyatro iışıkını ruhumuzu okşayacak bir nokta. için güzel bir tecrübe sahası teş. 
sevdiğimi iyi bilir. dır. kil eder. Sanatkarlar sahnede 

- Bunu isterseniz kendisinden Klasik eserlerden (Kral Ödip) yalnız konuşmak değil, konuştuk. 
sorunuz! Çünkü buradadır. dedi. beni korkutuyor. Bu ağır yükü ları mevzulara halkın alfıkasını 

Birlikte yukarıya çıktık. Bu es- kaldırmak cesaretini kendinde çekmek lazım geldiğini tak
ki dostu ne zaman görsem mazi- gören san,atkarı şimdiden tebrik dir etmelidirler. Bilhassa Cahide. 
ye karışan uzun bir gencliğln be. edeceğim. Zira güç, pek güç bir den geçen sene pek canımız yan. 
raber hasretini andığımız için is. eserdir. Komedi Fransez'de (Mou mıştı. 
tikbale aid tasavvurlarından u- net Sully) öldükten sonra bu pi- Şehir tiyatrosunun hazırladığı 
zun uzadıya bahsedecek vakit yes oynanamadı. Mounet Sully piyesler arasında (Lüiçi Piran
bulamayız. • de Kral Ödip'i oynadıktan sonra dello) nun eserlerini daha fazla 

Maamafih yalnız anladım ki, dalma rolün tesiri altında kalır, görmek isterdik. Parisin en yük. 
bu sene için Müsahipzadedcn e. uzun müddet devam eden alkış. sek tiyatro hayatında Pirandello. 
ser peklememek lazım geliyor. lara güçlükle teşekkür edebilir. nun eserleri büyük . rağbet ka. 

* * di. Kral Öd ip rolü, ya sanatkarı zarımışt~:·. ~evzu, lısan .~e:. yazı-

Yazan: Sevim SERTEL 

Askerlerin Arkadaşı Köpekler • Sultanen 
HikCiyesi • Dik'in Hikayesi .. 

Şimdi Ne Olacak? 

B uraya gel Sultan! Buraya ı dan kuyruğunu sallayarak neşey. 
gel Dik! le geçmiştir. 

Bu emri veren asker diğer ar. Fakat harp, başlarının üzerin-
kadaşlarile beraber bir ç_ınann de uçan tayyareler, bombardı
gölgesinde oturmaktadır. Uzerlc. manlar herkesin keyfini kaçır. 
rindeki iş gömlekleri, yanık be- mıştır. 
nizleri, Almanların esiri ol~n ~~ Bir gece Alveringhem civarın. 
alay efradının sabahtanberı gu. da bir köye vardıkları zaman a
neşin altında çalıştıklarının en lay efradı bir parça istirahate çe
iyi şahididir. . .. . kilmişlerdir. Tahminlerine göre 
Onl~rın davetı uzenne !~kla. düşman çok uzaktadır. Ricat es. 

ş~n kopekl~r~en ~ultan ırı!.arı nasında düşmanla temaslarını 
bır kurt, Dık ıse bır çoban kope. kaybetmişlerdir. Günlerdenberi 
ğidir. yorgun ve perişan bir halde olan 

Jıl.. Jı1.. askerler hemen derin bir uyku. 
Sultanın Hikayesi ya dalarlar. Fakat kısa bir müd

det sonra Dlk'in havlamasile u. 
yanırlar. Hayvan gayet sinirli. 
dir. İleriye geriye koşmakta, pen. 
çclerile toprağı kazıp koklamak
tadır. Hatta ikide bir gelip alay 
efradını paçalarından çekip kal
dırmnğa teşebbüs eder. 

S ultanın sahibi nefer Robert 
Cully'dir. Askere yazıl

mak üzere köyünden şehre gel
diği zaman vefalı köpek onu ta. 
kip etmiştir. Şehirde artık ayni. 
mak zamanı geldiği vakit Sultan, 
sokaklarda beklemi§ ve Robert'in 
alayı yola çıkınca onların peşine 
takılmıştır. 

Az zamanda Sultan da askerler 
gibi yürümeğe, onların kuman
dalarına itaate başlamıştır. Bunu 
gören alay kumandanı hayvanın 
ı:ekasını takdir ederek onun ala
yın köpeği olmasına müsaade et. 
miştir. 

Dunkerk'teki meşhur ricat es. 
nasında bir gece dar bir yolda 
ilerlerken Sultan birdenbire ku
laklarını dikip havlamağa başla
mıştır. Yol göstermek için elin. 
den gelen işaretleri verm!ştir. 

- Aman, Dik, sus! 
Derken birdenbire uzaktan top 

sesleri duyulur. Düşman or.lan 
gafil avlamıştır. Şimdi, herkes a. 
yaktadır. Kaçışanlar, bağıran. 
lar ... Ve yıkılan duvarlar, devri
len ağaçlar ... 

Bu kargaşalık arasında Dik e. 
fendisini devrilmiş bir ağaç kütü. 
ğünün altında ölmek üzereyken 
bulur ve kurtarır. Neticede hepsi 
düşmanın eline esir düşerler .. ... ... 
Şimdi Ne Olacak? 
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TaRvimden 
~bir ~aprah 

Taks·ye Bin Bayım! 
izde tramvay denilen c 

dereleri g(irdlikçe Ista 
bulda şişman adam kaldığuıa ş 
ıyorum. Geçen glin tramval ı 
sahanlığmn sokulabildiın, uradn 
vücudilmü büzerek, ufaltarak 
çeriye kaydırdım. Herkes ban 
karnını içeri çekmiş, kendini zo 
Ja inceltmiş gibi geldi. Önümd 
ki etli canlı bir kadın karm k 
yu,·ermemek için nefes bile a 
nııyor. Benim gibi biri sokulma 
isterse biitiin l okular ters bi 
ıkıntı ile biraz daha süzülcre 
enden ziynde boyn \ eriyorlard 
Biletçi) e ı>nrnyı verirken so 
dum: 

- LevJında şu kadar yolcu 
lınacak diyor. Neye fazla l ole 
alıyorsunuz? 

Biletçi bu sualime şaştı. Bira 
düşündukteıı sonra omuzlan 
silkerek: 

- Ne yapahın? dedi, Sizin i~i 
eliılemlc kavga edecek değiliz ya 

- Sen kavga etmi;)'Csın di;) 
l.ıen nicin rahntsız olayım? 

Bu s-özüıne karşı ters, ters yü 
ziiıne baktı. 

- Rahatsız oluyorsan taksiy 
bin ha) mı! dedi. Sonra kend 
kcııdine: 

- Rahatsız oluyormuş! San 
traıın-nyn bin diye bayınıı Jannı 
zı bnlınumu ile davet ettik! diy 
söylenerek cenderenin insan ka 
mndan mamul ınerdaneleri • 
nrasma daldı. 

Bunun sebeplerini 
istesek: 

- Şebeke dardır. Araba a 
dır. Fıüın zamanda verilen fila 
numaralı rapor, filtin komisyon 
da, filiin tarihte .... diye bir sü · 
lfıf dinleyeceğiz. 

için yalnız l\tacaristanla hoş. 
l a lrnlmıs bulunuyor ve Tran· 
lvanya ı;csclcsinde hukukunu 
üdafaayn knrnr ''ermi~ bulu. 
lyor. l\lacaristan da Transilvan. 
\nıu büyiik kısmını i:;tirdat et. 
ıck azminde olduğunu bildir
ektedir. O halde yeniden nıi.i. 
\kerelere girişmenin hikmeti 
? Vakit kazanmak mı, işi sü
ncenıede bırakarak hazırlan. 
ak mı? 

s ehir tiyatrosu bu mevs:mi alır, sanatın en yüksek şahikası- 11 ıış teknıgını .beraber yurutmek 
Şekspir'in Otello'sile açı. na çıkartır yahut ta onu yalnız hususunda Pırandello kadar mu

==================·========= 1 vaffak olmuş pek az tiyatro mu. 
1 harriri gördüm. 

Alay kumandanı arkadan ge. 
len düşmanın yaklaşmasından 
korkarak ilerlemek arzusunda
dır. Fakat Sultanın bu acayip 
hareketi onları geciktirmiştir. 
Kumandan kati bir karar vermek 
üzereyken birdenbire yolun ileri.. 
sinden top sesleri gelmeğe baş. 
lar. 

Bundan bize ne? Dünyanın he 
yerinde nlım satım için bir ka· 
de hatta bir knııun vardır. Adın 

1 şte böylece Riom'a getirilen (arz) ve (talep} derler. idare b" 
esirler arasında Robert ve ze bir nakil vasıtası arzcdiyor 

Jak da vardır. Ve her ikisinin de biz de o vasıtaya talip olu~ oru 
köpeği onlarla beraber gelmistir. Tram\'ay idaresi sntıcı, yolcul 
Artık Dik ile Sultan canciğer 
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da alıcı, yani para verendir; alı 
arkadaştırlar. cının maldan başka biraz da ter 

l<'akat bunların hepsi de ibtna. 
ancak tehlikeli mahiyet \"ere· 

<lı: alaınetlc.rdir. 
Vnz:iyet miihimdir ve yakın. 
tn tetkike li'ıyıktır. 

:ngapurda: 

1 ngilterenin Uzak Şarktaki 
mevkiini koruyan \'e onun 

ünkü vaziyeti sükutla, hattn 
~tin karştlamnsmı. fakrı istik. 
ide tekrar faaliyete geçmesini 
Uzak Şarktaki nüfuz \'C mev. 
rıi korumasını temin eden ıncv
Singapur üssü, ''e bu füısün 
kim olduğu boğazdır. Bu bo. 
l:, Uzak Şarkla orta \'e Yakın 
tk ve Avrupa sularına açılan 
~cik geçittir ve bu gctit İngil. 
tenin hakimiyeti altındadır. 
{lonya, dünyanın hu kısınile 
'nas etmek iı;in bu boğazdan 
Çmeğe mecburdur. Ve bu bo. 
tı seddetmck İngilterenin elin· 
dir. . 
~npon gazetelerine göre, Ingil. 
enin burasıııı Amcrikaya dev. 
ınesi muhtemelmiş! 
lapon gazeteleri bu yüzden te. 
1 gösteriyor ve böyle bir şey 
l>ıldıl,rı takdirde Jnponynnın 
\h ur kalacağını ve llindiçini 
Malezya adaları hakkındaki 
~on planlarının suya diişeceği· 
ııetice itibarile de İngiltere, 
onya ve Amerikanın mü tc. 
bir felakete siiriiklenecei;ini 

l'dediyor. 
ltıgiltc.re ile Amerika arasın. 
i tesriki mesainin Japonyayı 
~ük bir tela a düşiirdüğii ap. 
it görünmektedir. İngiliz • A. 
ikan teşriki mesaisi arttık~• 

telas da artacaktır. 

·····························-·········s. 
OYUNLAR· 

4 ! ·'---------···-.. ·· papar, bir kıı, bir vale alınız. Vale 
kız ortada olmalı: llıcre :v•QT•aa ko· 

anla papaz acık, kız maıl!J'• çevrik, :v•· 
Dalı duracaktır. Arkadaııuna dcylııtı klı 

"el" harrlıette bu ile lı:lfrıtan lstcdifin 
ı terayll:ı: etmek 11.ıcre De harekette ile 
n da t.:apah, yaal rcıimlcrl ma11ya d6-
tr vu!Jret almasını temin et • ., 
ili: Birinci harekette ollanla lru:, ikin· 
•ckettc oflanla papu: tcrayll;ı; edilir. 
Q harekette oflaala kız cevrilir. Bu ıu· 
Gtıı de yere kapatılmıı olurlar. 

• 
adaıını• bir sayı tutşıın. Bunu, aba 

'lıeden aklından lkl llc ıarbudn. Çılıa· 
• lllve ettin. Nettceri beıle :rarbeuln. 
tttltı rakamı aize aö7lcaln. 
tafu ınınııı ııc oldulunu bakınız, nasıl 
kain!%: Onun ıllylcyecelil uyıdan on 
kannız. Kalanı ona talıaim edlnLt. Tut• 
ıayı ıne:rdana ''kar. 
tuğu uyının sekiz oldufunıı d61llne:
lıt1 ml•ll on altı, Qc ilhul on dokuı, 
İlıiıU dok11n beı eder. Bundan on beı 
lıp kalın ona bulununa, net iccde "ae• 
'lıcydana cıkar. 

lıuıtılar, Davetler: 

•lar vo Atıcılar ccml:rettndent Bonba· 
~cıtık calıımalan ı,ıa Anbarlı a• saJıaaı 
lınıııtır. Avcılamı mera kartlannı alınalı: 
llıOraçaatları. 

• 
tUKSUDA ClECE EClLENCESI - SO 
s 1140 cuma ıUnO akıaını Zafer ba:r• 

'tlUnueb•tllc Ecylerbcyl nahiyesi Türk 
lııınımu menfaatine KucDksu Pllj ıı:a• 

"1da cllnl bır aıQuıııercı tertip cdllml1" , 

** S ehir tiyatrosunun bu tem. 
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BiR MASAL 
sil mevsiminde oynamağı 

kararlaştırdığı eserlerin isimleri 
şunlardır: biye, nezaket ve güler ·üz ist 

=-·-----···--·· .. ······· 
D ilnyada en lezzetli şey nedir? 

Bu suaU Harunllrre~lt veziri 
Y11hya Bcrmegi'ye soı:duğu zamnn, 
veziri şu cevabı verdi: 

- Düntada en lezzetli şey sıhbnt 
ve ~fiycttir efendim. 

Halife: 
- Sıhhat ve ~Ciyct bir devlettir. 

Ben dunyadn en lezzetli :ıeyi soru
yorum. 

Vezir biraz düıiilndüktcn sonra: 
- Zannederim servet olsa gerek .. 
Cevnbını verdi. Harunürreşit: 
- Servet bir feltıkettir, ben çok 

fakir olanların pek mesut olduklarını 
gBrdiım. Kııç giındür zihnimi işgal 
eden, keyfimi kaçıran bu sualin cc
\•abını bulamıyorum. Biltiln nedlmle
rime, etrafımdaki en yüksek ulemaya 
sorcium, hiçbirisi beni memnun ede. 
ceK bir cevap vermediler. 

Vezir: 
- Emlrülmümiıtin, bana tkl giln 

müsaade etsinler. Bu meseleyi inlial
lnh hallederim! dedi. 

* * M escle, halledilecek gibi değildi. 
Ynhyn Bermegi, c!cndWnin e· 

hemmiyetsiz şeylerle gazaba geldiğini 
bildiği için, ne yapıp, yapıp Harunun 
düşüncesini yoran bu müşkUlü hal
letmek istiyordu. Sarayında çoluğu
nun, çocuğunun nrnsındn bu bahsi aç
tı. Herkes bir fikir söyledi. Fakat 
söylenen sözler suale, cevap olıımı
yordu. Ynhyanın Fntlne isminde bir 
kızı vardı. Babasına: 

- Yarın beni halifenin huzuruna 
ı:otürünüzl Orada ben, bu sualin cc_ 
vnbını veririm. Burada söylemem. 
Snbebinl sormayınız. Yalnız Hıırunun 
huzurunda söyliycceğlm. 

* * V ezlr, kızının teklifini efendisine 
arzetti. Harunilrrcşit pek mcm 

nun oldu. Ertesi günü bütün vezir
leri, ulemayı, eşrafı topladı. Fntine
yJ huzura çıkardılar. Halife, bOyUk 
b!r sııbırsızlık içindeydi. Vezirinin kı
zına sesinl i;ılteceği bir noktaya ka
dar yaklaşmasını işaret etlikten son
ra, sordu: 

Sualimin cevabım ıtiçin babana 
söylemedin? 

Fatine, hemen yer! öperek: 
- Beni şiddelle tedip etmesinden 

korktum c.fcndlmiz! dedi. Harun: 
- Ya benim tediblmden korkma

dın mı? 

- Siz cmlrülmümlnlnsiniz! Adale. 
t1 temsil ediyorsunuz. Sôyletmeden 
ceza vermezsiniz, halbuki o babam
dır. Hiddeti kendisine, haklkaU an
lntmaklı~ınıa mtınl olur. 

Vezir, kızının bir pot kırmasından 
korkmıya baıil~ı. Halife: 

- Söyle bakayım, dedi, Dünyada 
en lezzetli şey nedir? 

Fatine: 
- Dünyada en lcuetn liCY üçtür: 

İşret, şehvet, devlet! 
~ J(.. 

G entı ıalon, süs~ü kubbeslle vo
zirln ba§llla yıkılmış gibi oldu. 

Genç bir kızın tatmadığı §eyler hak
kında bu derece salAbiyetle söz söy
lemesi, ynlnz Yahyeya değil, bUtUn 
B!!rmegi nıleslne bir leke sürüyordu. 
Vezir, hiddetten mosmor bir halde, 
hQkümdnrmın aynklanna kapandı: 

- Ya emlrUlmümlnin! Bu kız, be. 

Yazan: *** ...... ·-··· 
nlm sulbümdcn degildir. Bizimkiler
den böyle bir yıl::ın çıkmaz. İrade c· 
diniz, bu fnhlşeyi recmetslnlcr! diye 
bağırdı. 

I - Otcllo 
2 - Aptal 
3 - Emilya Galotü 
4 - Meşaleler 
5 - Osmnn 
6 - Dôrdünrll Hanri 
7 - Romans Fatine, halifeye: 

- Efendl;nize slSylememtş miy
dim? Şayet, kendisine bu cevabı s::ı
rayında vermiş olsnydım, dcrhnl be· 
ni idam ederdi. 

Vezir haykırdı: 
- Söyle hınzır! Sen işretin, ııch

vetin lezzetini kimden öğrendin? 
Fatine, gayet sakin bir sesle hali. 

feye: 

8 - 1ki Efendinin Uşafı 
9 - Bir Ana 

10 - Krıu Ödip ;a 
ll - Yalı U~;ığı 

TELİF ESERLER : 
l - Köroğlu 
2 - imralının insanları 
3 - Sabır Taşı 
4 - Hürriyet Apnrtımanı 
5 - Serseri 
'3 - Pllın 

- Emirlllmilminin müsaade eder
lerse nnlalayım, dedi. HarunilITe:ıit 
şaşırmışf.l. Az kalsın, vezirine hak 
verecek, senç kıı.ı en ağır cezaya 
çarptıracaktı. Bunlardan başka tercüme etti. 

- Söyle Fatine, dedi. Seni dinli- rilmektc olan daha birkaç eser 
yorum. Babanın sualine cevap ver. vardır. Şehir tiyatrosu, oynanmış 
Blı genç kızın bilmemesi llı:ı:ım gelen piyeslerden "Müfettiş,, , "Bir a. 
bu gibi ,;eylerin lezzetini nasıl öt· dam yaratmak,, ve "Ayak takı-
rendin? lf.. mı arasında,, eserlerini bu sene 

lf.. tekrar sahneye koyacaktır. F atine, şöyle anlattı: Aynca her cumartesi günü öğ. 
- Efendimiz. İşretin en lez- leden sonra saat 16,30 da ''ede. 

z:etli bir şey olduğunu bizzat halife bi matineler,, tertibi düşünülmek 
hazretlerinden, yani sizden öğrendim. tedir. Bu matinelerde, Türk ede
S rayda bulunduğumuz akşamlar, iş- biyatında bugüne kadar yazılmış 
rE't inkımları hazırlanır, en mOkem· . . . 
mel okuyucular, en yüksek şairler, eserlerde-?- s~çılmış muhtelı: par. 
en gUzel cariyelerle geç vakte kadar 
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çalar Şehır tıyatrosu sanatka~ları 
,arap içilir, meclis dağılır. Ertesi giln tarafından okunacak, muharrırle. 
halife hazrcUeri uykudan uyandığı ri hakkında kısaca izahat verile
zamnn, şarabın humarı ile keyfi knı;-. cektir, 
mıe bir haldedir. Bundan o kadar 
rahatsız olurlar ki, badema ağızlarınn 
bir damla ~arap koymamıya ahteder
ler ve derhal frnde buyururlar, biııun 
o nııdide kadehler, takımlar pnrçn
lamr. Dlcleye ntılır. Fakat bu icraat 
nncak birkaç saat içindir. Akı;ama 
doğru tekrar emredilir, yeniden işret 
levazımı dilzi.ılilr .ve her gün bu hal 
böyle tekerrür eder. Bu mahrumiye
te dnynnnmıımalnrı itibarile, işretin 
en lezzetli ,;ey olduğunu carlyenize 
b!uat efendimiz öğretUlcr. .... 
Ş chvc1e gelince; onun lezzetini 

validemden öğrendim. Ne za
man dünyaya bir kardeşim gelse, 
çektiği ıstırap yiizünden bir daha ev
lat getinnemeyi binlerce yeminle tek 
rar eylediği halde, kardeşlerimin nde
ıfüıJn on dörde baliğ olması bana, 
şehvetin mahrumiyetine katlanılamı. 
yac:nk derecede leuelli bir ııey oldu· 
ğuna lıilkmettirdi. ... ... 
D evletin lezzetine gelince; zavallı 

babacığımdan güzel misal olur 
mu? Kendisinden evvel gelen vezir
lerden hiçbirisine tabü ölilmle rnhat 
dö3eğinde can vermek nasip olmadı. 
ğı halde. kendisine bu mansap tevec
cüh eder etmeı., evvelkilerin uğradı· 
ğı Akıbeti dUııünmlyerek, hemen kn· 
bul etti. Gilrılerce ııcnlikler yapıldı. 
Dilrıyada bayatını feda edecek kadar 
kuvveW olan bir ~eyden daha ]ez. 

z~tli ne olabilirdi. Brnu da babam
dan öğrendim. 

* * H aruntırrc§lt, Failnenln cevabın-
dan çok memnun oldu . 

- Yazık! dedi. Eğer erkek olsay
dın, seni b;ıbana halef yopardım. 
Kız, derhal yer öperek cevap verdi: 
- Ben de Ckıbetimi bile bile mem· 

nuniyellc knbul ederdim efendim! 

Askerlik İşleri 

Şubeye Davet 
Bcıilr.taı Aıkerlllı ıubulndcııı l - o. 

kur :vnarlıfına dair dlplomuı bulunanlarla 
lise, orta ve llkmektep mezunlarından 20·40 
:vaoındakl bayanlara mahsua uker! hutana· 
!erde ikinci defa acılacak olan "Yardımcı ve 
Hutabakıcı,, hemaireler kurıuna iıtirak et· 
ınek l1tc7enlerln kayıtı.tı yapılmak (;zere ou· 
bcmize berıGn ve aatte oifahen mllracaat et· 
mclcri. 

:z - Bu kurslara lıtirak edecek bayanlara 
kura sonunda Vckllctce diploma -erilcccfi 
clbi blrcok rUchaniyet ve lmtl:ru hakl.rı da 
kuaıunıı olacakları ilin olunur, 

S: OfTctmcn okullarına bu sene han(i t.-d· 
rb senesi mezunları arasından talebe kıbul 
edilir? 

C: Hem bu aenc, hem de ccçen ıcneler 
pek iyi ve İyi derecede mezun olanlar kabul 
edilirler. 

• 
S: Aptcshanelerc neye ~ nvmar• 11cr0 

lcr? 
C: Bu rransızcadan ranlıı •lınmıa bir ta• 

blrdır. Fransızlar apteahanelcrin Qrerlne (00) 
iki sıfır korlar. Yani apteahanclerl '2umaruu 
bırakırlar. Il'ftnaucada ean kcllaıealnln yazı. 
lıt itibarile a7n fakat te!Ufııa itibarile bir 
olmak Qzerc lkl mana11 vardır. Jllrl ..ıı.. ra. 
kamını ifade eder, dlj!erl de bizdeki (ı?z) eda· 
tının ifade ettlfi ınanadır. Bu da fransırcada 
nu~arasız dernek oldu~ İGin aptuhanclcre 
(11n nııınara) derler. Yani (numaruı• :ver) 
l!emektlr. Bizde bu tabir yanlıı olarak ve 
aan kellmcalnlu difcr man•sr olan ,,Cz kc
limeai murad cdildlfl ıaııılarak un 11uma• 
ra = 7ılı: numara diye alınmııtır. 

İşin aslı şudur: Alayı takip et
mekte olan düşman ke!tirme bir 
yoldan onların önüne çıkmağa 
teşebbüs etmiştir. Sultan ise has
sasiyeti sayesinde kendi alayını 
geride bırakarak önlerinde olaca. 
ğını tahmin ctt'ği hayali düşmn. 
na hücum etmektedir. 

1. W' )rj d. &Jlit W meğe hnkkı vardır. B na he 
'ffl "11 :P ij ar.;llefl.;.ı :}'erde (ticari tebessüm) derler 

ı 2 3 4 5 6 1 8 9 Tramvay denilen bu tazyik mak 

Robcrt ve arkadaştan Alman
Jann eline esir düştüğü vakit de 
Sultan gene onlardan ayrılma. 
mıştır. Şimdi de bin türlü mas. 
karalıkla sahiplerini eğlendir. 
mektedir. 

lf.. ... 
Dik'in Hikayesi 

D ik'in sahibi ise Jak Dali
kan isminde bir şimendi. 

Cer amelesidir. Bu zeki Hayvan 
da bir muhafız alayında vazife 
alan efendisini takip etmişt·r. 
Bütün kışı Belçika hududundaki 
dağlarda nöbet bekliyerek geçir. 
miştir. 

On mayısta Fransız orduları 
Belçika sokaklarında parlak üni. 
formalarile resmigeçit yaparlar
ken, onlarla beraber Dik de pen. 
cerelerden atılan çiçeklerin altın. 

Soldan ulaı 1 - Okuyucu • acrbcst bı· 
rakmak. :Z - Atın ;ycdıfl - ı:uetcni.ı • bir 
nota. 4 - Bir renk • bir alQ't • bir nota. 
5 - Bir ı>cveambcr • eda, crİyrt. 6 - Llh· 
n · veche, cephe • bir nota. 1 • Ekmek .vapı· 
lır • Çok ince kumıı • blr nota. Si - De· 
nizdc bulunur • aiıürler. 

Yukarıdan apftya ı ı - Su aleti • lnadcı. 
Z - Bir hayvan • 6c • al%. 4 - Kllpek • 
bayan defi! • bir edat. S - Bir halife adı • 
merhum. 6 - Llhıa • Avnıpada bir nehir • 
bir nota. 1 ·- Bir renk • tııtUne 6tebcri l:o· 
nan dolap katı • bir nota. Si - Kart ve ee;• 
kin dcl!IL Si - UzOntlL 

DilnkD bilmece: 6oldan aaffa: ı - Dal • 
1&1. 2 - O • oralı: • o. ll - Ak. 4 - Saim • 
dama. S - Olta • eda. 6 - La • tlll. 7 -
Ki • en. 8 - Saf • ut. 9 - At • kart. 

. LOKMAN HEKIMtN ' ötlUT .Li°Rf:~-~"· . . . . . ,. . 

Jenetik Bahsinin Temeli 
B a Je etik sözünü Dimdiye b-ı çekirdefe bağlıdır:~ tek hücreyı -lli. 

b't boratuvarlarda- ıkıye ayırırlar. Çe. 
dar . da~ış olsanız 1 .e kirdek iki parçanın yalnız birinde ka-

Rum hemşerılerı~i.z: !-ras~da E.vy~nı. lır. Çelclrdeksiz kalan parçanın dölü 
ya yahut frenklerın oıvesıyle ÖJ~n~ ~- olmaz, söner, kaybolur. Çekirdekli 
dında kızlar tarurruljsmızdır. İkısını'! parça döl 7etİ1itirlr.. Bu tecrübe bir 
de aslı esiri. Yunancada ~enesos Y~n~ kaç çekirdekli hücreler üzerinde de 
doğmak kelımesinden ıelır. Ev tibırı yapılır, netice gene ayni çıkar: Çekir. 
de iyi, dilzrün demektir. O halde Ev. de'ldi parçalar döl verirler, çekirdek. 
yeniya'nm vücudü düzıün, güzel en. ıiz kalanlar sönerler, giderler,.. De. 
damlı kız demek oldufunu anlamak mek ki döliln temeli, anadan ve ba. 
ıüç olmaz. Ama bu güzel adın sahibl badan gelen tohum hücrelerinin çckir. 
kambur olurı;a o da bahtına... tımin dek kısmındadır. 
minası sahibinin haline her vakit uy. 
maı:. Hayat ilminde bir de Öjenik bah
si vardır, o da iyi, düzgün döl 7eti,tir. 
mek demektir. Frenkler Yunanca ev 
tibirini ö diye kullanır, ve 
y !eri ge diye yazıp j diye okurlar. 
Biz de ilim libirlerimizde Fransızla. 
rın tecvidine ah,tığımız için o bahse 
öjenik deriz. 

Yalnız jenetr"lı: te döl yetiştirmek 
m5.nasma gelir. Buna iıterı>eniz vcra. 
set kanunları bahsi de diyebilirsiniz. 
Manası anla5ıldıktan sonra hangisi 
hoıunuza giderse ... 

Bu bahis hayat ilminin bir ııubesi ol. 
duğundan onu temelini de hayatın, 
şimdiye kadar bildiğimiz, ilk şekli o. 
lan hücrede aramak tabiidir. Hjicre
nJn ne olduğunu, §Üphcsiıı, bildiğiniz 
için onu tekrar anlatacak deieilim. 
Hücrenin bir protoplasma kısmı ile 
bir de çekirdeği (nüvesi) olduianu 
ela elbette latırlarsmız. 

Hücrenin protoplasma kısmı ferdin 
layatı ic;in lhımdrr. O olmayınca fert 
yaııyamaz. Fakat hücrenin çoğalma. 
sı, ferdin döl vermesi için çekirdek 
lazımdır. Mesela bir tek hücreden iba. 
ret ve amib denilen canlı cismin döl 
yetiştirmesi o tek hücrenin içindeki 

Bir hücreye mikroskopta bakıld:ğı 
vakit çekirdeğinden bir çok kuçiık kü
,ük parçalar görünür. Bunlııra -bo 
yandıkları için- kromosom derler. Bu 
parçalann sayısı canlı cisimlerin ht;r 
cinsi için muayyendir: lnsanm ana. 
sından ve babasından gelen tohum 
hücrelerinin her birinde 24 tane, son • 
radan vücudünün her bir hucre&.nde 
de 48 tane kromosom vardır Ba~ka 
baı;ka canlı cisimlerin hücrelerinde de 
gene ba~ka baııka aayıda,.. Bir insanın 
bir çok trilyon hücreden t~ekkül •t
tiğine göre vücudunde ne kadar kro
mosom bulunduı':nu düşünebilirsiniz. 

Bu kromosomlardıın her biri de 
binlerce parçalardan miırekltcptir. 
Bunlara da Jen dcrlc:r. Anadan, ba. 
badan, atalardan gelen maddj ve ma. 
nevi her türlü karakterleri evllda nak
leden, çocuj!un kız veya oğlan doğma 
sma sebep olan da bunlardır. Veraset 
hAdisesl bunlarda devam eder evlada 
geçen hastalıkları onlar getirir. Hir 
insanın vücudündcki jenlerin sayısını 
bilmek güc; olmakla beraber yer yü. 
zünde yaıııyan insanlann hepsindck 
jenler bir araya getirilirse, baş ağrısını 
geçirmek için arada sırada yuttuğunuz 
komprimelerln ancak bir tanesini d:>t. 
daracaklannı tahmin ederler. 

nelerine halk ister istemez ta.. 
hnmnıül ediyor, fakat lıir olmaz. 
sa bu tahammülü takdir edilsin, 
bu fedakarlığına karşı biraz neza.. 
ketle miikafnt edilsin. 

Vapurlardan başka nakil vası. 
ta!arından hicbirlne sinirlenme. 
den binmek kabil değildir. Bunu 
hayır sahipleri anlasnlar sebil 
Y<'rine su dnğıttıracaklarına trnın 
vaya, otobüse binenlere hcrgiin 
desti desti (kordialJ dağıttırırlar 
ve şiiphcsiz dnha bli~ ük hayır iş. 
lemiş olurlardı. 

Ters suratlı adamın biri lıal. 
cılığa kalkmış. Hergün ı;ırtın. 
da bal küpü sokaklarda dolaşır, 
dolaşır, bir dirhem bal satamadan 
al·şam yorgun argın evine dö. 
nemıi • Bir gün karısına dert 
yanmış: 

- Yahu! demiş biitün gün bal 
satıyorum diye bar bar bağırıyo. 
rum kimse almıyor. Şaştım! 

Halden anlayan kadıncağız: 
Kocacığım, demiş senin ağzın 

bal satıyor amma suratın sirke 
satıyor! Yüzünü görenlerde bal 
yiyecek heves bırakmıvorsun 
ki.... TAKVİl\ICİ 

Yurttaş : -----0 

On binlerce uçucu insan yetis· 
ilrmck ihtiyacı önündeyiz. Bu ih. 
tlyacı karşılamıya çalışan Hava 
Kurumuna yardım mecburiyeti
miz iste bundan doğuyor. Hava 
Kurumuna ilza yazılan her va
tondaş bu gayeye hizmet ebnlş 
olmakla ovüneöilir. 

Dünyaya Şaheserler yaratan bil. 
yftk S:ın'at evlerinin e iz Filmlerile 
Bu sent! de Yeni mevsimi İlk Açmnk 
~:.>rt>!inl kazanıyor ... 

Bu müstesn fılmlerden bir kaçı : 
DÜŞES PETROVNA ... 

CHARLES BOYER • CLAUDETTE 
COLB!::RT 

EMİL ZOLA ... 
PAUL l\lUNI ·GALE SONDERGARD 

MEMNU AŞK ... 
DOROTHY LAMOUR ·AKIM 

TAMIROFE 
GÖNÜLLÜ KAHRAMAN .. 
GARV COOPER - RAY MILLAND 
AŞK SERENADI. .. 

GRACE MOORE • MELVVN 
DOUGLAS 

BAKİR ADAl\f .•• 
ERROL FLAYNN JOAN BLONDELL 

KRAL AŞKI... 
FERNAND GRAVEV. J, BLONDELL 

ÖLMEYEN AŞK ... 
BETTE DAVIS • H. FONDA 

Hakikati Arayan Adam ... 
RAIMU • JAQUELINE DELUBAC 
HOLİVUT OTEL ... 

DICK POWELL • PRISCILLA LANE 



e 
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İFTİHARLA GÖSTEREBILECEGINIZ 

ÇEKİNİZ 

Heyber1ada 
Lisesi 

Deniz Harp Okulu ve 
Komutanhğından: 

1 - Ba 111 Deniz Lisesi birinci sınıfa cirmeie istekli o1nır1ann müsa. 
baka mıavlarma 5 Eylül 940 Perşembe ıünil sabah saat dok1Uda baılana-
caktrr. I 

2 - Sınavlar Fen bilgisi "fizik kimya,, matemat1k ·~ türkçeden yapı. 
1-caktrr. 1 

3 - Smava cirecek okarlarm köprüden sabah .saat 7,25 de .hareket eden 

İHTİRA İLANI 
"Demir inşaatında ısla. 

hat,, hakkında alınmış olan 
25-1-937 günlü ve 2225 sa. 
yılı ihtira beratı bu defa 
mevkii fiile konmak üzere 
ahere devrüf erağ veya icar 
edileceğinden talip olanlann 
Galatacla İktısat hanında, 
Robert Ferriye müracaatları 

) 

Tapurla yanlannda ıiyah mürekkepli kalem ve tenım malzemesı olduiu hal. 
de okula celmeleri. Sın.av başladtlı:tan sonra müracaat eden okurların sına
va IOkulmayacatr alakadarlara ilan olunur. (7620) i!!~~!!!~il~an~o~lu~n~u~r ........ 

400 - 500 beygir takaUnde 
müstamel bir 

Buhar Lokomobili 

TAN 

Beyoğlu · Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 

Muhamme" kıymeU 
Lira K.. 

SATILIK OTEL 
Muvakkat teminat 

Lira K. 
Satıh ISlçDıD 

metre murabbaı 

32625 00 2447 00 272,50 
ı - Beyoğlunda Aıımalı Mescit mahalleslltrn Istiklll caddesi ile eski Ve-

, 28 - 8 - 940 

3 Cilt 
Yazan: Paris 'Oniversitesi Fransız İhtilali Profesöril 

A. l\lathiez 

Tercüme eden: ŞÜKRÜ KAYA 
nedik yeni Yeniçeri Ağası sokağında eski 2-4 yeni 2--4-6-8-10-1~ .ve Fransa tarihinde ve hatta diinya tarih~nde. ehemmiyet!i 
324 numaralı altında dört dıikkanı bulunan Biritanya Oteli 23/ 8/ 940 tarıhın. bir er tutan Fransız İhtilali her münevverın ıhmal edemı-
den itibaren yirmi gün müddetle kapalı zarf uııulile müzayedeye konul- yeceği bir mevzu teşkil ~der. M~.thiez'in • t~rihi ise bu mevzu 
mu~tur. k" . d hT üzerine yazılmış eserlerın en mukemmclıdır. i 

2 _ Bina köşebaşında olup beş katlıdır. Beden duvarları aıır • 1
' Birinci cilt: Krallının devrilme~ini (1787 - 1792) kind 

aksamı ah .... ptır. Zemin katta dört clükkli.nı antre, mutfak, ve oda ve hel~~ı ' ~ " ·· d l · • · ·· .. ı'lt ı'se Tereur 
.,.. d ı cilt: Jirond ve Montagne muca e esını, u~uncu c mevcut olup altı bodrumdur. Asma kat iki odadır. Birinci kat iki salon, o a 

bir beladır. İkinci ve üçüncü icatlar dokuz oda bir helli.dır. Dördüncü kat iki denini ihtiva eder. 
oda ve çamaşırlıktrr. Elektrik ve terkoıı tesisatı mevcuttur. .. 1 Her üç cildin fi atı 3 7 5, ciltlileri 450 kuruştur. 

3 - İhalesi 12/9/940 Perşembe günü saat 16 da Beyoflu Vakıflar Mu. ' K A N A A T K 1 TA B EV 1 
dürlüğü ihale komisyonunda yapılacaktır. . . . '1111.,. ...... 

4 - İsteklilerin muhammen 'kıymeti üzerinden % 7,5 temınat akçelerını ______ ,:.:_:..:_:..:, ________ :------------
ve banka mektuplarını 2490 savtlı kanunun tarifatı d-ıiresin~e huırl~.~~ıa.: Es" kı·şehı·r Be!edı·yes inden 
rı tı-klif mektuplarile birlikte ihale saatinden bir saat evvelıne k<'dar uçuncu • 
maddede yazılı komiııyona vermeleri lizımdır. Posta ile gönderilecek mck- Fen Memuru ve Ressam Aranıyor 
tuplarm nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmis olması ve dı~. zar. 
fınrn miihür mumu ile iyice kapatılması lazımdır. Postada olacak gecıkme Eskişehir belediyesinde 170 lir~ üc~etli b~r fen. me~_urluiu ile 
kabul edilmez. ücretli b;r desinatörlük açıktır. Talıplerın vesı kalarıle muracaatlarr. 

ıoo lira 
" 7731., 

S - Bina her .zaman ıtörüleceii gihi daha zivade tafııilS.t ve maHlm11t ııl 

mak isteyenlerin de Beyoğlu Vıokıflar Müdürlüiil Vakıf Akar ve Mahliiller 
kalemine müracaatları. (7675) • 1 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: ! 
Cinai Miktarı Mutıa mmen Çoiiu tutarı Muvakkat teminatı 

Çoiiu Azı fly atı 

Kilo Kilo Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

Sade Uda yağı 3000 2000 1 25 3750 281 25 
ı - Mektebimlzin Mayııı 941 nihayetine kadar iaşe ihtiyacından bulunan 

yukarda cins ve miktarı, fiyatı ve muvakkat teminatı yazılı aade urfa yafl , 
yeni şartlar dairesinde açık eksiltmeye konulmştur. 

2 - Eksiltme 9 Eylül 940 Pazartesi ılinü sal\t on dörtte yük~ek deniıo: 
ticareti me'ktcbi müdürlüğiinde toplanacak satın alma komisyonunca yapıla. 
aktır. Evsaf ve prtnameyi ıörmck üzere mektep muhasebesine müracaat · 
olunmalıdır. 

3 - Eksiltmeye iııtirak edeceklerin 2490 !avılı kanunun 2 ve 3 iinci' 
maddelerindeki ,artları 'haiz ve Ticaret Oda!lınm 1940 yılı belıı:esini hamil ol. 
malan ve yukarda miktarı yazılı muvakkat teminatlannı İstanbul Yükııek 
Mektepler muhasebeciliğine yatırdıklannı gö"terir makhuzlarmı veya bank11 
mektuplarını komisyona ibraz etmeleri li:ı:nndır. "7671,. 

,~------------··--~ 29 Ağustos Perşembe günü akşamı Yenikapıda 

Çakır Mehme' Gazinosunda 

Büyük Sünnet Düğünü 
Sabaha kadar: Hokkabaz, Saz, Varyete, Okuyucular, ba ceceye mah. 

sus Beyoğlu muhitinin tanmmış büyük aan'atkirları iıtiralı: edecekler
dir. Tafsilat el ilanlarındadır. 

" Duhuliye serbesttir. Telefon: 23757 
, 

Umumi Mağazalar T. A. Ş. Umum Müdürlüğünden: 
Şirketimiz tarafından Manisada Borsa itfaalinde natamam depo binaamrn 

ikmali inşaatı olbaptaki plllnları, ısartname ve mukavelerulmesi mucibince ıö.. 
türü olarak kapalı zarf usulile mıinakasaya çıkarılmıştır. Yapılacak inşaatın 
muhammen bedeli 41.000.- liradır. 

Gayrimenkul Satışı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Terdkeııine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verilen ölü Fran. 
suva Riçoli uhtesinde bulunan Pangaltı Büyükdere cadd~sinde eski 46 Y~
ni 84/ 86 numaralı hanenin tamamı açık arttırma suretıle 1/ 10/ 940 tan; 
hine müsadif Sah günü saat 10 da satılacaktır. Arttırma bedelı % 75 ıı 
bulmadıiı takdirde ikinci arttırması 16/10/ 940 tarihine müsadif Çarpm
ba ıünU saat 10 da icra edilecektir. Delliliye resmi, ihale pulu, tlvia be
deli ve kadastro harcı müşteris"ne sat~ gilnilne kadar vergiler terekeye 
aittir Tamamının kıymeti 10100 on bin yüz liradır. 

Tafsilat: Bodrum katı uç odunluk ve bir çamaşırlık ve bir sarnıçtan 
ibarettir. - b 

1 
b- ··L 

Zemin kah: Caddede altında dükkinı bulunan onde cum a ı uyua 
bir oda ile arkada bir mutfak ve yanında bir oda bir heli ve yüklük var. 
dır. Merdiven başmda camekinla ayrılmı,tır. Bu kat hizasında arkada 
dersane sokağına çıkar bir kapı ve bahçesi vardır. 

Birinci kat: önde bir oda arkada yanyana iki oda aralarında bir ıofı 
bir heli ve bir dolap yeri mevcut olup burası mutfak olarak kullanılmak
tadır Merdivenden camekanla ayrılmıştır. 

·İkinci son kat: Önde iki oda arkada bir oda, ııofa, sofada heli ve 
mutfak vardır. Umum mesahai sath:yesi 84 buçuk. m.etre murabbaı~ •• 

İpotekli alacaklılarla diğer alakadarların. ve ~rtıfak hakkı aa~ıplerı
nin cayrimenkuller üzerindeki haklarını hususıle faız ve masraf~ ~ır ola~ 
iddialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde mahkemeye bıldırmelerı 

icap eder, aksi takdirde hakları tapu sicillile sabit olmadıkça u.tıı bed-:· 
linin paylaşmumdan hariç kalacaklardır. Bundan başka .~e~Qr ıayr!· 
menkul kendisine ihale ed len alıcı tarafından satış bedelının ıhale tarı
hinden itihren beş gün içinde mahkeme veznesine yatırması .aksi .takdi~· 
de lcra İflis Kanununun 131, 132 ve 133 üncü maddeleri hükiımlerı tatbık 
edilecektir. .-- •. 

lstclclilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu Döruuncu 
Sulh Hukuk Mahkemesine 932/82 D. N. ile gelmeleri. Görmek iatiyenle. 
"İn iç;ndekilere miiracaat etmeleri ilin olunur. (2683) -
Kadıköy Kaymakamllğı ve Belediye 

Şubesi Müdürlüğünden: 

Devlet Denizyolları işletme 
idaresi ilanları 

Bu işe ait plan ve şartnameler, Ankarada Ulus meydanında Koçak Ha
.nında umumi maiazalar Xürk Anonim Şimti Muhasebe MiidUrUiii file ıla. 

ve 350 K. V. A. 6500 voltluk bir tanbulda Dördüncü Vakıf Han birinci katta İııtanbul ıubemizde ve İzm!rde 
- ikinci Kordonda İzmir ıubem;zde her gün öfleden sonra cöriilebilir. 

Kadıköy otomatik Telefon santralmm tevıi'i için Vilayet İdare H~yetil 
tarafmdan umumi menfaatler namma iıtimllkine karar verilip takdiri kı1-: 
met komisyonunca Kadıköy Osman afa mahallesi Kuşdili caddesinde etki 
118 mükerrer yeni 27-27 /l No.lu dükkinan 1328 li~a yine mezlrih:. cadd::~ 
eski 118 mükerrer yeni 21 No. lu dllkklna tla 1410 lıra kıymet takdır a!l t 
ii teblicat makamma kaim Ôlmak' üzere ilin olunur. (7825) 

Zafer Bayramı Münasebetile 
JO Afustoı Cv.mJ ve 31 .AiUstos Cumartesi cunleri i\oal&r - Alll

doha - Yalova hattmda Pazar tarifesi tatbik olunacaktır, 
1 

alternator aranıyor. İhale l 7 /9/ 940 tarihine milsadif Sah gilnü saat on altıda ıirket idare 
• Gala.tada Hüda~i et' h1ln'61 meclisiıhu~~runda ~pılacaktır. _ . ..: . 

g . Taliplerın, teklıf mektuplarını, kanunı temınat mektuplarile bırlıkte en 

ı İmar Yurduna evsaf ve fıatının nihayet ihaleden bir saat evveline kadar Ankarada Şirket Muhasebe Mıidüri-
30 Afustos Cuma ve 31 Aiuıtos Cumarteai giınleri Köprüden saat 

24.15 de tekmil Adalara bir vapur lcaldırılacaktır. (7929) 
mektupla blldirilmesi. yetine tevdi eylemiş olmaları ve asgari 40 bin liraya kadar bu ıibi inşaat 

'- n• -··------~!') 
L yapmış olduklarını n!tık ehliyet vesikalarını tclklif mektuplarma ilave 5tme. r ' l leri lizundır. 

Kiralık Apartman 1 Şirketin ihaleyi icra edip etmemekte ve dilediii talibi tercih etmekte 
serbest olduğu ilan olunur. "5089,, (7930) 

Bebekte Arslanlı sokak, Robert -- -----------

li
oleje beş dakika mesafede 

Antalya Vilayetinden : 
Büyük Bir Un Fabrikası Kiraya Veriliyor. 

Devret Derrıiryoll•e Limanfan işletme idaresi ılanıa·n 1 - Antalya iskelesinde kiin ve cünde 30 ton bufday öiüten vilayet un 
fabrikasının üç 1ılhk icarı yıllıfı 16001 liradan 31.8.940 Cumartesi cünü 
Mat 12 ye kadar kapalı zarf uıulile arttırmaya konmuttur. 

2 - Teklif mektuplarmm yüzde yedi buçuk teminat olan 3600 lira 22,5 
bruılulı: banka makbuzu veya mektubu veya diier kanuni teminat ile bir
lıkte ve 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki tarifat dairesinde o günil 
Mat 11 re kadar vilbet makamına verilmiş veya gönderilmiş olması la. 
zıı:ndır. 

Kalörlferi, Soğuk ve sıcak nk~r 
uyu, Banyosu, Bahçesi ve gü
el manzarası vardır. 36 _ 38 Muhammen bedeli (1424) lira olan muhteıif eb'atta noo adet J.Joıı:omo. 

tif ve pülzometre su tesviye !iişeleri liatik ballan ile 15000 adet knor ve 
No. ya Telefon edilmesi. vestinghavz Eren başlıkları iı;;in lastik rondela (S.9.1940) Perşembe &ünü sa. 

3 - ihale Antalya vilbeti idarei hususiye binasında toplanacak olan 
'riliyet daimi enQlmenindc yapılacaktır. 

4 - Talipler Antalyada vllbet encümen kaleminde, Istanbul, Izmir, 
Ankara, Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Adana viliyetlerinde mahalli va-
liliklerde bu husustaki şartnameyi görebilirler. (7406) 

r Leyli ve Nehari 

G 
ALMAN OKULLARI 

Kız ve erkek kısnnlan ayrıdır. İlk, Orta, Lise ve Ticaret sınıfları 

ile Almanca bilmiyen talebe için ihzari sınıfları vardır. Kayıt için her

giln ıabahtan öğleye kadar müracaat edilir, Okul 16 Eylulde tedrisata 
başlıyacaktır. 
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Üçüncü Mühendislik Kurslarına İştirak Edecek 
Fen Memurlarına: 

Teknik Okulu l\f üdürlüğünden : 
Mıihendiılilc karıları dühul imtihanlarında muvaffak olmuı Fen memur. 

lanndan 1333 nea'etlilerc (Dahil) kadar olanlar 2 EylQl 940 tarihinde başlı. 
,.cak olan üçlincU Mi.ihendislik kursuna kabul edileceklerinden alakalılarm 
29.8.940 Pe~embe giinil aaat 17 ye kadar okula müracaatla kayıt olunmalan 
)uzumu illn olunur. (7871) 

Uıkildar icra memıırlufundan: 

Kadıköy Oıman.ıfa mahallul ICufCfili ıol:ak 
eski 111, :reni ı. 3, 5 rııımarada mukim iken 
balen i.kametclbı me,hul Ali Haydar Cafa· 
l&J'a: 

tlıımarı Glihelclen ik!Drı, aldrftnız raraya 
makabil iPOtek Y•Ptıfınıa Kadık&70nde Oı· 
maııafa mahallcılnde Ku1dili aokafında uki 
1 ıa, yeni 1, 3, 5 rııımarab ırayrimeaJı:ulOnOz 
hakkında rehinin paraya uvrllmeal yolile ta· 
kip talebi !berine tcbllf edilen lldeıne emri· 
nirı kanıınl ınDddetinln hitamından aonra lpo-

'ı tekli ıanimenkulilnDıe nıahallea yazı,yed edi· 
lerdc yedi lıin lira kı:yınet takdir edilnıiıtlr. 

Namınıza çıkarılan 103 dnetiyul ika· 
metılhınırın meçhııliyctl hueblle billteblif 
iade edilmlı •• icra hlklmliflnce illnen ttb· 
lltat ifasına karar vcrilmlt oldııfundan lıbu 

1 

(llnın tarihi ııe,rlnden itibaren bir ay nrfında 
kıymet takdiri nbıt vankuını tetkik ve bir 
diyccefinia varaa ılSylemck Dıere icra daire• 

I ıine ırclmenlr, ılcai takdirde icraya devam 
edilecefi teblif mılcamına kaim olmak llzere 1 
ille olunur. • • 

Sarayın 

Meşhur Balçık Panayırı 
Bu sene de A.itustosun 31 inci günü 

ac;oılacak ve bir hafta devam edecek
tir. Panayıra 'Jıelecek esnaf ve tücca
ranın esbabı lstirahaUerl temin edile 
celctlr. (7185 

Sahibi ve Neşriyat MüdUı1l HalJI 
I.ütL DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L Ş .• Basıldıiı yer: 

TAN MATBAA61 

Eski Feyziati ...... mlll ... IDlllll!:Jlll .... , 

Yatılı BOGAZiÇi L i S E LE R i Yatısız 
KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE 

Ana, ilk, orta ve lise sınıfları için eıki talebenin kayttlarm.ı tecdide ve yeniden talebe kaydma ba:tlanmıştır. 
Kayıt için tatil cünlcrinden maada her rfin saat 10 dan 18 e kadar mektebe müracaat edilebilir. İstiyenlcre 

rifname eönderilir. Telefon: 36 - 210 
ta. 

--------- \rnavutköy - Çütesaraylaı ______ ıım ___ , 

Bu Akıam Harbiyede 

B E L V Ü B ,A H Ç E S I N D E 

Aksaraylı 
Bay 

Memleketimizin ıevimli okuyucusu 

Y A S A R ı ·35 nci senesi 
in kutlanacaktır. • 

Nutad Prog~ama i1lveten, Y ASARI ıeven bütün arkadaşlarmm iııtirakile 35 
Kişilik Kiline Sazı. Aynca Zencin Program. Büyük Sürprizler. 

-

at (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar bina11 dahilindeki komiıyon tara
fından açık eksiltme usulile aatm alınacaktır. 

Bu işe g'rmek isteyenlerin (106) lira (80) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar lı:omis. 
yona müracaatları lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (7525) 

KAY S ER i m•.-1z:rwE1iilll-.-

T ALA S AMERiKAN KOLEJi 
4 senelik - Erkek - Orta Okulu 

iNGlllZCE 
Ucretler: Leyli 195,00 Yatı Yurdu 100,00 Lira 
Tedrisat: Eylil.J 25 de başlar. 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
1 - Hava Birlikleri için kapalı zarfla alınacak 243.000 kilo ekmek mü. 

nakasası 4/9/940 günü saat ıs lie bırakılmıştır. 
2 - İsteklilerin bundan evvelki ilinlarda yazılı şeraite ıöre teklif 

mektuplarile ihaleden bir saat evvel mczkilr günde Yetilköy Hava Mıntak, 
Depo Amirliğindeki Hava Satınalma Komisyonuna müracaatları. (7889) 

SUADİYE PLAJI 
Gazinosunda Bu Akşam 

MÜNiR NUREDDI 
--- ve arkadaşlnrını dinleyeceksiniz. 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul Müdürlüğünden: 
Ohlumuza ücretle 2 Türkçe, 1 İngilizce, 1 Fizik - Kimya tabii ilim. 

ler, 1 Tarih - Coğrafya - Yurt Bilcisi öiretmcn.ine lüzum vardır. $artlar: 
1 - Üniversite mezunu olmak veya Üniveniteden öfretmenlilt vesi

kaıu alm~ bulunmalı:. 
2 - Askerlikle iliıiii bulunmamak. 
3 - Ucrct miktan Barem Kanununa core M , M, Velı:ifetınce tayin edi. 

lecektir. Hemen derslere ba,lanacağından taliplerin acele Kaaımpapda De. 
niz Gedikli Okuluna müracaatları .'7667,. 

I - Nümunesi mucibince 1000 kilo mühür kurıunu pazarlıkla tatm ah. 
nacaktır. 

II - Pazarlık 2.IX.940 Pazartesi &ünii ıaat 16 da Kabata,ta Levuım 
ve Mübayaat ıubesindeki altın komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Nümune sözü geçen şubede görülebilir, 
IV - İsteklilerin Pazarlık için tayin olunan cün ve saatte teklif edecek. 

teri fiyat üzerinden % 7,S güvenme paralarile birlikte mezkur komisyona 
müracaatları. (7754) 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Camialt1 mevkiindeki Yeni atelye ihtiyacı ic;in 8 - 10 beyglrlik elektro 

motörle tahrik edilir bir adet Manevra ırgadı satın alınacaktır. Ellerinde bu 
evsafta malı olanlarm tekliflerini nihayet 2/9/940 tarihine kadar idare leva. 
!!!!'~~esine bildirmelerl:__ "7783,, 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Baş_ka_n_l-ığı_n_d_aıı_:~ 
Tutarı ilk teminat Elqlltme .. ati Cinai Miktarı 

Lira K. Lira K. 

Elektrik kaynak 
Makinası 1 1200.- 90- 13,30 
Kereste 6 kalem 1141.20 85.59 13,45 
Yemekhane Levazımı 10 " 870.- 65.25 14 
Karyola 110 adet ~900.- 292.50 14,15 
Bntatniye 200 ,, 2200.- 165.- 14,30 
Yatak Levaumı 5 kalem 4400.90 336.75 14,41 , 

Yıldızda bulunan Okulumuz ihtiyacı olan yukarda cins ve miktarı y&•" 
malzeme altı ayrı şartnamede ihaleleri yapılmak üzere 13.9 .940 tarihine ra1t• 
tayan Cuma cünü hizalarında yazılı saatlerde açık eksiltmeye konulmuılat•> 
dır. İsteklilerin şartnameleri ıörmek ve ilk teminat yatırm?k üzere eksiltnı.,.e 
den bir cün evveline kadar Okulumuz Müdürlü$üne ve eksıltme ıünll de G 
ınilşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi Muhasebesinde toplanacak olan kO-~ 
misyonumuza gelmeleri. (7927) 

Kabataş Lisesi Müdürlüğünden : ' 
Gündüzlü Talebenin kayıtlarını 27 Eyliile kadar yenilemeai Jlnmdıt·~ 

Paralı yatılı talebeden 5 Eylül akşamına kadar birinci taksiti göndcrmi7cnlO-il 
rin yerine başkaları alınacaktır. (7876) it 

• 
1 t 'b 

Ankara Kız ve Erkek Kollejlerile Bursa Kız Lisesi 
ve İzmir Ege Lisesi talebe kaydına başlamıştır. 

Ücretler · aşağıda yazılmıştır. 
ilk Orta LIH 

Gilndüz Yatılı GUndDz Yatılı Gündüz Yatılı 
Lira 

Ankara Kız ve 
Erkek kollejleri 70 
Bursa Kız Lisesi 00 
fzmlr Ege Lisesi 00 

Fazla bilgi edinmek 

Lira Lira Lira Lira Lira 

240 110 
00 50 
00 60 

lstiyenlerln Mektep 

Sümer Bank Birleşik Yün İpliği ve Dokuma ~ 
Fabrikaları l\füessesesindeıı: ii 

Müessesemize bağlı Hereke Fabrikasında münhal bulunan Muhaaebc _,. 
murlyetine milsabak-t ile 1 memur alınacaktır. 

İmtihan 31/ 8/940 cünü saat 14 te Mücsseıe Merkezinde yapılaealrtf' 
Verilecek maa, müsabakada kazananların 3659 numaralı kanuna göre alabil .. 
cekleri miktar dahilinde olarak ehliyetlerine göre 13 veya 12 inci derecelel' 
tutarlarıdır. 

Müsabakaya iştirak edebilmek için Orta veya Lise tnhsi!ini bitlnnlı ı.• 
kerliğini yapm11 ve 30 yaşmr doldurmamıı olması llzrmdır. 

Taliplerin 30/8/940 tarihine kadar İııtanbulda Sultanhıımammda Katıf'" 
cıoflu Hanınm S inci katında MüeBSese Merkezine müracaatları. (7193) 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
1 - lfava Birlikleri için kapalı zarfla alınacak 32400 kilo ıtiır eti fll/l-

nakasasr 4/9/ 940 günü saat 15.30 za bırakılmıştır. 1ı 
2 - İsteklilerin bundan evvel yapılan ilanlardaki ,eraite c&re te-J' 

mektuplarile ihale saatinden bir aaat evvel mezktr cünde Yeşilköy Jlaf9 
Mıntaka Depo Amirlifindeki Hava Satmalm~ Komisyonuna müracaatıarı. 

( 7888) -zıt' 


