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~KANLAR 

.i H VER 
ıvletlerinin 1 
Geçmiştir 

~i-..,., - , ,---'-""' I 
isl(olcz 

A LMANYA 
Transilvanyada 

Strateiik Yerleri 

İşgal edecekmiş 
ıya ve Macaristan tamamen 
ır devletleri grupuna iltihak 

~.ir. Yugoslavya mihver dev
:lle anlaşan bir siyaset taki-

mecburdur. Bulgaristam 
er devletleri tarafında gör-

- ..e olduğumuzu söylemek 
ı ıkündilr. 
J1alde, mihver devletleri, si. 

1 
atmaksızın, harp etmeğe mec- 1 
olmaksızın, Balkan antantıru • 

~alamıya, Balkan devletlerini 
rcr ' .. r ele geçirmeğe ve Bal.. 
;ılaı.,~ /f>. "ikim olmıya muvaffak 

~~rd~dır, fakat budur. 

·---------·------M 6 t keriya SERTEL 

.--...,.ia Macar - Rumen ih. 
~aırını halletmek üzere 

.r dev1etlerile Macaristan 
ımanya Hariciye nazırları a
da akdedilen konferans yir -
ôrt saat içinde işini bitirdi. 
nyaya Macaristanı tatmin 

k mecburiyetinde olduğu 
rildi ve Rumen - Macar hu
nun Macarların arzusu dahi.. 

~ tashihine karar verildi. Bu 
tle Romanya Trianon mua. 
~sile kazandığı toprakların 
en de hepsini terke, ve 1912 

ı.ıtıarına çekilmeğe mecbur 
,or demektir. 
iı karar şüphesiz ki Roman
) m emnuniyetle karşılanma
Jir. Trianon muahedesi Ma. 
;tanı ne kadar kalbinden 
:nuşsa, Viyanada verilen bu 
,•r da Ru:ı:nenlerin kalbini ay. 
jerecede kırmıştır. Binaena-
' Tuna boyunda bir hoşnut
uğu ve bir haksızlığı tamir 
ıek iddiasile hareket eden 
ver devletleri, bu hareketle. 
Orta Avrupada yeni bir ihtL 
ve hoşnutsuzluk tohumu ek-
0..rdir. 1914 harbinde Alman
, l\afından işgal edilen Ro
ws nası} iıarbirı sonunda tu. 
ris erinin galebesi üzerine 
Iecl". 1,ığramanın mükafatı. 
m~;e, bu defa da uğradığı 
gel tamiri için İngiltere. 
tır.-;ine ümit bağlamaktan 
~lamayacaktır. 

na: Jı/. ıf 
' Viyanada en büyük 

kaf uvaf!akiyeti Macarlar 
' ıanlar kazanmışlardır. 

m~ 1 !\].manya Viyanada Ma-
.af 1 te Romanya ile ayrıca 

f prl.tokol imza etmiştir. Bu 
l>kollar mucibince Macaris. 
ve Romanyada bulunan Al. 
lar: • 
- Yerli tebaanın bütün hu. 
ıkundan istifade edecek; 
- N azizın fikirlerini tamim 
Jcbilecek; 
- Gençlik, spor, sanat bir. 

klcri ve diğer kültürel teşki. 
•tı yayabilecek; 
- Almanların bulundukları 
tılerde Alman ınemUl'ları bu· 
di uracaklardır. • 
va Romanya ve Macaristan. 
~uanya için bir nevi kapitü
di1ar ihdas edilecektir. 
• memleke~te gençlik ve 
faaliyetlerinın, nazi fikirlerL 

ayan propaganda teşkilatının 
ı'Unası ne demektir biliyoruz. 
hı.ıya ve Macaristanda ser
ka çalışacak olan nazi ajan. 
So.ı memleketler gençliğini 
m~ecek, ordularına girecek, 
rnilınazileştireceklerdir. Za
da asetini mihver devletleri. 
etr..ıısetine uydurmak, iktısa
ver Alman iktısadiyatını ta. 
şısııacak şekle sokmak mec
yetlııde kalan Romanya ve 

Alının akıbetini artık talı. 
mekıbilirsiniz. Hususile Ma

istM_ka-ugünden Almanyanm 
vasalı halindedir. Romanya 
kendi hudutlarının Almanya 
fından garanti edilmesini ka. 
etmiştir. Binaenaleyh bu iki 

let tamamen mihver devlet
·~puna iltihak etmişler de. 

:tı:.: .. 

** Bir kaç gün evvel Yugoslav. 
ya Hariciye Nazın da, 

grat hükumetinin harici siya.. 
.e m 'hver devletlerinin siya. 
ne uygun bir yol takip et. 
te olduğunu, ve Yugoslavya 
bu yol ım en doğru ve en ta-

yol bulunduğunu söylemişti. 
~ilterc ilt'l bütün bağlan kesil. 
ş olan ~\Jgoslavyanın, komşu. 
olan buyfik devletleri. m~. 

• •..,,. · ~-rn~emesini. tabii gör-
"' ten Yugoslavya, 

Bir iki .: bir ~ısa?i an-
.. .,ma trıtğmen, 

......... "U:'\ b l!jıdır. 
. .. ~tl: 1) ,, . . 

• .. ,,, . 

Haritamız, VJyanada verilen karardan sonra, Romanya huduilannın aldığı son şekli göstermektedir. Vi
yana kararile Macarlara ilhak edllen kısım hakkında Macar Ajansı şu m a!Qmatı vermektedir. 

Budapeşte, 31 (A.A.) - Macaristana ilhak edilen arazi tahminen 45.000 kilometre murabbaıdır. Nüfusu 
2.370.000 dir. 1930 senesl istatistiklerine göre, bu ahalinin yüzde 48 zi Macar, yüzde 43 ü Rumen, yüzde 2,5 u 
Alman ve yüzde 6,5 ğu da muhtelif unsurlardır. 

Romanya Matem 

Tutuyor, Macaristan 

Bayram Yapıyor 

Bükreşe Göre 

Almanlar Sovyet 
Hududuna Asker 

Tahşit Ediyormuş 
Bükreş, 31 (A.A.) - Romany 

hükumetinin, mihver devletleı 
tarafından verilen bir ültimatoJ' 
kar şısnıda teslimiyet gösterm 
mecburiyetinde kalması, Ro 
ya halkı tarafından, evvela -
retJe karşılandı. Romanya 'f· 
ve 2, 750,000 nüfus kaybetJllzi 
dir. Bu nüfusun 1,500,0~kte
manyalı, tahminen ı,ooo~o
ıvı:acardır. u 

1 ... 
• ~ N•~'\~ :~:~,w .. ~•'--•-'--"~-·~ 
günlerde A}-_:jfEı.ya üzerine müte ııddit muvaffakıyetli akınlarda 

·e 1unan İngiliz hava kuvvetlerine mensup bir lilo 

BE~~LİNE LONDRAYA 

bu-

------------------------------------------! Transilvanyanın üçte ikisin 

1 •• k A l 1 • / terki ile Macaristan Romanya a.. 

Ur • man lCQTl Asker"ı Vaz·ıyet razisine giren bir kısım ve işga1 

ıü~ IÜK BİR 
İn9ilii' Filosu 
AKIN ET1i 

700 ALMAN 
altında bulunan Polonya ile müş-
terek bir hudut elde etmiştir. 

A n laşm as l D U••n Emin bir membadan öğrenildi. 
Hava Harbl·n·,·n, ·ımha ğine göre, Almanlar, Piyor'da 

aynı zamanda işgal altında bulu. 

Tayy aresi 
HÜCUM ETTİ 

11 /1 K ld H b' M h nan Polonya. Sovyetler hududu iV~ eriyef e onu U ar 1 a iyetini ~?!ı~~cak1taat tahşit etmekte-

A iması Muh le el İyi haber alan Bükreş mahfil-
Amele Mahallelerine, 

Siemens Fabrikasma 

Bombalar isabet Etti 

Almanlar, "Thames" in 

Ağzını Bombardıman 

Ettiklerini Bildiriyorlar 
Bugünlerde Almanyaya ihracata Başlanacak 

Ankara, 31 (TAN muhabiri bil. 
diriyor) - Son defa imzalanan 
Türk - Alman ticaret anlaşması, 
Alınan hükumeti tarafından he
nüz tasdik edilmedi~ için meri. 
yete girememişti. Öğrendiğime 
göre Alman hükumeti, mukave
lenin bazı sebepler dolayısile da
ha bir müddet tasdik edilemiye
ceğini hükumete bildirmiş ve Bü. 
yük Millet Meclisinin tasdik ta-

AFRİKADAKi 

İtalyan Üsleri 
BOMBALAN Dl 

~.~ 

İtalyanlara Göre, 

Bir İngiliz Kruvazörü 

Bombalanmış 
Kahire, 31 (A.A.) - Cenubi 

Afrika kuvvetleri Mogadisci'deki 
büytik motörlü nakliyat tahaş. 
şütlerine hücum etmiştir. Dalga 
dalga yapılan hücumdan sonra 
dumanların bin metre yükseldi. 
ğine şahit olunmuştur. Bir kaç 
yüz otomobil ve kamyonun tah
rip edilmiş olduğu tahmin edili .. 
yor .• Eritrenin Musavva bahriye 
tezgahla.7ına tam isabetler yapıl. 
mış ve uç yangın çıkmıştır. 

~ 

İtalyan tayyareleri Malta üze. 
rinde uçmuş, bazı evlerde hasar 
olmuş ve altı sivil hafifçe yara
lanmıştır. 

* 
İtalyan ~ebliğine göre, Italyan 

tayyarelerı Trablusgarp hudu
dunda Darülhamra nuntakasında 
bir İngiliz motörlü nakliye vası. 
tasını bombardıman etmiş, Şap 

der.izinde bir İngiliz kruvazörü. 
ne bir bomba isabet ettirilmiştir. 

Yeni Tefrikamız 

_Ç i '_ R ·ç .- E 
Annie V ivantinin bu romarunı, bü

tün dünya heyecanla okumu3tuı'. 

Türkiye de ondan en derin edebi 
ı:. ~- •- hazzı alacaktır. 
l'e~~eden: Rüveyde Sinanoğlu 

Yakında TAN'da 

rihi olan 7 Ağiıstostan itibaren 
anlaşmanın muvakkat bir zaman 
için tatbikına geçilmesini rica 
etmiştir. HükUmetimiz, Alman-
yanm bu talebini muvafık bul. 
muş ve bu suretle de yeni an. 
laşma meriyete girmiştir. Bugün
lerde Almanyaya ihracata başla
nacak ve oradan da buraya mal 
gelecektir. 

DE GAULLE'ün 

Mümessili Hattı 
ÜSTÜVADA 

Kanada Limanlarında 
Dört Fransız Vapuru 

Musadere Edildi 
Londra, 31 (A.A.) - Fransız 

Üstüva hattı Aftikasının General 
De Gaull'a iltihakı üzerine ge. 
neralin buraya tayin ettiği mü
messil albay Carnminat, Brazza. 
ville'de karaya çıkarak muazzam 
bir halk kütlesi tarafından hara. 
retle karşılanmıştır. Bütün gece 
bütün Fransız Hattıüstüva ara
zisinde ve Belçika Kongosunda 
ve Leopoldvi.lle'de hararetli teza
hür yapılmıştır. 

Kanada Bahriye Nezareti Ka. 
nada limanlarında bulunan dört 
Fransız ticaret gemisini müsade. 
re etmiştir. 

* Kanada muharip bir memleket 
olduğu için Petain hükumeti 
Fransız memurlarının halen Ka
nadaya nakledilmiş olan beynel
milel iş bürosu grupuna dahil bu. 
lunmalarını arzu etmemektedir. 

Mihverciler, Romanya 
Hakkında Sovyetlere 
Nota Vermemişler 

Moskova, 31 (A.A.) - Roman. 
yanın, Almanyanın iktısadi ha. 
yat sahasına ait olduğuna dair 
mihver devletleri tarafından 
Moskovaya bir nota verildiği 
hakkında Biikreşten alınan ha. 
her, burada teyit "edilmemekte
dir. 

İktısat Vekili 
Şehrimize Geliyor 

Ankara, 31 (TAN) - İktısat Ve
kili Hüsnü Çakır, bu akşamki trenle 
İstanbula hareket etmiştir. Vekilin 
İstanbulda birkaç gün istirahatten 
sonra yurt içinde bir tetkik seyahati 
yapacağı söylenmektedir. 

. ffi Ierinde şimdi tahmin edildiğine 
nazaran, karışıklıkların önüne 
geçmek üzere Alınan kıtaatının 
Transilvanyada muhtelif strate. 
jik noktaları işgal etmesi muhte
mel bulunmaktadır. 

Almanlar, her ıı:eyden fazla 
Londrayı tahrip ederek İngilizle
rin maneviyatım sarsmayı istihdaf 
ettiklerini dün de gösterdiler. Dün 
,Londraya karşı beş taarruz yapıl. 
mıı ve Londr'" palkı bu yüu'len 
kısa veya uzun fasılalarla s.ğı.. 
naklara ilticaya mecbur olmuş, 
tehlikenin geçtiği ilan olununca 
mesaisine devam etmek üzere sı
ğınakları terkedebilmiştir. Sığı. 
naklardan çıkanlar, derhal fabrika 
lardaki vazifeleri başma koşuyor 
ve bıraktıkları yerden işlerine de. 
vam ediyorlardı. 

İngiliz müdafaası, Almanların 
dünkü beş taarruzunu da püskürt 
müş ve Londrayı korumaya mu
vaffak olmuştur. 

Bu taarru%lara iştirak eden Al
man tayyarelerinin bine yakm ol
duğu tahmin olunuyor. Fakat İn
giliz müdafaa bataryaları ve av
cı tayyareleri bunların hakkından 
gelmiş ve Almanları mühim zayi. 
ata uğratarak püskürtmüştür. 

İngilizler, müd"lfaa ile düşma
nı püSkürtmekle iktifa ctmiyerek 
Almanya üzerinde uçarak bir çok 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 5) 

İFŞA EDİLEN BİR HABER 
'Romanyanın anlaşmayı imza etme. 

si ıçiı~. Rumen Har iciye Nazın Ma
noilescu'ya Bükreş~en tam sııU\hiyet 
ıılmak üzere d ün sabah saat ona ka
~r r bir mühlet verildiği şimdi ifşa 
e :ülmiştir. Alma nya, verilecek hakem 
ktırarının Romanya tarafından kabu
lünü, kararın şeklini Rumen mümes
si'lerine bildirmeden talep etmiştir. 

Slyasi mahfillerde Transilvanyada 
büyü!: a razi terkine muhali! olan köy 
lü partisi lideri Maniu'nun ne yapn. 
t'ağı beklenmektedir. Maniu dün ge
ce arkadaşlarile görüşmüştür. Zanne
dıldiğine göre, Manlu'nun • Transll
v:ınyada taraftarı olduğu bilindiğin

den, bir harekette bulunmaması için, 
Almanya bütün gayretlerini sarfede
cektir. 

Sınat ve iktısadi bakı,tndan Tran
silvanyada terkedilen arazi Romanya 
için büyük bir kayıpbr. Büyük bir 
buğday mıntakası ayni za.manda Baia 
Mare'da ve Nagy Bauya'da mühim 
altın ve mika madenleri Macaristana 

(Sonu, Sa: 2. Sü: 2) 

Londra, 31 (A.A.) - Hava Londra, 31 (A.A.) - Londra-
Nezaretinin bildird iğine göre, İn- da dün akşam dört alarm isaretı 
giliz h;:,va kuvvetlerine mensup verilmiştir. Sonuncu aüınn ('. ,. 
büyük bir filo, dün gece yeniden vakte kadar devam etmiş ve al ı . 
Berlin mıntakasında askeri he- buçuk saat sürmüştür. Alman. 
deflere hücum etmiştir. tayyareleri 16 vilayet şehri üze. 

Bir İngiliz pilotu tayyaresinin rinde uçmuş ve İngilterenin şı. ; 
Berlin üı.erindeki faaliyeti hak. mali şarkisinde bombalar atmış-
kmda şu :m;- ~matı vermiştir: tardır. Londraya yaklaşmak ist~ ~ 

Arka rnit•·alyözcüsü dört infi- yen Alman tayyareleri, İngilız 
lak olduğuı,u müşahede etmiştir. avcıları ve hava dafi bataryaları 
Bundan sunra, yapılan basan tarafından püskürtülmüş ve sa., 
15 ·'.··n • .:\'< içi,n tayyaremiz hedef hil7_ ~-ada; takip olunn_:uştur. 
üzerir:ıde ıaireler ~izdi. Bu esna- ı Uçuncu alarn:;ı. sı.rasınd?- dort Al· 
da iki infilak daha olmuş ve yan. ma~ tayyaresı, bı~ f_~b.~ik~ra .~ar• 
gınlar çıkmıştır y 1 d 1 şı nışan alırken duşurulmuştur. . angın ar an n ·· .. d '. .. L dr k 
birinden büyük kırmızı b' . un gun . uzun en aya m:. 

.. . . ır zı!~ şı yapılan hucuma 700 kadar tay. 
~u~~~sı kmıştır. Yemden ı~ı yar~ iştirak etmiştir. Alman 
ınf_ .. ?.' uş v~ her tar~.ftan bı~ bombardıman tayyareleri avcıla- • 
ÇOJi kuıs4k mavı - •Ya huzrnelerı rın himayesinde Manşi .,.eçmiş, 
pey!a tJ'ımuş.tur: Hed~fler üzerin- tayyare da!i bataryaları ~rafın. ı 
de l ~: yırmı dak.ka ?çtuktan dan karşılanmıştır. Daha sonra g 
s?nra bız. yakınd3;11. takıp eden İngiliz avcılarının mukabelesine 
filozrd za m1:.>nsup ıki tayyarenin tahammül edememiştir. l 

--tt (Sonu, Sa; 2 Sü: 6) Dün gündüz 62 Alman tayya. i 
--------------------_._ resı düşürülmüş ve İngilizler 19 

r········~·~·~·~·~·~·~· ... ·······~·~·~·~·~·~·~· ... ····· ... ················ .. ~ ······~ ....... . . i tayyare kaybetmişlerdir. Fakat > 

A k d 30 A "'-.. t onununun pilotu kurtulmuştur. . n ara a g ,.US OS Dün akşam düşurülen Alman -t 
tayyarelerinin 42 ye vardığı teb
liğ ediliyor. Buna mukabil 10 in. 

Maarif Vekili. Geçit Resminde Asker ve Zabiflerimi~in Bakışları giliz tayyaresi dönmemiş, fakat 
müre:ttebattan dört kişi kurtul. 

ve Yürüyüıl eri "Bu T oprakf ar Her Zaman Ben imdir,, Diyen Bir mi~~~n tayyareleri gelişigüzeı 
M,. S f y ki 1 T lk Ed" d bombalar attığı için sivillerle (tn~yı öy üyo r ve üre ere timat e in ıyor u, Dedi meskun yerlerde ynngınıar çık-

mıştır Bazı evler ve binalar ha-

-· 
MOTÖRİZE Tİ)RK ORDUSU GEÇİT RESMİNDE 

İzmir. 31 (A.A.J - Maarif Vekili İzmir ga
zetelerine beyanatta bulunmuş ve son seyahati. 
nin intibalarını anlatırken demiştir ki: · 

''Gittiğim hery• · • "' urttaşları sakin ve e
min bir hava i .-,.ı~n•\ie·~ 'i~· işlerilc nıcşgul gör. 
d.. D" D''" 'e). "'' e\\u 1 1 um. un gece · · l" "i\e~•"" ve :ınem cket n 
her tarafından .~e :t~~ ~~ \c.\~~ \>üyUk bir ne
§e duymamak f f'-1-..,. :\\ "-a~\\~ ~Jlğustos bay.ra.. 

~e\e.~ ~di 
1f.0-\)~ 

mını, bu hisler içinde istiklat mücadelesinin 
parolası olan İzmlrde kutlamak beni bahHmır 
etti. Hele geçit resminde teçhifu;r- ki · j.'ıırne,. 
bakışları ve yürüyüşleri "J>· · a .. ar er :Ea. 

b . d' d. l:ı' r manifı soyleyen 1a. man enım ır., ıycn ı . .. f<lel' 'bil ilk 
bit ve askcı'o"inıizin b '4t1 ~~ yur .... e !n Y 
ı..~ itimat ve c.ıı . ... h • .,.? , ... atın et#gını gormemek 
.. ., •d" ., ( 

\ kabu mı ır." E 

.,. f\.. 

sara ıı~ramış, bir kaç kişi ölmu 
veya yaralanmıştır. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 31 (A.A,) - Son Alm 

teblığind.c GÖYle denilmekted ir: "Dil 
gündüz Ingiltere üzerinde m ühim h • 
vıı muharebeleri olmuş, geceleyin d 
İngiliz liman tesisa tına ve milli miı
dıılaa fabrikıılarına bombalar is<.'" r• \ 
etmiştir. Bundan başka, Thamrs ı 1 
:ığ1.ındaki petrol deposu ve dok!, 
müessir surette bombard ıman edil u 
mi~ v t. İngilızlerin 98 tayyarelerı 
ha cdilmışUr. Alman1ann da 34 tay- 1 

yaresi dönmemi~tir. ·~ 
DÜŞÜRÜLEN TAYYARELER k 
Lo:.dra, 31 (A.A.) - İnciliz Hav 

(Sonu, Sa: 2, :S:i: 3) 

Yunanist:ın. Bazı 

Sınıfları Silôh 

Altına Ç'1gırdı 
AUna, 31 (A.A.) - Reuter: Yunan· o 

tan, 11 Eylulden itibaren, 1924 _ l92Eıö 
sınınarına mE>osup ihtiyat subay! ,..'h 
nı, blr • Y!Jk tskeri hizmete çağırı:n o 
· -· l!fı9 - 1934 sınıfları sub v , n 
anı renmanlarını .16 EylOldc b·· . 

1 
cckJerdir. 1~ • _ 

A·inoda b "V u çağırmanın mudafıı [a 
haz.ırlıklarını tamamlamak . 

lna r ıçın :tl -
\ 1{

1 umum .~edbırlcr çerçcves.nc da. 
<>lduğu soylcrunektedir. 



TAN 

İSTİKLAL UGRUNDA! 
ı ......... _.. ................................... !' 
· !.~.~.~~~-~.~.:.:~~.:.~ .. ! YET 

YAZAN: iSMAiL Diyorum HAKKI BAŞAK Pas! ------ 51 - ı karşnnıza çıkanların bize söyledikleri 
ilk ~ümle şu oldu. 

Et;rafıma dikkaUe bakınca, genç .. _ Silihlarmızı verini,, Yazan: Naci Sadullah 
inimi göremedim. Aramızda ya- H lbuk' b" k · ·ıı· ·ı k 

İ . a ı ız, uvayı mı ıyecı ere a. 
ncı olarak, Kuvayı nzlbatiyey.e vuıstufumuz kanaatindeydik. Ben bu K uınardn knybeWm! Hem, 

ıensup bir tek çavu& vardı. kanaatle, ve katiyetle cevap verdim: kulüplere gitmcdil:>im, 
"- Ne demek iıtiyçıraunuz? Biz si- pnrmnklnrıım l ıldızlı fi~lere ve 

ir aralık, yanımıza yaklaşan bir llh veremeyiz. Hem bize bir dıi&man l aldızh iskambil küğıtlnrına 
incıllz motoru, bizim yolumu- muamelesi yapmanızın manası r.edır?" değdirmcdiğiın halde, kumarda 

devam etmemize mfını oldu. Ve Onların başında bulunan tanımadı. k . d k 1 l 
~ b' d ilkr-. l aybettiın! Şmı i ·u iip nza nrı, z, iskelede hangi iıkıbete uğratıla_ •nn ır a am, s un et e: 

" İt' k d d' ·1~hl ncısınn d:ı,.·nnılmaz bir j tihzn ile ımızı kestirmeden bcklcmeğe baş- - ıraz yo ; c ı, sı " armızı vr. " 
dık. Motörllmilziln knptanı bir r:n diyoruz size. Akııi takdirde, ıeldı. ırıtnrak: 
urndu. Motöriln yedeğinde bir de iiniz yere doner, t:ıdcniniz!,. "- Snna minnettarız; diyor. 

l d O d ld d bl R Ben r.ordum: da var ı. s:ın n a a r um lar. Bircok kumar amatörleriı 
uruyordu. "-Siz kuvayi milliyeye mensup de- zc,·kleri'iıi kuliiplerde tatmin C-
lklndıye doğru, genç rnUllız.im gö- fil misiniz?,. 
nd . Elınde bır yığın evrak vardı. .._ Evet ... Karamürsel, \.:uvay mil. dehilcceklcrini, senin ~ nzılnrm 
rucu ..,e uzun bir muameleyi an- liyeci Gôkb:ıyrak kuvvetlerı tarafından sa~esindc öğrendilc.r. Biz, kuliip· 
tamamlıyabild ~ı. terH yUzunun iual Jiılmi~tir. Ve sızlerden sıJ .. hl:ı- lcrimi?Jn, kumnrhnzlnrn a<;ık ol. 

t uı ve mUşte 1:i görUnllşUnden bel- rmızı almamu, Gokbayrak Cemal ta. duğuııu gazetelerle rc.-;mcn ilfın 
dl. Etrafına bakınmadıın motore rafından emrC1lunmuştur!,, edemezdik. Bu ~ üzdC'n, dilediği. 

1 dı ve derh 1 kapUına hareket em- "- Gokb:ıyrak Cemal denı!en bu mlz mC'rtcbcde raghct gUreıniyor-
1 verdi. zrkada$, niçin .,,.yle bır enıır vermek I k I k k . 

lu. zumunu ouyı ·r• F.r·ı:r b ı:drn bir < 11 • i'n ·nt sen, • tam n sıni ya-
.Hareketimizden pek az sonra, Ya- - • " d k b' ı t • hl 

1 "' pheıı· varsa, 'ur~a v~ya Ank ıra ile p:ı~·ıın er en • ızc o~ e nr 7.. ı zun yanından geçıyorduk. Zav:ı lı .,. > • ~ 1 ..ı 
y vuzumuz bıze: konuıur, hakkın ız~a kati dereced::: ma mette bu tmııun ki. O\ uncuları. 

··- Bcnı bu hain çlunelcre mı çiğ_ ICimat alabilir!,. mızın miktarı, bir hufta içinde 
E'lccekUnlz? .. diyor gıblydl. "- Orasını kenditııle l:Ô u.,ürstıııı~:j iki mi lini buldu!., 
Karanlık bastığı zaman, bız de, De- Şimdi, bize sılfihla ~ızı tcslını edıajzt., 
rmendere iskelesine yaklaşmış bu- Tam o sırada, Kkı:ı k:ıptan d'o a. Ben, hu sözlerin doğruluğıııı:ı 
nuyorduk. nımıza gelmiıtı. He • çorur nı. inanmak istemi\ ordum. Fakat 
lzmıtten hareketimizden biraz evvel, mez sordum: ı.ıı, .. ,, C\ ,·elki ak nııı l\fodn Deniz f!J 

motorumüzdekı kuvayi inzıbatiye ça. "- Yahu, nerdesiı ' 1 °1rn.. lmliihii. kunıor '\ :ıridntını. bir 
utuna uç yardımçı daha katmışlardı. let? _B z chııman içu :rncu~l'ı .• gl'cedc tnm dokuz ~ iız lirnya 

Fakat onlar, nedense, bizden fevkalide Kazım kaptan yan •abıt bı.t ıkn•ınco o miistehzi kulıiı> uza-
k. ı d M ö K · "- Beyefendı, de • I • e ınıyor ar ı. ot rumuz, aramur- mayın. Bütün bu işi. ınk ver.mel c •.nah kum ol. 

sel iıkcleıinin yuz metre açılında de. k d k d 
rleylnce, kuvayi inzibatiye çavuıu b.iz de ıaş"!'ak~ayız. ZP ı/; en ı en ımc: 

yanına verilen adamlardan birisini, ye. sız de vazıyetı corect' •n, dedim, kim olu:voı·sun 
delrteki sandala bındırerek sahile con. ya~k5ı•117 I. • tnbnnc:ıh polisin, ve eli 
d d. Bız konu,ı•rken, l'rrıd •r kı· b'l • d".r.• 

er ı, ve ona: ma boluğu lcuma '•a an Tı;,.L d•tı. kiıtanunun ı e gıremc ısı 
"- Sahile ıhtiyatla yanaş Orada ~ıktı Ben 1' ,, rt delildi ~cey ... a 1 •. '-:uın:ır Ol Unlarına knrışı. 

mler bulunduıcunu oeren. Eier sa. ~ · ,. ] •"tn 111, 
hıldekiler yabancı deiilıe, iskeleden suali, ona da itnfıde '1Pkı J'o ·" 
bize seslenırıin, bil de yanaşınz. Fa. Kizım kaptaı .. .; eı1rt3 J'aprJar buJc rs fi t" ·· t l"wi • 

tiı \r· •u·· r fub.. • 11 u gn c ı go ere ıg m ı-
kat eier yabancı olduklarını anlarsan, ·• _· Maale~ef dedi ıurnıu elitniza !'İ cıırdn lmybcttiın: Benim 
derhal geriye don!,. dedi. bir şey yo'kl • • h e k 1J ku&aybettiğim şey, hemen 

Hepimiz, büyük bir dıkkatle sandal. " J ,....aza VraL torıa.. il · b" k Artık anlaşılmıı;tı 
1
• "' Ce_ 1; • mn c mış 1r anım uz. 

la sabile gönderilen adamı takip edi. mal denilen adam "J< • IJ'e,. na. / CwllJe'taflan kaldırfınak İİntİdi. 
yorduk. Kayığın sahıle yaklaşmasindan 1 u1 k • - dı F. ,_ ugJ• 

Mına çapu c u )'d d a,..at d' c bu ümidi kn\ hetfrl'rinı 
ıonra, bir hayli bekledık .. Ve nihayet b · t k .. ; uşe11 ır . • • 6 

.u vazıye. arşıı; •' ~ n l'a. 
1
• .ıdıt kı ellerinde büviik "kf•7.,, ı.andalm boı olarak dondiığunil gör. r d ? H M"lllllcavc. ~ 

duk. Artık Karamfirselin, kuvayı mıl. zı e ney 1 ~r Y ıar bulunduğu anla~ılnn kulüp 
. . _ . met etmek mı? i<'. •• nı? y.,:,,o. k b 1 

lıyecıler elınde bulunduıcundan .hı~ ihtiyaten s"Jihları t~ •dıp ıonra, u~ar n~ ;ınn_n: 
uphem kalmamı$tı. Kararımı verdım. 1 vaziyete gore bır te K ak, b•r ça. - Pn .,, dı) orum. 

Ben, muhahzlarımızı oyahyaca'ktım. re duşunmek mi? 
Rifat çavu:sla Bekir çavuı ta, o ı;an. Ben duşunurken ' icaptan iza 
!dana arkad!lıları be~er beser sahile çı. hat veriyordu: • , D r · 
ka~caklardı. Son~, a~lana daha mu. "- Buraya kuvayi i olduğu. 
nasıp bir çare &el~. Rıfat çav.uşa: . nu söylıyen (Gokb:ıyr ia girısi 
"- Ça.vuı. dedı?1, ~e~ sa~ıle. kendı geldi. Ve gelaiğindt:fı' lca yap. 
ıına cıt. Kuvayı mıllıye_cıle~ın ku- madık zuliım bırakm , • ._de, her 

mandanını bul. Ona vnıyetı anlat. rast geldığini hapse {anında 
evkif ettiklerini sandıian adamı ıske- serseri bir de kardeı ~esi re gelen 

eye çıkartsınlar, ve bizim motöre da. eve dalıyor, aklma y ··,;1 • letı ya. 
et ışareti v~rdırsinler. o. ~aman, bu pıyor. öteye, berıyc, r • ·ocuğ:ı 
eraemler de ınanaeakları ıçın, motoru saldırıyor. Kaymakam f:b3 y 
ahile yana't!racaklar, bızim iıimiz da rakla konuşmak, ve 1 fıi d~tini: 
aha kolay bıtecek!., nefretini uyandıran l .. b'r son 
.Milat çavuş, sozlerime itiraz etme- vermek istedi. (r \VAR) 

en yola çıktı. Fa'kat maıılesef, kayııt 
onu da sahile bıraktı, ve boş dondı• O 
zaman., bir arkada;; daha göndermeye 

ecbur kaldım. 
Tam o sırada iıkcle üzerinde bir ka. 

abalık belirdi. Bu kalabalığı teşkıl e. 
enler, motorumuze: 

• - Gel ı .. ipreti veriyorlardı. 
Bu vaziyet karııısında kararımı de
ıtırmek mecburiyetinde kaldım. Ve 
ekir çavuıa: 
' - Sen dedim. arkadaşları al, ve 

andala atla.. Fakat .akın, beni mo. 
orde bırakıp gitmeyın hal, 

Tam benim de motorı:- atlryac:ığırı 
ıırada, sakallı laz, yakam'l yapıştı, ve: 

"- Fellket ... Fcliketl Dedi bizi fc
ıa bastırdınız •. Senin alacaiın o1sun ı .. 

Sonra arkasına donup, motorun rum 
aptanma emir verdi: 
'- Kaptan. Derhal demir al. .Bu 
mussuzlar kaçıyorlar! .. 

F..dirnedeki Geçit Resminde 
Bulgar Komutanı da 

Bulundu 
Ediml', 31 (TAN) - Z fer b yra. 

mı munasebetıle bur dJ yapılan bu
yuk re mi geçitte, Bul r hudut ko· 
mutanı da bulunmııK arzu-ırunu cos
termlş ve a les le birli t Edırneyc 

gelmıştır. Bulgar komutıırı re mi ge-
dı ... yrctmı ve bu hareketı eınpaL 

llC' kar ılanınıştır. 

O anda yapılacak bir şey kalmamış 
ı: Llzı bır yumrukta motore yuvarla. 

alt, saccfa.la atladan, ve: 
"-Haydi, dedim, asılın kureklerel" 
Fakat islı:e!eye ç~tıiımız zaman. 

Resmini dercettiiımi 
gün sokaiında oturan bır 
Mucadele Reısj merhum l 
r.eh:re ıııercf madalyası v r 
reften mahrum kalmıstır. Ç 

p, liski•chirde Yediler mahallesinde Yeni~ 
ılc 6 oilunu gostermektedır. Bu aile Sıtma 

'ahylnin çocuklarıdır. Devlet ııltı çocuklu an. 
halde bu altı Tuı1ı: gencinin anaları bu ıe
Ları annelerinin de taltifini istiyorlar. 

~ 

BALKANLAR ALMAN~~ 
M İ H V E R Transilva.1}f&1~ 

Devletlerinin Stratejik Ye ~~I 
Eline G~!~;~~!.~r işgal ed~B~~~~:. 'lı 

ele Rumen buduilan Almanya geçmeklcd"r Romany nın G rp • 
arafından resmen garanti edil- dııtaa hatlarından buy(ı bır kı n • da 
ıkten sonra Yugoslavya tama. orta~an kalkmakt dır. 
en tecrit edilmiş bir vaziyete Bırkaç güne k dar bıld rilf'Cek p-
uşrnuştur. Binaenaleyh Ro - lan Dobrucanın uyaı, hu" •dl-

. . man seler karşısında cher. l-
a ve ~ncarıstan dcrecesınde de. mı:ktadır. 
ılse bile, Yugoslavya. da n~ihver ROl\IANY ADA . 
evletlerıle anlaşan tiır sıyaset 
kibine mecburdur. Anlaşma haberlerini 
Bulgarist.nna gelince, 0 zaten üzerine Bükreşte, mate 

ted mberi mihver devletlerine olarak sinemalar kı 
arşı sempatik bir siyaset takip Radyo ve musiki proı 
egelmiştir. Dobrucayı aldıktan edilmiştir. 
nra Almanyaya minneti art_ I.ONDRADAKİ K, 
ıştır. Ve son gelen haberlere Londra, 31 (A.A.) -

i.rı 

.eti 
9tır. 
at il 
'tı 

ore Bulgaristan dahilde genç- kUm sOren kanuate gor 
r ve işçiler arasında Alm mla- hilklımeU, mihvercilerın 1 

ın "İs ylllile eğlenmek., teşkila. zorla kabul etmiş ve do leh ı 
~ k . . B için boyun egmiştir. Romanyaııı J ye-

m yaymaga arar vermıştır. u nl hududu gerçi gar nti edillyu • fa. 
hı>ple Bulgaristanı da ~imdilik kat Almanyanın iktısndl tale • ı 
ıhvcr devletleri tarafında gor- tatmin etmedığl t kdlrde, bu f 
ekte olduğumuzu soylemek nln ne m4naya geleceği kola. • 

ündur. laş11ır. Thames'a gôrf', "Vıyan 
ide, mihver devletleri, ması devamlı değlldır ve al:ı 

LONDRAYA 
(Bnsı 1 incide) 

Nc~aretinin bu sab::ıh bildırdlğine 
gcırc. Agu tos nyı zarfında İngiltere 
uzcrınde duşürOlen Alm:ın tayyare
lennin adcclı bıni geçml tir. Şıddelli 
h va fa::ıliyctlnin vukubuldu •u geçen 
hafta, 275 dil m n tayyare du ilnU
n ı tür. Aynı mudd t uırfınd:ı İngL 
lızlcr, yulnız 89 tayyare kaybetmI~
lerdır. 

Holandanın ist.l ıya b l nm ı ta
rıhi olan ıı:ı Mayı tan 1Ub ren İncıliz 
hava kuV\ elleri, hav dafı batarya
lan ve topçu tar fmdan tahrıp edi
len ve tahnbi resmen tcsbit olunnn 
Alınan tayyarelerinin ndedl 3,9.,4 tür. 
Bu'llardan 500 tane 1, t yynre dati 
batacyalnn tarafından duşt.lrülmüştUr. 

hüratta kar:ıılanan Kont Telek!, "Ka
rarlaştırdı •ımız şeyleri tatbik etmek 
Vf! bunun inkişafına çalıımak hl'pl
mlzin çayretlerimizc bağlıdır., de
mlştır. 

Peşte istasyonu Alman ve t. 
talyan bayrnklarıle suslenmış ve 
halk büyük tezahürat yaparak 
Fıihrer ve Duçe'nin isimlenni 
mükerrer defalar anmıstır. Kont 
Csaky kendisini karşılayanlara 
Macarların mihver devletlerine 

Bir Şirket Memuru 

Öldürüldü 
Burs:ıda heniiz csran çözülcmiyen 

bir cinayet olmu~ur: 
Pancar üretme şirketinin Karac:ı

bey şube l muhasibi Sırrı Durgun, 
Kı racabeyc giderken siyah gözlüklü 
bir adanı yolda otomobili durdurmuş, 
kcndısinin de otomobile nhnmnsını 
rıra etmistir. Sırrı, bu ricayı kabul 
et"nlş, fakat bir müddet sonra bu a
d m tabancaslle Sırrıyı öldilrmüştUr. 
Otomobılln şoförü de korkarak kaç
m•ştır. Meçhul :ıdam, otomobili blz_ 
z t idare ederek yoluna devnm etmiş, 
fa'<at Bursa - Uluılbat nrnsında oto· 
mobil bir hendeğe saplanmıştır. O 
ı;ırad yoldan geçen bir kamyonun 
şolorU Mustafa, hendeğe saplanan o
to nobıfo yardım etmek istemiş, fn
k t meçhul adamın tehdıdı ile kar
şıl ı;arak kaçmıştır. 

Bu arada, meçhul acl m da koş;ı 

ko a nıcsi istikamette gözdf'n kaybol
mu tur. Mustafa, bunu farkedince 
drrhnl jandarma knrııkoluna hlıdi.. 
e) 1 anlatmıştır. Öldürlllcn Sırrının 

ec C'di otomobilin içinde bulunmuş
tur. Katil :ıraştırılmaktndır. 

TOPRAK ÇÖKTÜ - Rnmnznn a
dında bir amele, DUyukadada blr ev 
ırın temel kazarken, toprak yıkılmış 
v altında kalarak nğır surette yara
! nmıştır. 

ARABA OKU SAPLANDI - Ha
. ıın adında bir arabncıya manevra 
l . parken arabanın oku saplnnarnk 
yaralanmıştır. 

Müteferrik : 

Parti Ocak Kongreleri 
Bugün Başhl·or 

Partı ocak konıı;rclerl buıı;Qn baılama'ktadır. 

BuıQn Kınalıada. Bakırköyde atıı alanı. C:a· 
talcada Anarıa, Boyalık. Kadılıbyde Ca(eraiı, 
O•mınıf.a. Rasimpaıa. Hasanpaıı. ZObtClpa· 
ıa. Oimanbcy, Tuflacı. ~ztepe, Merdive11k8y, 
EyOpte hllmbey, Kll,lik8y, Pendll<te Kurt 
F.vUPtt' IaMn:bcy, KG<lil<köy. Pendllıte Kurt 
yalar, Dolayba, YaloTada Elmalılı. Koru, Taı 
kuprll, Sarıyerde Rumelı kavafı, Kire( bur· 
nu. Tarabya. Kamköy ve S11kymaniyc ocak 
konareltrl yapılacaktır. 

PAZARTESi CONUı Halkalı, Safra, Pi· 
r Ambuh. Avcılar. Eunltr k6yluı ile Ke· 
mcrbaraar ve Çaıaltada Bahıayıs. Ka\•aklı, 
Terko . Kll(t!kpuar, Çrrcır Ye Yalo•ada Y.I· 
nmıye, Calr a ktılluk. Kavaklr. 

SALl GUNU; Ku<llk ce1'mc.e, Şe.,Jık. Oun 
ı ren, Mıuatbey, Yalı;uplu, Baklalı, Plrınccl, 

Çıhllk. T•ıvıklyc. Krlıc kl!ylcrl ile lhtllrıaı, 

Karaı mruk ve Sllruri ocak konırelerl. 

ÇARSAMBA CONO; Baicılar, Calcı. Ek· 
•inor, 'rayakadın. Stlımpafa, Sinekli, KOJaı• 

h, Kocadcre, Çukur, KilprUler. Odayerl, ve 
Şehremini ocak koncrdrrl. 
PERŞEMBE CONUı Kocasinan. Ova, Ye· 

n'cc, Kıraç, Yenlköy, Rami. lhunlye, Celi· 
lıye, Deycile, Sofucak. Kocaderc, Derek6yleri 
ne Kurtuluı, Dırcklrraruı, Kazlı ceıme, Sul· 
ı ı ehm ocalc koncrelerl 

C.UMA CONUı Yenlboana, &lbuan. lluc· 
d~r Karaburun. Kı tr mandıra. Ortaköy, Ça· 
Yuşlu, •• Esadıye Çı:o1<cık, Lilcdere lı;liyleri 
ile Kıtmlrapı ve F.dırnekıpı ocak konard rl. 

CUMARTESi GO 'O; Kirulı. Muratlı. 
l:; cnceli. Kaculu. lnceiız. Omerli. Balaban 
burnu. Al-rınar, Paıak&y. San ırarı. RDyük 
br lıal, SAm~ndıra Paılhk8y. Çaytrdcrc kllY• 
it< ile. Beyoflıında l:slilte~lr. Kadımehnıct, 

Kaptan Piyale ve Ictanbulda Dcmlrıaı. EvQp, 
Horhor, Sahrayı cedit. Ko:ı yatalı. Sarıyer, 

ve hıınyr ocak konırclerı yapılacaktır. 

BUGUNKU PltOUU/\1\1 

S,30 Pıor;ram 11.os Cuband (Pi.) 
s.u Marılar (Pi,) 111,30 Mclodılcr 
ıı.oo Haberkr 18,4$ Orkuıra 
g,ıo Yemek lıstui Ul,30 TOrktıler 
9,20 MUrik (PL) 

111,4$ Haberler 

12 30 froaram 
20,00 Su 

ız.u Şarkılar 20.4$ Konuıma 

12,SO Haberler zı,oo Sarlrılar 

ı 3,0 5 Şarkılar zı.ıo Opera 

13,25 ~kutra 
ı:ı JO Haberler 
22,50 Caaband (Pi.) 

ı 8.00 Pro~rtım 2S,2S Kapanı~ 

KISA HABERLER 
AMERİKADA: 

e Hydc Park, 31 (A.A.) - Roo. 
sm: clt dün gnzetccllerle yaptığı go
rOşmede, bazı deniz ve hnva üsleri
nia Amerika Birleşik devletleri lnra
fından elde cdılmesi bahsinde İngll
t!'re ile yapılmakta olan müuıkcre
lcrde mı..ikemml'l terakkllcr kayde
dıldlğini blldinni:ıtir. 

e Nevyork 31 (A.A.) - Nevyork 
Alrnnn istıhbar:ıt kiltüphanesinln ki.. 
t o ve evrakına tahkikat komitesi 
lnr:ıfından ansızın vnzıyct edilmiştir. 
Kiltilphnnc müdürü Mathias Schmldt, 
ko!llile tarafından cclbedilmlştir. 

İNGİLTEREDE: 

• Londrn, 31 (A.A.) - Bnhrlye 
Nezareti Dunvcgan CasUc ticaret 
kruvazorllniln torpillenerek battığını 
ve mürettebatından 250 kişinin ingl
llz harp gemileri Uırafından kurtı:ırıl
dığını bildirmektedir. 

YUGOSLAVYADA. 

e Belgrat, 31 (A.A.) - Yugos
lm ya ilı.. ftomanya arasındakı mu
v:ıkkat ticaret anla&mnsı nota teatisi 
suretile 31 Te&rinlevvcle kadar iki 
ııy temdit edtlm1$tir. 

Köy Enstitülerinin 
Faa1iyeti 

ıı • rnaksızın, harbetmege kJ tarafı dost edecek mah ye ı-
~u n. ızın Balkan An. mıımnktadır. Almanya şlmc geri 
lah aı. ğ B lk d kPlan Rumen hudutlarını gar e--

bur olınak-8 • a, a a~ ev- diyor. Bu .s~retlo Almanya, J , de-. 
ect 

1 
parça1amr el~ geçırm: nlzc Tuna tıcarct yolunu kt ıııinc 

n 1~ i b1rer birel\kım olmagn temin eyliyor ve kendisine o Kadar 

hısscttikleri minnetten bahset. 
miştir. Umumiyetle hissolundu. 
guna göre Viyana hakemliği Ma- İzmir, 31 (A.A.) - Maarif Veklll, 
caristanla mihver devletleri ara. dlı-ı ga.zetecilere mııarif işleri hok
sındnki münasebetleri dnha fazla kınd:ı viıki beyanatı arasında demiş-

tir ki: 

derın nlara h.. çok kıymetli lptldat mnddc v n iki 
ve Balk~ uşlardır. ~·ır memlekette sfikônet elde ccliy ,. ,, 

U\'Affak o m d fakat bU(... ... ,, !" ,~'j\:UIİf-~MDA SFV' ~c 
H kıkat acı ır, -- \ • :_ h"rde uud:apeşt.c. 31 ~ ıın ıl-
. t Vekili l{ırşc l ' van.fadan 44,000 muabba mctrc-

ı1raa N) - Ziraat 'e- ın Macıarist.ana !.aC!' bi J\f en· 
ıtn clllr, :n (Ti\ gcünişt\r. VekOı ~. tanda en derin rvincl ' -

bugun buraytı da teUtlkler yap- rıs tı.r ve hcr yer dnnrunı tı eza_ 
ı v z.iyct hakkın rıı ı 

alttadır. 

sıklaştırmıştır ve Macaristan "- Yeni kurdul:'tlmuz köy ensti-
mihver devletlerinin safındn yer tülerJ tam bir faaliycUe ve burnlnr· 
almıştır. Verilen karar sayesinde da vazife almış arkadnşlann tak
Romanya ile her sahaya şamil iyi d~ tı laJ.:ık dikkaUarilc işe başlamıştır. 
dostluk mi.masebetleri kurmak 7.ı~ retım, bende bu kaııaaU ciddi su_ 
mümkündür. Artık Trianon mu-ırclte . 'ot.lr. Tcşrlnlev·vel so-

ah nur;,.,;_ "" '\O talebe ile bera· 
ı:wı .. ~ının hak ızlık.lan tamir • b ~<J ll./J 11 e> 3CTS yılında 6000 

ı~nmuştur Vt }1.facarıstan ycııi1ıı- J3'/q 'llq~ ~?"ci ~. ~ilı-ckkcp blr kad-
kışaflara Pllrnzett r. "1loı,~~<:c1<Jt .aol# • ... 

PASiF KORUNMA 
Fvlerde Bazı Aletler Bulunacak, 

Müesseselerde 
Ekipleri Teşkil 

de İmdat 
Edilecek 

Pasif korunma meselesi etrafındaki hazırlıklar sona ermek
tedir. Vilayet seferberlik müduru yapılan işleri, mahalline giderek 
tetkik etmekte, eksiklerin tamamlanması için icap eden tedbirleri 
almaktadır. 

Son iki ay zarfında fstnnbulda 
halk tarafından yapılan siper ve 
sığınakların yekunu 91,755 c ha. 
liğ olmuştur. Ayrıca Seferberlik 
müdürlügü tehlike anında sokak
ta bulunanlar için muhtelif semt. 
!erde 4 umumi sığınak yaptır
mı~tır. Bunlar 18,000 kişi ıstiab 
edebilecek genişliktedir. 

Bundan başka gaz arama, te. 
mizleme, enkaz kaldırma, sıhhi 
imdat kurslannda yetiştirilen 
binlerce kişi, yüzlerce ekipe ay. 
rılmış, şehrin bütün kaza ve na
hiyelerine tevzi edilmiştir. Ve bu 
geniş teşkilatın muhtaç olduğu 
malzeme tamamen temin olun. 
muştur.Ayrıca resmi ve ya.rı res
mi bütün dairelerin yang<n tu • 
lumbası, sedye, ve kazmn kürek, 
kum, kireçkaymağı ve saire gi. 
bi pasif korunmaya müteallik 
malzemeyi tedarik etmeleri ve 

Adliyede: 

Rüşvet Vermek 

i stiyen Sarraf 

Mahkum Oldu 
Dün sekizinci asliye ceza ma.hke

mcslnde bir dövJz kaçakçılığı ve uı
bıtaya ruşvet tcklıfi davasına bakıl· 
m~tır. Balıkpauırında sarraflık ya
pan Mişon, evvelki gun 60 Türk li· 
rı .:ı mukabilinde 30 dolar salın al
mıştır. Bu esnada memurlar, Mlşonu 
cilrmümC'şhut halinde yakalamışlar. 
dır. Mişon yolda :memurlara, 37,5 Ura 
riışvet teklif etmiş ve bu hAdise de 
ayrıca bir zabıt varakası ile tesblt 
edılmlştir. DUn bu rüsvd suçunun 
dıwasına bakılmış, Mişon inkfır et
m i~, fakat mahkeme suçu sabit gör
moıı ve Mlşonun 3 ay hapsine, 50 li
re para eeznsı odemcsinc. 7 lira dn 
mahkeme h:ı.rcı vermesine ve tevki
fine karar vermiştir. 
İKİ DEFA KATİL - Adam 51dür

mC'kten rnahkCım olan İstanbullu ŞUk 
ril Fahri, Sınop hapisha_neslndckı 

mahkumlardan Yusutu bıçakla öl
durmüştur. Şıikru Fahri. deli oldu.. 
f.'U"'IU iddia etmiş, mü hede altımı 
alınmak üzere şehrimize cetirilmls
tir. 

Belediyede : 

Gıda Maddeleri Sıkı 

Bir Kontrola Tabi 

kendi memur ve müstahdemle. 
rindcn ayırdıkları şahısları kurs
h:ırda yetiştirerek dığcr umumi 

ekiplerin muavenetine muhtaç 
olmayacak bir hale gelmeleri te. 
min olunmuştur. 

Şimdiye kadar resmi daireler
de tatbik olunan nizamnamenin 
bu faslı yakında halka da teşmil 

edilecek, ve herkesin yukarıda 
yazılı malzemeyi tedarik etmesi 
istenecektir.Yalnız yangın tulum 
balan ve sedye oldukça pahnlı 
olduğundan evlerde bu ihtiyaç 
koğalarln temin olunacaktır. Ya. 
ni herkes evine • başka bir işte 
kullanmamak şartile • 4 koğa, bir 
balta, testere, kürek, kazma, bir. 

kaç torba kum, kireçkaymağı, bir 
sıhhi imdat sandığı ve saireyi te
darik etmeğe mecbur tutulacak. 
tır. 

Piyasada~ 

Üzüm 

ihraç 

ve Zahire 

Fiyatları 

Tesbit Edildi 
Zahire ihrac birliği, yeni sene 

mnhsullerinin ihraç ve satış fiyatla
rını tcsblt etmiştir. Dışarıya satıla.. 
c:>k uıhlrelere limanımızda teslim e
dilmek llzcrc şu fiyaUnr konulmuştur: 

Sert ve yumuşak buğdaylar, tonu 
5 dolar, Cenup sert buğdayları 2 - S 
çnvdarlı 5 dolar, natürel arpalar 4 
dolar, Çukuro,·a, Jzmir arpaları 4 
dol:ır. Buğday ve arpalar serbest dö
ı.: izle satılacaktır. 

İzmir kuru meyva Dıracatçılar bir· 
Jlğl, kuru üzüm ihraç fiyatlarını be
hc r kilo başına fob İzmır olmak ü
zere ljU suretle tcsblt eylemiştir: 

7 numara 21.5 kuruş, 8 numara 
23.5 kuruş, O numara 25 kuruş, 10 
numara 28 kuruş, 11 numara 32 ku
rı.:ştur . 

Stnndnrt üzl\m tiplerinin fiyatları 
d:ı şunlardır: 

17 numnra 21 kuruş, 18 numara 
23 kuruş, 19 numııra 24,5 kuruş, 20 
numara 27,5 kuruş, 21 numara 31,5 
kuruşur. 

KUMAŞ FİYATLARI - Kumaş 
f:ıhrikalarının satış §Ubesinde tesblt 
edilen J.ıynt haricinde satış yapıldığı 
ı,:örlilmüştur. Kanuni muameleye 
buianmıstır. 

UMUMi MAGAZALAR - Samsun 
31 (TAN) - Umumi mağazaların 
Sa'llsun şubesi bugOn merasimle a. 
Çil TtlŞtlr. 
--========= 

BC'lC'dlyC', gıda maddeleri satan npurtımamı mil~ ic alınmadan bir 
dükkanları sıkı bir kontrole tlıbi tut- U(,'!lneU kat llfıh. edildıği i~in bele.. 
mnkt:ıdır. Bu cümleden olarak dUn diye, bu kat• vıktırm~tır. Bu kalın 
&<'hlrdc bir pastacının 250 pastası yıkılma ınd ~ z.ı usulsüzlukler ol
mıııındere edilmiş, makama vesaire du ru lddı ı edıldJği için, hadise tet
sat~n 52 müessese cczalandırılmışlır. kik cdılm tedir. 
Bu~dan başkn . tra~vnylar har~kct YÜK TRf\-MVA Yf..ARI _ Tram\•ay 
halınde ik.f'n .inıp, bınen 32 kişı de ı İdııresi, yi tramvayları ihdasına kn
tcczlyc cdılmışUr. rar verm. tır. Yilk tramvaylan mu-

USULSÜZ BiR İŞ - Cihangirde : ayyen duraklardan her turlil eşya a
Güneşll sokağında yeni yapılmıı blr l Incnktı •• 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 inde) 

üsleri bombardnnan etmioler ve 
Berlin üzerinde de uçarak muh. 
telif infilaklara ve yanimlara se
bebiyet vcrmişle:-c?;r. 

Alman hava müdafaasının dal. 
ma öğündiliil bir nokta, hiç bir 
diıımanın Berline taarruz cesaretı 
ni gösteremiyeceği idi. İngiliz tay. 
yareleri evvela Berlin üzerin(ie 
keşif uçuşları yapm~lar. dah;a 
sonra da Londraya taarruza mu. 
kabcle için Bertin üzerinde bom
bardıman uçu$ları yapmışlard . 

Alman tayyareleri geli:ıi guzel 
bombardıman yapmaya devam et. 
tikleri takdirde İngilizlcrın de as. 
keri hedeflerle iktifa ctmiyerek ay 
ni şekılde hareket etmeleri bek. 
!enir. 

Almanların bir dereceye kadıır 
henüz ihtiyat göstermeleri, harb'n 
tam manasile ve bütün dehşetile 
bir imha harbi mahiyetini alması. 
na mani olmaktadır. 

:Fa1tat görünüşe göre, harbin bu 
mahiyeti alması da kuvvetle muh 
temeldir. 

Mareşalin Teşekkürü 

l BERLINE 
(Başı 1 inde) 

birisi nttığı bombalarla çıkardığı. 
mız yangına muvazi bir yangın 
silsilcslnl çıkarmıştır. Dönüş yo
lumuzda hedeflerden 50 kilomet. 
re uzaklaştıktan sonra mitralyöz
cümüz hiılfı yangınları görmek
te idi. 

Alman resmi tebli;inde şu malCımat 
veriliyor: 

"Dün gece, İngiliz tayyareleri, Ber
line ve Almanyada diğer hedeflere 
karı;ı hUcumlarma devam etmi&lerdir. 
Berlinjn dahiline ve ayni zamanda a. 
mele mahallelerine bir miktar bomba 
dıişmiıştiır. Gerek burada gerek diğer 
yerlerde. yapilan hasar ehemmiyctı;iz. 
dir, hiç bir ôlü yoktur. Bir çok kimse 
yaralanmıştır ... 

Stcfani ajansı da Berlinden şu malU. 
matı veriyor: 

Bu gece İngiliz tayyareleri Siemens 
fabrikaları üzerine bir kaç bomba at
mıljlardır. Hasar aı:dır. Civara tehirli 
bo'rlbalar du&tilğu korkusu ile ihUyaU 
bir tedir olmak üzere Hottbusertor 
ile Warscha - Menbrucke ve Alexander 
Plntz He Hermanplatz arasında lşliyen 
toprak altı trenlerinin seferleri tatil 
edilıni$tir. Bertin halkının nümune o. 
lacak tavrı hareketi, telefat verilme. 
sinin önüne geçmi~tlr. 

İŞGAL ALTINDAKİ 
.l\1JNTAKALARDA 

İngiliz hava kuvvetleri bombardı
man tayyareleri dün gündüz Hollanda 
da düşman iHali altında bulunan tay. 

KÖMÜ 
BE 

Narh için T 
Telaşla Ka ıene 

Ay 

Mıntakn Ticaret ve Ay 
ı;at müdürlükleri ile A'f 
maninl kömilrune nw•-==11 
tetkikat yapmaktadır 
Milrüniln nevilt'rlne 
yı:ıtlıırı uzerındo y;ı 
ve neşriyat nll'ıka ile --W 
mıır müst.ahsılınln i ,_, 
C;!rın tahakkümü 1 ..... 
bu i;i de Etıbankın 
lckct içın fa)d lı o~ (ar 
neşriyatımız da gcnit 
tır. Fih Aki aldıgım k 
tuplard:ın butUn m t\I 
tıbankın el koym ~ 
c~ anlaşılmaktadır. mer 
kömure narh konma 
ttömUr tUccarlorı ar h 
y:ı'ldırmıştır. Bunu, nıa 
kömür Ulclri M. Yal~ Mısı 
dıUımız bır telgraf '1ğu t 
tucır telgrafında, İsW.: huri) 
carın komür milslah ıuin 5 
mUn", köylilyc faizle ır· . 
nl, Bulgur kömürtiniıll 1 dı 
duğunu tekzip ctırııh C 
sonra, aynen şöyle dd ve ı 

"Halen kömUrun 1'ii ola 
30 parayıı köylüden tmesi 
mektcdir. İstanbula 1'~nrru 
dlger masraflar ile ""i J>i 
m l olmaktadır. Bu .:mı 
lcrin evine kndnr ıları 
veya beş kuruşa 
tıkar bunun ncrf'Si'ı 

Ancak bu tAcır tc. 
kusa dOştüğUnün ıar ~~s 
İstanbuln 4 - 5 kurU 1bet1 
mür, müşterinin cvinc.,1,_un 
paraya veyn beş kuııııA"'ld Ü 
edlllr? Zararına mı? anı 

Telgrafın ya birinci 'rdi 
ta ikinci fıkrası yn ll'y 
tllccarın telgrafının d ~ı>na 
bul edersek, kömU "ı 
çalıııtıklannı, beş lu 
ri kömUrü, üzerine bir t 
rBE1 iliıvu ederek m e 
yine b kunışa v 
krldıklarını kabul e 
Hiç kimse de zaranrı 
ğına göre, bittabi bu 
!.mktm yoktur. 

Spor: 

Yelken 

Güzel 
İstanbul yelken birin 

havanın sert olmasına 
koyunda devam edılmif 
nün birincisi olan Ft 
koptuğundan, yarışı ter ~ 
riyetinde katmıştır. Du 
han ile Mahmut araııınclJ 
kişme halinde cereyan 
cede Burhan yanşı çok ıu 
zanmıştır. Uçiıncü Nedim, 
Melih, beşinci Hayri gelmisl 
diye kadar Burhan 23, M 
yı toplamışlardır. Bürhan, 
yarışlarda Mahmudu geçtiği 
men arkasından geldiii takd 
piyon olacaktır. 
TENİS - Dağcılık klübün 

Challenge'ine dun de deva 
tir. Teklerde, Muhittin Has 
4-ô, 6-3, Jaffe, Buason 
3-6, 8-6, Buasona, Bambin 
6-3, Telynn Faruka 6--4, 
yan Hal'a 6-1, 6-0, Vedat 
dinı'yc 6-1. 4-6, 6-1 gali 
lerdir. 

Çift erkeklerde, Arcv ve 
Celil ve Dervişi 6-3, 6--4 
Bambino, Hal ve Tubini'yi 
yenmiılerdir. Miısabakal.,,r 
devam edilecktir. 1 r 

BOKS MAÇI - Anko. 
Bugtln İstanbul ve Anka 
teri arasında ve Ankar 
ı t:şçileri arasında mıisı 

ml$tır. 

lstanbuldan Abdi, A-J 
di, İstanbuldan Abdi A 
medi, İstanl>uldan İlyas 
feri, Jstanbuldan Cevd 
Haydarı mağlup etmişl> 
GÜREŞ MUSABAI 

kiloda Kocaelili Niyazı 
tafayı, 66 kiloda Koc 
Ankarad;ın Kadriyi, 
Mehmet Ankaralı Ceır • 
caclili Mehmet Anka 
kiloda Ankaralı Aziz 
dl, 87 kiloda Kouclili 
Celili yenmişlerdir. 

--~ 

TEŞEK 
Annemizin vefatı t. 

bizzat, gerekse yazı vo t 
acımıza iştirak etmek 
nan akraba ve dostlarm 
zı ayrı ayrı nrzctmeie t,. 
ni olduğundan bu hu '\ 
tavassutunu rica edenz 

Aile 
Die tabibi Erib Z 

Ayvalık tıiccarlannd 

Salim kaptım mısafiretc "I 
Sarıycrdekı hanesinde d 
ve mah311i mczkUrdaki aj. 
sine defnedilmiştir. Cen, 
ni seven pek çok arkadaf 
lunmuştur. Merhum fu e 
haluk bir zat olup vela ;ıli 
çin bir ziyadır. Merhur. 
ler aileainc de arzı taziy p 

Ankara, 31 (A.A.) - Genel Kur
may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, 
bilylik zaferin 18 incl yıldönümil olnn 
30 Ağustos zafer bayramı münasebe
Ule her taraftan vlıkl tebriklere kar
şı teşekkürlerlnln iblAcınıı Anadolu 
Ajansını tavsit buyurmuşlardır. 

Romanyada Çıkan Bazı 
Alman Gazeteleri Kapatılclı 
BUkreş, 31 (A"'.A.) - D. N. B, bll

dlrlyor: 

yare meydanlarına ve Hollanda aahiJ. SUmerbank Dursa Merinoı 
!erinde ıefer yapan kafile ve gemilere reme ve ham maddeler a.ml 
hücum etmişlerdir. Rapal, Mudın:va ilkeleılnda 

Valinin emrilc Banatcr Deulsce 
Zeıtung, ~tcrapost, Arnder Zl'itun.ı: 

ve Rcschltzacr Zeltunc gazeteleri bu
san çıkmamı§lardır. 

Essendc Krupp fabrikalarına, Gel-ı "~ tescllllmU ile me11ulken 
senkirchen, Botrop ve Saint Nazalro bırckuayr. ı:d·urbarnbılldedr k t 

1 . cnunı n a r a an , 
petıol te satlarma, Duıssburg ve Re-

1 
d E 1 1 1 • h . • • ı a m rıu t•~ mr ar ı 

ır. alz elektnk fabrık:ılarına ve Ruhr Kardetl, karur ., 
havzasında askeri hedeflere, Hammza. !arın• •• unıd0ık~ann: 
srt emtia garlarına, Almanya, Hollan. dırler. 
da, Belçika ve Fransada milteaddlt K&Hc 1, Fr ... 
tayyare meydanlarına hücum etmiıler ~·· e, 
ve hepsi ilslerine d!Snmüıılerdir. ,. 1 oı,/'ı:t11,, r 

C'a..f-t,, 
·~--------~--------------------"•---------------"------------~~ 



N 
Ecnebi 

2800 Kr. 
1500 " 

~e 800 " He aoo " 

mer Rıza Doğı·ul 

göre, 
Mısıra karsı hazır. 

tığu taarruzu gedk... 
burİl etinde knlnııs

e inin sebebi, knradan 
ııTİ izaçlnrla İngiliz 
111 deniz tarafındnn 

d4 ve mühim hazırlık. 
J;li olnn liskri bom. 

lmc: idir. İtnll anin. 
lc:anrruz etmeleri için, 

•i hiricik yol, ahil 
ı Ve ~il hoyun

<lonnnmnnın j_ 
ı hnrekctlerine 

.,j ve bu hnrekcL 
c i, ıtnlyan Ye ai. 

ıretıerine ate l ağ
e btınlnn peri an et. 

dlır. 
anması gcçcn1erde, 
ardia'\I hombnrdı. 
U'yu İıiıkilc yek nn 
donanmanın ıniihim 

z ettirdi. 
ltnlynnlnrm 1\lı ıra 
edebilmeleri için, 

lltnsını nhillerdcn 
ları, ~ nhut İngiliz 

knr ı donnnmnln. 
ları icnp etti. 
İtnlyan tnarruzunn 

11 dn harbe i~tirnk e
ldı 'h için, Mısır i. 
~ kntınnk ve ona gö. 

ak gerekle ti. 
tuzun geciktirilme. 

~ ılnuyncnğınn dclU-
1lükis taarruzun er. 

L cağına, ve İtalya. 
"lnalınn \'nrmnk yo. 
~i deneyeceğine mu
İlc bnl ılıyor. 

~ilin E~·llıl ayı için. 
\>\etle muhtemeldir. 

~aziyet: 

n raıziyct Arap ate. 
im, eıtsız etmekte de. 
mislerrnp gaz tclerine 
ahm~ icfndc ohm bi
tiii .,dınmnmn ı, her 
akdir U) andırmakta. 

gazdesine göre, 
bilnd4uri~ l') i, imdlki 
vam mak, Suriyeyi bir 
asanen cıkarak, digcr 

sona'lnesini temin et 
bino' ,·abancı dc\'lcti~ 
• 6-S; 'e toprakları. 

at Abıı l k k I 
1. o arn u Inn-

ga ıp " k h ınc • arp nlc\'. 
ve Bu\rOJ? mcn!lekct. 

•• '11<'Slne mani ol
i ~ --:ketlerinin sulh 
~-- •cniden pazar 

r ı Jkil e~~elcrin~ 
1 111ek ıçın,, te.. 

Jınaktndır. 
hazırda Suriye 
ııcmleketlcri n
nıiibadelcsi kfı 

tİt· Suriye dahi
lere karsı on de· 
ö~tcriJdiği \'C bi; 
İ) 11scti tutuldugu 
cıırct mübadelesi

) uıiinden Suriye. 
bit sıkıntı içinde 
0Jııntıl or ve Su 

:1.. ~lııt içinde la atıı: 
eı edili or. Irak ga. 

li ınakalclerle bu 
t!?hu.111an olmakta ve 

·ne kar ı iddctli 
ncıınılardn bul un. 

rabcr, son günler. 
uiye arasında tica. 
, ni canlandırmak 
i:t.akerclcr açıldıl:'l 
lr ve bu müznkc
Cakıyeti saye inde 

-~·~--i infirat \•nzi~ 
uası umuluyor. 

Dilekleri ] 

,.ı, Doktor 
trol nıc uru Vehbi EYlnc 
la cıcOmle diyor lıl: 
~r npurunda bir hldlse 
anldı. dıfcr bir ba:ran lo· 
aya b.aıladı. Vapurda b11• 
cııdıslndfn mUdıhalcu ri· 

.mılın vu!Ccnı dcfıld r, de· 
lıım::ldamıdı. Bir bııkı 

c )ıcndlllno mOrıcut bclı-
' ~rcıılnl :raıımayı lıoıtu. B11 

l 1: cuckkOr, dlfcrlne de ten• 

l ı!indcrdlfl mcktuııtı nılfc
/' ı doktorun ismlni de vcr

<:>dıaı isterse blld rlr~ 

iy-----·ı 
mc ınl maklncd n cı· 

c, lı efln 1 c· I 
'11CI nı acv, maktne• 

_ı 

'l' AN 3 

rHAFTANIN MU SAHABESİ ( ___ l_k_t_ıs_a_d_i_R_a_f_ta _____ ) Taf<vimden 
bir ~apran ------------------------------------------------' ihracat ihracat Hazırbkları Bitti • 

Birlikle~i ve Kooperatifler Konfor istikbalimizi 
Fiyatlarını Tesbit Ettiler Çocuğu 

1. hracat hazırlıklan bitmiştir. 
sıcaktan terlediğine atfetmişti Dış memleketlere mal sa. 
ve •bu ışık aletinin kafeste bir kuş tacak olan, ihracat birlikleri, koo
ı;:ibi, olduğu yeri mütemadiyen, pcratülerin satış şubeleri, bütün 
fiske fiske kirletmesine de pek ihracat teşekkulleri fiatlarını tes. 
kızmıştı. pit etmişlerdir. Şimdiye kadar 

Düşünelim! 
aylara kadar, bir hafta içinde İs. T ramvny idare inden pek 

Bu yaz mevsimini, yıllar. y 
danberi imar yüzü gör-,.,.___ azan: 

meıniş olan kendi köskümüzde ~ 
ve munzevi parkında geçiriyo. R f .k u z ·d 
ruz. Elektrik henüz alınmamış; e l fl Q l 
havngazi ve kumpanya suyu da 
çoktan kesilmiş... Tam bir köy 
konforsuzluğunda yaşamaktayız: 
Petrol lambası ve mum yakıyo. 
ruz, kömür ateşinde yemek pişi. 
rlyoruz, tulumba ile kuyudan su 
çekiyoruz. Bina ahşaptır: Merdi. 
venler gıcırdıyor; ytikan katta 
gezinilirken aşağıya zangırtısı 
vuruyor ve her birine dört katlı 
birer apartıman sığabilecek olan 
sofalar, salonlar esneyip snllanı. 
yor. Gülüyoruz, eğlenip oyalanı. 
yoruz, "adam sen de. diyoruz, 
yazdır, ne zararı var?,, 
Çoğumuz için bunlar, çocuk. 

luğumuzda ve gençliğimizde a. 
lıştığımız şeylerdir; hatta eski 
hatıraları uyandırması itibarile 
ncı ve tatlı, bir hayli düşündürü. 
cü, avutucu. hoş vesileler... Fa. 
kat yedi yaşındaki oğlumu şaşkı. 
nn çeviren, heyecandan heye. 
cana düşüren de yine bunlardır. 
Cocuk, henüz mum ve petrol 
lambası görmediğinden, ilk ak
şamı, bahnr kırlarına ve ağaç. 
lıkh yerlere mahsus külçe ağır. 
lıgındaki o koyu karanlık üsti.i
m iize, yağmur yemiş bir siyah 
çuhn gibi ıslak ve yapıskan çö. 
künce, gözleri elektrik düğmele. 
ritıi, fanuslnn, ampulleri aradı, 
sonra yüzümüze çevrildi. Hiz. 
metçi ye: 

- Lômbaları. şamdanları ~e
tir! dedik; ortaya kimisi ayaklı, 
kimisi küp karınlı. kimisi de 
kulplu birkaç ceşit liımba. bir 
deste mum ve iki bakır samdan 
koydular. Oğlum. dikkat kesildi: 
bilhassa belli ki, lambanın tırtıl. 
lı nnahtarlan \le cam bacaları 
tuhafına ,ııidiyor. Huni ile gazi 
doldurulduktan sonra, kırmamı. 
ya çalışarnk lamba şişesinin bl. 
rini yerinden kaldırdım, itina i. 
le yere yatırdım: sonra fitilini 
azıcık meydana çıkardım, yaktı. 
ğım kibriti, sürme <'eker gibi, 
minimini deliklerle süslü ~apka. 
sının altından şöyle, bir gezdir. 
elim. Makine ve sürat asrının 
yavrusu, sandı ki, bir anda lam. 
badan keskin. parlak, elck1rik. 

ten daha geniş bir ışık demeti 
yükselecek, bir şimşek çakacak! 
Ne gezer? Evvela isli, kızıl, şevk. 
siz bir alev titredi; yine titriyc. 
rek, ağır ağır, bu alev fitili, zor 
belli dolaştı, bir yanar halka ol. 
du. O zaman, şişesini nikel par. 
mnkhklı çerçevey~ ustalıkla ge. 
çirrlim. "tık!,, yerine oturdu ve 
camın üzerinden bir buğu dalga. 
sı oştı. Bekledim ki, şişe ısınsın .. 
Nihayet anahtarı yavaş yavaş 
büktüm, alev kararını bulunca, 
liımbayı uzattım: 

- Yandı, işte! 

Oğlum, bu derece gayret, dik. 
kat, bir sürü hareket ve 

faaliyettE'n sonra, aldığımız ne. 
ticenin hiçliğine şasıp kaldı. So
fada gölgelerimiz beşer karış u. 
zamış, çıplak duvarları titrek 
hevuliılar kaplamıştı; henüz göz 
~özü ancak görüyordu ve çehre. 
ler:mizde karaltılar dansediyor_ 
du. Yaptığımdan bir mahçubiyet 
duydum, çocuğumdan utandım. 
Derken sıra şamdana ~clmişti; 
kibriti çaktım, basına dolanmış 
fitili yerinden kaldırdım, dikleş. 
tirdim ve tutusturdum. Yavru, 
belki de zannetti ki. bu uzun ve 
beyaz nesne, şenliklerde yaktığı. 
mız bazı mefıtaplar ve fişekler 
ııibi, göz kamaştırıcı bir nur püs. 
kürecek. yahut, tutturulduğu zi
vanadan bir anda fırhvacak. ta. 
vana varacak, carpacak, sonra 
kandil kandil. allı yeşilli ışık ba. 
lonlan dökecek! Hic tc övle ol. 
madı: Mumun ucunda, "öh,. de. 
sen, konuşsan, hızlı nefes alsan 
lodosa tutulmuş ada vapuru gL 
bi, yalpa vuran paslı bakır ren. 
[!inde bir dil peyda oldu. Ancak 
bir el ayası kadar yer aydınla. 
tıvordu ve ikide bir, tüter isten 
başına bir acaip sorguç 'takıyor. 
du. 
Derken erimiyc de başladı. Oğ. 

lum. damla damla, pıtır pıtır van 
taraflarına durmamacasma hah. 
bccikler salıvermesini. belki de 
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HIRSIZ 
:.w •••••• 1' aza11 : Rüveyde Sinanoğlu ......... -. -· 
Arlık gi5zlcrl karıııealaıuyordu. ndır.nız daha iyi. Böylelikle evlenmek 

Kitabı komodınln üstüne bı- brltısından kurtulurum. 
r kl.t; sonra tam ışığı söndürıicf'_ği sı- - O dıı ne demek? 
rııda, hb:mctçl kıı, tapıyı vurdu: - Tabii! Yarın benl, yildinü bile 

- Küı;ük Bayan, fiyc seslendi; ka- •görmediğim birine ni~anlıyorlar. A· 
pıd:ı bırı var. dıım cihar.ı olmadıgını ciğrenınce mut-

- Klmml§" Ke istiyormuş? !:ık vaz. geçer. 
- Bilmem, fraklı, J::ıirJ.. Bay· - GörUyor musunuz., 11lzc iyilik et-

lann gittikleri tlyatr iin" lcllyormuı. mili oluyorum. 
D .. yan. tiyatro çıkısına n antosunu - Orası öyle. 
tstıyormu~; çunku üşUyormı.;s. İkı genı; blıi>irle:'inc derin derin 

Se\ ll'ııı bu, tuhafına glUI. Evde bnkıştılar; sonra güluştillcr. Nıhayet 
telefon varken, fraklı bir t. ıtı bura. fraklı delikanlı: 
ya kadar göndermekte ne m na var- - Siı, pek güz.el5iniz.; dedi. 
dı? Tabi mfınasu: bir .,Şeydi; amma yl- Sevıl, kendınl mesut duydu. Deli-
ne de hlz.met.çiye emretti: kanlı sordu: 

- Haydi, sen kos! Çünkü _ "l'lsll - Telefon nerede, kuz.um? 
neredeyse bltlyor. - Ne yapacaksınız.? 

Hizmetçi, elinde Bayunın mııntoı1u - Siz yerlnl g~sterin, anlarsınız. 
ile fırladı, gitti. O znmıın Sevil, .,. Yan odaya geçtıler. Delikanlı lele-
cı>mun evde yapyalnız olduğunu dll fonda bir numara çevirdi; sonra ko. 
.. (ıncrck bir nn korktu. Zalt'll kar; za- t 1,1uııtu: 
m~ndır içinde acaip bir burkuntu ı - Alo, modem tiyatro mu? IiCıt
\'Drdı. Neye baksa, kara görüyordu. ~ n 6 numaralı locayı verir misiniz? 
Yarın niıanlanacaktı. Halbuki ni- Sevil, ııaıııkalmıst.ı. 

ı:ınlısının yllzünü henüz görmemlşU. - Babamla mı konuııacaksımz.? 
ı~ı. babası ile annesi haz.ırlamıılardı. - Elbette. 
A:lam, babasının bir eskı tanıdığının - Ammıı. ılı. kimsiniz? 
o lu ımlıı. Tabli eıhazı iı;ln evlen!. - Az sabredin, oğrenirsinh:. 
yordu. Sonra telefona döndü: 

Fakat Sevil, babası ile annesi, o- - Alo.. Evet benim... Oldu; kızı· 
nun ilk IUrazlannı ağzına tıkadık- nız benim hırsız olduğuma inandı .. 
tan sonra, içinden karar vermişti: Tabıi... Cesaretine diyecek yok, bra
Heı halde onu zorla evlendiremlyc- vo" Nasıl? .. Yok, a canım! .. Her hnl
ccklcrcU. Butun bir ömüre alt emel- de re antiklik hastalığı geçmişllr ... 
ler, bayramda kaç kurban eder gibi, .Bilmem, bir sorayım. Sevil'e sordu: 
kurban edilemezdi. - Babımız mesut musunuz., diyor. 

I~ığını söndurdil. Gözlerini kapa- Sevil basını eğip, guliımscdi. 
dı. Ertesi günü yapacağı muharebe· - Mesut ısanırım... Yarına kııdar 
nln plllnlarını ırurmıya baıladı. Lllkln Allaha ısmarladık. 
birdenbire urküp titredi: Bltlılk oda. Sevil hfıUı, bu büyuk sürpriz.in te• 
dan nynk ııcsleri geliyordu. Hemen sl:-1 altındaydı. 
yatağından :fırlayıp, büyük ışığı yak- - Demek siz ... Benim nişanlım? .. 
lı, sonra kapıyı açtı: Delikanlı buna, genç kızın başını 

- Kimdir o? diye haykırdı. iki avucu içine alarak ve alnına sı-
Frakh bir delikanlı idi. Bnıında cnk, uz.un bir öpücük kondurarak ce. 

bir lllndir, eldivenli elinde, namlu· vııp verdi. Sonra çıktı, gltU. 
su Sevll'in gö;tlerine dıkllmlı bir ru- lıl- lıl-
velver vardı. - Nasıl?. Ne diyorsun?.. Sen de· 

T
eltışa hacet yoklu. Kıb=ır giyim

li hırsız, yan odqdaki kasayı 

soymu , artık gitmek ü7creydl. Ga
yet sakin ve gayet b~ bır erkek sc

lirdın mi, Kuzum? 
11yatro dönüşü, kasayı açık ve bo~ 

bulan babası, gözlerine inanamıyor
du. Fakat Sevil arlık bu komedyadan 
bıkmıııtı. 

sUc: 
- Kim olduğumu 

dedi. 
Öyle.. Anlamıştı. 

bı-.ğışlasaydı. 

- Canım, vaz geçin artık rol yap
anlao ız. ya! maktan, diyordu. Nasıl olsa her &e

yi biliyorum. Buraya onu kendiniz 
Bari hayalım gönderdiniz!. 

Güzel yüzlil genç hırsız: 
- Bir şartla, dedi, sesinizi çıkar. 

mıyncaksınız. . 
Yumuııak bir edası vardı. Sevil: 
- O paralar benim clhaz.ımdı; nl

mayın, diye cesaretlendi. 
- A, bakın işte bunu yap:ımam. 

Sizin gibi gı.lzel blr kız cıhn~ız dn 
koca bulur. 

Ne de tatlı koqufiUYOrdu, yorabb . 
- Peklılfı, alın uıtcrsenl:ı:I :St'l) e 

Bir sandalyada, ağızı at'Jk, otura
kıılmı& olan anncsl atıldı: 

- Sen delirdin mi, kwm? 
- Ooot, anne .• Yeter, diyorum si· 

z.e. Ben. telefonda alz.e a6yledlklerin1 
duymadım mı ki? •• 

Babnı;;ı tombalak ellle kendi alnı. 
na bir ııamar attı. 

- Ne telefonu, a kız.? Telefon bu· 
gün akııam üzeri bozulmrunıı mıydı? 

Snhi, telefon akşam ycdidcnbcri 
işlemiyordu, 

tanbul limanından yapılan ihra. neznketli bir mektup al· 

O gece çnrçabuk uykusu geldi ihracat muesseselerimiz hükumet 
ve zannederim, rüyasında ne kontrolu altında bir teşkilata 
yapsan, ne eziyetlere katlansan, baglanmadığı için, umumiyet iti. 
bir türlü ışık vermiyen alelit- barıle fint tanzim etmek kabil 
caip, sürü sürü. kargacık burga. olamamıştı. Her maddeyi satan 
cık vidalarla, anahtarlarla, te. ihracat evleri arasında bir ahenk 
fc?Tüatla dolu, biçim biçim alet. mevcut değildi, bu yüzden dış 
lcr gördü; karanlıklarda dolaşıp memleketlere yapılan arzlardn 
kabuslar geçirdi. muhtelif fiatlarn tesadüf edilir. 

Ertesi günü mutbağa inmişti; di. Ecnebi ahcılan ve yahut ec
hizmetçi mangala kömür koy. nebi nlıcılar hesabına memleke. 
muş, ateşi yakıyordu. Önce siyah timizde çnlışan ithalat miiessese. 
siyah, iğri büğrü, birbirine do. leri, ihracat evlerinin dağınık 
kunurken maden sesi çıkaran. vaziyetinden istifade ederek 
sert parçaları tetkik etti; sonra mümkün oldugu kadar ucuza 
ı;ıaza bulanıp tutuşturulan pa. mal alıyordu. Bunun neticesi o
çavraya, bilhassa, en üste yer. larak, ihracat mnddelerimiz de
JcştiriJcn ve tepesinden alev, toz, ğer fiatından daha asağı satılmak 
kıvılcım, duman, çeşit çeşit şey. suretile, memlekete daha az ser. 
lcr fırlatan kulplu boruya şnştı. vet girmekteydi. 

cat 150 bin lirayı pek az tecavüz dını. Geçenlerde hem izdiham. 
ederdi. Halbuki son haftalar için. dan hem de bir biletçinin füzulı 
de, bir günde 100 bin liradan faz- akıl hocalığından ika) et etmiş. 
la ihracat yapı!maktadır. tim. İdare mü terilcrc karşı kü • 

İhracat y~kununu ~abartan tahlık edenler olursa derhal mı. 
malların nevı._ v~~~angı meml~ • maraları alınaral· bildirildiği tak. 
~et.lerc sevked.ıl?ıgı hakkın~a bır dirdc iddetlc ccza1andırılacakla .. 
fıkı~ vermek ıçın şu malumatı rını sö~liiyor \C her arabada 
verıyoruz: . . murakabe edecek l im e olmndıf,'1 

Alm.anyaya 15~ ~ın hral~, kin gazl'tclcrin ilıtarınn teşekkiır 
Mac~rıstana 10~ b~n lıralı~Pın- ediyor. Ben kim enin canını. he
landıyaya 25 ~ın lıralık,.. .t.~ton- le lıöyle rniibarek hal rnm günle. 
yaya 65 bin lırnlık tutun .s~tıl: rinde • yakmak istemediğim için 
mıştır. Bunlardn.n basım ikıncı susmağı tercih edil orum. Uk la 
d.erecede gC'len ıh~r tat maddele. biletçi in allah bu sntırlan okur 
rı de ba:s~k, zeytın,1 t.uzlu bnlık, da bir daha müşterilere akıl ho
fındık gıbı r_naddele• d.~r .. Bunlaı;- calığı ctmcğe kalkısmnz. Yoksa 
elan bn.rsak ıhraca~ı Kuçuk partı. nuınarnyı alırım hn! 
ler habndc muhtelif memteketle- . . • -
re sevkedilmi~tlr Bunların ba. lzdiha~ mese,ıes_l~c . gclmce: 
şında f rviçre, ı \ ç Macaristan İdare su ıznhatı 'c.rı) or. 

Saç kaptan çıtırdamalar işitili. Bu sene hiikumetimizin takip 

gelir. Halbuki § tdiye kadar bar. 'Trruu" y nr bal n, idare henüz 
saklarunıı 1 ,~ • pek satılmaz. ernebi ırketiıı elindeyken de azdı. 
dı. İsv •e ihracatının da- Bununl b r bcr c crıya tramvay• 
ha zlyarle.::,....0-- rı ümit edilmek. ların köprüd n ge mek mecburıyeU 

Eeyr cferi tahıilt etliği \ e arabiilann 
t ~ •• r acatı da Roman. ı;o lm mı :fayd iZ kıldığı da sab t cırdu ve kara parçalar, yavaş ettigi yeni ihracat politikası sa • 

yavaş kızıla boyanıyor. keyifc yesınde, ihracat evlerinin dış pi. 
geliyor, şenleniyordu. Kömür ne yasalnra muşterck bir surette ha
giiç, ne emekler verdikten sonra reketleri temin edilmiştir. Bu, 
yanabiliyordu ... Halbuki havaga. müsterek hareket te yeni kuru. 
zı ocağına uzaktan bir kibrit gös lan "ve henüz tecrübe devresi ge. 
terince, "paf,, al sana mavi alev. çiren ihracat birllklerile elde e
den bir sıra inci kerdanlıkl dilmektedir. Şimdiye kadar yapı-

Ya tulumbadan su çekmekle, lan tecrübelerden iyi neticeler 
terkos musluğundan su nlmanın 

1 

elde edildiğine şüphe etmemeli. 
fnrkı? yiz. Pek tabii olarak birlikler tn. 

, """en V...o'/ ' ve Bulgaristana olmu tur. Hal böyle iken, bugün a· 
J ''' \ r b miktarı d ha dn az lmış, bazı 

o ,,. ana fP İhracat mad- Brabnları depoya f;ekmek mecburiye. 
deı"\ ~ \'f <l.lldir, balmu- ti hasıl olmu~tur. Bunun sebebi te .. 
mu .1 n\n\ sayabiliriz. kerleklerdeki band jlnrın eskim t 

Pc,rnao\':1 -ca her ta. yerlerine Avrup:ıd n yenilerini ge-
~ 1 Urtmek lmktını me"< cut olmamasıdır. 

raftı ______-. A mnnya, Her ı; reye ba~ vurqµğumuz halde, 
Çeko. Yugoslav- hcnUz hiçbir yerden fıcil ıhUyacımm 

rafından ilhnl ve ihraç edilen 

Ç ocuk yaklaştı, çukurun et. : mallnnn tevzii hususundn alaka-
rafınd.a, çevirince şakır ı dar idare {ımirlerinin mUşkülat 

altır nkan bır musluk aradı, bu. çektiğı de çok defa göriılmüştt.ir. 

ya, Bu arda1\.umnnya, İsveç temtne muva:f!ak ol m dık. Olam • 
gibi mC'l, ıden pamuk al- dıkça dn arcıbalann gittikçe azalma· 
mnk için, ---n teklif mektup. sı, yolların gıtUkçc borulması ve e -
lnrı gelır "'· Pamuğun harp sıklıklerunizin ço alm ı maales f 
zamanı ne .• n -:-. hlmiycti malum muk ddcrdtr . ., 

lıımadı. O zaman ben, t!-llumbn. Bütün bu mtişktilatın hakiki se
n~n kolunn Y?,P.~~ım, bı~ asağı, bebi de, bu gibi teşekküllerin ye. 
bır yukarı, butun kuv~etı~le a. ni kurulusundnn ve tecrube dev. 
sılarak ve beraberce yuk~elıp a~. resi geçirmesinden ileri gelmck
çalarak başladım çekmege ... Bı. tedir. 
rllz sonrn, gıcırtılar, hohlamalar, 

oldugund (1 ı r ,addeye karşı Runo kar ı ''kndcrimdir kade. 
bu kadar • " :.ç talep olmasını rim!,, tiirkii ünii çağırarak bo. 
da tabii g Jnzımdır. Fakat l un e~rıncktcn ha ka ~ apacnk bir 
bizden pa• • S( .eyen bu mem. sey lok. Jl'al-nt Öl le dcgil. Bir ke. 
leketlerdc 1\ isine pamuk sa. re köpriiden geçınel mecburi) eti 
tacağız? Jl 1 va ile Yugoslav. e~ rii deri niçin tnhdit ::di or? 
yaya pam nhÜH ınak için taah. Bunu nnlrılamadım. Traınuy
hütlere ır• ı.ı timizi biliyoruz. lnrı köpriılcrden ge~en her ehir· 
Diğer m -~l der için bir şey de ahalinin böyle muazzep oldu.. 

iniltili nefeslerden, hatta horla. Bu Hafta Neler Sattık? 
ma ve ahlamnlardan sonra, bo. 
runun ağızı nemlendi, bekleme
diğimiz bir zamanda, midesi bo. 
zulmuşların iradesizliğini hatır. 
latnn bir yığın su üstlimüzü, ba. 
rımızı lüzumsuz damlalarile ıs. 
latorak ynla.l.{a döküldü. Dö'kül. 
dü değil, bir kasırga şiddetile 
çarptı; değil çocuk. ben bile ürk. 
tüm! 
Oğlum başkn bir sürü eşyaya 

daha ~ştı: Leylek boyunlu ba.. 
kır ibriklere, kocaman nalınlara, 
yere gömülü, tahta kapaklı küp. 
lere, bahçeye astığrmız iri tunç 
frncre ve Kozyatağı kahvesin. 
ncki lüks lambalarının ispirto 
dokiilerek, uzun uzun beklenile. 
rek, i~ne vurulup pompalanarak 
yanmasına ve bu yorucu ameli. 
yat esnasında, gömleklerinin ü. 
zcı inde evvela kızıl. sonra mavi, 
daha sonra sarı, nihayet beyaz 
t'Pnklerin uçuşup ynlazlnnması. 
na ... Bunların makaralı iple a. 
i'!aca çekilişini W' ikide bir isle. 
nip alevlenince, indirilip yeni. 
den uğ'rnşılmasını da meraklı 
buluyor, muhakkak hepimize a
cıyordu. Belki de şöyle düc:tinü
~ ordu: "Bizim devirden evvel 
havat ne azaplı imiş, inc;nnlar 
boş yere ne emekler snrfcder, 
neler çekermiş!,, 
Doğru ... Petrol lambasının. a. 

nzRya uğramamak şartile her 
~n şişesini silmek, gazını koy. 
mnk, fitilini kesmek gibi, yarım 
santlik işi vardı. Fakat ynrın, 
daimi ışık, dnimi hararet ve hnt. 
ta dnimi hnrekct keşfedilince, 
bu asırda oğlumun havagazına 
kibrit uzatmak, elektrik düğme. 
sini çevirmek. su musluğunu aç. 
mak gibi zahmetlerini düşüne.. 
rek, onun oğlu da böyle demiye
cek mi: 

- Babamın zamanında insan. 
lar bir değirmi ışık, bir avuç hn
raret ve bir damla su için ne çL 
lelere katlanırlarmış! 

Her asır, kendinden evvelki 
nsıra acıyor; demek ki beşer, 
daima acınacnk vaziyette! 

Şubeye Davet 
Bcyoflu Yerli Aıkcrlık ıubuııu1e"J: 

1 - 336 dofumlulırla lıhaıl ve ııhhl ra· 
por ıebeplcrlle ertesi uncyc tcrkcd erek IJU 

dofumlulula muameleye tlbi dıfcr dofumlu
latfr ıon yoklamuını l RylQI 1140 cabshı 

ıubc blnı11nda baılanacakıır. 

2 - Yoklamaya ıclcnler. ıunlın da &•tı· 
rtcclıltrdir ı 

A) NQCın hQyJytt cQıdını, fotofralh ika· 
mttılh ıeneıll v~ iki lotofra(. 

il) Tahılll bitirenler dlplomalannı tahşil· 

de olanlar da ı buna dair okuldan alacalı (o

ıolraflı vuika. 

C) Sanulılrlır 111111 vuikal.anoı. 

a - Yolılıma sQnOı 

A) 2 ~101 940 ta Beyeflu Mcrku nahl· 
yul (tahallde bulunanlar har!(), 

B) S Eytol 940 ta aynı nahiyenin tmhıildc 
bıılunanlırı. 

C) Diler nahlyderin yoklama sunleri a7r1 
cı ilJn ctlllrcckılr. 

4 - bıanbııl dıtmda bu• nan~rın bul ,.. 
dııklan 7ttdckı ult~rlık ! " \er c rıcaıt 
ctmclttl ilin olunur. 

B u hafta içinde ihracat ye
kunumuz kabarıktı. Son 

söyleme n- ıkün deJıldir. ğunu znnnctmi)orum. Sonra yoL 
da &ı:~·· • A • lnr hozulmnl tn, nrnbalara azal· 
';per\ef\ ~lBCyuı vnı makta devam ede ede işin sonu 

=================== reyan e! ne olacnk? Bozuln, azala nihayet 

S"er.A' 1 ·ıersa~ •ı bir gün gelecek ne yol kalacak e ._,. \İ'' er ne de araba. Ko koca demir a. 
' alaı .rnbalar tiikcninceye kadar otobiis 

----------- denilen gaz tenekeleri de birer 

Listenin 
Devam 

N "· 31. 
~1in bild•ine 
..... ;ı kuvveU 

bir filo, dün 

Edf• ı.ntakasın,U Z 
nucum etı 

ngiliz "llO 
USTTEÖMENL10E TERFİ EDEN Ergün pa~eri:ıcl, M. Rauf Özersoy, 

PİYADE TECiMENLERl: Hu~etin T !nr i'{:ti . Akalın, llü. 
Hikmet Ture, Emin Erol, Emin Sü- ıeyın ,Bay .t• q: .ıı Geçalp, Sükrü 
men, Tahir Cnnbolat, Kazım Koçkar, Eryontiir net Tekin, Huseyin U
Kemal ÖğUtkcn, Hurşit Unsal, Ziya !aş, Şeraf U~ Harar Celal Kmak 
Altuna, Mehmet Şahin, Vehbi Pamir, Halil ~ır~' HulQsi 

0

Özsoy Vehbİ 
Fahri Vural, Şukru Alpan, Cevdet Önde!', trr•ıı ğarsoy, Cemal Alpuğan, 
Kurtuat, Hayri Göğüs, Naci Gürokan, Hilmi ~k ıtı Osman Ersoylar, Js. 
Muhtar Okvuran, Sellhaltin Özkul, 1 mail Pula elim Cidemal, Mustafa 
M. Mumtaz Alpay, Mahmut Yiıcel, Elgın~ !'J,fa Aydm, Hasan Onur. 
Ragıp Ogan, Reşit Erkman, M. LGtfi sal, H. A Tiğin, Mehmet Erdo(;u, 
Dure, H. Vasfı Akyuzlü, Mustafa E- ı Mustafa ;ca, M. Vahdettin Turan. 
ccn, H. Avni Aral, S. Şukru Erdoğan. ı er, İsmal nga, Mehmet Akıncı, Ek-
İsmaıl Çakmakçı, Husnu Bulut, Neca- ı rem Öo Seyit Guvcn, Bu hanettin 
ti Kumru, Zeki Kanhsırt, Necdet Ay. Alpanh İ,; Cem.iş, İsmail Özer, Re
dofan, Yaıı r Binark, Lebip Ziya Ko- ı ıat HalL~, ılih Okay, Niyazi Ers n, 
yuıu .. Rıza Orçun, Huıeyin Doğansa!, Rv:a Er Muharrem Ener, M. Ad. 
A. Rıfat Tekkar , Muzaffer Sayberk, nan B r Necmettin Ertan, İzzet 

birer çlirliyiip delinecek, dağıla. 
cak. 

O lınld~ hepimiz ba ımmn ça. 
resine bakmalıyız. İ tikbaliınizi 
düsünmcliyiz. Bunun için tek ça• 
re olnrnk unu buldum: 

Herkes şimdiden .rnh\'nn yürii. 
yüşlü, kndifc palanlı birer mer. 
kep peydalıln ın 'e i,ine gücüne 
ö~ le ritsin. 1\1aksat al aLrı yerden 
kesmek değil mi? Süphe 3 ok ki 
sim diki nnJdl 'ası talarındnn da. 
ha rahnt, dolııı emin ve bahusus 
dnha seri olur. 

Her ey aklıma gelirdi fakat 
ko koca trnm~ oy arnlınlarınan 
giindcn niinc (l.a Dam O Kamc
liaJ gibi cri3 ip bitecekleri hatırı. 
nıa gelmezdi! 

S zam J{üçük nit Pa a, 
i mindcn de anin ılacağı fü:ere 
gql l't in n bol hı bir adamdı Bir 
elin meshur Acem sefiri l\luh in 

Abdullah Özer, Haşim Özcüner, H. Ustun, t c:bıl Kırat, M. Fevzi San. 
Şe:ik Uygun. ~brahim Küçuclbertoğ, oz, Y••j a,aran, Halit Kancabryık, _ Bii,l'ük ceddim gnlet iriyarı 
Ali A'kın, K mıl Ürensü, Tevfik Ul- Scms~ Ot Glinenç, Muzaffer Tuna, 

Hana: 

A,__ bir ndnmmı . Onun oğlu olan 
gen, Osman Savaı. Muharrem Saatçı.' •U!l lnkan, M. Sevket Mesciof- lıiı~ ilk babııın ondnn ufnkını • 
oğlu, Nenh Apaydm, A. Şe ket tssi. l lu, lanC ı>ra, Cemal Yurda&, Rüstem Hnbam hii' iik h bamdan hlrn"' 
yel, Ahmet Özalm, Faik At , Hasan 1 Yur .- Ab"d n Oökçaka, Mehmet J .. 

Jl'.~cmen, Et~cm Unver, l. Ethem Yö-I SU• d"\ _ı ın, özı;un, Fani Tolga, dnha ufnktı. Hen de hnbnmdan 
ruk, Cellilettın Erse\•, Hikmet Arslan- İsı t \ O · E ~5 Erguder, S. Ziya clnha ufağım,.. der demez .Muh • 
oglu, Hayrettin Uluozyurt, Şahap Do- Tu ..ıl .. ttı:cu, Ruknettın o. sin il nn: 
n_ıaniç, ('kknıı İsmet Bağatur, Muhit- ra .A.) - :artal, Suphi Kavcı, Hay. - O lınlde pasa hnzrctlcri, de. 
tın Çetın,, Mustafa E~tan, Mustafa U- re eo\\ği: S , Hamdi Toker, Mehmet mi , bu gidisle hanedanı uliniz 
nal, Fahrı Önel, Haşım Sll•er, İlhan Bt oa~h i Ouncn, M. Ştikru Alp. sıfıra müncer olncok! 
Tunca, Akkaıı Bahri Kartaİ, M. İhsan tcına c lı., Soytekin, Şemsettin Öz- Takvinıci 
Anadolu, .Ahmet Erkan, Sıtkı Çamlı. gı Rot m Tacar, 1smaıl Ulgcnay, t i 
be.ı, Recaı Koral, M. Servet Çakan 1 Mı pP Tuıkkan, Em'n Aca Ce~at \: 
Ka~ıl Poker, M. Zeki Nigız, Hıltınet J<r, \'' ''evfık Untucr, M. Necdet Mu. ~----------Benıngtan, İbnıhım Eroglu, Abdullah r y, • met Serter, Ahmet Çankaya 1 '- "b 
Alpat, Muammer Senalp, Ömer Özyü. 1 S. Turgut Gunel Salihattin Hergüner' larbdcn ate~ini.-
rek, Tevfik Akan, Fethi Smdıral, Cev-1 Sadt Erdener, 1- 1il Özlem, Nıhat Gu: 
det Bayat, M. Selin_ı Özguven, Mustn: I naşan, Mu •~fa Erdo an, Şerafettin 
fa Cnneng n, İlmaıl Tuzuner, Bedrı Atasf ~· Guven, M. Arif Go-

Tanhten kudretini ... 
Aıktan ılhamını alan 

Buyuk bir sinema ıaheııeri: Ateı;er, Hayri Sumertan, Mustafa Ber. I ker, ı kmak, Sefık Gurkan 
~l, Mi N~~et Y~ma~, Aiet';;. E;:~· Tar .mus Süzer, Oktay Er-

u~ta nK r utnl, h"urı ı· bptc: nT, h ~-,tan, n, Nadir Suraal, Ve. TÜRKÇE 

O el peryal 
scyın or, n·a ım ~r .ay, a sın fa Sµ ıattın Özdemir Vedat 
Kayra, M. Kemal Candemır, Ahmet K , .-. ' 
Ersen, Bayezit Biter, K. Husnu Özcan, A '"1"' ~erkay, İbrahim Erotlu, 
llnver Snmez, S Eyilp Yurdadoğ, tb. M ~"' an ip, Mustafa Ersever, 
rahım Kılınç .Hamdi Özkucçu A Çe. · n beı k, Ziya Polatkan, 

' • ' ' Ha • M · Jik Ökten, Tarık Tuı.;asaygı Kemal ~"~f '" • · Alı Uyguner, Hu. 
Bayıaktar, Mehmet Turkkan: Mustafa ıeyın .rgut Ooker, Zeki Soy. BUGUN 
Tel nsoy, H. Fahri S ı ı'klihyn. Huse. gur, 'Re vit, Tcvfık Tiirungün, sinemııııında 

E L 
yin Gurkan Herda Guley, Azmi Yont, S. Avni vı....S.. mengl, Nıhat Alpat, A. 
Kimll Aksoy, H. Mustafa Boiazlı, Zi. F krct l:şı ehmı Albayrak, Şakir Seansı r: 1 l - 1 - 2 30 - 4 30 
ya U ur, Osman İzgı, Mehmet Tok. Özbayr:ın- ~··ı Akmırza M Şe\ki .30d- 9 da Bu un at 11 ve l 
soy, Selihattin Özk'ın, Hnlıl Erı;an, Çelik&e Akar, Nurettın Doe- e tenzıl tlı h lk matınleıi. 
$crnfettin Daşerın, Mıthat Taşkcncr, mın, l\ ı.affer Tuşalp, Mustafa Ya- .-:: , 
Mustafa Öncu, Cihat Özkok, Ali Gun. lllt)Cfir, Rıza Tolga, Salllhattın Tarhan,, _ 

Resat Volkan, Hayrettin Tulgar, İb. Selı]tı f. ıalp, İh an Ertus, Sevket Bıl. ,_,-
yener, Halıl Çay n, Sadettin Dızioğlu, Ab?:J~\l! dir :Cryucc, İhsan Tamer, ~· A:••llllllR•!:'' 

rahim Naılısu, Hilmi Kendirli, Necip ge, A { Elgin, Hakkı Ergut, Nuri Kadın Terzisi 
Kaptanoğlu, Seyit Yalçın, Enver Erk- Ardı ., Salih Yarcan, Davut Ça. 
men, Selahattin Okan, Orhan Sutekin, kımt Vesim Singil, Re;ıat Elh,n 
Şemsettin Kmıkaslan, Rasim Kızıltan, Faiz net, Suknı Gımer, Hasan 
ı. Dckir Arıkan Ahmet Guvcnç, Sa. Ercan, i Yıldızeli. M. Ali Alptck n 
dettin Yurder, Ethem Ergünay, Nec. Naci J 9, Mehmet Yemc:n, Lütf' 
mettin Dolen, Fahrettin Ekiner, Mus- Aktür C'-cmal Çağlar, Vasfi Alper 
tafa Kızıltuğıı,\ suf Enerem,Muzaffer Tahsin bet, Fikn Giınem, Mehmet 
Sensuı, Oııman Pakkan, Fuat Kanan, Atasu, :r . Ali Ovalıoğlu, 11yas Giray, 
Arif KentaU, Necmettin Özkan, İhsan Nacı Yu.ıtsel, Namık Gomeçli, Osman 
Tipet, Mustafa Işıldak, Avni Alp:ın Ergunay, Seyfı Ertencr Akif •1 11ş k" 
M. Selihattın Kıı;ın Mahmut Alpgi. Hlıısan At r:nar, M. f. 'ö arar, Nu ret 

E Ü 

ray, Nuri Erı;u, Sadık Onanç, Mustafa ru A m. rı Nurı , Muuffer t)z k 
Tunca, 1hıı n Erşen, Muaz O urgan, J>a1- S. S~ Jİ KJ!et Tfirlcel, ~keri1l C~h E:ının D rum, Hayrı 
Mehmet Gllnen, Huseyin Gurcına, Kc. Ya\ uz C"ı. itı "ruraıı. Mtaaffer Bet- 1 İlh t Berksoy 
malettin "' '"V, Necati Telli, Yusuf Baı • o. 

"" 
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1 IA 1 L FiYATLARI 
, Leyli YE 
, .Erkek 1 Ki 

Kurtaran gayet sıhhi, ufak, yumuşak ve en ince elbiseler al tında bile belli olmıyan 

Yeni ambalaj ve.daha mütekamil bir şekilde 8 lik ve 12 lik kutularda yeniden piyasaya çıkmış. 
tır. Bütün eczanelerde, Tuhafiye ve Parfümeri mağazalarında ve kadın berberlerinde hizmetle. 
rine hazır olduğunu arzederiz. 

Eski Feyziati 

Yatılı i i Yaflsız 
KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE 

ta. 
Ana, ilk, orta ve ı:se sınıftan için eski talebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden talebe kaydına başlanmıştır. 
Ka;'Jt ıçın tatil gunlerinden maada her gUn ıınat 10 dan 18 e kadar mektebe müracaat edilebilir. İ&tiyenlere 

rifname gönderilir. Telefon: 36 - 210 

-z::::c:::'2:l::t!.::llmı:illllllililll!Zir~ \rnavutköy - Çiftesaraylarsw=---•8iiil----•'" 

Türkiye Cümhuriyet l\f er kez Bankasından : 

1 AY CEMiYETİ 

UMUMİ MERKEZiNDEN : 
Harp vnziycti dolayı ile kinin maliyet fiatlanndn hnı;ıl 

olan değişiklikten kinin ve miiştekntının 1 Eyl\kl - 940 tnri. 
hinden itibaren fintlarının nrttırılmnsı zarureti hasıl olmuş. 
tur. Bu husu ta fnzln mnlümnt almak isteyen alakadarların 
istanbulda Kızılny Deposu Direktörlüğüne \.'C Ankarada U
mumi Merkezimize miiracaatlan rica olunur. 

·~l!C'.ilmll!E!lllDlll~a:::!;c;JIZZJICB!B':l!lll!mlr•Wll ........ 

Emlak Ye Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri Kıymeti Nevi Mesahası 

197 

25:. 

Beşiktaş Meşrutivet 32911 •• 
Mah. Es. Çiftlik Ye. 
Ekmek fabrikası ıso. 
kağı No. Es. 2 Miık. 
8, 9, 10, Ye. 4, 4/1, 
412 
Galata Kemankeş 51853 •• 
mah. Es.Gümrük, Ye. 

Bostan h:tne 14213 M2 
ve ahır oda 

Tevsili Jcre. 
diliyonc ban 

. 1 
Depozıtosu 

6582.20 

10370.60 

İLK ORTA 

Taksimde Sıraservilerde 
LİSE 

Yeni A~ 
l\lüdürii: Eski Şişli Tcrnkki Di rcktörii 1\1. Ali Bnşmet 

Hususiyetleri: YABANCI DiLLER OGRETlMINE seni 
yasta ehemmiyet vermek, sınıflarını az: mevcutla teşkil edt.f'ek t!l 
çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzıbatı ile yakından alakadar o1maktır. 
tebin denize nbır Kalöriferli teneffüshane ve jıınnastikhancsi " 

Hcrglin sııat (9 ile 18) arasında talebe kıwıt ve k"hnl nlunur. 
l1••1111ı rELEFON: 41159 

Leyli ve Nehari 

AL A o L RI 
Kız ve erkek kısımları ayrıdır. İlk, Orta, Lise ve Ticaret 

ile Almanca bilmiycn talebe için ihzari sınıfları vardır. Kayıt 

gün sabahtan öğleye kadar muracaat ed lir. Okul 16 Eylülde 

başlıyacaktır. 

••• İstanbul - Galata, Kart Çınar sokak, No. 2 -

Asgari lise tahsili cörmllş olanlar arasından Barem Kanunu hükümleri da
hilinde tayin edilmek üzere musabaka imtihanı ile idare merkez ve ıubelerimiz 
1çın Juzumu kadar memur alınacaktır. 

Yemi;ı sokağı Es.1,2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 

kası den- , 
mckle ma- 1 

SUADİY 
ı - Musabakaya circbilmck için aısağıdaki şartlan haı olmak llzımdır. 
a - Türk olmak, bulaşıcı bir hastalıia veya vazifesini • ntazaman ifaya 

mani olacak derecede bunycvi zafiyet veya arizaya miıptcl! ~ınak. 
b - İffet ve haysiyet erbabından oldufu ve amme hl. ni istimal 

hakkından mahrum edilmcmiıt bulunduğa yapılacak tah'kikatl •1U11mak. 
c - Ya11 18 den ı:tatı ve 35 den yukarı olmamak. 
II - Müsabaka imtihanı proframı: 
a - Riyaziye 

,ı . 

• ZI' 
eceo 

Tayyare 
Otomobil 
Kam yor 

Mot5r 

ve 

bllıimu 

fabrika 

Ye. 2. ruf hanm 
1/4 H. 

Mevki ve cinsi yukarıda yazılı Gayrimenkullerin satıştan kapalı zarf u. 
ııulile ve sekiz taksitle faizsiz olarak ııubemiz satı, komisyonu huzurunda ya. 
pdacnktır. 

İhale 4/9/940 Çarıamba günü saat 14 tedir. İstc!klilerin bir lira mukabi
linde birer şartname edinerek şartnamede yazılı hlikümler dairesinde teklif 
mektuplarmı bildirilen gün ve saatte ııubcmiz emUik servisine tevdi etme. 
leri. (7507) 

b - lktısadi coğrafya 
c - Turk tarihi 

~ = ~:!:1~~ veya İngilizce veya Almanca lisanlaı. . ~n~an .Tüe ve mts~~~~ e üdürlüğünden: 
'i'urkçedcn bu lisanlara tercüme "ehliyet tesbitinde lisan r detılcl<'akııt 

1 
mamulUı Okulumuzun Mühend=s ve Fen memuru kısımlarının İnşaat ve Makine 

müsavi hallerde tercih sebebidir . ., ~
1 

'"imtza s R o Rulmanlnrıru kullanınız. eubelerine talebe kaydına 2 EylQJ 940 Tarihinde başlanarak 3 EyJQI 940 günü 
Dl - İdare merkezimiz ile İstanbul ve İzmir şubeleı ez~ Yaıak olan Deposu: GaLıtn Karaköy Pıılas akşamı saat 17 ye kadar devam edilecektir. Son gün müstesna kayıt muamele. 

bu imtihana iıtlrak edeceklerin S.9.1940 tarihine kadar m 'ii r f mudür.' hanı karşısında 84 No. IORAHIM ı si her gün saat 9 dan 1'2 ye kadar yapılır. 
llıltlerinc ve Ankarada memurin servisine mUracaat ederek 1i. zunvesiknları TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! Orta Okul mezunlan imtıhanla alınır. Diğer şartlan öğrenmek isteyen-
tr..."'lıımlamaları lazımdır. 1> 1 P. K. 1039, Telgraf : TAŞKOL lcrin bizzat veya mektupla okula müracaatları illin olunur. (7872) 

ıv - İmtihanlara Ankara, tıstanbul ve lzmirde 9.9.1940 ' •rtesi günü l 
saat 9 da başlanacaktır. (7928) _ _ _ _ 1F••mmn::;:ım:-mmm::n:i:i!!m:ır::ıım••••llli•••1111!ııı. 

Ayvalık İcra Dairesinden: Avukat 
Hilmi Usman ba!im 305 lira ve ayrıca 
masraf alacağından borçlu İstanbul 
Beyoğlu Tarlaba:şı Menekşe So. 8 No. 
ikamet etmekte iken tebdili ikamet e. 
derelı: halen ikametg5.hı meçhul bulun
masından hakkı~da illnen tebligat ifa. 
111 mukarrer Ahmet eşi Ziıan Demir. 
hanın bu borcunu teminen Ayvalık H . 
mahkemesinin 18.7.940 T. ve 18 sayılı 
ihtiyati haciz kararı Hanayalı ve 2 nci 
Mantarlık mevkilerindeki zeytinlikleri. 
ne 31.7 .940 tarihinde tatbik edildikten 
sonra nçtlan takip talebi üzerine bor. 
can beş gün içinde ödenmesi ve tetkik 
merciinden veya temyiz ve iadei mu. 
hakeme yolu ile icranın geri bırakıl. 
masına dair bir karar getirilmedikçe 
cebri icraya devam olunacaf:ı ve ayni 
müddet içinde mal beyanında bulun. 
madığı takdirinde hapisle tnzyik olu. 
nacaft ve hakikate muhalif beyanda 
bulunulursa hapisle cezalandırıl cnr.ın. 

dan işbu kanuni vecibenin 24.8 940 
dan itibaren 15 glin içinde bizzat veya 
vekilinin miıracaat etmesi tebli • maka. 
mına kaim olmak iızere icra ve mas 
K. 262 ve 24 üncü maddeleri ilanen 
tebliğ olunur. 

Bugün Öğleden Sonra 
Büyükdere 

Bayan MUALLA, Kemani 
ARKADAŞLARI 

T 
SA o' ve 

Kadıköy Kaymakamlıb'l ve Belediye Şullesi 
l\Iüdii rt1günden : 

Kadd:öy Otomatik Telefon Santralının tevsii için Vilayet İdare Hey'eti 
tarafından umumi menfaatler namına istimlikine karar verılip takdiri kıy. 
met komisyonunca Kadıkoy Osman Ağa mahallesi Ku1dili caddesinde eski 118 

kerrer yeni 27 - 27/ l No. lu dukkina 1328 lira yine mezkQr caddede eski 
18 mukerrcr yeni 21 No. lu dukklina da 1410 lira kıymet takdır edıldiği teb-
gat nukamın~ kaim olmak uzere ilan olunur. (7825) 

ro ş~ ere HAKKI EKREM 
eli a e z p O ... ve 

isesi Kom tanhğından: Erdek su1h Hukuk Hakimliğinden· 
1 - Bu yıl Dcnız Lisesi birinci sınıfa ginneğe istekli okurlann müsa. Erdel: İnhisarlar idaresi namına me. 

baka sınavlarına S Eylul 940 Perı;cmbe günü sabah saat dokuzda bnglana. muru Abdullah Sayiın tarafından lı 
caktır. tanbul Beyoğlu Sakızağacında nanr 

2 - Sınavlar Fen bilgisi "fizik kimya,. matemntlk ve tlirkt;eden yapı. sokağında es'ki ziraat kontrol memu. 
lacaktır. ru Mehmet Ali Servet Bora aleyhin• 

3 - Smava girecek okurlarm köprüden sabah sn:at 7,25 de hareket eden açmış oldufu krrk dört lira otuz seki 
vapurla yanlarında siyah mürekkepli kalem ve tersim malzemesı olduğu hal. kuruş alacak davasının sulh hukul 
de okula gebneleri. Sınav baııladıktan sonra müracaat eden okurların 11na.

1 

mahkemesinde yapılmakta olan muh:ı. 
Vd scıkulm yacafı alikadarlara ilan olunur. (7620) kemesindcn: Borc.lu Servet Boranm 
- ikaınetg!'thmda bulunm:ıdığı cihetle ili. 

KENDiN HiRiKTiR 
1940 İKRAI\1JYELER1. -
1 adet 2000 liralık 
8 .. 1000 .. 

= 2000.- ııra = sooo- .. 

nen tebligat icrasma k rar verildiftn. 
den 12.9.940 P~embc saat 10.30 da 
Erdek sulh hukuk mahkcmeosinde ha. 
zır bulunması davetiye teblic yerine 
geçmc'k Ü.Zere illn olunur. 

Ortamektep l\fezunlanna: 
Hayvan sağlık memurları ve nalbant 

mektebi müdurlıiiunden: Tahsil müd. 
deti iki yıldan ibaret leyli ve parasız 
mektebin Hayvan &aflık memurları 
kısınma orta mektebi pek iyı veya iyi 
derecede bitirmiş olanların kayıt mu. 
arnclesine ba~lanmıştır. 

10 Eylul 940 günline kadar devam c. 
decclc olan kayrt, gartlannı isteklıler 
vilayetlerde veteriner mud..ırlilklerin. 
den, l!:azalarda veterinerlerden ve ts. 
tuıbulda Selimiyede mektepten öirc. 
nebilirler. (6001) 

ZA Yl - Beyoğlu malmüd!irlüğun. 
den 551 numara ile maaş almakta ol. , 
duium cüzdanımı ve tatbik ml.ıhuru
mu zayi ettun. Yenislnı alacagımdan 
eskisinin hükmü yoktur. Mıilga hilifct 
miızikasından: İhsan Aııkın. 

Giresun Orman Koruma Alayı Tallm· 
oAh taburu aatınalmıı komisyonundan 

1 - Giresun Orman Koruma Ala
yı talimgüb taburu ıhtiyacı için otuz 
bin kilo sıgır elinin kapnlı zar! usu. 
lile ihalesı 1.9 Eylul 040 perıembc 
günü saat 15 te Gircsunda talımgı.ıh 
Uıb"ru komutanlık bmasındaki saun 
ıılma komlsyonund:ı. yapıl:ıcaktır. 

2 - Muhıımmen bedeli 7500 lira 
ve muvakkat teminatı 5G2 llra 50 ku
ruştur. 

3 - Şartnruneler her gQn sııtın al
ma komisyonunda görillcbilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat ev
veline kadar komlSyona \'ermeleri i-
lan olunur. (8046) 

Traş bıçaklarının satışı % 50 ye düşmüştür. 

p 
Çünkii: 

B ÇAKLARI 
ile evvelce 10 defa traş olunabilirken son 
tekemmülü sayesinde şimdi rahat rahat 

20 defa traş olmak kabil oluyor. 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Su İşleri ihtiyacı için alınacak olan demir boru ve malzemesi on beş 

gün müddetle ve kapalı zarf usurte eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 18539 liradır. 
3 - Teminat 1390 lira 43 kuruştur. 
4 - İhalesi 10/9/ 940 Salı e1ünu saat J 1 de ynpılacaitından şartnamesini nör 

mek lstiyenlerin her gun Encümen Kalemine ve isteklilerin de ihale gUnO olan 
10/ 9/940 Salı gOnO saat ona kadar usulen teklif mektuplarmı Belediye Encü· 
menine vermeleri. "4868,. (7670) 

..RGOLi 
GAZOZLU MÜSHİL 

LİMONATASI 
Kat'iyen llflç hissini vermez. Bir 

•nzoz veya şampanya kadar leziz ve 
ıcıı kokuludur. Müshil IUıçlnrının 
ahı olan PÜRGOLIN'i haftada bir 

defa içmekle hem barsaklan temlz
lC!mlş ve hem de vücutta birikmiş 
mıkropları defetmiş olursunuz. 

PÜRGOLIN 15 senelik bir tecrll
bcnin mahsulüdür. 

Emin olmak için ccznnclerdcn 
PÜRGOLIN markasını ısrarla iste-
yı~ız. 

... ~ ..... 1:1111•• .. 1•111 ................... ~ 

Harp Akademisi }{omutanlığından : 
Harp Akademisi Matbaasında mevcut bir tipo ve iki adet lito makine. 

sile pedal ve Transport makineleri tamir ettirilecektir. 
Tamiratın muhammen fiyatı 220 Liradır. Taliplerin 3 EylQl 940 Salı gü 

nü saat 09.00 da Akademi Matbaa Mudurlüğune müracaat etmeleri. "7967 

1 
Cep • Kol ve 1 

Masa saatlcrl 
6 AY VADE 1 

Fotograf maki· t 
nııları 

6 AV VADJO 

AVİZELER A E! G 1 
Fırınları • SllpUrgelerl · 

4 • 6 Ay Vade 1 
Hııvııgazı ocak· 
ları, KlimUr ıo· 
baları 4 ay vade 

A E G VııntllAtörlcrl • 
Ocaklar, Cezveleri 

4 AY VADE · ı Lükıor Radyo· 
ları ve hedlyellk 

eıya 

OSMAN ŞAKAR ve Şki 
Galata, Bankalıır Cadde i 59-47 Tel. 42769. Beyazıd, Universite Caddesi 

No. 28. Kadıköy, iskele Caddesi No. 33/2 cwa -1' 

MAARİF VEKİLI.JGi 
Erkek Terzilik Okulu Miidürlüğünden : 

1 - Nıhari ve parasız olan Erkek Terzılik okuluna İlk okul mezunları 
alınır. 1 

2 - Uç yıllık dikiş tahsilinden sonra talebeye diki:t ve dördüncU sene 
biçki tahsilinden sonra d;ı biçki diplomaları verilir. 

3 - Okulun, gündüzleri dışarıda terzilikte çalışanlara mahsus, geceleri 
biçki ve d kiş dcn;leri oğreten "Ak3am kısmı., vardır. 

4 - Kayıt ve kabul muamelesine başlanmıştır. Mufassal izahat almak 
için Okul Mudürlüiune muracaat. (7561) 

İSTİ LAL LİSESi .. 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

6 .. 600 • 
12 .. 250 .. 

1 - İlk, Orta ve Lise kısunlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek 
KIRALIK, SATILIK BiNA ARANIYOR talebe kaydına ba,ıanm13trr. 
Beıllı:taıtan Bcbefe kadar eahllde, ı,erlde 

= sooo- • 
= sooo- • 

-ça. ~ınr 40 " 100 "' c: 4000- • '>liyilk babçe ve afa,lık ortaaıııda lı:lralık ve· 2 - Eski Talebe Eyllll'un On beıinci gün!ine kadar ıerck mektup. 
J 940 ·et' " -"' 75 • 60 11 = 8760.- • Y• utılık bina aranıyor, Flau 1.uhatı poıta la, gere'k mektebe başvurarak kaydını yenilemelidir. Eski Talebenin 

KVı n\a\ .ı • 210 11 25 11 ı:: 62150- • cutuau 406 ya yazınıa. 1 Eylül'un On beşinden sonra yapacaktan müracaat kabul edilmlyecektir. 
C, /1 'ls- .,~1ard11.11• 

r:ı t>j 1f fakat bı.- ... 1 ' b 1 3 - lstiyenlere mektebin kayıt ıartlarrnı bildiren tarifname gön. ~t. ES ·, - - ~ ,,,_.., ıu at. mayıı Sahibi ve Neşriyat Mildürü Halil 

Jr1Jı!E P'L ;r ,.. •e- ıt:ıo:ı M ıırlstaı. _ 1 N~rıyat T. L. Ş. , Basıldıı't 7er: 

14 Eylıil Cumartesi akşamı hakem bey'eti huzurunda 
AMATÖRLER ARASINDA BİR SES l\IÜSABAK 

yapılacaktır. Birinciye SUADİYE BÜLBÜLÜ namı 
kafat verilecektir. İştirnk edecek Bay v: Bayanları 
rivete muracaatları. 

Giresun Orman Koruma Alayı Talimgah '1 .... 
Satmalına Komisyonun 

l - Giresun orman koruma alayı talimglh taburu ihtiyacı için y\l 
mııı beş bin kilo ekmeğin kapalı zarf usulü ile ihalesi 19 Eylul 940 Ferş 
gunu saat 11 de Gircsunda talimgah taburu komutanlık binasındaki satı 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 18150 lira ve muvakkat teminatı 1361 lira 2 
ruştur. 

3 - Şartnameler her gün satm alma komisyonunda görülebılir. 
4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif ı 

tuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar komiıyona vermelcrı 
olunur. "8051,, 

F.RA Li 
3 Cilt 

Yazan: Paris Üniversitesi Fran~ız İhtilali Profesörü 

A. Mathiez 

Tercüme eden: ŞÜ Ü KAYA 
Fransa tarihinde ve hnttn diinya tarihinde ehemmiyet 

bir yer tutan Fransız 1htilfıli her miinevvcrin ihmnl ed(\111 
ycceği bir mevzu te kil eder. Mathiez'in tarihi ise bu m~VZ 
üzerine yazılmış eserlerin en mükemmelidir. 

Birinci cilt: Krallığın devrilmesini (1787 - 1792) 11' ' 
cilt: Jirond ve l\1ontağne miicadelcsini, üçüncü cilt ise T 
devrini ihti\'a eder. 

Her üç cildin fiatı 375, ciltlilcri 450 kuruştu 

K N A KITA EVi 

KAYSERİ 

TALAS ERi 
4 senelik Erkek Orta Okulu 

i i ZC E 
Ucretler: Leyli 195,00 Yatı Yurdu 100,00 Lira 
Tedrisat: EylQI 25 de başlar. 

TÜRKiYE CÜ 
ZİRAAT BANKASI 

l{urulu. Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lira~ı 
Şube \'e Ajan adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi hnnkn 

, . 
Para Biriktirenlere 28,800 Lir"" 

iKRAMiYE Vi: IYOR 
zrrut Banka11nda kumbaralı ve lhba r11z tasarruf hesaplarında e n 
llrası bulunanlara &enede 4 defa çekilecek kura ile aıallıdakl ı pllta g!i 

ikramiye dai)ıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 
4 
4 

.. 
• 

600 
250 

.. .. 2.000 
1.000 

" • 
40 .. 100 • 4.000 • 

100 ,. 50 .. 6.000 .. 

120 " 40 " 4.800 ' 
1&0 " 20 • a.200 • 

O 1 K KAT: Hcsaplanndakf paralar bir sene lı:lnde 50 Ura dan }r • "'r 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde "4 20 tazlas.lyle \"erilıc • 
sr~cdc 4 defa, 1 Eylül, 1 Blrlnci ktınun. 1 Mart 
~ tarihlerinde çekilecektir. 

fKıtA.,. APLA.R -re\ı;TdC n:d~!i ırın urlhlerlnde r.üıtı DÖRDtlNCU, Gıuetecilık ve 1 derilir. Adru: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Tclefon: 22534 , 1 

--...___ r:J..I\TJ Kcılde~e yµn
7 

dnc en darin m TAN MATBAASI J' ----
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