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1 EMiN BE LLI JÜBiLESi 
Bu Akşam Sehlr Tiyatrosu Komedi lcısmmda saat 21 de Zen

gin Program: Koruervatuar heyeti, Münir Nurettin ve Sebir Ti
yatrosu San'atklrlan. Numaralı yerler: 200, 150, 100 Duhuliye 
75 kuruı . 

Dönilı vesaiti temin edilmiıtir. 
................................................................ ___ 

Yeni Pakt Ne 
Amerikada, NE 
de İngilterede 
Hayret Uyandırdı 

Bir Kısım Müşahitlere 

Göre Bu Anlaşma 

Amerikaya Karşıdır 

Hull Diyor ki ! 

Mevcut Vaziyet, Bu 
Pakt ile Sarih Bir 

Hale Kol)muştur 
Berlin, 27 A. A.) - Bugün Bcr

linde Başvekalet dairesinde Al. 
manya, İtalya ve Japonya arasın
da iktısadi, siyasi ve askeri ma.. 
hiyette üç taraflı bir ittifak akdo
lunmuştur. Pakt, Almanya adı
n3 Von Ribbentrop, İtalya adına 
Ciano ve Japonya adına Japon
yanın Berlin büyük elçisi Kurusu 
tarafından imzalanmıştır. 

Son defa Filistine sevkedllen İngiliz su\·arilerinden bir grup .. 

Washington, 27 ( (A.AJ- Rou 
sevelt bugünkü gazeteciler top 
lantısında mihverin Japonya ıl 
akdettiğı pakt hakkında tefsirat 
ta bulunmktan içtinap etmiştiı 
Ve buna sebep olarak ta bu hu 
susta henüz resmi mallımat alma 
drğını söylemiştir. Paktın bcklc:n 
medik bir şey mi olduğu S'>rul 
ması üzerine Cümhurreisi "Hen 
evet, hem de hayır,, cevabını ver 
miş, fakat bu cevabı izah etme 
miştir. 

lıa?bnrostrn tnrbesi önündeki merasimden bir görünilş : Blr deniz AsteğmenimJz nutkuna ııöylü
)or (Solda, Barbaros devrindeki kalyoncuların kıyafetine girmiş iki deniz erini görüyoruz.) 

...____ -:-1 Büyük Türk Amirali Barbara- \Tam edecek bir zafer kaza::ıdır. 
~ •• YEN'I ıs'un Preveze zaferini kazanL~ının mıştı. 
U U NY A 4~2 i_!lci ytldönümü, dün parlak Merasime tam saat 10 de baş-

bir törenle kutlulandı. landı. Şehir bu sırada bayraklarla BiR su·· RPRIZ Barbaros, bundan tam 402 yıJ donanmış, limandaki bütün gemi. 
evvel, 27 Ey ul 1538 de, ".l'urk de. ler hep birden düdük çalmaya 
nizcilerinin Akdenizdeki hfıkiml· başlamışlardı. Bcşiktaştn izdiham 

il ARŞISINDA yet.ine son .vermek içfo kuvvetle. derecesini bulan .. b~ kala~ıılık gö. 
l\A rlni hep bır araya getiren haçlı ze çarpıyordu.Buyük amırııl Bar• 

berUn paktı. Amerika.ya olduğu 
~dar Sovyet Rusyayıı da milte
"tcc!h Ur. Bu itibarla, Sovyetler 
~liği ne Amerika ve İngiltere
~ men!aaUcrl nnısuıda bir ~ti
taıc mevcut olduiu tahakkuk et· 
l?U§Ur ve bu ilç devlet, bir an ev• 
•eı anlaşmak, :faşist cepheye kar~ 
~~terek bir cephe kuruiak mec
"'lll'lyeUndedlrlcr. 
""---

il. Zekeriya SERTEL 

.ı R,oma konferansı, tahmin et.. 
a 'bir tiğimizden çok daha büyük 

1~lıbe doğurdu. Herkes İspan. 
I.~ mihver devletlerine iltiha· 
~a, ~erken Berlin, dün Alman 
ı~e . talya ve Japonya arasında 'di; bir pakt imza edildiğini bil. 

:de~~~.ç devlet arasında seneler. 
iğt ·"'\!rj rejim birliği, maksat bır
l. "e harici anlaşma birliği var. 

titJakat, bu birlik maddi bir it
Qtll ~ini almamıştı. Bugün

itıbarcn üç devletin siyasi, 
tı.e ;adi ve askeri sahada birbiri. 
Qir~<ll'dızna karar verdiklerini bil. 
~ Yeni bir kombinezon karşı-

aY!z. 

* * au Yeni ittüakın maksat ve 
li gayesi nedir? 

aqdie_den bu üç devlet siyasi, ile. 
• I~:..:. Ve askeri kuvvetlerini bir. 
ır İı~eye lüzum görmüşlerdir? 

lecı u suaııerin cevabını bir maka 
~e \'er.meye imkan yoktur. Za
bir hu suallerin cevabını sarih 
ı~Urette vermek için kafi ma. 

,.... ~a t ta yoktur. Yalnız, Alman-
~a~ İtalyanın hı:c1efi ve Japo!?-

' cvı .gayesi mnlumdur. Bu uç 
~ ~lilltı. etı.n gayelerini tahakkuk et. 
ıtit la h ek için uğradıklan müşküliıt 
"f /\~kesin mallımudur. 

....... ıe~ an, İtalyan ve Japon faşist. 

....-dUn 11 kurmak istedikleri yeni 
mı laya vermek istedikleri niza
Siint ~biliyoruz. Binaenaleyh, bu 
flaın~ Yeni paktın manasını an. 
~ir. o kadar güç olmasa gerek-

~ ** '15 E'l/\Pela şunu kaydetmek 18.. 
5(/~ ed.ftndır ki, dün Berlinde im-
3~u- d .~ en pakt ile Avrupa harbi 

,,,.tedit Unya harbine inkılap etmek. 
Ju·: 'YY. A:rtık ne Amerika, ne de 
5 lftıtet nusya bugünkü harbe kar 

a'l> a~ ve bitaraf kiıln~irler. 
ıs~ Cihan ümul l>ir mahiy(ı\.al-

11 • Ve "n dünya kendili.. 
( ; Sa: 2, Sü; 1) 

müttefiklerin üstün kuvvetli do. baros'un türbesi etrafındaki kala. 
nanmasına kumanda eden amiral balık, daha ziyade kesafet peyda 
Doria'yı kanlı bir çarpışmadan ediyordu. 
sonra perişan etmiş ve Türk tari- Türbenin öntınde Vali ve Belediye 
bine, şerefi ebediyete kadar de. (Sonu, Sa: 2. Sil: S) 

" Hayfa .. Yeni 
Bir Hücuma 
Maruz Kaldı 

lngilizler Sollum'a 
Taarruz Ettiler 

İtalyada bir yer,27 (A.A.)- İ· 
talyan umumi karargahının 112 
nwnaralı tebliği: Şimali Afrikada 
ileri karakol faaliyeti olmuştur. 
Düsmanın Sollum ve kıtaatımıza 
karşı hava akınlan neticesinde 
yalruz bir kişi yaralanmıştır. 

Hava kuvvetlerimiz Hayfa pet. 
rol merkezini bombardıman et
miş ve Corodac'ın mansabında 
petrol depolarına isabetler vaki 
olmuştur. Hava müdafaa batarya 
lanr.m şiddetli mukabelelerine 
rağmen bütün tayyarelerimiz üs 
lerine avdet etmişlerdir. 

Düşmanın Geisa, Berber&, Djidjiga 
ve Guraya karşı yapllU1 olduiu bava 

(Sonu. Sa: Z Sil: Z> 

Askeri Vaziyet 

Avrupa Harbi, Diğer 
Kıtalara Yayı!mak 

istidadını Gösteriyor 
Alınanların İngiltereyi istilAsı 

için milsalt hava bcltlenJyordu. 
Üç, dört gündür Manşta hava 
fevkalfıde iyi gitmektedir ve bir 
ısUlAya çok müsaittir. Buna rağ
men, Almanlar tara!ından hiçbir 
hareket görülmemiştir, Blllıkis, 
İngiltere üzerindeki hava hücum
ları zayıflamıştır. Yalnız dün 
gece Londra üzerine yine şiddet
li bir hava hilcumlle iktifa et
mişlerdir. 

Umumt kanaat, hava üstünlü
ğünü temin edlnciye katlar Al
manların istillıya teşebbüs ede
miyecckleri merkezindedir. önn
milzd<! daha bir ay vardır. Fakat, 
Almanyada şimdiden efklın umu
miyeye, bir istllAya ihtiyaç ol-

(Sonu, Sa: 2, Sü: 2) \.. ______________ _,, 

Çocuklar, valiyi aralarına al mı~lar, teşekkür ediyorlar 
(Yazısı İkinci sayfamızdadır) 

PAKTIİN METNİ 
Paktın metni şudur: 
"Her milletin dünyada kendi. 

sine ait olan sahayı almasını u
zun müddet sürecek bir sulhun ip 
tidaı şartı olarak telakki eden Al. 
manya, İtalya ve Japonya hüku
metleri, yanyana bulunmayı ve 
Büyük Asya sahası He Av!'upa 
mıntakalannda, yüksek hedefleri 
bu sahalarda yeni bir nizam yara 
tıp idame etmek ve buralarda o. 
turan milletlerin refah ve saade
tini temin eylemek olmak üzere, 
karşılıklı işbirliklerini teşkilat. 
landırmayı kararlaştırırlar. 

Bundan başka, üç hüklımett iş 
blrliklerml, dünyanın diğer kı
sqnlannda oturan ve gayretlerini 
müşnbih istm .... ete icvcih ve bu 
suretle nihayet dünya sulhunu 
istihdaf eden emellerini tahak. 
kuk ettirmeye mütemayil bulu. 
nan milletlerin işbirliğine teşmil 
eylemek arzusunu izhar ederler.,, 

ESAS MADDELER 
"'Buna binaen, Almanya, İtalya •e 

Japonya hükQmetleri, aşağıdaki husu
(Sonu, Sa: 2, Sü: 3) 

Yeni Rumen 
Devletinin Beş 
Ana Prensibi 

Lejyoner Devlet, 
Totaliter Olacak 

Bükreş, 27 (A. A.) - Rador a
jansı bildiriyor: Propaganda na. 
zırı Contsnat yabancı matbuata 
yeni rejimin prensipleri haitkın
da bc;yanatta bulunmuştur: Nazır 
ezcümle demiştir ki: 

1 - Sadece şahıslann değişme 
si değil, milli gerçeklere dayanan 
Rumen devleti bünyesinin değiş( 
mesi mevzuubahistir, 

2 - Yeni Rumen devleti vazi. 
yetini Bertin • Roma mihverine 
istinat eden ideoloji ve temayül
lerine göre otomatik bir surette 
tesbit etmektedir. 

3 - Milli lejyon devletin ideolojik 
esaslarını unutmamakta olduğunu bil
hassa kaydeylemek icap eder, 

Yeni rejim etnlk unsurlan mühim 
millt mevkilere tekrar getirmek ve 
memleketin hayaU merkezlerini Ru
meııleştlrmek niyetindedir. Milll lej· 
yone: devlet totaliter olacak ve ça
lışkar. kütlelerin bütün sosyal sınır
larına dayanacaktır. 

4 - Rumen ekonomfsJ tablt temel
leri üzerine kurulacaktır, 

5 - Ekalliyet siyasetinde, art olan
larla olmıyanlar arasında, fark göıe
UlP.CckUr. Meriyette olan beynelmilel 
anlaşmalar dairesinde ekalliyeUer 
meselesi haklı bir hal sureti bula
caktır. 

Nazır sözlerini bitirirken: "Lejyo
nun hikmeti vücudu devleti millete 
sıkı bir surette yaklaştırmaktır,, de.. 
ınistir. 

YENİ SEFİRLER 
İlk olarak Berlin ve Romaya lej

yonerlere mensup yeni birer elçi ta
yin edilmiştir, 

Eski Başvekil Manlu, Başvekil An
tonescu'ya yazdığı mektupta, Maca
ristana geçen Transllvanyadaki Ru· 
menlerin müdafaası için tedbir alın• 
rnıısınıı memnun olduğunu beyan ede
rel{, yeni rejime mQşkQlflt çıkarma
mak üzere tasavvur ettiği mitingden 

(Sona. Sa: 2 Sil: 5 ) 

lngiltere Üzerinde 

Dün 98 Alman 
Tayyaresi 

imha Edildi 

Bombalar, Hasarata 
Sebebiyet Verdi 

Londra, 27 (A. A.) - Bugün, 
98 Alman tayyaresinin düşiıruldü 
ğü resmen bildirilmektedir. ı 

BOMBALARIN TAHRİBATI 
Londra, 27 (A. A.) - Reuter: 

Dün gece düşman tayyareleri 
1ngilterenln muhtelli kısımlarına 
hücumda bulunmuşlardır. Bu hü. 
ctı:nlar bilhassa Londra, Londrn 
civarında ve İngilterenin ı-.imnli 
garbi mıntakasında temerküz et. 
tirilmiştir. Londra varoşlarına ge 
lişl güzel bombalar atılmıştır. Ev
ler, ticaret ve sınai müesseseleri 
hasara uğramıştır. Atılan yangın 
bombalarından yangınlar çıkm:Ş
tır. Zayiat vardır. Mersey kıyıla. 
nnda evlere, ticari müesseselere 
hasar olmuş, yangınlar çıkmıştır. 
Diğer şimali garbi nuntakaların
da hasar azdır. 

Biltün bu mıntakalardan şimdiye 
kaaar alınan haberlere nazaran zayi
at azdır. İngilterenln Cenubu Şarkl
sinde bir şehirde evler has:ıra uğra
mıııtır. Fakat zayiat azdır. Sair kı
sımlarda şehir ve köylerde birçok 
mahallere bombalar dilşmilşse de nı 
hasar ve zayiat olduğu bildirilmek. 
tedir. 
EVVELKtGUNKü HAREKAT 

Londra, 27 (A.A.) - Hava Neza
retinin dilnkü tebliği: 

"DUn öğleden evvel, ekseriyeUe 
mtın!criden hareket eden di'şman 
tayyareleri Şark ve Cenup sahilleri
ne yaklaşmışlar, takat bunların pek 
an memleket dahlllne girmiye mu
vaffa1 olmuştur. Şimali Şarki sahi· 
tinde iki nokta üzerine bombıılar atıl. 
mış, baZ! hasarat ve insanca zayiat 
ka;vd~llmlştir. Ağır yaralıların ade
di nz bulunmakta idi. 

Öileden sonra ıeç vakit Mans De
nizi aahillerinde bazı şehirler üzerine, 
Hastinıs ve Southampton'a hücumlar 
yapılmıştır. Haaarat ve bir miktar ölü 
ile yaralı kaydedilmiştir. Merkezi ln. 
&illere şehri üzerine de bombalar atıJ. 
mııtır. Bazı evler hasara uğramış ise 

(Sonu. Sa: 2. Sii: 7) 

HiNDiÇiNi 
Hududunda 
Çin Makamları Örfi 

idare ilan Ettiler 
Cunking, 27 (A.A.) - Çin askeri 

makamları, Hindlçinl hududu boyun
ca örfi idare ilAn etml5lerdir, Hu
dudu ıeçen kimseler sıkı bir araştır
nuya tlıbl tutulmaktadırlar. 

Çin gazeteleri diyorlar kl: 
"Düşman, Çin kıtaatını HlndlçinL 

ye çekerek, başka bir cephede taar
ruza geçmek istiyor. Halihazır ıcralt 
dairesinde düşman buna muvaffak 
olamıyncaktır. Yunnan eyalctJ askerl 
barekAtı kendi vasıtalan ile idare e
decekUr Yunnan ordusu bu kıtada 
vatanın · müdnfaası mcsullyetini de
ruhk edecektir.,. • Tokyo, 27 (A.A.) - D. N. B.: Ja-
pon gazeteleri, Amerika Birleşik dev. 
letforlnlı. Japonyaya karşı aldığı va
ziyet! şiddetli surette tenkide devam 
etmektedirler. 

Almanya Üzerinde 

in9iliz Hava 
Kuvvetleri Kiel'i 
Bombaladllar 

Nehir Yollarına da 
Hücumlar Yapıldı 
Londra, 27 (A. A.) - Hava ne

zareti, Manş'ın işgal altında bulu. 
nan limanlarına, Kiel'e ve Al. 
manyanın nehir yolları üzerine 
bombalar atılmış olduğunu bildir 
mektedir. 

ALl\IA.'U.ARA GÖRE 
Berlia, 27 (A.A.) - D.N.B. bil

iimyor: Cumn gecesi ;ün en{ u.. 
çan İngiliz tayyareleri Belçika ve 
Hollandaya akınlar yapmışlardır. 
Sahilde attıkları bombalar denize 

<Sonu, Sa: 2. Sü: 2) 

Gazeteciler, toplantısından bi 
raz sonra, Rosevelt'in İngiliz bu 
yük elçisi Lord Lothiaru öğledeı 
sonraki kabine toplantısından ev 
vel de milli müdafaa erkanını k 
bul ettiği bildirilmiştir. 

llULL'ÜN SÖZLERİ 
Hull, bugün öğleden sonra ga 

zetecller toplantısında yaptığı be 
yanatta, Japonyanın mihver dev 
\etleriyle ittifakının uzun zaman 
danberi mevcut olan ve Amerikı 
tarafından harlci siyasetinJ tesbi 
edcr)ccn esas~n nazarı itibara aln 
mış bulunan bir vaziyeti sarih h. 
le koymuş oldu· nu b~an ~t 
mı~r. nl:lr ylc dcmıştır: 

"11An edilen ittifak muahedesJ 
Amerika hükumetinin nazann 
da yıllardanberi mevcut olan bi 

(Sonu. Sa: 2 Sil: 6) 

Bir Dersten Sınıfta 
Kalan Tal ebenin 

Vaziyeti Değişmiyor 
Ankara, 27 (TAN Muhabirinden)

Bu sene bir dersten sınıfta lı:alan tale
belerin tekrar bir imtihana tlbi tutul
ması hakkında talebe velileri tanıfm
dan Maarif Veldiletine vaki olan mü
racaatlar devam etmektedir. 

Bazı lise ve ortaokul tedris heyetle
ri de bu gibi talebelerin tekrar imti. 
han edilmelerinin muvafık olacaiı yo
lundaki mütalialarrnr Vekilete bildir
mişlerdir. 

İstanbul Maarif Mildürü Tevfik 
Kut, şehrimi:ı;e gelmiş ve latanbul 
mekteplerinde smıfta kalanlarla geçen
lerin listesini V ekli ete bildirmiştir. 
Diier taraftan Vekalet bütün mektep. 
!erden bu şekilde 5mıfta kalanların 
miktarını istemiştir. 

Bu mesele hakkında malQmat iste
diğim salahiyet sahibi bir zat, biltlin 
bu müracaatlarm beyhude olduğunu ve 
talimatnamede bir değişikli\: yapdma
sının bahis mevzuu olmadıfmı söyle 
miştir. Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 

( GÜNLER GE ERKEN .) 

Saçların Derdi 
YAZAN: REFiK HALiD 

ınsan :raratılahberi 5ar, kadının öz <1Ü U, fakat ba~ derdidir. 
•Ademn den aynlıp Arz üzerine dfütükten sonra uHavva•, balta 

girmeml<1 ormanlarda veya fırtınalı ovalarda, dağınık ııaçlan vii
zünden kimbilir ne zorluklara katla11mışhr. O uman tarak hc"'nfrz. 
yoktu ki sa~larına takılan çalı par~alarını kolavca avıklasm ve 
örgü bile. henüz akla gelmemic;ti ki bunlan iki koİ başı~a dola ın, 
rahat etsın! Daha sonralan 4'aclar örüldü, rerildi, kıvrıldı, ke ildi; 
kah ~ım ıkı örtüldü, kah serem serpe çö2iildü; bir aralık remi \'e 
c;ak ı şekline bile girdi, bir zaman da pudralandı ve renkten renge 
boyandı. llulaııa kadın ııaçlarının ha'!ına gelen pişmiş tavuğun ba
şına gelmedi. Nihayet, şimdi de dile• ye sokuldu, yani ağa dii tii. 

File pratik amma hap~ettiği ~açlar, dolap köc;esinde unutul. 
muş bir tomar ölü sa~ı kadar hazin ... Bu "açlar {ersizdir, ruhsu~
dur, sanki sel"vİ sandık ve şal kokuyor. Kadın ~•tı 4'adef enııelerde 
büklüm büklüm kt\.Ttlmaz, rüzgarlarla oynamaz, vücut hareket
leriyle titremez, dalgalanma7., yakamozlanmaz, ı.rezi ya]azlariyle 
gözleri almaz, serin serin akar ve pınl pınt kayar 

0

göriinmc:r.se 
neye yarar? File, sa~lann hayntiyetini durduruyor. snhluğunu, 
neşesini kınyor, cismiyle beraber rnhnnu da hapsediyor. 

Anla ılan yeui 4'aç moda ı yeni iyaset modasına uyda: File, 
saçlann totaliter rejime girmesinden ha~b nedir ki! ... 
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YAZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK Barbaros Ge;:yor! 

1200 Kişi 
Alacak Dava 
Ediyorlar - 68 -

ka,kiln blu,iilnde ve alt tara
da Fatma Aliye Hanımın köık

vardı. Ve o köşklerde de, teşki
ıza dahil bulunan y{lzbnşı Os
Be7 (1) müIAzim Kfürun Bey (2), 

Azim Şevket Bey (3) ve merhum 
Bey oturuyorlardı. Üst tara.. 

a kÖ§kte, Şehzade SalAhattin 
dinin damadı ve Şerif All Hay
Efendinin mahdumu Şerif Mecit 
dl sakindi. İngill:ı:ler tarafından 
aılc ziyaret olunan ve ho~ tutu
bu zat ta, tarafımızdan elde e

bulunuyordu. Caddebostanın
Halil Paşa ile Atıf Beyin (şimdi 
kkale mebusu) içinde basıldık
koşkte de, yedi kişilik müsellah 
çetemiz vardı. Bizi muhafazaya 
ur olan bu çeteye mensup bulu
cesur ve atıcı delikanlılar mer. 
Yahya kaptan tarafından seçil-

gônderllmlııtı. 
Biz, mühim ve kalabnlık toplantı

ızı, köskQn selAmlık kısmında 
pıyorduk. Merhum Osman Paşa, 

akrabamdı. Onun refikası Sa-
Hanımı da aramı1.a alını§tık. Bu 
tılanmızı selfunlıkta yapmnmı

sebebi de, her ihtimale karşı, i
ında, Şerif Mecit Efendinin köş
e bitişik olan taraçadan, onun ta. 

atlamakb. 

arakol CemiyeUnln İstanbul teş-

kilAb, artık he.r tarafa dal bu
k salınış, mevcudiyetini hissettir

e başlamıştı. 
ıte bu sıralarda Mflli Şefimiz de 

araya gitmek üzere, Erklinıharp 
et (4) Beyle birlikte t~ bu
ular. 

Kendilerlnl, biraz evvel tarif etu
biil§ik köşkte karaıladık. MiW 
iz. hiçbir eşyalarını. hat~ iç 
ırlarını bile almnmııı bulunu

Blz, derhal harekeı edecek
evvel Dlremrıfı buhmda-

fPa. ~ .... tentbata al-

zaferler getiren tarib1 yolculuklanl)a 
başladılar! 

Ben, ba bQy(lk hAdiseyi kısaca 

tesblt etmek vazifesini tamam
ladıktan sonra, mevzuuma dönilyo
rum: . 

Bl.zlm, tam Capanollu Halit Paıa
yı takip etmekte bulunduğumuz sı
ralarda, Çerkeıı Ethemin ayaklandı
ğı:ıı haber almıştık. Ben, Yozgata 
dönmek için emir almııtım. Fakat bu 
emir, beni, lk1 bakımdan çok mO,kill 
bir mevkide bırakmıştı: 

Blr kere, Çapanollu Halid!, fena 
halde sıkıştırmıJ bulunuyorduk. Onu 
kıskıvrak ele geçirmemiz, artık bir 
gün delil. bir saat meselesiydi, Ve bu 
işi. bu vaziyete kadar götürebilmek, 
blzf hayli ufraştırmışb. Şimdi, J'(lç 
belA kapana dilşilrdilğilmOz bu teh• 
likell aslnin peşini bırakacak mıy
:iık? Harcadıfımız kanlar ve emek
ler bo§a mı gidecekti? 

(Devamı Val') 

Askeri Vaziyet 
(Ba~ı 1 incide) 

madığı kanaati verllmiye çalı
rılmaktadır, Hitler, fngilereyi is· 
tilA edeecelinl delil, mnhvedece
llnl söylemiştir. Hava hUcumla
nnın bu maksadı temine kA!l gel
dilt kanaati eyandınlınak isten
mektedir. Bu da Almanyanın 
muhakkak surette fsti1A7a teşeb
büs karannda olmadığını ıöster
mektedir. 

Buna mukabil, İngllb:ler de 
BerUn Qzerine yapbklan hQcum
lan zayıflatmışlardır. BerUnl 
bombardıman, harbin kntt neti
Ct!Si üzerinde müessir olan bir a
mH değildir. Fakat, Fransız sa
hillerindeki istiHl üslerinin tah
ribi. istilAya mani olabilir. Bu 
eebeple fnlflizler, IOD l(lnlerde 
bava hQcumlanm daha zf7ade bu 
saluıda teksif etmJlltırdll'. Ve bu 
bcımbardnaanlardan fwkallde 
mOsbet neticeler almıtlardır. 

DOll Berltnde lmsa ecU1en tlo-
- paldedln aın. harp ıenl 
b1r safban llrmektedlr. Şimdiye 
kadar Avrupqa IDhfAr eden 
-... _...... Hlblnn btltan 
~ ~ lltldıdmi ba· 
bdlr. Ve bu J'eDf aatbanın İngiliz 
tsttl•ınndan daha blb'Qk b1r ., 
hlmml7eU nrdaı'. 

Allltasağa Parla 

Yazan: Naci Sadullah 

Dört asır evvel Akdenizi has 
bahçesinin havuzuna çevi

ren Koca Barbaros, )>ugün hala, 
düsınan rüyalarının korkusudur. 

Ötle uykusuna yatmldıit için 
huysuzlanan küçük bambinoyu 
biran içinde muma çeviren tılsun, 
minimini kulaiına fwldayan şu 
iki kelimedir: 

''- Bal'baroı l'ellyor!,, 
Napoll kralı, emrindeki kuv. 

vetlel'le tedip edemediği korsan
ları ürkütüp sahillere kaçırmak 
istediği zaman, Akdeniz sulanna 
ayni korkunç kelimeleri birer 
bomba gibi savuruyordu: 

"-Barbaros geliyor!,, 
Nasıl böyle olmasın ki, burUn

kü muhariplerin birer seyyar ve 
çelik kaleyi andıran kırkal' bin 
tonluk zırhlılarla, ve kannlann. 
da tayyareler taıııyan modern tah 
telbahirlerle beceremedikleri işi, 
Barbaros, ahşap balıkçl takaları. 
na benziyen kalyonlarıyle kadir. 
ga)ariyle batarm•ı ve çelikle ka. 
zanılamıyacak zafere, odwıla ka. 
vuşmu~tur. 

Ne zaman Akdenlzin ualu dal
galannı, bqlannda bembeyu kö 
püklerlyle korkak kuzular l'ibi 
sahillere dotnı kOtU§urken gör. 
sem, denizlerde kopmuı fırtınala. 
nn en büyülü olan Barbarossu 
düıünür, ve kendi kendime ıayri 
ihtiyari: 

"-Muhakkak, derim, riizl(ir. 
Iardan şu haberi duymuş olacak. 
lar: 

"-Barbaros gellyor!,. 

Müteferrik : 

Mekteplerde Kayat 
Mlklcletl Bitti 

Barbarosun tiirbesı önündeki ihtilalden bir göriinüş .• 

Dünya ValiYeti J 

Karşısında 
Türkiye 

Manisa Mebusu ve eski Maarif Ve
killerinden Hikmet Bayur, dUn saat 
18 de kalabalık bir münevver kütlesi 

Preveze Zaferi 

Barbarosun ölmez 
Hatırasını Andık 

Eski Şark Demiryol arı Sirketi rTI 
murları virket aleyh"ne bir dava a 
rak, bir milyon lira miktarında ist 
kak istemektedirler. Davacı mc:murl 
1200 kişidir, Mahkemede ikı yiiziı b 
zat hazır bulunmuşlardır. 

İddialarma göre Ş,rkct infis h e 
tiği zaman bu memurlara bireı aY 
tazminat vermiye mecbur 1ken bu 
vermemiştir. 

Dün bu davaya tı inci Ti aret r-• 
kemes"nde bakılmıştır. Si ket V k 
Ş rketin kend me urla ın her l 
bin lira ikramiye verd ni faka t h 
hıikümete bütıin kadro u ıle dcvı ctt 
için bu ikramiycn.n de hu ınct tara 
fından verilmesi icap cttigıni soy 
miştir. 

Davacılarm vekili ise, bu 12 bin l 
ikramiye ile istedikleri b rer aylık 
aşın biribirine karı:ıtrrılmaması ic 
ettiğini. çünkıi şirketin 12 bin lira 
ikramiycyı vermek için selefi olan şı 
ketten 300 bin altın liralık bir ser 
yeyi devraldığım, bu ıkrarniye ılc 
300 bin altın lirayı da ayrıca ödeın 
icap ettiğini söylemiştir. Davacı Ve 
lı, dava edenlerin geçindirdikleri rı 
fus sayısmın 18 bini bulduğunu sÖY 
yerek mahkemeden bu igin esaslı 
rette tetkikini rica etmiı ve birer 
lılı: maaım tediyesi için karu ist 
miıtir. 

Poliste: 

Bir Kadının Bütün 

Emlcikini Satmışlar 
önünde Üniversite konferans salo- (Başı 1 incide) ve nutkunun sonunda BQy{lk Aml· 
nunda bugünkü dünya vaz.iyeti kar- reisi L1ltfi Kırdar, İstanbul Komub· rale 15öyle hitap etmiştir: Silenin örenli lr:öyiinden Ha 
şısmda Türkiyenin siyası vaziyetini nı Tümgeneral İshak Avni, Mıntaka "Ey Tilrk'iln tarihine ve biltiln diln- Mustafa, Mehmet ve Allettin, a 
ve devlet politikasını tebarüz ettiren Komutanı Tümgeneral Kemal Koçer, yamn idrakine yüce zaferler hediye et. köyden 70 yaoında Hamidenin müb 
bir kon!erans vermiştir. İstanbul Mebusları, askeri ve mülkJ miı yüce Amiralim, rUnil ta'klit ederek bütün emli 

Hikmet Bayu.r, dünyayı sarmHkta t>rk&n ve birçok davetliler toplan- Sen bizim için bir mazi delil, bir ls- aatmıılardtr, su,lıılar 7ak&l~l 
olan harp ateflnin nerede, naaıl ve n• ~eıruiaı. bir dell borlllm- dlrbl!aia, ...,._ banda, ..Wdel tir ft mabbm179 't'll'iladtlenl. 
tekJJde duracaj:mDl keet:lrllemi;vece- nua ptdılı usun bir -u .• De 'blfJadı. beaiD bqmda tek dana .,. 1ıa cla.7• ._llı0en mababmelerl -.ı cel1ıl 
tml ka7deWkten sonr.. Türk mJ1le- BuJlll nUlt.talap 11bJr ,,.,..., il- ~ ıanttriı bir ........ bir.. ........._ selsıdbwl .. lıqlıa 
tinbı hakUd pyednln e1lnden ,.w- tilcJAl llalflDl caJda ......... -- ~ ,... - ... lııldblmmlslt ...... ~ 
11 kadar ,..Uclen ııulbOD t.lll ve ~ ~ima ~ • ..... "'8ttlla -- ........ .. tJd ~ BULVICDU-'O 
harbh. ~ oJdQlımu 1dldirmll- rea Qıt c1.a ..ı dlrtlt ~ fl)dl. .. ıuataU isi& buıtk -nı......., .,.. .....,._ lıeuea• fa 
Ur. Hlçb!r ldmeenln aanınclall emin VALbdM JhJU1J nda lllld .....,. .._.,.... ..._ .._ ._,. 
obQdJlı bu zamanda. fzaml dence- __ .. .6. lfatalıle"- ........ ..ı.tellf .... o11m1ı W.ı •• _. -.. 
de ham durmak lüzumuna tpret e- • efıa ..... Vali, klll'lllJ• ...- ....... pla ıs ,... ttlrlMıldlt nllqtır. 

ilmek ler talebe b den BDanet Bayar, bir )'Urdu kora- ve ,. JW dalhırJa a.n. am .....,.. .._... ._ ._... U...- Rı-.. ..,, ...... 
~~;.:;t:..d,. Ynl uı.: 1lftll kuvvetbı bfltan mıacn ve ma- bir ~ ...._ Dl'. L6tfl ~. ••• W. M lfJ...,....,... le el il- ........ ...._ Wruı .. 111r 

be miktarına cöre nuflarda -cd•c:U ::-,..-:;: -~electiln~ --:-:am:. tuanJık lldbl1t ::' ~·:-=~·: .t:!w~ ~ =--~=·v~~ = =t~ :.=.a = m1ftiı: kıanbulun biı'- balwnclall ~ ...m .. ,._ ftl'bll •· ~·· ...... nml bqJa. ....... 
1 1 

,, .. 

_._.._ ........ ~- -1.a Dl ...._ mWılıÔ bir merkez oldutwıu, birçok de, lıalla W. .-Jaıım ...-..ın• Y..W. ~oaı.. Dmls.,. U... 
~ --Vekaı~ •a::::..s: mlallerle izah eden ve bıaabuı ef· claa b.aa _.. ~ il•• Oblu, ._.. Deals TICU'Jlt O. 
enel ~1"11l ~ klrr umumJyeslnfn memleketteki te- dan ~ ~ blu, Albrt ı.tieler, t.dıer .. Parti 
dir. atrlerlnl aıralJ.7an kOn!erılnlçl, dili· Karalarda bDtnrı diln7a mllletleri- tqeklriill~ seçtiler. Merut-. bu ea-

D.. A .l.L blaACAT PA.ALIYBTl - J>b man JnnveU karpmıda bO)'Uft et· nl 6oQnde 11711 ile elerek binım:. retle JODa ereli. 
Uft fllUI ınldelif mem1ehtten M 1ıiB 11nJık menin ıdUet oJdutumı ve TQrk .mil• :yıl Delilden nesile. kıtadan lat&71 * * 

mal eatdmlltlr • ...,_ aramda ,.. leUDbı b67le bir Jlale dOtaıtdtliDf ve ıan "" pretle dolatan Ta.rk ba7n• Gece, Barbaronn tür1*1 ııfstl teeı-
...,. .....,ldJtl_._ Teal infa ecUlea Bttlktaf JCı,__ murta. i-1*. 1ıanak, ......_ WriD- d~ec:tlfnl aialaUmf. "'1DJ1'11 ;,a- lm1o denizlerde de Qnl fehametle 11tıa ~ lirbt ..,.lan 

O -- ,,...... *ı. bir bmblı blnaa ile Abu Ala Parbun d ıılllula selmektedb'. Yamanün- 7'1m•anı çalıplan ldeo1oW.. IGıQ hAklm ıaı.n, BQbDZ milletleri &ıGn· ~ ...... ve ..._ vanr-
,.s: ___ ----- aplma t&'eDlerl 4lla npduuwbi. Her ama 'Yuaniltlm ve t~ ela talep ,.urerek, 'l'O.rk ınfUeUnfn eok kuv- de A1'1l ile dize getiren b07(1k Bar- ıar tlrbeala an~ ~ pro. 
-- _,_ ---.- iki merasime de V.U Latft J[mm ıer ,......, ttaı,aclm ~ vetıt aJrlneHmlntn Te 11U'jleverlfll- bucıe. tim tol ._ enıel balta. JektGr1erlm t1rbeJ9 ~. M rl!! y L O " 
Jtrmrimn ~ """1k·4'!.f!l ~ Par .. ~.-....__....._ ... ~ta nta mt111 oınu,e ~ - w 1ıılri ~ vn __.. = , *'1'1• • , s -. 
..-- ,_.._.. ......... ba -_._,..._ ..,... . ..- ,. ' Z:rte:• =_. ... .-'I'!'!.!!!~~. ,·~a.,._1 ~ -~~~~·-~ lokıtnta 11 Cak lıl tımma. cad6t1 Vd710ttaler-.ıarA. ....... ~'JtaillllıiWiitill olıiQa..: ~ ._.,.___,. -,,wm.,ı.u, mtft1i!MWi.~We' 5' er ~Aidinuı llDıDoıı• 

... _...,. IQfD .,.. ,,. ateötlrlerfnf lshar etmiılcrdfr. tir, fakat ~ ara JOIQJa llilanet BQar, 1G1Q a"1ar:ululm g1ldlnQ ıöşterecek ve denJzl«e ~- P.'kıncı ıona mOnasebet.ile b 

....... 11n .. .._.. 1ııa- ......... ,........, .......... qsı- •w suwtdir. nitekim Y.......,., • d6nJamı. d6rt köplinde 1ı:uındık1.. ldJıelz hlktm oım1mn -~ ,.... •oprak Ofis•ınl aıı .. IOnra •at H te Topta 
l'alrat ... llDı9ftf* ,,.._ 11111.,..... dl -.W... im " 111-~ lrua JOluaclım 1Jacü. n ~ uteı"ı..e n~ TOr- cütl.n 1 1 Oazt:~ camJlmle 8MV 
tredl rt1•••rJe tllmlıda ~ ..,. .. ,.. Juıdlr. y~ u. raptıhmis llClfl kOn bClJ1lk1QCbatl anJatmlf ,.. blılm Vali, ~ harblıdn W1llr ba- terlf okutwac.ktır.Merbumu se 

- ••• .. "" y~ ' Dllboa de aaJar 'il1ıt h8reQt e'toelhn• "'lllDl t.ebcll .wktea. IOmlt ntlaa· cık~et EttHer .. ......___ ... mm ellen 
!ini* pllmk •tıtllCIJlbr. IGpbe olmadıtmı 18>'Jl7\nk. konte- nu ~le bitirdi: y ~ J kardlfla'imilbl tapi!leri rica oı 

ranamı tıltmilt*fr: "BUIOn torbesl etrafına hbetle Topnk lllhnlletl Ofillnla ı.t.:. AIL.J 
R A D Y O 

• toplandılJmız Bf17Qk Amiral, tahrf· bal plJllW da .... ılllllrı.. ..,. 
417 ı..m-..1-:...s- ..,. tkikleri man tonmllnnclan ve bQttıa TOrlr rU• .fi1'1tla ...._ wırlMll .. ..._ 

~ iT (TAN) - Jkneblltrla Ye~ ,1.8 ıntIWlnbl tul& etU11 llslde senelik· ekmek ve ıraac:aıa fbatlarma,.....,. 
TOrk!7ede fbmet ve senhatleri laak Tekirdal, 27 (A.A.) - DabU17e Ve- \en Omltıe, emnf7etle, bu tanda 1.111'• J'llPJlaa dm lidar ,.. J'IPJlımttır. 
1unclaki bnumm ıe ıncı ntad4eabı1D tm l'alk öztrak dO.ıı Çorlu ve Murat- ları devredilecek mllUalz fehametler Fruc:ala ...,am ldlııaren ll: ...,.. keaae1sJ. 
bfriııol fdaıMuldaJd h IUt lll'fmtk 11711 uinJ'arak T~ ıelmlttlr. ve bQyOk •erler beklemeJdedlr. .. ........ _.. mmtıt••_, d
haber verme mec~ bulud Vekil ............. buM!ia Jll!bwı• "Varolmn biltftıl b1anJan ıarua. ba· atiDclea itnMnli ılf'bnai CID PlrQa 

..,...._ ~ dit -..m Jıııtlnndakt Jarımızdai! l!emn U)'bldln. Drem Pe- ll!'Bcat .._ ~ COlnltUrlJıet 91111· •tılac:akttt 
ıı,11 .,.._. ...._ 1ranrna1De Vl1d&r ...,....._ tudlk kel ve Npnl Trak \Je berP d«>lru- Itri ... Y..-m ~ "l'flrk dthı7uı.. G--,w M16'i ~ iam 
llM .._ __. edtlmifUJt. ea ~ ..... ft ...... lllllbte- Ve onu ,.oır.- wllberltklerlle te- .,..... .,.... ~ • -....: 
~ '\ v _ı..-.. Deıi •-L.!L-- lif llltl'l lııatMaı ı•ta+rlaidliı -- rlzll bakllıtflan a6tıDreıı lll11l ~ cama Arar sarmeme.ı temin e4llm ... = ...... ~ &'twrllUllll bat •lm•fdır. em . .., tir. P•t bana~~~ 
-v- ..._ Anbra, 27 (TAJI) - y~ * J'AIUll KARAYEL KURSUDB eller ._ ,._., ~ ......... , 

deri fabrlkasl ,..mda illetaıel8 a• S--. ft. (A.;A.) - llituat Teki· V.Udeıı ._.. ktlnap pbn _.. ederek Toprak V.hwalleri ~ 
Cllmılbr. Verflm maJOmata f/f#e aiti JlmJz B. BOmtl ÇaJm pbrlmlze sel· bir dtllis ....... iz, Mri. g..,.ı, filsbet etmilkr~ ldcıı.Jus, caftl 
qda 11 kilo k&ıeJe Jma1 edl1eldle- trut ve muhteUf ~ bulun- be;recanlı bir llitabe ile TOrkOn de- bafUll, ~ bet karat wv ettUdtrt 
cekUr. mu,tur. m.ı. ola ...U Aputlıtnıı alatlml ........ · ' - • 

Japonya, ...... ,. 
Ve ltalya Aramcla 

klSA HABERLER Yeni Pakhn A.ldslerl 
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Bayazıt Sergisi ve 
Direkler ar ası .. 

Ramazan yaldaşryor. Beyazıt 
camünin avlusunda sergi 

hazırlıkları var. Üniversiteye na
ZU" olan kapının yanına reJının 
süslü boyalı barakası kurulmuş, 
onun altında Kırklarelinin meş. 
hur hardaliyesi damacanalarla sı. 
raJanmış. Semaverci acemin fnğ· 
!uri kaseleri. tabakları camekanı 
dolduruyor. Şadırvan n etrafına 
çadırlar kurulmuş, altında tesbih. 
çi Hacı Gaffar, Kamil Ağa, J!'ey. 
yaz efendi, camlı çekmecelere 
meşhur Horozun, Beşiktaşlı Rıfa
tın, Eyyüplü Mehmedin, sırgnlı 
sırçasız kuka. nake, öd ağacı, nar 
çil, amber, ateşin, limoni, sıyah 
kehribar tesbihlerini dizmişler.Ya 
hudi Hayimin altın tesbih kamçı. 
lan kutularda. Avlunun tramvay 
yoluna bakan kapısının yanında 
Bodosun pastırmaları misk gibi 
çemen kokuyor. Tav~nlardan kDn 
gal kangal sarkan sucuklar yal. 
dızlı kiığıtlarla varaklanmış. Bu
haralı Abdüssamet ağanın ıtriyat 
şişelerinin arasında her gün on i. 
ki saat hncıyoğ koklamaktan bay 
grn gibi gözleri süzülmüş.Antika· 
cı Petrinin barakasında mükem. 
mel bir piryol saat kolleksiyonu, 
hesap işi örtüler, Bohem kaseler; 
çiniler.B"r iki dükkfm ötede Here 
ke fabrikasının halıları, Osman 
Ağanın Bursa mamlılatmdan kı. 
laptan i lemeli hamam takımları, 
burumcukler, sedef knkmalı na
lınlar, tak un) eler... İzmitin piş. 
maniyesi, Edirnenin devai miski, 
Ccmalizadenin mozaiklı yuvarlak 
renkli misk sabunları. Avlunun 
Snhaflar kapısının yanında meş.. 
hur baharatçı Hacı Katakullinin 
acem çığırtkanı kendine mahsus 
hüzzamdan bir makamla boğırı. 
yor:: 

--..... Yazan:•••••••• I ULUNAY I 
yaz sakallı bir adam var. Ona 
bumbar nasıl yapılır diye sor! 
der. 

.......................... 
O da çıkar; selam verir: : 
-Affedersiniz efendim. Bizim 

bir arkadaş vardı. Aşağıda rııst • 
geldim. Kendisine bumbar pişir
meyi salık verm'şsiniz .. Vakti 
yokmuş bana anlatamadı. Size 
gönderdi. Ne kadar zahmetse ba
na da tarif eder misiniz? Çünkü 
ben de meraklıyım da ..• 

- Kukuli bahar! Kukuli ba. 
har._ Çorba için, pilav için, tatlı 
için! Kebtıb için. Kukuli, kukuU, 
kukuli bahar! 

Arada bir müşteri karışık ba. 
hardan sat:rn almak isterse o za
man her kaşığı kutuya daldırdık
ça adını da beraber soylüyor: 

- T(inA, kina! Zencebil! Bahan 
atik! Yenibahar! Kırmızı biher! 
SiyB.h biber! Pespasc! Tarçın. 

Etrafta müthiş bir uğultu! Her 
kesin elinde doksnn dokuzlu tes. 
bihler! Satıcılnnn arasından ken
dilerine yol açıp geçmeye çalrşı. 
yorlar! 

Sahaflar kapısından çıkacağım 
sırada ufak işportasında çiçek 
suyu satan bir adam elinde gü. 
lapdanla yüzüme su seroti. 
Kendıme geldim. Avlu bom 

boş. Elimi yüzüme götürdüm. U
fak kubbelerden birinin kenann. 
da göğüs şişire şişire dişisine ka. 
badayılık taslayan bir güvercin 
rüyanın hatırasından yuzW:ne bir 
iz bıramış. 

* * 
Direk1erarası : 

Ramazanın en civcivli yeri 
Dlrcklerarasıdır. Çaycılar 

dükkanlan boyamışlar. Ne ka
dar berber, aşçı mahallebici dük. 
m varsa iftardan sonra çayhane 
şeklini alacak. Dekor değl§ti.. 
rilmesl gayet basittir. Sandalye. 
ler kalkar, peykelerin üzerine bir 
iki halı uzatılır. Duvara asılmak 
üzere bir iki levha, bir de köşeye 

kahveci mangalı konulursa bir 
terzi dükkAnı derhal çayhane olu. 
verır.Daha eski zamanlarda. rama 
zan günleri D"reklerarasında !;)iya 
sa olurdu.Abani sarıklı fesi kulak 
larına kadar geçmiş, tütünden 
mahrumiyet felnketile onune ge
leni dalamıya hazır ihtiyarlar, bır 
karış katı yakalıklı,sucuk gibi dar 
pantalonlu altın gözlüklü, gıimüş 
bastonlu beyler, çarşaftan kıvır 
kıvır saçlarını taşıran kısa pek. 
rinin altından gümüş gibi kolları. 
nı çıkararak ağır ağır yiırüyen 
nazeııinler! Ağzından salyalarını 
içi yazılarla dolu pirinç tasa akı
tarak "Ol kesik ba~n hikayesi,, 
ilahisini rasttan okuyan meşin es. 
vaplı sebilci, arabalara aşk mek. 
tubu taşıynn ve dilenciden başka 
her şeye benzeyen kıvırcık saç
lı Topal Mucit Bey ... 

Halk böyle su gibi akarak Fe. 
rah tiyatrosunda oyunlara bir iki 
ı:ıkşam evvel başlıyan Manaky:ı. 
nın kapısına asılan "Balmumcu. 
lar,, oyununun resimlerini sevre
dcr, '·arı:;ıda K. Hasan efendi ''Ti. 
yatroperveranın arzu ve talepleri 
üzerine "Cahut,, yahut "ıntika. 
mın Jezzcti,,nam, giılunçlü kome
di,,yl veriyor. (Komiki şehir) Şev 
ki efendide yüz kiloyu asan dan. 
söz Şamram H. bu akşam gözle
r ini gök yüzüne doğru kaldırarak 
göğsiındeki yağ tabakasının a!f.In. 
dan elile yüreğini bulduktan son
ra "Kalbi viranım yanıyor. Yok 
mu bana rehmedecek!,, şarkısını 
otuz ramazan söyliyecek! · 

* * Bumbar Hikayesi : 

rc .. ı·R""C""E·! 
Yazan : İtalyancadan çeviren : t 

ANNIE ViVANTI RÜVEYDE 8iNANOClLU t 
••••••• 

- Oraya! Şöyle! •. Şimdi 
klnlzl 

tetill ce- bir kıskaç içinde gibi sıkıyordu: 

Ben, dehşetten irkJlmfı ve rabıta
sız, bağırıyordum: 

- Hayır, hayır! Bana patlabna· 
7ın. bırakmayın! 

Stahl'le Bozevsky C(ilüyorlardı; 
kocam ise, uzaktruı bağınyordu: 

- Bravo, Murat Gayret! Patlat! 
Gözlerim kapalı soludum: 
- Hayır!. Hayır! 
Kımıldamıya cesaret edemediğim 

lçirı, hep öyle nlGnn alına vnı.iycUn· 
d .. ydlm. 

Vasili anbırsızlnndı: 
- Faknt ne bekliyorsun? 
O zaman St:ıhl'le Bozcvsky'ye, ya

v~cn: 

- Biri kulnklanını tıkasa, belkJ 
cesaretleneceğlm. 

Herkesin alayı arasında Bozevııky 
arkama geçti, iki elini kulaklarıma 
koydu. Bana yavaşça, delice şeyler 

söylüyor, ensemdeki sıcak nefesi be· 
ni fenalaştınyordu. 

Stahl acele ediyordu: 
- Amma canım, patlatın artık! .. 

Haydi, çayretı 
Vasill uznktan haykırıyordu: 

- Tadım, sevıilim, sana tapıyo
rum.. Sana tapıyorum ••• 

- Yok.. Bu kadar kuvvetll sık
mayın! 

Ve ~k tarın tOrlO emosiyonıar 
y!lzilnden hemen hemen ağlı)'ordum. 

Sıcak sıkıl hemen gevşedi. 
Batırdım.: 
- Amma ha1U', b6yle her pyi du

yuyorum. 
O fısıldadı; dellrmlşe benziyordu: 
- Ne duyuyorsun?. Ne duyuyor· 

sun? 
- Canım g(irfiltUyü., Abş gürill

tO!ilnil duymak istemiyorum. 
Fakat böyle derken, tüfek patladı. 

G~ğsOmde. omuzuma yakın yerde 
yumruk gibi bir §ey duydwn, yara
liındım, zannettim. Halbuki tOJeğln 
tepmesi imlı. 

Herkes gülQyordu ve allo,lı,;rordu. 
Gözlerimi ihtiyatla açarak sordum: 
- Ne öldQrdUm? 
Vasm bnlırdı: 
- UçüncU elşeyl, 

Hiç bir şeyden şüphe etmeyen 
zat, bumbarı ona da tıırü eder. 

Biraz sonra biri diha çıkarak 
bumbarr sorunca öfkelenir: fakat 
öfkesini belli etmemek için sab. 
reder. anlatır ve artık orada dur. 
mamak için iner ki, yirmi kişi a. 
şagıda bekliyor; her ağızdan: 

- Bumbarı bana da tarif eder 
mısinız? 

- Ben de bumbarı sayenizde 
öğreney ·m. 

- Bahar ne kadar konacak? 
- İçi nasıl hazırlanmalı? 
- Soğanı nasıl '\ogramalı? 
Biçnre adam hiddetten eli nya. 

ğr sııpır sapır titr~ycrek dışarı 
çıkmak uzere saldırırken peşin. 
dekiler bir a ızdan: 

- Bumbar da bumbar! diye 
haykıra haykıra cami kapı ınn 
kadar arkasından giderler. Bıça
re gür. bela evlne kapagı atar ve 
bir hafta hasta• yatar. Biraz kcn. 
din elir. 

B·r kşam sofrada yeme] yer. 
ken oğlu: 

-Baba çoktanbcri bumbar ye
medik. Aşçıya söyl'Csenize, yann 
aksı:ım plşirs·nı 

Derdemez hemen sofradan kal. 
knr, o lunu ev»-e çevire dovmiyc 
başlar. Kansı: 

- Efendi, çocuğu niye dövü. 
yorsun, dedikçe: 

- İşitmedin mi? Bumbar, di
yor. 

- Bumbar demekle ne olur? 
- Ne mi lur? Onun ne demek 

olduğunu ben bilirim. Bumbar 
yuzünden Ayasofya cam1ı bnna 
haram oldu! 

O öğle sonu blr deli rüyn gibi geç
ti. Vasili hemen de ç bucak sarhoş 
olmuıtu. Zaten hepimiz birçok ncnip 
ııeyler içtik; Kokteyl, mint - juleps 
cin - slings, pousse • caff~s. Ameri~ 
knda bulunmuş olan Grigorievsknja'
nın hazırladığı esrarengiz halitalar 

-· Hayal meyal hntırlıyorum: Bi~l 
ıaçlnrımı ı;-özcıu, beni başımda bir el
ma ile, parçalanmış şişelerin arasına 
dikil... Vasili, önümde, elinde bir 
karabina ile duruyor, beni nişanlı
yor. Öbürleri bağırıyorlar, protesto 
ediyorlar... Bozcvsky silfıhı kocamın 
c-linden kapıyor, ikisl arasında kıs 
bir milcadele oluyor,,. Sonra kucak· 
!aşıyorlar, gillüyorlıır... Şimdi Bo
zevııky önüme ıcll.Yor, yuzQ hemen 
hemen yllzüme değiyor. İkimiz de 
parıım parça şişelerin arasında dim· 
dikJz; Vaslll ateş ediyor. Kurıunlnr 
ba~ımızın dört ynnındıı uçuşuyor; am
mn ben korkmuyorum; nğızı hemen 
hemen benimkine değerek, bana" sa· 
na tapıyorum, sana tapıyorum ..• " 
demekte devam eden Bozcvsky'yc ba
knrr.k gülüyorum, gülOyorum. 

Sonra yemek yeniyor; Bohcmlr.r 
gelip mUzik çalıyorlar. Nlhayet, ar
tık gece olunca, d~an, nişan yerine 
dlinOyoruz. Vasili, §lşelerin yerine bir 
sıra yanmış mumlar koydurmuş. Bun
ları, düşürmeden söndüreceğiz, 

Bozevsky dalma benim yanımda. 
Ben atıyorum, atıyorum; amma mum
lar, birbirine karışmış, gözlerim ö
nünde yıldızlardan bir tekerlek ıibl 
dlinOyorlar. Stahl ise güluyor; Bo-

Yazan: Sevim SERTEL 

Hayvan Dolu Bir Gemi - Bugünkü Londra 

Vaktile şerlerinden kurtuL 
mak için İstanbuldaki kö

peklerJ toplayıp Marmarada Ha • 
yırsız ada namile maruf bir kara 
parçasına nefyetmişlerdi. Bu. 
gün ise öğreniyoruz ki insanların 
şerrlnden kurtarmak için İngilte. 
redeki hayvanları Amen1rnya ka. 
çırıyorlar. 

Filhakika, bir gün sabah sabah 
Nevyork rıhtımlarına büyük bir 
azametle yaklaşmakta olan ufak 
bir vapurun içinden acaip scs!er 
duyulmuştur. Hemen sahil boyun 
da bir kalkınma olmuş, bir gece 
evvel limanın olur olmaz delikle
rinde sızan serseriler, sabah sa. 
bah inlerin, cinlerin hücumuna 
mı uğradık diye yerlerinden fır. 
lamışlardır. 

Bütün bu kargaşalıklnrda li
man memurları istiflerini hiç boz 
madan sükunetle geminin iyice 
yanaşmasını beklemişlerdir. Zıra 
onlar evvelden haber almıı;lardır 
ki İngilteredeki hayvanlarİ koru. 
ma cemiyeti memleketlerinin bi. 
çare dört ayaklı mahluklar için 
tehlikeli bir hal aldığını görünce 
hemen hususi bir vapur angaje e
derek onlan selamet diyarı Ame. 
rikaya kaçırmanın yolunu bul. 
mustur. 

Nevyork rıhtımındaki liman 
memurları yüzlerle, binlerle 
kedi ve köpek havlama ve miyav 
lamalarının b·rıeşmesinden husu. 
le gelen müthiş ve ürpertici sese 
ehemmiyet vermemişlerdir. 

Zira onlar biliyorlar ki bu hay. 
vanların gcld.ği diyardaki insan
lar gece gtinduz tayyare bombar. 
dıman gurultülcrJ içinde yaşadık. 
ları halde yine kendi hayntlanna 
ehemmiyet vermeyip hayvanları 
diışünecek kadar merhametlidir. 
Eh oylc ise, Amerikalılara sadece 
bu hadiseye gülmek düşmiiştür. 
Mal(ım a .. İngilizlerin hayvan 

merakı ve sevgisi dünyaya nam 
salmıştır. İşte bu hadise de bu 
sevginin ufak bir misali •• ... ... 
Bugünkü Londra 

Bir kaç haftadanberi müte. 
tcmadiyen Alman tayya. 

relerinin ziyaret meydanı haJine 
gelen Londrada halk artık bu ha
dıseye alıpruştır. Buna adeta gü. 
nün mutad vakalarından biri _,ibi 
bakmaktadırlar. Başvekilin tavsi
yesi iızerine alarm düdükleri yal. 

yer altında sıgınaklarda hazırlık. 
lar yapmaktadır. Hergiın biraz 
daha artan tecrübelerile İngilız
ler kış için dehşetli hazırlık yap. 
maktadırlar. Şehrin fakir semtin. 
deki halk tehlikeden masun zen
gin evlerine yerleştirilmektedir. 
Şark Londrasile garp Londrası 
yani fakirle zengin tehlike anında 
bırbirlerinin caıunı kurtarmakla 
meşguldür. 

Bir zamanlar Londranın sefa. 
hat, eğlence yerleri olan yeraltı 
kabareleri şundi hep sığınaklara 
tahvil olunmaktadır. Fabrikala. 
nn mahzent,rindeki sığınaklar 
şimdi amelenin gece istırahatini 
temin edebilmek içn yatakhane
lere çevrilmektedir. 

Beri yanda hukumet halk için 
hazırlıkları yapa dursun, obur ta
raf ta Londralı kendini bu şeraite 
uydurmakla meşguldür.Tavuklar 
gibi erkenden uykuya varmakt.:ı, 
yine şafakta çalan alarmlar sebe. 
bile bu gumeş hayvanatile bera
ber kalkmaktadırlar. Böylece mu 
tad gece mulıacereti başlar. Ev. 
!erinde sıgınaklan olanlar bod. 
rum katlarına, olmayanlar da en 
yakın umumi mahzenlere koşar
lar. Sabahın sekizinde, dokuzun. 
da sokaklar hemen hemen bom. 
boştur. Bu hayat bugün o kadar 
tabiileşmiştir ki, geçen gün tehli· 
ke yok işaretı mutattan 30 dnki. 
ka evvel verilince bir kapıcı: 

- Ne dersin, bu işte bir yan. 
lışlık olacak, diye açığa çıkmakta 
tereddüt etmiştir. 

Sözün kısası bugün günün üç
te birini ycraltmda geçiren, bir 
ay içinde hayatında ihtilal dene. 
cck kaqar buyük değişiklikler o. 
lan Londrnlı vardır. Bugün bunu 
vaziyet icabı tabii göruyorsa da 
istikbalde ne kadar büyük tesir
leri olacağını henüz sezmemek. 
tedir. 

İşte bu gibi değişikliklerdir ki, 
harpten sonra da devam edecek 
ve galip te olsa karşımıza içtimai 
bünyesi değişmiş başka bir İngil. 
tere çıkaracaktır. 
, __ ll!mll:! __ ..._ 

Ş hnne 1n iltcre • • • Cihanutı· 
mul bir İmparatorluğun parlak 
muiai • • Tarihin en eereru 

Safham ••• 

Zafer Seneleri 
Kraliçe VICTORVA Rolnnde 

Takvimden 
bir ~aprah 

Prevezenin Hız rı 

Dün Akdeniz fatihi Bnrbnro 
Ha) .reddinin .asıl adile 

''Hıznrcis,, in Prc\ eze~ e Hızır 
gibi yetişerek altı saat içinde 302 
düşman gemi ini çil ) n\•ru u g hı 
dağıtıp ulara gömdiıgü tarihi kut 
luladık. O 'csaitsizlik içinde topu 
topu J 22 gemi ile iıc misline ) a. 
kın bir kun: etin içine dalın ak i· 
çin. Till'k gözü, Türk 7iıre •i, 
Türk imanı lazımdı. Garpte bu. 
) iık amiral tanınan Andria Doria 
nın kadirga ında "llızırrcis,. ın 
açtıgı delik n ırlnra rağmen ka. 
panamadı. Pr \'eze zafcr'ni Turk
lcr Al denizin mu i cma ına ım. 
lnlarllc ) azdıl r. Bu hü) dk :r.afe. 
rin ak ini Thrk denizcileri her 
giın kôpilklu dnlgnlardn oku) or
Jnr. 

Tarih, ruhunun dalga se ]erini 
dinleme i için Bnrbnro un ôld k. 
ten onra deniz kcnnrma gomı 1 
mc ini vasiyet ettiğini kal dcdi
) or. Ben bu özde bir mah\İ)et 
gorii~ orum. Deniz onun ruhunu 
sade dalga se lerilc ok amadı. O. 
na dört asırdan beri Pre" eze zafc. 
rinin destanını oku) or. 

Pek gençtim. Beşiktaş tarafın
da bir alay vardı. Halk geçecek 
alayı seyretmek için ) ollarda top. 
lanmıslardı. Yanımda çocuğunun 
elinden tutmu bir bahriye zabiti 
de bizim gibi bekliyordu. Çocuk 
hütun küçiiklerin herşeyi sormak 
ihtiyacında bulundukları bir yaş.. 
ta olduğu için mütemadiyen baba 
sına sualler soruyor, o da hepsine 
cevap 'eri) ordu. Zeki yavru bir. 
denl>ire ancak kubbesi görünen 
Darbarosun türbesini göstererek· 

-Baba bu ne? 
- Barbarosun türbesi oflum 
- Barbaros kim? 
- Barbaros biz bahriyelilerin 

piridir. Bbyiık bir kaptandır. Ak. 
deniz fatihidir. 

Çocuk dü ündü: 
- Öyle ise onun türbesine '.il a

lon yerde duralım. 
-Neden? 
- Belki birazdan alayla geçen. 

ler tlirbeye bakarlarsa yüzlerini 
lyi eôriirüz! 

Takvimci 

SAGLIK öGüTLERt 

Karaciğerin Tesiri 
Verem bula ık bir baıtalıktır, oa11d 

ba hca ıebebi mıkrop olduiu ıUpbc. 
sizdir. Fakat bir hastalık sadece m k. 
roptan ibaret değildir, mikrobun bu nız bir dakika çalmaktndır. 1 

İlk zamanları halk bu sesi du. 
yar duymaz hemen sığınaklara 
,,.açmaktal'.dı. Fakat şimdi kulsk· 
lar bu, tehlike var, işaretine o ka. 
dar alışmıştır ki halk bunu sade. 
cebir.ihtar olarak kabul etmekte 
ve düşman tayyareleri bizznt u
fukta gözükiınceye kadar işleri. 
ne devam etmektedirler. Telefon 
lar işlemekte devam ediyor. Pos. 
Uı.haneler açıktır. Filvaki gece 
bombardımanlarına karşı müda
faa biraz daha giıç oluyorsa da, 
onun da çarelerı bulunmaktadır. 

~ ırn na Ne atar 18\ ıatmasını kolaylaş uran yahut vücudun 
~ 'W' mikroplara kartı mulı:ıivemetini luraıı 

Bugünki.i Londralı bu işin uzun 
bir iş olduğuna kanaat getirmiş.. 
tir. O derece ki sene başı için bile 

Bugün 

iPEK 

Prens ALBERT RolOnde: 

Adolf Walbrook 
1.000.000 İngiliz lirasınn ına& fll· 
muı TAMAMEN RENKLi .,uh
tcscm bir Fılm. Önümilzdcld 
Salı Akşnmı GALA OLARAK 

l;ilJ!I #1 ~ı 1 Sinemasında 
'-----·~ 
BAŞTAN BAŞA BİR 
HEYECAN KASIRGASI 

, re l\1EVSrnıiN İLK 
TÜRKÇE SÖZLÜ 
ŞAHESERİ: 

mes 

sebepler de vardır. 
Bunlann arasında karaciğerin yor. 

gun olması. kıfııyetslzlıği en ande ıe
lir_ Alkol kull nmanm akciğer vere
mine yol açı ını pek esk'de b rl 
herkes bilir. Halbuki alkol, kalori 
vermek bakımından kuvvetli b r gı4 

dadır. Verem h stalı Ul3 musait blin. 
yenin sahibi de en .ziyade beslenmiye 
ihtiyacı oldufundan alkolun verem 
hastalıgma karşı faydalı olması luım 
gelirdı. Aksine tesir etmesi alkohin ita.. 
ıacığer uzerine zararlı olmasınd ndır: 
Kar ciğc i yorar, vu udun mııkave· 
metini kırar da ondan dolayı verem 
hast lığının bul şma mı kolayla tırır. 

Bir ınsanın knrac.lferi ne kadar yi 
olur, yolunda iılerse vücut verem 
h stalıima o kadar iyı mukavemet e
der. 

Karaclferc dokunan şeyleri de bi. 
lirsiniz: En baıta gelen alkolden ıon 
ra, baharlı ve b berli yemekler, (ok 
yaflı yemekler, her türlu yorrunluk
lar, kederler, uıuntulcr , Yazın (Olı: 
sıcak olan ıltlımler _ 

Karacil;eri yorarak ,; erem h stah -
nın ıclmesıne yahut zaten gelmıı o an 
'li c•emln ilerleme ine yol açan aebep· 
lcrden bıri de ameliyat ıçın uyuta k 
ilaçlardır... Eık den hıutiğm ı ı b 
fılina apandısıt has alıcından amel yat 

( Kralı n H aız o ne s 1 " ~~;!: ~c;~~":yçı~°m":. sö~~::~c:~l~ 1/ yat esna mda h tayı uyutmak an ılc. 
Ayrıca: RENKLl MANZARA - 2 Yeni FOKS DÜNYA gazetesi. ri gelı dı Onun için 1 mdi opı: ato. 

'-• Bıııün ıaat l ve 2.30 da tenzilatlı Halk matineleri. , 

1 

!er, verem haıtalıgını ılerletm ye ~ 
sa t b nyede buluna 1 ra a el 

B •• A S R .. Y P cakl rı vakıt, p k ıy. d 1 r ugun 1 Sinemada ' gormezlene. onları uyu d n sade 

R O Z A L 
. ce melıyat yerınde h ssı uyuitunırla 

10.000 artist ve !igUramn fıUra- birle ince pek tehlikeli olur. Sebeb 
1 ~ KARA KORSAN Veremle frcngı hastalı~t b r v cutt 

En parlak ve en g{lzel kile vucudc getirilen mu zzam frengmın bilhassa karncıgcr .zı:rınc 
Aık, Musiki ve S rkı bir fılm. fena tesır etmcııidir. Bundan ba,k 

Baı Rollerde : • TÜRKÇE SÖZLÜ frengiyi tedavi edecek arı;enıl:lı ili 

U
tt Baş Rollerde : l~r da karacıier iç n ayrıca e ddetl 

ELEONOR POWEL FREORIK MARCH ve hır zeh r olurlal' .. , Verem ha tal ını 
NEL80N EDDV FRANZ GALL !l~rlctmiyc mlisait bunyede bulunanlar 

..._ Cumarte:ıl günQ saat 1 ve 2.30 da; Pıııar gilnQ saat ıı de Halk mııti- ıçın bunun chemrniyctını ta bit takd r 
~ neleri. Dilhuliye 10 Kuruıtur. eder 'niz: O bulaşık h:ıstalıktan pek 

TAKSİM 

Mısırlı San'atkar FATMA ROŞDI 'nin 
Herkesi Bllhana Geıırfitl Alakadar Eden Şaheseri .. 

SAADET YUVASI 
Cok alkıı ve takdir kazanmaktadır. Gerek mevzuu ve gerek oyna. 

n~ itibariyle Hakikaten mükemmel olan bıı filmde FATMA R0$Dl'nin 
Kalplere hıtap eden yakıcı şarkilarile Şark Sazı da seyircileri Heye
canlandırmaktadır. 

İlivc olarak: Mısırdan Tayyare ile ıclcn Son Harp harekatını &öe
terir Sinema Gazetesi. 

ziyade sakın.'llak lazımdır. 

- OçüncQ şişeyi vuracaksın! 
Takat Bo~cvsky, arkamda. b&:ilQl.I 

O derece mesuttu ki, koıtu ve oenl 
kucakladı. Fakat onun elindeki p1f
tovla Bozenky'nin beni yıldınmlıyan 
kıskanç öfke bakışı, ruhumu yeniden 
çUte bir ürkme ile doldurdu,, 

zevsky fçlnJ çekiyor, Bohemler de ...... _______ _ 
çııbyorlar... (DEVAMI VAR) Seanslar; 11,15 (Tı:nzillitlı) - 1,45 - 4,15 - 6,45 - 9,15 
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Kızllay 'ın Mevsim Sonu Eğlenceleri --~----. 

c:::a-- Çocukl rınıza 

A 
Yediriniz. 

ÖZLÜ u LARI 

SA.Fi VE ve Bah~enin 
bütün program 

M~~dı~lm E s M A L E Y L A arka~:şlan J Her yemekten sonra günde üç defa muntazaman 
iLE SABAH, ÖGLi: ve AKŞAM 

Fuardan avdet eden D~~Ml!: :v!eı~~:~:~;:t:.e Canbazlar - ŞARLO I' dişlerinizi fırçalayınız. 
"' Komikler Müsabakası: Çe~i Şehnaz earlnlı, rakısh ve lı:ahlı:ahntr büyülı: komedi. ••••••• ... il" ı••••••••m:ım:•mmallll~EZ~ -'m•Bl!!mll!!!!l!r!~I 

1 ı ı • •Y · S E S · K i z l İstanbul Defterdarlığından : 
1 ::~S~Z H A Y R 1 E L 1 1 ERKEK ı ' Mercan Maliye Şubesine kazanç vergisinden borçlu Daya Hatun matı' 
l 

l 
Abut Efendi Hanında 21 numarada İbrahim Onura nit bir adet Kapel aıS ANA - tLK - ORTA - LİSE 

Saraçhanebaşmda Horhor caddesinde Telefon: 20S30 • orme makinası haczen satılacaktır. Taliplerin 30/9/940 tarihine tesadüf 
Talebe kaydına devam olunmaktadır. Yabancı dillere illı: sınıflardan itibaren başlanır. Son ımıfta fen ou. Pazartesi günü saat 14 te mezkılr mahalle gelmeleri ilan olunur. (922S 

besi de vardır Talebe mektebin hususi Otobüs ve otomobili ile evlerine nakledil\r. 

n; Derslere ı Teşrinievvelde başlanacaktır. Talebenin o gün mektepte bulunmalan. 1 B t R H A K 1 K A T 1 ~ 

f"'1_•:::C:'_K::::::::=-ır.-::Ş-=::I Ş~LEl::::llll TERAKKr Lm:•ıaıi s.aıı:::~::::5==j::=11·~=~::::i=;;;:::::::J~=E::::1':~ f 

v·a 1 

Kuvvet, s 
Pirinç, Yulaf, İrmik, Patates, l\1ısır, Türlü, l\lerci

mek, Bezclya, Çavdar özlü unlannm çocuklann neş

vüncmasma, diş çıkarmalanna, çabuk yürümelerine 

tesiri katidir. llastalıklann öniine geçer. 

HASAN DEPOSU: Balıçekapı, /Jeyoğluna giclen 
Tramvay durağı karşısında. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları füesscsesi 
Müdürlüğünden 

Müessesemiz sahasuıda teslim edilmek şartile eysaf ve mıJttan aşııfıdıı 
yazılı makas travcrsile normal boy travers satın alınacaktır. Talip olanlanı 
en geç 30,9.1940 tanb"nde saat 12 ye kadar muessese mildurlufunc teklifle 
rini vermeleri ilan olunur. "9142., 

MlkcJar Eb'ad 

5000 adet 
40 
40 
60 
60 
40 

.. 
,. .. 

40 .. 
40 ,, 
40 
60 .. 
60 
60 • 

5S40 ade-. 

Gürgen travers 2.60 M. boyunda normal cinsteı. 
Giırgcn makas traversi boy 4.SO M. 

,, .. ,, 4.20 M. .. .. .. " 4.30 M. .. .. .. " 4.00 M. .. .. ., 3.80 M. .. " n ,, 3.70 M. .. n n .. 3 40 'vi. 

" .. ,, 3.30 M. .. .. .. 3.10 M. 
.. " 

,, 2.90 M. 

• " .. ,, 2.70 M. 

------- İZAHATLI 'l!ltt--mm••aıım .. •ı lb 

Kanunu Damga • 
1 

Müellifi: l Banka. ı Pul f üfcttişi Salim Erpul 
Damga Kanununun en son tlidillitına cöre tertip edilm!ıtir. Bü

tün mliessesat ve ticarethanelerde hanci evrakın Damga Kanununa tabi 
olduğunu pek açık gösteren faydalı hır eserdir. Hararetle tavsiye ede
riz. Fiyatı (1) lıradır. 

•mı::::;;;;;ıı;;na Satış Yeri: Ankara Caddesi tnkıllip Kitııbevi C!ll:l!Bm:=•r 

Divanı l\luhasebat Rcisli~-rinden : 
1 - Munhal bulunan 20 lira asli maalilı katiplik için 10 Teşrinievvel 1940 

Pcqcmbe. 
2 - Münhal bulunan 30 lira asli maa;ıh mürakıp muavinliği için ıs Te:ıri. 

nievvel 1940 Salı. 
3- Münhal bulunan 50 lira asli maaııh mUrakıplık için 4 Teşrinievvel 1940 

Cuma gunleri imtihan yapılacaktır. 
Kabul Şartlan: 
Katiplik için: 
Ortamektep veya Lise mezuna olmak, askerliğini yapmı:J veya tecil edilmiş 

bulunmak. 
Muavinlik için: 
Yüksek mektep mezunu olmak veya 25 lira maa!jlla bir terfi müddeti bu· 

Junmuıı olmak. 
Mürakrplık için: 

ANA - İLK - ORTA - LİSE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. ~ 
1 

Kapalı vazıyette 
Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları netlcelerile sabittir. 

1 - Talebe kaydı, her gün saat 9 - 18 e kadar Halil Rifat Paşa konağında yapılır. 
2 - Tedrisata ilk kısmında 30 Eylülde, Orta ve Lisede 1 İlktelirinde başlanacaktır, 
3 - Kayıt için Velilerin bizzat mektebe celmeleri gerektir. 

----1 L I 1 N'i anta~ı •• Rl!meli ve Çınar Ca ddcle.rinde ı GÜNDÜZLÜ 
____ _._-.::w:w HiÇBiR YERDE ŞUBESi YOKTUR--1-~~~~.I 

YUCA Ü l<ü CUşakJ <lstanbulJ ve ÜLKÜ 
DİREKTÖRLÜKLERİNDEN: LİSELERİ -

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir 
demektir. Çünkü: 

Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı 
olan SİNGF.R saatlerinde toplanmıştır. Bunun için: ( 

Saat alacağınız zaman, tereddütsüz SİNGER saati almalısınız 
saatin üzerindeki S1NGER markasına, müessesemizin adresine 
etmeniz llizundır. 

Modayı takip eden her asri kadm için kıymetli taşlarile ve ne 

1 
işlemesile hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikuli 

Derslere İlkteşrinin birinci g{inü başlanacaktır. Talimatname mucibince bütünlemeden engele kalanların "SlNGER,. saatine sahip olmıık 5.deta bir &aadettir, 
sınavları derslerin ba;ıladığı günden itibaren bir hafta içinde yapılacak ve yeni hiç bir mazeret kabul edilmi· 
yecektir. Engele kalmış olanların aym birinci gününden itibaren okulda bulunmaları gerektir. si N GER No. 82 - A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı sal 
~:w•••••D*E*E5:lil'~Eiil"ll*D•••••••IJIS:8••••••••m••••••••••••"' lira_ Emsalleri gibi 15 sene gnnıntilidi.t 

------------------------------~' A~~:S~GERS~Tl~i~alan-~a~~E~nhüN~ 
1 L N 

Ş::rk Merkez Ecza Türk 
Şirketinin tas!iycsine karar verilmiş 
oldu undan hlsscdaran umumi hey'e
tlnce bu hususta verllmlıı olan karar 
mucibince devir ve toptan satış ıe

raılnl öırrenmek istlyen taliplerin 
tekliflerin! aş.ığıda yıızıh mOddet zar
fında yapabilmeleri için Şlrkeclde 

Hornsancıyan hanında Şir;.ltetln Mer
kezındeki tasfiye memurlarına il~n 

larlhinden llfbaren bir hafta müd
deUc mUracnaUnn ilA.n olunur. 

Hali Tasfiyede bulunan 
Şark Merkez Ecza Tilrk Anonim 

ŞirkcU Tasfiye memurları 

,- Dr. İhsan Sami mı 
BAl{TERİYOLOJİ 

LABORATUARI 

Jmuml kan tahlllfıu. Frengi 
ıokta! nazarından (Wasserman 
ve Kahn teamüller!) kan kü
reyvatı sayılması. Ufo ve sıtma 
hastalıkl:ın tcshisl, idrar. bal
:am, cerahat, kazurat ve su tnh-
1114tı. Ültra mikroskop[, hususi 
aşılar islihzan, kanda üre. se
ker. klorOr, kollesterln miktar-

larının tayini. 
Dlvanvolu No. 11R. Tel: 20981 

lftanbul Aıll.FC UçQncG Hukuk Hllılmliffn· 
den: Hatice Demlrcilç tarafından Galat;aia A· 
rap Camlııerlfi AbdOıscllm aokafında 16 No. 
lu hanede Yaıar Hubl ol!lu clcyhlne mıhke· 
menin P39·766 No. ıu ile açılan caiplilı ve 
wcıueı davasında mOddulcybc cl!ndcrllen 
da';ı arzuhaline verilen mcırubatıa mOddea· 
lcyhın mezkQr bancyı altı ıcne evvel ı~rkeı· 

tifl ve 7cn1 lkamcıclhı malılm olmadıfı d· 
hcılo H. U. lr!. K. nun 14 ı ve 142 inci mad· 
delerine tevfikan tcblif olunacak cvralıın mah· 
keme dlvanhancalnc taliki ve hOlhal muhınl· 
yatının lllnına lıarar vcrllmlı Ye !Unca ,..,ki 
teblicaı llzerlne ı:ıyabında icra lı:ılınan muha· 
kcmedc Kanunu medenlnlıı :SZ inci nı.addcsl 
mucibince calphfi iddia olunan Yaıar lıatkın
d~ malOmatı olan kimselerin bir Hnc zarfın· 
da ma!Omaılannı bndlrmclerl için uıuJQ daire· 
ılndc lıtncn teblicaı ve danı 7apılmuına wc 
bu keylıyetin altıay ıonra bir daha a1ni ıu· 
retle ıdtrar cdilmcalnc 21·2·940 tarihinde lı.a· 
rar vcrltmlı lı:eyf17et ilı.Ind defa tebllf otuuur. 

Hıılcbll SOnnetçlbaşı 
torunu Sünnetçi 

Ahmed Temiz 
Adres: Çemberlltaş TQr
klstan kıraathanesi ya
nında No. 3, Tel : 21809. 

1 
TUZLA 

üzerine Umumi arzu 

·ızirJ( 
P! fiRKI~ 
QNKO 

LEVHA 
MÜHÜR 

KliŞELER 

iÇMELERİ 
ıs Birinciteşrine kadar açık ve Trenler 

iıllyecektir . 

' EM W!WA YA 5M* rd 

Belediye Sular İdaresinden : 
ı - İdaremizin Feriköy üzerinde yapılacak beton inşaatm maltı!' 

idarece verilmek üzere, yalnız iıçiliği pazarlıkla bir müteahhide ihale 
lecektlr. 1 

2 - Pazarlık 7.10.940 Pazartesi günü &aat 10 da Taksimde Sıraserv• 
deki idare merkezinde yapılacaktır. ' 

3 - Pazarlığa gireceklerin, bu gibi inşaatta ihtisasları olduğunu 
terir vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 

4 - Talipler oartnamyi idııre merkezinde, levazım servisinden ala 
ler. "9188., 

Leyli 

1 Erkek YENi KOLEJ 
t L K - O R TA - J. İS E 

Taks·mde Sırase v·ıe 6 Ye i 
l\Iiidiirü: Eski Şişli Ternkki Di rı·ktörü 1\l. Ali llnşmet Kırc 

Husus'yetleri: YABANCI DlLLER OGRETIMINE ccni$ mi~ 
yasta ehemmiyet vermek, smıflannı az mevcutla teşkil ederek talebesin 
çalı~ma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatı ile yakından sifi.kadar olmaktır. Mc• 
tebin denize nazır Kalöriferli teneffüshane ve jimnastikhanesi vard 

Herciin s:ı.ııt (9 ile 18) arasında talebe kavıt ve kabul olunur. -A 
l•-maıt fELEFON: 41159 •r:m!'J&ll:tl*l!mliia---~· 

Teknik Okulu l\füdürlüğünden: 

1 

1 - Mühendis kısmı giriş imtih:ınlan 1. Te:ırinevvel. 940 Sah güntı fi 
••••• lacaktır. Kayıt olunanların karneleriyle o gun saat sckız buçukta mekl 

hazır bulunmaları. 

fJ1 ı · jf( 1 il f1J~llnrllll•• 2 - Fen memuru kısmı g"riş imtihanlan günü aynca ilan otunacail
ıp l • 1 l] • ~ 1 J •Si Pf \., fjJ Çf 11) • I4J .ınur~ - Tedrisata 21. Teşrinievvel. 940 Pazartesi günü baılaC~~;;)UiP 

Tahmin İlk 
Bedeli Teminab 

442,20 33,17 Aksaray yangın yer:nde Camcıali Mah. Büyükre$İt Par 
Cad. 3 uncü adada ı ıo.ss metre murabbaı sahalı arsa . 

6010,00 4S0,7S Aksaray yangın yerinde !nebey mahallesinin Atatürk cad-
desinde 63 cü adada 24S,67 metre murabbaı sahalı arsa. 

3S,00 2,63 Karagümrlikte Karabaş Mah, Güldede Si. 77 ci adada 69,3 1 

metre murabbaı sahalı arsa. 
17,SO 1,31 Aksaray yangın yerinde 1nebey Mah. Tiryaki Hasan Paşa 

So. 62 ci adada 3,SO metre murabbaı sahalı arsa. 
292,00 21,90 Aksaray yangm yerinde 1nebey mahallesinde 63 cü adada 

20,20 rnetre murabbaı sahalı arsa. 
112,42 8,43 Aksaray yangm yerinde Mes hpaoa Mah. Llleli Cad. 3S in.. 

ci adada 32,12 metre murabbaı sahalı arsa. 
540,00 40,SO Aksanıy yangın yerinde İneboy Mah. de 63 ünc(i adada 

52.20 M.2 arsa. 
781,00 S8,S8 Aksaray yangın yerinde 1nebey Mah de 63 üncü adada 

108,40 M.:ı arsa. 
380,00 28,SO Aksaray yangın yerinde tnebey Mah. da 63 üncü adada 

30,SO M.2 arsa. 
640,00 48,00 Aksaray yangın yerinde İnebey Mah. de 63 üncü adada 

38,60 M.2 arsa. 1 
1SS7,00 116,77 Aksaray yangm yerinde İnebey Mah. de 63 üncil adada 

286,0S M.:ı arsa. 
300,00 22,50 Aksaray yangın yerinde İnebey Mah. de 3 üncü adada 

21,40 M,! arsa. 

Muhasebecilik veya muhasebe mümeyyizliği gıöi maliye memuriyetlerinde ~ S İ R K E C İ 4 
bulunmuş ve 40 lira maaşda bir terfi müddeti geçirmiıı olmak. 1 

Tahmin bedelleri ile ille teminat m;ktarları yukarda yazıh arsalar satılma!.'. 
ü:rere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve MuamelSt 
M~dü_rlliğü kaleminde görülecektir. İhale 7/10/940 Pazartesi günü saat 14 de 
~aıl'!1ı Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupla-
rıle ıhale cünü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmalan, (8933) 

Bu oartları haiz bulunanların tahsil ve memuriyet vesfkıılan ve bir kıt'a fo. Salkımsoğüt D · ka 
tofrafile birlıkte Divanı Muhasebat Reisliğine müracaat eylemeleri ilan olunur. cmır Pı 

Ziraat, Orman, 
Fakültelerine T lebe 

S911 - 8959 

• 
rıner 

1 nıyor. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitiisü Rektörlüğünden : 

Yuksek Ziraat Enstitüsü Onnan, Ziraat, Veteriner Fakultelerinde tale_ 
he kayıt ve kabulllne IS Afustos 1940 tarthinden itibaren başlanacak ve 30 
EylCıl 1940 günii akşamına kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıl kabul edilecek tıılebeler biyoloji, fizik, kimya, cebir, Türkçe 
tahrir ve yabancı dilden "Fransızca, Ingilizce, Almanca dillerden biri,, bir 
seçim ımtıhanma tibi olacaklardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve lstanbulda 1, 2, 3 Te&rinievvcl 940 gün. 
lerinde yapılacaktır. 

3 - Enstitümliz fakültelerine yazılmak istiyenler kayıt ve kabul şartla. 
nnı Enstitü Rektbrluğu ile Villiyet Ziraat, Orman, Veteriner Müdürliıltlerin. 
den ted.uik edebılirler. 

4 - Seçim imtihanı Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünde yapılacak_ 
tır. lstanbulda imt hanın olacağı yer Ziraat, Orman, Veteriner Mudürlükle. 
rıne miıracaat edilerek öğrenilecektir. 

5 - Sıhhat raporu nümunesi Enstitü ve Vilayetler Ziraat, Orman, Ve. 
tcriner MUdurlbklcrinden tedarik edilir. 

B:ışka rapor k bul edılmez. "7169,, (4492) 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasındaki 

sergiyi ziyaret ediniz. 

---~~~-~ 
Jkiı:ıci icra mcmurlufundan ı Kira borcundan 

dolayı hapla altında olup paraya çevrilmesi 
ne lıarar verilen oda takımı, seccade. maaa, 
aandalya, btıfe, ~ardirop, 701 halısı, d61ı.me •o
b-, ve aalredcu ibaret cw eınar 4 Birinci ıeı· 
rln 940 Cuma ctıııa saat ıs den 17 J'e kadar 
Nlıantatında GUzclbahçe Hıcıcmln efendi ıo
lcak 41 numaralı apartıman 6ntınde açılı art• 
urma ile ıatılacalıtrr. Kıymetini bıılmadıfı 
takdirci~ ikinci arttırmuı 1 ı Blrlnciteırln 940 
cuma cllntı ayni mahalde Te tayin edilen ıut• 
te icra cdllecclıtlr. hteklllerln mahallinde ha· 
zır bı:lıınaealı memuruna mOracaatlan ilin o
lunur. 

Sahip •e Ncıtlyat MOddril: Emln U:P.: AR 
Gazetccllık •e Ne§riyat T.L.S. •TAN Matbuu 

Aırf ve GOzel EtY• Mcr•klılarına: 1 T • 1 • • 
AÇIK ARTTIRMA iLE FEVJ.<ALADE (}. acır erımıze:-~ 

1940 EyIUIOn 29 ~cu Pazar g{lnü nevi mnl alım ve satımını temin 0 
SA,.IŞ 1 Romanya Türkiye arasında her fi 

tmbah saat ıo da Nışantaşında VnU ediyoruz. İstlyenlerin m<istace- ı 
Konağı Cııddcıılnde 52 No. lu binanın len Beyoğlu İstiklAl Caddesi 18 
ittisıılindeki Çınar sokağında 40 No. I No. Apartımanda Şefik Y~ya 
lu Ihlamur Palas Ap:ırtımıının 1 ncl mOracııatları. 
katında mevcut gayet zarif ve yep- &. , 
yeni asrı ~ya açık arttırma ile satı· ,. « rif C • "i 111•• 11-• 
lacaktır. 

Tekmil parçalnn Kristal kaplı ve saire); biblolar, Vazolar, güzel san'at
en son model ceviz kökil gnyet gilzcl tara alt parçalar, asri sla:ara takım
on parcadan milrekkep (biri vitrin tarı pudrnlıklar ve s:ıire, GUmüş kA· 
olarak) nsrl yemek oda tnkımı; Fren- ~eler, Part - KnrUar, ekmeklikler. 
ollvlye kaplamnlı gayet tatlı açık bııdemllk tnbak, çerçeveler ve saire; 
l enkll 8 parçadan mürekkep emsal- Sahibinin Sesi salon gramofonu ve 
siz bir asrl y a t a k oda tnkı- 80 adet güzel plaklar, Kristal tuva
mı; Gene 10 parcadan mürekkep as- let takımı, Perdeler ve mavi ıstorlar; 
rt ve yepyeni salon takımı maa per- 31 parçalık güzel bir çay takımı; Briç 
de; 2 adet kübik ceviz koltuklar; 120 fialeri ve masası; Haylı asrl elektrik 
pnrcadnn milrekkep hakild krlstofl I nvızelerl, yepyeni muşambalar; haylı 
emsalsiz bir çatal bıçak tnkımı; 92 yatak yorgan, battaniye, yastık; baylı 
parçalık güzel bir t abak takımı; 67 yepyeni çarşııf, so!ra örtilsü, peçete; 

1 parça kristal su takımı; Gilmüıı ağızlı yastık y(izlcrl ve saire. Yepyeni son 

1 
KrJstal silrahiler, Haylı Kristal par- model Frlgldnirc, Naumann dikiş rna
çalıır, (Mnuser, Dorsay bakkara ve kinnsı. 

KENDi 

T. IS BANKASI 
1940 KÜÇÜK 

CARİ HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

B.Ri TiR 
1940 lKRAMİYEl.ERI _.,j 
1 adet 2000 llralık = 2000.- ı• 

' 3 • 1000 • = 3000.-
e • 500 • = sooo.-

12 
40 
75 

210 

• 
• 
• 
• 

250 
100 

50 
25 

• 
• 
• 
• 

= sooo.
= 4000.
= 8750.
= 5250.-

Keıldcler: 1 ıubat. 1 m•'İ 

1 afjustos. 1 lklnclteırln tulhlcrlrı 
vapılır. 


