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ROMANYA 
Büyük Buhran 

Geçiriyor 
M.llll fUUrU olgunlaşmıe milletle
ri. diplomatların, masa başında 
:ta.kaim etmeleri devri geçmiştir. 
Viyana konferansında Transilvan
J'anlD Macaristana iadesine karar 
verenler, Versay muahedesini 7a
panların hatasını tekrar etmiıler. 
dir. Ve bu hareketleri ile Tuna ve 
Balkanlara sulh delU. bUZW'IUZ
luk getirmişlerdir. 

JI. Zekeriya SERTEL 

Romanya hükumeti, memle
ketin ecnebi orduları tara

fından istilasına mani olmak gibi 
asil bir endişe ile, Viyana kon
feransının kararlarını kabul ede. 
rek Transilvanyanın mühim bir 
kısmını Macarlstana iadeye razı 
oldu. Bu kararı kabul ederken 
memleketin hiç olmazsa sulha 
kavuşacağını umuyordu. 

Fakat Rumen milleti Viyana 
kararını aynı soğukkanlılıkla ka. 
bul edemedi. Şimdiye kadar Al
manyaya karşı haysiyet ve kalp 
kıncı hareketlerden içtinap eden, 
hatta Almanyayı memnun etmek 
içın birçok fedakarlıklara katla
nan Rurnen milleti, hakkında ve. 
rilen son idam hükmünden sonra 
Almanya aleyhinde nümayişler 
yapmağa, Alman sefaretine men. 
sup otornobili durdurup üzerin
deki baYrağı yırtmağa, ve Alman 
konsoloshanesine tecavüze vara
cak derecede ileri gitmekten çe. 
kinmedl. Alman hükumetini kız
dırmaktan hali korkan Rumen 
hiıkumeu halkın bu heyecanını 
yatıştınnağa, ve memlekette sü
künu iadeye çalışıyor.Bu maksaL 
la birçok vatandaşlan temerküz 
kamplarına gönderiyor. Birçok 
yerlerde zecri tedbirler alıyor. 

Fakat son gelen haberler kı.. 
yamın genişlediğini, ordu erkl
nından bir kısmının, hatta bazı 

l'neraUerin istila ederek aynca 
bir mukavemet ve muhalefet teş.. 
k'latı Viicude getirmeğe tcşel:~.nis 
ettiğini bildirmektedir. 

Bu dt gösteriyor ki, mllU. fUU. 
ru olg~laşmı' milletleri dlplo. 
matla~ masa bapnda taksim et
meleri devri geçmiştir. Viyana 
konferansında Transilvanyalillı 
Macariatana iadesine karar ve
renler, Versay muahedesini ya. 
panlal'lll hatasını tekrar etmi§. 
lerdir. \re bu hareketlerile Tuna 
ve Balbnlara sulh değil, huzur. 
suzluk \re emniyetsizlik getiımif. 
lerdlr. 

* * R ~en milletinin TranslL 
\ranyayı terk mecburiyeti 

k&rflSlldaki ruh! haletini anla
~~ İÇ!n, milletin heyecanına ve 
~;'!,~sine tercüman olduğu i. 
~ ~ günü hapsedileu Uni
versuı gazetesi sahibinin ne§ri.. 
ya~ bir göz atmak Wlc:Ur. 

_ üknmetin şiddetli sansürüne 
raSbletı bu gazete JDelbleketin 
bir Patçasını terke razı olanlan 
ilıaııeite itham eden De§rlyat 
18~ır. Bu neşriyat üzerine 
f:t4lbin sahibi tevkif edilmiı, 
ti at )lrmi dört saat sonra tah. 

Ym ~\· · ce, bu defa daha kuv. 
~-..:ir yazı. ile hücwıılapna 
-~~ etmi§tır. 
u~ersuı diyor ki: 
-B~ bu fedakArlıklara sulha ' =-~ için katlanıyoruz, fa

a aımıa kavupmıyoruz. Adalet 
;8~ hareket ettiklerini söyle. 

" etfn adalet yaptıklannı gör. 
muy~ Yarınki Avrupa niza.. 
mı 1ç&l bizden bu fedaklrlıldan 
lstey~erln, yarın Yeni nizam is
mi al\Jıda bize getirecekleri fe!i. 
ket "\ esareü de bWyoruz. 

O \aıde neden boyun eiiyo. 
ruz?. 

(Sollll, Sa: 2, Si: 1) 

IZP 

5 ICURUŞ GUNLUK 

Bismil istasyonunda 

ilk Trenin Bismil' e 
Varışı Münasebetile 

Merasim Yapıldı 
Bismil, 3 (A.A.J - İlk trenin Bismil istasyonuna girişi mü. 

nasebetile dün büyük merasim yapılmıştır. Bu merasimde, si
vil ve askeri erkin ve kalabalık biı· halk kütlesi hazır bulun. 
muştur. Milli renklerle süslenmiş olan ilk tren, istasyona gire. 
rek takın önünde durduğu zam an, bütün mektep talebeleri ve 
halk bir ağızdan İstiklal Marşını söylemişler, bunu nutuklar ta. 
kip etmiştir. Hatipler, yurdu demir ağlarla örmek yolunda Mil-

i 
ti Şef İnönü tarafından takip edilen siyasetin tahakkuk ettiri. 
len safhalannı ve bunlann memleket müdafaası ve kalkınması 
bakımından değerlerini tebarüz ettirmişlerdir. Merasimden son. 
ra misafirler şerefine büyük bir ziyafet verilmiştir. 

\.. 

Almall ta7yanlerinin sık aık taarnnlanna hedef olan Tiınea 
halicindeki liman tesisatı 

ALMANYA VE ALMANLARIN 
ltalyaya Yeni 
Hava Akınları 

Birçok Fabrikalara 
Ve Petrol Tesisatına 
Hücumlar Yapıldı 

2 Tayyare Dönmedi 

1 Ayhk Kayıbı: 
1097 Tayyare 

londra Üzerinde 
Dün de Şiddetli Bir 
Hava Harbi Oldu 

Yangınlar Bastınldı 
Londra, 3 (A.A.) - İngiliz Londra, 3 (A.A.) -Bugün tn-

tayyareleri dün de yeniden ltaL giltere üzerinde, biri münferit 
ya ve Almanya üzerine muvaffa. surette müteaddit Alman tayya. 
kiyetli akınlarda bulunmuşlar ve relerinin muhtelif yerlere vaki 
düşmana ağır zayiat verdirmiş.. akınlan ve diğeri de büyük mik
lerdir. Bu hmusta İngiliz tebliği tarda düşman tayyarelerinin üç 
111 mallımatı vermektedir: dalga halinde cenubu şarkt ile 

"Dün gece İngiliz bombardı- Timcs membaına ve Londra üze
man tayyareleri, Almanya ve :L rine yaptıklan hücumlar olarak 
talyada hedeflere yeniden hücum iki türlü hava faaliyeti olmuş
etmiflerdir. Kölnun §imali prki. tur. 
sinde Schlobuch'de dinamit !abri. I Londrada birin~i ala~ işareti 
kalan ve Cenova'da mühim San- esnasında Churchill,. Halifa.x,. E.. 
pier'de Arana demiryolu iltisak ı den, Grenvod !C: dığer ~a~ın! 
noktası kuvvetli bombardımana az~n har.bin bırınc! yıldon~!'lu 
tabi tutulmu§lur. Bqka tayya. n:ıunasebetile Westm!ı:st~r kili.Se. 

, sınde yapılan ruhanı aymde bu. 
reler, Cenova da ~ektrik fab!1- lunuyorlardı. Kabine erkanı ve 
kasma,, Frankfurt 1!- ve Ludvıg- ayinde bulunan Amerika sefiri, 
ahav~ de ~trol t-;sısatına, Stutt: alanne rağmen ayini terketmcye
gard da bujı fabrikasma evvelkı rek merasimin sonuna kadar kıli. 

(Sonu. Sa: Z, Sil: 1) sede kalmışlardır. 

Bu~ün TAN' da 
25 TAYYARE DVŞÜRtiLD'O 
Alman tayyareleri Kent ve Esset 

vllAyetlerlne ve Londra civarına bom 
br.lıır atmışlar, Times mansabını tek. 
tar zorlamışlar, Times ilzerinde blr 
şehri bombalam~lar. bütün bu yer

c· 1· R C E 
• Grek Mitolojisindeki Btlyticti Kadınm Mııu tapyan bu ro

man bir hayat, uk ve Mrıfiselt romanıdır. Ciree, muam 
bir ktzın uzan lhtİllç ve ihtiras yıllanndan sonra. bir &tin 
nasıl meş'um b1r kadın oldutunu anlatır. 

* * * • Annle Vivanti'nin en muvaffak eseri olan Circe, Rtlveycle 
Sinanoilu tarafından dllinıize çevrilmittir. Daha ~lk s~tır. 
lanndan itibaren sizi saracak ve sonuna kadar süriikliye. 
cektir. Bu tefrikayı takip etmenizi tavsiye ederiz. 

lutfen Üçüncü Sayfamızı Çeviriniz 

<>rde az miktarda hasar ika etmlş-
ffrdlr. Birkaç ölü ve ya~alı vardır. 
J.iuhtelif noktalarda yangnlar ~kmış 
Pe d:: stiratle itfa edilml&tir. 

Bugiln yeniden 25 dü&man tayya
,esı düşürülmüş, buna mukabil 15 
lngllh tayyareaı kaybolmuştur. Al111-
tos ayı içinde imha edilen dilşman 
tayyarelerinin sayısı 1097 dlr. Buna 
kar11 128 in&lllz tayyareai zayi ol· 
muıtur. 

300 TAYYARE İLE HÜCUM 1 
Dün bava turnızlan esnaımda düt. 

ınan İnciltere üzerine 300 tayyare ile 
hücum etmiı ve iki saat lnsiltere il. 
zerindeki harekltrna devam eylemiı
tir. Düıman tayyareleri, bilhassa Si. 
mal sahili ve Tiınea mansabı üzerin
de uçmutlar ve buralarm müdafaala
rmı aorlaauflardır. Dünkü taarnazlar 

....,.b ,,._.-•. .....,. .. ~._.__..,...._......._ (Sona, Sa: Z, Sil: 8) 

M 1 L L İ PiYANGO 

SiYASi HALK GAZETESi 

Milli Piyansonan 'UçtlncU Tertip tkind Kqldnine ait tam 
biletler (2) ve yanm biletler (1) Lira1a aatılmaktadU'. Bu Pı
yanro 7 EylOlde İzmir Enternasyonal Fuarında çekilecektir. (ltn 
Büyük İkramiye olan 40.000 Lirayı belki de birinci çeklliıtea iti
baren takip ettiiinu biletin numaran kuanacaktır. Biletlerinizi 
.. imdiden deiittirinlz.) 

Transilvanyada 
V aziyel Günden 
Güne Karıııyor 

Rumenlerle Macarlar 
Aras1nda Bazı 

Çarpışmalar Oldu 

Vaziyet Ciddidir 

Başvekil. Rumenleri 
Hükumete itimat 
Etmiye Davet Etti 
Bükreş, 3 (A.A.) - Transil. 

vanyanın en büyük parçasının 
Macaristana terki aleyhinde nü. 
mayişler devam ediyor. Transit. 
vanyada tahliye aleyhindeki mu
kavemet gittikçe artmaktadır. 
Bu arazide doğan askerler i§gal. 
leri altındaki mevzileri tahliye. 
den imtina etmektedirler. Binler. 
ce köylü, Ma('ar hududunda Ru
men istihkamlannda çalışmak ü. 
zere gönüllü gitmek istemekte. 
dirler. Silah ve mühimmat alma. 
ya muvaffak olamayanlar, elleri
ne oraklannı ve kazma k ürckle. 
rini alarak mukavemete hazır. 
lıınmaktadırlar. 
Transilvanyanın merkezi Cluja 

varmış olan Maniu, kendisinin ve 
terkedilen araziden gelen iş ar
kadaşlarının, yeniden Macar ta. 
hakkümü illtına girmek üzere o. 
lan 1,300,000 Rumenin mukave. 
metini organize etmek üzere 
Cluj'da ve d·ğer siyasi ve kültü
rel merkez şehirlerinde birleşe. 
ceklerini söylemiştir. 

AMERiKA 
ile lngillere 
ARASINDA 

Atlantikteki 
Kiraya Verilmesine 
Ait Anlaşma Y apıldt 

Roosevelt Ciyor ki: 

Bu Üslere Karşılık 

lngiltereye 50 T orpid 
Muhribi Veriyoruz 
Vaşington, 3 (A.A.) - Mis 

Roosevelt, bugün Amerıka 
kiımetile İngiltere arasında 
anlaşma yapıldığını ve bu a 
ma mucibince, Amerika Biri 
devletlerinin Atlantik Okyan 
nun şimalinde ve cenubunda k 
İngiliz müstemlekelerinde1d 
niz ve hava üslerini kiralamıı 
buna mukabil İngiltereye hi 
müddetini doldurmuş elli torp 
muhribi vermekte bulunmuı 
duğunu kongreye bildirmi§lır. 
BOOSEVELT'İN İZAHA'D 

Reisicümhur, şu tafsilitı ver. 
miştir: 

"Bu anlaşma, İngilterenin W: 
shington büyük elçisi Lort 
hian ile Amerika Hariciye 
zın Cordel Hull arasında, 2 
lulde teati edilen notalarla ya 
mıştır. 

"Bu anlaşmanın bizim .ur 
halinde bulunmamızla hiçbir ı 
retle imtizaç etmez bir 
yoktur. Herhangi bir millete 

Universul gazetesinin dün tev. 
kif edilen direktörü Logosianu, (1) - 1914 teki Macaristan. (2) - 1918 den :Sonraki Macari&. 
dün akşam serbest bırakılmıştır. tan. (3) - Bugünkü Macaristan 

§1 bir tehdit teşkil etmesi ka 
yen varit olamaz. Bu dön 
noktası ıef)til eden bir hAdisecli 
ve vahim tehlike karşısında kd 
anın müdafaası hazırhklarm 
çok yüksek bir ehemmiyeti b 
dir. Müdafaa hazırlıklarında 
lunmak, hukuku hükümranls 

Univeraul'ün tirajı, Viyana ha.

1 kem kararına karıı tutmuş oldu
ğu ;Şiddetli hattı hareket dolayı. 
sile, son üç gün içinde çok fırla. 
llU§tır. 

YENi NİZAM UORUN'A 
Diin, Universul cueteai 1ö1le yan. 

yordu: • 
"Bize yllz binlerce insanm hayatmı 

mal olan Tranailvanyanın :yanımı mü
cadelesiz kaybediyoruz. Ve bunu, ma
lik olmadıfmnz nlh adına, bize ve· 
rilmelrten imtina olanan adalet adına, 
ıelecek ıenelerde bitmez tükenmez 
kar~hklara kaynak olacak yeni ni. 
ıam adına kaybediyoruz. Bütün Ru. 
men milleti, bana antmıyacak ve ayni 
zamanda affetmiyecelrtir.,, 

Alman ve ltalyan mabmlan, ba 
makaleni.ıı nqrini protesto etmiıler
dir. 

ctufdald Macarlar da nUmayitler 
yapmak istemiılene de niimayiıçiler 
dafıtılm11 ve 100 kadar Macar tevkif 
edilmiıtir. 

(Sona, Sa: Z, Sfl: Z) 

Askert Vaziyet 

Kütle Halinde Hava 
Hücumla· ı Yerine 

Münferit Taarruzlar 
Alm8D78 De İngiltere arasında 

hava harbinin son aldıtı ,ekil 
dikkate sayandır. Almanlar Atuı
tos başlanııcında tnıutereye kar-
11 ilk hava taamızlanna başla
dıklan zaman, takip etlikleri tak. 
tik IU idi: Taarruz eündUileri ve 
kütle halinde 7apılı7ordu. Avcı 
tayyareleri önde gidiyor, bomba 
tayyarelerine 701 açıyor, sonra 
arkadan bomba tayyareleri ıele
rek hedeflere bomba atıyorlardı. 

Bu taktiğin birkaç noktadan 
kusurları meydana çıktı: 

KQUe halinde yapılan hilcum
lara İngiliz avcı tayyareleri ıid
detle hQcum edebiliyor ve müte
ıımz.lara çok zayiat verdiriyor
du. İlk hilcwn haftası zarfında 
Almanlar bu yüzden çok tayyare 
kaybettiler. 

Sonra, bomba tanarelerlne yol 
açmak üzere önde giden avcı tay. 
yarelerlnln açtıkları 701, biraz 
sonra yine İqiliz tayyareleri ve 
tayyare datl topları tarafından 
kapanıyor ve bomba tayy~elerl 
wı derecede serbest çalıpmı
yorlardı. 

Bunun Ozerlne Almanlar, ta
arruz taktll1nl dellltlrdiler. Ha
va harbi yapan avcı ta.,.yareleri 
yine ıündilzleri hilcumlarına de
vam etiller. Fakat bu defa vazi
feleri bomba tayyarelerine ;,ol 
açmak delil, doJrudan dotruya 
diişmanın avcı tayyarelerile har
betmek ve onlan l(lnden eüne 

(Sona. Sa: Z, Sil: 1) 

AK DENiZDE 
ltalyanların 

Bir Taarruzu 

Fransız Fasında 

Kargaıallklar 

Başgösterdi 

Bir lngiliz Filosuna Laval, Fransız-Alman 
Mensup Bazı Gemiler Barışını Temin Etmek 

Hasara Uğratılmış Tek Gayemdir, Diyor 

sahip bir devletin elinden 
maz hakkıdır. 

"Ba emniyet ileri brakon 
Garp nısıf kürresi için IDJ111etine 
ha biçilmez. Bu karakollara sahip 
mak lüzuma, büıim kara ve deniz 
U müdafaamaı takviye etmek •e 
cani.ze eylemek vuifeai ile do 
doiruya mükellef olanlar taraf 
ço'lıtanbcri kabul cdilmiıtir." 

Reisicumhur Roosevelt. m 
melfuf olarak Batmüddeiuınaminia, 

İtalyada bir mahal, 3 (A.A.) - Madrit, 3 (A.A.) - Reuter a. anlaıma'JJ icra mcvkiine koymak 
hiyeti hakkında 27 Aiuıtos tarihli 

Son İtalyan tebliğinde şöyle de- , jansından: Gazetelerin 1'anca. tezkeresini de konıreye ıöndermıe 
nilmektedir: dan alınış olduklan haberlere Baımilddeiumumt. bu tezkeresinde, 

"Düşmanın bir deniz filosu- göre Fransa Hattı~tüva Afr~ka- anlaımanm icra mevlciine konmuı 
nun merkezi Akdenizde bulun. j s!nda zuhur eden ısyan n:t1ce- konSTenin tasvıDine ihtiyaç olma 
duğu öğrenilmiş, tayyarelerimiz sınde Fransız Fasında da bı~ ta. nı bildirmektedir. 
derhal faaliyete geçerek bu filoya kını kıyamlar v~ua gelm~ştir. KİRALANAN fiSLEa 
müteaddit hücumlarda bulun. Fransız Fasında bırçok zabıtler, Rooseveltln verdiği tafsllAta 
muştur. Bu hücum neticesinde açıkça, De <?.aull~'ün .:araftan Amerika Birleşik devleUerlnln 
bir tayyare gemisine bq taraf. olduklannı soylemışlerdır. etUii llsler, Terre - News'de Beırııll!t> 
tan isabet vaki olmuştur. Keza MÜSTEMLEKELERDE deı adalarında, Bahama'da Jamaik 
bir kruvazörle bir torpito mnh- Georıe - Town, 3 (A.A.) - Fran- Salnte • Lucie'de, Trinite'de An 
ribine isabetli endahtlar yapıl. sız Antil 

0

adalannda, Martlnlk'de ve ye'da ve tnıiliz Güyanındadır. T 
Gu11dalup'da karışıklıkların ıünden News'de ve Berumudes adalanncl 

mıştır. Bunların kiffesi cebri su. güne fazlalaştıtı. bu memlekeUerden ilsler hediye olarak verllmlf ve m 
rette hasara uğramışlardır. Mu- gclme~te olan yolcular tarafından te- nuniyetle karşılanmıştır. Diler 
harebe esnasında düşmanın 4 yit edilmektedir. Teslim olmanın a. hizmet mllddeUni doldurmuı elli 
tayyaresi düşürülmüştür. Elde leyhlnde tezahüratta b'Jlunarilarla pJdo muhribine mukabil elde 
edilen neticeler fotoğraflarla tev. (Sonu. Sa: 2. Sil: 6) ı miştir. 
sik edilmiştir. Bu esnada Malta 
üssübahrisi de §İddetle bombar. 
dıman edilmiştir. :Oç İtalyan tay. 
yaresi, hareket üslerine dönme. 
miştir. 

"Mütemadiyen lsviçreden selmelrte 
olan bir çok düpnan tayyareleri. Şi. 
mali ltalyanrn bazı mmtakaları üzerin 
de açmuılardır. Bunun ilzerine ta)'Ja
re dafli bataryalar. derhal faaliyete 
ıecmiıtir. Bu sayede düıman tayyare
leri, ancak Cenova1a bomba atabilmiı 
tir, Cenovada iki kiıi ölmüı, ıs kiıi 
yaralanmıt olup hafif haaar vardır. 
"Düımanın üç tayyaresi, ta7yare da

m bataryalar tarafmdan düıUrülmüt
tlir. Banlar, alevler içinde dü,müıler. 
dir. Diler iki tayyarenin daha düıü
rülmüt olması muhtemeldir. 

KENY A1>A VAZİYET 

c GÜNLER GEÇERKEN ) 
•• • 

Pul Ustüne imza 
YAZAN: REFiK HALiD 

Kolay iş delil! Yazı ve imza ile fazla alış veriıi olmıyanlan it 
di mazur ıörelim; fakat benim ıibi sanatı bunlara ID.llllll!~ 

eden bir idmanlısı bile pul üstiine tarih ve imza atacaiı 
ufak bir şaşkınlık geçirmekten, el titremesine uğramaktan k 
sini kurtaramaz. Adi ahvalde dümdüz ve tek renkte bir kipt 
rinde kalem yürütmiye alıştığımız için, denebilir ki kalem 
renk ve tümsekli bir inza ile karşılaşınca, ürkek at ıibi bir ..,. 
irkiliyor, rahvan eidişini kaybediyor, aksıyor. Bundan başka pal 

Londra, 3 (A.A.) - Reater: Lon- iyi yapışmamıştır, kalemin ucuna takılır, etrafa zifos serplttlılr; 
drada resmen teyit edildifine göre, İn- yahut tükürüğü bol kaçmı~tır, mürekkebi da!'ıtır, harfler arall .... 
riliz 'lntalan. Kenya hududu civarmda bir türlü dolmak bilmiyen boşluklar bırakır. isin yoksa ilzerlerln 
bulun•n ve İtalyanlar tarafından dün '"' 
ahndıtı söylenen Buna karakol mev- ,it, gel! 
kilnin Cenubuna çekilmlılerdir. Ayrıca Damga Kanununun tarifine de uygun hareket 

Askeri mahafil, buradaki kuvvetle- mecburiyetindesiniz: İmza ve tarih, muhakkak, iki adet pala 
rın kendisine müzaheret edecek kuv-1 olmazsa bir yanından geçip beyaz kiiıda erişecek boyda, hela 
veUerden ayrı düşmesi ihtimallne bl· l atılacaktır. Binaenaleyh normal hattınızla meseleyi halledenıeaL 
naen bu noktayı tahliye ~ı, olduk- niz; ille yazınızı, lüzumsuz ıenlşlikler ve çizıilerle değiştiNcebL 
larını söylemektedir. niz, tabii şeklinden behemehal çıkaracaksınız, taklide çevlnceklk 

MALTA 'OZEP:fNDE niz! Şu cihet te var: Bu kabil evrak, ekseriya, bir kaç kişinin. kL 
Dilfman dün Malta7a tekrar hü.. tip, vemedar, müşteri, meaalih erbabı, hulisa yabancı huZ111'1Pl~ 

cıun etmek istemişse de, tayyare fi- her hareketiniz takip edilerek imzalanır, bir nevi marifet ga.terl .. 
loları daha aahili apmadan püskür- de benzer. Netiee şu olur: Kendi imzanızı kendiniz de tanı,ama-
ti:JmO,ttır. ınnız, bakınca şaşar, kalanınız. 

Son t~liz tebllllnde IÖ;rle denll- Tam minuiyle aittin senelik köhne Dam•a Kanununun o •• .. mektedlr: "' 
"Asala limanı, limandaki ıemı ve desi değişse de pul fistüne imza atmak derdinden kmtufsa1r. ~ 

civar antrepolarına blr akın silsilesi mıza kavuşsak. Yemin ederim ki pal flzerinde benim haldlda~ 
;rapılmıfbr. Bir benzin 7~ çıka- benziyen tek bir imzam .)'Oktur. Ancak, Dkmektep çocuiu y...ı 
rılmııtır... kargacık, bareacrk karalamam vardır. 
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nunla, uzun bir hasretten sonrıı 
r ne kavuşan iki kardeş gibi ku
tık. Nnfız Bey, o sırada, lz.nık 
valisin.in Kuv.ayi mıllıye kumnn
ımlı Meğer, bizim maceramızı 
bütün taf llAtıle haber alrru bu-

yormu . Hatta bizım kurtarılma
çm, Karamursele adamlar gön
$. F k t mUlhls bir fırt.ana o 
lann Karrunursele gıdcbılmele
mk n bırakmamı . 
cdiye d !resine vardığımı~ za_ 
mukellef bir sofra ıle karşılıış

N e el bır yemekten sonra, Nııfız 
tel fonu açarak, Hacim Beyı 

u. H cim Bey bana "Geçmiş ol-
• dedikten onra, ertesi sabah, bir 

ıp v ıta ile Bur ay gıtmcml
ıniş· Bul"'"..ndn O maniye otelini 
hazırlatmışlar. 

rtesi sabah erkenden hnreket 
etmek uzere, yatak odalarına 

dığimiz :ıııman, bir aynadaki ber
ur tıma, bir de, çıır§aflıırı bcm-

a& y tağıma baktım: Bit içindey
Temız bir insan haline gırebiL 
çın, bır hrunamda günlerce yı

am lazımdı. Ve bu vaziyette, 
dimi o lertemız yata •ıma bır türlü 

goremlyor, o beyaz çarşafiara 
illmekten utanıyordum. Fakat ya

k b ka ey yoktu: Kendimi 
kun mertebe temlzledıkten son-

Y tağa gırdlm, ve Adeta sızdım. 
de .kılolarcıı rakı lçmlş bir ser

gıbil 

r 1 saaWk bir uykudan ve mükem
ç bir h mnmdan sonra, Adeta hale

em değişti: Biraz sonra, İznik 
den, genç birer ı;ocuk neşcsıle 

n 

et ctUk.. Mektep çocuktan gibi 
ılar oyHiyorduk. 

ada, doğru Osmoniye olell'1e 
. Ben, belediye dDlreslne gltU. 

man valinin kapısı önilnde gen~ 
ub.t duruyordu Ben. bu genç 

rma zabitini tanımıstım. O, Ya
Salıh Beydi. (Simdikl Çonım 
). F kat kılığını, ve yüzilm o ka

bcrb t bir haldeydi, o beni tanı
adı. Hatt4 kendisine sokulup va
e:rı görmek lstedığuni söyleyince, 

ğıle polisi gostererek tersledi: 
- Polıse sor!,, 
en gijlilmseyerek, pollse sokul

Ve: 
LQtfen, dedim, valiye gcldlilmi 

verin. Benim adım Darüley
İsmail Hakkı. Vali Be7 arat.. .. 

nı anına sokulduğum zam\)n, Hacim 
te nargile içiyordu. Yonı.nda Şclı 

> t efendi vardı. 
cim Bey, boynuma sarılmak ts
ee, bir adım geriledim. Gillerel<: 

- Deli mWıı' Dedim, üzerimde 
a milyon bıt var!,. 

" da gulerek elimi sıku; ve gülerek: 
d - Desene, dedi, seni biz asmnsak, 
kk er öldürecek'" 

ra clddl, samimi bir merakla 

Şakayı birak ta anlat allah aş
a_ Mer;;ıktıın çatlayacağım: Ne ol~ 
., Neler gcçh-dlnlz?,. 

Sen, dedim, biz.lerj evvelA in
.kılığına sok ta, sohbete ondan son 
şlayalım: Çunkü bir ,:r&bancı ya

ıza girer de, senin, benim kılığım_ 
b r adamla yarenlik ettiğini g15-

1Ubarın ikl pnralık olur!,, 
gilldU: 

- Sahi, dedi, benimki de fazla 
nllk oldu: 

akat kusura bakma, çok merııılktı
da lh.,, 
aamafib hakhırm: Evveli ııize btr 
duzen verelim: Bana biraz daha 

ı l retmek dıiıer !,. 
r: • S onra telefonu açtı, Te brtııına 
ı çıkan zata: 
1 
•- Simdi, dedi, sana bir serseri 

derecetirn. Senin de ark.adapn o
bu seraerinin otuz sekiz tane de 

Almanya ve 

ltalyaya Akınlar 
~ (Ba~t 1 inde) 

e olduğu gibi dün gece de hü. 
Mllll etmişlerdir. Aynı zamanda 
1 t.:ın civarında infilak maddc1eri 

rJkaları, Dorlmindosn kanalı, 
rıen Fransız limanı ve GreZ
z burnunda top mevzileri de 
cumlara tAbi tutulmuştur. Bu 

kat esnasında tnyyarelcri-
ın ikisi kayıptır. 

h l müdnf a tayyarelerimiz, dün 
d ahlll boyunca, denizde inse 

nı bomb rdtman etmişlerdir. 
c Fıyorund bir Norveç limanın
ulun n dı er bir iaşe gemisi de 

ı z bombardıman tayyareleri tn. 
dan bombalanmıştır. Bu tnyyn

r, yn,ı zamanda bir Dornier Al
denJz t yyar ini de dU ilrmü§-

e inına'da ve Osternde llm nı 
nde petrol depolarına hl cumlar 

ı ı~r. Bır tayyaremız donme-

• , 3 (A.A.) - Inıiliz kuv-
bırl i y pan bır Norveç 

hır Alman tayy t i dü Ur-

erlın, 3 (A.A.) - Gece, İngıliz 
releri. Almanyanın Garbında ve 

ubu G rblsinde birçok noktalara 
balar atmışlardır. Bır çiftlik harap 
u tur. Hiç bir ölu yoktur. Dilt

dun 93 tayyare kaybetmlttir. 23 
n tayyaresi kayıptır. 

• 
erlin, 3 (AA ) - D. N. B, bildiri. 
lngılız tayyareleri $imdiye kadar 

bi benıın deposunu berhava ede
lerdır Bınaenaleyh İnglhz tay

ı faalıyeti netıceei Almanyanm 
n ıkmtısı çekmiyc baıladıtı ya. 

arkadaşı var. Hepsi dilenci kıyafetin
deler. Hemen terzilere emir ver de, 
bu serııeıileri inııaıı Jı:ılıima ıokıun
lar. Ellerine biraz harçlık ta verini" 

Polisle gönderildiğim dairede, dok. 
tor M ithat Beyle karşılaştım. Halbu
ki ben, ıimdi Kastamonu Valisi olan 
Doktor Mithat Altıoku, o sırada ts
tanbulda, Bel:irafa büliliunde mev-
kuf sanıyordum. (DEVAMI VAR) 

• 
BİR CEVAP 

Istanbulda Tıbbı Adil mQdQr muavini Bay 
.. Fahri Can., a: 

(Ara arı Kaphn) '" Gırlıla oldutunu 
yumııım. Dayı Muut hakkındaki mala a· 
um 11oktan ve 7aıılı,mı1- Yahya Kaptan Qu. 
rıne cllndtrllın mllfrutlcrt lı:umanda eımlı 

obn, ve ılındı berhayat bulunan Nihat 
Btyın, Adana cıphuinde ı•hıt t!Dıı~ıanu 

aarııyormuıum. Vuıkalarına btlnadcıı Yah· 
7a Kaptanı mQdafu7a 7tlttndlflm (!) Grb· 
zc kaymakamı, bir vatırı haini lmıt Ve btıı 
Yah7a Kaptanı tcııuıe çılıarayım derlıtn, 

kahraman Sadık Babaııın, 7anl Bulırar Saı!ı· 
lın azız ruhunu rerıcidt ctıtıl m. Ve benim 
bu bOı-Qlı: hatalarım, ılır. altı sütunluk bir 
yuı ılbam ctmıf. htıklSI Harbi Urihinln 
ley ıDnc mUtullık bDyuk .. ukufıınurıa (!) 

istinaden. mı il bar icadı postuna bafdaş hı· 
rup, bana fazılet deraı vırmiıaınız. 

Ev\•cll, Kearlytli (Arslan Kaptan) ın (Ol 
rıtlı) ıöstcrllmtslnden m t<'ttlllt muuliyctln 
bende olmadıfı, ('tan) da mahfuz ml!ıvet• 

teltrderı bcllldır. Sıı n cıbı kenclıult ı>tk aı 

dDı p kalktıfım bir vatanda•• aıt küc;tik ha· 
uulanmı bile bcnUz urıutmadıinna c8re, 
ltcndlıne yıllarca arkadaılık ettiilm Dayı 

mesuda alt b 70k hatıraların alı:lımtb 11an· 

"''"• ve tbıhlı lı:alabllecefiftdtn emin ol· 
mann lhımdı Nihat Bcyı telınct. ba1aıta 
oldufu halde lildüfü ıliyu bulan Jlk vaıan· 
daı mıı o drflıdır. Efer vaktılt onun luık· 
kında iılttll•m icara habu :vanlı,sa, )Uıla• 
nnııı okumalı: yortunlufuna htlanml.!tln 70• 

cine kin, buna i!lrenmel:teft duydufum 
memnuniyet olacaktır. Nıhat Beyin Yah7 a 
Kaptan hidisuindekl rolu hakkında t•f ı lt 
vermr:ırisim, ald nedenae mlltruıir ttrtıiı. 
Palcat ben. krıum davrınmalcla, lcendl,lnl 
mmınlln ettiiime kanıım. Aynı yaıtlırtnıedan 
anlayanım ki, ıu, Gebre lı:aymalıımını klitD· 
u:verek, TC mtrhum Bul&ar Sadıfırı ruhuna 
5ıfrnıralı: Yahya Kaptana da vurmalı: iıtemiı· 
dnıı. Fakat bereket lı:i, Yah7a Kaptanın har· 
canııındın MU utırap dııyanlar, talihsiz 
Yahya Kaptana ıiıtıdı de lı:alemle 71pılın 
bu ılılncl ıulkudı cuu rıc lcarıılayacak h· 
dar namuakArdırlır. Ht acıdır ki, fU ılitun· 
!arda, tlimdtn ıelcblldıfi nlapette tıısarma11a 
cabaladıfun bir vulfenlrı mukabdeal olarak, 
bir '"" ıuden fuılct dersi almak ta •ar 
mıı. Bir helı:lm olmanız ilı' arile, ıizl crba• 
bında hayret a7andırırı bu hareketi 7apınaya 
ae• lı:ttmlı oları buhranın teıhlsınl ıttne kcn· 
d niz lı:oyun: Ben de aize ı-cıin olarak ı:rc• 

ınıı; olıuıı diye)'im doktor! I. H. B. 

GÜNLÜK BORSA l 3 EYL'ÜL 940 
Tllrlı: altını 20,50 Sterlin 
KOlce alım 2.4& Dolar ı SS 
Os. Banknotu 215 i nlere 
K. Foıulye 903 80 Atlna 

il 11 8.S Sofya 
,. Amorti so Madrit 

Kııııon t,2S Ptıte 
Sını·Er%11rum U,tO Blikreı 
Hulne bonoaıı 56,SO Bcl&rat 
Mcr. Banlıaaı 102,25 Stokbolm 

R A D Y O 
BUGtiNKÜ PROGRAM 

7,10 Proıram 
7,U Milıık (Pl) 
8,00 Haberler 
8,10 Ycmelı: hatta! 
1,20 Ml1ıllt (PL) 

12.30 fro.raın 
12,U Şarkılar 
12,50 Haberler 
tD,OS Sarlcılar 

u,:ıo Orkestra 

• 11.00 l'rocram 
11.os Carband (GPI.) 
U,40 Sartılar 

19,15 Konuıma 
ıt,3o s.~ 
19,45 Haberler 
20,00 Saı: 

20,U Kon'lllftla 
20,30 Milzik 
20,SQ Konser 

::ıı,ıs Mu.allı (Pi) 
:ı 1,30 Rad70 sucteal 

ıı,ıo RlyueckOnıhw 

bandotıa 

22.SO Haberler 
2Z,45 Dana mDzlii 
23,25 Kaparu! 

Transilvanyada 
Vaziyet Günden 

Güne Karışıyor 
(Başı 1 inde) 

Cluj, 3 (A.A.) - Satuıhare'den ge
len bir mesajda milselllh Macarlardan 
milrekkep bir grup bu ıehrin banka. 
lanna hilcnm etınis ve 9 Rumen jan. 
darmasını öldı.irmuş olduiu bildiri}. 
mektedir. 

Pergembe günü başh1acak olan Ma 
car işcallntn ciddi karıatalıklar vukua 
gelmeksizin yapılmasına ihtimal veril. 
memektedir. Transilvanyadaki bazı Ru 
men kıtaatınm daha ıimdiden bulun
dukları mevkilerden çekilmekten imti
na etmiı oldukları ve General Ante. 
ncsco'nun Rumen lı:ıtaatını tabliye ic;in 
Bıikrcşten gönderilmiş olduiu bildiril
mektedir. 

Koyliı fırkası lideri Dr. Maniu, Cluj 
da teskil edilmi:ı olan "mukavemet ko. 
mitesi., reisliğine tayin edilmiştir. 

BAŞVEKİLİN SÖZLERİ 
Bukre§, 3 (A A.) - Rumen Başve. 

Gcili Glgurtu, halkı itidale ve vakara 
davet eden beyannamesinde ııu ııdzlerl 
sdylemitıir: 

"Mihver devletleri, anlıyamadıiı
mız ııebcpler dolayısile yabancı hiık
mu altına eirmek mecburiyetinde ka
lan Rumen milletinin hurriyetlcrini ga 
rantl etmektedırler. lstırabımız no ka. 
dar bilyuk olurııa ılsun, belki eilzel o. 
labilecek fakat bütUn memleketin çök. 
meııl ile neticelenebilecek bir jest için, 
Rumen devletinin mevcudiyetini riske 
edemeyiz. i 

Hudutlarımız hakkında verilen gıı. 
rantı nyeainde. yeni bir es re, Ro
mnnyanın kalkınmnsınn baslıynblll-
rız.,, 

Başvekil Gigurtu, beyannamesinin 
nihayetinde, Rumenlerden hU.kumete 
itimat etmelerini talep eylemektedir, 

1 
t __....... ••• ···-···-··-.... ,, 

GÜNÜN MESELESi il 
1. ... - .......................... ·-· ı 

Şerefli Bir Ders 
]'azan: Naci Sadullah 

H arbi Umumi sonunda, bir. 
denbirc alabildiğine se

mizle:) en Roman:) a, simdi ' tıpkı 
bir semeni kfızipten sonra gelen 
ilk sarsılışta yeniden iğne ipliğe 
dönen veremli gibi - ufalıp eri. 
di; Besarııbya, iade vade i gelmiş 
bir emanet gibi, e ki sahipleri. 
nin eline geçti. Dobruca ile Trnn. 
ilvanynnın akıbetleri de rnalUm: 

Ajan ın, llükre te cıknn Unh er
sul gazetesinden alarak verdiği 
bir yazının serlevhası şuydu: 

'·- Vatanı atan bir hül fımet, 
milleti temsil edemez!,, 

Bu satır lan l azan muharrir, 
daha makalesinin miirekkebi ku
rumadan soıuırtı hnpisnncdc aldı. 
l'akat sonradan scrbe t bırakıl. 
nuş o.Jncak ki, diin onun bir ya.. 
zısını daha okuduk: Kendisine 
"c.rilen gö:t.dağının tesiri nltında 
ineceğini andığımız Rumen 

muharriri, Rumen devletine hir
kaç mislini bulmuş bir isyanla 
saldırıyor; ve şu satırları yazı
yordu: 

"- Besarabyal ı verdiğiniz za
man, Sovyetlc.rin .haklı oldukla. 
rını hesapladık. Fakat, Rumen 
milletinin mukaddes yurdu olan 
Oobrucayn niçin kıyıldı? Vaktilc 
uğrunda bir yığın insan harcadı. 
ğıınız Transilvnnya, bugün, han
gi dü~Uncc]cr, hangi hisler, ve 
hangi lıesaplnrla n.unıen vatanı
nın bnğrıııdan koparılıp atılıyor? 
Bize bir sulh temin etmeyen bu 
fedakarlığın bir "ndnlet teccHL 
si., olduğu da iddia edilcmiyece. 
ğine göre, Rumen vatanı niçin 
haksız taliplerine peşke~ çekili
yor? ''Yeni A\'rupa nizamı,, na 
ayak uydurmak hülya ile mi? 
'Eğer böyleyse, yakında, bu gofi
lane hülyanın netice ini de gü. 
receğiz: O yeni nizam, bu talisiz 
milletin başına, sizlerden bile in
safsız efendiler getirecek!,, 

Ben, "Univcrsul,, nnıharrirL 
nin bu iddialarını tahlile, takdL 
re, veya tenkide girişecek dcği. 
llm. Bende en derin tnhassiis 
uyandıran nokta, matbuatı mııh
folif kuvvetlerin siddetli iııtip
dadı altında tutulnn b\r mcmle_ 
kette; yurt aşkile kamçılanan 
bir ruhun bu kadar erkekçe şah
lanmak cesaretini bulabilmesi
dir: Bir biiyiik memleket k:ı\'ga. 
srııda, her tehlikeyi, her tazyikı, 
he.r tehdidi istihkar edebilen ~a
hin iirekli in an, kalem denilen 
mukaddes silahın en namu lu a. 
hihidir. Bu bakımdan, Universul 
muharriri. hUtün dlinya matbu
atına, 1940 harbinin en ŞPrcfJi 
me lck dersini vcrmi oluyor! 

Belediyede : 

Temizlik Teşkilatına 

Yeni Şekil Veriliyor 
Şehrin normal ihtiyacı olan 1100 te

mizlik amelesi bugıin 600 kişiye in
miştir. Bu yüzden şehrin temizliği iyi 
yapılamamakta ve bir çok şikliyetlere 
yol açdmaktadır. Bcledıye, ameleleri 
teşkllAtlandırmak ve sehrin dört ye. 
rinde temizlik ameleleri yurtları aça
rak temizlik isini bir meslek haline 
getirmek için tedbirler a.lma'ktadır, 

ROMANYA 
Büyük Buhran 

Geçiriyor 
(Ba~ı 1 incide) 

G örülüyor ki mihver dev. 
Jetleri Macarlstanı mem

nun etmek isterken Romanyayı 
kızdırmışlnrdır. Ve bir hatayı 
tashih etmek isterken yeni bir 
hataya düşmüşlerdir. Romnnyada 
günden güne genişleyen ve bir 
kıyam hnlini almakta bulunan bu 
hoşnutsuzluğun ne gibi neticeler 
doğuracagını bugünden tahmin 
rnumkün değildir. Fakat milli 
varlığını müdrik bir milletin is. 
tikliıl ve bütiınlügile oynamanın 
ne kadar tehlikeli olduğunu gös. 
t~:en .. mis!1ller. pek çoktur. Yese 
~uşmuş bır mılletin ynpaınayaca. 
gı şey yoktur. Almanya silah 
kuvvetile, belki de bu vesileden 
istifade ederek işgal ile bugünkü 
hoşnutsuzluğun üzerine bir ka
pak koyabilir. Fakat altta kala. 
cak olan ateş için için Yanmakta 
devam edecek, ve bu muvakkat 
baskı hiçbir zaman devamlı bir 
sulh ve istikrarın temelini teşkil 
edemeyecektir. 

Diin Gece Üsküdarda Bazı 
Fırınlar Az .Ekmek Çıkardı 
Üııkudar semtindeki fırınlar, dun 

nk am nz ekmek çıkarmışlnrdır. Bu 
yüzden bir kısım halk fırın knpıla
rında uzun müddet beklemek mecbu
riyetinde kalmıştır. Fırı ne lar, sebep 
olarak, kfıfi mlkUırda un gelmediğini 
ıl<:rl sürmüşlerse de, alAkııdarlar bu
nun hakikate uymadığı kanaallnde
dırler. Beledlycnın n zarı dlkkaUnl 
celbederlz. 

1 

1' AN 

KUMAŞ FİYATLARI 

Kumaşlar Ucuzlatddı 
Fiyat Mürakabe Komisyonu dun 

manifatura fiyatlarını yeniden tesbit 
etmıştir. Yeni fiyatlarda paltoluk ve 
mantoluk kumaılarda yuzde on beı 
nisbetinde tenziUlt yapılr.ııştır. 
NEBATİ YAC MESELESİ - Ko

misyonun nebati yağ fiyatlarını top
tan satıeta 70 lkuruea çıkardığını yaz
mıştık. Komisyon nebati yağ tab"rinin 
yanlış anlaşılmaması için 70 kuruı;a çı 
karılan yağın ııadcce Hindistan cevi
zinden istihsal edilen vejetalin yağı 
oldğunu tasrih etmiıtir. Panauktan ve 
diger maddelerden istihsal edilen ne
bati yağların fiyatına zam yapılmamı,. 
tır. 

İKTiSAT MÜDÜRLÜÖÜNDE -
Oduncular ve kömUrculer, dun Bele
diye İktısat Mudurlüğunde bir toplan. 
tı yapmışlar ve narhtan sonra hasıl o
lan vaziyeti gôrilşmilsler, Eti Bankın 
tali depoları meselesıyle meşgul ol. 
muslardır. 

Müteferrik : 

Ticaret Birlikleri 

T eşkilatlandırllacak 
İthalat ve İhracat Birliklerinin vazi

yeti yeni baştan tetkik edilecektir. 
Ticaret Veklleti Müsteşarı Halit Naz 
mi bu işle meşgul olmaktadır. Birlik
lere yeni bir seitil venlmesi duşünül
mektedir. 
GÜMROKTEK'İ KAHVELER -

Aylardanberi gümrüklerde bckliyen 
kahvelerin, piyasaya çıkarılma51na ka 
rar verilmiştir. Bu kahveler, Kahve 
Birliği tarafından tüccara tevzi edile
cektir. 

MATBAA MAKİNELERİ - Bina 
Vergisi Kanununun 11 inci maddesi
nin tatbik •eklini gösteren nizamname 
nin 2.S üncU maddesi mucibince alltı sa 
bite vergisi miktarını tayin ve tesblt 
etmek üzere teşekkül eden Belediye 
'komisyonu matbaa makinelerinin alatı 
sabitcden addedilemiyeceeine karar 
vermiştir. 
BEKÇİ AYLIKLAR! - Dahiliye 

Vekaleti, bekçi ayhklarmm, halktan 
toplanması yerine, ~ı.ikOmet tarafından 
verilmesi için tetkikler yapmaktadır. 

POLONYALI MÜLTECİLER -
Dün, Köstencedcn İstanbula gelen Be
sarabya adlı Rumen vapuru ile İııtan
bula ı 70 Polonyalı multeci gelmit ve 
bir Yunan vapuru ile de Akdenize eit
mi:ılerdir. 

Spor: 

Balkan oyunlarına 

Rumenler Gelmiyor 
Romanya Federasyonu, Romanya

daki dahili vaziyet hasebile Rumen 
m ili takımını Balkan oyunlıınna 
gondenniyece mi bildırmlıUr. 

Organizasyon komitesı, Bükr~c 
çe:kUğl bir telgrafta, Rumen Fcdc.. 
rasyonuna bu hususta acele bir ka
rar vermemesini ve Balkan oyunla
rıra işUrak etmek lçın mümkün o
lun her şeyi ynpmasını rica etmiştir. 
Dığer taraftan komite, oyunlara 

l\'!ısır rnlW takımını da da\et elmiş
tır. 

Göztaşı İle Zehirlendi 
Knsımpaşada Camiikebir mahnlle

sınde Arabacılar sokağında 34 numn_ 
ralı evde oturan HusnU o lu Nihat 
dun akşam meçhul bir sebrpten ze
zlrlenmlş ve hruıtııneye knldırılmı tır. 
Nıhat, ayni semtte oturan Mcllıhat 
isminde bır kız.ı tnnıdıl!ını, fakat son 
zamanlarda araları açıldığı için, kuın 
sırası ile bir olarak kendisine gözta
şı ıçirdığmı iddia etmışUr. Polis tnh
kkata başlamıştır. 

KISA HABERLER 
SOVYETLER BİRLiliİNDE: 

e Moskova, 3 (A.A.) - Son za. 
manlıırda Moskovn ve Garp askeri 
mınUıkalarında olduğu gibi, Siberyn 
ve Odesa rnınlakalarında da manev
ralar icra edilecektir. 

İTALYADA: 

e BAi, 3 (A.A.1 - naıyan ma
kamları ıt:ılyada biltün evlerde, otel
lerde ve lokantalarda bulunan demir 
ve bak ırlara vazıyet etmiıslerdlr. 

e Roma, 3 (A.A.) - Bu sabah 
Duçe, tayyare ile Riminl'yi tcrkctmıs 
Ve Fano ve Paleonnra tayyare mey
dnnları Uzerlnden uçtuktan sonra Je
ei'de karaya inmiş ve orndıı S. ı. A. 
i. nin atölyelerini z.lyaret etmiştir. 

Duçc, mtltenkıbcn derhal tayyare 
ile dönmüştür. 

MISIRDA: 

e K:ıhlrc, 3 (A.A.) - Başvekil ve 
Hariciye Nazın Sabri Paşa, Dahiliye
yi de uhdesine almı:s ve Dahiliye Na.. 
:ı:m Saadist Lideri Nokraşi Paşa, Ma
li:> e Nazırlığına geUrilmlatir. Evvelce 
Maliye Nazın olan Hamit SUleyman 
l3ey Dc"lct Nazırı olmuetur. 

FİSLANDADA: 

e Helllnk!, 3 (A.A.) - Finlanda 
RclslcUmhunı Kallio hııetalanmışbr 
RdsicUmhurun sıhhııU, bazı endieele
ri mucip olmaktadır. 

ALMANYADA: 

e Bertin, 3 (A.A.) - Alsas sivil 
idare ııefi vAkl beyanatında demiştir 
.kı. "Umumi Harpten sonra nc.fyedl
lcn veya hicret eden on binlerce Al
s .. l• ~imdi vatnnl:ırına dönebilmek
tedir. l 87 ı de zaaf eseri olarak g<'rl 
knlıın tnsfiye ;rııpılııcaktır. Als:ıs hal. 
kını ııyırmıya çalışan unsurlar elimi
ne edil"ccktlr. Almanea bütün umu
n 1 hayata mutlak olarak yenlden ko
ııulncnktır.,. 

!;ta !':ul Mebuslarının Tetkikleri 

1 tanbul Mebusları, dun Ş' şli ve Beyoğlu Halkevler inde halkı dinlemişler, 
muhtelif temaslar yapmı$lardır. Beyoğlu Halkc~inde Mebuslara öğle yemeği 

verilmiştir, Şıglide halk bılhassa verem sanatoryomu ve hastahane inşası ile 
serseri çocu'klarm sokaklardan toplanarak bir ıslahhaneye sevkedilmelerini 
istcmitlerdır. Beyoğlundaki toplantıda Vali ve Muavinleri de bulunmu15tur. 
Burada Halkevi Rei i Ekrem Tor, dünya vaziyetinin karı ık olduğu şu sırada 
bir an evvel toplanan idare heyeti ve komite lizalarınm eu kararı verdiklerini 
söylemiştir: 

"Sayın mebuslarımıza memleket ve milletin mukadderatı hakkında vere. 
cekleri kararın fikrimizde, knnunızda, vicdanımızda makes bulacafmı ve 
mcrnle'ket müdafaasmın icap cttirdifi bütun fedakarlıkları hayatımız pahasına 
iCaya heyecanla huır olduğumuzu teyiden arz ve iblağ ederiz.,, 

Mebuslar, Halkevi mensuplarının bu kararını alkışla karşılamışlardır. 
Bu resimde İstanbul mebuslarını Beyoğlu Halkevindeki toplantıda görüyoruz .. 

Buğday Yüklü Bir 
Mavna Marmaraya 
Sürüklenerek Battı 
Mürettebatının Boğulduğu Zannediliyor 
Evvelki gt?Cckl Y.atımur ve fırtına. 

mn g~ek şehirde, gerek denizdeki 
z:ırarlan oldukça ehemmiyetliydi. Şch 
rın bazı yerlerinde nğaç ve duvarlar 
yıkılmış, birçok binalar akmıştır. 
Haydarpaşadan Sirkeciye buğday 

geUrmekte olan bir mavna, fırtına es
na ındn kazaya uğramı tır. Yolda 
mavnayı rom6rköre bağlıyan hnl:ıt 

kopmuş ve mavna dalgaların teslrlle 
M rmaraya do ru sUrUklcrunlşUr. 
Dün yapılan araştırmalar netice ver
mediği Jçln, mavnanın bnttığına ve 
taylalnrının boğulduğuna ihtimal ve
rlllyor. 

ŞiLE AÇIKLARI DA 
Bundan b sk , Ereğlldcn ldSmllr 

yükü ile İstanbulıı g lmçkte olan Fnlk 

Adliyede: 

Seren kaptan idaresindeki 550 tonluk 
Malkııya yclkenlisl de mazotu bittiği 
!çin, Şıle açıklıınnda dcmlrlemlgtir. 
Fakat gece, şiddetle c en Kıırayel 
rüzgftrı yUzünden demirini taramış 

"o Şile kumlutıuna oturmuştur. 9 ki
şiden ibaret olan mUrettebatı tahlisi
ye tcşk11Atı tarafından kurtarılmışlar. 
dır. 

Fırtınadan tahlisiye idaresinin tc
lefcnu bozulduğu için, diğer kazalar 
dıın hnbcr alınamamıııtır. 

• Ayni gece, Ada seferini yapmakta 
ol n Pendik vapurunun, yan tarafın
daki laUnat demirleri parçıılanmııtır. 
Gt"mi, sabaha kad r Heybellndada 
knlmıs, dUn tamirine b lanmıştır. 

Po1iste: 
, 

Nişanlısını Y arahyan 12 Yaşında Bir Çocuk 

Genç Mahkum Oldu Arkadaşını Yaraladı 
Samatyada oturan Sadık ı minde 

bir genç ni anlanmak uzerc sözleşti_ 
ği Pcrlhanın evine gid ek, kızı gör
mek istemiş, emeline vatfak ola
mayınca bıçakla on yermclen yarnln
mıştı. Sadık, dün sekizlnci asliye ce
za mahkeme inde yapılan duruıması 
netıccslndE: on oy, yınnl giln hap e 
mahktim olmtış ve tevkif edilmiştir. 

HIRSTZ HADEME - TOrk Ticaret 
Bankasında hademe Oral il vcz.neda
ra aıt yOz lirayı çalarken suç Ustlln
dc yak 1 nmı t r . Hademe dün üçun_ 
cu sorgu hı\k1nıllğlncc tevkif olun
muştur. 

iktisat Vekili 

Gemliğe Gitti 
Bursa, 3 (A.A.) - Şehrimizde bu

lunan Dahiliye ve tktısat Vekilleri bu 
sabah romatizmadan muztarip olarak 
hasta Ylltan valimizi Çekirgedeki e
vinde ayrı ayrı ziyaret etmlşlerdır. 
MUteakıbcn İktısat Vekili Merinos 

fabrikasına giderek fabrika mudurle
r~ taraf~dan karşılanmı:ıtır. Vekıl, fııb 
tıkadakı bütUn pavyonları ayrı ayrı 
gezerek tetkıkatta hulunmuı; ve bura
da yapılan ışler hakkında alakadarla
rın ~er.dıği izahatı dınlemiitir. Vekil, 
bugUn of leden sonra Gemlil;e hareket 
etmiştir. 

Da~illye Vekili de bu sabah vilayet, 
B~lc~ıye, Halk Partisini ziyaret eyle· 
ntl!itır. 

ZİRAAT VEKİLi 
Yozgat, 3 (A.A.) - Dı.in Kırşehir

den Boiazlıyana gelert Ziraat Vekili 
k?ylerde ve zcl2elc mmta'kasmda tet
kıkle;d~ bulunduktan sonra Yozgada 
celmıtşır. Vekil, şehir ziraat atelyeslnl 
eezmiş, ıonra Yozgattan ayrılmı&trr. 

Beyaz.ıtta Mektep sokagındıı otu
r an 13 yasında Remzı ile arkadaşı 12 
yaşında Mustafa ar sında oyun yü
ziındcn çıkan kavgadıı, Mustafa Rem
ziyi bıçak! muhtclıf yerlerjndcn ya
r~lamıstır. 

DtiNKÜ KAZALAR - DUn ııehrin 
muhtelif semtlerinde beş otomobil ve 
tramvay knzıısı olmuı. Yusuf, İhsan, 
Kazım, Ayıe "e Munire adında boş 
kişi yaralanmıştır. 

KARPİT PARLADI - Hnlıcıoğ
lunda oturan amele irfanın <'lindeki 
karpıt lambası patlamış, muhtclıf 
ycrlerındcn ağır yaralarunıştır. 

Fransız Fasında 
(Başı 1 inde) 

jandarma ve b ıbrlye askerleri ara
sındaki mUsademeler ncUceslz knl
mıı olmakla beraber, halkın umumi 
hı ·yatı Vlchy hUkQmetlnln alcy
hınde bulunmaktadır. Adalnrdaki 1k
tı di vaziyctın arzeltlğ\ mUşkUlAt 
ahalınin ademı memnulyctinl çoğalt
maktadır. Adaların ba11lıcn ihraç mad 
delerınl t<'Skil etmekte olan şel<er ve 
krom stoklarının 19'10 istlhsalAtı tıı- l 
m"nıcn rıhtımlarda veyn gemilerin 
nrnbarlıırında beklcmcktcdır. Süratle 
ihraç piyasaları bulunmadığı takdir_ 
de, adalar bir ıktısadi inhıdam teh
likesi kar ı ınd dır. 

J .. A V AL'İN SÖZLERİ 
Londra, S (A.A.) - Nevyork _ He

rald Tribune gazetesi, Pierrc Laval'in 
Transocean Alman Ajansı muhabirine 
yapmış oldugu ve Alman radyosunun 
neşretmiş bulunduiu beyanatı veriyor. 
Lava!, şunları sôtlem!ştir: 

"Fı ansa, 1ngilterenin, Yahudilerin 
ve Farmaııonlarm tahakkUmu altında 
yaşadıktan sonra. şimdi zaferleriyle 
Avrupanın idaresini eline alan Alman
ya ile anlatmıya çalqıyor. İki meillet 
araemda yeni bir harp ihtimallerini 
kökünden ıôkilp atmak için Franıız -
Alman bar11ına çah&mak 7eeAne ıa
yemdir,,. 
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PASiF KORUNMA 

Yardımcı Polis 

Kursları Açıhyor 
Seferberlik mildılrlügü hava hO· 

cumlan esnasında poli e düten "\a
zıfcnln cheınmiyetinı ve h lih zırda
k. polıs kadrosu ile bu 1 in yapılma
sına lmktm olmadığını n zarı dıkkn. 

te alarak, yardımcı polıs tc il ıtı 
y.ıpınıya \:C bunun iç n kurlar açmı
ya karar vermi tir. Bu kurslar için, 
isı nbulun hemen bütun k zalarında 
1- azırlıkl ra başlanmı tır. Kur lnra 
de\ am edeceklerin a kcrl mukC>llcfl
> et ya mı doldurmuş olması lfızım 
gelmektedir. Kur ları bitırenlor, yıne 
es i işlerine devam edeceklerdir. Yal
nız harp \ ukuunda ve ali'ı.rm esn sın
dn polıs unılomnsı giyerek tıpkı po
fü; gıbı ,,; aı.lfe al cakl rdır. 

Maarifte: 

Olgunluk imtihanları 

28 Eylulde Bitiyor 
Lise olgunluk imtihanları 28 Eylul 

Cumartesi gilnil ona erecektir. Uru
vcrslteyc talebe kaydına da olgunluk 
ımtihanlarının neticeleri anlastldık
tan sonra yani Birinci teıırlnın ilk 
harta ında başlan caktır. Henüz :fu• 
killtelcre talebe kaydı baıılamrunııı ve 
ikmal imtihanları yapılmamıştır. İk• 
mııl Jmtihanlnn mecburi derslerden 
30 Eylul paznrtcsi gunundcn itibaren 
başlııyacnktır. Yabancı dil imtihanları 
da 26 EylUldcn 28 EylOl ak amma ka
dar, İnkılfıp tarihi imtihnnlan da 5 
Birinci te~ pcrıcmbe günU yapı
lac:ıktır. 
UNIVERSİTE KİTAPLARI - Ba 

sene Üniversitede okutulacak ispcnçi. 
yari kimya, hukuk tarihi baılangıcı 
kitapları hazırlanmıştn ... 
MAARİF VEKİLİNİN TETKtK

LERl - Maarif Vekili Hasan Ali YU .. 
cel dün Maarif Müdurlufünde me,_ 
gnl olmuş, Liselerde imtihanlarda bu
lunmnı, ve talebenin umumi durumu u-. 
2erinde izahat almı:ıtır. Vekil bugun 
mektepleri gezecektir. 

Bu yıl şehrimizde yeniden açılacak 
orfookullarda tnlebc kadroları ve ô -
retmcn vazlyellcri tc bit edilmi tir. 
Bu o' ullnr, birkaç güne kadar faa
liyete gccecektir. 

Acıklı Bir Ölüm 
Merhum Kır Z de Se\ ki Bey ye

ğeni Samsun tilccnrlarından Deniz
yollan acentesi Yusuf Kiran kcrl
mcsl Bayan Nevcct, müptcld olduğu 
hnstıılıktnn kurtulnmıyarnk tedavi ol
dul!u Şişli Sıhhat Yurdund:ı vefat et
miştir. C<'Ilnze 1 bugUn öğle namazını 
mütcakıp Te viklyc cami inden hal.. 
dırılarak Ed.imckapı şehitliğine def_ 
nedılecektir. Cenabı Hak kederdıde 
ailesine nbn cemil ihsan ~ylesin, 
&enç mevtaya Cenabı Haktan rahmet 
d•l rı~. 

Mevludü Şerif 
Merhum bab mız Geredeli Hacı 

Tahir o lu Sı:ılih Başarın :ruhuna ithaf 
edilmek üzere Eylülün 6 ıncı Cumn 
günU cuma nnmaıınd n sonra sa t 
(2,16) de Akaıırayda Valide Camiındc 
Mcvhldu şerif kıraat ettirilcce ind<'n, 
akraba ve chlbbamızla arzu eden ze
vatın tcşrlOcrl rica olunur. - Elizlz: 
ambarı Hhlbl: Yusuf Kemal Öz:ver 

M Unevver Ba§ar 

TEŞEKKÜR 
Sevgili Zevcim J. H. Walton'un ve

fatı munasebetile bizzat cenaze mc
ra.c,imlne iştir k etmiş ve beyanı tlı.. 

zlyet lılUunda bulunmuş olan bilcüm
le akrab:ı ve dostlarına ayn ayn te
şekküre tccsıilrilm mônl bulunduğun
d n en hıır teşekkürlerimin fbl ğmn 
ııyın gazetenizin tavassutunu ricn e-

derim. Dul zevcesi Bayan Walton 

Askeri Vaziyet 
(Ba§ı ı incide) 

zayıflatmaktır. 
Bomba tayyareleri de geceleri 

uçuş yapmaktadır. Gecel('yJn in
glUz avcı tayyareler! dOşmanın 
bomba tayyarelerin! önllyeme
mektedlrler. Bu sayede Alman 
bomba tayyareleri daha serbestçe 
bomba atabilmektedirler. 

Ayni zam nda küUo halinde 
hücum taktiğini de terketUlcr. 
Az tayyare ne geniş sahıı üze
rinde faaliyette bulunmayı tcr
cL'ı cltılcr. Bu sunctle hem d h 
az uylat veriyor, hem de dahıı 
çok hed nerı zlynı et ediyor, ve 
hıılkı tcthlııc çalışıyorlar. Onun 
ıçin şimdi, buyUk kUtlelerlc ya
pılmı§ hava hücumlarını 1 ltmı
yoruz. 

inaılizler 1 e daha bidayett<'n
bel'i. Almanlıırın şimdi takibe 
başladıkları bu taktikle h rekct 
etmekte, Almany nın mUtcadd t 
uslerinc küçbk tayyare müfre1.c
ıerıle hucum ederek d ha ço ~ ne
tıcc alm ktııdırlnr. 

Goebbe1s "Kati Saat 
Yaklaşıyor,, Diyor 

Katourltz, 3 (A:A.) - A1m nya 
Propaganda Nnurı doktor Göbbel!I, 
burada söylediği nutukta, Alm nya-

Topraksız Köylüye Arazi 
Ankara, 3 (TAN) - Tilrk köylU

süne bugünkü ihtlynçlnra uygun bir 
şekilde arazi tevzii maksadile yeni 
bir tnlımatname hazırlanmıştı, Bu 
talimatname yann neşredilerek mc.. 
riytte girecektir. Talimatname esas
larına gore, tcvzı işleri maliyece teş
kll edılecek mustakil komisyonlar 
tarafından yapılacaktır. Vıllıyetlerden 
kendi mıııtakalarında bulunan top
raksız çlf~i sııyılarlle az toprağı o
lup tn toprağa muhtııc çiftçi mikta
rını blldir"n ll te gelmektedir. :Bu 
liste tamamlnndıktan sonrıı, vilayet~ 
lerde ihtiyaç nisbetlnde komisyonlar 
kurulııcak ve derhal tevzlatn basla
n caktır. Bu komi yontar işe başla
yıncaya kadar topr k tevzii muame
leleri durdurulmu tur. 

Almanların Kayıbı nu. kazandıtı muvar.ınkıyctıerden u
zun uzadıya bahsettıkten sonra liöylc 
dcınlştlr: 

(Başı 1 incide) "Kati aut yoklaşıyor. O saati Filh-
csnasmda, Almanyanm yeni tipte bU- rer tayin eder. Yani Führer mılleti
yilk bir tayyaresine de rastlanmıştır. ne itimat eyliyebllir. Millet, derin ru-

ALMANLARA GÖRE rette kanidir ki, Führcr Almanyayı 
Bertin, 3 (A.A .) - Sqn Alman teb. za.Icr• isal edecektir. Bil~ün m llet 

lifinde şöyle denilmektedir: İngiltere. topyekCın harp yapan müttehit bir 
de kışlalar, hava meydanları, esllha ın ilet Filhrcr ln nrkn ınd:ı yOrQyor ., 
fabrikaları, limanlar ve hangarlar bom nr. Göbbel sozlerlnl ıı5yle bl ır. 
bardıman edilmiı, bunlar kısmen yan. m ftir: 
mıştır. "Sabık Polonyndn akıtılan kan he-

D. N. B. Bir Alman tahtelbahirlnin der olmamıştır, Führer sozünü tut
çocuklarr taşıyan fnı-!llz remislnl tor- mustur. Bu toprak lııtlkbalde Al n 
pillediği haberini tekzip etmektedir. toprağı knl cııktır. , 
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ABON E B E D EL 1 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 sene 2800 Kr. 
760 .. 6 Ay 1600 
400 .. S Ay 800 

~ 160 .. 1 Ay 300 
-~ 

İngi ız - Amerikan 

Anlaş ası 

" ,. .. 

Y aza11: Ömer Rıza DoD1·ul 

A '\Tupadn tiirlü türlü hadi. 
seler vuku buluyor, }\faca. 

l'ist. n - Romanya anlıışmaları 
bu nnlnşma neticesinde Bnlknn. 
la.rın nlncağı \'nziyct ve bu vnzi
'.\ etin muhtemel tesirleri dlişlinii. 
Ju~ or, İngiliz tayyareleri Alman 
:Vn üzerinde, Alman t.ayynrelcri 
\ııgilterc üzerinde dolaşıyor ve 
fıirlü türlü tahribat yapıyorken 
derin bir sessizlik içinde bir İngi. 
liz - Amerikan anlnsması tc. 
:k:cnımiil \'e tnhaklmk etti. 

Bu anlaşmaya göre, İngiltere 
J\merika Birle ik Cumhuriyetle. 
:tinin nıilli ·emniyeti bakımından 
:utuhtaç olduğu üsleri kiralnmak
tn, Amerika da elli muhribi İn. 
giltere~ e '\'ermektedir. Anlaşma. 
:ıtın zahirine göre, hiç hir taraf 
şahsi bir meufaat pe inde koşmu. 
Yor, belki iki tarnf ta birihirine 
lıiznıet ve ynrdım için hareket e
diyor. 

ingiltcrenin Amcrikayn kira. 
lndığı iislerin stratejik kıymetini 

bu kıymetin şümulünü tetkik 
etmek ayn bir ihtısas işidir. 

İşbirliğinin Sonu: 
I F nkat Amerika Birleşik 

Cumlıuriyetlcrinin bir ta. 
:raftan Kanada ile müşterek mii. 
dafna sistemini hazırlıyarak Ka
nadnda ingiltcrcnin işine yarıya. 
cak biitün müdafaa \'asıtalıırının 
İngiltereye sefer etmesine imkiln 
\emıcsi, dahn sonra bir takım üs. 
ler kiralıyarak Amerika derece. 
sinde İngiltereye lüzumlu olnn 
bir müdafaayı kuvvetlendirmesi 
iki taraf arasında müşterek yii
riiyü iin parlak olduğu kadar ha. 
kiki teznhüriinü tcskil eder. Men 
fanileri bu derece girift, ayni za. 
manda bu derece uygun olan, \•e 
bu rnenfnntlcri lm derc<'c uurlu 
bir şel ilde idnre eden iki millete 
nadir tesadüf edilir. Fakat İngil. 
tere ile Birleşik Amerika Cum
hurb etleri, aradaki dil, an'ane, 
mazi, menfaat iştiraki ve bu r ·ti-
1 akin en Şuurla mış devrini ya. 
snmakta olmaları dolayısile vazi. 
yeti en mükemmel surette idare 
etmekte ve telılikelcri yenmek 
için tedbir almaktadırlar. 

Her giin yeni bir inl<işnfttıa şa. 
llit olduğumuz bu mesai beraber. 
liği sonunda nereye varacak? it. 
tifaka mı? 

Fakat buna ne lüzum var? it. 
tifak imzaların yarattığı bir vor. 
lık değildir. l\1enfnat1erin kay. 
na tırdıfü ve pcrçimlediği bir re
nlitcdir. 

tngiltereyi İstila İhtimali : 

i ngiltere Harbiye Nazın 
Mister Eden, diln söyledi

ği bir nutukta Almanyanın İngiL 
tereye kar~ı bir istila hareketine 
~İrismcsi ihtimalinin henüz zail 
01mndığını söyliyerek uyanık ve 
lıazll'lıklı davranmak Iiizumlu ol. 
~uğunu anlattı. Fakat, Mister E. 
<!en bu istilanın muvaffak olmı. 
Yncağına da kanidir. Ona göre, 
t?YYaretcr, tahrip harbi yapabi
~ır. Fnkat son darbeleri vurmak. 
~rduların işidir ve İngillz ordu. 
arı her darbeyi piiskürtıneye, 

her darbeyi karşılam1ya lıazır. 
dır. 

• l\fuha'kkak bir şey var ki, İn. 
ı::ıltuenin kuvvet ve satveti bil. 
l lidükçe sesi de o nisbette yük. 
scliyor. Ve onun istilaya karşı 
Jnukaveınet itimadı biiyiiyor. İn. 
ı::ilterenin bu vaziyeti imparator_ 
!uğun seforber olması, Amerika 
Birlesik Cumhuriyetleri ile an. 
la ması ile aHikadnrdır. 

SUAL . CEVAP 
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l:aııci mcltteptcre girebilirim? 
C: Oircbllecellnilr müteplerdeıı. n.,ındı:r· 

bit Td:nllt Olı:ııtu: Istanbulda Yıldı&dadır. Ka• 
yıt muamelcaı E;rlQllin birinden oa bcılne 
kadar dnaın eder. Girecek talebeler r.ılıın 
ri:vazlye ve tQrtce dorılc.tlnden imtihana tl
blıl.ir. 

Duıb: Tlcarot okulu: Iatanbulcladır. Tahsil 
m ddetl bcı vıld:r. Mektebe cirmet iııiııen
ler fula olursa incili&ce bilenler terdb cdi· 
1 r. Bunlardan hafb 1at1ııbul, Bıırs:o, Anka· 
ra, Izmlr Ziraat olttıllan vardır. Bunların 
tab il mllddctl ne ceııe41r. !la melı:teplere 
il rmek •Cin bir tıfıclnin veya arad sahibinin 
o lu bııl ılc llmndır. Orta okul merun· 
1 rı bu lntlı:teplcrdcn bııka Sanat okulluına, 
P rrl Sa~ı Uıclcrine, Gtizel Sanatlar Aka· 
demlll Re , Heykel, Tuylnt Sanatlar 
pbelerlnc, orta Orman ok~tuna ve Ticaret 
liselerine ııreb lirler.. 
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PICindan Heyecan ve Hayata Geçiş 
~·-----------------------------------~ 

·~ TaRvimden 
~.,.~Lbir ~apra~ 

Modayı Sanayiin 
Yazan: Sevım 

Denize Dökülen Çocuklar - Ne Olacak 

Kadın işte ! - Luiza'nın Matemi • 

Adresini Unutmuş· Batma Marşı 

Zavalh Diplomatlar 

D iinkü gazetelerde ajansın 
şöyle bir telgrafı \ardı: 

Bir Satıcısı Haline 
"Macarıstnn ve Romanya Hnrıcı

Y~ Nazırları Von Ribbentrop'u b 
telgraf göndererek Viyanada görmlı 
oldukları misafirperverlikten dolayı 
minnet ve tcşckkilrlcrlni bildirmi;ı
ıerdir.,, 

Koymalıyız! 
B undan tnn:i iki gün evvel 

Atlas Okyanusunda tiiyler 
ürperten bir facia oldu. İngilizle. 
rin adalardan toplayıp Amerika 
ve Kanadaya gondermekte ol
dukları yüzlerle çocuğun bulun
duğu bir gemi batırıldı. Tabii 
telgraflar, telefonlar işledi. Bü.
tün dünya telaşlandı. Zira bu de. 
fa bu sefil harbin kurbanı olan. 
lar bir masumlar alayıdı. 

şan bir bebek vermişlerdir. O bu. 
na evltıt gibi sarılmış, <> günden. 
beri yanından ayırmamıştır. Fa
kat kaza esnasında onu kurtar. 
mak mümkün olmamıştır. işin 
tuhafı şimdi Luiza'yı hiç bir be. 
bekle oyalamak mumkün değil. 
dir. 

Macaristan Hariciye Nazırının 
) alnız minnetle teşekkür değil, 
biitiin Macaristan orkestralarına 
(Giizel Ma\i Tuna) yı çaldırn.rak 
se\ in cinden kırk sekiz soat vals 
etmesini bile haklı görüril&. Fa
knt bir makas darbesile binlerce 
kilometre murnbbnı arazi kaybc. 
den Romanya Hariciye Nazın. 
nın üstelik bir de teşekkür, hem 
de minnetle teşekkiir edebilml'si 
zannederim diplomatlığın en giiç 
işlerinden biridir. 

1 939 harbi başladığı günden
beri Cümhüriyet Türkiye

sinde harbin muhtemel !capları 
yanında milli müdafaa kadar e. 
hemıniyetli bir surette nazan iti. 
bura alınan, ve bütün hızile fna. 
liyctine devam eden esas; mem
leketin iktısadi kudretinin en. 
düstri cihazile çerçevelenmesi
dir. 

Türkiyenin içinde doğduğu ta. 
rihi şartlar ve inkılabın manası 
ve mahiyeti ruh ve madde bakı
mından imar, in~a, bir kelime ile 
sanayileşme hareketini bir an ev. 
vcl tamamlamayı bir zaruret ha
line koymuştur. Binaenaleyh 
harp ve dünyanın geçirm~kte ol. 
duğu şartlar ne olursa olsun Tür
kiye için bir an evvel gayesine 
ulaşmak hedeftir. 

Memlekette sanayileşme hare. 

Yazan: .-ı 
Sadri E~ 

ketinin inkişaf temposu mazisi 
ile mukayese edilemez bir halde
dir. Fakat bizim bir inkılap şiarı. 
mız vardır: 

- Daha iyiye, daha güzele, 
daha mükemmele bir an <'VVel 
kavuşmak! 

Halden memnun olmamak, is. 
tikbali daha iyi şartlar içinde ya. 
ratmaya çalışmak. 

B u noktadan sanayileşme ha. 
reketi, bizi daha çok hıza 

icbar etmektedir. Bu hız bir 
yandan istihsal sanayiini kurar
ken beri yandan da sınai Ujtihsa. 

ı-,-----··------
.-........................... .._. ........... . 

! 1 lHJ l K~ V E i 

Jc pazar tedariki ile mümkün o
labilir. Hız almak, yalnız kuru 
rakamlar, ve planların şemnla. 
rından mürekkep mefhumlardan 
ibaret değildir. Bilakis kütlenin 
psikolojik faaliyetleri ile sıkıdan 
sıkıya bağlı bir ruhi dinamizmle 
b~rabcr bulunduğu zaman haki
ki randımanını verebilir. İktısndi 
faaliyetin hendeseden, makine yı. 
ğınlarından çıkıp bir his, bir h<:
yccan, bir zevk hallnc geçmesı. 
dlr ki, ona hayati bir kıymet ve
rebilir. Her endüstri, pazarını bu 
ruhi kanallardan geçerek fethe. 
dcbilir. Bugün Cümhuriyct Tür. 
kiyesinde mevcut miJli mahsul
leri zevkle, neşe ile kullan
mak imkanını da ımımak za. 
rureti vardır. Pazan yapan şlip
hcsiz ihtiyaçtır. Fakat ihtiyncın 
şeklini tayin eden en bü)'.Ük fok. 
tör bizim alelade bir kehme hn. 
linde ağızlarımızda geveleyip 
durduğumuz "moda,, dır. 

Allnhın dileği oJsa gerek, bü
tün bu çocuklar kurtarıldı ve sağ 
salinı olarak tekrar İngiliz adala
rına götürüldü. Kızılhaç ve di~ 
ğcr müesseselerin himayeleri 
altında bulunan bu çocuklarla 
görüşen bir muhabir bu kazazc.. 
deler arasında rast geldiği bnzı 
yavrulardan şöyle bahsediyor: 
Ne Olacak Kadın İşte! 

Yemekhaneyi dolaşıyorduk. 
Bir masada on yaşlarında 

kadar gosteren kıvırcık saçlı, se
vimli bir yavruya rast geldik. O 
bir taraftan lokmalannı boğula 
boğula yutuyor, bir yandnn da 
arkadaşlarına: 

- Haydi çabuk olun, yoksa 
geç kalacağız, diye çıkışıyordu. 

Müdire ile beraber bizim gel. 
diğimizi gör(ince hemen .koşarak 
yanımıza geldi ve: 

- İlle de o bebeği isterim, di
ye tutturmuştur. 

üç yaşındaki yavrunun ilk 
gözağrısı! 

Adresini Unutmuş 

D avit, beş yaşlarınaa kadar 
gösteren simsiyah gözlü, 

simsiyah saçlı ateş gibi bir yav
rudur. Annesinin yegane çocuğu 
olan Kent'Ji Davit'in bütün der. 
di şudur: Annesine mektup yazıp 
sağ olduğunu bildirmek! 

- Muhakkak yazmalıyım, zira 
annemin benden başka hiç kim. 
sesi yoktur. Sağ olduğumu bil
melidir. Yoksa deli olur, demek
tedir. 

İşin kötü tarafı, Davit adresini 
bilmiyor. Kendisine verilen ad. 
reslerin hiçbirisine de emniyet 
etmemektedir. 

Batma Marşı 

Bunun sadece fidet lılikmüne 
geçmis bir teşrifat meselesi ol. 
duğunu herkes gibi ben de hili
yorum; fakat ne olursa olsun 
böyle bir vaziyet karşısında te. 
bessümünü muhafaza edebilmek 
ıneclıu.riyetindc kalmanın felake. 
tini dlişüniinüz. 

Diplomat mfüeessir görünme. 
ycccktlr. En ağır bir muvnffaki
yctsizliğe dahi uğrasa sanki hiç
bir şey ohnanmı gibi kendinde, 
hotta bnşka mevzulardan bile 
bahsetmek cesaretini bulncak. 
knn kusarsa tebessüm ederek 
''Juzılcık hoşafı içmiştim!,, diye_ 
cektir. Allah etmesin biraz hissi· 
yntma mağliip olur dn kazara 
göziinden bir damla yaş akar ve 
bunu da görenler: 

i B i R 
1 

DALGINLIK 
: 
: 
i 
i 

M odayı milli sanayiin sntı. 
cısı haline koymak ge. 

rektir. Fakat modayı mücerret, 
kendi kendine tekevvün eder bir 
hAdlse sanacak olursak hiçbir za
man bu mühim kudreti elde bu
lundurmaya, bir maksada hizmet 
ettirmeye muvaffak olamnyız. 
Modayı terkip eden ikinci un. 
sur, halkın estetik ihtiyaçlarile 
bu ihtiyaçları şekillendiren oto. 
ritelerdir. 

- Aman kuzum hemen yoln 
cıkalım, eğer gecikirsek annem 
hadiseyi haber alacak. Dünyada 
bir defa daha benim böyle bir 
maceraya atılmama müsaade et • 
mez, diye yalvarıyordu. Sonra 
ilave etti: Ne olacak kadın işte! 

Vapur kazaya uğrayıp ta ilk 
alarm işareti verildiği sı. 

rada dzci teşkilatına mensup üç 
dört çocuk aralarında bir batma 
marşı uydurup söylemeğc başla
mışlardır. Çocuklar soğukknnlı
lıkla vaziyetin vahametini o ka. 
dar iyi karikatürize etmişlerdir 
ki diğer çocuklar arasında pani. 
~e mani olmuşlardır. Zira az 
sonra onlar da şarkının makamı
na uyup bir ağızdan marş söyle
meğe başlamı_şlardır. Şimdi bu 
dört arkadaşa vakanın kahra. 
manian gözile baltılmaktad1r. 

- AğJayor musunuz ekselans? 
diye sorarlarsa, o zaman: 

- E' et! diyecek, ağlayorum. 
Çünkli aramızdaki itilaf o derece 
bill ilk bir muvaffakiyettir ld be. 
nf memnuniyetimden 17fotıyor! 

. " ................. ______ _ 1" azan : Rüveyde Sinanoğlu . --··-····· . 
B cnzinciyc: 

- lki şişe, dedi. 
Sonra kırmu:ı boyalı distribütöre da

yanarak bekledi. O cUnlük iti bitmişti. 
Bahar güneşinin altında gözleri naaıl 
parlıyorsa, içi de öyle bir ııeyler olu. 
yordu. 
Parayı verdikten sonra, bir an da_ 

ha düşüne durdu. Bir ara yumurta sa
rısı otomol>Sline bnktı; nikelajı ışıl ı:ııl 
fenere trrn!\kları ile trampetledi. Son. 
ra artık parmaklarını yakmak üzere 
ol~n ıigarasmı atarak, birden bir ka. 
rar vermiı gibi içine atlıyarak hare. 
ket etti. 

Evet, karar vermişti. Pcndilc doi
ru bir koşu, işte yapılaca'k şey. 

Anadolu sahili boyunca kırlarda ba
harın ne demek ol<lufunu şimdi bura
da tasvir etmek faydasız olur. Çic;ek
lerle bezenmiıı çayırlar, yeşillik, yeşil
lik arada, İıstanbulu, bir de bu tarafa 
doiru sakız gibi çeken beyaz köııkler, 
mavi köşkler.. Bir de.. Bisikletinin 
Jastiği patlamış bir genç kız_, 

Çünkü Mahmut, Yakacı1' yolunun 
çiçekli kırları ve yeiil ağaçları ile 
birlikte bir de bir gene; kız rörmü~tü; 
yolun kenarında, mahzun mahzun bi
sikletine bakan allar giymiş bir ku. 

- Kaza mı? 
- Hayır çivi. 
- Nereye ridiyordunuz? 
Genç kız yukarı sırtlan eli ile iıa-

ret ederek, 
- Yakacığa, dedi. 
- Binin ben sizi götüreyim? 
İyi amm~ ya bisiklet ne olacaktı? 
- Onun da çaresi var. 
Mahmut indi, otomobilin arka ka

pısını açarak biıikleti de yerleştirdi. 
Genç kız teşekkür etti ve Mahmu

dun yanına oturdu. Yollandılar. 
Şimdi, birileri çıkacak, daha bir kaç 

dakika önce ilk defa eôrülmüş bir kız
la aşkın imk5.nsız olduğnu söyliyecek 
Halbuki im'klnsız değilmiş, işte. Belki 
l.ıahar sebep oldu; çiçekli kırlar, taze 
yapraklı ağaçlar sebep oldu, orasını 

bilemem. 
Hem kızın da gUzel, iri ma"i gözleri 

vardr; çenesinde bir de (Ukurcuk. Tam 
da Mahmudun hoşuna giden bir tipti. 

Q tomobili çok yava, sUrüyor~u. 
Nihayet köyün kenarına gelın. 

ce durdurdu; ellerini direksiyondan 
ı;ekti, ıııizcl mavi gözlü kızın ommla
rma koydu. Bu pozla kıza uzun, c;ok 
uzun sözler söyledi. Bitirince de, her
kesin bilip kullandıf ı üç kelime ile 
sordu: 

- E, sen de beni sevdin mi? 
Kız, her kızın yaptığı gibi, yalnız 

gülümseyip ba~mı eğmekle cevabını 

verdi. 
Otomobilden inecekleri sırada, kar. 

ııılarında nz ötede beş on klıinin gü
llinıalyerek kendilerine baktıklarını 
gördüler .. Genç kıza fenalıklar geldi: 
delikanlı şaşaladı. Otomobilden. ne 
yapacaklarını bilemedikleri için, indi
ler. Küçük lı:alabal&, meraklı ve şey. 
tan g!izlerle onlara bakmakta devam 
ediyordu. İçlerinden beyaz saçlı bir 
ihtiyar (ihtiyarlann bazı münaıebet
ı;izliklerl mazur görUlebllir) ıseslendi: 

- Milbarelı: olıun evlltlarl 
Mahmut daha çok pııaladı; sonra 

cinleri baııuıa UaUıtU. Baiırdı : 
- Ne var, ne oluyor ki? .• 
O zaman ihtiyar, otomobilin üstün

deki hoparlörü işaret ederek daha if. 
neli konu;ıtu: 

- Çift düğüm korsa fabrikası mal. 
Jannın reklimıru böyle mi yapar, cv
liU 

Mahmut, bir anda baıtan a13fa 
ter döktü. Kıı:ı bairıtıa basıp 

onu ilk kem g!Sı:Unden 11a'klamak istedi; 
fakat kendi yüzünU iki geni:; avucu ile 
kapadı. u.-. 
Yaptığı mUthiş bir gaftı. 
Cünkü ben size baştan söylemeyi 

unutmuş~m. Mahmudun otomobili, 
Çift Düğüm Korsa Fabrikasının reklam 

otomobili ldl: itine yerleaUrilmis bir 

ilet ve tepesine konmuf bir hoparlör 
sayesinde, fabrikanın malını sokaklar. 
da bağırıp haykırarak dola$Bn yeni 
sistem bir reklam vasrtasL Bu otomo. 
bilin içinde, söylenen her ıı;özü hopar. 
lOr banıır banıı:ır ba&-ırırdı. Olacak 
bu .. Mahmut, o cün servisi bittikten 
sonra hoparlörlin komitatörünü çevir
meyi unutmuıtu. 

Küçücük bir datcmlık_ Amma, o 
güne kadar c:vlenıney1 aklına bile &'e• 
tirmemiı; olan Mahmut. bu Yitzden he
men o cün Kartala dönüp evlenme 
memuruna baş vurmıya mecbur oldu. 

B· U L M A· C A 
1 2 3 6 7 

En iptidai cemiyet.ten, en mü. 
tekamiline kadar modada bu iki 
unsuru görmek mümkündür. 

Mesela iptidai kabilelerde mo
danın mocidi Totem'dir. Kabile 
halkı Toteme benzemek için ne 
lazımsa yaparlar. 

Derebeylik nizamında her er
kek derebeyi gibi olmak, şövalye 

Luiza'nın Matemi 

U• · ç yaşındaki Lulza cenubi 
Gal'li bir yavrudur. Ka. 

za günündenberi bir kelime 
söylememiş, yemeklerini zorla 
yemiştir. Zira Luiza'nın matemi 
büyüktür. Lui2a'nın geldiği çift
likte oyuncak namına bir şey 
yoktur. Kanadaya sevkedilmek 
üzere Londraya getirildiği zaman 
burada ilk defa kendisine konu. 
·--

İşte İngilizler, Almanlar ve bü. 
tün dünya matbuatı bu hadise
nin suçlularını ve sebeplerini a. 
rarlarken vak.anın dçinde bulu. 
nan yavruların kendi dertlerin. 
den bazıları! 

.·.- LOK M A N · H EK f MI N ö G O Ti. E .R i . 
ruhu taşımak, maddesini de o- Ok M 
~=y~~z~!:~d~m~~~~~~!~: uyucu ektuplarına Cevap 
hassastır. Çünkü derebeyinin ka- Muharebe havadisi artık herkesi da da epeyce. hem de pek nstad cilt 
dını şatonun rutubetıl duvarla. bıktırdıfmdan olacak, bu hafta mütehassısları var<lır. 
rilc giineş görmeyen koridorlan "dertlerine derman,, arayan okuyucu Daha sonra, bir köyde vazifeyle bu.. 
arasında yaşamaya mahkumdur. mektupları birdenbire çoğaldı. Bazı_ lunan N. A. imzalı bay okuyucumuz, 

Öf! Ne güç ey bu! Düşündük.. 
çc di}llomat olmadıi,rımn bir yi)ip 
bin şükrediyorum. 
Beş nr namında bir şair, me..,cı. 

hur llaccacı hicvetmiş. Şairi çal· 
yaka huzuruna getirmişler. Hac .. 
cac derhnl: 

- Şuna yiiz sopa vurun? em. 
rini vermiş. 
Besşan soymoşJnr, hasınn üs. 

tüne yabrdıktnn sonra sopayı 
\~acak olan adamın: 

- Haydi! Besmele ~ek. Başla· 
yonım! demesi üzerine şair: 

- Dediğin besmele, dcmis, ye., 
mek yerken çekilir, dayak 'er ... 
kcn değil! 

Takvimcl 

I~ Memleket 
~berleri 

Zayıftır, saz benizlidir. larma cevap verebilmek için jenetlk günde yarım kilo süt içiyormuş, inek lZMIT BATAKLtlCLARI - t.mıtt ..uı. 
silsilesine aralık vermiyc mecbur ol_ sütü mü, manda &Utü mü, yoksa koyun vetlnln ckaktovıt6rlerilc kurutulmakta olan 

L 'b l' ' h~k' ld ğ d • • • U bin dekarWc G6kce6ren bataklılındclci 1 1 era ızmın u ım O U U e- dum. sütü mil ıçeyım dıye soruyor." Mcıı. raatıyeltln sona ermesi dolayısilc Cumburl;ru 
virlerde, artık zenginlik birinci Her11cyin tazesi en önce gelir, ilkin hur Şair Kbnn Pasa bir &'Ün eski Va. bayramında merasim ;vapılacaktır. l•I planı işgal etmiştir. Spor, eğlen. Nazilli'de "16 yaııında tombul, ıarr5m lidc Kıraath~nesinde gene meşhur he. şo dekarlık bir sahayı lıapalyan IımJt ha• 

_ , ______ ._ ___ _, ce b n odan• ... dU nı' ı' b" •- ld ğ h b n"' kim Kırımlı Aziz Beyle, bir kadeh taktıftaın kurutulmaaı icin de faallıretlc ıe. Soldan ufaı ı _ l!:mmet • hıtelı:ot et· , oş zama m ~ me n ır .... ız., o u unu n er veren ge ,. rl 
ku Eli • d ·..ııı dıı rakının parası ve lmcı:, diye kavga ,ıımck ~eredlr. ml;vcn. 2 - Da;vaft • bir kadın iımL ı _ tu tar . o yucumuz. erın e 111,., er pey 
l ··~·· d ı t · · J çıkarmış. Günde yanm kilo sütiın de Ba mllnuebetle Yunanistan ve Roıııa117 ... Dini bir tabir. 4 - Unsi;ret peyda etmi• 5 _ o muş, SOt;Ut a ı av11ıye etmış er. 

.. J • ~ S' 1 b cinsi sorulmaz. Hangi hayvanın sütü- dı mevcut bazı maldnclcrden istifa.de !mitin. Haftanm bir ıı:UnO - bir 1171, 6 - El•ktrtk Bizim için yapı ncak modanın Daha başka ilaçlar sürmüı. ıy ller u .... 
nü, 11cak, ıoğuk, ılık ve ne vakit içer- lan düıllntilmckted.r. Makine ublpıcrlle tc• fenerinde bulunur• a&landa bulunUT. 7 -Yak• cı"arı ı'ce en uygun olan zarafetı' türlü iJliçJarla da. belki geçer amma, I 

~ ~ seniz afiyet olsun. Sorduğunuz "eyle. mıu ıı:e,Umiııir. Makineler hm ıc nlıece mali.tar. emir • aalı:erlikte mUdafu mahalli. temin eden, tasarrufa en ziyade koca karıların ellerinde olursa ... Genç v d bal b ki fi lr 
1 

b 
1 

k 
ı - Parurna oynamalı. 9 - Bir ,arcı • au - - kızların ellerinde olunca onlan müte_ rin ehemmiyeti vazifeyle köyde bulu- er atı ı n nrutu masıaa aı anaca • 
mtmltktı, Qlk~ hi2:met eden milli mahsulü kıy- hassıs cilt hekimine göstermeli, onun nan zatlar için değil, sütle beslenilen tıri. 

Yukarıdan ııait: ı - Bir tcrrl aıcıı • m etlend innek olacaktır. l3unun yazacağı ilacı ıUnneli, 0 vakit çabu. küçük çocuklar içindir. Köyde yoğurt TEKIRDAGlNDA AVCI BAYRAMI -
vcak tutar. 2 - hiın • bir uılt pitlv. ı - için prestij sahiplerinin milli bir ak ta yiyebilirsiniz. Ayran khesinin kc_ Halkevi Avcılar lı:ul bO her ıcne oldulu ılbl 
ll!r DOi& • eıed: defil, ıofuk dtlll. 4 - YU· modayı benimsemeleri kafidir, C so!~:ri;tanbulda, zayıflamak IÇln nanndan tUtUp "zarafet birle,. hö_ bu aenc de bir avcılık ıı:c.ılsi tertip etm.lt. Va• 
n.ın esıtirinde ıneıhıır bir kahraman. S - plirdetmeaini bilmiyorsanız "bu emmi linin de iıtiralı: ettlfi bu ıcride aııcılua de-
Kut yemi • bir nevi topralı:. 6 _ Yatın de· Bu suretle memlekette ~:ınayL Antep fıstığı yerine, yanlı~lıkla getiri- • k rccelerlne ıı:&rc mQkUatlar vcrllmlı. mılll o-
fit • ek. 7 - Afrikada bir ,.., • muılbıt. leşme hareketini hayat ve este. rllen, Amerikan fıı;trfmın pek tuzlu ayran ıçıne te amma mahir hal,, der. JUnlar o:vnınmııur, 
ı - Uııe . an. t - Acık, Yl.rıh . bir notL tikle irtibatlı bir hale koymak cinsinden yemiş olan bayan. Dudakla- ler. 

DllnkO bulmacanın halli: (Soldan oh mümkündür. Bunun için Milli rı kabarmış, merhem sUrmckle geçmi. Okııyucularmuzdan bir bayan da 
~nt-ırLo.da_· Aas.rıorı.. sı--.. o • . ·ı,•rP.·,, 3--r•Dnonı.· İktısat ve Tasarruf cemiyeti baş. yormuı. Onun da. kabariklan çabuk yüzdeki yılancık hastalığı hakkında ii teveccühe teı;ekkür etmekle bera
~ .. ., .. " l htel 'f l geçirecek mahsus iller vardır. Fakat bir ço'k şeyler 5oruyor. Bu hasta! 1 bcr, yazdıkalrımı tekrar edersem, baş. 
1 - Iıcara • ıı. ı - Sa - fen. 9 - Asma • ı ta O mak üzere mu ı organ ar guetede reçete yazılamaz. Onu da burada anlatmıştım, pek tc uzun :ı:a. ka okuyucularımın "yılan hikiTesinc 
~r. şimdiden faaliyete geçebilirler. mütehassıs cilt hekimi verir, btanbul. man ceçmcdi. Saym bayanın gcisterdi- benzedi,. demelerinden korkarım." 

-;===============---.------------------------------------------------------------------------Okuyucu Dilekleri 

Bir Malfilün Derdi 
Yuıııf Kemal Kudu adında malQI bi.r O• 

k~ııcumuı 7aı1yor: 

"'- lıt!iıeveffa Blrlncl Ferllı: Ihsan Burl 
Pııaanın ofluyum. Her iki rHmden de cok 
11.run .ramandınbcri but17ım. Yardıma mııb· 

taç oldulum lrln hnıınl halılara dıyaııatak 
bana bir maaı bağlanması ı,ın mılra:aatta 
bulundum. Pederimin vefat tarih! olan ıu4 
teııbcrl rahauıı olduiuma dılr rapor hıedi 

ler. Ben de bu raporu ''kararak ıllnderdim. 
Fıkat, bıbımıll Ydıt tarihinden tYYd hu· 
ta oldufuma dair Ufi aarahıt bulunm3dıfı 
!ine ılirlllnek dllıllm reddedildi. llalbuki ra· 
porda aynen 1oyle denilmektedir: 

"8irkedde, Karabiıa otelinde U nııma• 
uda mukim Yuıuf K~mal Kudayın Y•P•lan 
ndı'Olojlk ve klinik tetldltinde ber lkl lhı 
rcc foılırındı cQnnl ıtarhnl ve faal rce tt· 
dttrllnllat mUpttll oldufa tespit cdlldlflnl, 
•ulre ıllr•tabt<eflnt, ahırın nıııneııetlne 
ıınıhtıc oldutııııu, blr tlbltOt)'oıTlda 1eneler• 
o ttdıvl yaınlıaıdıfı takdit.S• •ila tıılılene· 
111e7ecei!lnl, baıtalıfının Hki oldufunıı. l.linlk 
,.. radyoloJllı: mıııyene ile baıtanıııı tarihini 
te$plte imlı:ln bulunmamakla beraber, aıcr· 

bııt dohor Hilmi K&mll Oörıce)'lıı raporu"ı 
naarrııı UU dt •• tıaua bulunduf11b\I ••· 
bul t tmek lbım ıeldilini n çQokü hdihuır 
tual ve klinik lllU&)ltne netiı:eltrinlıı lı• ,.. 
hatta bundaıı dah• eski bit mebdei mQmklln 
ltıldılınr ve bu hutalıfrıı deYBmlı n:ıftı 
meul;ve lmkh tııraluıııyaeak t*ltlldt N)'ret• 
mlı ol.ınuııııa feaııen af;lep o14u'1ı119 .ıldi· 
r lr rapordur.,. 

Dablll;ve mnuhuuıaı doktor Alllılet Ilı· 
ılm Oaatm ikinci defa te1iden tırulm eyle· 
dlfl heyeti aıhbl;pe raporunu ıllkadarlann 
nazarı lttıtaına kcıj'mal\Ut rica ederim. Bull· 
ilan dıhı ıatlh bir raııorun nt 14kllde mUm• 
kDn olıbilıcefinl •o tıbbı fenden ne seklide 
ltti&nc ederek mevzuubahis tarihten daha lin· 
et de h11t1 oldutuına hP•t edebllecdlml 
laylftden lciıim. Sallhl;rtttlr etıbbımım bu 
huıuataki kıymetli irıatlınna mııntuır oldu
!umu arıederlm_... 

-1 -
' Ed or, ehe Dlo mt Tolga la memorla,, 

( Kontee L.ara) 

Puglia'nın yeşll klrlan, kosan trc
ıın önundc yuvarlanıyordu. Dı§<ırı
laki taUı Mart guneşl, kugın ve a
nansız, pencereden glrlyor, bunaltıcı 
>ır inatla, toı.lu, kırmızı kadife dö
emelcrin üzerinde eğırlaoıyordu. 

Ben :yc~ll bahar paezaJının bu yu. 
ıarlanısını görmUyordum. Göilerlm, 
llzlerlmin UstUnde tuttugum bir dcf
erin Uzerlne dlklli idi; Bir çocuk e
lnın beceriksiz kaligrnfislno mahsus 
nıısum bir mektep defteri. Kabında, 
,(lslli bir mavi mustatil Iclndc şu 
<eliıneler vcrdı: "Ders saatleri.,, Al
ında, haftanın bütiln gilnlcri için 
)eyaz boş :yerler: Hesap.. Coğrafya .. 
rtırilt . .,. 

Heyhat!. Bu defterin sahibi olan 
.rajik ttılebe. acaba hangi kasavetli 
nekte'be gltmlşU? O kadar ılık sıkıs
.ar, o kadar kıvılcımlı mUcovharler
len sonra, kelepçenin ıo~ukluğunu 
lı, bir hücre ııarmaklıklarının de
nir mukavemetini de tatmış olan a. 
. ıı ellerin yazdığı hangi derstir bul 

Birinci sayfayı çevirdim; önllmde, 
)it sivri kallgra.fintn, sık ve dlkkat
dz uzandığını gördüm: Bunlar kur
;un kalcıru ne yazılını~ soluk sntır
lardı. 

Kendimi, o şeametli el yazısında, 
:>ir ruya stepinde kaybeder gibi kny
J<:ttim. Her ytıprnk ~evir.işimde, knr
ıımıta, superbe, kibar Slı\v tıdlnrı, 
prens, sevgili veya kaUl ndlnrı ayn
ıa fırlıyorlardı. Her satırda blüm sı_ 

·ıtıyoröu; ihtiras böğürüyordu. Ve ıs-

r a·· ........ ··.;.;· . ·~·· ........ a·· ........ E ........ ·ı ~~ ,~~dı:st~~~~: ~=~l~un~~a~~ 

• • • •• .. •• •• •• .. a • •. • ... •• • • • • .. ., , • ., ., •• •• •• • pu kürerek nyaklarunın dibine dil tu l 
şeyler ıslık çaldı. Bozcvsky, csvabı
ma, mantoma, iskarplnlerlme ka 

Yazan : İtalyancadan çeviren : t Ü:ı:erınc c ildim. Kocamın nlayo b 
ANNI~ VIVANTI RÜVEYDE SINANOGLU ~ k h ha ile haykırdığını lşitUm 

• • • •• •• •• • • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • •• • ı • • • • .. ~..........,• - S b h erkenden gorü u uzJ - B 
te, bir fantastik deniz.in - ~ir mor-,genç Vasill Tarnovsky dolaşıyor: Gü- am atım urktu, gcmlerınl 11ırnr 
fin, kan ve şampanya denizinin - zelliği ile mağrur, vahşice egoist, kr.ç-tı . ., 
Jc;tıbartılarından yeni VenUs, nptallaıı-ı sl'Si "bir vJyolensel kadar dokunıik· "-· Atım lirktU, gemlerini ısırarak 
tııan Venus, Mariye Nikolııjevna lı,, , ışıkla ıslanmış gözleri mavi, ka_ knı;tı . ., Acnlp zihniyet! 
Ta:novskn meydana çıkıyor. rnnlı!: ruhu vislerle doygun Vasili 

Tecrübesiz ve şa~kın, 
şöyle baı;lıyor: 

Tr.rnovıky. • Bizden, kim, öldUrUlmü sevglli-
hatırasınn "Artık on ;yedi yaşımdaydım; kcın• nin knnı elblsesıne sıçr dığı bir sır -

dimi ağır başlı "'c akıllı sanıyordum. da, atının, "gemini ısırarak kaçtığı
"Sekiz yasında gözlerim hastalan

dı; göremez oldum. Mavi g8z:!Uk ta
kıyordum. Annem beni çok seviyor_ 
du; babam da. Hizmetciler de. Hepsi 
beni ı;ok seviyorlardı.,. 

Okumaya devam, bana acı veriyor
du. O herkesin sevdiği, o mavi goz
lilklerlnin arkasından dünyayı gül 
rengi gören kızcağızla buradn kal
mıık isterdim. 

Ah, Mariya Nikolajevna! E~or gö~
lerln, o !ecir renkli gliı.lüklcrln ar
kasında daima öriUlü kalsaydı, kim 
scnl bugün lAnetlcr, kim senden nef
ret ederdi. 

Fakat, on iki yapnda, o kJtfW ka • 
rn bir girdabın derinliğine bakacak 
olan o yeşil akuercl gözbebeklerinl, 
o durgun şc1taf göz kapaklarını göz 
ht>klml açtı. 

Okuyorum.. Okuyorum... Durmak, 
dinlenmek bilmiyorum. Vcnedik ha
plslıaneslnde yazılrtlııı olan sık salır
lıır, ilkten, slnlrll bir kuvvcUc, şu
rası, burası enerjik s11intllerlc, isim 
ve tarihlerin ulUarı sert çizgilerle çi• 
r.111 olarak knralanm15 görllnilyor. 

Daha ilk sa.vfalarda. tl'shır odir.i. 

nı., fnrkeder? Fakat herkesin soylemcsine rağmen, 
Vasilinin hafif, vlsll 1o1e karars'lz olu- Ya anmış bir dramın girdabınd 
tuna foanamıyordum. Ohun g{faelll- K ybolmuş, çocukç kelim parçal n 
l!ine ve cazlbcsıne Aşık oldum, ve 12 Trajedınin ortasında, şurada, bur -
Nısanda, Stcbin bir kilçük killscsln· dn, hemen hemen komik bir not, b 
de onunla giı.lice evlendim, O kadar delice ve ant neşe, ölilm düellosund 
mctUt olunnbileceğine inanamıyor- Clown'un bir tokadı gıbi bizi fiaşıt'-
dum.,, tıyor: 

"0 zaman hapishanede, Kamaro~ 
ky'nln öldu UnU h ber aldım. HA 
kimden bana bir tcrcUrnan gönder· 
mes1nı diledim. B n , Çekco ne Ru 
ÇI\ eraınnda bir mıxtum composltu 
konuşan btr ihtiyar geUrdıl r., 

Hemen müteakıp sayfalarda, yeni 
cıvllnirı sevgllılerinln korkunç. ina
nılmııı listesini buluyoruz. MarJya 
bunlıı.n ele geçirmiştir. Koyu bir ıs. 
tıı•ap ahengi taşıyan kadın 1~1...,1 .. :~" 
alt llete bitince, o, sadece şunu tes_ 
bil ediyor. ••au k du bedoanL oıu.-
mıbılcccr;ini bilmezdim.,, Ah o, m.:ıduı:n c mpo ıtuml •• 

""' Daha llcridc boşluklar, nNılp- Arada bir, bu lüm hı vesind 
ilkler, birbirine uyme:ı:. bir şeyler hır morgun penc rcs 'ld n b kar g 
v21; climlelcrln bir geçicJ çlçeklenı- bır ma um çocuk Yıt u runu:yo 
Si Mariye Tarnovska, bu kitabın tra• Tıoka. Dort yanınd o k dar mo ar· 
jlk kahramnnı olduğunu unutuyor, o-1 mış öl..ı l uzlerı oldu unu bllmıy 
nun notlarını tutan biri hallne gell. kü, uk sarışın guluyor Çevı ay k
yor: 1 rı ile k n kuyu! rı boyunc ko .ı. 

"Gece bir de :v~ek bitince, ko
cam Bo:ı:.evsky'yi yeniden kucakladı. 
Barışmııılardı. Bozevsky yeğenimle 
benim ellerimizi öptü ve bizi kızagn 
kadar .ııötürdil. Bone, kızağa binmem 

yer. Alçak a ıklar tar tından hırp -
lanmı , fakat kcnd inin, y lnız ma
sum ve tatlılığını blldı ı o b " z 
göğüse do ru kollarını u tıyor. 

(DEVAMI VARl 



er Bank Nazilli Fabrikası M amuıatı Y azllk Basmaların 
l\fuhtelif tehirler için tesbit olunan Azami perakende satış flatlan aşağıda gösterilmiştir, 

Keyfiyeti muhterem halkımızın nazarı dikkatine arzederiz : 

Nazil& Fabn1'ası Mamulahnın Perakende Olarak Azami Fiatlan 

Kuleli Askeri Lisesi 1 
Md. den : .-"-• 

Bir Tab'ı Makinesi 
Aranıyor 1 

4 • 9. HO 

Saf ve Normal Gıda 

Bens Zeminli Gömleklik ve pijamaldı: Beyaz Zeminli Hafif Zeminli 

24X32 eb'ada kadar çok cetitte bu
kı itleri yapar el ve a,.akla itler, icap 
ettiii zaman her banci bir motöre ve. 
ya cereyana bailanabilir bir Tab'ı ma
kinesi ıatın alınacaktır. Daha teferrii
atlı maddeler makinenin ıörülmesi "-1 

1 - Nazilli ve havalisf • • • ; • • • • • 
Z - Ege mıntakası • • • • • • • • • • 
3 - İstanbul, Trakya ve Marmara havzası • • • • • • 
4 _ Eskişehire kadar Afyon ve Ankara ha valisi ve Adana, 1 

~lersin, Konya ve ha valisi ve Hatay, Karadeniz seva. 
bili, Malatya, Gaziantep, Maraş, Kayseri, Sivas, Kasta
monu ve havalisi • • • • • • • • • • 

5 - DJ)arbakır, Elizii, Urfa. Erzurum ve Şark Viliyetleri. 

Pazen 

41 
41.5 
42 

42.5 

43 

metresi 

Kuruş 

" ,, 

,, 

" 

Basma metresi 

43 Kuruş 
43.5 

" 44 
" 

44.5 ... 
" 

45 
" 

basma metresi basma metresi 

32.5 Kuruş 33.5 Kuruş 
33 .. 34 ., 
35.5 ,. 34.5 

" ' 

34 .. 35 
" 

34.5 " 
35.5 ., 

SOMER BANK YERLi MALLAR PAZARLARI MÜESSESESİ 
Şubeleri : İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Beyoğlu, Kadıköy, Galata 

nasmda aranacaktır. 
Elinde :veni veya kullanılmıt bCS:vle 

makine olupta satmak iıteyenler ma
kinelerini ıöıtennek üzere tekliflerini 
lS/E:vltU/1140 tarihine kadar ~ı ile 
Kuleli Aıkert Lisesi Müdürlüiüne bil. 
dinneleri rica olunur. (864) (8018) 

Açık Muhabere : 
Bay Mehmet 

Suavi Daysal'a 
Şahsınızı allkadar eden bir meselr 

için bir hafta zarfında aşağıdaki ad
resı- milracaatınız rica olunur. Bebek 

1 
Cevdetpa:ıa Cad. No. 348. S. Başol 

-. .................................................................................................. ~._ ....................... ~ Çorum. 

Yann 
Akşam: HARBiYEDE BELVO 

FEVZi ASLANGIL 
Bahçesinde Alaturka 

Kısmında 

Plyan·s+ Gala Gecesi 

Münir Nureddin ve arkadaşları 

M u A L L A ve kemani s A D 1 ! Bayan 

Bayan HAMiYET YÜCESES iştirakile 
Xriıtal Salonunun POGANNl KADIN ORKESTRASI ve büyük KÜME KORO HEY•ETl. 

••••• Mualarmızı evvelden tedarik ediniz. Yaimurlu havalarda kapalı salonumuz vardır. a 

llk Teminatı 

525,94 Muotla 'lnÜteharrik belediJ'e vesaitinin :vıl 
tık ihti,.acı için almacak 66,469 litre motorin 

529,20 Beledi1'• hududa dabiHNle yeniden tqk 
edilen ııhhi bakım merkezleri için almacal 
74 kalem il&ç ve aıhbi malzeme. 

Tümln bedeDeri ile ilk teminat mıktarları yukarda nsılı mnad satın 
a.-ık tıaere am ayn kapalı zarf aaulile eksiltmeye konulmuıtu~. . • 

lartnameler Zabıt ve MuamelAt Mudürliliü kaleminde ıorulecelrtır 
11 9/940 Peqembe ctınil aaat 15 de Daimi Encümen~ >:-pılacaktır. 

pltrin dk teminat makbuz veya mektupları ve 940 )'llma aıt Ticaret Oda.. 
••tarile 2490 numaralı kanunun tarifatı cevreainde buırlıyac:aklan tek. 
.utuplannı ihale siinil aut 14 de kadar Daimi Encumene vermeleri 1L 

(8162) 

Leyli ve Nehari 

SANKT GEORG 
ALMAN OKULLARI 

JCu ve erkek bımlan ayrıdır. tık. Orta. Lise •e ncaret anıOan 

Almanca bilmi:ven talebe icin ihzari muf1an ~dır. Ka,.n için her

... sabahtan iSile70 kadar müracaat edilir. Okut 16 E7l61de tedriaaU 

lıllfb7acaktır. 

lataııhal - Galata. Kart Çınar ao)ak, No. 2 - lO•••"' 
Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 

Baflık maktu olarak 500 
1 inei aayf a aantiml 100 
J # ,, ,, 350 
3 •• ,, JOO 
I n ,, n 100 
5 ,, ,, ,, IJO 
Son aagf a • 50 

DİkKAT : 

1 - 1 aantim: pzetenin ince 
,...Wle 2 satırdır. 

2 - tlan1ann fiyau suetenin 
tek lfituna berine baap. 
)anftUltD'. 

3 - Kahn yanlar da paeted: 

' 

Kayseri Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Kayseri - Bofaz köprü yolunun 1 X 100 - 8 X 000 kilometreleri ara~ 

amda "16387,. lıra (50) kuruı ketif bedelli IO•e tamiratı kapalı ııarf usulile 

1 

eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 17 /9/940 Salı günü saat 17 de Kayseri Vilbet Daimi Enenme 

ninde yapılacaktır. Bu işe ait evrak Ka:vseri Nafıa Müdürliliünde ıöriilebilir -
Muvakkat temina "1229., lira 6 kuruıtur. ' 

Taliplerin muvakkat teminat mektubu veya makbazlarile 940 "11ına ait 
Ticaret Odası vesikaıı ve ihaleden bir hafta evvel VilAyet makamma mliraca
atla bu eibi iıler yaptıimı ıôsterir vesaik ibraz ıuretile alacaklan ehliyet 
vesikalarile 2490 sayılı kanunun hükmüne göre hazırb:vacaldarı kapalı zarfla 
rıru yııkarda yazılı saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde teaım"; 
ebneleri lizmıdır. 

Postada olan &ec'kmeler kabul edilmez. "7526., 

Cep • Kol ve 
Maaa aaatterl 
8 AV VADE 

AViZELER A E G 
Fırınları • 8UpUrgelerl 

4 - 8 Ay Vade 

Fotoar.r rrıakl. 
nal arı 

4' AV VAl)ll! 

Havagazı ocak· 
ları, KISrniJr 80• 

baları 4 ay vade 

A E G VantllAtlSrlerl - ı 
Ocaklar, Cezveleri 

4 AV VADE 

l LUkıor Radyo· 
farı ve hediyelik 

eıya 

OSMAN ŞAKA R ve Ş k i 
Galata, Bankalar Caddesi 511-47 Tel. 42769. Beyazıd. Univerıite Caddeli 

\ıı No. 28. Kadıköy, İskele Caddesi No. 33/2 , 

SatıDiik Fabrika Binası 
Sümer Bank Umum :l\füdürlüğünden : 

. . İıtanbulda U?,k~panrnda "Da~ik Fabrikaıı., Namiyle maruf ve denizle 
ırtıbatı mevcut buyuk depo olmaıa elveriıli aailam definnen binaları ve 
~üıtemilltı ve a~ca antrepo hal"nde kullanılan lı:Arcir ~ katlı depo ufak 
bır ahşap ev ve bır arsanın tamamı kapalı zarf uıulü ile arttırmaia çıkarıl
mııtır. 

., 
-._ I 

'1 

~ 
PİRİNÇ UNU - MERCİMEK - BEZELYA · YULAF 

ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MOSTAHZAIATI 
M. Nuri ÇAPA Kunıluş tarihi: 1915 ' ..------m:m-•. -~iil&a.a -------

,; SUADiYE PLAJI -

1 
Bu alrtam (4 E:vlGI Çarpmba) aaat 19 den itibaren Hafız Barbarı. 

1 Bayan Hanende, buyuk bir saz bey'eti - Varyete ve bir çok ailrpri&ler 
vardır. 

Duhuliye yoktur. 

---~------------------~ Muvakkat teminat 9250 liradır. Satış peıin para iledir İhale 11/9/1140 
Çarıamb~ cü.nü. saat 15 t~ Anka~ada bankamız binaımda yı;pılacaktır. .. ..... 

Teklıflenn ı~ale sa~t n~en bır saat evveline kadar amum müdilrlüiilmüz W 
mubaberat şubesı?e venlmı9 olması lazandır. Bankamız ihale,.i yapıp yap. I 
mamıokta serhesttır. Arttır~ya çıkarılan emllki görmek veya bu h•uıuıta 
fazla izahat almak ıateyenlerın umum· müdiırliljümüze veya bankamı• lıtan.. 

HALiL SEZER 
KARYOLA ve MADEN! EŞYA FABRiKASI 1 

En müşkillpesentle~i memnun edecek dünyanın en rahat som:ve, tivan 

bul ıubes.ne muracaatlan nca olunur, "3307., (7607) 

I' N':ı:! A~A KUCAGI Erı:k 
ÇOCUK YUVASI ~ 

15 E:vlGlden itibaren talebe ka:vdı. herıün aaat 10 - 12, 14 - 16 
ruında yapılır. Mahdut talebe almaca~dan eaki tal benin de bu mild. 
l~t zarfmda miıracaat etmeleri rica olunur. Birinci ımıfa talebe kabul 

.... ,,r. 
Telefon 40181 Taksim Cmhuriyet Meydanı 15 Numara 

I - 29.Vm.940 tarih;nde "600,, lı:ilo zamla arabiye teklif olunan fiyatlar 
haddi 14ydı: ıörülmediiinden eksiltmeli ıeraiti aabıka dairesinde on ıün tem. 
dit edilmiştir. 

II - Eksilbnenin 9.IX.1140 Pazartesi günü aaat 16.30 da Kabataşta Le 
vazım ve Mubayaat şubeıındeki alun komisyonunda ,.apılacaiı ilin olunur: 

(8109) 

Üniversite Rektörlilğünden : 
Üniversiteye ,.u:ılrna itlerine 30 Eylul Pazartesi günü baılanacak ve 

U. lkincitqrin Cmarteai sünü nihayet verilecektir. "8133., 

.-----------------.... Devlet Deni:yolları 
ldGre§i llch~ı 

işi 
rı 

MERSİN • İSKENDERON YOLU 
Şilep Postası 

tme 

(Dumlupınar) vapuru 9 Eylul 1140 Pazartesi günü saat 18 de Sir
k~ci~en ıilep postası olarak ~ers'n - İskenderun yoluna loltacaktır. 
Gıdıı ve dönilıte yükü olan ııkelel~re ufrayacaJctır. (8167) 

' • # 

PURGOLi 
GAZOZLU MOsHiL 

LİMONATASI 

ve karyolalan fabrıka aalonunda teşhir olunmaktadn·. 

İzmir Turistik Yolları 
Mıntaka Müdürlüğünden: 

No. 7. TET • 21632 ·---.: &J· ~ 
eyo !unda Kumbaracı yolcQfUnd 

Musevi Lisesi A - 26/8/940 tarihinden itibaren 
15 gu.ı müddetle paUll'lığa konulan iş 

Mukavelesi feshedilen İzmir turı - Tesblt edilen program muelbln-
tik yollan inşaatından geri kal n cc ıkmal imtıhanlarma 27 Atua.. 
Bostanlı • Alsancak y o 1 u n u n to ta b şlandı . 
O + 228 - 4 + 180 kilometrelerine K yıt ve tecdıdf kayıt muame-
lt· dar olan şosenin ikmali in sı, ke- lesı Cumartesi ve Pazardan 
ıf bedeli: (18007) lıra (47) kuruştur. maada her gun yapılmaktadır 

B - Keşif evrakını görmek lstiyen- T"lefon : 41384 MDıtOrlvP.t 
er turistik yollar mıntaka mildurlu- llııiııiiiiiiıiııiııiiiiiıiiE ı••ıiillliı .. lılııi 

bUne müracaat edebilirler. 
C - Pazarlık 12 Eylıil 940 per

şembe gı.inil saat 11 de VllAyet DaimJ 
Encümeninde yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat miktarı 
(1350) lira (56) kuruştur. 

E - İstekliler pazarlık tarihinden 
en az sekiz gün evvel müdürlüje mü
racaatla bu işi yapabileceğine dair 
ehlıyet vesikası almıya mecburdur-
lar. (3497) (7997) 

lst. Lv. Amirliğinden : 
Amırllk emrindeki askeri fırınlar. 

da çalıştırılmak üzere gö tereceklerl 
kabiliyete ıore 150 ili 200 kuruş 
ye\•miye ile hamurkAr, pışirıcl, ke
sll'i ve kapakçı alınacaktır. Bu iş
lerden anlar sanatkarların aşağıda 
yazılı vesaikle birlikte Tophanede as
keri fınn müdurlilğune muracaat et
meleri. ibraz edecekleri vesaik: 

Nilfus kAğıdı. 
Hüsnühal vesikası. 
Aşı şah"detnamesi. 
Bonservis. (312) (8007) , KALORİFER--. 

' 

Kullanılmıı veya Yeni Kalori
fer malzemesi satın alıyorum. 

Adrea: - Galata Tünel Cad. No 

- 59. Telefon : 40218 -

Kulekapı Maliye Şubesi 
Tahsil Şefiiğinden : 

Osmanlı Bankası 
A1LE SANDIGI PİYANGOSU 

O manlı Bankasınca ihdu edilen 
"Aıle Sand ğı., piyangosunun ketlde
ı 25 Eylul 940 tarihinde icra edilip 

at!deki ikramiyeler tevzi edilecektir: 
1 adet T.L. 1.000 - lık = T.L. 1,000 
4 adet T.L. 250. lık = T.L. 1.000 
5 adet T.L. 100 - lık = T.L. 800 

25 edet T.L. 50 - lık = T.L. 250 
50 adet T.L. 25 - lık = T.L. 250 

----" 
85 adet ikramiye için: T.L. 5.000 

t bu ke ıd ye Nısan - Eylul 940 
nltı aylık müddet zarfında "AiLE 
8ANDIGI,, (Tasarruf cüzdanı) heaa
bında matlftbu T.L. 50 den aplı ol
mıy n her mudı i tirak edecektir. 

,._ANAPİYOJEN-

1 
DR. IHSAN SAMI 

istreptokok. tstatılokok. 11115-
mokok, koli. plyosiyanikı.r1n 
vaptıaı çıban. vara. akmb ve 
cild hastalıklarına kareı cok 

".- te lrli taze asıdır. ••• 
8A71LIK BiNA - Yüksekkaldl

nm caddeııınde Totonya ctvannda 
Yı-nl ap rtımana elverişli, altında 1k 
dükkAnı havi dört kaUı kArı:lr bir ev 
!ahlıkbr. Galata BWılr Sok. BQ7Uk 
Tünel Han No. 1 saat 9 - 10 ve 12 -
14 e kadar müracaat. 

Galatada Arapcaml mahallesinde 
kkla.fat yerinde 8/12 ıayılı Jnilhalde 

Kat'iyen llAç hisslni vermez. Bir inşaat atelyesi sahibi Basrlnin şube.. 
.............. i8:::31~ 

KIRALIK EV •azoz veya şampanya kadar leziz ve mbe kazanç vergisinden olan borcun-'°' kokuludur. Müshil llAçlarının dan dolayı tahtı hacze alınan 2500 
!ahı olan P ÜRGOLI N'i haftada bir çini, 250 küçük 15 llk ve 200 bil)'ük 
:iefa içmekle hem barsaklan temiz- çimento ~ lik kilnkiln satışı 9 Eylul 
leıniş ve hem de vücutta birikınlf pazartesi günü saat 10 da mezkılr ma-
11ikroplan defetmil olursunuz. b&lde yapılacaktır. Taliplerin yukan-

PÜRGOLl N 15 senelik bir tecro- da yazılı ıün ve ıaatte hazır bulun-
ıenin mabaulildür. mAlan. (8045) 

Bingöl Meb'usu Bay Feridun 
Fıkrinin Ş şli Abldei H(,irriyet 
C. 251/1 No. evi, 8 od , -Oat kat· 
ı.. munzam makineli Telefon : 
80079 

Emin olmak için eczanelerden , ------- ~ 

---==~::::~:_ _ _2~~~~'!,G~O~L~IN~m~ar~k~au~n~ı ~ur~ar~la~ı.te-~! j T A N Lüleburgaz • Kepirtepe 
Köy Enstitüsü 

Müdürlüğünden : 

r INGILIZ KIZ MEKTEBi ~ 
( Tam Devreli Orta Mektep ) 1 

Matbaası 
Enstitilmüzün ehllyetnameU bir 

14 Nmnaralı lıan - Odan aatıılarmda komiı:vonamuca 23, 24 Aiutoa 
MlidCle illa edilmit olan toptan 330 •e perakende 435 kanıt azami fi,.atlar 

Rameli meten içindir. Yq Rumeli metni ve kara Anadolu meoeai top. 
JOO. perakende 400, yaı Anadolu meeni ile kara sürsen toptu 275, pe. 

.llO ,... sürsen toptan 250, perakende 350 karuıtur. Bunlar azami fi. 
kapladıtı ~ söre aantim Mefrtep l Birincitetrin 1940 tarihinde açılacaktır. ikmal imtihanları 
ile ölçfllflr. 

Kitap, ıazete, mecmua 
ve her türlü tabı, cilt 
ve klişe işleri yapılır. 

ha~tabaklcı:va ihtlyaC! vardır. Ucretı 
(60> liradır. Talip olanlann tatlda, 
boruıervis ve ehli1'etnamelerlle pbaen 
veya yazı De Enstitü müdOrlafOne 
Eyl111 94t sonuna kadar müracaatları 

olup toptan sat11 "ka,.ıktan sahildeki depolara kantar üıtö tnlirn,. sa
r. E•fere teslim ve ,.erine ıstif, çeki ile depolarda yapılan aat111ar 

•aıldedir Dotnaclan dofnıya ka1'tktan alan müıtehlıke toptan fi)'&tlarla 
cakur Kilo ile odun aatan dııkklnlarda odaıuul uaml fıyatı be-
n 2 k1ınattur. '8143,. 

~~~~~~~~~!!!!!!~,~ 23 ve 24 E:vltll'de yapılacaktır, Yeni talebe kaydı 11 E7161den itibaren 
-=- Cumarteai ve Pazardan maada her siln aabah saat 9 - rı 7e kadar. Da. 

6ahip ve Neırfyat Mildüril: Emin 

1 
ha enel inhat almak iste:venler her Pazartesi ve Perıembe siinleri aabab 

UZMAN~azetecilik ve NeŞrl79t aut t - 12 ye kadar mektebe müracaat edebilirler. 

T. L. Ş. - TAN MATBAASI ~-----------------·1•-•1"' 

ılan olunur. (8134) 

TAN Matbaası • latan- x.,..p - De•tet 0 -"7onu. Haıd•:-ttaaa 
de-uDclan almıı oldllfum 741 -.rah bll-

bul. Telefon: 24310 .... -••aaı ••J'bettlm. Yenlalaı •. ı -
~ dan ealı:lalııin blllımll 70lıtur. 

----------- .,. ı BQ'tullalı (' la 


