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Viyana konferansı Balknn mese
lesini detrJ., Tuna devleUeri arasın
daki ibtllfttı hatıı:tnıiştir. Daha or
tada Maearınrla Yugoslnvlar ara
sndaki hudut i}ıillAfı vardır. Bul
garlsta?uzı. Akdcnize çıkmak iddiası 
mevcuttur. ve bunların hepsinin 
usUlnde italyanın. g(ıya ArnavuL 
luk nanıına, ort.aYa. attığı mesele 
bulunl'llalttadır. Bu itibarla, Ro-

J ımanya iıinden Sonra Yugoslavya 
1 ve Yunanıstan ıneselelerine geçil

mesi llıtımalini gozden uzak tut
mamak llızımdlt· 

·-----------------!ti. ZekeriYa SERTEL 

V iyll?:la. konferansı, Balkan 
meselesini değil, Tuna dev

tetıeri arasındaki tneseleyi bal. 
letmiştir, Viyanada toplanacak 
ikinci konferans da, Tunadaki 
nakliyat hakkında evvelce it. V
rupa devletleri arasında karar
laş~ış olan beynelınilel esasl~n 
t:as!ıye <!decek ve Tuna işler.ille 
~eni bir istika~et verecektir. 

Fakat bu konferanstan sonra 
da Balkan meseleleri tamanıen 
ball~il~ş ol.mBYacaktır. 

Çünku Balkan devletleri ara. 
ısındaki ihtilaflı noktalar Dobru. 
ca ve TransilvanYa meselelerin
den ibaret değildir. Daha ortada 
1'.Macarlarıa Yugoslavlar arasında. 
ki hudut ibtilidı vardır. Bulga. 
ristanın Akdeniıe çıkmak jddtas:ı 
f!le':':cuttur. Ve bunların hepsinİ.Jl 
ustunde İtalyanın, glıya .Arna. 
vutluk namına, ortaya attığı ıne.. 
ıselclcr bulunmaktadır. 
_itaışa Arnavutluğa ayak bas. 

tıgı 8'Undenberi, Balkanlarda bfr 
ı;ulh unsuru değil, bir huzursı.u. 
luk amili olmuştur. • 

ıJ İtalyanın yugo.slavya aleyhlıı.. 
..tie .bazı emelleri vardır. Otcdel\.. 
herı İtalya Yugos.lavyanın p~. 

. ~açya sahillerine göz dikınışt!r. 
'(imdiye kadar bu davasını 0 11'. 

a atmadığına göre belki de bu 
trnelinlıı tahakkukunu harlbı 

Jonuna bırakmıştır. Fakat lto.. 
manya gibi her tarafından Ç~

''* 1:1zniş lıulunan YugcıSla\'.)'anın!la 
bır güıı Berlin, Viyana veya ito. 

t'rnaya llıurahhas göndermesi ü. 
...zumunıı bildiren bir davetnane 
almayacağını kimse ~ddia E!ıie-
mez. 

İ~alya Yunanistana karşı bes. 
ledı.ği fena niyeti ise izh:ırdan 
ekinnıemiştir. Daha bir iki llar. 

ta evveı Yunanistanın Çanıtık 
mıntaJtasını ı\nıavutluğa İade 
etmesi lüzumu hakkında ital~an 
matbuat ve radyolarının neşri· 
yatı henüz unutuln;amıştır. l3ir 
Yunan kruvazörünün Akdeniz. 
de batırııması üzeriden henü~ bir 
a~ ~esrnemiştir. İngiliz garatıtisi· 
ını abuı eden, fakat bitaranığı· 
nı nıUhafaza etmekte bulı.ınarı 
y~~lstanın İtalyayı rahatsız 
ıettığı.ı:ı.e ise şüphe yoktur. 

1 M ihver devletlerinin ~endi 
. davalarını hal için ta)cip 

.. ~ttiklel"i taktik .tnalüındur. Onııır 
~ıer llıeseleyi bıter birer ve sıra 

e. halletmeyi tercih ederlet ve 
~Ullt bir meseleyi hallederken 
~~elr davalarını unutmuş görü. 
ur er. RomanYanın koJJlŞ\l}arile 
lan ihtilaflarılll hallederken de, 
ujOslavya ve ~unanistallt şla
a. at eden ıneseıeıerin ihJtlal 

·ş olması, bu meseleıerin 
~~~duğuna değil, sadece tehir 
ı""lğioe delalet eder. 

~il~~Urı için Nolnanya işi baıie.. 
a y len sonra. 'Yugosla':')a ve_ 

~-1 tuıanistan .rneseleleruıe ge. 
:!':~ i~ti.Jnalbıi gözden uzak 

bu·}--nıaıt ıazını geldiğ~ ~ani 
u ~!luyoruz. 
Fil\>aki yugosıav ve ırunan 
CSeleler:inin tehir edilmelerinin 

!1 llıUhim sebebi her iki devle. 
ın de nıihver devletleri ta.rafın
.~ l>apılacalc Parçalanl'llq tekli. 
: .l'ııüdafaasıı Ve silah~ kabul 

alk
1)ecekleri endişesi o~uştur. 
'nların eıt kuvvetli devleti 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 2) 

'f eni T efrikarn 1ı 

ç ~. 1 8 Ç E 
Ar~~ırnız; .Rüveyde s~nojlu
nun tercüme ettiği bu rollıan, An
nıe '-'ivantı•nifl bütün ed.tbı kud.. 
re~ gösterdıJi en güzel eseri ol
du~ gibi ıercümesı de ec:ıebi1at 
kilt{jı>han~ml% için büyült bir ka• 
urıtt.q.. Onu okuyucularııııız c'erln 

btr alAk• ile okuyaca~rdır. 

.., arın Başhy,ruz 
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ROMANYADA 
NÜMAYiŞLER 

Tertip Ediliyor 

T ransilvanyanm Terki 

Aleyhinde Birçok 

Mitingler Yapıldı 

Bükreşte Endişe 

Macarlar T erkedilen 

Araziyi 5 Ey1Calde 

İşgale Başlayacaklar 

1 

GAZETESi 

M 1 L L i PİYANG0--1 
Milli Piyangonun Üçiincii Tertip İkinci Kcşidesine ait tam 

biletler (2) ve yarım biletler (1) Liraya &atılmaktadır. Bu Pi
yango 7 Eylilldc İzmir Enternasyonal Fuarında çekilecektir. (En 
Büyuk İkramiye olan 40.000 Lirayı belki de birinci çekilişten iti
baren takip cttifiniz biletin numarası kazanacaktır. Biletlerinizi 
.,:,,.,di~ffl delöııtirlniz.) 

Yeni Bir Layiha 

Şarap imali, Satışı 
Serbest Bırakılıyor 

Ankara, 1 (TAN Muhabirinden) - fnhi rır. tcsbit olunacak miktnrda inhisar resmi alına. 
Iar Vekaieti, İspirto ve İspirtolu İ!;kiler İnhisarı caktır. 
Kanununun bazı maddelerini değiştiren ve bazı İnhisarlar İdaresi, hu usi amillere rehber-
maddelerini kaldıran yeni bir kanun layiha!iı lik etmek üzere !iarap imaline devam edecek 'e 
hazırlamıştır. icap eden nuntakalarda nüınune şaraphaneleri 

ve bağları kuracaktır. Şarapçılığı yaymak mak. 
Layihanın e aslarına göre, şarap imali ve sadiylc kurslar ve müsabakalar açılacak, kaza. 

satışı her bakımdan serbest bırakılacaktır. Ya. nanlara mükafat \'e prim verilecektir. 200 Jitre-
bancı memleketlere ~ıkarmak üzere fabTika aça_ den fazla sirke imal etmek i tiyenler İnhisarlar 
rak ispirto ve ispirtolu ic;kiler istihsal etmek is. İdare ine haber ''ermiye mecbur olacaklardır. 
tiyenlerden açacakları fabrikanın istihsal kud- Şarap ve biradan başka i. pirto \'e ispirtolu 
retine göre bin liradan beş hin liraya kadar pa- içkileri satmak istiyenler inhisarlar İdnresin-
ra alınacak veya milli bankalardan bir teminat den ruhsat alacaklardır. Bu ruh at tezkereleri 
m«.'ktubu istenecektir. Dahilde satılmak maksa- i~in hiç bir harç ve resim nlınnu~acnkhr. 

Bükreş, 2 (A.A.) - Romanya 
ordusu, şimali Transilvanyadan 
çekilmiştir. Fakat bütün Ro
manyada gerginlik ve endişe 
hakimdir. Transilvanyanın terki 
aleyhinde nümayişler devam e. 

:Romanya Başvekili Gigurtu Ribbentrop'la bir arada diyor. Brosov'da Transilvanyalı 

diyle imal edil~cek şaraplardan beş kuruşu geç- ' Layihanın bu ay içinde Mecliste miizakcre 
mcmek üzere icra Vekilleri Heyetince tayin ve edileceği bildirilmektedir. 

\. ~~--~---------------~------------------------------ 10,000 Romanyalı umumi bir 

1 
bahçede miting yapmış ve Maca-

K •• •• s t l ristana bir karış toprak verme. om ur a lŞ arının m~k iç~n diz çökerek yemin et-
mışlerdır. 

E 'b k ~ •ı • Biraz sonra Alman iktısat he-t l an a er., nı es l yeti reisi Neubacher ile diğe_r bir 
1 I ı memur hasmane tavırlar ızhar 

eden bir halk kütlesi tarafından 

Tekil~ .t Edı.lecek ~~~0~~~:i~~~0~~~~l~~~~kı;~~ J malt haçlı flama yırtılmıştır. Bu-

l nun üzerine polis, müdahalede 
bulunarak otomobile yol açmış-

odun Fiyatları Kati Şekilde Tesbit Edildi tır. Alman turizm bürosu da hal. 
kın taarruzundan hasara uğra. 

'fiyatları Mürakabe Komisyo. 
nu, dün Vali Muavini Ahmedin 
rjyasetinde toplanarak, odun me_ 
selesini tekrar tetkik etmiştir . 
:Belediye İktısat Müdürlüğü, kö. 
znÜr hakkındaki tetkiklerini, ko
znİSYona henüz bildirmediği için, 
)comisyon bu mevzuua temas et
zııiye imkan bulamamıştır. 

<le 380 kuruş fiyat tesbit edilmiş_ 
tir . 

KÖMÜR İÇİN TETKİKLER 
Belediye İktısat Müdürlüğü kö_ 

mür hakkındaki tetkiklerini önü_ 
müzdeki Perşembe günü Ticaret 
Müdürlüğüne tevdi edecektir. İk 
t~sat Müdürlüğü, kömürün geçen 
seneye nisbetle pahalı old ığu ne_ 
tic.esine varmış ve kömür işinin 

mıştır. Halk, Alman konsolosha. 
nesi binasına da girmiştir. 

Bu nümayişler, Bükreş'ln siya
si mehafilinde büyük bir endişe 
uyandırmaktadır. Bu, mch'.'lfilde 
Almanyanın bu hadiselerden is
tifade ederek Transilvanyayı ve 
hatta Romanyayı iş~ale kıyam 
etmesinden korkulmaktadır. 
FEVKAI~ADF. TEODIRI.ER 

esaslı surette halledilm-:si için, Bükrcş, 2 (A. A.) - Bükreş'e ge
gazctemlzin ortaya attığı fikri len trenler, buraya, daha bir kaç gün 

MiLLi ŞEFiN 
GI. Taner'e 
CEVAPLARI 

"Gençlerimizin Azim 
Ve imanlarını Türk 
istikbalinin Kıymetli 
Müjdesi Sayıyorum,, 

Ankara, 2 (A.A.) - Gençlik 
grup ve kulüplerinin 30 Ağustos 
Zafer bayramı günü yapılan açı. 
lış törenleri münasebetile, Beden 
Terb y:si Genel Direktörü Gene. 
ral Cemil Taner tarafından Re. 
isicümhur İsmet İnönüne çekilen 
telgrafa Milli Şefimiz şu ecvabı 
vermişlerdir: 

Odun hakkmda v.eri1cn son ka
rara göre, kuru Rumeli meşesi 
kayıkta 330 kuruşa, eve teslim 
"istif ş3rtiyle,, 430 kuruşa, yaş kahul etmiştir. evYel Macnrlara karşı 61ilme kadar General Cemli Taner 

Biz, kömür Jstlhsa. ·den !aklr köy_ müdafaa edeceklerine yemin cttikle. Beden terbiyesi genel dfre1<torü 
Rumeli meşesi ile Anadolu kuru 
meşesi yine kayıkta 300 kuruşa. 
eve teslim edildiği takdirde 400 
kuruşa satılacaktır, Anadolu yaş 
meşesi ile gürgene kayıkta 275 
kuruş, eve teslim edilmek şartile 

lülere avans tevzi eden, sonra bu köy-1 ri ocaklarından kovulmuş, ncın::ıcak Ankara 
lüdcn kilo hesabına ucuz kömür alan halde bı.tluıuın muhnclr kafileleri ge.. Beden terbiyesi mükellefiyetinin 
bir iki mutavassıtın ortadan knldırıl- ı' tlrmektedlr. 1 muvaf!akıyetle tatbike başlandığını 
ımı.sını, ve mahrukat politikası, Eti- ~faca.ristan, Almanya ve İtalya el- bılrliren telgrafınızı memnun olarak 
b<.nk'ın başardığı bir mevzu olduğu çilıklen blnalnrı, bir hücu~?. karşı aldım. Gençlik te~kilatının çalışması-

(Sonu. Sa; 2 Sii: 5 ) 1 (Sonu, Sa: 2, Su: l> ııı dikkatle takip edıyorum. Gençle-
-------------------------------- rlmizin azim ve imanlarını Türk is

Britanya sahillerinde müdafaa 

INGİL TEREYE 
Dünkü Hava 
AKINLARI 

' • 
tertibatl: Hava dafü toplarda memil tayini için kullanılan teles-

koplu cihazlardan biri_ 

r 
Askeri Vaziyet 

ingiliz Hava 
Kuvvetlerinin 
FAALiYETi 

tik'ıal:nin en kıymetli miıjdcsı sayı. 
ycır!lm. 

Beden terblysclnin değerlı çalışma
sı için size çok teşekkür ederim. 

ismet lnönU 

* GENERALİN' TELGRAFI 
General Cemil Tancrın telırah şu 

dur: 
ismet lnönü, Cumhurrelıf 

Milli Şefinin etrafında yıkılmaz bir 
kale gibi, gozleri istikbale müteveccih 
olarak toplanan Tilrk genı;Jifi bugün 
beden terbiyesi mükellefiyetinin tatbi. 
ki yolunda ve reş'e ic;inde ilk adımını 
atmıştır. Vilayet, kaza, nahiye ve hat. 
ti bir çok köylerden genc;l k klup ve 
grupları açılma töreni vesilesile topla
nan c;ocu'klıınnız zaferinizin yıldönü 
münii kutlarken Mılli Şeflerine sonsuz 
bağlılıklarını ve içten gelen bir duygu 
ve saygı ile ellerinizden öptüklerini 
arz ve vasıta olmakla bahtiyarım aziz 
Şefim. 

Beden Terblyeıi Gener DlrektlSrU 
Cemil TANER 

* Aynca ı>a;ıvekile ve Parti Genci 
Sekreterine de telgraflar çekilm"ştir. 

Maarfi Vekili Dün Ak~arn 
İzmirden Şehrimize Geldi 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, dün 

akııam ıaat 11 de Bandırma yoluyla 
1zmirden şehrimize celmiş, Parkotele 

Dünkü Yağmur Ve 
Fırtına Şehrimizde 
De Tahribat Yaptı 
Uğur Vapuru Fırtınadan Büyük Tehlike 

Geçirdi, lzmir Bağlarında da Zarar Var 

Diiukü yn~mmları.!nn sonra \ksnray mc~ danının halt 

Diln sabah ş hrimlzdc hava birden- su birikintileri hasıl olmuı. fıık t 
bire soğumuş ve ynğmurlar bıışlıı- derhal temlzlenmı~tır. 
mıştır. Akş"m üzerine doğru çok Çcmberlllıışta buyük bir ağaç :fırtı_ 
şidı:!cUl bir fırtına kendini hissettir_ nanın tesırile devrılerek yolu ka -
mış ve s&ğanak halini alan yağmur, mı><tır. 
şE':t.rdc bazı zararlara sebap olmuş ur., DENİZI~ERDEKİ FIRTIN ı\ 
Ak art.y, Kasımpaşa, Koyiçl gibi .l.'~ırtınıı, limnnda d:ı h yll zarara 
çu!tur yerleri sular basmış ve bir çok oq, olmurtur. • Vapurlar ferle 
bin !arın içine su dolmuştur. Aksa- gfıçlGkle ve teehhürle yapabllm;şl 
raydı? seller yolu kapladığı için bir dlr. Şiddetli d:ılgalar rıhtımın muh 
müddet tramvaylar işleyememiş ve telıf yerlerini tahrip ederek bir c 
seyı·ü sefer durmuştur. Alilkalı dai- çöküntGler husule getirmiştir. K 
reler derhal faaliyete geçerek yolu demze çıkmaya hazırlanmış olan b 
lc..'Tllzletmlşler, nakliyat tekrar başla- zı küçük gemiler Buyükderede k 
mıştı-. Bundan başka, Dolmabahçe- maya mecb·Jr olmuşlardır. 
deaci mccralann tıkanması yüzünden (Sonu, Sa: 2, Sii: 3) 

İkiısGt 

NC1zırı Bir 
Nutuk Söylec':i 

AF 
Hava Harekatı 
Şi detleniyor 

Times Üzerinde " Bir 

Hava Harbi Oldu, 25 

Tayyare Düşürüldü 

Şimdiye Kadar 
Ne Netice 

Elde Edildi? 
Almanya, yirmi beş günden 

beri İnyiltereye yaptığı hava hil.. 
cumlarından ne netice elde etil? 
Mihver gazeteleri bu suale ~ 
cevabı veriyorlar: 

Almanya, ltalya ve 

Fransada Birc;ok Yeni 

Hedefler Bombalandı 

&itmiştir. • 

ztRAAT VEKILi YOZGATTA Avrupa işlerini Duçe İngilizler Tobruk'u 
Bombaladı, 1 lngiliı 

f ayyaresi Düşürüldı. 
Londra, 2 (A.A.) - Düşman 

tayyareleri, bu sabah Times mü
dafaa hattını yarmaya beyhude 
Ye_~e uğraşmışlar, fakat :jiddetle 
mudafaa karşısında İngiliz tay_ 
yarelerile harbi kabule mecbur 
kalarak geri dönmüşlerdir. 

Alman tayyareleri Kent Dü
kalığına yangın bombaları atmıŞ
lar, bir şehirde bazı hasarata se
bebiyet vermişlerdir. Birkaç ölü 
ve yaralı vardır. 

Son raporlara göre, bugün düş.. 
~anın 25 tayyaresi düşürülmüş. 
tur. Buna mukabil yedi İngıliz 
tayyaresi gaiptir. 

İ"N'GİLİZLERİN AKINI 
Londra, 2 (A.A.) - EvveJki 

gece düşmanın havadan taarruz
(Sonu, Sa; 2 Sü; 3) 

Şlmdlye kadarki hücumlar, 
kat'i taarruzdan evvel yapılma
sı lazım gelen ve düşmanın ne
relerde kuvvetli, nerelerde zayıf 
olduğunu anlamak gayesini gü
den istlkşafierden ibarettir. Bu 
istikşa!lar İnyilterenin istilA e.. 
dileblle<:eğinl göstermiştir. Bu
g\ın devam etmekte olan hava 
hücumlarının ve bombardıman
ların gayeleri de şunlardır: 

l - Dilşmanın bazı mıntaka
larda, bilhassa Kent, Hıımı;ir, 
Susseks bölgelerinde müda!aa 
tertibatını imha etmek; 

2 - İngilizlerin tayyare Usle
Tinl, petrol depolarını. tamir a
tölyelarinl ve montaj atölyele
rini tahrip etmek; 

\.._ 

3 - SilAh fabrikalarını yak.. 
mak; 

(Sonu. Sa: 2, Sü: 7) 
J 

Mucur, 2 (TAN) - Dün Mucur ka. ve Fu."hrer Yeni Nizam 
zasmda tetkllder yapmış olan Ziraat 
Vekili Boztepe köyüne de uirıyarak dairesinde halledecek 
burada çalrımakta olan harman maki
nelerini cözdcn gcc;inni$tİr. Vekil bu 
&abah Yor:gada &itmek üzere Kırşehir
den ayrılmıttır. 

Londra, (A.A.) - Hava Neza. 
reti tebliği: Hava bombardıman 
kuvvetlerimiz dün, düşmanın 

İsenburg ve Schipol tayyare mey 
danlarına taarruz etmiştir. Bü. 

• tün gece bombardıman tayyare
lerimiz Almanya, İtnlya, Holan-

Alman - S. Rusya Arasında 
Yeni Bir Anlaşma 

da ve Fransa üzerinde geniş ha- Berlln, 2 CA. A.) - "D. N. B." 28 
k • b l ı d Al Ağustos 1939 da akdedilen dosUuk ve 

re ·atta u unmuş ar 1.r. man- hudut muahcdesile tayin edilen ve 
yada bombardım3:!1 ~ılen hedef. hudutta hukuki vaz.iyeUerln halline 
ler arasında Munıh, Stutgard it Alm u 1 31 
tayyare abrur. arı, anov, u - Ağustosta imza edilmiştir. Dostane f a.aı H L d 

1 
a an - sovye er an aşması 

vig, Hafen ve Nordenhan petrol bir hava içinde cereyan eden milza
tesisatı, Laipzig ve Bitterfemd kereler bir ayda bitirilmiştir. 
mühimmat fabrikaları, Emjen'de BİTLER BERLİNDE 
seyrisefain, Cassel elektrik fabri
kası, Söst ve Manheim eşya ista~ 
yonlan ve diğer birçok tayyare 
istasyonları vardır. 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 6) 

Berlin, 2 (A.A.) - Stdanl ajansın
dan: Führer, bugün Ba5vektılet da
iresinde İspanya, İran ve Portekiz se.. 
firlı!rlnl kabul etmiştir. Se!lrler, iU
matnamclcrlni takdim eylemlşllr. 

Viyana, 2 (A.A.) - Viyana fu. İtalyada bir mahal, 2 (A.A.J 
arının açılması münasebeti.le nu. İtalyan resmi tebliğine gore, İn 
tuk söyleyen Almanya Iktısat gilizlerin Libyadakı Tobruk lı 
Nazın Funk İngilizlerin bu sefer manını bombardımanları sırasın
tam&mile yanlış bir hesap yap. da bir sahra hastanesine bomba. 
tıklannı anlattıktan sonra bil Iar isabet etmış ve bir kışi ağı 
hassa şu noktaları tebarüz ettir- surette yaralanmıştır. İtalyaı 
mişir: donanmasının tayyare dafı top 

"İngiltere tarafından tatbik olunan ları bir İngiliz tayyaresini duşur 
iktısadi ablokanın, ııimdlden tesiri müştür. 
kP.lmamıştır. Almanyayı şimal, cenup ı İngiliz tayyareleri Musa\ v 
Vf' şarl: hudullarından eskisinden dan seksen mil mesafedeki Har. 
f.a7.la mal gelmekte ve deniz asın mil adasına hücum etmişler, bır 
memleketlerden ithal olunan malların ta 1 d ·· · - rette 
büyük bir kısmının yerini tutmak- yyare er.~ .. uşrr_ıuş ve mu • 
t d İ Uda1 dd f ki b 1 batından uçu esır alınmıstır. Dı a ır. p ma ece a r u unan ,., b" 1 .1. t · hafi! 
Almanya, malzemesinin neticeye va- 6er ır ngı ız . ayyaresı . . 
ı·ıncaya kadar sarfcdilmcsinl düşiln- hasarlara ve yerlılerden ı:ekız kı
meden motörlze harbini ileri götO_ şinin yaralanmasına sebep olmu 
rei:ıilir. Çünkil Almanyada askerl se- ve düşürülmüştür. İtalyan tny. 

(Sonu\ Sa: ı, SU: 5) (Sonu. Sa: !. C:::ii: 6) 
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Sorma... Dedi, ııeler oıaugunu 

hayret eder ın! Maamnf.ih, 
eyd ev\ l'l mujdeliycyim ki, 

yet aydın! ııdı. Ve siz, pek az 
eı be • bu kı lncak ıııız ... 1" kat 

hepıııız oz kalsın 

dum: 
K ınıyd k?,. 

sui kasti tam zamanında ~zdik, hep
~ını de, müstahr k oldukları şekilde 

cezalandırdık!., Diyeceklerdi. Ve mil
let te, bızlcri böyle tanıyarak, tel'in 
edecelcti. 

Dızı, bu kadar haksız ôkıbPtlere 
uğramaktan kurtıının tesadüfe, cimru
mi.ız olduken minnett, rız. 

G ökbayrak, Hacim Muhittin 
oeyden sıkı bir zılgıt yeınış o. e z 'lllcttın y ? Siz, bur ya 

z Go bayr c Cemal Bey, lauktı ki, bizim şıkayet etmememiz. 
Beye telefon etm \ e· 'c tatmin olunmamız. için, adeta yır-

yiı, _ Beyefendi, demiş, Karamursele tırıyordu. Bizim hepimize birer hay-
uvvayı inzıbatıyeye men~up 38 kişi- v n vermek istedılcr. Fakat bız, fe\ -
bır kaııle geldi: Hepsim tevkıf .:t- ırnladc yorgun olrluguınuz halde, veı·
m, sıl .. hlarmı aldırttnn. Ba-l~rın- meı:t i. terlikleri hayvanları k;,bul et 

, t mail Hakkı adınd:ı bir adam da medık. Çunku onlar bıze. keneli hay. 
. ş:mdi em rlerınizı beklıyorum: \ • ılarını 'eı·ecek degillerdı. Bız. tek
yapal=?.. Iiflerıni kabul et "'ydık, topuz yine o 

Meğer, bu sozleri dinliyen Hacim hiçare halkın başına patlayacaktı: 
u ey, seni Adapazarında asılmış bili- Cunkü verecekleri atları, halktan top_ 

ormuş. Bu ıtibarla, Gökbayrağın lay<ıeaklardı. Bu ilibnrla, ben· 
hsettigi tsmaıl Hakkı., nm sen ola- "- Kal'1yyen, dedim, bize haynın 
cegıne 1htimal bile veı memış. Ve ar;ıımıyın: Biz yürümeye alışkınız. 

rhal em r vermiş'. Burada, çok şukı'ıt· kafi derecede din-
ıl - Asın kerataları ı.. lendık te ... Bu itibarla, sizden istedi-
te: Sen hapishaneye sokuldgun :zaman, ğ ıriz yegane llıtuf, buradan biran ev

emri almış bulunan Gokbayral?, si- vel uzaklaştırılmamızdır!,, 
n nerede, nasıl oldureceğini düşün- Ben, bu derece kat'iyetle konuşun

kteymiş. Şimdi kendisinin de gıile- ı C'l, Gcikb;ıyrak daha fo zla ısrar ede· 
k soylcdıgin~ göre hepinize birer ınedi. Ve bizi u~urladı .. Yola ~lk~gı,-
agacı kurdurmayı bile büyük bir mız zarnan, '.akıt haylı gecıkmı tı. 

1 et saymış. Hepinizi, çınar ağaçla· Gıdeceı::iıniz 17.nıl< knsabası ise, hay. 
a asacakmış. Fakat bere"k:et ki, va lı uzakh 
et benım kulağıma geldi. Senin tel- Fakat buna rağıııen. silahlarına, 
mı çektirdım. Hacım Bey beni hıiı riyete ve selamete ka\'uşan arka· 
onla aradı. ve hayretle sordu: daşlar, birer çocuk kadar neşeli idi

Allah aşkına doğru söyle: Ora. !er. Hatta yolda tutulduğumuz ber
gelen adamın Dariıleytamcr 1sma- bat für yağmur bıle, neşemizi kıra· 
iakkı oldugundan emin misin? Göz. mndı. İznik kasabasına ancak vat.~ı 

el ınle gordrin mu? Bi1· dalavere ol- ezanı okunurken varabildik. Fakat 
~ m? · kale kapısındaki nöbetçıler, içeriden 

Ben laznn gelen teminatı verince, somwdıın, bizi bırakamayacaklarını 
O\ are Hacım Beyın ne hale girdiğini ~öylemezler mi? O zııman kendi ken
ın avvur edemezsin. Derhal Gökba;r. dlme: 
ra k Ccmalı telefon başına çağırttı. 
~) dısınden dinlediğime göre: 
ın '- Aman, dem;ş, az kalsın, tamiri 

1~k n ız bir hata ışliyecek.mhıiz. Me
icl benim sana asmanı söylediğimi a. 
. J m bızim Daı·ukytamcı İsmail Hak
.,. m.ş. Şımdi onları derhal serbest 

k. Silahlarını iade et. Kend'l erın-
n benim nam ıma af iste. İstedikleri 
r eyi ver. Ve nereye isterlerse 

der Hulasa, bır dedıkleriın i"{1 et-. 
Ben, Bekir Beyin anlattıklarını bii
k bir hay.retle dinliyordum. Demek, 

düfen, tanmmasaydık, telgrafımız 
manmda yetışmese, ve biraz daha 
ıkseydi, hepım.ız, çmar agaçlarına 
acaktık ha? 

u hayatın ne garip cilveleri var 
:ôs • abbım? Bizim, Bekır Beyi.: bunla
lec konucmamızdan pek az sonıa, Gök
',, r k, bızzat hapishaneye geldı. 

o b yr gın hepinuze karşı mu:ı
, bittabi busbütün değışmiştl. 

t ma le e!, onun, butün o acı 
elelerden sonra gö terdiği sah

.rmet, kalplerımızın kırgınlıgını 
li kt< cm dı. 

"- Acaba, dedim. ikinci bir Gök· 
bayrak ta, burada mı var?,, 

Fakat çok şiikür, bu sefer korktuM 
ğurna uğramadım. Nöbetçilerden bi· 
rı ~i ıı in içeriye haber götürmesinden 
pek az sonra1 kale kapısı önüne -şim 
di Bozöyük belediye ve Halk partisi 
reisi olan- Bozöyliklu N::ıfiz bey gö
ründii. Haberi ıılır almaz koş,ı koşa 
:.·anımıza geldiih solumasından anla-
ılan bu kıymetli arkadaş: 
''- Cocuklar... Diyordu. İsmail 

H>ıkk.ı Bey nerede? Çabuk sôyleseni. 
ze::,, 

(DEVAM! VAR) 

GÜNLÜK BORSA 
2 EYLÜL 940 

Turk altını 20,IS Sterim 
Kulcc altın 2.46 Dolar 
O s. Banknotu 215 lsvıçrc 
K. Fonsiye 903 89 A tin& 

91 ı U Sotya 
Amorti 50 Mıdrıt 

Kupon 1,25 P•ıte 
Sıvas·Erzurum ı~.S7 BOkrcv 

135 
29,60,50 

0,99,15 

l,52,25 
ı 3,90,00 

26,S3,25 
J,62,50 

Yaza11: N aci Sadul.lalı 

A rtık dideler ruşen: "İstan. 
bul yapı ve yapı m ab.e. 

mcs i bü~·iik kredi k o operati fi " de 
kurulmu'.i. Bu s a yed e h e pimiz, 

TAN 

5333 Hemşire 
Ye iştirileeek 

Bu Hemşireler Pasif 

Korunmada Çalaşacak 
hirer e v sahihi olacakmışız. Bu Seferberlik ınudürlügıı yalnız pasif 
hüJyanın t a h a kkuk e d e bilm es i L korunma işlerınde iı;tıhdam edilmek 
çin, yirmişer. o t uzar sen e hekle . uzere şehrin muhtelıf semtlerinde 
meıniz, v e k ooper atife ayda altı. hasta b;ıkıcılık kursları ıı~·maya karar 
~ar lira v e rme m iz k afi imiş. vermiş ve hazıı·lıklara bnşlaınıştır. 

Ceplerinde n altın tasan v a tan- Kırk yaşındnn yukarı olınıyrın ka-
dınların de\ ıım edeceğı bu kurs), rı 

di\s lar, malzeme buhranı y ü ziin- mm·affakıyetle bitirenlere otuzar ev 
den , ba~lamı'.? yapılarını yarıda \'cya sekizer katlı bir .,partıman ye
bırakınıızlarkeu , a y rla altı lir a) a rilccek ve burada oturan cüfu:<un ılk 
kryan fıkaralar ev bark sahihi ı sıhhi yıırdırnı bu kadınlar tarnfınd.ın 
olacaklar. deruhte olunacaktır. Halen İstanbulda 

]{ 1. t b l B l d' . 160 bin aıle bulunduğuna ve otuz ai -
o r a s a n u C e ıyesı , ay. leye bir hasta bakıcı verildigine göre 

nı buhra n kar5ısında daralıp in . yetiştirılmesi llız1ın gelen hcm~ire a
.şaata pay~:>s b o rusu çalnus~cn, derli 5333 e balig olmaktndır. Kurs
ev kirası ö dcyemiyen , ·atandas. !arda sıhhat müdilrliiğunün tatbik et
la ra. dörder , beser bin liralık tiği sıhhi kurs 1'-limatnaınesi ayenen 
\'illala r yapılacak. tatbik edilecektir. Bu suretle buralar_ 

A y d a 30 lirayı gözden çıkar
m a d a n , i zbe b ir panSİ;\'On odasına 
sı~amazı.mız. Ayaspaşada apartı. 
m a n kiralan , 200 liraya fırladı . 
F.dirnekap ıda bile, aylığı o n be~ 
li radan eksiğine bir ev h a r abesi 
bulamazsınız. Fak at a y d a al tı JL 
r a ödeyebilirseniz. b i r g ün e lini. 
ze k o <·a b i r e \·in tapu sen edi ve
r ilecek. Yirmi otuz sen e siire. 
cek tatlı bir hulyayı satm a lmak 
için, ayda altı lir a vermeye değ. 

'? mez mı. 

Dünl<ü Fırtına 
(Başı 1 in cid e) 

Aiakaiı makamlara gelen malümata 
göre, Şile açıklannda bir motör, sahiL 
den ımdat istemiştir. Mazotla müte
harri'k olan bu teknenin mai mııhruku 
bittiği için Alemdar tahlisiye gemisi 
motöru kurtarmıya gönderilmiştir . 

Karapmardan gelmekte olan Uğur 

vapuru da yolda fırtınaya tutulmuş. 

kendini güçlükle Büyükadaya atabil
miş, orada 4,5 saat bekledikten sonra 
limana girmiştir. 

RASAT HANE MODÜR(NE 
GÖRE 

Rasathane Mridıirü Profesör Fatin, 
bir muharririmize şunları söylemiş
ti r : 

''- Fırtına ve yağmur, mev$im iti
bariyle beklenmiyen bir hadised;r, Bôy 
le fırtınaların Sonbahar sonlarında 
vukua gelmesi tabii olabilirdi. Bu fır
tınaya sebep, on beş gündenberi Bal
kanfarda şiddetli bir Sima! nizgarı es
mesi ve havalann soğuk gitmesidir. 
Bu soğuk rüzgar, bir iki gün evvel lo
dosa çevirdi, şimdi de lodosla poy
raz arası bir fırtına hnlini aldı. Maa
mafih bir iki gün içinde havanın aç
~a.s~ı ve çok güzelleşmesini bekliye. 
bıl ırız .. , 

da yetişen kndınlar harp sonunda 
hastahanelerde de vazife alabilecek
lerdir. 

Belediyede : 

Ekmek. İşi İçin 

Rapor Verilmemiş 
Dün bir sabah gazetesi bir memu

run Belediyeye İstanbulun ekmek 
derdi etrafında bir rapor verdiğini 

yazmııı ve bu rapora göre, ekmekle. 
rin yiızde altmışmın noksan vezinli, 
bozıık çeşnili, hamur yoğurmıı maki
ııtlerinin pis, pasa bezlerinin mülev
ves, banyo yerlerinin çöplük, işçilerin 
hilli, :Cırmcılar_ şirketinin de tröste 
doğru giden bir teşekkül olduğu, a
melelerin günde 25 kuruştan 24 saat 
r:ılıştıklnrı an !aşılmaktadır. • 

Dün akşnm geç vakte kadar bele
diyeye b(\yle bir rapor verllmemlstir. 
Anlaşılıyor ki rapor belediyeden ev. 
vı•I, bu raporun muhtevnsını yazan 
g:.ı;ı:eteye verilıniştir. Bugün rapor 
belediyeye verilmediğı takdirde rapa. 
ru hazırlayan memur belediyeye da
vet edilecektir. 

Diğer taratan belediye bu r.ıe~ele 

ilE' dogrudan doğruya meşgul olmnk
tadır. En son yapılan teftiş ve tahlil
lerde 115 ekmekten 14 tanesinin bo
zu!< oldugu anlaşıln11ı;tır. Amelelerin 
ücretine ve çalı~ma mUddetine gelin
ce bu da iş kanunu ile amele - patron 
müna~ebalını alfıkadar etmektedir. 
Maamafih sıhhat müdi.ırü Osman Sait 
ıhın şehrın muhtelif semtlerindeki fı. 

rınları teft1~ etmiş ve rapor tanzim 
etııuştir. 

tll J er, bır ynnlı~lıga kurban giderek 
i o mız Knramürsclde sıl.saydık, bı~ 
ğ as nl rııı gunun blr!nde, haksız 

ndıkl rını ıtırnf etmeyecekleri 
ktı. Hatta bılakıs, kendılerı

lı, 'e bizı uçlu gö termek ıçln, 

-~ 1 Y A(D'IURLAR İZMİRDE ÇOK 
:ıı.oo 5 

1 
TAHRİBAT YAP T I 

•·-------------- 1 İzmir, 2 (TAN) - Havalar birden-

Hazine bonosu 56,50 Belıırat 
Mer. Bank .. ı ıo2,oo Sıo~holm 

Söylendiğine göre iş kanununun 
tatbik şekli ile meşgul olan mıntnka 
iktısat müdurlUğti rı..: iş bürosu ame
lelerin mesai müddeti ve yaşama .şart
laılle me gul olacaktır. Belediye, böy
le bir raporu alınca derhal mevzuu 
bahis maddeler üzerinde meşgul o
lac;ıktır. 

" 

ı ize k m b l.r ne n ır iftiralar 
ur cakl rdı? 

'htm 1i du ündi.ıkçe, bugun bilr 
tı duyuyo um· Ben.im peşimde, 

y nın ç.lc ıne katlanan o temiz, 
fedak.ır, ve reragntkar vatan 

1 ını duşunun· Onlar içııı, hem 
l dc> :ı ılm k, hem de geride ka. 

k y kınlarına, ~ere!.slz bir isım 
, ne knd r acı olacaktı? 

Romanyada 
··mayiŞler 

R ... A D .y O 
BUGÜNKU PROGKAl\l 

7,30 Proııram 
1,35 Mllzık {Pi.) 
8,00 Haberler 
a.ıo Yemtk liıtt1i 

8.~o Muz11c 

12,:lC 'roıı:rım 
12,35 Mtıziiii (Pi ) 
12,50 Hıbtrltr 
13,0~ Miluk (Pi.) 
13,20 Müzik (Pi.) 

• 18.00 Proıınm 
18,0S Muzik (Pi.) 

18,SO Konuıma 

19,00 Müzik 
ı 9. ı S Su heyeti 

19,45 !! abtrltr 
20,00 Milıik 

20,15 Konu1ma 

2 O, 30 Şarkrlor 
21,30 Radyo e;aıetni 

21,H Orlctstr• 

22 30 H:ıberltr 
22,45 Orkcıtr;ı 

23,00 Caıbınd 

ZJ,25 Kaı>anı, 

Ş i M D i 
iTALYAYA 
DiKKAT! 

(Başı 1 incide) 

( lla ~ı 1 incide) 
faza altındadır. Km·

la , nız mı temin etmek u· ı 
kl rda deı;nye gezmekte ! o la n Yugoslavya yumruk tehdi. 

~ J ve Mu oliniye şiddetıı birer di karş ısında boyun eğerek B er. 
l tl.: to ondn.n ol n koylu parti- lin ve Romanın emirlerin i kahul 

d rı do tor Man ıı dun, Trıın ıl_ edecek değildir. Yunanistan da 
(ı y nın meıkezı Cluj'a .haıei<et et- böyle bir tazyık karşısında mu-

de B zı kım elen; gore, Manıu, kavemete karar vermiş gorün. 
al t ve e ı organze n yetınde kt d' 

1 d r. me · e ır. 

yl h Gerek Yugoslavyanın ve gerek 
Yunanist::ının mukavemeti Bal. 
kanlarda kan dökulnıesine sebep 
o labilir. Mihver devletleri ise 
simdilik bu iki Balkan devletini 
ikt ı sadi tazyikle iktifa ~derek, 
İtalyan em eller inin tahakkukunu 
harpten sonraya bırakırlarsa, sırf 
bu sebepten bırakacaklardır. Ak
si takdirde, İtalyaya dikkat' Bal
kanların sulhi.mü bozarsa İtalya 
bozacaktır. 

rıstan tarafından işgali meselesi etra
fmda, 1 O saat süren bir müzakereden 
sonra bu sabah aşağıdaki hususatı ka

o- rarlaştrrmıştır: 
" Macar ordusu. hududu S Eyliılde ge 

çecektir Kıtaatın girişi 13 Eylülde ni
hayete erecektir. Giriş, Grosswardein 
bolgesi hariç olmak Lize re, bütün Ma
car - Rumen miişterek hududunda 
başlıyacaktır. Gross\\ adein'e 6 E ylul
de girilecektir. S Eylülde Macar lo ta
ları Marmaroesiget ve Szathmar'a var 
mış olacaktır. Ertesi günü Grosswar
dein'e girilece'k ve müteaddit me rhale. 
!erle, 11 Eylülde Clausenbuergede bu
l nacaklardır. 12 ve 13 Eyliı l günler i, 
işgal Szekler'in Cenubu şarkisindeki 

bire soğumuştur. Bütun mıııtakada ya
ğışlar başlamıştır. Bu yüzden incirler. 
de ve bağlarda zarar fazladır. Tıitı.in. 
!er ve harmanlar ıslanmıştır. 

İhracatçılar toplanara'k müstahsili 
korumak için zararın nisbetine göre 
fiyatları yiikseltmeyi kararlaştırmış
lardır. 

İzmirde 11 Saat Çalışan 
Fabrikalar 

İzmir, 2 (TAN) - Koordinasyon 
heyetinin kararı (!zerine rrııntaka
mızdaki mensucat, zeytırıyagı ve deri 
rnbrikaları günde on bir saa.t çalış. 
maya başladılar. 

İngiltere ye Dünkü 

Hava Akınları 
(Bası 1 inde) 

da bulunması hiıd~esi İngiliz 
t ayyar elerinin Fransız sah illerL 
ne karşı yapmıf oldukları şiddet. 
li taarruzlrırla izah edilebilir. İn
filak eden bombaların çıkarmak
ta olduğu ziyalar, İngiltere. sahil. 
!erin den gör ülebiliyordu. I n giliz 
tayy a r elerin in h ücu mu, saat 22 
d e baslamıs ve iki saat devam et. 
miştir'. T aarruza uğrayan ınınta. 
ka, P o lo n yad an Gris-Nez burn u
n a kadar uzanmaktadır. 

İngilız tayyareleri Boulogne rıh
tım ve limanlarını, ve işgal altındaki 
saiı· yerlerde bulunan ga7. depoları 
ılc tayyare meydanlarını bombala
mı:ılard1r. 

AL:\IANLARA GÖRE 

FRANCALAYA ZAM YAPILDI
Fı aneala dı.iııden itibnrcn 15,5 kuruş 
fı , ıhı atılmaya başlamıı;tır. Ekmeğe 
yeni bir zam yapılmayacaktu-. 

'l'RA:\ıtVA Y YÜK SERVİSLERİ -
Tramv.ıy id~resiııin araba yokluğu 
yuzünden ihdasını düşiındüğü tram
vay yük servisinden şimdilik sıırlı 
nazar edılmiştir. İdare, hatlarm eski
memesi içın tedbirler alm~, yeni d u. 
rak yerleri yapmıstır. 

SEYYAR ESNAF - Seyyar satı

cıL"rın pazar yerlerinde ve dükkil.n 
onlerincie çalışmaması kararlaştırıl
mıştır. Seyyar esnaf.ın tamamen kal
dı.rılması dilşünülmil~se de baı:ı ma
hallelerde dükkAn yokluğu buna mu
ııi olmuştur. 

KISA HABERLER 
ALMANYADA: 

e Viyana, 2 (A. A.) - Bütün Bal
kan devletle';,[_ dahil olmak uzere 14 
devletin iştirak ettiği Viyana panayı-
1'1 dün merasimle açılmıştır. 

e Loııdra, 2 (A. A.) - Polonyalı 

çıftlik sahiplerinin bütlin rekoltele
rine serbestçe tasarruf etmeleri me
nedilmştr. 

e Londrn, 2 (A. A.) - Propaganda 
n, zırı Goebbels, Polonyanın KanovJ
çe şehrinde söylediği n u tukta Polon
yıının bundan böyle ayrı bir memle
kf't olarak bırakılmayacağını, Alman 
toprağı kalacağını bildirmiştir. 

FRA.VSADA: 

e Cenevre, 2 (A. A.) - Eski halk 
cephesine bağlılığı ile maruf Mari
anne mecmuası, yahudi Lacache ta
rafındar. yazılmıs bir makalenin neş. 
rınden dolayı üç ay müddeUe kapa
tılmıştır. 

İNGİLTEREDE. 
Berlin, 2 (A. A.) - Son Alman leb

liginde şöyle denılmektedir: Şiınnl 
dE:nizinde denizaltı gemileri tnr, tın-
dan iki İngilız torpito muhribi batırıl- • Londra, 2 (A. A.) - Başvekil 

perşembeye açı l:ıcak olan parlfımento-
mıştır. da vaziyet hakkındtı beyanatta bulu-

ingiıtcredeki tayyare meydan ve nacaktır. 
haııgı:ırlnrı ile kııınplara isabetli a-
tışlar y:ıpılmış, ınffüıklar göriılmı.iş İSVİÇREDE: 
'e buraları kısmen yakılmıştır. İn 
gı!•1. limanları bombalanmıştır. 

Ha\ a müdnfaa tertıbatının iyi iş
lem es' s:ıyesinde dusman tayyareleri 
bo tıb.ı atamadan Berlııı üzerinden 
dönmeye mecbur edilmi~lerdir. Al
nı.ıııyp.nm di 'er yerlerinde hiç bk 
noiHada aı>ke,ı:i hadnflere bir zarar ol
mamıştır. Bazı yeterde bir kaç mes-
ke:-ı hasara ugramıştır. İngilizlerin 62 
tııyyaresi imha edilmietir. ı O Alman 
t:.yyaresı kayıptır. 

e Bern, 2 (A. A.) - Ste!ani· İc:. 
vJçre ordusu erkanı harbiyesi, İngl
li~ tayyare filolarının dün gece Saint
G ıll kantonu üzer inde uçmuş olduk
larını bildırmektedir. Tayyareler, Au 
kil abası yakınında İsviçre arazisine 
bombalar atmışlnrdır. 

Çocukları Götüren 
Vapur Torpillendi 

CAR ORDUSU 5 EYLÜLDE 
iŞGALE BAŞLIYOR 

arazide tamam olacaktır.,, Bir habere göre, Çar~amba günü Ma 
J~ondra, 2 (A. A.) - İngiltereden 

talıllr edilen çolukları Kanadpya gö
türmekte olan İngiliz vapuru bir At
mnn deııiznltısı t.ırafınd:ın torpillen
mi lir. Bütün çocuklar kurtnrılmıştır. 

y 
:i 
;e 

Bu pe te, 2 (A.A.) - "D. N. B," 
l rıy : Macar - Rumen muhtelit 

auayonu terkedılen arazinin Maca-

Bugün saat 14 te Biharkeres ile Bi- , car Mebusanr toplanacaktır. Memleket 
harpöspöki arasındaki grimruk kara- bı.iyi.ımeı;i dolayısiyle Meclisin feshe
kolunda, cari askeri meselelerin müza- dilerek yeni intihabat yapılacağı tah-
keresine başlanmıştır. min olun uyor. Ynlrıız gemiD.ie ölmüştür. 

Umumi nüfus sayımma ait hazırliklar bitmiştir. Sayım için hazırlanan ve 
miktarı bir milyondan fazla olan matbu evrak 13 gi.ın zarfında yurdun her 
tarafına tevzi edilmişti.-. 280 bin nizamname ve 260 bin sayım defteri de b u 
evrak meyanındadır. Resmimi?: İstat'stik Umum Müdürlüğü Müdürlerinden 
Hüsamettin Ki peri bu evrakın sevki için çalışan burada faaliyeti bizzat idare 
ederken göstermektedir. 

Poliste: 

Şilede Delikdeşik 

Bir Ceset Bulundu 
Şilenin Kızılca köy civarındaki or

manl:ırda vücudu bıçakla deliş deşık 
edilmiş bir erkek cesedi bulunmuş

h1r. Yapılan tahkikat neticesinde ce
sedin ayni köyden Tevfige ait oldu
ğu anlaşılmıştır. Jandarmaya, Tevfiği, 
Şileni:ı. Meşrntiyet köyünden Ali oglu 
Ahmcdin öldürdüğü ihbnr edilmiştir. 
Bunun üzerine Ahmet yalrnlanmış, 
tahkikata başlanmıştır. 

YAZIHANEYE ÇARPTI - Şo!ör 

ibrahimni idnrcsindeki otomobil Fın
dıklıda Mebusan caddesinden geçer. 
ken 150 numaralı odun deposunun 
yaı.ıhanesine çarparak parç•1lamıştu-. 
Niıfusça zayiat olmamıştır. 

OTOMOBİL KAZALARI - Şoför 
Alımedin idaresindeki otobi.ıs Harbi
yeden geçerken ihtiyar bir kadına 
carpıp yaralamı~tır. Kadının lfade~i 
alınamadığından hüvıyeti tcsbit edi
lememiştir. * Şoför İsmnilin idaresindeki oto
mobil Osmanbeydcıı geçerken o ci· 
varda oturan 70 yaşında Muzaffere 
çarparak i:ıldurmuştür. 

Maliye Vekili İzmirdc 
İzmir, 2 (TAN) - Maliye VekJli 

F<.ıarı ziyaret etti. Şehirde mutat res
mi ziyaretlerde bulundu. Şerefine zi
yafetler \·erildi. 

Kömür Fiyatları 
(Başı 1 inde} 

ıçın, agaç kömiiı Liniin de Etıbank tn
rafınd.ın idare edilmesini istemiştik. 

Fiatlan mürakabe komisyonu, per
şembe giinkü toplantlsında, Meseleyi 
bu cepheden tetkik edecek ve bu fikri 
alakadar makamlar vasıtasile Eti-

Adliyede: 

Polis Arap Hayrinin 

Duruşması Yaplldı 
Bir mi.ıddet evvel Taksimde oto

büsçü Halili tabanca ile vurup öl. 
dıirmekten suçlu Kalyoncu karako
hından polis Arap Hnyrinin duruş

masına dun ikinci ağır ceza rnahke· 
ınesinde baslanmışbr. Hayri, ifade· 
sinde Taksimde Nebahııt isminde bir 
!rndınla münıısebet peyda eitıgini, bi
lah:ıre bu kadının pek belôlı bir şey 
olduğunu hissederek ayrılma){ iste
di.ı;ini, fakaL muvaffak olamadığını, 
vaka günü Nebahatin evinde ve he. 
nüz yeni uyaıımıı; bir vaziyette iken 
bır adamın içeri girerek Nebahati 
do\·meye b;ışl<ıdığını, kendi gögsime 
de bir yumruk atlıgını, kendisini teh
liLede görerek tabancasına sarı!dıgı
nı, boğuşma esnasında, sonradan is
minin Halil oldugunu öğrendigi ada
mııı vurulduğunu sôylemiştir. Mu
hııkemc başka gune kalmıştır. 

ÇİNKO HIRSIZI - Mahmutpaşada 
Matyo hanının çinkolarını çnlarken 
yakalanan sabıkalı hırsızlnrdan Si.iley 
man diin curmü me hut mahkeme. 
sinde 4 ay 20 gün hapse mahküm ol· 
muş, tevkif edilmiştir. 

MAHKUM OLAN DİLL'NCİLER -
Dün zabıta Samatyada 3 dilenci ya
kalııyı!J acllıyeye vermiştir. Bunların 
uçurıcü sulh ecza mahkemesinde yıı
pılan duru;;ınıala.rı sonunda hepsinin 
de sekizer gün hogaz tokluğuna bele
diye işlerinde çalıştırılmalarına ka-
rar verilmiştir. - • .-
-~~~~~o·~~~~~~ 

Spor: 

İstanbul Güreşçileri 

İzmire Gidiyorlar 
barıka bildirecektir. İzmir Enternasyonal Fuarındaki * mü abakalara iljlirnk etmek üzere 

Kömür hnkkındaki neşriyatımız, istanbul güreş ta~ımı yarın sabah 
perr.kendecilerle k(ıçük kömürcü es. 1 Bandı~ma yolu ile Izmire hareket e. 
na!ı arasında da büyllk bir tılfıka u- j ~ccektn-. Kufileyi güre~ monıtbrii Sa
yandırmıştır. Bu husust..'l aldıgımız ım götnrecek, hakem ol.anık Sadul
mektuplarda, kömur işinin bir iki ta- lah v~ İsmail Hakkı da gidecekler
cirın elinde olduğu teyit edilmekte dir. istanbLü takımı kilo sırasile şu 
ve satışların tek elden yapılması müm güreşçilerden murekkeptir: 
kün olduğu takdirde bundan odun Ahmet, Halil, İzzet, Faik, İsmail, 
müstahsili fakir köylünün de fayda Mu;:tafa, Samsunlu Ahmet. 
göreceği kaydedilmektedir. Müsabakalar İzmirde cumartesi ve 

ııt; p<,zar günleri yapılacaktır. 
Fiatları ınürakabe komisyonu, ne-

bati yağ fabrikatörlerinin fiat arttır- Toplantılar, Dave tle r: 
mak hususundaki müracnatlarını tet
kik etmiş, neticede toptan olarak ne
bati yagların 70 kuruşa satılmasına 
karar vermiştir. 

Alman İktısa+ 

Nazırının Nutku 

(Başı 1 i nde) 

!erherlik gibi iktısadi seferberliğe de 
ltina gösterilmiştir. Almanyadaki pa
L'a vaziyetine gelince mark en eınin 

ve en sabit akçe oldugu glbı zaafa 
düıerı isterlin lirasının Avrupada ye
t ini tutmak üzeredir. Almanyada ve 
i tal yada az isterlin bulundugu için 
ingiltercnın banknot idhaliııi menet
mesi bunları mühim bir zarara uğ
ratmamıştır. Bu kararın Fransadaki 
tesiri mühimdir. Faka.t en vahim te
si::lere bizzat İngiltere maruz kahı. 
<'alttır. 

YENİ AVRUPA 

Funk, daha sonra Almanyanın ce
nubu şarki Avrupa ile iktı:;adı mü
nasebetlerinden bahsetmiş ve mihver 
devletlerin.in bu mıntakada kargaşa
Jıı;:ları bertanıf etmek içın her şeyi 
yaptıklarını söyliyerek nutkunu şu 
si:ızlerle bitirmiştir: 

"Fransı;: emperyalizmi ve İngılte
renin A vrupn aleyhtarı politikası, Av 
rupada içtimai, kiilti.ırel, iktısadi ve 
siyasi bir tesaniıdün vücuda gelmesi
ne şimdiye kadar mani olmuştur. Al-
manyanın zaferinden sonra çoktanbe. 
n beklenilmekte olan yeni Avrupa 
niz:::.mına doğru yol açılmış buluna
caktır. 

Avrupa şimdi inhitata değil , tahrik 
rönesansına giden tar ihi bir dönüm 
noktasındadır. Avrupa krtasının mu
kadderatını el inde tutmakta olan iki 
büyük adam, Führer Adolph Hitler ile 
Duçe Benito Mussolini nasyonal 8os
yalist iht ilallerinin vücude getirmiş ol-
duğu yeni nizam ruhu dahilinde Avru
pa meselelerini hallederek Avrupa dev 
devletlerine su lbü, saade~ ve refahı 
temin edecelklerdir. 

Fener Yrlmu Spor kulilbUnden: Bı11kurt 

kulübile birleşmemiz hakkında çarıarnba ak· 
ıamı fevkılJde bır konıı:re yapacaiımızdan • · 
uların &elmeleri rica olunur. 

lngilizlerin Dünkü 

Hava Faaliyeti 
(Başı 1 incide) 

İtalyada, Torino'da Fiat tayya. 
re fabr ika lan ve S estofangio
vani'deki Marelli manyeto fahri. 
kası muva!fakiyet le bombardı. 
man edilmiştir. 
Aynı gece, sahil muhafaza tay

yarelerimiz b ir düşman den izal. 
tısına ve Fransanın garp s ahilin . 
de, Loryan'da bulu nan torpito
botlar üssüne taarruzlarda bu. 
Iunmuşlardxr. B ütün bu h arekat. 
hın tayyarelerimiz zayiatsız dön 
müşlerdir. Yalnız bir tan esi yer e 
inerken parçalanmıştır. 

1\fÜNİH ÜZERİNDE 
Londra, 2 ( A.A.) - Amerikan ga

zetelerinin Berlin muhabirlerine göre, 
bu sabah erken Münih üzerinde sek
sen dakifka süren bir hava muharebesi 
olmuştur. 

Afrikadaki Harekat 
(Başı l inde) 

yareleri Kossala'nın ötesin deki 
Maman'ın cenub unda İngilizlerin 
bir kampını muvafiakiyetle m it. 
ralyöz ateşine tutmuştur. Adard e 
muharebesinde İngilizler 22 mak
t u l bırakmışlardır. İtalyanlar hır 
zırhlı otomobili de bırakmışlar
dır. 

• Londra, 2 (A.A .) - Orta A frikada 
bulunan hür Fransa 'kuvvetlerinin hep_ 
sinin General de Gaulle ile birleşt ik
leri resmen ildirilmektedir. Gabon a
razisi Valisi de bütün askeri ve sivil 
makamlarile hıir Fransa bayrağı altına 

girmiştir. 

ŞİMALİ İTALYADA 
ftalyada bir mahal, 2 ( A.A.) - ! tal-

3 • 9 - 940 -
Esrar Satan 
Polis Tutuldu 

Dün Ayrıca Dört 

Kaçakçı Yakaland ı 
Üski.ıdar merkezi polislcrınden Ali 

Otlu 1ki kilo esrar satarken suç i.ı -
timde yakalanmıştır. 
Polıs Al• Otlu sık sık S ııvriye git

n ekte kaım pedel'i Azızden aldıi'ıı es• 
r:ırları htanbula getirip satmakt y
nıış. Bunu haber alan kaç:ıkçılık bu
ro u memurlarından bırı ı ıtendısine 
bakkal sıi:;ü vererek Silivrıye gitmiş. 
Vt> Alinırı esrarlarına miı teri <>lmu. ~ 
tur. Nihayet Alı elindeki ıkı kilo es
rada yakalanmış, tahkikata ba§lan
ını~tır • 

Du.ı ayrıca dört k:ıç<ıl{çılık vakası 
daha tesbit edilmiş, tevkifhanede Ah
met ısminde bır mahkumu ziyarete 
gıden Leman, içeriye esrar sokmak is
te:-!<en, sabıkalılardan Babı Haydar 
eı om satarken, Mehmet isminde bir 
::ıdam 11,700 tane çakmak taşı kaçı
rırken, İbrahim isminde bir yolcu da 
Toros ekspresınden 40 kilo ıpckli ı;ı. 
karırken yakalanmışlardır. 

Lokomotüin Altında 
Parçalanan Adam 

İzmir 2 (TAN) - Hilıilde bir lo· 
komotif, manevra yaparken dondur• 
ımıcı ibrahimi altına alarak -~-~ 
ladı. 

-
lstanbul Radyosunun 

Ne Zaman Açdacağı 

Henüz Belli Değil 
Ankara, 2 (TAN Muhabirinden) -

İstanbul radyosunun işletmeye açıla.. 
enğı hakkında b:ızı gazetelerde çıkan 
haberler \'e açılma giınü etrnfında 
tayin edilen tarih hakkında matbuat 
Uınum müdüril Selim Sarper'den mrı
lümat istedim, Aldığım cevabı aynen 
bildiriyol'um: 

"- Bu haberleri ben de okudum. 
İstanbul radyosunu i~Jctmek tasavvu
ru filhakika vardır. Fakat söyledi• 
gım gibi, bu iı; heniız bir tasavvur
d<ın ibarettir. Heni12: ciddi tetkıkat 
yapılmamıstır. Teknik ve mali ve aır 
bir ~ok cepheleri olan bu işle uğraş· 
ınak üzere yakında saHıhiyett.-ır bır 
memurumuzu Istanbulu göndermek 
tasan·urundayız. 
"Şimdiye kadar inti§ar eden haber

lere gelince ben öyle tahmin edıyo. 
ruın ki, bu haberler yalnız, ortada 
dol;ışan ve ciddi kaynaktan gelme
yen bk takım şayialara dayanmak
tadır. Tayin edilen t.ı.rihlerde bu ka
bil şayialardan ibarettir. Bu tarih· 
i.eı'de bazl gazetelerin bu haberler ta
hakkuk etmeyince hayrete düştük
lerini..,aönnek,tey..l:ı;, Bıı iti barla ın>tlan 
ten itlerin yine iiayiaçılnra tevcıh e
dılmeslnin doğru olııcağı kan aatin.
deyim.,, 

Bunun Uzerine umum mildUrden 
İstnnbul radyo~unun işletmeye açıl
ması mutasavver olduğuna göre bu 
nun ne vakit ve ne ııerait altındn ya
pılacağını sordum. 

Cevap olarak, şayiacıların düştüğü 
hat<.yı tekrar etmemek için ynpılaea
ğıııı bildirdiğı tetkikatın neticesine 
intizar etmek liizırn gcldiğihi söyledi. 

MevUidü Şerif 
Merhume zevcem Münire Sunte

kin'in ruhuna ithaf edilmek üzere Ey
lüllin 6 ıncı Cuma günü Cuma noma_ 
zıııC:aı. sonra saat (2.15) de Maçkada 
Teşvlltiye Camilnde mev!(ıdu §erıt kı
raa! ettirileceğinden akraba ve oh.ib
baınızla arzu eden zevatıp te§rifleri 
rica olunur. 

Türkiye İş Bnnkası Müfettilii 
Firuz Suntekin 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 inde) 

4 - Limanlnrır. kullanılamı
yacak hale getirmek, 

Ancak bu gayeler tahakkuk 
ettikten sonradır ki Almanlar, 
İngiliz adalarını istilAya tefeb
büs edebileceklerdir. 

Halbuki §imdiye kadar Alman 
!arın elde edcblldiği neticeler 
hakkında l ngilizlcr §U malüma
tı vermektedir: 

Alman tayyareleri bir çok §C

hirleri, hmanları, tayyare ilsle
rlni, ve fabrikaları bombardı
man etıni§lerdir. Fakat hiç bir 
yerde İngiliz hava kuvvetleriıun 
üslerini tahrip, fııbrikalnrını im. 
ilslcrini tahribe, fabriltalarını im 
le getirmeye muvaffak olama
mışlardır. 

Buna mukabil İngiliz hrıvn 
kuvvetleri günden güne Alınan 
hava kuvvetlerine müsa\ l bir 
dereceye gelmektedir. İngiliz 
başvekili bu müsavatın pek ya
kında temin edıleceğini söyle
mektedir. Hatt,ı İngiliz ric li 
İngiliz hnva kuvvetlerinin pek 
yakındn tanrruza geçecek kabi
liyeti kazanacağını bildinrıek
tedlrler. Ayni zamandrı İngiltere 
büyük taarruza karşı müda~aa 
tertibatını arttırmaktadır ve In.. 
giltere kışa kadar bitecek bır 
harp için değil, 942 senesine ka
dar sürecek çetin bir harbe ha
zırlannıaktııdır. 

25 günlük hava muharebele
rinden sonra bugün varılan ne
tice budur. 

yan tebliiİ, ŞirtıaU İtalyanın n Sar. 
dinyanın b01Tıbardınıanmdan şu ~ekil. 
de bahsediYor: 
"Düşman tayyareleri , evvellti geı-~ 

Sardunya Ü7.'!rinde aı;muşlar ve celişl 
güzel kırlııra bombalar · atmışlardır. 
Tayyar e dafi j bataryalar, iiç düşnıaıı 
tayyaresi diı3ü1·müşlerdir. nüfusça te
lefat yoktur, hasarat ta olmamıştır. 
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Yazarı: Ömer Rıza Doğ1·ul 

Viyana mahkemesinin \er. 
dlği karar l\lacaristanda 

sc, inç Ul andırdığı kadar Rornan
Yada hor;nutsuzluk uyandırmış 
'lic Rorna~a halkı protesto mi. 
tingleri 'c niırnnl işlerle bu his. 
terini açıkca gi:istermek i teıniş. 
lerdir. lacnrlar, kendilerini fc. 
dak ırhk lhtil nr etmis \'C anla~-
1\ın l olunda haklarınm bir kısmı 
tizerinde ısrar etmeyen bir ci. 
\'annıertlik göstermi saydıklan 
halde Rornan~anın muhtelif ~er
lerinde kan dökmeden teslim ol
mayı hazınetnıcl en bir haleti 
ruhil e 'e bu haleti ruhi yenin le. 
ı.thiirlcri gbzc tarpmaktadır. Ro. 
ıtıanu hlikümeti bu h<> nut uz. 
lugu

0 

tadil etmek 'e onun ~ayıl· 
ttıa ına mani olmak için elinden 
&deni lllPl)or. fakat Romanla 
halkı nrnruz kaldığı haksızlığı 
hazmet mil Ol' 'c kendi \atam 
saldığı bir ulkeye karşı yazifc. 
İni ~ apnıamı olmak yiizün. 

den derin bir tecssiir hissedi~or. 

Arzı Mev'ut : 

M illetlerin '•ar:zı mev'ut,, 
telakki ettikleri her yurt 

ou JllahiHttedir. Her millet, her 
c.ub ci inı gibi lıir bütündür. 
Canlı cı ını en kiiçiik yara) ı hile 
teda' i edip bertaraf etmedikçe 
hutünhiğunii ve bu bütünliigün 
'crdıgi ho nut!uğu his etmez. 
Her millet te, l urdu haricinde 
kalan 'atan parçalarını camiası. 
na katmadıkça, yurt haricinde 
~ acayan \'atanda~ kütlelerini \'a· 
tan camia ı kinde kucaklama. 
chkça, butünlugtin verdiği huzur. 
dan mahrum olur ve hosnutsu:ı. 
hık içinde kn rnnır. Bu yüzden 
' arzı mc\ u't .. l urt dasında ka
lan vatan parçasıdır. Ve bu yurt 
parçası \atan camiasına katıl. 
modıkca o ,atan huzur dulınaz. 
Trans il vanl a, l\lacaristan için bir 
arzı mcv utt ı. Bugiin ise, Ro. 
man)a irin bir arzı mev'ut ma. 
hiyetini alıl or. Demek ki mese
le hallol11nmamı , belki diken. 
lc.;mis 'c bir haksızlığın, muka. 
hiİ bir haksızlıkla karşılanması. 
sına haktlmı tır. Kim bilir, han· 
gi fırsat Romanyalıların dilek. 
lcrine l ar olacak ve onları ''arzı 
mcv'ut,, a kavusturacak! 

Bombardımanlar : 

FRANSA 
Niçin Mağlup 

OLDU? 

Frnnsnnın bugünkil mağliıbiycti, 
d ha sulh seneleri içinde kaynıyan 
lçUmal çarpışmr.larda Nazizmin yü· 
ruyilşilne mi.ısamahak!lr ve ynrdım
c·ı blr vaz1yct almasının netlcesidır. 
Fransa, Mcusc köprüsü uçurulma
dığı Jçin değil, iç köprüler çok ev • 
vclden u~rulduğu içın mnglüp ol· 
muııtul'. 

-YAZAN--.. 

Sabiha Zekeriya 

SERTEL 

F ransanın kısa bir zamanda 
maglup oluşu, demokrat 

Fıansadn nazist hır hukumetin 
iktidar mevkiinc gelişi herkesi 
şaşırttı. Bu mağlUbiyet ıçin orta. 
ya muhtelif sebepler kondu. Ev. 
vela şurasını aydınlatmak lazım 
ki, nazist hükumet Fransaya an
sızın gelmiş değildir. Saniyen 
Fransa Almanyaya karşı kafi de
recede kuvvetli olmadığı veya 
askerlerin harbetmediği için de 
maglup olmuş değildir. Fransa. 
nın bugunku magllıbiyeti, daha 
sulh seneleri içinde kaynayan iç. 
timai çarpışmalarda, nazizmin 
yüruyüşüne müsamahakar ve 
yardımcı bir vaziyet almasının 
neticesidir. 

Nazizm Almanyaya hangi şart
lar içinde gelmişse, Fransaya da 
aynı şartlar içinde gelmiştir. 19S3 
buhranı bütün Avrupa ve Ame
rikayı kasıp kavurdugu devirler. 
de, harpten yorgun ve büyı.ik 
borçlar içinde çıkan Alm~nya, 
ihtilfilin kenarına gelmişti. Al. 
manyada nazizm, bu ihtilali kar
şılamak için buyük sanayicilerin 
teşvikı ve Sosyal demokratların 
ihmalile Hitler'i ve nazizmi ik. 
tidar mcvküne getiren bir hare. 
kcttir. 1933 buhranından sonra 
müşkül vaziyette olan Fransız 
sanayicileri de memleket dahilin. 
de günden güne kuvvet bulan sol 
cereyanlar karşısında nazizmde 
kendileri için bir kurtuluş yolu 
sezdiler. Daha 1934 te milli Şo
venistler, Aktion Francaise (krali 
yet taraftarları), Solidarite Fran. 
caise, Genç vatanperverler gru. 
pu, polis kuvvetleri, eski muha. 
ripler, daha bunun gibi mtirteci 
daha birçok teşkilatlar, eleldirk 
tröştü müdürü Mercier'nin ida. 
resi altında birleşmişlerdi. Par. 
lamentoda sol fırkaların kuvvet. 
lenmesi, sağ fırkaları endişeye 
düşürüyordu. Parlamentoda bur
juva hükumetinin sol cenahını 
teşkil eden Daladier ve Chau. 
temps htikumetini devirmek için 
sağ cenah tarafında açılan mü. 

• cadelede Stavisky skandalini ve. 
9ornbardımanların tahrıbat sile ittihaz ederek Daladier hü-
• .saha ı geni lediği halde kfımetini düşürdüler. Bu mürteci 

ka~i bı:ii netice ve~m~si hakkın. teşkilatlar ve matbuat daha 1934 
da Phel~r . gıthkçe artıyor. te parlamento rejimi aleyhinde 
~lnı~nl llnın Jn~ıltere~·e ~ar ı v~- neşriyat yaparak milli temcrkti
~n ~h .•ertl~tıkçe lngılterenın zü ve nazizmi müdafaa eder bir 
\'~Z•l eht~ de_ Al manyaya karşı ay. cephe aldılar. Nazist teşkilatlan 
nı ına ı~etı ahl or. . . • 

flarbiQ kıs mevsimine uzana. r~~men. flaa~ıy~telük~eçhtı;·d·. Sol kak 
.. ağı &l'lık k tll • b .. numayış erı gun a ıse er a. '" a esıyor ve u yuz- ird' N.h 

6 den Alnıanların daha simdiden rla9s3ı4nat gb. ı; ı ayeht. tiş1;1baLt 
önümüıdeki kı ın askeri istihsa. e ır ısyan ma ıye nı a 
lat .~·an ı mevsimi olacağını söy. dı. ,.. . . 
ledıklel'İni işitiyoruz. C ont de la Roque un liderli-

fş as\eri istihsali'tt yarışına dö. " ği altında, ~eşekkü.1 eden 
küldUğti takdirde hangi tarafın ~~eş Haçlılar,, dıger nazıst teş.. 
galebe ~lacağını gelecek bahar kıl~tlarla beraber. parl~men.~oyu 
Ve ~az btevsmi gösterecek. dagıtmak .. ve nazıst diktatörası 

Fransad:ı bir \'akitler günliik hadiseler grn ına girnıi olan bü. 
yiik sokak nüm ayislcrinden biri 

yangın kundaklan .. koyduklar~, da yıkıl~ı. . . 
birçok insanın olumune .. scbe~ı- Daladıer .nu.tkund? ıstıfa ıçın 
yet verdikleri halde, bu numayış. şu sebeplen gostcrdı: 
lerin tam bir hiırriyet içinde ha. "Faşist teskilatları mecl'sc hu. 
zırlanmasına müsaade etti. An. cum etmek, meclisi dngıtıp n.'IZ st 
cak halk muhalefete geçtikten 1 diktatorası kurmak içın eferber 
sonra polise ateş emri verildi. İs- j edilmisti. Bugun tetkık bu~o u. 
yanın sonunda ya_µılan tahkikler, nun.el!ndeki vesikalar bunu ıspat 
ilk defa nazistlerın ateş açtıgını 1 ctmıştır. Bunlara karsı muhale. 
ispat ettiği halde nazist ~iderle- ı !et s?l _ve. ~ag k':1.vvetler a~a. ı~
rinden hiçbiri tevkif edılmcdi; da bır ıhtılal~ munc~r ola~il~rdı. 
bunlardan tek bir fert mahkeme. Fazla kan dokulmesme manı ol. 
ye sevkedilmedi. 7 Şubatta mec. mak için ist~fayı terci~ ettim.,, 
lisin büyük bir ekseriyetini haiz İsynn ves!kalan. elınd~ . ol~n 
olduğu halde Daladier istifa etti. demokrat bır ~uk':1mc~ n.ıçıı;ı ıc.. 
Nazist matbuat bu istifayı cnkış- raata geçemedı? Bır kuçu}c ısya7 
ladı, bu neşriyat arasında ya. ~u. bastırama~ac~k kadar acız ~ı 
rım _ nazist Tardieu'nun da sev tdı Herhangı bır sokak numayı. 
kulceyşi vaziyeti meydana çıktı. si~d~ yüzlere~ insan tevkif eden 
Ve şubatta nazistlerin bu ntima. hukumet, .na~ıstlere ~arşı ned~n 
yişlerine karşılık olarak komü. bu kadar ıktıdarsızdı. _Daladıer 
nistlerin yaptığı sokak nümayişi bunun cevabını 'ermedı. Bu su. 
hükumet tarafından durduruldu retle 7 Şubat 1934 te Fransız 
yüzlerce tevkifat yapıldı. ' parlamentosu kendi idam huk. 

• Demokrat Fransada bu ha-
diseler nasıl oluyord.ı? 

Meclisin ekseriyet reyilc iktida. 
ra gelen Daladier bir sokak nü
mayişi karşısında nasıl oluyor da 
istifa ediyordu? Demokrasinin 
şampiyonu Daiadier, Fransız sos. 
yalizminin meclisteki mümessili, 
faşistlerin bir parlamento hücu
mu karşısında niçin istifayı ka. 
bul etmişti? '·Parlamentonun ha
kimiyeti,, , "kanun ve nizam,, , 
"rey sahiplerinin arzusu,, , de. 
mokrasinin bütün vaitleri ne ol
muştu? Hepsi siyasi fırkalara 
hakim olan mali sermayenin ver. 
diği bir kumanda ile üfurülmüş
tü. Daladier, mali sermayenin 
emrine itaat etmek için çekilmiş. 
ti. Daladier miicadele etmek iste
se, gene yapama~d~, çı.in~ii p~li.s 
irtica kuvvetlerının elınde ıdı, 
ordunun mühim bir kısmı nazist. 
!erin elinde idi. Mareşal Lyautey 
bu isyan esnasında "eğer meclis 
nazistlere mukavemet gösterirse, 
Parisln üzerine yürüyeceğini,, 
bildirmişti. Umum fırkaların na. 
zizme karşı müşterek bir cephe 
yapamaması, Fransanın naz.izm 
karşısında birinci mağlCıbiyetine 
sebep oldu. Bu hadise ile, d 0 mok. 
rasinin şatosu, faşizmin karşısın-

HiKAYE . .. 

müniı, kendi ellerile imzaladı. 

B undan sonra yerli nazizm, 
Almanyadaıı aldıgı yar. 

dun, dahilde gayrimemnun unsur 
!ardan, büytik .,anayicilerdcn al. 
dığı kuvvetle günden gune kuv
vetlendi; ordunun iıst tabakası 
ellerinde idi; naz.izm tehlikesi 
Fransayı içinden ve dışından sa. 
rıyordu. Buna karsı ancak 1036 
dan sonrn harekete geçtiler, 
müttehit cephe hukumctini ynp. 
tılar. Fakat Habeşistan m e. 
lesinde, İspanya harbinde, Avus. 
turya, Çeko.Slovnkya meselele. 
rinde, nazizmin butiın muv.ıffa
kiyetleri karşısında muttehit cep. 
he hükfuneti yerinden kımılda. 
yamadı. Çünkiı ipini sanayi tro t.. 
lerinin eline veren bu kuvvet, 
fp çekilmedikçe oynamak ikti
dannda değildi. Harbin patı, ma. 
sı sıralarında müttehit c phc 
hükumeti yıkıldı; mızist unsurlar 
büyük bir hürriyet icindc faali. 
yetterine devam ederken. sol un. 
surlar atıl bir hale getirildi, Be
şinci Kol harpte nnzizmln mu. 
vaffakiyetini hazırlam k ıcın 
biıtün köpriıleri tuttu. Fr. nsa 
Meuse köprüsiı uçurulmadı ı icin 
değil, iç köprüler çok daha <'V. 
velden uçuruldugu için ına ıli:ıp 
oldu . 

HASTABAKICININ iDEALi ._______ Yazan : Rüveyde Sinanoğlu ............. Bır t~afta Almanya, diğer ta. kur~.k uzere Şuh~~ 1934 .te 
l'af ta lngiltere ve Amerika bu mecl~s~n .. açı~ası m~n8:seb~t~e 
:,,.nşa liriyorlar ve bu l·an!lı ka. ~~clısın uzerme as~erı bır y~ru- Qperatör Cevdet, Cerrahpaşa has. 
z :ımalt için uğra ıyorlar. Bu ya. yuş yaptılar. 11 Kanunusaniden taneıinden tam çıkmak uzere 
'f: ı haaagi tarafın kazanacağını 7 Şubata kadar devam eden, so. iken telefon çaldı. 

tim; yahut ta.M 
Meral atıldı: 
- Yahut çıkıp gitmemi mi? Zaten 

onu yapacağım, Bay Doktor; cvlenıyo. 
.) lenı~k bize dU mez. Yakın is. kaklarda barikat mücadelesine Hastabakıcı Meral konuıuyordu: 

tikbaliıı dili bu l arışın neticesini varan bu isyan hareketleri halk - Alo ı Rica ederim doktor, bir da-
,!ütün 1lün~·a.> a bildirecek. ve polis arasında büyiık zayiat ve kika Kirürji kıamma kadar çıkar mı-
- • birçok mühim caddelerde mühim ımu:l 30 numaralı haıtanın ateıi çok ı•••ee-.;: ••• -••••-•••••••••--•••·--· yükseldi. 

!.ı Q Y U N L A R :.·.· tahribat yapıyordu. Asiler sokak- Cevdet Yücel, bütün operatörler ci-
larda "Fransayı kurtarmak için bi dalıındı. Asanıörde kendi kendıne 

1 .. ......., ---:.5 Almanya ve ltalyada olduğu gi. rmrıldanıyordu: 
1kl ki " blr ıcsı de ackı~ kılo airktlcri bi bir lider lazımdır,, diye )lağı. - Hastabakıcı Meral! .. Ha, ıu yeni 

rum. 
- Evleniyor musunuz? 
- Evet evleniyorum; sizin 30 nu. 

maralı dediğinizle. 
- Şu ayakta durmaya takati olmı. 

yan zavallı ile mi? 
- Ta kendisi. Benim idealim zaten 

kendisine çocuk gibi bakacaıınn bir 
kocadır. varmıt- \'tn yarıyı b lilımck laıcrıcr. Hal· nyorlardı. Daladier hükumetini ıelen kırmızı saçlı maymun .. 30 nu. 

bukl 
1111 lıo1 ıuıilerlnden baıka lı:ıp, terazi. düşürmek için yapılan bu nüma. maralı hasta .. 30 numaralı haata .. Şu M eral Cerrahpa5a hastanesinden 

darbe~ 7otıııua. Boı teatllerden birisi ne ki· yişleri nazist lideri, aynı zaman- apandiıitten ameliyat olan Buruh o. ayrıldıktan sonra, Doktor Cev. ıo. dlaeri de beı kilo alrkcı alırnu!· Bunlar, 1 ca'k 
ıirlceterlıı! ııuıl blilllıllrler1 da polis müdürü Chiappe ıdare a H~mıire Meral .. 30 numaralı yata. det, çok defa, operasyon saatlerinde 

Halll: lııtlda aeku kilo altlı:tclen nıı ı.ııo- ediyordu. Asiler Borbon sarayı. ~m üzerine dilmiş, haatanm alnını düııiınürdıi: "Su kadınlar budaladır 
1 k testi,, boıaltrp doldururlar ve oau beı nı pa l t bı· h • vesselim.,, Yahut ta, "yazık, aklı ba-
kı olu lt 17C dl51certer Gene ile kiloluk ı.... ' r amen o nasını mu asa. okıa~akta .idi. SaÇlan, beyaz 5ar1~fl~r ımda bir kıza benziyordu!., diye h:ı-

1 dold · ra ettikleri, halk arasında silihlı iizennde, bır altın ve bakır kulçesı rı.

1 
fl d t17 lltııp tekrar bet Jılloluk u11l1e lo:o- l l . yı anıyor u. 

3''111 a ~ it Joluk dolar. üç lıılolakıa bı~ ti· çarpışına ar O duğu halde, polise, bı parıldıyordu. Bır akşam her zamanki gıbi, Tak-
Jo a rkc '- r, B·ı kilolıılı: dolmuı uıtıyı acı- nazistler üzerine silih atılmama. Doktor Yücel, bu manzara karıı- . G . da vema"'i y•rken Me k • "İ .. b• bl 1 sım azınosun ,, ~• ~ , • lıU 0 

'irke tıc dolu otan kaba alıtanrtar. s~. ~~rini veren bu polis müdü- sd~da,dti ü~tedtigoze çarpan ır ta 0 " rati, koıedeki masalardan birinde yal. 
B•t lıı 0 

1llt testi boı kalınca Oç kilo tc tide ru ıdı. Action Francaise Echo de ıye 1 n. · .. nız baıına gorünce, bir mucıze gor-arıa hl'- b r kılo a 1ıe7ı bet lıilolıık testi· p · Le ' Ancak bır kaç sun sonra doktor 
1 nl r •-- 1ı arıs, Jour, Figaro gibı· mu··r. .. ' ' ' muş cibi ayağa fırladı. Meral ya nızdı n '' ._ koyarlar. Bar kere de Qç kllolu asansorde rastladıtı hemılre Merale 

1 .t.... d teci matbuat bu kıyamı alkışla. ' Ona doğru giderek, garsona: uıı Yl ""'"'Gurup ... , kllol-•a aktarınca iir- 1 •l al lı · 
k"- - - rd a a,, ı ay . . . . . ! d d' der _,,, ayntmrı olur. yo u. _ Farlmıdaynn: !10 numaralı has. - Yemeğı ıu masaya getırınız e ı 

SUAL . CE! A;ı 
O"-ııııktepUD l•G•G MU llıauıl hDtl• 

tıaaı ver_,•k meıua oldum. Leyli meccani o
A&ralı: ll1tıı1n blılncı 111nıfıııa slrebllir nı1yim 1 

C: Gır•ıııuılntz. lkmalıız ıuuf ı"mlJ ol· 

Bütün bu vaziyet ka11ısında ta)'ll busuıt bir alika röıterlyonunuz. Meral kızararak, 
sol demokra1i, Daladier hükfı. Meral kızardı; çapkın ıözlerinl in. - Oh, doktor, diye mırıldandı. 
metine vaziyet aldı? Daladier- clirerek fısıldadı: Cevdetin ilk iıi, 30 numaralı hasta. 
nin düşmesine karp vapılan bu - Seviıiyonu, Ba7 doktor; hem de nm ne olduiunu sormak oldu. Hem,i. 

" çoktanbcri. re, ıayet lakin, sanki "uyuyor,. dermit 
hareket önünde soıyalistler Da. 30 numaralı haıtaom klinikte nttı- libi, 
ladier, hükılmetfne itimat reyi fı üç 17 ırarfında, bemtirenin uçları- - Öldü, dedi. 
verdi, komünistler nazlzme kar. aı, beJU ve basta )'iize bç defa yak. Doktor Cevdet, bir an ıaıkm kaldı; 

••n 1 nadır şı müttehit bir cephe yapmağı latnııı olarak yakaladıfmı saymak sonra lnza sordu: 
• teklif ~ttiler. Talepleri reddedil.. kabil olmadı. Fakat nihayet, doktor, - Şimdi siz ne yapacaksınız? 

s H 1r Yapı JCoopcraııf 1ırımi ncrc•e· dL Diğer sol fırkaların büyük bir bir akpm Merale, hastabakıcılar oda- - Tekrar bir hastahaneye girece· 

ekseriyeti Daladier'nin etrafında sn~Eier, -demiye mecbur oldu,- ii':_ Baıka bir haıtaya daha mı lıık 
toplandı. Buna rağmen Daladier hastanm çıkmaıı yakın olmaaa, aizden, olmıya? 

ı:ecc· hükumeti, asiler mahpese hü. bütün haıtalara muaavi muamele et- - Pek 111, olabilir de. 
,CYm_ ~ttikl.e_ri.. bilx.ük binalan .. .mr.niz.1 .r..i.c1& Wr ...ınld-. Tiı:a. r.dec,.ır. Meralin ıcece mavi i elbisest, teni-

~?~CÖZÜM[[ADPAHLAD 
~ lı '.~, 

Yazan: Sevim SERTEL 

Mis Helen Ehrenge!d - Y arahların 

Peşinde - Y arablar Kervanı Yolda 
.. )il is Helen kumral mavi ı mobile bindirmek üzereydik ki 
,ff"ıi gozlü, sevimlıligi ve ca. gene kulaklarımızda . motbrlerin 

zibesııc meşhur on sekiz yaşında uğultulan çınla~ı .. Bır duşman 
Amerikalı b r genç kızdır. Hnrp hava fılosu uzerımızde dolaşma. 
çıktıgı zaman Fransada heykel- ya ve bon_ıbardıman~ b?şla~ı. Fa. 
tri.1-şlık tahsilinde bulunuyordu. kat bu ~ır şey değildı. Zıra ça
İlk fırsatta o da gonullü olıı.r.-k buk gıttiler. 

Kmlhaça yazı.l~ı ve .atolyesi~i Yaralılar Kervanı Yolda 
kapattı. Kendısıne ne ış ynpabı. 
lccegi soruldugu zaman: 

- Bana bir hasta otomobili ve. 
riniz, ben on üç yaşımdanberi 
otomobil kullanmasını bilirim, 
dcmistir 

Böylece Kızılhnçın yaralı tası. 
yan otomobillerinde calışmağa 
başlayan Helen, başına gelenleri 
şöyle anlatmaktadır: 

Yaralıların Peşinde 

"- Ben her hava hücumun
dan sonra etraftan yaralı topla. 
maya ve onları hastanelere g6-
turmeye başladım. İlk seyaha. 
tim Soisson'a oldu. Oradaki yara
lıları Parise getirdik. On mayısta 
Fontain.Bleu'da muthiş bombar. 
dımana maruz kalan hastaneleri 
tahliye ettik. Buradan kurtardı. 
ğımız hasta ve yaralıları yıldı
rım siiratile Parise götürdük. 

Soisson'a vardığımız zaman 
çarşı meydanı~ıı harap bi.~ ~~lde 
ycrll're serilmış zavallı koyluler. 
le dolu bulduk. Ellerindeki mey. 
va sepetleri yerlere yuvarlan. 
mış, meyvalar etrafa saçılmıştı; 
kümeslerinden kurtulan piliç ve 
tnvuklar korkudan sersem ser
sem öteye beriye kaçışıyorlardı. 
Tam meydandaki biçareleri oto. 

B u hucum kesilir kesilmez 
on iki otobüsten muteşek. 

kil bizim yaralılar alayı yola 
çıktık. Henuz bir köpruden geç. 
miştik ki gene uğultular duyduk 
ve bizim beş saniye evvel üzerin. 
de bulunduğumuz kôprti yerle 
yeksan oldu. Hayatımız bir sani
yelik bir tesadüf neticesinde kur. 
tulmuştu. 

Şimdi bulunduğumuz yer u. 
fak bir meydanlıktı. Dort bir tn. 
rafımızda su vardı ve köprüler 
birer birer uçurulmuştu. Bizler 
h&.-nen otobuslerin altına saklan
dık ve Allaha dua eylemeye baş
ladık. Bombalardan bir tanesi 
kervanımızın en başındaki oto
büse isabet etti. O tayyare ve 
motôr gürültusü arasında bile bu 
bitkin yaralılann çığlıklarını 
duydum ve bu vaveyla hala ku
laklanmın içinde çınlamaktadır.,, 

Nihayet Mis Helen menziline 
varmış ve emanetlerini teslım 
etmiştir. Halihazırda kendisi 
Vichy'dedir ve ilk fırsatta Amc
rikaya dönmek arzusundadır. Zi. 
ra bugünkü Fransada ne tahsili
ne devam edebileceği bir sanat 
Akademisi, ne de iltihak etmek 
istediği bir Kızılhaç kalmıştır. 

L.OKMAN HEKiMiN Ö~ÜTLERİ 

ERKEKLiK VE DiŞiLiK •••. 
B u tibirden dolayı bayan okuyu_ 

culanmdan özür dilerim: Je. 
netik bahsi bütün canlı cisimlere ıa
mil olduğundan diııilik demeğe mec. 
bur oldum. Kadmlılı: yalnız insanlara 
mahsus olduiundan, mektep hocaları 
da meleklerden bahsederken, onlarda 
erkeklık ve dişilik yoktur, derler. Ço. 
edklar da kendi kendilerine, fakat yer 
mdilikelerinin hepsi diıidir, diye dü
sunürlerdi". 

yahut 24 çift kromosomdan bir çifti. 
nin ötekilerin hepsinden ayn durduk. 
lan göze çarpar. Bu bir çift kromo. 
ıom ve onların terkibindeki binlerce 
jenler yavrunun erkekliiine veya diııi. 
liiine sebep olanlardır. 

!naan ilk hücresinde bu bir çift 
kromosomun i'kiıi de biribirinin ayni 
olursa çocuk kız doiar. Birisi otekın. 
den kiıçiık olursa çocuk erkek olur. 
Bu ayrtlıfın sebeb' babadan ıeten to. 
humdadır. Şimdiye kadar tetkık edile. 
bilen canlı cisimlerin hepsinde erkek 
tohumu -yan yarıya- iki turhidur. 
Bir türlusunda 24 kromosom arasında 
ayn duran bir tanesi dişi tohumunda. 
kınin aynidir. Bir türlıisıinde, canlı 

Bu dunyada yaşıyan canlı cisim. 
lerden -yni zamanda hem erkek hem 
di,i olmıyanlardan baıka- hemen 
hepsinde erkeklerle dişilerin sayısı bir 
olduiu tab'at ilminde istati tiklerle sa 
bit bir ııeydir. lnsanlarm da hepsi bir. 
den tetkık ed tırse dunyadaki erkek. cismin cinsine gore o ayn kromosom 
!erle kızların sayısı aııağı yukarı mü. kadın tohumundaki.nden .ya daha kü
savi çıkar. Sonradan kadmlarm d:ıha çuk, ~ahut başka bır şekilde olur, ya. 
çok olması erkeklerin çocuklukta bile hut hıç bulunmaz. İnsanın erkek to. 
kızlardan ziyade telef olmalarından humlarmdan yarısında o ~yrı kromo. 
· ı · ı · 1 som kadın tohumundakındcn daha ı erı ge ır. 

Tabiatin kurduğu bu kaide insan. küçuktur. 
l:ırm da aklına uygun olmakla bera. ı İnsan yumurtası, yahut ilk hücresi. 
ber, erkeklik ve d'ıilik acaba ne zaman 1 ni, teıkil etmek uzere birleıen iki to. 
belli olur, diye sorulabilir: Ana ve humdan baba tohumunda. o ayrı ~ro. 
b:ıba tohumlarının birleşmesinden hL mosom anne tohuınundakınin aynı o. 
sıl olan ilk hücreden. yavrunun erkek !unca ilk hucre anne gıbi kızdır. Baba 
veya dişi olacağı bellidir. Yavrunun tohumundaki k:omoso~ kiiçuk olursa 
erkek veya dişi olacağını ilk hıicrede. hucre baba ıibı erkektır ... Baba ve a. 
'in kromosomlar gosterir. na tohumlarında, ötekıl~r~en ayrı. ~~-

Bu ilk hücrenin kromosomları mik. ran ve çocugun erkeklıgını veya dışılı. 
roskopta tetkik edilditi vakit -24 ğ ni tayin eden kromosomlann türlu 
babadan, 24 anadan gelen- 48 tane turlu adları varsa da, her dilde kolay. 

nin ve saçlarının güzel renklerini da. 
ha çok goze çarptınnak için seçilmiş 
gibi idi. Doktor ona hayran hayran 
bakıyordu. Onu böyle başmda başlıiı 
ve ııırtmda beyaz gömleği olmadan da. 
ha ilk defa görmekte idi. Düşündil: 
"Güzeli... Yazık, ıu minisi olmasa 
idil...,, 

Bir portakal dilimi alarak ağzına 
goturdu. (Meral ona bakıyordu.) Son
ra birdenbire rözlerinl kapadı; nefesi 
tıkanıyormuı gibi elini bofazma rö
turdu. 
Hemıire, sandalyeden fırhyarak, 
- Doktor! -Siye bağırdı;- Neniz 

var? 
Doktor gözlerini açtı, 
- Bu hal bana çoktanda ıeliyor, 

-dedi.- Gerçekten hastayım zanne-
derim. Otuz yaşında. Biraz acı amma .. 
Lfitfen bana bir kordıyal ıetirir mi. 
siniz? 

Meral baımı çevirir ı;evinnez, Cev
det ıızlice &iillimsedi. 

** M eraUe Cevdet Yücel ıimdi cv
lıdirler. 

Bir gıin Heybeliadada Yahboyunda 
gezinirlerken, 30 numaralı hastaya 
rastladılar. 

Cevdet Yücel, şa~ kaldı; safta: 
- Amma bu.. Olmemiı mi idil" 

diye sordu. 
Meral, kızıl baıını arkaya atara'k 

güldu. 
- İyi bir operatörsün, amma.. Da. 

ha anlıyamadın mı? 
- Neyii' 
- Benim idealim bir an için bile JO 

numaralı huta delildi. O beitim 117. 
durduium bir komedi idi, 

Meral Cevdetin biras ıücenmit bir 
hal aldtfını &örünce, 

- Affedersin, -diye ilbe etti;
sen çok dalgmdın: seni kendimle nasıl 
alikadar edeceğimi bilemiyordum 
Bense seni o kadar ıeviyordum ki ••• 

S h p ve N riyat Mildürü· Emin 
UZMAN--Gazetecılık ve Ne rJyat 
T. L. Ş. - TAN MATBAASI 

lık olmak üzere, anne ve baba tohu. 
munda birıbirinin ayni olan kromoso. 
mu X harfıyle, baba t humlarının ya. 
rısında bulunan ve otekinden daha 
kilçük olanı da Y harfiyle goıterirler. 

Su halde kız olacak insan yumurta. 
sı anadan ve babadan ayni kromoso. 
mu aldıiı için kadınlık X X, erkek o. 
lacak yumurta da anadan ve babadan 
baıska baıka 'kromosom aldıtı için er. 
kekhk X Y demektir ... 

Geçenlerde yazdıfım babaau: ;yavru 
buıun anlattığımı çürütmez: Şimdi 
tabiatte cereyan eden hal budur. İler. 
de insanın da babasız yavruıu mey. 
dana çıkarsa yavru un ne vak t kız 
veya erkek olacaiı o zaman tetkik e
dilir "' 

Daha önce yazdığım ıibi, insanla. 
rm ayni zamanda hem erkek, hem ka. 
dın olmaları da bugünlı:u yazıyı çurut
mez. o nnııkhk yalnız insanlarda 
defil, canlı cisimlerin hepsinde ,.ar. 
dır. İnsanın ve canlı cisimlerden hep. 
sinin tam erkek veya tam diııi olması 
kromosomları teşkil eden jenlerin te. 
siri arasında tam muvazene bulunma. 
sma baflıdrr... Halbuki dünyada tam 
muvazene hiç bir şeyde gorulemcz. 

Ondan dolayı olacak ki butun dun. 
ya -ııaıskm terazi ıibi- daima mu. 
vazenesiz haldedir. ,-----·-- Dunyanın en meşhur Cazı.,. 

"BENNY GOODMAN., 
SWİNG BAND 

- Amerıkanın en ıuzel sesli 
Artisti 

Dick Powell - Rose Mary Lane 

Perşembe akşamı 

L A L E 
Sinemasında 

deki parçalan cell:yorlar. 
\ı.ı ____ _ 
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~TaRvimden 
~bir~aprah 

Kabahat Kimsede 

Değil ••• işi 

Benimsememekte! 

Kırk he sene Pariste otur • 
duğu halde Fransızca ög. 

rencmİ) en rcr; am Galibin bu 
kalın kafalılık rekorunu işiten 
bir do tum: 

- zn, allı Pari ! Diye ressa. 
mm gaba\ etinden ziyade otur· 
du m memlekete acımıstı. 

Res am Galip kitap okuduğu 
zaman ~ıkaramadığı yerleri uy. 
dururdu; hele çapra ık isimlerde 
en hazır cevap ka\ uklulan gerL 
de bırakacak bulu ları 'ardı. 

Radl olan olanlar elbette far. 
kına 'arııuşlardır. Terfi listesi 
okunurken spiker bu kadar bile 
mcharet gösteremedi. Bir çok i. 
simleri c:-ıkaramayınca: 

- Ajans li tesinde bu isim o
kunmaz bir tarzda yazılmıştır? 
Dil erek i in kinden çıkıverdi. 

l..i tc arap harflerile olsaydı 
belki isimlerin .) anlış okunabiL 
ınc5ıini kabul ederdim. Fakat ye. 
ni harflarle yazılan bir kelimeyi 
in an l anlı okumak istese oku. 
'.\·nmaz. Ne lapalım? Yoksa da
hn okunaklı olsun diye hareke 
mi kovalım? 

Bundan anladığımız şudur: 
Ajans, listeyi hazırlattıkto 

sonra bir kere karşıla tırmayı 
hil<' Jiizum gömıiiyor; radyodt 
okuyacak olanın eline tutuşturu. 
y.or;. kapıp ko~ ll\ eril or. ~ zat ti 
kendi kendine olsun bır defa 
göz gezdirmeden cihazın önün• 
geliyor ve okuyor. Soranm. b• 
na~ıl spikerliktir? Spikerler k~• 
dilerini binlerce adamlann dın. 
lcdiklerini unutu;rorlar mı? De. 
mek spikcr'in eline dalgınlıkla 
mesela bakkalın hesabı Yerilse 
dinleyicileri terfi listesi yerine; 
'Yanm kilo sade yağı, sekiz )'11. 
murta, 250 gram kasar peyniri. 
on kuruc;luk sirke ••. ,, Diye erzak 
listesi dinleyecekler. Spiker 'ba
nun farkına \'arabilirse derhal 
kabahati ya hademeye yahut 'b~ 
ha kasına yükleyerek işin i(in.. 
den çıkacak. Ya babalannlll, am. 
calarının, kocalannın, damatı.. 
nnın isimlerini dinlemek iste
yenlerin uğradıklan kırsmhlı 
ne yapalım? 

Nasrettin Hocayı 
sinde yapılan düğüne dant et. 
me'\ i ıınutmu~lar. Hoca ziyafete 
i ti~ak i~in bir bahane dilŞ>IDll-m 
mü . Be az bir kağıdı mekts» 
eklinde bukmii ve doğra •ü

ğ"iin evine gidip ev sahibine ver. 
dikten sonra sofranın başına 
<;ölmıiiş. Düğiin sahibi kiğldı e. 
virmic;. ce\'irmis: 

- Hocam, demiş. Bu kllıdıD 
üstiinde yazı yok. 

Hoca hi(: bozmamış: 
- Efendim. demiş, onun i~ılL. 

de de yazı yoktur. Aceleye geL 
di. Kusura baknıavın! 

Takvimci 

Okuyucu Dilekleri 

Bir Rica 
J ı yat efrat o arak aa ere a nan Elelıtrlli 

idare 1 ret ı mc r rı aa bırı bıIC mO
racuıla idare n kc dıltnnc crctlerınl ver-
mem kı~ odu bah ettı ve de ı ı: 

.._ B im b r de yardım aand uma Veli 

Durada biri m ı paramız da bulunuyor, Pa 
kat ni ımnıme muclb nce bu paraya dolnan
mamuı ve bl ım reıımlzl vcrmeaı Us,._ 
dır. Zaten Havacazl ve Sular idaresi tallın 

ıçiıı alına" ve lı:cn 1 memuru ol:ın ıbt J'•t ef 
rad r ııcrctlcrlnı mu ta aman vcnyorlar A 
Ukadarların bı , uıyctımızlc de meaaul ol 
maaını d• cro..,, 

• 
Postadan Temenni 

• 
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GENÇ ı 
GÖRÜNMEK İÇİN 

' -

50 yaşlanndaki kadınlar 

15 YAŞINDA 
görünebilirler. 

Meıııur bir cild mUtehassısı tar:ı
.:.dan ke if ve genç hayvanların 

ve hüceyrelerınden kemali iüna 

:ildiniz, tiaha saf, daha taze görünecek 
ve scnı-Jeşecektir. 

Güncıüzlerl, beyaz (yağsız) Toka1011 

kremi kullanınız. Terkibindeki be-

e latihsal edilen ve bir genç kızın ya::lat.cı ve kuvvetlendirici unsurlar, 
ve saf cildınin unsurlarına mil- dah!le nüfuz ederek ghll gayrisnf 

olan "BIOCEL", tabir edilen rnaddelerl ihraç ve siyah noktaları 
etli ve yeni cevher, halihazırda L"ale eder. Açık mesameleri sıklaştırır 

cf unsuru olan pembe renktekJ To- ve tu ı:uretle cildinizi beyazlatıp yu
ton kremi terkibine karı~tınlmışhr. muşatacc.ktır. Bu basit tedbir saye

sindP. her kadın birkaç sene gençleşi?

duğunU% her dakika zarfında cil- bilir ve genç kızların bile gıpta ede

·z, bu kıymetli unsuru mas edip cejti ~·\yanı hayret bir cild ve bir tene 
enecek ve her sabah kalktıtınızda maHk olabilirsiniz. 

SUAD iYE PLAJINDA, 
14 Eylul Cumartesi akşamı hakem hey'eti huzurunda 

AMATÖRLER ARASINDA BİR SES MÜSABAKASI 
yapılacaktır. Birinciye SUADİYE BÜLBÜLÜ namı ve mü. 
kAfat verilecektir. İştirak edecek Bay ve Bayanların Müdü. 
riyete müracaatları. 

Tapu ve Kadastro Mektebi Müdürlüğünden : 
Mektebin tahlil müddeti iki sene olan A ıubesile tahsil milddeti bir se

oran B. Subesine on beıer talebe alınacaktır. 
A ıubesi için orta B. şubesi için lise mezunu olmak ıarttır. 
B tubeaine almacak talebeye tahsil müddeti içinde ayda maktu 30 lira 

te verilir. Mektep niharidir. taıe ve ibate talebeye aittir. B. ıubesine 
ek talebenin beı sene müddetle umum müdürlüğün vereceii vazifelerde 

lalll!ll!llUı için bir mali taahhütname vermesi p.rttır. Kayıt muamelesi 10

1 de nihayet bulur. 
Kabul maıameleai müracaat sıraaile ve mektepten mezuniyet derecesine 

e npılır. 
9 1ı1beslne alınacakların fen kolu mezunlan tercih olunar. Wen )olu 

klfı selmediii takdirde edebiyat kolu me.zunlan mezuniyet derece
ıöre almırlar. 

Yatılı • Yatısız • Kız - Erkek 

HAYRiYE LiSESİ 
ANA - iLK - ORTA - LiSE 
Saraçhanebaımda Horhor caddesinde Telefon: 20530 

Eski talebenin EylQiün beıine kadar velilerile beraber milracaat ederek kayıtlarım yenilemeleri llmııdır. 
Eski ve yeni talebenin kayıtları her gün saat 10 - 17 ye kadar yapdır. Yabancı dillere ilk ımıftardan itibaren 
baılanır. Son smıfta fen ıubesi de vardır. 

Talebe mektebin hususi Otobüs ve otomobili ile evlerine nakledilir. 

YUCA ÜLKÜ <lstanbull ve ÜLKÜ (Uşak) Liseleri ' 
(. 

• Kayıtlara ba1lanm11tır. İsteyenlere mufassal tarifname ıönderilir. ı 
(Uıak'taki ULKO' Lisesinin Orta kısmı yoktur.) 

ep HM? ,. Eski Feyziati 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜICLERDE 

Ana, ilk, orta ve lise sınıfları için eski talebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden talebe kaydma baılanmqtır. 
Kayıt için tatil sünlerinden maada her gün saat 10 dan 18 e kadar mektebe müracaat edilebilir. !stiyenlere ta. 

rifname gönderilir. Telefon: 36 - 210 

'•--------• \rnavutköy • Çütesarayla· ____ im ___ _.., 

Harp Okulu ' 
Komutanlığından : 

1 - İsteklilerin Türk olması, As
kerliğini yapmıı bulunması, hasta ve 
vücutça anzah bulunmamaları. 

2 - En az lise tahsilini ikmal etti 
ğine dair ıehadetname ibraz etmeleri 
(Güzel Sanatlar Akademlsinden me
zun olanlar tercih olunur.) 

3 - Sinema için film almasmı ve 
buna ait telmifi bilmesi. 

4 - Resmi müesseselerden birisin
de yapılacak imtihanı kaza!!.."T1aları 
(kazananlar arasmda varsa timdiye 
kadar muvaffak oldukları eserleri im
tihanda ibraz edenler tercih olunur.) 

5 - Fotofraf teknifine ait ameli ve 
nazari fizifi ve kimyevi billi sahibi 
olınalarL 

6 - Sabıkan memuriyeti olanlar bu. 
Iundukları son memurluklarına ait ve. 
sikaları, ilk memuriyeti ise mahalli za. 
bıtasmdan mahldbniyeti olmadıfına 
ve hilsniihal sahibi bulundu1darına da- ı 

kv-s R·cl":ı 
~:~:~~ 1 
Kamyon ~ 

Motör 

ve 

bllümun 
fabrika 

makinad& 
İsviçre 

mamulAtı 

8 R O Rulmaru... .... ..w .... runız. 
Deposu: Galata Karaköy Palas 
hanı karııısında 84 No. IBRAHIM 
TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! 
P. K. 1039, Telgraf : TAeKOL ' , 

İSTiKLAL LiSESi 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 - İlk, Orta ve Lise kısmılanna yatdı ve:ra yatısız kıs ve erkelr 
talebe kaydına ba,lanmııtrr. 

2 - Eski Talebe Eylül'iln On beşinci sününe kadar cerek mektup. 
la, ıertk mektebe baıvurarak kaydını yenilemelidir. Eaki Talebenin 
Eylül'ün On beşinden sonra yapacakları müracaat k:ıbul edilmiyecektir. 

3 - İstiyenlere mektebin kayıt prtlannr bildiren tarifname ıön. 
derilir. Adres: Şehzadebaıı Polis karakolu arkası. Telefon: 22S34 

;;. • H-4 • • •. • • "' • ·"" • " ! ) 

, 
İstanbul Belediyesinden: 
3/9/940 gününden itibaren francalanm kiloıu on bet buçuk kurut oldufu 

ilin olunur. 
~ .................... ?:a ...... .. 

An bar İnsaatı 
1 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
1 - Akşehir istasyonunda yapılacak anbar ve idare bina. 

sile sair işler götürü olarak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 48351.05 (Kırk sekiz bin üç yüz elli 
lira beş kuruştur.) 

2 - Eksiltme evrakı tl'ç Ura mukabilinde Ofis Umum 
Müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 9/9/940 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofis 
binasında yapıl&caktır. Teklif mektuplannı havi zarflar mak
buz mukabilinde Ofisin muhaberat servisine teslim edile. 
cektir. 

4 - Muvakkat teminat miktan 3626.33 (Üç bin altı yüz 
yirmi altı lira otuz üç kuruştur.) Liradır. 

5 - istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye ctrebiL 
mek için ihale tarihinden nihayet iki lriln evvel Ofisten ala. 
caklan ehliyet vesikasını koyacaklardır. "8048/5134,. ....................... --......... 

Devlet O~nıi~y·olları ve limanları işletme idaresi jlanlan 

3 - 9 • 940 

'O O K E R Traş Bıçaklan 
Dünyanın en iyi tras 

bıçaklarıd.ır. 

.J traş bıçakları geldi. Her yerde 
-----... -"- bulunur, markasına dikkat ediniz. 

Deposu : Jak Dekalo 
lstanbul Tahtakale 

ve 
No. 

Şür. 
51 

Ziraat, Orman, Veteriner 
Fakültelerine Talebe Allnıyor. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Yilksek Ziraat Enstitüııi Orman, Ziraat, Veteriner Fakültelerinde tale.. 
be kayıt ve kabulüne lS Ağustos 1940 tarihinden itibaren ba1Janacak YO 101 EylQl 1940 sünü akşamına kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, fizik, kimya, cebir, Türkçe 
tahrir ve yabancı dilden "Fransızca, lnııilizce, Almanca dillerden biri,, bir 
ıeçim imtihanma tibi olacaklardır. 

Z - Seçim imtihanı Ankara ve Istanbulda 1, 2, 3 Tqrinievvel 940 cb. 
lerinde :rapdacaktır. 

3 - Enstitümüz fakültelerine yazdmak iıtiyenler kayıt ve bbal IUt1a. 
rmı Enıtitü Rektörlüfü ile Villyet Ziraat, Orman, Veteriner Müdürlüklerin
den tedarik edebilirler. 

4 - Seçim imtihanı Ankarada Yüksek Ziraat Enstitliıilrıde :rapdac:ak.. 
tır. btanbulda imtihanm olacafr yer Ziraat, Orman, Veteriner Müdiirlillde. 
rine müracaat edilerek öfrenilecektir. 

5 - Sıhhat raporu nümunesi EnstitU ve Villyetler Ziraat, 011llılDe Ve. 
teriner Müdürlüklerinden tedarik edilir. 

Başka rapor kabul edilmez. "7169,. (4492) 

TAKSİM Gazinosunda 
Bugünden ıtibaren: Bütün dünyada 

meşhur GİTARİST 

ANGELO FERARA 
numaralarına başlıyacaktır • 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından : Kabul muamelesi neticesi 16 Eyl6lde müracaat edenlere teblii olunur. 
Talipler aıaiıdaki vesilı:ıılarla Ankarada Tapu Kadastro .Mektebi Mii-

Jliiüne müracaat etmelidirler. "5114,. (7963) 
Eızuruın Valiliğinden : 

1 - Horasan Sarıkamı, yolunun 
muhtelif kilometreleri arasmda 4780 
metrelik ıose inıaatı kapalı zarf usu. 
lile eksiltmeye konulmuıtur. 

Muhammen bedeli (1295) lira olan 700 Kı. külçe aliminyum (US.9.1940) h"ı Aasarl lise tahsili görmü, olanlar arasından Barem Kanunu hülrllmleri da. 
Pazartesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarpqada Gar binaaı dahilindeki tinde tayin edilmek üzere müsabaka imt hanı ile idare merkez ve ıubelerimiz 

1 - !stida. 
2 - Nüfua cüzdanL 
3 - Sıhhat Raporu. 

komisyon tarafım:lan açık eksiltme usulile satın alınac:aktU'. için lüzumu kadar memur almacaktır. 
Bu iıe girmek istiyenlerin (97) lira (13) kuruılulı: muvakkat teminat ve 1 - Müsabakaya gırebilmek için aıaiıdaki ıartları haiz olmak thnnchr. 

4 - Hiısnlihil varakası. Z - 12370 on iki bin ilç yüz yetmi• 
lira 30 kuruı keıif bedelli bu iıin iha. 
lesi 10/9/940 Salı ıünü 1aat ıs te Vi. 
liyet makammda toplanacak daimi 
encümen tarafından yapılacaktır. 

kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme sünü saatine kadar komisyona a - Türk olmak, bulaşıcı bir hastalıia veya vazifesini muntazaman ifa7I 
müracaatları llzımdır. mini olacak derecede bünyevi zafiyet veya arizaya müptell olmamak. 

5 - Mektep ıahadetnamesi. 
6 - 4 X 6 büyükliliünde üç kıt'a fotofraf. 

Bu iıe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak dafrtdmaktadır. (7961) ha b - İffet ve haysiyet erbabmdan oldutu ve Amme hizmetlerini istimal * * kkından mah um edilmemiş bulunduiu yapılacak tahkikatla sabit bWumrıak. 

TAKSİM Gazinosunda 
Bugünden itibaren: Meşhur İspanyol Dansözü 

NA Ti MORALES 
numaralanna başlıyacak ve programın en 

mükemmel ve en güzel kısmını teşkil edecektir. 

Giresun Orman Koruma Alayı Talimgah Taburu 
Satınalma Komisyonundan : 

t - Giresun orman koruma alayı talimgih taburu ihtiyacı için yüz alt
bet bin kilo ekmeiin kapalı zarf usulü ile ihalesi 19 Eyl(U 940 Peqembe 

aaat ı 1 de Giresunda talimgih taburu komutanlık binasmdaki satın aL 
komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 18150 lira ve muvakkat teminatı 1361 lira 25 ku-

3 - Sartnameler her sün satm alma komisyonunda ıörü1eb"lir. 
4 - hteklilerin prtnamesinde yazılı vesikalarla berab:r teklif mtk. 

taPlanm ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ilin 
"8051,. 

Cep • Kol ve 
Maaa uatlerl 
1 AV VADi! 

AViZELER A E G 
Fırınları • SUpUrgelerl 

4 - 1 Ay Vade 

Fotoıraf maki· 
nalan 

fi AV VADsr 1 
A E G VantllAtlSrlerl • lll 

Ocaklar, Cezveleri 
4 AV VADi! 

Havaaazı ocak· 
ları, KlSmUr ıo· 
baları 4 ay vade -

. 

l LUkıor Radyo· 
ları ve hediyelik 

etya 

-OSMAN ŞAKAR ve Ş ki 
Galata. Bankalar Caddesi 59-47 Tel 42769. Beyazıd, Univeraite Caddesi 

No. 28. KadUtöy, İskele Caddesi No. 33/2 ' 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 
Miktarı Tutarı iık teminat lkalltme saati 

Lira K. Lira K. 

3 - Muvakkat teminat 927 dokuz 
yüz yirmi yedi lira 77 lı:uruıtur. 

4 - İsteklilerin ihale ıilnünden en 
az sekiz ıün evvel Vilayete müracaat
ları ehliyet vesikası almaları. mecbu
rid:r. 

5 - Talipler bu iıe ait tartname 
vesaireyi her sün Vilbet Daimi En. 
cümen kaleminde nafıa mıidilrlüfünde 
görebilirler. 

6 - İstekliler 2490 Sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi. 
kalarla birlikte teminat ve teklif mek
tuplarmı 32 inci madde veçhile ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Vi. 
liyet Daimi Encümeni Reiılifine ver. 
meleri ve postada vuku bulacak ge
cikmelerin muteber sayılmıyacafı ilan 
olunur, "5157,, (8d50) 

Glreaun Orman Koruma Alayı Talim· 
gAh uburu aatınalma komlayonundan 

1 - Giresun Orman Koruma Ala- ı 
yı tallmgAh taburu ihtiyacı için otuz 
bin kilo sığır elinin kapalı zarf usu_ 
lile ihalesi 1_9 Eylül 940 perşembe 
günü saat 15 te Giresunda talimgAh 
tcıbtıru komutanlık binasındaki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7500 lira 
ve muvakkat teminab 562 lira 50 ku
ruştur. 

3 - Şartnameler her gün satın al
ma komisyonunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin tartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat ev
veline kadar komisyona vermeleri i· l liı.n olunur. (8046) 

ı· ' 1 L A N 
Yolcu Servisi 

Yugoslavya Bandıralı Lüks 

LOYCEN Vapuru 
Eylill'ün 25 inci C&r18mbz 

ektrıı.. kaynak :ünii Pireden hareketle Yolcu ve 
ldnaaı. 1 1200.- 90.- 13,30 

Devlet Demiryollan ve limanları umumi idaresi Miifettiılifine ait mü
hürlerden yedi numaralı resmi mühür kaybolmuştur. Yenisi yaptırılacafm. 
dan eskisinin hükmü kalmadıfı ilin olunur. (S136) (8049) 

Iviodayı takıp eden her ası ı ı.;,.,,. .. ıçm ıuymeth taşıarue ve nena ıııe. 
mesile hak"katen nazarı dıkkati celbeden böyle bir harikulade (SINGER) 
saate sahip olmak adeta bir saadettir. Fevkallde süzel ve zarif olan bu 
(SINGER) saatleri en müşkiilpeaentleri dahi tatmin edebilir ve bıitiln 
bu meziyetlerinden maada saatlerimizin on beı senelik bir müddet için 
velev müşterilerinin mea'uliyetinden olsun her türlü lrızalann müesse. 
semiz tarafmdan hiç bir ücret alınmalr.aızm tamir olunacaklarr ıaranti 
edilmiıtir. 

SIN GER No. 82/A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı SOO Jir3 
- Ehısalleri ı'bi on bet sene ıarantilidir. -

Adrese dikkat: SINGER SAAT Maiazası - Istanbul Eminönü 

• ,, SATILIK MAKINALAR -- -•'lıııt., 
Cinsi Devir Marka 

1 - Adet Kompresör 125 Atlas 
l - Adet "Dizel Motör 170 Atlas 
1 - Radyatör Amonyaklı sovutma cihazı 

B.KuvveU 

f5 
76/90 

Kalori 

'10000 

Yukarıda evsafı yazılı makina ve teferrüatı aatrlıktrr. İltiyenlerin: 
•BURSA SÜT TOZU FABRİKASINA MÜRACAATLARI.• 

Karacabey l\lerinos Yetiştirme Çiftliği 
Müdürlüğünden : 

Alınacak malın 

cinai 
Miktarı 

Kilo 
Muhammen 

' fiyatı 
Kur. San. 

Tutarı 

Lira Kur. 

Yumuşak buğday 7~.000 8 50 8375 00 
Yukarda yazılı bir kalem erzak kapalı zarf uaulile eksiltmeye konmuş. 

tur. Eksiltme 16/9/940 tarihine tesadüf eden Puarteıi sünil saat IS te çift. 
lik müdürlük binasında 7apdacaktır. Muvakkat teminat 479 liradır. Sartna
meyi sörmek iıteyenlerin tatil ıünleri müstesna her sün Buna Merinos ye. 
tittinne müfettiıliii ile ç'ftlik muhasebesinde görebilirler. İsteklilerin 2490 
qyrh kanun hükümleri dahilinde ıhale saafnden bir saat evvel teminatları. 
m vezneye ve teklif mektuplarmr komisyona vermeleri. "8053" ..ı. 6 kalem 1141.20 85.59 13,45 3:1:ra71 Ticariye alarak 

ekhane Levazımı 10 " 870.- 85.25 14 Dofru Zayi - Balqrlılly Nllfııa dairealııden mO· ----Gaip - Ersıı~ Ofretmen okulıınvn IH· 
l"J'Ola 110 adet 8900.- 292.50 14,15 NE W. y O R K'a ceddeten atdıftm 7-l·tH tarih ve ıso.t.H na· 
tatniye 200 ,. 2200.- US.- 14,30 maralı nOfuı cilzdanımla Balıırlıllp Aalcarllk 

k Levazımı 5 kalem '"4)0.90 338.75 14,45 Gidecektir. ıubtıinden yarılmıı olan icra 45, ihtiyat H· 
Yrlduda bulunan Okulumw: ihtiyacı olan yukarda dna ve miktan yazılı Tafsillt için Galatada (Eılı:" 115 aayıb " :ıo.1-934 tarihli aalıerlilı vad-

y 1 S 1 k da) F k yetim meırubatile 93!1 ihtiyat :volıtam .. ı ve 1 eme altı ayn ıartnamede ihaleleri va-lmalı: üzere 13.9.940 tarihine raat- o cu a onu arıısm ran 

1111 dera ınlm4a aldıfım 145 numaralı dıp· 

lonaamı sari ettim. Y enlalııl alacafnndaıı il· 
ıı111n1ıı bWana :roktıır. 

Dunnııı Jrnırln 

c - Yaşı 18 den aşaılı ve 35 den yukarı olmamak. 
il - Mü""""ka imtihanı proframı: 
a - Riyaziye 
b - İktısadi coğrafya 
c - Türk tarihi 
d - Sosyoloji 
e - Fransızca veya İngilizce veya Almanca liııanlanndan Tür1ı:çe:ve 'Vt 

Türkrerlen bu lİ"an!ara tercüme "ehliyet teabitinde lisan tart delildir. Faka1 
müsavi halterde tercih s:bebldir.,, 

III - İdare merkezimiz ile İstanbul ve İzmir şubelerimizde yapılacak olaıı 
bu imtihana iıtirak edeceklerin 5.9.1940 tarihine kadar mezkt\r tube mtidlir. 
lülderine ve Ankarada memurin servisine müracaat ederek lüzumlu vesikalan 
tamamlamalan lazımdır. 

IV - lmtlhanlara Ankara, İstanbul ve İzmirde 9.9.1940 Puartai ıünii 
saat 9 da baılanacaktır. (7928) 

Zonguldak Mmtaka Liman 
Reisliğinden : 

İnebolu ile İstanbul arasında posta 
servisi yapmakta iken Cidenin 22 mil 
ıarkında Marc;ula mevkii önünde 337 
senesinde muhalefeti havadan dolayı 
batını, olan İtalyan bandıralı 116 rü
sum tonilitoluk "Apolonya,, adlı vapur 
enkazının tarihi ilandan itibaren 31 
ıün zarfında sahibi tarafından çıka
rdması aksi takdirde 618 ıayıh liman. 
lar kanununun 7 inci maddesini defi1-
tiren 2829 nyılı kanuna tevfikan mu
amele yapılacafı illn oulnur. (8076) 

Devlet Konservatuvan 
Müdürlüğünden : 

Devlet Konservatuvarı kabul imti
hanlarma' namzet talebe kaydı müdde. 
ti Ankarada imtihanlara girecekler 
için 10 Eylill 940 Salı ıünli a]qa
mma k"""'" uzatılmııtrr "5214/8067., 

~ 1 o 

An bar 

Kulekapı Maliye Şubesi 
Tahsil Şefliğinden : 

Galatada Kalafat caddesinde 46/38 
sayılı Fabrika sahibi M. E. O. DapeJ' 
biraderlerinin Şubemize kazanç verslai 
borcundan dolayı Naayonal Mutra ,.._ 
tık Gaspavro 18 - 20 beyıir laanetin
de bir adet Motörün satııı aleni mü
zayede ile 6 EyHU Carıamba dnil aa
at 10 da mezlrilr mahalde yapdacak
tır. Taliplerin yukandaki yazdı sb ve 
saatinde hazır bulunmalan. (7988) 

Kulekapı Tahsil Şubesi 
Şefliğinden : 

Galatada Arapcami Zi>'llb eobk 2 
sayılı mahalde inıaat atöl:ve8 aahibi 
Ardaşm Şubemize kazanç vercfainden 
olan borcundan dolayı 52 bin muhte. 
lif mozayik çini satqı aleni mflsa,.ede 
ile 6 EylQl 940 Cuma ıünli nat 11 de 
mczlcQr mahalde yapılacaktır. Taliple
rin yukarıda yazılı ıün ve saatinde ba. 
zır bulunmaları. (7989) 

İn sa atı • 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

1 - Yıldız .. Ji istasyonunda ya,Pılacak anbar ve idare ltlna. 
sile sair işler açık pazarlık usulii ile eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli "35858.15,. otuz beı bin sekiz yüz elli sekiz lin on 
be, kuruştur. 

Z - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofiı Umum Mtl
dilrlüiünden almacaktır. 

3 - Pazarlık 9/9/940 tarihinde saat 15 de Ankaratla O
fis binasında yapılacaktır. 

' ·r• .. _. ,._ · L- da k" • 940 ihtiyat yoklamaeı lıuyudatmı ıa:ırl enim. 
- .. Cuma gunu hizalarmda ..... ıh •••tlerde a•"'- eksiltmeye konulmuılar. nammn 3 wıcli -tın .ın U. ,_. ,_ - !r'A Veniıini cıkaracatımdaa eakialnln hlllımll ol· 

İıtekl lerin şartnameleri ıörmek ve ilk teminat yatırmak üzere eksiltme- mumi Acentelifi H. PAJKU- ınadılını ilin ederim. 
b r sun nvelıne kadar Okulumuz Miıdıirlüfüne ve eksiltme sünü de Gü. RİC'e müracaat olunması. Te. 1 Eslı.ı adres: Haaan ,., .. H. Behcet Xesell. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 1192.90 "bin yedi yUz 
doksan iki lira doksan kuruştur.,, 

Gaip - MemuriJ-etiıne alt 3131 uyıh ta· 5 - İstekliler paza!'lt~a girebilmek irin ihale tarihinden 
nınma karnemi say! ettim. Yenlılni alaca- A ~ 
fondan eaı.ı.ının hOkmtı :roktv. htanbul 

1 
nihayet iki &Un evvel ofisten ehli1et vesikası alacaklardır. 

Emniyet mlldllrlOiü atlı pollı merked - j "5Z09., (8062) 
marlanndan 1 aayıb Mehmet Canbolat. ~ ~ ............................. ., , 

yanda Yibek Miihendlı Mektebi Muhasebesinde toplanacak olan ko.. j lefon: 44708 ! Yeni adres: H. Behçet Keseli. Kaldırım 
yonumuza selmele i. (7927) ~--········---~ ıcaddeai No. 12, Talımhanc Çeqellı&y. 


