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Karacifer, mide, barlak1'~ babrek dertlerinden b.rtaran 
biricik saflık bynaklancbr. 

3 O ~ğustosun 
;YANDAN' 
GöRÜNÜŞÜ 

Türkiye mill1 hudutlan. içinde ts.. 
1iklfil davasındadır. Her mill1 
vahdet onun için hürmete l.Ayık 
bir insanlık parçasıdır. Milll mi
sak hududundan ne bir adını dı- ' 
§an atmak ister, ne de başkaları
na bir adını i~eriye tı:ıüsaade eder. 
Türkiye, inşa davasındadır. Da
,vasuun temelini sulh teşkil eder. 
Biltün haricl ve dahilt siyaseti bu 
eı;asa göre ayarlanmıştır. 

Sadri ERTEM 

1 922 Ağustosunun otuzun~u 
günü akşamından bahse. 

derken, Atatürk şöyle diyordu: 
"Güneş mağribe yaklaştıkça 

ateşli, kanlı ve ölümlü bir kıya.. 
ınet kopmuş ve az sonra cihanda 
büyük bir inhidam olmuştur.,, 

Filhakika, 922 Ağustosunun 
otuzuncu günü akşamı, gün ba. 
ta:rken bir cihan devrild.L Bu, 
tnağlı'.ip edilmez sanılan is
hlacı A vrupanın tekniği ile, 
kudreti ile, azameti ile bir yeni 
insanlık davasına koşanların ö. 
nünde diz çökmesi idi. 

Bu, dönen bir talihin müjdesi 
idi. 

Bu akşam, artık bizim köhne 
Kurunuvustanın da temeli çatır. 
dadı. İstanbuldaki Sarayı Dilse. 
t'ayda yaşıyan Orta Zaman Ak
ct<?nize doğru koşan askerin ayak 
•c.rsıntısından çöküverdi. 

Bu çöken çatının altında can 
Verenler şunlardı: 
Padişahın sarayı halifenin 

kavuğu, akelli, ~aşfahlı, destar. 
lı medrese, hacıyağı sürünüp, 
yeşil cüppesini savuran, sağa so. 
la göbek çalkayan teokrasi. 

9 40 senesinde Milli Şef İnö
nü, yıkılan cihanın yaru 

başında doğan yeni Tür\: dünya. 
ının nizamı hakkında Amerika.. 

l.ı bir gazeteciye şunları söyledi: 
"- Biz bütün emeklerimizi 

tendi iç inkişafımıza çevirdik, 
hayatı bütün halkımız için yem. 
Yeşil, ferahlı bir saha haline koy. 
tnaktan başka emelimiz yoktur. 
leuvvetli bir ordumuz var. Fa. 
kat bu ordu müdafaa silahıdır." . . . . . . 

:...... Hayır, böyle bir hasret ve 
böyle bir elem bizde yoktur. 

(Bu cevap, Amerikalı gazete.. 
ci,nin, büyük imparatorluğu kay. 
betmekten mütevellit bir sıkıntı 
hissedilip edilmediğine karşı ve.. 
l'ilmiştir.) 

Yurdun her erkeğine, her ka.. 
dmına, her çocuğuna yüksek ve 
ferahlı bir varlık hazırlamak gL 
bi bir ideal yabancı topraklarda 
romruk sallamaktan ve zabıta 
tn~murluğu yapmaktan daha 
Çanlı ve şerefli bir vazifodir. 

~rinde ilerletmeyi ~ edinmiş 
:ıulunuyoruz.,, '"'~, 
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Yeni Teşkil Edilen 
Gençlik Klüpleri 
Bugün Açılıyor 

Mükellefiyete T Cibi 11.348 Genç, Muhteli~ 
Sahalarda Gösterişler Yapacaklar 

Beden terbiyesi kanununa gö. 
re teşkil edilen Genelik kulüpleri 
bugün merasimle 8:çıla~aktı:. 
Şehrimizde beden terbıyesı mu
kellefiyetine tabi 11,348 gene 
vardır. Bu geneler bugün muh. 
telif stadlarda ve kazalann spor 
sahalarında toplanacaklar, göste.. 
dşler yapacaklardır. 

1 Mükelleflerin kazalara göre 
miktarlan şöyledir: Adalarda 
117, Fatihte 1003, Eminöniınde 
1068, Kadıköyünde 230, Üsküdar 
da 277, Beyoğlunda 1324, Beşik. 
ta~ta 287, Sarıyerde 303, Bey. 
kozda 339, Bakırköyde 565, E. 

1 yüpte 485 olmak üzere belediye 
hududu dahilinde 5998 mükellef 
vardır. 

Belediye hudutlan haricinde de, Ya
lovada 643, Kartalda 358, Silivride 
1692, Çatalcada 2269, Sitede 388 olmak 
üzere mii'kellefiyete tabi 5350 gencin 

Viyanadaki 
Konferans 
Dün Açddı 

Ribb entropla Ciano 
Rumen Heyeti ile 

1,5 Saat Görüştüf er 

Bükreşe Göre 

Görüşmeler, Mümkün 

Olduğu Kadar Çabuk 
Netice Verecektir 

bulunduiu teııbit edilmiştir. Bu genç. 
ler şimdilik kendi kıyafetleriyle spor 
yapacaklardrr. Fakat bugün Beyoğlun. 
d.aki mükelleflerden teşkil edilen bu 
manga, hazırlanan umumi kıyaf~t. ta. 
limatnamesine uygun olarak gıyıne
teklerdir. 

Beyoğlu mmtakasmdaki mükellef. 
ter bugün Taksim Stadyomunda saat 
16 da, Eminönü gençleri Beyazıt 'Mey. 
danında saat ıs te, Fatih gençleri Ka. 
ragümrükte saat ı5, Beşi'ktaş gençlen a 
Şeref Stadında saat 15 te, Kadıkö)v 
gençleri Fener Stadında saat 16 da 
Beykoz gençleri Beykoz sahasında sa. 
at 9 da, Üsküdar gençleri Semsipaşa i 
mektebinde saat ıs te, Bakırköy genç. 
leri Barutgücü ıahasmda saat 14 te 
Eyüp gençleri Ortamektepte saat 10 
da, Kartai gençleri spor sahasında aa. 
at 10 da, Silivri gençleri Silivri saha.,s 
srnda saat 10 da, Sanyer gençleri dt~ 
Halk Partisinde saat 15 te toplanacak
lar ve gösteriler yapacaklardır. 

Berline Yeni 
Bir Taarruz 
Daha Yapddı 

lngiliz Tayyareleri, 
Bircsok Hedeflere 
Bombalar Attılar 

lngDterede 

Almanlar, Cenuptaki 

Bircsok Şehirf ere 
Hücumlar Yaptılar " 

Viyana, 29 (A.A.) - Macar Stokholm, 29 (A.A.) - Ber .. r 
Hariciye Nazırı Kont Csaky'nin linden gelen haberlere göre, !n. t 
riyaseti altında bulunan Macar giliz tayyarelerinin bu sabah er. 
heyeti, Macar Başvekili Teleki kenden Bertin üzerine yaptıkları 
ile birlikte Viyanaya vasıl ol. hücum, harptenberi vaki hücu.m.. 
muştur. Rumen Hariciye Nazırı ların en şiddetlisi olan geçen pa. 
Manoilescu da saat 13 te gelmiş.. zar günkünden çok daha şid .. r 

tir. detli olmuştur. Bu hücuma işti. 
İPTİDAi MÜZAKERELER rak eden tayyarelerin adedini 

Viyana, 29 (A.A.) _ "D. N. tespit etmek mümkün değildir. 
B.,. Mihver devletleri Hariciye ~akat zfilıi;en b_irkaç dalga ha
nazırlarile Rumen delegasyonu Linde gelmışlerdır. 
arasındaki iptidai müzakereler İngiliz tayyareleri, da!i batar. 
t~mi~~n bir buçuk saat sürmüŞ- 1 ya~arının ~a:ekete ~eçir~lmesine 
tur. Muzakerelere saat . 17 den ;agmen, butun Berlın cıvarında 
sonra nihayet verilmiştir. 1 faaliyet göstermişlerdir. 

Mihver devleUeri Hariciye Nazır. Bombalar atılmış, alevler mü. 

Biz, gözümüzü içeri doğru çe. 
lrirmiş bulunuyoruz. Memlekette 
~apılması lazun gelen takım. ta
kım işleri bu sayede keşfettik. 
t>fuıyada en büyük haz ve saa. 
aet, yaratıcı işler sayesinde elde 
~ilir. Biz, yepyeni bir yurt ya. ı 
l'atmayı, milleti yeni temeller Ü-

B ugün otuz Ağustosun 18 · 
inci yılım yaşıyoruz. J 

lan Von Ribbentrop ve Kont Ciano şahede edilmiştir. En büyük yan
b~ . sabah Ma~ar Başvekili Kont Te- 1 gının Berlinin şarkında çıktığı 
leıu ~e Haricıye Nazırı Kont Csaky • tespit edilmiştir. Burada iki bü. 

~~~~~ ı 1 lle ögleden sonra da Rumen Harici-1 yük ve maruf emtia garı da ya 
ye Nazın Manoilesko ile görü§müş- b " 1 d d B li · · 
ıerdir nan ına ar arasın a ır. er nın 

B.ÜKREŞTEKİ KANAAT ş~alinde de Gr~ys ';e Vaterhav~ 
Bilk 29 (AA) B d k. k zer de ehemmıyetlı yangınlar 

• On sekiz yılın ruhunu İnönü Başlarımız Üzerine yemin Ediyoruz ki, Biz Hala o yoldayız. stiklal ve Zafer yolunda 
kadar kim daha iyi formüle ede.. 
~ilir?. 
Yıkılan cihanda, doğan cihan 

'rasındaki mukayesenin bütün 
ısurları bugün canlıdır. Ve 
epsi kendi hudutlan içinde sü.. 

ltftn ve sulh davasından başka 
~ayesi olmıyan memleketin var. 

Bugün, 30 Ağusto8 B6.§kumandanlık meydan muha
rebesinin 18 inci yıldönümündeyiz De bµ büyük zaferin 
heyecanını bir kere daha y04ıyoruz. Bu mesut yıldönü
mü, bugün şehrimizde olduğu gibi bütün yurtta da bü-

reş, . . - ura a ı a· k t 11. ı:. 3 ·· ·· yük tezahüratla kutlanacaktır. Hazırlan.an programa 1 naat. Viyana görüşmelerinin çabuk ı ç~. mış ır . ..n.ı..c.rm, saat surmuş. _ 
netice vereceği merkezindedir. Bük- · tur. 

göre, bu Babalı Takaimde merasim yapılacak, nutuklar reşte ifade olunan Alınan noktal na- DÜNKÜ HÜCUMLAR 
söylenecek bunu ge~it resmi takip edecektir. Öğleden zarına göre, mihver, k.atiyen hakem Londra, 29 (A.A.) - İngiltereye 

, • • •• • Vazi!esi SÖrmek niyetinde olmamakla yapılan hava bücum)armm en UZ'Ununa 
sonra da muhtelıf semtlerde gençlık kluplerı açılacaktır. t (Sonu, Sa: 2, Sil: 4) (Sonu, Sa; 2 Sü; l) 

.ığmn şahittirler. 
30 Ağustosun yarattığı yeni 

bşa memleketi, plinını tanzim 
~bniş, ruhunu davasına ayarla. 
onış, heyecanını vuzuhsuzluktan 
turtarmıştır. Bugünkü Türkiye. 
!fi vazıh, sarih hatlarla bir hen. 
lese şekli gı'bi tarif mümkündür. 

AMERIKADA 

MECBURi 
ASKERLiK 

Kabul Edildi 

Jandarma T erfi~erine ~~:'~~A 
Ait Liste Yüksek DERNEDEKI 

ltalyan GemDeri 

c G =Ü N L E R G E ç_E R ~-~~!:im -) 
•• 

"Olü,~ ile "Olmüş,, 
•• 

Onun şu vasıflan hudutlardan 
iren herkesin gözlerine bir ye_ 
U ışık gibi çarpar: 

A) Türkiye inşa memleketı
İlr. 

T a~~ikten Çıktı Hasara Uğradı 
B) Türkiye müsbete inanan 

c tabiatle mücadelesini buna 
~tinat ettiren bir cemiyettir. 

C) Türkiye insanı bir kıymet 
larak almış ve onu kıymet.. 

(Sonu. Sa: 2, Sü: 7) 

Ankara, 29 (A.A.) - Jandarma 
Vaşington, 29 (A.A.) - Y-ınni mensupW"ına ait terfi listesi Reisi

ile otuz bir yaş arasında bulunan cümhurun tasdikine iktiran eylemis
bütün Amerika vatandaşlan ile tir. Bu te+ti listesine nazaran Fevzi 
aynı yaşta olup ta Amerikan Aydın Albaylıktan Tuğ Generalliğe 

ter!l etmi;ştir. 
tabiiyetine girmek arzusunu iz.. YARBAYLIKTAN, ALBAYLIÖA 
har etmiş kimseleri, sulh halinde TERFİ EDENLER ŞUNLARDIR: 1 
asked hizmete mecbur kılan ve Noil Özgüven, Ziya Kırbakan. 

YENi TEFRIKAMIZ Birleşik Amerika tarihinde ilk BİNBAŞILIKTAN YARBAYLIGA 
k 1 b" ka. TERFİ' EDENLER: Salih Tunçer, 

defa olarak aydo unan ır Kadri Geledu.n, Niyazi Öcal, Tahsin 

:_Ç ~'; .. t ' .. R .- ~ Ç . E 
' nun layihası, 31 reye karşı 38 Ünlüer, A.. Rıza Gürsoy, Y. Kenan 
reyle senato tarafından kabul e.. Sölanen, Necmettin Savaş, A.. Kemal 
dilmiştir. Mezkıir layiha gelecek Oğuztüzün, :{{adri Erel, A.. Tevfik 

•:ç~çe., ~nnie Vh~anti'n_.in ıahe..,.. :$lij~r meclislııce müzakere edi. Korkut, Mithat Altınbulak, H. Hik.. 
endir. Ruveyde Sınanoglu tara. 'lec&tir. met Yıldıran, M. İzzet Bural, Nazmi j 

haftanın başlangıcında mümes. Uygur, M, Kemalettin Tuzkaya, Şadi 

ından dilimize çevrilmişt~ BütUn • ;S, 
6 

Songar. 
l!ünya lisanlanna da tercüme edil- aıı.n~o ~.6 reye karşı 9 rer.- . YÜZBAŞILIKTAN BİNBAŞILIGA 
"ıiş olan bu nefis eseri yakındı\> le, ~.li-mudafaa bakımın~.an lu. TERFİ EDENLER: Necmettin Yalçın-
~ AN ısütunlarmda o~, smu:... JSonu!..Sa: 2, Su: 2) ~aya, Hilmi Gürel, A. ~evki Ata;y1 

~ -

DGng{ir, H. Tahsin Güvenç, Remzi 
Tapkır, Salih Erce, Zeki Saveşer, 
En•ıer Bayar, Şefik Kıyasi, Sapkat 
Tuçay, SalAhattin Aker, İbrahim Sun 
gar, Nadir Özer, Nazm.l Göneruıil, A. 
Hamdi Ünal, Mazhar Ünsal, Siyam! 
Sunkar, Nltı.ım Kayabaşı, Ziya Ulusoy 
Münir Karamanoğlu, İ. Ethem Yar· 
dınıoflu, Necdet Karlı, H. Hayrettin 
Turunç, A. Şevket Önen, Kamil Bir
kan. M. Sıtkı Turgul, Necip Korkmaz 
Nuri Günalp, M. Cemil Erden, Kenan 
Erkut, Celilettin Eral, Remzi Tunger, 
Em.in Akgün, O. Fevzi Oskay, 1. Hak
kı Işıl, Salih Tengiz, Tallt Arman, 
Necip Aykun, İ. Hakkı Ünver, Os. 
man Öztürk, Cemil Doymor, Atı.t De
mirakın. A. Rıza Ergul, Memduh Ok
say. A. Hamdi Taşar, Şilkrü Tunçay, 
H. Saim Tümer, Asaf Yarçın, M, İr-

(Sonu; Sa: 3; Sil: 5) 

Londra, 29 (A.A.) - İngiliz 
hava kuvvetleri kumandanlığı... 
nın tebliği: Garbi çölde Kurfa 
mıntakasında. İngiliz hava kuv. 
vetleri keşif uçu.şlan yapmışlar. 
dır. Derne limanında İngiliz 
bombardıman tayyareleri, gemi. 
!ere karşı muvaffakiyeili hücum
lar yapmışlardır. Bir vapur üze. 
rine tam isabet kaydedilmiş ve 
geminin baş ve pupasında :ran
gınlar çıkmıştır. Tayyarelerımiz 
avdet ettiği zaman diğer bir ge. 
mi de yanmakta idi. Bütün tay. 
yerelerimiz hasarsızca avdet et
mişlerdir. Şap denizinde Morka 
adasına karşı yapılan bir hü. 
cumda tam isabetler kaydedilmiş 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 6) 

YAZAN: REFiK HALiD 
P ederiniz vefat ettiyse iş fena! Zira, resmi kayıtlarda artık is. 

nıiniz korkunç bir şekle girmiştir. Mesela benim adım, ev. 
rak üzerinde (Ölü Halit oğlu Refik) tir. Böyle denilince hem baha. 
nıa, hem kendime acıyorum; Sanıyorum ki bir ''galatı tabiat,, ola. 
rak dünya yüzünde tam seksen üç sene ölü haJinde siirüklenmiş 
bir cesedin oğluyum, ölünün verdiği yarı ölü bir mahsulüm. Zavallı 
babam, bana, seksen üç yıl, daima, ~özler kapalı, vücut kaskatı, 
çehre sapsarı, bir kenarda kalmış gibi geliyor, onu bu halde görii. 
yorum, üzülüyorum. Daha sinirli bir adam ve bir kadın, belki de 
merhum pederini, sırtında kefen, odanın içinde dolaşıyor tasavvur 
edebilir, düşüp bay1abilir de .• 

Haydi crmüteveffa» kelimesi uzun ve telaffuzu güçtür; ıımer. 
hum• ile ıırahmetlin laik esaslara belki uymaz. Fakat hir olmazsa 
«ölü• yerine cıölmüşıı tabirini kullanmamalı mıyız? nÔlü Halit 
oğlu• olmaktan ziyade uölınüş Halit oğlun diye ça~rılmayı elbette s 
tercih ederim. Filvaki aradaki fark bit' anıi~» den ibaretse de o kı. uı 
sa edat, manzaraya ancık olsun ruhaniyet veriyot' ve bir nehn.• .,_. 
hürmetkarhk katıyor. Türkçeleşmek kabalaşmak değildir. Öldük. 
leri halde dipdiri kalmış olan meşhurları da resmi evrak böyle mi 
çağınyor ve çağıracak? Ne •şehih, ne •mağfur•, ne ıımerhu~ıı ne 
ıırahmetli•, sadeee, kupkuru, kaskatı, gözüm parmağına: ıtölUıı! .• 
İyi ki sonunda bir ıısüa edatı ve bil' dunalrn eksik! 
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'I~~~~ 
30 Ağustos 

Yazan: Naci Sadullah 

N amuslu her millete hari. 
kalar yarattrrmak isti. 

~ orsamz, onu eziniz. 
"30 Ağusto.<1 zaferi , , istipdat 

altında, zulüm altında, insafsız 
düsman çizmeleri altında, belki 

m mız 30 Ağustos ıstırap çekmiş bir 
milletin hamlesinden doğmuştur. 
Ve i\tatürkle, lnönünün de. 
haları milletlerinin yanık bağ. 
rında 'tutuşan o müthiş ham. 
le ihti~ acını tam zam.mında 

- sezmelerinde o ihti~ aca en mü. 
na ip istikameti vermelerindedir. 

TAN 

Oduna Yeniden Narh Kondu 
Türk Hava 
Kurumunun 

1 Kömür Fiyatları Tetkik Ediliyor, 
Mahrukat Stoku Tesbit Edildi 

Odun fiyatlan hakkında yaptığımız neşriyat üzerine dün va. 

Beyan~amesİ , ll Muavini Ahmedin riyasetinde toplanan Fiyatlan müraodkuabnea ko. 
misyonu odun fiyatlarını yeni baştan tetkik etmiş, ve ner 

Türk Hava kununu, 30 Ağus- vilerine göre, şu fiyatlan tesbit etmiştir: A • 

tos Zafer bayramı ve Havacılık Bir senelik kuru Rumeli meşesi 435 kuruş, alelade Rumelı 
haftası münasebetile mühim bir meşesi 400 kuruş, bir senelik kuru Anadolu meşesi 400 kuruş. ale
beyanname neşretmiştir. Bu be. iade Anadolu meşesi ile kuru kürken 380 kuruş. İcap ederse fıyat. 
yannamcde bilhassa şöyle denil. lar yeniden tetkik edilecektir. 
mektedir: ---ı Belediye İktısat müdürlüğü, 

Dunyarun en bulanık, en istikrarsız .,.. 1 kom ur fiatları hakkındaki tetkik. 
gunlerınde. harp dışında dertsiz ve si- Tevkifhanede le~ini henuz bitirmediği için, ko. 
kiyetsiz bir 30 Ağustos idrak edıyo. mısyon bu meseleyle meşgul ola. 
ruz. Harp dışındayız, fakat damarları- • y k mamıştır. 
mızda 30 Ağustos gununi.ın imanı Y•- yeni B 1 r a a * 
nıyor. Yurdumuzun havası 30 Ağustos tstanbulun senelik odun ihti. 
gunünun sarsılmazlığı ve guvenile do- Ş 
ludur. Ufu'klar karardıkça enerjimiz Daha Oldu yacı 300 - 350 bin çekidir. ım. 
çelıkleşiyor. Ürkeklik, kararsızlık ve diye kadar piyasaya 180 - 190 
şaşkınlık Turk vatanının sınırlarında, bin çeki kadar odun gelmiş ve 
kayalarda parçalanan dalgalar sibi eri.. Evvelki gün tevkifhanede 3 mevku- satılmıştır. Geçen hafta, Beledi. 
yivermektedır. fun ollim halinde yaralanması ile ne- yenın tespit ettığine göre şehir. 

da · 1 ticelenen bir kavıa olmu,tur. Cerh Hudut boyun siıngüsü par ıyan deki odun stoku 20 bin çeki ka-• · maddesinden mevkuf Marmara Hasan. tunç yuzlli yığit, 30 Ağustosun aynı · dardı. Halen şehirdeki stok az. · • d la kofuı arkadatları Recep, Yorgı, Mehmetçiğidir. Ona ıtıma ımız, bu- kih 1 • dır. Fakat esasen halkın yarıdan sun, kuvvetini bir kaç misli arttırmıt- Kadri ve daha 4 kiti koiuı ya ıgı. l 

Bu milletin isyanı, emperya. 
lizmin tazyikile çelik bir pala gibi 
bilendiği için, otuz Ağustos ham. 
lesi önünde, beton istihkamların 
telörgüleri, pamuk ~ umakiar1 gi. 
bi paralandı. Bu neticeden de 
öğreniyoruz ki, tayyarelerden, 
tanklardan, zırhlılardan, uzun 
menzilli agır toplardan çok daha 
karkunc olan silah; tazyık ve zu. 
li.mıle ezile ezile, indifa için kı. 
\'Jlctm bekleyen barut haJ;ne so. 
kulan bir millettir. Bunun içindir 
ki biz, kurtuluş ve istiklal kav-

ı bıl gamızın en bil) ük zaferini, Ebe. 
1 1 t rtiığ ak- Q gecey di ve Milli Şeflerimizden; zehir 

tır. Karada oldufu kadar, denizlerde nı aralarında taksim edemediklerin- fazlası odununu almış bu un. 
ve söklerde ayni Mehmetçifin golce- den kavsaya baılamıılardır. Biraz son maktadır. Şehrin mütebaki ihti. 
sine, huzur içinde, sıfınabiliriz. Bil. ra hepıi de ıiılerlni çekip biribirlerine yacı için de bugünlerde külliyet. 
hana soklerimizin kahramanlarına hücum etmiılerdir. Gurültuye yetişen li miktarda odun gelmek üzere. 
be1ledıiimiz süveni tekrarlamak için ıardiyanlar koğusa geldikleri zaman dir. 

il b · d T Marmara Hasan, Recep, Yorgi ve en uysun s n, ucun ıir. Temeli urk İstanbulda senede 70 _ 80 bin 
H K • '- 1 d ld Kadriyi ağır yaralı olarak yerde ya. 

1 1 
: • Bu ı ı n 1 haline giren bir hayattan daha 

me. en tehi k z plftnını t rl m y ça- lezzetli buldukları şerefli bir ölü. 
dum, hu mü de 

1 
ıı ~ak geçlrd m. Ne za an daldığı- me kahramanca atılan ordumuz. 

ava urumu nun .. amp annı o u- ton kok ko"'mu" ru" sarfolunmakta. ran idealist sençlik yığınlarına daya. tar bulmuşlardır. Yorginin barsakları İ 
nan Turk havacllığmm her gun bir dıııan fırlamıştır. Recebin ııhhi va. dır. Bunun 30 bin tonunu, stan. 
ıleri adım daha attıfını sorilyor, his. .ziyeti çok aiır ve tehlikeli ıorUldu- buldaki gazhaneler istihsal et
sedıyonu. iıinden bunlar sıhhi imdat otomobili mektedirler. Diğer kısmını da E. mı bllmıyoru . Gozlerlmı açtığım dan sonra, bu milleti barut ha. 

b r yine Kü t m n, fak sökm k O reydi. Zaten line sokan ezici emperyalizmin 
b z m s ati ı de, afaki r une , .. h" ·k d b 1 

Bize duıen vazife, isabetle ıeçmi3 ile Cerrahpaşa hastanesine kaldınl- tibank kömür havzasından ve 
olduğumuz yolda ::;riimek, Tıirk senç.. mışlardır. Diğer yaralılar tevkifhane Karabükten getirtmektedir. Şim. 

hastanesinde tedavi edilmekte, tahki-
Bunlar 

b ım dıır ka
erbabma bı.. 

golgeler, grup, ve ~ıldı ı r t ıı et- o mut ış tazyı ına a or~ u. 
me teyd . yuz. 

Ilk ı ım Rıf t Ç \U u buldurtm k Panıaluda Bay "I. T. • 
oldu. Ve ona. "- Bır ıan matbaaya k~dar rahmet eder 
"- Arkad dedim, artı her şey eenl.ı, ıörOı rO•.:. 

Bay Halil Encmcre: 

liiini, mumkiln oldufu kadar kısa bir dı'ye kadar şehı"rde 15 bin ton kata devam olunmaktadır. 
zaman içinde, kanatlandınnaktır. Tilrk kadar kömür satılmıştır. Banka 
Hava Kurumu'nun bası arasında bulu- * k 
nursanız, Havacılık Haftası Mnde Ku. 15 bin ton kadar da getirtme 

,. Evvelki gün tevkifhanede koğuş ar. · d' G f b :ı. lar ın ı"s rumdan yardunlarmızı eslrcemeneniz, uzere ır. az a r""a ın -
kadaıı Sükrilyü şi~leyip öldürmekten tih ı•t d b ·1· ed·1· büyük davaya siz de, .. UcünUı yettıii İ sa a ı a una ı ave ı ın. • suçlu Recebin duruşmasına dün kinci 

kadar yardım etmi, olursunuz.,. Atırceza Mahkemesinde baıtandı. Suç ce senelik ihtiyaç temin edilıni§ 
lu tevkifhanede Mayısın birinci sunün olacaktır. 

famamdır. Ve hnrekete geçmenin za- .. __ Bahıctıiflnlz mUuscaeyc, allkadarıarrn 
Ça- maı ı çok yaklaşmı tır. Bu gece, ye- naran dikkatleri cclbcdllmııtlr. 

mekten sonra, zablt nın uyumalarını Hukuk Fakültesinden Bay Suat Tlnolluna: 1 
b ldıyeceglz. Onl r uyuyunca, biz .. __ Baıka ıı:azetclcrdckl hataların huabrnr 
h re ete geçec.ej 7.. Ve Hep nı ses.. nrmek bize dOımu sanının Yanlıı handlı 
sız s d Z tevkif ede z Ben, de- ncıreden ıaıetelcrc ıeluıcc, onlar, en alır 
rt'yl ıy ce olaçan ettim. İ ı mu aıt ce.nJ'l, kanundan evvel. al&talarından tama· 
geçit yerı var. S na oraları tarıf e- ıııen mahrum talacaklan okuyucuları an 16· 
dece m M nelı t ekler, toplar, riirler. -- N. S 

Yeni Lirallklar i
l denberi kumar oynayıp kaybettiiini, Şehrin mangal kömürü sarfi. 

zensin meVkuflara hizmet ederek para yatı senede 57 bin tona baliğ ol. 
kazandığını söylemiı ve vaka güniı maktadır. Bundan nekadan ha. 
Sükninün tevkifhanede kumar oyna. len satılmış olduğu ve mevcut 
tıp sanyot almasına mani olmak iste. stok miktan henüz -tespit edıl. 
dıi ni ve kavganın bundan çıktığmı 

topçu! r, bır num 1ı geçıtten, dı-

icrlerl de ikı numar tı g çitten kar- Vilayette : 
şıya geçece le . O sır d , bütun te
lefon ve telgr t h ti rını d k m 
bulunacağız. 

(DEVAMI VAR) 
------
(1) Merhum KemaletUn Sam! p 
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R A D Y O 
BUG'ONKU PROGRAM 

7,JO Proıraıa 18,05 Carband 
7,35 MUalk (Pi) U,30 Su 
S,00 Haberler 11,50 Mil.ti 
S,10 Yemek lı toi 1!1,IS Koro 

l,IO Müzik (PL) ııı.o llab•rl•r 

12,10 '1oırram 
ZO 00 Temsll 
Z0,45 Orkestra 

12 U Sarkılar 21 00 Konutma 
12,50 Haber r 21 25 Şarkılar 
13 05 Şarkılar 22 00 Orkt tra 
13 20 Marılar (Pi ) 22 SD Haberler 

• 22 50 Carband (Pi) 

ı 1 00 Proırram ZJ,25 Kapanıı 

Nüfus Sayımı için 

Hazırllklar Baıladı 
20 İlktesrlnde yurdun her tarafın

da yapılacak nüfus sa)')mı hakkında 
İstatistik Umum MildOrlUğilnden va
lılere, kaymakamlara, n hiye müdür-
lE'rlne icap eden talımat verilmiştir. 

Parti üyeleri, bulundukları mınta
k lardan gönüllü olarak ıayım me
murluğunu kabul edeceklerdlr.. Her 
y re bol miktarda gönder lml yım 

taUmatnamelerlni iyice okuyar k h 1-
kı, sayımın gayesi ve f yd ları h k.. 

Yeni silmüt liralıklar busünden itiba. 
ren tedavule çıkanlacaktır. Bu resim

de, yeni Hraları sörüyoruz .. 

kı da aydınlatacaklardır. Piyasada : 
ORMAN İŞLERİ - Orm nlarımı-

ı.ın tahdit ışıerinde 13 komisyon ça- ihracatı Mu""rakabe lı maktadır. Üç sene içinde 7442 kL 
lometre murabbaı orman huduUan-
mıştır Ayrıca muhtelif vllAyetlerde H t• d D ""'• •klik 
33867. hekt.arlık 39 parça orman la- eye ın e egııı 
timlAk edilml Ur. • 
Ormanlarımızın umumi vilııaU, Şimdiye kadar ithalat ve ıhracat blr-

9 3'>5 157 rnektardır. 1924 senesinden- liklerinin teııkilitı ile meıaul otan ih
b,erl 'sso 000 hektar orman amenaj- ı racatı kontrol dairesi mildUrli Hakkı 
manı ya~ılmıştır. Nezihi, :ı-ıcare~ Vekate.ti tarafınd~n 
~ımdlye kadar Karabük Dursun- baıka bır vazıfeyc tayın edilecektır. 

b ~ tstanbul Esklıehlr D
1

aday Ço- Slmdilık Hakkı Nezlhiye iki ay me-
c,. ' Devrek 'Düzce Bo• lu Ad na zuniyet verilmiıtir. Bundan batka bir. 

ru 1• ' ' ' ' dab b 1 Gııcsun, Karasu, Sinop, Koyulhisar, llklerd~ bir ka~ memur a mec ur 
olmak üzere 14 revir ve muhtelif mezumyete tibı tutulmuıtur. 
mıntakaluda ayrıca beş müstakil TİCARET VEKİLİNİN TETKİK
bOlge açılmışbr. Bunların sabalan LERl - Ticaret Vekılı Nazmi Top. 

1 

mecmuu 448 262 hektara ve yıllık çuotlu dun Toprak Ofıste tehrln ek
~ er mleri ise' muhtel f cins olmak il. mek ıhtiyacı meıele1ile me11ul olmut 
zM"e 560.000 metre mlkAbına baliğ ve stok miktarı Ulerınde tetlukler yap 
olmuştur. mı ıtır. 

anlatmıttır. Suçlu tevkifhanede bır a- memiştir. 
rama yapıldığı takdirde yuzden fazla 
bıçak ve ıiı .zuhur edeceğini de ilive 
etmittlr. 

Ölüm sebebi hakkındaki rapor he. 
nilı selmedifinden duruıma baıka bir 
silne bırakılmııtır. 

MAHKOM OLDU - Mahmut is
minde bir ıoföril düğmekten suçlu 
Siı'keci karakolu polislerinden Seyfi 
diın Üçilncü Ceza Mahkemesinde 1 ay 
mliddctle hapse ve 20 lira para ceza. 
ıma mahkQm olmuı, cezası tecil edil
mııtir. 

TEVKİF EDİLDİ - Aksarayda 
dokumacı ustası Yaııar bundan bir kaç 
ay evvel niıanlanıp bilihare ayrıldı&ı 
Fatma Naciye ismindeki kızm bikrini 
izale ett.fi ıddiasiyle dun muddeiu

mumlliie verilmit, sorru hikimliiince 
tevkif olunmuttur. 

Maarifte: 

imtihan Günleri 
Üniversite ikmal imtihanları 30 Ey. 

1Qlde yapılacaktır. * Hukuk Fakültesi son ımıfının 
Türk İnkılip Tarihi imtihanları 4 Ey. 
lQlde baılıyacaktır. 

* Fakültelerin yabancı diller imti. 
hanları mecburi derslerden önce 25 ile 
27 EylQlde olacaktır. İmtihanlar mil
naıebetıyle Orta Tedriıat Müfettiıi 
Hayri dün mekepleri (eftiı etmlıtır. 

Spor: 

Yelken Müsabakası 

Bugün Yapllıyor 
İstanbul yelken birinciliii müsaba

kaları buglin bıtlıyacak ve Uç ıun de
vam edecektir. Müsabakalar Moda ko. 
yunda yapılacak ve Uç gün zarfında en 
çdlc sayı toplıyan tekne şampiyon ota. 
caktır. 

G ÜRES MUSABAKALARI - !z. 
mir Fuarmdaki müsabakalara iştirak 
edecek İstanbul silretçilerini tesbit et
mek üzere yarın aksam Suleyınaniye 
Klubunde sıireı müsabakaları yapıla
caktır. 

BİSİKLET YARIŞI - Zafer Ko
tuıu ad yle buıün bir bisiklet musa
bakası yapılacaktır. Yar11 saat 16 da 
Floryada baılıyacaktır. 

FUTBOL MAÇI - Galatasara1 ve 
Beykoz futbol talnmJan Pazar silnil 
Beykoıı: ıahaımda bir futbol maçı ya. 
pacaklardır. 

BOKS - lstanbul bo'ks takımı diln 
Ankaraya hareket etmiıtır. Bu ak. 
tam Ankarada İstanbul ve Ankara 
boksörleri karıılaıacalı:lardrr. 

İlk Fındık Mahsulü 
Maarif Vekili İzmirde Gıreıun, 29 (A.A.) - Dün, Aksu 

İzmir, 29 (TAN) - Maarif Vekili vapuruna yeni fındık mahıulilmUIUn 
buraya celcli, tetkıklerine baıladL ılk partlıl merasimle yiıklenmiıtır. 

Berline Yeni 
Bir Taarruz 

rı'la ve muhtelif dU m:ın tayyare 
meydanı nna hUcum etmışlerdir. 

Bertirun 40 kilometre Garbında Ra
tenou kanalında bulunan büyük ge
milere tam Is betleri müteakıp lnfl· 
lfık olmuştur. Tayyarelerlmizden hep 
si iislerlne donmu§lerdır. İki tayya
rem!z mecburi ın y pmı lar a da, 
muretıebatı saj \ e salımdlr. 

Fransacla Kralllk 

Taraftarları 

Birleıiyorlar 

Viyandaki 
Konferans 

KISA HABERLER 
UZAK ŞARKTA: 

Chanchal, 29 (A.A.) - Honıkonı
la Franaız Hindiçiıılıi ara1mda 1eyre
den deniz servisleri durmu11tur. Hin
dlçiniye sitrnekte olan iki &emi &eri 
çağrılmı:stır. 

Afrikada 
(Baıı 1 lndeı 

ve binalar hasara uğratılmıştır. 

ALMAN TEBLiGt 
Berlın, 29 (AA ) - Son Alman teb. 

lifinde ıoyle denilmektedir: İnsıliz 
lımanları, eslıha fabrıkakaları ,ıddetlı 
surette bombardıman edilmiştir. Hava 
harplerinde 44 dutman tayyaresi du
•lirülmuıtur. 15 Alman tayyaresi us
ıüne donmemı,ur. 

Gece İnsılız tayyareleri Berlinin 
halkta mesklln kısunlarmda sistematik 
bir hücum yapm11lar, ınfilak ve yan
sın bombaları atmıılardıt. Sıvıl1erden 
olen ve yaralananlar vardır. Ya.ucuı

lar çılmuftır. 
Leuna fabrikaları da hucuma nıanız 

kalmq, ise de hasar ehemınl:yetılzdu:. 
Garbi ve Merkezi Almanyanın bom
bardunana maruz kalan difer bir çok 
noktalaraıda da vaıı:iyet aynıdir. Bir 
denizaltı ıemısı 43 bın tonluk :redı 
düsrnan remisı batırmı tır. 

Amerikada AskerRk 
(Batı 1 incide) 

zum görülduğu takdirde fabrika. 
tarın kontrolunu kabul eden bir 
layiha da tasdık etmiJtir. HO
kumet hesabına yapılan gemi ve 
tayyare inp,atındakl temettule. 
rın tahdidı hakkındaki mevcut 
olan kararın ıllah ve mühımmat 
imalitımn temettülerine de t•ş. 
mili için ayrıca bir kararname de 
kabul edilmiştir. 

Yukarda bahsi aecen kanua llyiha11, 
bq sene sarfında 3.400 000 kitinin 
çairılmasmı derpif etmektedir. Mu. 
vazzaf ihtiyaUarla millı mtıhafızlaruı 
mevcudtl de bana ilive edılecek olur. 
sa, Birletik Amenkanın 945 ıeneıi or
talarma dolra takriben dCSrt mll,on 

Clermont.Ferrand, 29 (A.A )
Hav2s: Fransız kraliyet taraftar. 
ları, pederi Duc de Guıse'in ve. 
fatı üzerine Fransa tahtına nam
zet bulunan Comte de Paris et. 
rafına topJanmağı muttefıkan 
kararlaştırmışlardır. Comte de 
Paris, heniız namzetliğıni !"esmen 
koymamış olmakla beraber, bu 
tezahurattan sarfınazar edecegi 
muhtemel goriınmektedir. 

Comte de Paris, babası Duc de Guise 
ile mutabık olarak, Maurras'ın Action 
Françaiıe cazetıinln hareketine mu
vazi olmak Uzere, yeni bır teikıllt vil
cude getirmiş idi. 

Kraliyet taraftarı iki te:ıkilitın ayni 
zamanda mevcut bulunm111, iki ırup 
arasında evvela gizli kalan ve bilaha
re aleniyete dokülen ba ı mü killat 
vucude cetirmi,tl. 
Actıon Fran e et n n 

M urr dun k al yetin m ru eU 
pren b ne ol n d tı t ı r il n 
et ştlr. Duc de Gu ' n y ti 
h kında u un med hlerd bulunduk-

yle h l et-

kişlhk b!r ordusu mevcut bulunmu, o
lacaktır. Layiha, Garbi n111f kilrrenln 
herhangi bır noktasında bir senchk 
&1lteri hizmetlerini yapacak takrıben 
on ılı:i milyon kiıi derpiı eJlemekte
dlr. 

* AMERİKAN GEM1LER1 
Watinıton, 28 (A.A.) - Harp olan 

mahallerde bulanan çocuktan almak 
liıere Amerikan semılerinın Avrupa 
harp mıntakasına sırmesine muuade 
eden kanuıı projesi buıun Roo11velt 
tarafından imza edılmiıtir. 

(Baıı 1 incide) 
beraber, Rumen ve Macarların 'an
ı mazlıkl rını yenl bir teahhura 
meydan bırakmadan halletmeleri ar_ 
zu undadır. 
BUkreşte çıkan Bukareıter Tageb-

1 tt Alman gazetesi, mulhem gibi ıö· 
zO en bir makale ınde, Turnu - Se
verln görilJmlerinln muvaffakıyetslz
llil• uğram sının mlh\'erln canını sık
nuş olduğunu tebarüz ettirdikten son 
ra dlyoı· ki: 

"Adalet, şu noktai nazar veya, bu 
noxtai nazar değıldir. Adalet, nizam 
d mektlr. Avrupa organizasyonu zlh
n yeUni henüz anlamıyanlar 111nu 
bıl elidirler ki, mıhver devletleri, 
pi. nlannı tatbik mevkUne koymak i
ç n v sıtalara ınallktlrler. Avrupanın 
Şarkındaki m!lleller, pek yakında 
a ırl rca sürecek nıhal sulhe kavu
ş c klardır.,. 

Rumen hattı hareketi deji1-
memist'r. Rumenler, müzakerele
rın ahali mi.ıbadelesi prensipi e. 
s sı üzerinden yapılması bahsin. 
de aynı fıkri muhafaza eylemek
tedır. 

ALMAN GAZETELERİNDE 
Berlin, 29 (AA.) - Viyana 

goruşmelerini tefsır eden Boer. 
sen Zeitung gazetesi, garbi Av. 
rupa devletlerinin nufuılannın 
cenubu prkı Avrupada tasfiyeye 
ugratılmasından sonra bugun 
bu mıntakayı yeniden te§kilat
landırmak için elde esaslar mev. 
cut olduğunu yazmaktadır. Bu 
mıntakalar ahalisinin ve bu mın. 
takalara komşu olan bi.ıyı.ik mem 
leketlerin menfaati, "Avrupanın 
barut fıçısı,, denilen bu mıntaka. 
nın bundan sulh ve aaliha nail 
olmasındadır. Bu mıntakayı her 

BALKANLARDA: 

Atina, 29 (A.A.) - Üç topçu ihti
yat sınıfı terhis edilmlııtir. Yerlerine 
dıfer bir llç smıf kaim olacaktır. 

Bukreı, 29 (A.A.) - Romanya Mil
li Bankası Mudürii Conıtantincscu, 
busün Viyanaya hareket edecektir. 
Almanya Ekonomi Nazırı Doktor 
Jl'unk ile buluşacaktır. 
KAN ADADA: 

Ottawa, 29 (A.A.) - Talim ve ter
biyesi ikmal edilmek üzere olan ikin. 
ci Kanada fırkası yalanda tnı(iltereye 
conderilecektir. 

ALMANYADA: 
Bertin, 29 (A.A.) - Besarabya ile 

SimaH Bukovinadaki Alman ırkından 
olan halkın Alman;yaya naklı husu
sunda Almanlarla Sovyet Birliği ara. 
ıında bir anlaıma elde edilmiştir Ha
zırlanan itılifname bugunlerde imıa
lanacaktır. 

Ankaradaki Merasim 
Ankara, 29 (A.A.) - Zafer Bayra

mının 18 inci yıldonilmu milnaıebetl'e 
yarın ıaat 8 de Genel Kurmay Ba,lı:a. 
nı Mareşal Fevzi Çakmak tebrilı:itı 
kabul edecek ve saat 10 da İpodromda 
merasım yapılacak •e bu merasimi bir 
resmi seçit takip edec~ktlr. 

türlü harici ve dahili kundakçı. 
lık teşebbüslerine karşı garanti 
etmek lAzımdır. Bu itibarla iki 
memleket arasinda doğrudan 
doğruya ve dostane bir surette 
gôruşülecek olan meselelerin u. 
mumı vaziyetin çerçevesi dahi
line girmesi icap eder. 

ltalyan ıarkt Afrikasında Blen. 
heim tipinde tayyarelerden mü
teeşkkil bir filotilla Harrara hü. 
cum etmiş ve motörize miıfreze 
tahşidatı ve bır kışla üzerine 
bombalar atılmıstır. 

• Kahıre, 29 (A.A.) - 26 Aiustosta 
motörlze bir İngiliz müfrezesi, Adar. 
dcs'teki İtalyan hudut karakoluna kar 
ıı muvaffakıyetli bir akın yapmııtır. 
Karakol mevkii alevler içinde terke. 
dilmiş ve duımana zayiat verdirilmiş. 
tir. Dun atteden ıonra Hayfa yeniden 
bombardunan edilmiştir. Hasarat çok 
hafıf olup yalnız bir kaç yaralı kayde
dılmistlr. 

ITALYAN TEBLICıt 
ltalyada bir mahal, 29 (A.A.) - İ

talyan orduları umumi Jı:ararıihmın 83 
numaralı teblifi: Hava filolarımız, ls. 
kenderiye - Mısır deniz üssuniı bom. 
bardıman etmiıler ve gayri musait ha
va ıartlarına ralmın Portıait ile İıma. 
iliye arasında Süveyş Kanalı üzerinde 
uçmuşlar, kanalın ıimal mansabına ve 
Elkantara pasajma bombalar atmıt
lardrr. Ma!Qm olc!ulu veçhlle kanal 
yolu ıle M111rı Filiıtine rapteden de. 
miryolu bu paaajdan seçmektedir. 

Şarki Afrikada Dubat çeteleri, Ra
dolphe gö!U cıvarında lngilizlenn Po. 
Jıınac kalesini itcal etmlılerdir. 

Hava filoları. Sudan'da kain Mu. 
haım _ El • Ghirba demiryohı iıtaıyo 
nunu ve Kenyada klin Waijir •• Ga. 
risa tayyare limanlannı bombardunan 
etmlılerdlr. Sudan - Eritre hududun. 
da bir İnclliı müfrezesi, beraberinde 
bir kaç sırhlı otomobil oldafu halde, 
aruimlze kartı bir akııı :rapmala te
ıebbüıte bulunmaıtur. 

ZAFER PİYANGOSU - Buıün b. 
mirde çekilecek Zafer Pl1anao111 na. 
mataları ba akşam uat 22,30 da nd.. 
yoda blldlrlleeektlr. 
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3 O Ağustosun 
YANDAN 
GÖRÜNÜŞÜ 

(Başı 1 incide) 
lendirmek için cemiyetin mihra. 
kı yapmıştır. 

D) Türkiye milli hudutları i. 
çinde istiklal davasındadır. Heı 
millı vahdet onun için hürriyetE 
layık bir insanlık parçasıdır 
Milli misak hududundan ne biı 
adım dıı;arı atmak ister, ne df 
başkalarına bir adım içeriye mu 
saade eder. 

E) Turkiye inşa davasındadır 
Davasının temelini sulh teşkil 
eder. Blitun harici ve dahili si
yasetı bu esasa gore ayarlan
mı tır. 

Muahedeler, dostluklar sadece 
bu maksada sadıktır. Ordu, mil
li sulhun ve istiklalin tek ısti
natgahıdır. 

İşte bundan 18 sene evvel yı. 
kılan bir cihanın yanında doğan 
yeni Türkiyenin 18 yaşındak 
profili. 

--~~~~--~~--

ÜÇ TABUR 
Paraşütçü 

Yetiştirilecek 
Turk Hava kurumu, üç tabur .. 

luk bir paraşutçü kıtası yetiştir. 
meğe karar vernıiitir. 

Paraşut taburlannı, 9 EylUlde 
sona erecek olan İnönü yüksek 
yelken planör kampından ve 
Türkkuşn şubelerinden ayrılacak 
gençler teşkil edeceklerdir. Bun.. 
lar üç aylık bir talim ve terbiye 
devresi geçireceklerdir. 

Hava kurumu, İnônü kampı .. 
nın ıslah ve tevsii için yanın mil. 
yon lira daha sarfetmeği karar. 
laştırmıştır. 

Müteferrik : 

Belediye Et Sattı 
Yerleri Açıyor 

Et fi;yııtlan pahalı si:ırillmektedlr. 
Belediye et fiyatlarını tesbit etmeded 
once ıehrin iıç yerinde birer modern 
et satış yeri açmıya karar vermiıtir. 
Bu satış ;yerlerindeki fiyat, nbım fi
yat rolunli oynıyacaktır. 
MALİYE VEKİLİ - Maliye Vekili 

Fuat Afralı dun, bir kaç ııln kalmak 
üzere Ayvalıia gitmi,tir. 

BEYOOLU ALTINCI NOTERLİ-
01 - Eski adlıye mUsteprı ve tem,U 
azasından Ferit Yasa, Beyoğla 6 ıncı 
noterlifine tayin edılmiştir. Kıymetlı 
adliyecılerimızden olan mamalleyh no
terlik vuifcsıni ifaya başlam11tır. M11. 
vaffakıyetler dılerız. 

Mevlüdü Şerif 
O nıanlı Bankuı, Be7oflu ıubnl memur

larıııdan Klıım BQyUk Atao:vun kqınpedcrl 
ve SUmer Bank JılQba• 
)'H memuru BaJ" IJt
rahim Göne niln tcmil 
ruhuna lıhareıı. ı Ey• 

ıaı pazarteol • ntl 
ölle namuım m c .. 
a ıp Kadıki5ytlnde o .. 
manala camıl erı• 

fınde mem eketlml la 
mc bur hafıılan olan 
Be1lku11ı B.,. Haf• 

Macar· Rumen 
Hududunda 

Yeni Hadiseler 
Blllı:reıı. 211 (A.A.) - Rumen anı 

mi kararilhınm bir teblitınde 1ö1l 
denılmektedır: Macar tayyareleri, ıo 
silnlerde bır çok defalar Rumen ara
zııı üzerinden uçmak ıuretile taarruz 
da bulunmuılardır. Romanyanın :ya 
mıt oldufu prote1to'ya raiınen ak • 
lara Braııov, Somaneni ve Vltzal üze• 
rinde devam edılmıt ve Roman,. •· 
leyhlnde tecavüzleri muhtevi bir ta• 
lum nsaleler atılmııtır. Bu ıibl hldi
ıelerın tokerrilrilne mini olmak içın 
muktezı tedbırler ahnmqur. Buna 
rasmen Macarların bir bombardımaO 
tayyaresi bu aym 27 sınde Secuenı ıs.. 
sabası uzerinde uçm"'tur. Bunun uıı:e
rine bır Rumen avcı tay31aresı kari' 
çıkarak Macar tayyaresını yaralanmıf 
pilot ile Macar arazlsıne dönmiye le 
bar etmııtlr. Yine bu ayın 28 inde b r 
takım muhasamat hareltitı sörillmUt
tür. Bır Macar tayyareıı, mıtraly 1 
ateı açmıı ve Sotulmarc tayyare meJ
danına bombalar atarak bir hangardl 
hasara 11grama11na sebep olmuınat 
Tayyare meyd nı evvelce tamir edil
mlı olducundan telefat yoktur. Rıaa 
men tayyareleri. Macar bombardrmaıt 
ta11are11nı yere lnmeğe mecbur et 
mitlerdir. B r Yuzba ı ile b·r suba1 
dan mürekltep olan mürettebatı te 
edilmiıtır. 

İngiltere, Romanyanın 
Yeni Londra Elçisine 
Aıreman Vermedi 

Bükreş, 29 (A.A.) - D. N, B, 
renıldl ine iÖ , İngılız h 
Romarıyanırı y nl Londra E 
agrem n vermemı tır. 171 h ber 
Rumen mahflllet , bu Elçının 
delil, taaı Romanyanm J'tnl 
siy eUne kal'§J olduflr f! rind 
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TÜRKÜN EŞSİZ 
Zaf eri:30 Ağustos 

]"azan: Ömer Rıza Doğrul 
T ürk milletinin bundan on. 

sekiz sene evvel, 26 Ağus
tosla 30 Ağustos arasında kazan. 
dığı eşsiz zafer, hak, istiklal ve 
insanlık davalarının, emperyalist 
Avrupanın zulmüne, haksızlığı_ 
na, cebbarlığına karşı elde ettik
leri en büyük zaferdir. 

. . 
3 O Al:"l.lstos zaferimizin tnri.. 

hi kıymeti günden güne 
büyüyor. Çünkü hfılô. muharebe. 
ler, yeni harp tohınnlnrı ekiyor 
ve hallolunmayan meselelere ye. 
ni meseleler katıyor. 26 Ağustos 192'2 sabahı, büyük 

taarruzumuz başlarken, ordumu. 
zun kuvvetleri şunlardan ibaret. 
ti: 186,326 kişi, 98,956 tüfek, 
2,025 hafif makinelitüfek, 839 a
ğır makinelitiifek, 323 top, 2586 
kılıç, ve ..• Beş tayyare. 

Fakat, Türkün ynptığı istik. 
JUi sn'\/ nşı, yeni muharebe to. 
humlan ekmedi. Eskiden ekilen 
bütün harp tohumlarını kökün. 
den s~ktü. Türkün znfer kazan. 
mnkla 'ardığı netice, eski mese
lelere daha dikenli, daha knrısık 
meseleler kntmnk değil, biitiin 
eski meseleleri hallederek miiş. 
terek menfnntleri kuvvetlendi. 
ren ve en sıkı dostluklara 
imkfin vermek, en büylik buh. 
ranlara göğüs geren iş bera. 
herliğinc en geniş imkfmları ha. 
zırlnmnktı. 

Her zaferin, karşı tnrafın izzeti 
nefsini ezen bir hatırası, karşı 
tarafı iizen bir hesabı vardır. 

Fnknt bu Türk zaferi, hiçbir 
karsı tarafı ezen ve üzen bir 11. 
sonla konu'.:muyor. Çünkü, he. 
defi yalnız Tlirk milletinin hür. 
riyeti, emniyeti ve bu hürriyet ve 
emniyete dayanacak mesut istik. 
hali idi. Tiirk milleti bunlan ka. 
:zanmıştır. Znfe.rin şerefi, hu ka. 
:r.ançtn "e bu idealin talıal;;kukun. 
dadır. 

Bu yüzden Tiirk milleti 7.afe. 
rini kutlamakta 'c bu zaferi 
kutlarken kendi nef ine, kendi 
kunet kaynaklarına, kendi hiir. 
ril et ve i tiklulinc, pnrlıık ve 
mesut istikbaline karsı beslediği 
derin ,.e arsılınaz inancı tebarüz 
ettirmektedir. Bu inanç, yalnız 
Türki) e i~iıı değil, bütln diiııya 
icin bii) ilk bir ku\'vcttir. 

Gayesiz Harp : 

izim :::o Ağustos bayrıımı. 
mızı tesit ettiğimiz hu. 

günde, A' rupa harbi de ilk yılı. 
nı hemen lıcmen dolduruyor. l•'a. 
knt bu harp neden vuku buluyor 
ve nasıl neticelenecek? İki taraf. 
tan biri, ) ani İngiltere bir hllr 
miJletler manzumesi vücude gc. 
tirmck için harbettiğini söylüyor. 
Bunn mukahil, karşı taraf hu id. 
din ı tel ziııle iktifa ediyor \'C 

niçın harbcttil,>ini anlatmayarak 
i tilfıdan ha ka bir gaye gözet. 
1edi"ini gö t~riyor. 
Alınan radyoları gece gi.indiiz, 
lnıanya 'e İtalyanın Arab \'e 

islfım milletlerinin istiklul ka. 
anmaları lehinde olduğunu nn. 

lalı)or. I'nkat Frnnsnnın silfihmı 
hmıkarak ıınlitureke im:ın etme i 
izerine Fas, Tunus ve Suriyenln 
stikHili tnnınınadı, yahut bu is. 
iklülin tanınacnğına dair bir tek 
şaret \ uku bulmadı. 

Bu yüz~en harı> mihver dev. 
etlcrile lngiltere nrasında bir 
ah et ynrı ı mahiyetini aldı ve 
ıilletler bu satvet y rı ındn 
cn!antlerinin icabma göre ha. 

ekct etmek mecburiyetini hisse. 
liyor ve kendi bakımından daha 
z tehlikeli aydığı tarnfı iltiza. 
a merhur oluyor. 
Bu sah et yarışı, bir l<ör dö. 

rfü;tilr 'e her kör döğtiş gibi, ye. 
i muharebelere sebep olmnl~tan, 
efnlet 'e ıstırapları yaymaktan 
aşkn bir netice vernıiyecektir. 

iyana Toplantısı : 

caristnnla Romanyayı 
bir muharebeye girmek. 

n elıko) mak ve nnlnşmaya 
ccbur etmek için Viyana top. 

antısı ba lndı. Bu toplantıda söz, 
on Ribbentroıı'un, bu sözü tas. 
il· ve tc~it etmek Kont Cfono. 
un, soz dinlemek vazifesi de 
oman) o ve l\fncarlstanındır. 
Uomaııya,vaktile Ingiliz.l"runsız 

erinden i tifade etmi oludıığu 
ibi, bu defa da tnliin aynı· su. 
etle l\Iac:u.-i tana dönmesi sıra. 
ıdır. l\'Iacarlar da, bu sıranın 

lmesi için şu kadar yıl bekle.. 
lklcrini anlatıyor ve artık yüz. 
rinin gülmesi lazım geldiğini 
"yliil orlar. Fakat, Romanyalı. 
r da ırki haklarından mahrum 
Hmcmek nz.minde olduklarım 

·stermektcdirler. 
Netice sill'atlc tavazzuh ede. 
ktir. 

ad kl!y gı>Or kul bQ baıkanlıfmc!an -
940 ta sut 10 c!a kulOp blnuında rcv• 

ldJ t plantı :rapılacaktır. 

• 
ONGRE - Fcncrbah'e kul banan fcY· 
d toı>b tu a E:vUll pa ar aDnO ıo da 

ı p mcrkc inde Y'l!llacaktır1 Aıa davet 
lıyor. 

Buna mukabil, Yunan ordusu: 
195,000 kişiden, 105,000 tüfek. 
ten, 3,152 hafif makinelitüfek. 
ten, 1,002 ağır makinelitüfekten, 
325 toptan, 1,200 kılıçtan, ve 12 
tayyareden mürekkepti. 

Bu rakamlardan da anlaşılıyor 
ki, _ kılıçlar müstesna • hasım 
ordusu, bize tamamile faik vazi. 
yetteydi. Üstelik, karşımızdaki 
ordu. aylarca tahkim olunmuş 
mevzilere ... yerleştirilmişti. 
Düşmanın geride üç müdafaa 

hattı daha vardı. Yunan büyük 
kısmının işgal ettiği Eskişehir • 
Afyon hattı, iki cenahını da, sarp 
dağlık, ve yolsuz araziye daya. 
mıştı. Ve Yunan tahkimatını ge. 
zen bir yabancı erkanıharp zabi
ti: "- Ti.ırkler bu hatları iki se. 
nede yaramazlar!,, buyurmuştu. 
Fakat biz, o hatları, iki senede 
değil, yalnız iki günde yardık. 

25.26 Ağustos gecesi, gene ve 
ateşli bir müliızim, başına topla
dığı piyade efradına şu sözleri 
söylüyordu: 

Mustnfa Kemal, 
bilyiik taarr uz sabahı harekatı 
idare ettiği Kocatepcyc çıkarken 

"- Arkada~lar ... Son kozumuzu oy. 
nuyoruz: Yarınki parolamız ileri, da. 
ima ileridir. Dü§man avucumuzun 
içindedir. Bu sefer kurtulamaz. Onu 
k ıskıvrak yakalamak için, yarın şa. 

fakla beraber ıu karşıda ı:ördiıiünliz 
tepeleri aşmak kafidir. 

"Arkadaılır- Yarınki savaşta geri 
dönmek, Türkün eıir olmuını iste. 
mektir: Türk anaları, böyle cvlftt ye. 
tiştiremez. Bizzat benim gözüm, bir 
an için kur§un ve gülleden yılarak ge. 
riye dönerse, ayaklarım geriye bir a. 
dım atarsa, beni de hain telakki ede. 
rek kureunlarınızla öldürün: Kanım 
size helll olıun!., 

Neferler, gözleri yaşlı, yürek. 

ı----............ -.............. _ ....... -.............. --.. ··-·· ............................................... -............... . 
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CÜZDANI 1 BiR PARA 
:_ Yazan : Rüveyde Sinanoğlu 

B ayan Fnhriyc, kocıısınn: ı;okarak cOıdanı okşadı. 
- BugOn, bir sıirprJz ile kar- \ "- .Bu, bir servet yahu!., diye nu-

1 k . rıldandı. 
şı aşacn sın, dC?dı. .. _ 

İşine gitmek OzerC! olan kocası 0 .Haz~ duşunceler kiraz gibidir: in-
sabah her holde sağından knlkma-ı san bır tnncsinl tattı mı, artık üç, 
mı:; olacaktı. ASlk bir suratla: be,,,, on, arkasını geUremez. Bay Es· 

- Sürpriz mi? meze de öyle oldu. Cüzdanda bilyük 
Diye! sordu. Sonra, daha ckıl bir bir servetin kntlarunış olması duşün-

sesle nAve etti: C<'SI tatlı tnilı, bir başka düşUnccye, 
- Tuhaf bir kadınsın yahu! Fal.. sonra bir daha tatiısına yol açtı. Bu 

cı mısın yoksa? ' kötü niyetin biltiln bir ömriln tcml:r.. 
- Bilmem amma her halde ola- liğlnl kirletebileceğini de dlişünmedl 

caklorı onceden du~arım. defli; amma bir servetin bütün vlc-
Kocnsı, bu sefer cevap bile verme- dan sız.ılarını pekMd geçlrleblleceği 

dı. Zntl?ll ağır başlı kocalara, kanla- k:ınaııtl onu hepsinden çok sardı. • 
rının her budalalıga karşı bir bal.ika ı N 
budalalık etmek yakışmaz. Hem Hak- ihayet cüzdanı klmst'ye göstcr-
la Esmez'in o snbnh pek ehen'ımiyelli meden kendine nlıkoymıya ka-
bir randevusu \'ardı. NerC!deyse gc- rar verdi; ayni zamanda tedbirli dav
clkecekU de. rıınmayı da zaruri buldu. Bay Es-

SessJz, sadasız tras olmıya devem mr:z, çok çekingen bir adamdı. Mev
ctti. Yalnız arada bir, şurasını, bu.. kiirıi sarsmak ihtimalinden, tam içi_ 
rıısını kanatan jilete hafif ve terbi- ne girileceği sırada ynlaktn görülü· 
yellcc küfürler savuruyordu. \'erilen bir nkrepten korkulduğu ka-

Nihnyet artık hazırdı, karısı onu, d:ı.r korkardı. Kendi kendine, cüz
kapıya kadar geçirdi; pardesüsUnU danın içjndeki scrveU nerede hesnp
tuttu. O knpıdnıı çıkarken hfılfı soy- lıyableceğini soru~turdu. Evine her 
lenıyordu: halde cüzdanı yok ettikten ve içinde-

- Yauk ki, bahse tutuşmadık. G6- kileri bankaya yatırdıktan sonra dön
reccksin, bugün sen güzel bir EÜrpriz m~liydl. Ba:ı.ı &eyleri, hatti çok se.. 
ile knrıııla§acaksın. vinçli bile olsa, in anın kendi karı· 

Bay Esmez, karısına ten ters baktı. sından bile saklaması lfıumdı. 
Fakat yine her gUnkU gibi alnından Her ağır baolı ve praUk adamın 
§Öyle bir öperek çıkıp gitti. ynptığı ~lbf, Bay Esmez de öyle ko

S okakta saatine! bakınca, rande
vusuna geç kaldığını anladı. 

Tam o sırada geçen bir taksly.1 dur
durup bindi. Taksi yollanınca, ce
binden ağızlığını çıkardı; bir ılgara 
ycrlc&Urdi. Sonra. klmbllir hnngl ce.. 
bine dalmııı olan kibrıt kutusunu a
ramak için önce pardesüsOnUn, sonra 
da cakclinin düğmelerini ç6zdU. Böy
lo aranıp dururltcn, Tarlaba11ı cadde
sinin meşhur çukurlarından birinde 
sıçrıyan otomobilin sarsıntısı ile si
gar .. kutusu ayakları arasına duştü. 
Onu olmak için eğildi. Tuhaf &C!Y! Sol 
ayağının dibinde, slgııra kutusunun 
yanıbaşında zor.lf ve şişkin bir para 
cUzdnnı durup duruyordu. Sigara ku
tusu ile beraber onu da aldı. GOzel 
blr deriden yapılmış, şık biı· görünü
~tı. onun ancak bekim !erle ıniıtcah. 
hlt ve mUhcndlslerln ceplerinde bu
lunabilecek bir cüzdan olduğu hissini 
veriyordu. 

B ay Esmez, içini açmayı, içinde-
kileri saymayı dUşilndü; nınma 

derhal şoförün görmemesi lftzım ol
duğunu da dilşUndU. O zaman cilz
dam acele cebine attı. 

Birdenbire kendi hıırckC!tlnl k«ındi 
de beğenmedi. Şo:tör nC?(fon görme
meliydi? Bny Hakkı Esmez, "Derya 
hayat sigortası sosyetesinin idare 
meclisi reisi,, mevki sahibi ve na
muslu bir adam olarak, bliyle blr 
cUıdnn bulduğunu lince şoföre haber 
vermeli. aonnı <hı onunla birlikte 
cuzdanı emniyet mUdUrlilltilnUn bu. 
lunmut eliyn bürosuna götürilp ver
meliydi. Kendi kendine: 

- Elb ttc böyle yapacağım, dedi. 
Amma az sonra, cüzdanda klmbllir, 
hepsi do iri kıyım, no kadar çok pa
ra olduğunu dilıiündıi, cllııl cebine 

lay kolay hl?r ıkla gelmez bir çnre 
buldu: Taksiyi durdurdu; şoför bir 
gllrü:iilnde daho kendisini tnnımas.ın, 
diye pardcsüsüniln yakasını kaldıtn• 
rak indi. Parasını VC!rip taksiyi sav
dı. Sonra at ~tede bir bııskn taksiye 
binerek İstanbul tarafında bir otele 
ıltti. 

Ancak tuttuğu odanın kapısını dik 
knUo kilitledikten sonra, dört duva
rın verdiği emnıyet içinde, cüzdanın 
içini tetkik C?tmeğc cesaret edebll
mişU. 

B u cOzdnnın U!tunde, altından 
H. E. harfleri vardı. GUzel 

bir ı,ıcydi Tltriyen cllerllo açtı; fakat 
itinde ince kftğıUa sanlı ikl kUı;ilk 
paketçik olduğunu görünce, ağı:ı:ı bir 
kanii açık kaldı. İlk pnkctin ktığıdı_ 
ttı yırttı: İı;iııde şık bir ipek kra\'nt 
vnrdı; şüphesiz çok pnhalı bir kravat. 
Rengi de tam kendi sevdiği renkU. 
ıı.~ıncl paketi açınca, daha çok ııaşn
ladı. Bu da bir çift jartiyc idi. 

O zaman öfkC!Sinden soluyarak, hiç 
dc~llse bir yüzlük bulabllirlın ümidi 
ile cüzdanın bütUn gözlerine par
maklarını soktu. Bir şe7 bulamadı. 
Yaln~ şu pusulacığı buldu: 

lltVGI Lt KOCACIGIM, 
Duıun ıeııln dofuın 1ıldöıılimOnc!Or.• tıte 
Hila bir para clladanı, bir ktant ve bit 
elit Jarti7e hediye edb-onım. T~dııu bir 
aOrprlıle arttırmak !cin de, nden 'ıktrk· 
t an aoııra harlıaıı•I lılr •••llt ile eline a•C· 
mu ü,i11 dlıdanı pard6ıQn0n cebine ko7u. 
~rum. 

8EVGtLt KAltlK 

O danın ortasındaki masaya otu
rur gibi dayandı. Çenesini n

vucuna dayıyarak, düşündü: Otomo• 
bllde, sısarn kutusunu yerden almak 
için cğilml~. Demek cllzdan, ıste o 
uunan.. 

leri ateşli, hep bir ağızdan şu ce. 
vahı verdiler: 
"- Mülazim efendi... Ölece

ğiz, fakat dönmiyeceğiz!,, 
Ertesi sabah, onlar sözlerini 

tuttular: Öldüler, fakat geri dön. 
mediler. 

2 6 Ağustos sabahı, fecirle be. 
raber, 200 Türk topunun 

yağdırdığı yıldırımların ardından 
piyademiz de ileri atılmış ve 
Türk süngülerile el bombalan 
düşman siperlerinin müdafiledni 
temizlemişti. Evvela, saat tam 
dokuzda, Beşinci Kafkas fırkası, 
"Küçük Kalecik sivrisi,, denilen 
tepenin üzerine şanlı sancağımızı 
dikti. Birinci ordunun kahraman 
piyade alayları Milli Şefimizin 
söyledigi gibi "geçilmez sanılan 
telörgü manialarının üstünden, 
şoyle ayağını' atıp geçivermişti.,, 

27 Ağustos günü, bütün tü
mrnlcr hedeflerini tutmuşlardı. 
Yalnız 57 nci fırka, faik kuvveL 
ler karşısında, ''Çeliktepe,, yi hn. 
la zaptedcmemişti. Fırka kuman. 
danı Reşad Bey, bunu izzeti nef. 
sine yediremediği için, intihar 
etti. Fakat ne acıdır ki, bu kah. 
raman fırka kumandanı, son ne. 
lesini verirken, 57 nci fırka da 
tepeyi zaptetmişti. 

28 Ağustosta ise, ordumuza 
düı:en vazife, bozulan düşmanın 
Dumlupınardaki müdafaa hııttı. 
na çekilmesine meydan bırakma. 
maktan ibaret kalmıştı. Nitek~m, 
Dumlupınar, düşmandan evvel 
birinci ordumuz tarafından tu. 
tuldu. 

30 Ağustosta, Büyük Kuman. 
dan Mustafa Kemal, düşmanın 
ya imha, ya esir edilmesini cm. 
retti. Ve O, bugünkü Mehmetçik 
abidesinin bulunduğu tepeden, 
11 inci fırkanın ileri hatları ara. 
sından, yarattığı harikanın aldığı 
emsalsiz manzarayı seyrediyor. 
du. 

Muharebe başlamıştı. Düşman 
ordusunun kumandanları da çem 
berimiz içinde bulunuyordu. Ve 
bu müthiş çember, her nn biraz 
daha daralıyordu. Halbuki düş. 
man. bu kadar tam ve r.ıkı bir 
çember içine glrdiğ.ndcn bile ha
bersizdi. O günkü harpte teslim 
aldığımız on bin neferle zabitler 
arasında, düşman Ordusunun ku. 
mandanı da vardı. 

Bu büyük ve kati zaferin fer. 
dasında, yani 1 Eylı'.il tarihinde 
ise, Başkumandan, "Büyük Mil. 
Jet Meclisi orduları,, na, şu tari. 
hi emri verdi: 

"- Ordular... İlk hedefiniz 
Akdenizdir!,, 

Bu emir üzerine, düşmanı 
takip eden kuvvetlerimiz, 

adeta birbirlerile yarışa girdiler. 
Onların ne şayanı hayret bir sür. 
atle ilerlediklerini anlamak ıçin, 
süvari kuvvetlerimizin, 9 Eyliil 
sabahı İzmire girdiklerini düşun. 
mck kafi değil mi? 

Piyademiz ise, hemen hemen 
aynı saatte, Başkumandanın gös. 
t~rdiği ilk hedefe ulaşmış, Akde. 
tuz sularmın yıkadığı İzmir sa
hillerine varmıştı. Ondan sonra, 
bozulan düşman ordusu bir da. 
ha tutunamadığı içindir ki 18 
EylUl akşamı, Anadoluda, k~rar. 
gahları dolduran esirlerden, ve 
cephelerde yatan yığın yığın ölü. 
!erden başka dü§man kalmamış.. 
tı! 

24 gün içinde herşey olup bit. 
miş, ve Başkumandanın: "Düş. 
man, vatanın harimi ismetinde 
boğulacaktır!,, sözü, mucizevi bir 
§ekilde tahakkuk etmişti! 

Zaten, sayısız ve eşsiz şahsi. 
yetlerini "Atatürk,, adının hu. 
dutsuz belagati içinde toplaynn 
o Başkumandan, milletine verdi. 
ği hangi sözü tutmam ıstı ki? Bu. 
g.ü':, iızerindcn on sekiz yıl geç. 
tığı halde, btitiln bir millete aynı 
taze ve heyecanlı lezzeti duyu. 
r.an 30 Agustos bayramında Ata. 
t~_rkün aziz hatrrasile, onu'n bU. 
yuk arkadaşı Milli Şef 1nöniinün 
kudretli varlığı önünde saygı, 
sevgi ve minnetle eğilmek her 
Türkün kimseden irşat bekleme. 
den gördüğü mukaddes vazife 
dir. • 

Yurttaş:-· -~ 
Türldyenin emniyet ve istik

bali havalarda kuvvetli olma ına 
bağlıdır. Bunu dalma göucriml
zin önünde tutalım ve havalarda 
kuvvC?tll olmak gayesine, bizi kı
sa yoldan ulaştırmıya. çalışan Ha
\'a Kurumuna fıuı yazılarak yor
dını etmek vn:LifC?mizl unutmıyo
lım. 

Yazan: Sevim SERTEL 
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TaR.vimdenvi 
.,_~.,bir ~apra~~ 

Varbk içinde D 

Londra Eğleniyor - Bir Lo dra Plaiında A ıa et 40 kuruş. Bir tak 
ciğer: 10 l uruş. Ya 1 

peynirler, zeytin fıçıları... l 

Aşağı yukarı bir hafta olu. 
yor ki Londrn muntnza. 

man bombalanmaktadır. İngiliz
ler şimdiye kadar bir taarruza 
uğrayacaklarını bildikleri halde 
bunun şeklini tamamile kestire.. 
memişlerdi. 

Şimdiki halde Almanların kul. 
landıkları en mühim hücum va. 
sıtası tayyare bombardımunları
dır. Gündüz yapılan hücumlar 
fazla bir kargaşalığa sebep olma
maktadır. Yalnız, herkes işinin 
başından ayrılıp sığınaklara koş. 
makta ve bir müddet için iş ve 
hayat durmaktadır. 

Sığınaklara giden halk ellerin. 
de gazete ,mecmua gibi eğlence 
vasıtalarını da birlikte gôtür
mcktedirlcr. Bazı kadınlar elle
rinde yün işlerile, kimi aileler de 
iskambil kliğıtlarile beraber bu 
yeraltı inlerine iltica etmektedir. 
ler. Tayyareler şehir üzerinden 
uçarak aşağıya bombalarını hıra. 
kırken, onlar burada kağıt oy
namakta, gazete okumakta, ah
baplık etmektedirler. 

Fakat, geceleri yapılan bom. 
bardımanlnr esnasında halk bir. 
çok defalar tiyatro, sinema gibi 
umumi yerlerde bulunmaktadır. 
Alfırmlar verildikten sonra kendi 
sığınaklarına koşmak tabii ıim
kfınsız. Bombardıman esnasında 
dışarı çıkmak ta yasak. 

Böylece binlerce insan sabaha 
kadar bir çatı altında, yahut bir 
sığınak içinde mahpus kalıyor. İş 
teİngilizler soğukkanlılıklarını bu 

esnada gösteriyorlar. Tiyatro ve. 
ya. sinema programını tamamla. 
yor. Ondan sonra da halle arasın
dan bir takım gönüllüler ortaya 
çıkıp şarkılar söylemek, numa
ralar yapmak suretile hallcı eğ. 
lendiriyor, böylece kimsenin 
korkudan ayılıp bayılmasına mey 
dan veııneyorlar. Bu suretle 
Londra halkı eğlence ve kahkaha 
içinde sabahı bulmakta, ve saba • 
ha doğru işlerine gitmektedirler. 

Bir Londra Plajında 

G eçenlerde bir Londra pla
jında şoyle bir vaka ol

muştur: 

O gün hava çok sıcak oldu. 
ğundan bütün civar halkı plajla. 
ra gitmişlerdir. İşte herkesin key
fe daldığı bir sırada Üzerlerin
de düşman tayyareleri peyda o. 
lur. 

Tabii halk arasında müthiş bir 
heyecan hasıl olur, herkes öteye 
beriye kaçmağa başlar. Tam bu 
sıradn bu plajın civarına bir 
bomba düşer. Bunun sarsıntısı o 
kadar kuvvetli olur ki; can hav. 
lilc evine doğru koşmakta olan 
bir ananın kolları arasından on 
aylık yavrusu uzaklara fırlar. 

Ne bu bedbaht ana, ne de baş
knlan bu çocuğu bir daha göre. 
bilmişlerdir. Gidiş o gidiş; ynv. 
rucak o kadar uzağa fırlamıştır 
ki bir daha izini bulmak mümkün 
olmnmıştır. 

dık, fıstık sokaklarda t bini 
dolusu. Nefis eftnlinın kllo u ca 
kuruş. Ka\'un, karpuz nrnbal rda 
geçerken turfanda hı~ ar sepeti bı 
rini de\'irlyor. Patlıcanın tan ler 
si 60 para. Domates 4 ku~. ırl 

Bu ne bolluk! Bu ne ucuzlu]Şlİ 
Nerede ise iıısnn uçan ku~ in 
rense aç softanın cennet tas\ İl cı 
gibi hemen pişmiş olarak onün r. 
gelecek. .;ı 

Nercdcylz? Balıkpazannda. r 
Bir hamal yUkünüzil on kuru 1 

şa taşırsa isi~i bitirdikten sonr a 
o canım şeftaliden bir kilo nlabi- o 
lecek. Dört kişilil· bir nilc bir ı 
ciğer yahnisile ucuzca kornın"e 
doyurabilecek. Y 

Bir de karşı tnrafa geçin: 1 
Şeftalinin kilosu 30 :kuruş. Ka. 

\'un, karpuz 20 \'C 15 kuru~. Bh •• 
Hin fintlar da bunn göre. lı 

Balıkpnzarında 6 kuruş cden'u 
şeftaliye na ı1 olu~ or da köprı 
yii geçer geçmez 24 kuruş birde ~ 
zammediliyor, 5 kuru§n alın ası 
kavuna neden 15 kurus ili'ıve ett v 
liyor? Bunun sebebini bir fürl1ni 
anlavamndım. a 
N~kliye masrafı mı? Semtinir. 

masrafa tahamıuiilü mü? Diik;Ca 
kan kiralarının fazlalığı mı?.. ht 
olsa bu kadar olamaz. 

Memlekette orta knzancı ayd lı 
yetmi lira snyarsnk ve bir fü;s, 
nin e\' kira ını, giyim kuşam (k 
nsıl fıraklı name budur) masr • 
fını, çocukların tahsilini \"e dalı 
akla gelmiyen birçok ufaktcfe ~c 
zaruretleri de göz öniine getirir.t 
sen o aile babası kilosu 30 kunı.lıs 
şa şeftali, tanesi 20 kuruşa ka lt 

d T f • l vun karpuz alamaz. Alırsa d • an arma er ı eri.De doyumluk değil, tadımlık olurJah 
Ne yapmalı? Herkes sabnhl ·or 

yin, masraf görmek için çantasılm 

Aı•t Lı•ste Çıktı nı alıp Bnhkpazarına mı gitsin?.llm l\ler inde kavun l arpuzun tııtıl 
nesi kunı n imi~. ICavun karın çıkı 

(Başı ı incide) Turgut Gençclll, Fazıl Özegc, Burha- almak için trene binip l\lersirı bu 
f s l\'l t f 1 a1d nettin Sezclwı.. Celal Sıralp, Zeki mi gidelim? Bu gibi ihtiyaçlarıeenn 
nn eter, us a a T ry • • Y Ziya ,....., ev\'ela "Hal., flatı vardır. Hald• içi;. Umul, EyUp Sabri Baran, Razi Aras. Tekmen, RC!fik Ersoy, A. Rıza Tek- , ... . 
AbdlılkndJr Sezgen, Remzi SUbcrk, men, Ali İrfan Atnlay, Kenan uıu- nlnn esnaf buna ancak bir mı 'J/,e 
H. Turgut Akbaş, Naz.!! Tunçay, Mus kut, Zekj Ün, Fahrcttin Kıyak, Hils- fiat zammedebilir? .McsclU Pa a 
tala Şczgen, Ahmet Yetgin M, TnlAt nü Guven, SernfetUn 'Onal. Halinde eftalinin kilosu on 
Ergün, M. Ali Aksoy, M. Sadık Özay- ÜSTEGMENLİKTEN YÜZBAŞI- franktır, manav bunu )İrml fran. 
dm, İ. Hakkı Taylan, AbdJilAz.lz Ye- LIÔA TERFİ EDENLER: Snlm SUn- ka satar. Şehrin her semtinde e 
ncl, Muammer Karnbulut, Rauf Un- g(l, Bahattin Balaban, M. Zeki Eltez, ayrı n~rı fint olamaz. Olursa bir. 
C'e, Nazmi Atlı~, Aziz Erker, Fahri 1 Yusuf SUer, O. Nuri Demir, İlhami çok ilıti~ ns:lnr karşısında belimi•. v 
Atabaş, LCıW Akın, Ziya GUvencr, Aksoy, Cemal Alkan, O. Nacı Yonalp, deki kemerlerin tokasını biraz t. 

r •• 1 Muzaffer Alpay, A, Hamdi Alkan, 
Nuri Sumer, Haydar Çelik, Cclfıl I Muhtar Mete Ali Özdenıir Tarik BL daha sıkıştırmak icap eder. n 
Tu"lc<?r, M. Relik Tekinalp, Rifat A. na-, Liltfi Aİpar, MchmC!t 'Nuri Çıv!, N Ql zen Tevfik d ha kendini o m 
yaydın, H. Hulki Atak, Fuat Ulaç, Sadi Tulaysiln, Ccltılettin Ergunt, Ha- derece harabutilige 'urmamı tı üs 
İh an Oğuz, A. Şevket Katırcıo lu, Iıt Akarsü, A. Safa Doralp, Ragıp ö- Yalnız birçok biı) Uk sanatkarlar 
Muıımmer Baray, SadrC?ttln Özl·an, zarman, Mehmet Önler, A. FerJdun gibi ha) atta intizamdan ho lan. af 
İh an Şırfn, Abdilrrahman Ml'n itli, Atalay, Halıt GUngün, Tacettin Al- ınaz, sanatını altınla (i]çen nıu. n 

per, Muzaffer Koru, Mehmet Güner, JıitJerden knc_ar. (Bohem ha' atı}• ;) 
1940 - 1941 SinC?ma Mevsimi • 

1 
Sinemasının 

ZAFER YILIDIR 
İ§te göreceğiniz Tilrkçc şaheserlerden 

Bazıları : 
1 - KISKANÇ 

Baş Rolde : 
ERTUGRUL M UHSIN 

• 
2 - AKASYA PALAS 

Yazan : Mahmut Yesari 
Baıı Rolde : 

HAZIM - VASFI - CAHIDE 
• 

l\fostaf Oguz, İbrahim Erden, Saıp "' 
Kn.ıltC!pe, M. Fethi Yi.ırekll, Ahmet denilen ynşa3 ışı se\'crdi. Bir gtin 
Gllzay, Rnsih Gunhan, c. Sadık ö- SirJ,eci İ tas~ on birahane ind ra 
zilnk, H. Basrı Orhun, Mehmet E- şair E reflc otururken yanımıza te~ 
rnrı;lan, MehmC?t Altay, Nıhat Sal- geldi: Jir 
man, M. Muharrem Erkan, Turhan - Benim kız zekaca bana cck. a 
ı::ele, Muhittin Erol, F. Şadi Altın. ıniş! dedi. 
gırny. - ı 'cden anladın? 
TEÔMENLİKTEN ÜSTEÔMEN· - Diin elime biraz man .--t;ih 

LİÔE TERFİ EDENLERİN LİSTESİ: gcçmistl. Eve giderken bir okkaaz 
A. Burhanettın Bencr, Alı Oııl?r, A. I t ld Ft• .. .. "B b 
Rıza Taraman Mahmut Kızıltuğ Cc- 0 a ım. ~ 1 gorunce: n a et 
Itılcttln Koks~l Dursun Çağata; İs- çıktı mı?., di)e sordu. Artık an. ık 
mnll Güney, F~ruk Oksay, M~tafa in. Bl.zim evde eti mey\ a gibı 
Art.ah, Ömer Gagln, Hasan Vuruş, rnc\ sıme tabi sanı} orlar. 
Huseyin Saraeoğlu, Necati K rabulut, T k • • 
A. Hilmi G incnç, Rasim Clvnnbay, a ·vzmcı 
H. Avni Billbül, Ke:nal Atııı, Sami 
Özalp, MehmC!t Ataman, M. Rc~ıt Kı-

3 • KAHVECİ GÜZELİ zıl!an, Cahlt Co~kun, Halit Karokul Askerlik işleri Bnş Rolde : 
MÜNİR NUREDDiN 

l'I AZ 1 M 
TALAT • NEZiHE . NEViN 

• 

h:kçu, Ferit O uz, Hakla Yılmaz, Nn.. 
ıür Say, M Alı Acuncr, M. Re~at A· 
daJı 

DÖRDÜNCÜ SINIF ASKERi HA
KiMLİKTEN 3 SINIFA TERFİ E-

4 • NASREDDİN HOCA DENLER: M. Hulusi Alpan, M. Hll
Yazan : BURHAN FELEK 

Bnş Rolde : 
HAZ 1 M 

• 

mi Şıpka. 
3 SiNIF MUAMELE l\'lEMURLU

(;UNDAN 2 Cl SINIFA 'fERFİ E
DEN: M. Adnan Erginsoy. 

5 _ LEYLA- ;ıc MECNUN 4 cü sıNIF HESAP MEMURLU. 
• ÔUNDAN 3, SINIFA TERFİ EDEN-

Musiki ve &arkılar 
SADETTiN KAYNAK 

Şıirlcr : VECDi BiNGÖL 
• 

6 - MANON LESKO 
Buyllk Aşk Romanı 

• 
7 - HİND RÜYASİ 

LER: K€ızım Özencr, E. Hakkı Bayık, 
Mtımtnı Dcnktnı, Ahmet Be lıay, Ali 
Dinçer, Sabrı Başkurt. 

6 SINIF HESAP MEMURLUÔUN
DAN 5. SINIF.,A TERFİ EDENLER. 
Necmettin Örl?l", Suleyman Altınkaya 

7 SINIF HESAP MEMURLUCmN
DAN G. SINIFA TERFİ EDENLER: 
llaruı. Erkant, Ktımll Kandemir, İs

TA YRON POWE~ • MIRNA LOY mAll Ercan, Sclım Kılıç. 

8 - ZORLA TAYYARECİ 
• 

9 - Göniillii J{ahraman 
llk T bli Renkli Tilrkçe Ftlm 

• 
10 - Üç Ahbap Çavuşlar 

SiRKTE 
11 - SİYAH YILDIZLAR 

SPENÇER TRASI • HEDDİ LAMAR 
• 

12 - Vahşiler Elinde Esir 
şiRLEY TEMPLE 

• 
13 - LEKELİ KADIN 

• 

Arl.eda1lar1J1tza dıyınlı ki: 

Iki tane 4. iki tane ı. ıkı tane S, iki ıa· 
ne 3, iki tane a, bır tane 6, bir tane 7, dllrt 
tane 9 ukamını klfıda yazınıı. 

Bıınlarla. her kenarında be tane rakam 
bulunıın bır lı:are )'ıpacaka nu Pıkat ,u art• 
iı: Kartııln lıer kenarındaki rakamlar top· 
landıfr ••man 27 edecektir. 

Hallı ıudur: 

Yukarıdan aıafı sat kenar: 4, D. 8. 5, ı 
Yulıarıdın aıatı ıol keuar: 4, 5, t. 3, ı 
Sa dan sola Oatlıenar: 4, 9, ıı. ı, 4 
Saldan sola ıh kenar: ı, 9, 6, ı, 8 

u eye Davet 

e 1 - Bu l'Oklamaya ı; im :vr lrr ı eu 
HaYac!a iki aaf allltrclıı ııçuıu:rorhr. Aıa· rak ad:crl klulnl yapa aklan llln olı11ı r 

14 - l\'.1. Moto Tehlikede 
• 

15 - BİNBİR GECE 
Büyük Ş;ırk Fılıni 
BAŞ ROLDE: 

U JJI JJJ Ü G Ü L S Ü JJI 
4 T Ü R K F l L JJl 1 
16 • .TÜRKÇE FİLM 

lt aaltalıı Jllierı:inler, yukar.ıdakılere 1'aç a· 
det olduklarını sorarlar. Onlar daı 

- Eler ıltdtıı biriniz yanımııa rel rse •· 
del!ımlz ılıln iki mlıllnız olur, der 1: zden 
ıize blriıi ılderu adette m tavl ohınız. de 
mlıler, 

Acaba &aflarda katar aufudn vatMJt1 
lhlllı Yulıarr utta r alllrrclıı, •salı ıuırta 

lsc 5 cOl!crcln •ardrr. 

• tan 
A 

a • 

, .... 



c -

MÜJDE: 

ııllk Lastikleri Çıkmııtır. 
Tec:rübeD ve çok sağlamdır. 

LORD LASTİKLERİNİ 
Israrla heryerde isteyiniz. 

V•ıim Satlf Depoau: 
lsTANBUL BARNATAN HAN No. 5 _., 

ı, SRO 
Tayyare 
otomobil 
Kamyon 

Motör 

bll<Unu 
fabrika 

makinada 
İsviçre 

mamulAtı 

8 R O Rulmanlarını kullanınız. 
Deposu: Gala ta Karaköy Palas 
hanı karsısında 8C No. IBRAHIM 
TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! 

1 P. K. 1039. Telgraf : TASKOL ·' , 
latanbat Ddacl len dairesinden: 
Bir borcun dola,.. 940·1719 numaralı doa· 

ırıuanla merban bulunan Slnser marlıa llıl 

adet cuvat dilıme matlnul 4·9·940 tarihine 
mQsadlf car1Amba ııtınn saat 12 den IS,,. a 
Jıarar Tophanede Necatlbey caddesinde Selı· 

puan .US numaralı yarıhanede aatılacaktır. 

O siln muhammen 1<1,,...etinln Jillde 75 ini 
bulmadıfı talıdlrde 9·9·940 tarihine mOaadif 
puaneal ırllnll •J'DI mahal ve saatte fora o· 
lunacat llıincl antırmada en cok 11ntırana 

TAN 

Arttırmıya Konulan Eml&kin __ _...ı•:.....· _ _________ ;...;..... ______ ~ 
Kıymeti mu• 

kayyldeai 
L. K. 

1884 00 

1884 00 

Clnıl 

DOkkAn ve 
apartman 

Dükkan ve 
apartman 

Mahalle veya Hudut ve MutaNrrıfı 

ve hl•• 
miktarı 

klSyU evutı 

Şahkulu mahal. 
le!<i Galipdede 
sokağı ______________________ _ 

.Şahkulu mahal- Şarkan 40 
lesi Galipdede Garban 40 

Yol cenuben 
38 Yollle 
çevrili 

Avram 
Hayim 

Tamam 

- Şartlar -
I - Şahkulu mabaUesinin Galip Dede sokafmda eski 585 - 585 M. yeni 

589 591 ve 45 - 45 numarataj kapı sayılı dukkin ve klıir apartıman Fener -
de Balat Avram Hayun hastanesinin akaratı olup mezkQr hastanenin bina ve 
buhran vergisinden mevcut borcundan dolayı arttırma suretile satılacaktır. 

2 - Kıymeti mukayyidesi Bın ıekiz yüz seksen dört liradır. 
3 - İlk ihale 20 Eylıll 1940 tarihinde Cuma ıiinü Beyoflu kaza idare 

heyetince yapılacaktır. 
4 - Kati ihale birinci ihaleden 10 ıün sonra olan 30 Eyl61 1940 Pazar

tesi günüdür. 
Birinci ihale ile ikinci ihale arasındaki müddet zarfmda % 3 den nokHn 

olmamak ıartile arttınnalar kabul olunur. 
Şartnameler her eün Beyoflu Belediye Mubaıebeciliiinde cörülebilir. 

- ihale edilecektir. Taliplerin sattı samanla· 
t---.-;.;;;;;_..;. ______ ~-~~---------ı nada mahallinde bulunacak memuruna J'(bde 

5 - Taliplerin mukayyet kıymetin % 10 u olan 188 Lira 40 kuru,luk 
teminat makbuzlariyle ihale eünü Beyoflu kazası idare heyetinde bulun. 

.._ ___ EMN ___ 1Y_.ET __ s_AN-•D•l•G-l-·İLANLARl-A---··----_. 1.s pe, atceaııe mnracaattan i11n olunur. 
malın. (7971) 

S Faizli ve Sekiz Sene Taksitli Emlak Satışı 

Clnıl 

Muhammen 
kıymeti 

Birisi iklbuçuk katta yedi o. 4000 
dnlı 1ki sofalı bir katı klrılr 
bir buçuk katı ahşap, diJerl 
bir katta Qç odalı bir sofalı 
terkos ve elektrik tesisatını 
havi klrgir ve bahçeli iki 
evin tamamı (mesahai sathl-
yesi 6685 metre murabbaıdır) 
İki katta dokw: odalı ve e- 750 
lektrik tesisatını havi bah-
çeli ahşap bir evin tamamı 
(mesahai sathiyesi 4179 met-
re murabbaıdır) 

llllıihfhode Saktzalacında Taıhan İki buçuk katta altı odalı 2000 
tiki ve yeııl 8 No. da kuyusu ve elektrltl olan 

• Vanildiytlnde Vanlk&y 
eski 16 mil. 7enl 36 (No. 

No. h 

HQaeyinala mahaTiesln
illocelı:enler sokatuıda eski 52, 

aı No. h 

maabahçe ahşap bir evin ta.. 
mamı (mesahai sathl7esl 
157 43 metre murabbaıdır) 
İki buçuk katta on üç odalı 2500 
üç sofalı ahpp bir yalının 
tamamı (mesaha! ııathlyesl 
1032,50 metre murabbaıdır) 
Beş buçuk katta on aekiz o- 8500 
dalı dört ııofalı, su ve elek-
trik tesisatını havi klrgir bir 
evin tamamı (mesaha! sathl-
yesi 167,50 metre murabbaı-
dır) 

- Arttırma 11/9/940 tan"bine dilfen Çarpmba cünll uat 14 ten 16 YA 
'7aPll&c:ak ve sa)'l"imenkul en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 
-Arttırmaya cirmek için muhammen kıymetin % 15 i Diabetlnd~ pey 
Jabrmak ilamdır. 
- Arttırma bedefinin dörtte biri pqin seri kalanı sekiz aenede aekiz 
tabitte odenir. Takıitler % 5 faize tlbidir. 

Tabitler ödeainciye bdar sayr:imenlnal Sandıia birinci derecede 
blır. 

- Bhıalarm fotoiraflan Sandık dahilindeki satıı alonanda tethir 

TUrklye lı Bankıaı A. f. den: 
Bantamıs latanbtal, Be:rollu. Galata 111be

leri ve Jtadık&ır, U ıklldar, Beırurt .ııjanılan· 
anı 30 Aiustoa 1 !140 C1111la ve .ıı Afuatoı 

1940 canıartHI sllnlarl kapalı olacalını mW.. 
terem mnıterllcrlmln blldirlrl&. 

Avrupada tahall etmiı bir Türk 

MAKİNA MÜHENDİSİ 
250 Lira maqla iı anyor. (Mü
hendis) rümuziyle İstanbul 176 
No. Posta kutusu adresine ,.a
Y.tlmssı. 

P'ennf 8Dnnetçl 

~1,[q,fi~~P. 
ran sahibi ha)'l"a 
verilmek üzere fa
kir kAJıdile aeleıi 
<Jünnet çocukları
nın adedi bine çı

karllın11tır. Ev: Suacliye istasyonu 
yanı. Kabine: Be,iktaş, Erib apartı
manı. Tel : 44395. 

PURGOLİN 
GAZOZLU MÜSHİL 

LİMONATASI 
Kat'iyen llAç hissini vermez. Bir 

gazoz veya şampanya kadar leziz ve 
ho:ı kokuludur. Müshil ilAçlarının 
şahı olan PÜRGOLIN'i haftada bir 
defa içmekle hem barsaklan temiz
lemiş ve hem de vücutta blrlkmiı 
mikroplan defetınlş olursunuz. 

PÜRGOLIN 15 senelik bir teerü
benln mahsulüdür. 

F..ınfn olmak için eczanelerden 
PÜRGOLIN markasını ısrarla iste-
7inlz. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - ldar~ ihtiyacı için aJtmlf bin tane iki numaralı porselen izolltör b. 

palı zarfla eksiltmeye çılı:ardm11tır. 
2 - Muhammen bedel "24000,. muvakkat teminat "1800., llra olup ek. 

ailtmesi ı. Teşrinievvel 940 Salı ciinil saat "16,, da Anlrarada evkaf apt. P. 
T. T. Umum Müdürlük binaıındaki 11tm alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - lstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektuba ile ka
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o elin aaat "14., de kadar meııkt\r ko
miıyC'na vereceklerdir. 

t•••=-••111~ 4 - Şartnameler Ankarada Evkaf Apt. P. T. T. Levuım. 1ıtanbalda ~ "'W Valide Hanmda P. T. T. Levazım ayniyat ıubesi mildürlülderinden bedelaiz 

1 ~-~!H~~par+man 1 olarak tedarik olunur. "4548., "7228., 

Bebekte Arslanlı sokak, Robert K T v 1 K t 
Koleje bet dakika mesafede .- iremit ı Ug a, ereS e " 

suyu, Banyosu, Bahçesi ve 'lil- haldkt Anlan marka Maniln kiremidini, Sellmiye denilen Jiikaek va-
zel manzaran vardır. 36 - 88 

30. 8. 940 

~ 

Modayı takıp eden her asrı kaom ıçın kıymetli taııarue ve nena ••le. 
meaile hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir hankulide (SINGER) 
saate sahip olmak adeta bir saadettir. Fevkalide eüzel ve zarif olan bu 
(SINGER) saatleri en mıiııkulpeıentler: dahi tatmin edebilir ve bütün 
bu meziyetlerinden maada saatlerimizi,ı on be' ıenelit bir müddet ıçın 
velev müşterilerinin meı'uliyetindcn olsun her tiırlü Arızaların müesse. 
ıemiz tarafmdan hiç bir ücret alınmaksızın tamir olunacakları caranti 
eclilmiıtir. 

S N G ER No 82/A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 Ura f - . Emaalleri eibi on beı sene carantilidir. -
Adreae dikkat: SINGER SAAT Mafazaaı - Istanbul Eminıml 

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

nakaaası 4/9/940 eiınü saat 15 ıe bırakılmı,tır. 
2 - İsteklilerin bundan evvelki illnlarda yazılı ,eraite ıöre teklif 

mektuplarile ihaleden bir saat evvel mezkUr ıunde Y eşilköy Hava Mıntaka 
Depo Amirliiindeki Hava Satınalnıa Komisyonuna muracaatları. (7889) 

~--, .. 
30 Zafer Bayramı munasebetne Şenlikler 

Aiustos fevkalAde 

Büyükdere: BEYAZ PARK'ta 
MONIR NUREDDiN arka~ 

18 Muhtelif VARYETE programı il••• Masalarınızı evvelden tutabilirsiniz. Telefon: 32-43 •••il 
1 Kocaeli P. T. T. Müdürlüğünden : 
1 Adapazarmda yapdacak P. T. T. Repetitör binaıı lnp.atı 29/8/940 c!ad 

itibaren 15 ııün müddetle açtk eksiltmeye konulmuıtur. 

1 
Bu in,aatm lceıif bedeli 9194 lira 41 kuruıtur. 
Eksiltme evrakı: ı - Proje, 2 - Ölçü defteri, 3 - Ketfl ballan 4 -

Huıusi ve Umumi prtname, S - Mukavelename. 

1 Bu iıe ıirme1ı: istiyenler eksiltmeye iıtirak etmek üzere ihtiyat akceal 
olan 689. Lira 58 turuıu P. T. T. Vezneırine yatırmıı olmaları veyahut ol .. 

' miktar Banka mektubu ibraz etmeleri, Ebiltmeden en apiı 8 cün evvel Na. 
fıaya müracaatla ehliyet vesikaıt almalın mecburidir. Ekliltme lzmitte P. 
T. T. Müdürlük binaımda 12/9/940 Perşembe güniı saat 15 de yapdacalrtır. 

Talipler elniltme evrakmı herııün mesai saati dahilinde Müdürliie mi. 
racaatla cörebilirler. (7990) 

Harp Akademisi Komutanlığından : 
Harp Akademisi Matbaasmda mevcut bir tipo ve Dd ac!et nto maJdne. 

111e pedal ve Tranıport makineleri tamir ettinlecektir. 
Tamiratm muhammen fiyatı 220 Liradır. Taliplerin 3 Eylt\l 940 Sah~ 

nll saat 09.00 da Akademi Matbaa Müdurlüi\ıne müracaat etmeleri. •7ge7,. 

Hava taarruzlarına karıı 

Pasif Korunma Esasları 
Hava tehlikesinden ve zehirli gazlardan korunma 
hakkında herkesin anlıyacağı bir dille yazılmııtır. 
Yazan: KİMYAGER İZZET KEMAL ERKSAL 

25 Kuruş: İKBAL KtrABEVt ... ._..ı 

•ılıbıdlr. Pula taflil!t almak iı;in salona müracaat edilir. (7999) 

Kalöriteri, Soluk ve sıcak akar 1 İhtiyacı olanlar Dolmabahçede eaki 1ıtabhlmire•J'e müracaatlannc!a 

11fta Alaturka kiremidini, eski Çoban çeımesi tuilaımı, Haliı Romanya 
No. ya Telefon edilmesi. • kerestesini, mermer ve demiri ehven fiyatta bulurlar. İstanbul Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden : ~ 

1ıtanbul adliye daire ve ıulh malıtemeleri için muhammen bedel 21t't t 
lira ve muvakkat teminatı 158 lira 40 kuruı olan 88 ton Sömikok ile ır.a mu. 
hammen bedeli 2000 lira ve muvakkat teminatı 150 lira olan 125 ton marml& .. 
maden kömürU açık eksiltmeye konulmqtur. 

Sen Miıel Fransa Lisesi 
tkinaI İmtihanlan 

S d t ca 10 t11 ve 11 ci 111Uflar için Paııarteai 2 ve Salı silnll 3 E,tlU. 

a, 7cive1 ci ımıflar için Çarpmba 4 ve Perıembe 5 EyJ(U olacaklar. 

1 d ORTA ve 1 ci iHZARi SINIFLAR için Ka:vıd muamelesi, Salı 
4cm maada, her ciln yapılır. 

Okal, ız EyU\l, PcrtaDbc SÜDil açılacaktır. 

1111•ımnen bedeli (1424) lira olan muhtelif eb'atta 7200 adet Lokomo. 
etre 1U tesviye tiıeleri lbtik ballan ile 15000 adet lmor ve 

fren batlddan için lbtilı: rondela (S.9.1940) Pel'felDbc siinfl 11-

) oa bacakta Haydarpqada Gar binası dahilindeki komiQon tara-
apk ebiltme asulıle utm ahnacalı:tır. 
ite sirmek iıteyenlerin (106) lira (80) kunqlak muvalı:bt teminat 

f.lıl•mn taJ'in ettiii veaailde birlikte eksiltme cünu 1&atine kadar komia. 
~tlan lbımdır. 

ait tartnameler komiıyondan parasız olarak dafıtılmaktadır. (7525) 

bul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
- Hava Birlikleri için kapalı ııarfla almacak 32400 kilo ııtır ed mü. 

4/9/940 cilnil saat 15.30 sa bırakılmıştır. 
- 1ıteldilerin bundan evvel yapılan illnlardaki ıeraite ır&re teklif 

e ihale saatinden bir aaat evvel meıık6r silnde Y etilköy Hava 
Depo Amirlifindeld Hava Satmalma Komilyonana müracaatları. 

(7888) 

(Upk) tİllrii Lisesi 
Direktörlüğünden : 

LiıemiJ:in Matematik, Fizik ve lı:im
n öiretmenlilderi açıktır. 1stekli olan 
öiretmenlerin 11rtlan aırenmek üzere 
ya mektupla ven İııtanbalda Yüce 
Ulkü Lisesi Direktörlülüne uıt 16-
17 ara11nd& biz.zat müracaatları rica 
olunur. 

Kabataş Lisesi 
Müdürlüğünden : 

Gündülii Talebenin kaJ'ltlannı 27 
Eylille kadar J'enilemeai llıı:undır. Pa
ralı ntıh talebeden 5 Eyl(ll akfamma 
kadar birinci tabiti cöndermiyenlerin 
yerine bafblan almacaktır. (7876) 

KlllALllC, SATILIK BiNA 
Beıllıtaıtaa Bebele kadar aatıllde, lseride 

btbollk bahse ,,. afaslık onaımıda tlralılı: ... 
,... Htılık bina araftl70r. Jl'latı laahau Poıta 
lı:utua 406 J'& 1uıım. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Müdürlüğünden : 

1940 - l94l derı aeneai talebe ka
yıt muameleli Cumarteai ve Çarpm
balardan maada her siin aaat 10 - 12 
ve 13,30 - 15,30 arumda yapılmak 

~IMWl>ÖJ Kaymakamlığı ve Belediye Şubesi ü~e ~Y~.61ün birinden Birincitetrin!n 

M .. d .. I""" .. d betıncı sunüne kadar devam edecektır. 
U ur UguD eD : f Tafıillt almalı: iıtiyenler mektep 

Otomatik Telefon Santralmm tevsii için Villyet tdare Hey'eti 

1 
idaresine müracaat edebilirler. "7821., 

mnaml menfaatler namına iıtimllkine karar verilip takdiri kıy. .ı. 
rı.muc•anc:a Kadıköy Osman Af• mahallesi Kutdili caddninde eaki l18 Sahibi ve Neşriyat Müduril Halil 

Jelli 27 - 27 /1 No. lu diikklna 1328 lira yine meııkt\r caddede eni ı LQt.t; DÖRDfJNcU, Gazeteclllk ve 
lıııılllllM'P@P J'eni 21 No. lu dükklna da 1410 lira kıymet takdir eclildiii teb. Nelri,yat T. L. Ş. , Basıldılı yer: 
.-kamım kaim olmak Ü.Sere ilin olunur. (7825) TAN MATBAAll 

UCA O~bo!~~~.~~~~1~L~~~~J Useleri) 
(Utak'taki ULKU Liıeainin Orta kı11n1 70ktar.) ---------

......................... ! .......... .. 

Tapu ve Kadastro Mektebi Müdürlüğünden : 
Mektebin tahsil müddeti iki sene olan A ıubeaile tahsil müddeti bir se

ne olan B. Şubesine on bqer talebe alınacaktır. 
A ıubesi için orta B. ıubeıi için lise meruna olmak prttır. 
B ,ubeaine almaca1ı: talebeye tıhıil müddeti içinde ayda maktu 30 lira 

ncret te verilir. Mektep niharidir. tııe ve ibate talebeye aittir. B. ıubeaine 
cirece1ı: talebenin bet sene müddetle umum müdürlüiün Tereceli vazifelerde 
çaJııııması için bir mali taahhütname vermeıi p.rttır. Ka71t mıwneleıi 10 
Eyl(llde nihayet bulur. 

Kabul muamelesi müracaat ıııraıile ve mektepten menniyet dereceabıe 
göre yapılır. 

B. ıubesine aJmacaklarm fen kota mff11ftlan tercih olunur. Fen kolu 
mezunu klfi gelmediği takdirde edebiyat kolu mezanlan mezuniyet derece
lerine göre alınırlar. 

Kabul muamelesi neticesi 16 EyJGJde milracaat edenlere teblif olunur. 
Talipler apfıdalri vesikalarla Ankarada Tıpa Kadutro Mektebi Mü. 

dürlütüne müracaat etmelidirler. "5114n (7963) 
1 - tıtida. 
2 - Nüfus cüdanı. 
3 - Sıhhat Raporu. 
4 - Hllsnühll varakası. 
5 - Mektep ıahadetnameaf. 
6 - 4 X 6 büyüklülünde üç kıt'a fotofraf. 

......................... ---------·~ 
lngirlZ HIGH SCH~OL Erkek Mektebi 

Kam muamelesi baılanu,tır. Puarteıi ve Perıembe cünlcri nat 
10 - 12 araımda tdareye müracaat olunmaıı. 

İkmal imtihanları EylGl 18 - 19 - 20 - 23 
Tarihlerinde J'apılacaktır. Telefon: 41071 

~------------------------' Kayseri Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Kayseri - Bofaz köprü yolwıun I X 100 - 8 X 000 kilometreleri ara

ımda "16387,. lira (50) ku1111 ke,if bedelli ıoae tamiratı kapalı ııarf uıulile 
eksiltmeye tonulmuıtur. 

Eksiltme 17/9/940 Salı cilnil aut 17 de Ka:yaeri Vilbet Daimi Enciime.. 
Dinde yapılacaktır. Bu iıe ait evrak Ka:yaeri Nafıa Müdürliiiünde cörWebilir • 

Muvakkat temina "1229., lira 6 kuruıtur. 
Taliplerin muvakkat teminat mektubu veya malı:buıılarDe 040 yılma alt 

Ticaret Odaıı vesikaıı ve ihaleden bir hafta evvel Vilbet makamma müraca
atla bu gibi iıler yaptıimı cösterir vuaik ibraıı euretile alacaklan ehliyet 
vaikalarile 2490 saydı kf.nunan hlilı:mllne söre bazırbyacaklan kapalı nrfla. 
nm J'Qkarda yazılı saatten bir Hat evveline kadar makbuz mukabilinde teslim 
etmeleri llıı:mıdır. 

Postada olan ıecilı:meler kabul edllmeıı. "7526., 
BU AKŞAM ________ , 

BELEDiYE BAHÇESi ı l TEPEBAŞI 
ALATURKA KISMINDA 

INGILIZ KIZ MEKTEBi -~ 
( Tam Devreli Orta Mektep ) 

s 
litl Hava Kurumu Müsameresi 

A F 1 
KOMiKLER 

vı 

arkadaıları 
IMTIHANI 

y E 
BIJDk Saz Hey'ett, Miçe Pen~, Cambaz Trupu, Oto Keti Akrobatlan, 

Çalılmıa L6tfiye, Mite! Revüıli, Milli Zeybek ()yanlan 
AIL DOMBVLLV, ŞBVKI ~ AHMET GOLBB lcumpanyalaıı tarafından 

KOMiKLER iMTiHAN OLUYOR 
kahkahalı oyt1n, mehtap ve fitek eğlenceleri. 

M•ep 1 Birincitqrin 1940 tarihinde açılacaktır. 1ıanaJ imtihanları 
23 ve 24 Eyl(ll'de J'•pdacalrtır. Yeni talebe kaydı 11 Eyl6lden itibaren 
Cumartesi ve Paııardan maada her cfin sabah aaat 9 - 12 J'e kadar, Da. 
ba evvel izahat almak isteyenler her Puartesi ve Pertembe sünleri saı.JıJ 

aaat 9 - 12 ye kadar mektebe müracaat edebilirler. 

İzmir 'de 
______ , 

İMREN PAZARI 
1ıımir Puanm ııiyarete sideo llJ'ID miufirlerimis, mUtenevvi me. 

ze çeıitlerini, J'erli ve J'•bancı markalı en neffı yiyecek ve içecek mad
delerini mahterem İzmir halkı gibi İMREN pazarından tedarik ediyor. 
lar. Adres: lnnlrde Aluncak, Mea'udiye caddeai 119 No. 

~--------- Telefon: 3598 

Ekıiltme 16.9.940 Paııartesi siinll saat 14 de Sirkecide Adliye Levuma 
daireainde J'apılacaktır. 

İsteldilerin buna ait prtnameleri tatil cünlerinden maada her sin ~ 
ma uatleri içinde mezk6r dairede cörebiHrler. 

Taliplerin ayın gün ve saatte yudı dairede toplanacak 
racaatları. (7977) 

Eskişehir Belediyesinden 
Fen Memuru ve Ressam Aranıyor 

Eslı:iıehir belediyesinde 170 lira ücretli bir fen memurlufa De 100 Un 
llcretli bir deainatörlülı: açıktır. Taliplerin vetikalarile müracaatlan. "7731,. 

, Nişantaşmda Karakol Karşısında--•• 

(Yatılı) 1Ş1 K L 1SES1 {Yatısız) 
(Eski Feyziye) 

ANA - İLK - ORTA - LİSE (Kız • Erkek) 
1 - Türldyenin en ealri huıuıl Liıealdir. Liaan tedriaatma ilk amıf. 

lardan batlamr v~ haaust ehemmiyet verilir. Kayıt için hersiin mflraca. 
at olunabilir. Tarifname iıteyiniz. Telefon: 80879 

- 2 - Eıki Talebenin 15 EyUUe kadar kayrtlarmı yenilemeli llzımc!ır. -

Bilecik Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Villyet nafıa itlerinde kullanılmalı: üere "k11a pıe Fört •eya 9«n'5le. 

aç* aandık pek u kullanılmq arızasız "2., tonluk bir kamyon ıartnamai p 
refince utm alınacaktır. 

Muhammen bedeli uamt "2500., iki bin bet yüıı liradır. 
thaıe 11/9/940 Çarpmba ciinıi saat "15., Villyet hiikGmet koaafmc11 

toplanma odaııncla Daimi Enciımence yapılacaktır. 
!baleyi müteakip tealim ve tesellüm muameleai yapılacafmdan mu.

kat teminata lüııum yoktur. 
Taliplerin ihale cünü olan 11/9/940 tarihine kadar Vilbet Daimi BDclo 

menine müracaat etmeleri ilin olunur. "7840n 

,. - EMLAK iŞLERi " Erenköyünde bin liradan ild bin liraya kadar afak talraltlerle 
muhtelif köılder .. 

İıtanbul'un her semtinde lrad ve mesken almak iıter misiniz? Seb
rin her tarafında emllkinizi utmak arza eder mlıiniıı? 

Galata11rıy Lisesi karf11ında 184 Ziya Ankara Apartmwıında l No. 
ya müracaat ediniz. 

Takıimde Talimhane•de Modem bir Apartnnan, ErenköJ'iinde 1200 
metre deniz kenarında J'alı Arsaıı, Sultanalmiette denize blkim kıymetli 
ana bu hafta J'&ııılıaneye tevdi edilmiı en kıymetli emllktir. 

--ALICILAR ACELE EDiNiZ. • Tel: 4901U.._, 

İzmir Turistik Yollan Mmtaka Müdürlüğünden : 
A - Puarhfa konulan it: Mukavelesi Fnhedilen lınnir Turistik yol ... 

n lnpatmdan seri kalan Boıtanh - Alunc:ak yolunun Al•J'beJ' - Paralı kar 
ril araıında 4 + 180 - 11 + 282.61 kilometre kadar olu Soaamn ikmali la-
1111 kqif bedeli 42287 lira 88 kuruıtur. 

B - Ketif evrakını cörmek isteyenler Turlıtik J'Ollar Mmtalra llfUlllt• 
IBfiine müracaat edebilirler. 

C - Puarlık 12 Eyl61 940 Perıembe cilııil nat 11 de Villyet J>ald ... 
cUmeninde yapdacıktır. 

E - Muvakkat teminat mlktan 3171 lira 59 kan11tv. 
P - 1ıteldiler Paııarbk tarihinden ee u 1 liln enet Müdtlrlüfe midi' 

caatla bu iti yapabilecefine dair ehliyet veaikuı almaia mecburdurlar. 
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