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r 40 Münevver Genç 1 

YENi YOL' u 
Çıkarıyor 

Sapan 
Orak 

uaktinde sağ kol, 
vaktinde uz gelir. 

Türk Ata Sözü 

l. 30 Ağusfos'u bekleginiz Telefon : 2 O 5 2 O 

Telr. Tasviriefkir İstanbul 
Başmuharriri: 

EB0ZZIYA zade VELiD 
MÜSTAKiL YEVMİ GAZETE (Şerhi 'l ncl uhHe:n\ıdel 

i 
~ · 

..._____ f:lugünlıli muntazam ~ııır ordu runtla Mııırlı •Üoaril•r 
------~------...;;.... ______ , ~~~~--~------~--~--

~~.'!.~!? .. !!.~.~~~ MJSJR Rumen Macar 

"~•ıı1ızlar 1 KABİNESİ 
ne halde harbe 

istifa etti 

gerginliği artıyor 

girmişler? 

... 
1 

1 18YIL 
EVVEL 
BUGÜN 

., 

istatistik Wmum Müdürlüğü 
sevkiyat bürosu bir milyondan 

fazla matbu evrak sev ketti 
Alarm 6 aaat --------devam etti ---------

rlüfu• •ayımı eoı ak •evkiyat büroıunda har:ıretli bir çalııma 

Gizli nüfus kalmaması için Başvekil 
Radyoda halkın memurlara 

yardımını istiyecek 
20 iLKTEŞRİN $40 DA YAPILACA!( Ol.AN Üf'Ül'\CÜ NÜFl J 

SA Y l l\IINA Ai T HAZJRLTKLAH BİTMEK ÜZERJ..;DİP.. 
BU MÜNASEBETLE, BAŞVImAu~T iSTA'fİSTIIi t:.!\101 MÜ

ııi RI.ÜÔÜNÜN, ISTANBUl.DA fEŞKlı. ET.MiS OLDl (a• .sı-x
KİYAT OUHOSU M\.;I>ÜHLÜCi.h MEMLEKETiN E.' l'ZAK IW
Şl::LERINE KADAR •. SAYIMIN lCRASINI MÜMr~i' ırn .\(' K 
MATBU EVRAK ! GÖ~DEı:?ı!lŞ Reı.umıAK1'ADIR . 

Knhiıe, 27 (A.A:ı -- İngiliz-Mı ır 
ınuahcdcnamesiııin inızası sc•nei dc~
riycsi milıınscbetilc ı .ıJyoda vcrmııı 
olıJuğu bir ııutuktn İngllwrcJıiıı , 1ı 
s1r sefiri Laınpgon şunları söylcmiR· 
tir: 

cilir kale olan ııdnmızııı nrka ııı
dn, ems:ılslz surette t~hlz cdilmi:ı 
bulunan muazzam kuV'.·etler hnzırhı
mal..-tnyız. Yakit ve snati geldiği za .. 
ınan, bu kuvveUurlsı bıl)':\ık ınukabıl 
taarruzumuzu yaııacnğız. Bu snntiıı 
bnşlnmasına da o kndnr çok zaman 
knlmıunıştır. O gün gelince, insi.) a
th· bizim olncnktır ve totaliter dc'ı
lctlörin kuvvetini parrnlıyacığımıza 
da sfiphcnıiz bulunmamaktadır.> ················································ 
30 ağustos, haya
tınızın güzel bir 
dönüm noktası 

olabilir 
Çok defa talih ayni;"lmızn gelir. 

Edebi, Milli Roman 
Fakat biz ond3n lstifndo etme iıJ 
bilmeyiz. Ona kapımızı kapatın~ 
Bnznn ufak hnsislikler bütün bir sa
adeti sizden uzaklııştırnbillr. z,fcr 
Plynngosunn iştirak ediniz. Şnyet. 
kader gülerse sizi, bu tavsiyemh.c 
ebediyen minnettar bırnl...,nı:s olncnk
tıı·. 



Sahife: 2 TASVİRİ EFKAR =~~~==~~~=====~~!~~=~~~~2s Ağustos 1940 ~ 

Şehir Meseleleri - -- -
Yiyip içtiklerimiz 

Gıda maddelerine neler 
karıştırılıyor, Belediye 
nasıl mücadele ediyor ? 

-1-
Matbaaya gelenler oldu. telefon e -ı !erimize, snhanlanmıza. tavalarımııa 

dcıılcr oldu, yolumu kesıp söyllyenler \·e nlha7et konserve kutularımıza bu
oldu: taşan kalay d;ı bu bahiste yabana atı-

- Belediye kontrolleri şiddeUcndlr- lan bir mata değildir. 
dl. Çarşıda, pazarda yiyeceğı, içcccğı Ya sabun? 
tıığşiş eden sildü bozuklara duman at- Emin olunuz. o da sıhhat bahsınde 
Urıyor, ne!cs ııldırmıyor. Buna bir dı- ılk safta yer alan mevnddan biridir. 
ycccğlmlz yok amma, bakkaldan. kıı- Bakınız ne dıyorlar: 
saptan, sütçüden, ı;ucudan, yağcıdan, - Soda sı faz.in olan sabun cildi ya -
turşucudan.. hu~sa dişe dokunacak kor. buzer, berbat eder, ağrı ve ıztırnp 
nesne satan her yerden alıp tahlil e. verır. ~onra dn ceviz yağından yapılan 
rulmck uzcre gonderdifi laboratuvar sabunlara ekseriya yuzde altmışa, yet
ve klmynhanelerlnde bu maddeler a- mlşe kadar su karıştırırlar. Halbuki bu 
caba nasıl muayene olwıuyor, hiç me- nısbet, yüzde 32 yl geçmemelıdlr. 
rak etmez mi insnn? - Mahlüt dcdiğımlz karışık yıyccek, 

- Ne gıbi? .. diye sorduklarım, ŞÖY· içeceğin başında neler gclır? 
l cevap verdiler.: - Bılhassa süt, su, yağ, 

- Ne gıblsl var mı? HergUn çuval - MeselA süt? 
çuval, sandık sandık, ş.şe şişe taşınan - Bizde manda slitlerınde binde 
bu nümuneleri hakkıle yani kıh kırk seksen. doksan: ınek sütlerınde bınde 
yararak tahlil edebilmek için Beledı· otuz. kırk yağ bulunması IAzımdır. 
yenin vesaiti kA!i değıldir. Bu sebeple Bınde otuzdan nşağı oldu mu. bu sü • 
tahlili nliçar baştan savma bir şekil- tun yatı alınmış demektir. Ondan son
de yapıldığından. Belediyenin: (bozuk- ra da gazeın, süt seken mıklarları la· 
tur) dediği yiyeceğin hakikaten bo · yın edılir. Bır de sut. youn sağıldıktan 
zuk, <iyidir) dediğınln de iyi olduğuna nıhayet 8 saat sonra evlere tevzi edıl -
inanmak biraz güçleşiyor. mıs olmalıdır Fazla beklerse ıçınde 

:Mesele mühimdi. Bu işler. dedıklcrJ mıkrop neşvünema bulur kl, sutten ze. 
g1bi oluyorsa, Belediyenin bu yoman hlrlenme vak'olorı işte bundan çıkar. 
mucadcleslndeki maksat ve gaye. bır - Yağ? 
çırpıda suya düşmuyor muydu? Bu ld· - Yağ da baslıbaşına bir lılemdlr. 
dia eğer hakikate uyuyorsa: biz artık Mesel6 içine •>iizde yirmi nisbetınde 
·Belediye kontrolünden geçmiştir. bı- vejetalın karıştırılan halis Urtanın ka· 
naenaleyh hilesiz hud'asızdır• dıye nı· rışık olduğunu anlıyabıleeek yağ me . 
ye el uzatabilir, dil sUrebiliriz kl.. raklısı yoktur. Bu, ancak kimyahanede 
Aradım tarııdım, bu meseleyle alAka- meydana çıkabilir Holıs yağa karıştı

dıır olanları dinledim, esnafı. seyyarı. rılan şeyler vejetıılınden başka kuyruk, 
taciri, çıroljı yokladım. nihayet onla - iç ve pamuk yağlarıdır. Bunlardan bıı$ 
dım ki, Belediye lnboratuvarlannı kü- ka mesela. un gıbı şeyler kat.anla r 
tük d~Ormeğe kalkanlar haksızdırlar varsa da bO. müşteri tarafından da 
ve biz. Belediyenin •hıılistir. temızdir, derhal anloşılablllr. 
Afiyetle yiyebilirsiniz• dediği herşeyi _ Peki suya ne karıştırırlar? 
tereddüt etmeden midemize indireblle- _ Men'ıba suyuna Terkos... Ancak 
cek bir vaziyette bulunuyoruz. blzım araştırdığımız. dııha ziyade su . 

Çünkü Belediyenin Fatihteki kimya- yun temiz olup olmadığıdır. Mese!J 
hanesinde bulunan çekirdekten yetış· damacana iyi yıkanmaz Bız. damaca
me on adet mütehassıs kimyagerle iki nanın. hangı su konacaksa. onunla yı
asistan ve (hayvani gıda maddeleri t.nb kanmasını isterız Sıhhıye VekAletlnin 
lll lAboratuvıır) ındakl mOtehassıslar. yenı bır emrı vardır Sulnr buyuk ve 
bize bu emniyeti verebılmck ıçln ge • kuçuk knplaro ancak membalarında 
celi gündüzlü denebllecclt kadar de· doldurulur, başka amelıye g!iremez Be 
vamlı bir Bny ile uğraşıp durmaktadır· ledıyenln muhrünü taşıyan kaplarda· 
lar. ki sular. ışte bu sulardır. 
Bunların nasıl çalıştıklarını \'e çarşı. - Sucuk, pastırma? 

pazarın midemize, sıh~atlmlzc karşı - EvvelA şunu bilmek lnzımnır kı. 
kurduğu tuzaklardan blzı korudukları- bazı şayıalar hılıifına. ı;ucuk ve pastır
nı da b~lmek faydasız .sayılamaz. malara eşek ve at et ı karıştırıldığı gö-
Beledıye klmyahanesı geçen ay 144~ rulmemıştır Bunların bayatlaması, 

madde tahlil etmfş, bunun 193 unu kuflenmesı vardır Bır de sosıs ve sa· 
(guyrlmuvaCık) bulmuştur. lamların barı;aklnrını boyarlar Buna 

Bu maddeler nelerdir? derseniz, •Ye· çok dıkkat etmek llızımdrı Oı~arıdan 
necek, içtlecek herşeydir. den b~ka gayet cazip gorünen bu salam ve so
verilcce,k cevap yoktur: Ekmekten. un- sı~lerın yarısından fazlası barsakları 
dan, peynirden, yağdan tutun da, şu. boyandıl'!ı lçın böyle gorüoürler. 
ya, sabuna, hattli kalaya kadar herşey- Daha soracak dünya kadar şey var-
dir. dı Musaade ederseniz onu da yarına 

Sakın ·kalay da yiyecek madde mı· bırakalım. 
dlr ki .. • fılAn demeyiniz. Zira tencere· F . K. 

Temenniler : -"' 1 Kadın ticareti 
-

Bir aile 
faciası 

Bir adam ka7nana•1D1 
öldD.rdü, karı•ıaı Ye 

aplam yaraladı 

Dükkanların hepsi akşam 
kadar açık kalmalıdır 

9a Bir ıebeke yakalandı, 
bir çok ev kapablclı 
Kadın ticaretile me~gul olan Di

mitri, Yorgo ve İbrahim isimlerin
deki üç kişi yakalanmışlardır. htanbulda akşamları muayyen 

bir !laatte dükkanları kapamak 
ıarttır. Bu bakımdan esna( il.i ' 
kısma ayrılmıştır: Yi:;ecek sa· 
tanlar saat 21 do!, diğerleri de l!l 
da kapanırlar. 21 t' kadaı· açık 
bulunan bakkallar gıda maddele
rinden başka her ŞLY de s~ta· 
bilmektedirler. Bakkallık sıfatı 
kendilerini % 25 l:ııznııç vergı-

sine tibi kılar. Fakat gıda mad
desi satmıyan esnaf 19 dan son· 
ra hiçbir şey satamadığı gibi 
kazanç vergisi olarak %45 \'erir. 

Halbuki esnafın en fazla tı 

yapabileceği zaman akşam 19 
sularıdır. Herketı!n işinden çıkıp 
lhliyaçlarını temine çalııtığı bir 
saatte esnaf kepenklerini indirı
yor. 
Bakkalların ıc1da maddesinden 

ba,ka bir şey .,atmalarıhı me• 
netmek halkı ve bakkal esnafını 
çok müşkül mevkide bırııkır. 

Fakat diğer esnafın da saat 21 e 
kadar açık kalmasını temin et
mek hem esnafı, hem hıılkı 1'ny
dalandırır. Bilhaı.sa iktı~arli va
ziyetin durgun bulundu~u bu sı
rada ... 

Bunların ilk iki;ıi, ~yledikleri ba
zı sefil k:ıdınları avlıı.Jıkları bazı 
çapkınlarla, kiraladıkları otomobil
lerde buluşturuyorlar, sonra alıp 
Beyoglunun loş sokaklo.rındaki gizli 
evlerde haşhaşa bır;,k1yorlarmış ... 

İbrahime gelince, o da Beyoğlunda 
dulu~ıyor, gözüne keııtirdlği safdil -
lerl; •Güzel, konforlu, havadar oda
larım var, hem ucuz, hem de eğlen· 
celidin diye aldatın, Meri ismindeki 
kııdınm pnmılyonuna sürüklQyor VI? 

orada karşılarına çıkıırdığı kadııı • 
)arla soyuyormuş ... 

Ticaret Vekili dün ithalat 

Bu hususta çok has!'as d:ıvrannn 
zabıtamızın takibi sayesinde evve:kl 
gün bu serserilerin her üçü de cür
mümeşhut halinde yakalanmışlardır. 

birliklerinde tacirlerle temas etti 
Bundıın bnşkn Ileyoğlunda Şahin 

apnrtımanında otumu Anjelin, Tak
simde Valide çeşmesinde oturan Le
manın, Şehremini Çavnşoğlu soka • 
ğında oturan Şahestcnln, Ileyoğluıı· 
da Kumbaracı yokuş;ında Jorj apar· 
tımanıııda oturan İrininir. ve Despi
nanın ev ve daireleri de randevucu
luk yııptıklan için za.:>ıtaea sedde -
dilmiştir. Yaralı Zehra ha.ıahancdc 

Dün sabah saatı 6 raddelerinde 
Aksarayda bir nile fnciası cereyan 
etmiş. hır adam kısknnçlık yüzün • 

Amerikadan ithalata 
yakında başlaruyor Tahlisiye tecrü

besi d ün yapıldı 
Tehlike işareti 1ırhan 

va p urunda ve r ildi 
den kaynannsını olrlürmüş, bir mi - Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu 
~afirini ağır, karısını da hafif su - dün !>abah İthalUt Birliklerinde m~ş: 
rette yarnlamıştır. gul olmuş. Basra yo!undaıı ne şekil· 
Yapılan tahkıkatn göte hi\dise şöy <le istifade edilebileceği hakkında ta· 

le cereyan etmiştir: cirlerın fikirlerini almıştır. Vekil; 
Aksarn)·da Gureb;ı Hüseyinail'n lıiı·kaç gun daha tetkikler vapac:.k 

mnhallcsinde Uzun Yusuf sokağın· ı ve bu hususuı knrarlar verecektir. 
da 16 numaralı evde oturan Ali adın· Bundan başka Amerika Ue iimanla· 
de 45 yaşlarında bir dokumacı bir, rınıız arasında .munt'12.nm ımrelte İG· 
nıuddet evvel Zehra adında bir genç lıyen Yunan şıleplerlle Ameı ikadan 
kadınla tanışmış, kısa l.ıir zamıın derhal ıthaliit eşyası ı;etirllmesl ı~in 
sonra da evlenmiştir. de tedbirler alınacak, laorlere ak

Evlılik hayıılı ııon günlere kadar re<litıf temin edilecektir, 
çok ı.atlı geçmiş, fakat ~eçenlerde K · kıh müt emadi 
Zehra 60 ynşlıırındn Fahreddin a • eçı yen 
dında birısini eve getirerek: yükseJiyor 
c- Bu benım halaıademdir. An· Keçi kıh fi:ratlarm<lakl lhtlkfır her 

nesi Boğaza misafirliğe gıttiğ'i için gün bir parça dııha artmaktadır. Fı
birkaç gün bizde l:ıılacaktın demiş· yatlar 70 kuruşu bulmuştur. Her 
tir. sene mübayaa mevsinıinde fiyatları 

Evveli vaziyeti çok tabii bulan lüzumsuz yere yükselt~eğe alı~anlnr 
Ali, aradan iki giın geçtiği ve Fah- yine harekete geçmişlerdir. 

gün içınde 20 - 30 kuruş yükgelme 
olmuş, fiyatlar 120 -125 kuruşa çık· 
nııştır. 

Pamuk piyasası Devlet Denizyolları irlaresinin yol-
n y 

1 
k cu nakliyatı yapan ııosta vnputla. 

umnnya ve u~~ avyaya pam~ rındn bir kaza vukuunda gereken 
satılııcağı hnberlerı Adıınn ve izmır t hl' · tcdlı' 1 • \ d 
pamuk pıyasasına çok iyi tesiı·ler n ısıye ır .erıı~ n zamanın a n-
·ap t 1 i 1 k 1 ki lınmıısı ve gemı n:uı ettebntı nrasın-
~ mış ır. ı.m r n a d a :pıımu an <l 1 i ·f· · · 
61 • 62 kuruşa i.iksclml tir. İhracat a r?pı an tnk.s mı \'.lznı ın ıntızam 

_ Y ş dalıılınde ve suratle ırıtucı hususun-
ıçın buyGk hazırlıklar yapılmaktadır. _, k' 1 rfıb 1 ı 1 b 1 

M d k
• ll na ı ec ı e ere yen.ı tn aş anmış. 

ısır a 1 ma a r amn: tır. 

g eliyor Ezcümle cliin iiğlcıl<!n ~olll'a Tırhnn 
Mısırn Portsait limanında knlıııı-, vapunııııla ani verilen bir tehlih !

olan ithalat eşyalarımızın getirilme- şareti üzerine bütih mürettebat der
si içın yapılan teşebbüsler mlisbct hnl tnhlisiye yeleklerini giyert:"k C'V· 

neticeleı· vermiş, )fısır ve f ngıliz hü- vdii yolcuların kurtarJlıııası için tıı· 
künıellcri mallarımızın l\fmrdan ih· yin edilen sandallara koşmu~lnr ve 
racına mfüıaade etmişlerdir. Şlmıl\ vazifelerini aranılan çeviklikte ifa 
yalnız malları nakletmek üzere va. etmişlerdir. 
pur temini icap etmektedir. Bu hu - Karadenizde fırtına 
susta çabuk bir netice alınmacı,ııa tiddetli 
çalışılmaktadır. 

Dünkü ihracatı Karacleıılzdı>ki fırtına devum et-
reddinin anned de donılüğü halde Alakadarların ve bilhassa F\yat 
misafırlnin gitmedığınl goriince ,üp· Mürakal>e Komisyonuıııın kayıtsızlı
belenmış, bu yfizden ilk ~ık kavga ğı karşısında fiyatların y:ıkın ~a . 
etmeğe başlamıştır. manda belkı de yüz kuru$u gcçece- Dün Finlandiyaya ve Almunynya 

Nihayet dün sabah çok erken kal· ğınden korkulmaktadır. mühim miktarda yaprak t ütün, ı,. -
mekteılıı. Limanımızdan hareket e • 
cleıı Ankara vapur11 müşküliıtln Bo
frn7.dan çıkını~tır. llirç'll,; küçük ve
sait hillil Boğazdan cıkanıamaktaılıı • 
lar. 

kan Ali kaynanası AEiyeye Fahred· S ,. d • • viçreye tu~lu koyun barsnğı. Çt·kya-
diııin hemen gıtmesini ve bh- daha •ısır er ısı ya erik pe>tili, kaym kurusu. pa -
da gPlmeme.ini t.cııbih etmek i•te • Hariçten hiç sığır derisi gelıııcıli· muklu patavra, Yu~o~l:wyaya mazı 
miş, bu sffada münakaşaya kar1111 ğindcn yerli ıoığır derlleri de gün ve Amerik::ıya mavi hnşh::ış tolıuıııu 
da karışmıştır. l'ılünak&ş:ı ,!ılde!len- geçtikçe pahalılaşmaktadır. Bır kaç J!:Ollderılıııiştir. 
nıış, Ali eline geçirdlğı bir bıçakla ~------~--~-------------------· 

İşçi arıyanlar 
evvela 'aynRnası Aıılyenin iızerlne """"'"' K o Ç o K H A BE R L ER """""" atılmıştır. Alı Aııiyeyi delık deşık """::;::!:!!! ':::.'::.~'::.'"'" + DOKTOR ı>.raıııyor. Azami 
ettikten sonra öteki odadıı uyuynn ------------------· ucreti 270 liradır. lfovı.. ::"ılüsteş:ırlı-
Fahreddrnln üzerine atılmış, onu da B I di d : ğına murncaat. 
1,irkaç yerınden ağır yaraladıl.:tan e e ye • düşünülenıiyeceğini, z!ra kiraladık-

- - ---- ları adııınla 300 lira üzerlıııleıı nıu· + ECZACI - ,\ nknı·a ·:'lfcrkez 
sonnı karısı zehrauı uir kö,"eye 81 • Ü J 1 ' A k 1·· 1 'I' ğl ) 

J Es~· ı OTOB SLER N DEGIŞTl- knvele yııptıklaı•ını ileri sureıek mu· ceza ıanesı ıçın. ! ·eı ı.- e ı ışı o· 
kı~tınnıştır. . n lt 

Rl., •ıESl - Butun knymnknmlar, knveleııameyi mahkemeye ibraz et.- mıynca · 
Fakat ~ürültüye yf!tlşen komşu - '""" 

lar Alınin karısını öldiırmesine fır- dün Deledıye reıs muavini Lutfi Ak- mi~lerdir. Muhakeme, karar veril· + ılJEMl R - A•l:eı i Fabıiknlaı 

Evlerine su almı
yan ev sahipleri 

sat vermemişler ve ktrıdlsini karılı soyun rıyasetindc top.~anıı~k otobüs- ıııek üzere talık olunmuştur. ticaret şubesi için. J /91940 a kadar 

Ş h • T• t bıçıığile yakalamışlardır. !er hakkında göriışnıuşlerdır. Bundan başka doktor Amlonnki n· müracaat. 
e ır ıya rosu Hadiseye müddeiumumi muavinle- Bilhassa eski vtobüıılerin değişme- ılında biricıi de Tnrnbyada UÇ nileye! ..... MEMUR - )lı:ıliye Vekiıleti 
temsı•JJere rinden Cevat el koymuş ve tahki. si mevzuu bahsolmu' ve her eski o- kiraln<lığ-ı y&lısının lıir kısmında. o. merkez teşkilatına. l\lücıabakıı ımtı

Bnzı ev salıiplerinin, kirııcılnrın 
talebine rnt'l11en evlerine su almak 
istemedikleri vaki şıkiiyetlerden an· 
]aşılmıştır. 

Halbuki pasif korunma işlerimle 
her evde mebz.ulcıı sı:yun bulunması 
ic.ıp etmektedir. 

Bazı kirııcılar, suyu kendi hu~ap
larınıı gctirtmeğe teşebbüs ettikleri 
halde, b:ızı ev sııhiplerlnin buna da 
muvnfokat göstermedikleri nnluşıl· 
maktadır. Kn acılıınn ev sahiplerine 
hiç bir külfet tııhnıil etmeden su te
sisatı ynpmıık istcdlkleı i r.anıan bu· 
na muhalefet edilmemesi için icap 
eden tedbirlerin nlınncağı beklenil
mekt dh'. 

Pasif korunnın i~lctinde suyun 
<'hcmmiyeti gözününde tutularak 
şehrimizde mümkün olduğu kadar su
suz ev bıı-nkılmıyncagı tahmin edil
mektedir. 

. . 
.... ~a·~k~~·i~~·K~~·~·5·~Y~~r· .. 

J ' : ····:········ .......................... · · ··~· ·· . 

katı bitırerek katili geç vakit aılli· tobüsün yerine sahibi tarafından ye- turan Agoptnn, h.?r seme nldığı kıra- hanı 17 eylülde. Barcın 13 uncu de-

h 1 
yeye getirtmiştir. • nı bır otobuaün kor.nıası husu una dan fazla ~arn istemiş, begcnmczse

1 
receye kadar maaş veya muadili üc· 

aş l y 0r Hıısekl hastnhanesıne yatırılan A· kıırar verilıııhtiı'. çıkmasını soylemlştlr.. ı et. ,\Iüracant kaleıııiııe uaşvurul-
( Bfrinci sahıfeden deı·aırı) siye biraz sonra olmuş, adliye dok· + YENi flf.'YOÔLU KAY.l!A- Andonıı~i de ver~ıği ffacleslnıfe mnsı. 

toru tarafından muayeneden ııonra KAJll - Bır buçuk seneucııberi Da· bunun dogrıı ol nıııclıı;ını, esasen A - ..L n~ı;;c- \ll F ·k· ı · · B f >d 
Aptal: yazan: Dostoycvski, Turkçe· k ~oııla iyi tanıştığı için mukavele bi- "'!"' 

10
'
0
,. •1·~1

1 
• .. - t ·

5

1 ı ş.e 
11ı'- e c •· 

:\h 
. gömülmfıştür. Ağır yaralı olan Fah· kll'köy kayma nmı bu!unıın Gafur 1 - lü _ yesı . ra ucre c esma or. 

ye c,;evıren: • nıet )!ulııp IJranas, . . S 1 aimdı naklen n ğl k c yapnıaı<a zum gOl'nıedığıni söy- . 
3 • Jo;miJya Galotti, yazan: Lessinl{, reddıne aınelıynt yapı:oıış, Zehnnın oy u ., veyo u aymıı· leıııiştir. + p F:N M /;'JllU RU _ Eskışchir 
T 1 · varaları sarılnııRtır. kamlığına getırilml9tir. Dün yeni d' · 70 ı· - t Ut •"eye ı·evırcn: S:ıı' ın Borman, 4 - J y b 1 n11 nıuhake d b h ı Rclc ıyesıne 1 ıra ucrc • 

' • Üçüncü Sulh (;eza nmhkenıcsinl!C vazıfcsıne aş ıyan geııç idarecınılı.e nıe c nzı 0usus nrın · . Mcşalelcr, Ynznn: ll. llatay. Türk· k 
11 

k ınuvaffııkıyctler dileriz. tahkiki için başka bir güne bırakıl- + MUHASİP - Ücret azami 200 
çeye çevıren: Mebrure Sami Koray, soı·guya çe 1 f 1 ten sonra tevkif 0 • nııştır. İngilizce muhabereye vakıf. ~inli bir 
" 0 y y ,.., lunan katil cinayeti şi;yıe anlatmış· Adlı"yed 1\ l, r. o· mıın, azan u~an .~oe, Türl:- tır: e : + .l/El'KUF _ Birkııç gQn evvel ınüe:.ses~. için .• tii~acaa~: •otoğ'rnf 
çcye çc'-'ıı·en: Selami İzzet Scdeı:, - A. k ve husnu hal teı cumesıle Anknrn 

c- Fahreddin eve creJdlkten son- ..L KADIKxy Cl .. •A}'"~1'/ _ Bir b'll' Ceza mah ·eme:ılncic Raşid n • 
G • Dordüncü Hanrl, Yazan: L. Pi- ., ..,.. v " '~ t kutusu 55 ra biltiln rahatım, huzurum knrtı. haftıı kadar evvel Kadıko-vüııde •ıu- dında hirısi Kıışehirde işlenen bir pos n · . . .. 
rnndello, Turkçeye çevıren Sclnmi lı- • " '' k ElJE/V TL'/'/Jll"ESI O""lı'ET 

S 
Kanın da k.cndiml ••uyn müteahhit rnt adında bıminı'n odun deposunda cinayet lınk ında ş:ıhadette bulun- + n ı ı:. ' u • • 

zet edes, 7 • Romans, Yazan E. Şel- .. k 1 - ' .ili L .... , A k p r E ut -tanıttıg· ım ve az kazancımı "Ok crôs- ralışnn ıımcle Ahmet Karnbudakla muş, fil ·at ya an soy.edığınden Kır- ,.,,. - n a..-a o ıs ns uıılı 
don, Türkçeye çe\•lrcn A. Muhtar Bas " ., ' • · r. C · Ş 1 G · T b' d lerdlğim için banıı kızıı> duruyordu. Şukrü Etli, bir ıılar:ılr meseles"ı ''ll· şehır Aı;ıı· eza mahkemeı;i, hakkın· içın. nrt nr azı eı ıye en mezun, 
toncu, 8 • iki Jo:fendının Uşağı, Yu- " d t k f k k 1\1 'f V k ' leti Bede t bl • lıo-

G ıd Fahreddin her ı,•ece karımı alıyor, zuııdcn knv~aya tutuşınuşlar, Ahmet n ev ı ararı çı aımıştır. aarı e u rı eı ycsı 
uırı: o onl, Tüı·kçeyc çeviren: S. n 1 l" klf J '.J ' t b'l k "' 

9 
ya sinemayıı, yahut ta Yenikııpıdakı elıne ge"ırdı,.•ı · 1 I>' d 1 c. lk ü aş t < .ın tev olunn1U~tur. cası. uı ı su ı e~ · 

ıuoray, • Bir Ana, Yazan: T. Ber- ' 0 ır ır o •ın il ..,l r • , , , .• Ü . , . . 
nard, Türkçeye _çr.viren l\lubccccl gazınoya gotüruyordu. Hattiı karyo· niin kafa tasını ı>arça:ama.ı: suretıle + 11.ARIS/,\J Of,[) ımü - Bir + AMl~LE - Izmır Çnmaltı tuz· 
Ynrnr, lO _ Kral Odipus, Yazan So- lamı da kendısine vı•rmiş, bana yer· olum üne sebep olmu tu ~ knç gün evvel Sazlıdeıedc kaı-. .. ı ln~ı için. Eylül 1 den 30 l.ıirinciki'ınu
fokles, Tiirkçeyl' çeviren: Bcclrettın de bir yatak yapnı:ştı. A hıııeılın dün İkiı;ci ·Ajl-ıı· Cezr.da Peıııhey.i oldüren .·inı;eıı" Tabirle, 11a kntlnr tuz işleri•ııle ~alışacak. Yev 
Tuncel, 

11 
. Yalı U~ıığı, Yazan: M. Nihayet heni aldnttıklnrını ıınla· ıııuhakenıcsı bıtırilnıış, :ı El!lle 4 ny ı~ıl~nfırliğc gitlı~i hemşehrisi Kuru-ı mlyc l:.?5 • 225 kuruş, y~tsıca~ ~rer 

P~'lgnol, Türkçeye çe\iren l\fııhmııt dım ve sabah knyıııınnma Fahreddı· ~ı~pls cezasına nıahl:üın edılmişttr. ~?)!ı J\l~stafa~ı ~i;ır yaralıyan. b.ck- 1 vıı!" Çnınaltı tuzlası nıüdllrluğunc 
Ycsnrl. nin hemen gitını>.sini soylcdim. Z.ıra 18 sene hnpsı lııtcn"n ,\hıııctltı •• ~.1 •. rbı nlıını Donluncu Sorgu hakı:n·ı ınıırncaat. 

İşe karım karıştı \'e bana küfürler cınııyeti tehevvüren ış11..'.1 1 r, 1 vt! ol. lıgıııc vı>nlnıl~leı·dir. ..L ,11 (1 TJA Sİ p - Az.nıni maaş 170. 
Telif Eserler: b 1 k i n __. etmeğe aıı adı. Bıo:ağımı çe t m, son duımck kıısıli olnıadıi•ı ııd!c~~ıne Soıg;u hakimi her iki mazııuııun dn. Mııhn•ılıMi kuvvetli, lngfüz<·e bilir, 
1 - Köroflu: Ahmet Kudsi Tecer, h ı J .. İ rasını atır ıyamıyorum.> varı nııştır. mevkııfıvet lıalleriııi ·.1 clevamına ka· bı"ıro şeflı'1"•i i"in. F.tibnnk Umum 

2 - mralının. ins:ınları: Vedat Ne- " ' 
dim Tör, 3. Sabır 'l'nı>ı: Necip .Fıızıl * Ol.DO - Karııgiıııırükte Ali· l':tr veı ıni~tir. . lucl!ırlüğlı, Ankara. Yazı ile miira-

A d 1 k T •• k • · Edcbiyntındn bugüne kadar yazılmış k k ı F t İk t 

Y in ı Ur iye Kısaküıek, 4 - Hürriyet Apıırtımıını: - paşa ara ·o~ civ.ırında otuıan 'c • b sat haberle i. raa · • 
Sedat Simavf., 1) - Ser11eri: Mahmut eserlerden seçilmiş muhtelif pnrçn· hıye adında hır kadın bırknç brürı ev- r • ..L llASTJlllAKIC/. HADEıllE-

-Resmi ve busu•İ 
müessese memurlar• 

H ususi m üeueselerde çalıfll0 
memurlann r esm i müesseselerd~ 
çalıJanlara nisb e tle daha gayretlı 
olduklara öte d enberi h em en her 
yerde söyle n ir ve ıörülür. Husu· 
s i bir müeueıede, bir ticareth• • 
nede, bir b ankada, çahıan 111.~ • 
mur, vazifesine devam eder, nııJJ· 
ter i kaçırmamak için elinden . ~e: 
leni yapar, müessesenin gelırifıl 
yÜkseltme k için düşünür, ve bÖY' 
lece k endi istikbalini hazırlar 11e 
1ağlamlar. 

Resm i müesseselerd e çalıfaıı 
memurlarıa, maaılarından v e İS-' 
t ikballerin den e m indirler ve bu 
emniyet in verdiği rehav et içinde 
yaıa rlar. Hususi müesseselr;de 
çal~nn m e murlard a gör ülen te • 
ıebbüs ruhunu e rgeç kayb etrniY.e 
mahkumdurlar. Bunlar, İş sahibı· 
n i, bir müşteri saymazlar v e onU11 

işin i yapmayı bir kazanç tanunat· 
lar. Çünkü İş sahib i ister isteıneı 
onlara m üracaate m ecb urdur· 
Hatta bu yüzden iı sahibine kal11 

biraz da hiıkim, b iraz d a müte: 
hakkim b ir eda takınırlar. s~r 
defa, müracaat le yapılacak v e b~ 
tirilecek bir iş, bu yüzden müte: 
addit m üracaatlere y o l açar ve ~ 
bu sayede İJ o lm akta n çıkara"• 
İnsanı iıinden gücünden alıkoyan 
b ir gaile letkil e d er. 
Elhasıl, hususi müesseselerde 

d ik k at, gayret, c iddiyet, liyakat? 
vukuf, teıebbüs, istikamet gibı 
esasla meziyetle r daima seferber 
v e faal olduğu halde resmi mÜ • 
esse selerde bunların uyuklaması· 
n a imka n vardır. V e bu imki n • 
d a n istifade e dilmektedir. 

Acaba, uyuklamnyı bertaraf e· 
derek resm i ınüess<ıseler memur
larını da hususi m üessese m emur· 
ları gibi mütemad i bir liyakat y•· 
rışı içinde yaıatmanm çaresi yok 
mu? 

Elbet vardır. 
O da, resm i müesseseleri, bu· 

susi müesseselerin tartları dahi • 
imde idare etmek! • 

Meseli, h erhangi bir huıu~ı 
müesseseye, b ir ticarethaneye 11• 

dip d e: 
· - Affedersiniz, tezgabtanın~z 

bug ün hastalandı, alııveriı etını· 

yw uz! 
Denildiğini görmeyiz. 
Y a bul b ir b a nkaya gidip veı· 

nedarın b ir it için dışan çıkına51 

yüzünd en tediyatın muvakkaten 
tatil olunduğu söylenmez. 

Ç ünkü h ususi b ir m üenesed• 
çalııan b ir m emur hastalanırs~ 
vaziyetini v aktind e ha ber verır 
ve müessese de o n a göre t edbir 
alarak bütün iılerini yürütür. 

R esm i m üessesen in de bu tart· 
lar içinde çalışma5ı, ve bütün me· 
saisini daima yürütm esi, hareke· 
tini herhangi seb e p yüzünden b ir 
lah za durdurmaması lazımdır. 

Hususi müesese , muvaffak ol· 
mayı İstihdaf e d er , ve bun un için 
itim at telkin etmek v e bu itimadı 
kökleştirmek ister. Elemanları i • 
çinde b u hedeften zerr e k adat 
ayrılanın müessese kad rosu içinde 
yeri y o k t ur. 

R esmi müesseıe d e a yni esas 
dairesinde bııreket e d er ve 
oto ritesini yalnız resmiyet in -
den almıynrak telkin e tti_!i v e 
kökleştirdiği i timattan alıraa ora · 
da da a yni hayatiyet v e ayni faa· 
liyet göze çarpar. 

Bilhassa m uameleleri sadeleı • 
tirmek, yenilemek v e kolaylaştır: 
mak, r esmi müesseselere yepyenı 
bir enerji verm iye yardım eder. 

Hulasa, resmi hayatın h ususi 
hayattan elde edeceği büyük isti· 
fadeler vardır ve bunları ihmal 
e tmem ek gerekt ir. 

A d ık T k
• lar nıuharrirlerı hakkında kısaca iza· ı - ı k i · + J.'ı·y · ..,.. y ın ı ür •YC derken kasdetti- Yesari, G • Plan: Ntcin Fazıl Kı!ln· ve uç a}· ı çocuğ'ııııu düşuı mck çın • AT AIURAKARE Ko- Ha,.tnhrıkıcı ve hemşireler okuluna, 

· bol ~ hat verildikten sonrn ruınatkürlar t:ı· ·ı· i ı :f z .y. .,. ğımiz, elektnğe, ucuz enerjiye kürek. ı aç çm ş, akat biraz sonrn sancı· ı~ısyonu af er bayramı miinosebe . 2 tabur hnmşiresl üCl'eti 100 lira, 5 ===============;;::::: 
kuvuşmu~ olan Tuıkiyedir. Bunlnrdan başka Gcrhard Hııupt- rafındıın okunacaktır. lanal'ak Haseki hastahııncsıııe kııldı- tile yann toplannııvacnktır. Bu lı:ııleme ücreti 30 lira, 1 çamaşırcı 

l\1emleketimlzin Mr çok yerlerin- mnnn'ın (Kollege Krnmpton), J. 1ıt. •~• rılmıştır. ~· iizden nebati yağ ve ·odun fiyntlıırı iicrr.ti 20 lira. Ankara Cebeci hıısta-
de elektrik, hala, lilks eşya fiyatımı- Barrle'nln (Admirnblc Krichton), Sahnemizde yirmi beş sene muvnf. Fethiye, dün sabah hastahnncde üzeııncleki kal'ar ımznrtesi ·günkü hanesine mürııcaat. 
dır: Kilovatı 28 kuru~a elektrik, ne Eugcne O'Ne.il'in (Dcsire undcr the fakıyetle hizmet ettikten sonra mües- ö~müş, cesedi morga knldıı ılıırnk uıh toplantn·a kıılmıştır. Belecllyc İktı. •nmııunııuu•nnııuınuunu•n•nıuumıııumu•unım• 
Avrupııda, ne Amerikndn, ne Bal- F.lms), Somersct Nııugham'ın (Shcp- sesemizden aynlııcıık olan Dokto1 kıknta bnşlanmı~tır. ı-at Muchirlüi{ü od•Jıı fivatları üze. Tasviri Efkar 
kanlnrdn yoktur. Çünkü, öyle şehir- py) piyesleri tercüme ettirllmcktedlr. Emin BeJll için 80 Eylülde Komedi + İHTİKıİ R _ Uün, :.tılli Ko- rinılekl tı>tkiklerini h!tırmlş ve ra
lerimlz vnrdır ki, blz, mazota dışarı- , Oynanmış plyeslenlen Gogol'un tiyatrosunda bir mfi amerc verilecek- ı·uııma kanununa muhalıf olnrıık ki· ı>oı unu Konıi•vonn "ermi,tir. 
dan bil' ithal maddesi olarak alırken, (Müfettiş) 1, Necip Fazıl Kısakll- tir. ra,lannı arttıran dCırt kişi Asliye -;- • 2- =•• 
mnzotla 1şltyen elektrik santralleri rek'in (Bir Adam Ynrntmnk) ve Gnt" 8 l>lrınciteşrinde de yine Komedi Yedinci Ceza mahl:enıestndc muha· A ÇIK MUHA BERE : 
kurmuşlardır. ki'nin (Aynk takımı Arasında) ecer- tiyatrosu memlekete avdet eden kı- kcıne edilmişlerdir. - w 

Fakat, bütiln bunlara rağmen e - leri bu mevsimıle trl:rnr sahııeyc ke>· demli sıınatkfır üstaıl Burhanettin nunlardan Ferit, Alis ve Feral'tıl· ı: A YSEl~İLİ HAY E. l\IF.11:\IED, 
lcktrik sıırfiy tımız yükselmektedir: nulncaktır. , Tcpsi'nin tertip edeceği biı· nıü~nmc- Jııh'ııı Turııbyadaki otelleı inin sc·nc· '"'nknı-:ı. A. l•'. 1len lıııbel' çıkmadı. 
l\leselii, elektrlk sırntrallerlmizin beş Bir de h'er Cumartesi gilnü öğleücn reye hasredll~ck ve bunu Şehir ti- lik kirası olan 300 lirayı ıooo lirııyu n. SEY!D, D.İRİ'l AY. E. )f. 
ı nelik müesses takaU, .. u rakamlar- t 16 oo ı ( Ed bt M ı · k d kl • k <l i .. sonra sııa ,., < ıı e nt ne- :ratrosıı ııanatkiırlnrı cin hir pC'nlelık çı ar ı ·arı iddia olurınıa tay 1• rans yoııu: Isttd:ıııız takip eclll-
ln inkişaf etmiştir: fı34 de 100.597 !er- tertip etmek c!ii::ıüııülüyor. Türk hır e!;erle iştirak cılcceklerclir. Maznunların üçü de biiyle biı· Ş<'Y mektedir. 

Nüshası (5) Kuruştur. 

[ . . ı Türkiye Hari9 
A bone Şeraıti için lçln 

Senelik ......... . . . 
Altı aylık . . .. ... .. 
Üç aylık ....... ... . . 
Bir aylık ........ ... . 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 > 1450 > 
400 > 800 > 
160 > yoktur. 

ı kilovat saat; 935 de 118.000; 936 da ~~---~~~-~~-------------·-----------------------137.423; 937 de 140.144; 938 de --------------------~ ...... 
142.746; 939 da 164291 kilovat sa- 1 dizler!ne tırmandı ve kucağıııda uyu· ı oluyor. ~emek ~iz bizi, itle iuıhat ver· ı Doktor, hissiyatını gizlemeğe, düşün. 
ate yüksclmietlr. B 8 _ FA " • R mak ıçln kendine yuva yopmıya baş- mete. hıçblr sur<'tle anla,.cmı,ya lüzum dulderlni birtakım dolambaçlı sözler -

1 
Elektrik santrallerinin mahrukat ı ı tadı. görmeden terkcdip gidecektlnlz. öy. le ICııde etmel':e !Ozum gurmcmiş, yü-

1 sarf1yah da artmal.."tndır ve bu san- 1 Macide, çok hn•sns bir kız idi. baba· ı 1? mi?. Dizi b vle terkctmckle si:d se· rcğlni ııçıkça ortaya koymuştu. Bu 
trnller, mazotu ve odun klimürünil K ı ·z 1 M ~ 1. sının daha serbest konuşması için Co- \ enlerın yı..rl"klerınde büyük bir yara sözlerle doktor, çocukları yine eskisi 

• 1 terkcderck maden kömürü ve linyiti •, K A \../ r s•, cukların uzaklnşması Ji'ızımı:C'!diğınc nçılm:ık ihtımali cıldufıınu hic düşün- gibi tamamlle Bclılrcye tevdi ediyor 

1 
tercih etmektedirler. Meseli. 

934 
de /-\ T C hükmetti, yerinden k:ılkU ve de<lı ki: mcdiniz mi? Evet. ben de işle koşarak ~e fazla o~a~ak ona kendi sevgisini de 

1 
2.420 ton odun köınllrü snrfl!den e- _ B:ıba. müsaade ederseniz hen izi ıılıkoymıya geldim, sizi alıkoymak ıli'ıve ettiğı~ anlatıyordu. B~ sevgi te· 
irktrlk santrallcrlnin bu arfiyatı, Yazan: Saffet Sam i r Jebi ,.,. -~rı'k,. No. 116 .Ktımranla Sacideyi yntırmıya goture- ı tıyoruı, çunkii artık anlııdık ki bi. mlz yüreklı. sağlam seciyelı, mert ta-~r.n 

93
n ı;.pı 1. ""Jı .. ylm ri.m için ı;ız olmayınca ya.,nm;ya im. biatli b.ir e.rk. ek sev.gisi idi. Sanki c.lzli 

1 !l"S de 2.vo" ; " da 1.987 tona dü"- ..- bl h ka b d b 1 B h " F k t doktor kızının sözUnQ işitme- K r. yoktur. r perı, sı ır .. r ır ar ey e e ıre-
mü!ltilr. Doktor tebessüm etti ve yine tered· fe olmıyıın bir şeye karıştığını anladı n a · R b ı- b ye, clnh:ı o sabah kendisinden ebediyen 

Buna mukabil, 83'1 de 70.201 dütsüz bir surette: ve başıru önüne eğdi. miş gıui goruııdu ve yine suzünde de- a a • rının 11 sBzlerlnden cesaret uzaklıışmış gibi görünen aile hayatını 
O

n "'aden kömüril ve linyit sarfeden - Si:d yalnız rocuklar de •il, onlar- vam etti: alan Kur ıranla l\Iaclde sordular· · d t 1 b ı d G k k ••• " Dok"tor ise sözünde devam ettr. . . . · ıa e e m 5 u unuyor u. enç ız, u-
lcktrik snntrallcr!nin istlhHlkl, 939 dan çok ya,,lı birisi de kısk:ııımıya Evet. sizin Parı c gıdcceğlnızl ınıı- · G.ızcl abla, artık hep bizimle ka· ba ı ..... h t•A k - Evet, bu yaşlı adam kıskançlık cof:ında uyumuş olan Sacideyi, gayri· 

1 179.023 tonn yükselmiştir. am..,... a ... bu ·ıskançlıkla... hlssile sizin Parise bile gideccl(ınız nctmck çok tuhaf ldı. .. Ben Mııcide • lııl' ksınıı, degil mi? 1 . 1 t k 11 d kt 
f • atlarda dn ncuzlnma vardlı: Doktor ııl:idlrıü bıtirmeğe ltalmodı, htıyar suı·et e o arı arasın a sı ı. 

• ~mrun P<'k ziyade merakta kalnrak :zannına dılştü. Ondan çok mutee tr nlıı muktubunu alınca hnkik:ıtl tııma- Bı.ı:dcıı artık hıç ııyrılmıyacak•ı- Ondan sonra KAmranla, Macldenln bi-
·~t dll, yedi büyük villiyetln cereyan ;ordu: oldu. Onun sı.:brp ız:. biıylc bir zanna rıı: d •ıl mı Bt-hıre nblıı? 1 . 
ıovat vns:ıtisl, 21 kunıştıın HUi _ Kimmiş bu babıı? Guzcl oblamı düşme i tuh:ıt dcğıl mi idi? Sacıde ni· ( raz evvelkı suallerine şu cevabı vcr-

d 1
. ~ ;rı ç k.z. knrşı~ı"ld kcndıslne en dı'.· 

o a d!i müştür. Abone sa.rısı a ba~ka kim kı kanıyordu? ye gıı U)Ortmn. ı 
l d 16.'l.654 iken, 93'' da 241.89') a Fukat k.ıçUğun bunu sôylcı 1: n göz- tuhar bir 1. '' 1 1

' en umıruıdığı sozleri, çok - Hayır yavrularım, artık sizden 
tir. j 1 ri Behlrentn gvzlerine ılf$ti. O:ıun bıı \ ~ r mi bır .ırctte O\ lem~ hiç ayrılmıyacagım. 

ert b:ık ı .. rı kar.,ı ı ı 'az!- ıdl ·ı 

t'. 

lll ll lUUIHtUIH lfllllltl llHltltlllt utMU IUlllUUlf 

r~ Vecizelerin Şerhi ! 
;..HH.UWMMlllMUIHOlllUUUH llHft ltWtflllllll' 

S apan vaktinde •al kol, 
Orok oc:ktinde u.ı: gelir. 

TÜRK ATA SÖZÜ 
Yani cçift süı·<•rken sapan tut· 

ııınğa alışan kol, hasal zamanı 
orak biçmiye de yaı·ar; m_!lhsul 
toplamak onun hakkıdır.> 

Hayatta her işi, sapan ve o
rak işi saymak nıiirnkündür. Ev
vela sapanı kullanarak ekmek, 
sulnmak, yetiştirmek, mahsul 
yetiştikten sonra dıı orağı kulla· 
narak siıyin semeresini topla· 
mak gerektir. 

Sapnn kullanmıyanlnrın ve 
toprnklıll'ını ekmiyenlerin bir 
semere beklcmlye haklan yok
tur. nunlar hayat haklarını baş
kıılnrının sırtındı:n çıkarmıya 
ul;'Ttlşan bir takım tufeylilerdir. 
Tufeyliler ise cemiyetin i mhaya 
çalıetığı ınuzir unsurlardır. Ce
miyet bunlarla mlicadelc ederek 
bünyesini ve sıhhatini korunınk 
ister ve korur. 

Hayatta sapanıııı ve orağını 
kullanmayı bilen ve iyi kullanan 
insanlar muvaf!ıık ve mes'ut o· 
!urlar. Bunları kullnnmıyan mi· 
rasyediler, her şey ynpabilirler. 
Faknt muvnf!akly!!tlni zevkim 
ve bahtlynrlıfünı tadamazlar. 
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bütün gece 
taarruza uğradı 

Franaızlar 
...:····::::::: A.J .n. 

~ Baıvelri- 362 nci gün 

~ iatifa•ı: AVRUPADJ\'i}\'f'RiKADA 
8-a M.111rın yeni Baıvekili Hasan -----------
~ata, Kral Faruğa dün is • 
lıi.. _ venniftir. Bu iıtifa, bar -
•ile d_?ıurduiu ıiyasi, iktısadi ve 
lir erı zorluklardan ileri gelmit
P~ Ayni sebepler Hasan Basri 
ile fanın selefi Ali Mahir Paşa 
Aı· ~ısır Erkinıt\ıarbiye Reisi 
rn ızulrnısri Paıayı da çekilmeğe 

Hava harbi: Hava 
İngiliz 

harbi: 

.. llalcle harbe 

girmifler ! 
(Başmakaleden deL·am) 

rüya rördüiü zannma dÜferek bir 
yanlıılık olmasın diye, ayni ra -
kamlan tekrar tekrar rözden ge
çinnek ihtiyacını duyuyor. 

Uç 26 Ağustos 
il[*] 

İngiliz tebliil teblip 
On dört b in tayyareye muka-

Londra. 27 (A.A.> - Hava ve Dahilt Cebeiüttarık, 27 CA A.) - 8684 toni· 
Emniyet Nezaretlerlnin tebliği: 16toluk Kanada ve 11.370 tonilAtoluk bil, yedi yüz tayyare yirmide bir 

.- MUHAÇ ZAFERi -
26 Ağustos Perşembe 1526 

Yazan : Samih Nafiz TANSU 
ecbur eylemitti. 

il ~ lf 

~r ve harp 

• Dün, öğleye doğru. avcı tayyareleri Sphinx Fransız hastahane gemileri, İn- demektir. Şu halde ' Fransa ba
refakatlncie seyreden bir düşman bom- giltereye &itmek üzere buraya gelmiş- günkü harplerin en müthiı ;. en 
bardıman tayyaresi grupu, İngiltere- .Ierdır. Bu ıemiler, İngiltereden Fran- müessir ıilalıı olan tayyare hwu-
nin cenubu şarki sahiline yaklaşmış ve sız yaralılarını alacak ve memleketle- d 
burada birkaç kısma nyrılmıstır. Tay- rine getirecektir. ıun a, diifmanından yirmi defa frı h d 26 b B lk 1 
yarelerden birkaçı Douvres'un balon Kahire, 27 <A. A.> - İngiliz hava daha zayıf olduiu halde, Alman· u aç ovasın a atustoı saba 

1 
a an ar ve Avrupa 

barajına hilcum etmis. diğer bir miktar kuvvetlerınln tebliği: yaya ilanı harp etmekten çekin_ için Türkün ge'irdiği hürriyetin, adaletin ve medeniyetin 
tayyare ise. Folkestone üzerine bom - Bombaı·dıman tayyarelerimiz, ltal - memi, ti, ki bu, bile bile kendini em5alsiz aüneti do"'"•yordu. 

Harp ' I 1 d 'k M balar atmıştır. Folkcstone'de §ehrin yan Somalisınde Mogadiscio'da askeri 6 li .. 
•

11 
ı er e ı çe, ısırın m a - ateee atma'-t • ' t'h k 1 • l k ld merkez.inde bazı binalar hasara uğra. hederiere h!lcum etmişlerdir. Binalar " K an ve ın ı ara a • Bu, sadece bir zafer del!Jl, Avrupa· 

lıy a ığı t e hlike o nisb e tte ar - ml.$Ur. Ölü ve yaralı miktarı azdır. uzerıne tam isabetler vaki> olmuştur. kışmaktan b~ka hir ıey deiildir. ya hliklm olmıya azmetmiş bir mfllc -
Lor. Almanya, yalnız ba~ına Grupun geri kalan tayyareleri. dahile Yangınlar milşahede edilmiştir. H le tin şaheseridir. O gün bugün: Türk, ~rp ettiği zaman Mısır için acil doğru bir miktar ilerlemis. fakat avcı Habeşistanda Dessie'de hava mey- h k '~rp Ull'gası geçtikten sonra Avrupııda her zaman hesaba katılmıya 
ır tehlike kt A k h b ' ı tayyarelerimizin hlicumu karşısında ge danına d:ı bir hücum y:ıpılmıı ve han- a ı i v aziyetin böyle oldu.ğu an- değer bir kıymet olarak yaşamış, mil-

Contznd >:~ u. nca •• ar ın ri dönmüştür. Düşman tayy:ıre grup - garlara bombalar atılmıştır. tnfilAktan latıhnca Mareıal Petain hükumeti letlerln mukadderatında yer tutmU$tur. 
bat b a . İngılı :ı: - Mısır m un ase • !arı dağıtılmış ve sahıllerin otesine 

1 
bır bına çcikmüs ve bir yangın cıkmış- y erine h a n g i h ükumet olsa bir is- Bugün bütün bir Balkan yarımadası. 

it 1 ahıs mevzuu olurken pürüz- kadar takip olunmuştur. tır. Tayyarelerimi:ı.in hepsi salimen h' • Mııcnr ovaları, Polonya içleri, Rusya 
r o_rlaya çıkacaktı. _ _Dun öğleden sonra buyuk miktarda donmllilerdir. .. ya n ıssı duymamasının v e mem- cenubu, senelerce büyQk Osmanlı Türk 
lakin İt I . k k duşman tpyyaresı, Times nehri ınansa- Galabat ve Mctema uzcrlerlne de le keti bu şerait iç inde bu k adar kultürunün tesiri altınd:ı neşvünema 

•orıra M a ya 1!e • arıştı tan bına ı:irmiş ve Londroya yaklaşmışıır. hava hi.ıcumları yapılmış ve buralarda korkunç b ir maceraya sü rü k lemit bulmuş bir tarladır. Türkün eli. Tür· 
ker· •. ısır h em Slyası, h em as - Fakat avcı tayyarelerimiz ve hava do fi ıaskert hedetler üzerine taın isabetler olanlardan d h I b ı kün sap:ını, burayı sürmüş, medeniye
\._ 1 .cıhetten b ir a nda k e ndisini b:ıtarrııtarım_ız bunlara kar~ı harekete vakı olmu~tur. e r a. e!8p so~~ıya tin güzel eserlerini yetiştirmiştir. İşte 
ybı_? ortasında buluvermi~tir. geçmış ve cluşman tayyarelerını dnğıt -

1 

Garp çölünde, Bardin ve Elaclem'e kaJkı,mamasının ımkan harıcınde bu parlak devrin haşlangıcı da Türk lllcıa, italy h b • k i t I mıştır. Bu duşman tayyarelerının bır hucum edilmiş ve Eladeın'rle hangarla- olacağı ifikirdır. için çok uğurlu bir ayın birçok zafer-l'-.ı d I a ar e gırer e n , a - kısmı. Essex eyalcU üzerine bombala- r:ı birçok tam ısabetler' olduğu muşa- Nitekim F R ' h lere şahit olmuş bir güntinden boşlı • 
il hi ev e t adamları, Mısıra k ar- rını atmışlardır. Has:ır, lllil ve yaralı , hede edilmiştir. • ranaanın ıom f~ • yor .• tkinci yazımız bu vesileden kuv-
h.._ r taarruzda buJunmıyacakla- yoktur. »- ııt- rınde ~urulmuş olan a dale t dıva- vct alıyor. 
ı.~ dair t eminat yo llu beyanatta Daha sonra. PartsmouUı mıntakıısına f I bl•.,. nı da ıfte M. D a ladier ile arka . ,,.,,.,,. 
"'llunrn 

1 
d B lk' M i bir hücum yııpılmıstır. Fakat bu hucum ta yan te ıgı da,lanndan bu hesapları sormak 26 Ağustos 1526 perşembe sabahı, 

tiltere rıe' a r ı . e 1 b' ısınn kn- ek aı muvaffak olmuştur. Hiçbır ölü için teşekkül etm• t' Drava ile Tuna arasındaki yemyeşil 
'-ti muayyen ır m a - ve yaralı yoktur. halyada bir mahal 27 (AA) _ t- ış ır. ovaya bol yağmur yağıyor. Butün bir 
d ~ mahdut ittifakı bulunmasay- Dünku :!IJn, münferit düşman hü - talyan orduları um~l kararglihının Fransız gazeteleri, mahke me 

1 

gece yürüyüşünden sonra o sabah 
L~ oelki d e bu memlek et h arp cumları esna ında bırçok köy mı~l?- 81 numaralı tebliği: faa liyete baıladığt zaman ise bu- Turk ordusu, Osmanoğullıınnın en 
...,.ekat h J ' kalarına atılan bombalar pek az kışının 1 . na benzer b lk' b d ' d m~huru olan Kanuni Süleymanın 

F' ına s~ n e ~ mıyacaklı. yaralanmasını ve bırk:ıç kısının ôlme- Şımall . Afrıkada~ tayyarelerımiz, • ve e ı un an a idaresinde bu ovaya gelmiş ve M:ıcar 
}f a~at lngılterenm can damarı sıni mucip olmu$tur. Seilly adalarına Sce!erı:en de nuıkanıze kuvvetlen ve elım daha birçok hakikatlerin ordusunun karşısında harbe hazırlan -

ltıdıstanın bütün deniz v e hav a da bomb:ılar atılmıştır. Faka\ burada Sıc.lı • B::ıranıdekl barakaları bombar- meydana çıkacağmı yazmaktadır- mıştı. Yolların b . 1 ·-· b ' k ' lölu ve yarall yoktur dıman etmışlerdır. Harp gemılerınln lar. Fakat bu itde asıl merak edi- Padişah, 23 Nisanda yetmiş bin yenl-
1-,ak 

0 

.. ın ır eş~ıgı •. ır mev ı o - Düşmanın dünkü h:ıreklitı hakkında rcfaka~ etmek.te oldulu bir .~Usman I k ih t , ~·eri ne tstanbuldan hareket etmiş. E-~ • tedenberı mudafa a manzu- tam raporlar henuz ele geçmie bulun- katılesı, 4'1rkı Akdenızde muteııddıt ~~e. cı .e .' o zamankı Fransız dlrnede ordusuna elli bin Anadolu. 
aı~e üsıülhareke ola rak Mısırı mamaktadır Fakat şurası ma!Umdur defalar tayyaı-elerımizln hucumuna hukumetmın, ordunun bu kadar Sofyad:ı yetmis bin Rumeli askeri ~~-

~lf bul · t' •- kı asgari 37 düşman tayyarc~ı düşü maruz kalmıştır. hazırlıksız olmasına rag~men, ne tlhak etmişti. Nihayet mevcudu yUru-
d h unması, vazıye ı çoa • • . . • B ı tl l a nazikle f . f rülmı.işttir. 15 tayyaremiz kayıptır. Fa- Şarkı ~frı~ada Asmııra ya karşı _ya- ribi siyasi tesirat altında harbe d ukçe kabaran bu orduyu e gra 

11 

1 ırmı, ır. kat bunlnıdan altısının pilotları saC: ve pılmak ıstenılen bır akın tesebbtisü, k • • Rumeli akıncılarının en meşhuru Balı 
'b -tı • salımdir. müdataa kuvvetlerimizin ı;crl müda - arar vermıt hulunma11dır. Yıne Bey ve Husrev Bey maiyetlerindckı 
.,.

11 

I ııt- ııt- halesi netıcesinde akim kalmıştır. Düş- Franaız gazeteleriy M . Daladier askerle tamamlıyor ve iki yüz elll bl.n 
~·- man tayyarelefi, bomhalarını kırlara ve arkadqlannın memleketi böy kişillk m uazzam bir kafile h:ıline getı-
te - Deniz harbi : atmışlarsa da bır güna hasara sebebi- ıe mecnunane u h b •• riyordu ~ ittifakı : yet vermemislerdlr. Avcı tayyareler i- .. • ~ure e ar e su - On bin aıep taifesinin ldarcsınde - j mlz, bır düşman tayyaresi duşilrm(lş- rüklemelerme bılhassa bazt fırka- Osmanlı hafif donanma filosu da Tu-
~ısır ·1 B 't h " k A • ngiliz tebliği tür. ların, gizli tqkilitın ve harici nü- nadan süzülerek Belgrada doğru gel -

~"ındak~ ~ 'frıkanya u umeb a: K h' 
2 

ı 
1 

Bır kere daha tıviçreden gelen düş- fuzlann sebep ve saik olduğunu miş. orduyu sahılden takviye etmışti 
l>ir t ı .. ıttı a ' Mısır, herhan1r1 a ıre, 7 ı A. A > - ng llz deniz m:m. İtalyanın muhtelıf Gimali eyalet· kt d 1 F k b k Ba 30 Uaz.iranda Belgrada varılmıştı. 
t- ~cavuze maruz kalırsa, fngil- kuvveUerı resmi tebliği: leri üzerinde bombardımanlar yapmış- yazı:na a 

1~ ar •• a at sa 
1 

t · Dravn üsttınc kurulan köprulcrle gün· '-'"tnırı d • 23 Afustosu 24 Ağustosa bağlıyan tı 't'ekıl, ban,ı teaır altında olursa ıerce Macar ovalarına geçış devam et· 
~tr .;ar ım etmesınden iba - gece. deniz kuvvetlerimiz.. askeri tah- r. olsun, harp mes'uliyelini yüklen- tl. Ordu. Tunayı takibe başladı. 
c.ı · "" oksa lngilterenin yapa . şıdat bulunan B:ırdla ltalyan limanına Duşman. tayyarelerlmlzln ve tayya- mİf olmakla vatanına karıt tam Bu sırada Petro Varadin adlı M_a· 

kııı:vetlerl, merkezin arkasında yan • 
yana sıralanmışlardı. 

Sadrazam Makbul İbrahim Paşa, harp 
pltuunı şu suretle tanzim etmişti: Düş
manın ağır zırhlı suvarlsfnfn ve iri 
Macar k:ıtanr.lannın önüne durmak 
kabil değildir. O halde bu kuvvetler 
bir silindir gibi merkezi ezeccklcrdır. 
Onlan yanlardan taciz etmek ve Oı; -
manlı ordusunun içine sürmek müm
kündür. İşte o zaman piyade askeri ıru
rntle yarılara çekilerek meydanı toı>
lann ateşine mfisalt bir \·aziyete soka! 
caktır. 

Macarlar ise, sol cenahlarını batak
lığa dayamış, s:ığ ccnahlarını serbest 
bırnkmısl:ırdı Ağır zırhlı ııüvari kli
ınllen merkezin 6nilnde cemedilmlş, 
ilk hamlede Tilrk ordusunun yarılma
sı \'e imhası ordudan istenilmişti. 

Harp, yağmur altındıı başladı. Ma. 
cıırlar, pl!inlan mucibince merkezden 
yüruduler. Bu sır:ıda yeniçeri. \'e yaya 
asker, bir oyalama harbi yaparak 
muntazamen dllşmanı i<:erj doğru çek
miye başlamıştı. 

Kanunt'nln emrile sağ ve sol cenah 
sipahısl düşmanın yan ve gerilerine 
sarkarak kuşatmıya başlamıştı. Ma -
carl:ır, ilk Turk ~flarını eıddetlc uız
ylk ederek ve onlerinıı çıkan her mA
nll yıkıp geçerek üçüncü 51ranın onü
ne kadar geldiler. Bu sırada kııpı ku
lu. cidden buyOk bir ce.~ret ve inatla 
mukavemet ed ıyor. bütlin zırhlı ağır 
Macar siıvarisini üstüne çeltmiye calı
şıyordu. Tam vakti gelince de iki yıı
na blrdenbıre açılarak Osmanlı batar
yalarının ııteş sabasına imkan veri. 
yordu ~ zaman bırıbırine bağlanmış 
ve mevzılenmıs topların siddetlı ateşi 
Macarları niye uğradıklarını anlıya. 
madıkları bir şa~kınlığa duşlırmü~ıü. 

( B irinci ıa1ı.ffed•1' <Uı•cım) 
man tayyareleri., ııeka yüı lı:ilomettt
den uzun bir 1111hada sahile taarruz et
mfşlerdlr. tngnterenfn slmalf şarktsin
dcn itibaren merkezi fnı:iltereden ve 
Londra mıntakasından geçerek cenubu 
garbiye kndar bütun mıntakalar ilze
rinde Alman t:ıyyarelcrinln mevcudi
yeti haber verilmiştir. 

Alarm alh saatten fazla sürda 
Muhtelit noktalara uE'ultulu bomba. 

larla, yangın bombaları dü,milştür. 
Merkezi tngilterede bir fabrikada ha • 
sar olmuılur. Birçok mıntakalarda •ve
rilen ıı larm, Harbin bldayetindenberi 
•n uzun süren alarmı teşkil eylemiş -

r. Ma.ımafih, alarmın uzunluğuna nls
etle, atılım bombalan.n adedi az ol -
nuştur. Bu bombaların birkaçı Londra 
civarına düşmuştür. Londra mır.tab
sı üzerine ıız miktarda Alman tayya • 
resi sık sık gözükmüş \'e Londra mın
lakasında alarm altı saatten fazla sür
m~tür. Hücumlar, ingllterenln diğer 
mıntakaları üzerinde de hemen hemen 
ayni derece uzıın siırmil$tilr. 

Hava kuvvetlerinin fe" kalfıde fazla 
miktarda zayf:ıt vermeden kütle halin
de hlicuınlarda bulunacak kabiliyette 
olmadığını müııahcde eden Almanlar, 
sanıldl.!.•na gore. fimdl hava kuvvetle
rinden. alarm sonu i~aretınln verilme
sine m!lni olarak hıılkt iz'aç e)lemek 
ve lstıhsal faaliyetini yavaşlandırmak 
için iızaml istifadeye teşebbüs eylemJş
Itrdlr. 

En büyük h ava taarru zu 
Cenubu garbi mıntakasında bir şe • 

hir, har!Jin bidayetlndenbcri en büyCilt 
hava hücumunu gormuştür. Bombardı
mıın tayyareleri, bUtün gece şehrin ü
zerinde uçmuşlar '\"C sehrin her tara
fına ve civarına büyük kudrette lnfi
llik ve yangın bombalan atmışlardır. 
Ha~rın vUrati henUz balüm değildir. 

Almanların p r otes tosu 
Berlin, 27 (A.A.) - D. N. B. ajann· 

nın bildirdii:ine göre Alman Harıciye 
Nazırı, İsviçre hilkfunetmien bir talep
te bulunarak, Alm:ın tahlisiye tayyare
lerinin İngiliz tayyarelerinin hücumla
rınıı mııruz kaldıklıın hakkındaki, Al· 
man hukümctinln bir protesto notasını 
tnı:illz hükOmetine tevdi etmesini rlca 
ctnıl~tlr . 

lrlandanın proteırto5o 
Londra, 27 <A.A.) - Son dakikada 

haber alındığına gllre, dün saııt 14 ile 
15 arasında bir Alman bombardıman 
tayyaresi Weıcford Konteslnde Campilc, 
Balliiwlthy, Dannov ve Duncornik mev 
kileri üzerine bombalar atmıstırö. Bir 
silthancde Oç ktıdın işçi ölm~ ve biri 
de yaralıınmıştır. 

Berlindeki serbest lrıanda maSiahat
C(izarı protesto ederek tam taunınat 
talep etmlye memur edilmiştir. 

l.· gı bir harbe v eya uğrıyacağl ve yine Lıbya '8hılinde bomba deniz re dati bataryalarımızın şiddetli. bir • •1 h' , • l , t' era kalesi Türk selinin önüne dıkılmı~· 
"'il' teca •. k • tayyareleri ussüne hucum etınişlcrdır. mukabil taarruzuna mar uz kalmış ve manası e ır cınayet ış emrş ır. t i. 
l't)e vuze artı Mısırın tngalte- Bu iki mahal muvaffakıyetle bombar- sadece Torino üzerine bhkaç bomba M. Daladier hem Başvekil Sadr:ı1am Makbul İbrahim Paşa, kırk 
dır' Yardımı mevzubabs değil. dıman edilmi~tır. Bardia'da kuvvellerı- atabılmlıtlr. Torino'da Fıat Cabriku.ı - • 1 

· '""k ıı yeksan 

Macar Kralı. ordusunu kurt:ırmak 
maksadile. bütün kuvvetlerlle geriye 
ricatı emretmiş. fakat geç kalmıştı. 
Demirden Turk çemberi tamamen ka
panmıştı. Bılhas.sa Bali ve Husrev 
Beyler. düşmanın rkat hattı önu~ di
kilmişler ve bu yolu - yasak - etmış
lerdl. Mııca r ordusunun bu yüz bin ki- N •• f şısl ımcak iki s:ıatlik bır çarpışmada u us sayımı 

• b ·ı s · 1 · hem de be• seneden beri Harbiye bin dıllıverıle bu ka eyı ,... . e 
miz lımana gırmit;lcr ve tıedc!IC'rine nın ır pavyonu ı e aınt • Auıs Fa • Y~ • eyledi. 12 Günluk şıddctlı bır mOca • 

50 bin maktul. mütebaklsi yaralı ve e- (Birinci ıalıf/edm deı:am) 

çok yakından ntcş etmışlcniıı·. Hurp natoryomı..ı ve Pavie eyaletinde iki Nazın oldueu cıbelle, Franaız or- dele bu neticeyi vermişti. 
'9 * • gemilerımıze hlcbır hasar olmomıstır. c;ıftllk hasara uAramıe. b ir k!Sylil öl - dusunun ne halde bulunduiuno Kanuni, Temmuzun otuzunda lııı k{I· 

slr olmak tızere tam bır imha harbınc ınahiuettedir. 
mevzu olmuştu " 

~••ır f t J müş. bi r köylü de o~ır surette yara - herkesten iyi bilecek bir mevki- le onune kısmı külli ile vıırmı s bulun· 
~: Rumen - Macar lanm~tı r. d 'd' B d k d' • • ' r d ıı Bu suretle Osmanlı ordu:ouııu ~ıu k P.'I J\IilAnodaki 27 inci tııyyare datli ba- e ,1 .'·b. uk ad ebn ı~ıdndın m

1 
esd~ ı- yanından h içbir tehlıkc tehdıt edemez· 

"Yttl 11.ır!n, lngiliz Yakınıark kuv- • ı• .., • t taryanın ıs:ıbetli bir endahtı netice - yetını ır at a a fi et en ıre- dl. '"'-;ıC:.ı!1ın üssülharekesi olarak gergın ıgı ar ıyor s1nde alevler içinde Arese komUnüne cek sebeplerdendir. Ondan dola- Arazi tamamen su içinde. hava yağ· 
1
:\ • .,

11 
b J F duşmüştllr. Mürettebatını t~kil eden yıdlr, ki sabık Bacvekil ve a rka _ murlu ve fırtınalıydı. Fakat ordunun 

Bataklığa saptananların feryadı. ne- • 1statiııtik Umum ~lüdürlüğü, vl . 
fıırde boğulanların boğuk scslerıne ka- layctlenle mımııl'aiaj i~lni teftiş et
rışırkcn tek tük mızrak. kılıç ve kat. tlrmektecllr'. Hüsaıı;cttin Klper, 
kan ealnrtısı ve nıhayet can c:ekısen lstnnbuldaki büro tl.'Şkiliıtından ön
M;:ıcar kartalının son kanat çırpınma. cc Çorum ve Yozgat vilil.yetleriııde 
ları bu ın<.>saiyi tetkik vo tclUş l!tmi~tir. 

ııı;uı.. .. ~ unması, ransanın so- (1 inci sahifeden dev11m) 5 kişi telef olmuştur. ,. ı ı ,,. ı ki L. .. uz-~ i t 1 Afri d kı .. t h b 
1 

d l k ' t • k • • b" ihtiyatları gerı kuvvet er • a.,r ı :ı-•-ıı .... ıne ayanın kad a ma a ı · mus e:;ıar nzıı u unmuş- il il aı arını~, va ı geçırme. s~ın ır rının tam~mcn Dravayı Ösek üzcrın-
Bu yağmurlu Ağustos sabahı, parlak G• ı· •• f k 1 lr 

bır devrın bcreketlı başlangıcı idı. o iZ 1 DU U8 B mıyaca 
e;ün, esaret tlncirlerını surüklıyen. mu. Niıfus sayımmn tnknddüm eden .._;ı~~ m üca v ir memleketlerde tur. Kınl Carol'n bir telgraf gonrlc- adalet dıvanına sevkedılmıt ol - de kurulmuş köprüden gcçmesı. ancak 

•ıı e1ta ta ba§laması, t n giliz ord u - rıleıck kendisınc Rumen m.llletinln Hava harbi malarında tam hir isabet vardır. 22 Ağustos akşamı tamamlanmıştı. 
uınurn· k ~L Kah' ana\·atanın mudafna ve tamamıyetl A Muhakeme esnasında vukubula _ Bu sırada Macar Kralı Lüi'nin biz· 

don ı arargllflının ırede, ıçin her fcd~kn" rlı.ı;.., haıır olduır.u iman teblı" al 1 anın t k ~ t>U ı; a k - • • ı.at bUyük bir ordu ile yaklasmakta o • 
"'- ı_u asını~ . s enderiye de, ha- hakkında teminat vcrılmiştir. ca ıfşaat ve netıcede verılecek d ğ h b 1. ol ndı Macarların ordusu. 
L. • tt v vetJ d HeJ h"k" l ' 1 k 1 • • • u u a er 

1 

• 

tcamp bir katolık fılemınin zulmü al- günlerde radyo dn halka hl.tap ede
tınde lnlıyen Balkanlar ve Orta Avru. rck gizli nüfus knlmaıı.:ı~ı için hal-" 
pa içın hurrıyetın. adaletın ve mede· kın memurlıırn izami Jerecede :rnr
nıyetin ııüne,ı doğuyordu Bu güneşe dtm etmesini lstiyccektlr. 

"QI erının e y o poliste Rume n t eklifle ri Berlin, 27 <AA> _ Alman ordulan u um er ıse, mem e e t erını ız- ağır zırhlı suvarilerdcn mürekkep ol-
İ~rrı~lllı, Süyeyı müdafaası 1 Rukreş, 

27 
( A.A.ı _ Stefani a _ Başkumandanlıtının tebliCi: ansızca idare eden bütün dünya mak uzere mükemmel lalim görmüş, 

alı$8nlar. Turku, cfendilı!ı, kohraman. y • lığı ve emsal.siz ruh as:ıletlni tanıyor. enı po•ta pullanmız 
lı -rakollarının Se llum v e Alman hııva fllol:ırı. cenubi ingllte- siyaset adamlanna müessir bir yüz bin muharıpten ibaretti. 

takdır ve •ı!vglyle anıyor. Türkun ı tı- Ankara. 27 (Hususi) - Teşrint-
1.'.ıyı, hakaret ve es:ıreı hedıye etmek vvt..lde yapılacak Balkan oyunT:ırı 
içm değıl, hurrıyet ve ad:ılet bahşet - ile nfıfmı 11ııyımı !ıatır:ısı olmak üze
mek ıcln yaptığına inanıyordu re hirer eerl posta rıulu çıkıınlmacı-

·~r •• "• jıınsından: cd p h -•· 1 ı· ' b • • Avrupaya bu tarıhte hfıkım olan 
t..-c~ uıatru.h'd. a olmalan, Mısırı D r e ortsmout a .... er ımanında 11- ı ret t ıkıl 1 kt ·~ QUr b un ıık~ıını Ruın~n • Macar mü - man tesisatında, tayyare meydanlarına e ey ese gere ır. meşhur Alman İmparatoru Şarlken'in 

SA M iH NAFiZ TANSU 'nn karıır verilmistil'. htd f en ır lta lyan tecavüzüne zakcrııtındn Rumen heyeti ı·eisi \ "a- \"e askeri k:ımplara mükerrer l1ılcum· Ebü.ıziya Zade öndlsli olan Macar Kralı. zıı!erlere ~] t te~kil e ttirm cl<tedir. B u d e - ler Pap'ııı !'iyasetl nl ı ıııda Tı·aıısil- ıarda bulunmuşlardır. Scilly adosı llze· VELİD yaslanmış bir hükümdara hizmet et -
l ... ., ere taarruz etm ek ıçın Mısır vauya me .. elcsile nıPşı,ıul 25 nıurah- rinde bir telsız ıstnsyonu tahrip edil. menin gururıle pek küstahlıı~mııtı . ..... r ki .................. .. .............. ............... o nu1nll tmparotorlu~una meydan oku· 
.._ kil arını bacıtan b a"a •• 1 has bıı- lç:-tıma akdetmişlerdır. Bu mıştir. Fraııserburglı'nln şimalinde, bir d lb . 
.• ,, b ~ y çıgne- içlimntla ikı heyetin onüınüzdcki lç- gemi kafilesi l~ınrle seyreden i.ı<: ticaret Mısır kabı· nesı· mıyıı k:tlkmıştı. Pa\'ye e rak ıne esır 

rnec a r iyeti vardır. tiınada Macar hey tıne tevdi celile· vapuruna bombalar isabet etmiştlr - düsen Fransa Kralı Bırlncl Fransuva-

... 

... ~ •• ı b ı d yı hem esaretten kurtarmak, hem de 

r1M_._a_n_t_ık_s_ı_z.;.;.h~k;.....;;M;.:.:ü.:::S:a:b:,::B:.:.;k:.:a=.=s:.:ı..:::...1~0~ı 
... "?' cck olıın teklifler tctkık oluıımu.,tur. mu ıare cer e~nasın a. Alman lllyya- d ,. h llrda k • k v recllerı. ha\'ada bırçok şayanı kayıt • •f • Avrupadn Türklin razı olma ıı;ı er -~ ararsız 1 : Macıt rlar b i ran evvel anlaş- mu\·arrokıyctler elde etınışlcrdir. ıstı a et tı hangi bir değişiklığln yaşıyamıyacağı-

llöy l b' -- m ak istiyor lar 2G Ağustos gecesi. mühim kuvvette nı isyan etmek lddiasflc meydana c;ık-~lltıu e ~r taarruzun vukuund a, Bod .. pcştc, 27 (A.A.) _ Stefani muharc}Je tayyare fıloları. Plymouth (1 inci aahifeden devam) mış olan - padişahlar padişahı Kanuni bı:ı • n d_ogrud a n doğruya Mısır 
1 
ajansından: 

1 
askeri limanın. a. Qırnwall tayyare mey- Süleyman - hem karadan, hem deniz· ""llUtn t k d d c halya ile Mısır arasındaki vazı- den dehset ve heybet hissi \'eren bir 

'""'1 e ıne arıı yapılml§ b ir ta - Gazeteler, efknrıumumıyenin va- ~nına. ay~ı zaman a ov~ntry ve yeti hazıra hakkında Gıornnle d'l- kuvvetle Avrupanın orta5ına kadar i-
t ~ &ayılarak M b "t'• kayım ınklşafını sfıkün ve dısiplin Bırmıngham da tayyare fabrıkaları ll-ll{lı\t • ısı rın, u u n zerine Hull •e Ne a ti r 1 talia gazetesi şunlaı ı vazı~·or: lerlen'iştı. 
j " etleri) "d f · ıçindc beklemekte o!ı'u •unu ve Hu - · . " wc 5 e ıman arın- . J J Bu seli önlemek, bu 1;ığı parcalam:ık 
lltiltcr e m u a naya l!eçme~ı, manya ile yeniden l npılacak m- - dııkı tesısata hucumlar yapmışlardır. ltalyıının almış olduğu vaziyet sa· lfızımdı. Macar Kralı. işte bu tarıhl ve 
)•r.ı- e ye yardım ve lngılterenın k . 

1 
•
1
n şu VC'' n btı h ld )uza Bombardımanlar netıcesinde. ezcümle rıh · ·e va"zıhtır ıo h · ı o "1- cıe cı J ma "1 e oma • • r-zıranc a u~c. nazik vazireyı deruhte etmişti. 

) •
1 

• 11ını kabul etmesı· Ja"zım e • · Plymouth ,·e Hull'da bır"ok noktada !t 1 .. 1 h ı· ı k • S> J g - ıı pek o k:ıdar eht'ır mı t ı " ayanın "ısır a a ıs ne ·arşı hıç Tu'rkler "-'uhııç ova~ınn girer gırmez 

E 
• • Re rne.ı !• • h k k d b' •. 

1 
.. sını , 1 ye 1 0 mn- yongırl:ır ve lnfıtılklar olmuştur. "' ıkırl uıgı a ın a , ır t ur u dığını yaznıaktnd•rıar. . . . bir tnnrruz nıyetl olmadığını bir kc- şu tertip uzcre dizilmişlerdi: 

lir e r ve kararlar b ir letememi,. Eht!mmivctı h:ıiı. olan vegine me- la T,lyyö ıı0reler \asıtad~ıkle, 1 lng!lız lıman- re dahn tekrar etmlşth·. İtalynnın Sağ cenah Tunaya dayanıyordu. Sol 
• ·k ı · · 'i · b 

1 
rı n ne mayn ° u mesıne dev:ım yaptığı h:ırp İngiltereyc karşıdır. cenah ı;erbcst bulunuyor, merkez, it'• 

1ıt b sele, nıiıza •<.>re erııı uc. en :ış aması edılmiştir lııgllizler, İngiliz - l\lısıt· muahede- rilere do~ru kadcmelenmiş olarak uı; 
ev._. le u karııık v a ziyete bir an "'e bir anlaşmıya ıııüııcer olmasıdır. 26 A'"ı~tos ge ı t ·ı· t 1 . e 'h . . R "' ~ ces. ngı ız ayyare crı sine riayel ctmiyerek :uısırı rıskeri sıra teşkıl ediyordu. 
l\1ahi nı ayc:t ~ermek. e?2e lile A li Ma c a r Harıe1 y~ Na~trı •• u~e~ Alnıanyada birçok ııokt:ılarıı bombalar işgale tfıbl tuttular ~c bu ınc:ınleketı Sağ crnahta Rumell, ~ol cenohla A • 
di.i { Pa, a ıstıfa etmııh. Vaziye t ve ltaly a n sefırler 11e goruşto ~tmı~lordır. Hasar pek azdır. iki sıvil 1talynya karşı müthiş bir hal'p aleti ıındolu sipahisi. merkezde yenlçerı ve 
dii~e ınkedcn Hasan Basri Paıa da Bu<lapeştc, 27 (A.A.) - Stcfani ölmo~ş. d~c:_klz kışi yaralanmıştır. haline koydular. kapı kulu tayfası, donanmadan çıka. ı .. Çe "ld" K ] un uşm:ının umumt i t 70 . . . rılmış, sarp ocağı efradı mevcuttu. 
oirıe • 1 ı . ra Faruk, y eni ka- ajansından: tayyareye b~llğ ol t , ~Y ~lı Mısırlılar, J ngıllzlcrın meşru ol -

1 
IIP-r Uç sıra yine kendi arasında de· 

il• ?ın teşkilini tek ra r Hasan Hariciye r\aım Kont cCsaky> tayyaresi kayıptır muş ur. man ınıyan bu hareketıne kıırşı müessiri rinlıfıinc tertıplenmisti. Bali \'e Hus-
'l~li Pa~aya t e vcih e tmift ir . H a- dün :re~iden. Ru:ııany_n elçisini 1:e · bir mukavemet gô~tcrmclidırlcr. Bi- rev Bey gibi meşhur akıncıların idn • 
td S..sri Pata bu teklifi kabul m?t~okıben Italyan clçısınl kaimi et- ajansından: naennleyh, şimdi .rıtı~ıı tarafından resindeki Rumeli sipahlsinden beş bin 
le erıe lcab. . d l mıştır. gelebilecek bir taarruz tchlikcsintn kışı sol ~enah il~risinde bır tepe arkn-

1 
'1-arlara k•::."~- e,d~ .acağı khat'i Macaristand a müdafaa Budapcştenın kabında knrnnhkta mevcudiyetinden bahsetmek hakkı sında gıı.lcnmlşt ı . Fazla olarak topçu 
efet edenle-~ı ade~ . 15t!°e mkoda - tedbirle ri bırakılmasına mütcı.llik olarak ılünl mevcut bulunmaktadır. İtalyanın da lllekr rı egış ırece e - akşamdan itibaren ihtiyati tedbirleri harp kaJdelerlnin icap ettirdiği tcd- f*} file mcılcal• 26 cfu•t< 

fe, İt;· Redde~erae bu ağır vazi- Buclnpeştc, 27 1 A.A.) - Stdani alınmıştır. birleri al mıya hııkkı olmnktndır. tariltli nüıhamı:ıda çıkmııtrr. 
h~ ~ı~mm~eukku~eill!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..;a sıyete v erilecektir. 
~sı:rbin b ütün korkunçluğile 
lttd k.pılarına dayandığı hugiin
tecn'tik~t 'i kararlann d aha fazla 

(,-==Hikaye Kapıcının Şikayeti Mahmut Yesari ==~; 
h...lil~ l"ılmesine hidisalln taham- Sanatoryomdayım. Bir liralık ma~a ler tutar yeri kalnıayıvcrnıesınden kor-
"1 u saatinin, şekli gibi, makinesi de kübık kuyordum. 

Yoktur. GAh ileri gidiyor, gAh geri kalıyor, Mehmet Efendi, saati dlnlcdıkten 
::::---__ /(. bir türlü ayara ııelmiyor. Sonra, yo - .ı;onra: 

..._., • rulur mu, yoksa, s:ınatoryomun hava- .- Fena makineye benzemiyor, dedi. 31 S -- ~ sından mı nedir, o.dıı, hastalar gibi kUre Bır bakayım. anl:ırım. Denım babam ene evvelTasviriet'kar; yatıyor: kendiliğinden duruver~~or. a:r saat.el idı. Çekirdekten yeu~me sayılı . 
a. 1 milddet dinlenip, yine kendılığinden rım. 

"" __ ..,_.,,.. _ _, lşlemeğe başlıyor. Kübik &aat gibi, aklımın :ıy:ırı dıı bo· 

Varidat keşfi Teldona, kapıcı Mehmet Efendi. ba- %ulmuştu: 
28 ..ti t 

1909 
kar. Bi.r sabah, Mehmet Efendiye: - Peki, elinde böyle bir sanatın var 

\' - ,,. U• o• - Bır yere tolcfon edeceğim. Tam da, ne diye k:ıpıcılık ediyorsun? 
tile en~ bir vergi vazolunmamak ıar· saat ~irde ' bana hatırlııt. dedim.: Çün- Dışarıdıı.n telefon çınladı; Mehmet 
t!!tı Bcncvt aıırt nu1~·o l' h ul kü, bızlm saatin ayarına pek guvene- Elendi, k()farak çıktı. t ten b' ,, n ıra us e mlyordum' O, sıyasiyata meraklıdır. Her sabah, 
<I Undan b~~ mcm~aı varidat buldu- Mehmet . Efendi. masanın üstlindekl gazeteleri, kapıcı odasının masası üstü-
\.~lil'a b\ h scnelık \ aıidııtından l>ir kilbilc &nnte, merakla eğildi: ne serer: satırları kaçırmamak için 
;jllntn k a s~s olmak üzere yüzde - Bu ııaot mi? parm:ığile de takip ederek dikkatle 0 : 

1 ~va ~kt~?dıslne tahsisi, Sclanik - Evet. Bir tUrl!l ayarını bulama. kur. 
'<ll'afınd ori~dcn İlya Posut efendi dım. Hastalar dııha uyanmadan, ben. dok· 
lıl ll'ıabs an lstıda cdilınlşti. Encümc- - tlıırl mi gidiyor? toru karşılnmak için kapının önünde 
ltı!ıtıarı tıs v? heyeti unıumiyedc icra Onun, bakışında, saati tutuşunda. beklerim. Çünkü, doktor, banıı, ~chlr 
kt>şfetu·· ınüzakc.rede mumailcyhin muayene edişinde ve soruşunda bir havası, neş'e, ümit ve hayat ievgisi 
lıaınııı itini blldirdlğl varidat mem. milte~ssıs çalım ı vardı. gctlrir. O, o doktorlardoııdır ki, ı;cm-
tııhakk ınaıcuı vo l<nWli tatbik olduğu - heri, geri. bir halttır, ediyor. patileri iltıçtır. 
'lıı oı.:::k ctnılotir. Bir defoyn rah- Kapıcı Mehmet Efendi, 6aQtl kulağı- Mehmet Efendi, bano sorar: 
rıdatın ti tlzore bir senelik saf va- na koydu, dinledi: - Yesari Bey, bu ıdya i ah\ 1 ne ola 
~alc it y zdc be.şlııin keşif hakkı o- - Açır;ı makine ine bir bakayım: cak? 

ıar n"~1 lnc itasına dnir veıilen - Senin saatçili&:ın de var mı? 
a htlıden Maliyeye blldıtil- Amator m iltehass11lardan bir ha 11 

etmeyi onuruna yediremiyordu. Bir 
.:ün, sızland ı: 

- Yesari Bey. ben, bu, kapıcılıiı 
bırakacağım. Doktor Beyin büyi.ık ha
tırı olmasa, t oktan bırakır, gıderdim 
amma, ne y:ıpayını?.. Kapı(."llık. ~ok 
gilç ış. Kime dert anlatırsın. Kapıcıya, 
herkes anıırdir. HattA, misa!ırler bile ... 
Haydi, buna katlanayım. Sabahın al -
tısından gecenin onuna kadar, bu da
racık yerde, tııs üstünde, hastal:ırdıın 
tutun da hademelere kadar. herkese 
meram anlat: telefona cevap ver: has
talara koş! Beni, burada, doktor beyin 
güzel haUrı tutuyor. B3Ska bır iş bul
sam. doktor beye yalvaracağım. llenl 
affetsin. Buradan çıkacağım. Kapıcılık 
olmasın da. ne iş olursa olsun. Kapıcı
lık canıma yetti! 

Bir sabah. yine, kapının bitişiğinde
ki cameklmlı odasında, ııazetelen ma
sanın ıısUıne yaymış, dikkallc bakıyor
du 

Yakln~tım. yine: 
- Yesari Bey, bu ıiya 1 ahval ne o

lacak? 
Dıye soracak Eandım. 

farkına bıle varmadı. 

\'alden ne haber? 
Sesimi duyunca, dalgınlıkt:ın kurtul

du; başını gazetelerden kaldırdı; ısyaıı 
etmek, şikAyet etmek lstcyf~ de bir 
şey yapamamak, onu çökcrtmıstl. Bez
gin bir sesle, ofl:ıdı: 

- Kor talıh, bizi görmez ki... 
Mas:ı üstune serilmış g:ızctelcrc e~ıl

dirn. O, hergiin, tek satırını kacınna
mak için parmağile de takip ettiği tel
graflara, slyıısi haberlere göz cezdir -
mıyor, piy:ıngo numaralarına bakıyor
muş. 

- Bir şey vurmamış mı? 
- Dedım ya, l:iızde o t:ıllh nerede? 
Coşarak içini doktü: 
- Her ny alıyorum. Amorti bile vur

muyor .. Ah, hır çıksa! .. 
O, içten yanıyordu. Acaba ne ümit

ler beslemiş, ne hayaller kurmuştu? 
Ilı.:rkesın kalbinde bir a.Jan yatar y:ı! 
Onun bir turlu kur:ımndığı ·Bıl!Cır 
köşk •• acaba, neydi? 

- Pckı, Mehmet Efendi, bUyük ık· 
ramiye. sana çıktı, clıyıılım. Bu P• ra 
ıl ne yapncaksırı? 
Gışcdcn buyilk ıkramıyı.:nln par:ısını 

.ılıyormuş gıbı gozlerı p:ırlayl\ erdı: 
- 1llihl Yesari Bey? Nı.: mı yapaca-
1? Bu da sorulur mu? H.ah t cd re· 
, r h t y ,ı) ım. Bır p rtım 

Bu reıimde 13 mantıksızlık vardır. BulunuL 

TAFSİLAT: ........................ 
İçinde mantıksızlıklar buluna n re· 

simler neşredllecektir. Her resimde 

. Gaze:cıertnl kesmek istemiyen q.. 
ı·~lerlmız buldukları mantıksı:ı:lıklan 
bır kiiğıdn yazıp ı:önderebilirlcr. 

kalemle işaret ediniz. Son resmin USabaka mantıksız bulduğunuz yerleri renkli 1 M •• 
neşrinden son ra kuponlarla birlikte 
kesip gönderiniz. Resimlere ayrıca! Kuponu 1 O 
tafsilii t vermeğe lüzum yoktur. 

Heybeliada 
ve Lisesi 

Deniz Harp Okulu 
Komutanlığ• ndan: 

1 - Bu yıl Deniz liseı;i birinci sınıfa ginnlyc istekli okurların mü
t1ııbııka sınavlarına 5 Eylül 940 perşembe günü sabah ııant dokuzda bnş
lanııcaktır. 

2 - Sınavlar Fen bllgisi cF iz.lk - kimya> matematik 

ynp1lacnktır. 

ve türkçcden 

3 - Sınava girecek okurların Köprüden sabah saat 7,25 de hare
ket eden vapurla )'anlarında siyah mürekkepli kalem \'e tersim rnalze. 

mes1 olduğu halde okula gclmelcrl Sınav başladıktan sonra müracaat 
eden okurlnnn sınava sokulmwacağı alükadarlara ilin olunur. 

lstanbul Vakıflar MUdUrlUgU ilanları 

Yıllnrdnnbcrl tevliyet vaıücsine nlika göstermiyen vıı adresi ldare
mlı.cc bllincmiyen (Cedid Ali Paşa bin Hilscyin) vakfının mütevelliye
Jeri Şerife Bedriye ve Esma ve Emine S<-yidcn1n idııreınize müracaatla 

~nkfına ait muameleyi takip ve hnyır şartlarını ifa etmeleri için ilanen 
viıki tebl1ğata icabet etmediklerinden tarihi ilandan itibaren on beş gün 

daha mühlet verilmiştir. 

Bu müddet 
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Şampiyon Güneş kü
rekçilerile konuştum 

Yazan: Selim Nafiz 

23 Ağustosta yapılan İstanbul kürek 
§ampiyonasındn bırincillğ! kazıınan Gli
neş kürckçilcrlle İstinyedcld klupleri
ne kadar giderek kendtlerılc ayrı ayrı 
kon~tum. A$ağıda "ihtisaslarını :ya -
zıyorum: 

Günq ekipi kaptanı Nejad : __ _._ __ -- - -· -
Üç senedir dörtlude ve iki sene de 

o.rka arkaya 1 tanbul 6nmpiyonu olmak 
bizi tuıkiknten sevindirdi. Arkadaşla
rım. kıızanmak içın hertlirlü :fedakar
lıktan çekinmedıler. Beş güntuk kamp 
b izi tamamile ıstlrahat ettirdi ve sinirle 
rlmizln :yerine gelmesine yardım etti. 
Galatasaray hakikaten çok kuvvetli ve 
çalışmış bir ekip olmakla beraber, biz 
daha kuvvetli ve imanlıydık. Başkap
tanın yarıştan birkaç gün cv\•cl gaze
tenizde çıkan beyanatı bizım manevi
yatımızı kırmak değil, bllAkls takviye 
etmiştir. Galatasaray kaptanından akıl 
öğrenmek ihtiyacında değlldık. Baz 
kürekçilerimiz sürantrenic değil, billi
kls en yüksek formlarındaydılar. Za
ten. Galatnsareyın başına gelen feltıket 
Nevin Hassanın ileriyi görememesi ve 
takıma luı.umundan fazla güvenmesin
den ileri gelınıştir ve en büyük hatlıyı 
kıdemli yarışınıı girecek kürekçileri, 
milptedı yıırışına sokmasıdır. Bız ikin
ci teşvikteki beş yarışa girmeyip has
mı uyutmak gıbi bir ta1'tik kullanır
ken. Galatasaray kaptanı zaferin ver
diği baş donmcsile gazetelere beyanat 
vereceğine takımını çalıstırmış olsay
dı, ~imdıkl \'azıyetc duşmczdl. Galata
saray dortlusundc her zaman olduğu 
gibi Turgut. en iyi kürekçi idi. Yeni 
şampiyon Dursunun, Aliyi geçı'ncsiı\i 
tabii olarak gorurilm Yalnız Mehmet 
daha idmanlı ve duha bılcrek ı,;alıştı
nlscİydı, Güneş tckcısı kuvvctlı bır ra
kiple karşıla5mak zorunda kalacaktı. 

15 EylOlde yapılacak Marmara şam
piyonasında 1stanbulu temsil hakkı bı
zim dörUQye ver1ldli:l için bunu tama
mıle başaracağımızdan ernlnım. 

Tek birincisi Ali: 

Şampiyonayı ka:ı:anaeaf:ımıı.a emin
dim. Benim içın rakip Beykozlu Meh
metti. Eğer m.untazam bir ıdman tarzı 
ile çalışmış olsaydı, onu geçmek her
halde çok ı.or olacaktı. İki senedir dört
lüde ve bu sene de tek çiftede şampi
yonluğu kazandığıma memnunum. Be
nt muteessir eden eıhet, Ahilyanın 11-
sansiye olup şampiyonada beraberce 

yarış edemediğimdir. Seneye ınşallah 
buna muvaffak olurum. 
Kenan : 
Kıdemli takımda yeni kürek çekme

me rağmen dortlü hamlasında şampi
yon olmak her yeni kurekçıye nasir. 
olmıyan bir nimettir. Ben ve üç arka
daşımın yeı;:Ane düsünduğümüz i e.Y, 
baynığımızı birinci getirmekU. 
Abdürrahman : 
İkinci teşvikle hastalıfım, !akıma l'?ir 

meme mAnl oldu. İki senedır mağlup 
olmıyan dortli.ıyu ilç kere yarıştırıp 
malüm şekilde yanşı kaybettırdıkten 
sonra hepimizde kazanmak hırsı bır 
kat daha :fazlalaştı. Netice malüm. 
Dümenci Ferit ve Yaşar : 
Arkadaşlarım, en doğrusu, hepimizin 

tek gayesi. dığer fuUıları dumen suyu
muzda gôrmckti. Buna muvarrak ol -
duk. Çalışıırı muhakkak kaz:ıırııyor. Bız: 
de gece. gi.ındiız çalışarak bu gayeye 
erdik. Bır sene göğsumuzu gere gere 
geunek hakkımızdır. 

Fenerbafıçe spor klübü ba11<anlıyın · 
dan: 
Kliıbumüz fevkalade ıçtimaı 8 Ey -

lül 19-\0 tarıhıne müsadi[ pazar gunu 
saat 10 da klup mcrke:unde ıçtıma e -
dcceğındcn, umumı heyete ıstır:ık ede
cek azanın teşrıflerı rıca olunur. 
Karadeniz kürek ıam
piyonluğun u Trabzon 

kazandı 
Tıabzon, 27 (Hususi) - J{arade

niz kurek şampiyonası 2000 ınetrc 

muka\'crnet yarışları bugiln ımat 8 
de yapılmıştır. 4 tek kureklerde bi -
rincl Eolu 13,2G, ıkıncı Kastamonu 
13.37, üçüncü Giresun 13.63, G tek 
klheklcrdc birinci Trnlrıon 11.26.7, 
ikinci Giresun 12.2.G, uçOncü Hıze, 
12.26. Netice: l l punnln Tr11bzon bi
rinci, 10 puanla IJolu ikineı, ıu pu· 
anln Giresun lJolgcleri üçilneil gel · 
nıişlerdir. !'ılukiıflltlar Korı:eneral 
tarafından tevzi edilmiştir. Karade
niz şiltini Trabzon bo:~eııi kazanmış
tır. 

Samsunda vnpılncnl. olan 30 ağus
tos Zafer bayramında atletizm mü
sabakalarına lştırıık edecek 10 mu -
sabık bugün Ak u 'npurile Samsu
na hareket etmi~lerdır. 

KALKA1'." 
-------~ 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu llanlar1 

Kullanılmış bir yol silindiri alınacak 
Takriben on tonluk iyi kullanılmı~ bir yol ııilındiri alınacaktır. Sat-

mak istlyenleriıı bir istida ile Umum Müdörlilğümüze müracaat etmesi 
•e silindirin mufassal evsa!ile halihazır durumunun •e Ankara veya 
Jc:ırıkkalede teslim fiyatının da bu meyanda bildirilmesi. (7521) 

---------------------------

E~k!~ Yeni Kolej "~~ri 
iLK - ORTA - LiSE 

TAKSiMDE Sıraservilerde : YENi AÇILDI 
Müdürü: Eski Şitli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırca 

Hu Uliİ)l!tlcıi: YABANCI DİLLE!~ ÖÜRETl::'ılİNE geniş nıikyas
tu ehemmiyet vermek, sınıflıırırıı az mevcutla teşkil ederek talebe
sinin çalışma vt• inkişafı, sıhhat ve inzibatı ile yıtkıııdan alakadar 
olmaktır. Mektebin denize nazır kaloriferli tencffüshanCJ ve jim
ııastikhnncst vardır. lleı·gün saat (9 ile l l ıırıı.sınıla talebe kayıt 

ve kabul olunur. TELEFON: 41159 ..... .. 
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Noı ıoıı 
K 

1 z ı ŞİŞLİ ~i~AK~rLisEsi ı ERKE~ 
ANA .. iLK - ORTA - LiSE. Yabancı dillere bilhassa itina edilıt. 

Yazan : S. N. Tansu Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtlhanlnrı neticelerile snbiltir. 
·ı l"dl Bu tarihten 

Çadırlar kurulmuş, ocaklar 
yanmış, sofralar hazırlanmıştı 

l - Talebe kaydına başlanmıştır. Eski talebe, 1 Eylüle kadar kayıtlarını yenı eme ı r. 
1 

ktir. 
sonra yerleri yeni müraca11tlara vertlecektir. Kayıt. için velilerin mektebe bir.zat gelmeler gere 1 2 - Eski ve yeni talebe kayıtları her gün (saat ~-1 ~) e kadar Halil Rifat pnşa konağında yapı ır. --

Nişarıtaşı Rumeli ve Çınar Caıldelt•rind~ --ıG0ND0ZL 

- Evvel Allah ı;ultanım... Orduyu 
hfimayunwıuz. tez zamanda bu kfi.raz
mude hükümdarı yola getire ... 

- Bakalım lıkıbct nice olur? Öbür 
gim lnşaallah yola ı;ıkıırsuz l!lam ... 

- Evet şevketlOm .. B~ı gecemiz 
belki de son Alem olur. 

- Yok .. niçin böyle hüziln ile söy -
lersüz paşa·; Daha nice safalar görüp 
Hakka şükretmek gerek ... 
Kayıklar Klığıthane deresine girdi. 

Şımdı yanık bir zurna sesi bir ı:asıl ge
çı} or. daha sonra dn hep birden kn -
rııınların, dellerin, ud ile kemençenin 
refakatındc emsalsiz bir ses tufanı. bir 
nağme. bır ııcş'c, para saçar gibi sa -
hıllere dökülüyordu. Bu gcc<:, gözlerin, 
kulakların ziyafeti vnrdı. 

çı ovasından orduya yetişmi~·e gay· 
ret eylemişti. Balta<.'1 Mehmed Paşa 
Edil'neye varmış, kı.:ıa bir tevakku-

Polis 

Cinsi 
fu müteakip hakçı ovasına yol al -
mıştı. Orada onu otuı bin süvarisilc 
Rumeli Beylerbeyi Abdi. Paşa bekli- . . . • 
yordu. Bir hafta !ad.ar Isııkçıda ka- Bırıncı nevı ekme~ 
lıntlı. Oradan koprülcr kurularnk 1 Beyaz. karaman etı 

Mektebi 
Miktarı 

Kilo Gram 

40,000,000 
10,000,000 

Tuna aşıldı. Sade yağ 
Balta~ı :Mchnıed Pa~a Kırım Hııııı Pirin (Bursa pirinci) 

De\·letgırayın da 40 hın Tatar süva- . ç 

S,900,000 
4,000,000 

risile yola çıktığı haberini almıştı. lrınık makama 2,000,000 
2,500,000 
2,500,000 

Müdürlüğünden: 
Mııhammen 

[.'iyatı J lk tc111im1 t1 

Lira K~·. S. Lira Kr. S. 

o 10 76 322 60 00 

o 45 00 337 60 00 

1 25 00 365 63 00 

o 33 00 
o 29 00 286 88 00 

o 40 00 

o 37 00 
nihayctıne kadar ihtiyacı 

Eksiltnıt 

giinü 11e saati ---ıo Eylül 040 ıo.oo 

10 > 940 ıo.16 

10 > 040 ıo.so 

10 940 11.00 

olan yukarıda cins ve mikt::ırı 

Daha evvelden ağaçların altında ku
rulmuş çadırlar. scrilmış sofralar, yan
mış ocaklar ~cvkcthl rnıtanı bekliyor
du. sarayın nadide rakkııselcri, işve -
b::ız cariyeleri, hoşcndam mahbubeleri 
tıepsı buradaydı. Sazların bıribirlerile 
rekabete girdığl, bu mehtaplı gecede, 
korlaşmış ateşlerin nar gıbi kızarttığı 
kuzuların giızel kokusunun sindiği ça
yırlarda obek obek çengi oynuyor, bt'l 
kırmalar. gerdan bükmeler, kırıtıp çal
kalanmalar, seyredenleri mesteylıyor

du. 

Bu suretle Osmıınlı ordusunun mev
cudu 140 bin kişiyi buluyordu. Bu 
ordunun Eflak ovasını geçip Buğ
dnna teveccüh ettiği ve Pı·ut nehri 
kıvılarında bulunduğu haber verllen 
P~troyu sıkıştırmak istcıli~i muhak
kaktı. Osmanlı ordu<ınnda l sveç Kra
lı Demirbaş Şarlin mahremi kiltip 
Baver ve Polonyanın meşhur Kralı 
Ponyatofski de bulunuyordu. Şarle, 
Osmanlı ordusunun yola çıktığı ha
beri verilmişti. O da Benrlerden bu 
onluya mülaki olınak üzere mniyetıle 
beraber yola çıkmıştı. 

(Devamı var) 

····· ........ ·······. ······················ .... . ~.lk@\f@ I '~~~~~ 
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Saltanat iyi idi amma, Alem hep bir 
duzuye devam etmıyor. bugün olduğu 
gıbı , bar.an bu guzellıklerden ayrılm::ık 
d:ı lfızımgelıyordu. lı;kı Alemi şımdi 
denizden karaya ınUkal etmiş, 
otağda Oçuncu Ahmedın zengin içki 
sofrasında en ışvebaz rakkaselerin tıt
rlyen nıcutları, kıvrılıp bukülen en
damları Baltııcıyı belkı otuz sene evvc
lınc gotürmüştu. 

- Ya ı~tiC, ya zarıf, ya lıubip. dıyc 
ınll:,ıen Ballacı, kadchı laıelendıkçe et
rafına yan bakıyor, kendini güç zııpte
dıyordu. 

Padişah da, Baltacı da ayrı çadırlar
da. scdlrlcrın ustunde bu tatlı gecenin 
bıtmemesıııl niyaz eder gıbı gorduklcri 
tatlı ruyayı kaçırmamak ıçın hayallc
rlnın hakıkntıne sımsıkı s:ırılmışlnrdı. 

Maraşlıların 
nazarıdikkatine : 

Gazete mecmua vo kırtasiye üzo
rine ola~ işlerime iliivctcn .Mnndf 
Vekaleti neşriyatı Maraş vo mülhn
katı sat1cılığını tla aldığımı nrzc)·le-
rim. 

l\law:? Uelediye caddesi gazele 
ve kitap bayii Tevfık Tulum. 

30 Ağustos CUMA 
. günü akşamı 

OSKÜDAR 

7.30 Program ve memleket ı;aat 
ayarı, 7.35 Müzik: Hafif pl'ogram 
(Pi.), 8.00 Ajan;; haberleri, 8.10 Ev 
kadım - Yemek lislc>si, 8.20-8.30 l\lu
zlk: Pliıklnrln hafif musiki progra
mının devamı. 

12.30 Proırram vo memleket saat 
a~·arı. 12.35 l\lüzik: 1- ~cfisc -: l~i
cazkiir şarkı: (Severim her güzelı), I 
2 - Osman Nihat - Hicazkar şıırkı : 
(Ellere uzaktan bak bana ynkın gel) 
:ı - Yesnri Asım - Hüseyni şarkı : 
( 1''ariğ olmam), 4 - ••. .. . - Uşşak 
türkü: (Girdim yarlıı bahçesine). 
12.50 Ajans haberleri, 13.05 l\liızlk: 
1 - Hikmet Bey Şevkefza şarkı: 
(Ben esiri handeninı l. 2 - Sadettin 
Kaynak - Şevkefza şarkı: (Durup 

Yıne bır zurna uzaklarda acı acı al
çalıp yük elen ı;esıle yepyeni bır fasla 
geçiyor, b:ızan guzcl bir gazel, bu aşk, 
garam tılcmıni, bu ruya ıçinde yaşanan 
ruyayı uyandırmıya çalısıyordu. \'e 
sofralar tükcnmi$. kadehler son dam
lasına kadar lçılmiş, stıkllerin her bıri 
bir ağaç altın<W sızmış, güzel endamlı 
rakkaseler, clçefılnı yolmuş kelebek 
gıbi bir kan:ırtının sinesinde uykuya 
dalmıştı. 

Kızkulesi Parkmda • ta bir bakışın). 3 - Zeki Arif - Şch· 

Türk Hava Kurumu menfa
a tine büyük müsamere. Kıy
ınetli sanatkar Münir Nu
reddin tarafından konser 

• naz şarkı: (Senden a~·rı geceler l. 
' 4 - Dede - Şehnaz ş::ırkı: (Gönül duı· 

Cccelerın örtup gizledlCi bu alemi 
sabah, nasıl utanmadan ve yüzü kız:ar
qıadan seyrcdccektı? .. 

· Baltacı Mehmet paşanın 
' hareke~i 

Sanatkar Mualla 
tarafından konaer 

ERTUGRUL SADi TEK 
oe arkoda,tarı tarafından 

(KILIBIK) 
3 ,,.,delik ooduil 

Kemani Eşref idaresinde 9 
kişilik saz he1eti tarafın
dan fasıl ve halk şarkıları. 

maz su gibi çağlar), 13.20-14.00 Mü
zik: Radyo salon orkc trnsı: l - Ro· 
bert Stolz: Viyana geceleyin güzel· 
dir, 2 - Nielsen: l\1askarade operıı
sıııdan dans ~ahııesi. 3 - ~licheli: Se
renad. 4. Joh. Strauss: Biııbiı· gece 
(Endigo), 5- Keler Bela: Kelebek 
avı. 

Cuma sabahı Baltacı Mehıned Pa
şa maiyeti hnlklle Davutpaşaya gel· 
nıiş, orada günlerdenberi ordugah 
kuı·ıın askeıinin başına a:eçınlştl. A
nadoludaıı gelip burada yerleştiril -
miş kuvvetlerın mecmuu, yetmiş bi
ni buluyordu. l\lilt.ebakbi de Edirne
dc Rumeli iyanilc yola çıkmı,, İsak-

18.00 Program ve memleket saat 
nynrı, 18.05 )füzik: Dans miizlği 
(Pi.), 18.40 )lüzik: Fasıl heyeti. 
19.15 Konu~ma (Dış politika hiidl
&clcri), 19.30 l\lüzik: Türküler, 19.45 
?ılemlek~t saat nyarı ve ajans haber
leri, 20.00 Müzik: 1 - Lemi - Muhay
yer şarkı: (Gezdim yürüdömi. 2 -
Sadettin Kaynak - )iuhayyer türkü: 
1Kır oğlanın dnı.:arı). 3 - Medeni A
ziz Ef. - Hüzzam şarkı: (Kerem ey-

Ayrıca en dans müıabaka11 le), 4- Mustafa Niflz - Hüzzam şar-
ifı...e ............... ~ ... ~ ..... ..,.[!J. kı: (Gönlüm nice bir '<eneden uzak), 

===============================-= 20.16 Konuşma, 20.80 ::'\tfızik: Virtü
o:ı:laı- (Pi.), 20.50 Müzik: Geçit kon-

,. Kiremit, Tuğla, Kereste~ 
İhtiyacı olanlaı· Dolm:ıbahçede eski lstablıamne'ye muracaatlarında 1 
hakiki Anlan ınarka Marsilya klremidini, Sellmiye denilen yüksek 

vasıfta Alaturka ldıemidini, eski Çoban çeşmeii tuğlasıııı, h:.ı.lıs Ru· 

manya kercstesıni, mermer ve demiri ehven fiyatta bulurlar. 

illı ...... --................. .. 

seri, 21.15 )lüzik Eğlenceli parcalnr 
( Pl.), 21.30 Konuşma (Radyo ga:r.e
t~'!i), 21.50 Müzik: Modern musiki 
( izahlı - Pi.). 22.:rn )1emleket •aat 
ayarı, ajanı; haberleri: ziraat, es
ham - tahvilat, kambiyo - nukut bor
usı (Fiyat), 22.45 .Müzik: Damı nı!i
ziği CPJ,), 23.25-23.30 Yarınki prog
ram ve kapanış. 

Modayı takip eden her nı;ri kadın için kıymetli taşlarlle ve nefis 

işlemesıle hakik11 ten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikuliide 

cSİNGElh saatine sahip olmak udeta bir saadettir. cSİNGER~ sa~ 
atleri 011 beş senelik bir müddetlçin velev mOşterinirı mcs'uliyetinde 

h" b" - t alınoJcun her türlü urızalann ıniiesscsemiz tarafındnn iÇ il' uerl! 

maksızın tamir oltınacakları gnrnnti edilmiştir. · 

SINGER No. 27-A 108 elmaslı ve 1 pırlanta 230 Lira 
No. 27·8 126 11 11 8 ıı 2SS " -

• Adru: S1NGER SAAT Maiaza11 - lstanbul, Em\:\Önü cad. ~ 

Sümer Bank Birleşik Yün ipliği 
ve Dokuma Fabrikaları 

Müessesesinden : 
bulunan muhascbt Müessesemize bağlı Hcreke fabrikasında münhal 

memuriyetine müsabaka ile 1 memur ahnacnktır. . eııtc· 
İmtihan 3ır /940 g{jnü sant 14 ele müessese ınerkezınde yapıl: gli:' 

tır. Verilecek maaş müsabakada kazananların $659 numnralı kanun 12 
re alabilecekleri miktar dahilinde olarak elıli~·ctlerine göre 13 vevıı 
ııci dereceler tutaı larıdı r. . . . . bılirnti~· 

Müsabakaya iştir:ık edebilmek için orlu veyu lıse tnhsılını •11 
n•kc:·li~ini :va~nıış ve 30 yaşını dolclurmaınış olmnsı liızımdır. T:J11İJ>tcrı. 
- "' . d K L ""hı hn11' 30/8/940 tarihine k:ıdnı· istanbulda Sullanhamamıu a a ırcıol!. 

nın 5 inci katıııda mücs~e•e merkezine ll)ÜrııcnatJı,rı. (7893) 

FRANSIZ İHTİLALİ 
3 Cilt 

Yaı.an: Pari! Üniversitesi Fran!lz ihtilali Profe!ÖrÜ 

A. Mathiez 
Tercüme eden : ŞÜKRÜ KAYA 

Fransa tarihinde ve hatta dünya tar.ihi~~Ü 
ehemmiyetli bir yer tutan • Fra~~ız . ıhtıla 
her münevverin ihmal edemwecegt blr mev· 
zu teşkil eder. Mathiez.'in taz:ihi ise bu .. mev· 
zu üz.erine yazılmış eserle1'1n en mukenı-
melidir. .- . 
8ir7ncl cilt : Karallığtn devrllmeaıaı ( 178!.-

__ ..... ,.. ___ , ... ,_.......MMN""'""4tAıt,.., ... ,.., .. ,., ____________ n11uun11•-.. -•w .. -u __ ,. ... , ,.., ... ,,. .. _.., .. , ı u FIWd' ....................... ..._.... ............ ••n ......... tntUtUH1t•U••110uuUHjttft1ıı....., .................. .,, .... ,HINHIUUIUUUt"ıuumııtM 

1792 ) İkinci cilt : Jirond Ye Montagne ~u: 
cadelesini, üçilncü cilt iae Tereur devrını 

İST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN : lihtiv: .. e!e:iİdin fiyatı 37S, ciltlile•İ 450 kurnştur. 
Beşiktaş, Beyoğlu, Üsküdar, Eyüp, Eminönü, Kadıköy, Fatih kazaları Malmüdürlüklerinin KANAAT KiTABEVi--• 

Eylül 1940 ili T. sani 1940 (3) aylık tekaüt ve yetim maaşları tediye cetvelidir. 
inhisarlar u. Müdürlüğünden: 

TARll!i 

3/9/1)40 
4 > > 
6 > > 
6 > > 
'I > > 
9 > > 

Snlı •.••.....•••.•. ...•••• 
Ç:ırşıınıua •••••.•••...•• 
Perşembe .•••••••.•.•... 
Cuma ................... .. 
Cumartesi •.••••..•.•.•• 
Pazartesi ••.......•..... 

TARiHi 

3/0/940 
4 > > 
6 > > 
6 , , 
7 > > 
9 > > 

Salı •••. ..••••.•.....•.... 
Çarı,ı:ınıba •••......•.•..• 
Perşembe ••••...•••.•.•• 
Cuma .•.....•••••.•...••• 
Cumartesi ••••.....••••• 
Pazartesi .••••.....••... 

Beşiktaş MalnıiidiMüğfındcn 
Mülldyo yetim Askeri yetim 
ve tckautlori ve tektıiitlerl 

1 HiO 
151 - 350 
851 - 500 
601 - 650 
651 - 800 
801 - ili 

1 - 350 
361 - 700 
701 - 1000 

1001 - 1300 
1301 - 1GOO 
1601 - ili 

F:minönü lllalmiicliırlüğiiııdtlt: 
Mülkiye vctim Askeri 11ctinı 
'1tı tekautlcri ııc ttktıütlcri 

1 - 400 
401 - 1000 

1001 - 1400 
1401 - 1800 
1801 - 2200 
2201 - ilıi 

J -- 500 
601 - 1100 

1101 - 1600 
1601 - 2100 
2101 - 2600 
2601 - illi 

Br.11oğlıı lıtalmııdıirlıığımdım: 
.Mulkiyc yetim Asktri vetım 
tıe tekaııtleri ve trhautlr.ri 

1 - 200 
201 - 550 
551 - 800 
801 - 1050 

1os1 - ı :ıoo 
ıısoı - na 

ı - r.oo 
601 - 1200 

1201 - 1800 
1801 - 2400 
2.101 - :ıooo 

3001 - ilii 

Kadıkiiy Malrnı~diirliiğihıde11: 
illülkiy~ vctim. 11akcri vetim 
ve tckaütleıi ve ttlmütlcrl 

1 - 250 
251 - 500 
601 - 760 
751 - 1000 

1001 - 1250 
1251 - ilii 

1 - 500 
601 - 1000 

1001 - 1600 
1501 - 2000 
2001 - 2500 
2501 - ilil 

i'shüdar .llalnıı dw·luriıtııdrıı: 
Miilkıyll yetim A•kai 11ctıııı 

t'"' tekaııtlcı ı ı·ı tckaııtlerl 
~---------~ 

1 300 
301 - 600 
601 - 900 
901 - 1200 

1201 - 1500 
1601 - ili\ 

ı - GOO 
GOl - 1200 

1201 - 1800 
J80t - 2400 
2401 - 3000 
3001 - ili 

Fcıtih M,,/mi2dürliığimde11: 
llirincı Iı'ışe . 

Miılkıy6 ııctı 1,1 Askeri vetıtn 
tııı fi!kautlıırt ve tekırntlert 

l - 500 
501 - 1000 

1001 - lliOO 
ıı;oı - 2000 
2001 - 2500 
250] - j)i 

1 -- 500 
601 - 1000 

1001 - 1500 
1501 - 201)() 
2001 - 2~00 
2501 - 3000 

Eyup 7ılalrnüdiirliijjıinden: 
Alüllı.iye yetim .Askeri yetiııı 

t.ıe tel:aıitl,,,ri ve tekaüt/arı 

1 - 40 
41 - 80 
81 - 120 

121 - 160 
ııa - ila 

o 

1 - 100 
10l - 200 
201 - 400 
40l -- 500 
601 - 600 
GOi - ila 

Fo.tıl .l/rılmütfiirlütiü 
/ ldnci K irt1 

Asl.:rri lJPfİm 
ve teka;it/eri 

3501 - 4000 
4001 - 4500 
.l'>Ot - 5000 
5001 - b500 
6501 - GOOO 
6001 - iJ:ı 

t ı· ·r lfın ,.e ş:ıı1nanıc:ıl ınucib!ı~<'e idaremizin Paşnbab(e 
- \CŞl • P ' . - · 9 1Vlll/ 

ıııUısk!rat falırikasınıla yaptıracağı ı•mıılyetlı ı;1gıııak lll~'latıııcı -6 

9.10 tarihinde taliı.ı zuhur etıntdii;'iııtleıı yeıııdcıı pıızarlığa koıı~uştur:tıt 

11 
Pazarlık .t / IX / 040 çıuı,ıumba güniı ı>ııııt lG clu Kt1b:ltt1, 

• !\I"' b •unt şubesindeki alım kunıis~ onu ııda yapılacaktır. 
Lc\·aı:ıııı ve . u il) .. ,. 

ili _ Şaı tnanıe sözii gl·t.:cıı kHızını eulıesl veznesinden 47 'kuı u, 

alınahiliı·. • • • r.~ 

I'
' t t klilcrln tayin olunan giln ve snnttc kanunı vesaık 'llC 

s e 1 ("•ıı!J' - 1 ·ı birlikte nıeı.küı koınl yona müracaat nn. ı ~ ; ,5 guvcııme pnra arı e ___ _ __ 

ı. ....... F,~k~ :~h·•·· .,.,_ .J
1
1 
B O R S A 

senesinden alılığım lıse nıezunıyet. 27 - 8 - 940 
şahııddnıımenıi ka~·bcttim. Yenisini Londra 1 Sterlin 

· ıkurt.acnl:"lından eskicinin lıükmU Nevyork 100 Dolar 
~.·oktur. Kt.'1ııııl Çeliksu Par!ı 100 Fra:ık 

S,'24 
152,"lll 

ı - Znt maaıılan sahiplerinin muayyen günlerde kfşelcre mUrncaatla maaşlarını almnl:ın Jlizımdır. Ak!İ takrlirrle i<ıtıhkakları ııınumi ıc Ih oltan soıırn vt•rilccPktir. 
2 - Tedlyata sabnhleyin ıınnt. (dokuzdan) itibaren bnş.lanacıık ve (on ikiye) kadar devam edilecektir vı• hğleden sonra ~ant {on üçte) tekrnr başlanarak (on y<'ciide\ ıııhn;ı-(•t 

bulacaktır. 

~ah ıbi: Z. T . EBÜZZIYA 

Mllano 100 Liret 
Ce•nr. 100 lıv. fr, 
Am.ter. 100 Florin 

8 - Maaşlarım Emlük P.anka l nqıın :ılacak olan zat mnaşlan sahiplerinin cüzdanlarının .1nlınüclürliiklcrincc vize,iııe li.izum yoktur. Hunlar doğrudan doğruya b:ınknya nıiim
eaatla istlkrazattıı lıuluıınblleccklerdlr. 

Ne•riyat MUdürü : C. BABAN 

Basıldıii• y ... r: M.A.TBAAI EBÜZZIYA 

Büyilk caaua romam Tefrika No: 13 rımızı galeyan ettirirlerdi. Geceleri ' malumat verdim. 
do~uzla on nra~ı siyıısl tarih ve ııskerl Bu ikinci devre d::? bittıkten sonra 
tabıy" dersleri okurduk. bizi bazı ma r ııılRrın ynnına 
Altı aylık birinci de\'re muvaffakı- kattılar . ru eası · lar nu 

yetle blttlktcn tonra ikinci dc\'re ua~- 'e seyahate çıkardı · • 
ladı. Bu devrede de ı;pora \'e propa- ı~eyanda Bulgaristanın fnşist te~kı
gandaya fızami ehemmiyet veriliyor- latınıı so~ularak onlll:"t Runıanyalı
du. Kldsik dersler yerine biraz felsefe- !ar aleyhıne tahrik ettik... Holanda
yc, biraz mantıla ve tarihe tozla e - da Ka~"Ur Vilhelm:n ;-11tosuııda bir 
hemmlyct verildi. Bılhassa plAstik dans hafta kadar kaldım ve sabık hüküııı
ları ınukemme.l ö:t"c~tllcr •. Haftada iki dar hakkında heı· gün rapor verdiın. 
kere tiyatro piye lerı \'erıyorduk. Bu- Bu 81 ada r d 1 ine !ev ko-
nunla hem hatız:ımızı kuvvcUcndirf - • ısan .er~ ~r. . 
yor, hem şahsiyet deği~tirme tecrübe- iade .e~eınmiyet \'erılıl:ğını de !la".e 
teri yapıyorduk. etmelıyım. Uahıı. !'tlıiıııhteyken lngı-

Göziinıiizlln iinüııdc muayyen bir lizı:c ve 1''ransı7.ca i.iğrenıniştirn. Hu 
gaye olduğu için fevknlildc gayretle ı_iııaıılan a~a .dilim ,~ibi k?nuşıııaklı
çalışı}'Oı·duk ve aıfota ı;l•t·eyi gümlü- gım eı.ıı:~ılı~ı. Derhal bır Fransız 
ze katıyorduk. Dersler nıeıı· olnınkla ve İııgılız ıstıhbarat ıneınuru yanıına 
beraber sıkıet <leğli<li . İçine giı·ecc- l~rfi~ edildi. Hir RÜn 1'irlsl, bir glin 
ğinıiz macera hayatı v!mdiden bizi dığcrıle sabahtan nkşaıııa kaulll" ay
cezbcdiyordu. ni lisanı konuşuyor, ll«nnın teforru-

İkinci ııltı ayııı sonı.nn doi;Tu bazı atına kl\<lnt· öğreııi~ ordunı. 
cnsusluk leerübel":-İ yaptık. Ben Gestapo bunu da kiıfi görmedi, b!'
Haınburgdn bir tvccn rın kıısar.ırı- ni üç ay Londraya, üç ay da Parisc 
dnki gizli evrakı çaldım. Berlinde bır yolladı, oralarda tiyatr.ılard:ı ~cz
satinede dan ottım v 11tep yapar k d·m, l'llnrı 8 tin ngııııdaıı 1''ran"ız-

rol ara devam ettim. Londı aıla blr ' höyln karışık bir ımısleğiıı içi nele vu
İngiliı !'le\•gili edindim. Hususi h'> - vnrlaıımıık üzere hazırinndıi';ımı tah
cal:ırd:ın her gün nltı ımat derıs al- miıı eıliyor, fokat znvarlı o da ağzını 
dım. Gerek İıııı;ilizee ve gerek ı~n•n · açıµ uıııııı bir şey röyl!nıiycırdu ..• 
sızca inşada çok çalıetım ve ımıvnf· Yalnız bir ı::ün girdiği ve heni de 
fak oldum. sii riıklerliği ma~radaıı memnun ol-

İave(te. N orveçle, Daninıarkndn, madığını ifadP ic!n: 
Holanrlada dolaştım. Ru lisanları öğ- -. JAıa , dı;ınişti, acaba rejim n -
renmek nisbeten çok kolay oldu, çün- leyhinde bir çift sli:ı: söylesem beni 
kü evvela menoelt'rirıi Almancadan de haber vc>rir misin 't 
alıyorlardı, saniyen de bil'ibir.lerino Eu flUretlc benim Gc.>slapod:ı ça-
beıızivorlardı. 

· • lıştığııııı bildiğini de ihsas edlyoı·du. 
lkiııci seııe de boy!e geçti. • İkinci ene Berlindc bir pans!~·on-
Üçüncü sene tatbikat senesiydi. IS da oturduın, aldığım emir ü:zel'lne 

yaşına girnıiş, daha güzcll~şmi~lım. sık sık ~•·yahat edeı·dim. 
Sevgilim Paul'ü artık tnmamile u - Riı· defasında gazeteci olarak J,e. 
nutnnıştuın. histnna gittim. Varşovada, Danıig-

Tahsil l'ltiğ'im m~ktı-p lx>ııim en· de lıir ııy dolaştım. \fareşal Sıny~ll 
susluk yapabileceğin•<! kanuat ııttir- Ritz, Koloncl Hck'le môiliıkatlar yap
nıiş ve beni teşkilat 200 markla ınıı- tını. Almnıılarla müşteı·ek blr Leh 
oşa b:ığlanııştı. hOeurnuııun Sov:ret Jtusyayı mahve-

Uabnınln mektuplaşır.anı yasaktı. dehllec<'t:inden bahsettim. Almnnyn 
Oıılan tnnııımile tcrketnıiştlm. 1''riçı ile dost kalmaktan müftehir olncak
arasırn ı;:örQyorduın. 011.ı da vuı:I) l'- ll\ı mı, fakat Alnı:ınyaııın yardımının 
timı doğı u diını t ııl.ıtnmıycrrluın. k ndılt>rine k ahalı a mal o bil -

Bcrlln 100 Rayltm• 
Brükıe) 100 Belııa 
Atına 10'1 Drahml 
Sofy• 100 Leva 
Praıı 100 Cek Kr. 
Madrlt 100 Pec;eta 
V artova 100 Zlotl 
Bud•~f. 100 Penıı> 
Btlkret 100 IAy 
Belırad 100 Dlaar 
Yokoha. 100 Ye" 
Stok hol. 100 ineç kr. 
Moek•H 100 Ruble 

0,997S 
t,622S 

13,~ 

26,~32.S 
0,623 
3,17.) 

31,137.S 
51,00S 

ESHAM VE TAHViLAT 
t, Baakaıı aama 1,6 
Sl•aa • Enurunı 3 19,9' 

,. ,, S 19,M 
• • ' 20,07 

Erıani 19,45 
Merkez Bankaeı P•tla 102,50 
Türk Borcu 1 pqlft 18,SO 

• " 2 • 11,45 
Dıt Ticaret Hl11e senedi 

A" terttbl 


