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l\faatif Vekilijği .D~et KitaMlan 

l\IütedaVil Sermayesi!l!l"üdürlüğünden: 
Vekilliğin bütii,q neı.ı:i~~ara Caddesi Vakit razetesı 

Yanında Maarif Vekillifi Yayınevinde perakende satılmaktadır. 
Müdürlük: İstanbul İkdam Yurdu üçüncü kattadD', "8221, 

TELGRAF: TAN. ISTANBUL Tı!LEFON: 24310, 24318, 24319 

ln~iltere • Amerika 

ANLAŞMASININ 

Manası Nedir? 

Amerika Birleşik devleUeri, Av
rupndan sonra Amerikayı i.stiJAya 
teşebbils edebllccck bir nazi teh
likesine karşı müdafaa tedbirleri 
rılmnkla meşguldilr. Amerika, bir 
gün lnglltercnin mağlOp olmasın_ 
dan, İngiliz İmparatorluğunun 
parçalanınnsından, nıızlzmin bütün 
dünyayı istilaya kalkmasından 
korkuyor ve müdafaa tedbirlerini 

. ona göre tamamlıyor. Bu lübarla 
Aı •• crlkanın, kendi emniyeü bakı
rnındnn, Pasifikte ve Uzak Şark
taki adalardan bir kısmını daha 
fstcml?s.i varit görülebilir. 

11. Zekeriya SERTEL 

CUMA 6 EYLÜL 1940 TANEVI İstanbul Ankara Cad. No. 102 ALTINCI YIL No. 18=14 

Sıvas Kongresi 

Kongrenin 21 ci· ı 
Yıldönümü 

Dün Kullandı 
Sivas, 5 (A.A.) - Sivas Kongresinin Ebedi Şef Atatiirk'ürı 

Başkanlığında toplandığı günün 21 inci yıldönümii burada me. 
rasimJe kutlanmıştır. Merasimde Sivas Mebusu İsmail Uğur. 
memleket Hastahanesi Başhekimi Sım Alıcı ve Lise son sınıf 
talebe inden Pakize Yener !'IÖyledikleri nutuklarda, Sivas Kon. 
ırresinın Türk milletinin kurtuluşundaki büyük önemini teba. 
rüz ettirmi!ı' ve Ebedi Şef Atafürk'ün aziz hatırasını anmı~lar. 
dır. Bundan sonra, başta Vali Akif İyidoğan olmak iizere kon. 
grenin toplandığı lise binasına gidilerek tarihi salon ziyaret 
edilmiştir. Dün bütWı gün Sivas halkı ayni suretle bu tarihi 
<1alonu ziyaret etmiştir. Bu tarihi gün şerefine diin bütün Sivac; 
b:ıc;tanbaşa bayraklarla siislendiği gibi gece de her taraf ten\'ir 
edilmişti. Akşam Askeri Mahfilde ayrıca bir de balo verilmiştir. 
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,:-----------------------------------------·------......-: ~ IKTIS Dl YURUYU~ 
MECMUASININ 18 İNCİ SAYISI ÇIKTl. 

Her rün büyük bir teklmül göstermekte olan •İktısadi Yü
riiyüş,. ün 18 inci 1ayıs1 bugün çıkmıştır. 

Bu s ı, iki renkli bir kapalı: ve yüksek kaliteli bir ldltrt fbc
rine basılmış olup, Profesör Sükrli Baban, Fahrettin Berren, Pro
fesör Muhlis 'Ete, Profesör Suphi Nuri İleri, Atıf İnan ve daha 
"İr çok değerli muharrirlerin yuılannr ihtiva etmektedir. 

TT'"", • .,_; ~flt~c:: v,.,.; • 4nkı-r<;11 r:::ıtfi~,_c:; fV1'f"'Iİvf'i• l{tt-oh~vi). 
, ________ ... __ ..... ____________________________ .................... 

ANTONESKO 

llOMANY A 
DiKTATÖRÜ 

Kral, Salahiyetinin 
Mühim Kısmını Yeni 

Başvekile Devretti 

işgal Başladı 

Macar Ordusu, Dün 

T ransilvanyaya Girdi, 

Bazı Hadisef er Oldu 

Başv!!ki} Dr. Refik Chu;~h~fı ·~;~;;dkt;··ff j f'/1e ;·;;;de••• 'H::·:···~·:r;'ı1

eri 

Bükreş, 5 (A.A.) - Kral Karol 
tarafından bugün imzalanan bir 
emırname ile yeni Başvekil An
toncsko, filen Romanya diktato
riı olmuştur. Kararname Anto
nesko'ya Rumen devletini idare 
etmek üzere tam salahiyet ver. 
mektedir. 1938 kanunu esasisi ile 
mebusan ve ayan meclislcrı Iağ
vedilm ıştir. 

. 
~ 

Saydamın Hemşiresi EylUlde ÇETiN Null<u 
Dün Vefat Etti BirMücadeleye Etrafında 

Bir müddettenberi V'sküdarda 
Zeynep Kamil hastanesinde te
davi edilmekte olan Başvekil 
doktor Refik Saydamın hemşire
si Bayan Vasfiye dün, 79 yaşın. 
da olduğu halde hayata ~özlerini 
kapamıştır. Merhumenin cenaze. 
si, bugün saat 10,30 da, hasta. 
neden kaldınlarak, namazı Eren
köy camiinde kılındıktan sonra 
Sahrayicedit mezarlığındaki Pbe. 
di metfenine tevdi olunacaktır. 

Bir müddettenberi, Yalovada 
bulunmakta olan Başvekil uoktor 
Refik Saydam, hemşiresinin ve. 
fatı dolayısile dün akşam Acar 
motörile İstanbula gelmiştir. 

Çok kısa bir zaman içi..,de bir. 
biri arkasına, iki kardeşini kay
betmek bahtsızlığına uğraynn 

Başvekilimize içten gelen samimi 
taziyetlerimizi sunar ve Saydam 
ailesine baş sağlığını dileriz. 

Dilencinin Cebinden 
2000 Lira Altın ve
Kağıt Para Çıktı 

11 Kendime Öyle Acmdırırım ki, Diyor. 

Hiç Kimse Sadaka Vermeden Geçemez .. 

(Sonu. Sa: 2. Sü: 3) 

Bir Gemi Tornillendi, ' 
3000 Kişi Boğuldu 

Stokholm. 5 ( A.A.) - Bura"a ha 
t-er almı'lt~mı göre. 'Pazartesi ak-ıam· . 
bir İngil;z gemisi "Mıırion,. i!lmind, 
12.000 tonluk hir naklive vapurunu 
torpillemiştir. Uç yÜ7 ki~irlen fazla a. 
dam kurtarılamıımıstır. Boitulıınlıırm 
adedi üç bin kişi olarak tahmin edil. 
mektedir. 

Hazırlanmahyız 

Hitlerin Kurduğu 

f mparatorluk Çok 

Çabuk Yıkılacakt!r 
Londra, 5 (A.A.) - Bugün A

vam kamarası, toplantı balınde 
iken Londrada havn tehlikesi ış&
retı verilmiştir. Bu sırada Chur
chill, nutkunu söylemek üzere 
salona girmiş, şidd !li alkışlarla 
karşılanmıştır. Fakat, meclis re. 
isi, hava hücumunun yakın oldu. 
ğundan meclisi haberdar etmiş, 
bunun üzerine celse tatil olun
muştur Kısa bir fasılayı mute. 
akıp, celse tekrar açılmış ve Baş. 
vekil alkışlar arasında söze baş. 
lamıştır. 

AMERİKAN ANLAŞMASI 
Cburchill, evveUI İngiliz - Amer1-

ka anlaşmasından bahsetmiş, bu mü
badelenin bir diğerine dost olan ve 
tam bir itimat, sempati ve hüsnü ni
yetle hareket eden iki milletin bir
birine mütekabil müzaheret tedbl
rinder lbaret olduğunu söylyierek, 
"bu mukavele, şüphesiz ki, HiUerin 
hoşuna gltmiyecektlr. Ve yine şüp
he etmem ki, bir çaresinı bulabılir. 
se. bu hareketi Birleşik Amerika 
devletlerine ağır bir surette ödete
cektir., demlşür. 
BİTLER lMPARATORLUÜU . 
Churchill bunu milteakıp, diğer 

hfıdiselerın ı:ınhıno geçerek nutkuna 
ııu suretle devam etlmtııir: 

lngifiz Gazeteleri, 

Almanyada Korku 

Başladı, Diyorlar 
Londra. 5 (A.A.) - Reutı?r: 

Londra gazeteleri Führer'in nut
kundan bir heyecan duymak 
şöyle dursun, bunda bir panik 
alameti, eBrlinlileri teskin etmt•k 
ihtiyacını ve en büyük düşmanı 
olan İngiltere ile başa çıkamadı. 
ğından dolayı büyük bir ınfial 
hissi görmektedir. Daily Teleg. 
raph gazetesi şöyle yazıyor: 
"Artık Almanlardan başka kimse 

şiiphe edemez ki, biitün nüfuzunu )'11-
dırım harbine baflamı~ olO\n adam su. 
kutu hayale uğramrştrr. Führer'in nııt
lı:u iyice isbat ediyor ki. Almanyadıı 
bir çok kimseler harbin neticelerin 
den korkmrya başlamışlardır. Bundan 
en ziyade korkmuş olan da bizzat B 
Adolf Hit er'in kendisidir. Hava harp. 
leri esna!lrnda Almanyanm düçar ol
duğu vahim hasaratı dilnyaya itiraf 
etmek için, kendisini ancak hiddetle 
karışık bir korku sevked~bilmiştir B 

(Sonu. Sa: 2. Sil: 7) 

Yugoslavya 
Krah Piyer 
17 Yaşında 

Bütün Yugoslavya. 
Bayram Yapıyor 

Bugün Yugoslav Kralı İkinci Pi

"Avam Kamarası Romanyanın pek 
acı bir darbe ile memleketınden blr 
kısmınJ kaybettiğini bittabi biliyor. 
Bı>nın. şahsi düş(ıncem daıma Cenu
b! Dobrucanın Bulgarlara tade edll
mesı lazım geleceği merkezinde ıdl 

ver. doğumunun on yedlnci yılını 
Macaristanır. da son muharebeden kutlulamaktadır Bu sadece. hanedan 
sonra uğradığı muameleden memnun 
değılim. Fakat harp devam ettiği müd ailesinin değil, genç Kralına büyük 

bir aliklb bağlı bulunan bütün bir 
detç~ vukua gelen her hangi blr a_ milleti, bayramıdır. Bu aşk. çok ta-
razıniı bir memleketten diğerıne in- bildır Kra] Piyer. memlekete bil· 
tıkali meseleslnın halli ile iştigal e- yül< hizmetlerde bulunmus olan Ka
decek değiliz. Yalnız bu meyanda a- rRgeorı:ıevitcb'lcr ailesine mensuptur. 
lfık.ıdar tarafların serbest muva- l:iu sülAle, bir asırdan fazla zaman
fakatleri ve arzuları ile yapılmış dır. milll davalardan baljka davalar 
olanları istisna edebiliriz. Hitler im- euımcmlştir. Onlar. memleketin ne
paı r.torluğunuı muharebe bitinceye şesini ve huzurunu olduğu gibi, ıs.. 
k"adar ne derece tevcssu edeceğıni tımp ve meşakkatlerini de milletle
klms1. söyliyemcz. Fakat ben emınim rlie paylaşmışlardır. 
ki, bu Imparatorluk yapıldığı kadar . , . 
da çabuk yıkılacaktır . ., \ Kral İklnc. Pıyer in selefları, bO-

(s S . 2 8 ... 2) vllK biı cıddiyet ve zek~ ile. memle-
• onu. a. u. (S S . 2 S". :l) ------- __ onu, a. , u. 

Majeste Piyer, bir tank iizerinde izahat alıyor 
• 

Berline Son 9 

Günde Beşinci 
, Hava Hücumu 

Başlıca Askeri 

Hedefler, Fabrikalar 

Bombalandı 
Londra, 5 (A.A.) T Büyük 

miktarda düşman tayyare grup. 
lan bu sabah cenubu şarki sahil
lerini aşmışlar ve unlardan bir. 
kaçı Londra civarına kadar gel
miştir. İlk :raporlara göre hasar 
ehemmiyetli değildir. Yangın 
bombalan birçok yerlerde ycın
gın çıkarmış, süratle söndürül. 
müştür 

Son İngiliz tebliğinde şöyle 
denilmektedir: 

Dün öğleden biraz sonra talı:n'ben 
200 tayyarelik bir düşman filosu Kent 
eyaletine girmiş ise de avcılarımız ve 
hava dafi bataryalarımızm atcşlle kar. 
~ılanmıştır. Diişman tayyarelerinin ek 
seriyeti sahilden öte tarafa otılmı$ 
tır. İki küc;ük grup müdafaamızı aş. 
nuya muvaffak olmuş ve bunlardarı 

birisi dahile doğru uçarak bir smai mü 
esseseye bombalar atmıştır Hamı aı 

ve bir miktar da ölü ve yaralı vaı dır 
Yaralıların bir kısmı ağırdır Diicri 
Kent eynlctl ve Times nl'hrlnin man. 
sabına kadar ucmuıı VI' Mcvay civa. 
rında bir sehrin üz .. rinl' bombalar ıt
mI$tır Biı kac; ev hasara ul:ramıstrr 
Bir kaç yaralı varsa da hic ölü yoktur 
Diğer taraflarda Cenubu Sarkidl' bi. 
ribirinden uzak bazı mmtakalarda bom 
balar düsmüş bir takım dükkan ve ev. 
lcr hasara uğramıştır. 

Son alman raporlara göre dün dil 
şürülerı düşman tayyarelerinin ısayıs• 
54 e varmıştır. 

<Sonu Sa: 2. Sii: t l 

Kral, ordunun başkumandanı· 
dır. Para basmak hakkını haiz. 
dir. Nişan ve rütbe vermek hak. 
larına maliktir. Affı umumi ilfıı\ 
edebilecektir. Diplomatık ve tam 
salahiyetli diplomatik memurla
rın tayinine agreman vermek 
hakkını haizdır. Muahede akdi 
salahiyetıne maliktir. Diğer bü. 
tün salahiyetler Başvekil tarafın. 
dan deruhte edilecektir. 

Antenesko millete hitaben neşret
ti~ bir mesajda, hükQmet tebeddlllil
cıiln yeni biı reı lmin teessüs(} mOna· 
sını tazammun ettiğini, hilkQmeUn 
t..ı.nuımfic mllliyetperver olacağım ve 
devletin rlformu işine girl eceğinJ 
bllJirnıiştlr. 

Ewelki akşamki hadisat Qzcrlne 
Kral Knrol, dUn akşam, sağ kolu o
lan Sarayı Krnll Mareşali Uadarinu
nır. lsUfnsını kabul ctmi~ir. 
MÜHİM -KARGAŞALIKLAR 
Bıikreş, 5 (A.A.) - Reuter bjldiri

yor: Almanya ve İtalya sefirlen yenı 
Başvekil General Antonescu'yu ziya. 
ret etmişlerdir. Zannolndutuna gore, 
Romanyanm Transilvanya hakkmdakı 
Viyana hakem kararını sadıkane bir 
tarzda tatbik edeceğine dair ıefirlere 
teminat verilmiştir. 

Demir Muhafız teşkil&tına men!ıup 
bazı gençlerin yapmak istedikleri ih. 
tilaJ hareketleri memleketin her tara. 
lmda kırılmıııtır. Bu harekat içinde en 
mühimmi Köstencede vuku bulmuş.. 
tur. Burada askeri formalarını giymio 
olan muhacimler, liman dairesi ônün
dcki muhafızların üzerine atcıı nçm11-
lar ve binayı ~şgal eylemişlerdir. Di
ğer bazı Demir Muhafızlar da bir po.. 
lis mevkiine ve telefon dairesine az 
çok muvaffakıyetli taarruzlar yapmış.. 

(Sonu. Sa: 2 Sii: G) 

Reisicümhur, A ina 

Elçimizi Kabul Etti 
1. tan bul, 5 ( A.A.J - Cumar

tesi günü vazifesi başına dönecek 
olan Atina Büyük Elçimiz Enis 
Aka.ygcn, evvelki gün saat 12 de 
veda ve tazimlerini arzctmck Ü
zerl' Reisiciimhur İsmet İuönii 
tarafından kabul buyrulmuştur. 

( GÜNLER GE ERKEN ) 

Eski Rejimler ve 
Sivrisinekler 

YAZAN: REFiK HALiD 
E renköv havalisinde ciddi hir calıc;ma ve mazot c;av~inde tek 

sivrisinek kalmnmıs. Buna bakarak ec;kl rejim ricalinin ac
,ine ve mic;kinliğine _,aşmaktan kendimı alamıyorum Zira, bir za. 
nanJar. orası Viikela. Vfö:cra sayfiyesiydi; habrınıda kaldığına gö

re iki Maliye 1"azırı ile Nafia ve Evkaf Nazırları yazı Erenköyiin. 
rfeki hıalikanelerinde J:!eçirirlerdi. Cocuklul:'lımda hepc;ini de ko k
•erinde görmiiştüm; akşamları ziyaretçilerile sohbet ederken •an
larında fildisi saplı. hurma elnfından örülmiiş, uçları piiskiiJlfl si. 
•ıeklikler bulundururlar. hahrh misafirlere de hunlardan birer ta. 
'le ikram ederlerdi. Salonun içinde ' sinek vızıltı"lına k:ır1smıs bir 
lıışıltı. bir harekettir giderdi! l\laUannı korumak. için hir te,•iyc. 
mann~ ye kasap çırağı gibi el kol c;aJlayıp ııhı !n , •kışt!n çeken bu 
.,jifn7c;uz devlet adamlarının bulduklan yen5ne mücadele sic;temi 
röJrfeki herfevi İIE' Afrikalı vah inin yaphğı idi yani sineklik ve 
velrınze kuJlanmaktı. Onlar yelpazelene dnrsun ha. ka mrmlekct
'erde petrol -ıııvesinde "inisine~in kökü çoktan kazınmış, ahali 
.,..lcfnn rııhnhı kavusmustu. 

TPnt>kesinin on st'ki7 kuru43a ibadullah c;ah1"ıif hir lıolhık 
·ı-uzluk nc;rınrfn E"enkÖ\' ha\'uzJarını ve u birikintilNini gaza boğ. 

rnok ic;t"n mi c;a,·ıhr? Bunu veni fikirli Mrc:rutiye-t ricnlinffen hek
•ivehilir.fik. Onlar İ<:E' hac:ka hir care huldulnr: Siv .. isinelcli c;c-mtc 
• •l!rnmıulılar. İşte iki devir, iki zihniyet! Bilı:isizlik \'C benimsc
'TlPm"k! 

1 
Kenrfile,.ilt> fenni sekilde miicndele:'\·İ ~il7e nlnm1vnn <'ski """· 

1et riı-nline. kanlnrını eme-rken sivric;İnPkler kahknhaJı \'17.ılt•Jnrl" 
kimhilir nasıl eiilerlerdf: sonr•, i' detfc;lntf' acı acı vızlıvnrnk nr 
kalnrından n<' kndar nl?lnmıslnrdır! ~urac;ı da var ki o iki dcvi..d 



YAZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK 
- 56-

sırada, otelden, Reş!t Beyin sesi 
luyordu. Bekir Sami Beye tariz 

kil eden bazı sözler söylüyordu. 
en, bu soğuklu~ a evveHl. bir mana 
rememiştim. Fa~at, sonradan öf
dim ki, Bursııdaki arkadaşlar ara
da da tesanüt yokmuş: Vali Ha<fn 
yle Frrka Kumandanı Bekir Sami 
yın aralan açıkmış. lk"si de, kendi 
dıkkri gibi hareket ediyorlarmış: 

tta biz, Karamfrrsele çıktığımız zn. 
n, ar:ı yerdeki ikili~ bilen Gök

yrak, hem Bekir Sami Beye, hem de 
cim Beye başvurmu 1 : !'kisinden de 
mat istemış. Ne acıdır l:i h~r ıki 
in de verdıkleri emir :ıu olmuş: 
'-Asın!,, 
Eğer zavallı Bekir Beyin tam zama

da mı'd.:ı.halesi olma aymış, bugün 
nyad 'ı çoktan coçmıii! b:ılunacağrm 
hakkakmı,. 

Bekir Samı Beyle birlikte otele g'r
mi7. zaman, arkadaşlar hararetli 
mıinakasaya dalmı lıırdı Ben, sa. 

leyin evinde kend ini z yarete git. 
im zaman, Celal Beyden, eski fakat 
ız bır donla bir gomlek almıştım. 
adaşlardan müsaade istiyerek, ban 

lct edecektir!,. 
Hele beni teşyie de gelmemelerini 

isteyişim, arkadaşları bilsbütun m!L 
teessir etti. Çünkil hepsi de, bana, 
kardeş, baba, arkadaş gibi bağlan
mışlardı. Beraber az mı gülmil:;, az 
mı ağlamış ve az varta mı atlatmış
bk? 

Aralanndan :ıyr lırken hepsi de, 
birer temiz çocuk gibi a~lıyorl:ırdı. 
Onlara lfızım gelen tesclllkar sözleri 
s0yledim. Ve bıraz sonra, Hacim Bey
le de vedalaşıp, tekrar polis miıdü
r(ınil buldum: F yton hııurdı. Bile
cı ın yolunu tuttum. 

Bılcciğe, sonra da Eskişehire va
nnea, yiızlim iyice güldil: Çünkü Da_ 
y: Mesut ve Ycnlbnhçeli Şükrü, is
t yonda beni beklemekteydiler. Bır
bırımiz<.' nasıl sarıldığımızı anlata
ınıım. Onlur bann: (Dr:VAMI VAR) 

Asker Ailelerine 

Y updacak Y ard:m 

Kati Şeklini A!dı 
ya girdim, ve onları givdim. Don. Ankara, s (TAN muhabirind•n) - Ha· 
• ·m zaman, bütlin arkarlrt'jlar oteldo ı xarda ve ıcfer~e 45 e ndcn fazla nslcere el· 
ler: Yalnız Bek~r Sam.i Bey gitmiş den erlerin muhtaç allelorlne yapılacak yar. 
Bır aralık, Bekır Salll! Beyın yave- dm ,ekli hakkında Dahiliye Vckilctl tara· 
Sal5.hattin Bey yanıma geldi, ve fından hazırlanan talimatname. buıı:Un merl· 
a11ma egılcrek ŞU sözlen soylcdi: yet mcvküno ıı:ırdi. Bu tahmatnamc, ukcrlik 
- Şımdi Ankııradan haber aldık: ve klSy kanunlarının ihtiva ettıfi h6kUmlcre 
·n kurtulmanız, ve buraya salimen istinıı.t etmektedir. Şlmdlyo kadar, 'ıtr vill

anız, hepsini sevindirmiş. Emir yet ayrı usuller. b•J vurar~k bu ka~il aılclere 
diler. Hemen, ve yalnız olarak An- yardım temııı otmektc ldıler. Ycnı tahmat-

r-•ı..__ name i'e bu usuller blrlcştlrilmiıtir. Yeni 
ya gönderilmenizi istiyorlar. Biz ~;el• g!Src, yardımlar ıchir ve kasab4larda 

.. ~-.ı..---di, polis müdilr i Nun (1) Beye ııeı..;iye veya bclodlye aubeleri ve l:!lylerde 
ledik: Elinde bulunan faytonu, em- ise Jcl)y muhtar ve ihtiyar meclisleri vasıta

e verecek. Çtin'kıi ondan başka sile yanılacaktır. Belediyeler bu yardtn1 loini 
setle fayton yok, Sizi, bu faytonla kendi boleclcri dahilinde bir ltUI olaralt mü· 

leciğe gondere11cğiz. Orad.ın trenle to en vo tanzim etmek için kendi ı:ıemurl:m 
karaya gideceksiniz. Sıze bir de arasında birer yard•m bürosu teıtil edebile· 

üjde vereyim: Şu anda, Dayı Mesut celmr. 
Eakişehirde Merkez Kumandanıdır. Talimatnar:ıede yapılacak yardımların neTi, 
unla görUşebilcceksiniz !., miktar ve taıblk şckıllui ecnıı tarzda ıı:oste-

B rilmıı .. ir. ' 
u sözleri dinledikten sonra, arka. 

lara veda ettim. Ve Salahattin 'Tahmatnamede bir de fabrika, imalJıhanc· 
h.ıı1•11-1e birlikte, Fırka Kumandanh,;ma lerde çalıpn ,.kapıcı, bclıçi, odacı ııibi evhas 

"' askcrllie eldınce bunlardan boı kah-,k yer' 
tik. lcrc iaşclcrile mükcllcf buluncluğu akrabaları 
Polıs müdürü Nuri Bey de oraya i~inde ehil kimıe nrsa, onun alınması koydı 

lmış ve gelmış bulunuyordu. Bu vardır. 
ı arkadaşla, iki kard~ gibi öpüs- --------------
• Bana, faytonun hazır oldugunu Hindistanda Bir 
ledi. Biz onunla konuşurken, ya-
Salfı.hattin Bey, !ırka kumanda

n ~dasına girmiş ,.e ylne yanımı. 
dorunüştu. Bana: 
- Beyefendi, dedi, fırka kuman
ı, size mutlakıı bir batım hediye 
ek istiyor. Ne arzu bu:YMrursanız, 
ır vermenizi rica etti!,, 

Gtildi.ım. Blr şey istemediğimi, ken 
ne zaten minnettar olduğumu 
edım. Fakat yaver Saltıhattin BIJY 
r edince: 

"- Mademki çok ısrar ediyorsu
istiyeyim, dedim ve ila \.'e ettim: 

"'- Bir askerden ne istenllebillr? 
er varsa, bana bir İngiliz tüfeği 

buyursunlar!,. 

ırka kumandanı, bu arzumu der
ha1 yerine getirtti. Kendisine 

kilr ve veda ettim. Fırka ku
f~~p:n•danlığından, Nuri Beyle birlikte 

hk .. Ben biraz sonra, polis müdu
ti binasında tekrar b rl şmek ü-

e, Nuri Beyden de ayrıldım. Ve 
Mlthat Beyin evine gittim. V:>_ 

ti ona da anlattım. Arkadaşlan
kendisine emanet ettiğimi söyle

Ve otele dönerek arkadaşları 
ladım. Onlara, birkaç gün sonra 

............... ek iızere Ankaraya kadar git
rnecburiyetinde oldugumu an

..... ·-·~-- Butlin arzu ve ihtiyaçlarının 
olunacagını da soyledikten 

• 
ihtiyacınız olursa, hiç 

11ı11 ı_ ..... meym, sıkılmayın, tcreddilt et
in: Derhal Mithat Beyi bulun. 
an istcyın. Çünkü o, bana vekfı-

Sergi Açacağız 
Simla, 5 (A.A.} - Reuter bildiri

yor: Türkiye Ticaret VekalP.tinden 
Boray'ın Hindistanı ziyareti ne
ticesinde Türk - Hint Ucaretinde bir 
tPZayüt kı:ıydeçlilecegi ümit olunmak
fadır. Boray, Simladaki hükumet cr
kfınile birçok mülakaU'1f.da bulun
duktan sonra, Kal.lı;ut,a vo Bomb:ıyda 
Türk emtiasından bir sergi açmak 
için mühim ticnret merkezlerini z.i
yıırcte gitmlştlr. 

Türkiyeyi Bağdat yolile Basraya 
bağlıyan demlryolunun g~enlP.rde 

ikmııl edilıniıı oım:ısı ve 1'.cr iki mem 
leketin yeni mahrcçler bulm:ık ar_ 
zusu Boray'ın vazifrsinde muvaffak 
olmnsı kin mühim bir amil olarak 
t<"l!lkki l'dilmr>klc>dir. --------

BUGUNKU PROUHAl\I 

7,30 Program 
7,35 MOzik (PL) 
S,00 Haberler 
8,10 Yemek lıstesi 

8.20 Müzik (Pi.) 

• 12,30 Program 
12,35 Şarkıl~r 
ı:ı,so Ho.berler 
13,0S Tür~üler 
13,20 Balet müziği 

• 

18,JO Halk havalan 
ıs,so Orkestra 
19,00 Şarkılar 
19,H Haberler 
20,00 Sarkılar 

20.JO Konuıma 

20,50 Su 
21,15 Konuşma 
21,30 Radyo caretcs; 
2ı,45 Orkestra 
22.30 Haberler 
n,45 Orkestra 

ı 8.00 Program 
İnhisar ıs,05 Mfizik (Pi.) 

23,00 Dens muziği 

23,:ZS Kapnruı 

Hava Harpleri 
(Bası 1 inde) 

DENİZLERDE 
Londra, 5 (A.A.) - Almanlar beş 

ıs torpidosunu batırdıklarını bil
ekte iseler de Amirallık dairesi 
z lvanhoe ve Esk adlı iki muh-
batınldığmı ve Ekspres torpido. 

-'--·-- da hasara uğradı;:mı bil<lirmek-
r. 
lmaren adında 5243 tonluk bir İs. 
vapuru da torpillenerek batmıı-

BERLİNE HÜCUM 
ndra, 5 (A.A.) - Berlin, dün 

9 gtindenberi bel}irıci defa ta. 
a uğr:ımı , a eri hedefler ve c

, .. ..,,_~-'ıx santralı bombalanmış, bir es
fabrikasına t arruz edilmiş, in

lar müşahede cdllmiş, a• açlar a-
saklanmış silAh .fabrikalarını 

ip maksadile ormanlıklara bom
atılmı§tır. 3 Uncü defa olarak 

Fransız sahiller! bombardıman e-

erlin, 6 (A.A.} - D~man tay_ 
eri Berlln müdııfaa b~ıajını geç-

e teşebbüs etmiş, ş'ddetll mukn
Jıt rşısında pek az toyyare Ber
gelcbilmiş, bir levazım antrerıo
isabet olmuş 1 e de, zayiat e

llii~uu.ıyctsizdır. 

Churchill Diyor ki: 
(Başı 1 incide) 

"- Evvelce bahsetmi& oldufum umumi 
hava harbi devam etmelı.ıedir. Temmuzda bll
y{lk hnva faalıyeti vukua ıelmiı olmakla be· 
ral:tr ast! harp ayı Ağustos ayı olmuıtur. 

Ne btr taraf ,ne de dij!eri kuvvetlerinin ta· 
mam nı kullanmıt ol nııınakla beraber Alman· 
lar hava bikiyetini karao~bılmelc için ,ok 
enslı mesai urfetnıı<ıle;dir. Diyebilirim ki 
bııım kendııcriııc karır çıkartmayı luzumlu 
addettlfimlz kun etlerle mukayeJe edilirse 
onlar kendi ltuvvctlerinln daha mtllıim bir 
ııispettckı bır kıamını ileri ıUrmDşler.1ir, Ha· 
va kuvvetlerimizi ve mııdafaa bataryalar.mı· 
u ml!ğ!Op umek için yaptıklun ıı;tındilz Jıfi. 

cumları kendilerine afır zayiata mal olmu~· 
tur. Toparlak rakamla denılcbilır ki uyiat 
nl peti tayyarclcrdc bırc karıı1 fiç ve rilot
larla mürettebatta bi;e lulrtı alır olarak bizim 
lchlnıizdedir. Bu rakamların dUtman tarafın
dan uj!ratılan ıı:ayıau ttmsil etmekten pek 
uzak oldufu da biıe temıo edılmtktedır, 

"Eylill zarfında daha çok ağır bir .nnca· 
deleye hazır olmaklıfun,. icap ediyor. DL~· 

manın kati bir netice almaya çok buylllt ıh· 
tlyacı vardır. Şimdıye kadar yaptıgrmı • tah• 
min1er kadır tayyart'ıi var iıc ,bu l~ylQJ a .. 
yında hücumlarını herhalde daha ziyade ,,_ 
lalaıurmau lazım gellr. Hava kuvvetlerı'D.I· 
ılıı mesuı ,cflerl bu taarru~ pek cenıt bır 
ni•rette arttırıldığı halde dahi muka~cmet 

kabil yctımi in eksılml.vetei!ı kallllatıni kuv· 
vetle besleme! ıedirler, Bugünkü bava kuv• 
vetlcrimlt hnrbin blrlayetindtkine ve hntta 
sor. temmuı ayındakine nazaran tlalıa ilıtün 

ve daha ly~ bri lııuda mOsel!lh bulunmak· 
tMdır. Harbın bu ille devresinde Umit eı'.tiı:!:i· Alman tebliğinde :şöyle denil-

tedlr: miıe nazaran daha bUy!ık bir allratle Alnıan 
B ş İngiliz torp"dosu ba_tınlmıştır. yckOnuna yaklaııyoruz. 
al denızındc batırılan iki mulı.. Başvekil, Temmuz ve Ağustos ayla-
n. nıaııd:ı !vnnhve ve Esk ve Ex- n zarfında 558 tayyare kaybedildiğini, 
adlı ilç İngil z muhribi daha ba- Ağustos ayı içinde hücumlar ne~ce
ıetır. sinde ölen sivillerin 1075 kişiden iba-

yrıca 27 bin tonluk dtişman ti- ret bulunduğunu söylemiş ve "'yine A. 
t gemı i batırılmıştır. ğustos ayı zarfında şimdiye kadar ta. 

an tayyarclcıı, fngilteredeki miri ikmal edilmiş olan ikinci derece
mmat depolarıııa, tayyare mey- deki ha~arat müstesna olarak İngiltere 
ına ve tayYure motbrü ntolye- de bulnan 13 milyon ev arasında yal-

e, 1 1 n ve dok tesi tına ı a- nız 800 tanesi tamiri kabil olmıyacak 
tı 1 rd bulunmu lardır. Du _ 1 derecede hasara uğraımştır ... demiş. 

diln ceın n 67 tayyare kaybet- tir. 
17 Alman tannresi zayı olmui- TEHLİKE GEÇMEMİŞTİR 

Churchill nihayet umumi vaziyetteo 

Ekmek fiyaHarı BEr 
Miktar UcM&hyacak 

Toprak Mahsulle• i Ofisi !jemin 
günlük ·ihtiyacı olan350 ton buğdayı 
bir 'kaç gündenberi b"zı zaruretler do
layrsiyle 300 tona indirmiş ve belediye 
iktısat müdürlüğü de fmncrlara veri. 
lecek un miktarım bu hesaba göre 
tanzim etmiştir. Bir iki glindenberi 
bazı semtlerde görülen ekmek sıkıntısı 
bundan ileri gelmiştir. Fakat bugün. 
terde yeni buğday mahsulü bol mik. 
tarda şehrimize gelmi:ı olacak ve ser
best piyasada da istenilenden fazla 
buğday bulunacak, hattl ekmek fiyatı 
da ucuzlıyabilecektir. Dün Beyoğlu 
fırıncıları belediyeye gelerek Beledi
ye Reis Muavini ve lktısat Müdürü 
ile temas etmişler ve mmtakanm ek
mek ihtiyacı üzerinde konuşmuşlar
dır. 

Bazı fırınlann gece çalışmadıkları 
ve noksan vezinli ekmek satmak için 
yemek vakitleri sıcak ekmek çıkar
dıkları görülmüş, bir çoğuna cezalar 
:verilmiştir. ~elediye, işlememekte o
lan bir un fabrikasın! ela faal hale ge. 
tirmiştir. Belediye Reis Muavini, kay 
makamlara ve belediye şubelerine bir 
tamim gondererek fırınların her ba
kımdan sıkı bir kontrola tabi tutulma
lannı istemiştir. 

Kocamustafa Pasada 15ftün cezaeıı 
kapatılan bir fırının ihtiyacı olan un 
miktarı o mıntakadaki diğer fırınlara 
verdirilerek ~rhangi bir aksaklığa 
meydan verilmemiştir. 

Yugoslavya Kralı 
(Başı 1 incide) 

ketin büyilmeslne çalışmışlar ve ne
ticede, her zaman kuvvetli 'bir Yu
goslnvya kuı-mıya muvaffak olmuş
lardır. 

Yugoslav milleti, Kral Piyer'l, bu 
muzaffer Karagcorgevitch ailesinin 
sulbilnden geldiği için sever. Mille.. 
tfnın onu sevişinin bir sebebi de 
l!cnr;liğinin çok vaatkıir olmasıdır: 
Yugoslavlann Krallarına karşı duy
dukl:ırı sevgiyi arttıran, kuvvetlendi
r':!n diğer bir sebep, İkinı~l Piyer'in 
çok genç yaşta bedbaht olu3udur: 
<;iınkü Kral, henüz 11 yaşındn iken, 
alçak bir suikast onu müşfik bir ba
hadan mnhrum bırakmıı,;, üstelik, 

enüz oyun çağında iken, küçücük 
omuzlarına büyük vazifeler yükle
m iştir. O, kendisini bekliycn yüksek 
vr.zifelere hadrlarunak için, çok ça
lışrnıya mecbur kalmıı;tır. 
Şimdi o, Yugoslav milletinin bü

y(ık iimidldir. Btitün gözler ona çev. 
rilmiştir. Ve bütiln gönüllerde, onun 
devri kralisinin, muzıı rrer bir devir 
ol:ıcağıru müjdellyen bir lılss:ikablel
\ uku yasamaktadır. 

Zengin Dilenci 
(Başı 1 incide) 

Güldü: 
"- Ben de sizin gibi giyfolr, ku. 

snnırsam, kimse on para bile vermez. 
Hrm ben, isteseydim, şimdi beliti de 
lOO kat elbisem olurdu. Birçok ha
yır sahipleri vardır ki, !;ıana paket 
pc>ket caket, g5mlek ve pantnlon tn
~ırlar. Fakat bunları giyemiycccğim 
için, Bitpazarına götilrlip satarım.,, 

Bu esnada memurlar, paraların he
sabını bitirmİ!1lerdi. Nikoya, ilzcrln-

1 de çıkan paranın 23 Fransız altını, 
1:78 TUrk lirası ve 448 kuruş on pa
radan ibaret olduğunu söylediler. 

Birkaç saniye dlişilnup, zihninde 
bır takım hesaplar yaptıktan sonra: 
"- Tamam, dedi, o kadardır. Bu 

snbah çıktığım zaman, hiç ufak pa
rrm yoldu. Demek kl, bugiinkü ha_ 
sılfıtım 448 kuruş on para imi§." 

Ş. s. 

Eski Mısır Başvekili 
Ank;ıra, 5 (TAN) - Mısırın eski 

Daşvekillerinden Ahmet Zerve, bu 
a~amkl Toros ekspresile şehrimize 
gelmiş ve ayni trenle Fuarı gezmek 
"Jzere İ7.ınire gitmişUr. 

bahsemi~ ve demiştir ki: 
"İşlerimiz, büyük bir nisbette ha

reket sahasına geçmiştir. İstili tehli
kesinin geçmiş olduğunu hiç kimsi' 
soyliyemez. Harbiye Nazırı, halen İn. 
gilterede Sir A. Brooke'un kumanda. 
sına verilmiş olan ve kuvveti gittikçe 
artan büyük ordulara tam bir teyak. 
kuz tavsiye etmekte haklı bulunuyor. 
du. 

''- 1S F.y!Qlden sonra ve yahut Hltlcr'io 
s8ylcdifi &on tarih her ne oursa olsun o ta• 
rihtcn sonra, denlılıı ötesinden ıı:elecek ili 
dGrı.icn hikum tehlikesinden masun Jralacal?r
mızı aöyleyenlerle hemfıkir değilim. Kı~ fır· 

tınaları, &isleri ve karanlıfı ile ıeraıti de. 
fi tırcbi!ir. Bir dnkika ıı:cvıekli~ olmAmall' 
dır. 

"Bundan birkaç ay eTVelltindetı col.: dalıa 

iyi bir vaıiyı:tte bulniİlufumuzu ve !ıa.leı:lil 
mui lizım ıı;clen meselenin Eylillde çok daha 
&uç ve büyük olduı'!;uou sa.vıerscm, hcrbanııô 

bır askeri ~ırrı ifıa ctmiı olmam. 
"'Anavataııın müdafaa,., hakkındaki tıa21r 

lı.kl::.rımız, muuum bir surette devam esle 
maıti.r. ' 

ORTA ŞARKTA VAZtYET 
"Orta Şarka devamlt bir •eri takviye ka· 

fıleleri e6ndermekte tereddUt etmedik. $ukf 
Alcdeni.z fllosunu takviye lçlıı en kuvvetli mo 
dcrıı ıı:emilcrimiıden birkaçını oraya a6n<ltre 
rek birkaç ıUn evvel orı.daki filomu un ha 
kiki kuvntlni hemen hemen iki misline çıka 
rabildik. ltalyanlar bu bahrl hntcl<ittan haber· 
dar bulunuyorlardı, Fakat Itıılyıınlar tarafın· 

dan iu~ edilmedık. Bfi~ük cemllerlmlZden ha· 
rıları aMltaya uiradılu. Ve büyDlc bir itimat· 
la fcvkaUide a~imkAr ve mukavim vnlilerinir 
ltumandaaında mneadeleye devam &den t<u tccl 
adalıların ihtlyaeı olan bazı i•Ylerl oraya cıs 

tllrdüler. • 
Pek yakında Orta Şarkta şiddet!; 

muharebeler beklemeliyiz. Burada va. 
ziyetimizi mümkün olan bütün kuv. 
vetlerle idame ettirmek ve bUtiln Ak. 
denizde, yalnız Şark havzasında değil 
fakat ayni zamanda Garp havzasında 
da bahri 'kuvvetimizi ve bu bahri kuv
vetten doğan kolltrolü fazlala;ıtırmak 
kati niyetindeyiz.,, 

B. Churchill ~özlerini ııöyle bitir. 
miştir: 

"Bu sretle, hem anavatanda hem ha
riçte, yolumuz boynca, rüzgarlar nere-

TAN 

Harici T"c1.1ret 

Rcm~~ıyadan 
Alacağımız 
1,5 Milyon 

Tiftik Birliği tarafmdan, Romanya. 
ya taahhüt edilen 100 b!n kilo yapağı 
dün sevkedilmiştir. Aramızdaki kli. 
ring besaplanna göre Romanyadan bir 
buçuk milyon lira ıılacafmıız vardrr. 
Dahili hadiseler dolayısile, Romanya. 
dan bundan ponra fazlaca ihracat .ya. 
pılacağı şüphelidir. İhracat tacirleri 
Romanyadan gelen siparişlere cevap 
vermek için, Romanyadaki had;selerin 
sülriin bulmasını beklemektedirler. 
İTALYA İLE TlCARET - İtalya 

ile ticaretimizde yeni 'bir tahavvül 
yoktur. Yalnız dün, şehrimiı;deki !tal. 
yan T1caret Odası Sekreteri Ticaret 
Müdürünü ziyaret etmiş, Türkiye -
İtalyan ticaret mün9.sebetlerı etrafın
da gbriişmüştür. 

İtalyanlar, pamuk mukabilinde ma
nifatura satmayı teklif etmektedirler. 
Bu teklifleri kabul etmeden evvel. L 
talya ile aramızdaki kliring hesapları
nın tasfiyesi lazım gelmektedir. Çün
kü İtalyadan 2 milyon liraya yakrn bir 
alacağnnız vardır. İtalyanlar bu he
sabın tasfiyesine cif taraftar oldukla
rından bahsetmektedirler. 

DOKUMACILARIN $İKA YETİ -
Esnaftan bir grup, kendilerine dağı
tılmak üzere cemiyetlerine verilmiş o
lan ipliklerin öteye beriye dağıtılmak 
ta olmaı;mdan şikayet etmişlerdir. 
Tetkikler yapılmaktadır. 

Bir Kamyon Devrildi 

8 Yaralı. 2 Ölü Var 
İzmir, 5 (TAN) - Denizliye ait 

ve §o!ôr Hüseyinin idaresinde Uzüm 
yüklil bir kamyon, Kemalpaşa !:iOse
sinde devrilmiş, Ye§ilova köyünden 
Mustafa ve Mehmet adlı iki kişi öl
müş, sekiz ki;;;i yanılanmı~tır. Yara
lılar hastaneye kaldırılmıştır. 

Spor: 

Maskespor Takımı 

Ankaradan Geliyor 
Ankaranm Maskespor futbol ta'kımı, 

Pazar günü Beşiktaş ile Şeref Stadın
da bir maç yapacaktır. Tamamiyle 
genç o:yunculardan mürt'kkep olan bu 
takım Ank:ırada Demirspor ile Gcnç
lerbirllğini mağlup etmiştir. 

BAI.KAN OYUNLARI - Yugos
lav Federasyonu, Balkan oyunlarına 
iştirak edebilmesinin, takım tahdidinin 
kaldırılmasına bağlı olduğunu bildir
miştir. Bunun üzerine organizasyon 
komitesi milli taknn kadrolarını on 
beşten yirmi kiı;iye çı'karmı1ıtır. 

İktısat Vekfiletinde 
1 

Yeni Bir Büro 
Ankara, 5 (TAN)• - Devlet İ:ılet

meleri ve müesseselerinin bir kısım 
munmelelerile meligul olmak üzere, 
ve siirati icap ettiren muainelclcl"i 
bır an önce neticelendirmek maksa
dilP, İl)tısat Vekfıletinde "İsletme 
Bürosu,. adile yeni bir teşekkül vil
cude getirilmiştir. Evvelce S:ınavi ve 
Maadin umum müdiirlüklcrlne ~it o
lan bir kısım vazifeler §imdi, bu 
büro tarafından merkezleştirilmi5Ur. 
Yeni büro, işe ba:ıbmıştır. 

Beykoz Civarında Bir 
Orman Yandı 

Beykozun Paşamandıra ve Ali B:t
hadir köyleri civarmdaki Emllki Mil
liyeye ait ormanlarda yangın çıkmış 

360 bin metre murabbahk bir saha ta
mamen yandıktan sonra söndü"rülmüş 
tür. Yangının neden çıktığı henüz an
laşılamamıştır. Tahkikata devam olun 
maktadır. 

... 
ADLİYEDE: 

Bono 
Suçlulardan Biri, Tevkifhanede de 

Sahtekcirllğa Teşvik Edildiğini Bildirdi 
Ölü Himmete ait bir mübadil bono

sunu ele geçiren Mehmet isminde biri
sını Himmet diye göstererek 1zmir 
Üçüncü Noterinde ciro muamelesi 
yapmaktan suçlu Etemle 7 arkadaşı 
hakkındaki davaya dün İkinci Ağırce
zada bakılmıştır. 

Bunlardan Etem sorgusu esnasında: 
- Benim bu işte hiç bir kabahatim 

yoktur. Bütiin bunları yapmıya bizi 
teşvik eden Nihat Özkoyuncudur. Hat. 
ta geçen gtin tevkifhanede bana: 

- "Sen, dedi, benim yüzümden 
mevkuf bulunuyorsun, bunun için sa. 
na 2600 liralık bir bono hediye edece
ğim. Bu bono aslında 260 liralıktı."Fa. 
kat ben onu tahrif ettim, sen nasıl ol
sa birisine yutturursun ... 

Bu ifade üzerine mahkeme, ayrıca 
takibat yapılmak üzere Etemin sorgu 
hakimliğine gönderilmesine karar ver 

Müteferrik : 

Vekiller Tetkiklerine 

Devam Ediyorlar 
Maliye Vekili Fuat Ağrah, dün İz

mirden şehrimize gelmiş ve Erenkö
yündeki köşküne gitmiştir. 

İnhisarlar ve Gümrükler Vekili Ra
if Karadeniz İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü ite Gümrükler Başmüdürlü
ğiınde tetkiklerde bulunmuştur. 

İnhisarlar Vekili İstanbuldaki tet
kiklerini bitir<likten sonra, İzmit, Düz 
ce, Hendek tütün mmtakasında bir 
seyahat yapacaktır. Vekil~ bu seyaha
tinde tütlin zürraı ile görÜ§ecek, zür
ra ile İnhisarlar İdaresi arasındaki 
münasebetleri tetkik edecektir. 

lstanbulda muhtelif maarif işlerini 
tetkik etmekte olan Maarif Vekili Ha. 
san Ali Yücel önümüzdeki Pazartesi 
günü Ankaraya d:.inecektir. 

Vekil, dün Haydarpaşa Lisesine gi. 
derek ikmal imtihanlarında hazır bu
lunmuş, yapı}an imtihanlarm cereyan 
tarzlarını yakından tetkik etmiştir. 

Muallimler, imtihan talimatnamesi ve 
talebenin yetiştirilme tarzları hakkm
daki kanaatlerini anlatmışlardır. 

1KTISAT VEKİLİ - İsparta, 5 
(TAN} - Keçiborludaki kükürt fab. 
rikasını tetkik eden İktısat Vekili ile 
Sümerbank Umın Müdürü akşam üstü 
buraya geldiler ve iplik fabrikasını 
gezdiler. 

Bir Ev Çöktü. Bir 

Kişi Yaralandı 
Kızrltoprakta Kayışdağı cadd~sinde 

Eıniııeye ait ev birdenbire çökmüş. 
tür. Bu sırada orada oynamakta olan 
10 yaşında Mürşide başından ağırca 
yaralanmıştır. Evde kimse bulunma
dığından nüfusça başka bir zayiat ol
mam.ıştır. 

Kızllay Altı Vagon 

Kinin Getirtti 
Kızılayın kinin fiyatlarını 32 lira. 

dan 60 liraya çıkarması üzerine bazı 
şikayetler vu'kua gelmiş, bu arada ki
nin bulunmadığı da söylenmiştir Kı
zılay evvelce Holandadan kinin alır
ken şimdi daha uzak yerlerden getirt
mekte, üstelik te pek fazla harp sigor
tası ödemekte ve kinini Adeta kı.lrsız 
satmaktadır. Kinin bulunmadığı habe
ri yalandır. Daha bir kaç gün evvel 
tam 6 vagon kinin getirilmiştir. 
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miştir. Bu suretle bono sahtekilrhğı
nın üçüncü safhası açılmrş olmaktadır. 
İCRA KADROSU - Yeni İcra Ka

nununun tatbiki için hazırlı!Jdara baŞ
lannuştrr. İcra Reis Vekili Refik, dün 
kendisi ile görü~en bir muharririmize 
demi~tir ki: 

"-Eski İcra Kanununda 110 muh
telif müddet vardı. Yeni kanunda bun. 
lar tevhit edilmiş ve yalnız 7 gün ola
rak tesbit olunmuştur. Yeni vaziyet 
dolayısiyle icra kadrosunun h'ç olmaz 
sa yüzde iki nisbetinde genişlemesi 
!hım gelmektedir, Pek yakında yeni 
memur ve daktiloların alınmasına baş 
!anacaktır . ., 
İKİ SABIKALI KAÇTI - Sabıkalı 

eroincilerden olup tıbbı adlide müşa
hede altına alman Topll Hasan ve ar. 
kadaşı Cemil pencereden atlayıp kaç. 
mışlardır. Aranmaktııdırlar. 

Maarifte: 

Kız Muallim Mektebi 

Talebe Ahyor 
İstanbul Kız Muallim Mektebi son 

smıfma meslek derslerinden imtihan 
vermek şartiyle liseyi bitirenler veya 
lise son sınıfına terfi edenler arasın. 
dan gündüzlü talebe kabul edecektir. 
ÜNİVERSİTE TALEBE BİRLİ. 

Ot - Yüksek tahsil gençlerinin kitap, 
yemek ve yurt ihtiyaçlarmı karşıla
mak ve organize etmek için teşkili dü 
şünülen Üniversite Talebe Birliii Ni. 
zamnamesi hazırlanmaktadır. 

YABANCI DİL İMTİHANİ - Oni
versitenin yabancı dil imtihanı EylQ. 
!ün 20 si ile 25 i arasında yapılacak
tır. 

TERFİ EDEN MUALLİMLER -
Orta tedrisat öğretmenlerinden 436, 
mesleki ve teknik tedrisat öğretmenle
nnden 62 kişi terfi etmi:ıtir. 

Gece, 2 Yaralama 

• Hcidisesi Oldu 
Balatta Çeşme sokağında 72 nu.. 

marada oturan şo!ör Sabri, dün ge
ce sarhoş olarak Galatada Necatibey 
caddesinden geçerken, tabancasını çe
kerek 7 el ateş etmiştir. Ali isminde 
diger bir şoför, Sabrinin elindeki ta
bancayı almak istemiş, bu sırada çı
kan kurşunlar Allnln başına isabet 
etmiş, yaralanmasına sebep olmuştur. 
Sabri de yara aldığı için her ikisi 
Beyoğlu hastanesine kaldırilmışlardır. 

İkinci hıidise ~udur: 
Yenişchlrde oturan dökmeci Ser

kis, Fuat isminde birini bıçakla teh
likeli surette yanılıyarak barsakları.. 

nı dışarı çıkarrnıştır. Hadisenin se
bebi, Fu:ıdin bir hafta evvel barda 
bir kadınla dansetmek meselesi yü
zi.ınden Serkisle kavga etmesidir. Ya
ralının hayatı tehlikdedir. 

Türk MaUanna "Türk Malı,, 
Ve Firma Yazmak Mecburi 

Ankara, 5 (A.A.) - İktısat Veka
letinden bildirflmiştir: 

'lürkiyede imal olunan, yüzde 25 
den fazla yün ihtiva eden bilılmıım 
kumaşlara, mamıil ve yarı mamiil 
derilere, yün ve pamuk ipliklerine, 
"Türk Malı,, kelimeleri ile fabrika 
veya imalathane isimlerinin konul
mf.sı hakkındaki karar 8 Eyltllden 
itibaren mevkii meriyete girmekte
dir. 

6.9"940 •I 

MEVLOD 
8 EylQl 940 pazar günü saat Clll 

dörtte merhum Tümgeneral Kemal 
Gökçe'nin ruhuna Teşvik17e camlln
de mevlılt okutturulacaktır. Merhu
mu tanıyan ve sevenlerin teşri!leri 
ric:a oluı:ıur. - Eşi: Vasfiye Gökçe. 

DOGUM 
Konya merkez hukılmet tabibi Dr. 

Rasim Şinasi Közer'ln, Kadıköy Mah
mut Ata şifah:ınesiııdc bir erkek ço
cuğu dünynya gelmiştir. Tanrı yur
duna anne ve babasına bağışlasın. 

Açık Teşekkür 
Kızım Nebahntin vefatı dolayıslle 

gerek bizzat ve gerek mektup ve tel· 
grafla acılarımıza i~tirak etmek ve 
çelenk göndennek lüUunda bulunan 
muhterem zevata teşekkilr ve min
nettarlığımızı arzederiz. 

Deniz Yarbayı Rıza Yener 

VEFAT 
ScH\nik Bank:ısı Müdürü Fuat Los

tar'ırı babası ve Üniversite Rektörü 
Cı.;mil Bilse! ve avukat Haşim Rafet 
Hakarıır'ın kayın pederleri ve Kadı
köy Nikah memuru Şükrü Fertoğlu
nun eniştesl temyiz niahkemesinden 
mt.itekait 

ASİM LOSTAR 
K:ıdıköyünde •Süreyya sineması ya
nında Kalfnoğlu sokağında 5 No. lu 
hanesinde kısa bir rahatsızlığı mü.. 
te.:ıkıp Çarşamba gllnü vefat ebnl!i· 
tir. Ccnazesl Bugun saat 13 de hane
sınden kaldırılarak cenaze namaT.J 
Osnıanağa eamiindc kılındıktan son
ra ttsküd::ırdn Şeh!Uikte makbercl 
mahsusı:ısında def~dllecektlr. 

Hak Rahmet eyliye. 

VEFAT 
Albay merhum Hasan Beyiıı refilı:- 'O'e 

kıymetli muharrir arkada3larıınızdaa Febmi 
Canerln vaUdeal B~an Zahide bl.r bu'uk -
nedenberi mliptel.ü oldufu h.astalıktaıa Inınu

laınayanlı. evvelki ıece Kadıkoyündcl<i eviD
de vefat etmiıtir. Arkada§rmız Fehmi Rıu:i 

Caııere Te kederU ailwne de tui7ctle~i 
•Unan..c. 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

tere aana narp ~ında tezgMıla.. 
rına 80 destroyer sipariş etmi§tL 
Bu destroyerler de bugünlerde 
tamamlanmak üzerdirler. Bu su
retle İngilterenin elinde fimdl 
200 den fazla destroyer buluna
cak demektir. 

Destroyerlerin bu harpte, b~ 
yük harp gemilerine nazaran da-
ha büyük işler gördüğU anlaşıl
mıştır. Kafile haUnde vnpur se· 
ferlerini onlar himaye etmekte.. 
dir. Deniz.altı gemilerine karşı 
onlar harp etmektedir. Sahilleri 
düşman taarruzuna karşı müda
faa vazifesini onla.r üzerlerlne al
mışlardır. Bilhassa İngiltere için 
destroyerin büyUlt kıymeti var
dır. Hele, Almanyanm İngiliz 
adalarını Isgal teşebbüsünde bu
lunacağı tahmin edildiği bu sı
ralarda, İngilterenln destroyer fi
lolarına olan ihtiyacı mulıakkak. 
tır. 

Almanya, İngiltereyi işgal için 
büyük harp gemilerini kullanrnı
yacaktır. Sırf bu maksııUn seri ve 
kü~i.ik hücum bollan yaptırmıet.ır. 
Bu hücum botları saatte 100 mil 
süratle giderler. Torpil atarlar ve 
insan taşırlar. Küçük ve serl ol
duklan için, donanma ve hava 
bombardımanlarına karşı hedef 
olma:ılıır • .Bunlara nncak destro
yerlerle karşı durulabilir. İngil
terenin deslroyer fllosunu arttır
mıya lüzum görmesinin sebeple
rinden biri do budur. 

lngiltere • Amerika 1 

ANLAŞMASININ 

Manası Nedir? 

Ki SA' HABERLER Antonesko Diktatör 
INGlLTEREDE: (Başı 1 inde) 

tardır. Şehirde bulunan askeri kıtaat 
• Londı-a, 5 (A.a.ı noıanda 've askeri polis hemen harekete geç-

matbuat servisinin, resmen bildirdi_ miş ve sokak maıha~ebeleri başlaını1-
gir.e göre, bugünden itibaren Holan- tır. Kuvvetli bir müdafaa mevkii tct
da ile Fransa arasındaki diplomatik kil eden bir binaya iltica eden Demir 
münasebetler nihayet bulacaktır. Bir- Muhafızlarla asker arasında başhyan 
kaç gün evvel Fransız hükılmeti, muharebede mitralyözler patlamıya 
Vichy'de bulunan Holanda Elçisine, başlamq ve korkudan heyecana diifen 
bu tarzda kararlar almıya mecbur ahali hemen sığınaklara iltica etmiş
bulunduğıınu bildirmişti. tir. Muharebe bu sw·etle altı saat ka-

Hitlerin Nutku 
(Başı 1 incide) 

Hitler artı:lr. kendi kuvvetinden daha 
fazla büyümekte olan bir kudretle sı
kıştırılmaktadır. Yegline müracaat e
debileceği vasıta, es'ki övtinmelerine 
feryad ederek avdet etmektir. Fakat 
bu scf er sesi titriyor.,, 

(Başı 1 inde) 
ralarda deniz ve hava üsleri vü. 
cude getirmc'k ihtiyacım duy
muştur. 

İngiltere de Almanyaya karşı 
müdafaa tertibatını tamamlamak 
bakımından donanmasının nok. 
sanlarını tamamlamaya mecbur
dur. Bütün açık denizlerde vazi
fe gören İngiliz donanması, in. 
giliz adalarının müdafaasına rıe 
kadar kuvvet ayırabilirse o ka. 
dar iyi olur. İngilterenin müda
faasında en ziyade ihtiyac hisse. 
dilen kuvvet de torpito, ve tay. 
yaredir. İngiltere, kendisi iÇ.'.in 
bugün liizumu olmayan bu kü. 
cük adaları Amerikaya kirala. 
mak mukabilinde 50 destroyer 
ve binlerce tayyare almağa mu. 
vaffak olursa bu da onun için 
bir kazançtır. 

İşte İngiltere ile Amerika ara. 
5111dakı son anlaşmanın hakiki 
manası budur. Fakat bu anlaşma. 
dan sonra Amerika Uzak Şarkta 
ve Pasifikteki adalardan bir kıs. 
mını isteyecektir. Ve belki de bu 
anlaşmalar teakup ettikşe, İngil
tere Uzak Sarkta ve Pasifikteki 
mevküni tedricen Amerikaya 
terketmekte fayda görecektir. 

Bu bakımdan bugünkü İngi. 
liz - Amerikan anlaşması, daha 
büyiik ve daha genis anlaşmala
rın bir başlangıcı telakki edile. 
bilir. 

den gelirse, sabit kademiz,, -~ddetli 
alkışlar- • 

e Stokholm, 5 (A.A.) - Norveçin dar devam ettikten sonra bitmiştir. 
İngiltere bankası mahzenlerinde bu- 45 ölü ve 70 yaralı vardır. Yüzlerce 
lurımakta olan altın lhtiyatının Nev- tevkifat yapılmıştır. 
~orka gönderilmiıı olduğu haber a-
lınmı:ıtır. TRANSİLV ANY ADA 

e Londra, 5 (A.A.) - Müşahit sı- Bükreş, 5 (A.A.) - ·~euter,, Gi-
fatile İngilterede bulunan Amerika- gurtu kabinesinin istifasına sebep o
nıı;ı üç askeri murahhası, Kral tara- lan karışıklıldar şiındi anlaşıldığma 
fıniıan kabul cdUınlı, son askeri vaziyet ııö· 
rUfilllmU§tür. göre, ilk zannolunduğundan daha çok 

geniş ve çok ciddidir. Mülhakattan 
gelen havadisler, Viyana hakem kara
rına karııı Transilvanyadaki mukave. 
metin hafiflemekten çok uzak olduğu. 
ııu ve bir çok yerlerde siliih sesleri 
işitildiğini bildirmektedir. Demir Mu
hafız teşkilatına mensup kimseler, ev
velki gece Bükreşin başhea nc)ktaları
nı tutmak üzere bir teşebbüse giriş
mişler, fakat bu hareket akim kalmış, 
yüzlercesi tevkif edilmiştir. Kluj'daki 
İtalya konsoloshanesi, nümayişçiler 
tarafından tamamile tahrip edilmiştir. 
Denildiğine göre, konsolos bile ancak 
polisin müdahalesi sayesinde hayatını 
kurtarabilmiştir. Diier taraftan Te
meşvar'daki İtalya konsoloshanesi ci
vannda da nümayiııler yapılmıştır. 
Konsoloshane binasının tahrip edildiği 
rivayet edilmektedir. 

SOVYETLER BİRLiGl'lDE: 

e Moskova, 5 (A.A.) - Bes:ırab
yanın Alman Elnik gı-upun:ı men_ 
sup ahalisinin Almanyaya nakilleri 
hakkında, Alm:ınya ile Sovyetler ara
sında bugün Moskovada bir itilAfna-
mı> ımza ediimişUr. , 

e BükrC§, 5 (A.A.} - (Moskova) 
Sovyet petrol gemisi, Almanyııya ait 
9.000 ton petrol yüklü olarak bir Ru
mı?n limanına gelmiştir. 

i'RANSADA: 

e Ncvyork, 5 (A.A.) - Laval, Pa
rlst: yapmış olduğu seyahatinden av
detinde, kabinede bir tebeddül yapa
r&k jiariclye, Maliye, Münakalat Na.. 
zırldrile General Weygand'ın değiş
n esini Mareşal Petain'e tavsiye ey
lemiştir. 

SURİYEDE:, 

İŞGAL BAŞLADI 
Budapeşte, 5 (A.A.) - Macar kı

talan, bu sabah saat 7 de Transilvan. 
yanm Macaristana terkedilmiş olan 

HİTLER·iN NUTKU 
Berl'n, 5 (A.A.) - Hitler, dün söy

lediği nutkun son kısmında, İngiliz
lerin "Almanyayı ihtilal yıkacak., de
diklerini, fakat bunun tahakkuk etme
diğini, Almanyayı aç bırakmak gayre
tinin de neticesiz kaldığını söylemiş 
ve "saat çaldığı zaman fiiliyat, imti
hanı en iyi kimin geçirececini göste
recek .. demiştir. 

Hitler, daha sonra İngiliz tayyare
lerinin, gündüz gelemedikleri için At. 
manyaya gece baskınları yaptıklarını, 
fakat, Almanyanın onlara hak ettik
leri cevabı herglin vermiye başladığı. 
nı, bu gece korsanlarının faaliyetine 
bir fihayet verileceğini söyliyerek 
şöyl demiştir: 

"Viıııl olmak istediğimiz hedef. bu 
harbi kazanmaktan çok daha bür\ık
tür. Hayzr, biz yeni bir devlet lCur
mak istiyoruz. İşte bunun içindir ki 
diğerleri bize karşı bu kadar kin bes
liyorlar. Bunlar. bittabi enternasyonal 
Yahudilerle ve farmasonlarla sıla su
rette alakadar lı:üçük bir kapitalist hiz
binin halk kütlesi üzerinde huküm sür
düiü plutokrasilerdir. Bunlar, bize kar 
şı, sosyal düışüncderimi;ı: sebebiyle 
kin besliyorlar ve bu temel üzerinde 
düşündiiğümüz ve vücde getirdiğimiz 
her şey, bunlara tehlikeli gözükliyor. 
Bu inkişafı ortadan kaldırmaları icap 
ettiğine kanidirler. Fakat ben kaniim 
ki, bu inkişafa iştirak etmiyen devlet
ler, er geç mahvolacaklardır.,. 

e İzmir, 5 (A.A.} - Stefani: Hay: 
fı:ıdı:n haber alındığına göre, İtalyan 
-:avyarelerinin bombardımanı dol:-ıyı_ 

sile petrol kumpanyası, petrol boru
sunu kapatmıştır. Kumpanya daha 
evvel Trablusşama gelmekte olan 
boruyu da kapatmış idi. 

kısmım işgal etmek üzere eski Rumen Kral Naibi Anıiral Horthy, bugün sa. 
hududunu geçmiye başlamışlardır. Ma at on birde, Macar kıtalarmm başın. 
car kıtaları bugün, şimdiki Macar ve da, Szatmar - Nemeti'ye g· • t' 
Slovak hudutları ile tahdit edilmit o. Başvekil Kont Teleki, ile d'ğ 

1

~ci~· 
lan Şimali. Garbi köşesi~deki arazi met izası da, Macaf kıtal~r~~ın b~ 
parçasını ışgal edece'lrlerchr. Macarkasabaya girişinde hazır bulunmustur. 
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Chu c il 'in u 
l'azan: Ömer Rıza Doğrul 

ngiltero Dasvckili Mister 
ChurchilJ, diin Avam Kn

JlUtrnsmda söylediği bir nutukln 
bnziyeti aydınlattı '\ c netice iti
lcar.i~~ Bitlerin evvelki gün söy. 

.. dıgı nutka cevap teşl.11 e<lcn 
~ozler sci~ ll'di. Gerçi, Churchill. 
ın nınrundı cevap vermek değil. 
di, f;ıkat Bitlerin evvelki günhü 
nu.tını. Almonyn bnkımından 
rL~tcr Churchill'in nutku da 

1 
ngıitere bnkımmdnn vaziyetin 
b~n~ ?lduğuno göre. iki nutkun 
•rbırınc ce' ap tc kil etmeleri 

Rayet tabiidir. 

• • 
Bcrlinin Vıyanada hallettiği davn, 
Transilvanya dnvnaı dcgildir, sa
dece ve bizzat kend1 davasıdır. 
Çünkü Berlin, Cenubu Şarki Av
rupndn silflhlı, siltıhsı:ı. hiçbir ka.. 
nıııklık istemiyor. Fakat, esas mc
~ele hnlledllmlı.; midir? lI.fıyır! Bu
gi.ın hallolunmu5 görünen 'l'ron
sılvnnya işi, asıl bundan sonra te
davisi lmkCınsız bir bole gelecek
Ur. 

.. 
z 

erlinin Viyonada hallettiği 
dava, Transil\'anya davası 

değildir; s:ıdecc ve bizzat kendi 
davasıdır. Von Ribebntrop'tan 
başka, üç Hariciye nazırı bu sah
nede ancak fıgi.ıranlık ettiler. 

TAN 

Yazan: Sevim SERTEL 

Adresimi Eksik Aldınız • Be.jİnci Kolona 

Karşı • Bir Günde 500 Ölü 

alkanlardaki otellerden bi
rinde bir gün şöyle bir 

vaka olmuştur: 
Saat beş sulanndadır. Salon 

oldukça tenhadır. iBr köşede o
oldukça tenhadır. Bir köşede o. 
nşın, gürbüz yapılı kırmızı su. 
ratlı bir zat önüne topladığı bir 
yığın almanca neşriyatı mütalea 
ile meşguldür. 

Bu sırada içeriye kahkahalar 
atarak dört Alman girer. Gözleri 
boş salonun bi.ı: köşesinde kendi
ni Alman gazeteleri içine gömen 
gence ilişir. Onu da Alman zan. 
nederlcr ve yanına gidip ı~endisi. 
ne selam verir ve almanca ne o. 
kumakta olduğunu sorarlar. 

Kırmızı suratlı delikanlı gene 
almanca cevap verir: 

'Tribün gazetesinde beşinci 
(sütun} bulunmayacaktır. Dat"ısı 
Amerikanın başına!,, 

"Beşinci kolon mu? (Sütun 
mu?) Ona gazetemizde bile yer 
veremeyiz; nerede kaldı ki mem
leketimizde.,, 

Bir Günde 500 Ölü , 

E vvelki ~ün Amerikada iş 
gününü tesit ettiler. Bu 

mfinnsebetle halk o kadar çok 
coştu, o kadar coştu ki, birçok o.. 
tomobil, tramvay kazaları oldu. 
Ve havai fişeklerle yangınlar çık. 
tı. Bazıları kafayı iyice tütsüle
dikten sonra silaha sanldı. 

M 

·Tal<vi~den 

bir ~apra~ 

aUeler e ski 

ar 
nktile mahn11cye ait bir is 
olursn, koltuğunun altın. 

dn 'azifcsiııin resmi nl:ımcti olnn 
bilek kalınlığında ucu dcmidi so. 
pnsile bekçi da~ ı knpı knpı gezer: 

- Muhtar selam etti. Akşam 
toplantı 'ar! der. 

Toplantıya çoğırılnn, gecelik 
entarisinin üzerine mevsimine 
göre yn şnmhırkasını, ynhut 
kürkünii giyerek içti on gider. 
İmanı, birinci muhtn , ikinci 
muhtar, ihtiyar he3eti de or • 
dadır. Konuşulan şeyler mahal
lenin nefine nittir. l\teselfı yor
gancı Hüseynin baldızı • d ğlara 
tnşlnrn • deli obnuıı. Yangın çı
karmak ihtimali var. Kadıncağızı 
ya hnstoncyc, ya tımarhaneye kal 
dırmn!ı,_ l.'nhut nasılsa ınahnlle. 
ye uygunsuz kotlınlor ta,.ınmı ; 
bunları nasıl ntmah? (Arzı mah
zar) yaparak uğraşmak 8) lara 

Böylece herkes kendi bildiği bakar. O znınau bekçi dayıdan 
J
. Mister Churchfll nufkundn 
n T ' d gı 1~ - Amerikan anlaşmasın-

] nn hl olunan memnuni:rcti nn. 
t?ttıktan onra, Balkanlara geç. 
~ ve • İngiltl'reııin Dobnıcn ve 
rraınsıh-nnyn meselelerinin hal-

Berlin _ kendince bilinen se. 
bcplcrdcn Ottir · - cenubu şaıki 
Avrupada silühlı silfihsız hiçbir 
karışıklık istem yor. Halbuki 
Trnnsilvanya işi gittikçe kabaran. 
hatta azılmaya istidat gost.er~ 
devamlı bir karışıklıktı. Brrakı •• 
saydı, bir Macar - Rumen harbi. 
ne kadar varabilir miydi? Hayır. 
Rumenlerin barbetmcye ihtiy.ıç
ları yoktu, dava karşı tarafın idi. 
Harbi olsa olsa davacı olan ?/!a. 
carlar çıkarabilirlerdi. Fakat l\1a
carların bugiınkü dirayetli diplo. 
matları bôvle bir sonu bilinmez 
maceraya ~tılmnzlardı. B\Jirlerdi 
ki ordu ve hazırlık bakımından 
Rumenler her tahminden tlstün 
derecede kuvvetlidirler ve Bay 
Hitler harbe giren kim olursa 

hnkem kararından sonra bir ı;ok karg şalıklara ve nümayişlere 
sahne olan Tranııilv nyanm Brasov şehrinden bir görimu5_ 

- Alman gazetelerindeki İn
giliz ve Alman tebliğleri. Hangi
sinin doğru olduğunu kestirmeye 
çalışıyorum. 

şekilde işçi bayramını tcsit etti. onra her mahallenin Afili l\Ich. 
met, Cağnnoz AJunet gibi kaba. 
dayıları, hususi icrn memurlnrı 
\•ardır. Bö~ le bir vaz.iyettc tosu
nu ortaya ko~u\erirlcr. O ne 
yapar, ynpar; uygunsuz kiracılon 
bir iki gün içinde, ürkütür, kaçı
rır. 

Şimdi verilen resmi raporlara 
göre o gün kaza neticesinde tam 

ltı nnsıl kar"ılndığıru izalı etti. 

* * İngı1tcre, Dobrucn ve TransiL 

1
vanya meselesinin halline tnrof. 

1 
ar olduL..ru holdl', alôlmdar taraf. 

k'lrın. t?z3 ik altında değil, fnkııt 
cı"dı ıstck ve rıznlnrilc bu me

~~ clcri halletmeleri Je)ıindedir. 
d~ılan neticenin hu nrtlnrn ne 

ece u3 gun oldui:>"lı harbin de. 
"~nı ctr d bu sırndo tayin edile.. ri1YCCcgi için İngiltere, gerek 

1 
obrucn, gerek Transil\'onyn an. 
nsmalnrını şimdilik tnnımıyo

caktll'. 
Bunun munn ı, harbin İngilte_ 

re lehinde netice vermesi tok. 
~İri~de, bu meselelerin tekrar, 
.?hıs mevzuu olacağı '\'C piirüz. 

ldt! noktaların tes\ iye cdilcce!:ri
ır. Yeni anlasmnlordan muta. 

~•,rnr olan taraflar, bu yüzden 
j.nrbin neticesini mcrnkln bek. 

1Ycccklerdir. 

İstila ihtimali: ---------
göre AL 

mnnlor, 11 va hukimiyc
~ini knz:ınmnk için, kU\"'\'ctlerini 
~Znnı.i iddetle denediler ve bu 
encınc kendilerine çok pahalıya 

nıa] oldu. Bununla beraber, bu 
:? Jıçi11de dalın büyük, dalıa şid. 
~ muharebeler beklenmeli
li r. Fakat Almanlnr, iki mis. 

'kveya üç misli iddetle de ha
re et etseler, İngiltere mukave. 
~~t edecek, bu taarruzları da 
rıu '-"'.rt k b""t" b · d 

1 
u.u ece • '\'e u un u mbco. 

h ealelcrden dabn kuvvetli bir 
de çıkacak1rr. 

k :Sü~ün bu sözler. İngiltercnin 
t'~dıne giivcndi"•ini tehariiz et. 
dı Yor, Son iki aylık hadiseler 
.... ~· b~ itimadın snrsılmıyacnğını 
... ostcrıyor. 

lf ~ 
iJı~ngil!ettyi istilaya teşebbüs 
rn 11nnlı hcnii:r. bertaraf olma
(' ~tf:ır. Bu tehlike henüz mev. 
~k m:'· t'okat gec;cn Hnziranda 
~e b~~ .?l~n b~ teşeb~ü. , E:vlUI. 
ı-u t ~utun guçle ıruştır. Çiin. 
~ 0 ITT1tercnin, bu ihtinınle knr
k!'t!,8fh ':-ı lıazırl klar tehlike~ i 

·~'ılı nnııyn kôfidir. 

~arkı Akdenizde : 

M ~ Churchill'in tcmns et. 
Jd tiğt ıniilıim hir nokta da, 

, rı Akd . . . 
~t~nn .. cnız~ nıttır. Onun an. 
lerde şgorc, in ilterc son gün
kuv~ etl 0~k! Ak.denizdeki deniz 
nıı!l:tır v erşını iki misline çıkar
vetleri~ ar!? Akdcnizd ki kuv. 
göndernın lllu~enmdiyen yordun 

n d Jdedır. 
ile )?npt~" hıgilterenin, Almnnyn 
d""" d gı harbe ehemmiyet ver 
Jı~~be ~rec~c İt~l:rn ıle yaptı!:~ 

.. e clıcmnııyet verdiğini ve 
onft 1orc tcclbir nldıi;rıru gösterir. 

d d
n ~ anlur, İngiltercııin Mısır

a n str t ... '"k b" · t .. . dd. "lı ır rıcn ynpacn. fn°\1 

1 
ıa edc;rek, taarruza hoş. 

1ı{ı ns nınaz, Mı,,ırı da l olay. 
k t n 

1 
zapt deceklerini ve Sii\'cyş 

1 
nnn ıdno Vaı-acaklnnnı söylüy-0r-

nrskta 
1 

a, İngiltcrenin 'bu hayati 
no o arı canı b l i' d f deccğ· a as n ın ı a na e. 
d .. 1 'Ve onun için bnzD'lan-

ıg.ı gal et snrihtir. 

** l\fistcr Chur hil1 • • t !ki 
etmekle t«:': e.. ' ıtı.mnt. c n 
let adanudı~abunz etıfıiş hır dcv
... eçenlCl'cl · un bu nutku da. 
tnltviye c: ~cl~n cttllıi itimadı 

ını tır. 

men hançeri de Macaristanın 
gövdesine saplanmıştır. 

Macarlar, siyaset ve kuvvet sc
bt>plerinden dolayı cenubi Tran. 
silvanyayı istemez görünebilir
ler. Fakat şimdilik. 

obun asla yardım etmeyeceğini acarların davası büyük. 
daha geçen gün Salsburg'da a- tür. Bunu bir tek kısa 
çıkçn ihtar etmiştir. cümle ile hüliısa edelim. Macar-
Bıınunla beraber harbe atılma. lar diyorlar ki: (Karpatsız bir 

mak, can sıkıcı karışıklığı si.ıkıl- Macaristan tam, müstakil ve e. 
na erdirmek demek degildi. Bu. min bir Macaristan olaınnz.J 
dapeştenin kendince haklı olan Rumenlere gelınce; bir emirle 
hırçınlığı ile Bi.ıkreşin kendince verdikleri yerlerde yirmi iki sc. 
haklı olan uzlaşmazlığı surüp nedenberi ettikleri fedakarlıkla. 
gittikçe Berlinin jstcmed:gi lınrp- rın, masrafların haddi 'hesabı 
ten daha beter bir vaziyeti mey. yoktur. Bütün sanayi, maden, 
dana getirecekti. Bunun içindir toprak ve kültur kaynakları bu 
ki Bcrlin kısa bir emriyevmi ile verdikleri mıntakadndır. Onlar 
işi prunuk ipliğine bağladı: da diyorlar ki: (Şimali, şarki ve 

- Sen şunu al! Sen de şunu cenubi Transilvnny~sız Romanya 
ver! Geri dön, marş! tam, müstakil ve emin bir Ro-

Dcdi, dedi ama esas dava bit. manya olamaz.} 
mcdi. Biten şey, Berlinin istcdL Ve her iki taraf zaman ve fır. 
ği muvakkat sük(ın ve sulh da- sat bekleyecektir., Demek oluyor 
vusıdır. Yoksa bu şekllde hallo. ki hallolundu sanılan mesele 
lunmuş görünen Transilvaıl<';a Berlinin istediği muvakkat sulh 
meselesi asıl bundan sonra teda. ve sükun meselesidir, Rumen : 
visi imkansız bir hale gelecektir. Macar meselesi değil. 
Alavere emrinden sonra çizilen Bu. daha pratik ve becerikli 
Transilvanya haritnsına bakınız. bir tarzda halledilemez mi idi? 
Yukandan gelen bir sivri Macar Edilirdi. Mademki her iki taraf 
hançeri Romnnyanın boğazına, da Berline kayıtsız boyun eği. 
ve aşağıdan gclcn bir keskin Ru- yorlnrdı, Berlin şöyle bir dikta 

Jenlcr gözle, hattft en kuvvetli mik. 
roskopla, gönilcbilccck şeyler olma
dığından şekilce aralannda fark bu. 
lunup bulunmadığı bilinmezse de te
sirlerinin baı;ka başka olduğu şüphe
sizdir . 
Kısa sözle jenler arasmd:ı faydalısı 

da, zararlısı da vardır. Zararlı olanlar 
irsi hastahklan babadan ve anadan 
-fakat daha ziyade anadan- evllda 
geçmesine vasıta olurlar. 

En fenaları o1üme sebep olan jen. 
lerdır. Bunlara "olüm jenlcri .. deni
lir. İçerisinde bu ölüm jenlerinden bi
ri buluruıg insan yumurtalnrmdan ba. 
zıları anne karnında büyıir, doğacak 
çocuk haline gelir, hastalıklı doğar, 
doğduktan bir milddet sonra 111utlaka 
ölUr. 

Mesel!l. ~alm, esmer derili olarak 
doğan çocıik doğar doğmaz ö1ür, ne
den öldtifü yakın vakte kadar bilin. 
mezdi. Simdi biliniyor: Ölüm jcncni 
taşıdığmdan". 

Bunun gibi kısacık parmaklı, ya. 
hut ellerinde ve ayaklannda hiç par. 

İki Günlük Hulasa 
Tccr!ibnu bir kıa olan Maria Nıkolaye-nıa 
Vcnedilc hapiaanuiııde ıken kOçUklllkıcn 

itibaren baıından ıeccnlcrl bir okul def· 
ttrlne yuınııtır. Bu deftere ı!lrc, Maria 
hcnllı: Hkiı :vıııında iken !la hastalığı· 
na uframıJ. ı 2 Y•ıında ıllılcrinl doktor 
iyi etmlı. J 7 ya,ında Vuilı adında bir 
ccncln 111.r.!ılik YC caıibealne Atık olmuş. 
Sonra onunla ı:lzllce cvlcnmiıı. Dir rece 
kocnu lltcdcnberl aile doıtu olan Doıovıkl 
ile tekrar barışınııı. :Muia'yıı kırda bin· 
meyi i!lretmek Ozere hep birlikte fokıfıı 
çılcmıılar. nu aırada patlayan ılllh llotc• 
vski'yl Muia'aın ayakları Gnllno aQşDr· 

mll:ı. 

Kadın ddttrlnl trende onuluyor, ba, An· 
nle Vivantı'n!'.n eline '"!yor. HaPİHneyc 
kadrnı ziyarete gidiyor. Kadının lıatırala· 
rını ok'ldu/tunu luh ve ispat ediyor ve es· 
ki cDnlcri yadcdcrck karıılıldı lo;onuauyor· 
lar: -

-3-
Ve ben, salıncaktan atlıyacağım 

kendimi onun kolları arasında gizli~ 
yeceğim. Ona, "Anne, diyeceğim, 
Tanrım- Bilsen ne kötü bir rüya gör
dfun! Uzun, korku,nç, kaba bir hi
kaye. Kötü ve !ien'i Vasili ne evlen
mişim .. Lfı.kin düsiln anne, Vasili şe-
ni!! Sonra, ne kndnr ndam öldilrmU-

R 
maksız doğan çocuk ancak bir yaşına 
kadar yaşar, ondan sonra mutlaka.

Gözünün en içerideki tııbakasındıı 
urlu olarak doğan çocu'k bir yaşmm 
içinde cider. 

Derilerinin üzerinde kırmızı leke
lerle doğan çocuklar da o lekelerin ü
zerinde ur peyda olur ı; çocuk en son 
ancak on beş ya5ma kadar yaşıyabilir. 

Hem görmez, hem aptal çocuklar, 
en son yirmi ya5ma kadar ..• 

Bazıları da in nn yumurtasını da
ha anneainln karnında iken telef eder
ler. Gebe bir ıınne durup dururken 
çocuğunu düııUnir, gorunUşte hiç bir 
sebep yoktur. Acaba başına bir kaza 
mı geldi, bir ı;cydcn mi korktu, diye 
düsünürler. Asıl sebep çocuğun yu. 
murtasmda yer tutmuş olan ölüm je. 
nidir. 

Dernek oluyor ki insnnm çocukluk. 
ta ömrünün uzunlltunu ve kısalığını 
tayin eden ljey gene bu jenlerdir. Ço. 
cukluktan ıonra da ömrün uzunluğu. 
na gene onların karıştıfı henüz bilin
mezse de bir gün onun da anlaııılma. 
sı muhtemeldir. 

var. Siz. bir rüya olduğuna inanmı
yor musunuz? .. Halbuki sör, "evet,, 
diyor. 

Sör, mutat duası içinde dudakları
nın hareketin! kesmeden, yumuşak 
gözlerini kaldırıp bana baktı. 

Marlya Tarnoyska, gö:ı.lermi yüzü
me dikmiş, devam elti: 

- Halbuki siz, biltün bunlar ha
kikt olabilir mi sanıyorsunuz? Ben, 
saludcn böyle giyinmiş olabilir mi
ylın? 

Sesi burada söndil. Sonra, kısık, 
heyecanlı devam etil: 

Oku stım!. Hapishanede imi§lm... L!ıkin 
Yllcu Dilekleri dilsünün, sadece balayı için gidilen 

Itnlynda hapishanede!" Aman Tan-

- Hepsinin öldüklerine inanmak 
mı istiyorsunuz? Küçük Petro, Bo
zevsky, Stahl, nnnem, Knmnrovsky? • 
- hafif, fhtilfıçlı bir gUIUşle güldU -
Hamlet mi bu? .• Hatırlıyor musunuz, 
Hamlct'te hepsi nasıl ölilrlcr? Biri 
but"ada, biri orada, biri perdenin ar
kasında, biri diz çökmUs, boğulmuş, 
boğazlanmış, bıçaklanmış._ Ah, ne 
çılgınca fikir! 

ırn.n~~~~r' da Temizlik nm, ne rüya! .. ,. 
b•fıadc ı ı • r rıb[&a hattına ı lcym ·n Annem, saçlarımı sıvnzlıyarak gQ-

• "•• ,. IC'Cek. Olga ve Vasili ile çaylarımızı 
da ıeınl.r.1 1 la •P•n "Scnar.. vapuruıı· 
b •krl r 

1 
rı :tet e mcmdne, tıunam ıçmek içın annemle ben kol.kola, 

le ' u • n ter Qzcrı de r.c.ı· (Annemle ben evliler gibi her za-
t .,

0
t konan ı iteler ıccclcrl a• man kolkoln gideriz..) İçeri gireceğiz.. 

WV'"=••'-""'"r. ııluı tarafı dan baı :rutıı;ı Bayan!. Niçin bana böyle bnkıyor-
&unuz? Ağlamak i'itiycn bir haliniz 

Bir knhkaha kopardı. 
- Uyandığım zaman ... 
Ansızın sustu. 
Ona yumus:ık bir s<'slc, rusça ça

ğırdıkl:ın glbi hitap ederek ve halif
çe eline dokunnrak: 

- Z:ıv~llı Mura!.. dedim. 
Bana mııztnrlo baktı: sonr:ı mıMl• 

tebliğ edebilirdi: 
- Manş muharebelerinin so

nuna kadıu- yerli yerinizde otu. 
runuz. Ses, nefes istemem! 

Buna karşı kim itaatsizlik gös. 
tcrebilccekti? 

Şimdiye kadar metotla, prog. 
ramla ve mantıklı bir tnktikle 
hareket eden Berlin, ilk defadır 
ki yanlış hareket etmiştir. Kt'ndi 
zarnrlarına,t0lan bu hnreketi bir 
gazeteci sıfatilc sadece tahlil edi
yoruz; ba~kalonnın işlerine, za. 
r2r1arına, karlarınn karışacak de
ğiliz. 

Bu meseleyi böylece ve turna. 
mile kapanmış Iarze<lclim. Bun
dan sonra ne olacak? 1Judnpeste 
memnun olmu~ görünecek, Bük. 
rc~in sinirleri zamanla yatışacak, 
iki tarnf da acıya tatlıya alışacak. 
hır ve Balkanların o kısmına 
seııbolik bir sulh ve sükun gc. 
lecek. Sonra? Sonra varan gelPn 
üç! diye yeni bir etap uçılacnk. 
Bugüne kadar görülen metot bel. 
li: Her bir m"c;cle halledildikten 
sonra bir sükun ve hazırlık devri 
gelir ve arkasından yeni bir me. 
sele ortaya çıkar. 

Birinci etap Dobruca meselesi 
idi. Esas halledildi. Fakat Bük. 
reş beşinci, sekizinci .derecede 
basit işler için uzlaşmazlık asa. 
biyetinden kurtulmazsa bir emir 1 

Gencin bu cüretkar cevabı ö. 
~ileri fena halde kızdırmıştır. 
İçlerinden bir tanesi atılır: 

- Ne, siz Alman tebliğlerinin 
doğruluğundan şüphe mi ediyor. 
sunuz? Durun ben merkeze ha
ber vereyim de siz görürsünüz. 
Ba~a çalıştığınız yeri söyleyiniz. 

Oteki soğukkanlılıkla cevap 
verir: 

- Sefarethanede. 
Verilen bu gayet sarih adres 

üzerine dört Alman muhatapla. 
rının ismini sormaya bile lüzum 
görmeden uzaklaşır, başka bir 
köşeye otururlar. 
_ Biraz sonra salondan çıkmak 
uzere onların önünden geçen 
genç, tam onların önlerinde du. 
ı ur ve dört Almana dönerek: 
. - Efendim, der, adresimi ek. 

sık aldınız, ben İngiliz sefaret· 
hanesinde çalışıyorum. 

Ve kendisine hiddet ve hay
retle bakan dört çi~t gözlin önün. 
den sükunetle uzaklaşır. Sövle. 
diğı doğrudur, zira kendisi 

0

Al
m~nya~a bü~~m~ş ve tahsil gör. 
muş bır İngılızdır ve halihazır. 
dnki vazifesi İngiliz se!orethane. 
sinde Alınan matbuatını takip 
edip amirlerine gündelik neşri
yatı bildirmektir. 

d?~a alması yüzde yüz beklene- Beşinci 
bılır. 

** Kolona Karşı 

~inci etap Transilvanya mese. 
I7s1 oldu. Bu pamuk ipliğinden 
fıyongayı yukarıda kısaca tahlil 
ettik. Yatış.kanlık ve ahşkunlık 
devri başlayınca varan gelen üç! 

i ngilizcede tuhaf bir tesadüf 
olarak kolon ve sütun ma. 

nasına gelen kelime aynı "co. 
lumn,, kelimesidir. Bunun farkı
na varan muzip bir Amerikalı 
gazeteci bir gün şöyle bir teklif
te bulunmuştur: 

500 kişi ölmüştür. Aynı günde 
İngilizler Almanya üzerine ve 
Almanlar da İngiliz adalanna a
teş yağdırıyorlardı. Fnkat hiçbi. 
rinde bir günde 500 kişi ölme. 
miştir. 

Doğrusu Amerikalılar coşunca 
İngilizleri de, Almanları da bas
tırıyorlar. 

Saray Sinemasının 
Yeni Mevsim Hazırlıkları: 

Sarny Sineması; her sene olduğu 
gibi bu sene dahi - nbvall hazıraya 
rağmen - En meşhur ve en büyilk 
Yıldızlann; en seçkin, en güzel ve en 
zengin flllmlerlnl temin ve sayın 
mü.tcrilerine takdim etmeğe muvaf
fak olduğunu ve Salonunun ismine 
1€ıyık bir konfor arasında zevklerini 
tamln.: çalış:ıca[:ını haber aldık. Bu 
sene göstereceği büyilk :filimlerinden 
baz.ılarını zikrediyoruz: 
MAHKÜMLAR GEMİSİ 

Jonn Craw!ord • Clıırk Gable • 
KIS GELİNCE 

Tyrone Power - Sonla Hcnnie 

•• 
KANLI GUL 

Vlviane Romance 

• NİNOÇKA 
Greta Garbo 

• VAH Şi X U ŞU 
Spencer Tracy - Robert Young 

• ELVEDA GENCLİK 
Robcrt Donat 

• KARA GÜNEŞ 
Spencer Tracy 

• KANATLI KADINLAR 
Alice Faye' 

İstanbul (Piyerloti) ile kafa
darlarına şiir mevzuu olııcal:rım 
diye sonuna kadar böyle ) erinde 
sayamazdı. Herşcy değişil. Pe. 
dovrn tnhtn ı C\ ler beton oluyor. 
Mnhalle bekçilerine ucu dcmirlı 
mc c sopası l erine birer diidük 
\erildi; nınhalle kabadayısı ye.. 
tiştiren nesli imdi omuzunun 
birini hornyn kaldırarak (tango) 
o~ nu3 or; gecelik eııtnrisile çınar 
altında kahvesine, lokumuna ta~
la atanlar §İmdi ''smokin 1 giyc-
rek briç masasında çene ) arıC'tı.. 
rı3 orlnr. l\Iuhtar teşkilatının le. 
rinc de mnhnllc mümc silliği ka
im olmu tu. Fakat (dekor) kıs
mını bir tarafa bırakalım, mü. 
rncs illik i~i yüriimemiş. Gazete. 
lerdcn anlayonız ki: 

" •.. bu mlımessillığiıı ıılyıldle ytı.. 
rilmcdi i anlaşılmış ve bu ~klllttın 
gcıek hnlkn, gerek resmi dnlreler 
daha faydalı bı.r şekilde çalışması i
çin baz.ı tedbirler alınması uırurl g!i.. 
ıulmüştur.., 

l\leselenin hnkikntcn yürüme. 
diği, işi bizzat Dahiliye Vekili ile 
Teftiş heyeti reisinin ehem. 
nıiyetlc tetkik eylemele.ıinden 
nnlnşılıyor. Hatta: 

" .... kuvveUe sanıldığı.na care. bu 
tetkikat neUcesınde mahalle milin -
sil1ıkleri knldınl cak ve yerine rn -
hallclcrdı.: ki muhtarlık t~kılJtı ı 
endırır yeni bir te~kilat konacakır.,, 

Evet, üçüncü etap ta hayal ol. 
mayan bir tahminle tahmin olu
nabilir ki Sofyanın garbında ve 
Sofya için mühim bir stratejik 
değeri olan Çaribrod rn1ntakasile 
cenubi Yugoslavya denilen Bul. 
g?r ~akedonyası, .v~ şimali şıır. 
kıdekı Macar arazısı meseleleri 
olocaktır. 

- Beşinci Kolona karşı olan • 
nefretimizi göstermek üzere bir
kaç gün gazetelerimizin beşinci 
sütununu boş bırakalım. 

• SEVGİLİ DANSÖZ 
Ann Sothern 

• SİHİRLİ KÖŞK 

lfökuınetln ~ ürümedi ··ini gör. 
diiğii bir iş hakkında derhnl ka
rar vererek faaliyete geçmesi pel 
doi,rrudur. Fakat buna §aşı, şch
lfı. çipil diyece~imize, J.ör dı~ ip 
kurtulsak olmaz mı? Alınlisiuden 
bile olmadıkJan için mahallenin 
ışiııi gücünii, ihtiyacrnı bib(ıiycn 
mümessiller ''azifclerinden af.fc
dilccek, yerlerine o bizim bildiği. 
miz muhtarların getirilmesi için 
yasadığımız o rn münasip bir 
teşkilat yapılacak. 

Bunun hakkmda konusmak 
bizim için zeminsiz, ve dördGncü 
etaptan şimdiden bahsetmek za
mansızdır. 

Bolaki biz hayalsiz tahmini. 
mizdc ve garip görünen kehane
timizde aldanmış olalım. }~akat 
şunu da söyleyelim ki başını ku
ma gömmüş devekuşu da değiliz. 
Yürüyen hakikatleri görmek için 
ne mikr-0skop ister, ne de teles. 
kop. 

•••••• 

Ertesi gün bu gazetecinin sekiz 
sütunluk gazetesi yedi sütun çık. 
mıştır. Fakat beşinci kolon orta 
yerde bomboş bırakılm11trr. Yal. 
nız bu sütunun en göze çarpan 
yerinde şöyle bir ibare vardır: 

"Beşinci sütuna ne suretle o
lursa olsun müsamaha gösterme
yeceğiz.,, 

Bundan çıkacak mana sudur: 
"Yani gazetemizdekine-bile!,, 
Bunu takip eden günlerde di.. 

ğ~r birçok gazeteler hep beşinci 
sutunu hnzfedip orada şöyle iba. 
reler kullanmışlardır: 

çözdQ, onlan baı::ımın Ostüne tuttur
du. Artık omuzlardan sarkan örgüler 
yoktu. 

- Senin bir genç kıza benzemen 
llıZJm, diye içini çekti; hcnilz öyle ol
mamnnla beraber ... 

- Elbette genç kızım, dedim. 
Halbuki nnncmln maksadını anl -

mıyacnk kadar genç kızdım. 
dnnmıyn koyuldu. Bil mırıldanış, da- Annem: 
mnrlnrımda urpcrmclcr peyda edi- - Hayır, hayır diye başını salla-
yordu: dı. Benim soluk benizli kıı.ımı~. 

- Sen kimsin? Olga mısın sen? Tatlı tallı bakarak yanaklarımı 
Kafamda bir çocuk arnbası var ki, okşadı. 

donüyor, dönüyor. Onu durduramı- Ben bakır renginde blr tolgnyn 
yorum. benz.iycn saçlanmla mağrur bnhçeyıı 

Ben de blr çocuk arabası üzerin- koştum. 
deyim: Dönüyor, dönilyor, asla dur- Ense 
muyor. Zaten beni dutdurmıya bı- mi açık ve ferah duyarak, sa-
rakmadılar ki ... Bir tcviye, runma bir Jmcakta başımı, bir oraya, bir buraya 

sallıyordum. 
tcvjye hareket., seynhat, tekrar hare-
ket..... Dilljilnüyordum: "Vasili benl böy 

Sör ayağa kalkıp yanımı gitti. görecek ••• ,. 1''akat, firketeler rahatsız 
- Onu düşünmeyiniz; bu son se.. ediyorlardı; bir saçın oradan, bir sa.. 

yabatUr. Sonra istirahat edersiniz, çın şuradan çekildiğini duyuyordum. 
dedi ve elini omuzuna koydu. Salmcıığı durdurdum, ve başını el!lll, 

J."aknt Mariyn Tarnovska bana bn- bir nnda biltiln firketeler! çıkarıp 
kıyordu. Boğazında bir hıçkırıkla: yere attım. Bakır tolga hafifledi; da-

- Uyanmak istiyorum, dcdl. u- ğıldı; bir alt.ın maden gibi, belime 
yanmnk ve rı.iyıunı anlatmnk,- kndar döküldü. Salıncağın Qstüne sıç

rad•m ve berrak havada genlı bir u-
Ve 0 tatlı Nisan ayının uzun 1f\ln- çuşla kendimi öne fırlattım. 

!erinde onu şöyle anlattı: Ah, ne keyif!.. Saçlnnmın, arknm-
- Nereden baıılıyayun?. A, evet.. do rüzglırdan, bir bayrak gibi uzan

oradan, uyuyup kaldığım yerden.. <tığını duyuyordum; sonra geriye doğ. 
Bahçemizdeki salıncaktan. Hava sı- ru dönüşte, deli bir ışık şemsiyesi gi
cnktı; he.'llcn hemen burası gibi... bi başımın önünde ve dört yanımda 

Ben, o gün on alb. yaşımı doldur- girdaplandığını ... 
muştum. Annem, bllhııss:ı. kız kar- Tek baııımıı, yQksek sesle tilrkO 
dcşlerimle babamın huzurunda, bü. söyleyip gülüyordum. 
Yilk 'bir debdebe ile kızıl saçlar':!!!!. <DEVAMI VAR) 

Judy Garland 

• TÜRKÇE FİLİ.l\ILER: 
KAHVECİ GÜZELİ 
MÜNİR NURETTİN 

H A Z I M 
TA.LAT - NEZİHE - NEVİN •• 

ÇÖL KIZI 

• AKASYA PALAS 
HAZIM - VASFI - CAHİDE 
Yazan : MAHMUT 1'ESARf 

~ . 
LEYLA ile MECNUN 
Müzik ve ~kılar : 
SADETTİN KAYNAK 

Sıirler: VECDi BL.~GÖL 

• Uç AHBAP CA VUSLAR SİRKTE 

• LOREL • HARDİ 
HAYDUTLAR ARASINDA 

• PONPEtNlN SON G'ONLERt 

• .f şte bOtiın bu güzel :filimlerle SA-
RAY SİNEMASI Dalma olduğu gibi, 
bu sene dahi Zafer ve muvnffakıyet
lcrin basında olacağını gösteriyor. 

Bu hu usta muhnfaznkfirlığa 
kaınlmamnlı. Yanlış hesabı bag. 
dattan dn olsn geri çevirmek hii. 
ki'ımctçiliğin en sağlam hikmeti
dir. 

Koca Ragıp Pnşo acemi ol;fan
ken İstanbuln gelmiş, yolu Ta. 
vukpazarına uğramış. Soz şnlrle
rinin knhve ine gimıiş. Dükkun 
tenhn olduğu için duvarda esılı 
duran azı alarak ötesini berisini 
kurcnlnmağo baı.lamış. Bunu ö. 
ren kahveci ormuş: 

- Oğhun, sen saz çalrı mı. 
sın? 

- Hayır. 
- Öyle ise dokunma. Almrdn-

nu b?znrsın, bir daha düzenleyc
nıezsın. 

Biitiin sadaretinde Frtnntla 
mii nereden başka birscy yapına. 
~·nn Ragıp Pao:nya ne zaman bir 
ıcrnat teklif etseler kahvecinin 
södinii tekrnrlarınış: 

- Neme Jiizım. Belki akordu 
bozulut da bir daha düzenlemesi 
giiç ol~r! 

O halde çok gecikmlyc \ ğl sanılan 
yeni mevsimin küşat tarihini bckll-
ycllm. Takvimci 
ı--•ı• ... mmmm.._1m21mml!a.~~CZL:D!.2~~ 
ı Yapra ar D .. l<'T"r en. 

4 O. O O O Lira da Cebinize Dökülebilir. 
So?bahar geldi. Yapraklar dökülmeye başlıyor. 

7 E;rlulde de yapraklar dökülecektir. Fakat liralar 
halinde ...... _ 

O gün bir Piyango bilctile bu yapraklardan 40.000 
tanesini siz kazanabilirsiniz. Sonbaharın rengi san
dır. Fakat piyango ile bu sonbaharın rengi altın sansı 
olabilir. 

Dikkat edin. Derhal bir bilet alın, (2) liralık bir 
biletle 40.000 lira, (1) liralık bir biletle 20.000 lira ka
zanmanız ihtimal dahilindedir. 
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AFİNDAN BEYOGLU 

; , BEBEK BELEDiYE ocu E 
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-~ 'T.{J.RK TICK ET B~NKA 1 A.Ş. 
KAZASI MENFAATiNE 1 l(UPONLU•VADELi•MEVDU«r. 

me 
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KURUl\fU BEBEK TURI):.. HAVA 

y 
UBESİ 

M 1 NUREDDiN ve ARl<ADAŞLARI 
Orkestrası - Beynelmilel Mikrofon şantözü LİLO ALEKSANDR 

BÜYÜK VARYETE PROGRA1\1İ • 1 &#!6 tt=x. ·' 0 tii? 1 

şında HAM&** NF&ff§M?t' 

( Yatıh J ( Yaflsız) 
(Eski Feyziye) 

ANA • İLK • ORTA - LİSE { Kız • Erkek ) 
1 "- Türkiyenin en eski hususi Lisesidir. Lisan tedrisatına ilk sınıflardan başlanır ve hususi ehemmiyet ve

rilir. Kayıt icin hergün müracaat olunabilir. Tarifname isteyiniz. 
2 - Eski talebenin ıs Eylule kadar kayrtlarmı yenilemesi lazımdır. Telefon: 80879 

i • *'' *2&MB* aw cw 111 -11•' c••sw s1•aıea,1:.1;1• eoes••;ı•çmŞt 
~-~~~~_::;,~~~ 

- Kız 

ANA ILK ORTA -· LİSE 
Saraçhanebaşmda Horhor caddesinde Telefon: 20530 

Eski ve yeni talebenin kayıtları her gün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. Yabancı dillere ilk smınardan itibaren 
başlanır. Son sınıfta fen şubeııi de vardır. Talebe mektebin hususi Otobüs ve otomobili ile evlerim: nakledilir. 

•ı .. 111 .. SillWl!'mllllllll!~'lilW5liill*gamşw;ıl8iil~•JAAıım!l44All:l&C11 .. ~eaırım•eem=ıae81111:gui2!1ııım111::111111111"1m11111 .. es1S=•'g1 .... •a;;•ıcnı:ı:ı:r~u+iiiiii1"S'lll:DV'i~t~;:ıcıım:ı1~W1E'.2*1;;'~ 

lllllllll .. lllll:i:llllllllllll!llllilrifl!JllM!lllgıtifiımı:?ıl9111E"~ 

Yaflsız 
talebe kaydına başlanmıştır. 

Kayıt için tatil günlerinden maada her gün saat 10 dan 18 e kadar mektebe müracaat edilebilir. 1stiyenlere ta. 
rifname gönderilir. Telefon: 36 - 210 

---------\rnavutköy - Çiftesarayla• ----liiiiil-Hiill-m!!i..Oıl 

Sümer Bank Gemlik Sunijipek · . 'ı iHTiRA ILANI 

7 Eylfıl Cumartesi saat 20.30 dan 4 de kakdar 

TEPEBAŞI H A L K BAHÇESiNDE 
1 - Halk Bahçesinin bütün Programı. 

2 - Büyük San'atkar MÜNİR UREDDİN 
ve arkadaşları KONSERİ 

3 - Şehir Tiyatrosu kıymetli eleman !arından 

Hazım, Vasfi Rıza ve l\fuarnmer'in büyük Sürprizleri 

4 - sahne üstadı Raşit Rıza ve Halide Pişkin'in 
İştirakile 18 kişilik hey'et tarafından 

(YATAKLI VAGONLAR KONTROLÖRÜ) 
Vodvil 3 Perde 

5 - Muhtelif varyete numaralan ve sürprizler. 
NOT: l\lüsamcre, hava yağmurlu olduğu takdirde 

bahçe yanındaki (ASRl Sinema) salonunda verilecektir 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünden: 
Sevk işlerinde kullanılmak üzere muhammen bedeli 2200 lira olan ve nü

munesi müdürlüğümüzde mevcut torbalardan 2000 adet 7.IX.1940 günü saat 
10 da pazarlık suretile Müdürlük binasında satın almacak•ır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 330 liralık muvakkat teminat ile kanununun 
tayin ettiği vesikalarla birlikte aynı saatte Ankara caddesnde İkdam Yurdu 
üçüncü katta Müdürltiğe müracaatları. "8292,, 

İstanbul Emniyet l\'lüdürlü~riinden : 
Müdüriyetimiz 4 üncü Şubesi için 40 dolap yaptırılması açık eksiltmeye 

konmuştur. Beher adedinin muhammen bedeli 90 liradır. Muvakkat teminatı 
270 liradır. Eksiltme 24/9/ 940 Sah günü saat ıs de Müdüriyetimiz binası 
içinde yapılacaktır. Taliplerin a:vnı gün ve saatte Müdüriyetimiz binasında 
kurulu Komisyona, Şartnameyi görmek için de Ş. 3. Müdürlüğüne müracaat-
ları. (8238) 

İstanbul Defterdarlığından : 
Alemdar Şubesince tarholunan 936 senesi kazanç vergısıne ait itirazna

mesinde şifahi izahat vermek talebinde bulunmuş olan (Eski Alipaşa cami 
içi 17/19 numarada) hancı Ömer oğlu Ömerin yarından itibaren 30 gün için
de İstanbul 1 No. lu Kazanç İtirazları Tetkik Komisyonuna müracaat etmesi 
lüzumu 3692 sayılı kanunn 11 inci maddesi hükmüne göre teblii yerine geç.. 
mek üzere ilan olunur. (8243) 

• 

\ 

• 

~ : ~ 

~CiiT•PARANIN•FA.ıZiNi•AL• 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği 
Müdürlüğünden : 

Alınacak malın 

cinsi 
M1ktarı 

Kilo 
Muhammen 

fiyatı 

Kur. San. 

Tutarı 

Lira Kur. 

Yumu~ak buğday 75.000 8 50 6375 00 

i 
Fabrikası Müdürlüğünden : ''Yüksek tekaslinü 01eumıarın ı-

Mamuıa.tırruzın 1/9/1940 tarihinden itibaren mer'iyet mevkiine giren yeni mal!ne mahsus usul ve cihaz,, hakkın.. E M L A- K 
t eatış fiyat ve şartlan aşağıda gösterilmiştir. da alınmış olan 21.p.1934 günlü ve l"cı .•-«> ş 

' 
Yukarda yazılı bir kalem erzak kapalı zarf usuiile eksiltmeye konmuş.. 

tur. Eksiltme 16/9/940 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 15 te çift.. 
lik müdürlük binasında yapılacaktır. Muvakkat teminat 479 liradır. Şartna. 
meyi görmek isteyenlerin tatil günleri müstesna her gün Bursa Merinos ye. 
tiştirme müfettişliği ile çiftlik muhasebesinde görebilirler. İsteklilerin 2490 Sunğipekipliği sattn almak istiyenler doğrudan doğruya fabrikaya yazı 1877 sayılı ihtira beratı bu defa mev-

ile veya bizzat müracaat edebilecekleri gibi siparişlerin İstanbulda Katxrcıoğ- k;· fille konmak Ü e ah d ·· - ı 
1 ha d S .. b k B" 1 i'k .. 1 .. d k y·· . u-· f b "k 1 .. u z re ere evru u nm a umer an ır eşı yun u o uma ve un ıp gı a rı a an mu- • . . • . 
essesesi merkezine kaydettirilebilecekleri bildirilir. ferag veya ıcar edıleceginden, talıp-

Denler Kalite KalJtelere glire Oenler Kalite Kalitelere glire lerin Galatada İktıı;at hanında, Ro- 1 

r satııt fiyatı Krş. aatış fiyatı Krş. ı bert Ferriye müracaatları. ı 

60 

'15 

ıoo 

1 
l:?O 

150 
.. ...., 

200 

I 805 250 I • 570 
II 795 • .. II 560 

III '185 111 550 
I '145 300 1 555 

lI 735 11 545 
III 725 III 535 

I 68,0 350 ,I 543 
11 610 n 533 

111 660 nı 523 
I 650 400 1 534 

lI 640 11 530 
III 630 III 525 

I 615 450 I 527 İstanbul Valiliğinden : u 605 n 522 
III 595 m ,, 517 Bakırköy kazasının Yeşilköy nahi-

I 595 500 ı 520 yesi Köyiçi mahallesinin Dibek soka-
11 585 II 515 ğında 4 kapı numaralı ve üzerinde 

lll 575 III 510 maa müştemiHlt iki bina ile 11238,87 
I 590 600 ı 510 metre murabbaı sahasında araziyi ha-
li 580 ll ..SOO vı eski Fransız Sakrkör okulu adile 

maruf ve İtayan tebaasından Art;ert 
III 570 III 490 D d ti •1 ·t 

Yukardaki fiyatlar toptan ve perallıCnde satışlar için aynıdır, ve fabri- 8 ~ 0~ u ~'I. B~rtolomeo'ya 81 

Jrannzda teslim §artile muteberdir. Toptan satışlar üzerinden ayrıca tenzilat 1 fayrı men dul kimhse:ız çod:rlark 1 _kur
~pılmıyacaktır. Bobin üzerindeki satışlarda bobin darası tenzil edildikten arma yur una ta sıs e 1 me uzere 
aonra bu fiyatlar tatbik edilecektir. 1295 tarihli kararname:>;e tevfikan 

Ambataj nakliye ve sigorta masraflan müşteriye attir. "8226,, ve 75oo liı:a bedelle istimlfık olun~ 

Saatlerinin 
Gayet Zengin mır'\ 

PffiLANTALI ve ELMASLI çeşitleri gelmiştir. 

maktadır. 
Mal sahiplerinin bir diyeceği var

sa sekiz gün zarfında bi' .'irmeleri, 
aksi takdirde cebrf' istimlak tatl:Hk o
lur.acağı sekizinci maddeye tevfikan 
iHln olunur. (8295) 

Satıbk Makinalar 
l - 40 beygir kuvvetinde bir adet 

SON YENI MODELLER ÇOK ZARlFT.lR. 
Fiyatları fcvkaljde uygunduı:. Bir defa görmeniz menfaatiniz icabıdır. 

Z. SAAT M AN 
İstanbul, Sultanhamam, Camcrba.şı han, ARLON 

lokomobil Valf. 

1 

2 - Bir adet Vlitl tornası. 
:ı - Muhtelif Valf silindirleri sa

tılıkhr. İnegöl Şevket Konuk'a mü
racaat. 

deposu. 

~---... _ .. _____ L'llm ...... _.r ...... 

f 
Susurluk Belediyesinden : 
Belediyemizin Yeni Su Türbinli Elelktn1t Santralı için bir Makinist alma

.aktır. Taliplerin ha gibi Santrallarda muvaffakıyetle hizmet ettiklerine dair 
taıdiknameleriyle Belediyemize müracaatkırı. Makiniste bili bedel ev ve 80 
lira ücret verilecektir. (8239) 

İzmir Turistik Yollan l\fmtaka Müdürlüğünden : 
A - 28/8/940 tarihinden itibaren ıs gün müddetle pazarlığa konulan iş: 
Mukavelesi feshedilen İzmir turistik yollan inşaatından geri kalan A-

npçı - Selçuk yolunun bakiye kalan inşaatını ikmal etmek, ' 
Keşif Bedeli: "272S67., lira "94,, kuruştur. 
B - Keşif evrakını görme'k isteyenler turistik yolları mıntaka müdür-

liiiüne müracaat edebilirler. 1 
C - Pazarlık 12 EyHll 940 Per:Jembe günü saat 11 de Vilayet Daimi 

~ncümeninde yapılacaktır. ı 
D - Muvakkat teminat miktarı: .. 14652,. lira "72,, kuruştur. 
E - İstekliler pazarlık tarihinden 8 gün evvel müdürlüğe müracaatla 

bu işi yapabileceğine dair ehliyet vesiılası almağa mecburdurlar. 
"3498,, "7998,, 

• 

Tayyare 
Otomobİl 
Kam yor· 

Motör 

ve 

bilı'.lmu 
fabrikr 

makinad 
İsviçre 

mamulatı 

ll 

8 R O Rulmaıu"..... . ... uıanmız. 
Deposu: Galata Karaköy Palas 
hanı karsısında 84 N o. 1 B RA H i M 
TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! 
P. K 1039. Telqraf : TASKOL 

,, 'AA , 

i l 
İst. Lv. Amirliğinden: 

Amirlik emrindeki askeri fırınlar. 
da çalıştırılmak üzere gösterecekleri 

16 Kayıt muamelesi her gün saat 9-12 kabili.yete göre 150 ila 2~0 .. kuruş 
B. · •t · d b ı aktır 1 yevmıye ile hamurkar, plşırıcı, ke-
ınncı eşnn e aş ıyac • . . lı ktı · M sıcı ve kapakçı a naca r. Bu ış-•••••••• ......... •••••E:-••• .. •• ... .,..,. 1 lerden anlar sanatkarların aşağıda 

~azıır vesaikle birlikte Tophanede as
keri !mn müdürlüğüne müracaat ct-*W;:m :EJI ·~ r• ı • ] ~ ~[ •ıe1:.ri. ibraz edecekleri vesaik: • • -• · :;._ • r!=ıı~- • -• j.) N~fu~. kağıdı .. 

1 a • .lı--;;- • 1 Husnuhal vesıkası. 
J Aşı şahııdetnamesi. 

İlk Teminat ı Bonservis. • (31'2) (8007) 

59,47 Yeni yapılan mekteplerin etrafmı tahdit için , ~ KALORiFER 793,00 

1092,00 81,90 Şehir Tiyatrosu tarafından çıkarılmakta olan ullanılmıs veya Yeni Kalori-
Türk Tiyatrosu adlı Mecmuanın tab'ı işi. malzemesi satın alıyorum. 

alınacak Ç mento Parmaklık. il: 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler ayrı ayrı es: • Galata Tünel Cad. No. 

ık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabrt ve Muamelat Mıidürlüğü 69. Telefon : 40218 -
kaleminde görülecektir. İhale 23/9/940 Pazartesi gunü saat 14 de Daimi En- ============ -
cunıı.ende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 94::1 ı Sahip \·.e Neşriyat Müdürü: Emin 
yılma ait Ticaret Odası 'llesi,kalarile ihale gıinü muayyen saatte daimi Encü- UZMAN-Gazetecilik ve Neşriyat 
•ende bulunmalan. (8289) T. L Ş. - TAN MATBAASI 

İstanbulun her semtinde emlak almak ve mülklerinizi satmak ister 
misiniz? 

Hisseli emlakinizi ifraz etmek yahut hisselerinizi satmak arzusun
da mısmız? 

Beyoğlunda Galatasaray Lisesi karşısında 184 numaralı apartnna
nm 1 numaralı daires'ne müracaat ediniz. 

Taksimde şehrin en güzel bir mevkiinde lüks bir apartrman 

70.000 
Liraya satrlıktrr. Bu hafta büromuzda satIŞa arze
dilmiş kıymetli arsalar, yalı ve yalı arsalan, irat
lar vardır. Listeler;mizi tet'kik ediniz. 

Mutavassıt kabul edilmez. TELEFON: 4901f 

Üniversite Rektörliiğünden 
Üniversiteye yazılma işlerine 30 EylQl Pazartesi günil başlanacak ve 

I. İkinciteşrin Cumartesi günü nihayet verilecektir. "8133,, 

... ~e~ı~·•~JMXmııı•::Z1'amc:.1•ıq•aımıe11•a•••m•••• .. •111•••r; •-. _, 
(UŞAK) ÜLKÜ LİSESİ DİREKTÖRLÜGÜNDEN: 

Lisemiz Matematik, F"ızik ve Kimya öğretmenlikleri açıktır. İstekli 
'>lan öğretmenlerin şartları öğrenmek üzere ya mektupla veya İstanbul
da Yüce Ülkü Lisesi Direktörlüğüne saat 16 - 17 arasmda müracaatları 
rica olunur " ....................................... ~ 

Istanbul ikinci icra memurluğundan: Bir 
borçtan dolayı açık arttırma ile paraya çev
rilmesine karar verilen ve tamamına (4500) 

lira kıymet takdir olunan Beyoğlunda Finı.z
ağa mahallesinde eski HOseyinağa çıkmazı, 
yeni Palaska Kadirler ıokafında eski 12, yeni 
14·16 ve 9-10 numaralı klrr:ir, altınd~ dük
klnı havi apartrmanrn tamamı açık ~rttınna· 
ya ,çıkarılmıı olup 17-9·940 tarihinden itiba
ren ıartname herkesin aörebUmesi için da· 
ire divanhanuine talik edilecektir. Suıı pe

tindir. MUşterilerln krymetl muhamm~nenin 
yüzde yedi buçuk nispetinde pey o!ccesi ve 
yahut milll bir bankanın teminat mektubu
aun verilmesini icap eder. Müterakim ver
ıı:iler ve rilsumu telliliye borçluya ve yirmi 
senelik taviı bedeli mUıtcriye aittir. Gayri
menkul kendisine ihale olunan mUıteri derhal 
veya verilen mllhlet içinde parayı vtrmezse 
ihale karan feshedilir. Ve kendisinden evvel 
en y(lkaek teklifte bulunan kimse arzetmiş 
olduğu bedelle almağa ran olursa ona ihale 
edilir, O da razı olmaz vcY• bulunm•u• he
men on bcı aOn müddetle arttırmaga çıkarı

lır ve her iki halde birinci ihale edilen mUı· 
teri iki ihale aruındaki farktan ve dl/!cr za
rarlardan mesuldllr. ihale farkı ve ıreçen 
ciJnlerin fai:ı:I ayrıca hükme hacet kalma~sı
zm dairece tahsil olunur. Işbu aayrimcnku· 
!in r.emini karoıimen.döıeli bir antreden (l) 
numaralı daireye ı:irilir bir sofa üzerinde iki 
oda vardır. Buradan bodrum katma inilir. 
Burada "emini çimento d8şeli ve mozayik 
tekne musluk, maltız ocak ve sabit ıu ka
zanlı mutfak vardır. v~ zem;ni çimento bir 
yemek odası mevcuttur. Burada aynca Uç kö
mlirltlk ve haJ.l vardır. 

Birinci kat: Zemini tahta döşeli bir sofa 
Ozerlnde iki oda bir hail ve zemini dö~eli, 
maltız ocaklı bir mutfak mevcuttur. 

lkind kaı: Altındaki birinci dairenin ay
nıdrr. Tarasa katı merdiven Dstil cameklnlı 
aydınlık mahalli ile kısmen kiremit ve difer 
kısmı zemini asfalt, (isti! açık ve duvar kor-

GEN ç 
GÖRÜNMEI( 

İSTEYENLERE: 

~~ 

~
. 

"q,". .·· · .· 
• ·"" .'< 

~) 

50 yaşlarındaki kadınlar, 
nasıl 35 yaşında 
görünebiliyorlar? 

Meşhur bir cilt mütehassısı ta. 
cephesi istor kepenkli ve cımekiinlr ve zemi- rafından keşü, sağlam ve genç 
ai dmento döıclldir. Bina tamamen klrı:.ir bir Cildin unsurlarına müşabih 
merdivenler mozayik, demir korkuluklu ve 

lru.luktur, 
Palaaka ıokağında ıo numaralı dOkkln ile 

doğrama ve demir aksamı boyalı olup içinde olarak genç hayvanların ı.:ilt hü. 
elektrik ve havaırazi ve terkos tertibatı mev- ceyrelerinden kemali itina ile İS-
cuttur. Dilkkinda yalnız elektrik tesisatı var- l A tihsal ve "Biose ,, tabir edilen ye
dır. 

Meaahuı csı,so) metredir. Hudutlan Tapu ni ve kıymetli cevher, cildin un. 
kaydr aibidir. suru olan pembe renkteki Toka. 

Birinci arturmaaı S-10·940 tarihine mCsadH }On kremi terkibinde mevcuttur. 
salı aünO •a.at ı O dan 12 ye kadar htanbul H ak 11 
ikinci icra dairesinde icra edilecektir. Arttrr· er şam ku anınız, uyuduğu. 
ma bedeli k:rymetl mubammenenin YÜ•de yet· nuz her dakika esnasında Cildiniz 
mit be;ini bulduğu takdirde ihale edilecek· bu leymetli cevheri massederek 
tir. Aksi takdirde en GOk arturanın t:ıPhhil- besler Ve her Sabah kalkttğlnIZ• 

1 sayılı kanun hükümleri dahilinde ihale saatinden bir saat evvel teminatları. 
m vezneye ve teklif mektuplarını komisyona vermeleri. "80S3,, 

1: ıM. tın a!lt] t1a~ maD ıı 11 • ~ \-... ••• • ' h. • ~ "'1 '' · • 

' 1Vlıınammen h.ıymeti 

Li. 
1868 

Kr. 
40 Kamer Hatun mahaltesinin eski Çakmak yeni farla. 

başı caddesinde eski 19 yeni 21 ve No. taj 201 saydı 
kagir ev. 1 

334 20 Rumelihisarmda Arpa Emini mahallesinin Mezarlık 
sokağında eski 48 yeni 42 &\).yılı ahşap ev. 

165 00 Eski Kamerhatun yeni Kalyoncukulluğu mahallesinin 
Simitçi sokağında eski 14 yeni 16 sayılı arsa. 

94 24 Eski Hüseyin Ağa yeni Bülbül mah~llesinin eaki Ma
car yeni Turan caddesinde eski 96, 98 yeni 104, 1.P1 
sayılı arsa . 

132 40 Tomtom mahallesinin Tercüman çıkmazı soka~ 
eski 28, 30, 32 yeni 32, 34, 36 sayılı a.'ışap ilci ev il.ı 
arsa. 

Yukarda yanlı gayrimekullerin mülkiyetleri peşin para ile satılmak iize
re on beş gün müddetle açrk arttırmaya çı'kartlmıştrr. İhalesi 21/9/940 Cu
martesi günü saat (11) de yapılacağından isteklilerin Akarat MahlUl&.t ka-
lemine müracaatları. (8247) , ___ _ 

Leyli ve Nehari 

1 AL YA Ki% MEKTU 
BEYOÖLU AÔA HAMAM No. 30 

ANA - İLK - ORTA kısımlar ve HUSUS! Kurslar. Kayıt mua
melesi hergün 9 - 12 ye kadar yapılmaktadır. , __ 

Derslere 1 Birincite5rinde başlanacaktır. 

Nafıa Vekaletinden : 
23/9/940 Pazartesi günü saat 11 de 

Ankarada Nafia Vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun. 
dı. 4000 lira muhammen bcdeıli 25 
adet Remington rand tipi veya ayni 
evs:.fta dört gözlü demir dolabın ka
palı zarf usuli ile eksiltmesi yapıla
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
malzeme müdürlüğünden parasız ola
rak alınabilir. 

Muvakkat teminat 300 liradır. 
Isteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 
10 a kadar komisyona m::ıkbuz muka
bilinde vermeleri lazımdır. 

(5326/8286) 

Lüleburgaz - Kepirtepe 
Köy Enstitüsü 

Müdürlüğünden : 
Enstitümüzün ehliyetnameU bir 

ha~tabakıcıya ihtiyacı vardır. Ücreti 
16(ıı tiradır. Talıp olanların istida, 
borıserviı. VE. ehliyetnamelerile şahsen 
veya yazı tle Enstitü müdürlüğüne 
EylO.' 94t sonuna kadar müracaatları 
ıliırı olunur. (8134) 

SA- 1L1 K B 1 NA Yüksekkaldı-
rım caddesinde Totonya civarında 
Yf'ni, apartımana elverişli, altında iki 
dükHnı hıwi dört katlı kargir bir ev • 
satılıktır Galata Billur Sok. 1 Büyük 
Tünel füm No. 1 saat 9 - 10 ve 12 -
14 e kadar müracaat. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1 - idare ihtiyacı için 21 kalem akkü malzemesi kapalı zarfla eksilt_ 

meye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel "2S,OOO,. muvakkat teminat "187S., lira olup ek.. 

siltımesi 30 Eylül 940 Pazartesi günü saat "16,. da Ankarada Evkaf apar_ 
tımanının 3 üncü kapı 1 inci katında P. T. T. Saı:m alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Istekliler Muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mek.. 
tubile ka,nuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat "15,, e kadar 
1J1ezlcll.r komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Istanbulda Valde Hanı_ 
nm 2 inci katmda P, T. T, Levazım ayn'yat şubesi müdürlüklerinden be. 
delsiz olarak verilecektir. "4S28,, "7226,, r DEM!_R VE TAı:tTA_FAB _ IKALAP..1 .. , 

lkmd :ı!~~=il~~~c .~:~!~~~~.:: '"''' lh. ı 
tiyacımız vardır. Taliplerin bizzat Adapazarı Fabrikaraıza müracaatları 1 

ilan olunur. ıwaı•m••••••• .. •• dü baki katmh Uzere arttırma o:ınbeı gün d "ld' • • d h b d h 
temdit edilerek 2s-ıo.940 tarihine rnUudif a Cl ınızın a a eyaz, a a ---------'"!,----------------------
Garıamba ııünü aynı aattc en çok arturana 1 taze olduğunu göreceksiniz Gün. ı N G ı LI 
ihale edilecektir. düzleri de beyaz (yağsız) Toka. ~-

2004 numaralı icra ve lflh J.-anununun lon kremini kullanınız. Bu basit 

11
• KIZ MEKTEBi -ı 26 ncı maddesine tevflkan İpotek sahibi 

alacaklılarla diıl:er alakadarlannın ve irtifak tedavi ve itina sayesinde bütün 
hakkı tabiplerinin işbu r:ayrimenkuldel:i hak- kadınlar 10 - 15 yaş gençleşebilir 
lannı ve hususile faiz ve mararife da 1r olan ve şayanı hayret bir cilt ve tene 
iddialarını evrakı mOspitelerile birlikte 20 malik olabilirler. 

(Tam Devreli Orta Mektep} 

Mektep 1 Birinciteşrin 1940 tarihınde açrlacaktır. 

l3 ve 24 Eylül'de yapılacaktır. Yeni talebe kaydı 11 
İkm;ıl imtihanları 

'Ey!Qlden itibaren 
gün ı,inde icra dairesine bildirmeled llrrm- Cumartesi ve Pazardan maada her gün sabah saat 9 - 12 ye kadar. Da 
drr. Aksi halde haklan Tapu sicillerile eebit . . . • 
olmadıkça sauo bedelinin paylaımasmdan ha· la malllınat almak isteyenlerin 939.377 nu- ha evvel ızahat almak ısteyenler her Pazartesı ve Perşembe günlen ıabah 
riç kalırlar. Allkadarlarının işbu madde! ka- ı maralı do•yaslle dalremlu mOracaatlan ilin saat 9 - 12 ye kadar mektebe mifraoaat edebilirler. 
nuniyeye g5re hareket etmeleri ve daha faz- olunur. ) ... • ..... ı -· 


