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m Milli Sef izmiti seref lendirdiler 

Başvekil, Dün lzmitten 
Ankaraya Avdet Etti 

e Dün Sabah Şehrimize Gelen Hariciye Vekili, Moskova ve Varşova 
Elçilerimizle Alman El~isini Ayrı Ayrı Kabul Ederek Görüştü 

Cümha:rrelsi 1nönil, bugün ~fle ti%eri yanlarında Ba$'Vekil 
Dr. Refik Saydam ve maiyetlert erkim olduğu halde Dol.mabahçe 
&arayından ayrılmışlar ve Savarona yatı ile İzmiti şereflendir
nıtşlerdir. 

İzmit, 7 (TAN Muhabirinden) - Milll Şef İnönü, bugün Sa.. 
'9'arona yatı ile 15,10 da İzmiti teşrif buyurmuşlardır. Vali, ko.. 
ınutanlar, belediye ve parti başkanlarile diğer alakalılardan mü. 
?ekkep bir heyet yata gidertk İzmitlilerin Milli Şefe olan bağlı
lık Ye tazimlerini arzetm.1şlerdir. Relsicümhur İnönü, İzmit valisi 
~ belediye reisinden şehrin ihtiyaçlan v e mahsul vaziyeti l?ak
kında izahat almışlardır. 

' B<14vekll Ankaraya Gidiyor 

Saat 18,40 da ~ekil Dr. Refik Saydam MilU Şefe veda e. 
dCfek yattan ayrılmı.ş ve Ankara treninin arkasına ba~lana~ 
h~Usi vagonla Ankaraya gitmiştir. Başvekil istasyoı:da n~asetı 
CUnıhlU' umumi katibi Kemal Gedeleç, ba~ yaver Celal, vali, ko.. 
ınutanıar, belediye reisi, hükılmet v e parti erkam ile kalabalık 

del' bir halk kütlesi tarafından uğurlanmıştır. 
u• \.. Savarona yatı saat 17,20 de Marmaraya açılmıştır. 

iki 

Millt Şef İsmet İnönü bir daha gelişlerinde 1zm.ite çıkarak 
bir gece misafir kalacaklannı belediye reisine söylemişlerdir. 

Hariciye 17e Ticaret V ekllleri Şehrimizde 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu ve Ticaret Vekili Nazmi Top.. 

çuoJtlu , dün sabahki trenle Ankaradan şehrimize gelmiş, Haydar. 
paşada hükiımet ve parti erkanı tarafından karşılanmıştır. ~a. 
riciye Vekili öğleden evvel Dolmabahçc sarayına giderek Milli 
Şefe tazimlerini sunmuştur. M 

Şükrü Saracoğlu dün öğleden evvel Parkotelde, Varşova bu
yük elçimiz Cemal Hüsnü, Moskova büyük elçimiz Haydan ay. 
n ayn kabul ederek bir müddet görüşmüştür. 

Öğleden sonra saat 13,45 te Almanya büyük elçisi Von Pa. 
pen Hariciye Vekilimizi Parkotelde ziyaret etmiştir. Hariciye 
Vekilile Von Papenin bu mülakatı 20 dakika sürmüştür. 

V eklller Ankaraya Dönüyorlar 
Nazmi Topçuoğlu dün bazı husust ziyaretlerde bulunmuş. 

tur. Öğrendiğimize göre İstanbulda bulunmakta olan, adliye, 
münakalat, hariciye, ticaret, inhisarlar, maarif ve sıhhiye ~ekil. 
leri, meclisin bu çarşamba günkü toplantısında bulunmak uzere 
salı günü ankaraya hareket edeceklerdir. 
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.:;Tan'ın Kabahati 
ya 

amı Hadiseleri 
ırercr · 

.. Görüp Haber 
1 Vermektir 

Ticaret Vekili Ekmek 
Meselesini Anlatıyor 

llakutaı bUaD ao, bau.ıı fed. be. 
a.ıı. gülilnçtQr. Fakat ne olursa 
e>Jaun: hakikati görmeJe alışmak 
~. Hakikati • görmemek, 
•en görmek istememek, adece 
ktndimw aldatmaktan bqka bir 
lleUce venneı. 

~ 

"18 Aydanberi 300 Ton Buğday Şehrin ihtiyacını Karşllarken 

:Nitekim Rom8n7' baldkatlerin 
IÜ:ruuna mAnl olmak istemekle, 
~ .taciaıuıı 6ncınıı alama
~tır. 

Şimc6 Neden Buhran Çıktığını Anbyamadım, Kati Rakamlar 

Karşısında Bir Maksat Takip Edildiğini Düşünmemiye lmkCin 

Var mı? Bu Vaziyeti Ehemmiyetle Tahkik Ediyorum .. 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu, son giinlerde mevzuu bahsolan ekmek meselesi ve diğe.r tica.. 

r et işlerimiz hakkında b ir muharrir imize şu beyanatta bulunmuş tur: 
"'- 'Üç giindür gazetelerde okuduğumuza ıröre, Toprak Ofisin İstanbul ekmek ihtiyacını karşı.. 

layacak kadar buğday vermemesinden şehrin ekmeksizlik tehlikesine maruz kaldığı ileri sürüL 
mektedlr. Böyle bir vaziyet katiyyen varit değildir. 1939 Nisanı başındanberi Toprak Ofis İstan-

M. Zekeriya SERTEL 

., y edi sekiz ay evvel Balkan 
Antantı konseyinin Bel

graıtalti son toplantıı:aında orada 
A ~nuyordum. Harp başlamıştı. 
un~a Balkan devletlerinin 

hareJtetıerini dikkatle takip edi
yordu. Bu sebeple Bal.kan Antan
tı konseyinin o içtimaına büyük 
ehCJllıniyet veriliyordu. Bu içti. 
ına. Balkan devletleri için, Bul
~~tanı da aralarına alarak, bir 
ıttifak akdetmek fırsatını veren 
so-;ı toplantı idi. 
d 'Tan., o vakit toplantıya l~irak .. . 

• ~·en .Balkan devletlerinin nasıl "' 

t
lu.nd 0;~ .. ~~h.niyetle Belgrata gitmekte ı.-

47f .• \Ullarını ve bu toplantıdan 
usı :USJ>eı bir netice çıkamayacağı-

b 8lllatan bir yazı neşretmiş v e 
la u Y~ Belgratta, birbirini oya. 

--, bul belediye hudutlan dahilinde. 
ki halk ihtiyacını karşılamak 

i!': 1 u:ıa~ meşgul olan ve birbir. 
e v erıne ~ dostluk teminatı ve.. 
daııı' ~e~ ~al.kan devletleri mümessil.. 
ok'I' h~ ~ırmıştı. Çünkü ''Tan,, 

Yeni Kral MihaJ geçen sene 27 temmuzda fe}ırJmlzde iken 

l üzere günde 300 ton buğday 
vermektedir. 18 aydanberi bu 
fui.ktar buğday şehir ihtiyncıru 
karşılamakta ve şehirde hiçbir 
ekmek buhranı görülmemekte 
iken mevzuubahis , ·'kmek buhra. 
nının neden çıkmış olduğunu 
anlayamadım. Ofis, teslimatına 
muntazaman devam etmektedir. 
Haber gazetesinin yersiz neşri
yatı halkı tel8şa düşürerek bir. 
kaç günlük ihtiyacın birden te. 
dariki endişesi, belki böyle bir 
sıkıntıyı doğurmuş olabilir. 20 
Ağustostan 5 Eylı'.H akşamına 
kadar Ofisin gündelik teslim:ıtın
dan başka borsada serbest olarak 
4900 küsur ton buğday satılmış 
bulunmaktadır. Bu miktarın 
günlük vasatisi de 290 !on tu. 
tar. İstanbul değirmenleri, mun. 
tazaman günde 300 ton Ofisten, 
290 ton serbest piyasadan buğ-

t • d atı söylüyordu. Halbuki iç.. 
e ıma .. a bulunan Balkan devletle.. 

caaı ~ :u.nıessillcri o vakit bu haki. 
ecbt Sa~ bilinmesini istemiyorlardı. 

Rumen ~ Bulgcar Eski Kral Karol 

da 
1 

diğer devletler, Balkan 
art ~v et:1erinin düşünce ve tema. 
. Ed Y~entti bilmiyor, konseyin mü. 

, un ~t. erelerini takip etmiyor ve bu 

!un/ç ım~adan müspet netice çıkma. 
yaca ~ bul . lar ves d vö.kıf unmıyor • 

melı ı .. 
ihal t ~ıDıakfka Belgrattald konsey, f vı ~p :ntıya İ§tirak eden azanın 
ver butun hUs'· ~ . 

1 
. ğm 

gro vakit.ki nu nıyet erme ra . ~ 
il• b tas Rumen bükUınetmın 

ı " a 1 .. 
. YUZiinden beklenen n~tıce-

Anlaşması 

imza Edildi 

Rumenler, Dobrucayı 

1 O Eylulde Tahliye 

Etmiye Başlıyorlar 
lyı ~ermedi. Ve Balkan devletleri 

F.a ~~ aö~f d~ bir ittifak akdetmek Bulgarlar, 
da kayberı~e çıkan bu son brsatı 

"T ettıler. S 
1913 

ıı- ı evve~~· ı.n .. kabahati bu hakikati ınınna Kavuşuyor 
u~il mcsı i~ gornıesi ve haber ver. Sofya, '1 (A.A.) _ Bugün Cr~ 
~zıı * * jova'da Romanya • Bulgaristan 

IS' O ç dört ay evvel Romanyada anlaşması .. i.ınza edilmiştir. An. 
- on beş gün süren bir sey a- !aşmaya gore, Romanyanın Bul. 

hat esnasında Romanyanın Sov. ~aı:istaı:ı:a vereceği arazinin tah. 
yetlerden korktuğunu Alm liye5i'fıie 10 Eylulde başlanacak ve 

yar ra tem~Yül etmekte bulun~~ _ 25 Eylulde "':,p.ihayet verilecektir. 
ke'nu, dahilde Alınan teşkilat1*.i~ Bulgar işgali •20 Eylulde başla. 

tına·•çık~~1: açıb çalıştığını sör~~ 1iıc~ ve 39'· Eylulde sona ere.. 
yen• ve donuşte bu müşahedelt!" cektır. · 

<Sonu, Sa: 2, ~ ıı..; !. ~ 
1 

(Sonu, Sa; Z Sü: 6) 

4 

Romanyadan 
Dün Ayrıldı 

Antoneskonun Mühim 

işlerle Karşılaşacağı 

Anlaşılıyor 

Sovyetlerin Vaziyet i 

Endişe Uyandırıyor 
Belgrat, 7 (A.A.) - Sabık Kral 

Karol'u taşıyan hususi tren bu. 
gün saat 17,30 da Yugoslavya 
hududunda Gros Kikinda istas. 
yonuna varmıştır. Sabık Kral, 
saat 20 de Bükreş _ Milano eks.. 
presine takılan hususi vagon sa
lonunda Zagrep • Liubliana yo
lile Triycste ve İsviçreye doğru 
yoluna devanı etmiştir. 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 3) 

day aldıkları halde şehirde bir 
ekmek buhranı olmasına imkan 
var mıdır? Kati rakamlar karşı-
sında neşriyatı tahrik edenlerin 
bir maksat takip ettiklerini dü. 
şünmemeye imkan yoktur. Hasis 
menfaatlerin yer alması ihtimali 
olan bu vaziyeti ehemmiyetle 
tetkik ve takip edeceğim. İstan
bul şehrine verilen her kilo huğ. 
dayda Haziıie asgari 20 para fe. 
dakarlık yapmaktadır. Şehrin 
hakiki ihtiyacından fazla verile
cek her kilo buğdayda Hazine 
zararına mahdut bir zümrenin 
gayrimeşru menfaati vardır. 
Halk menfaatine yapılan feda. 
karlığı istismara çaltşanları hıkip 
edip meydana çıkarmayı bir va. 
zile bilirim. 

HASTALIGIN ESASLI 
TEDAVİSİ LAZIM 

GUnde 50 ton fazla buğday iııteni
yor. Bu miktar buğday 100 binkiısl
nin iaısesine kifayet eder. 18 ayda 300 
ton buğday ile idare edilen İstanbul 
şehri ihtiyacmm birdenbire 50 ton art. 
masr için 100 bin kişilik bir nüfus te. 
zayüdü mü olmuştur. Eskidenberi böy 
le bir ihtiyaç var idiyse şimdiye ka-

(Sonu, Sa: 2, S ü: 5) 

# 

lJentzlerde çok mühim ve hl ktm btr rol oynayan Ingf)h donanmasından, ticaret gemilerine refa. 
kat eden bir inıillı destroyerinin 4,7 pusluk topu laaliyete ıeçm ek üzere _ .., 

Londra Sanayi 
Mıntakalarında 

Yangın Çıktı 

30 Ağustostanberi 

Almanlar 371 

Askeri Vaziyet 

lngiliz Filosunun 
Ak denizde Tar ama 

Har: keti Beklenebilir 

Berlin, Şiddetli 
Bi~ Hücuma 
Daha Uğradı 

Amere ve Ecnebi 
İngflteren.Jn Uzak Sark do- M• 1 M h il 0 

· nanmuının bir kJmu Akdenize ISyon ar a a eSln9 
gelm!itir. Bu donanma, Cebelita

T ayyare Kaybettiler nktan tskenderiyeye !tadar hıç
bL Arızaya, İtalyan donanması 

Bombalar Düştü 
Londra, 7 (A.A.) - En son tarafından hiçbir taarruza uğra- Nevyork, '1 (A.A.) - Berlin.. 

t bı·~ .. b .. k dor. madan seyretmiştir. Yalnız yol- den Nevyork'a gelen haberlere e ıge gore, ugun a şama e>- d-. İtalyan tayyareleri tarafından 
ru Alman tayyarelen. Kent sahi go··re, dün gece Berlin harbin bi. - g~rülmüş ve bir ara hücuma ma.. 
lini aşarak Londra mıntakasma ruz kalmışsa da, hlcbir zayiat dayetindenberi en şiddetli hava 
yaklaşmışlar ve hava bataryala. vermemieıUr. hücumuna maruz kalm~tır. 
rile ,1,tVJ!llar U.rafından karplan- İngllh: donanrnasltrıh Akdehl:r:- İngiliz tayyareleri Berlin üze.. 
mışlardır. İki taraf arasında bil- dı.. böyle serbestçe seyrüsefer et- rinde fevkalade aşağıdan uçmuş.. 
yük muharebeler olmu~ ve Al- mesJ, askerlik bakımından üze- tar ve hedeflerini iyice görebil. 
man tayyarelerinin bir kısmı rinde durulacak bir hadisedir. mek için aydınlatıcı fişekler kul
Londranm şark tarafındaki sana. Çünkü Roma, İtalyan deniz ve !anmışlardır. Sanıldığına göre, 
yi mıntakasına hul .... ,e imka·n hnva kuvvetlerinin Akdenize hA- 1 k ·dd'd' Ç" 

w 1 yapı an hasar ço cı ı ır. un-
bulmuştur. kim olduğunu, bu yüzden nglliz dal 1 h ı d 

d .r·-ı ı kil k kü tayyareler, ga ar a ın e Buradaki sanayt hede:tlcrf arasında onanmasının "" er ne çe ere 
baz: yangınlar çıkmış, tenvirat ve hareketsiz kaldığını tekrar edip ' şehrin merkezi üzerinden geç. 
diğer umumt hizmetlerde 'hasarlar ol- durur. Halbuki bu tecrübe. Ak- miş ve şehrin bütün müdafaa sis. 
muş, münaka!At bazı sektelere uğra- denizde İngiliz donanmasının de- temi ilk defa olarak hep bırden 
mıştır. Alınan tayyareleri doklara da ğll, İtalyan donanmasının ii!leri.. harekete gelmiştir.Lehater demır 
hJcum etmişlerdir. Telefat hakkında 

1 

ne tıkanıp, muattal kaldığını Is- yo]fı istasyonu civarında büyük 
heniiz haberler alınmamıştır. Themes Pil. etmiştir. Demek ki, Akdeniz- bir antrepoda bir yangın çıkmış, 
rığızmın Şimal sahilindeki gemi aa- de İtalyan hAkimiyeti bir lUtan ve diğer birçok yangınlar, Ber. 

lm ıbaretllr. Ve İngiliz donanması, 
nayı tesisatı üzerine bombalar atı ış İtalyan hava kuvvetlerinin üs- lin şimalinde Wedding mahalle. ve yangınlar çıkmı~tır. 

Saat yirmiye kadar gelen haberler tünlüğüne rağmen, Ak.denizde sinde amele evle~n~ cidd_i ha~ara 
bu hücumlar esnasında İngiliz avcı- serbestçe dolaşabllmektedır. 1 uğratmıştır. Berlının şımahnde 
lıırı tarafından, 16 sı bombardıman 1 Uzak Şark İngiliz donanması- birçok bombalar düşmüştür. AL 
tayyaresi olınak: üzere 21 düşman tay 1 nm Akdenize gelme.sinin şu bş- man avcı tayyarelerinin İngiliz 
yaresinln düşürülmüş olduğunu bil· j (Sonu, Sa: 2, Sü: 2) tayyarelerini hududun ötesine 
dirmektedlr. İngiliz avcı tayyarele. \.. ./ (Sonu, Sa: 2, S ü: 4 ) 
rinden beşi kayıptır. 

Alman tebliği bu harekltm, İngiliz 
tayyareleri tarafından askeri hedeflere 
yapılan gece hücumlarına mukabele 
teşkil ettiğini bildiriyor ve "bir tek 
büyük duman bulutu Londrarun mer. 
ke:rindcn Taymis nehrinin ağzma ka
dar uzanmaktadrr.,, Diyor . 

İngiliz tebliğine göre dün dn,arn . 
len Alman tayyarelerinin sayısı 45 dir 
Dokuz İngiliz tayyaresi kayıptır. 30 

Milli Piyango Dün 
lzmirde Çekildi 

Ağustostan 1 Eytille lı:adar Almanlar 
74693 371 tayyare kaybetmişlerdir. Numaralı 

Numarah Bilete 
Bilete 

10 

40 Bin ve 95549 

Bin Lira Çıkh İTALYANLAR 

SÜVEYŞİ 
BOMBALADI 

Hayfa, Aden ve 

Maltaya da Yeni 

Taarruzlar Yaptılar 
Kahire, 7 (A.A.) - Muhasa. 

matın bidayetindenberi ılk defa 
olarak parlak bir güneş ziyası al. 
tında yüksek bir irtüadan UÇ
makta olan İtalyan tayyareleri 
Süveyşin üzerine birkaç bomba 
atmışlardır. İnsanca hiçbir zay.iat 
olmamıştır. 

İtalyan tayyareleri Hayfayı da 
bombardıman etmek istemiş, fa. 
kat bombaları atmaya imkan bul. 
madan püskürtülmüştür. İtalyan 
tayyareleri Aden üzerine de bir
kaç bomba attılar. 5 Yerli öL 
m üş, on beş kişi yaralanmıştır. 
Maddf hasar yoktur. 

Malta'ya taarruz etmek iste. 
yen İtalyan tayyareleri bomba 
atmadan dönmüştür. Diğer bir 
grup ta İngiliz avcılarile muha. 
rebeye tutuşmuş, bir avcı düşü-

(Sonu. Sa: Z Sft: Z) 

. '. 

30 AJustosta Zafer Piyangosunun İzmir Fuannda çeklll$l esnasında 

İzmir, 7 (TAN muhabiri bil. bilet tam olarak İstanbulda sabl
diriyor) - Milli piyangonun ü. mıştır. Bundan ba!\ka 95.549 on 
cüncü tertip ikinci keşidesi bu- bin lira, 110622 ve 169857 nu. 
gün saat 18.30 da Fuarda yapıl. maralı biletlere dörder bin li. 
mıştır. Bu keşidenin tek en bü. ra. 129,828, 165946 ve Hl4146 
yük ikramiyesi olan 40 bin lira, numaralı üç bilete de iiiser blıı 
74,693 numaraya çıkmıştır. Bu (Sonu, Sa: z. SÜ: Z) 
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i S T i K L A L U G R U N D .A ! . 
X AZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK 

-.58 - f 

._ :Ben, d~ bu kadar aeel!!7e 
miDa Terenılyorum. Ne oluyor? 

flhim bir hAdise mı var? 
Memduh Şevket Bey, beni tatmin 

elı: bir cevap vermedi: 
"- Vallahi ben de bllmfyonmı: 

yalnız, seninle acele görüşmek 
Wedliin1 söyledi!., dedi. 

Ben, mektubumu yine yanda bt
ak, Hariciye VekAletine gider

en, düşünüyordum: Mesele ne ola
i? Sonradan içimize katılan ba

buylan bozuk kimseler, aramızda 
çıkarmıya yeltenmişlerdi. HattA 

arada, basit bir mesele yüzünden, 
tar Bey bana bfle ' kırılmıştı. 

Ubtar Bey, bazı kimselerin zannet-
erl gibi Yanyalı değil, DivriklL 
Yani benim h~mşerimdir. Kendi
aoıısuz hilrmetlm vardır. Fakat 
rağmen, onda infial uyandıran 

dlteciğe meydan vermemek elden 
emişti: Ankarada, Türkocağının 

gündu. Muhtar Bey de, ya
da. ıimdl Romanya Sefiri olan 

dullah Suphi Beyle diğer arka
bulunduğu halde, Türkocağı

açılm8!1 mlinasebetile yapılacak 
asime gidiyordu. Yolda. karşılaş-

Ben, bermutat, kendlslni hOr
Ue selAmladım. Ve yoluma devam 

tmek istedim. Fakat Muhtar Bey, 
na hitaben: o 
•- İsmail Hakkı, dedi, biz Tür. 
atını açmıya gidiyoruz. Sen de ,_ 

Ben. acele bir işim olduğunu söy
erek, mazur görülmemi istedim. 

t o gülerek takıldı: 
"- Sen Türkçü değil misin? 
O anda. Muhtar Beyin yanında 
lunanlar arasında, Türklükle hiç 

alan olnuyan kimseler de vardı. 
t.en benim, kendilerine iltihak et

emek için bir bahane uyduruşwnun 
sebebi de buydu. Muhtar Bey, bu 

feyt yapınca, taşı gedığine koy
alı: fırsatını kaçımııya kıyamadım 

- Ben, dedim, öz TürkQm. Ana
u eocuğuyum. Fakat "Türkçıl,, 

Um. Çünkü bence Türklük, satı
bir meta değildir!,. 

u cevabı verdikten sonra, daha 
faz.la durmadım, ?e yürüdüm. 

akat benim gayri ihUynr! verdiğim 
cevap, Muhtar Beyi müteessir et

HattA, birçok arkadaşlara, bu 
nqen bahsederek: 

"- Ben, demiş, İsmail Hakkıdan 
ç ummazdım: Bana alenen hakaret 

ı,. 
Bu hAdlsedk, bahsettiğim bozgun. 

tarafından fırsat sayılmış. On
' Muhtar Beyin teessilrünü, benim 

ITilll~:Flhime daha faz.la tahrik etmiııler. 
kadar ki, o zamana kadar ben

dairna: 
"- Melek gibi bir çocuktur!,. diye 
hçedeıı ve ııahsuna karşı samlmt 

muhabbet besliyen Muhtar Bey, 
l(ln, bir mecliste: 

•- İsmail Hakkı mı? Aksi kera
a blridlr!,. sözünü bile söylemiş. 

bunu da duymuş bulunuyordum. 
lııtıı:IDdlan sonra, teessür duymak hakkı 

ıeçrru,ti. Muhtar Beye rastla
ça kaçmıya başlamıştım. Fakat 

U' sün kendisi, hissettiği bu hare.. 
e meydan vermedi. Ben de dil
eelerlml, ve duygularımı bütün a
ıjile kendlsıne anlatbm: Mesele
te kapandı. Bu itibarla, o fiin 
ldye Vekaletine giderken kendi 

-•-iSU·dime: 
•- Acaba, diyordum, tezvlrciler, 

tahrikatta mı bulundulıır?,. 
Ben Taışhanın köşesine vardığım 

an, Muhtar Bey de Millet bahçe
en - şimdl Halk Partisi binası
karşısında bulunan bahçe - çı

ordu. Beni gorünce, daima elinde 
dığı ufak kırbacı., bir işaret me. 

:..liilmu~un değneği gibi kaldırdı: Dur-
lşaret etti. Yanyana geldiğimiz 

Japonya ile 
Fransa 
Anlaştılar 

Bongkong, 7 (A.A.) - Reu. 
• Hindiçiniden bildirildiğine 

, Fransızlarla Japonlar ara. 
bir esas anlaşmasına varıl. 

rib Hadciye Nuın Han, ıue.. 
le ,,.Ptılı sörlifDıede, Amerika 

"'1~ .. •ik Devletlerinin. Franas Hindi 
~--· de dahli olmak bere UuJr ıark 

ltatakonan mahafuaa bakkmda 
nesdinde yeni bir diploma

t ... bbflate bul11DD1111 aldatana 
elerdir. 

lktısat Vekili Afyonda 
on, 'I (A.A.) - Keçiburlu kü
fabrikasında ;raptığı tetkikler
dönmekte olan İJttısat Vekili 
il Çakır, dün buraya ıelmlştır. 
t Vekili burada muhtelif daire 

moeae.eıert, Gazlıgöl kaphcalan. 
madm mn meımbaım ıeıımlfttr. 

·- ltohmıa lir abl berit!,. d!ye, 
lltife ;,ollu bir iltifatta bulunda. Ve 
b~likte, Adliye Veklletine slrdlk. 
Odasının önnne vardığımı% zaman, 
Muhtar Bey hademeye: 

.. _ İçeri Jdm.se,yi 80km•l,. emrini 
verdL 
Kapıyı kapayıp. yerine oturduğu 

zaman, bana söylediği ilk ciımle şu 

oldu: 
(DEV AMl VAR) 

Piyango Çekildi 
(Başı 1 incide) 

lira çıkmıştır. Kazanan diğer nu
maraları bildiriyorum: 

1000 LİRA KAZANANLAR 
2438, 5493, 5882, 6004, 25928, 30897 

33625, 35427, 3763i, 47153, 48744, 
50109, 53181, 54463, 57308, 88030, 
74112, 75583, 82665, 87441, 94578, 
94764, 100733, 108504, 121158, 125680, 
131650, 131678, 135591, 148976, 14!>392, 
150806, 152434, 155137, 157805, 160424, 
163393, 163916, 175094, 183201. 

AMORTİ KAZANANLAR 
Bunlardan başka, son üç rakamı 

(077) ile nihayet bulan iki yüz nu
mara 100 er lira, son iki rakrunı (53) 
ile nihayet bulan iki bin bilet 8 er 
lira, son rakamı (3) le biten yinni 
bin numara 3 er lira ve son rakamı 
(a) ile nihayetlenen yirmi bin bilet 
te (2) ııer lira ikramiye kazanmış
lardır. 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

kımdan da ehemmiyeti vnrdır: Bu 
filo ile İngilterenln Akdeniz fi
losu kuvvetlenmiş ve O;·ta Şark.. 
ta vukuu beklenen ve İngiliz 
Baııvekili tarafından haber veri
len mühim hAdisclere karşı da İn
giltere hazırlığını tamamlııtmış o
luyor. 

Orta Şarkta vukuu beklenen 
mühim hAdise. İtalyanların Mısır 
taarruzudur. Böyle bir taarruz 
hnlınde İskenderiye ve Süveytin 
müdafaası mühim bir hlldise teş
kil eder. İngiliz donanması, Ak
denizc daha ziyade bunun için 
getirilmiştir. Ayni zamanda kuv
vetlenml& olnn İngiliz. donanma. 
sının Akdenlzde bir "tarama ha
reketine geçmesi, ve bu denizi 
seyrüsefere bıle mil.salt bir hale 
getirmesi beklenebilir. 

Akdenlzde İtalyan donaamnsı, 
şimdiye kadar bır iş yapamamış
tır. İtalyan hava kuvvetleri Mal
ta ve İskenderlye üslerini bom
bardımanla ikti!a etmiştir. İtal
yan denizaltıları ise ilk tecrübe
lerde 15 kadar zayiat verdikten 
sonra, taarruzlarını terketmlşler. 
dir. 

Binaenaleyh bugün İngiliz do
nanması, Akdenize h1'1kim vazi
yettedir. 

Kayıp - Balıkesir Dumlupınar ilk olru
lundan aldıifım 94 numara ve 25·6·93 7 tarihli 
_.,hadetnameyl kaybettim. Yenlslııl alacai!ım· 

dan b01ım11 7oktllr. Ihun Sayın 

R A D"'' .. Y . O' 
B UGUNKU PRUGKAM 

1,30 Procram 1 11,05 Mllzlk (P1.) 
l,35 Kelodıler (Pl) 11.30 Melodiler 
9,00 Haberler 11,45 Orkealra 
9,10 Yemek listesi 19,30 Oyıın havalan 
9,20 Marolar (Pl) 19,45 Haberler 

13030 Pr:ram 20,00 Şarkılar 
12,3! Şarkılar 20,45 Koııuımı 
13,50 Haberler 21,00 Su 
13,05 Şarkılar 21,30 Opera 
U,25 Orlı:eatra 22.30 Haberler 

• 22,SO Cazband (PL) 
11.00 Proıram 23,25 Kapaıııı 

lt alyanlar Süveyşi 
Bombaladı 

(Başı 1 inde) 
rüımuş ve ikisi hasara uğram1ştir. 

İtalyan tebliği Hayfada yangınlar 
çıktığını bildiriyor ve bir İtalyan tah
telbahirinin Şap denizinde bir İngiliz 
sarnıç gemisini batırdığını ilave edi
yor. Ayni tebliğe göre üç kruvazör re
fakatinde giden bir tüccar kafilesine 
taarruz edilmiı, iki vapur ile bir kru
vazöre isabetler olmuştur. 
İNGİLİZLERİN FAALİYETİ 
Mısır - Libya hududu üzerinde 

Marı Matrub ta bombardıman edilmiı 
ve iki İtalyan tayyaresi düşürülmüı
tür. 

İngiliz tayyareleri bir yerde bir tel_ 
si.ı iıtuyonu ile bir kışlayı bombar
dmıan etmiılerdir. İsaboydar'da dört 
ltalyaıı tayyaresi yerde tahrip olun
muıtur. Aıep limanındaki kııla bom
bardıman edilmiı ve yancın çıkmııtır. 
AKDENİZ HARERKATININ 

MANASI 
Londra, 7 (A. A.) - Reater'in as 

keri muhabiri yazıyor: 
12 ada mmta'ka11ndaki fnsiliz de

ni barekltmırı mana11 ıudar: Mmta
kanm en mlihim adası olan Leroı a
daıı, İtalyanlar tarafından ırizlice ha
,,. ve deni• tiılerini havi bir kale ha
line setirilmiftir. 

Leros adası istimal bir stra~Jlk 
vaziyete maliktir. Kıbns adasına 330 
nıU •• Portsait limanına da ;ralnız 
510 mil mesafede bulunmaktadır. Bu 
adada, btıyük bir garnizon ve büyük 
benzin depolan mevcut bulunmakta
dır. Mısır hududundan yüz kilometre 
kadar bir mesafede bulunan Libya 
(islerinden Tobruk ile 12 ada mınta
l:ası arasında irtibatı temin etmek 
maksadile, mezkt1r Leros Qssünün in. 
sası 1937 de ikmal edilmietir. Binaen
aleyh mevzuu bahsolan deniz. hare
kAtının. Mısır ve Libya hududunda
ki Taziyet 11zerlne dotnıdan do1r'u7a 
bir temi~ 

1 GÜNÜN ME~:.:.~s~ .1 
DUenci ! 

Yazan: Naci Sadullah 
Ne zaman, çrplak, kesik ko. 

lunu, merhametimi soy. 

mak isti.Yen korkunç bir silfıh 
gibi gözüme sokarak, sağlam a
vucunu ciizdanrma uzatan bir di. 
lcnci görsem, istikrah ve isyan 
duvarım. 

TA.ı,, 

Bu Ytl Şarap 
İstihsali 

Az Olacak 
Ba sene üzüm mahsulü az olduğu İ

çin, ıarap fiatlannm artacağmdan bah. 
sedilmişti. Bu mesele hakkında güm
rük ve inhisarlat vekili, bir muharriri
miı:e ~u izahati vermiştir: 

- Bu sene earap imaline salih ü
zilm rekoltesi bir noksanlık göster
mektedir. Binaenaleyh şarap imalUı 
geı;cn seneye nıızaran zaruri olarak a
zalacaktır. Fakat inhisarlann elinde 
bulunan ve bu seneye devredilen is
tokl:ır bu noksan imalatı karşılayacak 
derecededir. Bu •ibarla şarap buhra
nına meydan verilmiyecektir. 

fsyanım, cemiyetin, avuç aç. 
mayı bir meslek haline sokan 
şartlarına, istikrahım da, mer
hamet dolandırcılığını ince bir 
sanat haline sokabilen insana 
k1m.;ıdır. Spor : 

Bir lokma ekmek bulamama-
nın isyanile adam ötduren kati. Beşiktaş-Maskespor 
für şuursuzJnşmış gazabı hile, 
nrımeşru geçim ve menfaat hile. Bu~ün Karcllacıyor 
b'lzlıklarının en iğrencine tcnc·z- ':I ~ 3' 
zlil eden dilencinin şuurlu zille- Ankaranrn M:ıs'kespor takımı ile, Be_ 
tine nisbcten mukaddestir. şiktıış tabmı bugiın Şeref s•adında 

ı···················· · ···· ···· · ····················ı 
: DiPLOMA ALAN KIZ TALEBE 
• 

Bursa Işık Biçki ve Dikiş Yurdu bu sene 14 mezun vermiştir. Yukardaki 
resimde mezun olanlarla mektep müdür ve müessisi görülmektedir. 

Ticaret Vekili Ekmek 

g. ı - 940 

Şoförler Bir 
Örnek Elbise 

Giyecekler 
Belediye taksi ıoförleri için bir ki 

yafet tipi hazrrlaml!J ve al&.kadarlaıf 
tebliğ etmiştir. Bu tebligata söre tar 
si şoförlerinin 15 Eyl(lle kadar yeırn. 
sak elbise yaptırmış olmaları icap etf 
mektedir. Fakat Soförler elbisen:~ 
50 - 60 liraya mal olacağını söyliyerel 
verilen müddet içinde bunu tedarik ~ 
demiyeceklcrini bildirm;ş ve itiraz et
mişlerdir. Bu itiraz tetlcik edilmekto
dir. 

MEVLÜD 
1 O EylOI salı Kftnll Ortaköy Ahcldiye 

mıindc. ofle nam.uından sonra, Jktısat F• 
lı:ultesin.n ilk mezunlıırından merhamc kalJ 
de~im Zehra Bereketin ruhuna Mevhldll şJ 
;if okunacaktır. Kendisini ıcvcclerİA ve arsf 
edenlerin teıriflerini rıca cdenm. 

Ticareı VcUleti ı.ıanbul kontrolBrlerlnde' 
Kavamettln Bereket 

ÖL Ü tI 
Oğulları Belçikalı T::ıyyareci Teğme11 

JAQUE A. PII1LlPART Marazi yürekleri yufkalnştır. hususi bir maç yapacaklardır. Maske
mak için, srrasında çeşit ceşit hi. spor yeni teşekkiil etmiı; bir takım ol
le yaratan, sırasında illetli mnk. makla beraber kuvvetli bir ekiptir. 
yaj· yapan, sırasında dahiyane TÜRKİYE D1RlNCtL1ôt - Fener 

bahçeliler, Eskişehir Demirsporla Tür
biı hiçarelikle boyun büken, !U- kiye birinciliği için karşılaşmak üzere 

Meselesini A 1 t Vatanı için 25. Ağustos 1!>40 tari1 

n a ıyor , hinde İngiltere üzerindeki hava mll'I 
harebeslnde ölm!lştur. 

'Ray ve Bayan Philippart 11. Eyıal e 
ra.sında sanatkarane bir zavalh. Perııembe günü :lzmire hareket edecek 
lıl<la ses titreten, ve sokaklarda lerdir. Bu i"ıd takım 14 ve 15 Eyliilde 
gönül zehirliyen korkunç bir yı. olmak üzere iki maç yapacaklardır. İ
lan nıaharetile sürünen dilenci. kisinin oe birer galibiyeti halinde iş 
heşcri açlığın yaratıcı, cesur ve averaj ile halledilecektir. 
kavgacı asaletini pespayeleştiren FENERLİLERİN YILDöNUM'O
mahlUklann en miiraisi, en sah- Fenerbahçe, 29 Teşrinievvelde yıldö-

(Başı 1 incide) 
dat'. bu fark ne ile kapatılmıştır. 18 ay 
zarfında günde 50 ton 24 bin ton buğ
d:ıya teadül eder. Bu azim fark ;ıim
diye kadar değirmen veya fırıncılanr. 
ellerinde bulunan istoklarla kapatıla
bilir mi' idi? Söylediklerim, mevzuatın 
nezaketini izah etmeye kafidir. !'ki
de birde mahdut bir :ı:ümrenin tahrik 
ve nüksettirdiği bu hastalığı esaslı te
davi :ı:amaıu geldiğini zannediyorum. 
Toprak ofisi kanunu bu davanın hal
lini temin edecek salahiyet ve müey
yidelere maliktir. Yakın zamanda icap 
eden tedbirleri almaya çalışacağım . ., 

k A k k ~ nümlinü kutlulayacaktır, Fenerliler, 
te an, en or ngı, en hayasızı, o gün için Yunanistanm Enosis takı-
en gurursuzu ve en zararlısıdır. mmı getirtmek teGebbüsünde bulun. 
Ben, ona sadaka vereni, sefll bir maktadır. 
hayır dua Umidile dolandırılan GÜREŞ BİRİNCİLİKLERİ - iz
insanhnn en zavallısı saydıi:'lm mir, 7 (TAN) - Serbest gl\reş birin. 
için, dilenciye karşı duyamadı- ciliklerlne bugiln Funr tiyatrosunda 
ğım merhamete müstahak bulu., b:ı5land1. Neticeler şunlardır:· 
v<,rum. 56 kiloda Koeaellden Niyazi An
• Evvelki gfin cebinden 23 Fran karalı İsmaill puanla, İz.mirli Şefik 

1 ·1 878 T .. k ı· - Balıkesirli Ahmedi puanla yendiler. 

ROMANYA İLE TİCARETİMİZ 
Ticaret Vekili bundan ıonra Roman

ya ile olan ticari milnasebetlerimiz 
hakkında da demiştir ki: 

sız a ~mı 1• e ur ırası çı. C5 kiloda İstanbullu Hallın İzmirli 
knn dılencı, avuç açarak servet Bekiri, Kocaelili Nuri Çorumlu Ra
kazanm.ış, merhamet dolandmcı- gıbı sayı hesabile yendiler. 
farının kiınbilir kaçıncısıdır? 66 kiloda İçelli Yahya Balıkesirli 

Vakıa, bundan, lordlara sada. Abdull:ıhı., İstanbullu İzzet İz.mirli 
ka ve):ecck kadar zengin oldu. Mahmudu ~ayı hesabile, Ankaralı 
ğnmuz: manasını çıkararak, te. Y_aşar Kocaelili Mehmedi tu:ila yen
seJli bulmak imkansız değil: Fa- dılcr. 

"- Mübayaa ettiğimiz ve edeceği
miz petrollere mukabil gönderdiğimiz 
mal bedelinden bugün 1,250,000 lira 
kadar matlubumuz görünmektedir. Bu 
haki'ki matlup değildir. Romanyadan 
ithal edilip henüz transit bulunduğu 
için bedeli Merkez Bankasına yatırıl
mamış olan petrollerin kıymeti bu mat 
lubumuzu kapadıktan ıonra artacak 
bir vaziyettedir. Bu itibarla bugün i
çin Romanya klering hesabında bir a
çık mevzuu bahis değildir. Nakil va. 
sıtalannı temin ettiğimiz takdirde ge
niş mikyasta petrol, benzin ve motorin 
gelecektir. Bu mallar da Köstencede 
hazırdır.,, 

kat bu bir züğürt tesellisi olmaz 72 kiloda Ankaralı Cemal İzmirli 
., Ziyayı tu~la, Balıkesirli İbrahim 1s-

mı. tanbullu Faiki tuşla yendi. 

Poliste: 

Bir Esrarkeş Esrar 
Çeke Çeke Öldü 

Meıihtll' esrar knçakçm ve müpteltlsı 
Ahmet adında bir sabıkalı müddetini 
bitirdiği için tahliye edilmek üzere bir 
jandarma nezareti altında Yalov:ıd:ı.n 
latanbula getirilirken köprü üzerinde 
jandarmanın önünden kaçmış ve aoı
ruca bir esrar kahvesine giderek esrar 
içmeye başlamıştır. Fakat bir müddet 
sonra Ahmet baygın bir halde yere 
yıkılmış ve arkadaşları tarafından 
Cerrahpaşa hastahanesine götürülmüş 
tiir. Fakat hastahanede yapılan bütün 
tedavilere rağmen Ahmet ayılamıyarak 
ölmü3tür. 

YAKALANAN ESRARKEŞLER -
Dün, Arap Refet ve Feyzullah adında 
iki killi Tahtakalede eroin ııata.rlarken 
suç üstü yakalanmışlardrr. 

Bundan başka Galatada Ahmet ve 
Gıyas adında tki esrarkeşle, bunlarm 
esrarlarını saklayan Sakir zabıtaca 
yakalanmıştır. 
DENİZDE BİR ÇARPIŞMA - SOr

mE:neye bağlı ve İmdat kaptanın ida
resinde Okkan adındaki 80 tonluk bir 
motör, Karadeniz.e giderken Sarıyer 
vapur iskelesinde Şirketi Hayrlyenin 
60 numarnlı vııpurunun kıç tarafına 
bindirmiştir.- Müsademede her iki 
tekne de hasara u~amıştır. Nütuaça 
.k&yıp yoktur. 

'<ral Karol 
(Snnu. Sa: ~. Sü: n 

Sabık Kral Karol'a, sabık Sa. 
ray Nazın Urdarianu, sabık ya
veri albay Filitti ve çiftliklerinin 
kahyası albay Calaus refakat et. 
melde idi. Emin bir membadan 
öğrenildiğine göre, Bayan Lupcs. 
cu da mütenekkiren hususi tren. 
de bulunmaktadır. 

ROMANYADA VAZİYET 
Genç kral Mihail on sene süren bir 

ayrdıktan sonra saraya dönmekte olan 
valide kraliı;eyi istikbal için hazır
lanmıştı. Kraliçe Floransada ikamet 
ediyordu ve 12 senedir memleketten 
uzakur. 

Memlekette vahim karısıklıklar çık. 
ması endişesi az.alıyor. Fakat General 
:Antoneskonun mühim meselelerle kar. 
şı1a3acağı muhakkak sayılıyor. ÇUnkü 
taraftarlan arasında müfrit nasyo
nalist demir muhafızlar, Bratianu'ya 
mensup liberaller, ve Maniu'nun köy. 
lü partisi vardır. Liberaller ile köylü
ler mihvercilere m~haliftirler. Fal.:nt 
Almanyanın askeri bir müdahalede bu
lunması ihtimali zayıflamıştır. Yalnız 
Sovyetlerin hattı hareketi bir endiıe 
membaı olarak kalıyor. 

General Antonesko yeni hük<lmeti 
kurmakla mcHuldür. Anlaşılan nazır
ların adedi azalulacaktır. Halen i~ 
başında bulunan nazırlar yeni krala 
sadakat yeminini ifa etmi,Ierdir. 

Antonesko Romanya gençliğine hl. 
taben bir beyanname neırederek mem
lekette intizamın hüküm sürmesi la
zım geldiğini ve her şiddet hareketine 
şiddetle mukabele edeceğini bildirmiş_ 
tir.Dün akşıım hnl!{, genç Kralın sa
rayı etrafında tezahürler ya,Pmış ve 
Kralı hararetle alkışlamışlardır. De
mir MuhatWar da bir miting aktede
rek Horla Sima, Codreanu halefi i14n 
etmişlerdir. 

General Antonescu, şimdiye kadar 
gelen Rumen knblnelerinln nll:irl ef
kAn olan Romanla gazetesini tatil 
etmlıtlz, 

79 kiloda İstanbullu isman Balı
kesirli İbrahiıni tuşla, İzmirli Muhlis 
Kocaelili Enveri tu~l:ı yendiler. 

87 kiloda Çorumlu Mehmet Ali Ko
caellll Ahmed!. İçelll Ahmet Mersinli 
hınlrli Musayı, İstanbullu Mustafa 
Bnlkesırli Mehmedl tu~la yendiler. 
Ağır sıklette İslanbullu Ahmet, Ço_ 

rumlu Hüseyini, İzmlrlı Mehmet Ba
lıkc-slrll Serili tuşla yendllcr. 

Piyasada: 

Mısırdan 850 Bin 
Çuval Getiriliyor 
Çuvalctlar birliği tarafından, Mısır

dan satın alman 850 bin çuvalın Port 
Saitten getirilmesi için Sümer vapuru 
kiralanmıştır. 

1NC1R KOOPERATİFİ - Nazilii 
incir satış kooperatifi te:ıckkül etmiş.. 
tir. Köyliiler kooperatife kilosu 1 O, 
tüccara da 8 kuruştan incir satmakta
dırlar. 

KIR P:tR1NCt - Şimdiye kadar su 
ile ve sulak yerlerde yetiştirilen pirin
ci Adanalı Zahir ve Tahir isminde iki 

HlNDiSTANLA TİCARETİMİZ 
Nazmi Topçuoğlıı Hindistanda ya

pılmakta olan ticari temaslar hakkında 
da şunları söylemiştir: 
"- Hlndlstana, bu defa ticaı1 tet

kiklerde bulunmak üzere gönderdiği
miz dış ticaret dairesi memurların
dan Turhnn Boray, eskiden Bombay 
Tknret Ataşe:;i idi. Muhiti iyi tanır, 
ve bazı mnhsullerimlz.ln orada satıL 
ması lmkıinı olduğunu bilen ve hat
ttı bundu muvaffak olan bir kimse
dır Bu defa çuval, demir gibi ihti
yaçlarımızı orAdan tedaı·lk imkfınla-

Belediyede : 

lstimlôk Kanunu 
Değiştiriliyor 

kardeş kırda ve ki defa on beş günde İstanbulda yapılması zaruri olan is. 
tıir sulamak suretile yetiştirmişlerdir. timlak mamelelerinde gilçliiklcre ma
Gelecek yıl daha geniş mikyasta ekin 1 ruz kalındığınQan belediyece İstanbul 
yapacaklardtr. f için yeni bir istimlak kanunu projesi 

TÜRK MALI DAMGASI - Diin-ı hazırlanmıştrr. Bu projede sahibi bıı
den itibaren memle'ketimizde imal e- lunamıyan binaların istimUl.ki için ve. 
dilen mallano üzerine "Türk malı" rilen araııtımıa müddeti kısaltılmak
diye damga vurulmaya baılanmıııur. 1 tadır. 

Berlin Hücuma 
Uğradı 

Fransız 
Kabinesinde 
Değişiklik 

Vichy, 7 (A.A.) - MareŞal 
Petain'in teşkil ettiği yeni kabine 

Alman Ajansı da şu malümatı ve- şu zatlardan müteşekildir: 
Nez.areUerin koord nnsyonile istih

barata memur nazırlar heyeti reisi 
vekili Laval'dir. Albert Adliye, Pey
ıoı..t.on Dah!1lyc, Baudoln Hariciye, 
Jfoulliilier Maliye, General Huntz.lger 
lJorbiye, Amiral Darlan Bahriye, Be
lin iş ve Endüstriel İstih alllt, General 
Bcrgeret Hava, Rıppert Gençlik ve 
J\loarif, Gazlot İaşe ve Ziraat, Bert
helot .Münakale ve Kontr Amiral Pla. 
ton mlistemlekeler ve devlet sekre
teti olarak vazife almışlardır. 

(Başı 1 incide) 
kadar takip ettiği bildirilmekte. 
dir. 

AL"l\fANLARA GÖRE 

riyor: 
Berlin, 7 (A.A.) - D. N. B. blldl

Tiyor: Dün gece 1ngillz bombardıman 
tayyareleri Bedinin kalabalık mahal
leleri üzerinde uçmuşlardır. Şehre 
vasıl olmadan, mUdııfaa bataryalarile 
gC<'e avcıları larnfındnn tardedilmiş
lerdlr. Ha\•a bataryalarının baraj a
teslni geçerek şehrin içine bombalar 
atmıya muvaffak olanlar mOnfE'.rlt tay 
yareler olmuştur. Bcrllnin Şimalinde 
bulunan bilhassn Wcdding amele ma.. 
lıııllesi üzerinde birl"•Ç noktada yan
gınlıır çıktığı göriılınüştür. Bu mıı. 
hallenin evlerinde ciddl hasarlar ol
muc:tur. Ecnebi misyonları mahalle
sinin yakınında bir depo ve bir polis 
meı-kezine isabetler vaki olmuştur. 
Elrknç yaralı vardır. 

iNGiLtz TEBLİGİ 

Hilkumct!n umumi murahhası sıfa
tlle Generııl Wcygaııd'a, İnıparator
lutıun müdafaa ve emniyetini temin 
fcin en vfısl sallıhiyeUcr verilmiştir. 
General Weygand'a, Afrika İmpara
torlugunun ınUdafansını koordine et
mek ı•azifesini tevdi eylemekle hü. 
k(ımet, mustcmlekelerini anavatan
dn:ı ayırmıya ve İmparatorluğun 

İngiliz tebliği 6, 7 EylUl gecesi İn- vahdetini ihltıl eylcmeğc mntu! bulu
gifü: tayyarelerinin Berlin mıntaka- nan entrikalara, her türlU vasıtalarla 
sındı bir elektrik fabrikasına, petrol kııışı koymıya azmetmiş bulunduğu
depolarma ve eşya istasyonlarına isa- nu ispat eylemek emlindedir. 
bet kaydettikten badka au malümatı FRANSIZ TABİİYETINDEN 
veriyor: İSKAT EDİLENLER 

·:Alman onnanlarmda gizlenmiş as- 1 Ycıı~ hiıkllmet ŞU zevatı Fransız 
kerı hedefler, petrol depolan tekrar ~bil 1. d . 1• t tmi t' 
İngiliz hava kuvvet !erinin ba111ıca ta- S b kyeHın en 15 ,a C e Eşd 1 r: d d R 

H d v a ı ava nazırı ot, • ouar e o 
arruz mevzuları olmn11tur. artz ag. h'Id Ph'ı· H · R b t M 

da 1 tsc ı , ı ıppe enrı o er , au-
larmda ve kara orman yangın ar çı- . d R t h.ld L St M • 'k 1 rıce e o sc ı , eon em, au-
karmışlar, Stettın de sentetı petro . St Da ·d v ·ıı Ed d y 
tesisatım, Kiel petrol depolarını ve rıce em.. vı • eı. • • ouar 0

-

1" b ·ı T u · d R nas, Henrı de Kerıllıs, Bayan Gene-
~am urg ı e una zenn e egens- . T b • · J h B · E 

b ı t f . h 1 · · bo b 1 vıeve a ouıs, Elıe oıep oıı, _ 
urg petro as ıye ane erını m a ~ il B p tirıu ·· t 

rruşlardır. m e ure ve er nam mus ea-

E d d k
. hab • . rını taşıyan Geraud. 

Keza m en e ı .. rıye ınıaat. tez- FRANSANIN YENİ ANKARA 
gihlarma, Hamm ve Sostede eşya ıstas SEFİRİ 
yonlanna ve Almanya ve Hollandada 
tayyare meydanlarma akınlar yapmış- Vlcby, '1 ( A.A.) - Rio.de.Ja. 
lardır. neiro'da Fransız sefiri olan Yules 

rını ararken, mukabilinde satacağı

mız mallar için de meşgul olmakta
dır. Orada tam mana!!ile bir sergi a.. 
ç~cıığız şe~lindeki h.,er mevsimsiz
dıi'. Şimdilik orada ~atılması müm
ktin olan m:ıllnrunızın nümunelerlni 
göstermek ve icap eden malumatı 
vermek mevzuu bahi$Ur . ., 
EKMEK BUHRANINA KARŞI 

TEDBİR ALINDI 
Toprak Ofisi, dünden Jtibaren ıseh

rlmizr 300 ton yerine, 400 ton buğ
day vermeğe başlamışbr. Fakat, dün 
de, şehrimizde ekmek sıkı,ntısı görül
müştür. 

Vali, evvelki akşam tırınlan biz
zat teftiş etmiş ve alflkadarlara yeni 
emirler vererek, ekmeğin 11cak sıcak 
satışa çıkarılmaması için tedbirler a_ 

lınmasıru bildirmiştir. Belediye reis 
muavini ile İktısat müdürü dUn sabah 
saat 7 den 11 e kadar Tophane, Şiı
ıı, Çemberlltaş ve Taksim cihetlerin
dek.i !ırınlan teftiş etmiş ve yine 
halkın tınnlar önünde bekleştiğini 
görmüş, halkı tatmin edici sözler 
söylemişlerdir. Belediye, fırıncılar 
şirketinin halk aleyhindeki durumu
na karşı da tedbir almıya ve ısirkete 
dahil olmıyan fırıncıların, fırın aç
mıılarına yardım etmeğe başlamıştır. 

DWı de Tophanede muattal bulunan 
bir fırın, fırıncılar şirketine dahil 
olmıyan bir genç tarafından l~letil

meğe ba3l:ınmıştıt'. 

Ticat'e: Vekili Nazmi Tonçuoğlunun 
riyasetinde ve Toprak Ousinde bir 
toplantı yapılmış ve Belediye İktısat 
müdürü, Ofis müdürü ve fırıncılar 
şirketi reisi, ekmek buhranı ve son 
vıızlytt hakkında fikirlerini beyan 
etmi§lerdir. Bunun üzerine, bazı fı
rınların polis nezaretinde çalıııması 
lüzumlu görülmüş ve bu karar üze.. 
rlne, dün birkaç !ırm polis nezareti 
altında ekmek yapmıştır. Bir un fab
rik:ısı da yeniden işletmeğe açılmıştır. 
Alınan bu tedbirler sayesinde, bu

günden itibaren ekmek buhranı ta
mamen ve kaUyen zail olacaktır. 

Müteferrik : 

LCileli Apartımanıarı 

Satın Ahnacak 
Maarif vekaleti yüksek tahsil t ale

beleri için Llleli Tayyare apartıman
larmı satın almaya karar vermiş ve te-
şebbü91ere girişmiştir. Tedris yılı baş
layıncaya kadar saun abnmaıı karar
laştırılan apartımanlarda biç bir deii
ıiklik yapdrruyacaktır. 

Rumen • Bulgar 
Anlaşması 

(Başı 1 incide) 

Anlaşma m u cibince, cenubi 
Dobrucada sakin 700 bin kadar 
Rumenle şimali Dobrucada sakin 
45 bin kadar Bulgar, mübadele 
olunacaktır. Dobrucadaki Ru. 
menlerin Romanyaya nakli, Ey. 
Lül sonuna kadar bitirilmiş ola. 
caktır. 

Bulgaristan bu anlaşma ile 
1913 hududuna kavuşmakta, 
7200 murabba kilometre arazi ve 
300,000 nüfus kazanmaktadır. 

BULG AR BAŞVEKİLİNL~ 
NUTKU 

Bulg:ır Başvekili Filoft, bu miina
sebetıe radyoda bir nutuk söyliyerek 
anlaşmanın imzasını ve Cenubt Dob
rucan ın ana vatana dönüşiinfi illin ile 
ITıcmnuıı olduğunu ve böylece Neuilly 
zincirlerinin kırıldığını ve adaletin 
yerini bulduğunu beyan ederek, İ
talya ve Almanyanın §Cfletine te. 
şekkilrO bir vazife tanıdığını söyle
mi:, Bulgarları taht etrafında birle
şik davranmıya davet ederek sözünü 
bitirmiştir. 
Başvekilin nutkunu d!nliyen halk, 

tezahürlere başlamış, her yerde çan
lnn çalınmış ve biltün evler bayrak
larla donanmıştır. 

TRANSİLVANY ANIN 
TABLİYESİ 

Blikreş, 7 (A.A.) - ltesmeo bildi
rildiğine göre, Macaristana verilen 
arazinin tahliyesi, nizam ve süklln i.. 
çınde devam etmektedir. 

Henri Ankaraya, sabık Vaşington 
sefiri D e Sain t Q uentin de Rie. 
de.Janeiro'ya aefir tayin ediL 
mişlerdir. 

Car~amba sııat 10 dıı St. Loufs kIU_.. 
sinde (Fransa sefareti binası) A;Jrir4 
ruhani yaptıracaklardır. ------Niklh - Nazmi Istlklll olıula 6fretmeır 

terinden Bay Rıza O•le Bayu Kae!cl' hı 
Onerfo niklhlan Nadili belediye uloamw!a 
Belediye Reisi Bay Emin Bilcen ı:arafnıdall 
kıyılmııtır. .Mesut olaualar. 

KaYTP - Emlnlinn nnfua memarlııfuı:iCl.ıı 
aldığını bnTiyct cOzdanımı lıaybettüa. Te,,.. 
sini cıkaracafımdan eslıisinla htllmaA ıo~ 

t u r. 327 doı>ımtu Samocl ofla Ye.el Ltld 
Levent 

:z 
bi 

Kayıp - Sarıyer .Malmüdllr!Ui!ilndea ıt4U• 
numaralı cllrdanla almaku. oldafum maeıd 

lıallandıfım tatbik milhUrümO kaybettim. Y .. 
niıini yaptıracal!cmdan eslı:isiııin blllımQ yok• 
tur. Penbe Tllrlıllr!V nj 

is 
is 
li 

Kayıp - Nadili menıacat fabrllı:uı la• 
tanbul ıubulne vcrmia oldııium ıaabhlltar 
meyi kaybettim. Yenisini yapacafimdu _. 
ldslnln hUlı:mO yoktur. Şebin Karahiear mr s 
nüatura tOccanndan Mustafa Klll<sal 

ın 

Beıiktaı ıulh icra memurlufuııdanı Blı B 
alacajın t•mlru iııifuı IGi.n taba bac:.. r 
lımp paraya çevrilmesine karar nrilea ..,.. 
dalya, koltuk Te sair oda talumııua ıt-9-94' 
tarihine ınOsadlf perıcmbe ır;1lıı11 sut 9 4d 
ı:.ı ye kadar lıılacka Klfıtbaııe caddeol S..
ıparumanınna 3 numaralı dairesinde acık ~ 
urma aureıne paraya Genllecektir, YtısM 

yetmi~ bcıinl bulmadı~ı takdırde ikinci art
tırmaaı 20·9·940 tarihine mllsadif cama &Oılll 
aynı yer ... ayw uaıte aa cok anurana 
ihalesi icra edilecektir. Satıı 11eılndlr. Tel• 
!Aliye vo aalr ,maaranar alıcıya aittir. T .. 
üplerin :vevmll mcakur ve aaatta mahalline!• 
bnır bulanacak mcmunına mllr.- qlr 
mtleri iUn olunur. 

Tan' n K ahali 
Hadiseleri 

Gör üp Haber 
Vermektir 

(Başı 1 ineldeJ 
bir seri makale halinde neşret. 
tim. 

O vakltki neşriyatım hakt'kati 
ifade ediyordu, ve hakikati bütün 
çıplaklığıle yazdığım için de ho. 
şa g!tmemişti. Bu neşriyat biL
hassa Romanyada tenkitlere ma.. 
ruz kalmıştı. Çünkü onlar haki,. 
katin bu suretle ifşa edildiğini ın 
görmek istemiyorlardı. ' bi 

"Tan,, ın kabahati, gene bald
kati evvelden görüp haber ver .. 
mekti. 

** 
1 ki ay evvel Balkanlan 001* 

mak üzere hususi bir mu.
harririmizi göndermiştik. O va
kit, benim Romanyadan dönüşte 
yazdıklarım tahakkuk ediyordu
Kral Demir Muhafızları serbest 
bırakıyor, kabinede Alınanları 
memnun etmek içjn tadilat y~ 
pıyordu. Bükrcşc uğrayan mıı
harririmiz bize vazıyetin içyü
zünü bildirmişti: "Almanya, Ro. 
manyada Demir Muhafızlar ikt]... 
dar mevkiine gelmedikçe tatmin 
edilemeyecektir. Kralın yanrıs 
tedbirleri Almanyayı memnun 
etmekten ziyade kızdırmaktadır. 
Bu kabıne muvakkattir. Ve Kral 
çekilmedikçe Almanya tazyikına 
devam edecektir.,, diyordu. 

Muharririmiz hadiseleri doğru 
görmüş ve doğru haber vermiş
ti. Fakat bu neşriyat ta hoşa git, 
medl. ve "Tan,, , Rumen mahfiL. 
leri tarafından tekrar tenkit ediı.. 
di. 

"Tan., ın kabahati hadiseleri 
evvelden görüp haber vermekten 
ibaretti. 

** 
Küçük devletler umumiyetle 

hakikati görecek kadar 
cesu r değildirler. Başlarını kl:ma 
sokan devekuşu gibi, hakikati 
saklamakla, tehlikeden kurtula 
caklarını umuyorlar. Halbuki gü. 
neş sıva ile kapatılamayacağı gi
bi, hakikat te saklamakla durdu.. 
rulamaz. 

Hakikat hazan acı, bazan feci. 
bazan gülünçtür. Fakat ne olur .. 
sa olsun hakikati görmeye alış. 
mak lazımdır. Hakikati görme .. 
mek, veya görmek istememek, 
sadece kendimizi aldatmaktan 
başka bir netice vermez. Nitekim 
R o manya, bu hakikatlerin şüyu. 
una mAni olmak istemekle bu. 
günkü facianın önünü ala:namış
tır. 
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' MUSAHABESğj (HAFTANIN 

BİR SEMTTEN • 

BİR SEMTE 

( İktısadi Hafta ) 
Romanyadaki 

Rumen Ticari 

Dahili Buhran, Türk • 

Münasebetlerine Tesir 
' 

Etti Bu Hafta Neler Sattık 7 

B u hafta içinde siyasi hadise-
lerin, dış ticaretimize o. 

lan tesirlerini, daha ziyade, Ro. 
manya ile olan ticari münasebet
lerimizde aramak lazımdır. Bir. 
kaç gün evvel Romanyada dahili 
hadiselerin, sokak muharebeleri. 
nin tesiri karşısında, ihracat ta. 
cirlerimiz, Romanyaya mal sat. 

Ben ştı fikirdeyim ki İnsan y b, yıkık duvar, çökük bina, mak hususunda teredüt etmişler. 

aynı yollardan gide gele, yalnız varsa onlan seyreder, onlara Ü- da, Romanyadan bir buçuk mil-luk~ 
ı ant 

yıllarca aynı semtte oturarak ~ azan: kopuk parmaklık, yarık nhtım dir. Esasen klering hesapların. 

bıkmakla, tiryakileşmekle, zihin f •k U ı •t zülür, imar ve ıslah edilemedi. yon lira kadar alacağımız oldu. 
.F azan: Omer Rıza Doğrul. durgunluğu~a uğramakla kalını.. l na l ğine acır ve kızar, hulasa sinir. ğu için, Romanyaya ihracat yap. 

yor, vaktinden evvel yaşlanıyor lenir, perişan olurdum. Ama, di- mak pek te kabil olamazdı. Ala. 

dır. Cenubt Amerika, Kanada gi.. 
bi buğday ambarlarından, Avru. 
paya buğday sevketmek te müm. 
kün değildir. Çünkü Amerikan 
vapurları, ancak Lizbon'a kadar 
sefer yapmaktadırlar. Bu vaziyet 
karşısında, zahire ihracatı için 
endişe edilecek bir şey yoktur. 
Pamuk ihracatına gelince, Yu
goslavya, Macaristan, Romanya, 
Bulgaristan, İtalya, Çeko.Slo. 
vakya gibi memleketlerden pa
muklarımıza kaıljı talepler de
vam etmektedir . 
Bu Hafta Neler Sattık? 

3 

TaRvimden 
bir yapraR 

:Malımın 

Kahyası mısın? 

S uculardan birinin sopa5J 
eşeğinin üzerinde kırdık.. 

tan sonrn, hayvanın karnına so. 
mun bü~ üklüğünde kaldrnm 
tnşları attığını gördüm; dayana. 
madım, bağırdım: 

- Günah def;ril mi be adamf 
Ne dövüyorsun hayvanı? 

Ya su memuruna, yahut k 
veciye kızıp öfkesini eşeğinden 
çıkaran sucu: 

- 1\labmın Kahyası mınn• 
dedi. İster döğer, ister söğerim 
O ne dpmuzdur o! .. 

Dobruca ve Transflvanya da ... Yaşlılara mahsus merakla. yeceksiniz ki: "Bakma, ya tepe- cağımıza karşılık Romanyadan 
meseleleri hallolundu. Ro- ra kapılmaya, bunakça fikirlere mıyor. Fenaya, çirkine saplan. leri gözden geçir, ya gazeteni!,, beklediğimiz malların arasında 

:ınanyalılnr, Trnnsilvnnyayı talı.. dalmaya bnşlayorsunuz. Bilhassa mak merakına başka bir .misal: Fakat dikkat ediyordum, yolcu. kimyevi maddeler, cam gibi eş. 
lmeıı liyc ve l\lacar askerleri tahliye gündelik seferlerinizi yayan de- Okçumusa caddesindeki Muse- ların çoğu benim gibi yapıyor. ya bulunmakta idi. Halbuki bu 
:lT olunan yerleri işgal ediyor. Dob. ğil de tramvay, otobüs veya va,. vi evlerinin cumbasında, bir de- du, iyileri bırakıyor, fennlarla nevi eşya, Transilvanyadaki en-

• :ruca nnlaşmnsı da imzalanmış 

1 

purla yaptığınız takdirde haliniz fa, (iki öksüz kız) nevin- göz yoruyor ve kafa patlatıyor. düstri merkezlerinden buraya 

B u hafta ilk defa nlarak 
Kayseri fabrikasının pa. 

muk ipliklerinden bir parti, Ro. 
manyaya satılmıştır. Bu malın 
karşılığı olarak maden direği a. 
lacağız. 

Sahibi. hakkında bu iltifa 
sarfederkcn o da, "Şinnsi,, nia 
"Siihnngii,, diye methettiği mu. 
nis gözlerini krrpıştırarak, so 
muhabbetinin böyle birdenbi 
dıım1asına Jın:rrct ediyor gibiydi. 

'\'e Bulgarlann da bu ay sonuna haraptır. den melodram bir piyeste ca. du. gelirdi. Şimdi Türkiye piyasası 
kadar Cenubi Dobrucayı işgal Şehir içinde yürürken baş dı kan rolünü bihakkin üa Ya Haliçte evi olanl:ır? Deni- bu maddeleri tedarik etmek için, 
etmeleri için tertibat almnu~tu. meşgaleniz ezilmemek, çarpma. edecek bir kocakan tipi gör- ze yan gömülü, pas ve midye başka piyasalar arayacaktır. Cam 

Buna mukabil Romanya ile mak, düşmemek ve bir şey kır. müştüm; korkunç, iğrenç, müt. tutmuş, yamru yumru gemi en- için, biraz pahalı da olsa, Yunan 
Macaristan dost mu oldular? mamaktır; yani kafanız, koru- hiş. tüyleı: ürpertirip rüyalara gi- kazı seyrede ede adeta vaktinden camlarını almaya mecbur olaca. 

Yahut Romanya ile Bulgaris- mak ve korunmak kaygusile da- recek ve ktıbuslara ugratacak bir evvel çökerler. İki buklüm, neşe. ğız. Kimyevi maddelerin bir kıs. 
tan arasında samimi bir komşu.. imi hareket, faaliyet, uyanıklık çehre! Bankalar caddesinde, bir siz, bedbin haldedirler; onlar da mını, Yunanistandan tedarik ede.. 
luk devresi mi başladı? halindedir. Hnlbuki nnkil vasıta. ticarethane camekanındn rast ge- hemen hemen birer enkaza dön. biliyorduk. Fakat, Yunan fabrl. 

Alman neticeler böyle bir ka. lnnnın birinde yer bulup pence. lip cazibesine kapıldığımı zan. müşlerdir, sanki paslı ve çürlik- kaları da, kimyevi maddelerin fi. 
zanç kaydetmiyor ve kaydettiği re önüne oturdunuz mu - şayet nettiğim ~rln daktiloyu aramak türler. Kim bakabilir Eyüp tepe- atlarını arttırdıklan için piyasa. 
bir tek mühim rnrar vnr: birinden ödünç para, iş ve memu.. pek aklıma gelmediği halde bu sinde batan pembe güneşe veya mızda pahalıya satılmaktadır. 

Bu hafta sattığımız malnnn a. 
rasında zeytin, zeytinyağı da bü
yük bir mevki işgal etm0 ldedir. 
Bu ihracatın yekunu 200 bin li. 
rayı geçmektedir. 

Bizde bu hay,•nn düşmanlıla 
nedendir bilmem. Halsizlikten 
iskelete dönmüş araba atlannı 
dik yokuşlara tırmnndıTnıak içi 
kamçının tesir etmediğini ani• 
yıncn, bacak aralarında gazete 
vakt1klarını çok gördüm. Ye 
~~il pek bilmez: Vaktile mol 
tasıyan, "Acem cscklcri,, var 
Dayağn tnhnmmiilleri itibarile 
büsbütün ayn bir cins olduğun 

Romanyayı kaybet~ek! • riyet istemeye gitmiyorsanız • berl çehreyi tekrar görmek için, Haydarpaşa ü~rinden doğan gü. Türkiye _ Almanya ticaret an. 
:roı• Romanya ve :uacarıstan, mıh. artık bütün tefekür ve tetkik her geçişte cumbaları araştırma. muş aya; Kağ'lfhane tepelerinin Ia~ması hakkında henüz yeni bir 
L~ verin, Almanynya ait nüfuz mm. kudretiniz iki taraftaki evleri ma ne dersiniz? tatlı yeşilliğine veya Süleymani. haber yoktur. Alman firmaların. 

takasına ginnlşlerdir ve bun- diikkanlan, levhaları bunla~ Çirkinliğe bakmanın ve kusur, ye camiinin haklı azametine? dnn, buradaki ithalat müessese. 

Eski sene fındık mahsuUinden 
de, Romanya, Macaristan, Yu. 
goslavyaya küçük partiler h3lin. 
de satışlar yapılmıştır. Yugos. 
lavyaya satılan malların arasında 
68 bin liralık halı da bulunmak. 
ta idi. Haftanın ihracat listesinde, 
Romanyaya satılan 109 bin lira. 
lık yapağı da en büyük yekunu 
tc~kil etmektedir. 

iiphe etmediğim bu hayvan 
rın, yedikleri sopayı harp m 
zemesi yapan fabrika sahlpl 
görse, mutlaka knle bedenleri 
clritnotlnrı hu cins eşekleri!! d 
rilerilc kaplnTlardı. Yemden 
ynde, sopa yedikleri halde, b 
znn birbirlerine cihm bile ya 

' 41" ~an böyle Almanyanın emir "'e teferruatını hususile ' kusurları- kabahat seyretmenin acaip bir O bodur, yamyassı, yerden yap- Ierine gelen mektuplarda, Alman 
1 ıtrctile hareket cdecekl~r~i!. nı, münas~bctsizliklerini ayn zevki var, galiba ..• Belki de bir ma, başı kıçı bellisiz vapurcuk- hükumetinin henüz Türkiyeye 
A_lnıanyn isterse, hunların ıkısı. ayn tahlile inhisar eder ve bu tesellisi! larda seyri mümkün olan, an<'ak ihracat müsaadesi vermediğin. 
!'1 de IlnlknnlaTa karşı kul~n:O~· tahliller, nihayet, bir tekrardan BE:yoğlu tarafında da bir apar- ikı taraflı vapur ve gemi mezar. den bahsedilmektedir. Mektup. 

İkinci derecede kalan rnad. 
deler arasında barsak, kendir, 
balmumu bulunmaktadır. 

~~t~rse dQhn bn ka cmellerı ıçın ibaret kalır. Mesela: tımana gözüm dadandı, kapı.,-ının lığ1d1r; sanırsınız ki sizi de, biraz lordan birinde de, bu cihet daha 
~:~ihd_amt ede~. ~irine ~arş~ se~~ - Hah, dersiniz, işte Beyoğlu iki kanadına kocaman harflerle sonra baştankara edip iki demir açık bir surette izah edilmiştir. 

~~s erme ıcap e ers • kaymakamlığı önüne geliyoruz, yazılı birer ihtarname asmışlar: iskeletin arasına sokncaklar; ora. Bu mektupta deniliyor ki: "Tür. 

Hiiseyin Avni 

scrtlıge tercüman olacak ele- şimdi karşıma bir mayyo ilanı çı. (Lutfen kapıyı kapayınız)... Fa- da siz de yosun ve pas bağlaya- kiyeye mal satmak için, siyasi 
nuınlar hnz.ır! kacakl kat kim dinler? o semtte kapısı caksmız! engeller mevcut bulunmaktadır.,, Ben Bunu 
Büyüklerin Müdahalesi: Panayır tiyatrolan kaprsına a. açık duran tek bina burasıdır; Sirkeci _ Küçükçekmece hct. Halbuki anlaşma imza edilme. 

sılı muşamba resimlerdekini an- daha bir gqn olsun örtülü bulma. tında seyahat edenler ise _ her- den evvel Türkiyeye gelen tica. • 
dıran soluk ve dökük boyalı bir dım. Bulmadım ama ümit tü. gün git gel, gel git_ Abırkapı ile ret mektuplarında garip bir pro. Görmüştüm •• 
kadın tasviri, tamamile 'kansız ve kenmez, daha yarım kilometre u- Yedikule arasındaki bütün o ha- paganda edebiyatı görülmekte 
cansız ... Buna rağmen mütebes.. zaktan beni bir meraktır alıyor: rabe ve sefalet film ni dirnai!la- idi Alman fi 1 b kt Size bir zatı takdim ederler, yahut ~ · rma an, u me up. biri gelir ve kendini tanıtır. O zat gö. 
sim ve çıplak! Ayrıca, mevsim Acaba kapalı mı bulacağım, açık rının makinesine takmışlardır; larında ''artık harp bitmek üze. zilnüzc yabancı gelmez, kendi kcndtnl
karakışa rastlamışsa Okmeyda. mı? Sevgilimin yuvasını gözlü- tren yürüdükçe bu filim qe ka. redir. Türkiyeden Almanyaya ih. :zc: 

tıkları olurdu. 
Avrupalılar birbirlerinden 

andıkları, "kardeş,, sıfatım 
lıavvanlara verirler. Onl 

Büylik devletlerin miidaha-
1 ile hallolunan meseleler, 

lı:iiçük devletlerin esarete diiş. 
nıelerile neticeleniyor ve büyiik 
devletler bu gibi fıl'Satlan ka~ır

aa ntnmıya dikkat ettikleri halde, 
küçükler Jıalii alollnrıru başları
na toplamıyorlar. 

Dobruca ve Transilvanyadan 

Tel• 

nındnn kopan karaycle göğüs yormuşum gibi tatlı bir helcca. fataslarının perdesinde döner, racat yapmak için, hazırlıklara _ oarum mrryor ama acaba ncre-
gcrmiş, o, baldır, bacak meydan- na kapılıyorum, gözbebeklerim durur. Sanki çevrilecek olan ba~lamak zamanı gelmiştir ... Bu de gömüştilm? 
da kadın tablosu, buz kestiği nerede ise yerinden fırlayıp ora. (Paris fıkarası) ile (Faris paçav. mektubu alan, bir Alman firma. Diye düşUnürsüniJz ... Ba, herkese o. 
halde yalancı hoşnutsuzluk gü- ya kadar uzanacak... Geliyoruz, racıları) nın mctöranseni onlar. sının Türkiyedeki mümessili idi. labilir. Hafıza, daha do~rusu, dikk.ıt 
lümsemesile büsbjitün manasız, geldik ... Bakıyorum: Gene a~ık! dır; yapacakları filme en mu\·a- Fakat bu mektuplarla, son gün. işidir. O zatı ilk defa gördUeilnüz ~a-

"n~adiın karde terimiz,, derla 
"Hay\•anları koruma dernegl,, 
nin azası kalabalıktır. Hele b 
arabacı hay\•anını döğsiin. 
yamet kopaT, derhal polis İ!•e k 
rısır. Bizim koruma demeğind 
bir aza, da ·ak yiyen bir lıayv 
İ('.İn a(tzınt acsa. alacağı ceva~ 
"malımın kahyası ınıstn?,, ol• 
yor. Anlatamazsınız ki, onun da 
canı candır; bir suç etmi!tse, b 
mi~·erck yapmısUr, r.ünkO ha7o 
vandır. O, hala, "terbiye olsun, 
bir daha yapmac;ın!,, der. 

ver-

el eri 
kten 

!eci. 
olur .. 
alış. 

rme
mek, 
ktan 
ekım 
üyu. 

bu. 

alınan en mühim ders budur. 
Aradaki meselelerini doğrudan 
dof;.rruya balletmiyerek biiyüklc. 
~ bo3 un f'i:-rnıck için zemin ~a
zarlayan kiıcilkler esaret zincır
lerinin ncı akisleri içinde tuttuk. 
lan yanlıs siyasetin mersiyesini 
dinleyeceklerdir. 

münasebetsizdir. Gece dönüslerimde beni rahat- fık h ı · · t'h · · .d l d 1 kt 1 man dikkat etmemişsiniz, onun için • sa ne erı ın ı ap ıçın gı ip er e ge en me . up ar arasında ııckli hafızanızda zayıf kalmış demek-
- Ne olur, diye düşünüyorsu- sız eden şeyler de, hani mavili gelmektedirler. İşte teneke ma. biiyük bir tezat vardır. tir. tnsan her hangi bir ııeye ne kadar 

nuz, şwıu yalnız yazın koysalar, sarılı, allı yeşilli, şişeden harf. halleler, iki yanından payanda N J S ziyade d kkat ederse, hafızasında 0 

kışın kaldırsalar! lerle dizilmiş ilanlar var, işte vurulmuş köhne binalar, işte ye. e er atacağız? kadar kuvvetle kalrr. Meşhur sözdür: 
Bunu geçtiniz mi, bakım~Tz, bunlar ... Çoğu defa bu yazıların di itişinin boğazlanacağı 113 nu- Girmi~sen çıkmusın, derler .. 

tozlu bir bahçe ortasında, e!<:seri. birer, ikişer harfi arızaya uğra. maralı meşum hane, işte petrol H ububat İhracatçılar Birli. Bir de yoida giderken, bilhassa yo-
yn k~palı duran bir kahve bina. yıp sönüyor, isimler içinden çı. üımbalarile güçbeliı aydınlanmış ği. son verdiği bir karar. kuıı s;ıkarken, b:ızan kalabalık bir yerde 
sı; kapısında (Atila parkı) ya21- kılmaz, okunmaz birer muamma iğribüğrü, dapdaracık çıkmaz so- la limanda tesl~m edilmek üzere otururken ilk defa gördı.iğünilzü iyice 
lı ... Bu meşhur ismin imlası van- halini alıyor. Mesela, bir büyük kaklar, işte isli camlan ve katil serbest dövizle mal satacaktı. Bu bildilıini:r: bir manzara dah:ı önceden 

d 
~ J İ ·· r· ·· 'l ·ı şerait altında bile, her taraftan &örUlmüş gibi gelir. Bu hadise birin. 

F 
!ıştır, ogrusu 04Attila., olacak. _ gazino tepesinde, değerli sanat- yuz u muşterı erı e <Kara kE'di ll tiden büsbiıtün başka bir şeydir. Bı. 

akat mihverin bugün var. yi ki ismin asıl sahibi hayatta ve kar Bayan Safiyenin şöhretli a- meyhanesi), işte polisler tara!ın. ma arımıza karşı falep vardır. rineisi tabii denilecek derecede hafif 
dığı her netice, muvakkat cihangir vaziyetinde değil: Alim. dı: Bazan tamdır, ala! Fakat ba. dan içinde meçhul cesedin bulu. ~una buğday havzasında, Maca. bir dik.kat eksikliği, ikincis: çok defa 

mahiyettedir. Çünkü bütün bu allah, cahil bir hattat yüzünden zan safye, bazan afi, bazan sa. nacağı bostlin kuyusu, işte konte. rıs!anda, bilhassa Romanyada hafif, nadir olarak afırca bir hastalık 
neticeler, harbin sonuna bağlı. koca İstanbulu yakar, yıkar, büs- dece saf, yahut safi, bazı rlefa sin bedbaht kızını Hayırsizadava bugday mahsulü azdır. Alman neticesidir. 

~verin Vardığı Netice: 

dır. Ve ancak mihverin harbi bütün viraneye çevirirdi. O levha ise, telaffuz edilemiyecek şekil- götürüp bırakacak olan zift bo. işgali altındaki memleketlerde Ba hadisenin en ziyade yolda yürür
kazaıunıısı takdirinde nıihverin bir kalem müsvett"esi, gazeteye de, yabancı dilden bir motosiklet yalı sandal ve sahte kayıkçısı! zirai mahsullerin ne nispette a; ken, bılhassa yokuş çıkarken gelmesi 
arzusu da·ırcsinde bir istikrar ·· d 'l · b' · • · 1 k · B l h · d olduğu hakkında kati bir hu"kt'ı'm beyin yorgunluğunun eseri olduğunu lta ıl İ gon erı mış ır yenı şaırın man- veya e e trık malzemesi marka. un arın epsı e. fazlasilc, sL k anlatır. İnsan ayaktayken, yürürken 
k 5 olur. Fakat harbi ngiltere zumesi olsaydı bir kalem darbe. sı gibi S F E dir. Ya Kadıköy nema halkını korkudan bayılta. verme mümkün değildir. Fakat beyin daha az kan alır, yorgunlu. 
b azanırsa mihverin bütün terti- sile çizip düzeltmek mümkün o. iskelesi üzerindeki sigorta şir. cak derecede mevcuttur. Ve emi. ajans telgrafları, arasıra Almnn ğu daha çabuk meydana çıkar. Yokuı 
.atı boşa gider, mihı:erin kendi. lurdu. Şimdi doğrutmağa gücüm keti ilanı? Bunu tam harflerile nim ki, şayet bizde de bir gün i!':gali altındaki yerlerde kıtlık- çıkarken kalb az ço'k yorulur, vucudu 

51 başının çaresine bakmaya yetmez, elim varmaz. Yeni kira- okumak bana, şimdiye kadar, pek bir (Xavier de Mont6pen) vey~ lnr olduğundan bahsetmektedir. her tarafına, bilhasn en yukarda kalan 
~ecbur olur ve ltüçük milletler cının buraya yeni bir isim ver. az nasip oldu. O derece sinirlen. (Jules Mary) ayarında cinai ro. B? şerait altında Avrupanrn za. beyine az kan göndercb'lir, onun içm 
bıı· ke~ daha kalkıJlll'. mesini beklemeli ve hattatın da diğim oluyor ki şirkete bir mek- man muharriri çıkacak~a o, bu hıre maddelerine olan ihtiyacı beyin yorgunluğu pek kolay mcydıın 
d ~11 kalkınmanın mukadder ol. bilgiç çıkmasına dua etmeli! tup yazayım, "aman, bir çaresini hat üzerinde gidip gelen bir ınüş. geçen seneye nispetle daha fazla. çık~~disenin kalabalık yerde çıkması"~ 

uguna inanmak gc.rektir. Uma- b 1 h I kt k k l t · 1 kt ı '"' 1'1% ki u un; ece eme en, e e e. er1 o aca ır. gelince, o da kalabalık yerde tcneifu. 
.. ikinci doğuş sırasında kü- Asıl tuhafı, bakmak, görmek mekten, sönmüş harfleri bulma. lardır ki bana kaç kere Yenikapı sun az çok guçleşmesinden .. Hadise h 
~ük nıilletler daha olgun bir zih.. istemediğim halde, her ge. ya çalışmaktan bittim!., diye şL Anadolu ve Adalar hattına sdalethanelerini, Haliç enkazını, :ırccandan sonra da vaki olur. o va. 
ıJetle hareket eder ve aynı fe- çişimde, muhakkak o kadın tab. kayet edeyim diyorum. ne buyurulur? diye na. Boğaziçi harabelerini, hatta yu. kit bobrc".ı: ustundcki guddenin fazt 

etle.re uğramaktan korunma. losu da, bu tarihi isimli tabela file böbürlenmeyiniz. Onun ku- karıda bahsettiğim cumbaduki hormon çıkarmasından. Bu hormon kı 
'IU~f~~lerini peşinden bulurlar. da gözüme ilişmekte, aynı fikir- B oğaziçinde oturduğum za- suru da etrafUıki güzel manzara. cadı karıyı arattırmışlardır. . ıtil>i ıncc damarları sıkı§tırır, Djmıırl r 

d 
--.uuaıı dersler acıdır ve bu ler zihnimde yenilenmektedir. man ise gözüm nadiren lara çabucak kanıp yanınıza dü. Hulasa, arasıra bir semtten bir da tansiyonu arttırır, kalp fazla tan. 

eraljlrde · n d · .nıkfı lan bil insan iyi şeylere bakma gıy hazan ı k uı f tıklı t k d. · b ~ · h t ıi~na mukabele etmeye mecbur olun yük b' n ıs ı a e ı n - yamaç ara, or ara, ıs e. şen en ını e5enmış, sa te va. sem e taşınmanın, yani benim gi. ca kuvveti azalrr, beyine daha az kan 
d ır harbin encamma bağlı. unutabiliyor da fenasını kabil pelere, güzelliklere takılırdı. Bil. kar. züppe, türedi ve münasebet- bi esaslıca mal, mülk sahibi ol. gider. 
ır. Fakat bu dünya imkan diin. değil aklından çıkaramıyor; akıl akis yolumun üstünde ne kadar siz bazı tipleri tetkike dalmanız. mamanın hatın sayılır bir teselli Bu hadiseye asıl sebep olan beyir 

Fatih a\•lusunda kömilr deve. 
lcr·ndrn biri, nasılsa camie gir. 
mi . iri ltay' anın, hörgftcü ne 
kandilleri de,•ircrek, dolaştıian 
gören kavymn, süplirge sopasile 
dc\'CYİ dönerek, kovnlamıya bq. 
lamı~. nı."" patırdı içinde, girdiil 
kapıyı bir türlii bıılnmıyank or. 
tahr..ı birbirine katan hayvanıa 
pcrisanlığınt cnıniin a\•lusundall 
s<'Yrcden bir helttnsi boğtrmıt: 

:__ Giinnhtır. Ra~\anı dö 
viniz. Bilmcmiı:;. g1rmis. Bak 
giriyor muyum 7 

Takvimci 

San t Olcminln en nadide incisi 
duny s nın en parl k 

Türkçe f!l mlerln zafer 
t c1 olan 
TÜRKÇE 

eryal 
"~ALE s·nemas~nda 

tnkdir ve hayranlıJı. 

muh faza edecek bir 

1 n c e z bir filimdir. 
5 n lnr: 1 - 2 30 - 4 30 _ 6.30 • 

9. Tc fon : 43595 
t 11 d t 

~~· Ve imkansızlıklardan mür.asebetsizliklere bnlmumu va.. virane, harabe, enkaz, kömür de. dadır.Bunlar o derece yorucu, noktası vardır. Yoksa da bu te- yorgunluğu fıkiıle çokça ışmaktan ya 
d~ Yeni imkanlar doğuran bir pıştınp mimkoymakta hiç Şaş. posu, odun yığını, kulübe, bara- sinirlendirici

1 
neşe bozucu şahıs. selliyi herhalde bulmalıdır! but ilstiıstc heyecan .:cç rm ktcn \•ey 

1 
~· M~cl~ bilffin i~a~ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~b~ dcla ~k ~dddli hey&aM wt~ 

1 
an hn llanmak ve imkansızlık. _ 5 _ Kocam: maktan ıleri gelir .. Böyle olunca fık ...._' n · 

~ d .kan doğurtmanın çarele. Fakat babam eskJsinden de ziyade CJ ı• ~ CJ' E - PekAJA Rozalya, dedi. Bu ak- uzunca blir muddet dinlcndirır.ek ıu~u 1 ~ ZSl:il&D•Zll•••l-
aıına gözetmektir. Eamlık sensiz de edcblllriz. munu an atır Bu hadiseyi meydana çı-

tı kAğıt "bi ..__ _, k Kız guldu, hafilçe eğıldl ve kapıyı 1 
• ,. ~ll'm!'ll!PP.::•••••• .. ~ dehşet saçıyor. Annem korkuyor. Ka- ı karan fikir vor"unlu~una tab·ı· denıle. 

Küçük Memleket 
Haberleri 

Dd U:,AttAD4 ~ - llallıınlad• 
~~el acılaa baatabakıa " bu>tlre 
npdda. ~ eda be7anlann lmribaıılan 
IDalan • beı ba7aa munffalı: oldıı. Diplo
lı:~ laeraalnııe •erildi. Zcblrll .ıulardan 
.. ersb d 'ela llallcnlııde •• ıDClı:tcplerd• 

CORL etwler "Ullmclı:tcdir • 
.m.s. ln>A YANGlH - Radp -haneN---:; ""- Plı:aa 71nırında muhacir 
:Ullae71da ı. Yasııf ,.. cocaklan Haııaa •• 

nlcrl nıunıııu 
..::::-:A'OA TEJt ZlWT - Banda :ra· 
"9Dlana Olu H ceılt slnatla lı:aldmlaralı: 
••klrmd•~erioa 7alDQ P•m1llı: 7etl1tlrl1med 
,.... v.u~ı.r. d"- edllmelı.todlr. zı. 
npıU edanlı: -.. dlftt bOtDa TillJCtltre 
~. Ab.araJ'd~ 2alı:lıeblrde nlnrıı bnf· 
,..ti 1ıir dtut '-laf .. •air• ırlbl her 'llll· 

~-- ·-·lı: ,...._ tet· lı:ilı:at ;rapmakta4-, --- .,.... 

BURSA~~ ~tstxı.n KAZASl -
'Motör tamıraSl Mch---" id . a . . ... .,..m ucsın e. 
ki motosiklet C~ırırke Yolunda 11 ya. 
ımda Fatma lsmınde bir kız arak 
oldürmli1tür. a çarp 

ORMAN 'YANGlNI _ Km1eaha
mam Hızırlar. nahiyesine bir knomct
ı-e. m~safcde bır orman nncmı çıkmış, 
iki dönüm orman r.ındıktan ıonra sön 
durülmıl tnr. 

AMELE KAVGASI - Kızıkaha
nıam - Gerede yola amelesi arasında 
bTga çıkrnış, ameleden Mchaıet Ça
Ylılwı kolu kırılınııtır. 

• gı .,,,yaz, göueri Yl1 an kaµatarak çıktı. mcz: Bir hastalık başlangıcı demekttr , l'! 

donmüş oturuyor. Solgun gözleri gök Başlayan hastalık ta p kasten ha S • · 
r-...ı '-" ük 1 ..__nz.i Derhal Yaan : ftaı,yaneadan ~eviren : - Fakat benim saç örgQlerimi kim U 
='6-' AuÇ ay ara "" yor. 1 1 1 ı tat•.ıı:.ıdır. Had scnın ilk vakalarına ~ 1 

h psl d 1 l ini ANN E V VANTI RÜVEYDE 8 NANOÖLU yapacak? diye sordum. Kendımi ta- .. ~-
• 
ıneması 

e ona yar ım ç n. elbiseler il hemmiyet veı·ilmeyince h:.ır•,alık ycr-
ak ell ek 1 ln alı • •• •• •• marn e şaşırmış hlssedlyordum. " 

açm ve '1' em Ç etra!ını - Vasili: leşir, hadise sık sık tekrar! r. İstira. 
yorlar. Ben yardım etmiyorum. Tit- hat müddeti pek uzun oluı, hem de · deki .Annem titriyor n allıyor. _ Ya uslu durursam?- - Orgillerin ehemmiyeti yok, de-nyorum; ensem acı artıyor. Ba- dl· can sıkıcısın. yalnız istirahat yctı§mcz. 
bamın kötü olduğunu düşünüyorum. Daha küçükten anneleri..ın1ze karp Bütün o beyaz dlşlerlle gülerek: \'e beıu· optu·. Ben bunu gorrnuctum, had'ı;esı en 
B V nı n l ıı.· em1 d ...... ıl da müthl• ve va\.orlylzl Onlara Uslu du-•"""" konfnUle bo" v en as e ev eneceı;.un ann e ,.._ " ·~ - ·---. ~ r, ,._ od ziyade genç yaşta meydana rıkar o 

d ··ıilr ,.. B b -ıd taparken de nasıl cefa çektiny' oruzl. banlar Dedi. Ben ada bunalmı§ dolaşırken, 0 , " yanım a go eceoım. a amı, J .. a ··· b yaştaki yeni işlemeye baclıyan hor. 
lnız bir k N ld · .ıı:.· Bunu, onlan artık ne teselli etmek Ben.· oturmu~ ana bakıyor ve sıgara •r.,. w ya ere oe e görece.ı.z. • duruyordu. ··~ nıonlıırın da işe karışugı şuphesizdir 

* * 
ne de aflarını dilemek imkAnlan kal- - En ıazeı roman:nnı dalma be-
mıyacak kadar ıeç anlamak ne t.ra- nim için ve sade benim için suyle- Daima yaptığun gibi, duamı etmek Fakat her ne olursa olsun hadise his-

10 F.~ iiıl SALI Ak amı 
1910 • 1. 11 s nema 

ALBERT PREJEAN 
YC DİTA PARLO 

run muhte m tc n il r Vasill ne evle.nelim. içltı diz çökeceğım sırada, beni bil~- •edilince f 'kri dinlendirmek !uzumu U• 1 
O kad31' sinir buhranlan taklidi llk bir ıeydlr!- meyi vaadediyor musun? .~ · d ... nutulmamalıdır . 

... _ 1 "Uzak yurt, oh vallşt tepe! .. ,, e.ım en yakaladı ve kuvvetle sıktı. M A 
yapbm ki, annem .... ima biraz daha 0"'1e ki, canım yandı. C'1 ı; e ko ktu, b nla k Vasili ile evlendim. Vasili, büyük bir yapmacıkln: " 

c 
r ve ana onu açmama dah kı ı Elimi kurtarmıya "alı•arak.· yardım ettL Babam, ~ttikçe a zgın ve - Daima ve ya nız senin için.. " v 

''Taklit ettim" mi diyorum. müth},j O'Rourk'le, beni derhal red- dedi. Gel şimdi, ıeı. Mariya Tar- - Boyle yapma! dedim. O: 
B'lmi b ı detti. Beni ne kucaklamak, ne de af- uovska! - Ya sen ne yapıyorsun? diye 

ı yorum: Ta i takliUe ballı- · ı ,_, sordu. Sesi boğuk gı'bly .. 1• yordum. Kendi kendime: !etmek ıstemedi. Ben üm tau..endim. Kolunun altından elimi çekti. Par- w 

"Şimdi üstüme sinir buhranlan Vasili, sabırsız ve canı sıkkın: majtımda '1'epyenl nişan yüzilğllm - Canım duamı ediyorum ... 
getirecegim,, diyordum. Sonra da - Aldırma, fU sıkıcı adama! dl- parlıyordu. - Dualannın ehemmiyeti yok. Sen 
kendimi tutamıyordum. En çok, sık- 1ordu. "Mariya Tarnovska . .., Ne güzel 1- gercekten can sıkıcı.sın. 
tığını ~leriml art.ık açamıyordum. Annem Vaalll7• beni tavsiye ede- 6iml- Fakat ben, o akşam da duamı et. 
ist(yerek klliUedlğim ellerim. artık rek allıyordu: İstiyordum ki, bütün dQnya, beni mek istedim. Dua, blzım gilntimüzün 
açılınıyorlardı. Tırnaklarım avuçla.. - Dikkat ediniz.. Onu slze ölme. gorerek, hayreUe, "İşte .. hte .. Biltiln en ehemmiyetli kısmını tefkll ederdi. 
rıma batıyordu. Parmaklarımı aça- sin diye verdim. Yoksa daha kimse- kadınlann arasında en bahtiyar olan Olga ile ben, sabah ta, akıam da, 
madan ve uzatamadan kanınun bi- n1n kansı olamazdı. Henüz sadece Mariy:ı Tarnovska!,, desinler. yüksek sesle, birlikte dua ederdik. 
leklerimden asalı aktıtını duyuyor. bir zavallı çocuktur. Bilmem beni ıv ~·aka! şimdi Olga uzaktaydı, ve ben 
dum. an.lcyor musunuz?_ HatırlaYJ.OlZ ki, Evlenme akşamı, Karkof otelinde yalım: dua ebneğe mecburdum. 

Kiyet'den catnian doktor Orlot, daha bir kadın deiUdir; bir çocuk- ods hizme~lslni çağırttım. Kayıtsız Yavaşça duamı ettim. 

- Kendisini k1"onlk btr sinir buh- Annemi ~ylece dinllyen Vasili: aşağı süzdükten sonra, koltuğa yas. çoktu. Sonra da her dildendi. Çünkü 
ranı teh<lit ediyor. Salıncaktan dOş- - Evet, evet, evet.. Dedi. Yara- /anmış sigarasını yakmakta olan Va- biz Otrada'da yaşarken, her gelen 

Okuyucu Dilekleri 

Bir İhtilaf 
hmlttr pancar ııevkıyau • Cabrllıa ile De· 

mlryo!larr ıdaresi arasınıt. çıkan bir lhulU 
yQıllnden • bcnlb ba1lamııur. FabrUı:a .. v. 
klyau Derbent ne lamlı araaındalıl 11•aayoa· 
dan 7apınak htemtlı:te, kaatan da buraya 
kıırmuı bıılunmalı.tadır. Dcmieyollan idareal 
lae buna ra., delildir. Ibtlllfrn bir u enel 
halli faydalı oluaktır. ÇQnlı:Q yollar ~mur 
olun'• bu aefer de mOsıahıiJ istasyona ııe,... 
lı.l7at J'apaml'}'ualı:tır. 

Meçkul Kadını 
Gilzel Fransız fılmi ile açıyor. 

Lüks, Kumar ve A$k fılmi. 

Bu gala için hazırlanımz. 

Sahip ve Ne riyat Mü(!Orü· !:ınln 
UZMAN-G z k ve Ne t 
T L $. - TAN MATBAASI 

"' ....... ,'ll ............ ~ ...... 111111 .... ~.&·imllİİıı ............... iiilı .. ~~,~ı 

1 1 2 
p E K 
S neması 

Yeni Sinema M•vılmfne 

başını sallıyordu: tur- v.e civelek odaya girdi; beni bnııtan İtiraf ederim, bu dualar uzun ve 1 
- Hayır, hayır, hayır! .. diye bağı- Meftun ;rüzümQ onun parlak ve Kıza: '5i:reUrdi. P E R S E M B K BAŞ L 1 y O R 

mesi neticesidir. mazlık ederse kulaklarını çekerim. t;lllye bir ıöz attı. dadı ve mUrebblye bize bir yeniainı 1 E Y L 'O L 

nyorum; sebep düşme değil. Vasili. mütecaviz gözlerine bakmak lçin kal- - Adın ne? diye sordum. ••••••••••• dir. dınp sordum: - Rozalya, diye cevap verdL (DEVAMI VAR) ,_ _________________________ • 
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iFTiHARLA GOSTEREBILECEGINIZ 
- 1 

'ı Ydlık kirası llk teminatı B E L V Ü 
24, 00 1, 80 Topkapıda Arpaemini Mah. Tathkuyıı sokağın-

daki arsa. Bahçesinde Alaturka Kısmında 
Kadıköyünde Osmanafa Mah. Rıhtun So. Hil da- H A M 1. y E i 
bilinde 47 numaralı Dükkan. 

ÇEKiNiZ · 90, 00 6, 75 

KODAK 
Gayrimenkul Satış l!anı 

Beyoğlu Sulh ~fahkemeleri Başkatipliğinden: 
Agop Snnpatyan ile Mesrob Gülezyan ve Selma Tunakan, Semra ve 
ihanın şayian ve müıtereken mutasarrıfı bulundukları G3latada .yen· 
• mahallesi yeni cami caddesinde ve Tünelin karşısında kain dki ı9,21 

79li 15 No.lu fevkani iki odayı ve elektrik tesisatını havi ev ayda seksen 
... ilt yüz lira kiraya mütehammil üç katlı ve 20, SO metre murabbaı saha 
•erine inıa edilmiı ı2000 on iki bin lira kıymeti muhammenesinde bir 

dıikkan ıuyuun izalesi zımnında açık arttırmaya konulmuştur. Birine 
arttırması 9.10.940 tarihine tesadüf eden Çarıamba günü saat 14 ten 

16 J'll kadar Beyoğlu Sulh mahkemeleri kalem odasmda başkatip nezdinde 
lacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % de yetrni:s beşini 
dığı takdirde en son arttrranm taahhiıdiı baki kalmak üzere ikinci •-

arttırma 24.10.940 tarihine müsadif Perşembe günü saal 14 den ı6 yn 
r icra edilerek en çok arttırana kat'i olarak ihale edilecektir. Birikmiş 

W ihale tarihine kadar birikecek bina ve beled:ye vergileriyle evkaf icaresi 
tdaedarlara, delliliye rüsumu ile yirmi senelik taviz bedeli, ihale pulu 

tapu harçtan müşteriye ait olacaktır. Arttırmaya iştirak edecek kimse
• sayri menkulun kıymeti mhammenesinin % yedi buçuğu nisbetinde 

akçesini veya milli bir bankanın bu nisbette teminat mektubunu ver. 
eri p.rttır. Arttırma bedelinin kendisine ihale olunan tarafından ihale 
flııden itibaren verilecek mühlet içinde mahkeme kasasına ödenmesi 

mecburidir. Ödenmediği takdirde ihale feshedilerek kendisinden evvel en 
ek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduiu bedelle almağa razı olur. 

ona ihale edilecek ve o da razı olmaz veya bulunamazsa hemen on be3 
müddetle arttırmaya çıkarılacaktır. Yapılacak ilin alakadarlara teb-

edilmiyecektir. Müzayede ıonunda en çok arttırana ihale edilecek ve 
lıer iki halden birinci ihale edilen kimse iki ihale arasındaki far'ktan ve 

dan mesul tutulacaktır. İhale farkı ve geçen gCinleıin % de beş faizi 
hükme hacet kalmaksızın tahsil olunacaktır. İpotek sahibi alacak-

la diğer ali.kadarllrm gayri menkul üzerindeki haklJrmm, hususiyle 
Te masrafa ve aaireye dair ilan haklannı ve iddialannı evrn'kı müsbi. 
'yle yirmi gün içinde sat~ memuru olan mah'keme baş k.tipliğine bil

~eleri lizandrr. Aksi takdirde haklan tapu sicilleriyle s bit olmadıkça 
•tıt bedelinin paylaşmasmdan hariç kalacaklardır. Müzayedeye iştirak e-

erin bütün ıeraiti kabul etmiş ve evvelden öğrenmiş ve bilerek gayr' 
le talip bulunmuş oldukları addedilerek ıonradan itirazları mesmu 
cağından ıatıı gününden evvel gayri merdrulü gezip görmeleri ve 

malilmat almak isteyenlerin 940/20 No. ile mahkeme bat katipliğine 
iDllracaat etmeleri ilin olunur. 

iŞ MEVSiMi YAKLAŞIYOR ••• 
Kürk ~fantolannızı veresiye v~ uzun vade ile 

ARJANTE Ti L Ki 
MaGazasından alınız. 

270,00 20,2S 

Tahmin bedeli 

150,00 11,25 

Tepcbaımm Meşrutiyet caddeıinde ~ numaralı 
Dtiiıı.. 

Aksaray yangın yerinde Meııihpaşa M:ı.h. Aksaray 

YÜCESES 
Selahaddin PINAR v~ arkadasları 

................... ıır.m .. ımı: ........... .. 
caddesinde S6 mcı adada 20 Metre murabbaı sahalı Le li 
arsa satışL Y A YENi I<OLEJ 214, 32 16, 07 Şehzadebaşmda Kırkçeşme Mah. Esllf So. 2 inci , E k k 
adada 9 No. lu ve 26,79 metre murabbaı ıahalı arll l r C Kız 

' J 

45,00 3,38 

576,00 43,20 

2ı60,oo 162,00 

satışı. -- --
Büyükadada Yalı Mah. Yeni So. 88 inci adada 91 
parsel No. ve ıs metre murabbaı sahalı arsa satışı. 
Beyazrtta Camcıali Mah. Cumhuriyet Cad. 1 No. lu 
Karakol binası enkazmın satı~L 
Bcyoğlunda Kamerhatun Mah. Çukurçeııme soka
ğında kiin 47 numaralı kargir binanın satışı. 

Yıllı'k kira muhamrninleri ve tahmin bedelleri yukarda yazdı iı;ler ayrı 
ayn temd:den açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muamelat 
Müdürliığü kaleminde görülecektir. İhale ı8/9/940 çar:~amba günü saat ı4 de 
daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
larile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunmalar.ı (8402) 

Bugün Öğleden Sonra .ıı t 
1 

PARl<'ta 

İLK ORTA LİSE 

Ta~simde Sıraservi~erde Yeni Açıldı. 
l\lüdürü: Eski Şişli Terakki Dircktiirü M. Ali Haşmet Kırca 

Husus'.yetleri: YABANCI DiLLER OGRETiMINE genit mik_ 
yasta ehemmiyet vermek, ııınıflannı az mevcutla teşkil ederek talebesinin 
çalışma ve i:-kişafr, sıhhat vt. inzibatı ile yakından alakadar olmaktır. Mek
tebin denize nazır Kalöriferli teneffıishane ve jimnastıkhanesi vardır. 

Hergün sııat (9 ile 18) arasında talebe knvıt ve knbul olunur. --lil fELEFON: 411S9 ___ , ______ ] 

•r:ı~ı;m1•1ı,fl1;ı:tttmmıt:tıt.ı'3 üyükdere GEV AZ 
MUALLA Kemani SADi 1 

1 - Sartnameleri mucıbınce 75.000 adet SO lik 60.000 adet 100 lük tuz çu-
vah müteahhidi namına pazarlıkla satın alınacaktır. 

ve arkadaşları, KADIN ORKESTRASI: LEYLA AZERBAYCAN 

~ı••••••••• ve arkadaştan --------1 
Kocaeli P. T. T. Müdürlüğünden: 
Adapazarında yapılacak P. T. T. Repetitör binası inşaatı 29/8/940 dan 

ıtlbarcn ıs gün müddetle açık eksiltmeye kon11lmuştur. 
Bu in!laatm keşif bedeli 9ı94 lira 41 kuru tur. 

Eksiltme evrakı:r) - Proje, 2 - Ölçü defteri, 3 - Keşif hullsası 4 -
Husu•i ve Umumi şartname. S - Mukavelename. 

Bu işe girmek istiycnler eksiltmeye iştirak etmek üzere ihtiyat akçe·· 
olan 689. Lira S8 kuruşu P. T. T. Veznes;ne yatırmış olmalan veyahut ol. 
miktar Banka mektubu ibraz etmeleri, Eksiltmeden en aşarrı 8 gün evvel Na 
fraya müracaatla ehliyet vesikası almalarr mecburidir. EksiJ•me lzmitte P 
T. T. Mütlüriük binasmda ı2/9/940 Perşembe günü saat ıs de yapı1 acaktır. 

Talipler eksiltme evrakını hergün mesai saati dahilinde Müdiirlüie mü-
racaatla görebilirler. (7990) 

--=--------~m;m.-cu A~ŞA~1 
C. II. P Beyoğlu Halkevi Sosyal Yardım kolu adına tertip olunan 

ls~an~c.=I Eğ~~~ce~cri • Beya~lum Gecesi 
i~~el!~-:• (] rE l ~ ~ 8 V ~ ~~~~esi 

(ALATURKA KİSMİNDA) 

SAFİYE ıcı AS 1 T 
Karadeniz Oyun ve Havaları - Ege ZcybeUeri -
Türkistan Kızları - Düyük Varyete - Canbaz Kum
panyası - Taklitli ve Kahkahalı Komedi - Leblebici 

l{uvartctosu - Mehtap ve Fişcnk Eğkncefori -
Duhuliye Yoktur. 

' 

"-.............. 1:11 .. :nc::ı:=::~s~1111::11111111::111111111 ......... ,cc1111•11111• .. m:ı::;11•111: .. 111 .. • .. •• ...... ~,, , -DEBEI< IELEDIYE CAHÇESINDE 
BUGÜN saat ı7 den itibaren SA.BAHA k<ıdar 

TÜRK HAVA KURUMU BEBEK ŞUBESİ TARAFİNDAN 

• 

B Ü V Ü 1 " Ü ,5 A M E R E 
M Ü N 1 R ~ U tl E D D 1 ve A R K A D A Ş L A n 1 

~ Meshur PANTOS Orkestrası - Beynelmilel Mikrofon ş::ınt!izü LİLO ALEKSANDR 

BÜYÜK VARYETE PROGRAl\ll - Duhuliye yoktur. 

ugün G .. nd~z ve G~ce -~----~ 
C. H. P. Beyoğlu Halkevi Sosyal Yardım Kolu adına tertip olunan 

ISTANBUL Eğle;,ce~eri • Geyoğl!ll Gecesi 
TEP AŞI 1 AL DAi OÇIESİNDE 
EÖE ZEYBF.KLERİ - BÜYÜK VARYETE - CAMBAZLAR - K'MSESİZ KIZIN Akrob<'ltik numaraları 
RİN TİN TİN Hünerleri - Ceza Mahkemesi (Taklitli Komedi) ve diğer zenıtin numara ve ıürprizler 

DUHULİYE YOKTUR. 

~~--------~----~ ..................................... , 

il - Pazarlık ı7.IX.940 sair günü saat ı6,30 da Kabataı Levazım ye mil
bayaat şubesindeki Alım kosimyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname sö:ı:ıi geçen §Ubeden parasız alınabilir. 
iV - lstekl'lerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte tMıf edecek

leri fiat üzerinden % 7,S güvenme paralarile birlikte mczkQr komisyona mü-
racaatlı .. ·r (8401) 

~ 
~İSTİKLAL LİSESİ 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari J 
~ Talebe kaydına devam olunmaktadır. 

I:> Şehıadebaıı polis karakolu arkasında, Telefon 22S34 ~ 

-
Zircat, Orman, Veteriner 
Fca~ül~elerine Tale~e Ahnıyor. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Yüksek Ziraat Enstitüsıi Orman, Ziraat, Veteriner Fakültelerinde tale.. 
be kayıt ve kabulüne ıs Ağustos ı940 tarihinden itibaren baılanacak ve 30 
E:ylul ı940 günii akşamına kadar devam edecektir. 

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

2 - Seçim imtihanı Ankara ve Istanbulda 1, 2, 3 Teırinlevvel t40 dıı.. 
terinde yapılacaktır. 

3 - Enstitümüz fakültelerine yazılmak istiyenler 1ı:ayıt Te bbal .. rtıa.. 
nnı Erıstitü Rektörlüğü ile Vilayet Ziraat, Orman, Veteriner Müdilrliiklerin
den ted.uik edebilirler. 

4 - Seçim imtihanı Ankarada Yüksek Ziraat EnstitilsQnde yapdacak.. 
tır. lstanbulda imtihanın olacaiı yer Ziraat, Orman Veteriner Müdilrlükle,. 
rine milracaat edilerek öfrenilecektir. ' 

• 5 - .. s'.?h~t ra~oru nümunesi Enstitü ve Vilbctlcr Ziraat, 011DID, Ve. 
tenner Mudurluklerınden tedarik edilir. 

Başka rapor kabul edilmez. "7169,. (4492) ----Güzel Sana.;.ıar 

l<ayıt ve 

Akademisi Talebe 
Kabulüne Başlıyor 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden: 
1 - Akademi ııubeleri için talebe kayıt ve kabulüne 16 Eyldl 1940 ta. 

ihinde başlanacak ve Eylul sonunda kayıtlar kapanacaktır. 
2 - Akademi yüksek mimari şubesine lise olgunluk mczunlan, resim, 

heykel, Türk tezyini sanatları ve tezy:ni sanat ıubelerine orta mektep me
zunları kabul olunur. 

3 - Şubelere yazılmak üzere müracaat edenlerin tabi oldu'lı:lan kaba! 
yoklamalarının yapılacağı tarihler 16 Eylulde akademi dahilinde ilin edilir. 

4 - Taliplerin müddet zarfında akademi müdürlüğüne bir istida ile 
müracaatlan, kendiler'ne idare tarafından verilecek beyannameyi doldurma. 
lan lazımdır. İstidaya bağlanması icabeden vesikalar ıunlardır: 

a - Beyanname 
b - Nüfus ve hüviyet cüzdanının tasdikli sureti 
c - Sıhhat raporu ve çiçek aiiısı ıehadetnamesi "resmi doktorlardan 

almmalıdır. 

d - Resmi tahsil vesikası "a'llı" 
e - Hüsnühal k5.iıdı "mekteplerden bu sene mezun olanlardan isten

mez . ., 
g - 12 tane kartonsuz vesikalık fotoğraf "alaminüt olmamalıdır"' 
S - Fazla tafsilat almak isteyenler Akademi idaresine müracaat etme-

lidirler. , 
6 - İstanbul haricinden müracaat edenlerin vesikalarını taahhütUl ola

rak göndermeleri lazımdır. Bu gibilere vesikaları tamam olduğu takdirde ok
lama tarihleri bir mektupla bildirılir. Talep vukuunda matbu beyartnameler 
posta ile gönderilir. (8389) 

Avrupanın 1941 son modelleri gelmiştir. 
••• Mahınutpaşa ı37 No. ARJANTE TİLKi MAGAZAS ---~ ... - ~ •11&m••••••:!I-• Yatılı - Yatısız Kız - Erkek ---~~· "L" 

Leyli 
Nehari A A KUCAGI Er~~, 

--.,
1 E A V ~ i Y i5 

ı ANA İLK - 'ORTA 
L i Ayda Dikiş • r: s i 

LİSE 

ÇOCUl( YUVASI 
ıs EylCilden itib.,rcn talebe kaydı, hergün saat 10 - 12. 14 - 16 • 

rasında yapı ır Mahdut talebe alınaca~ından eski talrbenin de bu müd. 
l~t zarfında muracaat etmeleri rica olunur. Birinci sınıfa talebe kabul Tesiı tarihi: 1930 Müdiresi: ELEN Çorbacı. 

oğlu. En son ve çok kolay bir usulle Fransız Liı1<s 
metodla dikiş bilen bayanlara üç ayda, a:ı: bilen ba. 
yanlara altı ayda, h'ç bilmeyen bayanlara dokuz 
ayda biçki ve dikit öğretilir. Bayanlara Tayyör, 
tuvalet, rob hiç provasız Japon:: ve re:;lan ve en 
son modellerin metod üzere şekilleri öt:retilir. 

Erkek kostüm, reğlan, pardesü, p j:ıma, beyaz 
çamaşır dersleri bayanlara verilir. Yurddan çıkan
lara kültür bakanlıiından tasdikli ,ah detname ita 
olunur. 190S senesindenberi ıimd'ye kadar yetiı
tird'ği sanatkarlar her tarafta takdir ve tahsinle 

ıılanmı:; ve bir çoğu makastar olmağa ve yurt açmağa muvaffak ol
lardır. (Devre) kayıt gunlcri: Pazartesi, Perıembe, Cumarteşidir. 

,:>enler l Birincitetrlnde başlıyacaktır. 
Adres: Kumkapı Kadirga Caddesi No. 93 

Modayı takıp eden her asn kaoın ıçın ıuymetu taıııarue vıı: neıııı ıııe. 

le hak katen nazarı dıkkatl celbeden böyle bir harikullde (SINGER) 
te sahip olmak &deta bir saadettir. Fevkalade gıizel ve zarif olan bu 
NGER) saatleri en müşkiılpesentleri dahi tatmin edebilir ve bütün 
mez'yetlerinden maada saatlerimizin on beı senelik bir müddet içın 

ev mü~terilerinin mes'uliyetinden olsun her türlü lrızalann müesse. 
z tarafından hiç bir ücret alınmaksızm tamir olunacaklan garanti 
miıtir. 

1 N G E A No. 82/A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 lirs 
- Emsalleri gibi on beı sene carantilidir. -

Adrese dilı:lı:at: SlNGER SAAT Mafazası - Istanbul Eminönü 

• 

Saraçhanebaşında Horhor caddesinde Telefon: 20S30 

Eski ve yeni talebenin kayıtlan her gün saat ıo - ı 1 ye kadar yapılır. Yabancı dillere ilk smıflardan itibaren 
başlanır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. Talebe mektebin hususi Otohtis ve otomobili ile evlerine nakledilir. 

--,•r. 

.211'3 Telefon 40l8ı Taksim Cumhuriyet Meydanı ı9 Numara ••ili 
"'' ., •+tWE • ıe•::.; •wr 21; .. ı 

'" YUCA ÜLl{Ü <ls~anbul) ve ÜLKÜ ( Uşcı:!d Lis~ıe~i "'"m' •ht>yaa "'"Kim. ıo;+>W "'" .... MJ m•••• .... ·-Wd. 
Kayrtlara başlanm13tır. İsteyenlere mufassal tarifname gönderilir. 1 ı;atın almacaktır. 51•••••••••••:1 (Upk'taki ÜLKÜ Lisesinin Orta kısmı yoktur.) ll'lil•••--•••m••il'I Pazarlık ı4 Ey!Ul 1940 Cumartesi günü saat 11 de Sirkedde 9 hletme bi. 

nasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklılerin ayni gıin Te sa, 

KIZ 

Telefon: 80547 _ _.. _______ _., 

ŞiŞLi TERAl<KI LiSESİ , E R K E K 

ANA - İLK - ORTA - LİSE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. 
Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticelerile sabittir. 

ı - Talebe kaydı, her gün saat 9 - ı8 e kadar Halil Rifat Pata konağında yapılır, 
2 - Arzu edenlere, Mektebin mufassal Talimatnamesi posta ile gönderilir. 
3 - Kayıt için Velilerin bizzat mektebe gelmeleri aerektir. 

·------·' .. 1-m!•· Nişantaşı. Rumeli ve Çmar Caddelerinde ••C::::ı>llf GÜNDÜZLÜ 

Eski Feyziati 

Yatılı BOGAZiÇi L i S E LE R i Yatısız 

lAna, ilk, orta ve fise sın!!~çi:~ski~~~~kay~~r~~t!~de ~:!~de~2~~~!~~~lanm11tır. 
Kayıt için tatil günlerinden maada her gün saat ıo dan 18 e kadar mektebe müracaat edilebilir. !atiyenlere ta

rifname gönderilir. Telefon: 36 - 2ıo 

1 ~ma~tköy - Çütesaraylar ' 

atte komisyona müracaatlan lazımdır 
Şartnameler komisyonda görülebilir. (8397) 

* .. Muh!lmmen Bedeli (ı267) lira (SO) kuruş oıan orn~e• evrirnda (15000) 
metre harici tek telgraf kablosu 13.9.1940 Cuma günü saat (10.30) on buçuk. 
ta Haydarpa'jada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından pazarlık 11su. 
liyle satın almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (190) lira (ı4) kuru$1uk kat'i teminat Te 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günil saatine kadar komisyo
na müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dafıtılmaktadır. (839S) 

Kuleli Askeri Lisesi 
l\ld. den: 

C:r Tab'ı Makinesi 
Aranıyor 

24X32 eb'ada kadar çok çeşitte bas
kı iıleri yapar el ve ayakla itler, icap 
ettiği zaman her hangi bir motöre ve. 
ya cereyana bağlanabilir bir Tab'ı ma
kinesi satın alınacaktır. Daha teferrü. 
atlı maddeler makinenin ıörülmeıi es
nasında aranacaktır. 

Elinde yeni veya kullanılm~ böyle 
makine olupta satmak istevenler ma. 

Lüleburgaz - Kepirtepe 
Köy Enstitüsü 

1\f iidürliiğündcn : 
En titümüzür. ehllyctnıımell bir 

haı.tnbakıcıya lhtlyac: vardır. Ücreti 
(60 J liradır. Talıp olanlann istida, 
bol'\servlı, ve ehllyctnamelertıe şahsen 
veya yazı ile EnstıtiJ mildilrlüğüne 
EylCı' 94t sonuna kadar milracaaUan 
ılfı•· olunur. (8134) 

kinelerini göstermek üzere tekliflerini 
15/EylOl/940 tarihine kadar yazı ile 
Kuleli Askeri Lisesi Müdürlıiiüne bil. 
dirmeleri rica olunur (864) (8018) 

" 


