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Caıa ve diler şark memıe
ketıerı Tlrkçe ilim jstediler 

~ 
A A .. 

~~==================== 
Mısır meselesi 
Vahım safhaya 
mı gırıyor? 

Yazan: ASIM US 
p 1.1.ııır Ba;veklli Hasan Sabri 
~n iıtifası ltalya ile Mmr 
lııiı-.:1 "'~i münaka§8lı vcuiyetin 
Iİ ~re buhranlı bir safhaya 
"İ tdı~mi gösteriyor. ltalyanııı 
~eti Mııır yoln ile Süveyş ka. 
ha~ı kapabnak ve Jngiiiz el°" 
~ıın.ı Akdenizden çıkrnaya 
"1 r bırakmaktır. Bu maksat 
k .. ~lc Mııınn istilası ile müm. 
hıl.lrı 0laıhilir. İtalya Libyada bu
ı.::ı kuvvetleriyle huna hazır. 
~ 1f görünüyor. Yalnız Mısıra 
~~z edince oradaki lngiliz or· 
lh-...~ .~ıs:rlıların yardım eL 
-~ıını ııtıyor. 

~ tal:van askerleri Mısıra teca
i '~ ederse bu Mı~ır aleyhi.,e de. 
~ •adece orada deniz, kara ve 
~ ~ Üsleri tutan İngiliz ordusu
c.:o:.ka:-§ı yapılmış bir hareket ola.. 
---gtl'u söylüyor. 

I» İngiltere - Mmr ittifakı muci. 
uı~ee .~.ıwr hariçten bir taarruza 

ltraraa İngiltere bu memlekete 
'll'~trn edecektir; fokat tngiltere 

1~'l' llrigi bir devletle h:.rn haline 
~~ıe Mrsırın ona yardım et· 
~ ·~. ınechtıriyeti yoktı.:r. Ancak 
~ runku ahvıı! ve Ş:?t"ait içinae 

1'11'n Y•:>tlan bir taarruz lroJ. 
Yilllla- d d·~· 'b· J • ı· • •n c ıı.rı gı ı sadece ngı. 
dzd~rduıuna karşı b;r tr.arruz ad-
e ılehilir nıi? Bu tnarru:ı: aynı 
~n.da ':1rsıra karşı da bir ta
d z te§kil etmez mi? Bu takdir. 
_e İngiltere • Mısır t"'ıuahedesi 
"'•l.lcihi 
Yetin nı:e Mı.sınn da harp vazi· 

e ııınneaı zaruri olmaz mı? 

d lngilizlerin vaziyeti bu -kil· e ın" ,,-
l<a."ı. utalca ettikleri anlaşılıyor. 
rı"1/redc bt:hınn:a ln::;iliz sefiri. 

~ h Bi~ Mısırdan 1 tal ya aleyhi. 
)'" •ln aı:-hl? ginneıini istemiyoruz. 
lnı.allJı ız l:'ciltcre • Mısır itt 'fok 
İsti edesı ahkamının tatl:ilıini 

Yol"U2." 

"1 l)etneıi hundan ilc:·i geliyor. 
ııır Ba k''' H S b . p ~ Ş\•e ııı asan a n a-
ın da: 

ı. .. ~ ~~alya Mıı:ıra hücum ederse 
·.....-p ilan ederiz." 

._~etneıi c!c Mısır hükumetinin 
tı1.1 1 

•• nolctai nazarda bulunduğu. 
ıroıteriyor: 

°'1ttn .. 
1lıl\ b •ı;ı.n Hasan Sabri Paşa. 
l~tei ~rzdaki beyanatı Mısır 
IOıı .e':nde mlİ!far ettikten 
b~=- lltifaya lüzum göm:.ııi ka· 
tiit'lü ~~a~aıları arasmda başka 
llıali • UŞunE::ller bulunması ihti- ' 
l'll'l' h'\~lıra getinni~ ise de tek. 
~ ha u urnet l't'ieliğinin kendisi. 
rin r ~·t ~di1miş olması bu f ik
)'" «ni M sıni temin edecektir. 
İtaty 1811'a taarruz ec?ecek olan 
Rili an •ıkerleri kaı·şılannda in-

1! ordu d d1.1ı1.1n ıun an ba~ka Mısır or. 

8 
u da bulacak demektir. 

illi 1ı'::1.nla beraber Mısırın ildi. 
tnii'-it u~ ~ ~arzda bir taarruza 
0~ degıldır. l talvanın hiç 
~~ylülün son ·haftalarını 
l'ntı'l'lano 1' .~on baharda ilk yağ
lıira~ dutnıesi, çöl kuyulanna 
~ I)• .. •u ıehneıi iktiza eder. 

r., ~er ~tan Atinadan lsviç
.._n eteleı-ıne çekilen bazı tel-··-•ara .. ~ &ore İtalyanın Mısır Ü-
..._ Yapacağı taarruz Akdeniz 
ti .... ~~da da birtakım hareketle
Yataın c~p ~larl\kltr. ı\iesel.~ 1 tal. 
leriıı· ~zden emniyetle asker. 
•~a,: ·f~~erebiLmeai için Girid 
tak1ın 

1 
" cra Yll!'lmadasında bir 

ihti aııkeri üsleri itral etmek 
L Y•cını du acaktı • 
uuhın.aıı t .Y. r. Akderuzde 
ilttİıı1nl. ~ıilız dOlllbunası bu 
t-.larad' d~te alank vaziyeti 

arı takıp c.tınektedir. 
(Devamı 2 üıcide) 
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Dün Reisicumhurun 

Kont Çaki ManoileskD 

tasdikine iktiran etti Alman italyan 
! Macar - Romen , Dün 
1

A. Nafiz Gürman ile Salih Omur- HariciyeN~zırları i 
. . . Bugun 

-
24 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü Orgenerallığe terfı ettıler Viyanada 

toplanıyorlar 1 
tak 

İngiliz tayyarelerinin Ankn.ra, 28 (A·A·) - Ordu ter. 
fi listesi bugün Reisicumhurun 
tasdikine iktiran eylemiştir· 

Bu listeye göre Orgeneralliğe 
terfi eden Korgeneraller ııunlar
dır: 

Korgeneral A· Nafiz Glinnan. 
Korgeneral ~tılilı Omurtak· 
Tüm generalliğe terfi 
eden tuğ generaller 
TuğgPneral Zekai Oknn· 

Tuğ generalliğe terfi 
eden tuğbaylar 

ır. Nuri Bcrköz. Zeki Erkmen. 
Şa.lınp GUrlcr, .l\T. Kenan Esenkut, 
H. Fehmi Atakan, ı. Hakkı Uluğ, 
Saffet Pozantı . .M· r:.asim Topsc· 
ver, 'l)ı)ısin Erııcıim, M· Sırrı Sey: 
rek. M. Ccliılcttin Ynkal, 11. Zckı 
Doğan, M· Şefik Çakmak, y. Razi 
Biltnn Rıza Yavuzalp· 
T~ğ amiralliğe terfi 
eden deniz tuğbaylar 
Sa.it Hnlman· 

Barem dördüncü dere
ceye terfi eden As. Ad. 

hakimler 
M· Miıninı Koc:açıtak, !\1. lta

sim Gündü<;· • 
Kurmay albaylığa terfı 
eden kurmay yarbaylar 

ı. Hakkı Güvendik (SülC'ymani
ye). J3chçct Kurbay (Bitlis), Sa. 
lahattin Selçuk (Vodine). M. Kfı.
zım T<}rguvalı~il (Pircşm·a). 'M· 
Nazmi Oktay (Tarsııs). JI.. Cevdet 
Çulpan (Fatih). Raşlt Ak~nr (Üs
küp), Mithat Alaçalıoğlu (Tiran), 
M. Hamdi 'i'urgayl (Erzincan), 

Orgeneralliğe terfi eden 
Salih Ommtak 

Remzi Ağan (Ayazma), Fazıl Bil
ge (Manastır). Cemal Gürsl'I (Re. 
fahiye). ı..f. Seyfettin Çalpatur (ts
tanbul), AI· Nurettin Turgav <B:ı. 
lrkesir). H. Avni Aynngö:>: (fzmit). 
Rıza Çal <Eğri kapı), A· Şilkrü 
Baysoy (Er wincan) · 

Kurmay hava albaylığa 
terfi eden kurmay hava 

yar bayları 
İhsan Esiner (Y· Mahalle)· 

Kurmay yarbaylığa 
terfi eden kurmay 

binbaşılar 
Arif Bilen (Yavedut), Hilıni Be

len (Nişantaşr), Ali Eşref (Üskü
dar), Alaettin Özsan (Bursa). Mi
tat Akçakoca (lstAnbul), Nedim 
Erensoy (İstanbul), M. Bahattin 
Yüce (Yanya), Cevdet Sunay (Er
zuııım), M. İhsan Güne~· (Trab· 
zon), M· Srtkı Ortaç (Selanik), M. 
Sadık Atak (Kırklareli), M. Şük. 
rU 11.kincroğlu (Misis). 

Kurmay binbaşılığa 
terfi eden kurmay 

yüzbaşılar 
Fahamettin Cebecioğlu (1stan. 

bul). 

Kurmay hava binbaşılı
ğa terfi eden kurmay 

ha va yüzbaşıları 
Fehmi Tekin (Fatih), Scyfet· 

ün Turgay (Edirne), t. Cavsi U_ 
çagök (Topkapı)· 

Albaylığa terfi eden 
piyade yarbayları 

Fail< Umurhan (Erzurum), Hak
kı Jfolago (Galata). ş. Şevki Oğuz 
(İ~kodra.), M. Rüstem Metiner (E
dirne), Musa Ulutaş <lstanbul), 
A- Vehbi Subaşı (Bitlis), lzzettin 
Kocasinan (A. Karahisar), Ali Rı
za Ataman (Sivas). M. Zeki Sez.. 
gin (Süleymaniye), Ali Teke (El· 
malı), A· Turhan Taran (Erzin. 

( Deıoamı 2 incide) 

T ransilvanya ihtilafı 
görüşülecek 

Roma, 28 ( A.A.) - Stefani: 
• Salzburgdan bildirildiğine göre, 
Alıı ıanya hariı.:ı.ı.: nazırı t-<.ıı>eıı· 
trop \'c İtalya hariciye nazırı Kont 
Ciano, dört milleti alfiltadar eden 
meselelerin müzakeresi için Maca
ristan ve Romanya hariciye nazır
larr Kont Çaki ve .Manoilesko'yu 
-Vıyanaya davet etmişlerdir. 

Viyana konferansı, yarın başlı
yacaktır. 

Roma, 28 ( A.A.) - Stefani: 
Hariciye nazın Kont Ciano, bu 

sabah saat 9,55 de tayyare ile Vi. 
yanaya hareket etmiştir. 

Kont Ciano'ya, bu seyahatin
d~ Almanyanın Roma büyük elçi. 
sı B. Von 1Iakenzen ile orta elçi 
Vitet.~i ve İtalyanın Budapcşte 
ve ~ukreş elçileri refakat eylemek. 
tedır. 

HlTLER KO:--ıT ClANO ILE 
GORüŞTü 

. S?l.zburg, 28 ( A.A.) - D.N.B. 
bildırıyor: 

İtalya hariciye nazırı Kont Cia
no, bugün öğle üzeri hava yolu He 

(Devamı 4 üncüde) 

Maceradan 
Maceraya/ 

Berlin üzerine 
akınları devam 

ediyor 
Lo11dra, 28 (A·A·) - Londra. 

nın salahiyettar bir kaynağnıdaıı 
haber alındığına göre, öğleden ev· 
vel bir düşman hava teşekkülü 
Kent kontesinin. cenub~pda s~hili 
a§nlrş ve az .sonra daha kuvvetli 
bir teşekkül mezkur kontcnin §İ. 
mal salı.ilini aşmıştır. 

Her iki kuvvet dahile doğru is
tikamet almıştır. Bu teşekküller 
İngiliz avcılarmnı. hücumlarına ma 
ruz kalmI§lar ve muharebenin gü
rültüsü Kent kontesinin merkez.in· 
den Tayms'in mansabma kadar işi. 
tilıniştir. Alman kuvvetleri dağıJ. 
mı!J vo tardedilmi§ ve biraz da za. 
yiat vermiştir. 

12 İngiliz tayyaresi kayıp 
Londra, 28 (A·A·) - İngiliz ha

va ve dahili emniyet nezaretleri 
tebliği bugün öğleden sonra çok 
miktarda dllşman tayyareleri mU-

(Devamı 4 lincüde). 

Çör çil 
General dö 

Gole bir mek
tup gönderdi 

Yazan: Cek London "ittifakımıza dahil 

Şeker fabrikalarımız Büvük sergüzeşt ~~:E::.(1:?.;~=~:~:,, 
b 1 d 

romanı Çörçil, general dö Gol'e yaz-

ı a a a Ş a 1 
B t} dığı bir mektupta şöyle demekte-

ç a J Ş ffi y HA~~ R~ de :R~~~ :.:'.:~~~,::~:!"'. 
dn İngiliz hükfımcti adma. yapılan 

1 k • · h B AŞL/ YOR muhtelü beyanata tevfikan ve Çad Bu seneki istihsal mem e et ıstı -~~~ :~:~"';;ı,.,";.~,~.·'t~·~~~~::; 
-· ~ • " • "' - adına size ~u cihetleri tenıin etmek 

lakini karşılıyacak mıktardaolacak Gü~ı . .'•l•rim: m ... m .. ;;.,.,,., 

Ankara, 28 (A.A.) - Verilen leri şeker miktarı istihlaki tama. 37 lı.inc yaklaşn;ıştı. B_undan ~v- er l n P e Ş l n de ll : 
malUmata göre. bu yıl şeker fab- miyle kar~ıhyacak miktarda ola· velkı senelcrd~ ıse zerıyat mık. 

11 0 
• 

rikalarnnız ağustos ortasından i. caktır. Alakadarlarm .. ~er?.iklcr~ tarı 20 - 25 lm hektar arasında Koyıuıerı·n yakacak derdı 
tibaren kampanyalarına ba~lamış rakamlara nazaran, onumuzdekı kalmıştı. . 

.. h ı· . Panc~r fıyatlarmın mrntakala. bulunmaktadırlar. Dunya a va 1• sene vurdumuzda bır şeker sıkın· .... ' 
· bu ·· k" · t' ag~men k · 1 rma oore 28, 29, 30 paradan nm gun u vazıye ıne r • tısı atıy~n mevzuubahis o. b • 

40 
b d' 

fabrikalar, normal şartlar icinde mad:ğı gibi. gelecek yıla bu sene. geçen sene para}~, t sene e 
bulunduğumuz günlerden farksız den daha fazla bir stok da clevrc- azami 50 ~araya Y. ?rı !!'3~1• T.c-

1 k d l T hal r'yatı tcsvık ctmıştır. ,,erıyatın 
o arak çalısına ta ır ar. ur .' dilecektir. İstihlak noı mal se· 1 

• ~ k i ve fi ·at ükse-
Eskişehir, Uşak v_e Al~ullu fabr~- nelerdeki hadleri aşsa bile istih. f~~ız ~e be~~ ~.t .. e ~ e: s;ne 
kalan tam kapasıtelerıyle faal~- sal bütün ihtiyaçları karsılıyacak lışı Turk koylus.un b' g ~ t • 
yettedirlcr. Türkiye seker fabrı. kadar yüksek olacaktır. • le~den d~~ genış ır azanç e. 
kalan umum müdürlüğü bu fab. mın etmıştır.. ·-· .. 
rikalann istihsal edecekleri şeker Pancar rekoltesi bu sene de, Tahmin edıldıgınc gorc, bu sc-
için lüzumlu olan malzemcle· geçen yıl gibi, çok bol ve feyizli. ne köylüye ö~:~ecek ~lan P.an
ri tamamiylc hazırlamrştır. Fab- dir. Ekilen saha 40 bin hektarın Clilr bedeli balıgı 7,5 mılyon !ıra. 
rikaların bu yıl istihsal edecek. üstündedir. Geçen sene bu saba yı bulacaktır. 

. Şark vilayetleriınizuoki kö~!Uler arasında ötedeuberi yer tutan 
!~?:~ :·akmak itiyadının yavaş yavn11 Tra~ya kö;, lül~ri_ne de sirayet 

~ı~ını haber alıyoruz. Topraksız köylülerı tarlrı sahibı yapmak için 
h~kuınetçe ciddi tedbirler alındığı bir sırada yakarak darlığından ile. 
n gelen bu itiyadın çiftçiler arasında genişlediğini işitmek kalplerimi
ze elern vcriyor-

Onnanlarımızı tahripten kurtaıınak için devlct<;c alınan muhafa
z~ tedbirleri şüphesiz rok yerindedir; ancak hu tedbirleri alırken bir 
koylüniin on. on beş Ji~-a verip dökme demir soba alam.ıyacağma. bu 
so?a içinde tonu )i.rmi yirmi beıl liradan maden kömürü yakamıy:ı
eagına göre köylülere ~ahsus olan yakacak mcsefosinin de bir hal 
<:ar%ini bulmak laznn değil midir? HASAN KUMÇAl'l 
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Hadiseler Arasında: 

YugosJavyanın 
harıci si yasetı 

llir kaç giın en el Yugosla\ yı:ı... 
da :Sırp • Hrrmt anlasmnsınm ) al. 
donümıi murıascbetilc t-Oplıuıtılar 
oldu. llu mUnıısebctlc Yngo la\')a 
lıükü."Dcti memleketin lı:ırici Eil)a-
ctl haklımda bir bcynnnıımo neş· 

retti. IlC) nnname Bçlgrat blU•u
ınctinln bütün kom~lan ile isi ı;e. 
, inmek \'e EaJ~lnrdu. sulhu mu. 
ha.faza etmekten ibaret olan hattı 
lıarcl•etinl izah ile bcrnber bilhns· 
s:ı Almanya \'O ttalynya karşı bağ
lılık ifade ctmttir· Bu suretle Yu· 
~osıa,yanın ela bir kaç sencdenbe
ri R-Omaya ~ı fırsat du~ttik!;e 
iı.har ettı'1 yakınlığın Berlinc kar_ 
ı da aynı derecede bulnndn~'U ııaıı 

olunmn.5tur· 
Yngo ln''YI' esasen İngiltere llc 

mUttem: olınndığı gibi Yugosla.\'}'a 
ılzcrlndc bu de\leUıı blr garantisi 
.ıc mevcut değUdf. Şu kadar \'al" ki 
bu memleket mesela Macaristan 
' c Bu1garfstruı gibi re\izyonist te 
ılc !ildi· Denileblllr ki ne3re<Ulcn 
IIByaruınmc bu nzlycttc bir de. 
;;J~lkllk husule getlrmc.m13tir· Yu· 
~o hvyanm mihver de\'letlerfno 
ka~ bağlılığı tabii olarak re,iz. 
~on yoluna gidllmemek. bu mom. 
lckcttcn herhnngi blr devlet hesa.. 
hnıa nrn.z1 talepleri ileriye iirUl· 
ınenıehle mukayyet olduğoıın hUk· 
metmek limD gclir· 

Alman paraıütçüleri 
baklanda bir tebliğ 

Bir hafta e\"\'el .t\lmnn Führerl 
JllUcrln garp ccphcslııdcld karar
gA.hma gittiği evvelce yn:ıılmı t;ı. 

Ve bu hMisc İ.nglltel'Cye ynpıla.
ca.k uınmnI taammm tik aı&meti 
gibi teıaJM olunmuştu· Bundan 
sonra. yine aynı mana.da tefalr o_ 
lıınablJecck bir lı1Mlisc olmak üzo
ro mtıer ~icro hUldlmcil 'asıtaı-
Ue İngiltcreye p:ua.5t1~lilcr hak· 
kında bir tebliğde bulanmuştar

Bo tebllğln mahiyeti no olduğu • 
çıkQa an1a.5ılanuyor· Ancak taamız 
hallnde İngiltere üzerine bava· 
dan inecek para.rrut.çWcrc harp ka· 
nunu hıı.rlclnde mwıme!e edilmeme-
i meselesi ile alibdar r.annedlli· 

lnclltcrc hllkftmett Almanya. ta
rnfmıl:ın gelen bu t.cbllğl tetkik et.. 

1 ırto olup bugtlnlerde oowp '-e
('~lrtir ,.e rtvayeto göre bu ce

bm mahJy{tf 6()yfe olııcaldır: 
: ıyük Brltanya ada.sına ha\"&daıı 
nccck Alman p&l'B§Ütçtilerl asker 
unlfonruı.sı giyml' olursa kendileri· 
ne harp eslrl muamelesi yapılacak, 
fakat kıyafctlerlnl değlşUrirlene 
sabotajcı tclikkl edilerek ona gö-
re hııreket edilccekUr- A· 

Tekaüt kanununun 
66 ncı madde~i tadilab 

ha klanda 
22 Ağustos 940 tarihli (Vakrt) 

da Millet Meclisi müzakereleri 
aarsında askeri ve mülld tekailt 
kanununun 66 ncı maddesini de
ğiştiren kanun lfi.yihasınrn adliye 
encümenine havale edildiğini 
yaztnı}, bundan sonra da kanun 
layihasının metnini de neşretmi§
tilc. Uyiha "Tekailt sandığı teş
kilatı olmıyan" diye başlamakta 
olduğundan tekaüt sandığı t~ 
kilitı olan dairelerdeki birkaç 
memurun bundan istifade edip 
edemiyeccği bazı tarzlarda te
reddüdü mucip olduğunu aldığı
mız bir mektuptan anlıyoruz. Ka
nun henüz liyiha teklinde oldu· 
ğuna göre merakı mucip ortada 
hiç bir şey yoktur. Üzerinde da
ha çalrşılacakbr. Tabii olarak 
memurlann haklarını azamI de.. 
recede temin edecek bir §ekil a· 
lacaktır. 

940 

d 
(Baş taralı 1 rnc:dt) 

can), Husnü Algım (Erzurum). 
A· Necati Değirmenci (Kayseri), 
M· Be§ir Pakalınlı (Kafkasya), A· 
Turhnn Kam~ (Malatya), M· Re
filı: BnşkaMr (Van). A· Necati 
AkdUngüz (Kapudağı), M· Rifat 
Aşkm (Erzincan). Sabri Erkorur 
(Süleymaniyc), Hüsamettin Soylu 
(Be kt:u;), Ali Rıza Güven {Har
put). 

Topçu albaylığa terfi 
eden topçu yarbayları 
M· Alı Aktnn (Üsklip). Nnzmi 

Tolunny (Bozcaada)· 
Albaylığa terfi eden 
istihkam yarbayları 
ı. Halil Akyollu (Malkara), A· 

Muhtar Evsııl (Blngaıd) · 
Albaylığa terfi eden 

tabib yarbayları 
Kcmııl Pilevneli (lstnnbul), A· 

Hikmet Cnnkat (İstanbul)· 

Albaylığa terfi eden 
eczacı yarbaylan 

Ahmet NıWf Baykurt (Sam
sun), Abdullah Dinçer (KilçUkmus 
tnfapaıia), H· Fehmi Ozcl (N,ifan. 
taşı). M· Nuri özveren (Karn.bi· 
gn), Besim Ünsal (Girit). Fclınıi 
Özaksoy (1stan'bul), H~im Er. 
kaplan (Üsküdar), H· Süreyya Ül
ger (İstanbul)· 
Albaylığa terfi eden 
veteriner yarbayları 
Şeref Aytun (Antalya). A· Hil· 

mi Kadnroğlu (Mnnfsa). 

Albaylığa terfi eden 
levazım yarbaylari 

KAmll Bingöl Bursn, Ferit Edis 
(Kırklareli), Osman Özkaya (An
talya, Arif Saydam (Zeyrek), NL 
yıızl GUlarman (İstanbul). Sabri 
Batur (Berat), Kilmt Ynlaz (İs· 
tan.bul), Abdlilvahlt Gilrsel (Kır. 
§ehlr), Cevat Berksim (Fatih). 

Albaylığa terfi eden 
harita yarbaylan 

SaWıattin DUzgUn (Ahmedi} o), 
M. Cemal Akyazıcı (Üslttldar). ıı. 
Sım Pak (Serez). 

HAYFA 
bombardı-
man edildi 

İngiliz tayyareleri Der
neye müthit bir akın 

yapblar 
Kahire, 28 ( A.A.) - Akdeniz 

lngiliz kuvvetleri ba~umandanlı
ğırun tebliği: 

Bu sabah erken, lskenderiye ve 
Portsait üzerine bir hava hücumu 
yapılmıştır. Hiçbir hasar ve hiçbir 
yaralı ve ölü yoktur. 

Gayri resmi haberlere göre, hü
cum 70 dakika sürmüştür. Hiçbir 
bomba düşmemiştir. Topçu at~i 
de işitilmemiştir. 

ltalyada bir mahal, 28 (A.A.) 
- İtalyan orduları umumt ka -
rarg8.Jımm 82 nwna.ralı tebliği: 

Petrol ihraç merkezi olan 
Hayfa ı:zehrl, gilpegündUz tayya.. 
re filolarmıız tarafından şiddet· 
le bomhardıman edilmiştir. Şi. 
mendifer istasyonu ile yeni pct· 
rol tasfiyehancsine i n · :;;r va.
ki olmuştur. Her tarafta yan.. 
gmlar çıkmıştır. Biltün tayyare· 
!erimiz, hareket üslerine dön· 
müşlerdir. 

Şimali Afrikn'da düşman, bU. 
yük kuvvetlerle Derne'ye kn rşı 
hilcumlarda bulunmuştur. Odun 
nakletmekte olan bir kargoya i· 
sabct vaki olmuştur. Ma.a.mafib 
hasara.t chcmmiyetsizdir. İki ö
lü ve 5 yaralı vardır. 

Askeri ve millki tekailt kanu
nunun 66 ncı maddesi bir daire. 
den diğer idareye nakledenlerin 
hizmet müddetlerini tekaüt hesa
bında ı:atcn saymaktadır. Teka
üt sandığı teşkilS.tı olan daireler- Şarki Afrika'da düşman, Ha. 
deki memurlann haklan elbette rar'a karşı ha\·a akınları yap· 
zayi olacak değildir. Askeri ve mış \e orada yerli askeri has
mülki tekalit kanununun 66 net tah1ne~·e isabet vaki olduğu gi. 
maddesinin bu bahis ile alakalı bi, Dessie'yc karsı yapılan akın· 
ikinci fıkrasını aynen derceui- da da askeri garnizon hastaha-
yoruz: nesine isabetler vaki olm~qtur. 

(Müvazcnci umumiyeye dahil Dessieye ka~ı yapılan aüşınan 
dairelerden posta, tclgrnf ve t~ hücumunda garnizon hastahancsi
lclon idaresine ve bu id:ıreden ne isa,bet olmu tur. Sekiz ölü ve 20 
müvnzenci umumiyeyo dahil dai.. kadar yaralı vardır. Bir dü)man 
relerden birine geçmiş veya g~ tayyaresi dlişürülmüştiır. Massa
cek ol:ın manurlnnn himıet müd. nah da ise dü~man bombalan ha
detleri mütekabil tekaütlük için pishanc ilzcrine dü,.müş zaif mad
nr-~rut olan kanuni hizmetin he- di hasar yapmıştır. Me\kuflar ara
snbındıı sayılır. Hususi idareler- sında dokuz ölü vardır. 
den vakıflar umum mudürlüğüne Yine 1sviçre hududundan gelen 
ve ,ın?uflnr umum mudurlüğün- düsman tan areleri tayyare dafi 
dem hu~uııi idarelere geçmiş ve- bataryalarımızm mües ir müdaha
~ a geçecek olan ınernurlann ma· le i karşı-:mda Torino vilayetinde 
:ışlı hizmetleri tekaütlük için 

1 

Micelino civarına küçük kalibrede 
mc~nıt olan kanuni tnüddetin be. yangın bombalan atarak bir çiftli
$abmda mftekabilen nazan iti· ~i yakmakla hareketlerini tahdit 
bru-a alınır.) mecburiyetinde kalmı;;lardır. 

er 
Albaylığa terfi eden 

askeri fabrikalar 

mil u -u), Kema Obüs (Girıt), 
Abdlllk:ıciir Erc:ın (B ~n:tıı }· o. 
Sadı Öz:;Ur (Ba.ltke.ııir), A· Enver 

yarbayları Drnmnh (Drağmnn), M· Z~ki Ka. 
M· J{crami Dcmiro.;ıu (\'an)· ya (Trablus). H· B"3ri Ü::drn.lr 

i L • lb ı~ - f' t<;at.alca). Ab..! ıl'a'ı Anar (Boyn-
ntıyatta a ay .ga ter 1 ı bat) 11 . .Nazm\ Oı.tUrk (Kayalar) 
eden piyade yarb~yları llba~i llter (Hobyıır), ı. Hak~ 

Muhittin Arluğ (I'üçük A va.,cf· Korkut (Adnruı.), Kem l"tliıı TU· 
4;a) }.!. Necati özvcr (Kl7.anlık), l mak (Mnnnstır), Coval Eucmkilrt 
. • l . (' Ömer Lütfi Olgau (G.rit), M· 1h· ( et:ın!ıul ı, Mustt\fa Nac1 1nay 
san Arns (Err.ırum)· (Trabzon'. Aziz Topkn!:: nirgtrl). 
Deniz yarbavlıı?:ınd'1.n Mazhar Arıht (Ihrput). M· Hılml 
1 "' ~ • • a SUrck (F. nzığ J. 1. Ali Alper (Se

a.ı.bayJııra te:dı edenler Umive), Hnl kı nirm 't \Dııfırtw), 
Hilmi ther, Mahmut Göklx>ra. M. G:ıiur Yeşilyurt (h.arablııar). 

Ziya OğUt. Sami GUltay, 'falısin Akk~ Kurnl (Közı.n). J\I, lzzet 
E.'rtan, Mehmet Ali .L:gc. llfü"')i.."1 Ö1.gUr (G ·libolul • .Mu tafn. Akgwı 
Knr:ı~özoğlu. Mchm t Ali Değer. (Kemnliyc). Cemal Oı:k ıı (Er7.u. 
Albavlığa terfi eden r:unı). ı. Hakkı Ergi..ı (Eıziauın). 

.. h · d' b J İlhami o..ı.un <Et-zl!Iuııı) . .M. l4a· 
mu en ıs yar ay arı liın Sözcri (lstnnbut). Ziyı:ı. l'a.m. 
Ekrem Ak bay (lstaııbu\)· A b~r': (Ki; l ) , Xcc:ıti Bcı l:C'r ( C":,. 

Birinci sınıf askerı lan). A!ldl.!rrczok Al:polnt CErzu· 
hakimliğe terfi eclenlcr r.um). Abdtillrn.dir Dcphıuı O~cm:ı.-

- l ye), u. Sabrı JJnğançay t Kas Ut.. 
M. Kemal Kalkan (h.nlknndc- monu). Te,·hit Gürkan (Erzin· 

len), ŞrJtir Örs ... (Antnl)':). cın). Rnlf GUrünlU (gJbls'..cıı), Re. 
Yarbaylıga terfı eden fik Topscver (Erzurum). 11. Rent:ıi 

piyade binbnşıları Orhon (Bcrgamn), Kn::rm R:ıraBz 
Arif Gcnçsu r (Ltilcburgnz), M· ~~)rput), O· R fik Doımr (S:?lfl-

3ovket Okny (Oclıı.b:ı..~ı). Hü~eyin S" · . b l .... f• 
'I'uncer (Erzincan). Ali Özer (Ak. uvarı yar ay ırra ter ı 
şehlr), KtunU İnanç (Urfa), 1h· eden süvari binbasıları 
snn Erdem (lstnnhul). Mustrua ı ·uri Çdin (Zcyrcl:), A! 'i;aıi 
GUrer (Konya)• A. Yokup Oral A}1uğ (!\lana tır), Kü..mil Erden 
(tstanbul), }rt. Gnlip Bnrlns (Oıı· (K,xamust:lfapaşa). Hamit Yurd 
Pnznn). Celfilettıu Oncr ıo. paşa), (Bağdat). Şerafecid:n Timuçin 
Ali Erknn (K· y. paşn) • M. Sabri (Edremit), Arslan • an:1tay (Ş. 
Berksun (Sultanselim), E· Adem 
Oskaymn.n (Maçka). Haşim Arık. Kafim ) · 
oğlu (Kç. y. paşa), A· Ranlm Tu- Süvari albaylığa terfi 
ğay (Razlrk), A· SaJm Erylğit (ls· eden süvaı i yarb:ıylaıı·ı 
tan'l:ıul). Şadi Artun (Edirne), ı. Abclülhalirnı\kkılıç (Kemah). 
Hultisi Özba.ş (Hnrput), HDmdi v b l ... f' d 
Baydar (Fatih), Hakkı Alp <1z- •ar ay ıga ter ı e en 
mit). Hayrettin Toprak (Girit), istihkam binbaşıları 
M· Emin Akm (Bilecik), A· Maz. Hefih Gökkaya (Beynıt), Hay. 
har Erberk (Hersek). M· Sıddık rettin Akyüz (Halep), Feridun 
Öıyurt (Van)· Kutluhon {Aksaray), Env r Süre-

ıı. Avni Şenkan (Sivas), A· Ke· kan (Musul), Hilmi Uy al (Nev
rim Aydm (Afyon), A· Kerim llc. rekop), Omer Tokgöz (Kastamo
klmoğlu (Tra.bron). Mehmet }-;rel nu), Talat Engürülü (Diyarbakır) 
(Yenice), A· Sedat Seyhun (Sclii- M. Sait Yırlıgar (Bursa), M. Hil
nik), M· Necati Uğurtn.n (Knstn- mi Acar (\.orum), A. Ferid Sun
moııu), Musa Kazım Aral (Üs- gur (Niğde), Sabri Oztan (Boya. 
kUp). A· Hadi Altan (SllleymanL. bat), O. Cemil Akta~ (Erıurum). 
ye), Hayrullah Baykara (Kızıl· y b lı"' f• d 
toprak). 1rhan Bağatur {Nasliç), ar ay ga ter ı e en 
A· Remzi özcan (Bursa), Hnyret. demiryolları binbaşıları 
tin Tınaz (Kadrköy). Mwıtafa As- M. Remzi Akatürk (Girit). 
lanova (Kastamonu), Necati Al- Ya~~Jığa, t~r:fi f:c:lcn 
cay (Edime), M· Ali AISlıı.n (Şam), 
M· Hidayet Baştuğ (Şehremini), mühendis binbasıları 
Halil Hadi At.ay (Edirne), ~fuaın· Cemalettin Tubmay (l;tanbu!) 
mer Ertuğ (Y· paşa). Eyüp Süsey Yarbaylığa terfi eden 
(Tizren), Sadık lzgi (Vefa). Mu. 
hlp Cantınru: (Galata). Saliıhııttin nakliye binbaşıları 
Bumin (Manasttr), Abdülaziz Av· M. Şükrü Van (Van), Y. Ziya 
man (Edirne), t. Hakkı Eri>uğ (İlı- Başaran (Van). 
tan.bul), ıı. İbrahim Günay <1stan· Yarbaylığa terfi eden 
bul). l1ustafa Ilgaz (Ilgaz), H· Çc- b 
tin Oktay (Bitlis), Necmettin Bay. ta ib binba§ıları 
dnr (İ8tanbul). t. Hakkı Sosgir .M. Arif Yur :u (lstaubul), l\1 
(Karahisar), A· RUgtU Selçuk (Üs Nureddin Yazıcıoğlu (C.M.pa~). 
kUdar), Fuat Özdem!r (Sultanah· H. İbrahim Göze (İstanbul), ~1 
met), ı. Ne1;1et Fıçıcıoğlu (Otak- Baydur Savcı (İştip), Ahmet U
çılar), A· Hamdi Aykut (San'a), raz (Manisa;. A Fazıl Ersin (ls
Fuat Egeli (Selnnik), Halit Sa- tanbul), :i\1. İhsan Tiğin (1 tan
va.~cr (İstanbul), Abdurrahm:ı.n bul), A UM Çtlikyol ( \nkara). 
Karakullukçu (Sivas). Şefik Öner Alı Twrnoğlu (İstanbul), A. Ke
(Üskilp), M· Mükerrem SUcr (Kay mal \'erdi (İstanbul), !\1. Ali Bi· 
seri). M. Celal Öner {lstanbul), len (Riz~), .\. Cemil İğci (Menc
M· Rüat Tuğcu (İstanbul). M· MUm men), H. Medeni A~ ~rk (lstan
taz Bozkurt (LAieli), H. Şln:ud bul), M. Faik Taşçıcğlu (G. An
Gökyayla (Edlrne), M· Ruhi Bay· tep), H. Hulki Kcymen (Konya). 
kııl (Aksa.rey), ŞUkrU Altay M. Rami Yargıcı (İskodra), Hefik 
(Van), ı. Necatı Akalın (Üeküp). Oney (İstanbul), Kudretullah 
y. Şevki Tüten (Kızıltoprak), lb- Kurt {Kırşehir). il. A\•ni Bırhe
rahlm Kulıın (Ramia). Mehmet ki..'lloğlu (Kozan). Yusuf Balkan 
Kurtcebe (lz:mit), A· Süreyya A. (Köprülü), A. Hikmet Boran (Gi
tcş (Fatih), Şeref ettin Eroğlu (Si· rcsun). M. ~iynzi Sayan (Ltan
vas), Abdurrahman Bce (Sh·as), bul). Mümt:ız A.ktalay (l<:.umbul), 
Falıreltiıı Canö-ıtUrk (İı;tanbul), 5 N" ı t ff · ( O 
H. Fehmi Özyılmn~ (Mahastır). · • i ıu ıc ı.Jrısu. \dana)• · ıe. 

kfii Tarı:kçi (Buldan) • Sabn Şallı 
Sadrettin Ölnıeztilrk (Selimiye), (Antalya), Silleyman Karç.."\l (Ba-
Nµmi Knşka (Akşehir), H. Sab_ tum), Mustafa Sahin Kemah, O. 
ri Yeprem (l<'cthiye), Yunus Ha- Kamil Galatalı {Hopa), Halit 
zan (Gence). M- Emin Senver Kumral (İstanbul). 
(Trnbzon). lf. NAztm Alpkaya (Si- Yarba.ylıgva terfı' eden 
vns), Mazhar Devril (Fatih), Kft.-
zrm Ynrkurt (Bağdat), Aki! Savcı veteriner binbaşıları 
(Van), }.{. Şe\•ket Unan (Trabzon) Mehmet Turan (Kavala), C. 
H. Niyazi Gillermım (Se!ilnlk), ı. Nezihi Vamin (Üsküdar), lh · n 
Muzaffer Biz.loğlu (F.Alimc) • ?,!. Geçkil (İ-:tanbul). Sadrettin lfo
Fafü İlhan (Hnrput), İbrahim Ok. carmm (Üsküdar), I. Burhanettin 
tay (Ortaköy), Ömer Öncel (Er. C.:luç (lstaııbul , .Memduh Ozkiin 
zurum), Osmım V clıbl Akalp (Jo}r- ) '17 
zunım), Omcr Lutfi Köscbııy (Er- (Kozan • .neırJ!lettin Çağlatan 
zincan), M. Niyazi Tulgnr (Kndı· (Aşıkpa~a) • Rıfat Tumer (Anka 

• t:ı ra). M. Muammer Baykara (Al-
köy). M· Celiı.l~ttin Çctinkaya ( - tunizade), 1\Iuhli Günay (htan
partn), f. Saip Dnğkılıç (lstan· 
bul), M· Fehmi Tnycan (İstanbul), b·ıl) • H. Ha~Ti Kıhnoğlu (lı:tan
thsan Kurtoğlu (Amnsya). Eşref bul), Ccrnt Boran (lzmir), Rauf 
can (Mekke). M. Entin Kutlu (SU. Yüca (Üs.'<üdar). Nazi{ Ok tem 
teym:ı.nlye), Ahmot Tanka ya (J). (lzrnir). Arif Türk~n (Sofular), 
bakır), A· Rıza Özalp (Manastır), C.Cvat fanregül (Ankara). !\lu:ım
A· YUmnil Süer (Van), Behçet Ti- mer 1 kentler (1 tanlıul), A. Tev
moçin (Balya). Adil Boztunç (E· fi!-: Erkan (İstanbul), Ali Ç agata}' 
dlrne)· , (Şam). S. Hamit Süman (l tan-
T cpçu yarbaylığa terfi bul). Zulkefil mum (Erzurum). 

eden topçu binbaşılar yarbaylığa terfi eden 
A· Yaver Üner (Silleymaniyc), levazım binbaşkları 

A. PaUc 'Polat (Edirne), M· Nuri O. :'\ııri l smr.n (Konya). Ah· 
Çallı (Shm), H. Kemal Topçuoğ- met Baykurt (Kemaliye), 1. Ri
ln (İzmit). Hul'ri Baykara (Erzu. fat Çırp!ıt'ı ((, ırpan). Hüseyin 
rıım). Halit Başaran (Yenice\-ard) Pe1.:can (Burhaniye). Mustaıa Kc
Siret Gilrkıın (Erzincan), F...nver ~y (Kapua~ası), Ahmet Yarat 
BUlcv (b~atih), I~at Ulusoy (Gü l tnnbul). Y. Zh-a Koray (Fa-

tih), Y. Zıya Dayraktar (Tefenni) , 
M. Sururi Ozen (:\tidillı). M. 
l-la>Tİ Gerçeltçi (B. Mescit), Sami 
lpçi (Trabzon) , !\L llhaıni :::)ubi
ler (EdırneJ . I lıfır 1rtem (Si\ as). 
ı .zamec!din Adalan l Vodina). 
Y arbnylığa terfi eden 

harita hinba~ıları 
:\I. Ali D;.ır.ıkan (Beşiktaş). 

Yarbaylığa terH eden 
fen sanat binbaşıları 
M. Tc\·fık Aran (Ak-:aray), Ib

-. 'ıim J"ıtsalan {Sultanselim). M. 
Ş ... ki :az..'11an (Harput). 

Y arbayhğa terfi eden 
askeri fabrikalar 

binba§ıları 
r.Iuııittın Erkan (.Elbi tan), 

Mümtaz C;üne) tÇaııkın). KE.._ 
m"l Gurüaür (Çır.a. • Muhtar 
vo du~· uz (S· mat ya) . Münir 
Ku toi!lu (htanbul), A. Suat ~un
gu t ult..ın.ıhmetJ, Bahaddin Oz
kan (Kırcaalı). 

U·inci ıınıf askeri ha
k! mliğe terfi eden üçün· 
cü t.ınıf askeri h5.!:imler 

M. Salihaddin Giinaçan (Kurn
kapı), l fagan S1tk1 Kalay (Trab
zon), İzzet Tacın (Sıva::ı) Şen! 
Rudak (Avrakhi:;=ır). -:\I. ibrahim 
Ozttire (Bur a). 
ihtiyat yarbaylığa terfi 
eden piyade binhaıtları 

:\1u tafa Yalçın (Haskö;), A. 
\'~sfi Po'at (Sı\·as), A. ~ükrü I\le
kiş (Sangez). 
Deniz yarbaylığına terfi 
eden kurmay binbaşıları 

Kemalettin Bozkurt, Sururi Ak
dim. 
Deniz yarbaylığına terfi 
eden güverte binbaşıları 

Rifat l\lutlu. Kema'ettin Engi
nol, Abdurralunan Bt>nl:ozlu. Sa
lahaddın lkrnk. İzzettin Dinler. 
Müfit Tanca, Kenan Or. Ethem 
Çcvikcr, ~ eyfcttiıı Bengi. Haiil 
Aydmer, Fe,·zi Gürel. Salim Dtı· 
rak, Kemalettin Dcrkut. 

Dahiliye Vekili 
·zfllirden geliyor 
lzmir, 23 (A.A.) - Dahiliye 

Vekili Faik Öztrak dün sabah be. 
raberinde vali ve belediye reisi 
olduğu halde belediyenin Kültür· 
park civar.nda inşa ettirdiği ga· 
raj santralı gezmi~tir. 

Vel:il, bur.dan aonr3, yeni jn:.a 
edile Kadifekale asfalt yolundan 
Kaleye kadar çıkmış ve oradan 
şehrin emsalsiz panoromasını 
seyretruistir. 

Faik Öztrak ve refikaları ak. 
c;cım saat 20 de Cumhuriyte Halk 
Partisi tarafından fuar gazino· 
sun da • ereflerine verilen ziyafet
te bulun:nuşlnrdır. Ziyafette va. 
li, l:omutanlar, belediye reisi, 
parti müfettM ve vil,yet i are 
heyeti reisi ile sivil ve askeri er. 
kan hazır bulunmı=ştur. 

Faik öztrak ve rc!ikalan bu 
sahalı Bandırma eksprc .. i"le lıağ
lanan hu~u i vagonla İstanbula 
hareket etmişlerdir. 

Dal.ili ye Vekili ista yor.ela va
li, şehrimizdeki mebuslar, komu_ 
tanlar, belediye reisi, Cumhuri. 
yet Halle 1 artisi müfettişi ve ida· 
re heyeti rci i, vil~yct, belediye, 
parti c"tkanı ve diğer birçak ze
vat tarafından uğurlanmış!ardır. 
Vali ve cmaiyet müdtirü Dahiliye 
Vekiline Menemene kadar refa. 
kat etmi~lerd:r. 

Bir katilin deli olduğu 
anlaşıldı 

Birkaç ay evvel Belgradkapıda 
oturan teyzesi Ayşeyi öldi.ircn 
RUstcm Adil adı:.ıda bir genç, 
vaziyetinden ~üphelenilcrek mü
şc:hade altına alınmıştı. 

Mü§ahade sonunda gencin de
li olduğu anlaşılmış ve Bakırköy 
hastahanesine yatırılmıştır. 
~ 

Bir çırak mahkUm oldu 

Bebekte Kevrok adında birisi· 
niıı mağazasında çıraklık yapan 
Hakkı adıntkkl çocuk dün mağa. 
zadan 300 liralık fotoğraf maki.. 
neni ile levazımı çalımş, yakala· 
narak Beyoğlu sulh ceza mahl:e
ınesinc verilmiştir. 

Mahkeme Hakkıyı bir ay yirmi 
güıı. hapis cezasına mabkCim et. 
miştit. 

• ---<>-
Sokağa çöp atanlar 
Sokağa çöp atan 13 kişiye dün 

y.lumm cezası .. ·crilmi§tir. 

Gençlik klUple 
yer yer çahşm 

lara başladı 
Ankara, 28 (A.A.) - Be 

terbiyesi kanununa tevfikan 
~ckkül eden ve etmek Uzere 
lunan gençlik klilplcri etraf 
bugün muhtelif yerlerden al 
ınız haberlere göre, Diyar 
viHlyetinde merkez ile ıem 
zada ve Hant nahiye merkezi 
gençlik klüp ve grupları tete 
etmiş ve çalış.-nalara ba§l 
tır. 

tzmirde de gençlik ktllpl 
te~kilatr ikmal edilmi~ bul 
maktadır. 

Her iki vilayetimizde de 
klüplerin açılış törenleri 30 
ğustos Zafer bayramı günü ya 
lar.aktır. 

Kırşehirde de gençlik klüple 
nin teıkili i§i bitirilmek Uze 
dir. Kırşehir valisi clün Avano 
giderek burada kurulacak o 
gençlik tc§kilatı işi ile me g 
olmuştur. 

Bu maksatla Avanos lınlkevi 
de yapılan bir toplantıda va 
beden teııb:ycsi kanununun 
bu kanuna tevfikan kurulmak 
olan klüplerln maksat ·c gar 
sini izah eylemi§ ve ICıztlırmak 
su sporları ile me~gul olunm 
hususunda alakadarlara icabed 
tebligatta bulunmuştur. 

İdare heyeti seçimini müt 
kıp, b:ıradan ayrılan Kırş hir 
lisi, te 1ekkülü tekemmill cd 
Hacıbekta nahiyesi klübünU a 
mak üzere Hacıbekta~ gitmi 
tir. 

YUNANıSTANDA 
iı1tiyat tedb:rlerı 

ahnıyor 
Atina. ~8 (.ıl.A.) - R' yter: 

19''9 • Hl tO sm!fiarı ıf mdi si' 
liıh altında bulunnı: ·tadır. ŞI 
maiden gelen raporl"rda, geç n 
lııı..fta di"cr d"rt tırufm askere 
alındığını bildirmektedir. Ayı ı
ca. r.ıalılm oldu· ı üzere, ı .a'·n., 
mat tnrn.fmdn.n in ııl mrntal:n. 
smda gizlice ihtiyat tedbirleri 
alınmıetır. ?ıiaam:ıfih ltnlyno 
radyo ve nı .. tbuıtmda mili'elıe· 
do edilen ~ev. e~e lizeııı;ı , res
mi malıufıl de d ha ı il: in bu 
lurmnkt.adır. 

Bitaraf mü tı.hiUeri!ı f·k· Ic
rine :ır.Zl!'an, Almanya, A\TU " 

::>anın cenubu "arki<:.inde 1 r k"rı· 
;,ı1.lığın r.-hurıınu arzu et::ıedi· 
ği cihetle, te~kin edici bir rol 
oyna.maktadır. Rom"n • 1" car 
mUz1kerel0 rin1.a başlamak üu~ 
bulunması. rnUşahi lerın k:ın:ın· 
tını ley t cbnektcdir. Zıra Al -
m,ınrruım bn müzak relP!'in bir 
çıkmı.za sa..planmnsından içtinab 
ettiği zımncdilmelttedir. --o---
Amerikada milli muha

fızlar silah altL.,a 
çağırılıyor 

Ya<ılnı:ton, 28 (A·A·) - Bc~·aJ 
Sn yd:m bl!g ·n bildirild!linc gö· 
re, 12 ny fiili hizmet görm k üzere 
396 bin mim muhafız vo ordu ib. 
Uyatının silnh ııltma almmnsma 
müteallik kanun projesi diln gece 
P..u.zvclt tarafından imzalanm~tir· 

T roçkinin cesedi 
yakıldı 

Mcluiko, 28 (A.A.) - D. N. 
B. : Lcon Troçki'nin cesedi di.iJ'l 
öğleden sonra burada yaktlnıJf 
ve külleri, dul .zevcesine veril· 
miştir. 

Mısır meselesi 
vahim safhaya 
mı giriyor? 

(Baş t cfı 1 ir.riıle) 
Görülüyor ki İtalyanın Mınre 

taarruzu sadece bir Süveyı kr 
nalı meselesi değildi ... ; en geoit 
manada bir Akdeniz hakimiyeti 
meıeleaidir ve eğer Alrnanyuull 
Fransaya ve 1ngiltereye hüc:ıwo 
etmek için Norveç, Danimarka. 
Felemenk, Belçika ıibi bit.arJ 
memleketleri iıgal ettiği sibi J. 
talya da Mısın iıtili etmek .
Süven kanalını kapayanılı Ak
deniz hakimiyetini eline seçil": 
mek için Y unaniıtan gibi bitirJ 
bir memlekete taarruz tefebbütii-
ne giriJine mücadele sahan çalı 
~enitliyecektir Ye ba ırenitliiiO 
hududunu şimdiden tayin etmek 
;ınhiınıız bir terdir. 

'ASIM US 



Pul vergisi ) 
~ ... yüzünden bazı 

anlapnazlıldar 
oluyor 

~-~.a...~ yapılan son zam 
~yerlerde yanlq. 

Şehir Haberleri 
3-VAKIT 29 ACUSTOS 1940 

'~ diişüHdültçe: -- -

8aıi resmi daireler bile resmi 
~ ne nisbette pıt yapı,tı. 
~ı bilmemektedir. Polis al
-..q §Ube müdürlüğü seyrüsefer 
~almak için verilen beyan. 
nı--~:-~ 24 kuru~luk pul yapı~tı. 
d~ müracaat edenlere bil
~ Ve Y\lZlerce kişi bu ~de 
bu .__~!_mişlerdir. Fakat şimdi 
ln._":":·numamelere eskisi gibi 16 
~tık pulun kifi olduğu anla. 
faııa l; böylece birçok kimseler 

8. Pul yapııtımıışta. 
)lp 1f't0k yerlerde de eksik pul 
ı.ııw 11tı:-miar ~- Bunlar pul 
lcon~ışleri tarahndan yapılan 
ta "ullarda meydana çıkarılmak-

"' ceza kesilmektedir. 

Otlar çayırlarda 
yığıldı, kaldı 

de;-Yirlarda yıfılı kalan otlarm 
d~t Yapılamamasına sebep olan 
hıtı tel buhranı bir çok mUteah
ıııu erfıı de zararlara uğramasını 
lııt~ olmuştur. Bunlar, otlan de_ 
lerulapanıadıklarmdan taahhüt
nır Yerine getirememi"lcrdir· 
'tJı çok mUteabbltler ticaret oda
\~ müracaat ederek bu mecburi 
!lJ ·et karşısmda ne yapacakhrı 

llorınuolarcfır. 

Plevne ve Hanifiye 
gemileri 

Uınumt Harpte Şarköyde batmı~ 
111 n Plcvne ve Haniflye gemileri 
t d ~lzd n çıkarmak için liman 

gı tarafından münaka.98 açıl
tı tır. 14 eyUHde Iha.le yapılacak
c r~ V purla.r kışa kadar çıkanla

... tır. 

Trakyada tavşan 
yetiştirilecek 

Tr k ada ta'Vf8.ll yetiştirilmesi 
~ h.ız verilml,tir. Tavşanların 
. rınden yerli eanayide bir çok 

1kı d istifade edilebileceği anla. 

1 
rnı hr. Bu tüylerden ıapka ve 

t d:v nden sonrıı mükemmel iolitt 
ınaı edilmektedir. Bu iplikler 

~ kr n vilerden çok sağlam ol-
tadır. 

1 o 
Zafer Bayramı müna.-
ıebetile ili.ve sefer 

le Zafer bayramı mUna.sebetila 
~~~ ile Adalar, Yalova ve Ana 
cu 1 k eleri arasmda yarın ve 
ta~~rt si günleri pazar tarifesi 
.I{ edilecektir. Aynca iki gece 
cı:ıPrud n ııaat 24,15 te bUtün A
cak~: birer ili ve vapur kaldmla. 

, 

Ticaret Vekir d"" d"" bu ı on u 
Bitnı1ş~at için Değirmendereye 
To ~ an Ticaret Vekili Nazmi 
'8uPçuogJu !I hrimize dönmü11tur. 
te~ ithalat birlikleri üzerinçlekl Ôe devam edecektir. 

Fi dun Fiyatlan 
~{~t murakabe komia~ onu müs-
7.ere b azı mes 1 leri görilfmek lL 
da Od 11gUn toplanacak ve bu ara
karar:u1 ve neb U yağ fiyatlannı 

81bracaktır. 

Nafia Vekilinin Valiyi 
• • 

zıyareti 

~af' 
dün ,: V ~kili Fuad Cebesoy 
Ye Rei~ üzeri Vali ve Belcdi
ıiy•ret oktor Lfitfi Kırdar'ı 
ırıu!tür. ederek bir müddet görüı-

Reıırı"' d • 
•• 1 •• aıreler yarın ve 
oburaiin kapalı 

Zafer Bayr . 
r-..ı dai amı münasebetiyle 
iti~ rete~ yarın ubahtan 
de daire:-tildir. Cumartesi pnü 
lar bu er •Çdnuyacak, memur
ca1.1 • ..:~ ıuretle ilç gün tatil yapa. 

~· 

Pertenıb. Cuma 
29 Atua. 30 Ajııs. 

2' Rece 1 26 Receb 
1ımr 11 bızır 1l7 
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Sanat okullarına veni 
tayinler yapıldı 

Maarif vekilli~i memlekette tek 
nik tedrisatı takvbe maksadile 
yurdun muhte1if )erlerinde yeni 
kız sanat enstitüleri, inşaat usta 
okulları açmağa karar venniş ve 
bu hususta hazırlıklara başlamış· 
tır. 

lstanbulda açılan inşaat usta 
okulunun kadrosu takviye edilerek 
fazla talebe alınması imkinlan 
temin edilecektir. Aynca Bursa 
vilayetinde y~"'li bir inşaat usta o. 
kulu da kurulacaktır. 

Sanat enstitüsü olmayan vil~
yetlerdc kız sanat en titillerile ak· 
şanı sanat oku1lan açılacaktır. Bu 
husustaki hazırlıklara de\ am edil. 
rnektedir. 
SAl'jAT OKULLARINA YENi 

TAYiNLER 
Diğer taraftan maarif vekilliği 

sanat okııllanna yeni öğretmen ta. 
yini işlerine başlamıştır. 

Ankara kız meslek öğretmen o. 
kulunu ikmal ederek muhtelif vi· 
!ayet enstitülerine tayin edilen 

. 

yeni öğretmenler şunlardır: 
Jstanbul akşam kız sanat okulu 

yemek pişirme öğretmeni stajiyer 
liğine Nusret, btanbul kız sanat 
enstitüsü resim öğretmenliği staji. 
yerliğine Tevhide, Trabzon ensti. 
tusü çamaşır öğretmenliğine Şuk
rüye, Trabzon enstitüsü biçki di. 
ki~ öğretmenlifi stajiyer1iiine Fik 
riye, Tramon kız enstitüsü nakış 
stajyerliğine Tevhide Cander, 
l'rab?.On Kız Enstitüsü moda 
stajyerliğine Saime, Kayııeri 
Kız EnstitU.U stajyerliğinıe Fet· 
biye, Kayseri Kız EnstitUBU ça
maşır öğretmenliği stajyerliğine 
Münevver, Bul'8R. Necatibey Kız 
Enstitüsil moda öğretmenliğine 
Sabahat U~aklı, Samsun Aklf&m 
Kız San'at okulu çamaşır öğret. 
menliğine Dürdl,ln, lstanbul Kız 
EMtitüsü na.kış stajyerliğinc 
Binnaz tayin edilmişlerdir. Yeni 
mezunlara muvaffakıyetler di· 
!eriz. 

Mısırdan gelecek 
ithalat eşyalarımız 

Liman mahafilinden alınan hn. 
berlerde Portsaitte kalmış olan 
350 bin ingillz liralık lthR.lit eşya
mızı memlekete nakletmek için tu
tulan bir Yunan vapurunun hc
nilz anlaşılamıyan bir sebepten 
battığı söylenmektedir· 
V:ıpurda memleketimizden Mısı. 

ra yilklenmiş olarak mllhim miktar_ 
da tiltUn mevcuttu. Bu vaziyet 
karşısında, yerli vapur sahipleri 
gemilerini sigorta ettirmek şartile 
dahi yapılan ithali.t ~l amızın nak 
1i foin teklifleri kabul etmemekte 

ve: "Gemimiz bir ka1.aya. uğrarsa 
g("n;i paramızı alacağız. Fakat bu 
zamanda bize gemi lazım. BugUnkU 
ah\'alde gemi almak mUmkUn de -
ğiJ ... demektedirler. 

Ticaı'et mUdUrlfiğil ve diğer all
kadarlar malları İııkenderuna nalc
letmek için ufak motörler temini
ne ~ahıpnaktacfır. Allkadar dai
reler ithallt eşyamızm memlekete 
celbinde çıkabilecek her gilçJOğiln 
bertaraf edileceğinde en JdlçUk 
bir §Üphe izhar etmemektedirler·,• 

ilkokulların bahçeleri 
Çocukların istifade edebilmelerı için 

yeni şekilde tanzim edilecek 
Sehrimizdekf ilk okullarm mU

him bir kısmmm bahçeleri talebe
nin teneffüs zamanında llyıkile illf 
tifade edebilmeleri ic;ln gerek ve. 
salt ve gerekse genitlik bakımın
dan müsait olmadığı yapılan tet· 
kiklerden anlaşılmıwtır· Okullann 
bahçeleri imkan bulunduğu nis· 

bette genll!!letll~ek ve avnı zaman. 
da tanzim edilerek «.:o(:uklann te
neffUs zamanlarmda oyun oynaya. 
bilmeleri için kum havuzlan yapı
lacak ve muh,telif oyuncaklar ko
nacaktır. Bu hususta. vlllyet büt
çesinden tahıisat ta aynlacaktır· 

italyava sipariş edilen 
manifatura eşyaları 

tulyanlar. harpten evvel kendi
lerine sıpariş ettiğimiz ma.nifatu. 
ra e yasını TUrkiycye göndenneğe 
hazır olduklarını yalnız bunun için 
o zamanki fiyatlara göre yilzde 
yUz yirmi zammedilmesi icap etti
ğini bildirm~lerdir· 

Yalnız bu manifatura eıslalarına 
mukabil pamuk verilirse o zaman 
bu zammın ) Uzdc yetmişe kadar 
indırileceği de ilave edilmiştir· Bu 
teklif alikadarlarca tetkik edil
mektedir. 

Ortatedrisat 
Direktörü 

Dün de okullan gezdi 
Şehrimizde bulunan orta tedrı

sat umum müdürü Bay Hayrı 
orta okulların teftişine de\ am et. 
mektedir. 

Dün de Kadıköy ve Üsküdar 
semtlerindeki orta okulları geze. 
rek tetkiklerde bulunmuştur. 

Umum müdür, bilhassa okulla
rın hususi ihti~açlannı g~er 
geçirmekte ve alakadarların ver. 
dikleri izahatlan dinlemektedir. 

Yardıma muhtaç 
talebeler 

T eıkilit bu yal 
genitletilecek 

Okullarda himaye işleri ctrahn
da İstanbul \ ilayetinin yaptığı 
yardım birliği te~kilatmın ) ıl ı. 
çindeki verimleri esaslı surette tct. 
kik edilmektedir. 

Teşkilat önümüzdeki ders yılı 
başında yeni bir programla çalışa
caktır. 
Yardım teşkilatına ili.ve edile • 

cek heyetlerle orta okullarda fa_ 
kir ve yarduna muhtaç talebe de 
doyurulacaktır. 

Ticaret Müdürlüğü 
teıkilatı 

Ticaret müdürliltü teıtkilitı son 
zamanlarda gittikçe genişleyen iş
lere kafi gelmemeğe başlamııtır. 
Bu sebeple ıehrimi&deki Ticaret 
Vekileti dairelerinden 16 memur 
ticaret müdürlUğU kadrosuna nak. 
!edilecektir· 

inhisarlar Vekilinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan İnhisarlar 
Vekili Raif Karadeniz dUn sabah 
Sirkecideki inhisarlar teftiş he\'e
ti bürosunda m<'şgul olmuştur. Ve_ 
kil şehrimizdeki inhisarlar fabrika 
ve atclyelerini de tetkik etmekte-
dir. • 

DllıllaOır : -
Bu tarih veaikalan 

ne olacak? 
Bir kariimizden aldığımız mek

tupta deniliyor ki : 
• "Bir arkadaşım dün (Babıali) 

binasına Soğukçeıme cihetindeki 
kapıdan girerken timdi Defter
darlığın bulunduğu dairenin alt 
katından toz toprak içinde birta. 
kım aandıklann çrkanldığınr gör
mü •. Merak edip bakmış. Bazda. 
n ü:r.erinde meseli (Şörayı vitl 
müsveddeleri), (Meclisi vali 
?1üsved~eleri • miihimme) gibi 
ıbareten ve 1270 • 80 tarihlerini 
havi etiketler görmüt. 
. Tarih nokta.i nazarından pek 
zıvade ehemmıyeti otan bıt vesi
kalar acaba tasnif heyetine veril. 
mek üzere mi izbeden çıkanlmıı, 
yoksa satılmak veya yakılmak ü
zere mi? 

Tasnif için ise çok ili.. Diğer 
maksada mebni ise cok yazık!" 

iane değil vergi 
B lr yurtdaş, kendi ile eşinin nişan 3 üzüklerini Hal'& .Kurumuna 

'enntş. Güzel bir hareket. Gazeteler haklı olarak buna ömek 
diye ı.t0steri3 orlar. 
kal Bu gibi hamiyet işlerinde, teklerin parlak hamleleri i)ldfr. Bat

ar~na da hız urnıeğe, daha toplu atıhşlara 3 ol ~mağa 3arar. 
h 1' akat dogrusunu istcrsl'nlz, ha\ a sllihlannın bugünkü korkunç 

l' 7miyeti karşısmda bu türlü ufak U!fek Jumıldanı~lardan, ben 
mc et umaeak katlar şen görüştü olam13 orom· 
d k'Son muharebelerden sonra, lld kere iki dört eder gibi an~ıl.. 
r:kl~r~~~g~. memleket, haulara hakimse, başka memlckctl~rin top-

ustunde saltaıaat sümıck hakkı da onundur· 
rlblrİ~llahıa_rdakl bn değlı:-lkl!".c, bütün ~ki niza n, rnlllctlerl bL 
ak ne baglayan siyasi düsturlan paç&\ raya çc dl· 1'1erlıametsb 
k ;"ları durduracak '•hak'' ,.e "fazilet" isimli hiç bir manc'i hisar 
.:ı madı. Tayyareler. olüm koluçkalan glbl. kanatlan altında bom· 

ar ~ryarak uçuyorlar· Şehirlere, çocuk bahçeleri üstüne, hasta
ne, ~.~ze, mektep binalanna yangın'" ölüm yağdınyorlar· 
hü ne son akınlardan. son muharebelerden öğreniyoruz ki hava 

1 
cumlarına ancak tayyarelerle ka~ durolablllr· Nitekim 1nıtUz

ı:~ 5~~ lliız toplarile ancak on tayyare düşürilrlerkl"n, İngiliz alcı. 
• 

81 
man fllolannı ha7.an yaprağa gibi yerlere dit'küyorlar· 

1 
~ r yanıla l..ondra bombardıman edilirken. ötede, Bcrlin ,._ __ 

ll\ Na g&n - uuru 
hlridfr. D~xma_ tutuluy_or· Bu ıla mUdafaalann en mücsslrforlnden 

d 
!Se dış, tımaga tırnak! gibi ele e\', )•angına yanıma! Aya. 

rın a bir ~3., · "' · 

al Hücuma kalkanlara, aynı akıbetin kendi yu' alan kin do bir 
ın ~azı!n olduğunu dllşUndllrrnek. rdperlcrln en N.ğlamıdll'· 

ü tü u :sl~r ':'t>, ancak kunetll ha\'a ordulan, u ta pilot aJaylan. 
" n motör, Yilk.<ıek kablllyetle kurulabllir· 

aran Ş~alde ~ilrklJ ede bu a '"' kon usular. ona ~elir kaynaklan 
'~. ' bütün bu noktalan göz önünde tutmak, hazırbklamnm 

ona ıore yapmak zorundayız. 

fabl Bugün malı olanlar, para De oynayanlar. unutmasmlar ki re
ııma a;:~~.etleri bu mukaddes toprakların hllr ve mDstakn bJı-

tcrlz.H;'!;.~ö;'rt , .e feclakirdrr. Zenı;lnlerimlzi de böyle görmek L<1-
bir "hava ,.e~~ h:"en Hlvo edeHm, Jd Tilrldycdo ka7.&llca gön 
her vicdanlı , ·atan'' onalaca zaman (oktan gclmJıııtir· Bu nrgtyl 
da yttrllyeUm. daı mukaddes blr borç gibi seçe tııel'e öder. Bu yol. 

HAKKI SVJIA: GEZGiN 

30 Ağustos zaferi 
Yani davasında Tiril •lllıttntn dalma 
88 ltl,ak l•tlllaaları werıltUecettnı 

laltat etwı1t1r 
30 Ağustos zaferi, bugün içinde her taraftan -• ,__ -

d - t h" T" k" ha •-• rapor..ra gore ya~ ıgımız ~e~u ~~ . ur ~: ı. ~ta üzerincli tealtit ve ipııet 
ycyı kurmak ıçın gırışılen muca. c!tıği vaziyeti ~umiyeyi C:ei>he 
delenin adıdır. kuır.andanı İsmet Papya ~öster-

30 Ağustos, bir meydan muha- mi~, o da derhal: 
rebesi k~~a~ılma~A için .. yap_ıl~ış - "P~§aya göster'' emri1t~ 
harp degildır. Sılah, Turk ıstık- yanıma göndermiıti. 
lali, Türk hürriyeti~ Türk me. n-! _ _, T'~'- Be 
d • • • • ~- U9lll UJ'-Jl'llll 'l:Y.llll ..ı:,; enıyeti ıçm aODUflDUt ve .. erd'w• L;.:..! 

7 u• 
Türk milleti bu uğurda dövüş• gost ıgı D11PtaJa baktım. He.. 
müştil. Bu ıuurlu imandır, ki za. men ya~tan ~~ Arkadat
ferden sonra, asırlara sığmayan lar, ~ardada gördüğ~ feY fUY· 
inkılaptan yarattı. du ~ ~dular.~ ~upnan bva-

tstiklal harbi bütün şiddetiyle YI mübilnmeımı timalden, .. ~ 
devam ederken Şikago Tribün n~ptan~ &VPbm ihataya nnısaıt 
gazetesinin muhabiri Amerikalı bll' vazıyet alımı bulunuJOl'fardL 
Miıter Kleyton, harp sahasında Şu ~de ~sanu~ etti~~ ~
Atatürke ıöyle bir sual somıut- ~. nt;tayıç ~n etmesmı umıt 
tu: ettijmuz yazıyetler tahakkuk e.. 

- İstanbuldan aldığmı mal\L. diyordu •• 
mata göre kapitülisyonlarm adli Der;-1.. 1 k~smını kabul etmeye razı imiısi- w - evzıded"!e ımet paplan ~ 
nız. gırmız. mı. 

Atatürk şu cevabı verdi: • Oçümüz .. topland~k. V~y~ti 
. - Biz, Türk topraklarının is. ~r ~~. mutal~ etti!' ve .. ao~ 

tıklaH:-i, hakiki istiklali istiyo- kiwTürkun hakiki lıalia I'~ ~ 
r~z. Bızim icin kapitülasyon de. Agust~ ~ ufuk!- hiitün 
nılen scy yoktur. fktısadi ve adli fata~ı il4!_ tulu~· 
kapitülasyonlar arasında hiç bir A Bır muddet birinci ordia karar. 
fark yokt B' d. aahında kaldım. Ordu lrumandla· 'k ur. ız ne a lı. ne de ·~-L- • ü" !-L tüm" 
ı tıs.adi ka 't"IA nma pnuacn vazıye UilU e 

pı u asyonu tanımayız. dördün .. kol d tekmil 
da~~te ~u ·ce':ap, .is~ik~al savapn- 1;kalari:rl:"ve s~a':': tiddetle 

30 
~~rk ımllettnın ı'?anıdır. itte bu köyün, "Çal" köyijnün 

. . . gustos, elbetteki harp ta. garbmdak" d" la küll" . 
rıbının de en parlak bir sayfası· • • 1 utman sım 111

• 
dır Bütün d" .. T" k" nı ihata edecek surette mubare. · unya, o gun, ur un be b t . . • 
muharebe kudretini, azametini, 3:eA mec !1r e .mesmı emrettim 
ccsaretinı' t ... b' d ve ılave ettım ki: , yur aevgısını ır a. 0 .. d L...1.. 
ha $tÖrdü ve iman etti. • - uıman or usu ~emehal 

Bu büyük zaferi tetkik edecek ımha olunacaktır. 
~arp tarihleri, Türkün kabiliyeti Arkadaılar, saatler ilerledikçe, 
ıle beraber, büyük ve ebedi Türk gözlerimin önünde inkitaf eden 
dehaları Atatürk ve 1nönü'nün manzara ıuydu: Diiıman ha,ku
e~~ıt!.Imez aakcri kabiliyetlerini de mandanımn ıu kar!ıki tepede soa 
butun azametiyle tebarüz ettire· gayretiyle çırpmchğmı g"riiyor. 
ceklerdir. • dum. Bütün düpmn mevzilerinde 

*** büyük llir he,ec.n ve helecan var-
30 Ağustos zaferini, harpten dı. Artık toplarmrn, tüfeklerinin, 

1 ~nra harp sahasını ziyaret eden. mitralyözlerinin ateılerincle ...._ 
er~ ~i Şef, bir daha bütün ki öldürücü hassa k:almM111fb. Bu 
b.·l~gati ile anlatmıılardı. Bu ta- OYadan, timalden ve cenapbm IN-
rı~! hitabe aynen $Udur: . ribirini velyeden avcı batlanmı. 

Efendiler, .__ı_ L--..iin •ı"bi --..L- ı ·· · upaa -.a9 - • Zift -~uuoa yakAf"I' guftefln 
geçen 38 senesi aiusto.unun o. son paı ile parlıymı •iincüleri 
!:zuacu sünü, ikide, timdi hepbe- heran daha ileride prülüyordu. 

e1ber '?ulunduiumuz bu noktaya Bataryalanmmn fasılasız ve a
~ tnttik. Bu üzerinde bulundu- mansız atqlerİ. diifmm mevziini 
R_Uınuz sırtlarda bhnumn on bi· içinde t.rımJmaz bir celıetUıem 
~::.~nnz fa ka111 tepelerde haline ıetiriyordu. 

-·-_,.e mechıar edilen düt- Günet -iribe yaklaıbkça a. 
~ lnanayi askeriyesine taama tefli, kanlı ve ölümlü layametin 
ıcın Y•JJlarak ilerlemekte IMılu- kopmak üzere olduğu bütiln nıh
"1c~Y~rlardı •• Şa ıördüiünüz "Çal" larda lıistolunuyordu. Biran son. 

oya aleT)er " dumanlar içinde ra cihanda büyük bir iNddaın o
Yatt.'Yordu. Beni • buraya kadar lacakh Ye beklediiimiz halis 

eclıe~ aailcin ne oldufunu izah güneıinin tulu edebiJmea için 
-... -- - inhid.m liaindı. 

L_29 • 30 Aiuıtea ıeeesi sMaha Hakikaten aeman1n lraruch .. 

TtJ>!bapnaa Ersin Biçlti ve Diltiş l"mdu bu mat de 24 tNtıun vermiş: fJC itz ~alıbtltr 'dikişltrini teşhir 
ttm11lndır. San'atlmndı çolı "mvalfak olan ltız laltbtln resimde Yurd müdıresi ile gozi,ltmcktcdir, 

~ıı....., cepheai tı.reüt •uhe- bir dakika Tn •ünıüleri dü•-
•• nıid" .. L.-___ ,.. lara ı: da -~ --..tad o saate ka. mana dofnı, o ıınt hücum et. 

r ·-telif kararsihlarcLın ve (Dtn1UllI 5 incide) 

• 
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K arabükteki j Dört Hariciye j 
Dün 24 Al· 
man tayyaresi 
düşürüldü 

(Ba~Uı.rofı 1 inci "'!ll fa:la) 

dafaa barajımızı ı;eı;mcye tc cb • 
bfi!ı ctınl§lcrdir· Az bomba. atıl ~ 
mL5br· Yalnız: Tııyms luılicl tize • 
rinde bir §ehirde bazı hasar ve az 
zayiat olnıu5tur· 

Saat 20 ye kadar gelen raporlar 
nvcı tayyarelerlmh: tarafından. 2~ 

Ü§lllan tayyaresinin düı;UrUlduğü 
ı:ü göstermektedir· . .. . 

Tayyarelerim11t1cn 1~ sı uslcrı
ne dönmü§lcrse öe pılotlarmdan 
dördilntin hnyattıı olduğu öğrenil • 
miştir· 

fnglliz ha\-a nezaretinin tebliği 
J..ondra. 28 (A·A·) -1ngill?: ha. 

\'1 nezareti tcblfği: 
Kent kontluğu ve haliç maıuıa· 
ında müdrı!ııamızı geçmek icin 

. nptıb'l iki te!!cbbüs istisna cdilir
e dU§man faaliyeti bugün öğle. 
en 80nrn ehemmiyetsiz olmu~tur. 

Her iki k ebbtisto de avcı tayya· 
relerimiz dü mana hücum ederek 
fılolannr dağıtm~lardır· Alman ilk 
malümata nazaran bu muharebe. 
lerde altı dilfJIXlan tayyaresi avcı 
tayyerelerimiz tarafmdan düşürül· 
mu ttir· 

24: Alman bombardıman layya
rcsinden mürekkep bir filo ö;;.le • 
den ııonra cenubu şarki lizerinde 
U!<tırak bir 15ehir Uzerinc altı bom· 
ba atmışlar. knhvc ve müteaddit 
lokantalarla muhtelif hususi mcs. 
kc:nlcrl ve dükklnları hasara uğ -
ratmf1'lıı.rdrr· Bir hafif yarnh var
dır· 
Aynı mmtakanm a;;;cr bir şeh· 

rinde ''e diğer mahallerde bom
bnrdmııı.n milbim hasar yapmamış
tır. Üç kadın ağır yaralanmıştır. 
Bir bomba bir binny:ı isabet et -
miştir· Enkıızaltmda arııetırmalar 
yaprlınak!Mu· 

Mans üzerindeki muharehe 
Londrn. 28 CA·A.·) - Ata~ sa· 

hilleri ii.zcrindo İngiliz; ve Alman 
ver tayyareleri a.raıımda. bu ak
!Uil cereyan eden lıava muhare

lerlndo dÜBJMDm yedi tayyaresi 
"ll'aya. iki tayyaresi de dc.ni1.e dü-
rülmllştür. lki Alman tayyaresi 

Uotla:n para.şiltle kurtulmu~lardır. 
·~unla.rda.n birim tayyare.si ate;, &-

1n gene bir zahittir. Bir tarlaya 
f "Orşmit'inin enluw yanma a.. 
r ya.mir olıı.rak ~Ur· 
Alına:rya ve !talyaya yapılan 

akınlar 
Londra, 28 (A.A.) - fngifü.; 

ıava nezareti tebliği: 
İngiliz: bava kuvvetleri bom· 

b;:ırdnnan tayyareleri dün gece 
Almanya, İtalya ve işgal altında 
bulunan Fransa.da askeri hedef. 
lere hücum etmiılerdir. 

Alma.nyada: Kiel ve VjJhelms. 
haven doklan, Frankf urt civarm
da Kelsterbach eelktrik tcsisatt, 
Angıburgda Messerchimtd fabri
kası, Manheimde petrol ve iaşe 
depoları ve muhtelif mahaJlerdc 
birçok tayyare meydanları bora. 
bardnnan edilmiştir. 

italyada: Torinoda Fiat fabri
kalanna, Eaestosa.ngi Givannide 
Marcelli maynato fabrikuına 
tekrar hücum edilmi§tir. 

İşgal altındaki Fransada: Bor
daux civarında Girpnde haliçindc 
Brest c.ivannda Da.villac'dc ve 
Cberburg'de bulunan petrol de. 
polan bombarclıman cdilmi§tir. 

Tayyarelerimizden biri ününe 
dönmemiştir. 

Evvelki akfaınki bukınlann 
neticc:ıi 

Lonilra, 28 ( A. A.) - Haber 
alındığına göre dün ak§alllki n · 
kmlıır ~S~d3: di~ıman tay • 
yarelen yüksek infil5.klı ve yan
gın bombalan atmı~lardır. Lond 
ra. mmtaka.sında iki )':ll\."'Ul bom· 
bası düşmüş ise de hiçbir hasar 
olmamıgt.Ir. Londra. civarına. da 
bir miktar bomba atılmıpa da 
hali araziye düşerek çukurlar 
açmaktan başka hassr yapma_ 
nuştrr. 
İngiltcrenin §imali şarki.sinde 

Alman tayyareleri bir tre.nl 
mitralyöz ateşine tutmuş ve ka
tar bir tünele girerek yolculan 
korumu tur. Bir ki~i yaralan · 
mıtıtrr. Yolcular kurşunların va. 
gonlara. ~arptıklarını sarih su -
rette i§ittikl~rini söylemi lerdir. 

Cenubu glrhi mmtakaaında bir 
dil§man tayyaresinin dü~ürüldü
ı;ü zannedilmektedir. 
.~ondra, 28 (A.A.) - Röyter: 

Dun ak.§~ tngilterenin cenubu 
rıarki&inde bir mıntakaya çok 
miktarda yanıuı bombalan atıl· 
mı§t.ır .. B~yük bir yaııgın çıkmıı, 
fakat ıtfaıyc bir saat içinde bu 
yangının önUne geçmiıtir. 

Merkezi İ~tcredc bir mıa. 
takada yüzden fazla yangm bom.. 
bası ktrlanı dütınüı, hi!; bir ha
sar, auı oyeya yaralıyı mucip ol· 
mamııtır. Münferit surette uçan 

Afyonun 
kurtuluşu 

Btlyll~ 'ezalıtlratıa 
Iuıtıaadı 

işçiler Nazırı Vıyanada 
Hava kurumuna a~da toplanıyor 

on kuruş vermeyı 
taahhüt ettiler ( Baı taroJı 1 mcide) 

Romadan Salzburga muvasalat d-Afyo11, 28 {A.A.) - Dün Af. 
yon halkı büyük tezahüratla kur
tuluşlarının yıldönümünü kutla· 
mı§lardır. 

Bu münasebetle yapılan mera. 
sim, şehrin ist:rdat saatinde kur. 
tarıcı kahraman Türk ordusunu 
temsile'n bir kıtanın şehre girişiy· 
le başlamıştır. 

Kahraman asl:erlerimizin ba~
tanbaşa bayraklarla &üslenmiş ve 
kesif halk tabakalariyle dolu ana 
yollardan geçerek §ehrc giri§le. 
rini takiben Cumhuriyet meyçla. 
nmda bir ge!iit resmi yapılmış· 
tır. Bu geçit resmine kadın er· 
kek yüzlerce köylü de cephane 
yüklü kağnılariyle iştirak ederek 
kurtuluı gününün ulvi manzara. 
sını bir defa daha yaşatmışlardır. 

Gece büyük bir fener akyı ter. 
tip edilmiş ve halkevinde de bü· 
yük bir müsamere verilr.ıiştir. 

Çörçilin General 
dö Gol a ınektubu 

( IJaw: ı aıı ·ı ıııcıdcJ 

1 - lttifakını•:r." ıcrctlcri 
fiartile bütün deni7.ıu:tn Fransa arn 
zisinc, ekonomik iııtikrnrlnrmı mu. 
hafazalan için hür Fran!la topra. 
ğında mUstakil ve mc ru otorite 
teşekkül cdinc"'VC kad'lr lkti~arı
mızda bulunan h~r Ş"lj i yap:ıc:ığtz. 

Safranbolu, 28 (A·A·) - Ka.zn. 
mız dahilinde hava kurumuna aza 
knydolunanlarm sayısı glin geçtik· 
çe artmakta.dır· Bu arada KarabUk 
den ·r fabrikasında çalışan iki bin 
iAÇi h~r biri nyda on kurt13 taah· 
hüt ederek aza kaydolunmak sure
til 1c havacılığımıza kal"Şt olnn ya. 
'lun aliikalarını göster~lcrdfr· 

AMERiKA 
KANADA 

Müşterek müdafaa 
komitesi çahşıyor 

Ott:n ıı. :!8 ( 'l.·A·) - Diln top
lanmış olan Blrlc:lk: Amerika -
Knnada mil§terck müdafaa komi
tesi, bugiln do iıılerine devam et. 
mi,tır. 

Amerikan murahha.sla,rı reisi B· 
Tagımrdiıı, matbuat ltonferansınm 
dUr.ltü topl:ınt.lsındn. içtimaları şu 
söT.I rle tarif etmiştir: 

'·Yaptığımız iş Monreo doktrini 
nin fiiliyat saha.sına intikalidir .. , 

Birle ik Amerikanın hakiki kuv. 
vctlerınden bahsederek B. Lnguar
dla 5ö)lc söyle~tir: 
"- Şimdilik övünebileceğimiz 

büyük bir 5ey mevcut değildir· 
Fnltat bir kaç hafla sonra bir ye. 
nilik olacaktır. Şimdi) e kader ma. 
lum olanlnra nazaran komite. dik· 
kat nazarını ntlantlk sahillerinin 
stratejik noktalan üzcrın·e tcmcr. 
kli?. C'ttirmi3 bulunmaktadır. Komi· 
temiz gizli ic;timnlan csnasmda, 
Knnr.de. ve Temöv nrazlll'rindc, 
Birl"'!'i'k Amerikanın orrlıı, hnHı. ve 
d"niz kuvvetleri kin ür.lcr tesis et. 
m~ııini dcrpfş eylemiştir· .. 

2 - Zafere "'Ötür<'n yolumuza 
l'nı:el olmadı ~a halen C'Pir bu'u· 
nan Fransa) lıı teması bulunmı ·nn 
büyük Fransız imparatorlui;u kı· 
smıla.rmm ticaretini in':i af cttir
mcğe ve idarc.ı;inc yardrm eyleme. 
ğc hazırız. r··· ........................................... : 

B te · t b··tu h · ~- ! Fıkra : ! 
lan~ r.cr~;~yı~ ııı~e i~t~~:;~;~~~ il B~ir··-s~e--ne kendı.sı·nı· i 
ara_zılero gıllık~a dilhıı zıyade bır i ~ : 
kuvvetle 11amildir· Buna l;ıinal'n, i b 

1 
! 

bizim ke::ıdi harp gnvrclimizi:1 ih- • es eten hoca i 
tiyaçlnn ihUra;o; kaldı ile, ayni "e· J t 
Tait altında İngiliz imparnlorlu;.u Eşki :zamanda bir hoca. bir kö. 
mUst.c>mlr.kl'll'rlnc tatbik edeceği- ye gitmiıti. Köylülerle konu~ur. 
m.Iz derecede ekonomik yardımda iten köyün tinuıl t.arafnıda yük.. 
bulunmağR. hazınz P..ö\'Je bir y,ır aek btr .dftğın ı,,.,·ayı ktstiğini ~i· 
drmm derhal mUcs:ıir olahilmcci i. rçndi. köy!i~krc: 
çin hıll ('n plıi.nl:ır yııp !maktadır. - Ben bu dağı hunıdan kal. 

bir dü§man tayyaresi, merkezi 
İngiltcrede bir şehir üzerine ·~ ve 
ya S bomba atını!':, fakat bunu 
mütcakıp baraj ateşi ile gCJ"i dön. 
dürillmü~tür. 

Skoçyanın simzli şarkisindc, 
bir dilşToan ta ryaresi, bir "chir 
üzerine büyük kuvvette bir 'lfam· 
ba atmıştır. Bir ld.:i ölmü~. mü· 
teaddit kimse ·anılanmıı:tır. B .. h. 
çelere düşen bir miktar bomba, 
hiç veyahut pek az ha5arı mucip 
olmuştur. 

fngiltereni:ı simali ş1rltisi'lr!e 
münferit bir düş'l'l.an tilvyarcsi, 
bir sahil Ş'!hrine birkae< kilometre 
mesafeye bombalar atmış ve ha· 
va da.fi batarynlan tarafından 
derhal geri kaçırılmıştır. 

BERLlNDE ALAHl\1 lKl 
SAAT SÜRDÜ 

Stokholm. 28 ( A.A.) - Röyter: 
Bcrlinden gelen malumata naza. 

ran, bu gece ~ehirde verilmiş olan 
ve iki saat devam eden alann işa
reti gece on ikiyi lml< beş geçe ba5-
lamıştır. Tayyare motoru \C top 
sesleri i)tılmemiştir. 

lsvc~h muhabirler, pazar günkü 
İngiliz akınlanndan sonra Bertin 
sokaklarında obüs parçalariyle he· 
yannameler gorüldüğünü l azmak
tadırlar. 

Alman salahi) cttar mal1afılinde. 
İngiliz hava kuvvetlerinin yapmış 
oldukları Jıarckatın a>kcri bır c
hemmiyctı olmadığı iddia edilmcI-
tcdir. Maamafih Boersenzeitung 
gazetesi, Berlin üzerine yapılan 
akınlara, Londra üzerine yüz misli 
daha şiddetli hücumlarla mukabe
le ~dilcceğini yazmaktadır. 

Askeri muharrirler. muhtelif 
emarelere nazaran, hava harbi )·eni 
safhacına ginnek uzcredir, demek
tedir. 

dırınm, bu ııuretle köyünüzün 
hıı.vaı:ı çok gü:ı:el olur. Yazın pÜ. 
für püfür eser, dedi. 

}' Öylülcr bu tekliften son de
rece memnun olup hiran evvel 
dağı lialdmnasını aöylcdiler. Ho-
ca: 

- Şu ıartla kabul cderjm: 
Bc!li bir ttc.ne yanmızcla alıkoy. 
manı:ı:, yedirip içinneniz lizım· 
dır, dedi. Üstelik sene sonunda 
dağı devirdiğim vakit de 1000 
altın iaterim, dedi. 

Köylüler bu teklifi kabul edip 
hoca ile ftkti mukavele ettiler. 

Hnca bu ııurctle köye yerleşti 
ve biı- aene iatccliii tekilde kcn· 
di&inj besletti. Nihayet sene ta. 
ma:n olunca köylüler: 

- Hoca, haydi bakalım. Dağı 
kaJıiır. Vakti muayyen hulul et.. 
ti, dediler. 

Hoca: 
- Başüatüne, ben de onu dü· 

ı;ÜnÜy~rdum :r.aten! Bu köyde ne 
lt1tdar ip varaa getiriniz bakalım. 

Köylüler bütün İpleri biribirine 
bağlayıp uzun bir İp şekline ıok
tu!ar. Hoca köylülere ~yle dedi: 

- 811 ipi dağın etrafına çörek.. 
leyin. iki ucunu 1>ana Yerin. Saa.. 
ra siz de dağın arlcaama gidin. 
Hepiniz bjrclen daiı kaldınp ar
kama koyun. Ben de yüldenip 
baska tarafa götürcyimJ 

Köylüler hocanın lbu sözüne: 
- Haydi hoca aencle.. Dinne

miain ! B=z bu dair nasıl kaldın.. 
nz. insana aptal derler, dediler. 

Hoca köyliilerin bu .özüne ıöy. 
le cevap verdi ve ba§ını alıp git· 
ti: 

- Divane ve ahmak sizsiniz 
ki, ,uroaa itin kitiden fazlumız. 
Bu kadar çokluk ile kaldn-amadı
S"ına daiı yalnız baıııma hana 
kal•'ır diyorsunuz! Gülerim si. 
xe ...... 1 

miştir. 
Kont Ciano saat 14 raddelerinde 

Führer tarafından Obersalzberg-
. teki evinde kabul edilmiştir. İtalya 
hariciye nazırını Salzburg tayyare 
meydanında karşılayanlar arasın
da ezcümle Almanra hariciye na
zırı Von Ribentrop \"e Berlindeki 
ltalyan sefiri Dino Alfieri bulun
muşlardır. 

Iki hariciye nazın merasim kı
tasını teftiş etmişler ve derhal oto
mobille Obersalzberge gitmişlerdir. 
Burada Führer, görüşmelerde bu
:unmak Uıere ltalya hariciye nazı
rı ile bulunmuştur. Führer, Kont 
Ciano serefine Berghofta bir öğk 
ziyafeti Yermiştir. Bu ziyafette 1-
talyanlardan Dino ı\lficri ile Kont 
Cianonun hu~usi kalem direktörü 
Almanlardan ise Von Ribentrop. 
Mareşal :Kcitcl ve Alman matbuat 
umum müdürü bulunmuşlardır. 
Öğleden sonra Alman ve ltal}·an 

hariciye nazırları Macaristan ve 
Romanra hariciye na7-ırlariylc gö
rü~mclcrde bulunmak üzere yanla
rında büyük elçi AHieri ve Ma
kenzcn olduğu halde tayyare ile 
Viyanaya hareket etmişlerdir. 

Kont Ciano ile Ribbentrop 
Viyanada 

Viyana, 28 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Alman hariciye nıum Von 
Ribbcntrop'la İtalya hariciye na
zırı Kont Ciano bugün öğleden 
sonra, Salzburgdan Viyanaya 
tayyare ile gelmi!'ler ve Viyana 
umumi valisi Von Schirach, 17 n· 
ci askeri mıntaka kumandanı Gc.. 
neral Von Stuelpnagcl tarafın. 
dan sclaml2nmışlardır. 

İki nazırı karşılamak \izcre bir 
çok hükfımet ve ordu erkanı ve 
parti mensupları tayyare meyıla
nına gelmişlerdir. 

Budapcıte, 28 (A.A.) - Ma· 
car hariciye nazırı Caki, Alman 
ve İtalyan hükumetlerinin daveti 
üzerine yapılacak görüşmelerde 
bulunmak i!iin Viyanaya hareket 
etmiştir. 

Budapeftc, 28 (A.A.) - Ma. 
car başvekili Kont Telcki, Viya. 
na konferansında müıah\t olarak 
buhınacaktır. 

Romen Hariciye Naıın yolll çıktı 
Bükrcş, 28 (A.A.) - Romen 

hariciye nazırı Manoilesko, Al-. 
man, İtalyan ve Macar hariciye 
nazırlatiylc yapılacak toplantıya 
iştirak etmek iizere saat l 6.30 
da hususi bir trenle Viyanaya 
hareket etmiştir. 

Garda Almanya ve İtalyanın 
Bükreş maslahatgüzarları tara· 
ftndan teşyi edilmiştir. 

Mihver devletleri pasif 
k.Jamıvacaklar 

Roma, 28 (A.A.) - Stefani 
ajansı bildiri yor: 

Viyana müzakereleri hakkında 
Roma siyasi mahfillerinde. AL 
manya ve İtalyanın harp dolavL 
siyle A vru(lada mesuliyetler de· 
ruhte ettikleri ve Macar. Romen 
münasebetleri meseies.inden ala. 
katarını keserek pasif bir vazi
yette kalamryacakları beyan edil
mektedir. 

~AZAN: 
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Fakat onun Galib.in karısı oldu
ğunu öğrenir öğrenmez bu vaziyet 
değiflyor· Bu kapalı sehre üzerin. 
de de tebeaailmler ~içekleniyor· 

Galibin eski arkadqmm dili çö· 
zilldil· Galibin burada na.sıl ya§a. 
dığını uzun uzun anlattı. 

Beria §imdi ihtiyarsa: Turgudun 
kadınlaşan bayağı cilmlelerile bu 
mühendisin içlen gelen samlnıt his
lerin! anlatışı arnsmda bir muka· 
yese yapıyor· 

Beria ayrılacağı vakit bu mtL 
hc..-ıdi'3 blrdenblre: 

- Affedersiniz efendim, de
mi5ti. Galip Bey buradan ayrılır
ken bana clindC'n hiç dU~ürmediği 
bir roman hediye etm~ti- Iıomanın 
içerisinde unutulınuı:1 bir fotoğraf 
var· Adresini bilmediğim için gön. 
deremedim· Lütfpn kenalııine ve
rlrsenlz beni minnettar etmiş olur
sunuz. Bu foloğnıfı hiç elinden dlL 
ııürmediği bir kitabın içerisinde 
bıraktığına göre kıymetli bir ha
tıra olma~ıı lflzrrn. 

Mlihcndi8 bu sözleri ııöylerk<>n 
bir kitap iı;erisinden çıkardığı fo· 
toğrafı Bcriaya uzatmı~tı. Bu, 
Yüksek bir iskemle üzerinde ı:;ü. 
lcr.. ağzı yüzO reçel içnrfc-"ndC' dört 
yaşında bir kızın fotoğrafı idi· 

Beria bu fotoğrafı gürUr görmrız 
truııdr· Bu foto~rafı Galiple bir gün 
fabrikada oynarken seyyar bir fo · 
toğrafçıya Tahsin Efendi çcktir
miııli. Sonra bu fotoğraftttn bir ta
nesini do kendisine vermiıslerdi· O 
da albilmUnde saklamı,'ill· 

IlC'ria fabrikadan döndilğü ak,.ı>m 
hiç bir ı:ey yemeden odasına çıktı 
ve sabahlara kııdar ağladı· 

····· Şimdi elindeki tolgrnf par. 
maklarmı ynltıyor-Bu telgraf ken· 
dis.ini yeniden kliinnta bağlayan 
zincirin bir lıalkıısıdır. Acnbn [;Cnc 
kıza ne haber verecek· 

Beria ls!icndcriyeden vapura 
binmed"n C.\'\'Cl hareket etmek U. 
zere olduğunu annesine telgrafla 
bildirmişti. 

Beria. annesine tcl;:r:ıf yazdıih 
gibi doktora da tr>l~rıaf ı;ekmiştf. 
Genç kar!ın. o gtln Galiple konu· 
!)Urkt'n Medihanın da hatmm lma
cak sörler söylnmi~ti· Fakat sami
mi bir dost olan Mcdihanın kc:ıdi. 
sini nffedeccğinrlen, hele c.!!ki ç1l· 
gınlıklan vazgeçip le akıl ve man. 
tık dairesine dündüğünli ö~rcnin· 
ce çok ı t'\"İn<'ecğinrlm C'mindir· 

Beria dönüyor ... Tek bir kelime. 
tııı.alt bir !i"Y··· Fakat dönen Beria 
giden Beria dt'ğildir· Ynlnızlık in
Mnr çok deelııtiriyor· Tek baı11ns 
l?~t'n hayat ıztırnplnrln çırııınnn 
bir kıılbln karanlıklarınn ıı~ık dö-
kU\·or. · 

Faknt Gıı.lip kendisini nasıl kar. 
ısılıynrak? B"ri:ı Galihiıı kanıısms 

tıucunu b!le bile çıkacak··· Bir si
nir buhranı içC'riııindf', işin iç yU. 
zünli araelırmuğa liizum g3rmcdc-n 
aralarında kapn:ımaz bir uçurum 
açan kendisi değil midir? Korka 
korka J:'<'Ç!:'n r,ilrılerin bilünço.cııınu 
yaptı. fstanbuld:ın nynlalı 1ıım 
dört ny olmuş. Hiç kimseden ha· 
bcr ıılıruıcian, ,.a .. adığı hiç kl::n .. <'yc 
haber vermeden ı;cı;cn dört ay ... 

ay geçirinıo ne kadat' çolc 
yor· 

Biraz Utroyen bir elle 
açtı· Telgrat anoslnln imzaall• 
yükadadan veri~: 

''Seni göreceğimiz için. 
ve ben çok meauduz·,, 

Beria. iyice anlayamıyarak 
muhtaısar telgrafı bir daha olt'tt 

"Scrmctlo ben···" Bu ne 
mek? Sonra annesi niçin koc 
dan bwetmiyor? . 

Bu dakikadan itibaren genç Y 
cunun endişesi bUyüdU· DUşUn 
yor, aneııino yeniden bir tclg 
yazıp izahat islemek karnrını '' 
rlyor. fakat bu ikinci telgrafa 
ne demeli? Sonra vakit tc )"Ok 

Kendisini 1stanbuıa· götürecek ., 
pur ert~i sabah kalkıyor· 

Berianm hummah dimağın 
en çılgın hulyalar geçti· 1.sliMiz ,,ı 
ıztırP.p genç kadını sarsıp dunı)'O 
Vapura biniş s.utini anlatılmaz :tıi 
l'lnbırsızhkla bcklodl· lçeriııind. 
bir tilrlü öldllremediği bir ilıll1 

var··· Vapurun 1stıınbula yana§ . 
anda rıhtnn üzerinde kcndi!il\ 
karşılamağa gelecek Galibi gor 
mek ilmidi· ,, 

Bütiln seyahatin devam müdd0 

tinec müşfik bir arkadaş gibi )'• 
nmdan avnlmıyan lm Umit b 
çıktı· Vap~r Galata rıbtımmıı , .•• 
nıı.ntı. 1skelcdo kimsecikler yo~· 
Aylardanberi nl~tıro s:ındJğı yal· 
nızlık acı acı kendini gösterdi· i"A' 
\asmı gi\mrlikten geçirmek. lı8• 
mallarla uğrnım:.a~ gibi, dört s)' 
lık seyahati devam ederken seve• 
rek ~ aptığl leler §İmdi kendi.eil\& 
bir iı;kcnce gibi gcliyqrdU· GurbO' 
ı i vatanı gibi sevebilen Beri& ei"1" 
di öz yurdunda kendini çok yab&ll' 
cı, çok bikes hissediyordu· 

Fakat birdenbire ıztır.-bı hafif· 
Jedi. Medihn kendisini ka.ruuarııs• 
Uzcre rıhtımn kadnr gelmişti· 

Beria, rılıtıpıt dolı;iuran yüzlercB 
~çhul insan arasında. bir tanıdılC 
r,QJ-ebilmck iştiyakilc, nyaitannın 
ucuna bas.-ırnk boynunu uzatmağ• 
çalışırken, kalabalığm nrnsmda ]to· 
lunu sallayarak kendi.einc .i§aret ~
den Medihayı görOvt'rincc, i~erı· 
sindo bir sovgföyi gören, hurot 
çeken iı.şığın heyecanını duydu· 

*** 
Berin her ıscyi dü!';ünm~. ner 

:htimali hı:ıtmıan gcçiôıiş.• fakat 
BC!!iktıı ta konaklarını bomboş ..,e 
kapısmı kapalı bulacağını aklın" 
bile gC!tirmrıml.§U. Kapıyı çalıp ses 
alamayınca ha;>Teti adaro:ılnllı art· 
h· 

7.attta oto:nobll kapının önUnde 
<lurdıı~u vakit evde hiç bir h .. re
kot. hiç bir ses 13czmr.mi1' ve birll:S 
ı.ı:ışırml§tı. 

Saat a!Uyı geçmişti. hıilif bil' 
yağmur çl.sellyordu· Çiçekleri ,.e 
~·apraklıırı dökUlmUıt, ıslak va k1• 
rnnlık bahçeye gizli bir bUzün ç!ik· 

Vaziyetin düsmanlar tarafın. 
dan i21tismar edilmesi imkanları. 
r:a gelince, Viyana müzakereleri 
bir anlaşma akdini kolayl:l§tır. (Devamı ııo1 J 

mak için nüfuzlarını iki memlekc- ·~~~~~~~~~~~~~~;=~=~;===;===::=~~ 

T•cndi kainatında yıuıadığı dört ay. 
Fakat İ!lsan, haşk:ı bir fı.lemde dört 

mUı;tü. 

tin hizmetine uvan mihver dev-
1 il ' 

mletclketreindiı.nr. hiisnii niyetini göster. ~.· ,] ·'..,,. I·] Sefcroğlu beraet etti 
• • ~ ... ı Balıkpazarında yaf' tüccarlıi• 

Sulh vasıtalariyle muahedele. ile meşgul olan Nikolaki Sefer, 
rin tadilini yapmak isteyen ve oğlu birkaç ay evvel ıckcr ihti: 
demokrasi devletler y\Uünden 29.8.940 Pertembe karx suçundan asliye semin'! 
bunu ailih kuvvetiyle elde etme- 7.30: Program ve memleket aaat ceza mahkemesi t:.rafından iJcı 
ye mecbur kalan İtalya ve AI- ayan, 7~: Müzik: Hafit mllslkt (Pi.) sene sürgün. 500 lira para cezı-
manya Macar -·Romen mesele le. s oo Aj habe ıerı 810 E k sına mahkum edilmi•ti. Fa.kat, . : ana r , . : v adı· :s 
rinin normal bir yolda halledil- nı _ Yemek ıt.ıeaı, 8.20/S.SO: MUzik: temyiz mahkemesi tarafından bıl 
mcsini ve bu suretle müsmil" bir Hatlt muatkt, (Pi.) 12.so: Program ve karar bozulduğundan mubakt-
ıulh imki.nt bırakmayan Versay memleket aat ayan, 12.M: MUzlk: meye geçenlerde tekrar batJaıul-
muahedesinni doğurduğu hakın.r:- şarkılar, 12.:50: Ajana haberleri, 13.03 mıı ve dün bitirilmittir. Mahke: 
bkların Tuna nuntakasında ta. lılllzlk: Şarkılar, 1a.20/U.OO: KUzik: m~ bu seferki Wıra"rmda Nikola~ 
dilini iıtcmelctedirler. Kal'lfl}c proçam (Pl.) l8.00: Procram icin beraat kararı vermiıtir. 

Mihver devletleri diğer vesi- ve :memleket aaat ayan, 18.05: MllzJk: 
lelerle olduğu gibi bu münase· Konaerto (P1.) ıuo: lılüzik: Radyo 
betle de dıı aiyaıetlerinin yapıcı it _ _._ •" 10 '6u-n.. .. __ • caz or c.ıı~ aaı, ~. : - ....... : .A.IMMIC>°' 
zihniyetini izur etmiflerdir. ıu ,.0 Zeybek havalan:, 19.25: Kllzlk, 

MUAMMA 
Şarkll&r, lSUf'i: Memleket aaat ayan 
ve Ajana Juıberlerl, 20.00: Kllzik: Fa.. 
nl heyeti, 20.30: Konupıa, 20.45: 

t.anbul'un bilyUk bayramı )'akla· 

oıyor._ 30 Ağuatoa Zafer Ba)'l"&

ınmı scllmlamap hazıı!anan 

lkincı ..:e ücüncü Alman ha\'a fi. 
lolannm hareki.ta geçmiş oldukta- / 
rına mutedair \"erilen haber, :lngil
tereye kaqı rapı'a:ı hücumlarda 
Alınan hava ku\'\'ttlerinin ancık 

KAYIP!_AR T ekrikamız, )'UmUZın çoklu. 
/ iunclari kon..,w11111br. Özür di· 

~~~~~~~~~--- f erİL 

Kllz.lk: Dlnleylcl ialckleri, 21.115: Ko
nuıma (Sıhb&t aaaU), 21.30: Kvn~ 
ma '(Radyo gazeteli), 21.~: Kllzlk: 

Lale Sineması 
BugUo matinelerden iUbareıı Bal 

nunu yenl mevsime &CIJO"• 

Sinema dllayamma efbı1 1ı1r 
dAba Jaratamayacatı bir kısmının i timal ~ilmiş oldu

ğunu teyit eylemektedir. 
Berlin, 28 ( A.A.) - D.N.B. 

bildiriyor: 
Alarm işareti sisteminde teknik 

bir bozukluk sebebiyle bu sabah 
saat 9 a doğru b"r ~larm ifiUeti 
verilmi~tir. Birkaç dakika sonra da 
alarm ısaretirtin bittiği İ§areti ve. 
rilmiştir. 

• 

0.,9 senemde 4 Uncu ıubedeo aldı-
ğım ikamet tezkeremi zayi clUm. Ye. 
n18iiıl çıkaracatırııdan eüialoln hUk. 
mu yokt\Jr. ASAF lNBAN 

(3!2&3) 

• •• 
SM ve 3M ayılı U.960 gUıılU depo. 

zıt gümrük makbUZl&rmı zayl ettim. 
'l~enllerlnl çıkıı.racağımdan eşklıılnln 

hUkmU yoktur. şnıuıU ATE!} 
(WtiO} 

Beyoğlu Halk Sineması 
a Jl'lbD Birden: 1 - Zafer OrdulU, 

2 - Şeyh Ahm\t, 3 - Yeraltı Earan 

RQJit Raa Tiyatroau 
29 Ağuatoıı Per§Cm'bc akp.mı 
Kadıköy snreyya Bahçemde 

''Saflanadan Utıuın 

BUyflk beategtrlar aerlal - No. G: 
Bralım-. 22.30: lılemleket aaat ayan, 
Ajana haberleri; zırut. Eaham -
TahvUA.t, Kambiyo - Nukut boram 
(J'l)'at). 22.~: Kllzik: Cazband (Pi.) 
23.215,128.80: Ya.rmkl program n ka· 
pamı. 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece Boatancı takele gultıoeunda 
(Çamurda ZamW.k) ,.ochU 3 perde 

TURKÇE 

Otel Emperyal . 
l&a Miranda- Ray 

Millarid'ın 
""~k.,...... 

........ , ....... p 
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Cava ve diğer Şark memleketleri 1ı lürkçe film istediler 
ın;;:ra. ve uzak ~akın diğer §at't filmlere de menşe şahadetnnmı'~i 
"ldaı·rketıerindcn şehrimizdeki ala \'erilmesini istem.işlerdir· Hu işin 

... e Sö~~;:ı ~Uracaat edilerek tiirk. hem maddi kazanç ve hem de kül· 
':,,/V ·~tij r· il fı~ıcr istenmiştir. Dün tür propagandıı.sx noktasından mem 

·?-,.. 
~-=-

f Her mesıe~nn ncr;vtYızlYı: 

Hiylesiz 
. . et yemek 

yapmalı? ıçın ne 
tar ·t llnı. ~ırketlerinden bazılarr ti· leketc faydalı olacağı tahmin edil
turuıı odasr?a müracaat etmL-; ve mektedir· Vaziyet tetkik olunmak. 

~· ...._~ürkçelefllrilmiş dublaj tadır· • 

Kasapların ne gibi. hilelere l>aş· yu11daki gibi yün değil, kıl var. 
vurdukların~, her gün vatandaş- dır. Kasaplar hileleri belli olma
larm ne şekıllerde kandmldıkla- sın diye keçinin ayağındaki kıL 
rmı tetkik ecleı·ken bundan bir lan güzelce çıkarırlar .. Fakat ke. 
se~e kad8: evvel gazetelerde gör. ciyi yine de tanımak milmkiln
muş oldugum su h~beri hatırla. diir .. Keçinin ayakları koyun a
dım: yağından C:aha uz!lll ve daha et. r Bono sahtekarlığı Kerestecıler - Eyüp 

rı( l)·· davası otobüs hattı 
"Karagümrilktc bir adamın e- sizdir. Bu sebeple sipsivri durur. 

vinde at kestiği ve etini sattığı Keçinin hu şekilde herkes tara
l anlaşılarak yakalanmıştır.'' fmdan tanınması mümkündür .. 
! Bu haber ara sıra rastlan;ın ve Kazaplardan alış veriş ederken 

çok Ş~~r ki. meydana çıkarılabi- dikkat etmelidir. Eğer ustası çı. 
len, buyuk hilelerden biridir. Bir. rağına: 

tın de bazı m!'.~nunlar Belediye tarafından 
": ~ .. &orguya çekildi işletilecek 

tekt1 11'1 bonoları üzerinde sah. Belediye. Keresteciler - Eyüp 
~ j•c s~:ık Y<ıı an Nihat özkoyunun hattındaki otobüsleri başka hatta 

111 trıuh -~ekesi efradmcian ı i kişinin verip kendisi bu hatta otobüs i~
c~za a enıesine dün de ikinci ağır ]etmeye karar vermiştir. Bır 

0t. :-ı·ı· nıahkemesinde devam oltın. Balkan memleketinde bulu~~n 
\j• t ı:t' ~~Sen cc'-;ede vakit gecik- dört otobüs alımp buraya gctınl

Ç~k kereler şehrin muhtelif yerle. - Beyaz ayaktan kett .. 
nnde at, nıerkep, ve deve eti sa. Veyahut: 
tanların yakalanmış oldukları va- - Hafızdan ver ... 
kidir. Hatta işin daha kötü tarafı Gibi sözler frsıldarsa, muhak. 

)~/ ., 
1~1·1 soı gu~ a çekilemiyen elikten sonra bunlar ve tramvay 

e- Q~s,y~~ Avni, Tahsin, Abdülka- idaresinin Beşiktaşa işleyen dört 
& l:ıa l-Jı7"eyin Hüsnü. Halil Diki. otQobüsü Keresteciler • Eyiip hat. 

bu etlerin umumiyetle ölmüs kak keçi yutturuyorlar, demektir. 
olan hayvanlara ait olmasıdır A: Keçiden başka bir de manda 
tı, merkebi, deveyi kasaplık hay- etini koyun eti diye yutturmak 
vanlar arasında sayıp öylece ha. mümkündür. 

.~ rQi
1
j• l-lıhnet ve Ali istiçvap edil. tına verilecektir. 

, :S:rdir. Bu suretle Haliç vapurlariyle 
- Kl2Dlll kirli clltrtıılzlo ttttmal.tıın ntan:uııyor musunuz? 

rck~t ~enle~iıl suçlan yine daha Manda eti şöyle el kadar pat'o 
hafıf tır. Fılhakika bu 21.bi bü.. ~alar halinde kesildikten sonra 
yük rezaletlere sık srk tc:adüf 0 _ parça kalmrş etlerin arkasına ay
lunm~~kla. ~eraber eşek eti ye- nş kanca ile asılır. Kasap bu hl. 
mele. ihtir:ıa1i ınsana garip bir ür- leli etleri çabuk ortadan lkaldır
pertı venyor. Sanki insan der- mak için kıyma isteyen müşte. 

tcı:..ıır l..ıı..nu sahte lıonolarm no- otobüs tarifeleri belediye tarafın
q,. "c Y· ı.ııl:.n c·ro muamelelerin- chn hal'.nn menfaatine yeniba~
<l; §ahitrk C'den sı iluların hepsi tan tanzim edilecektir. 

tucu M·ı d . .. 1 1 Askerlik ilanları 1 hal eşekleşcceğiıli zannediyor. rileri bekler •• -~ ld~ . 1'n.1a ın u:.tune ataca.t 
r,1 .~ ıforJe verm:şLrdir. 

~-theı oa ·:me, ıevkuf buluna~ 
trj ~ <ı.aınclaki ma~nunun cellıı 
tır 1 

a"ka 1..ir güne bırakılm•ş. 

~:-;:-============ 
so 

q. 1 n :J tarnfı 3 iinrııdl') 
' l t. A. ı 1. • b• ' il'. , "'U' ı : rmrımı:;a r or:1u, 

l\•t\ıvv"t k~lrn.:ımırtı. 
cı:ıJ,j.., t'• f 1... 1 •• l ,_ 

ıtilt .... -. e u•ı:ııyu mr ırut e, Ken· 
ı .. ı-:-.:r'~ <lt?:l"ği s'~i pür•~,;f ve 
~n Fırnr iç.in fcrcc nr:;ordu. 

ı-1~li tık, .r:<'cenin koyuln~a, zıü-
1.'!\in • ~etıce:,•i gözle görr.ıek için 
İl\•' t~ n tnl:tar ı>arktan tuli'ıuna 

•ıı:~ -
ı:: .. ~tı .zarı ri kılıyordu. 

""be. te 1 g\L"lü lclm:ır bu muh~ 
{•;. ~~Ydıuıınr dolaştığnn zaman 
leh~,.J~ütn manzara beni çok mü· 

'-!aıa etti. 

h.i ~ .. '-.~ı-şıki ::ırtlarfa lcöylerinde
Ve Jh•-ı deı·!ler, bütün nu!Ju:ı 
J l l'l'n~ıhır Yt";t"lcr bırııkılm•! top. 
~W ~· oto,ncbiller1e bütün bu met
e.; tı>t~~.~ı-a!armda yığmlar teşkil 
la 1!1, o.ulcr, siirii ıilrii karargah-

l"tror:: se•·l· 1·1 • • hak·k· . .. e ı en esır kafilel0 r1 

llıt ' 1 bu· rcıılııcri andmvordu. 
den tr "'leş ~·e savlet ce:nberin. 
kiııid ur~ulabile.nler bir1'.aç bin 
lu' .. y· 7t' 1bar'!tti. Fakat onlar da 

il« T" k 'l'lıl ur • çe:nbcri içind~n çık· 
k~• n-uvııffek ohnuyarak ba~· 
ğu h:~~anlaı-ı içlerinde bulundu. 
lllech e, heya:z bayrak çekmt!ye 

A.. ~ur olmu§lar<lı. 
h-.ı l:ı't~~u~ 30 uncu günü yine 
a,·h~,1 .~0.~nde yıkık bir evin 
h!'!al jmundc 1 smet ve Fevzi 
ıı~bl'l~'r " buluştulc. Kırık kağnı 
rek bu a~.nın dü~en oklarına ilişe. 
lalea ~ ·İn sonraki vaziyeti mü· 
do.n ıe tı t, 1<11.zandığımn: mey-
hi~a:uhar~besinin bütün zefori 
)"ette l~rcJ:rebilecek bir ehemmi. 

Şitn~· U"'unda ittifak ettik. 
1<·1~ d~ 1ll1raa istil·nmetinde çe.. 
,.,tb-ıeıJ'!"ıan kuvvetlerini mah
P.slı ile h~rabcr, bütiin orduyu 
cektik' 1 n ntarn lzmirc yürüye-' 
de A 1

1
•• ~ugiindcn sonra İzmir. 

l\ '•0Cr. • M 
taYl .. u~ı, udanyada Marma-

.. P.01b1ek • • k• d k t,untiik h. ıçııı se ız, o tu 
J;'nl'"t h ır Zllman kafi gelmiştir. 
r.ık Ca) kt.~d~bnahyım ki bu ya• 
) <ılnı; S I 0Y\i~ ge?ebilmek için 
tifoni a <nt-yadn.,"' itibaren garfet· 
dettiğ~~aınan bir ıcnedir. Kay. 
için h" a;ı; zaferi i~lıar edebilmek 

ıt sen • 
~nnedeti .ey~. ço~ bulmazsınız 
!'a?'1?be Yal rn, çünku, efendiler mu. 
ıki "rd nız lcar§ı br~ıya gelen 
iildir. urıurı çarpı§ması demek de-

liarp . 
dır. Me' blilletlerin çarpı~ı-
lerin b.rt~ ınuharebesi, rr.illeL 
lirn, fC: U!:t tnevc• d=yet!criy)e, i. 
ahl~klari 'f asındaki scvivelcrivlo 
3"' büti.il'll e ve harslariyle. hüla
"et '7e fa .. ı:ıı ~ne~i ve m~ddi kud. 
ı.. • ı et'-- ı·· ı·· • .. ı-" le ·~· • ve ur u vasıta. 
ha..,ıtbr ~arpıştrğı bir imtihan ga. 

1' üri: tnill . 
onu t.ıı1t· eti 30 AğustoıJu ve 
ruz bu i~/den zaferleri ile yal. 
ltıış, <!,.· ıhanı vermekle k"'lma. 

.. ıına yurt .. • { 
Jrıcseıe • ' muoa a r. yurt 
kit en 

61 ~evzuubahis olduğu va
haıır 0~tin imtihanlan vermeye 
de isbat uihınu ve verebileceğini 

Ctnüstir. 

--- NiYAZi AHMET 

Bir ki t ra hocası 
11 ,, aranıyor 
-netod i' · 

h'r kita.rn tzcrıne ders \erehilen 
Gazetemiz .dhoca. 1 aranmaktadır. 

1 are ne miıracaatlan. 

Kuyuya düşüp ölen 
kadın 

Bu gibi büyük hilelere basvu. Mesela bir müşteri gelir: 
~anla: kanı:zı müvacebesinde ~suç - Bir kilo koyun kıyması is.. 

Balatta Mecid sokağında otu
ran 80 ya~lo::rında Petrol kızr pa. 
nayota evinin kuyusuna cfüşerek 
ölmüş, dün ele cesedi bulunmuş.. 
tur. Pa.rıayotanın lıahçede gezer. 
kcn diistüğü anla'!ılnn1. c~sedin 
defni.ne ·ruhsat verilmiştir. 

Yahancı Kadıköy Askerlik Şa· 
hcsinden: 

1 - Kadıköy, tJsküdar ve Bey
koz kazaları dahilinde bulunan 
336 doğumlu ve bu doğumlular. 
la muameleye tabi eratın son yok
lamalarına 2 Eylül 940 günü ya. 
hancı Kadıköy askerlik şube bi. 
nasında kurulacak askerlik mecli
sinde başlanacak ve 15 Eylül 940 
günü nihayet bulacaktır. 

yaptırmamı§ yabancılann son 
yoklamalarına 2 Eylül 940 da 
başlanacaktır. ilk yoklamalarını 
yaptıranlar davet cetvellerinde 
yazdı tarihlerde bulunacaklardır. 
Henüz ilk yoklamasını yaptırmr. 
yanlar Eylül ayının çift günlerin
de müracaat edeceklerdir. Mlikel
leflerin cezaya düçar olmama.lan 
için zamanında müra1:aat etmele. 
ri lazımdır. 

ışlcmış vazıyete düşerler. Bun. terim .. der. 
lan bir kenara bırakalnn da, ka.. Kasap kesip çengele astığı bir 
sapların her gün başvurdukları kat koyun, bir kat manda etini 
hileleri araştıralım. Bunlar pek eline alır: 
mütenevvi olmamakla beraber, 0 - Nasıl, bu parça iyi mi? •• 
kadar sık ve bol kullanılmaktawr Diye Ust kısmıdaki koyun eti-
ki, artık tabii bir hal vaziyeti.ne ni gösterir .• Bu gibi hileli etlCf' 
girmi§tir, denebilir.. kemiksiz olduğu için ilk nazarda 

Altın Fiyatı Nitekim belediye za'bıtasmınbu clerhal göz boyar, ve mU§terlnin: 

Altm dün 2115 kuruş üzerinden 
muamele görmü~tiir· 2 - Yoklamalar her gün öğle

den sonra saat 14 den saat 18 e 
kadar devam eder. 

2 - Şubemiz mıntakasında i· 
kamet eden 336 doğumlu ve 336 
doğumlularla muameleye tabi da.. 
ha ya§h yabancı tzle~lerin te. 
cillerinin yc:pılması için tecil ve· 
sikalarının ve cüzdanlarının her 
okulca birer memuru mahsusla 
gönderilerek tecillerinin yapıl
ması hususu İstanbul maarif mü. 
düriretine yazıldığından talebe
ler ayrı ayn vesikalarla milra· 
caat etmiycceklerdir. 

husu$taki ihmalleri bu gibi hile- - Mükemmel. •• 
leri tabii ( 1) olarak karşılamala- Demesine mahal bırakmadan 
rmdan ileri gelmez mi?.. kasap alır, iki kat eti dofrar ve 

Be!İktaş Halkevinde 
müsamere 

Bcşilrt.aş Halke,; indf'n: 

3 - 336 dqğumlu ve bu do. 
ğumlularla muameleye tabi ya
bancıların tayin edilen günlerde 
ikamet vesikası, iki fotoğraf. nü.. 
fus cüzdanla~iyle tahsilde bulu· 
nanların da ayrıca okullarından 
alacakları vesikalariyle şubemize 
başvurmalan. 

Mesel! koyun eti yerine keçi derhal makineye atar.. Esasen 
hatta manda eti yutturmak ka: makinenin içinde de bir miktar 
sapların birinci vazifeleri meya. manda eti vardır, eti çeker ~ 
rundadır. Ancak her hilenin bir sonra: 
mevsimi vardır. Koyun yerine ke. - Biz namustu insamı:, hakkın Zafer Bayramının lS nci yıldönllmll. 

bayramına tesadUC eden SO Ağustos 
1940 Cuma günU ak~a.mr saat 20 de 
Evimizde bir müsamere tertip edil· 
nıiştir. 

çi veya manda eti daha ziyade kr. geçmesin.. 
~ın. etin 60 - 65 kuru~ çıktığı Diye kıymayı tartar.. Müşteri 
zamanlarda yutturulur.. Yazın de bir kilo temiz kıyma aldığını 
etlerin cinsinden emin olmak .zannederek sevinir. 
mümldindür. Çünkü mezbahada Manda eti ıürümil hilesi de u-
2500 • 3000 koyun kesilirken, mumiyetle kışm tatbik olunur. 
ancak 1 O - 20 keçi kesilir, bu se. Bu bilenin başvurulduğu yerler. 
heple kasaplar keçi kullanmaz. umumiyetle Aksaray, Fatih, Şeh~ 
lar. Esasen buna sebep de yok. remini, Topkapı, Karagümrük, 
tur, çünkü koyun eti ucuzdur. Edimekapr, Balat, Fener gibi nis
K.ı§ın birçok kasaplar keçi etini beten kenarda kalmış mahalleler. 
koyun diye ıürerler. Keçinin eti dir. Çünkü buralardaki mÜ§teri 
kırmu:ıdır, yumuşaktır. Tarumak umumiyetle kadmdrr. Etten pek 
için derhal ayaklanna dikkat et· anlamadıkları gibi her şeyden ev. 
melidir. Keçinin ayaklarında ko- vel etin kemiksiz olmasına bakar-

Müsamerede ayrıca. (Ate§) piyesi 
de temsil edilecektir. 

Davet 
.:\lt:norclıı kll\bUndrn: 

4 - Yukarıdaki ilanm yaban· 
cılar için yoklamaya davet pusu. 
lası yerine geçtiğinin bilinmesi 
ilan olunur. 

"":'* 
Beyoğlu Yabanct Askerİik Şu

besinden: 

3 - Bunlardan başka muhtelif 
doğumlu 316 : 335 dahil doğum. 
lulardan şimdiye kadar herhangi 
bi:r sebeple yoklam.asrr.ı yaptır
mamış olanlar da yoklamaları ya
pxlmak üzere birinci maddede ya. 
zıldığı veçhile eylülün çift günle
rinde şubeye gelmeleri ilan olu. 
nur. 

m.übün şrıhs.iyeli ma.nevi~·esine 
müteallik işleri görilşmek tizere 
1-9-940 pazar günü saat 10 da 
klüp binasına teşıifler.ni~ rica o
lunur· 

1- Şubemiz nuntakasında bu. 
lunan 336 doğumlulardan ilk yQk 
lamasını şııbemizde yaptırmış ve 

Küçük Hikaye : 1 
-----------·-------- - -;..;; r lar. Bu sebeple hatta daha evvel-

den çekilmiş olan krymanm sa. 

I• k • d f •• ı •• tıldığt bu gibi semtlerde manda 

·----- 1 e a o u m ~:ı~i:~rUmü hiç de :zor bir iş 

1 

Şehirleı'in de tıpkı in.sanlar glbi bir ruh ve tabiatları vardır· 
Onlar da bizim gibi korkak, cesur, çekingen ve bazı kereler a
t..nlt olur· Bilhassa işgal ve harp air&larmda bina kalabaltlı:larmrn 
bu garip psikolojisini hissctmemiyc imkan yoktur· 

BUyUk Harpte Şarki 1fakedonyada. Ttirk - Alman milis 
kuvveterinin kıırargah kurdukarı merke?. hakikaten korkulu 
günler içindeydi: Ev, cadde. ağ~ ve biitlin bunia:_dan ibnrct 
bir 8eJırin tıpkt bir insan gıbi nasıl bir hayalı old1Jb'W1U orada 
görebilirdin.iz· Basit çocukluk günlerim.izin içinde geçtiği BOkak· 
lar ara sıra gözlerimizden birdenbire kaybolup siliniyordu. Onu 
tekrar ortaya çrkaracak olan şey neyili? bir sil&.h sesi mi? Yok· 
sa bir mekkare kıta.<;mm hareketi ;ve üzerinden karanlık bir 
gece geçtikten sonra tekrar doğa:-ak olan güncı mi? Bunu hiç 

Y aza:n: K enan H uliisi 

zam.'ln kumandanm değil)tiğini hajTetle gördUm.. Halbuki, en 
fazlası daha yedi aa11t evvel istlhlıar odasından evime dönerken 
lıenUz bir ıhafta. Bnce tnyin edilmJş olan kumandan mevk.llnd~' 
emindi· Kendi kendine bir takmı planlar tertip ediyordu. Yu
nanlıların Ttirk - Alman cepheıııinc iltihak kararlamu a~ aı. 
maz ~lnıaldeki itilıi..f kuwetlerine yapacağı ant ha.ak.mı ta.ııarla. 
makl& me§guldil· Fakat gece yaruımdan sonra iş deği.'jID.fş ku
mandan milis teşkilA.tı başmdan erkanı harbiye e · 'alın mnne _ 
:ış· .yeı:inc Afrik~ mü.st~mlekcleri_ unıumi valisi Von Hörbiger 
.,etlrilııti.§tl. üstelik Hörbıger kendi emrini yine bizzat kendisi 
getiriyordu. 

bir vakit kestiremedim· Fakat bazan da öyle olurdu lci, tehlike· Burada Von Hörbiger'i tarif etmiyeceğlın. 0 vakitler şarki 
~i hlsı-eder etmez bir Deveku§u gibi başını topraklara. ııokup Makedony9:,da bulunmuş olan tırendaz ve şöval}·e arkadaşlarım· 
korkusunu gC'çiştirmek istiyen şehrin. pencerelerini ileriye u- dan bir çogu onu tanırlar. Dnha. doğrusu Von Hörbiger Btivük 
zatmış bir aslan gibi kllkrediğini ~tirdik· Harpte Türk ordularında vazife alan herhangi Almandan· bi· 

Şarki :Makedonya.. lıakllı:aten harbin en sinirli günlerini ya. r~dir· ~eselil. kendisinin rlitbesi ancak bir yüzbaşı olduğu halde 
ı;ryordu· YunanWarm hangi ta.rafa iltihak edecekleri §Upheliy- bır mıralaya selAm vermJyecek kadar asker disiplininden uı:ak. 
dl; ve bulunduğıımu.z topraklar haddi zatında iki milis m.mtak11- tt; ve ilk L'J olmak llzere de Türklere k~"""I b"-u··k b. af 

• • • • • - •ı U,/U ır g yap. 
sına. ayrılınıştı: Birisi Tllrk - Alman nüfuzu altındaydı; şehrin tı. Yerli ahali ılo ırhbatmı muhala7..a için bir Türk :rerine Yu-
tren yolundan ötesini .iso itil!f kuvvetleri tutuyordu· Bu itibar· nanlt bir katip angaje etti. · 

ıa da hiç kimse kimseden emin deği1di· Günün herhangi bfr <h· Von Hörbiger'e ilk adrmı ne kadar ''a""'"~ .... 1 .. . d . " ~ oıır :ro uzerın e 
1dkasmc1a sokağa çıkacak olanlar, mesela bir kunduracı, terzi, attığını söylcmıye pek Yakit bu!amadım Selef" . h 

1 
d • 

· • ının azrr a ı"ı 
lokanta işleten adam··· Hepsini kentli işleıile ayn ayn meşgul plAnları: hemen tatbik etmek istPdi"i i"in lngı·liz ··r t" . "' ~ nu uz mın :ı. 
görUrdü· Fakat nslmds. garip bir nehir bunları biribirine bağlar, kasında kısa btr seynhate h:.ızrrlanıyordu H u· b k 

• b b' .•. . .,. •. . · a a u arnrınt 
yahut, kulaktan kulnga. uzanan ir takını teller bir saniye ır- verdıgı zaman lJır .,ece degıl bir gün orta"P·dr s· .1 . . . t' 

~ ~ · 1vı gınn.mı~ I· 
denbire harekete gelerek dükkanlar kapanır. kepenkler iner, Güne.'} altmdıı ltırmm, sıhhatli. ve canlı vanft,_1 . alı. • 

. . . . • ....._ arı sıy rugan 
hatta lokantada yemek yiyen ahalinin her şe3i yanda bırakarak ıskarpinlen gıbı prml parıl parlırordu. Yaın"• ·rı~~ 'di 

1 . ~ - . • .... • gı~ o gı ş o . 
ve işin en tuhııft evine bile kaçmnksızm sokak ortasmda. başı du· Benim sonraları: ögrendiğıme göı·e Mh'-ed il' k ...._ onya. m ıs ·u\'· 
boş alabildiğine koştuğu göriilürdil· vetleri kumandanını İngilizler dahi\ tren i ..... ay d t kif .......... onun a ev e. 

Şu kadar var ki TUrk - Alman nüfuz mmtakası ile şarltt debilirlerken bunu yapmallllijlardı. Von Hörbiget'in şehrin sl-
Ma.kedonyanm garp hudutlarında. İngilizlerin milla teşkllntı yap. mal mahalle'Ündo .~llcrini kol~:ırmt sallıya ı:ıallr.va öte~e beri.~·(' 
tığı iki nokta arasmdıı bariz bir fark göze çarpıyorclu· Alman· girip çıkmasın ınw:naıle etmışl~r; adeta, bu söz·fo ~itara.f mm 
lar o her vnkitki c:ılmcı hareketlorile caddelerde mUtemadiycn takanm kA.ğıt !lzf'rin.do insnnlara. V""ı:'ği bütün hayal h:ı.klmı-
nöbet tutarlar, gezin· terdi· Halbuki lngillz :rnmtakasmda sivil dan isillad~inc inıka.n bırakmrşlartlı- Hörblger şüphesi:>: td ce. 
a.lınJiden başka bir kun·etin gözüktüğü yoktu. Sa.nk.L oraya a. sarclinc güvenen bir n.danıdı. Fakat hcı-nedl'nse k:ılm erı~osf ve 

dınılannı atacak olanlar rahat. kendi haline bıra.ktlnuş bir tn· bir meşe ağac~dı:n yo.p.ılmL, gfoi diırıdik, ağlt' gövdesine rıı.;;_ 
biat pa:rçasmm sakin manzarasını bulurdu; ve gün geçmezdi ki men her istediı,"1 bır da~ka, herhangi bir ağ-aç dalma konabile-
Alman casuslnrmdan bilinin ~ dağ geçitlerinde kurşuna cek bir serçe kadar !;evık r.an~t-diyordu. Yahut, yine ıtpnAl!'!ine 
dizildikleri işitilmcsin !·- göre, tehlikenin avuçlanna dogru Yakla~tığr .e~-ıh·<>ler sır f'! 

Nitekim şimdi nnlatıı.cağmı vak:ı da. böyle oldu. Bu, bizzat ma.smı bilen bir o.damdı· Onun iç!n eesatetiue güvenerek aynk· 
benim baııımdan geçmedi· Fakat daha. .ııonra. b~nndan geçecek l:ırm:ı yorgandan çok ~anlı1ra tıkara.n Von Hörblger 1ııgil'• 

t k ·ı· C>tfk1e · t • bir hadiseye b~la.ngıc;trr: lerin memrıu mm a n ı.an 1 rı ren ' ·ırıu.ı ınun üt,..,:ı::ıo krı-

1 

Bi.r sabo.h ınılis kuvvetlcrl,.'"lin idare edildiği köşke gittiğim (Den.rıu yarm) 
________________________ .... ____________________________________ ~.;.;~---· 

Kasaplar hileli et olarak sade
ce keçi ve manda sürerler. Bun. 
dan maada bir de makinenin için. 
de kıyma bxrak:mak, bayat et sür
mek şekilleri vardır. Bir kilo etin 
makineden geçtikten sonra 800 
gram kalması kuvvetle muhte
meldir. 

Et alırken dikkat edilmeye 'de.. 
ğer noktalardan biri de kasabm 
tezgahındaki parçalardır. Bu par
çalar umumiyetle bayattırlar. Ki. 
toyu tutturmak için ilave edilme. 
mesine bilhassa dikkat etmelidir. 

Sonra etin kemikli veya ke
miksiz olması da ince bir nokta
dır. Kasap müşterisini tanır. Han 
gi müşterinin etin kemiklisini de 
aldığınr, hangisinin brraktığmı 
bilir. Kemiği bırakmak itiyadın
da olanlara çok kemikli et veriJir, 
çünkü kasap kendisine bırakılan 
l:emikleri kilosu 20 kuruşa tek. 
rar satmaktadır. 

Bir de etlerin fiyatları mesele. 
si vardır. Bir kasapta bir etiket 
göriirsünüz: "Koyun 40 kuruş" .. 
Diğerinde ise: "Halis dağlıç 50 
kuruş" ibaresi yazılıdır. Bu fiyat 
farkını siz de anlamazsınız. Dağ
lıç 50 kuruşa diye bağıran ka
sap: 

- öbür kasabrn sattığı kızıl 
k:ıraman, der .. Bu ise lıuz giui 
dağlıç... . 

Halbuki kıi'al karaman ıle l•e
yaz karaman arasında bir fark ol· 
madıaı f!ibi dağlıç da fevkalade 

.. , H tt"' b ·· üstünlük arzl'tme:ı:.. a a ugun 
b:jtün memleketi besleyen kara. 
man koyunlandır. Karamanlar 
bilhassa kasaplık hayvan olarak 
yetiştirilir. Onun i~.in yağlı ve 
dolgundur1ar .. Bugun mezbaada 
2000 karaman kesiliyor, halbuki 
dağlıç .SOO taneyi geçmez: .. Kıvır. 
cığa gelince. men;le~etimizde da
mızlık olarak yetıştıri!en bu ko
yunların erkekleri çok lezzetli ise 
de pek az kesilir.. Karamandır, 
dağlıçtır me~ele~i ise b";Zr kasap. 
)arın müştenlennden bırkaç ku
rus fazla koparmak için çıkardık. 
ıarı gürültüden başka bir şey de. 
ğildir. MUZAFFER ACAR 
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istanbul ı::e er dar lığ~ nci n· • 
Sultanabn•et üçUncil Sulh Hukuk 

l.l.ılklmli(,'inllen: 

9t0/610 

Şım No. Adı AdrC21I ; tıuh I\. B. :\,,J\tı..ı: ı.c l..ıı'.a :r.aro ı.urne İh?>arnıınıe ~o. ::> ne i Davacı hazinei maliye iz.aletle ls. 
t::ı.nbul muluıh"Cmat mildUrlUğU avu· 
mtıarından Yusu! Nuri tarafından 
lsuınbuld:ı çaı şıl<apı<la Bil pazarında 
Çadırcılar cadde.sinde :!00 No.ıı dUk 
k!.,da kıracı Sabatay \'e Be~lktaşta f 
Akaretlerde 20 No.lı apartımanda 1 
kaymakamlıktan mUtekalt Eaadm kı
zı lsuuıbul Etıı!Ak ve Eytam banka. 
&roda daktilo Adalet aleyblcruıe 940/ 
GlO No.lı dosya. ile açılan 91 llra :>O 
ltu~ alacak davasmm yapılmakta 

olan muhakemea1nde mUddclaleyhler 
den Adaletin ikamct:;tı.hının meçhul 
olduğu anla§ılmasma binaen ll4.ncn 

tcbllğat icııuıına ve muhakemenin 
~o 9 9t0 tarihine mUsadi! Cunıa günü 
saat 10 na talikıne mahkemece karar 
verllrul' olduğundan yevm ve vakti 
mukurtla bıZZl).t veya bilveko.le mah.. 
kt!ınede h:ıı.ır bclunulmauığı takı.Jırdl' 

gıyaben muhakemeye dP.vaın ve knrar 
veıiicccğı llı:\nen tebliğ olunur. 

ı Ali Oktay Ş.G. \'ezır J k. :.w. ·ıoo :.:o oo "oo 24.ôO O.:>O 9/51 9::b 

2 
3 

Caddesi 207 No. .. n .. 
,. .. .. 
" 

,, .. 
" 

2oxo o 16.r o a.20 
ıoXOl:iO os.orı ı .so 
10 • QO l tiO 

19.25 
J0.10 

9.60 
0.50 

" :; Avadls R.P. Çomlckç ter 20 No. SO • 8.19 0.78 

9 sı 
9 ı· 

9 ~ı 
9ıo5 

936 
9'H 
9JS 
938 
n::o 6 FoUadamruıld.s Lnzarl R P . Mulı , l .15 

Papazoğlu ilan •• No. 
7 

n n "' 

8 Avadf.ıı R.P. Çömlekçiler 20 No. o 
9 Nlkoll R.P. Şekerci han H No. 20Xi5 

10 " .. .. ., 2oxıoo 
., ,, ,. .. 10X75 11 

12 Sala.mon R.P. Hasırcılar 6/2 Muhtelif 
13 Ağaotıu Ali Ş.G. Ha.midiye cad.2 ı 35 00 

l8mail A.Ç. Limoncular G7 60.00 
15 

" 
,, 60.00 

16 Maclt Ka.raka, Ş.G. Arpacılar 
Cad. M No. 

Salamon T.K. Ham han ı& • 

JO.H 

i.W l .~~ 

.Z0.00 f.00 
7.50 1.50 
4.:Ja .03 
.ZA5 

lG.80 
16.SO 

• 

• 

10.SO 

2.62 

~.1'.? 

O.iO 

o.ıı 

1.04 
0.25 
9.~o 

24.00 
9.50 

lü.2i 
:>2.00 

o.~o 

o.so 

H/H 

U/.C3 
9166 
9 52 
il u2 
9 fi.! 
9 .. cı 

:9 ıs 

9:;g 

937 
rı:;~ 

916 
ı:ıs1 

{iJj 

9:JS 
2 26 VJ8 
21~7 03~ 

(Mulga tem.}iz komisyonunca milttehaz 
T /of/932 tarih ve 4&6 ı sayılı bozmıı ka. 
rarı üzerine lllraz k'lmL!yonunca mUt· 
tehu 3/8/939 tarih ve 523ii aayılı kn· 
rarile \'ergi ret edilmı,tır.) 

Tetkiki itiraz komL!yoııunun H/:?/ 
9:39 ı;lln \'O 47162 sayılı ko.ran te01y~ 
koml.eyonunun 12/1/040 tıırlh ve 411 
&&yılı kararile bozulmuııtur. 

(3325!)) 

Osmanlı Bankasından: 
Emtnentı Maliye ıu~ mtılctlieflerlndcn yukarda l§lerl ve ticaret adre•i yazılı ~hııııar terki Ucııretıe yeru 

adreslerini blldl.rmcmlş ve tebliğe aaltıhlyeUl bir kimse ı;oııtcrmemltı ve yapılc.n nraot:r,n:ıda ıh b'llunmamttı o!dıılt 
larmdan hizaları d:ı. gösterilen yıllara ait kv.anç, buhran, mu\'azene \'e znmlıırmı ha\·! lll!>am!I IU"lcrln blı;zat '.en 
dilerlne tebliği mUmkün olmamıııtır. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 \'C l 1 ncl macldc1cıine tevıiknn tebl!ğ yeıın~ 

Zat r Bayramı mUnascbeU)le O!· 
:nan\ı Baııka!uırn Galata merltczııe 
Yeni~nıl ve ~yoğlu ~helen. 30 \'l' 

31 Ağustos 940 gUnlerı kapalı bulu· 
nacaktır. geçmek Uzero llt\.n olunur. ( rn:ı J 

inşaat ilanı 
Sümerbanh Umumi Müdürlüğünden: 

ı - KarabUkte kurulacak .Aalt Sillfrlk ve SUper Fosfat fabrikası ln~a· 
atı talip zuhur etmemesine blnacıı ikinci defa olarak vabldl fıyat e.:ıa.aile ve 
kapalı zarf tmıllle eksiltmeye konulm~tur. 

llbu in§aatm muhammen keıit bedeli 494.1508.07 Jlrndan ibarettir. 
3 - Ekstıtme e\'rala 25 lira mukabtllnde SUmerbanl< muameıa.t oube· 

sinden almablllr. 
a - Ekslltme 9 EylQl 19:t0 tarihine mU.sııdlt raurtcıı gUrıU aaat 16 da 

Aııkua.da SUmerbank unıuml mUdUrlllğünde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat temln&t mlkt.a.rı 23.530.32 liradır. 
6 - btcklllcr teklif evrakı meyanma, ıtındlye kadar yapmı~ olduklan 

bu kabll işlere, bunların bedellerine, firmanın tckDlk te§klla.tmın kimlerden 
tqekkül ettiğine ve hangi bankalarla muamele<Je bulunduklarına dair \"caı. 
kalan koyacaklardır. 

6 - Tekllt mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale gUnU saat 10 ıe 
kadar makbuz mukabUinde Ankarada SUmcrbank muha.bc.rat mUdUrıu:Une 
teslim edilecektir. 

7 - l'oat& ile gönderilecek teklıt1er nihayet !ha.le ıaatındcıı bir 111at 
evveline lınd.:tr gelmiş ve zar!m kanun! ,ekflde kapatılmııı olroaaı llzımdır. 

Postada vfLkl olabilecek geçlkmeler na.zan itlba.rc almmıyacıı.ktır. 
8 - Banka ihaleyi icrada acrbe8tUr. '(49SOı (7826) 

Nafia Vekaletinden: 
Bozöytık - İnegöl - Boğ&Zk5y - Burıa - .Mudanya \'e DoğazkUy 

nı ehtr - tiekece ve Bilecik ~ Karaköy ve InönU veryantı denılryol ettldll 

.Mudanyada deni% lskandJl haritası kapalı zart usuliJe mUnaka.saya 
ı..•>nmll§tur. 

1 - Münakasa 4.9.940 tarihine te!Adfl! eden Ça!'§amba gUrıU aaat 16 da 
\ ekAletlmlz demlryollar ~a.at dairesindeki münakasa komisyonu odasında 

,} '11 ptlac:ık tır. 

2 - Bu ı,tn muhammen bedeli 66630 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4581,5 liradır. 
4 - Mukavele projesi. eksiltme prtnamem, bayındırlık l§lerl genci ~arl· 

oa.me81, gllzerga.h haritası ve diğer evraktan mUte~ekkU bir takım mQnakaae 
evrakı 334 kuruş mukabilinde dem!ryollar t~aat dairesinden tedarik 
oıımabillr. 

IS - Bu mnnakasaya girmek isUycnler her turlU reJenın11lıınnı gösterir 
vcıılkıılannı lst!dalarma raptetmek ırureUle mUnakasa tarihinden en az ac. 
klz gün evvel Vek4.lctimlze mllracaa.t ederek bu lıı için bir chllyet \'CSl!ıaaı 
ısUyeceklerdlr. Bu mllddetten sonra yapılacak mQraaıatıar nauırı diklcate 
almmıyacaktır. 

1 ı ___ ıs_ta-nb_u_ı_v_ak~ıf_ıa_r_D~ir-ek_tö_ri_u9_u_ı_ıa_nıa_rı __ I 
Hobyar l"enl po.9tabane ker:uıında Ycnı No.111 C1~Sl 

Yalde hanı zcıniil katmda lı> DilkM.n 

" ,. ,. ,. 16 Dlil:kAn 

" " Kanun 
Ncsr:ah Sultan TUrkmcıı çıkmazı 

Ciball, Seferfkoz Cami yıınuıdıt 
CibaU, Seferikoz Camı yanınd:ı 

Dayahatun Yaldıuıhan alt kat.ta 
Çarvııla Kul<urhnn u.,t katla. 
Dayahatun bU)llk yeni han ikinci katta 
Çargıda Çukur hnn Ust katta 

Balıkpaznrı, Alıl çelebi Soğancılar 
'.:l:esllııah Sarmaşık 

Çar§ıda Tarpll§çular<la 
Çarıııda Kazazlar orta 
Çnraıda Parçacılarıla 

li DUkkıln 

1:> Ev 
2G Ev 

4 Ilarakıı. 

4/1 Baraka 

• o::ıa. 
12 Oda 
12 Oda 
6 Odanm 8/24 blsııc:-1. 

il DUk:,a.n 
44 Kt\hvehnne 
ıa Maklup dUkklı:ı 
25 DUkkfin 

5 DUl<k!ln 
Çarljıda bedc.ııtan 8ağ'da ikinci nd:ıda 
Şehremini, 1brahlnı ~avuş cami 

4&-47 Dolap kanadı ö.ıu 
1 O Baraka a,nıası 

Şehremini, lbrahlm çavuş Değirmen l\l ktep a:-.s:ısı 
Eyüp Cezri Kasım Bnbahaydar ı~ Arsa 
Balat, Kıırab~ Ycnlltııpı 103 Arıı.'1. 

Topkapr, 'B yazıt ata mııburcu M hmet 1 Ar~a 
ıı::u,uk Mu!Wapa.,a Kuburbcli 6 A~a 

... ı.ı.wnnıen 
•.)lığı 

Ura Kr. 
30 00 
30 00 
2:\ 00 
.ı 00 

:? 50 
:? 00 
:.! 00 
6 00 
3 00 
3 00 

G7 
1::1 00 
l'i 00 

4 ~o 

2 00 
3 00 
2 00 

liO 
50 
50 

1 00 
80 

l 00 

Yul:nrd3 ym:ılı mahaller 941·-Rene.sl l\Iayrs sonuna kadar kirayıı veril. 
mck Uzcre ilAna konmu:7tur. 1.ste'dıler U1ale &"llnU olan 10 P:yhil 040 Snlı gU
nU aaat l:S e kadar Çenberlltn§ta latanbul Vakıflar B~mUdllrlll~oilnde Vakıf 
Akarlar kalemine gelmeleri. (i970) 

Belediyen1n daveti 
lstanbul Belediyesinden: 

::o Ağu."Jto11 Zafer bayramı m"rarılmltıd" l::ulunmnk Uı;cre tslAnbulcla b•ı 
ıunan nıehuslnr, ıchlr meclisi ilye-lcrl, g n"ral'er, Ü'lt sub:ı.yıar, aclli)e ,.e mUl· 
kiye rUcmısı, belediye erktuıı, matbuat mUmcruıuı~ı. pıırU başkanl:ı.n. h:ıyır 
ve meslek cemlyetıerl b~l{anl:ır1. b.'\n'•a direlıtörlerl \"C lmUya;:Iı şlrlrctıer 

,.e esnat ccmlyetleri reislerinin s~:ı.!. :ı ::o ile 10 arasın fa Tnkclmtle hazırlan 
mış oln.n trlbUnU te;ı:tncri r!ca t lu:ıur. \ i973) 

1.LBlSE: J:ıltet At.a), 'IJln:Ur ,a;ıl.ıt, 

r ................................ ~ 
Sümer Bank Bursa M E R t N O S 
Fabrikasının Düz • İpekli • Çalaplı 

Kroşe Yünleri 
Perakende Olarak 

SOMER 
Çilesi 55 Kuruşa 

BANK 
Yerli Mallar Pazariarı 

~liie6~'1'CSI ~!'~lerlndc satıtm:ıktadır: ~ 

1 
Kr~ no: Trlkotaj :rttnlerlnl ııatan tücc.'tr \e esnafın tetıbll olunan tol' 

flatlol öğNnnıek üz.ere '' :.e:ıı><~·ııln htaııbul eubeslne m~ ... ,~..-

Antakva Hatav Gümrüh Muhafaza 2 nci t 
buru satınalma k'Jm ·.svon ·ndan : 

J\llktan 
klln 

IUubamml"n 0\1\t :\lu\·akkat teıulnııt 

Uln!IJ K,. Snt. Lira K,. "'nt. Tarih 

Un 182.000 
Et 45.ll 6 
Sadcya:ı 6 000 
Arpa :l6S 0011 
Odun ı;oı 000 

--------
16 00 
30 00 
l~O 00 

., 00 

ı 30 

2lf\4 00 00 
1034 6 00 
487 :so 00 

1391 :.!5 ou 
f>S5 97 00 

3 9 940 Halı 
419 n.ıo çarşııı:ıı-

4 91940 .. 
15/91940 l'er~eıntı' 

ınuuı"Un hlr "lene!fk lhtiyncı otan yukarda cins ve miktarları tıe 
bnınmcn tıyatıan yazııı cnl\tl<.lclcı ı.upaıı uı.rt usuıu Ue ekfiiltmeye I< 
muşlur Bıın ar•1an etl.n ılk l!E.'kiz RY 1.ar.ıncın alınacak olan U<;te ik15l 
v tıo~ o6rt av ıı:;lndc alı:ırı.cak ı la:ı !lı:;te bir 1 koyun eti olacalt ve Hata>' 
14.yctJ dahillnd ki dört bölllk tnerk«'Tlne ayn ctan vP tabur merkezine ıı 
nılş nııırak 11\!rllecektıı. 1 'n H' ııa.ıcyagı tahhlc tAtıl olup bu iki kalemle 
tnkell nıUddeller! 1çtnı1«' tabur merkezine ve odun ıse aynı zamanda tıll 
aı@rkczıerlnc teslim edilecektir. Bu we\adda ald şartnameler tııbur b 

dah l!.ndekl komlsyondd bcr zaınan gorUleblllr. , 
isteklilerin gUmrUk "eya mal ilandıkıarına yatıracakları tcmina~ 

makbuz, Ticaret odası kayıt '\"esıkaııı \'e teklif mektuplarmı ta~yacnk k 
:ı:arflannı muıyycn ı;Un 'e sa:ıtten bir enet eV\oellne kadar knm.!l)">nıt 'e 
nıt>lcı1 veya bu saatle ele gcçece1' şekil Je ı:-on:lerme1 erl \'e postada ''1l~ 
bulncnk teab!ltirlerin kabul cdllınly"ceı!i ıl!'ın olunur. (i4(\7l 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

.'\l.ktıı.rı 

$and:klık kereste l 76.iOO M3 
Jp tSOO metre 
Muhtelit hırdavat maız meal 6 K. dan 

Pnzarlılt 

.. 

~a ti 

15,30 
JG 
,.,zo 

J - Eb'ad \'e miltrcdat listesi, lp nilmuncsl \'CÇ'!ıile \-Ultarda clnS. 
miktarları yazılı 3 kalem malZ :ne pızarlıkla ııatuı aıı:ıac:ık U:'. 

ıı - l'nzarlık 4/IX/010 Çar~a nba stınU hizalarında yıızııı saaU 
Kabataşta l.eva.zım ,-e ~ıibaynnt şubcııindekl Alım KomlsyonUDd& >" 
pılacnlttrr. ,Jt 

Hl - Hırd~\·at ııstcııl ve kereı te ··b Od lıslcsl sözO ı;e~;> şubede ~-
rUJebı il r. .w 

ıv - lsteklUerln pazarlı it için t ı) in olunan sün \'C aaııUe de te.kllt eır· 
cc:.ıcrı fiyat Uıerlnuen "ô 7,:) s-Uve:ınıe paral.:lrlle birlikte me::l:Or l. ,, !S) 

nıura .. aatltı. ı. (iiS'f) 

Dev1et Demiryollan ve Limanlar1 
işletrne Un1um idaresi ilanlan 

Alubnmmen t>edelı ı 11t)1 ı ıtr,ı o'an 1100 l(ğ. Drlket Manı'.:'anez 400 ı<I 
Briket Sıl s) uın. 200 l(~. Briket f.'u.s1•ır \'e :?ôO Kğ. Briket Kro:n, te:ı.!ıhUd~ 
tin etmeyen mCtcııhh l nam \'C ,·e ı:eıı:ıbın:ı olıırak r 6 9.1940) Cuma ıw 
ıı.'lat ı ı ı) on bır(je HayW.rpn da G:ır tıınnın clahllhıdeki komısyon tnraf~ 
dan nçıi\ eksiltme usulıle s:ıtm nlınaı:aktır. 

1 
Bu ıır- ginnek 1 ti~ eni rln ( i ı lıra r 30 ı kuruşluk mııvakkat temlnt\t ~ 

k:ınunun tayın cttlğı \"f!J.'\ll(Je birlikte eksl!t.me gftnU 88.Atlne ka11ar kolJl 
yonıı mi' rnc!\atla:'l lı\zınıCiır. 

Bu ıoe olt ıprtnnmcler komls., ondaıı par1!SU: olarak d.:t~ıtılmaktadlt'• 
(70i9) 

6 - lılllnakD.aaya girmek l8tlyenlcrin 2490 numaralı arttırma ve eksiltme 
kanmıuııun ve münakasa evrakı meyanmdakl eksiltme §artnamcstnin tarl!atı 
datrealnde hıızırl.ııyaCD.klan tekllt zarflarına VekA.letten alacakla.n ehliyet 
vMikalarmı da koyarak mUn:ı.kasa. saatinden bir sa.at evveline kadar numa· 
ralı makbuz mukablliııde ~at arttırın. ekailtme ve ihale komı.syonu ba~· 
kan.lığına vermiş oımalan lAzmıdır. (4662> (i883) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 / 8 / 1940 vaziyeti 

inşaat ilanı 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden: 

ı - hmlt SellUloz mUeaseaele.rl !abrlkalarma SnpancMıuı ısale edilecek 
ıuya ait boru fcl'§lyatıyle mUtcfcrrik ingaıı.t vahidi fiyat e.ı;aslie n kaı>alı 
zarf u.sullyle ek.!tıtmeyo konulmU§tur. 

lobu inşaatın muhammen keııır bedeli 439.567.03 liradan ibarettir. 
2 - Eksiltme evrakı 22 llra mukabfllndc SUmerbank muamel!t :ıube· 

stndeıı &lmablllr. 

8 - Ekalltmo 10 EylQI l9i0 tarllıtne mUaadi! Salı gUnU ıaat 16 d~ An· 
karada SUmcrb3.nk Urounıt MUdUrlUğünde yapılacaktır. 

' - Muvakkat teminat miktarı :.:1.833 Jlradır. 
6 - İBteklller tckll.t 0\7Ukı rocyn.nuuı Oimdlye knd:ır yapa:ıg Olduklan 

bU kabU l§lcrc bUnların bcdellertnc, firmanın teknik teşkilatının kimlerden 
teşckkW ettiğine ve ba.ngl bankalarla muamelede bulunı.Juklnnna dair ve.si. 
kaları koyacaklnrdır. 

1 - '.l'ekll.t mektuplannı havı zarflar kapnlı olarak fbalc günU saat ıs e 
kadar makbuz mukabflindo Anknrada .SUınerbnnk muhaberat uıUdUrJU@:ıe 
tullm edilecektir. 

1 - Post:.ı ile ı;önderllec~k teklifler nihayet ihale eaa:.ınden bir saat ev
veline kadar gel~ ve zarfın kıınw:J §Cldlde Juıpatılmış olması lll.zımcıır. 
Postada vaki olnbllec.:k gecıkm ler rıa.zıı.n ltıbııre almruıyacnklır. 

il - Banka ihaleyi icrada serb<>...ııtUr. ıi 27/49S:lJ 

Fransızca ders 
Orta mektep \'c lhclt'tılt' ıkııı •it 

kalanlara Ye tlnınsız:cıı<ını ılerlcl 
rueıc ıstt'~ l'Dlere nıQ!.a ıı şera ile 
rransızca derıı vcrIJır. 

Arıu edenler \'ııkıl maıtınn<ınds, 
.. Fransııca Oi!relml'nl" ismine şl· 
raheD Tl')ll labrlrPn mijnıc:ı;ı! 
edebı lirler, 

Sahibı: ASIM US 
Ba"ıldı~1 ~er: VAKiT Matbaan 

Umum neşriyatı 1dare eden: 
Refik Ahmet Scvengil 

t ~nbul Dördüncü tcra l\le.ımırlu. 
luğundan: 

930/4542. 
Alacnklı: Bakcr glrkeU. 
Borçlu: Hayatı Susay: Ha:nal 

tııı..,ı I{ornljcl sokak No. 22 
B r borcun temini lstlta:ıı için rol\h· 

cuz olup paraya çcvrllmcs1nc !tarar 
ver11en ev e~y smı peşin pııra ve nçık 
artırma ile Ci.9.0.fO tarihine tesadllf 
c(lcn Pe?Fmbe gUnU &ı.at 9 dıın iti· 
bnrcn yukarda yazılı borçlunun ...... . 

sinde )apıl:ı.caktır. 1 
Taliplerin .}'ü.zdo 7 buçuk pey ak~ 

'ft 939/4842 No. Ue ID&balllnde a'u. 
n:ıcnk memurumu::ıı. mUrııcnatıan li§n 

1 
olunur. (33201) 

A KTIF 
Kıu9: 

Altm: Sa!t KUoıram 
naııknot • 

71 .. (8248 

Ufaklık • 

DablldE'kl Muhahlrlerı 
l'ürk Wraaı . 

Hariçteki Muhılbl.rlrr: 

• 

• 
Alt.ııı: Safl KUogT&m 50ıöHI'{ 

Altına tM\'ÜI kR bil terbeıt do 
vizler • 
Diğer dövizler ve bOrc;lu h.11rlnı; 

oo klyelert • 

llaLlne l'ıtb\·lllr.r1 : 
Deruhte cd.le.ıı evrakı na kdlyı 
kar~llı,ğl . 

Knnunun fi • cı ınaddeltrlne tC\1'1· 
ıuın Hazine wn.tınc:san vtlkl tı. 
diyet • 

Sen"dal ('Üz.danı: 
ncaı1 Scnedat • . ' 

P.:toham ve tab\1Ult elll:d:anı: 

Deruhte ecıııen crıakı nı.lıdl· 

\"en n ka~ılığı e.ııbam 111 
tatnllAt Hlbaı1 ıuym .. U.s 

~crlıcııı Esham \"~ 1 A.twılGt: 

"vanKlar ı 

Altın va dö\'lz üzerine &\"atı • 
Tnhvlldt üzerine u·ana • 

Uar..neye kı:ın vna. li\'&nll • 

Bozlneye 3S50 No. kanuna göıe 
ıı;ıl:ın aıtııı karfılıklı &\'anı • 
il ndsrııu • 

r.ıuhtelU • • • • • • • 

100.997.012.36 
15.159.452,-

1.890.159,84 

2.0?.1 RR? '>'> 

7.041.216,74 

:>8.821,10 

18.773.154.69 

158.7 48.563,-

10.310.196.-

255.255.478.37 

47.830.376.93 
8.2n.OS7.57 

9.125,55 
7.808.722,-
4.229.000,-

:19.000.000.-

Yekilo 

1 Temmuz 19311 tarıtlnd"n itibaren : 

Lira 

l 18.04G.624,2 

2.021.882,2' 

25.8:33.192,5~ 

139.438.367,-

56.255.4i8,37 

'56.107.434,G<. 

51.046.84 7,5[ 
4.500.000,-

20.S.53. 775,6~ 

G73.933.602.M 

PAS 1 F 
Serma;stı 

lbtl~ ıt ok~: 

~dl \ e revkal~de • • • 
tiuau.sı • • 

frda\·Uldekt uankMthır t 

>t•rubte ~dilen evra :• na krlf\'t 
ı<anunun 6 • A lnci m8<1'1eler1ne 
t.evfıkııo Haztne tara!mdıuı vaki 
•ed1yat 

Oeruht.. Mmco evrakı nakill>e 
nakiyeal • 
Kıtr~ıııgı tamamen al m t'larak 
; ıa veteo •eda vtıle vazı=dlleo 

ı:teeskont mukabili UAveteD teJı 

"l.7t'd • 

&IE\'llUAT ı 
l'Urk Unun 

• • 

"'tın· Safl Kl!ogram 18P1'8' 21 

8~ No. kanuna göre ııaztneye 

,~1lan 11\'&nS 01ukablll tevdl olu· 
rıao allmlar: 
SA.ti kllogTam M 71r, "''"8 

Oövtı TaahbUdıltı ı 

Altına t.bvUI kabll dôvt.zJer • 

oı:er dövizleı Ye alacaklı KJI· 
rıns tıaklyeıert • 

'luhtellt • • 1 • • 

G.188.666,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

19.~10.196.-

139.438.367,-

17.000.000,-

203 ;ro.oo.-

69.264.800,20 
26.595.925,85 

51.643.228,22 

3.359,77 

2R095.808 33 

takooto hAddf ~o 4 Attın llzerlne avans tJO 3 

"""" 
Lln 

15.000.000,..... 

12.188.6G6,15 

359.9;}8.:J67, ..... 

95.860. 726,o5 

51.643.228,~ 

29.099.168,10 
110.203.446,52 

673.933. 


