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P~~~g~ 1 ~::n~:O~a 
l"alıaayı tehdit eden i • • d • 

tehlike kadar l tarzıg-e ver l 
T e lı l i k e ile 1 Yunan gemilerinin se

, ! ferleri hakkında ltalya-
nı a ru zd ur i ya malumat verilmesi 

Şl.mdı.den hare- il teklif edildi 
Y unanistanda bir kısım 

kete geçmezsek ·ı ihtiya!i.~\11~:;1bna 
geç kalacag""' ız 1 Yunan hududu, ıs <A·A·> -

• Röytcr ajansı bildiriyor: ,.._.,ia, 18 (A.A.) - Bir Emin bir membadan öğrenildiği· 
:;zıu!:t eanaaında kalabalık bir ne göre, iki Yunan harp gemiııinin 
bi le onUnde radyoda söylediği bombardıman edildiğine dair veri-
1 r. ~UtuJrta Amerikanın Fransa len haber hakkında İtalya Yuna. 
efirı Bullit ezcümle demigtir ki: nistana tarziye vermekle beraber 

istikbalde bu gibi hi.di.selerin önü
eli Vıfingt0n da hükumetimizin ne gecmek için !"unan gemilerinin 
. ~de bulunan malumata ve t"cc· yapacakları seferber hakkında l. 
~ltriıne iıtinat eden kanaatim talyan makamatmm haberdar e · 
: ur ki, Amerika bugün, bir ae· dilmesini de bildirmiştir· Normal 
n~ evvel Franaayı tehdit eden teh münasebetleri: ac;ık bir surette 
1 

e kadar büyük bir tehlikeye ma idame etmek ve b:tarafhğını mu
~Urdur. Şimdiden ve kati bir tarz hafaza etmek arzusunda bulunan 

1 bu tehdide kartı harekete JP" Yunanistanın bu teklife muvafakat 
s~~ezaek çok geç kalacağız. tn- ettiği zannedilmektedir· 
~lız donanmasının imhası bizim 
d tlantik Majino hattımızın arka· • • • 

an vurulmaııdır. İngiliz donan· Atin•• 18 (A.A·> - Bir talim 
maıını Atlantik denizi Almanlar devresine i3tirak etmek ve manev
~elçikadan ~eçdikden ıonra Ma· ralarda bulunmak Uzere bir kaç 111. 

~·~0 hattı Fransayı himaye etti- nıf ihtiyat zabit ve efradı 1 ey· 
ıınden fazla bizi himaye edemez. liilde aUah altma davet edilecek-

Aıntrikablar, Hitlerin İngilte· tir • ( Dcvemı 2 ıncıde J 

reyi fethettikden ıonra bununla 
lra~ht edeceğint dair gösterilen 
delıllerc de Amerikanın Hitlerin 
~vrupa hrıparatcwfutufa mew 
hır tekilde iş birliği yapabilmesi
ne ftıanınak na.zi ıiıteminin vasıf· 

Amerik~~.miU\~ci 
1R. .. y; 1\M'Hff 

-..iyeti hakkında 

l~rını cene anlamı, olmak demek- A n1 e r 1 ka 
tır. 

Bu ıiıteın yolunda duramaz. O 
Yalnız durdurulabilir. 

JAPONYA 
Siyamdan askeri 
isteklerde bulundu 
JaPon ve Tailand kuv
vetlerinin mesai birliği 
Yapmalannı istiyor 
~ • K1ag. 18 (A·A·) -

ltöyter ajansı bUdirlyor : 

Çin kaynaklarmdan alman ma
llunata nuaran Japonya. Tai
land • Slam hUkimıetindcn 4 mu. 
talebede bulunnnqtur: 

1 - Talland dahilinde askeri 
hava ve deniz u.sıeri tesis etmek 
hakkı. 

d 2 - Demir Yollarmdan Uıtifa
e etnıek mU..adeaf. 

3 - Bir mütekabil yardım 
Paktı akdetmek. 
k • - Japonya ve Ta.iland'ın as
..ı~ ve denla kuvvetlerinin te~ • 
•aaı ıneaaı etmeleri-

T ııtıhbn bir murahhas heyetinin 
d aüand'rn Jnponyaya hareket e-

, ere1r, ba mutaıebat hakkmda 
llllizalterelerde bulunacağı bildiri! 
lllelrtedır. 

Almanyaya bir 
muhtara verdi 

"Geminin emniyeti me
auliyetinin Almanya ta
rafından temin edilme· 
mesi kabul edilemez,, 
Vaıinıton, 18 (A.A.) - Mül· 

teci nakleden American Legion 
gemisinin emniyeti hakkında me· 
suliyet kabul edemeyeceğine dair 
Almanya tarafından verilen red 
cevabı Amerika hükumetinin cu· 
martesi gecesi bir muhtra verme· 
sine vesile teıkil etmiıtir. 

Bu beyannameainde Amerika 
hükumeti multeci nakleden gemi· 
Ierin batınlmayacağı hakkında 
Almanya ve diğer muharib dev
letler tarafından evvelce verilmiı 
olan teminata Amerikanın riayet 
ettireceğini bildirmektedir. A
merican Legion currıa akpmı, 
Finlandiyada Petaamodan, Ame· 
rikaya müteveccihen ~reket et· 
miıtir. Gemide lakandınavya v~ 
Baltık memleketlerinden Amen· 
kaya dönmekte olan 900 ye >:akı~ 
Amerikalı vardır. Cumarteaı ak 
tamki ihtar, American . Legion 
gemisinin İngiliz adaları de Rona 
ve Vrath burnu arasından mukar 
rer yol.dan geçdiği ve ınesuliyetin 

f Owomı 2 inddt) 

-Alman Tayyareleri 

Londra üze
rine bomba 

attılar 

!Ticaret 
izrı1ire 

Vekil'i 
gitti 

Dun 8 6 Alman tay
yaresi düşürüldü 

Vekil beyanatında dedi ki: 

26 Alman tayyare mey
danı da bombardıman 

edildi 
(l'a:uı 2 ncid~) 

"Hindistana gönderdiğimiz mü
messil tetkiklerine devam ediyor, 

==================:::========== 
Model uçaklar dün Mecidiye 

köyünde uçuruldu 
Birinci gelenlere kıymetli 

hediyeler verildi 

Dü,, uçurulan modeller salıi /J lerinin ellerinde tıe bir bayan 
modelini uçumyor. (Yu111 3 ncü aayfada) 

Çör çil 
YarmAvam 
Kamaraamda 

Harp vaziyeti 
etrafında beya
natta bulunacak 
Londra, 18 (A.A.) - Röyterin 

parlemento muharririnin yazdığı
na göre Çörçil Salı günü Avam 
kamarasında harb vaziyeti hak· 
kında beyanatta bulunacaktır. 

18 ltalgan 
tayyaresi 
düşürüldü 

ingiliz tayyareleri 
T unusa beyan

name atıllar 
(}'a:rsı .2 ncidt) 

Finlandiya ve lsveçle Sovyet 
transitinden istifade suretile 
ticari mübadele mü·mkündür 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu 1 lardan istiyeceğimiz bir takım mad 
dün sa~ah ~n ?irde kal~an'vapur- deler vardır· Karplıklı vereblle • 
la lmııro gıt.mi§tir. Vekil hareke- ceğimiz maddeleri teabit ile met
tinden evvel gazetecilere eu be. gulüz. Bizim aatabileceğimiz mad· 
yanatta bulunmuştur: delerin bqmda pamuk, onlardan 
"- İzmir fuarmı açmak Uzere alacaklarmıwn başmda petrol ve 

lzmire gidiyorum. Dönüşte .size bu mil.ştakatı vardır· 
seyahatim ve diğer meseleler et- Şimdiki halde buğday fiyatmm 
rafında izahat verebilirim. Şimdi.ki tereffilü nisbetinde eski çep.i Uze
halde söyliyece.k fazla bir 11ey yok. rinden ekmeğe 20 ~ za.m yapıl. 
tur. Yalnız, Irak demiryollarmın dı. Bir de halk ekmeği tetkikleri 
bir murahhasını bekliyoruz. Suri· vardır. Halk ekmeği yüzde 78 den 
ye hattının murahhaaı da Ankara- 82 ye çıkanlan un randımanı ile 
ya gelerek Devlet Demiryollan ile yapılacaktır. Tetkikler devam et
beraber llçlü bir muhtelif tarife mektedir. Tetkikler bittikten eonra 
müzakereleri yapılacaktır. BugUn. fi~·atı.r da teabit edilecektir· 
lcrde .murahhasları bekliyoruz. Hin Sovyetler ve §imal m.emleketle
distana gönderdiğimiz standardi - rlle ticaretimiz normal tekilde de
zasyon mUdür muavini Bay Tur • vam ediyor. Finlandiya. ve ~e 
han, oradaki tetkiklerine devam et- Sovyet transitinden iatlfade et. 
mektedir. mek suretile ticari mUbadeli.t yap. 

Müddeti bitmi...s ticaret anlaşma- mak mümkilndür· 
larmus yoktur. Yalıuır Baltaıilar. Sovyetlerle ticaret muahedul 
dan vaki olan mllracaatıar da bu- olan her memleket bu yoldan kar· 
günün eeraitine intibak edecek §ılıklı istifade edebilir· Bu bakmı· 
müzakereler cereyan edecektir. dan • .karşılıklı olarak Finlandiya. 
Romenlerle de henUz başlangıçla· dan Türkiyeye, Türkiyeden de Fin
yız. Onlarm istediği, bizim de on- landiyaya mal gönderlleblllr.,, 

Ziraat Vekilinin şerefine 
Uludağda ziyafet verildi 

Ziya/ette mebuslarla halk 
mümessilleri de bulundu 
_Buraa, 18 (A.A.) - Vilayeti· 

mız ormancılık ve alel umum Zi· 
raat itleri üzerinde tetkiklerine 
devam eden Ziraat Vekili Muhlis 
Erkmen şerefine dün halk partioi 
tarafın.dan Uludağda bir öğl zi
yafeti vcrilmiıtir. Ziyafette Bat 

V ekilet müsteprı ile bazı mebus 
lar, belediye reisi ve parti erk&nı 
hazır bulunmuf<lur. Ziyafet halk 
mümeuilleril vekil arasında umu 
mi itler üzerinde çok samimi gö· 
rüşmeler vesile olmu§tur. 

Bu sene yeniden şe
hirde 8, köylerde 
21 ilkokul açılıyor 

(l'a:ııı 4 üncüde), 

B.Çörçil bundan başka İngiliz 
Somalısındaki vaziyetten de bah· 
sedecektir. Başvekilin, harb ya· 
rım kürresin.deki İngiliz toprakla-

Dünkü at yarışları 
rında Amerikanın deniz ve h;ıva , _____ ... __ _. __________ , ___ , üsleri tesis etmesi hakkında İn· 

1 
giltere ile Amerika arasında ya· 
pılmakta olan konuşmalardan <la 
bahsetmesi beklenmektedir. Dii§
man işgali altında bulunan yerle· MUAMMA 

Gazetemizde takip edeceğiniz f av
kalada merakh bir zabıta romanı 

Çaviran: Suat Dervl• 
,.._~u rCl1ftGlaıla •İri/t .zabıta 110/aaları araıncı 
~le tallı bir aalı lailaiYM de 

·'- . ~ 

re dcnizaşmdan gelen ~ıda mad
delerine. ait meselelerle de meşgul 
olacağı zannedilmektedir. Müz:a· 
kereler Avam ·kamarasının celse· 
terini talik etmek hUfusun~aJd 
ruznamesinc uy~un olan cereyan 
edeceği ve bütlin ~ece devam 
edecektir. Lordlar kamarasında 
sah günü Lord Addion harbin ta· 
kib ettiği ıafahat hakkındaki mü· 
zakercyi açacaktır. HilkGmet na· 
mına söz söylemeye 116lihiyetlil, .. 
arasında başlıca Hatiin Lord Hll 
lifax olması beklenmektedir. 



Etin uc11zlama11 tçtn 
ve fakat celepleıdea bat

Jdmaeye kir temin etmemil o
ft belediyece de her sene bel 
bin lira noksan varidat getir-

bqka ıeye ya.ramıyaıı 
tmtlı&k etmem· ._. •• 

... 9*lll lilıl ıaı.ltıe bel.o 
ve elde edilecek bet yQs bla 
da, celeplıerin kesealne hı· 
,..., 1illttll1e abıtaıDa 

eiedıll·,e 

Sellml laetbı varidat temini ba.. 

--ba1411ia -- )AJrıMa 
.ıs,ıemec1en evvel f11DU teba-
tttnJllA ki. beleclQ• IÜltL 

\lıtH•tmm lmralmuı; ee1ırJn 
ve7ekba .... ~ ............... ~ _ ....... ~ 
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Sehrimizde yeni ders yıh faaliyeti başladı 
.:---.. ~ ,.._.,._..,._., ~~~ ,_ _, - --- ,,_, - .._ 

Yen iden Nişantaşında bir kız 
enstitüsü, şehirde 

köylerde 21 ilkokul açılıyor 
Bu yıl yatılı ve ucuz 
ücretli bir ilk okul da 

açılacak 

1 tanbul yeni ders yılı okul ihti. 
yacı etrafında l\laarif vckil.ıği, 
maarıf mudurluğı..i ıle temas e<Lre.c 
ba:ı kararlar almış ve yenide 1 <l;ıl 
ma ı ı.lırm gelen okulların > ı.;, c· 
rıı ı \e mıktariarım tayin ctm .tır. 

I' 

,. crılen kararlara göre, > eni 
der:> >ılı başında mevcut kız ensti
tulcrınden ba~ka ayrıca Nişanta. 
şmda }eni bir kız cnstıtüsu açı'a- • .ıa~~wr.ııııJVi .. 
ca"tır. Enstitunun mutefcrrik ıhti
) aç arının tcmınine çalışılmakta. 
dır. 

Ccşiktaş 20 inci ilkokul binası 
mu.i emlfıke ait oldugundan !\1a· 
ln e vekaleti ile temas edilerek bu. 
ranm Beşıkta_ş 2 inci kız orta oku. 
luna tahsis edilmesine karar verıl
mıştir. Ma:iye vekfüetinden bu hu. 
susta emir beklenmektedir. 

YEN1 ŞEHIR lLK 
OKULLARI 

Orta okullardan maada ayrıca 
Be}·oğlu kazasında yeniden 53 ün. 
cu ilkokul, Beşiktaşta 52 inci. Sa
I_!Yerde 55 inci okul, Bakırköy Os.. 
.maniyede 5 inci okul, Küçükpazar. 
da yeni kiralanan binada 66 ıncı 
okul, Fatihte 62, 67 ve 66 ıncı ol· 
mak üzere yeniden 8 ilkokul ders 
senesi başında açılacaktır. 

KÖYLERDE YEN! 
OKULLAR 

. Şehirde olduğu gibi köylerde de 
ycnı 0 1·ullar açılacaktır. Hazırla.: 
nan plana göre Kartalda §ıllı, Kü.~ 
çWiyalı, Soğanlı, Korucuk, Kurt 
köylerjnde beş, Ç3talca kazasının 
Omcrli, Ercun!u, Boyalık kö}•lerin 
de uç. Sılivri kazasının büyük KL 
ıç'ı, ~c~ men, Büyükçav;uşlu, Ça. 

) m .. crc. ) apağçc, Küçük Kılıçlı,' 
l .ı nu,pınar olmak üzere yedi okul 
H ) ' o' ka a ında Omcrli, Kılıçlı, 
. ' pınar uç, ileyoğlu kazasının 
l thanc hu} ünde, Bakırköy atış 
• .ıı ı, \alO\a kazasının Almalı, 
~ le l~azasımn Hıçıllı köylerinde 
o mak uzere 21 köy okulu daha 
f ... alı} ete geçecektir. 

İLK YATILI OKULLARIN 
ÜCRETLERİ 

Vilayet dahilinde verilen karartı 
göre yatılı ve parasxz okul bulun
mryacaktır. Paralı olarak Yrldızda 
ı inci yatı okulu bulunacak ve ny
d::ı 13 lira Ucretle yaWı talebe ka_ 
bul edilecektir· Ayrıca Kuğıtnne 
yatı okulundn 7,5 ve köy yatı okul
larında 5 lira ücretle leyli talebe 
almması uygun görülmUe, nlfıka_ 

darlara tebliğ cdilmi§tir· 

48-0K~ TAMiR EDILlYOR 

Şilede Tcl:kc r atılı Olml:t 

ik' 'ÖYlü kadının vatanseverliği 
Tarlalarile hayvanlarını hava 
. kurumuna teberru ettiler 

I\.oı.an, 18 ( A.ı1.) - Hamam köyünden Emine Dal \'C Fatma 
adında iki köylü Türk anası yetmiş dönüm tarla ile on altı h:ış mub. 
telif hayvanlarile mevcut bütün menkullerini dün Hava Kurumuna 
teberrü etmişlerdir. 

Kı~'ffictleri.. tahminen 750 lira tutan bu teberril muhitimizde bü. 
yük bir takdir ile kaı]ılanmı~tır. 

Venizlide 42 yerde genç
açılıyor lik klübü 

Denizli, 18 (A.A.) - r;:ın viııt 
, yetin kırk iki yerinde gençlik 

lup ve gruplarının faaliyete geç
µı.eleri mün:ısebetile bir tören ya.. 
pılmıştır. Yine dün bu töreni ta
kiben Halkevinde Parti taraf m. 
dan gönderilen spor malzemele-

Zonguldak 
halkevinde 
ikinci resim sergisi 

açıldı 
Zonguldnk, l8 (A.A.) - Gen!j 

runatörlerimizin hazırla'lıkla!'I 
Zonguldak .!Ialkevinh iltinci re· 
sim 6ergisi, dün devair ve mües. 

, seseler müdürleri ve kalabalıd: 
münevver bir halk kütlesinin hu
zurile Halkevi Reisinin serginin 
açıhş maksadını tebarüz ettiren 
söylevinden sonra Vali Halit Ak. 
soy kordclayı keserek açtlmıştır. 

Sergi gençlerimizin sanat ka· 
biliyctini ve ilerisi için muvaff a. 
kıyet ümitlerini kuvvetlendirmek 
bakımından sevindirici bir zen· 
liktwir. 

rinin bulunduğu salonun kilşadı 
yapılmıştır. 

Gençlik klup ve grupları, 30 
ağustosa kadar bütün noksanları
nı ikmal ederek Zafer Bayramına 
iştirak edecekler ve o gün de teş.. 
kil törenleri yapılacaktır. 

Maras mebusla-.. 
rının tetkikleri 
Maraı, 18 (A.A.) - Bir hafta

danberi şehrimizde bulunan me. 
buslanmrz Ticaret odası ve zirai 
kooperatif teşekküllerile belediye 
ve parti ve halkevinde halk ile, 
gençlikle temas ve görüşmelerde 
bulunmuşlar, dileklerini tcshtt ey 
]emişlerdir. Vilayet merkezindeki 
te'.:kiklerinj bitiren mebuslarımız 
.dün vali ile beraber halkımızla 
temaslara ve ı;örüşmelerine de
vam etmek i. zere dün kazalar:ı 
gitmişlerdir. 

Burhan Belgenin 
konferansı 

·n·u·NvADA · NELE R' U . OLUYOR 

Harpte köpeğın 
yardın11 

lföaıılai, birlm i ılc ) .ıplıkları 
harplerde, ) ine kl'ndı ıcatları olan 
makinenın yar<iınıını aramakla kal 
mayorlar. ıabiaıin ına~uın mah. 
luklarJ olan hayvanları da bu işe 
karıstırmak istiyorlar. - 33 -

Ilarplcrde postacılık ettirilen 
güvercinlerin roliinü \'C bu rolün 
ehemmiyetini biliyorsunuz. ı\ğzına 
mektup \'erİlPn alı,tırılını_ş, terbi
yeli bir güvercin onu saatle 80 ki. 
lomctre sliratlc gütunir ve bir gün. 
de ~lOO Jdlometrcyc kadar yol ya. 
pabilir. 

Beria, içeriye girer girmez bir devam etti: 
münakaşanın orta yerine düştilğ\1· - Annem Ada,dakl beyaz k .. 
nli anladı. Galibin ç~hresi her za- 1atmağı teklif ediyor· 
mankinden daha canlı idi. ve Ser- Beria Galihln §~ıracağını 
med kır. kardcııine doğru döndüğü ml§lı· Fakat kocaıın silkiınct.inl 
vakit sıkılmış dişleri ve mosmor bozmadı ve çok lakayt bir ses 
kesilmiş çchresile çok öfkeli gö- - Buna neden lüZlım görnı 
rünüyordu· diye sordu· 

Sermed kardc§ini görünce yu• Beria sıkıldı, bir parça tered !\ lııhcırcbcde köpeklerden yar
dım ruılmesi ilk <lcfa u.muıni harp. 
ten C\ ,·c!ki senelerde dli~iınüldü \'C 

umumi harpte talbik edildi. l larp 
c5.ııa:.mda, Frnnsaclaki ''.ılıhi kö
pek ve harp köpekleri birliğı .. or. 
duya 3230 köpek gön<lcı mişti. 

muşadı : etli, &onra güçlükle izahat ve 
- Sakın buraya geldiğin ıçın - Annem diyor ki: Eeyar. 

kııdım sanma, dcıli· l<'akat kocan- kü uğursur. uymak için r!imi 
ln mürıakaşa ctmcğe imkan yok. bir ~ok sebepler vardır· Arlık 

Beria sordu : Y& ne ben, ne de 11iT. gidcHli 
- Ne var, ne oluyor! nlz. Annem de tnbii k baı;ınıı 
S"rmet elite öfkeli bir hareket rada oturmağı dilşüncnm:. 

Bu kö~klcr, cinslerine ve ciis
sc!f'rine güre, rcphanclcrin muha. 
fazasında, iı bulmakta, mektup 
ta~ımakta kullanılmıştır. Fakat 
köpeklerin en hiiyük n.ılii, bir harp 
mcydamnd;ı, iiliilcr arasından ya
ralıl;ırı hulııp ayırdedcbilmclcrin. 
de ve ıızcrin<lcn şapkasını \'cya 
mendilini, alarak gelip kaı argaha 
haber Ycnne iııclc giıru1miiştiir. 

yaptı: - Annenh: bqka bir §ey 
- Daha ne olacak!·· Burada JnJyor nıu 1 

kimse beni l!laymıyor. verdisim e- - Hayır daha no ynzsrn. 

_,____ 

Erkeklerin hoşuna 
giden sözler 

mirl!'rİ din h~y('n bile yok· 
Beria ısıı~I soran bir gözle kocıı.

sma baktı. Galip karısrnı tatmin e. 
den bir işarctl<'n ımnra, Sermedin 
sinirli hareketlerine tam bir tezat 
teşkil eden lıir 11ükiınellc cevap 
verdi: 

- Herfayı hu işine karıştırmak 

1 

doğru dPğil, bir defa; sonra flizi.n. 
le konuşurken ıııi::i ııe incite~ek, ne 
de kiic;ük mevkie diişiirl"cck bir 
harPket y;ıpmış clc~ilim- Yalnız ııL 

Bazı füinllcr büyük işlerle uğra- ze bir iki urak nasihat vı-rm"k İ!\· 
§ır, bazdan ela kadınlarla erkekle. tcdim. <;erek yaı:nn, ı;;ı-rck8e bir 
rin i§inc hılc karı§ır. Jc:tc onlardan parçacık tecriibcm buna mli!!aade 
biri. '-'ankı ba; ka hıç hır iş yokmu:> eder ııanınm· Ameleleri do her 
gibi, ı:zun uzun tctkık etmiş\'(' ka- halde sizden daha iyi tanırım. 
dınların ağzından ~·ıkıp ta erkek- Sernıel başmı l!lalladı: 
lerin en çok hoşuna gıdcn sör.teri - Bundan tıiipho cdtn yok! 
on bir maddede söyle toplamı<:: Beria kardeşinin bu sözlcı Galibe 

1 - Gözümii >kapasam, el sık- hakaret etmek !stPdiğini anladı ve 
m::mızdan sizi derhal tanırım. dik dik Sl"rmetn baktı. O omıu:l&-

2 - Aman ne güzel sesiniz var! ~ı ııllkli. _Yc. hıı _h~le arhk laham. 
Niçin radyoda konferans vermi. mut cdemıyeceğinı haykırarak dt-
yorsunuz? earı çıktı. 

3 - Saat dokuı oldu ha! Aman Beria tS8'km !ıaşkm 11ordu: 
sizinle ,·akı t ne de çabuk g~iyorl - Buna ne oluyor. Allah Aı.kL 

4 - Banscdişi nizdPn belli: Siz na? . . . . 
sanatkar ruhlu hır in ansmıı. . G~lır, eheı:tmıyetı yolı: dı:r g1bl 

5 - (Falanca artiste) bcnT.edi- hır ışare~ ettı =. . . 
ğinizi d"mck şimdiye kadar kimse - Üzıılme}:ını,;, bır - ~ey yok· 
söylemedi ha?! Serm~t anncn.ıı:de.n. nldıgı na"lh~t-

G _ Bir :ırknda~ıın var, !'İT.inle l~ra g/Jre fabrıkRyı ıdare ct.mek.1!9_-
tanı~ınak için d::-li oluyor! tı~·or· l\1'1Auk~ıaman <;ok değışh· 

7 _ Benimle ınes"'ul olu~unuz Bız s~yah~tte ıken Sermet ufak te • 
k h d' "b ) ' fek baıı ıcraat yapmış, bunların 

ço oş~~na gı 1Y?!: . bir kuımmı doğnı bulmadım· Ta!!-
.~ - Sızde EC\dıg~m hır şey.var: hihe kalktım. Sermet Bey bunun 

Dıger erkeklere hıç bcnzemıyor. için bana kır.ti•· Y.'akat 7:arar yok· 
su~uz. ~ . . . . Kıza kı7.a günün birinde fabrikanın 

d ğ~,.1- !;lbıscnır. lngılız kumaşı. nMıl idare edileePğlni o da öğre_ 
e ı mı. nir. 
10 - Sizin yanınızda oldukça Brriıt kncıumıt tasdik etti: 

hiç bir şeyden koikmam. _ R~nnf"!t dalıA. çocuk 111ayılrr. 
11 - Ne kadar sert sakalınız Bu lıalini mazur görürsünUz tabif. 

var! Yok"a o dn ~izin bu müeeııel!leyi 
Bilhassa bu son cüınk, erkekle- kurtarmak için nMıl c:alıştığmızı 

rin en hoşuna giden sözmüş! öğrenince tavsiyelerinizi iyi kar
şılı~·acaktır. 

Galip güldü, Beria kO<'asmın du-
U sküdarda. bir ev yandı daklarından uçan hu glilüşün onu 

güzelleştirdiğine dikkat etmişti. 
Galibin sağlRm. parlak. güzel diş. 
leri var, bu dişler görilnünce her 
vakit karanlık duran bu ııakin yil. 
ze güzel bir ışık serpiyor· 

Dün saat yirmiye doğru Üskü
darda Yenimahalle.de Miroğlu so. 
kağında Kamil isminde birisinin 
kiracı olarak oturduğu liç katlı 
ah§ap evden yanğın çıkmış, bina· 
nın iki katı yandıktan sonra it· 
faiye tarafından söndürülmi.i§tür. 

Galip ~Arip hir dikkı\Un kun 
Talarının ucuna bakıyordu· n 
kadın lcocuınm iri ve e11mP.r rl 
rini bir çok dcflllar RÇtp kr-ı.padt 
Dl gördii. 

- Peki Rcria, R.nncni1.in bıı 1 
lifini 11h: nasıl kB~tladınız? 

- Ben mi? 

Bu ıuRli ııoran Bl'.!ria YN5il gbı 
rini kocal!lıntn mııammalı ı;:ehrcı.i 
dikmişti. 

- Bana ~"!ine~. ben 11rt1k 
n11. 11 it olmıran. F.i7.inle ('vlcııdi
gllndenbcri benim için tamam 
ölen hu rnuldcn hiç bir §P.Y hatı 
ııaklamR~a hakkım olmadığını d 
eilndüm· 

Galibin cı·kck çrhresind" gri 
geçici bir heyc<."an dolaştı· Bunıı 
la beraber Galip karısına sc\•giı;i 
~österen bir hareket yapmadı· 
deta yiir11gindr cnklcl"n kalmış h 
yararım için için kanadığını gizi 
mek istiyor gibiydi. 

Galip. haklkıt.ten ihtiyatlı har 
kl!t etmekte çok ileri sidiyordu 

Bunu S"zen Beria, 11amimt h 
hamle içl!ritıindo elini Galibe u. 
tarak: 

- Beni diııleylnlr., dedi, bir a\ 
danbrri uzıın m;ıın dUı:ıündilm· B 
bu ~e yanlış rüıldık, bundan ı:üplı 
yok .•• Fakat bu vaziyeti c.lüzeltme 
lAıım. Benim yüziimden n~tıra 

çekmeııi:ıi istemem· 

Hafil ve ihtizaMız Jlir ıııetılc ıııöy 
lenen bu ba11it rö:r.lerde, hlslcrin 
göstermekten korkuyormuş his.sin 
veren bir ifade \'ardT· Galip te ay 
nı korkak ifade ile mukabele etti 

- Sizi mesut görmek, beni r;a 
adP.te ulaştırnlağa kifayet eder· 

Beria hazin bir güliiısle güldü: 

- Mesut olmağa çalışacağını. 
Berianın elini tutan parmaklar 

hissolunur olunmaz bir derece Ut_ 
redi. O vakit genç \adın kendisi
ni sıkan bu tazyikten kurtulmak 
için bir hareket yaptı vo katı bir 
ifade ile: 

- Düşüncemi açık 11öy1Uyorum, 
dedi· Ben gitmek istiyorum· 

- Gitmek mi7 

- Çok çok bir yolculuk değil. 
müsterih olunuz, yalnız Adaya git. 
mek. beyaz ko~kte yaşamak isti· 
yorum· 

- Beyaz ki>§ke mi gideceksinJz? 

48 ilk okul da tamir edilmek ü
zere ihale edilmiştir· Bu aurctlo 
tnmir edilen okullnrda vUcude ge
len tadilatla yeniden sınıflar açıl. 
ması mUmkUn olacaklrr· İstanbul 
maarif idaresinin atmış olduğu bu 
tedbirler Bll)'('Sinde 5ehrimizin O· 

kul ihtiyacr tam manasile gideril. 
miş olacaktır. 

Mürefteden Tekirdağı
na yaya giden çocuklar 

Müreftc, 18 (A.A.) - Tckir
Ütobüsle taksi çarpı§b .dağında başlryan i:ntihanlara iş.. 

tirak maksadile fakir ve kimsesiz 
D". gece saat ikido Gazi köprü- ç.ocuklnrdan mürekkep bir grup 

ellii en gelmekte olan şoför Hil6e· dün iburadan ayrılmışlardır. 10 
yuiin idarcsindclti 3103 sayrlr oto- saatlik bir mesafeye yaya olarak 
bUs. aynr hat üzerinden Knsımpa.. gitmek cesaretini gösteren yav
şay:ı giden şoför Sadcttlnin idare- ruların bu hareketi muhitimizde 
sindelrl tnl:si ile çarprşmr~. ikiru de • ki okuma hevesinin güzel bir tc. 

Bina sigortalı oldulundan tah· 
kikata başlanmıştır. Yanğının so. 
ba borusundan çıktığı söylenmek 
tcdir. 

Zonguldak, 18(A. A.) - Mat
buat Umum Müdürlüğü başmü.. 
şaviri Burhan Belge Halkevinde 
"Mili Mfoak,, mevzulu bir kon- ı 
ferans vermiştir. Bu konferansta 
bütün Zonguldak gençliği ve her 
sınıf halktan kesif bir dinleyici 
kafilesi hazır bulunmakta i.di. 

Galio neşeli nl'şeli cevap verdi: 
- Öfke~nin hiç ehemlyetl yok· 

Kard~inizi çok ııeviyorum· TecriL 
hesiz diye kendisine kl7:ac:ık ta de· 
ğilim· HattA onunla yavaş yavaş 
çok iyi anlaşacağnnıza da eminim. 

Bu ıııözü söylerken Beriaya ba-

Lokman Hekim 
(Dr. Hafız Cemal) 

D!'hlllyo ftlütehas!n~ı 

kryordu. Genç kadm kocal!Tnın 

l 
'Onvnıa çok iyi anlaşacağız .• der. 
ken kendisini de dilşündUğünU ııez
di ve krp kırmızt kesildi· Sonra da 
bahsi değiştirme~ için: 

- Biliyor musunu, dedi· Buraya 

1 
niçin geldim, annemd aldığun 
bir mektupta· 

Şim~iyo kadar dalmn eUkftnetinl 
muhafua eden Galibin sesinde bu 
sefer ufak bir te18.ş eseri var gt.. 
biydi; takat Beria kocasını incit. 
memek için kelimeleri birer b1rcr 
seçmekle mc§gut olduğu için ko
casının biraz değişen sesindeki bu 
belli belirsiz farkı anlayamadı· Is
rarla fikrinde ıdevam ettl: 

he.sara uğramıştır. ' zahürüdür. 

Konferanstan sonra Helkevi ar 
kolu gençleri tarafından bir kon. 
ser verilmi§tir. 

Gizli 
Çete 

..__ __ ... ......._...____. 

5 
- Hakkıidi.. Beni öyle laskıv. 

rak yakaladı, ki ... Kendime gel. 
d!ği~ ~akit kelepçeyi elime gc· 
çırmıştı. 

- Demlrel bu .• Senelerce Ame
rikada. kalmış •. 

Şoför gaza bir daha bastıktan 
sonra: 

-- Tevekkeli değıı .. Demek De. 
mi:'cl bu ha .• desene mUhlın bir av. 

- - Oldukça·· Artık bize engel o
larruyncak~ Fakat Demirel ba},L 
m~ değildi. Yediği muşta gPrçi çok 

şiddctii idi· F:ıltat kı:ıraltı Uzerine , nm kabzcsini bütUn hızı ile haydu
hUcum ederken görmUş, birden diz· dun çenesine yerlc§tirdi· O kadar 
lcrini bUkmilş. bu esnada yediği • hızla vurmuştu, ki ndam s~s çıkar
darbcnin ııtddctlni azaltmrştı. Faz- madan kalktrğı yere serildi· Ağzın. 
la. olarnk Demirel kendine sahip. dan kan boşalıyordu· Demir, ynpa
u. Bayrlmrş gibi görünmeyi milca- cağr işi evvelden hes~plnmııJtı· Böy 
dele etmekten daha muvafrk buL le yapmasa, iki haydutla çarpış. 
muştu. Şimdi iki haydudu na..srl r.Ic mak pek kolay olnuy:ıcnktı. Blrin
geçireccğlni düsUnUyordu. Biraz eisinin işini bitirmek, kımıldayamı· 
sonra. belki ellerini kollarını 'bağ- yncnk hale sokmak h'i.zımdı. Bir 
laya~~ardrr. Polis hafiyesi böy- hamlede bunu yaptıktan sonra dn 
le dli:'}unilrken arkada oturan a. şoföre dönmüş. tabancasmı beyni • 
dam: ne dayamıştı. Şoför bu hiç beklen· 

- İleride biraz dur .. Ağzını trka- meyen vaziyetten büsbiltUn şaşa_ 
yalım·. Elle~l de bağhyaJım .• Top lamıştı. Demirel. otomobilin bir kc
knpı görUndU .• dedi. narında yuvarlnk ve kalın saplı bir 

Vakit geçirmeğe gelmezdJ. Şo. Alet g3rdU. Bu, bayıltmak için ica
för gnzı kesmiş, fren yapmnkt'a hında kafaya vurulan bir lastik 
idi· Yanında.ki ndam elini cebine sona idi· l~kseriya otomobilin 
eokmu~tu· Demir.el, ~her iki baydu· içinde lmlİanılır· Ağa' düşUrülmliş 
dun da meşgul oldugu bu anı kaçı- kimse otomobilde bununla bayıltı. 
nrs::ı m::ıb\·olmuş dcmckU. Otomo. lrrdr. Hemen sol eli ile bu aleti kal. 
bilin s::ırsmtısma uyarak elini ta- dırdığt gibi şoförlin beynine indir~ 
banc:ısma götUrdil· Artrk otomobll mesl bir oldu. 
durmu'-"tu. Yanındaki ndam UstUne Şmdl iş her 11dsint gaflet clme
cf;rilmek lizl"rO idi· Demirel, bir top den b:ığlamı.kt...ı. idi· DemirC'I bunu 
gibi vcrindcn fırlavarok tabanca. kolayca yaptı. l!ti hnydudu i)iı.:c 

Di\•anyolu 104· T: 22292 
Galip birdenbire dikkatle karL 

••••••••••••- 1 ıunr dinlcml'!ğe başlamıı_stı Beria 

bağlcdrktan sonra otomobilin içine 
Mktu· Kendisi §Oför yerine geçti· 
Otomobili süratlc sürdü. Doğru 
mUdUriyetin kaTJtııınıı. geldi. . . . '' 

(}blir ı;iin Demirci, muavini ile 
köşkün bahçesinde eon tetkikleri· 
ni yapıyorlardı. Burhan Yılmaz: 

- üstat, dedi· Ben MIA. bunun 
mmn::ı eremedim.. Ne iplik tabli. 
Jinden çıkan netice, no de §U elek
trikli bastondan bir şey anladrm· 

Demirel gülilmsedi: 
- Pek basit, dedi. Köpeği öl. 

dürmek için müracaat ettikleri u
sul !)U· Otomobilin b~taryaıİmdan 
çıkan tellerin ucuna ıslak bir iplik
le birer pnrça minim.ini et bağla. 
mrıılar ve bu telleri köpeğin kulü
besine kadar uzatmışlar· J{öpek eti 
aE;rzınn alır almaz cereyan onu öL 
dHrüyor. 1ş bittikten sonra teli çe
kiyorlar. Cereyan kuvvetli olma
dığı için köpeğin knlbindc iz hırak. 
mamış ... 

r~ü'erek ilave l't li: • 
- Onun iı:in de köııckler kalp-

ten öldü .. Neticesine varıldı. İplL 
ğin temelinden ete sarılı olduğu
nu anlamıııhm· Zavallı Hayri }fo
ranın ö!Umilne gelince. haydutlar 
cereyanı bu aefer. 8okağm bafjm. 
daki havayi battan almı§lar·· Te
Hn bir ucunu bastona bağlamış. 
lar. Hayri J.foran kapıyı açmak 
için elini tokmağa değdirir değdir
me,; dı;şarıdaki haydut elektrikli 
bastonu demir kapıya temas ettir
miş. Tabii cereyan derhal ihtiyarı 
çarpm~· A~r da tam bastona a.. 
yağ bastığı için aynı lkıbetc uğra
dı. 

•• • 
Bütün gazeteler Demirclin mu. 

VRffakıvelinden bahııediyor, onu 
göklere. cıkarıyorlardı· Genç polis 
hRfiyesi Akbıyıktaki evine geldi. 
Odıuıına girdi· Muavinine: 

- E, artık istirahati hakettik .. 
Yirmi dört l!aat dP.lik11iz bir 
uyku ziyafeti çeke~l"!ğim .. dedi. 

-so111·-

- Sözümü yanlııt anlamayınız· 
Mari ile olan alakamı tamamile 
kesmeden evvel, tıpkt Klbeye gi: 
den bir mümin gibi, bu hatıraların 
toplandığı ocağı bir defa daha gi
dip görmem, hatıralarımla bir 
müddet orada başbaşa oturmam 
llzım. Sizi temin ederim· Bu ha. 
reketiınden ürkmeniz, üzWmcniz 
için meydanda hiçbir sebep yok· Si· 
ze yalan .eöyliyemem· Siz bugUne 
kadar, namuskar bir insan gibi ba.· 
na verdiğiniz söztl tuttunuz. Dü· 
rfuıt bir arkadaş gibi hareket etti_ 
niz. Buna kargılık ben de dürüst 
olmak isterim· Onun için hisler:L 
mi a.çıkça ıöylllyorum· Beyaz k~
ke yalnız caki hatıralanmı eon bir 
defa tovat etmek için gidiyorum· 
İnsan ayrılmak lizere oldu~, bir 
daha dönmlyeceği bir ıehlrden ay
rılırken nasıl gözlerini blr mUddel 
dah& bu şehrin ufukl&nna takmak 
isterse, ben de tıpkı bayle blr }'Ol.. 
cu gibi eııki hıı.tıralarmıı bir daha 
görmtk istiyorum· Benim ~ krY
metli olan bir mezarm...,,,~ 
!«'n bir dPfa daha dfB ~"'"afla· 
tnl'lk i"tiyorum. 



]Günün meşhurları~ 

Çörçil kabinesitldeki yeni aza 

Lord B'ı'~~rbruk Askeri -liselerin 
deniz bayramı 

Dun Çengelköyünde Kuleli lisesinde 
yapılan senelik ınüsab~kalar güzel oldu 

Bugünkü Lord Biverbruk'un a~ıı 
ismi Williana l\.laxwel Aitken olup 
dünyanın en çok satan gazetelerin. 
den biri olan Deyli Ek":ıpres gaze
tesinin sahibidir. Ve Büyük Bri. 
tanya kabinesinde tayyare imalatı 
nazın ve harp kabinesinin de aza. 
sıdır. Lord Bivcrbruk muhitinin 
kendisi hakkında neler düşür.dü
ğüne az ehemmiyet ,·eren Ye ha. 
yatta muvaffak olan insanlardan 
biridir. Orta boylu, geniş omuzlu 
ve güç nefes alan bu zat gayetle 
nikbin birçok fikirlere sahip ve o
lur olmaz şeylere aldr:ış etmez bir 
adamdır. 

l(ufclide diitıidi ı ıiisabakalardan iki gürüııiiş 
Aekeı1 liseler su sporları ba \ ranu d" · Ha ... u~. Çcngclköyünde Kuklı 

Yir~~l ~~~nd~ .çok kalabalık bir se-

d 
csın.ın doldurduğu sahil 

e yapıldı. • 
Gen"I · rind t erın su ~P<>rları hareketle 

Zek!e bstnnbul komutam generaİ 
• eden tcrh' · ' rekt" .. C . ıyesı genel di-

b 
1 

oru emıl Tahir ıranor. lsta.n
u deniz komutam bulunmu"IBl' 

dır. " • 
Müsabakalardan önce askeri Ji. 

ııeler ınUfettisi Adil Türer tarafın
dan su sporl~rının ehemmiyetin -
den bahscclen bir nutuk söylendi· 

Nutuktan sonra ;eçit resmi ) a. 
Ptldr. Bundan sonra su sporları 
lıarı:ketlerine geçildi· Yannm Türk 

ordusunu teşkil edecek gençler, 
da\·et}1lcrin uzun UT.un alkı"ladı!c. 

larr bir ~ok harckPtler yapttlar. 
Bayram çok güzel bir !:1Ckildo 

cereyan etti ve mu,·affakıyctle 
sona erdi. 

Ankara" - istanbuı 
tenis müsabakaları 

Tnrabya kortlarında dıin lstun 
bul ve Ankara tenisçileri ara!nntlıı 
bir kanulaşma yapılmı~. neticeclP 
İstanbul takımı 7-5 mUsahakal l 
n kazanmıştır· 

Aitken 1910 yılında vatanı olan 
K.anadadan Londraya geldiği \'akit 
henüz otuz yaşında olduğu halde 
fazla gayret ve çalışkanlığı saye. 
sinde milyonlara sahipti. Basit bir 
aileye mensuptur. Babası aslen 
lskoçyalı küçük bir rahip olup, 
~ev.Brounscheig cemaatinin ken
di::.ine verdiği ruaa~;la kıt kanaat 
geçinirdi. Oğlu bütün gençliği 
müddetince babasından her zaman 
hayatın iki büyük ve esaslı umde-
5İnin tasarrufa riayet ve tavazu ol. 
duğunu dinlerdi. Yemekten tasar. 
ruf edilirdi. Elbise lıu:-.usunda da 
tavazudan daha ileri gidilirdi. 

Kev-Brounshveig'deki papasın 
oğlunun hayatını dolduran mutfak 
artıkları, yamalı pantalon çok 
kullanılmış ceket, sade suya un 
çorbası gibi ~eylerdi. Bu vaıiyet 
dahilinde babasmm bütün telkin. 
lcrine rağmen bu gencin gözünün 
dışarda \'e şöhrette olma::ıı gayet 
tabiidir. 

Lord Biverbruk da bu~ün zama
nımızın en fazla para sarf edenle
rindcn _bi;-isidir. Para iş~erindc eli. 
nin açıklığı, hatt.1. lüzümundan 
fazla ileri giden lüks düşkünü, şa. 
şaalı bir bayat ve büyük görünmek 
gibi Lordda baba e\'inin fakir ~art
larınm uyandırdığı hi~lerdir. 

llk defa Montrealda bir bi.iroda 
memur olarak çalı~akla mesai 
hayatına atılmı~ olan Aitken, on 
dört sene içinde Kanada endüstri. 
sinin büyüklerinden biri haline 
gelmiştir. Otuz yaşını ikmal et. 
mooen C\Tçl O ~{anadanın çimento 
trastma hakim, odun ve demir 
müe.->seselerine ait pek ~·ok hisse 
,;cnet!erine sahip olabilm:şli. Sade
ce ikfüadeıı iyi vaziyette olmak o. 
~a kafi gelmiyordu. O, "-İv:ıset sa. 
• ıa:,.mda dl yük.:clmek. blr kudret 
olmak istiyordu. Bunun için de 
ınutlaka Londraya gitmek ıcabe
<liyordu. 

Dünkü at 
yarışları 

\'c i~te 1914 dan itibaren Kana. 
lalt :-.ıax Aitken Londranın kibar 
;lüplednde artık görünmeğe baş. 
•~mıştır. O paradan tasarruf ctme
~iği gibi kırıcı tenkitlerinde de 
.. ıbak ctmiyor<lu. O b.ibar ınu. 
• 3 t.:ı.zakarların Karlton klübü sa

l unlarında bir gün bir muhatabına: 
' ·'Ben di)'ordu, bu memleketin 
: .nuhtaç olduğu toz yelpazesiyim .. 

Son hatta çok kalabalık bir 
seyirci önünde zevkli geçti 

Çörçilin yardrmiyre Kanadalı 
,enç muhafazakarların namzedi o. 

1 
arak A \·am kamarasında bir ycı 
ahibi oldu. Bu Biverbruk için kafi 
.e~ildi. Çünkü o müzakere zama. 
ıı.1da hiç ağzını açamayan zümre. 

~ ·e dahildi. i\ihayet umumi harp 
İstanbul at yarışlaı mm altıncı 

hafta ko~.uları dün oüyük bir ka. 
labal•k ·· ·· • onundc Vcliefendido \'apıl. 
dı ı· . . · arıhlar oldukra hen•canlı "er. 
tı D" · .. · ., ~ 

· ordıincü ko. ııda Umncının k:ı.-
ıanı!lt üınitlerini Humahatun ve 
{~butayn bağlaını11 bir çok ınera '
ı arı sukut.u hn\'nlc ug"ralmrntır. 
Geıer • " un koı.ularm n cUce.siue: 

f*_Iıt.scı Ko~ı·: (Jlandikıp) 
d kı .. a.~ın i tirnk ettiği bu koşu. 

. a !lutun mcraklılnr ~evimin bi
rıncı " l ·· cı· ,,.e ccC'gınclc lttifak etmL<:ler-

1· Fakat netice hiç tc lıciyle ol 
1lladı. So t l d ·· • 
b. n me re er c Işık "u-('f 
ır h 1 . • ., ... 

fark aın ~ . ) .apar~~ bır at boyu 
b h~a lurıncı gPluı ve mli~terck 
m~k~~? oyııt)anlaıa bir liıa:a 

İKt~ı 205 kuruş knz:ı.ndırdı. 
0 

.. u Koşr: 
k 

0~~ ntın lştir:ı.k C'ttiği bu koşu 
51 1 ır ~oki~mc halinde ge~ti· 
Pren" füıl!m;n Şehnazı. l•'ehmi Ifo. 
raosman ahırı ile sıkı bil' "'kişme. 
cicn Mnra biıiul'i, ı•eluni ·J\'.nr::ıos
rnanm Tasviri ikhıd, yJn F rlımi 
Kareosmaııın Mehlika.sı liclincü ol
dular. :Müşterek bahis· Bırinci c 
Ga.nvan 110. pl"ls 105 ikinciye 
l>las~ 290 kuruş ' e 

Uçt'NCC' ro~r: 
'l erli haiishll rap'ar arnsıncla 

Yapılan, beş ntm tı k et~ği bu 
uzun mcsa.f eli kOŞU herk sın ta h
ın ini ''eçht:e Tonıurcu~m bi~i~ı ci 
geiıne.sile netle lendi· Or nek ıkın
ca. Xaraku!.'! UçUncU olduln r· ~füş
terek b:ı.he~ iljtira.k eden 1 er ga ::ı· 
\'an 140, blrinciye plflsa 123. ikin. 
'··r. nla"-c 160 kuıtış :ıldılnr. 

DÜUDÜXCÜ KOŞU: (lfabatı» .?;eldi \'e l\.lax Aitken'nin 
pc ko-,usu) talı,1i nçı;dı. lngiltere, impara-

Günün en sürprizli koşusu bu torluifa dahil bütün memleketlerı 
oldu. 1~00 metre mesafesi olrııı lıu mp:ıratorluğun müdafaıN i~ine 
ko§uya iki ~·aşmdnki haliskn.ıı lıı- da\'et ediyordu. Mebus i\itkcıı kcn 
.;iliz erkek \C dlııi lR~ln! arasındR di hemo;.ehrileri ara..:mda bu i~i en 
cereyan edecekti· Nom1al §artını iyi yapan bir c::ul1siyet olarak te. 
dahilinde Prens Halimin Humaha· barüz etti. 
tun, s. Temelin Subutayı tarafııı. Gönüllü a:-sker toplamak için 
dan kazanrlması lazınıken bu koı:;u Amerikam ari kütlevi propa~ancia 
deparda 15 metre kadar ilel'idc çı. :.ısulünü tatbik etti~i bir ı,a:npan
kan Fikret Atlının Umacrsı tnra- yada Aitken; atlantik Ok\':ıntı<:un. 
fındıın kı:.zanıldı· dan Pa::.ifik Okyanu:ıuna ·kadar o. 

~rü!iterek bahse iştirak edenler raya, buraya seyahatler tertip C't
g:ı.n.} an fı80, birinciye plase 20:i, mek suretiyle on binlere" Ka. 
ikl.ncıye p ı1se 110 kuruş kazandt· d 
lnr. U"ütıcil • döl'dlincü koşular a- na alının orduya girmesine "ebep 

oldu. Ve bu o:a\e<le de Ackit ka
rnsındakı çiftı' bahis te bir lira- binesinin fıukutundaıı sonra nıat. 
ya muk::ı.biJ r>O) kuı U!$ \'etdİ. 
UEŞ1Nct ımsu: (ırzım ı;arır buat lordu. ~orthcli ffe ile birlikt<' 

ko~u'>u) .. • Loyd Corcun harp kahin.:sinde 
üç Ye daha yuknı ı yaı:jlaki halis prnpaganda ~efi oldu. 

kan lngiliz at ve kısra.klnrınn malı Propaganda harbinin haşkum:ııı 
su~ olan bıı ko~uyn )·edi al iştirak danı 1\fax AitJ,en ıaman oluyor<lu 
ettı. Neticede sıkı. bir c;rkiı:ıntPdeıı ki günlc!·ce ın~sai oc;~~ md:rn ayrıl
scınru Prens Halimin nomanııı bi· mıyor w~ mütem"r]iyeıı ça\J~ıyor. 
ıfoci, ~. T0meliıı D:mdiııi ikinci du. O zann·ı h ı Llli\·etinden do. 

-Fehmi Kaınosmamn Yntnğanı Uçü~ lan maiy tind 0 :tl ı.ı..:mu~lar ona: 
cU oldular. ''Demir 1\Iax .. i. n.iııi ta!mu~lardı. 
Müşterek bahse istır:ık Pdenlvr Bu fa:ıli\'eth mül~M:ıtI olar~.k 

s-anyan lGO. lıirinci~e phi.se ıo:> Kanadalı a·:;alet ünv<.nı kazandı ,.e 
ikinciye pli'uıe ı on. ii<:lindiycı plf ~ l\la:\ Ait'~en aı tık Lord Dİ\ erlmık 
se 1 oo kuru~ aldılar. Bu ynmıın oklu. 
minci. ikincisini lıulnnlaı ik:Ji L Böy'ecc onun için artık -.i) a t 
histe bir liıaya ın•Jknbil il<' Jiıoa, u- karrer c!e,·re:;i de a~· 1 ;m1o; buluııu
çüucü, dörchincü, besinci ko uların rordu. Harp bitip de su h bao:Ja. 
birincisini bu!anlar da. ti<:lU bıı.lıieı e ymca politikacılar bu nıuYaffaki. 
bir liraya muk~bil 1700 knruş ıı 1- ı yetli arkatla~larıııdaıı yüı çc\ ir<li
dılar. · icr. Ona kaba. •ert ve Amerika ı 

haklarrnı taktılnı Artık hiç bir kı. 

bine listesinde Biverbruk'un adı 
g~yordu. 

Bu vaziyet, Kanadalıyı kızdır_ 
mı~tr. Muvaffak olabilmek için 
matbuata hakim olmak zaruretıni 
takdir etti. \'e sermayesini bir ga
zete trostunu kazanmak uğuruna 
sarfetti. Bundan bir müddet soru·a 
Deyli Ek"presi satın aldığı zaman 
bu gazete orta büyüklükte ehem. 
ıniyette idi. BiYerbruk idaresi al. 
tında dünyanın en fazla ba:;an 
günlük gazetesi haline geldi. Her 
gün çıkardığı iki buçuk milyon 
nüshalık gazetesiyle Bi\'erbruk si
yasi fikirlerini bütlin dünyaya ya. 
yıyordu. 

Bu fikirler ne idi? Bunlar bir 
tek "İmparatorluk,. sözü altında 
toplanabilirler. Biverbruk harbiu,. 
mumi sonundanberi. şu fikri mü
dafaa etmiştir: Ingiltere Avrupa 
kıtasmdaki ihtilaflardan uzak bu. 
lunmalıdır ki bir cihan devleti ola. 
rak hakimiyetini idame ettirebilsin 

Biverbruk sonra bir de çiftçi 
partisi tesisine gayretti. O, ölmek 
üzere bulunan Ingiliz köylülüğü. 
nün kalkınmasını ve bu suretle 
de Adanın zirai maddeleri ithal 
zaruretinden kurtulma~ını temine 
uğraşıyordu. Bu parti de fazla ya
şayamadı. Londrada ellerinde orak, 
tırmık ve kürek taşıyan köylüle. 
rinin bir kaç nümayişini tertip eL 
mekle ~aldı. Harici siyaset işinde 
Lord Bıverbruk İngiliz - Amerikan 
ittihadını ileri sürdü. Bw1u ilk de. 
fa 1936 da Amerikanın Merköri 
gazetesinde yazdığı vakit bu fikir 
büyük bir alaka uyandırdı. O, ar. 
tık "Balkanlaşmış Avrupa kıtasm
dan,, ayrılan bir Anglo . Sakson 
blokunu kurmak istiyordu. Maa. 
~afi~ Biverbnık'un bu aykın fi. 
kırlerı, ona Londra siyasi mahfil. 
!erinde iyi bir mevki temin edeme. 
<flcr. Birkaç ay e' vel Çörçilin es
ki arkadaşını tayyare imalat na. 
ım srfatiyle kabinesine alma"t oıı . 
da eskiyen hürriyetine kar~ı a
~~nsı.z .bir mücadele açmak lf!ma. 
yullerının mevcudiyeti sebcbile <·L 
muştur. BiYerbruk mai) etine kim
led toplaraca~ı biliniyordu. O mil. 
ronlar basan gazete ini otuz diirt 
ya~ında bir gencin idarf:..;inc bırak.. 
n:ıştır. EYening Etanlorcl gazcte ... i
nı ge~1ç gazetecilerle birlikte lı1gil. 
teren!n e:~ fazla okunan akc.:am ga. 
zete~ı haııne tekemmül cttirın!sti~ 
:\Ia~lımdu ki Biverbruk en bü):ii1,: 

yegane kanunu muvaff akivcttir! 
q hat~ keneli gazetelerinde hile a
l~lrn uyC:ndırmak maksadiyle keu. 
dı a~eyhıne yazılar yazdırtmıyor 
mıyoı? 

. B~yük karikatüH<:t Low'a müt. 
h ~.::: ~.cre~ler wı erek gazetco;i n in 
c~or~u~cu sayfasında kendi b:ı~m;ı. 
kale.erıyle alay eden re~imlcr yap . 
tırtm_ı~:or mıydı? Aranan adam j .... 
te o ıdı. O da. Çörçil gibi dinamik 
ve kurnazdr. . 

Ta\·yare imahitı naı:ıı 1 ol:.ırn\ 

1 
B_i.ver~ruk'un muyaffakiyeli de bii
yuk o n~uştur. O tayyare fabrika. 
larm1n ımalatını da gazetelerinin 
tiraji J?;ibi yük'SCltebilmic:.tir. 

( >, müzmin. zaykısadırcl:m mtı1._ 
tR~ip olciuli:u icin her sene sıcak 
filo-idaya gidip a}larc:.ı kaldırı 
halde bu sene onu da yapmadı w 
hatta yerinde herhanı;i bir adam 
dan dal ok çalı~tı. 

Simdı ln;ıiltere ziraatini yiıkce\L 
nıek hu;u;;unclaki fikirlerini de tat_ 
hik im1'anım bulabilmc!.tedir. o 
:lyni zamanda şim<li lngiltereniı1 
deni- a"m parç~arının C'neriisini 
ki!m-ı1amak için v,ayet müsait \'e l 
müstait bir \:.17.iyette bulunmakta. 
dıl" .• ~inbi iktidar hayalh·Ie kavru. 
lan p:ıpa3 oğ'lu l\Iaı; Aitken bu
ııiin lııı;;i!tt-renin Çörcildcn ~onra 
ikinci mühim ~alı;,iyctidir. ı\rtr~< J 
rii~ <'!arı tahakkul~ t'tmiştir. 
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Yasamak,netatsızşeyl 
Nakleden: MUZAFFER ESEN 

E\~ela Nesrin uyandı, karyola. 
~an 1;lldı, perdderı kaldırdı, pen
~reyı açtı. llkbaııar. beraberınde 
sabahın tatlı ışrgını, kuşların cı.. 
vıl~ılarm, tatlı toprak kokucunu, 
~erın ,.e. Yumş~ bir sabah rüzga
' mm e::.mtılerım beraber getirer<'k 
.Jdaya doldu. 

t,<!Ilç kadın haykırdı: 
- Levdet, Cevdet çabuk gel!. 
Cevdet, başı ya~tığa gömuıü o. 

.a.rak .homurctandı. ~nra esnedt, 
~ozıerı.nı uguşturdu ve sordu; 

- Saat kaç? 
Ne;;rrn cevap \·erdi: ... 
- Bılıniyorum. <.rabuk kalk ku. 

..:um .. Gel debak ne güzel m:uı
zara ... 

Cevdet kall~tı ve pençereye gitti. 
Man~ara hakikaten güzeldi Perı
~renm . önü~de . yaşlı ağaçlarla 
su~~e~ış gem~ bır bahçe gözün a.. 
l~bıldi~ıı:ıe ~nıp gidiyor. yeni el
bıselerını gıymiş ağaçlar, güzel bir 
orm~ ~ekoru kuruyorlar. Bu de
kor uzerınde bembeyaz iççeklerden 
dalları g?rü~y~n meyva ağaçla. 
n?In n~ın sıluetı görünüyor. Rüz
gar hafıfçe dalı sallayınca, çiçek.. 
ler! ~valarda kalmış ince kuş tüy 
l~n g~bi d.ök?lü_Yor. Eskiden kaim~ 
bır bınayı tamır ederek yapılmıı.:. 
o~an otel de bu manzaraya güzel 
bır asalet v~rı ilave ediyor. Bir 
damm rengı solmuş kiremitleri Ü· 
z~inde dem çeken çift çift güver_ 
c.mler var. Bir horoz, kırmızı ibik. 
h başını derin bir vakarla kaldıra
rak tavuklarının sürüsü arasında 
dolaşıyor. llk anlar, ilk kelebeklC'r 
uçuyor· Ara sıra kocaman bir esek. 
arısı tayyare gibi vızlayarak geçi. 
yor. Bu P azar sabahının seması 
saadet, tenbellik ve aşk yüklü gibi. 

::( ::: ::: 

B~ güzel manzara karşısında 
k~rıciınd;n geçen Nesrin scvgilisi
nm boynuna atıldı. 

- Sevgilim, sevgilim, burası ne 
güzel. Dün akşam Istanbula dö. 
nüp apartunammıza tıkılacak yer. 
de burada kalmakla ne kadar i"a.. 
bet ettik değil mi? 

Cevdet. beyaz denecek kadar 
hafif mavi gökyüzüne bakarak: 

- Evet, dedi. Çok iyi yaptrk. 
B.~gün hava hakikaten güzel.. Bu 
guzel havada derhal otomobile at 
layıp t~tlı bir yolculuk yapabiliriz~ 

Nesrm, ~vdetin cevabını dinle
mede~ denn derin içini çekerek bu 
tatlı ılkbahar kokularını emer gibi 
kokla yordu. 

. - Ne gi.izel koku. sergilim, de. 
~.1·. ko~la bir kere .. Mu11akkak ley
i~~ k~kularmı duyacaksın., Bu 
ıı;u!~1 çı~ek~.erin ~okusu ha,·aya öy. 
le · ınmış, oyle smmis ki... 

Ce,·det de havayı kokladı: 
, .. -:: Bana kalırsa. dedi, ha\'ad·ı 
su~ltı. ka.h"e kokuyor. Bu koku ile 
~~tl~ış . 1~~ahım açıldı. btersen a
·.' gı} a ınıp kahvaltımıır yapalım. 
::ionra da yola kovuluruz Fakat 
vol k · · · ' a O}Ulmadan ene! b"'nzin ·ıl 
ına•· "' · · da J ı. unutmıy~ım. .\rkada depo. 

~bır damla bıle bmzin kalmadı. 
k.

1
CeYdet pencere kenarından çe

·ı mek üzere idi, 7\'esrin mani 
oldu: 

. - Bir parça daha kalalım. diye 
~ alYar<lı. Bura:'ı o kadar güzel ki .. 
t nsanın ruhu nereden geldiği lı~Ili 
olmı~~an bir saadetle coşuyor bura. 
da. Ltr::ı.fım11,da görünen her se\ 
~·kadar güzel. o kadar camı vakı;1 
·~ .. Mesela çıçek açını<.; ..,u küçük 

l· traz ğ · · \ a acına bakın, ne kadar "e-

vimli değil mi? 
Cevdet bıyık altından güldü: 
- Sevgilim, dedi. Sen ne ağaç 

!arı tanıyorsun, ne de çiçeklen .. 
O glizel çiçekli dediğin ağaç. kira 
ağacı değil cima ağacıdır. 

- Ya öyle mi? Benim çoktan. 
bt.'ri kıra çıktığım yok.. Onun için 
birbirine karıştırmış olabilirım. 
lnsan aldanabilir, bundan ne çı. 
kar?Sonra ~uraya bak hele. A:;agı 
avluya .. Aman ne güzel bir J.uyu 
\"ar. Zincirile, çıknğiyle tamam lm 
eski zaman kuyusu. Demek kı bu
rası tam bir köy .. Şu çahlıklaı ne 
kadar güzel ... 

Cevdet: 
- Yavrum .. Dedi çalılık dedi. 

ğin şeyler bataklıh'tı yeti5ffiiş ::;aı. 
lardır. Burası mükemmel bir ha
taklık doğrusu .• Gece ne kadar ı:,a. 
bet etmişim de pencereyi kapamr. 
şun. Yoksa sivrisinekler sırtımızı 
davula çevireceklermiş. ' 

- O halde çok iyi etmişsin, ba· 
na kalsaydı, ben bu pencereyi ı~a. 
pamazdun. 

- Niçin? 
- Ne bileyim ben ... Gecenin ha. 

vasmı koklaya koklaya enunek i
çin, bülbüllerin ötüşünü dinlemek 
için. 

Bu sırada bir kuş sesi işittiler, 
berrak bir nağme!. •• Nesrin Cevd<.>. 
tin kolunu heyecanla yakaladı. 
Benzi sapsan idi: 

- Dinle, diye fısıldadı, bak bül
bül ötüyor. 

Fakat delikanlı omuzlarını silkti 
- Hayır, dedi, bülbül günün bu 

saatinde ötmez. Bu öten bir kara
tavuktur. 

Nesrin daldan dala konan bir 
kuş gibi, her gördüğü şe;ıe ha/ret. 
le bakıyor ve söyleniyordu: 

- lşte, işte ... Bak gırlantiıç .. \r~ 
t~k bu defa da aldandın dıyemcz
.ın .}'a, bak bu bir krrhmgıçtır İjtc. 

Cevdet bu defa da tashih ettı: 
- Yine yanıldın yavrum, bu 

kırlangıç de~il, basbayağı bır hm. 
ru ... 

• t. 

Neı:;rin artık Cevdeti dinlemiyor. 
du. Hıçkıra hıçkıra pencerenın o
nünden ayrıldı ve ağlaya ağla) a 
karyolaya kapandı. 

Cevdet. şaşırmış bir halde: 
- Nen yar, Nesrin, cföo u . 

.Niçin ağlayorsun yavru.'11. 
.Nesrin de niçin ağladığını bilmi. 

yordu; belki bir kumruya isti~1aıc 
eden bahar müjdecisi kırlangıç i~in 
ağlıyordu. Belki de bülbülle~n ka~ 
rataYuk için. Nesrin, damarlarında 
ı,{ençliğin ateşiyle uyandrğı bu ~a
bah, kırıla11 hayallerine, yC'rlere 
dü~en sevincine ağlıyordu. Bu kır 
gezintisinden hiç bir tatlı hatıra 
ile dönmesine imkan bırakmıyan 
~evgılisine öfkelenmişti. 

Cevdet, sualini tekrarladı: 
- Haydi, ya,.TUm, söyle niçin 

a~lıyor~un. 
~esrin ce\'ap vermedi, hata luç. 

kırıyordu. Delikanlı artık saoır. 
sızlandı: 

- Anladım, dedi, kır haYas1 a
na yaramıyor. Haydi giyin. Çahu. 
cak a~1ğıda kahvaltımızı yapalım. 
Sonra da lstanbula döneriz. 

Nesrin l~fü;kün küskün gi~ inme. 
ğe b:ı~ladı; yine şiirsiz bir hayata 
dönecekler, leylak kokulan dcyul· 
mıyan, ağaçlan çiçek açmI)':-111, 
hülbül ötmiyen, kırlangıçlar uçma. 
yan bir muhite gömülecekleı tlı. 
Ya~mak ne tatsız ~ey! 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti merkez 
hıfzıssıhha müe~sesesi satın alma komisyonun

dan: 
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'lk 1 :-- :ılüc~:ıe:"-enıiz icin cins \'C miktarı ve muhammen bcı4cll "a 
1 temıııaUan ) u.k:ırıcia ) azılı St'rıını ampulleri iki grup halinde a~ ı ı 
a~ n Pk:ıiltme smetiln satın alınecaktır. 
d 2 - Lksiltme 2~-S -91U per!jembe günü saat ıı de Anknr:ı· 

a meı kez hıfzıs~ıhlıa müessesesi sntın~lm.ı komisvonunda yaptla. 
caktır. -

:~ - Ampullerin cam evııafı Türk kodeksine uygun olacaktır· 
. 4 - Sartname ve ııiimunC'sini görmek istiyen.ler komiııyooa mli-

t acaat ederler. 
. 5 """7 Muvakkat temiırnt bedeli nakit ve nakit mahi~·ctindeki ev_ ' 

1 ~k Ua!ıyc Vekaleti Merk+>z nznesiıı e ,·ntırılması için ta tiplerin bir 
gun evvel \'e kanuni vesika 11\rile bernber' belli gi\n \'C saatte konıhıyo· 
nıı gcırn~lerı. (6954) ( 430!i) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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K 
Havi olduğu Lesitin ve Fostatlar 'ücudun bcsicnmc cihazlarını tanzim,·c fizyolojik \azilclcrini tcShil etti 
~inden igtifai bozukluktan mütevellit zafiyetleri; kansızlan. genç kız \'e kadınların soluk':m, nc,nstcnik' 
ı~rı az z2manda kolaylıkla şifa \'e sıhhate ulaştırır. Fo-fat i~eycnlcrdc forsforsuz kalan beyin. sinirler. '~ 
ter. kemik!cr. iç bezleri ve kanın zayiatım az zamanda telafi eder. Nükleniyatı ile hariçten gelecek sarf a 

;anlara kar§ı , ücudu "· mu:.! ıt·ı • crr:lu~u olan kanın lx:yaz yu,·arlak tarım çoğaltarak tifo, zatürree. ) ıla ncık \'C akciğer ,·c;emi gibi smi h:ı:;ıalıklara kar~ı korur. Kirccile kemiklerin mukaYemctinin ziyade· 
!cştirir. Kola ,.e !;im u:n tr he .L ııı J;ı:ı ı) c• e:ini U) :ı:ı 1ı-ır ve kalbi ku\'\'etlcndirir. Dimaği. bedeni bütün yorgunlukları dindiren: bozuk sinirleri yatışt ıran. kafa ve vücudu kuV\'etlendirip kalbi ferah· 
!andıran, YÜZE GE. ·c;Lllı: \'l~ Dt. :,:UK \f'rc:ı "l.ESlKALSlN .. :ıileye neşe, şetaret, sıhhat ,·eren bir mü tahzardır. Her C'czane ve depoda bulunur. KANSIZLK. SlNlR ZAFlYETt . BAYGINLIK 
tŞT1HASIZL1K ~ı\Bl ·K YORl 'L~I.\, kemik ,.c bezler iltihabında. l\1CX\SEB.\TI Cl~S!YEYf<; K.\ HŞI ı\Lı\KAS I ZLIKTı\ TESIR1 ~lUTLAK VE •• \Tl DtH. 

-... .. mn!'Jtii"IM!l.WrrıD••._ .................... ı ... .-........ m.'!ı,.. ... ._._ ................... ~ 

~----------~----· ~···-----" r e?efon: 80547 .......... ~ ..... : 
... , ERKEK. Fem i 1 

iya 
Zafer O AP,-ustodadır. Milli Pivan,..o & 

İzmir Fuarında çekilmek üzere bir Zafer P i 
yangosu tertip etmiştir. Türkiyenin her tara 
fında satılığa çıkarılmıt olan bu fevkalade Pi 
yangoda mevcut 300.000 biletten 63345 tanesi 
mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler 
(1 ) liraya satılmaktadır. 

Zafer Piyangosuna siz de bir bilet alaral~ 
i§tİrak ediniz. Vereceğiniz paralar Ebedi Türk 
Zaferini temin edecek vasıtalardan biri olan 
1-lava kuvvetler imize sarfedilecektir. 

30 Ağustos Zafer Bayramına 
n1ahsus fevkalade Piyangonun Planı 

ikramiye miktarı 
l~iye adedi Lir_• __ 

1 60.000 

1 20.000 

1 

2 
10 

30 
300 

3.000 
30.000 
30.000 

63.345 

10.000 

5.000 

2.000 

1.000 

100 

10 

3 

2 

YekUn 

Yüksek Deniz Tıcareti Mektebine 
talebe kabulüne dair şartlar 

1 - Mektebin tahsil nıüddcıl, li e TC yüksek sınını olmak iiıcıl' 
allı senedir. Yatılı "re para .. ızdır. G:ıycsi ticaret gemilerimize k:ıplnn \ ' t' 

maldnlsl yetiştirmektir. Mektebe knhul olunan t:ılebcnln giyimi, ) iyını. 
Tesair husu~:ıtı mektep tnr:ırından temin edilir. 

~ - Mektebin bu sene :ı:ılnıı lise birinci sınırın:ı ınlchc ıılın:ıc:ıkıır. 
A - Alınııcıık lalebclcrln ortıı mektebi bitirmiş olmaları "re ynşl~• 

rmm 15 ten kUçOk 19 dan bOytlk olmamaları varttır. 
B - Orıa okulu ııeçen sene blıimıiş ol:ınlar nrnd:ı geçen bir seııı·. 

lik zanıııuı ne ile geçirdiklerini tevsik ed~ceklerdir. 

3 - hteL.lılcrin me!.:lcp mildurlüğünc knrşı y:ır.:ıcnkları f ıul.ılnrı 
na aşağıdaki ,·esikafarı raptederek 1 oğusıo., l!UO ıarilıindcn ıtihnren 
puarlco;i, çarş:ıınhıı 'e cumıı günlen sııhah s:ıaı 9 clıın 12 )C \'C hğlcdcn 
sonra snnl 14 den Iİ ) e kııdar miJracaı•I rlmeleri. 

A - llll\·i) t'I cur.danı 
B - Aşı kôğıdı 

C - Mcktcıl ~nh:ıdclnıııııe-.1 "rcyıı ln~dıknnmc i ve3 ıı huı lıunlJrııt 
mu5addak örneL:lcri 

n - Polisce tac;dık cdılmi~ iyi h:ıl k:'l~ıdı 
ı-; - \'elılcrinin lznhlı ıııirc•slr ri "C tatbik imzıılıırı 
F - Altı ııdcl kıırtnnsu7. foloflrn f "4X6'' l'b'ıı ılınd:ı 
5 - Y:ızılma isi 20/ağu ıo~/l!HO paznrlc i sünune kadard ı r. 

Knyıt olun:ınl:ırın 28/ıı~u~tos/19.tO çıırşıımb:ı ı;ıüııü sıhhi ııııı"H' 
neler inin jnpılmıısı içın s:ıh:ıh s:ını: .. g•• de mrkteuıc l•ıılı•ııı ıJl ıı ı 
l.izımdır. 

ti - ,.·aaı. lafsiliı içi u Ortııl.ii.l de mcktrp mııuıırı.ı·, ıııt• "ıuı., .:.ı• 
... malıdır. 

t tanbuldan ,;ayri mah:ıllcrden yııpıhı<'~ık nıur:ıc;ı:ıt lar.ı, il ulhu 
"'duhul bilgisi" gönderilir. 

Mublıberat jçfn posla pulıı gönderilmesi l:izımdır. "(i2i:J" 

T r kk Ls 
dillere bilhassa itina edilir. 

Ilı ').ı#lıgın r.;ı:rınellni takdır eden ~ 
l lıa;)anlııra ftdet ıamanlarında se· ı 

1 - Talebe kaydına başlanm:~tır. E11kl talebe, l ey!Ole kadar kayıtlarını yenilemelidir. Bu tarihten sonra yer
leri yeni müracaatlara \'CrlJcccktlr. Kayı~ için \'elllcrln mektebe bizzat gelmeleri &'erektir. 
2 - F..!kl \'e yeni talche her gUn (saat 9·l8)e kadar Halil R4at paşa konağın!ia yapılır. 

• ,.e ı1e,·e kullanııcağt mikropsuz, 
ufuk, ) ıımıış:ık ı·e ıhhl en birin. 
cı mahrem tuvalet bezleridir. 
En ince "lbiseler altında bil«' 

3 - BOtUnlemelcrc 27 a~:ıtoata ba,ınnacaktır. 

helli o lmu:. 

FEMIL ve BAGI 
ller eczanede, l.:ııdın berberlerin. 
de ve !u'"alct mallazalanndo 

hulu mır. 

Rafit Rıza Tiyatrosu 

. 
Fransızca ders 
OrtP ııwı.ıep ve fı~cJNıl" ıı.:111.ıı 

kalı u ı .. rıı \ C t•raıısız<•tuını ıterlt-ı 
mek ıs\,"t'lllcre mlhaı ~era il· 
rra nsı7<"3 rlers verılır. 

ı·--
Dev1et Oenizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

19 Ağusto3 Pa:r.artcsi günü ak§llmı 
8c§lkt&§ Ha§lmbey aile bahçeaindt' 
ı - (Tat ~sı) Piyes 2 perde 

l 
2 - (H•~ed.l ı perde 

Arıu Nh-nler \'nkıı m:ıllıııuc,ınclıı 

1 
"l-'ran o; ııt·A O~relıncnı·• ı...mlne $ 1 

rahcn \"l')'8 lııhrlren ııııınıraııt 

eılebllırler. 

Sahıbı: ASIM US 
Basıldığı ycı: l' AK 11 Matbaası 

Umum neşriyatı ıdare eden: 

19 Ağustostan 26 Ağustosa kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların iıimleri, kalkıt 

gün ve saatleri ve kalkacaklar~ rıhtımlar. 
1\anadcnlı. hattına - Sıılı 12 de (CUmburlyet), Pcr~elllbQ 12 de (AkfU) 

ve Pazar l6 da (Ege). Ga lata rıhtımından. E. Sadi Tek Tiyatrosu 
1 
Dıı gece Be,>1erbcyi İskele tlyatro~da 

(Süt Kardeşler) Vodvil 3 Perdo . Refik Ahmtt SeııcrıRil ---
Bolu Nafıa Müdürlüğünden : 

ı - Yeniçağa. Zonguldak :roıunwıo+ooo-35+950 kilometreleri arumda 
:?3:?50 meLre uzunluğtında §~e fn~a edilecektir. 

1 2 - l{apalı urt usutıyle l 481Hı lir& t'4ôl kuru§ ke"it bedeli üzerin. 
I den ekalltmeye çıkarılan bu In:ut 27.8.940 t&rlhlntn Salı gllnil sıuı,t lG de 
, vllAyet daJml cneUmcnlnde ihale edllecekUr. 
1 3 - Eltalltme ~arlnamcııl, mukavele, fenni ve huausı ~artname, metraJ 

ve keolt hullsa.!Jı \'e etinererl Bolu nafıa mUdUrlOtündcn 2 lira 40 kuru~ be. 

l 
del ile alınacaktır. 

-4 - lstcklller Uca.ret odası ve ehliyet ''uikaJarmı teklif mektuplarına 
koyacaklardır. 

Muvakkat t.emlnat(36H) Jlradrr. {7047) 

Karacabey Merinos yetiıtirmc çiftliği mü· 
dürlüğünden: 

('insi .. .Mlldarı Mua.. nratı 
Rg. kuru, ""~ Lira .Kur. 

Motorin 30.000 16 4800 00 
lnct makine yağ"ı t\00 50 2SO 00 
Kalın maldne yağı 600 G!l 300 00 
ı..:aım .valvalln 2JO 90 22~ 00 
lnce valvaJin 250 90 22~ 00 
Gru 600 70 3~ 00 

Yukardll clna ve miktarı yazılı altı kalem mevadı mU,telle kapalı ıarı 

ı usuıııe el>ırllbncye konmu,tur. Ebllbne 28/8/940 t&rlhlne tuadUf eden ÇRr· 
~amba gUnU aut ı~ de çlttılk mUdUrlUk blnuında y:ıpılacaktır. Mu\•akknı 

teminat 462 liradır. Şartnameyi görmek latlycıı l erln ta.tU g{lnlerl mllatesna 
her gün Bursa Merinos mUfetU§llğl Ue çi!tılk muhasebeı\nde görebilirler. ls
leklllerüı ihale gününde 2490 sayılı kanun hllkUmlerl dahWnde ihale saatin· 
den bir ıaat evvel teminatlarını vezneye ve tekll t mektuplannı komisyona 
vermeler!. (70:111 

Antakya Hatay Gümrük Muhafaza 2 nci ta· 
buru satınalma komiavonundan : • 

l\Uk tan 1'1ahammen fiyat l\IU"\'ftkkat t em inat f:kelltmenın 

Cinsi kllo Kı. Snt. Ura K1o nL Tarih Gün Saat 

---------Un 182.000 16 00 2184 00 ,00 2/9/940 !P.ertcst 10 
Et 4~.986 30 00 1034 GR 00 8/9/ŞjO Salı 10 
Sadeyağ • 6.000 JSO 00 -487 ~O 00 4/9/9f 0 Çarşamba 9 

' Arpa 26~. 000 7 00 l391 25 00 4/9/9:10 11 
Odun GOl.000 ı 30 5.."o 97 00 5/9/9f0 Per~erobe ıo 

'J'nlıurun bir senelik ihtiyacı olan yukarda cins \'e mtktnrlart ile mu. 
hammcn fiyatları yaz.ılı maddeler kapalı zart usulü ile eksiltmeye konul· 
muştur. Bunlardan etin ilk ııcklz ay zar.mda alınacak olan Uçtc ikisi ınğ'ır 
ve son dort ay içinde almac:ılc olan Uçte biri koyun eti olacak \'C Hatay vı. 
!!yeti dnhllindckl dört b6lUk merkezine ayaktan ve tabur ınerkezlne kcıı!L 
miş olarak \'crnccektlr. Un ve sadeyağı tahlile tAbJ olup bu fkl k lemle arpıı 
taksit mUddeUcrl l1;lnde tabur merkezine \'e odun lac aynı za.m:ında böluk 
merkez'crtnc te;:llm edilecektir. Bu me\'addn alu şnrlnan1elcr tabur blnaııı 

<!:ıh 11.ndckl komisyonda her znınıın görUleblllr. 
ls~cklllerln gümrük V<'YB mııl ıJandık!arma yatıracakları tem!nata alt 

makbuz. Ticaret odası knj•ıt veslk11Bı \'C telcli! mektuptarmı ta.şryacak l~np:ılı 
zarflarını muayycrı gün ve ııaatten bir sa'll e\"VClı.ne kııtlıır komisyona ~eUr· 
m!llerl \'eya bu saatte ele geçccelc cekllde gön:!ernıelcrt \'e postnd:ı \'Uku. 
bulacak tcaW1Urlerln l:atul cdllmlyecef;I ilin olurıur, 174071 

Nafia V ekaletinden: 
noz.öyilk - ln•gol - Boğazköy - Burl53 - Mudnn.ra \"C Boğazld>y -

Y"cııı:ehır -· Mckece ve Dllecl'c · Karal.öy ve lnönU \•eryı.uıtı dcnılryol ctilüU 
ve Mudanya.da. deniz lsl:andll hnr.ta31 knp:ılı uıı r usulile ıntinal:a.saya 

konr.m~tı:ı 

1 - :.:unakaaa 4.!l 910 l.at.h.nc tc.s dil! ed"n Çnr:nrnba ı;tlnu ıı:ııı.t lG (\a 

\'<.'\'ılettnılz dc::ı!ıyollaı ın-:aat dnlrcs!nd~kl ınU:ııı.kasa komı.,yor.u odaJı:ıJ:ı 
yapıl:ıc3 '<tır. , 

2 - Du işin r.ıulınmmcn bı.:deU GGGJO 11 :-adır. 

::ı - Hu\ıı.l<.kat teminatı (:)51,fı ll:adır. 

4 Muka-; ... e pror"i, cl:11lltme fU"t.n3r!lC-l, m::1nJırlı!; i.'cri genci ~:ı·t · 

n. ':ll-1. ..ıt_rg.'ı.h harlt sı " d er evr~'<tan mUtc.e!~hJ bir ta!.ıru u1Unakarn 
v:a .ı :;:;1 l:unı: mulmtıllinC:e demfryollar ın.:ınt <la1re:Jııden ted:ııilc 

olunct.ıı.r. 

fi - ı.;:.ı mO:ı:ıl: .. .sa~a ı;lrmrk Jst .ı: .n:er her türlü refcrnn3lannı gö:ıteılr 
'csı .nı:ı: mı ııı:.U:ı!:ınmı rrptctıuc»< s:.ı. <!tl.le n.:.ınıı.kasa tu:t;i.nJen e:ı az sc 

1 
ı .:- bÜ'l c-,•\·eı \ 'eltC.lcUmlzc mn~:ıcant eı!c. clt bu i;, lı:;ln blr cbll.> et Vi) .. Jk:ısı 
1 • ycccl:krdl:-. nu müddetten r.onra .r:ıpıl:ıcnlt mnrıı.c:ıatlar nazr.rı dl.!tltııle 

i
l nim :ıı)•:ıoı.tır. 

6 - 1 ::U'lc.ka~a:,-a girmek i tlyenlcrm 2-HlO numnr:ılr n rttırma \'C cla:illrne 
.:ınu:ıur.un \'C müna'.:asa evral.ı meJnnmd:ı' 1 ckSıltme şartnamcıım n t!ııl:Rtı 

dnlre31nde hıızırlayncnltl:ırı tcklıf :ı:nr.lanr.:ı \'c!;Alcttcn alacnllları eıı · ı::eı 

\'C' l~ııltuınr dn ltO,i:'.lı al< m mcl.ns:ı s:ı:ıtlııdcn bir ,.~!lt e\'Vclinc kadar numa· 
ralı makbuz multnbillnde lnı;nat arttırm, ckGlltme l C lhnle komlııvonu bn~-
kanlrfına vermı,, olmaıan lüımdrr. (t 662) (7383) 

Bartın hattına - Salı JS de (Konya) , Cumartcal 18 de (Mersin). Sirk 
rıhtımından. 

lzmlt hattına - Salı, Pcr§embe ve Pazar D.30 d<L (Tayyar) . TopbaJI' 
nhlımından. 

aludanya baUına - I'nzarteıl 13, Salı 9.50, Çarrnmb:ı, Perıembe cuıı:ı• 

16 da ve Pazar 8.1~ de (Marııko.z). Ayrıca CumıırteİI U dl 
,.c Pazar 19 da (Suş), Galata rıhtımından. 

&ndırm:ı hattına - I'azar teal, Salı , Çarpmba, Cuma 8.ll'> de (Sus}. G• 
lata nhltmından. Aynca Çal'§amba 2(\ de f Antalya) , Cll 
martcsl 20 do (Konya). Tophane nhtımmdan. 

Kanıbign hattma - ~lı ve Cumo.19 d:ı (S<"yyarı. Toplıımc rıhtınundalJ. 
lmror, hattm:ı - Pu.ar 9 da (Ulgcn). 'l'ophane rıhlımından. 
A.n ıtlık hattuıa - Çartamba 15 de (Bursa), Cumartesi l~ de (Bartın) 

Slr'.kect rıbtmıından. · 
b.nılr ıünıt hattına - Pazar ll de <lzmlr). Galata rıhtımmdan. 
tzmlr ll!\·e posta111 - Per~embe 13 de (Tırhan). Galata ırıbtımmd3n. 

(7C9~) 

XOT: \ 'apur seferleri hııkkmd,. her turlu maltımıat aşnğıd3 teh.•fon 
- ru:ırala rı yu:cılı Acıcntl"krinılLdeo öğreııilcbllir. 

' Cnlnta nıııı Accntcllfl - CalaLa rıhl.ıntı, l.tmonıar Umum 
MüdUrlQtU btnnaı altında • 

Cıılııta Şube Acenteliği - Galata rıhtımı, Mın\aka 
Liman ReJsliğl binası altında . 

Sirkeci Şube Accntcllg-1 - Sirkeci, Yolcu Salonu. 
40Z3 

22740 

istanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Kııbata,tn yenldw yapılncak kanat in,aatı a~ıl< ek~!Hmzyc konuı.11u~ 
tur. Ke~lf bedeli 15:13 lira H kurııı \'e ilk trrı1lnatı ll9 lira •9 kuru:ıtur. ~c· 
ı:•f \'e ı:ırtnome Zabıt ve MuamelAt :MOdUılUgil kalemlnde ~rOlcbi.'r. lbalt 
.,, 9ı:JIU Salı gUnU sant 14 de Dalml Enctımende yapılacaktır. 'l'alipkrln Ull 
tcmlnııt makbuz veya melttuplan, ihale tarlhlndcn sekiz gün cv\'el ı·cn ıı:ıcrı 
AlildUrlUğilne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 9!l0 yılına alt Tlcıı.ı-cl 
OJası \'c:ılkalarilc ihale ı;UııU muayyen saatte Da mi Encllınenclc lıulunmaınr• 

(1403 ) .. . . 
Tııhmin tik 
hcdt•ll lf' .. mhu t 

i012 48 ~~.9i Ma:::otla müteharrik lX'lt'ı]iyc veııaitinln yıllık ihtiyacı i(,ıP 
6646:> litre Motorin. 

70:i6,l0 529.~0 lMealye hudu:Su clnhlllnC:.J ycnldcn te,ltll edilen ,sıhhi tı,s· 
kım mcrkcucrl için aJınac:ılt 7f k:ılem ile<; ve arhhı nıalı:cut 

T~min bedelleri ılı~ ilk l cmln .. t miktarları yukarda yıı.:::ııı me,·:ıJ sal!O 

alınmak u.ı:~rc ayı ı ayrı kapalı uırf u3ullle e!Qılllm<':T'e k1Juul:mı .. tur. Şnrtna. 
nteler ~:ıb.t \'C Muamelat MOdUrlUlU kaleminde :;urillccektlr. lııale :!6/~940 
Pn::a.rlc- i gtlnU aa t ıs Cle Oaimi 1-~neUmende yapılacalctır. Ta.lpı'rm ilk t c· 
mlnııt nıaklıuı veya nıckluptn.rı \'e 94.0 yılın:ı all Tl::aret Odası ' •.ırı rolarllc 
2400 numarall kanunun tcrtfatı çevre lnJc Jiaurııı.yaca.Wart teJ,:tt ıncktupr:ı 
rını ihale gUnu saat H de ltad:ır Ualmt EncUıncne ~e.nı~lcrı ıa ... ı.ıuır. l i ıCil J 

Kc,lf il k 

b(ıcMI tcmln.'\t ı 

lG"Z2,37 1216,60 

ı:n::::.sa 1135,04 

2;J.:!J~.=o lo:'.!O,::i 

~~GlG,t.O liil.::1 
:::ıı:0,'3j 1 s.(<ııı 

Hlai,CO lG61, :-? 

Şlrtname 

bcd~li 

81 

'iG 

l:!O 

llS 
1::6 

71 

* • * 

Tnkııimı.lc .:J"'tc cldaeııl tmtija:iıncs y:ıp la· 
cak l.nt:-an ı.apl:ımo, ı;.,rüur, d;wıır \C &afrc 
ın.11:\tı. 

H:ım.;ı, Topkapı, GUmU,auyu lllirakı coııc 

sinde yapılacak Blokaj kırma t~ §Ose tes 
vlyc \'e saire. 
UI :'lı.lc l~oca P.ıı!ıp, A!Jlı;e•meal \'e Şalı 
rıtnııt c:ıdtl ·..ı kalaının, 13u:dur, Trctu:ıı 
\ ' C saırc fn:ıa:ıtı. 

Acıt..ı.Jenı · ı.;ıır.ılıca yolu !iOSc in~a.'.ltı. 
I'\1,antıı~ında Emll!f caWJeş.ndc Parl<e kal 
d.rır.ı \'e tcrcrrUatı ın.antı. 
K wJıl;oy \O Ye llı>vy nıınt.a1.ıuruıd:ıld fCH· 

lcıln iki !•at ka:.rıır.lımm'l~ı. 

Kc~ir bcd-llcrı ıle ıı·: t"'mlnat mı:ıtnrlıırı yu':nrtlı yazılı lıı.a:ıt i'.)lerl ııy· 
ı ı ayrı knpalı zarf u:ıulıylc eksiltmeye ko::ıul:nu7tur. Mu!mvclt', e!:a ı~me, bs.. 
yınd.rlılı l ll"rl (l'entl, hu.ruEI \'C fenni ~nı tr.ameleri, proje 1.e,..lt hlll.A.salarlle 
bun.'I. n..,tui.'ı ı i '1 Jer ev:-a!ı lılz:ı.l:ı:-rnıl:ı gl.i:ıteı il~ be<lell"rl tı::ertnde::ı t en ış 
ıcı1 mtJclJrlJJU:-ıılcn \'erllccc'ttlr. lh:ııo ::.9.V10 s:ıtı gUiıU saat 15 de DaJınt 
cncUr.ıend • y:ıpıl:ıca.klır. T:ıllplerin ille teminat mnkbuz \'eya mc»tupl•r• 
ıh..'llc torlh nden 8 t;l:n C\'\'el r'en ı.,ı :- ı 1 mUdUrlU~Une mUıacaatııı aıacaltları 
fenni ehliyet \'C 940 yılına nlt Ticaret odası ,·cslkaları ve im:.'lh şartname 
ve sıılre ile 2491) mımaııılı ltanunun tarlfatı c;:cvretılnde baz:rlı\yncat:l:ırı tek· 
tlf mektuplarını lh:ılıı s-UnU :ıaııt 14 c!c l:aıbr Dr..1mt :C:ıc!.lm:ne ''ermeleri 
ilzımdır. ( 73el1). 


