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Gri. Zeki Erokay'ın 
Cenazesi Dün Askeri 
Merasimle Kaldırıldı 

Merhumun Bütün Silah Arkadaşları 

Bu Hazin Merasimde Hazır Bulundular 

GONLOK 

Carol'ün Treni 
Bir Tecavüze 
Maruz Kaldı 

Birkaç Yüz Leiyoner, 

Bir Hudut Şehrinde 

Ansızın Ateş Açtılar 

Tren Kaçtı 

Sabık Krala Sened; 

20 Bin lngiliz Liral ık 

Tahsisat . Veril ecek 

1 HARAÇÇI KARDEŞLER-
lzmlr H Ankarada olduta cibi lstanbulda da büyü bU 

MOBILYE 
t 

Sabı mafuası açblar. Salonlan rainis. 

SiYASi HALK GAZETESi 
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..4ilfl.t. Bükreş. 8 (A.A.) - "D. N. B.,, 
Temeşvar'dan haber verildiğine 
gore, birkaç yüz lejyoner, sabık 
Kral Carol'u hududa götürmekte 
olan hususi trene ta8fruz teşeb. 
hüsünde bulunmuşlardır. Saat 17 
ye doğru tren gara girerken hat
tın iki tarafında yer alan lejyo. 
nerler tüfek ve rovelverlerle tre. 
ne ateş açmışlardır. Derhal sür. 
atini arttıran trende bulunan 
muhafızlar silah ve mitralyöz a.. 
teşile mukabele etmişlerdir. Va. 
gonlann birçok camlan kırılmış.
tır. Trende yaralı olup olmadığı 
henüz bilinmemektedir. Tren kaç 
tıktan sonra lejyonerlerden bir 
kısmı münferit bir lokomotife 
Dinerek hususi trenin peşinden 
gitmişler, bir kısmı da otomobil 
kiralayarak treni hudut istasyo. 
nu olan Hatzfeld'e kadar kovala.. 
mışlardır. Lejyonerler buraya 
geldikleri 7.jlllan tren Ruml'!n h u
dut istasyonunda durmıyarak 
Yugoslav hudut garına varmış 
bulunuyordu. 

İngilterenin cenup sahillerinde ve Times halicine civar mıntaka larda cereyan ~den şiddetli bir hava harbini gösterir temsili resim 

Cenaze alayı, şehitliğe doğru ilerliyor 

Ölümünü teessürle haber verdiğimiz General Zeki Erokayın 
ceııaıcsi, dün askeri merasimle Gülhane hastahanesinden kaldı
:tılnuş ve Edimekapı şehitliğine defnolunmuştur. Saat 11 de cena. 
ze bir top arabasına konulmuş, önde bando ve muhtelif teşekküller 
~ ~tarafından • gönderilen elliden 

O Ş k fazla çelenk olduğu halde Gül. ' r t a a r t a hane hastanesinden hareket ed~ 
miştir. Alayın geçtiği caddelerın 

B k 1 her iki tarafında birer kıta bah-e e n e n riye ve piyade akseri ile Yedek 
Subay, Kuleli ve Maltepe askedi 

Ha~diseler Nelerdı·r,. lisesi talebeleri, polis ve jandar. 
ma müfrezeleri yer almış bulu. 

İtalyanlar, İngillz Somallsinl işgal 
ettikten sonra, A.frikadaki biltün 
lı:uvvetıerlnl Mısır ve Sudan hu
duuarında toplamıya başlamışlar
dır. İtalyanların bu iki cephede 
bQYük blr taarruza hazırlandıkla-
11 ve buralarda iyi talim görmüş 
hayu kuvveUeri bulunduğu mu
~8:_~ktır. İngilizler, bu hazırlık.. 
-.ı ciddiyetle takip etmekte ve 
~kdeniz bAkimiyetini ellerinden 

1 
açırznamak Jçin her türlü tedbir-
erı almıya karar vermJJ görün

lncktedirlcr. 

nuyorlardı. Orgeneral Fahrettin 
Altay, Orgeneral Salih Omurtak 
ve merhumun silah arkadaşların. 
dan daha 15 general ile Vali ve 
Belediye Reisi Lutfi Kırdar, mu. 
avinleri, İstanbul Parti başkanı, 
şehrimizdeki mebuslar, Emniyet 
müdürü, kaymakamlar ve daha 
birçok askeri ve mülki rical, top 
arabasını takip ediyorlardı. Ce. 
naze alayı, Divanyolunu takiben 
Beyazıda gelmiş ve cenaze nama
zı kılındıktan sonra merhumun 
tabutu rengarenk çiçeklerle süs. 
lenmiş bulunan cenaze otomobi. 

M. Zekeriya SERTEL line nakledilmiştir. Buradan tek
rar hareket eden alay, ağır ağır 

lngiliz Başvekili Mister Chur- ilerleyerek Edi:n~kap~ya ge!~iş 
chill Avam Kamarasında ve cenaze, Şehıtliktekı ebedı ıs. 

son iradettiği nutukta, Orta tirahatgfıhına tevdi o', ·nm~ştur. 
~arkta rnühim hadiselere intizar j l\fER HUlfUN TERCÜMEIHALİ 
l~zını geldiğini, bu maksatla İD- 1306 senesinde Erzincanda do~mu~ 
gılterenin Akdenizdeki filosunu bulunan merhum, 1324 te Harbıye.yı 
takviye ederek, her türlü ihtL bitirm~ş, Yemen h~r~ine iştira~ etmış, 
ınallere karşı kuvvetli bulunmı- amuı_nı ~rrp1te v_er ı•tıkl_llt.har0bı~de kıy Ya ha l v b'l . . metlı vazı e er ı a etmış ır. a a ıon-

1 . ~r andıgını ı dirmıştır. ra Genel Kurmay talim ve terbiye ve 
ta ngılız Başvekil!nin <?;.ta $ar~- umum janda~ma }'uma~d~nl~ğı erkinı 
h. VUkuunu tahmın ettıgı bu mu.. harbiye reisliklerınde, ıkıncı Kolordu 
ırn hadiseler nelerdir? kurmay ba~kanlıiında, fırka kuman-
C?rta Şarkta İngilizlerin bek. danlıklarmda bulunmu$tur. Son defa 

lechği hadiseler, İtalyanların Mı- vazifesi ~a~ında ha~talanarak :e~avi. i
sır ve Sudanı istilaya teşebbüs çin şehrımı~e gelmış •.. fak~t. bu tun ıh
etnıeleridi.r. İtalyanlar, İngiliz timama raımen ıozlennı hayata 
So~alisini işgal ettikten sonra, yummuştur. 

İSVİÇREYE DOC.RU 
Bükr~, 8 (A.A.) - F.ski Roman

ya Kralı Carol'ü ıötünnekte olan nu
susl tren, dün öğleden sonra Yugos
lav hududunu geçmiştir. Trib, ıOu.. 
gün İtalyan arazisine vasıl olduktan 
sonra, derhal fsvJı;reye doğru yoluna 
devam edecek ve öğleden sonra 1s
vlçreye varacaktır. 

Eski Kralın kaU lkametgAhı henüz 
tesbit edilmiş değildir. Çünkü İsviçre 
hükfuneti, sabık hükümdara ancak 
bir aylık ikamet mezuniyeU vermlş
tlr. 

Eski Kralın ilk merhalesi, Lugano 
(Sonu. Sa: 2 Sil: 6) 

' Dün 

INGIL TEREYE 

En Şiddetli 

Hava Hücumu 

Londrada ' da Büyük 

Yangınlar Çıktı, 400 

Öfü, 1400 Yaralı Var 

Hasar Mühimdir 

Hücumlar 
Sürdü ve 

10 Saat 

Şiddetli 

Muharebeler Oldu 
Londra, 8 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, dünkü hava 
hücumunda 400 ölü ve 1300 ili 
1400 ağır yaralı olduğu tahmin 
edilmektedir. Dün 99 düşman 
tayyaresi imha edilmiştir. 22 İn
giliz tayyaresi kayıptır. Fakat pi. 
!otlardan sekizi sağ ve salimdir. 

Hava ve Dahilt Emniyet Nezaret
lerinden, dün akşam Londra üzerinde 
düşmanın yaptığı ve bütün gece da.. 
ha mahdut olarak devam eden bü
yük hava hilcumu hakkında şimdi a-
lınan mütemmim malömata nazaran, 
bombardıman genişlemiş ve son saf
halarında gelişi güzel yapılmıştır. Ha
sar ağırsa da, cereyan eden muhare
beye nlsbeUe ciddi değildir. 

Evvelki gün İzmiti şeref. Düşman, kuvvetlerinin büyük blr 
ı kısmını Londranın Şarkında Times 

lendiren Cümhur Reisimh 5• nehrinin iki sahilinde bilhnssa nehir 
met İnönil, Savarona yatı ile kı:nannda temerküz ettirmiş ve ora-
tekrar şehrimize avdet etmiş.. da üçü büyük olmak üzere, müteacl.. 
lerdir . Mi11i Şefimiz, dün dit yangınlar çıkmasına sebep olmuş-
Floryada Hariciye Vekili tur. Hasar çoktur. Birçok kimseler 

•• •• v muvakkaten sığınaksız kalmışlarsa da 
Şükru Saracoglunu Jıabul bu. 

1 
tehlike mıntakasından uzaklaştırıl-

yunnuşlardll'. m~lar ve kendilerine sığınak ve ..-ı-
\; .J (Sonu. Sa; 2 Sil: 2) 

Afrıkadaki bütün kuvvetlerini 
~ısır 'Ve Sudan hudutlannda 

1~la~ya başlamışlardır. İngi. k c:rın Akdeniz üzerindeki ha. 
t hniyetini sarsmak, İtalyan müs. 
:t ernlekelerinin Akdenizle irtiba
t~tıı tenıin etmek için, buna ih. 
p.Yaç ta vardır. İtalyanların, 
1 l'atısız müstemlekeleri hudut.. 

1 arımı da bulundurdukları kuvvet_ 

Güreş Şampiyonası 
Dün' Neticelendi 

Bulgar· Rumen 
Anlaşmasının 

Kbti Esasları 
e tasarruf etmeye muvaffak 
~~!arı da, onlara böyle bir te. 
ne us. için cı:saret vermiştir. O
k uıı içın İngilizler, ergeç ltalyan 
'k~VVetıerinin Mısır ve Sudana 
~ kl koldan birden taarruzunu 

e .~rnektedir. 
. Boyle bir ihtimale karşı, İn. 

r.!kterenin ilk aldığı tedbir, Mısır 
u uınetinin yardımını temin et

rnek olınuştllt'. Şimdiye kadar 
~~~ harici kalmış olan Mısır 

urneti, son zamanlarda Mısır 
i~P~akla:rına taarruz vukuunda 

~ıltere ile beraber hareket et. 
mıye karar vermiştir. 

1ngU· ·~1 ızler bununla iktifa etme. 
mı:i"er Bu 1 H" d" raya Avustra ya ve 
ti~ ıstandan yeni kuvvetler ge. 
t ~:ek. Mısırdaki vaziyetlerini 
:arn~rn etmişler, Yukarı Nildeki 
dir İ~orıa:rı da takviye etmişler
n"'tın. ka !~nlann tahşidatını me-

e ıçın de 1 ·1· h k v vetleri b. . ngı ız ava u -
yen İt 1 ır aydanberi mütemadi. 

a Yan taYYare karargahla-
rım ve aske • .. . b d 
man et n uslerıni bom ar ı.. 

lllektedir. 

I* * M 1f1' vı: Sudan'ın işgali ko-
ıle B' ay .hır iş değildir. Şimal. 

ıngazı hududundaki arazi 
(Sonu, Sa: 2, Sü: 7) 

İstanbul v Kocae6 Birinci Oldular 

... 

Maslccspor • Beşiktaş meçından bir görünfiş 
(Spor hareketlerine ait tafsilat ikinci sahiiededir~ 

' 

Ahali Mübadelesi 3 

Ay İçinde Yapılacak 
Sotya, 8 (A.A.) - Kraiova anlaş

masına tevfikan Romanya 1912 hu.. 
dutları dahilinde Cenubi Dobrucanın 
tamamını tcrketmektedir. 
Anlaşmanın şeraiti ŞUnlardır: 
1 - Anlaşma tasdik edilir edilmez, 

Bulgar askeri komisyonları Rumen 
komisyonlarile işbirliği yaparak ma
hallinde yeni hududu sıhhatla tayin 
edeceklerdir. 

2 - Sivil makamlar mümessilleri 
15 Eylulde Dobrucaya girerek devle
te ait ve umumi binaları işgal ede
ceklerdir. 

3 - 20 Eylfil sabahı saat 9 da Bul
gar kıtaatı hududu geçerek 10 gün 
zarfında Cenubi Dobrucayı işgal e
deceklerdir. 

4 - Anlaşmanın tasdikini takip e
den üç ay zarfında Cenubi Dobruca. 
d:ıltı Rumen ve Şimali Dobrucadak! 
Bulgar ahalinin mecburi mübadelesi 
yapılacaktır. 

fi - İki memleketin ~:ılr mınta
kalarındakl ahalinin mübadelesinin 
bir sene zarfnıda yapılması ihtiyarl 
olacaktır. 

6 - Blgar devleti 450 milyar leYll 
muadili bir meblti.fı ley olarak Rumen 

(Sonu, Sa: 2, Sii: 5) 

Başvekil Ankarada Almanyada Bir 
Çok Hedefler. Adliye ve Münakalat 

Vekilleri' de Dün 
Ankaraya Döndüler 

BombalanClı 

lngiliz 

Geniş 

Tayyareleri 

Bir Sahada 
Ankara, 8 (A.A.) - Başvekil 

Dr. Refik Saydam, bugün şehri
mize dÖnmüş ve istasyonda Ve. 
killer, Parti Genel Sekreteri ve 
umumi idare heyeti azalarile 
mebuslar, Vekaletler müsteşarla. 
n ve umumi müdürlerile Vali ve 
Belediye Reisi, Merkez Kuman. 
danı ve Emniyet müdü.tii tarafın. 
dan karşılanmıştır. 

• MÜNAKALE VE ADLİYE 
VEKİLi.ERİ 

Bir müddettenberi İstanbulda 
bulunmakta olan Münakale Ve. 
kili Ali Çetinkaya ve Adliye Ve. 
kili Fethi Okyar dün akşamki 

Askeri Vaziyet 

Cenubi lngi'terede 
A:manlann T ah ibe 

. Çalıştığı Hedef ler 
Her günkü Alman resml teb

liğlerinde mütemadiyen bombar
dıman edildiği blldirilen ve he
men de her gün hava kuvvetleri 
tarafından ziyaret edilen yerlerin 
isimleri ııunlardır: Londra, Kent, 
Southampton, Hull, Newcastıe, 
Llverpool, Kardilf, Glaskov, Bris.. 
tol, Svansea. 

Bu isimler, İngilterenin Cenup, 
Cenubu Şarki ve Cenubu Garbi 
sahillerindeki limanlarıdır. İn
~ı u.,,.,,nin ithalAt ve ihracatının 
" 50 si bu limanlar vasıta.sile 
gırıp çıkar. 

Ayni zamanda İngilizlerin en 
büyük deniz üsleri de bu sahil
lerde bulunur. Bunların en bü
yukleri Portsmouth, ve Portland 
limanlarıdır. Portsmouth'ta bü
yük kömür ve petrol depoları, 
büyük bir radyotelgra!i istasyo
nu, İngiliz bahriyesinin gizli ld
boratunrlan, bahriye mektebi, A
mirallik dairesi, inşaat tezgAhla
n, dört şimendifer istasyonu, ve 
müteaddit büyük müesseseler 
vardır. İnglliz deniz kuvvetinin 
sıklet merkezi bu limanlardır. 

İngilizler bu sahilleri, Alman 
hücumlarına karşı korumak için 
bin bir çareye baş vurmuşlardır. 
Pı.rtsmouth'dan PorUand'a ka
dar bütün sahil boyunca batar
yalar, semaforlar, müdafaa fener
leri, i§aret kuleleri, vesaire ile 
teçhiz edilmiştir. Almanların bir 
aydanberi her gün ve her gece 
bu sahilleri, bu limanları ve bu 
deniz üslerini bombardıman et
melerl, bu limanlar vasıtaslle ya
pılan nakliyatı durdurmak mıık. 
sadını takip etmektedir. Alman 
hava kuvvetleri ve denizaltıları 
ayni zamanda bütün bu sahil 
boylanna bir aydanberi munta
zaman mayin dökmektedirler. 
Maksat. dışarıdaki deniz .kuTVet
lerlnln bu limanlardan istifade 
~debllmelerine mlnl olmak, li
manlarda bulunan deniz kuvvet
lerini de buralarda hapsetmektir. 
Binaenaleyh Alman hava taar
ruzlannın bir cephesi de, İngiliz 
deniz kuvvetlerine karşı çevrlL 
mlş demektir. 

Fakat bir aylık bombardıman 
(Sonu, Sa: 2, S il: 6) -...,_._ ____________ .) 

trenle Ankaraya dönmüşlerdir. 
İKTiSAT VEKİLİ EREC..LIDE 
Ereğli "Konya,, 8 (A.A.) -

İktısat Vekili Hüsnü Çakır, refa
katinde Sümerbank Umum Mü. 
dürü olduğu halde dün Ereğliye 
gelmiş, istasyonda kaymakam, 
Belediye reisi, Parti reisi, me. 
murlar ve kalabalık bir halk küt
lesi tarafından karşılanmıştır. İk. 
tısat Vekilimiz bez fabrikasını 
gezerek tetkikat yaptıktan sonra 
Belediyeyi ve Partiyi ziyaret ey. 
1~1§ ve bu arada alakadarlardan 
Ereğlinin iktısadi vaziyeti etr~ 
fında izahat almış, halkın dilek. 
lerini dinlemiştir. # 

-

ltalyanların 
Suriyedeki 
F.aaliyetleri 

Memleketi Kolayca 
İşgal Edebilmek 

İçin Hazırlanıyorlar 
Kahire, 8 (A.A.) - Reuter'in 

Kahired" salahiyettar mahfiller. 
den öğrendiğine göre, Frans daki 
Alman mütareke komisyonunun 
bir delegesi, 28 Ağustostanberi 
azası Beyrutta bulunan İtalyan 
müCıreke komisyonunun taleple. 
rini takviye için, pek vakında 
Suriyeye gönderilecektir. Komis. 
yonun açık hedefi, hnrp malze. 
mesini tespit etmek ve enterne 
edilmiş olan İtalyanların halen 
serbest bırakılmış olup olmadık
larını anlamaktır. Fakat, bazı 

1 tayyarelerin Suriyeden kaldırıl. 
makta olduğu hakkındaki haber. 
lere bakılırsa, komisyonun haki

(Sonu. Sa: 2, Sil: 7) 

Faaliyet Gösterdiler 

Yeni Baskınlar 

Karaormandaki Harp 

Levazımı 

Tamamen 

De pof arı 

Ateşlendi 
Londra, 8 (A.A.) - İngiliz Ha. 

va Nezareti teb1iği: 
Bombardıman tayyarelerimiz, 

fena rüyet şeraitine ve şiddetli 
müdafaaya rağmen işgal altında 
bulunan Manş limanlarındaki 
seyrüsefere karşı muayyen hiı. 
cumlar yapmışlardır. Calais'de, 
bombalar, havuzla limanın met
hali arasında patlamıştır. Bou. 
logne'da yangınlar çıkarılmış ve 
Loubet havuzuna tam isabet ol. 
muştur. Oıltende limanında mav. 
nalara da isabet vaki olmuştur. 
Dun'kerque'de toplu halde bulu. 
nan mavnalara da hücum edil. 
miştir. 

Sahili aşan diğer bombardıman fl
lolnrımız Essen'de Krupp fabrlkıılan

(Sonu. Sa: 2. SU: l) 

Daladier, Reynaud 
Ve Gamelin Mevkuf 

Cenevre, 8 (A. A.) - D.N.B,: Vi
chy'den bildirildiğine cöre sabık Fran 
sız başvekillerinden Daladier ve Rey. 
naud ile sabı1ı: Fransız başkumandanı 
General Gnmelin, tevkif edilmiş ve 
yüksek divanın içtima etmekte olduğu 
Rion civarında bir şatoda mevkuf bb
lundurulmuştur. Bu, umumi emniyetin 
idamesi hakkında ıon zamanlarda na
zırlar heyetinin tasvip ettiği kanurı 
mucibince ılmmq bir ihtiyat tedbiri
dir. Bu kanun hükümJerine göre. dev. 
Jet için tehlikeli şahıslar, harbin deva. 
mı müddetince mev f bulundurulabi
lirler. 

C~ __ G_ü_N_L_E_R __ G_E~Ç_E_R_K_E _N_) 

YAZA VEDA 
YAZAN: REFiK HALiD 

:... Bu sene yaz geç geldi, erken gidiyor. Ayrıca ser t rOzgar
lar, sürck Ji yağmurlar, vakitsiz sofuklar , hatta co~gun ı;ellerle, iki. 
de b ir keyfimizi kaçırdı. Bilhassa hafta tatil1erinin çoğu bozuk 
havalara rastladı, h alk sereserpem gezip tozamadı. Hüliısa güzel 
mevsimden kim alamadık; gözüm üz arkada kaldı. 

- Hayır, ben baş a fik irdeyim: Mademki ufuklanmızdn biraz 
sis dalgalandı, düşman donanması görünmedi; hudutlarımızı azı. 
cık pos bastı, barut dumanı sarmadı; h avada tayyare filoları değil . 
yalnız bulutlar dola"tı ve tepemizden bombalar değil, sadece yağ
m urlar dökiildü; i~i ttiğimlz top inil t isi değil. yaprak hı. 1l tısıydı: 
duyduğumuz bina çökme..o;i dejil, arök ırürültüsüydü; madem ki va
purları yaralarından kan sızan gaziler yerine c:apkalarından su 
damlayan ıeziciler doldurdu ve istaııyonlarda haykınp dövlincn 
ahali yerine gülüşüp koşuşan insanlarla ka~ılaşhk; madem ki yol. 
lanmızda muhacir kafileleri yerine feyiz ve bereket taşıyan araba. 
lar gidip geldi ve pa78r yerleri öz mahsu11erimizle bezendi. doldu. 
taştı, sok aklara ~erpildi; m adem ki istiklaliıniı: tamdır. hnkimiye. 
timiz mutlak , imanımız sağlam, biz 1940 harp "encsinln )•zmı 
çoğu devlete n asip olmamış müstcı1na let afe tte, saaiıetle geçird ik . 
Güzel yaz! Yine böyle r el, bizi böyle bul ve yine böyle bırakıp 
git ... Güle Eille! 



z TAN 

iSTiK·LA·L UGRUNDA!, 1 GüNÖN MESELESi i !._. ___________ ... 1 
Dilsizltfr Dün 
Kongrelerini 

Yaptdar 
YAZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK Zabıt Tutun! 

-59-
Yahu 1sman Hakkı, sana: ne 

du? Sen, böyle çocuk değildin!,, 
Ben, bu sözlere muhatap olunca, 
ıru evvelki tahminimde yarulma
ığ.mı anladım. Ve hayretle sordum: 
·•- Sualinize bir mfına veremedim 
eye!endl! Benim bir ıey yapt1iım 
oıc. BilAkls, benim anlamadığım bir 
okta var: Hiçbir ı;ey yapmadığım 
alde, benden ne istiyorlar? 

ısrar etti: 
"- Ben teferrQnta girmek is

mlyorum: Neler yaptığını duyuyor, 
Hyoruz. Senden ricam, tuttuğun 

oldan vaz geçmekten ibarettir: Kar
eşçe !WylUyorum: Yapma İsmail 
akkı! Bilirsin seni heplıniz severiz. 
zi müteessir etme!,, 
Ben, büsbütün şa:ıı.rmıştım. Çünkü 
nledlklerime hiç, ı:ımma hiçbir mA-

a veremiyordum. Ha!ızamı zorla
m: Muhtar Beyin bıına bu ~kilde 
tap etmesini makul gösterecek hiç. 
ır harekeUmi hatırlamıyordum. Bu 
barla, durup dururken, Y,ine bir i!: 

ra;ra uğradığım muhakkaktı: 
"- Çok rica ederim Muhtar Bey, 

edim., açık konu:ıulmıyan her me
ele. kapanmış görünen cerahatli ya
alara benzer. Bana, bilmediğim su
umun mahiyetini anlatmanızı rica 

erim. Ne yapmı§lm?. 
ı ~Ubtar Bey: 
r"- Peki, dedi, mademki açııı: ko-
uşmamı istiyorsun, sliyllyeyim. Ben 
na, sual soracııtını. Sen, soracak
ıma cevap ver: Dün gece, nere. 

eydin? Yanında kimler vardı? 
Hiç tered.dütsilz cevap verdim: 
•- Tashanın altındaki kahveye bi

ış k ufak bir oda varClır: Oraday
m. Y•nımda, Topçu ŞQkrll, Yenl

ahçeli ŞükrU, bir de Hüsrev Sam.i
karde~i Eyüp vardı. Geç vakte 

adar orııda oturup rakı içtik. Ora
çıkar çıkmaz, dosdoğru evime 

dip yattım. 
"- Rakı sofrasında, kimseye küf

ettin mi? 
"- Benim küfürbaz olmadığı.mı 

ıllrsiniz. 
"- Konuşma eı<nasmda Paşanın 

(AtalürkUn) adı geçti mi? 
' - Hayır. Bir defacık bile geçme
! 
"- Doğru mu söylüyorsun? 
"- Yalan söylemftdiğiml bilmesey-

diniz, beni sever miydiniz? 
Muhtar Bey yerinden doğruldu. 
ır müddet di.lşündü. Sonra kendi 

"- endine: 
"- Tuhaf .. Dedi .. Bu insanlar çok 

ten& oldular._ Çok, çok fenal
Sonra bana döndU. Kararını, hük.. 
ünü vermiş olduğu Aşikardı. Kati 
ır sesle: 
.. ...._ Peki karde3im.. Dedi.. Sen git, 

ahatına bak ... 
Bu sefer, ıırrar sırası bana gelmiş

: Ne oluyordu? Hakkımda kimler, 
eler söylemililerdi? DilŞmanlarımı 

•tanımak ve onların bana ne tarafını
niçin vurmak istedlklerini bll-

!nek hakkım değil miydi? 
"- Hayır.- Dedim; fji.mdi de ben 

Wftmfyecegim. Ve milsaade ederseniz, 
~ de ben sizden bir sual soraca
iun: Ortada dönen mesele nedir? Be-

ın hakkımda size neler siSyledller? 
'Ben ne yapmış, ne söylemişim? Bun
ara cevap vermek te, sizin dilrOsUük 

rcunuz değil midir? Açık, her ~yi 
.-,ap&çık "Jtonuşacak değil miydik? 

Muhtar Bey, ayni kati lisanla sor-

.~- isman Hakkı ... Benim seni sev
iitfmden emir. değil mlsitı.? 
"- Eminim._ 
.. _ Benim dl.lrüst davranacaıım. 

:ın şüphe edebilir misin? Senin hak-
ı7.lığa uğramana meydan vereceğimi 

abillr misin?,, 
"- KaUyen.-
•- O halde, senden çok Tlca ede

ıf.m. Benden şimdilı1t hiçbir §ey sor
.Jna. Müsterih olarak çekil, git... Sı

ası gelince, her ~eyi öğreneceksin. 

lngDizlerin Alman 
Şehirlerine Hücumu 

{B&fl ı incide) 
ııa, !:mden'de Zweirucken'de harp le

azmu fabriknlarma ve Gelsenk.ir
en petrol tesisatına hilcum etmiş
dir. "Mannheim, Ehrang ve Ham'da 

emlryolu d(!polarına atılan bombala
mtilakler ve yangınlar takip etmiş
• Ka1if ormanda bulunan harp le
zım aepolarına yeniden hücum e
erek bilyük yangınlar çıkıırılmışhr. 

Calais clvannda pçu ve projek
r mevzlleri bombardıman edilmiş 

e Colmar tayyare meydanına karşı 
apılan hücum esna!ında bombalar 
angarlara isabet etmiş, yanmakta ~-

hangar kapılarından çıkan alev
r dııianda bulunan tnyyarelere ateş 
ermiştir. Almnnyada Gilzerijen, We-
1 ve Crefeld, Bruxelles, Fransada 
uerqueville, Holsndada Soesterburıı 

e Eindhoven tayyare meydanları da 
ca bombardıman edilmiılerdir. 

u geniş harektıta iştirak eden tay. 
arelerimizln hepsi üslerine dönmüş

dir. 

ALMANLARA GÖRE 
~er~n. 8 ( A. A .) - Alman tebliiin

de de ileniliyor ki: 
"Düpnan tayyareleri cece yine Al

~ya üzerine akınlar yapmıtlardır. 
:str dalııa cenubu &arbi istikametine 

evec:cüh ederek öteye beriye bombalar 
tnnıısa da hic; bir hasar yapamamııı
dır. Muharebe tayyarelerinden mti-

tekkil diğer bir dalga da dUn ıeceki 
"bi BerJin üzerine gitmeye teşebbüs 

'ııe de carpta temcrldiz eden mll
faa barajından ııeçemiyerek dön
eye •e bombalarını lüzumundan ev

atmaya macbur edilmiılerdir. Yal-
Hamm'da bir klisede hasar olmuş

r Dıinkıi hava muharebelerinde düş 
' 94 '"tayyare ka11betmiıstir. 26 Al

an tayyaresi üslerine dönınemi:ıler-

Şu anda, seninle daha uzun konuşa
bilirdim. Fakat derhal bir yere git
mekliğim ve başka birlslle konuş_ 
maklığım, seninle IA!a dalmamdan 
daha lazım ve daha inühim! 

Ben, Muhtar Beyln temiz :ıhUl
kından §Üphem olmadığını söy

lerken çok samimi idim. Böyle oldu;
ğu içindir ki, fazla ısrar etmedim. Ve 
ondan ayrıldım. Şirkete döndüğüm 
zaman, Memduh Şevketle Ali İhsan 
da oradaydılar. Memduh Şevket yine 
sordu: 
"- Muhtar Beyle gön1ııtün mil? 
Ben, Muhtar Beyle aramızda ge

çen konuıımayı, hiçbir kelimesini giz
lemeden, kendilerine karşı biiyük iU
ma ~ beslediğim bu yakın arkadaşlara 
dıı. anlattım. Onların uğradıkları &aş. 
kınlık, benim duyduğum hayretten 
daha büyük oldu. İkisi de, beni din
lerken, ikide bir: 
''- Allah Allah.h Hayret!,, demek

ten kendilerini alamıyorlardı. 
Benim !uiradı4ım bu iftira, onlara 

kendilerini de dllşilndürüyordu. Ali 
İhsan Bey: 
"- Çok fena .• Dedi.. Bir dalavere

cllr donüyor ki, sormayın ... Bu hayl
huy içinde, Allah cümlemiı.i kuru if
tiradan korusun... Bugün sana, yarın 
biıedir,.. Bakalım encamımız ne ola
cak?., 

Beni ertesl giln, EyUp Sarbi Bey 
çağırttı. Davetine icabet ettiğlm za. 
:nan, yanında, o zaman emniyet işle
rine bakan Mchmetçe vardı. Eyüp 
Sabri Bey, mukaddemeye lüzum gör
meden, sadede daldı ve: 
"- İsmail Hakkı ... Dedi, çok rnü

bim ve müstacel bir iş var. Paşa (A
tatürk) bu ~e senin memur edilmeni 
i!t.iyor. Biz de çok muvafık bulduk. 
Hemen bu akşam, KesJ<:ine hareket 
edt.°'Ceksin. Yanına istediğin kadar ar1 
k:ıdaş katacağız. Keskin kaymakamı, 
l\faTlastırlı jandarma yüzbaşısı Esat 
Beydir. Derhal kendisile temasta bu
lunacaksın. Ne kadar paraya ve si_ 
13.ha ihtiyacın varsa, söyle. Ve derhal 
arkadaşlaruu tedarik et!,. 

Eyüp Sabri Bey susunca, Mehmet
çe de söıe karıştı. Ve bana birkaç 
arkadaş tavsiye etti. Ben bUsbütün 
hayrette kalmıştım. Ve duyduğupı 
hayreti gl.7Jemiyerek: / 
"- Beyefendi, dedim, verilen bir 

vazifeyi yüklenmekten kaçınacak de
i'ilim. Fakat ne olursunuz? Beni ten
~r buyurun. Dün, Muhtar Beyle gö
rüştüm. Bana, hlll:l karamda bir mu
amma mahiyetini muhafaza eden bir 
meseleden bahsetti. Anltyamadım. 
Bu~Un siz, beni, mahiyetinden bah
ı;etmedlğiniz bir vazifeye silrüyorsu_ 
nuz: Anlıyamıyorum. Ve bütün bu 
meselelerin mahiyetini iyice anlama
dan, Ankaradan ayrılmak ta istemi-
yorum!,, 

Eyüp Sabri: 

Yazan: Naci Sadullalı 

B ir fincan kahveye yetmiş 
beş kuruş istenildiğinden 

bahsettiğimiz zaman aldığımız 
cevap şu oluyor: 
"- Zabıt tuttursaydınız!,, 
Bir kilo armuda bir lira, bir 

metre kumasa 30 Ura, bl,r çift 
yerli pabuca~ kırk lira verdiğimi
zi ya7.l'yoruz: Muhatap kaldığı. 
mu: tavsiye, gene aynı: 

'' -Zabıt tuttursaydınız!~, 
Tramvayda uğradığımız haka. 

retten, otobüste karşılaştığımız 
sıkıntıdan, vapurda gördüğümüz 
intizamsızlıktan, çarşıda canımızı 
yakan ihtikardan, pazarda gi.izii. 
müze batan suiistirnalden, veya 
kulüpte şahit olduğumuz kanun. 
suzhıktan bahsediyoruz. Alôka. 
darlar, sanki suçlu bizmişiz gibi 
adeta paylıyorlar: 

1 

"- Camın zabıt tuttursaydı. 
nız ya!,, 

Lokantanm pisliğinden, otelin 
berbatlığından dert yanayım de. 
meyin ve mesire yerinde ~ebiniz. 
den cüzdanınızı, çalgılı gnzinodn 
sırtınızdan caketinizi, yahut sar
hoş şofürün yıldırım hizı ile u
curduğu bir takside başınızdan 
~lınızı alsalar, zinhar, ağız aç. 
mayın!! ÇUnkü, maazallah, 
zabıt tutturmadınızsa, tekdiri 
de. hatta belki - iCtiranızı (!) 
ispat edemiyeceğiniz için • ceza
yı da siz yersiniz. Fakat suçlunun 
inkbını, vatandaşın şikayetinden 
umumiyetle daha muteber tut. 
maktan doğan bu emniyet ölçü. 
sü. hakiki mağdurun dalma alcy_ 
hine değil midir? Halkı, canını 
ya.kan her hadise karşısında za_ 
bıt tutmaya davet etmek, ancak 
bir zabıt tutmanın maddi, mnne
'i kiilfetlerini unutmakla müm. 
kündür. Bunun içindir ki, halk, 
uğradığı maddi, manevi ziyanın 
matemini tutmayı zabıt tutmak. 
tan daha kolay buluyor. Eğer 
böyle yapmayıp ta, bize verilen 
öğüte itaatkar davransaydık, he. 
men her vatandaşın: 
"- Ne işle mcııgulsün?,, sua

line vereceği cevap şuydu: 
u -Zabıt tutuyorum!,, 

NİŞAN 

Şehrimizdeki dilsiz!er, senelik kon. 
grelerini dün Eminönü Halkevmde 
akdetmişlerdir. Kongre cemiyet reisi 
Mehmet Tamtürk'ün bir nutku ile a.. 
çılmrştır. Eski idare heyetinin a:vnen 
ipkasına karar verildikten sonra yeni 
nizamnamenin müzakeresine başlan· 
mıitır. Bugün viliyetin tasdikine ar
zedilmek üzere hazırlanan yeni ni7am. 
namenin esasları şunlardır: 

Cemiyetin ismı "Sağır, dilsiz ve kör
lere yardım ve tesanüt cemiyeti., dir. 
Halen Türkiyede bulunan 30 bin sağır 
ve dilsizlerden muayyen bir is sahibi 
olmayanların İstanbulda toplanarak 
büyük bir pansiyonda yerleştiri!mc.si 

ve dilsiz kadınlarla erkeklerin biribir
lerile evlendirilmesi ve işsizlere iş te
mini, okuma yazma bilmeyenler için 
bir dilsizler mektebi açılarak gece ted
risatı yapılması, cemiyete varidat te.ııf 
ni için hük:Umet ve belediyeinin de mü
zaheretinin teminidir. 

Bundan ba:ıka dilsizlerin daha kolay 
konuşabilmleri için şimdiye kadar ka
bul edilmiş olan igaretlerin bir mi'kta!" 
daha arttırılması da kararlaştmlmıştır. 

Müteferrik : 

Basra Yolu ile ilk 
Mal Mersine Geldi 
Bağdat - Basra yolundan ifk defa o

larak Mersine çay ve çuval 1ıelmiştlr. 
Bu yol ür.erinden şehrimize hiç bir mal 
gelmemiştir. Bir kaç güne kadar çay, 
ve kakao çekirdeği beklenmektedir. 
Bağdat ~ Basrada şubeler açan An

talya ambarı müdürlerinden Ekrem, 
bu yol hakkında şu izahati vermiştir: 

- Haydarpa,adan bizim hududa ,ka_ 
dar bir ton malın sevki 55 liradır. 
Basraya kadar 172 liraya mal olmakta
dır. Nakliyatm artması için navlunla
rın biraz daha indiriimeai lazımdır. 
BİÇKİ YURDUNDA - Çarşamba 

Biçki ve Dikiş Yurdunun 1940 mezun
ları dün Çat"şamba on beşinci ilk o
kulda bir sergi açmışlardır. Davetliler 
sergiyi &ezmişler ve eserleri beyen
mişlerdir. Yurdun bu seneki mezunları 
şunlardır: Fatma Öğütmen, Melahat 
Özcebeci, Safiye Özalp, Saffet Gine. 
yer, Fikret, Hayriye Akman, Rebeka 
Albukrak, Süheyla, Hediye Çelebioğlu, 
Emine Çelebi, İcllH Akcan, Marya As
lanoğlu ve Saadet Başarcan. 

Çarşamba biçki ve dikiş yurdunu bitirenlere dün diplomala_rı __ verilmiştir. 
Bu resimde diploma alan genç kızları bir arada goruyoruz 

Güreş Şampiyonası 
Dün Neticelendi 

--lstanbul ve Kocaeli Birinci Oldular 
• İzmir, 8 (TAN Muhabirinden) -

Türkiye serbest ıüreş birincilikleri 
müsabakasma bugün sabah ve öğleden 
sonra Fuarm tiyatrosnda devam dil
di. Müsabakalardan -sonra vali, dere
ce alan güı·eşçilere madalyalar verdi. 

Bugünkü güreşlerin neticelerini bil
diriyorum: 56 kiloda birinci Kocaelili 
Niyazi, İkinci Blllıkesirli Ahmet ve ii. 
çüncil İstanbullu Ahmet. 

61 kiloda birinci Kocaeliden Nuri, 
ikinci İstanbuldan Halil ve üçüncü Ço
rumlu Ragıp. 

66 kiloda birinci İçelli Yahya, İlı:in
d Ankaralı Yaşar ve ilçüncü İstanbullu 
İzzet. 

72 kiloda birinci Ankaralı Celil, 1-
'kinci Kocaelili İsmail ve üçüncü Balı
kesirli İbrahim. 

79 Kiloda birinci İstanbullu İsmail, 
İkinci İzmirli Muhlis ve üçüncü Ko
caelili Enver. 

87 kiloda birinci Çorumlu Mehmet 
Ali, İkinci İçelli. Ahmet ve üçüncü 
Kocaelili Ahmet. 

Ağır sıklette birinci İstanbullu Ah
met, İkinci İzmirli Mehmet, ve üçüncil 
Çorumlu Hüseyin. 

Umumi puvan taksiminde İstanbul 
ve Kocaeli birinci, İçel, ve Ankara İ
kinci, Çorum üçüncü, İzmir dördüncü 
ve Balıkesir beşinci olmuşlardır. 

DÜNKÜ MAÇLAR 

ken Ankara santrfora Beşiktaşhlarm 
moralini bozan üçüncü golü atmıştır. 

Galibiyeti iki defa kaçıran Beşiktaş 
son bir gayretle Ankara kalesini taz
yik ederek gol çıkarmaya uğraşırken 
bir çok sayı fırsatları ' kaçırmasına 

rağmen, tam 44 üncü dakikada Hakkı_ 
nın hafif bir vuruşuyla maçı 4 - 3° ka.-
:zanm1'tır. 

Beşiktaş: İsmail (Çafetino), Yavuz, 
Enver, Memduh, Halil, Hüseyin Saba
haddin (Şakir), Hakkı, Orhan (İbra
him) Şeref, Tank, 

Maskespor: Hıfzı, İbrahim, Necdet, 
Musa, Reşat, Mehmet, Kenan, Ahmet, 
Ce19.l, Adem, Ömer. 

HUSUSİ MAÇLAR 
Ankara ve İstanbul ta'Imnlarmm ma 

çmdan başka dün bazı hususi futbol 
maçları yapılmışbr. Galatasaray, Fe
riköyü ll-3, Beyoğluspor Kurtuluşu 
2-1, Galataspor Şişliyi 3-1 yenmişler
dir. 

Beykoz sahasında da Vefa ile Bey. 
koz karşılaşmıştır. İlk devreyi hakim 
bir oyundan sonra Vefa 1-0 ~alip bi
tirmiştir. İkinci haftayımda Beykoz i
ki gol daha yemesine mukabil üç gol 
çıkararak mağhlbiyetten kurtulmuş ve 
maç 3-3beraberlikle bitmiştir. 

FENERBAHÇE KONGRESİ -

"- İsmail .Şakkı... Dedi, boşubo
şı.ına hiddete ve vehme kapılıyor

c;un... Ortada dönmekte olan hiçbir 
dalavere yoktur. Keskinde glSrillecek • 
bir iş var. Paşa da bu işi senin be
cerebileceğine kani. Oraya gitmemi 
istiyor. Mesele bundan ibaret!,. 

FINDIK İHRACATI - Giresun 
fındık kooperatifleri birliği müdürü i
le Fındık tacirlerinden mürekkep bir 
heyet, Ankaraya gitmiştir.· Jieyet yeni 
senenin fındık ihrncatı hakkında tica
ret vekaletinden direktifler alacaktır. 

Adliyede: 

Bir Tramvay Biletçisi 
Hapse Mahkum Oldu 

Ankaranm Maskespor takımı dün 
Şeref stadmda İstanbul şampiyonu Be_ 
şiktaş ile bir maç yapmıştır. Oyunu, 
evvela idare etmesi kararlaştırılmış 
olan Hüsnünün takımların sahaya geç 
gelmelerini ileri sürerek hakemlikten 
çekilmeııi üzerine, yeni hakem naauet
lerinden Bülent idare etmiı ve muvaf
fak olmu~tur. 

Beşi'litaşm hücumile başlayan oyun 
ilk anlarda süratle devam ederken İs
tanbul takımının fırsat kaçırmasına 
mukabil, Maskespor sol içi vasıtasile 
4 üncü dakikada bir gol atmıştır. 

Fenerbabçe 'kulübü dün fevkalade ola
rak toplanarak, beden terbiyesi nizam
namesine intibak meselesini bir kere 
daha görüşrpüştür. Maamafih bu sefer 
de nizamname. metninin kulübe tebliğ 
edilmemiş olması üzerine bu hususta 
müzakerede bulunmak imkanı elde edi
lememiş ve intibak hakkındaki kararın 
ancak nizamnamenin tetkikinden sonra 
verilebileceii neticesine varılm~tır. 
ŞEHİRLER ARASI TENİS 

MÜSABAKASI - İzmir, S (TAN 
muhabirinden) - Şehirler arası 
tenis maçı finalinde, İstanbullu 
Mualla ve Jale Ankaralı Filips 
ve Adalete, İzmirli Alyoti ve İ
van İstanbullu Suat ve Vedata, 
İstanbullu Mualla, Ankaralı FL 
lips'e, İzmirli Erile İstanbullu 
Telyan'a, İstanbullu Vedat, Mu_ 
a1la Ankaralı FiJips ve Fehmiye 
galip geldiler. 

(Devamı Var) 

R · A·-: D Y-, ·O. 
BUGtJNKU PRQGKAM 

7,90 Procraın 
7,35 Müıtik (PL) 
S,00 Haberler 
8,1 O Ycmelr. liıteai 

a,zo MUzik (PL) 

• ıı,so Procram 
12,35 Şarkılar 
ıı,so Haberler 
13,0S Şarkılar 
13,20 Jıl'.lls.llr. (PL) 

• ıı.oo Pro.ıram 

18,0S Oper• 
U,40 Orlıeaıra 
19,ıo Su 
ı 9,45 Haberler" 
20,00 Şarkılar 
20,JO Konuıma 
20,45 MQzllc 
21,ıo Caz parçalan 
21,JO Radyo ıı:ucıesi 

21,45 Orkestra 
22.30 Haberler 
22,45 Danı milziii 
23,25 Kapanıı 

lngiltereye Bir 
Hava Hücumu 

(Ba!fı l incide) 
yecek tedarik etmek. üzere acele ted
birler alırunı;ıtır. Bu mıntakada, am
me hizmeUerine mahsus tesisat üze
rJne de bombalar dü~müş ve bazı 
servisler.in iPemesi ciddi surette ke.. 
silmiştir. Londra limanına ait dokla
ra da birçok bombalar atılmış ve Ti· 
mes'in Cenubuna isabet eden dokl4r
da büyük bir yangın ç.ıkmı,,tır. Diğer 
mahallerde birkaç ant.repo hasara uğ
ramış ve müteaddit mavnalar yan
mıştır. 

Londranın sair kısımlarına tevcih 
edilen hücumlar bu kadar geniş ol
mamışsa da, birçok bombalar düş_ 
müştür. Londranın Cenubunda iki 
mektep binası ciddi hnsara uğramış
tır. Londranın merkezinde de yan
gınlar çıkmış ve muhtelli mahalle
lerde meskenler tahrip edilrni11tir. Bu 
mıntakaların hepsinde pasif korunma 
Bo!rvisled süratli ve müessir bir faa
liyet güstermiıılerdir. Bu meyanda 
yangın tehlikesine maruz mahallcr
dtın yü:derce sivil ahali tahliye, de
mlryolu münakalatının ye.nlden işle. 

tllmesine yardım edilmiş ve her ne 
kadar ana caddeler ciddi surette mü
t~sir olmamışsa da, soknldorda in
kıtaa uğrıya seyrüseferin tekrar 
başlaması tem1n olunmuştur. Bilhassa 
ağır vazifeler tahmil eden yangınla
rın söndilrülmes1ne bombardıman al
Lında da devam edllmi~tir. 

İngilterede Londrıı mıntakasının 
haricinde yalı'ııı Aşağı Tlmes petrol 
teı.lsatında çıkan büyük bir yangın 
çok basar verdirmiştir. Bu hücum
lar şimdiye kadar yapılanların hep
sinden büyük olmu3 ve fazla zayiata 
sebebiyet vermiştir. 

SABAHKİ VAZİYET 
Londra, 8 (A.A.) - Reuter'in ha. 

\•acılık muhıı\)!rJ, dün geceki hilcum
Iıır esnuında vukua gelen ynngınln
nn bu sabah tamamen mevzlileşti-

Bu gol üzerine ciddi surette hare
kete geçen Beşiktaş devrenin büyük 
bir kısmım tek kale şeklinde oynamış

İbrahim isminde bir tramvay bi- sa da, bir çok fırsatlar kaçırarak gol 
çıkaramamış tlr. 

letçisl ile ayni tramvayın yolcuların- İkinci derveye 1-0 mağlilp vaziyet-
dan Mustafa arasında çıkan bir kav- te başlayan Beşiktaş, bu devre oyunl). 
gada biletçi, müşteriyi adamakıllı giren santrfor İbrahim vasıtasile ilk 
döğrnüştüı·. Dün cürmümeşhut nöbet- dakikalarda beraberliği tesis etmiştir. 
çisi olan Sultanahmet ikinci sulh ce- Bu golden on dakika sonra Şerefin gü- 1·ngı'Jız" Bu""yük Elçıs" ı" 
za mahkemesine verilen İbrahimin 

zel bir şütü ile İstanbul galip vaziyete • · 
sucu sabit görüldüğünden, 3 gün geçmiş fa'kat beş dakika geçmeden An- Izmir Fuanna Gidiyor 
hapsine ve 25 lira para cezası öde. kara sol içi, sağ açığın ortasına güzel Ankara, 8 ÇA.A.) - Haber aldığı-
m~Ine karar verilmiştir. bir kafa vurarak takımını berabere va_ mıza göre, Ingiltere Bllyük Elçisi 

Mustafa Tunalı kızı ŞQle ile Mü. 
h'mdis, müteahhit Zinnur Okan'ın 
nişanları, dün Liman LokantaBında 
aileleri ve dostları arasında ne~eli 
bir ~ekilde tesit edilmislir. '.rcbrik e
deri~ 

BİR KAÇAKÇI YA.KALANDI - ziyete sokmuştur. Sir Knatchvil Guesson ve refikası, 
Şehremininde oturan Halepli Mehme- Maamafih Beşiktaş İbrahimin he- refakatlerinde Sefaret Ticaret Ataşe
dln evinde zabrta taraf1!"1dan yapılan ":1en yaptığı üçüncü golle te'krar ga- ı si olduğu halde, İzmir Enternasyonal 
bir araştırma sonunda hır c;~k kaçak lıp vaziyc:te geçmişti~:- 32 inci daki- Fuarını ziyaret etmek üzere yarın 
eşya blunmuş ve Mehmet adlıyeye ve- kada yanı Ankara bucumlarınm sık- snbah hususi bir tayyare ile İzmire 
rilmiştir. l laştığı bir sırada güzel bir frikik çe. gideceklerdir. 

nldiğini bildirmektedir. Sabahleyin son haftalarda arttırılan hücumlara 
Taymis mansabı istikametinden hava- mukabelebilmisildir. Alman Maı·eşaU, 
ya duman sütunları yükseliyor, fakat Fransanın Şimalinde bizzat harekatı 
hfçbir alev görülmüyordu. Alınan idare etmektedir. Şimdiye kadar, 
toyyarelerinin bu de!aki hücumu, 10 Tirncs sahillerinde liman ve sanayi 
saat sürmüş, ·geceki tEıarruı.lara blr- mıntaltasına muhtelif kalibrede blr 
biri ardından gelen münferit bom- milyon kilogramdan fazla bomba ntıl
bardıman tayyareler! tarafından de. mı~tır. Rıhtımlara, ticaret gemilerine, 
vam olunmuştur. Almanlıır bu defa, doklara, hangarlara, su ve gaz mo
ilk hücumlar eı.nasında çıkarılan yan tlirü fabrikalarına, tersanelere, inşa
guılan idame etmek ve yeni hedefler at atelyeleı·ine, demiryolu tesisatına 
aydınlatıldığı zaman hücumları ge- Jsabetler v:lki olmuş ve bunlar en 
nişletınek istiyorlardı. F'akat yüksel- vahim infilaklar neticesinde kısmen 
mekte olan sıcaklık ve kalın duman imha edilm~lerdir. Doklar civarı 
bulutları sebebile, isabetli bombardı- yanmaktadır. Muharebe tayyııreleri
man kolay degildi. Bombardıman tay mize Londra istikametinde yol açmak 
ye.releri çok yüksek bir irtifada sey- için avcı tayyarelerimiz ~üda!aa ter
retmişler ve gelmekte olan haberle-. tibatına karşı enerjik hucumlar yap.. 
rin de teyit ettiği üzere, askeri ehem- nuııl.ardrr. , . . 
nuyette hiçbir binaya has:ır yapa_ Thıımcshaven deki bUyük petrol de-
mamıı;ılardır. polarma ve doklara karşı başka hü-

LpNDRA U .. ZERİNDE cwnlar ~evcili edilıniştt~t. ,.., 
. ~ . DÜNKÜ FAAf ... YET 

Be~Iın'.. 8 .~:\.A.) - D. N_. B: bild~- Londra, 8 (A.A.) _ Bu sabah şa-
rı:or. Dun ogl~den sonra, Ingıllz h~- taktan öğleye kadar düşmanın hava 
kı~mk ehtümerkdczınbeUt~arııAı lyopılatn bü- fauliyeU az olınu:ıtur. Di.l~manın bü-
yu cuın a, un man ayyare yük b" b k ti Douvres'Jn Şl-. . h k t 1 t " H 1 k 1 ır ava uvve tıplerı are ·e e geçm ş ır. e n e malinde sahile yaklaşın~ ve derhal 
bombardıman tayyareleri, Junkers t 

1 
. . . ve tayy"~e da 

. h ·t ,1 avcı ayyare erımızın ..... -
tayyarelerı ve l\Iessersc mı t er, a- r· b tar 1 teşile kı1rşılaş-
d · ·ı · · l d He bo b ı a ya arımızın a 

aya o um saçmış ar ır. : rn nr- mıstır. Düşman tayyarelerinin yalnız 
dıman ~Y!.~:esi~ ı~ bln kilo inlıllik kilçük filoları dahile doğru barajı ge.. 
mnddesı goturmuştür. Hilcum esna- b"l . 1 Ti halicinln Şima . eri b" k .1 çe ı mış er ve mes -
:sı.nda, Lo,ndra i.lz ne .ır aç mı yon linc kadar gitmişlerse de orada dağı-
kiio . demır yağmıştır: Inglllz hnva tılnrak tardedilmişlerdir. Hasar azdır. 
baraJı, Cenuptan delınmiştir. Londra R .. eki d"" tayaresi dü"-il-.. b i 1 ugur:. s z uşman .,, 
etrıı.fındaki mudafaa çem er n yar_ . 1 .. t '" 3 ta miz kayıptır 
ınak güç olmuştur. İngllizler, hük(t- r u mu:; ur. yyarc · 

met merkezlerini anudane mtidafnn Tass'ın Bir Tekzibi 
etmektedir. 

ALMAN TEBLICt 
Berlı~18 lA.A.) - Alınan ordulnrı 

başkumandanlığı tebliği: 6 Eylülü 7 
EylıllJ bağlıyan gece, askeri ba~ım
dım husus! ehemmiyeti haiz Londra
dakl hedeflere karşı hava ktıvvetle
ı imiz tarafından başlıyarı hücuma a
ğır bombrJar kullanan büyük hava 
kuvvetlerimiz tarafından 7-8 gecesi 
de devam edilmiştk. Bu hlicumlar, 
Almnn topraklarında meskUn mahnl. 
lelere ve gayri asker! hedeflere kar
şı İngilizler tarafından baıilnnan ve 

Moskova, 8 (A. A.) - "Tass" Hoşi 
Japon gazetesi, Sovyetler Birliği ile 
Almanya, İtalya ve Japonyl arasında 
bir anla,ma a'kdi ve antikomintren 
paktın ilgası ha'kkmda, Ağustos ayx 
sonlannda Stalin ile Alman büyük el. 
çisi Kont Von Der Schulenburg araıım 
da gO.ya bir gÖrüşme vulrua geldiğini 
bildiren bir haber neşretmiştir. Tası; 
ajansı, Ho,i gazetesinin bu haberinin 
baştan başa uydurma olduğunu. c;ilnkü, 
Stalinin Kont Von Der Schulenburg i
le son 6-7 ay içinde biç bir görüşmede 
bulunmadıimı bildirmeye mezundur. 

K 1 S.A HA 1 ERLE R 
AM.EKJKADA: 

e Bueıı.os ~ Aires, 8 (A.A.) - A
suncion'dan gelen bir habere göre, 
f'araguay Reisicilmhuru General Es
tigarribia, bir tayyare kazası netice., 
sinde ölmüştür. 
· e Auchville, (İndiana) 8 (A.A) -
Cilınhuriyetçi partisinin namzedi 
Wendcll Willkie, dün bir miting es
nasındıı söylemi11 olduğu bir nutukta 
ezcümle demiştir ki: "Ben hiçbir za
msr: bu memleketi bir Avrupa har
bine sokmıyacağım ve bunu çok sa
mimi söylüyorum.,, 

e Vaşington, 8 (A.A.) - Roose.. 
velt, tenkitlere cevap vererek, Ame
I"ikan destroyerlerinin mübadelesine 
ait vesikaların Hariciye Nezareti ta
rafından 10 sene sonra ne~redilcceği
ni, toplar ve destroyerlerin esas si
lahlarından maada hiçbir teçhlıatın 
anlaşmaya dahil bulunmadığını söy
leıniştir. 

Bulgar Anlaşması . 
• 

(Başı 1 incide) 
hükumetine vermeyi taahhüt eder. Bu 
para binaların, emlakin ve hususi ala
cakların kıymet farkı olarak tediye e
dilecek ve mali mahiyette bütün iddi
aları karıılayacaktır. 
Budapeşte, 8 (A. A.) - Macar baş. 

kumandanlığının neşrettiii bir resmi 
teblif, Transilvanyanın işcalinin teı
bit edilen proıram mucibince dün de
vam etmiı ve bugün de devam edeceii
ni bildirmektedir. 

TEKZİP EDİYOR 
Budapeşte, 8 (A.A..) - Macar A

jansı, Macaristandan Alman kıtaatı 
geçtiğ.t hakkındaki ıayiaları tekzip 
etmekte, sadece Besarabyadan tahll
ye edilecek 90.000 Almanın Alman
yaya naklllerile aHikadar olarak Ma
car hükılmetinin müsaadesile Alman 
~ bilrosı.; memurlarının Macaristanda 
.te..vahat etmekte oldukları blldirll. 
miştir. 

Carol'ün Treni Bir. 
Tecavüze Uğradı 

(Başı 1 incide) 
gölü üzerinde kain bir otel olacak
tır. Kend.Jsine Madam Lupesco ile 
eski Kral hanedanı Nazırı Mareşal 
Urdareanu, diğer bir takını zabitle.rlo 
şahsi maiyeti ve hizmetçileri ki, ce
man 30 kadar insan refakat etmek
tedlr. 

* Roma. 8 (A.A.) - Sabık Kral Ka-
ro!, bugün saat 16,35 te Milanoya 
muvasalat eti/iiştir. Az zaman sonra 
Chlasso tarikile İsviçreye hareket et
miştir. 

SENELİK TAHSİSAT 
Bükreı, 8 (A. A.) - D.N.B,: Mem. 

kktten hareketinden evvel, sabı:k kral 
Carola yirmi bin İngiliz liralık bir çek 
tevdi edilmiştir. Bu mebliğ, ısabJk kra
lın talebi üzerine kaydıhayat ıartilQ 
kendisine ver~mesi kabul edilen tahsi
satın ilk aeneliğidir. 
RO~YADA AYİNLER 

Bükreı, 8 (A. A.) - Stefani ajansın . 
dan: General Antonesco, birinci Mihai 
li'nin tahta çıkmasmı tesit için bütün 
Rumen k\liselerinde ruhani bir ayin ic
ra edilmesini emretmiştir. Bütün me
murlar ve bütün Rumen milleti, bu 
ayinde hazır bulunmak mecbriyetinde
dir. Saat 11 de sokakta bulunacak olan 
bütün vatandaılar derhal diz çökecek
lordir. 

Askeri Vaziyet 
/ (Başı 1 incide) 

bu limanlardaki tesisatı imhaya 
kUl gelınemi5Ur. İngiliz donan
ması bu limanlara hapsed.lleme
mlştir. İngiliz sahillerinin müda
faa kabiliyeti kırılmamııştır. 
Şimdi Almanlar, bütün hilcum

larını Londra üzerine teksif et
mişlerdir. Maksat, halkın sinirle
rini bozmak, ve Londrada panik 
yaratmaktır. 

9 - 9 - 940 

Orta Şarkff 
Beklenen • 

HCidiseler Nelerdir? 
(Bası 1 incide) 

askeri harekat icrasına müsait 
değildir. Bingaziden Nil vadisine 
kadar uzanan 600 kilometrelik 
bir çöl vardır ki, bu mevsimde 
askeri kıtaların bu çölü geçn:ıe
lcri hemen de imkansrzdrr. In. 
gilizler buralarını müdafaa et
meseler bile, İngiliz tayyareleri 
tarafından kolaylıkla ateş altına 
alınabilecek olan İtalyan kuv
vetleri ilerlemekte hayli güçlük 
çekeceklerdir. Bu sahada ne su, 
ne de barınacak bir ağaç vardır. 
Bu sebeple İtalyan kuvvetleri 
ancak sahil boyunu takip ederek 
ilerliyebilirler. Burada da do
nanmanın himayesine ihtiyaçları 
vardır. Halbuki İtalyanın orada 
bu harekatı himaye edecek kuv
vetli bir donanması mevcut dc
ğild ir. 

Onun içindir ki İtalyanlar, 
Bingazi hududuna asker tah13it 
ettikleri halde, bir türlü tecavü
ze geçememişler, tayyarelerle İs
kenderiye ve Hayfayı bombardı
man etmekle iktifa etmi§lerdir. 

Sudan kısmında tabü arızalar 
bu kadar kuvvetli değildir. Ha. 
beşistanla Hartum, ve Sudan gi
bi askeri üsler arasındaki mesa.. 
f e 350 - 700 kilometre arasında 
değişir. !talyanlann, İngiliz Su.. 
dan'ında işgal ettikleri Kalabat, 
Agorda ve Kassala ,üsleri iyi bi .. 
rer hareket noktası teşkil eder
ler. Fakat burada da geniş bir 
cephe üzerinde taarruza geçıni .. 
ye mecburdurlar. Halbuki böyle 
bir taarruzda ordunun suyunu, 
erzakını ve malzemesini yetiştir. 
mek güçtür. 

Maamafih, bütün bu güçlük .. 
!ere rağmen, İtalyanların her i
ki cephede büyük bir taarruza 
hazırlandıkları, ve buralarda i~ 
talim görmüş hayli kuvvetlerı 
bulunduğu muhakkaktır. İtal .. 
yanların burada muvaffak olma
iarı ise Mısırın, Nil'in ve Sü.. 
veyş'in istikbalini. tehl.ikeye dü· 
şürür. Onun için lngilizler, İt~1: 
yanların buradaki hareketlerıru 
ciddiyetle takip etmekte ve Ak. 
deniz hakimiyetini ellerinden 
kacırmamak için, her türlü ted
birleri almıya karar vermi§ gö
rünmektedirler. 

Suriyedeld Vaziyet 
. (Başı 1 inde) 

ki hedefi, tayyareden başlayarak 
tanklara ve toplara kadar bütün 
harp malzemesinin tedricen tah. 
ribi ve kaldırılmasıdır. Salahiyet
tar mahfillerde bildirildiğine gö
re, Suriyedeki kuvvetlerin bu .sis: 
tematik zayıflatılmasının nıhaı 
hedefi açıktır. Suriye uzun müd. 
det mukavemet edemiyecek bir 
hale gelince, İtalyanlar memle. 
keti işgale teşebbüs edebilecek. 
!erdir. 

iNGiLİZ TEBLİGİ 
Kahire, 8 (A. A.) - İngiliz bom. 

bardunan tayyareleri, Adisababa - Ci
buti demiryolunu bombardıman etmiş. 
ler bir köprüyü berhava etmişlerdir. 
Ad.en ve Berbera'da Uç tayyare tahrip 
(:dilmiştir. Düşman tayyareleri Malta. 
ya hücum etmişlerdir. Telefat .Yoktur. 

iTALYAN TEBLİGI 
İtalyada bir mahal, 8 (A. A.) - İ

talyan resmi tebliği, Cebelitank civa
rında bir İngiliz harp geflisinin batı
rıldığını, Malta adası tersanesinin ha· 
va hücumları neticesinde hasara ağra-. 
tıldığmı bildiriyor, 

TEŞEKKÜR 
Sevgili ağabeyim Kor komutanı Tiiın 

General Zeki Erokay'm bizleri can e
vimizden yakan ebedi gaybdbcti mi.1-
nasebetile cenaze merasimine bizzat i&
tirak buyuran muhterem zevata, çe
lenk, mektup ve tcl1Taf göndermek 
suretile büyiik acuruza iştirak eyle· 
yenlerin hepsine ayrı ayn te3ekldirc 
teesıilrüm mani olduğundan kendileri. 
ne alenen ı:ıülcranlarmıı bildiririm. 
Merhum General Zeki kardeşi Süvari 

yüzbaşısı Sadettin Erokay 

DOÖUM - Toprak mahsulleri o. 
fisi Nurinin bir oğlu dünyaya ıelmiıı
tir. Nevzada urun ömürler dileriz. 

ÖLÜM 
Nafia Vekaleti muhasebe müdür!i 

İbrahim SEBERMAN müpteli olduğu 
hastalıktan şifayab olamayıp vefat et
miştir. Cenazesi 9.9.940 Pazartesi gü
nü Fransız hastahanesinden kaldırıla. 
rak öile namazı Beyazıt camiinde kı. 
lındıktan sonı·a Merkez eFendide aile 
kabristanına defnedilecektir. Mevla 
rahmet eyliye. 

- - -ÖLÜM 
Oğulları Belçikalı Tayyareci Teğmtt 

JAQUE A. PlllLlPART 
Vatanı için 25. Ağustos 19!0 tari

hinde İngiltere üzerindeki hava mu
harebesinde ölmüştür. 

Rc.y ve Bayan Philippart 11. Eylül 
Carşambı:. saat 10 da St. Louis kllise
sinae (Fransa sefareti binası) Ayini 
ruhani yaptıracaklardır. 

l'EN! NEŞRİYAT: 

Cepheden ceph~yc - Cih!n Harbinde Ka· 
nal, Çanakkale, Kaflcu cephelerinde bulunan 
avukat Münim Muıtafa. içinde ya adıtı hl· 
di•elerl ve heyecanlı harp hauralanaı ç.,._ 
heden Cepheye namı ıle, o valıte ıııt rui
lcrlı lıUlilıtı lıi•ap halinde ncırcunlAtlr. ı:o. 
tnn ltftatı,ılarda bulunur. 
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ra-u·sü Nr 
D ev Tayyareler 
Me·ydana Çıktı 

Bombardımansız Geceler • Fransadaki 

Esirler • Paraşütü Neye Getirmedin? 
•• ._ ................ •w• --: 

ltalya ve Suriye .. , · A merikadan kalkarak Av. y av tayyareleri karşısında esaslı 

G ünlerdenberi süren karşı., hemen oraya koşarlar. Yerden 
lıklı İngiliz, Alman hü. kaldırdıklan paraşütün altından 

cumları gittikçe kızışmaktadır.\ on dokuz yirmi yaşlarında kadar 
AlmarJar Londradan geçip şima- göziıken bir delikanlı çfüar . 
le doğru çıktıkları gibi, İngiliz. 1 Çiftçiler hemen tayyarecinin 
ler de Berlinden cenuba inip ta silahlarını elinden alırlar. Sonra 
~ekoslovak hududunda bombar. aralarında bir münakaşa baslar. 
dımanlar yapmaktadır. Şimdi bunu ne yapmalı? Köyle. 

Yazarı: Ömer Rıza DoğruI rupaya taarruz ettikten •••u••• azan: ••••••.,. ve devamlı liir üstünlük temin 

1 tal)anın bir kolayını bulup kabiliyette dev tayyareler inşa A. AHISKAL ciliğlnin silahlan _hel'!1 kudretli 
~ sonra tekrar üssüne dönebilecek i i edemez. Bombardıman tayyare. 

Suriyeyi i§gnl etmeyi iizledi- edildiği ve İngilizlerin bu tayya. ve hem de mukavımdırler. Fakat 
ği otedenberi malfıındur. Birkaç releri kullanma'k üzere oldukları ---•••• •••• .... ~' • buna mukabil av tayyareciliğin in 
sene cnel, Frnıısanın Suriye haber veriliyor. On bin galon j olacağı ve bu gibi h~ll:rde ~?Pl~ ı perfo~mansına olan mahkümi
llıandasını, Oitalynya devretmesi benzin yükü ile Atlantiği bir 1 uçuşlardan ziyade buyuk yuklu y~tlerı, en zayıf t~r~fla_!ı1?:ı teş. 
bahis me\l.uu olmuş, bu vadide hamlede iki defa aşacak olan bu tek tayyarelerin kul~nışa_ e~':c.. j kıl eder .. Evsaf duşukh.~ğu, _av 
birçok miinnkasalar vuku bul. tayyarelerin on bir kişilik müret. ri1;ih bulunacağı tabının edılebılır. tayyaresı karşısında e~ılmcsı~e 
ıtıu , sonunda Italyanın tasa\·. tebatı vardır. İkisi pilot olan bu On bin galon benzin, takribi se~e_p olur .•. Tayyarelerın t~k.a. 
'urları 'c ümitleri boşa gitmişti. şahıslardan geri kalan dokuzu olarak kırk beş tondur. Dört yüz mulunde .. sı;.r~~· t~van ve sılah 1 ransanıo mihver devletlerine· teknik olarak sevk ve idareyi te. elli krlometre süratle Atlantiği çapları ~u~unulmuşse ~:};1Uhak. 
karsı maglllp olması ilzc.rine, bu min ve silahların kullanılmasını iki defa aşmak ise yirmi dört s.a. kaktır kı, av !ayyar~c_ilıgı karşı:
hnhis yeniden tazelendi ve bir. deruhte edecekletdir. atlik zamana karşılık olan benzi. sında t~tunabılmek ıçın evvela 
kaç defa İtalynmn Suriyeyi iş.· Uzun mesafeler aştıktan sonra nin iktısat edilmesi demektir. Bu onun hır perform~ı;sı~? .. uy~~ 
gaI etmek niyetinde olduğundan ' hedefinde büyük tesirler yapma. miktarın yerine yüklenecek bom. v: ?ndan .. sonra sılah u~tunhıgu. 
lJahsoiundu. Fakat İngiltcrenin 51 beklenen bu silahın mevcut banın otuz ton kadar olacağını nu ılerı surmek zaruretı vardır. 
h_o~le bir teşebbüs vukuu takdi. bombardıman tayyarelerinden da basit bir hesapla meydana çıka. 

Her iki memlekette de hayat rinde polis, jandarma kabilinden 
gün geçtikçe tahammülsüz bir hi~bir teşkilat yoktur. En niha
hal almaktadır. İşininin başında, yet bir tanesinin merhamet da. 
yemek sofrasında, gece uykusun. marı kabarır: 
da, hiçbir yerde insan emniyet- - Birader, der, ben bunu bi. 
te değildir. Her dakika düdüı.der zim eve götüreceğim. Zavallının 
çalabilir. Herkesin sinirleri o hali bana dokundu. Bizim kan 
kadar gerilmiştir ki en ufak bir şunun yaralarım bir temizlesin 
gürültü yerlerinden zıplamaları. de ne yapacağımızı ondan sonı a 
na sebep olmaktadır. düşünürüz. 

Son günlerde Almanyada halk Böylece yanında genç par:ışüt. 
arasında yeni bir tabir çıkmıştır. çü ile beraber çütçi Cox evine 
Geceleri birbirlerine: gelir. Onları karşılayan kansına 

- Hayırlı. geceler! temenni. vaziyeti anlatır. 

:r!nde, Suriyc~i isgal etmekte gc- . ha fazla yakıcı, yıkıcı ve ezici rabiliriz. Topçunun, görünen 
1 

tayya. 
cıknıiyeccğlni bildirmesi üzerine vasıtalara m'alik olacağı şiiphe. Bu tayyarenin taarruz korkusu reye karşı yapacağı atış 

~inde bulunacakl~rına, şimdi a. - Karıcığım, der, evimde bir 
ıle halkı yatağa gırerken: düşman barındıracak değilim. Bu 

bu bahis kapanır gibi oldu. sizdir. Üzerinde ''75,, milimetre. karsısında iki esaslı mahzuru bu. m:.ıvaffakivctli olur. Bilhassa bu A . Knh' d d"Y• b"r • topcu av tayvarelcrile birleşirse 
- Bomba;dımansız geceler! pek genç ve tecrübesiz bir çocuk. 
Dcmcktedır. Biraz kendisine gelsin, çaresine Jan ın ıre en ver ıgı ı lik bir topun bulunması, ate~ lundug~unu unutmayalım. Bun- - -' 

hnb ı· ı S • • ı· - -s mükemmel hır" mukabele kttrar. e.r, ta yanm urıyc ışga ını kudreti bakımından, şimdiye ka. !ardan biri; avlandığı ~akdirde 
lcola~Iaştırmak için yeni bir ma. dar inşa edilen Uıyyarelerin çok on bir eleman başta olmak üzere lar. Tayyareler yükseldikçe top. 

* * öyle bakacağız. 
Fakaj çiftçi kadın suratı bir 

kanş asmıştır. Herkese ters ce. 
vap vermektedir. işin kızıştığını 
gören zavallı Cox: 

Fransadaki Esirler nevra çevirdil:<ini anlatıyor. üstünde olduğunu göstermekte. çok büyük masraflara mal olan çunun tesiri azalır. Bu tesir azlı-
1. d" ı..· ·ı·h ld ·d ğının bulunduğu mıntakalarda talyanın PlaA nı ·. ır. muazzam vır sı a e en gı e. . . . F ransanın işgal edilmiş kıs: 

· kt" B · av tayyarccilıği hımayesıne gire. Tonlarca bombanın hır tayya- ce ır. unun yenısını yerme k . b Ik" mında bulunan harp esir. 
re tarafından hedef üzerine salın. koymak sadece zaman ve para ce yer müdafaası ~ 1 aksa. 

1 1 1 1 
d 

1 
• V "'n"len nıaluA mata go-re ltal. · maz Fakat topcu ı·cin ınuvaffa erı e is.ga a tın a o mıyan mın. 

.... ması hiç şüphesiz ki maddi. ve işidir ... F_akat şahıs_ların i_kma_l_ ı · - • • t k d k" t dık b.ldikl · 
va, Surı· '-"ede bulunaı.• mu··. , 1 h 1 d H b ki,·etsı"zlı·k mevcuttur ı"v tayya a a a ı anı ve ı crı, 
., .ı manevi bakımdan büyük tcsır er en mu ım mese e ır. ar ın yu. · · ~:ı.. • h 

1 
· d h ·· ·· 

tnreke koını's'-•onundnn ı·stı"fade k rclerını·n manevre ve perforınans atta aile erı arasın a enuz mu • ., yapar. Bu dev tayyarelerin Ame. kü teknik vasıtalan ullnnan b t ·· · ti y ı 
ederek Surı"ycyi evvela silahtan .... h 1 d d Z üstünlügu"' .. ve topçunun gözu"ndcn nase et eessus etmemış r. a • rikaya nazaran çok daha yakın- mu~c assış arın sırtın a ır. a-

1 1 
Ağ ·ık · 

tecrit etmek irin çalı.:ıyor. Bu İ f · ·ı· d ·ı:.ı.. 1 k korunacak irtifaları tercih eden nız A man ar ustosun 1 uç :ıı ,. da olan nglltercden harekete erın amı ıni mo ern sı d.11 o ara .. 
1 

b" b k 
sayede Sıı.ri'-•cde tay'-·arc, tank. . .. t k b" d h k l kt bombardıman tayyarelerine kar. gununde esir ere ırer oş art-ı "' ., · geçmelerile ikinci bır avantaj el. gos erme ıraz a a sız ı ır. 

1 
k 

op, tu"'fek ..--.ıına bı·r.:ey kalma. " ~ .. d f te . . posta vcrere : 
.... m ı< de edilmektedir. Çünkü böylelik. Onu kullanacak miitehassıs şa. "ı Jer mu a aasmın sırı mey. B 

1 
. t d"ğ" . k. 

• acak ve İtalyanın ''apacag"tı ih. f h ı k 1 ... k .. ·h· danda olduktan sonra is _,,o .. re'-L - un arı ıs e ı ınız ·ımseye .ı 1 ıe Atlantiği iki de a asmaya ye- ıs arın no s~n ıgı, ço mu. ış ·u 
11 

d . 
1 

d. 
ı-aç hareketi de hiçbir mukave. 1 tecek benzinin miktan kadar faz. ne. tic.cler elde edecek silahların lecek zamanı seçen ve büyük yoFayınız, e1mış .!r ır. 
ınctıc kar ılasma'-·acak! h b i ak h Jd ı..;.ı hamlelerde kullanılacak olan dev akat zava lılar uzun müddet-• ., ; la bomba taşımak mümkün ola. ıç ır ş yapamayac a. e r.,rr- t b · · 

1 Fakat bu tarzdaki bir plfinın caktır. Uzun mesafe icin lüzumu lenmesi demek olur. Bu ıtlbarla tayyarelerin taarruz tabiyclcri de en crı ellcrıne i k defa geçen 
n~uvaffak olması içir. son derece olan bu benzin tayya'reden kal. eleman kaybedilmesi, malzem .. e kendiliğinden meydana çıkmış o. bu .ince mukavva parçalarının Ü-
gızli kalması,· ital.•·anın, kimse f d k d h f 1 luyor. zcrıne yalnız şu malumatı yaz. ( -• dınlınca, bomba yükünün arttı. masra m an ço a a az a goz _ rırkına , armadan Suriyeyi silah. makta serbesttirler: t rılacagyı gavet tabiidir. korkutuyor. Gece ve "7000,, metrenin üs. "Al nl ı· · d". ..k an tecrı"t etrn"'"'İ, gene bir kimse "' i ma arın e ıne esır uştu . 
f ..., 1 kinci mahzur ise, bu muazzam tünden münferit ve birbiri ardın. h ka.tkına ,·armadan gen1ilerini as. d f 1 bo b h f" d"ğ 1 · · t k d ld b Sı hatteyiz, .yahut vaziyete gö. .., Ateş ku reti az a, m ar. ede ın ı er enne nıspe en ço an sa ıracak olan u dev tay. h fil 

1 e.·.r, top, mühimmn•. ve saire ile . t•· l 1 d h k I 1 b"l . 1 1 re. a yara ıyız. 1_, dıman tesıri üs un o an a a o ayca av ana ı mesı o a. yare er, taşıyacakları tonlarca F"l k" h f Y.u~cyip ansızın Suriye sahille. İ bu dev tayyareler hasım kin caktır. Zaman göstenni§tir ki; bcmbanın maddi ve manevi tah-
1 

dı va ı 8 talardan , hatta ay. rın} i"gal ctınesi, ve günün birin. · 1 1 ar anberi gaiplerden hiçbir ha. d "' müthiş bir tehlikedir. Bilhassa 1
1 ne ferdı, ne de top u W'US ar sıra. rı'batını y kt g · ı 1 b 

e bithin diln"'a'-'l bir sürprizle ı ~ ~ . apma an en .ca ma. er almayanlar için bu iki satır k ., ., gece baskınlarının daha müessir sında bombardıman tayyaraciliğı yacaklardır. Bilhassa devamlı bı"r d b" t 11·dı H · arşılaştırması icap eder. a ır ese ı r ama... er ne ıse, 
• Bütün bunların gizli kalması baskı temin edilebilirse yapılan bu vaziyetin netice~i olarak şim. 
ıhtiınal Jınricindcdir. Sonra İngL "nasraf ve fedakarlığa karşı d- diye kadar Almanların elinde 
llz donanması şarki Akdenlzi de edilecek netice değerini bul. bulunan Fransızlara hiçbir mu. 
ı11Utc1nadi)en taradığı için İfal. 1 muş olur. avenet yapılamamıştır. Ne pa. 
~hanın bu sırada mühim bir ihraç D ı· Z A N T E R 1 Her silah birçok fayda ve mah. ket, ne mektup, hatta ne oe 

areketini başarması beklene. urlar arzedebilir. Elde edilen kartpostal göndermek mümkün 
ıne%. Mevsim icabı, bu günlerde dizanteri yiyecek ıeylerin il:ı:crine konarlar, has- !aydalar mahzurlarından •fazla değildir. Zira adres belli değil. 
d" ~~nra Suriyenin silahtan t<'crİ. hastahfınm adı daha 11k iıitiliyor. tahğı bulaştırırlar .. İyi temizlenmemiş olursa, ancak o zamaa kullanıl. Almanlar buna sebep olmak 1 

dı ll~inJ ingiltcrenin }t~ilistin. Eskiden bu tibir ishale tutulmanm ki- ellerle de bula,abilir, fakat o maddele- masr tercih edilir. Bunu da tec. üzere tren yollarındaki tahribatı. ! 
en ılerleyerek Suriyeyi işgal harcası sayılırdı. Şimdi herkes biliyor r in içecek suya karışmasından basilli rübelerin neticesi meydana ko. tren vagonlarının kıtlığını gös. 

- Sen bilirsin, der, öyleyse 
hemen gidelim. 

O zaman kadın baklayı ağzın
dan çıkarır. Büyük bir hiddetle 
kocasına: 

- Aptal. der, otur yemeğini 
ye. Beni kızdıran o değil. Eve bir 
biçare getirmişsin ne çıkar. O da 
insan nihayet. Fakat eline o gü • 
zelim paraşüt geçer de onu niye 
getirmezsin. Geçen gün kom~u. 
da işittim. Bir paraşütten tam iki 
tane elb"sc çıkıyormuş! Eline ge
çen hazineyi kaçırdın. 

BU ·LMACA 
1 z 3 4 5 6 1 8 9 

ctrnesine bir mani kalmaz. ki her ishale di:ı:anteri demek yanlış- dizanteri ıelebileceii dilıüncesi ıim. yar. Şu halde dev tayyarelerin termektedirler. Ve bunlar düzel. o tır, dizanteri hastalıimm da tıirlü tür. di hemen hemen suya düşmüştür. ··d f ı·ı· k d d · · Soldan &ahı ı - Bir ha.rvan - bir nota -. halde italyanm bu sırada B . . m~ a aa hatlarını ge,.,erek yapa. ı ınceye a ar a vazıyetin de. Kuuııın de"n·"L 
2 

_ ''-'n· para .conur _ S lüsü vardır: asılli dı:ı:anteri, amibli H t hi ı· tl "ni onu çekme - ~ - y · ğ" " ~.. ••• ~ 
g .... _.1uldrı.Yeyi j.ıgal etmesi kol:ıv de. dı·zantcrı', daha başka tilrlu'" davets"tz mı· as a ın • ame erı ' • cagı baskınlan beklemek lazım. gışece ıne dair hiçbir ümit yok. deriıı. 3 - Jp aarılır. 4 _ A.vrılılı: • tart eda· • :ı .ı miı olanlar bile İfİtmeklc bilir: Karm d M t ır ~· safirlcrdcn ıclen dizanteriler .. Her hat. afrıın, ıık ıık ishal, fakat balgamlı ve ır. uvaf fakiyct derecesi, ancak ur. ~· s 7" ~Ouılr · caka. 6 - Çaırı - ba.vafı. 
ı '".-ldı ki Suriyenin iııgal -ese. de dizanteriye sebep olan mikrop veya ondan sonra beili olur. - •P rto · maıoı. ı - Aıkerı bir lıuman· 
n. _ ~· kanlL. Baş ağrısı, bulantı ve sonra11, * * da . ıart edatı. 9 _ Zamir • kabile . (lrai. '""

1 Yaln Fransa it 1 i am"ıb la·boratuvar muayenesinde iyice t d ··k l" B ·ıı· d" t ·d ,.1,_ ız , n ya ''e n. a eş e yu sc ır. ası ı ı:ı:an crı ~ Yukarıdan aıafr: ı - Bir reııt • 
0 

• bir 
C) ı <edreyt alakadar eden bir mcse. görülmeden dizanteri sözünü sarf et- ishalin sayısı en ziyade olur: Yirmi [ p ·•t•• N G t• d" ? ıamlr. 2 - Eksik d•fil . 0Aıu Han. 

3 
_ 

11c 1 ••• • ~-- •• ·1 araşu u eye e ırme m. .. e S eğildir. mck ihtiyatsız ı o ur. dört saatte 10, 20, 30, 50, 90, 100, da- M•;hur bir oku)'llcu. 4 _ Hlkl:re • Tann. 
Uti ı · bfitü A Bilhassa. amibli dizanteri esasen bi. ha ziyade bile.. S~AL .-· _C_ EVA~ ~ s - Cılıınu - bir nota. 6 - Ahbap, dost, :rn ~ e nı~e esı 0 

rap · · · h 1 kl d B h A şagı~ daki vaka daimi dü"L •oldat- 1 - Fakat • bir ha• .. an. ı _ Bır esel .. •"dir V b .. t.. y k :zim memleketımızın asta ı arın an u astalık insana 0 kadar rahatsu:- r , • Ş '""'
1 

• e U un a ın d ı man bombardımanına n1a- nota • bir nota · bir ı>c.vıamber. • - B'· ark _,. deiildir. Sıcak memleketler en ge en lık vermekle beraber, pek te vahim de.. ..-
dir n

1 

cuıtkaidar eden bli mesele. adamların bulaştırdıkları tek tük amib ğildir. Ate;t tabii dereceden a;tağı düı- S: Maltll oldufum icin Jnır{lia llralannın ruz İngilterenin gayet ücra bir kıtap evi - vasıta, arac. 
' U da talyanın S "ıyeyı" ı·<L · k. · . Dünkü bulmacaıun hatıl: Soldan aafa.· ı -gal etın . • :. l • k b" r 1i dizanteriler olabilir. Fakat dızantc. meıse haııtalı'k kendi k.endine bile ıe- teptitinden vakıile haberdar olıı~dım, Elim· öşesınde, birkaç yüz evlı ufak Yu • bel. . 

2 
_ An • kob _ hl. J _ Na • 

tıu'ldj esını guç eştıroce ır a. rinin o türlüsü bizim ikliıhimizdc na- çcbilir. Fakat bekim bulunan yerde de birkaç banknot var, acaba bunlar labul bir köyde ge,.,miştir. Burası s.eh. ada • et. 
4 

_ Euını. 
5 

_ Ll • a• 
6 

_ 

B l'. dir görüllir. ' hasta elbette kendi haline bıtakrta. edilmez mlP rin patırtı gÜ~Ülttisünden, gaze. Var • o. 7 - Ll • tll • a • g :. Is • 
... .u Yüzden Stıriyedc bugiinkü Şimdi bizim ıördüklerimiz hep ba. maz. Zaten bu haatalıfa karıı mahsus C: lnıl!Uı hlllıtlmetl en urun mllhleıi Ti!r· t l . d l tat • •U • aaı • dilı. 
... auyetin devamı beklenir. silli dizanteridir. İşittiklerimiz de öyle serum da vardır. Hekim ondan ııırınga kiyeye vermlıtır. Bu mllhltt •• ıut idi. 48 e erın, ra yo arın propaganda • 
ıur olsa gerektir. Bu hastalığın basilleri edince hastalık çabuk ccçcr. sut nrfında CQmhuriyet Mcrlıu llankaaına f sından azade kendi halinde bir -============== 
J.-----v.ıan~vralann Hedefi : hastaların kammda bulunur ve hasta. Hastalıfm ilk alametleri hissedilin- tevdi edilen bankno.tlar ınıitlz konsoıo~h•· ı yerdir. Harp içjnde olduklarını ı 

- lık geçtikten sonra da bir müddet<>- ce, hekim ıclinccye kadar, mutlaka ne~i tararı~danıc tcs~~~ ;dıı"'ı;'ıve banknotlar bura halkına hatırlatan sadece Askerlik işleri 

1 tal rada kalabilirler. Hiç hasta olmayan- vatakta ı"stı"rahat .. Bu kadarı bile ka- P~ ~t yapı ara m r enın ıt r. Bn aebcple il:id~ bir vızlayarak üzerlerinde:n 
b Yanın hu sıradaki en belli. 1 ~lınızdckı bantnoılann M'trlrer Danı.ur ıara· . ..,....__........,._... ......... ~....,.,,""""""""',,...,..,.._..,.,,.,,...,._s l la.nn kammda da bulunmalarma ihti- nn airılarmı azaltır ve dışarı çıkn{a- fından kabu!Qae lnıklrt yoktur, geçen tayyarelerdır. Hani bunlar 

İngiJ• 
8

~ 1 
hedefi Yakın Şarktaki I mal vardır .. Oradan -tahmin ettiilniz nın bir 'kaç defası böylelikle atlatıla- s: oa1cu1ı uı.ert fabrikalarına mllk•lef da olmasa.. Şubeye Davet 

mert~ kuvvetlerini mümkün maddeler vasttasile- hastalı&ı başkası- bilir. Karın üzerine sıcak ıuya batırd- cırak oımat istiyorum. Nereye mllrac:ıat e<'e· 1şte geçen gün bu ufak köyün 
nin ebe dağıtmak ve İngiltere.. na bulaştırırlar. Mikropları o madde. mıı bcı koymak: airıları biraz daha ha vlm? Şarttannr nereden llfreııeblliriın? civanna yolda tayyaresi parçala. EmlnllııU Yerli Astcrlık ı;ubcaindcn: 336 

... llluJıtelif sahalardan hücuma 1 lcrdcn alıp hasta olmayanlara götüren fiflctir. Su içmekten korkmamalıdır: C: oaıcnıc askeri hbri~alar idaresine veya nan bir Alman ara ütile iner. doğumluların aon )"Oklarnalan u Eyl!ıl 1140 
1
1

1
1ge!Trayacilğını hissetirerek onu ı zararlı komisyoncular da en ziyade ka. Tabü, temi:ı:, daha iyisi kaynatrlmıı htanbul Hallclnde Fabrılı:alar .,. Havuılar '. P _ş _ _ tarihinde ı.ına erecefınden ıubeııılzdc arkcr-

Ye.rd ra sineklerdir: Sinekler o maddelerin ve ıoğutulmu, su, ıhlamur ıuyu, pirinç mDdilrlOfOne, :rabut Istanbut Deniz l<omu· Tarlada çalışan ıkt koylu gokten lık meclislnJn toplanma rUnlerl otan 1 o 
11 buluna e tedbir alnıaya. ~uvvet . il:ı:erinden kalkarlar, başka bir yerde suyu, sebze suyu. unlıl!ına mOracaat ediniı:. inen bu ~yaz şemsiyeyi görünce• u EylQI ıı;llnlcri nUfus•cUzdanı, mek·tc; u: it~ ~aya sevketn~ktı~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~bclcrl d~ı clli~nı" mOttp "~~~ 

yapac y~ bu suret\c l\lısıra karşı rinden iyi olduğuna ş{lphe olmıyan rile birlılıte mllracııat etmeler!. ıs E
1

1Qldca 
Ve buagı taarrttzu ftolaylaıtırmak - 6 c - R c E Terlezkoya, üzerime elillp ben! te- ıonra l:clcnler halcktDda kanuni takibat )'r.pı-ta t b d lıcafı illn olunur. tcınin &rruzu.n muvaffakiyetini. Olga da, ben de, şaye u ua- ~, sem etU: • 

Asıl ehtınek emelindedir. , lardan birini eksik söylersek, Tan. ,,& ! - Ona bakma! Belki biraz lçml~- Dakırk&:r A.kerlil: ıubcsiodcn. u
6 

n bu edcf b d k d nnın ..ft'cenece~!nden korkardık. O· ' tir cı 
lcr 1 __ 1_1ti:denizde mühim hadise. nun h;pıgi lisandan daha iyi anlıya- Yazan : İtalyancadan çeviren : Kapı ac;ıldı; otelin direktörünün hancı eratın •on yoklamalarına 2 EylQldc 
şarki .ı\"- U ur ve ya ın a 

6
" 

6 ı · ofumıuı.rıa muameleye tlbl yerh ve :!"a· 

ueıuenebllir. cağından emin değildik. A NNl l! VIVANTI RÜVEYDE SINANOGLU çnğırdığı bir hekim içeri acele adım- bııılınank ıwıoı aonuna kadar devam « 
Tam ingilizce fU duayı okumakta • .... •• ~arla girdi. Onun glSrOnmesi ile, kn- lecefl ve ıDnleri evvelce rıın edllnıiııi. 

l~Yllcu Dilekleri J 
~1an~;kınece Postalan 

kSyetl der POıtaları hakkında bir brl ıı. I 
:rapufı ~lml1tlJc. Poıta " Telvaf idarHI 
clıfl •e t hlkatta .ıl!Oatalarda teabhur olma
muhtthf :: hunın carcte bayii tanfındaıa 
fr careıeı sıtalarta •e dden cetlrtlp dafıttı• 
ını•tır ld ere 1ııhlıar ettiği neticeatne •at• • · •renin, . ti bD71llı: bir Po1talarda vaki her ııklye-. 
pllkrandır. dılı:katlc takip etmesi ııa:ranı. 

Burdurda El ktriksizlik Durada delı:trllt e 
oe oldu~ halde teılaatı yapılalı ı:eldı M· 

mahalleler vardı Bheıı(lı cere7an verılın~ı 
~ u ~ h . 

idim: "Now J layme._,. dınlar, ürkmüş kırlangıçlar gibi, ka- Bu .volılamalann u E.vlQl 940 tarıhi de 
"Simdi uyumaya hazırlanırken, ey Z8""f ..,;,zlQ, dudaklan kurum""• "Öz- roktular ki-) Kendime geldiğim za- . ç_ıştılnr. Tabii Vıısiliyl de birlikte g!S. l:&dar biılrılmui icap eııiflnden nllka:!ar.f. 

t1lu Tanrı, beni sen koru; "· " - ....,, ,. " t rdUI r nın bu tarihe lıadar cumancıl, paıar c nlt 
1 1 leri kızank eve döndüğı.i zaman, ıs. man odıı, knnınlnrla doluydu: Rozal- u e ' rinden maada di"rr ıı:Unler sut o dan 

13 
e "Eğer bu ıece ö ccek o ursam .. .,. ,. iki İht' r doktora s ır tt• " tırabınu ıölsüne mi hıçkırırdım?. O, ya; komşumuz genç Bohem; Em- ıya ırrımı şa e ım; kadar mDracaatları hı umu ilin olunur. 

(VakUle, bu noktada, Olga ile ben, " ıkı 1 di be i it k per'.yal "'yatrosundan bir aktris·, Al- amma o, bunun içimi nasıl yaktığını bizim tarafımızdan icat edilmiş kısa- can s cı., ye n ere es- '"" k 
1 

d 
nerdi. m:ın baronesi ve ocamın sevgilile· <>n amn ı. cık b:..· dua 110.ve ederdik: "Ulu Tan- ~ 

Blıj gün, bir Alman baronesden bir rır.ın en yenisi, sonuncusu ve en a- - Doktor, doktor, çocuğum olma-nın sana yalvarırım: Beni bu 1ı:ece kız çocuğu oldutunu ölrendlm. O, tcşlisi Culya Terlezkoya. sını istiyorum. 01~.°~eR~~~) sana çağır! benim ümitsizlikten doğma fhtilAç- Bütün bu zarif dişi başlan, hıı.sta İhtiyar doktor, gillcrek ve beni te-
" larım karşısında aertleşti: yatağıma eğilmişlerdi. Vas!U ise, diz selli ederek: 

·~ t.ak V . 1 b - Mademk\ senden asla bir çocu- çökmüş, yüzü ya örtüşüne gömü. _ Elbette, elbette olacak, dedi. A-asıll bir ko unu oynutmt sararak: • 
ğum olamaz! diye bağırdı; ne de can lü, hıçkmyordu. normal hl,.b!r eeylniz yok. Sade biraz - BiUrdln mı, bakalım? dedi. Sen " " 

can ınklcıaın; haddinden fazla can sıkıCJSJn! Cocuiun bile olamadıktan - Kurtannızl Öldü! Onu ben öl- anemiksinlz. 
sıkıcı... sonra." dürdüm- Ye not kAğıtlarına reçeteler kara· 

"Cnn ınkıcıaınt,, Bu kelimeler Ben kalak:aldmı. J'akat neden?· Saçlarına dokunmak icin elimi u- ladı. • 
günlerimizin devamlı nakarab oldu. Niçin? .. Gerçekten asla çocuğum ola- zattım. Göz yaşlan ile çirkinlenmi§ - f~te! Bunları alınız ve Franzes-

0, beni dalma can sıkıcı buluyor- maz mı? yüzünü kaldırdı. Yavaşça: bad'a gidiniz. Bir yıla kadar beni 

• Bealkııı Askerlik aııbt 1 dtn: 1316 ı • 
U34 dofumlu erlerden asktrlık hizmc lcr 
tam olaralı ikmalden ıonra yedelı ıubay o 
lacak derecede uhsillcrlnl yOlısclımıı bu u 
nanların tabıil dercctlerınl ı:öıterır ve alklt 
acele ıubeye mOracaaı ctmtleri !Un olm•ur, 

• Emln!lnD Yerli Aıkcrlık ıubulnden: Sl6 
Dl 3U dahil dofumlularla demlryolu •ınıf na 
mtnıup henllı: aıkerllflni yapmamıı erat sev· 
tcdDecelılcrinden 9·9·940 ıDnO bebeıııebal ıu· 
beye mUracutları IUn olunur. J 

... ... 

~QTal<.vimde 
~bir~apra~ 

Çörçöp Derdt .. 

M c\ zu bolhığtmda Fatih 
çöp derdini sonra~ a b 

rakmıstım. Bunun ne felaket o 
duğunu nnlamak için Saraçhan 
den itibaren Edirncknpısına 
dg _ ana caddeler de dahil old 
ğlı halde • bir gezinti kafidir . 

Boş arsaların öniinden ıeçil" 
ken mnyalanmı ekşi bir ko 
bulutu kinde yüriiyorsunuz. 
semtlerle otunnak talisizliY• 
uğra) an bir dostwnu ~are 
gittim. 

- Bu koku nedir? 
- Süp.rüntii! Yani ekşi 

karpuz, ka\ un kabuklarına 
rışmış çürük domates, üzüm 
sası ... 

Derin derin bir göğiis geç 
dikten sonra dertli arkad 
şöyle anlnttı: 

"Çöpçüler bu mahallelere 
cak üç günde bir uğruyor 
le\ sim :l az. çöp tenekesini 

gün evde bekletmek kabil de 
Herkes evinin yakınındaki 
arsaya tenekeyi boşaltıyor. ş· 
di bütün ar alarda bir uğultu 
sıl oldu. Süprüntüler, çeşit ç 
sinek, haşcrat topluyorlar. P 
cerelcri açamıyoruz. Bu sene 
caip bir sinek dahn peyda old 
Bildiğimiz kara sinekler bunl 
vanında bal arısı gibi kalıyor 
kazara elinizi sallayıp kov 
nız büsbütün öfkeleniyorlar. 
zaman içlerinden biri ötekil 
haber vermiş gibi birden httc 
ediyorlar. Ev halkı artık me 
terlikleri ayaklarına değil, si 
gibi bellerine sokuyorlar. Ne 
pncağız bilmem. 

- Kimse) e şikayet etm 
mi? 

- Ettik. Acele etmeyin, ya 
yavas .}Oluna k~yacağn, dedil 

Rciikimin bu son sözü 
şu hikayeyi hatırlattı: 
Adamın birinin çocuğu 

yaya gelecekınl~. Hemen he ik 
lere giderek pesin para ile 
bc~ik ısmarlamış. Vakit 581\t y 
]aştıkça beşikçi de ''buf{Ün, 
rın,, diye atlatırmıs. Beşik h 
lanmamış, adamcnI;rız başka '1 
den tedarik etmiş. Çocuk b" 
ınli , yetismiş, ev bark sahibi 
muş. Bir çocuk sahibi olac 
görerek ve babasının kendisi l 
ısmarladığı beşiği hatırby 
be~ikçiye gitmiş: 

- Benim babam, demi~ v 
le benim için size bir beşik 
lamı tı. Be~ik bana yetfmı 
şimdi benim bir çocuğum ola 
Ismarlanan beşiği almaya a 
dim. 

Besikci hemen çekmee 
çekmis, karsısında besik be 
yen adanın parasını uzatarak: 

- Alın su paranızı, de 
Ben o kadar acele ise gelem 

Takvlmd 

Küçük 1\fernlcket 
Haberleri 

İZMİTTE BİR DA VA - lmıit 
lcdiycsi, Mıırmara ismindeki IU 
aahip ve neşriyat mUduru Haaan 
aleyh"ne bir dava ikame etmiıtir . 

Bundan ba ka, belediye reisi 
mal Öz d .. , yine bu gaz:etc ale 
iabsi bir hakaret dava r açmışur. 
OTOMOBİL KAZASI - Or 

zili Huseyının otomobili kaplıca 
doncrken yold ... Samanlı köyıinden ~ 
zrlm arabası ılc çarpı:ımııı neticede 
tomobil parçalanmış, arabaya k 
mandalardan biri olmuştur. 

OKUMA ODALARI - Yalo 
Çilıngir, Kadıköy, Soğucak, Tqko 
kôylcrındc okuma odaları açrlmqtır. 
NEVŞEHİRDE YANGIN - Ne 

hirde Kara ako mahallesinde Kıs 
retın Hamdinin evındcn yanım ~ 
derhal yeti iterek sondurulmiı~tiir. 

SARAY Sineması 
ı..: Eylül Pc embe Ak nmı Ye

m s n m mev ım n aç~or. 

İlk programı: 
C ESAR ROJI EO 

ve JJI aı·jorie Weaven 
t rafınd n oyn nmış olan 

adenler Şeytanı 
re, kalfıdc heyecanlı ve 

hissi bir film 
AŞK ... MACERA ... 
2 Saatlik Heyecan 

evvel dcktrifc ka"11 a aileler haltı bır an 
Ededl.vcnln, •hva:ıu•lı: istemektedirler. 

ı::ıecburf7ctln4e bulun.d dola.vrıile durdurmak 
ultle 71Jrilterelı: haı':" au lıltıl yerli ve
aıulıılı:tu lnırtarm ~e~acmkln aıı-

du. Belki öyle idim ... On yedi yaşın.. O, şatosunun hiaarlanna cıkmı~. - Yaşıyorwn, dedim. vaftiz babalıfına çafıracaksııµz. 
da can sıkıcı olmak kolaydır. B!lhas- gorglve'lerinki iibl, eüzel ve yuvar.. Üzerlme atıldı ve atzımdan öptü. Ya:dığı iliçların hepsini aldım; lA· 
sa yabancılar için. Evimde beni dal- lak ağızını açıp uludu: Kadınlan, ince ve dekoratif, etrafın- kin Frnnzesbad'a gitmedim. Vaslli 

, SÜMER SINEMASI 
aıı da rica ollllllll&ktadır. 

Gişenin Açtlrna z 
Balı:ul:l!:v bu fahrikaulld 8m&nl 

&dullab Yıldız :razı:vorı a IDllataJıdcm 1170 
Mı.9.940 puar cllnQ 12 10 

ma esprill ve ZFki bulmuşlardı. Fakat - Hayır, hayır, senin asla çocu- da yarım daire teşkil ediyorlardı; ne- Petcrsburg'a gibnek istiyordu. Beni 
Vasili için sadece can sıkıcı idim. ğun olmı.yacak. Sen anormalsin; sen ıeU bir duvar halısına benziyorlardı. de birllkte ıötürdQ. 

Rozalyanm yanaklarını sıktıJını blı kadın değilsin. Annen de aöyledi. - Seni seviyorum, diyordu; böy- Orada, daha ilk akşamdan kendi.. 
görilr de ağlar mıydım?. O, .. sen can NıWk vücudumu bir bıçak gibi ke- le hoftlllla gidiyorsôn; olduJun gibi. sini g5rmeğe birçok ki~ geldi. 
sıkıcısın,. derdi. sen bakışında, bana k:arfl duydutu Seni başka tarın istemem; bfitün ö- Başkaları arasında, Grandük Kos-

Caketlnde yaban" parfümler du- müthiı' tiksinmeyi ıördüm. tekilere bem:er istemem... lnntln d'Oldenburg, b::ma bin tltifat-

Yarın Akşam 
AÇJllf auaresi i~n )'erleri nizi evvelden tcmın ediniz. 

İlk Açı111 Programı: 

Albert Prejean - Dita Pado - Julcs Berry 
•lnıak i'1n bekleyen en • trenine bnet 

ı,ı.e 7alcın olcu tr 
n n se~caine dört dakika kal " '"'I 
11:1 nln •tılmad fını ırllrdUk ve rnca:ra kadat 

camr \Uraraı. • 
•tmuru, el ~yl aı:mıı:va mecbur •ttlk. Fakat : 

yar da hesap sormıya cesaret ml e- Kendimi kaybederek ~iğe dO§Hlm. Ve Terlezkoya bakarak, frıınsızca tar sonra, Vasiliyi bir kenara çekip 
derdim?. o, ''sen tahammill edilmez o, o zaman ürktü. Herkesi çağırdı. !15.ve etti: yavae sesle konuştu. Meşhur bir res- Monte Karlonun Meçhul Kadım 
bir can sıkıcısın,, derdi. Otelin bittün personelini getirtti. - C'est tr& rlgolo, değil mi? Bir toran adı ile fU söı.leri işittim: "Ne-

"Ynbani step,, müziğini beraber a- Beni teselli etıpek, Jyt etmek ve eğ_ insanın kııdın olmıyan zevcesi olmak. &eli bir akşam yemeği. .. Çingeneler . .,, Güzel Fransız filminde: Albcrt Prej can bu fnmindc ıimdiyc .k dar temtil 

tarafından temsil ed"lcn ve Riviera'nın butun Luks ve ihti,ı>rnı 

:.,~run hakaretine muuz lı:aldıJt. Dofrl:, 
4 larak, evden çıkar, bütün gece dışa- le.nd1rmek için, Karkof'daki biltUn Ben, hıçkırarak:, yü.zümü yastıkla. Sonra benim bilmediğim erkek ve cttifi bütün filmlerin fevkindedir. 

nda nujtalırdı?. Erttsi gün{l,. çirkin, tanıdıb kadmlap çaihrUL fil lrdar rın arasına sakladım. BUtiln öbilrle· kadı~!!lan. (DEVAMI VAR) Pli•• .. •••• Lüks .. Kumar. Ar;k ·· Mıoc~ra. 
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Yeni Çıkan Plaklar ~ ı • "' IS MI A•erlk111 llıı llol,JI • Robut llol') ER., E.,. ., 1SM1 
ft 6 ft : Anııntlı.117. T'I. 36.160 B'btk. T'I. 36 .•• 3 : ft ft ft 

Kısım • Lise Kısmı • Mühendis Kısmı 
Derslere 19 EylGI Perşembe sabahı başlanacaktır. 

Leyli talebenin 18 Eylid Çarşamba akşamı mektepte bulunması lazımdır. 

• Erkek kısmında 16 Eylôl Pazartesi ve 17 Eylfıl 
Salı günleridir. 

KA YD ! Kız kısmında 17 Eylfıl Salı ve 18 Eylfıl Çarşamba 
günleridir. I 

Mustafa Çağlar 

N 270382 AK ZADELER - Rumeli Türktısil 
0. : SARI MAVİ YIDIZ - Ankara oyun hanıı 

GÜZ i N 

No. 270383 •. KIRIK KALBİM-Upk ,arkı Mürik:Sükrü Tunar 
GÖNUL AYLARCA - Müzik Şükrü Tunar 

SADİ YAVER ATAMAN ve AZİZE TÖZEM 

No. 270381: OKKALI HACERIM - Çankırı Varyanti 
ODUNCULAR - Rumeli Türküıii 

5 ponfyonlulı: bir komprime ile (Su ve ateşten gayri hariçten blçbir 
madde UAve etmeyi düşünmeksizin) 15 kurtı1 mukabilinde 15 dakika 
gibi kısa bir zamanda zengin ve iştihalı bir sofra hazırlıyabllirslniz. 
Maruf ve meşhur lokantalanmızda dahi bu derece nefia bir ı;orbayı 

ber zaman bulamazıwıız. 

t 

r--............................................ . 2 • 2 

Telefon : 80547 

~K_ı_z _I iSLi TERAKKi LiSESi 'ERKEK 

,, 
' 

REFİK BASARAN 

N 270384 ULU KAVAK - Urgüp Şarkısı 
0. : KESİ BAÖLARI - Urgüp Havası 

....__ .. , 

ANA • İLK • ORTA - LİSE. Yabancı dillere bilhassa 
................. 

itina edilir .. 
Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticelerile sabittir. 

ı - Talebe kaydı, her gün saat 9 - 18 e kadar Halil Rifat Paşa konatıncl;l yapılır. 
2 - Arzu edenlere, Mektebin mufassal Talimatnamesi posta ile gönderilir. ; 
3 - Kayıt için Velilerin bizzat mektebe eelmeleri gerektir. 

ATILI-- Nişantaşı. Rumeli ve Çınar Caddelerinde ____ , GÜNDÜZLÜ 

Nişantaşında Karakol Karşısında .. ------•' 

{Yatılı) 1 Ş 1 .K L [ S E S 1 ( Yaflsız) 
ANA • iLK • 

(Eski Feyziye) 

ORTA • LiSE ( Kız • Erkek } 
a - Türkiyenin en eski hasaııi Lisesidir, Lisan tedriııatma"ilk sınıflardan baılanır ve hususi ehernmiyet ve

' Kayıt için hergün müracaat olunabilir. Tarifname isteyiniz. 
2 - Eski talebenin ıs Eylüle kadar kayıtlarını yenilemesi llzımdır. Telefon: 80879 ....................................................... 

Güzel 

Kayıt 

Sanatlar Akademisi Talebe 
ve Kabulüne Başllyor 

1 Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden: 
1 - Akademi ıubeleri için talebe kayıt ve kabulüne 16 EyliU 1940 ta

baılanacak ~e Eylul ıonunda kayıtlar kapanacalı:tll', 
2 - Akademi yüksek mimari ıubesine lise olcunluk mezunlan, resim, 

Türk tezyini sanatlan ve tezyini sanat ıabelerine orta mektep me
kabul olunur. 

S - Şubelere yazılmak üzere müracaat edenlerin tabi olduklan kabul 
ruun yapılacaiı tarihler 16 Eylulde akademi dahilinde ilin edilir. 

4 - Taliplerin müddeti zarfında akademi müdürlüiüne bir istida ile 
caatlan, kendilerine idare tarafından verilecek beyannameyi doldurma-
lbımdır. İstidaya bailanması icabeden vesikalar ıwılardır: 1 
a - Beyanname 
b - Niıfus hüviyet cüzdanmm tasdikli sureti. 
c - Sıhhat raporu ve çiçelı: aıııı ıebadetnamesi "resmi Joktorlardan -4 - Resmi tahsil •esikası "ash" 
e - Hüsniibal kliıdı "mekteplerden bu sene mezun olanlardan lıten-

s - 12 tane kartonsu •esikahlı: fotofraf •aJaminllt olmamalıdır'" 
5 - Fazla tafsilit almak isteyenler Akademi idaresine müracaat etme-. 
• - İstanbul haricinden müracaat edenlerin vesikalarnu taahhütlü ola

aandermeleri llzmıdır. Bu gibilere vesikalan tamam oldufu takdirde yolı:. 
tarihleri bir mektupla bildirilir. Talep vukuunda matbu beyannameler 
Uc cönderilir. • (8389) 

Nehari 

YENi KOLEJ Kız 
İLK ORTA LİSE 

aksimde Sıraservilerde Yeni Açlldı. 
tldürü: Eski Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırca 

Hususiyetleri: YABANCI DiLLER OGRETIMINE ceniı milı:.. I 
ehemmiyet vermek, ıınıflannı az mevcutla teıkil ederek talebesinin 

ve inkiıafı, sıhhat ve inzibatı ile yakmdan alikadar olmaktır. Mek
denize nizır Kalöriferli teneffüshane ve jinınastilı:hanesi vardır. 

Hergiin saat (9 ile ı8) araamda talebe kayrt ve kabul olunur, --1 fELEFON: 411S9 --------· 

Yeni bir sanayi formülü 

15 sene garantili 

UYANDIRICI 

Bir SİNGER saati 
Çok zarif ve sallam muhtelif renk-

lerde yeni modeller: 
No. 403 beyaz minefisi 5 lira 
No. 404 beyaz fosforla 5.5 lira 
Saatin bedeline 25 kuru, posta üc-

reti ilive ve peıin rönderildiii takdir
de ta~raya ıaat gönderilir. 

SlNGER SAATLERİ Malazası 
İstanbul Eminönü No. 8. Tel: 2ı964 

Yedikule Ermeni 
Hastahanesinden : 

Beyoflu, eski Kamer - hatun, yeni 
Çukur mahallesi, eski Nar, yeni Narçil 
sokafı, eski ve yeni 6 kapı No. la ev, 
Beyofla kadastrosunca 3S7 ada, 16 
parsel sayısı ile. 

ve 2762 No. lu Vakıflar kanununun 
44 cü maddesi mucibince 29/3/1940 

• - tarihinde müessesemiz (YEDlKULE 
Belgrat Devlet Orman işletmesi Revir Amirliğinden: ERMENİ HASTAHANESİ) namma 
1 - Buyükderede Belgrad Devlet Orman İşletmesinin Kurtlı:emeri depo.. tesbit edı1miıtir. Mezldlr 44 cü mad

teslim edilmek üzere 0,15 X o,ıo X bir metre yirmi santim boyunda de mac'bince Vakıflar kıitüiüne de 
adet ve 0,14 X 0,20 X bir buçuk metre boyunda 2000 ki, cem'an 3200 ade- bydedilmiı olduğundan illn tarihin. 

dil lOS metre mikap 600 desimetre mikap meıe kerestesi i'lı:i ay içinde den itibaren 2 yıl içinde itiraz hakkı o-
Jmalr üzere on beı gün müddetle açık arttırmaya konulmu~tar. ı lanlarm ait olduğa mahkemeye müra-

i - Arttırma 20/9/940 tarihine müsadif Cuma ciınü saat ıs de Büyük- caatlan lüzumu ilin olunur. 
Bahçeköy Orman Fakültesi dahilinde Belgrat Orman lıletme Revir . 

llii binasındaki komisyonca yapılacaktır. 
1 - Beher mlmQI metre mikibm muhammen bedeli 22 yirmi iki liradır 
4 - Muvakkat teminat ı 74 lira 2S ~uruıtur. 
5 - Şartname ve mukavelename projelerile keresteleri rörmek istiyen 
arttırmadan evvel Belgrad Orman hletmeıi Revir Amirliiine müracaa 
rler. "8119,, • 

Karacabey l\ferinos Yetiştirme Çütliği 
Müdürlüğünden : 

malın Miktarı Muhammen 
Kilo fiyatı 

Kur. San. 

Tutarı 

Lira Kur. 

uaak buğday 75.000 8 50 6375 oo 
Yukarda yazılı bir kalem erzak kapalı zarf usulile eksiltmeye konınaŞ
Bkıiltme 16/9 9 O tarihine tesaduf eden Pazartesi günü saat ıs te çift
üdurluk b nasında yapılacaktır. Muvakkat teminat 479 liradır. Şartna
cörtntk isteyenlerin tatil günleri müstesna her cün Bursa Merinos ye. 

miıfettişljii ile ç'ftlik muhasebesinde görebilirler. isteklilerin 2490 
kanun hukıimleri dahilinde ıhale saatinden bir saat evvel teminatları-

eye ve teklif mektuplarını komisyona vermeleri. "8053,, 

ontai işçisi, Dizel Tamircisi 
ve Elektrikçi Aranıyor. 

Ergani Bakın Türk Anonim Şi!-ketinin 
Madendeki işletmesinde istihdam edilmek üzere: 
adet Montaj işçisi (:Makina söküp takmasını bilen), 
adet dizel Motör tamircisi, 1 adet Elektrikçi (Tesi
t işlerine aşina) ihtiyaç vardır. 
Talip olanların doğrudan doğruya işletme Direk
rlüğüne tahrir4(n müracaat ederek istedikleri asgari 

iye miktarını bildirmeleri ve şimdiye kadar yap
rl işlere dair kısa bir hal tercümesi ile çalıştık

ı yerlerden aldıkları bonservis suretlerini birlikte 
göndermeleri ilin olunur. 

Nafıa Vek81etinden: 
23/9/940 Pazartesi günü saat 11 de 

Ankarada Nafia VekAleti binası için
de malzeme müdürlilğı.i odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun_ 
dı. 4000 lira muhammen bedelli 23 
adet Remington rand tipi veya ayni 
evsr.fta dört gözlü demir dolabın ka· 
palı zart usuli ile eksiltmesi yapıla
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
malzeme mUdürlüğünden parasız ola
rak alınabilir. 

Muvakkat teminat 300 liradır. 
Isteklilerln teklif mektuplarını mu

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

(5326/8288) 

Satdtk Makinalar 
ı - 40 beygir kuvvetinde bir adet 

lokomobil Valf. 
2 - Bir adet Valf tornası. 
3 - Muhtelif Valf silindirleri sa

tılıktır. 1negöl Şevket Konuk'a mü
racaat. 

Veznedar Aranıyor 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yar

dım Sandığı için ikJ bin liralık ke
falet verebilecek bir veznedar alına
c:ıktır. Ayda Elli lira ücretle lsüyen
lerirı müracaab. 

Ankara Hukuk Fakültesine Talebe Kabul Ş~tlan 1 • 
Bu seneden itibaren tahsil müddeti dört seneye çıkardan Ankara Hu. 

kuk Fakültesine talebe kaydı muamelesi Bırinciteşrinin İptidasından nihaye 
tine kadar yapılacaktır. Kayıt olaca'kların bir fakülte veya yüksek okuldar· 
mezun olmaları veyahut Lise olrunluk imtihanını vermit bulwunalan lizmı 
dır. Talip olanların istidalarma: • 

1 - Diploma aslı, BQyQk yardım ve faydası AşlkAr olan çorbalık sebze komprl!Tlelerl-
2 - Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli. sureti. ı I i 1 f t ta r..ı n· muhafaza ettiğine şahit olacaksınız 3 _ Sağlık raporu ve aşı vesikası, '?l z n sene erce ne ase ve ze 16 • ı 

: = ~y~ h:~s ":0~:~ ':ıı::~:~:;:t· ç A p M A R K A 
6 - Askerlik vesikası "Liseden bu sme çıkanlardan istenmez,. Raptede-

1 

rek Dekanlığa bizıat müracaat etmeleri icap eder. 
Yatılı talebe olarak girmek istiyenlerin yukarıdakilerden maada bu ha. 

sastaki talimatnamede yazılı ıartlan da haiz olmaları ve müsabaka imtiha- MERCiMEK, BEZELYA, NOHUT vesair hububat sebze ve çorbalık 
nım bzanmış bulunmaları lizundır. Yatılı talebe talimatnamesi müracaat komprlmelerlni kilerinizde bulundurmayı ihmal etrneylniz. 
edenlere fakülteden verilir. "S2S6" "8132., 

Nehari 

GEORG 
ALMAN OKULLARI 

Kız ve erkek kıaıinlan ayrıdır . . İlk, Orta, Lise ve Ticaret 11mflari 

ile Almanca bilmiyen talebe için ibzart ımıflan vardır. Kayıt için her. 

ıün sabahtan öileye kadar müracaat edilir. Okul 16 EylGlde tedrisata 

baıhyacaktır. 

" "1111 .......... İstanbul - Galata, Kart Çmar sokak, No. 2 - 10 •••ılll' 

Devlet Oemiry·oııarı ve Limaftları işletme-idaresi ılanları 
J.Jev!et Vemıryouan ve lımanıarı umumi idareıı Miifettiılıiine ait mü

hürlerden yedi numaralı resmi mühür kaybolmuştur. Yenisi yaptınlacafm. 
dan eskisinin hükmii kalmadılı ilin olunur. (Sı36) (8049) 

,,. .... --...... m:::ıı ...... _, - ... -~ 

Devlet Denizyolları işletme 
idaresi ııa~ıarı 

9 'EylGJden 18 EylGle kaclar muhtellf hatlanı '•lkacak 
vapurların isimleri, kalkış rün ve saatleri 

Karadeniz hattına 

Ba~n hattına 

lzmlt hattına 

Mudanya hattına 

B•ndırma hattına 

K•rablaa hattına 

1 mroz hattına 
Ayvalık hattına 

lzmlr aDrat hattına 

lzmlr lllva poata•ı 

ve kalkacak lan iskeleler 
Salı 12 de 'Tarı), Perıembe lZ de (Cumhuri
yet) ve Pazar 16 da (Aksu). Galata rıhtunmdan. 
Sah ı8 de (Anafarta), Cumartesi 18 de (Antal
ya). Sirkeci rıhtrmmdan. 
(Not: (Anafarta) vapuru lnebolaya kadar cide
cektir.) 

Sah, Perıembe ve Pazar 9.30 da (Upr). Top. 
hane rıhtımından. 

Paıarteai 13, Salı 9,50, Çarşamba: Per,emM 
Cuma 16 da ve Pazar 8.ıs de (Sus). Aynca 
Cumartesi 14 de ve Pazar 19 da (Marabz). 
Galata nhtımmdan. 
Pazarteırt, Salı, Çaqamba ve Cuma 8.ı5 de 
(Marakaz) Galata nhtunından. Ayrıca Çar. 
ıamba 20 de ve Cumartesi 20 de (Konya). Top. 
hane nhtımmdan. 
Sah 19 da (Se173r) ve Cuma 19 da (Utcen). 
Tophane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 
~al'J&mba ıs de (Bursa), Cumartesi ıs de (Mer 
sın). Sirkeci rıhtunından. 
(Not: Cumartesi postası tzmire kadar cidecek. 
tir.) 

Sal~ 11 de (Kadeş) ve Pazar 11 de (lzmir). Gala 
ta nhtunından 
Perıembe 13 de (Tırban). Galata rıhtımından. 

(84ı8) 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türıa malOmat aıatıda telefon nu-
maralan yazılı Acenteleri mı zden öğrenilebilir. 

Galata Baı Acentellill Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Galata Şube 

Sirkeci • 

• 

• 

Mlldürlüğil blnast altında. 
Galata rıhtımı. Mıntaka Liman 
Relsli,:tl binası· altında. 

Slrk~I. Yolcu Salonu. 

423&1' 

40133 
2274'1 

İstanbul Kız Lisesi Müdürlüğünden :• 
Eski talebenin byrtlarmr yenilemek iirere velil~rile birlikte 27 Eyl61 

akşamına kadar okula müracaatları lizımdır. Kayıtlarını yenilemeyenlerin 
yerine yeni talebe alınacaktır. (8399) 

SA LAM D SLERveA iZ BAKiMi MUTLAKA 

ıl!!!~mm~,!!o~~mLe J 
D ETLfRiN EN DfRIH YERLERiNE GiREREK ANTISEPTIK T iRIHI YAP!!J 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temlnP'"kablldlr. Bakkallarınızdan 50 gram
lık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruıtan 

ala bilirsiniz. 

BEŞiKTAŞ : ÇAPAMARKA Tarihi tesisi : 1915 

"t ·-----...................... j~ 
İstanbul İkinci İflas Memur. 

luğundan: İstanbulda Mahmut
paşada Yarım Handa Trikotaj
cılıkla iştigal eden ve Nişanta-
mda oturmakta olan Necati Ra
ıfun iflası 11 - 8 - 940 tarihinde 
ıçılıp tasfiyenin adi şekilde ya. I • 
pılmasına karar veriliniş oldu
ğundan: 

1 - Müfliste alacağı olanlar
la istihkak iddi~sında bulunan. 
lann alacaklarını ve istihkakla
rını ilandan bir ay içinde lstan-

1 
bul İkinci İflas Dairesine gele
rek kaydettirmeleri ve delilleri. 
ni (senet ve defter hülasalan ve 
saire) asıl veya musaddak suret
lerini tevdi etmeleri 

2 - H'lifına hareket cezai 
mesuliyeti müstelzim olmak Ü
zere müflisin borçlularının ayni 
müddet içinde kendilerini ve 
borçlannı bildinnelerL 

3 - Müflisin mallarım her ne 
suretle olursa olsun, ellerinde 
bulunduranlann o mallar üze
rindeki haklan mahfuz kalmak 
şartile, ayni müddet içinde daire 
emrine tevdi etmeleri ve etmez
lerse, makul mazeretleri olma-ı 
dıkça cezai mesuliyete uğl'lya
caklar1 ve ruçhan haklarından 
mahrum kalacaklan. 

4 - 18 _ 9 • 1940 Çarşamba 
"İinü saııt 11 de alacakhların ilk 
içtimaa gelmeleri ve müflis ile 
miişterek borçlu olanlar ve ke
Pllerinin ve lroreunu tekeffül e
den sair kimselerin toplantıda 
bulunmıya haklan olduğu ilin 
olunur. (28965) 

Y edikule Ermeni 
Hastahanesinden : 

Beyoilu, eski Kamer - Hatun, yeni 1 
Çukur mahallesi, eski ve yeni Erik 
sobiı eski 1/ yeni 1,3 No. lu arsa, Be_ 
yoilu Kadastrosunca 364 ada, 2 parsel 
l 8J'lll ile. 

ve 2762 No. Vakıflar Kanununun 44 
: ii maddesi mucibince 29/3/ı 940 tari
hinde müessesemiz (YEDİKULE ER
MEN! HASTAHANESİ) namına tes
bit edılmiıtir. Mezldlr 44 cü madde 
mucibince Vakıflar lriitüiüne de kay
dedilmiı olduiundan illn tarihinden 
itibaren 2 yıl içinde itiraz hakkı olan
ların ait oldulu mahkemeye müracaat. 
lan illn olanar. 1 --------

Erzurum V afiliğinden : 
1 - Horasan Sankamı, yolunun 

muhtelif kilometreleri arasmda 4780 
metrelik şose inpatı kapalı zarf usu. 
Jile eksiltmeye lronulmu,tar. 

2 - 12370 on iki bin ile yüz yetmiş 
lira 30 kuruş keşif bedelli bu iıin iha
lesi 10/9/940 Salı cünü saat 15 te Vi
Jlyet makamında toplanacak• daimi 
encümen tarafından yapılacaktır. 

I 

" 
Y edikule Ermeni 
Hastahanesinden ; 

D 1 1 
3 - Muvakkat teminat 927 dokuı 

,. EM .. R VE T A~TA. FAi~ KALARE ., ~ yi7.t::~;e~r: (ı;al~~~~~den en 

1 l'URK ANONİM ŞiRKETiNDEN : ı I u sem eün evvel Villjrete müracaat
ları, ehliyet• vesikası almaları mecbu

• ikinci ımrf Tesviyeci ile aaç ve perçin iılerinde çalllftUf itçiye ih- ı ridir. 

Beyoila, eski Hüseyin - Afa, yeni 
Bülbül mahallesi, eski "(enişehir, ye
ni Serdar ömer ıokaiı. eski 179/yen' 
157 kapı No. lu klrgir diikkin Beyof. 
lu Kadaıtrosunca 564 ada, 32 parsel 
sayısı ile 

tiyacıauz vardır Taliplerin bizzat Adapazarı Fabrikamıza müracaatları 5 - Talipler ha i•e ait ıartname 

•'-••••••' ••••• 'lln ı ur ıesaireyi her ciin Villyet Daimi En-
1 ° llD • ciimen kaleminde nafıa müdürlüiünd" 

! görebilirler. 

J ı• Dr. İhsan Sami • 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUARI 
Umum! kan tahlllltı. !'rengi 
noktai nazarından (Wuııerman 

ve Kahn teamülleri) kan kü
reyvatı sayılmuı. tifo ve 11tma 
hutalıkları te$hial. idrar. bal
gam, cerahat, kazurat ve su tah
UlAtı. Ultra mlkroakopi, hususi 
aşılar istihzarı. kanda üre, se
ker, klorür, kollesterin miktar-

larının tayini. 
Dlvanyolu No. 118. Tel: 20981 

6 - İstekliler 2490 Sayılı kanunun 
' 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi

kalarla birlikte teminat ve teklif mek· 
taplarmı 32 inci madde veçbile ihale 
l&atinden bir saat evveline kadar Vi. 
'&yet Daimi Encümeni Reisliiine ver. 
'1leleri ve postada vuka balacalr ce
:ilanelerin muteber sayılmıyacaj'ı ili• 
...,lunur:_. .. 51S7,. (80SO) 

, _ KAWltİFER-• 

llanılmış veya Yeni Kalori
malzemesi satın alıyorum. 

es: • Galata TOnel Cad. No. 

159. Telefon : 40218 -

ve 2762 No. Vakıflar Kanananan 44 
eli maddesi mucibince 29/3/1940 tari
hinde müesseaemiz (YEDİKULE ER
MENİ HATAHANESİ) namına teablt 
edilmiıtir. Mezldlr 44 cü madde muci. 
bince Vakıflar kÜtüfüne de kayıt edil. 
miı olduiundan ilin tarihinden itiba 
ren 2 yd içinde itiraz hakkı olanların 
ait olduiu mahkemeye müracaatlar. 
liizuma ilin olunur. 

' • SATILIK KÖŞK 

1 
dilyükadada maruf Hacı Necip 
Köşkil satılıktır. Gezmek için ıs. 
kele başında Gazinocu Yaniye. 
~örüşmek için Galatasarayda 
Örilcil Saim Örene miiracaRL 

Sahip Ye N~at Müdilru: Emin 
UZMAN-Gazetecilik ve Neşriyat 
T L. Ş. - TAN MATBAASI 

) 


