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5 KURU J GUNLU K SiYASi HALK GAZETESi 

Ve bugünkü Romanya 

TUNA iŞLERi 
için Yeni Bir 
KONFERANS 

Rumen Köylü Partisi 
Reisi Viyana Kararını 

Tanımadığını Bildirdi 

HARAÇÇI KARDEŞLER 
bmir ft Aabrada oldala slW 18tallbal&ı da birik lılr 

MOB ILYE 
latıı ........ acb)ar. lalonlan pslala. 

A&es: Phlcancılar, bapqa ~b .. Maman ıı 
t~ - ANTCAN - fRTAQtn. 

Istanbul Avcıları 
Dün Sarayburnund 

Bayram Yaptılar 
Üzüm Bayramı ela Halkalıda Kutlandı, 

lsld Aleyhlncle Nutuklar Söylen• 

Almanyanın 1 /ktısat 
Rom·anyaya 
Yeniği Garantinin 

Vekili Eskişelıirde 
Karardan Sonra 

Rumen ve Macarlar 
Silih Altındaki Efradı 

~anası Nedir? Vekil, Dün Şeker 
Fabrikasını Gezdi 

Terhise Baıhyorlar 
Berlin, 1 (A.A.) - .. D. N. B.,, 

Alman hükUıneünin daveti üze. 
rine, Tuna enternasyonal mesele
leri hakkında Viyanada pek ya
kında alikadar hükumetlerin 
eksperleri arasında müzakereler 
cereyan edecektir. 

Versay'm kurmuş oldu~ Bel-
Et)fpıhlr, l (TAN Mahablrlnclen) - lku. Kıqehlr, l (A. A.) - Ziraat VeldD Mahlia grat Tuna enternasyonal komis. 

1at Veldll Blsnl ÇUır, Db aee• Ealdphln Eıtonen, tehrlmize plmlş, Kaman nahiye mer. yonu, muhasamatın baflamaaın-
pJmlf n 'ba sabah ,._ fabrlkumı ın:miıtir. kesinde köylülerle temasta bulunarak bu mın- dan sonra dahi, Fransız ve İngi-
lkasat Veldll, işlemekte olan fabrilwun faali. takanın dral vniyeti etrafında kenclilerile ıö. liz ifbirliji altında faaliyete de. 
,etial 7akuadan tetkik etmit hlllpaua ham mad. rilpntlffflr. Veldl, illeye doina M.ucur'a sit. vam etmiştir. Bilhassa düşman 
den malzeme Oıtiyacım ıı.ıea ~kam. milt halkla temular yapllllftır. devletlerin Tuna yolu ile Al:nan. 

•· Ze,_.,,,. BBBTBL 

V IJmuıda Rumen • Macar 
ihtllAhm hal lçiıı verilen 

rarlar aruıııda bir de Alman. 
.IWl Ronıanyanuı yeni hudut. 

•arlan cirmtışttlr. Veldl, vasiyetin memnmıiyet Dalıllll/e Yeldll Buraaga gitti yanın iaıesine karşı malfun sabo-
..ıet oldalaau söylmdttir. Fabrika, uaml na. B~ mtlddettenberl latanbalda balmunakta taj teoebbüsleri nazan dikkate a-

Sabit hedefe atq yapılıyor 

:l1"ID1 gal'aDti ettilfni bildiren bir 
)aber vardır ti, üzerinde dur. 

dmıallla ~alqmüta ve libade 2 bin ton pancar olan Dahiliye Vekili Faik Öztrak, tltin akşam hnırsa, bu vaziyet, artık daha Avcılar bayramı dün Saray- vuranlar arumda Niyazi 
ltlemekte T• zat _ 310 ton tebr latihaal et. M•aku vaparile Madanyaya ıitmiıtir. O.ra- fazla süremezdi Viyana eksper. burnu parkında, neşeli bir hava tepe birinci, Orhan Udnci, N 
mektedlr. u. Bunaya seçecektir. ler konferansı, yeni muvakkat nl. içinde kutlulanmı§tır. üçüncü seçilmi§lerdir. Sabiı 
--~-------------------------------- zamat üzerinde karar alacaktır. Merasime İstikW marfile bat- defe yapılan atıflarda ise ~la değer. 

Bu garantiye Romall)'a mı lil.. 
Aum görmilftür? Yoksa Alman. lngiltere Üzerinde 
· .)a mı böyle bir garanti vermek 
(f lızumunu lılaetmiftlr, ve bu ga.. 

tı&ntl kime karpiır? 
Romanya koıDşularile "1a!1 hu. 

.n•tııt -.JMUAflannı halletm.ı§tlr. 
':ıt 77et Rusyaya Besarabya ve 
u. kovinayı vefınlttir ve Moako-
ur bunun harieiDde bir arazi ta.. 

• dinde bulumudltmı Mldltl!ılt.. 
' •. Bulgariataa Do'brucaiı al. 

.. uakJa tatöıbt edlJmlfl'r. ~ 
ristan da ~yada elt1'L 
leceiini almıftır. Şu halde Ro
manya için artık kOIDfUlanndan 
gelebilecek bir tehlike kalm.l!Dlf. 
tir. 

O halde bu garantinin Gç ma-

Almanlar Dün 
ele 11 Tayyare 

Kaybettiler 

Londraya ve Bazı 

Şehirlere Bombalar 
nası olabilir: Düctü, Hasar Var 

1 - Sovyet RUl1aya Balkan s 
kapılannı kapamak; Londra, 1 (A.A.) - İngiliz ha. 

2 - Romanyayı ordusunu ta. va ve dahili emniyet nezaretleri 
mamen terhise mecbur etmek, tebliği: Bu aabah dÜ§manm mü. 

3 - Romanyanuı ~ kapıhp him bir tayyare kuvveti Kent sa. 
Sovyet Rusyaya meyletmesine hiUnden qarak pmalden Tinıes'e 
~~-:-usya Balkanlarla UA.. doinı teveccüh etmlftir. Tayyare 
~. ve Balke devletleri dafl ba~aları faaliyete geçmi1-
üzerinde yeniden nüfusunu tesile ler ve hücum eden avcı tayyare
ç.wl•pnılrtadır. Yucoelavya ile lerlmiz düpnenı datıtmı~lardır. 
akdettill ticaret muabedeainden ŞehlNe ve Kent'hı flmali prkt 
sonra bu devletle li)'UI münue. muıtakumda miıhtelif mahalle. 
betlerini arttırmaktaJı ıert dur- re bombalar atıhnıftır. 
mamıftlr. Yugoslav lllllleti Sov. Bir fe]ıirde müteaddit ev ve 
:yet Rusyaya karp bCiyük bir dükklnlar tahrip edilmif, bir ça.. 
IM!lllpatl beslecUjiD1 lalrJamamıt- maprhane, bir gar ve bir dere 
tır. Bir Alman ve İtalJUı tehdl. bnarinda evler, hasara uğl'amlf
dl brpsmda Belgnuhn lfosko- tır. Zayiat ucbr. Şimdiye kadar 
vay.~ ihtiJacım ctuy. alınan raporlara nazaran bu ha. 
muı da ibtimılclen uzak delil- va muh8rebelerinde .avcı tayya. 
dir. Bu bir. relerimiz on bir düşman tayya-

J>ller taraftan B~ bil. resi diqünnilflerdir. Tayyareleri
kametl Almanyafa sem.,_tik ol- mbdeıı birini kaybettik. Öğleden 
makla beraber, Bulgar milleti u 10nra ikinci düpnan tayyare 
Moüovayı ötedenberi tabU bir dal--" im 
hAmi olarak tanımaktadır. Bir-~ ge lt ve Lo~a mınta. 
.. _ hatta evvel tL..'-a- ..w- •·-·~enubu prldkıalne yak. 
::!..._. .__J ., .. •- --p&&&fwr. H.ava muharebesi ol-
;;~bo~ ~~ muı, dilfDlan pilskürtülmeden 
mihver devletlerine Bulgamtan- evvel bombalar atJDlftır. Mufas. 
da pek aajlam bir temele istinat Al raporlar henüz gelmemiştir. 
etmedilderlni göetennl§tir. Mlb- (Soaa, Sa: 2, Sli: 3) 

ver devletlerinin bir taZJ'f]a kir· 
pnnda Bulgaı1stan derhal soY· 
)'8tlerln kucağına atılabilir. 

Almanya bu ild ihtimali önle
mek, ve Sovyetlerin Balkaniarla 
•lAJra1111ı kesmek için Moakovaya 
BaJbıı bpılanıu kapamak lhtl
yacmı duyınuı olabilir. Sovyet 
RUl)'a Rumen hudutlannı q. 
maJanmn Balkanlara giremez. 
Halbulrl Alman gerantisl altında 
bulunan Romanya hudutlanna 

(Sona. Sa; Z 88; l) 

Yeni T efrikaml% 

Ç i R Ç E 
Gr• matoıoJ~ b17tlci ....... 
adım ... .,... 1ıa roman, bir ba18t. 
atlc '" •erctlzett ~ ~la 
Vivanti'nio ba • ctbe1 ~ 
de Simnotla tarat'mdan 

cnrilmittlr. Yakında TAN sil 
rm&ı sevide otnı,aeı• •dl 

Askeri Vaziyet 

Almanlar Şimdi de 
ingiliz Halkını 

T ethişe C'" hşıyor la· 
Han lll•mtan stıncha sta• 

pcldet mbedi.Jıor. Almenlar, la. 
silterenin cenap. cenaba prkl, ve 
ımı.ti .. rlıl Ahillerini hemen se
celi sündtlsltl bombardmwa edi
~rlar. Yaptıkları tahrlbatm bL 
:rii'k olmadılı anla11lı7or. Fakat ba 
ceceli ctındtlzlll bombardmianlarta 
takip ettikleri hedeflerden biri de 
fabrikalarda it intizamını bozmak
tır. Gece bombardımanları iKile
rin DJ'11711P dinlenmesine, cündii:r
leri de çahf11181arma mani olmalc
taclır. Ba suretle ukert fabrikalar. 
daki faali7et Mkte7e atramakta
dır. 

Fakat btlttln banlar, lnciltere 
berinde han hlkimiyetini tesia 
bakmundan p7eJi teminden a
nkbr. Billlria lncHLs han lmv
vetlerinin ctınden eline tecavUa 
lrabili7etiiü arttırdıfma ve arttır. 
auı'1rta balandatana plıit olayo. 
ru. lqilia ~eleri ılmdi man 
tuaman Berlinı dömıekte. ve ctın 
de lAalral )'inni aüeri ve hava tta
•fintl bombudanan etmektedir. 
lnciltere herine selen Alman ta7. 
:rarelerinin de aerbestçe faali;,ette 
bulunmalarma n hedeflerine bom 
ba atmalanna mani olmaktadır. 

Binaenaleyh Alman,.. Uç hafta
lık mfitemacD bombardımana ve 
hava bllc:amlanna ratmen lncllia 
hava lnıvvetledni zaafa atratama-
11111tır. Onan içindir ki Almanlar 
ılmdi tetbiı pllm takı"'be baıta. 
DUllardır. Ba :FeDi pllnla balla ve 
ltçi)'i 70rmak, a71nı1aa bırakmak. 
ve ainir buhranına ıfirülrlemek p. 
yeaini takip etmt4rtedirler. Fakat 
ban&ı da mavaffak olacaktan tiP 
helidir. 

MANIU'NUN TELGRAFI lanmlf, bunu bayrak çekme ve Kanatlı birinci Gıyuettin 

.
Almanya Ozer·ınde B~ ı (A.A.) - Köylü par- parktaki Atatürk hey~e~e çe. Muammer üçüncü olmuflardu'. 

tisi reısi Maniu, Hitler ve Mus- lenk koyma takip etmiftir. BütQn katecorilerin blricllertne 
solini'ye birer telgraf tekerek Avcılar cemiyeti reisi ve· Atı- reT kupa, Udncilerine ıoo adet 

BERLINDEKI 
Fabrikalar 
Bombalandı 

Transilvanyayı Macaristana ve. cıhk Ajanı doktor Abf Batum- :=::me lkifer ~ ır;: 
ren Viyana mukarreratına Ru. gilin avcılık hakkındaki bir nuL kuşbajı. a:!h1::'::!17.:a lllıl 
men hüktlmetinln gösterdlll in- kundan sonra be§ yüze yakın da. wat verilm1tttr. 
kıyada muhalefetini bildirmi§tir. vetliye bir öğle ziyafeti veril- ötteden .aara bavanm 
Maniu mesajında diyor .ki: mi§ ve b'"1u atıflar takip etmif- olmasına ralmen, ıaO..bakalaıa 

"1918 de AlbaJulla'da toptanm..H: tire~ l&1ll saat 18,JO a adar..._ .. un.J 
Hhl MllU lreeU. tarafından lttdili ıa ance hunsl makinelerle ,.u,ur. 
'4U.-ı 'İ'nneilnQ& kOlnftalldn -- ha-va .bıan 1'klan 'O%OJI BA.YMlll 
ld nUl -.ao.e. Tnnall~ ·~-..... _(.__..;_ pıa& ~ 
Maca.- ekaUlyetlle beraber Rumen nrlDa1HUtUI yapılmıf ve netice. Y.,Dq a-çJer lllr1* ..,.,,......,. 
~etbal de llacartstana ._... de Saracettin Aı'ali birinci, Teo- terdp edile Odlm bQramı da 

O• v Ş h• 1 d d ml'ıverfn haJtemtllfni Rumen mıne.. llut ddnel, Ontim Kuyumcryan Halkall llnat ID8teb1ncle 
ıger e lr er e e tt namına bütün ruhumla protesto üçüncülüğü Jraunmlflardır. De- mqtar. BG7ük bir kafile halinde 

ederim. Bu karar ım-t --' 1 _ı;.. lar .. rind _ .. ram J'erine slden ıençler, • m._.,,... .. .... -p e- uu.r ray uze e yuruyen mü. bol 0z0m Temltler ve içki 

Depo ve Hangarlar 
Tahrip Edildi 

rtru ve en iptidai adalet mefhumla· bir domuzu muvaff .. "-etle nutuklar sM-1•1erdiı: 
nnı reddefVıekte ve dabnl mQfldlllt aau' " .... _. • 
ka,natı olacak kanpklıklar J'UVUl 
J'U'&tmak1aclır. ElueJlnamızdan bu 
karann iptalini diler ve bu ricamı 

Londra, 1 (A.A.) - İngiliz bir muhbra ile te,.it edecetiml arze
Hava Nezareti tebliği: Sahil mu. derim. :ınnsııvan:ya e,.aletl ve llu· 
hafaza tefldlitma bajlı tayyare. merı milleti muvafakaUmlz olmadan 
ler dün akpm Roterdam civann- hiçbir zaman bu karan kabul etınl· 
d Laan:U 

,___ 7eceklerdlr.,, 

Akdenizde 
Bir Kafileye 

Taarruz 

Be~çikadi 
Sabotaj 

Hareketleti a VlllCD petrol depolarına RUMEN HARiCiYE NAZIBL 
I muvaffaldyetli bir hücum yap. NIN DCNKC BBEY ANATI 
mışlardır. Evve~i 'ece bombar. Bükrit, ı (A.A.) - Hartcı7e Na
dıman tayyarelerımız Almanya- zırı Manotlescu, vı,.ana mtızakerele. ltalyan)ar Bir Gemiyı• 
da ve Holandada seçme asker! rlne lıUrak etmlı olan he,.etle bir· 
hedeflere bücumlanna devam et- llkte dün alqam Bükrete avdet et- Hasara Uğratabildiler 
mişlerd :r. Bunlar arasında Ber. mlftlr. 
linde elektrik tesisatı ve tayyare (Sona, Sa; Z Si; 7) ltalyada bir mahal, 1 (A.A.) - Brüksel. 1 (A.A.) -
motörü fabrikası ve bir tayyare fta1yan orduları umumi karar- kontrolu altında bulunan 
meydanı, Kolonyada MargebusL R O M A N y A git.mm 86 mcı tebliği: villyetinde seçen çarpnıJ>a. 
de petrol depoları. Ham, Sost Şarki Akdenbde refakatli bir botaj vakalan olmuştur. 
Osnabruç ve Mansver'de emti~ ' düşman kafilesi, bir hava filosu ordusuna ait telgraf telleri._ .. 
eleme mahalleri, Emden'de l{ekni. M•h N d ta~ndan bo~bardıman edil- mi§tir. Brüksel spikerinin l&J!lia 
ler ve muhtelif sınai hed~fierle 1 Yer e e en mışt,lr. Bir gemıye isabet olmuş dijine nazaran, ilk olmayaa 
tayyare meydanları vardır ve gemi huara uiramıştır. ak üzerin Alman mat 

Sahil muhafaza teıkilit~ tay- BOYUN Ei'!!_Dl7 Müstemleke kıtaaümız Moya. :ıU:abeleb~ olarak 
ı ril i b" i;ır,; \;J ley'e 9C kilometre mesafede Ken 

yare e e ş ırl a• yapan donan. • ya'nın mühim merkezlerinden ordusundan terhis edilen ft 
maya bağl~ tayyareler tarafından bin olan Buna'yı işgal etmişler- mmtakalarda ikamet eden 
Rotkardan da ~~l . depolan dir Trablus"arpta bir müsademe seleri harp esiri olarak tev 
bombardıman ed ~ şt~. TaYr.a- Rador, Mahvolmaktan esnasında 7 ölü ve ıo yaralı var- mifÜl"A Sabotaj yapanlar 
:1e~izden ikisi uslenne don. 1 dır. Orta A frikada ölÜlerimlz ve dilmf!diji takdirde yeni tev 

8~~ ırOCUMLAB Kurtul mak Ç • n Başka <Sonu, sa: z, sa: t> yapılmaaı beldenmektedir. 

NeYJ'Ork, ı (A. A.) - Transradio Çare yoktu, Diyor 
AmerikaD ajanamm Bertin mubabirL 
nin bqiba ,~~ii bir telr .. fta. lncill:r 

(Sonu, Sa: Z, Sil: 1) 
Bülueş, 1 (A.A.) Rador AJansı 

biidiriyor: 
29-30 A~ustos l(ecm toplanan 

Saltanat Meclisinin, Rumen-Ma
car müzakerelerinde Mihver dev. 
!etlerinin hakemliğini kabulü 
hakkında aldığı karar, fevkalade 

( G ÜNLER G EÇERKEN ) 

Ka-'ori/ere 1'ôvbe 
YAZAN: REFiK HALiD 

güç şerait altında alınmıştır. Ce. A ıtartman konturatlaruun imzan vaktıair. Kaloriferi ldDllllil 
nubu Şarki Avrupasmda sulhün 
idamtsi ile allkadar olan Alman- larda oturanlarla yenisine taf1Daeaklara taYSiye eft:rllll 
ya ve İtalyanın teşebbüsü ile top mademki belediyem.Is ba işe kalak •mıyor, kiracılar birlik 
tanan Viyana Konferansı, öyle icar mukavelelerine emlAk .. hi!'lerinin koyduktan ''blorilullı 
seralt içinde cereyan etm1'tir ki, 15 Birinei teşrinden IS Nisana kadar yak1lacaktır,. kaydını 
Romanya, Romanyanm siyasi etmesinler. Yu nasıl Jetti, gördük: Yağmur, bulat, rftqir ••• 
mevcudiyetinin kurtanlması ile lekler de çabuk dind81er. Kışın erken bqlayıp flddetli ve 
mahvolması ihtimali ,rasından bi olacatsna bu bir 4elil imi'" 
rini 9-!Çmesi icap eylemiftir. Düş ~n ıaene evde kalorifM vildlndea neler cektlihnl .._ 
manlanmız tarafından yapılan nutmadun. ı..... ~ktllderinden" bamaını unutmairtbr ama 
harp tehdidi ve Alman İtalyan tekerrilr etme7ecek kısmmdan olanlan •.• Yoksa biyle1lne 
hariciye nazırlarının Viyana kon mak df!fll vaflet derler. Unatmadıfım ve rafil avlanmak lst._. 
feransında iki "1inden fası. kaL tim l~lndir ki, hamdnlsun. modern tesi .. tl1 biuyı bırakıp soba 
malannın imklnsızhll, \Olumlu ınnalnl~eiine ta~dım. Bava ''baUYY!n de41 mi, takvime 1rH 
en kısa bir mühlet iç ... IJuar korka ıi• atmadan atanm kömllrtl sobaya! 
almasmı icap ettirml.tir. lnnmak atla defildir, ihtiya~. Caka •tmak için lqlbnt134 

Ramen • Macar lhtlllfaun halledil- l(IH alanlann allah Yanftmeıst olsun! 
mealni tamamile mihvere bırakan ha-( Tam manaılle istifade edllemly"'1 modernlik rOIGnc o11notı• 

1 
kemlltin lı:abali lı:artıhtı oluU, Al- Ben ıreeen ln•lanla. hentls bleriferl yakıl•amış veya ~kt• 
man~~!:':.OllWl; ':!~~ iftlrtllmtq kaba yaldısb 1tn sibi demir boralar ka"lShlda ken 
:e caranti ec1ı:V0::9dı. a -Kbunlanla kipril tlsttbıde keten peelikle, (lplak ayak nstlftll 

laltanat mecu.ı. bitin lhtbnaDeri 1111q111D kadar. ömrtlmtln en komik ve acddı vasiyetinde buW 
tetkik etmlı ve Roman,.a 1ıa dalrilrada Maamafllı 7'- sis blllninb. "Sis WUrslnh" ı.-. 
dtıaınanlan arHincla tamamile tecrit eıkmum1'o Pabt; taltmbt ......... W lftelemnekle 8Ö 
edilmlt bir vui,.u. tıaı.data için. hohlnıakla, ftstlnnekle .tanm hararet dereeesl bir tGr1tl m....::• 

(Sona. Sa: Z. Sil: Z) ye eılmıas. Cıba lcll ı..dın1d klr)a ftrlmh! 
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- 52-
Fakat "Gokbayrak,. kaymanm ve
lmın sözlerine kulak asmadı. Bura
• resmen, alenen, icrayi şakavet edi

or. İşin en fena tarafı da bu adamın 
endis ne ''Kuvayi Millıyeci,, susu ver
esı. Bu yuzden "Gökbayrak., ın celi
nden beri, halk, kuvayi milliyeden 
deta nefret ediyor. O kadar ki bugün, 
aazallah memlekete bir düşman gir. 

c Karamıirsellilerden çoğu, sırf bu 
bayrağın zulmu yüzünden, dügman 

bırlik olacak!,, 
Bu sozler. benım midemi büsbutun 

u landırmı:ıtı. 
Gokbayrağın adamlarına: 

' - Beni, dedim, Gökbayrak Cemal. 
" konuşturamaz mısınız?,, 

Onlar: 
• - Hay hay!. Buyurun!., Dediler, 

e beni, biraz sonra, Gokbayrak deni
n adamla karşılaştırdılar. O adamın 
na soyledıği ilk soz şu oldu: 
- Adamlarıma niçin itaat etmiyor. 
uz? Sizden, silihlannızı kendileri
te&lim etmenız isteniliyor. Demek 

adamlara bu emri verenler, böyle 
nmak luzumunu duymuşlardır. 

'tekrar edıyorum: Derhal sillhla
nıteılim ediniz. Şu anda sizi dinle
ıy,k kadar meşgulum· ·ıarın aııbah 
nuı.uz. İcap ederse, silahlarınızı 

en v.;. · niz !,, 
Onun bu sözlerine, hele edasına hiç 

ır mana verememiııtim. Kendi kendi-
e: 
"- Acaba. diyordum, yanlışlıkla 

an i~ine mi düştük?,, 
akat iş o hale geldikten sonra, si
ları vermekten başka çare kal
mıştı. Cocuklııra, s.ıltıhlannı teslim 
elerini söylediğim zaman, nere. 

yse 'lı na düşmnn kcsileceklerdi. 
unda haklan dn vardı. Çünkil hep
de, bana itimat besliyerek peşime 

smü~erdi. "Kuvayl Milliye" ye 
vuştuğumuz zaman, mihnet çekmiş 
rer kardeş samimiyeti ve muamele
göreceğirnlze kanldiler. Halbuki is

• Kuvayl Milliye., ye kavu~us
. Ve bizleri birer kardeş gibi ba
arma basmalarını beklediğimiz 
nlar, kat=şımızda bırer düşman e
takınmışlardı. Bu ne ncı bir su. 

tu hayaldi! 

T-'akat zavallı çocuklar, buna rağ

en, beni kınnadılar. Boyunlarını 
kerek, emrime yine itaat ettiler. 
siUıhlarıru Gokbayrnğın adamln

verwler. 
ökbayrak b::ına: 

Şundi, dedı, aoaıruarun, sıze 
cağınız yeri gosterecekler. İsti

ızi temın edecekler. Yarın sa-

Hapishaneye sokuluşumuzdan bi. 
raz sonra, Karamürsel kaymakamı 
z:iy~retimize geldi. Ona: 
"- Beyefendi, dedim, Karamürsel, 

asayişten maalesef tamamen mahrum 
bir halde. İhtimal elinizde vaziyete 
hfıklm olmanıza yetecek miktarda 
kuvvet bulunmadığı için, siz mazur
sunuz. Fakat hiç olmazsa, bizim har
canmamıza imkan bırakmayın. Bizi, 
buradan çıkann. Karamurseldcn der
hrl uzaklnşalım: BaşJ,arımızın çare
sine bı>kıılım. 
Eğer buna cesaretiniz yoksa, sizden 

bir başka ricada bulunayım: Şu an
da, Hacim Bey Bursa valisidir. Rem
zı Bey de Bursa jandarma kuman. 
danıdır. Bunların ikisi de, benim çok 
iyi dostumdurlnr. Kendilerine bir 
telgraf çekin, buraya geldiğimi \"e şu 
vııziyete sokulduğumu bildirin. Biz
rlen, bu kadarcık bir yardımı e irgc
mezsiniz sanırım!,, 

Kaymakam, ikinci ricamı yerine 
gct!rebıleceğini, ve istediğim telgrafı 

çPktireceğini soyhyerek, bizden ay
rıldı. Fakat çok geçmeden öğrendik, 
Gôkbayrak, kaymakamın istediğim 
telgrafı çekmesine izin vermemiş. Ni
hayet vaziyet, Karamilrsel belediye 
relst Bekir Beyin de kulağına gitmiş. 
Beni çok iyi tanıyan Bekir Bey, va
ziyeti oğrenlr öğrenmez, derhal Gok
bayrağa koşmuş: 
"- Siz ne yapıyorsunuz? demiş, 

hapishaneye attığınız adam, bu mem 
lekelln en sevgili evlAUarından biri. 
sidir. Ona bu muameleyi yapmıya 

ne hakkınız var?,, 
Fakat Gökbayrak, bu ihtara da du

dak bükmüş ve: 
"- Siz, demiş. ilzerinize vazife ol

'fl'llYan işlere karışmayın!,. 

Bu acı ve hnkaretAmiz cevabı n1an 
ı:avallı Bekir Bey, derhal beni ziya
rete gelmiş. Kaymakama yaptığım 
ricayı, ona da tekrarladım. Ve onun, 
i.<ıteğlml mutlaka yerine getireceğini 
vaadetmesl üzerine, H"cim Beye şu 
telgrafı çektim: 
"- Ben, otuz sekiz arkadaşımla 

Karamürsele iltica ettim. Buradaki 
arkadaşlarla anlaşabilmek lmkrtnı 
yok Serbest değıliz. Hemen serbest 
bırakılmaklığımızın ve «?raya hare
keUmlzin temin buyurulmasını rica 
ederim!,, 

Bu telgrafa attığım imza da şuydu: 
"- Hacı Memiş, namı diğer, Da

rulltamcı İsmail Hakkı'., 
Zavallı Bekir Bey, telgrafı alır aL 

mıız koşa koşa yanımızdan ayrıldı. 
O:ıdan biraz sonra, yanımıı.a gelen 
knymaknm vekili bana: 

"- Merak buyurmayın Beyefendi: goru,.eceğiz!., 
ouna da itıraz etmedim. Fa- Telgrafınız ı;ekildi. Sizi kurtarmak i-

biraz sonra, Gökbayrağın onumu- çin, elimizden gelen her şeyi yapıyo-
k tbğı adam, bizi Karamürsel ha. ruz:,, demez mi? 
anesine gotürünce, aklıma ilk ge- Bu lutufkiirane eda, beni büsbütnn 
sey z vallı Yahya kaptanın acı çileden çıkardı. Tutamadığım bir 

U oldu. Kendi kendime; hiddetle sordum: 
Dikkat İsmail Hakkı .. Dedim, "- Biz kimiz ki, hangi cürmün 

:\\~sana da ayni oyun oynanıyor!,, failleriylz ki, kurtulmak için şefaate, 
t~\ Gökbayrağın adamına; yardıma muhtaç olµyoruz? Eğer ha
•-m Karıımürsell bilirim: Bu- tamız varsa, bizi niçin asmıyorsu· 
~ ;hane binasıdır: SilAhları- nuz? Suçumuz yoksa, yapılan bu mu
v 'llZ yetmiyormuş gibi, şim- amele nedir? Siz, burada, biz.l değil, 
~\ de hapise mı sokacaksı- rıncak kendi şerefinizi kurtarmıya 

" sorduğum zaman aldı- mecbursunuz: Çunku saliihiyetlerinizi 
~ka. oldu: ku1lanamıyncnk kadar aciz davran_ 

_ Orasını yarın sabah Gökbay maktasınız. Ve alınlarınızı bu aczin 
la konu•ursunuz: Beniın vazifem. ! lekesinden kurtB)'mak, sizler için bir 

" ' h · t 'f 'd r' tun emrı yerine getirmektir. Ba- aysıye vazı esı 1 .,. 
verılen emirde slzl bu gece bu Hiddetle söylediğim bu sö:ıler, ben-

n da muhafaza clmektlr! den minnet, teşekkür bckllyen cnhll 
" ve dclz kaymakam vekilini hayrete Adam münakaşayı uzatmadı: Beni 

sumden, _ benden evvel içeri so- düşürmüştü. Anlıyamadığım bazı söz
ler mırıldanarak yanımızdan uzak

uş olan arkadaşlarımın yanı-

- ıtcrek, kapıyı üzerimize kapa
kilitledi. 

Arkadaşlar, melul melül yi.ızüme 
ıyorlar: 
- Ne oluyoruz Hakkı Bey?., di
aşkın şa~kın soruyorlardı. Onla

tatmlnkAr bir cevap verebilecek 
zlyette değildim. 

Almanyanın 
omanyaya 

1 erdiği Garantinin 

/ ,anası Nedir? 
(Başı l inde) 

cavüz etmek demek, Almanya 
harbi göze almak demektir. 

oskovanın bôyle bir çarpışma
n çekindiği ise muhakkaktır. 

1 kinci ihtimal, Romanyayı 
ordusunu terhise mecbur et

ktır. Zaten ötedenberi Al. 
nya Rumen ordusunun ter. 
ını ve bu efradın tarlalarda 

1 

ı:arak Almanya hesabına faz
i tıhsal yapmm;ını istemekte-
•. Almanya Rumen hudutları. 
garanti edince Rumen ordusu. 

• s<>feı ber bir halde bulunma
na lüzum kalmamıştır. Bu sa
de topraklarına donecek olıın 
men askerleri memleketin zi. 
istihsalini arttırmakla meşgul 

11aga imkan bulacaktır. 
-Üçuncu ihtimal de Almanya. 

lın tazyikı karşısında vatanının 
rçalandığını gören Roma:ıya

fese kapılarak Sovyet Rus. 
n kucağına atılmasına ma. 
olmaktır. Romanya hükıi

i Transilvanyanın büyük 
C kısmını yumruk altında ter. 

mecbur olmustur. Rumen 
r ileti yeis ve ked~r içindedir. 
~man taraftarlıgının bu c;uretle 

z zararlarını gören Humt!n 
--. letınin Sovyet Rusyanın yar

ını ıstcmesi ihtimali vardır. 
ı takdirde ise büti.ın Balkanla. 

la~tı. 

Ertesi sabah beni: 
"- Bekir Bey, derhal sizi görmek 

istiyor!., diye uyandırdılar. Bekir 
Bey, büyük bir sevinç içindeydi. Be
ni görilr iÖrmez, katıla katıla gül• 
meğe başladı ve: 

(DEVAMI VAR) 

Romanya 
(Başı 1 incide) 

tek en müsait neticeye, yani mihverin 
hakemliğini kabul neticesine vannııt· 
tır. 

Demokrasi harici siyasetinin üzerint 
bina edilmiş olduiu bütün sistem, bü
tün Avrupada yıkdmıı;tır. Bu şeraitte, 
yerine mak\ıl hattı hareketi, yeni va
ziyetten çıkan bütün neticeleri kabul 
ederek mihver siyasetine iltihak etmek 
te5kil eylemiş ve bu neticelerden daha 
mlisait neticeler mevcut bulunma
mıştır. 

Kayıplarımız, derin ve çok ıstırap 

vericidir. Fakat buna mukabil veri
len garanti, bir çok devletlerin 
orttıdan kalktığı bu anda Rumen dev
letinin mevcudiyeti için hayati bir 
manayı haiz bulunmaktadır. Hudut
larımızı temin eden bu garanti saye. 
sinde Romenya, derhal terhislcre baş
lıyarak dahilde yenıden normal ha
yata geçebilecektir. 

Hakem kararının neticesi bizim i
çin ne kadar ıstırap verici olursa ol
sun, bu kail dakikada nazarı dikka
te alınması lrtzım gelen şey, devlelln 
mevcudiyetinin idamesi ve devleti 
temsil eden ve eğer bu olmazsa, istik
bnl hnkkında büyük ümitler beslene.. 
miyecek olan taht etrafında müttehit 
tesanüttilr. 

rm Sovyet nüfuzu altına gırme. 
si tehlikesi mevcuttur. Almanya. 
nın bu tehlikeyi önlemek istemiş 
olması mümkündür. 

Beliti bu ihtimallerin üçü de 
doğrudur. Hatta belki Almanya, 
Romanyanın bir daha İngiltere
yc bel bağlamasına da mani ol. 
mak istemiştir. 

Fakat bu ihtimallerin hangisi 
doğru olursa olsun, bugün tı.ıhak. 
kuk eden '\l ~ziyct şudur: Sovyet 
Rusyaya Balk ·m kapıları kapan. 
mıştır ve Roma:ıya Alman nüfu
zu altına girmiştir. 

Tasfiye 

1' aza11: Naci Sadullah 

B izde, "fikir ve sanat,, mec. 
mualan, nedense, çöle dL 

kilen çınar fidanları gibi, bir 
ti.irlü tutmuyor. Eğer, bu yüz. 
den, Babıali caddesinde kurumuş 
"ağaç., lar, piyasaya sürülseydi, 
odun fiatları, bu baş döndürücü 
irtifaa yükselmezdi. 

.Fakat, bence, "fikir ve sanat, . 
mecmualarının gördiiğii öldüriicü 
rağbetsizliğin mcsuliycti, alıcıla
rın değil, satıcıların omuzların. 
dadır. 

Şimdi, "fikir \'C sanat,. mec. 
nıuaları, nedense gene ~·oğnldı. 
lar. Ve şimdi, "Kiilliik, , "Boz
kurt,, • "Yeni Yol,, , ''Hamle,, 
masnmın iizcrindc duruyor. 

'•Kiilliik,, iin, kiilleri altındnki 
•'ate~., , bii~·ük fikir yangınları 
çıkarmak iddias1ndn. Her bakım. 
dan en kıJcıklı fikir lokmalarına 
salc•ırnıası~a bakılırsa: ''Boz. 
kurt., a .. aç kurt,, adı daha yarn
şal·ak. "Yeni Yol,, un nereye ~ı. 
kacağı heniiz katiyetle helli de. 
ğil. "Ahcnksizliğinıiz, ahengimiz
dir!,, diyen ''Hamle., ise, nereye 
çarpacağı bilinmiyen bir torpile 
benziyor. 

Ben, efkarı umumiyenin. hu 
mecmualar arasındaki tasfiyeyi 
yapmakta da, mutad isabetini 
g(istcreceğindcn eminim. Çiinkii 
cfkan umumiye, cesetleşmi~ fikir 
ve davaları seddetmekte, dalgala. 
rı arasına dökiilen miizahrafatı 
sahillere savuran deniz kadar us
tadır! 

Müteferrik: 

Parti Kongreıerıne 

Dün Başlandı 
Cümhuriyet Halk Partisinin İstanbul 

kaza ve nahiye ocaklarında senelik 
kongrelerin akdine dün sabahtan iti. 
baren başlanmr$tır. Toplantılarda hal
kın dilekleri ve ihtiyaçları tesbit edil. 
mektedir. 

Kongreler önümüzdeki Cumartesi 
ıünü sona erecektir. 

NEBATİ YAÖ FİATLARI - Fi. 
atları mürakabe koqıisyonn bugün vali 
muavini Ahmedin riyasetinde toplana. 
rak, nebati yai fabrikatörlerini dinli. 
yecektir. Ayni toplantıda otomobil 
malzemesinin de Hatları tesbit edile
cektir. 

EYTAM VE ERAMİL .MAAŞI -
ltm15.k bankası ve defterdarlık, müte
kaidin, eytam ve eramilin maaşlarını 
tevzi için hazırlıklarını bitirmişlerdir. 
Banka bugünden itibaren tevziata baş
lıyacaktır. 

TAYYARE HAFTASI - 30 Ağus. 
tosta başlıyan tayyare haftası devam 
etmektedir. Hafta munasebetile ilk ak
şam Beylerbeyinde, Beyoğlunda, Or
taköyde ve Üs'kiidarda musamereler ve 
rilerek halkın Hava lrurumile olan te. 
ması arttırılmı!i ve hayli varidat te
min edilmiştir 

BİR MESLEKDAŞ ÖLDÜ - Dey. 
Ii Telgraf gazetesinin İstanbul muha. 
biri Valtson vefat etmiş ve cenazesi 
dün kaldırılmıştır. İngiliz gazeteci, mu
hitine kendisini çok sevdirmi5ti. 

KAN VERME MERKEZİ - Kana 
muhtaç hastalara acele kan vermek ü
zere yakında bir '"kan verme merkezi., 
kurulacaktır. Merkez, kan vermek is
teyenleri srhhi bir muayeneye tabi tut
tuktan sonra adreslerini alacaktır. 

Kan verenlere 5 liradan 25 liraya 

Almanlar Dün 
de 11 Tayyare 

Kaybettiler 
(Başı 1 incide) 

GECEKİ HÜCUMLAR 
Londra, ı (A.A.) - Alman tayya

releri, dun ögleden sonra \'e gece Şi
mnli Şarki sahil mıntakasına dal'.'a 
halinde hücum etmişlerdir. DUşmnn 
tayyarelerinin faaliyeti birkaç saat 
sürmüştür. Büyük hnsar olmuş, mü
teaddit kimseler yaralanmış, bazıları 
da ölmüstür. Londraya yapılan gece 
hücumu esnasında düşman 6 bomba 
atıruljtır. Bu bombalar patlarken par
lal:, sarı z.iynlar çıkarmıjjlar ve ar
kalanndan boguk infillıklar takip et
miştir. 

fNGfLIZ TEBLİGİ 
Londra, 1 (A.A.) - Hava ve ann

vatan emniyet nezaretlerinin tebllğı
ne göre, düşman tayyareleri diln ge
ceki hUcumlarını fngilterenln Şimali 
Şarkisindeki sanayi mıntaka ına tev
cih etmişlerdir. Şımall Garbtde 
bır şehlre aWnn bombnlardan birçok 
yangınlar çıkmış, fakat hepsi son
dürulmüştur. Bazı kimseler ölmüş 
ve yaralanmıştır. Şimali Şarki ve ŞI. 
m:ıli Garblde düşen diğer bombalar 
da yangınlar çıkarmış ve evleri yak
mıstır. Dun 85 düşman tayyaresi dü
şl\rülmuştür. 37 tayyaı'emlz üslerine 
dônmemiştlr. 

ALMAN TEBLİGİ 
Berlln, 1 (A.A.) - Al)\lan tebli

ğınde, l Eylül gecesi, lngilterenln 
muhtelif mıntakalarına hava akınla
rı yapıldığı, tayyare mcydnnlarile 
fabrikaların bombardıman edildiği, 
yangınlar çıkarıldığı bildiriliyor. 183 
İngıliz tayyaresi dl.işilnılmüstür. 32 
Alman tayyaresi kayıptır. Bir deni
Z!'lltı 15,000 tonluk blr lngilız gernl
sinı batırmıştır. 

BİR ŞEHİRDEKİ HASAR 
Londra, ı (A. A.) - Perşembe ak-

Yunanh Tayfa 

Yakayı Anlat.yor 

1 Ağustos gecesi Akdenizde, İtalyan 
denizaltıları tarafından batırılan Rula 
adındaki 1500 tonluk Yunan şilebinin 
kaptan ve 12 kişilik müretteı>atı eweL 
ki gün Toroıı ekspresile İstanbula gel
miş ve dün akşamki trenle de Yuna. 
nistana gitmişlerdir. 

Batan geminin süvarisi Mitropulo, 
başlarmdan geçen bu kazayı bir mu
harririmize uoyle anlatmıştır: 

"Ağ'ustosun birinci güniı ı;:e.:e yarısı 
idi. Kereste, fmdık ve tiıtiın yükü ile 
Gıritten Mısıra gidiyorduk. Adanın 60 
mil cenubunda önümüzde birdenhirc 
bir denizaltı peyda oldu ve bizi durdur 
<iu. Derhal gemiyi teı'ketmemizi söylc
diler. İki tahlisiye filikası indirerek 
gemiden ayrlldık. İlk işimiz, bize bu 
emri veren denizaltıya yaklaşmak ol
du. O zaman İtalyan olduklarmı anla
dığımız zabitler, gemide kimsenin ka
lıp kalmadığrnr sordular. Bizden, bli
tıin mürettebatın gemiyi terkettiği cc
vabını alır almaz vapurumuzu torpil
lediler. Hemen, o esnada görduğümiiz 
ikinci başka bir İtalyan denizaltısı da 
vapurumuz.un diğer tarafına geçerek 
top ate:şine b;ışladı. Zavallı gemimiz 
tam iki saat yandıktan sonra. A'kdeni. 
zin derinliklerine gömüldü. Bu acıklı 
mam:arayı denizaltılar da tamamen sey 
rettiler ve bizi orada, sandallarrmrzla 
başbaşa bırakarak gecenin ve suların 
karanlığına gömülüp kayboldular. 
Biraz sonra büsbütün kararan gecede 
ikinci sandalı ve arkadaşlarunrzı gö
remez olduk. Günlerce denizlerde bo. 
caladıktan sonra bitap bir halde Mısır 
sahillerine varabildik. İskenderiyede 
öğrendik ki, diğer arkadaşlarrmv: da 
salimen Giride iltica edebilmişlerdi. 

Poliste: 

Cibalide Uç Kadın 

Birbirlerine Girdiler 
Cibalide Zeyrek caddesinde oturan 

Fethiye ile komşuları Fatma ve Zekiye 
arasında çıkan bir kavgada her üçü de 
birbirlerini adam akıllı dövmüş, ve 
muhtelif yerlerinden yaralamışlardır. 
Vaka hakkında zabıta tahkikat yap
maktadır. 

SUYU RAKI DİYE SATMIŞ - E
line geçirdiği rakı şişelrine su doldu
rup rakı diye &atan Hasan isminde bi. 
risi dun yakalanmr~ ve ha!Ckmda tah
kikata başlanmıştır. 

KOLUNDAN YARALANDI - Bü
yiıkderede mühendis sokağında otu
ran Tahirin oğlu 16 yaşında Kemal ba. 
basının av tufeği ile oynarken ateş al
ması neticesinde kolundan ağırca ya
ralanmıştır. 

BİR KIZ ÇOCUÖU KAYIP - A
nadoluhisarrnda Çarşıbaşı caddesinde 
oturan 12 yaşında Bclma 3 gün evvel 
evden çıkmış ve bir daha avdet etme. 
miııtir. Zabıta çocuğu aramaktadır. 

DENİZE DÖKÜLDÜLER - Da. 
vutpaşada oturan Mehmet, İbrahim, 
Faik, Halil ve Mustafa isminde beş 
genç kiraladıkları sandalla Davutpaşa 
ac;rklarrnda dola!jırlarken sandalın dtv 
ıilmesi neticesinde denize dökU!müş
lerdir, Gençlerin hepsi de salimen kur 
tanlmıştrr. 

kadar ücret te verilecektir. 

ZARURİ İHTİYAÇLAR - Beledi
ye, halkm mutlak surette muhtaç bu
lunduğu maddelerin pahalılaıım.ınna 
mani olmak için vaktinde stoklar yap
mak üzere tetkiklerde bulunmakt&dır. 
Bclediye b1.; &retle bu maddeler üze
rinde piyasada nazım rolü oyoıyabile. 
cc'ktir. 

Ak denizde 
(Başı 1 incide) 

beş yaralımız vardır. 

Gazbari hava limanına düş. 
man hava kuvvetlerinin yaptığı 
hücum esnasında kumandanlık 
sarayının bir köşesine bomba i. 
sabet etmiş ve yerde iki tayya. 
remiz hasara uğramıştır. Ölü ve 
yaralı yoktur. 

LONDRAYA GÖRE 
Londra, ı (A. A.) - Londra sala

hiyettar mahafilinde bugünkü İtalyan 
tebliği hakkında aşağıdaki beyanat 
yapılmıııtrr. 

"- İtalyanların ıarki A'kdenizde 
bir İngiliz kafilesine hücum ettikleri 
iddialan, İngilterenin Akdenizi ve Sü 
veyş kanalını kullanmaktan iciz oldu
ğuna dair İtalyan tefahUrlerini, doiru. 
dan doğruya red ve cerh etmektedir. 

Bundan başka İtalyanların bir t ek 
İngiliz gemisini hasara uğrattıkları id
diaları da İngiliz filosunun kafilelere 
mensup olan ıemileri himaye etmek 
kudretini haiz olduğunu bir kere daha 
isbat etmektedir. 

CEBELiTARIKTA 
Madrld, ı (A. A.) - Haber alındı

ima göre İngilizler Cebelitarrim et
rafına son model yeni tayyare dafi ba. 
taryaları koymuşlardır. Bu bataryalar
la son zamanlarda kifayet etmedikleri 
tahakkuk eden hava bataryaları takvi
ye edilmiıı olmaktadır. 

şamı İngilterenin gimali garkisinde bir 
şehir iızerine yaprlan hava hücumun
da bir mahzene srğınmııı olanlardan 
dokuz lı:iııi ölmüıtUr. Bunlar arasında 
ile; karde!I bulurunaktadır. 

Büyük Kalibrede bir bomba mahze
nin üstündeki dıikkana düşmüş ve du
varlar ve mahzen tavanının büyük bir 
kısmı yıkılmıgtrr. DükHn ankazla do
lu olduğundan son cesetler ancak bu 
sabah çrkanlabilmiştir. 

-----~------~--~-------~----, 
( Avcdar Bayramında Bulunanlar 1 
~ -~ 

Dün şehrimizde yapılan Avcılar liayra mı oldukça neşeli geçmiştir. Bu resim
de, bayrama i!jtirak eden avcı !arla davetlileri gorüyoruz. 

Yelken Şampiyonası 
Dün Nihayete Erdi 
Yarışları Galatasorayldar Kazandllar 

İstanbul yelken şampiyonasına dün 
de havanın muhnlefetinc rağmen Mo
dada devam edllmiı: ve müsabakalor 
nlhayetlenmiştir. 

Dün, zaman zaman şiddetli bir 
s:ığnak halinde yağan yağmur, yel
kencileri müskül '"aziyette bırnkmı3, 
faKat büyük mahoret gösteren rnüsa
bıl>lar, y:ırışa devam etmişlerdir. Ya
nşlorı, Cumhurrcisimizln iki oğlu da 
yakından takip etmişlerdir. Neticede 
Mahmut bir saat elli yedi saniye ile 
birinciliği almış, Burhan ikinci, Fey. 
yaz üçüncü olmuşlardır. 

Uç gün zarfında elde edilen pu
anlara göre, Durhan 29 sayı ile İs
tanbul yelken şampiyonu, Mahmut 
28 sayı ile ikinci, Nedim 23 sayı ile 
ilçilncü olmuşlardır. Bu uç yelkenci 
de Galatasaray klilbündendir. 

GALATASARAY.BEYKOZ 
3 • 3 HERABERE KALDILAR 
Dün Beykoz çayırında Galatasa-

ray ile Beykoz :futbol takımları hu
susi bir maç yapmıslardır. Galatasa
ray bu maça dört oyuncusundan mah 
rum olarak çıkmış; neticC'de iki ta
kım 3 - 3 berabere kalmışlardır. 
Macın birinci devresi nisbeten Bey_ 

Belediyede 

Kömür arhı. Bu 

Perşembe Günü 

Tesbit Edilecek 
Belediye iktısat müdürlüiü, kömüre 

narh konulmasını temin edecek raporu 
hazırlamaktadır. Bir memur Kadıköy 
ve Yenikapıda son tetkiklerini yap
mıştır. Azami kar nisbeti perşembe 
günü fiat murakabe komisyonunda 
tesbit edilece'ktir. 

Etibankın Ana depoları kafi gelme
diği için açılan taU satış şubelerine i-
15.ve olarak Vskudar ve Kadıköyündc 
<le birer tali depo açmak için belediye 
daimi encümeni karar vermiştir. Bu 
şubeler pazartesi günü &atışa başlıya. 
caklardır. Ana depolar bir tondan az 
kömıir vermemekte ise de tali depolar 
bir kiloya kndar kok kömiırü &atmak
tadırlar. İhtiyaç halinde yeniden tali 
satrş §ubcleri ac;ılaca'ktrr. 

K•I S.A ·· HABERLER 
Al'HERlKADA: 

e Nevyork, 1 (A.A.) - İçinde 25 
kişi bulunan bir Amerikan tayyare. 
si, yere dü§erek parçalanmıjjtır. Bir
çok yolcular ve bu arada Amerlka
nm müdahnle siyasetine şiddetle mu
halif olan ayandnn Lundeen ölmüş
tür. 

e Nevyork, 1 (A.A.) - Amerika 
efkılrı umumiye enstitüsü tarafından 
yapılan müracaat iızcrlne rC'y veren 
bUtlin milletin yüzde 52 si bu kış aç
lık oldugu takdirde, Almanyanın ta. 
hakkümu altında bulunan milletlere 
Amerika gemilerlle yıyecck gönde
ril:r.esinin şiddetle aleyhinde rey ver
ml5lerdlr. 
P ORTEKizDE: 

e Lizbon, 1 (A.A.J - Harıciye 
Ncı.aretınln bir tcbllğınde, Porteklz'ın 
Estonya, Letonya ve Lltvanyanın 
Sovyetlere ilhakını tanımadığı bildi
ri1mektedir. 
S. RUSYADA: 

e Kopenhag, ı (A.A.) - ''Ber
llngske Titend,, gazetesinin Stokholm 
muhabiri, üç Balbk memleketi ordu. 
!arının Sovyet ihtiyat kuvvetlerine 
iltihak ettiğini ve bunların Rus ünl
:!ormasını ta:ııyacaklarını yazmakta
dır. 

CENUBİ AFRİKADA: 

e Le Cap, 1 (A.A.) - Cenubt 
Afrlk:ı Lttihadı Mebusan Meclisi, hü
ktimetin harp siyaseti aleyhine veri
len tiıkrirl reddetml:ı, İnglltere ile l:ı
blrllğl kararını teyit etmiştir. 
İNGİLTEREDE: 

e Londra, 1 (A.A.)- İsviçre tebea. 
smdan 62 ya5ında Emil Wirth ve karısı 
61 ya,mda Alma Wirth, uçuş halinde 
bulunan düşman tayyareleri tarafından 
görlilmek üzere 18 Ağustosta elektrik 
meı;alesi ile iıtaret vermek suçundan, 
Londran mmt'akaııı polisi muhakemesi 
huzuruna çıkanlmrşlardrr. 

kozun ht\kimiyeti ile geçmi:ı ise de, 
sonlara doğru çimen sahada top kon
trolüne alı;ıan Galatasaray bir gol a
tarak, devreyi 1 - O galip bitirmiş
tir. İkinci devrede Snrı - Kırmızı ta
kımda tadilat yupılm15tır. Bu devre
yi daha rnhnt ve daha şuurlu oynı. 
yarak, iki gol daha atmışlardır. Ma
çın sonlarında antrenman noksanlı
ıından yorgun düııen Galatasaray 
müdafaası, Beykoza mukavemet ede
memiş ve üç gol yemiştir. 

Galatasaray: Osman, Faruk, Salim, 
Musa, Bedii, Barbaros. Sal1ihatUn 
(Cemil), Sillcyman, Gundüz, Bodurl, 
Bülent, (Recep). 

Beykoz· Hayri, Halit, Bahadır, Ka
dir, Kemal, KAmrnn, İskender, Şe
ref, Şahap, Gazanfer, K~zım. 

FENER. İSTANBULSPOR 
Diin Fenerbahçe, kendi stadında 

İstanbul Spor ile hususi bir maç yap
mıs ve neticede 4 - o galip gelmiş. 
tir. Dunkü oyun, Fenerbahçe haki
miyeU altında geçmiş ve Basri - Ya
ş::ır, Yasar ve FJkretin attıkları dört 
gol ile farklı bir gallbiyet elde et
miştir. 

Adliyede: 

Bar H!rsız 7 Ay 

10 Gün Hapse 

Mahkum Oldu 
Fenerde Mür&clpaşa caddesinde bak

kallık yapan İbrahim dün dükk5.nımıı 
önünden geçerken kilidin açık olrluğu. 
nu görerek içeri girmiştir. Fakat bu 
esnada tezgihm altından fırlayan bir 
adam İbrahimin üzerine atılmış, onu 
yere yuvarladıktan sonra kaçıp orta
dan kaybolmuştur. Biraz sonra vakn-
dan haberdar edilen zabıta tahkikata 
girişmiş ve neticede hırsızın sabık; h-
lardan Cevdet olduiunu tesbit edip ya. 
kalamıştır. Dün cürmü meşhut mah-
kemesine verilen Cevdet suc;unu iti
raf etmiş, dükkana hırsızlık yapmak 
kasdile girdiğini söylemiştir. Netice
de Cevdet 7 ay 10 gtin hapse mahküm 
olmuş, ve derhal tevkif olunmuştur. 

BERLINDEKI 
Fabrikalar 
Bombalandı 

(Başı 1 incide) 
hava kuvvetlerinin, Berlin üzerinde 
yaptı'kları hava hücumlarının ıka ettik
leri hasarlar anlatılmaktadır. 

Muhabir, Alman propaganda nezare 
ti tarafından bombardıman edilmiş 
mahallerde tertip edılen bir gezintiye 
i5tirak etmiştir. Muhabirin yazdıkla
rına nazaran, Berlin'in cenubu ı:ıarki 
mıntakasında çıkan bir yancın sabah 
hilfi devam etmekte idi. "Küçiık karton 
fabrikası ve ipek mağazası., ismını 
verdiği mahaller de tahrip edilmiştir. 

Yuksek infilk kabiliyetinde bomba
lar ve yangın bombalan binlerce ca. 
mın kırılmasına ve damların ateş al
masına sebebiyet vermişlerdir. 

Şehirde zahiren ölü yoktur. Bir kaç 
yaralı vardır. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlln, 1 (A.A.) - D. N. B, : 
31 Ağustosu ı Eylüle boğlıyan ge

ce, gece yarısından dört dakika son
ra Berllnde tekrar verilen nltırm i
~arcti, biri kırk geçeye kadar sür. 
müştür Munfcrlt hareket eden düş
man tayyareleri Berllne yaklaşmış
Jarsa da, tayyare dafi bataryalarımız 
BerJin Ozerlne bomba atılmasına mrı
nı olmuştur. Yalnız bazı bombalar şe
hir civarına düşmüş ve ehemmiyetsiz 
ht.snra sebebiyet vermiştir. 

Alman Gazetelerine Göre 
Bir Senelik Alman Zayiatı 

Berlin, 1 (A.A.) - İlk harp 
senesinin bilançosunu çizen Al
man ~azetcleri, Alman zayiatı. 
nın ceman 39.000 ölü, 140.000 
yaralı ve 20.000 kayıptan ibaret 
olduğunu kaydeylcmektedirler. 

2 - 9. 940 

I Askel~_ lşl~r~ 1
1 

Şubeye Davet 

Ne 
R 

Bakırköy A•ktrlık •ubnindcn: 1 - 33 
bu dofumlularla muamt eye tlbı :rcrlı v 
tı..ncı eratın ı Eylul 940 ııünundcn nı 
son yoklamalanna baılanacak ve E) 
ııonunda nihayet verile ektir. 1et 

2 - Yoklamalar a ai!ıda ya ılı c nl eni 
aaat p dan 13 c tadar devam edccelı:tır. J 

s - AlSk:adaran nulu• cilıdanlarıt n at tır. 
ve men:ulıyeılennı tevsık ede ek muteber ,i , 
vesaik ııöıterccek ve tahsılde bulunanlar da 
okudukları mekttpten tahsıl ve ıkaları ccıı ır. 

:m reccktlr. 
Yoklam• ıı;llnleri Tırıl-! 

Pazartesi 2 EylQl 940 

Cuma 6 .. .. • Paıarıul 9 .. • 
l'crıembe 12 
Puarıeai ı6 

.. .. .. .. "' 1 
Cuma 20 .. .. 
Puartcsi 23 .. 
Cuma 27 .. .. 
Puartesi 30 .. .. 

• 
Uıküdar Aıkerlik ıubesindcn: 1 - Ok\ır 

vazarlır.ına dair dlplomaaı buıunanl:ırla lııe, 
orta ve ilk okul mezunlarından 20 ill 4 O n 
tındaki bayanlara mabsuı aakerl haatanclerde 
ikinci defa acılacak olan yardımcı ve lıaaıa 
bakıcı hcmıireler kursuna iı;tirak etmek i~tı 
ytnlerln kayıtlan yapılmak {!zere fiUbcmizıı 
htrııün ıifahen milracaat ederek kaJrıtlamu 
y~ptırmab.rı. 

2 - Bu kurşlara lı;tlralı: cdcc•lı: buaalara 
kur1 sonunda Veklletco diploma 1'Crllcccii 
cibl birçok rllchanb'et ve ımtıyaz haklan da 
kazanmı! ola.aklan ilSn olunur, 

• 
Adalar askerlik ıubesindcn: 336 ıJofwnlu· 

tarın aon yoklamaları Eyldllln lkiııcl clinll 
baıılanarak S ııünQ alı:pmına kadar dc1'am -e 
dcccfindcn rnQkcllcflcrin nilfus dlzdanluil 
birlikte ıubcyo mOracaatlan ve tecile ti'" 
mektep talebeleri do okudukları okullannd 
tahıl! veılkası alarak bırllktc cctirmc!eri nı 
olunur~ 

• 
Sarıyer askerlik 1Ubuindcn f 
ı - 336 Dol!umlu ve bu dofum1u1arlı inli" 

ameleye tlbl olanlann ıon :ırolı:laınalar iti 2 
EyJIU 040 tarihinde baılanarak ıs B:vUII 940 
tarihinde aon verilecektir. 

z - Her mUk~lldin puanlan maada clln• 
lerdo aabah aut il dan akıam 18 • kadar do-o 
fum kSfıtlari'c beraber Yenlk8ydekl aıkcrhlı: 
ıubcslne mOracaatlan llznndır. Gelmcycnlct 
hakkında kanuni muamele :yapılacaktır. 

ÖLÜM 
Cafaloclu :voku!unda ":lafak., lltoJT;ıf mıt~ 

baa aah•bi 
BAY ARAM COCIK 

,.erat ctmiıtir. 
Cenaze torcni :rıırın S EylQI 940 sair ırll·. 

na aabahlcyin ıaat 10 da FcrlklSy Ermeni 
V artananz Jciliıcılndc icra olunup ljı U kab
ristanına defnolunacaktır, 

ÖLÜM 

' 

Balıkçı rciıle~indcn >gop lnceyaa do ı 
oldufu haatalıktan kurtulamı:varak nfat ct
miıtlr. Bur;On Kumkapı dııarıaı Taş,ılaricl tJ 
Ermeni kiliıulndc ıaat Qçtc ccnaz:e mcraıl- • 
ıni yapılıp liiıU me.ıarlıfına defnedilecektir, 11 

Akraba vo dostlırının teıriflcrl rica olunıır. ti 
- Ailul cfradl 

l'EN! NEŞRİYAT: 
Hukuk Faklllteıi mecmuaar - 1 mcr endi· 

nln 1 inci u7111 zen&ln mllndcrecatla n çok 
mükemmel bir ıckilde lntlaar etmlttir. 

Trp Fakülteai mcc:muaaı - 13 :inci! aayııı 
neıredılmiıtlr. 

R ···14 .D ·y O 
BUGÜNKU PROGRAM 

7,30 Program 
7,35 MQdk (Pi.) 
l!,00 Haberler 
l!.10 Yemek listesi 
l!,20 Mlltlk (Pi.) 

ı2,30 frogum 
12.35 Şarkılar 
12,Sil llabcrler 
13,0$ Şarkılar 
ı3,20 Mllıik (Pi.) 

111.00 J!ocram 

18,0S Mlldk (Pl.) 
18,40 Orkestra 
19,10 Şarkılar 

19,45 Habcrl.-
20,0J Su 
20,30 Konuşma 
20,45 MOzllı: 
21,ıo Sololar 
21,3 o Radyo ıuctcsl 
21,45 Orkestra 
22.ao Haberler 
22,45 Dans mllzıfi 
ZJ,:ZS Kapanıı 

Tuna İşleri 
için Yeni Bir 
Konferans 

(Başı 1 inde) 
Nazır, radyoda bir nutuk s51leml5 

ve Viyana hakem kararlan karııısın
da Rumen mllletlnln duyduğu tees
&i.ıre tercüman olduktan sonra, deml~
th ki: 

"Yapılan fedakt\rlığa mukabil, Ro
ınanyanın isllklllli ve mülld tamomL 
yeti mihverin garantisi nltına alın
ını!it.ır. Eğer Romanyaya bir tecavuz 
vultubulurso, Alman ordusu müda
hale edecektir.,, 
Al~kndar makamlar, tiyatro, sine

ma ve kon~erlerden baı;ka bütün spor 
tcıahurlerini menetmiştir. Kronlstadt 
otomobil yarışı da yapılmıyncaktır. 
l\1ACARİSTANDA TERHİSLER 

Budnpaşte, 1 (A. A.} - Transilvan
yanın yeniden Macaristana dönmesi 
dolayısile Kı al Naibi Amiral Hoı ty, 
bu husustaki mesailerinden dolayı 
Başvekil ile Hariciye Nazırına teşek
kürlerini bıld rmiştir. lliğer taraftan 
Macar Genelkurmayının bir tebliğine 
göre, fevkalade talim için silah altı
na çağmlmış kıtalar, 2 eylülden iti
baren terhis edilecektir. 

Roma. ı (A. A.) - İtalya Hariciye 
Nazırı Kont Ciano, Viyana konfe
ransına istir k eden İtalyan heyeti 
ile birlikte bugün Roma)a dönmilş
tür. Almanyanın Roma buyük el~I ı 

de Romaya gelmiştir. 

DOBRUCA l\lÜZAKERELERi 
Sofya, ı (A.A.) - Bulgar murah

has heyeti reisi Pomenof, Bulgar -
Rufen müzakerelerini intaç etmek ü. 
zere bu~ün Krajova'ya gidecektir. Sof
yanın siyasi mahfellerinde öğrenildiği. 
ne gore iki taraf arasında bir itilafa 
varılması için halledilecek bir tek me
sele •ardır: O da, cenubi Dobrıca'nın 
Rulıarlar tarafından iıcali tarihinin 
tesbitinden ibarettir. 



A•ONI alDILI 
TOrklye lcnebl 

Kr. 1 .. ne 
1 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

-2800 Kr. 
1IOO • 
IOO • 
aoo • 

BUGÜ N 
arbin ikinci Yılınclct 

eler Bekleniyor 7 

TAN 

( EHIRLERIN IMARI MESELESi ] 

A 1 t d Yazan: Sevim SERTEL 
susı nşaa } a Filmi Satm Amak isteyen Baba· ~_$~==:.. 

maye Etmeıı•yız 011e~:"'~ v~':'!': mndahalesm• ~.::~~:f.~ 1 insan yarının neler geti. meydan kalmadan iki kadın bır nanın resmini c rdlllüm 

:~ evv~~!;ı!~r. ~~~';'; j=~~~~i~a ::ı;;~ ~:~1':.!8.!ı~~· ~:: ..... a~-:.-
Van Hund, denız kenanndald onlara zorla Amerikan milli mar. na getirdiji eserlerlle iftU.. 

ugünlerde yeni Erzincan '(AZAN hemen ~emen aynı olarak tespit ı-villasmda yirmi iki yaşındaki ol- şmı soyletiyorlar. ii pek ıuzel ani ıbyord .. 
fehriniJı bir plln dahilin-1 1 etmiflerdır. Ve hus~ halle m. lu Fransuva ile birlikte satranç Tabii bu ufak bir vakadır. Fa. Hakkı yok mu? Etrafma 

.,uıu-uıuu diifünulmeai ve bu. ~l.f, • .J. .. I Ce•• patını ancak bu nıqmname oynuyor, hizmetçilerin getirdlji kat Amerikalılann vaziyeti kav- çevre saran bu altı d 
eli umuınl ln§aatla batla. Allll---- - -•.. prtlanna uygun olduğu takdir- buzlu şurupları içip keyfedi. ramaja başladıklarını gostermek doğurma dokuma bh 

azan: Onıer Bıza Doğrlll , butua memlekete pmil de himaye etmek, ve inşaata pa. yordu. itibarile enteresandır. 0 'boya getlrmif. Mahlükaba 
meseleyi aktüalite haline rrl'vermek, bulmak adet olmuş. Aradan yıldırım suratile geçen -----..- (ilç yetişem insan yavrusu 

Harbin lldnd teııeainde ... danlan, park1an, çocuk bahçele. tur. üç ay bugün karşımıza Dünkerk tu için kimbllir ne zah 
le~ 0lacaiıJUl dair n.rl elere m91dan veriyor. ri, ıulan, kanaltuayonlan, en- Bu. ni~mnamelerin esasları da harbinde olen g\lrbüz oğlunun ekm• tir Gene boyle gill 

atlrilen bırkaç tahJnin var: üratle urUeşmekte olan IÜ· düatrl ve ticaret mahalleleri, hep evlenn ucuzluk,, prtla~ ha~z arkasından ağlayan bir Van G:.-'-nn• RelMll pnlerden hindi ya rulanm 
Baalann blrlnelsl~ AlmdP memleketlmtziıı harap f8)ıir. balkın oturacalı huaual mahal. olmalanna ve uzun vade ıle o- Hund çıkanyor. Şimdi kendisi V&IW .. "'=' tahktan korumak lçın blm 

tarafından kaybedilen heqfbllll ayn ayn birer imar plbı lere 1Dnsda balhdır. • denmelerine, az faizli olmalarına, İngilterededir ve ğeçenlerde ba. V . tinyağa kullanmak üftdlr. 
~re lehinde oldutucıur. ta. emektedir. Şehirlerimizin i. Şehirlerin pllnında bu umumı mühim bir müddet vergiden mu- tından §Öyle bir üdile geçmiş. tlc:acltlmllziln her hücresinde kat ansan otlu iyle mi 78 
dierenln gfln kaollftıaıı gfl.ter meselesi, bizde kalkınma yerler ve tesisat duf(lntllürken, afiyetlerine dayanır. tir Bir gün vakit geçirmek için binlerce u,,da Jenler 'ftl'cbr 'sütten kesildi yok di§l çıktı, 
111t7esinde haftalar ayla; ve ,... lelerimizle de alibdardır. btlhaua halkı unlin olmayan glrdiğı bir sinemada Fransız ve Bü~lWderini 10rarums, bir tanesi boinıaca old~ Juunuk 
..ıerden istifade etınesi oaO aplı yapılmala muh- memleket~e, mutlaka h~ p ara nereden bulunacaktır?·· Belçika ordularmın muntazam :!ru':!!~:ı:;n ~in:~d~~ t!=:o: aşlandı mek.,t;be baflaacb.mı 
1llr stln Alınan harp makin asırlarca ihmal olunmuı p- infaatını dUfWUDek mecbunye. • Ucuz topraklar uzerinde kıtalar halinde Amsterdam'da Mikroekopta bile ıöde &71rt edılemı- kan mı çıktı. Yaramaz 
felee uğratnıasma laılin v İerimizln, kasabalanmızın, ve ti vardır. ElaMD, 8ll"lllUda hiç. yeni kıymetler doğuran ve kuran yaptıkları resmigeçidi gosteren :ren. elle tatalamı7Ul 0 ldlçtlcük ıeJ'- Uaylidık mı ettı? Bütün k 
eek n böylece barP esarete ylerimiain iman nasıl olacak. bir memleket halk lnpatmı başı- bu inşaat işlerinde para meselesi bir filımle ka.rplqmıftır. Uç ay lena naul 6lcillebileceline tabii sın- rapnalan dıdlpneleri ıoa 
Mil milletlerin hürriyete b ne kadar amanda yapılabile. boş bırakamamıftır. Hiçbir mem. "ipotekle,, alikadar olarak duşu. içinde ortadan yok olan Belçika meninb. Hepsi, tüpbesıs, nazari fakat getirin. o uman anaDJD • 

_,..ıabıri"le Detlcelenecektir. ktir!... , lekette balkın eksel'J,.U, ~u a. nülen ve bu bakımdan da nispe. ordusunun bu genç ve gürbüz tatbikatı tabakbk eden bir nuar1,.. mek olduğunu anlanum. 
tere ve Amerikada hüküm s Henuz baDedllmemif büyük IU'da, bir ev sahibi olmak l~m 1i- ten kolay temin edilebilen bir askerlerini biıyük bir heyecanla Kim,..daki atomlar, f~ekl elektron. hum doktor Vab)'IDla kal'l8 
._ pttikçe kuvvetlene,n mesele onünde bulunduğu- sun olan tasarrufu az bir zaman- mesele halini almlflır. &efrederken birdenbire bunlarm ::.::ı·: tesirleri de elektr011 tün bu iizüntülerl, hatta " 
.. dar. uza fÜphe yoktur. Fakat, artık da temin etmele muvaffak ola. İpotekli obllgasyonlan kal'fllık arUında kencij oğlunu gönnilf. 

811 
Jenlerln İti hlc:renln protoplu- kuşun ~ büyük. olur,. 

Wnc:lsi: llarhla dn 1 gecikmemesinde hem iç- mamıştır. tutarak Merkez Bankasının yiız- tür. muı berine tmir ederek onan _ .. _ de düşuamemıı . 
... detlenmeaı ve lealflem ve hem de memleketin, Bütün tçümd dertlerin de de .eksen ve doksana kadar bu Van Hund'u filmin nihayetin. taaU.. her caaJı dmda cimine malin• _ çoeuta verea eıwte 
lhı tahmine sore Anaerlkaalll atta müdafaası bakımından da kaynağı olan bu '-'aile evi" ve parayı ihraç etmesi şartlan du- de orada baygın bulmuşlardır. ıeldlleri, o tekilleria ltleme tanau 01 da verir! demif, tam T8ık 
laube i tit'ak etmesi ciln m yda olan bu imar meselesini yahut "yuvasını,, temin etmek, filnülebilir. On bet. yirmi sene. Bu filmin Londra sinemalarında ..i..._ tıanımm bir lmmı demek olan. duwaa yaJutaa bir ceearetle 
leadlr. Belki Amerika ltiı ç bakımdan düf\lmnek m~uri. muhtelif rejimlerin d~yandılı bir de her sene, hatta her ay bir kıs. oynandığını müteakıp günlerde ıahana da tayin etmektir. ltma 16zle bk vazifesini yapmış. 
t• Avrupa harbine iştirak ed etindeyiz: temel hallıae plmlftır. İçtima! 11 Qdenecejl için tedavülden çıka. Van Hund daima orada hazır ricudümuziin teklini, fiai7ol0Jıainı, "Aile saileai IÖZÜDti ._ 
... .__ tar.ttan V•-L şark Umumi in-at hU8Uli f.,.•tu>t meselelerin bu "Jdlçük aile yuva- nlacak böyle bir emisyonun her bulunmuc, 0x.ıunun bu··.n•'lr bir psıkolofıaini taJ'in eden ba Jenlerdır ı fl i' " .__ bı~tlal• 
........ -a r-- ' .. ..,..... :a.ı- •- L·--· halledilmf• · lm ~ e ~....... (Jen tlbirinin mnham cin kelimesine ye ve sec: ıaaa ...... 
... .ıaatlerlni konuııak lçia e bunların muhtaç olduğu para ılle,, JUwU1U b"" ~ ..., türlü ı~ntilerle muhat 0 ası ihti amla geçişini seyretmiştir. ,Um olması, :raratmalda dotannak Aile caDe olur mu? Olsa da 

de harbe ıirmekten bqb bi üç büyük cephesi olan bu olacaktır. pek kab~dir. • Şimdi zavallı Belçikalı mllyo- arasındaki :rümhktandır. Cinlerin 78- '1U11ana nasıl oba utea pllı.11 
19 lnalamaz. Sov1et eselenin halli, birbirinden ay. Halk infaabnm hima'9 ve tef. Devletin ve belediyelerin ha- ner bir filim kumpanyasından O. rattılı farzobmmcha, Jenler clolanar- kurtulduklUJ J'OL O hahle 
harWn ıellişJeyeceiine ve yan butüıı luıımlann bir vilanı ortaya Çlbran bllyük me. mayesbıde kunılacak "ucuz ev tekine fiderek onlan filmi kendi. lar, dohrtarlar: Sadece bir etiaaoloJ pllenln bir harf dleii"ftil&ıl!I 
llbmn da harbe lheeeliae da mütaleaafle kablldir. •lemizin hal f8)dllerinl bulmak sosyetelerinin,, baştan apjı ya. sine satmalan için ilmn çallf- ,..lanbiı.) aile feklbade obnMJnı tere• 
1117ona da Amerlb mehafill için muhtelif memleketlerdeki u. pılmafa muhtaç memleketimiz. maktadır Zira aksi takdirde fi. Fakat inAftlll cfnalne .~tekil. riaı Bası adamlar da 
... bu fikir ve bnaad ka B ir f9hrin imar pllnı, yalnız aullerl f61den 199trmek faydalı- de kıaa biz: zamanda birkaç y~z llm f ngilterenin dl~er taranan. nin lçbıde, her ıllNlll bınrinden a71rt 
etmiyor. BiWds harbin i)dael umumi mahalleri ve umu. dır. Fakat, bu kua yazınında, milyonluk ınşaat yapması şehır- na gönderilecektir. Van Hund ne ettiren bir cok farklar Tardır. Ba fark-
fllla basman dolafıaile AJae tnpatı ihtiva etmez. BililU, bütün tefemıatile izaha yer bu. l•imizl. kasabalanmızı, köyleri- pahasına olursa olsun bu flhni ~~J!ı':: :=z .!:111~ 
caseteleri tarafın .. n ,.udaa bu o111uml mahaller ve inşaat o lamadığımız bu usullerin dayın,. mizi yeniden kurmaja fırsat ve. almak emelindedir. ztra orada 
adar, Amerilaun Avrupa barb tehir halkuun hizmetine ve fay- dılı fekli zikretmekle iktifa ede- recektlr. İsmi ~~nde, Cumhu. bütiın varhiile şarkı aöylqen 'ar::!~ lllAlllll ,az&ntn renıloi ta. 
d• azak kalacaimı aalatln dalalll"'llJ\a arzolnnmak için cettz: rlyet Halk Partımızin muhakkak oğlunu görmektedir. ,m lcfn bir "17& birden zi,..de J• 
birletfyor. Fakat Am plincla Yflr almıftır. Bu f8kll, devletin hlmqe ve pek yakınlarda başarmasını te- Yardır. Banlarm iti ıöze renk nrmek. 
harpten Ulak kabDası, yani as Şu halde, halkı dÜf(l!Unekslzln tepik ettlll 11acuz rr IOlyetele- menni ettiğimiz bu halk inşaatı, * * tir. Fakat aralarmdaki buaul fulaıar. 
siaderereJı: harbe tıtlrak et bir ~lr pllnının tanzim ve taL rl,, dir. Anonim ollun, koopera. her bakımdan, devletin, halkm Amerikalılar Uvanıvor du clola:rı kimiıi kara renkli ıöz, lri-
nıeal, ODUQ bütiln tuayille ve blkı JDÜ!Dkün delllcllr. Şehrin ve tif ollun "ucuz w 101Yeteleri. menfaatlerine en uygun bir kal- "'-., misi de mavi ıöz Terir. Onların ara. 
kert imaliüle t-..ıır11tere7e kulJNlnın yolları, umumi nıey. nin,, niumnımelerinl devletler kmma ve servet kaynalı olabilir. B ecinci Kolun bü-mr varlık- •ıİltld banal f~ıtdara sebep te kadın.. kaluıca apıştıklarlm çok 

--L ...... y-• ,, .... btr 'YC erkekliktir. •-ta...a...tild ..... .11.LI ll--!.. 
ID-.aereu ıösterm .. eal lan bir mikrop gibi iç.. Kara stiall bir erkek fanediniz. O- u ... er ..... ,. .-... • 
•mda değf)dır. eaüis Ame • A S K E R -1 lerınden oldürmeıe Ç•bftıiI bu mm toJnananda eocülarma kara r.k kalabalık a0eıerdeiı 7·et1t•• 
AbnanyQın matf6p olması, H 1 K y E sıralarda herkes bu gizli dupna. te 'MNcelıı ,_...llümar_ Brele ma.. ai kaydeıli,-. ~ Fnllllii• 
Atlas Okyaa--da İngiltere1 .. na kal"§l mücadele ile mefııil.. Yl ıözltl bir kız fanedlni&. Onan da en büyük marularuıdan Wd 
yerini abnaması için elinden 1 Terf·ı L·ıstes·ı dur. Son zamanlara kadar A. tobamlanmn her birinde maYI ıöaler dınlann çocuk yapmak .. , ••• 
t Jlllc..k •• bunan lfia Nasir Tosi 'nin Boynuzlan merikalılar kendilerine fazla gu. •erecü Jeal•. leriytll. B8k6met ........ 
al~ Alm8il harp .... Aakerl terfi UatesiDin Wr parçauaı venmekte, nazileriıı oraya uzana. _:.~a.~ ~·~ 1

1 
etiftlrmeled•'-"-~~!J!-.!k 

~•p etmealai koiaJ'latt( l'aaa: VLVNAY da 'lıqUD netredbonıs: mıyacağtm sanmaktaydılar. Fa. laeü eocatma t• blcreainde ber lld er ..,~ 
eaktlr. iV. BlNBASILIOA TERFi EDEN kat şu vaka on1ann da uyandı. r.1rte &k ,.pabllecek Jenler bahana- ria Yeqilerial ualttı, Bmı•lll 

Barbüa Ddncl )'llplla '-. enç l1bn katırından ln4l. ııcer-ı - Tatn•nw!a Dille nlbet blma· iV. YOZBASILARI: Sefik Kocaeli, ğına fıiphe bırakmıyor. eübr. Palrat COC1lk kara ddl dotar. ler verdi, çocuklana 
anda, lllllbddeıatı V 'Yanlaraym avlusuna 8ird1. da. Baldaıta ilim erbabının blmqe Sabri layq, Barban Dlunla, A. Rı:sa Texaa devleti, Muttehit Ame. Çtlllldl imanda uıl ola kara 16ad r. yanlunlar etti. Birçok ...,_ 
lerl ailriilen bu dlllta1'alar, JIP'!BIUlu ban upklarına teaUm eW; olundulunu lflttlın. Onun lcfn leldlm. Enen. Rahi ~ Lttfi Ar~ O Nu. rlkanın cenubu prkisindedtr !f. 91 si•. Jenia uı1 llall cleiiwmi• ol. hlplerl bUyilk btlytlk parallır 
Jd taJıakkuk edel', belki Jıiİilldlai de h~ omuauna wra• - ~ne Oınlt edl70nun? ~e=-;1~.f:~°:!::ı ~=~~. 'Ue10: te buradaki gayet ufak 2000 °nil.. mumdan ileri ıelir. Onan için kara fettller. Öyle iken ae fQ 
kok etnıez ve beklenlbaedik ıİI'- haVUzun kenarına dotru 7'lril· - Bmi himQ'e etmekl11tnl Oınlt Atlı. Cnat Kala, Dolan Tuianta,., f uslu bJr kasabada bile ıfzli gizll ıöz Jeal &tekinden lltiin ~ " ('O- olmadı. Framada her ._. 
dı.eler tarihin blltün m 1/1- Bu Qaun H.Jahatt.en eok 70l'Uldu· edl,Tordunı. l'elek17at De Uirqblım Necad Zileli, Zi,..eddin Bozok, Rqıp çahpn üç Alman ajallll bulu. : -::~:,u ~!~~~clemal~~ kdal-e- ium, ölilmiln bofluiaau ..... 
~-lll-4ı-bilir. " -· 

1~ dlnlenmeli lhtl7acı vardı. için beni., clllw lllm1ere taıut. Bura· Er .. - - . yorlar. Zabıta bunların e-..:-ı "'--- ~ ...... - ı rd B'-..1 altı e-L-L 
...,. .. unı fODek J>e7kede h871>e79 da7anarak, da kalQun. İlimle meecul olQmı. _. vuu 1H1&. fildir. Kara ıöaHl coc:uk anne veya m yo 0 ._41 .:-

Fakat bugtlnJEI \'asl7et, oturdu. katın ahıra ceten uıu. ,.. - DOn ,_. imin kitabım otu. iV. 'YUZBASU.IGA TSRJlt EI>BH tığı 8U'ada halk ta orada topla- baba olacak nta ıelince tobamlanmn yetlftirea bir ua ~ktaa hak 
ln8D7alllll biltfla şiddetiDI • .,na leldiii zaman 70ıcu: dua. NGcumun 9Qrl blllwlnde bm1 iV. OITl'BCDNLU: H. 8"at nıyor. bir la11nmda kara, bir lmmmda da tili nwlalyan söistlne 
dili halde, ın,llte.reyl - kenansara7 aahibini blru ça. teblp etrgek ..m ne bıcldlMI llak• TuJa. llaaffer Berkman, A. ~ki Do Bunlann casus oldulunu anla. 111Pi ıöa Jeai bal11Dar. mek i~a paete ile keatliae 
dıtmı •e AbnallYuuıı A tır' dedf. saclm ba ..-ı. ır-dlne ınevkl 71P- ra. 11• Cemalettin GiraJ', 11· Emin Öz- yan kasab hl t tt • lar Ba ıend sene 'kenclal sıDi iki tlrlU kati celbetmek ihdyacuada 
lntwnda bu..-. .ı•• Biraz sonra 711UD& ı.ı.n ~ mü, bun7a ıellp berltlll l6llede ::.:Z :~ Varal, bmet Gürcebe, "B zt bırak::ı d': f\l~anW-::t! b~ Jelli bahınaa bfr ıencle 4Wlenclirıım: nuyor. 
ttıa mwa.aaaıa-tleıe - Sen! zalunete IOktwn. Fakat bl. bıra1an1k mı lat:l1onuDT ıv ·-"---NL!GE --- döXıeUm. Ta ki ıç· imı- .ft.: f ODlardaa c1otaca1r oocahn dale.intn Bö ı ---•--- -'--
1.anlard._ bir dna, veJa rflll hakkında malQmat almak ~ - Delerim vane, bunu Dlçln JaP- SDM sv~ ftoMBNuR: ;.:; ut yapmanın ne dem. 15~~ =~ :::' .!:8;!.:t"::;. ıı..:; riae !.:.;;:4etU,~ 
:"~.:, y~~ ·~jL {i:i ~) t~'\.':!:in -~ ~ ne! Vanl. A. Petbf &ener, 11 Alı Olcer, nu anlasınlar." tawi mavi 1a.ıı olmaRD&ıdır. pırlantadan bir pleak 
....._ ~ - llaUı. M·---'m bocu1 l1ıal - Nallr. Dladar Gtinda>'. Hikmet Abü,,.,.k, -===-==-==-=-==-==-==-=========-===ıı:=ıı:ı-====~::!::== Metlıar bdm >'aJmallanlll ,....., -n., -- N......_\ llQnttla Oiriwea. Ha7dar G~ Xe M da l • _ .. herk• tanır. - mal GIDacaa. Sat laYllo Naib Gü. ( a m ''Dl Stae i Na 

AYnlJaaam ...... b ...... 1. - Ben bndlllnl ,ermek laterd1m. - Tavaah7mf. Jes-. !uet Onıer. Yqar Ataç, ka"er T 1 y A T R O ) takdim ed•ler. KMın fla. ya 4lawa ._, - Yaran cuma oldutu ivin CUDi19 lbni Hacib 79l'IDda blldl. ame- • • -•-- y lal ae.rler haldunda iltifat llelı:lerllll ... ahut ı _ _,;liz -lldafa-•• ,.ur. Namaz:"= ·-- ...... ,~ ..ıt.A•. rllr, muhatabına ~ dlkbtı. acar, •Hum Bora, Paat o ' Seli-
" aqgı .... - ,on. ..... --· UW&IU •-- 70dne baktıktan bettin 867lema. 1ıbami Belcuk, Huu ...,--~~-----------------...J imparatoraa ı• ıaaliae ~ı:-a ieap ...,_. ı..u- a.. Yolcu, biraz _ Tanah ilen:-: ..ın boJnm· Tance7, Retit ça&ek, Abdulbdır Dik- T H f kalır: 
11111&~ Briuafa ...... a- IMma cıktı. dbılendlkten 10D1'1, o- JarmT dedL -. labri Gtil•, llebmet Sllnaiirka7. ema şa t - Madam Dl tae 
h De Al!lerika t.esledlii ve • linden kalın ;~p-:ı-kardı, -::; Nulr, bmıbe7u bllJınlftL l'akat ..ır, Bekir Bqeç, llqim Öncü, Hubi a a Si ... ••1 
wtlendirdlit tp -- 7Utltmın altına k arak dQnnnın kendinde ilmiD .... M1lk bir Heldmoibı. o. P...t ~ Bellic - Slr! Bic çocalma yoihır. 
kolay 1'kılinı,-lı • • kı7metıı buln.:S. malik bir a- 4lllU'8t vardı: Daim, Paik ~WU. Penclan Ba7ka- ( o t o ) -Çok Juık! O halde • 
dJ7or. dam HVincı ile du. - a.,,DUlllnmı _.., ............ n. Bellbatöıı Alllo7, Cemal Atat. Zi. r a yunu 1 

Bua nıabWI AJmaa,a, U7U 71 unutm...._ Afi•"""' Bil' daha J'Udclla Da7a1. Kemalettin Allll7. Ga Gnmla eeeriaisl Wle .... 
ftl ·- ~IHe * * eef8l'Clt ,.._. .ıara. deıll .,. ki. si Kwp, BllreıD llfencli,.,., Keaa nlamıpınıs, 

-·alet---' lbnl llaeıb, camb'• 7lrm1 k&le ne tablnl almak tela e1lnl usatta. lbni Oaaıp, Htlae7ba Ertfll, Sadettin Gen. Tı••lll· 
Ue11uet .incir~~ bir UI ıelaıltU. Gene adam, halife lladb, N.._ w"1 ld'* kaptı ile. 8aldr ~ec:det J>atojbı, lld dn ince Patlb HaJbvlnlD dl. Jllkbe, pek 1aaltwnıı, vatalar 

_ .,!dn ıu- .. .. bocaauwı debdebe tanta Hm " .......... nw.,. larlattı. 8cıara Om.. Alba. Gtlna)', Babaet. blmmetDe elk1 usul bir ona- cabak ~ordu. Meseli beclestanb 
~tler ......, __ il' b8l'nt etti. ve n • ilime dlıHnlr. tin Tonlp, T..tlk Jel. 07UDU le7I'ettfk. Bu veaUe De bizdeki sm.,man evlencUll zaman. döl 
tlettn AJ11181l>'8711 ..,,. bir bqat O, Wm ....ı.nm ;:: ~ ı,ttebı mi? ..... On ,_. anek TOP. BINBASILIOA TEJtPI B- bu Ç9flt temapnm -.ki bldlm1M4al tafslllbnı dinlemek laterd1k. Sonra 

-w.a.~ tflndea ,U.e Jı. mu blwtt.~ ~bek. wrdllin ba kitap, llU7I dOltOlfl •- D&N TOP. 'YUZBAllLAJt: A. ltemal andık. ha7ırll 7'dettlk. Temqa baf· meddah, ne demek oldulunu bOenler 
W..JW de bir .... ltu nafll 1ldL tbnı S::t...ı. Mllm IUD ae lfl-1 1* w flbrdıl O.dolu. Hmr Altacl, HUanet Atet. tumda (meddah) tan aonrt. • ku• Jçhl ua hikl7elerlnhı bazfeclilmesl 
WNenlttıe Ja1IDl .,,.. rek, alır alır camiden çılda• 9:; 1f. 1f. Hm 0W-. Nari Barım, AH Uru, sunuz muvattllk olunan "orta 070• de b'11ük bir nokaandır. Btl7\lk hikl· 
dlecelEtb: bbaeceti lirada elJeıtn1 b~UI QJQQ Cll'dulU, inlarua clcıirU 1 Halıla TilkehNn, A. Mabittin Sabin- nu,, oldu. Bundakl muvaffalaTeU e- 79, en tatla ~ ~. meddab 

•'-- • .-uDlllae olduiu li9lde, bekll7m JOlc:u7u _. H dr. Pma Tor. Ballaettin Artan, th. leman1arm kuvvetine borçhQua. ufak bir flkr&7• bqlar. Bunlu 0 k•-
...._.. haYI' _......,. cta. 1r.-~_.-~ -· ikim Blldatm -clvarma ka• - -..m, Abdallab 8ninc, Vqsf E- Meddah ıee.ım de bize pek bol dar Dr1f. o .kadar ince mizalılardır 

._ ltolııtba, ha 9'lllletlerin uı1ı7u'* ..... ....._ prlp olduluDu dar ..ımı.u. Htıshwfnl. mevldlnl .._.., lacll Taıuıelll, CeW Oztop. Muh ı~iren Kadri Anlı, ~bul ı.m.u.n. ki. d1Dll7enl•, b070k b1kl7edeld 
leıılal ~landlllfOr ve htı .. _ Bir = ~ 1turtarma1t lltl7• bllife llUltuam'm lla Cuutu, Nazmi Çelik, SWeJ'lllan bu Ju:rıneW hiln.,. ldamyıtJı vlril mera~ unutuverirler. 
ndlletleı. 'bu ~ Yolcu: vu ""*' timi AlJWnl, TDrk b•bnıa. Oflrman, A. Raluni Erlin, A. Nihat olınasaydı, bu kadar 171 olmudı. Cemb'et hallDde olu tm>apla.._, 
....- .'e yaTlll nvat fe .,,.. - ilim De Ulrqen ~r HlllllJD. tanftar ~. Dine, Zeki! Silenser, H. Sabri Baray, tmıete :yetiftim. Divafl70lunda CA. m...ı&, bir orta oyununda taklidi za • 
.... ..._ beldl,_-Jar. Pek uzaktan lelb'orum. llGlta6. çadarmda INmandanlaruun lallb Abo7, Mehmet AkpoJat, Arılan rit n kıraatbaneal) namile tanınan r.l olu bir NDatkAn kuvveW bir 

S-bin UdDÔ aewlntl Hoeaıuıı 7anındaki UJ•ne: anmula ~ Bir Jawr il• ...... 'f. Kenan Brı•er, Sıtkı Atü, bO.vük bir kahvede dlnlemiftlm. Dit- kavuklu idare eder. batasuıı Orter. >'et•• lnerk~" - 8'ı 14-ıa bina verinlal -* bıkanın hl....,. bir 197 ıaaıı- A. H--f Sölmıeader, Panık SoJba, l•I kalmadılı için, bazı taldltlerlni r kat ıneddab libJ. karqk lfbl Ah· 
aetleeler .-~ dedllbıl ltiten lao aı:;a cl8dı " _..,. ... lllr adam ~ sı,. • ıbaa. A. Tana ltm. Pe'ftf A- meraklılar tenkit edl7orlardı. Ben. nqt bafh batına bir iki saat dare 

de • _ Nllkdln9" muh- ~lm de- dL Btılt6 ~ lacöa. llaunmer Abuaotla, A. Rma bu un farkına varmadılımı habrh- edecek hüner ebll, alır \ali' ınesull7et 
dL Bir _. 7Udua. ~'beni - Vtllrbl •ti ..._.11 nenıre ilik• Pe1ıan. il. Tabir Erman, Ethem BeL 7orum. ismet, bütün taklitlerde ma- lulrpunda kalır. JSunUn dola7ı t..;. 
dtlll. o -.! b1-.,. edlDla. ilde? U.... Mecati Onek. vattak olan :yqbe bir hilnerverdl. metin oilu ddden takdirde la&dır. d ~ 

- ltltap nlUQda ile IU cuDAma Kile elrafma blkta. Bu nokta bir meddah için çok mQ- J1. J1. b 
ftl'. Yarın da ıeı beni tir - ._,,tm mektup ~ birde tıll a.tande tat. omuz a.tonde bbn te;Ydlr Zira, evveli meddabm 

Yolm ~ ~ flbrlp, WtJlkelf ,er4tl, 8lfaDI tnf •tth-* iNii kalmecb. Dide kan l'mllne bo. blkl7e7i ~ttlJi tabil bir wl, ta- Batan temapl•r, UZUDC9 bir ko- A t1 
ilmi Blıclb'ba Jr61•ae ........ .... ne ,,.... ..... ........ ,...... .. edilenler m9711Unda (İb- b4 bir ecluı vardır. Sonn takUtl.-1- nuema ile bqJadı. Bu konuı- ler çok n@l'hm!lr&Pllılıı 

• .............. Mr .... tmlL 8Çanmi tnf ellllb:wl& olml'- nl Jlaelb) te lıalmaQWdu. BaHf.,fn nt 7IPbla flduıl7e0ere U7d11rmaa JL malardl. lOmmlua birook tatalllt 7UftU TUr 
......... 1ıer 1ıltlıll art .._. _. * * ---. iN malrur hoaınn•n diri olarak tu• zım S len bir çehre 07UJlUDU da Jclare nrdı. Meddahın dedesini, meaeeinl • o 
" ........... w.ııas t' .... _,.-~ H aa dllDdQICl--. .,_ 0.- 1-IMr, Mllaln l8Ç1arml tulnwuu bizzat hakan enntın1fU. etmesi lca eder Buna Qc dört tak u.mak, bu euatln plr1nhı klka' 71· tnıahbııu 

...._ _.. -·.:- ahi W : DIDdQ 1ı0tan ,_. '117'Q'W• tr.ı ... ..._ _..,. otuna İ1ılll Baclb't bo7nunda W.. ellerinde, lldln ~ ic1area1n1 Dbe ...: but 8uba7b Rumi, ve7ahut ta Sevir .b 
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Milli Piyangonun Z er keşi • • 
esının Zaferini kazanan~ J 

T A. 
60.000 LlRALfK en büyük ikramiyeyi Nll\IET ABLA'mn Uğurlu elinden aldtğı 

298454 numaralı bilete Pangaltı Bayır Sokak 52 numarada Beton Demir İş
çisi Bay Kevork'a kazandırdı. Ve paralarını derhal tamamen verdi. 

Birinci 1000 Lira Nimet Ablanın uğurlu elinden almış olduğu 243764 numaralı bilete 93 piyade alayı muhabere takıı.mı namına 
muhabere çavuşu Bay Musa Turguta 1000 lira kazandırdı. 

Znfcr pil angosunun zaferini 

kazanan uğurlu elli 

NİMET ABLA 

ikinci 1000 lira yine NİJVIET ABLANIN uğurlu elinden almış olduğu 256739 numaralı bilete Kırklareli Tırnalı caddesi 1 numarada 
Yemişçi Bay Yakuba 1000 Lira kazandırdı. Zafer Piyangosunun 60.000 lirasını kazanan 6 seneli}; 

miiştcrisi Bay Kcvork Nİl\fR'J' A BLA'nın eliııd• Her ay olduğu gibi bu ay da binlerce yurttaşını bir çok ikramiye vererek yüzlerini güldürdü. paralarını alırken le 

Sayın müşterilerim, Ik.inci keşiclenin devamlı biletleri geldi. 
gece 10 a kadar açıktır. Yeniden bilet almak isteyenlere 

İzdihama mahal '\'ermemek için gişem saat 
ikinci keşicleden devamlı bilet verivortınL 

dt 

DiKKAT: HiçDir yerde şu besi 
aill>No. 29 • 31 Tel: 

olmıyan Nimet gişesinin 
22082 NiMET GiŞESi 

adresi : lsta nbul Eminönü Tram"ay 
ABLA~ sa ibi N I MET 

caddesi 

sı 

gı 

%11 
u 
]ı; 

b 

~ s 

( Yatrh) 1 
Nişantaşında KaraJ<ol Karşısında 

ŞI LISES 1 { Yatlsız) 
ANA • iLK • 

(Eski Feyziye) 

ORTA • LiSE ( Kız • Erkek ) 
ı - Turkiyenin en eski hususi Lisesidir. T,isan tedrisatma ilk sınıflardan ba§larur ve hususi ehemmiyeı. ve

rilir. Kayıt için hergun müracaat olunabılir. Tarifname isteyiniz. 
2 - Eski talebenin 15 Eylitle kadar kayıtlarını yenilemesi lazımdır. Telefon: 80879 

...... ::mı: ...................................... llCm:z:::mı: ........ m:ııa. 

Kuleli Askeri Lisesi 

rrsm:m•=tHllltD•mm.w;ı . Md. den: 

1 Bır Tab'ı Makinesi 
Keşif :tlk Şartname l A 
bedeli Teminat bedeli 1 ranıyor 

. 24X32 cb'ada kadar çok ı;c$ittc bas-
' 26921, 06 2019, 08 1, 35 T?pkapı • Maltepe - H.a!kalı yolu esastı t~mır.atı kı işleri yapar el ve ayRkla işler, icap 

37812, 87 2835, 97 O, 95 Vılliyct hudutları dahıhndcki ıoseler uzen~~ ettiği zaman her hangi bir motöre ve. 
birinci defa olarak yapılacak katran pakla~ ışı ya cereyana bağlanabllir bir Tab'ı ma. 

·~----------------------~---- n 
Kırklareli Daimi Encümeninden: IM"._ ___ _,._,.._aa_ıra _________ _ 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı M Ü J D E ! 
Kırklareli - Babaeski yolunun 19 + 0000 - 27 + 000 inci kilometreleri 

arasında musaddak "24157., lira (28) kuruşluk keşiften müfrez (16,000) on 
~ıtı bin liralık kısmın tamiratı esasiyesi işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. a 

1 - Bu işe alt şartname ve evrak !iunlardır . 
A - Eksiltme ıartnamesi, fenni ve hususi ~rtname. 
B - Mukavele projesi, 
R - Keşif ve metraj cetvelcri proje: 
C - Bayındırlık işleri genci şartnamesi 
Isteyenlcr bu şartname ve evrakı bilabcdcl Kırklareli Nafıa Müdürlüğün • 

den alabilırlcr. 
2 - Eksiltme 10 EylQl 940 tarihine rastlayan Salı günü saat "15,, on be~ 

te Kırklareli Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat "ı200,, liradır. 
4 - lıbu teminattan maada isteklilerin eksiltme gününden sekiz etin ev. 

vel Kırklareli ViHi.yctinc müracaat ederek bu iş için alacaktan müteahhitlik 
vesikası ve 24SIO sayılı kanun mucibince verilmesi lazım gelen diicr vcwaik ' 
ibraz etmeleri. \ 

5 - Teklif mektupları yukarda ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
l'VVcline kadar Kırklareli Daimi Encümen riyasetine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların ikinci maddede yazılı saate 
kadar gclmi:ı olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıı bulun- 1 

• 
• • • 
• •• •• 

Herkesin Giydiği Yerli l\Ial 

•••••••••••• ... .., 
•• 

ORD··~ 
••• ••••• •• ••••••• 

• • • ••• 

Kışhk Lastikleri Çıkmıştır. 

Jetl 
Letn 
üdıı 
rıa 

ru 
laşt 
tas 
~en 

da 
jbal 

ç 
sın 

ca 
der 
:M 
ki 
ris ' 

KeşH ve tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı. ışlcr 1 kinesi satın alınacaktır. Daha teferrü
ayn ayrı kapalı. zarf usulile ~ksiltmey~ konulmuutı:r. M!1kavel.e, Eksııtn:ıe, atlı maddeler makinenin gorülmcsi es
Bayındırhk işlen genci, hususı ve fennı şartnamclcrı proJe keşıf hulisasıle nasında aranacaktır 

ması lazımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. "7471,, ı 

tJ.ft um 'il Tecrübeli ve çok sağlamdır. 
rne 
list. 
w 

una m~t~ferri dl~cr cv~k h;zıılarmda gosteril~ ~cdeller ilzcrin~~ Nafıa El'nde yeni veya. kullanılmış böyle 
mudurlugundcn venleccktır. İhale 17/9/940 Salı gunu saat 15 de dainu encü- makine olupta satmak isteyenler ma 

1 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya maktupları, ihale ta. kinelerini göstermek üzere tekli{lerini 

ıntihindcn sekiz gün evvel Nafıa müdurlüiune mıiracaatla alaca'kları fenni ehli- lS/Eylftl/940 tarihine kadar yazı ilr 
: et. ve 940 yılma ait ticaret odası vesikalan ve imzalı şartname vesaire ile Kuleli Askeri Lisesi MUdürlüğürtc bil. 

4SIO) numaralı kanunun tarifatı çerçevesiı_ıd~ hazırlayacakları tekl~f mek. dirmcleri rica olunur. (864) (8018) 
pwmı ihale gunu saat 14 de kadar daimi encümene vcnnelcrı lazım-

(7881) 
l, * Keşif ve 
rı Keşit Bet'!. IIIı: teminatı §artname Bcd. 

il 

29013,33 2176, 00 

109407, 00 6720,35 

1, 45 

5,47 

Abidei Hürriyet _ Kağıthane - Fi
şekhane yolu esaslı umiratı 
Halkalı • Nalbant çqme • Hadmıköy 
iltisak yolu inşaatı 

Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı inşaat ve tamirat 
• zı 2490 numaralı kanunnun 46 mcı maddesinin L fı".ırasma tevfikan ayrı 

~TJ pazarlıkla yaptırılacaktır. 
ı.n Mukavele, Eksiltme. Bcymdırlık işleri Genel, Hususi ve fennt prtna. 
ı: meleri proje keşif hülllsasile buna mütcferri d'ğer evrak yukarda hizala_ 
rrnrıda gosterilen bedeller üzerinden Nafıa Müdürlüğünden verilecektir. İha-
1 c 6/9/940 Cuma gunü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin 

ı k teminat makbuz veya mektupları Nafıa Mudurluğune müracaatla ala. 
c caklan fenni ehliyet ve 940 yılma ait Ticaret odası vcsikalarile ihale günu 

1 uayyen saatte Daimi Encümende bulunmalan (7923) 

e 

JNGI iZ KIZ MEKTE 1 
( Tam Devreli Orta Mektep ) 1 

Me'ktcp l Birinciteşrin 1940 tanninde açılacaktır. tlcmal imtihanları 
23 ve 24 EylQl'de yapılacaktır. Yeni talebe kaydı 11 Ey!Qlden itibaren 
Cumartesi ve Pazardan maada her gun ııabah saat 9 - 12 ye kadar. Da. 
ha evvel izahat almak isteyenler her Pazartesi ve Perşembe günleri sabah 

saat 9 - 12 ye kadar mektebe müracaat edebilirler. 

'Yt ......... ___ .......... ------·--' 

ı. Kadıköy Kaymakamlığı ve Belediye Şubesi 
l\Iüdürlüğünden : 

Kadıköy Otomatik Telefon Santralmm tevsii ic;in Vilayet İdare Hey'eti 
tarafından umumi menfaatler namına istimlikine karar verilip takdiri kıy. 

611-KALORİFER-~ 

Kullanılmıs veya Yeni Kalori-
fer malzemesi salın alıyorum. 

Adres: - Galata TOncl Cad. No. 

69. Telefon : 40218. -

Kulekapı .l\faliye Şubesi 
Tahsil Şefliğinden : 

Galatnda Kalafat caddesinde 46/3f 
sayılı Fabrika sahibi M. E. G. Dapey 
biraderlerinin Şubemize kazanç vergisi 
borcundan dolayı Nasyonal Mar'ka ya. 
tık Gaspavro 18 • 20 beygir kuvvetin. 
de bir adet Motörün satışı aleni mıi
zayede ile 6 Eyl\il Çarşamba günü &il

at ıo da mezlrlir mahalde yapılacak
tır. Taliplerin yukarıdaki yazılı gün ve 
saatinde hazır bulunmalan. (7988) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
l\lp.dürlüğünden : 

1940 - 1941 ders senesi talebe ka. 
yıt muamelesi Cumartesi ve Çarşam. 
balardan maada her gıin saat 10 - 12 
ve 13,30 - 15,30 arasında yapılmak 
üzere Eylulün birinden Birinciteşrinin 
beşinci gününe kadar devam edecektir. 

Tafsilat almak istiyertler mektep 
idaresine müracaat edebilirler. "7821,, 

Kulekapı Tahsil Şubesi 
Şefli~rinden : 

evlet DenizyoHarı işletme 
İdaresi İIAnları 

2 Eylfılden 9 EylUle kadar muhtelif hatlara kalkacak 
vnpurların isimleri, kalk ış gün ve saatleri 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lzmlt hattına 

Mudanya hattını 

Bandırmı hattına 

' 

Karablga hattına 

lmroz hattına 
Ayvalık hattını 

lzmlr 11Urat hattına 

lzmlr lllve poıtası 

ve knlkncnk lan i~keleler 

Sah 12 de (Aksu), Perşembe 12 de (Ege) ve 
Pazar 16 da (Ankara). Galata rıhtımından. 
Snlı 18 de (Anafarta), Cumartesi 18 de (Ülgen) . 
Sirkeci rıhtmımdan. 
(Not: (Anafarta) vapuru İneboluya kadar gide
cektir.) 
Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Ulur). Top. 
hane rıhtımından. 

Pa.cartcsi 13, Salı 9.50, Çareamba; Perşembe 

Cuma 16 da ve Pazar 8.15 de (Marakaz). Ayrıca 
Cumartesi 14 de ve Pazar 19 da (Sus). Galata 
nhtunmdan. 

Pazartesi, Salı. Çaruamba ve Cuma 8.15 de 
(Sus). Galata rıhtımından Ayrıca Çarııamba 20 , 
de ve Cumartesi 20 de (Konya). Tophane rıhtı
mından. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtı
mından. 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 
Çarşama 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de (Mer
sin). Sirkeci rıhtnnından. 
(Not: Cumartesi postası İzmire kadar gidecek
tir.) 

Salı 11 de (Kndeş) ve Pazar 11 de (İzmir). Gala. 
ta rıhtnnından. 
Perııembe 13 de (Tırhan). Galata rıhtımmdan. 

(8036) 

NOT: Vapur seferleri hakkında her tilrlil malômat aşağıda telefon 
marnlan yazılı Acentelerimizden Öğrenilebilir. 

nu-

Galata eaı Acentelf!ll G:ılata rıhtımı, Lim:ınlar Umum 

Galata Şube " 
MOdürlGğil binası altında. 

Galata rıhtımı. Mıntaka Liman 
ReisJli;l blnast altında. 

42362 

40133 

. 
1 

LORD LASTİKLERİNİ 
Iısrarla hcryerdc isteyiniz. 

Umum Satış Deposu : 

~t 
tığı 
sul 
lu 

İSTANBUL BARNATA r HAN No. 5 _, 
------~--------------------------~--------------~e 

Bilecik Vilayeti Daimi Encümeninden : be 
Vilayet nafıa işlerinde kullanılmak üzere "kısa şase Fort veya $avrÖ{;1ir 

açdt sandık pek az kullanılmış arızasız "2,. tonluk bir kamyon Gartnaıncsi (.~ 
rc&ince satın alınacaktır. • 

Muhammen bedclı azami ''2500., iki bin beıı yliz liradır. l m 
İhale 11/9/ 940 Çarııamba günu saat "15,, Vilayet huknmet lconafıri6or 

toplanma odasında Da'mi Encümence yapılacaktır. m 
İhaleyi miıteakıp teslim ve teselliım muamelesi yapılacafındaıı muvll · 

kat teminata liı::um yoktur. bir 
Taliplerin ihale gunıi olan 11/ 9/940 tarihine kadar ViliYet Daimi EnC(n 

menine müracaat etmeleri ıtan olunur. "7840., zu 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır:. 

Barsak Solucanranna 
karıı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
scbcb olacatı tehlikeler goz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstah2ar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 ~uruştur. ,,. 

nlt 

ta 
m 
etı 

e 

1 
met komisyonunca Kadıköy Osımn Ağa mahalle~i Ku~dili caddesinde eski 11~ 
mukerrer yeni 27 - 27/ 1 No. lu dukkana ı328 lıra yıne mezkur caddede eskı 
ll8 mukerrer yeni 21 No. lu dukkana da 1410 lira kıymet takdir edildiği tcb-

22740 Galatada Arapcami Ziyalı sokak 2 Sirkeci • " Sirkeci. Yolcu Salonu. 

sayılı mahalde inşaat atölyesi sahibi '-•••••••••••••••ı•••••••••••tT Ardaşm Şubemize kazanç vergisinden 1 
,--------------------------~~· LEYLİ VE NEHARi 

gat makamına kaim olmak üzere ilin olunur. (7825) olan borcundan dolayı 52 bin muhte. 
lif mozayık c;ini satışı alent müzaycd 

~..ıllll .. •11!1•••••••••••••••••••••-' ile 6 l!:ylQI 940 Cuma günü saat 11 d 

F R A N S 1 Z ·ı H T ı· L A'"' L ı· 1 ~~z~~a:~a!~ır:~~~~k!~~ti~~~pı!:= 
3 Cilt 

Yazan: Paris Üniversitesi Fransız İhtilali Profesörü 

A. l\1athieı 

Tercüme eden: ŞÜKRÜ KAYA 
Fransa tarihinde ve hatta dünya tarihinde ehemmiyetli 

bir yer tutan Fransız İhtilali her ıniinevvcrin ihmal edemi. 
yec;ği bir mevzu te kil eder. l\lathiez'in tarihi ise bu mevzu 
uzcrine yazılmış eserlerin en mükemmelidir. 

Birinci cilt: Krallığın de\ rilmesini (1787 - 1792) İkinci 
cilt: Jirond 'e l\fontnğne miicadelcsini, ü~üncii cilt ise Tereur 
devrini ihtiva eder. 

Her üç cildin fiatı 375, ciltlileri 450 kuruştur. 

KANAAT KiTABEVi 

Kocaeli P. T. T. Müdürlüğünden : 

, 
r Adapazarında yapılacak P. T. T. Rcpetıtor binası inşaatı 29/8/940 dan 

haren ıs gün m!lddcUe açı'lı: eksiltmeye konulmu3tur. 
Bu inşaatm kesi! bedeli 91Sl4 lira 41 kuruştur. 

un Eksiltme evrakı; 1 - Proje, 2 - Ölçü defteri, 3 - Keşif hulasası 4 -
ıt Iusuai ve Umumi ııartnamc, 5 - Mukavelename. 

zır bulunmaları. (7989) 

İst. Lv. Amirliğinden : 
Amirlik emrindeki askeri fırınlar. 

da çalıştırılmak (\zere gösterecekleri 
kabiliyete göre 150 lltı 200 kuru:ı 
yevmiye ile hnmurk6r, pişirici, ke
sici ve kapakçı alınacaktır. Bu ış
lcrden anlar sanatktırların aıınğıda 
yazılı ve.saikle birlikte Tophanede as
keri fırın müdürlüğüne müracaat et
meleri. İbraz cdeccklcrI vesaik: 

Niltus kllğıdı. 
Hilsnilhnl vesikası. 
Aşı şahndclJ\amesl. 
Bonservis. (312) (8007) 

~ ........... , ..... ..._ 

A 
Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua 

ve her türlü tabı, cilt 
ve klite işleri yapılır. 
TAN l\latbaası - İstan-

,rr Bu işe gırmek istiycnlcr eksiltmeye iştirak etmek üzere ihtiyat akçesi 
, .elan 68SI. Lira 58 kuruşu P. T. T. Vezneslne yatırmıı olmaları veyahut ol
e ktar Banka mektubu ibraz etmeleri, Eksiltmeden en a,ağı 8 ıtln evvel Na. 
ı ıaya müracaatla ehliyet vesikası almaları mecburidir. Eksiltme lzmitte P . 

bul. Telefon: 24310 T. Müdürlu"k binasında 12/9/940 Per§cm~e gü~ü sa~t. ıs de .~a.?ıl~~ktır: 1 
Talipler eksiltme evrakını hergun mcsaı saatı dahilınde Mudurluı:e mu- 'z 

caatla gorcbılirlcr. (7990) ~--••••••••••, j 
Harp Akademisi Komutanlığından : Salıtbt ... e Neşriyat Müdara Halll I 
H rp Akademisi Matbaasında mevcut bir tipo ve iki adet Iito makine- I..Ut.fl DÖRDÜNCO', Gazetecilik ve 

e pe lal ve Transport makineleri tamir ettirilecektir. 
Tamıratın muhammen fiyatı 220 Liradır. Taliplerin 3 EylQl 940 Sah gü. Ne~riyat T. L. Ş. • Basıldığı yer: 

saat OSI 00 da Akademi Matbaa Mudurliığüne müracaat etmeleri. "7967,. TAN MATBAASI 

O.evı~t D.emiryollarr ve Lirnanla_rı işletme · idaresi ilan lan 
SEN BENUA Fransız ERl<EK LiSESi 

İstanbul - Galata Posta Kutusu 1330 
İhzari Fransızca kurları vardır. 

Olgunluk imtihanlarına Hazırlar 
Kayıt muamelesi Pazardan maada her gün 9 dan 12 ye kadar hpı.. 

Muhammen bcdcu (1't.:~) lıra olan muhtelit eb'atta 7200 adet .ı..okomo. 
tif ve plilzometre su tesviye §işelcri lastik bağları ile 15000 adet knor vt 
vcstinghnvz fren başlıkları için Ulstlk rondela (5.9.1940) Perıembc günü sa. 
at (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tara lır. Okul 16 Ey!Ql Pazartesi günü açılacaktır. 
fından açık eksiltme usulilc satm alınacaktır, 1 

Bu işe g'rmek isteyenlerin (106) lira (80) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vcsaikle birlikte eksiltme gıinü saatine kadar komis. ,•••••••••••M••••••••••-••z ... ~· 
yona miıracaatlan lizımdır. • • • R 
Bu i!fe ait :ıartnameler komısyondan parasız olarak dafıtılmaktadır. (7525) K ı N 1 N F IY ATLA 1 

Leyli 
, Erkek YE • 

1 KOLEJ Nehari 

Kız 

İLK ORTA LİSE 
Taksimde Sıraservilerde Yeni Açlldı. 

fÜRKİYE KIZILAY CEMiYETi 
UMUMİ MERKEZiNDEN : 

Müdürü: Eski Şişli Ternkki Direktörü 1\1. Ali Haşmet Kırca Harp va7 iycti dolayısilc kinf n mnliycf rintlnnndn ha!iıl 
Hususiy~tlcrl: YABANCI DiLLER OGRETlMINE geniş m.ik. , olan değişiklikten kinin ve miistckatının 1 Eylul - 940 tari. 

yasta chcmmıyct vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil ederek talebesinin 1 
çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzıbatı ile yakından alakadar olmaktır. Mck- hinden itibaren fiatlarının nrttırılmnsı •arurcti hasıl o muş. 
tebin denize nizır Kaloriferli teneffüshane ve jimnaııtikhancsi vardır. tur. Bu hususta fazla malfımat almak isteyen nltikndarlal'ln 

Hergün saat (9 ile 18) arasmda talebe kavıt ve kıobul olunur. lstanbulda Kızılay Deposu Dircktörlüğiinc ''C An.karada tJ. 
9ı•••ı fELEFON: 41159 •••na=---••- munıi l\lerkezimize miiracantları rica olunur. 

T R i u M p 
EN SON MODEL 

JJ1azutla lJlüteharrik Tam 

Hl'-------------·-----J 
Maaı saatler! naları Ocaklar, cezvclerl 
6 AY VADE R AV VADi" 4 AY VADE 

ı 
1 

Cep - Kol ve 1 Fotogrnf maki· ı ı, .. A_E_G_V_ın_t_ll_l_t6_r_le-rl-. 

DiZEL MOTÖRLERI 
AViZELER AEG 

Kataloğ ve teklü isteyiniz. Fırınları • SUpUrgelerl 
4 • 8 Ay Vtıde 


