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6 
AYFA 

URK YURDUNUN 
SEMASI ıÇıN 
Nışan yüzüklerini· 
severek verenler 
~ 31 (A.A.) - Vatan
'- \ .. .L araıında Hava Kurumu. 

Ull' yardım «>lmak üzere ev. 
yüzüklerini teberru hu. 

da Ankara ve İltan.bulda 
--·-- olan hareket gün geç

i ~eniılemekteclir. 
'1dı uıun Izmir ve inegölden 

~tınz telgraflar, bu yerlerde 
leıa.; kıaım vatandııların ev. 
.._ e yüzüklerini Hava Kuru. 
~teberru eylediklerini bil. 

kteclir. 
lt ~ nazaran lnegölde Bay 
~Y,lln ömer Demirciollu, 
~~ Rupt ve eczacı Ali 
;:oqıp, bmirde Til.ldlik otta o-
: CSğretmeni Sallbattin Çitay 
a 'il ~upmar ağretmeni A. 
':le Citay, elbi1e tüccan Neıet 
~·yıldız ticaretaınesi u. 
ita ~imdi Toruı, lıtikW oku. 

'"51"Ctmeci Ahmet Pekin ve 
~ l>uınıupınar ö&retmeni Fer
"'llllde Pekin. 

Romanya 
AJ..ıaıwa ile Sovyetler 

arasında 

Bir karakedi 
rolü mü 

o~nayor? 
Yazan: ASIM US 

Taa ... pzete.. 
ç~ bir tebliiiaden Ro. 

1• de SoyYetlor bir1ifi ara
dalQ miinuebtelerin tekenenk 
'-hiyet aldığını öjrenlyoruz. 
~et hariciye koıniaeri Deb. 

MoıkOYaclaki Romen Mfiri 
1':"'1Vlt en_ık-.L-ı_a_ 19 aiuıtosta haza Jaa.. 

ot ·-.ıanndq tiki:ret eden Wr 
,: •enniı; •alaa Cafeko hüldi-

1'aanına bu huıuıtaki iınad· 
cıa:.ddetmiı iae de bu yoldaki 

tiıa1• ,,_~va.hı Moakon hiikUme. 
l'" ~-n 9t1nemit olmalıdır ki 
~-,,.-....,_. 11 on bir ıün sonra ba 
İfd biilc~ neıretmiye, bu busaıta 
de._ 

121 
\•ınet arasında c:re)an e. 

·-.... a"-bentr hülua ettikten 
t9ca~~ hudat kıtalarmua 
d911-i m.~ denm ettiiini kay. 

a ,.. hazam ıQımuştür. 
ha~ IOllra Biikreıten 30 a• 
lelıtafı oku lle çeldlmiı _olan ~ 
~ İt" JOruz: Gayn reeau, 
'-1dirildi"n:-t ~ter b:r kaynaktan 
~ tine ıöre Moıkovaclaki 
.....,. "- ltaıyan ıefirleri Ro. 
~. So.y.tJere değil, AL 
~ lit İkbaadi menfaat nun. 
~ bulunc!uğu hakkında 
llaot. ~~illetine kat'i bir ----tir. 
ci ~ teJit edilmiyen bu ikin
~ Taı aianıı teW"ii ile 
~de : Romanya v~yeti 
.:_~ nua • Alman manaae.. 
~ .. Yeni bir aafbaya ıir
tot • .._... oldaju bisaini veri· 

fıı.~1aıu. Kmlorclu tara. 
~ lfcal edilmeai üzerine bir 
~ ~111P!'f•tum, diğer ta. 
~ lcaı.n ac:an.tanıa t.azyıluaa 
~ ~an7~ Almanya • :-"111 JeSlDe Ye ha. 
!Je 'tqa..ıı_~~t •tmiıti. Hitler 
~-..... lPtida Romanyama 
-. .ı.ı.. ~ rolinü üıtleri-
lil•"''• ~golwuca " Tran. 
~. .. -lerinia doinıdaD 
~ '-"'ai-~~ere ile halledilme.. 
ıqt I'\...{-'- ... landular. Fa. 
lleij;varuca nııeıelesinde iyi ltir 
h ~!- ua~ Tranailnn
........ B--" .. c;öaniye kili pi. 
~ - Uerine Alman .... 
ı...,:. ~ y Ola RiWaenhop İll 
hı.o Vi ....._,,_ ~ Kont C"a. 
"ı- 99 a::::• birl .. tiler ve Ma
~ hllricl7e nazırlanm 

~...:::..T=· 
<Devamı • üncüde) 
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icab ederse Milli Şefimizin bayrağı altında yeniden 44000 kilometre 
murabbaı arazinin .,, p'"'g ~ ---2*... ,., ~ ~..... - 2-2 s=ı ________________ ...._ ______ ....__ 

'.Zaferler yaratmav terkinden sonra 

Macarlar, 
Romenlerle 

dost 
geçineceğini 

söylüyor 

hazır ordum z 
Dumlupınarda büyük ve heyecanlı 

merasimle tebcil edildi 
Atatürk'ün hatırasını taziz 
Mareşal Çakmak'ın teşekkürü 

Afyon, 31 (A.A.) -Dumlupmar'da 30 Ağuı
toa Meydan Muharebesinin cereyan ettiii tarihi 
tepede zaferin 18 inci yıldcinümü münasebetiyle 
dün muazzam bir tören yapılml§tır. Törene 

Ziraat 
Vekili 

Ankaradan ve 28 vil~yetten ,eten 
heyetlerle Afyon, Kütahya vilayet
lerinin köylü, şehirli halkından 
mürekkep olarak binlerce kişi iş· 
tlıik eylemekte idi. Bu yıl törene 
gelen heyetler arasında Hatay vl 
ıayetinden de bir heyet bulunu
yordu. 

Çahşan çiftçinin 
yanı başında 
~·ı (. ·)-~t 

vekili MüU. Erkmen bqln re.. 
fakaUnde villyet drai.t mtıdilril 
olduğu halde otomobille Kırtehi -
re gilıni3tir· 

Af yon ve brnirden talırık edılen 
üç trenle gelenlerden maada oto· 
büsler, arabalar, atlarla ve yaya 
olarak gelen birçok zıyaretçıl<:r de 
~bide etrafında toplanmış bulunu. 
vôrdu. Kocatepe. zirvesinden _etek·_ ~ 
ı... ~ dt:k~ 

Londra üzerine 
7 o o 

laygaregle 
h ··c1ım I 

Muhlis Erkmen Kırtebir ve el.. 
varmda :ı:irat va&iyeti ve bu mm -
takaya gönderilmit olan biçki ve 
harman makinelerinin çalqmalan. 
m tetkik ettikten sonra Yozgat& 
seçerek tct:.r .. ı~rlne devam eyll
yecektlr· 

bir kalSa dOlup tqmıştır. 
Törene pqram mucibince saar 

11.30 da lstiklfil marşı ve top en· 
dahtı ile başlandı. tık olarak At. · 
yon valisi, Milli Şefin gönderdık- 1 
leri kıymetli ve çok zarif çelengı fi· f 
bideye koydu. Bu ~lenlin konu,ı. 
halkı coşturmaia kafi gelmiş. alkı~ • 
ve "yaşa!,. sesleri bütün Cl\an 1 
(De11t1mı • ancildt) 

62 Alman 
19 ingiliz 
tayyaresi 
kayboldu 

ı • d d ..... 'ki k , Lonclra, 31 (A.A.) - Röyter: lstanbu'un Kara ve deniz seyrUseıl.['Jll e egışı 1 Dün gündüz İngiltere üzeri. 
--------------------- ı.c yapılan bir seri hava hücum. 

k 
J l A • lannıı 703 Alman tayyaresi işti. ya ınua p aı ra~!"'1~arel•ri himayesinde 

Alman \lombardı1an tayyarele-

' 
k lk ruıin mütevali dalgalar halinde 

fer erı~ a ıyor Manşı geçmelerini müteakip, ha s e va dafi bl"ltaryalıın faallyet gös-
termekten bir dakika durmamı§ 

Şehl.rde yu··k br. Daha ileride, dahilde, Ingi-

1 · • l ·· llz avcı tn) yarele!i filoian d~ 
ita yan mıtta yoz d nıana hilcum etmiş ve düşmanı 

kurtunlariyle tramvayları a geri püskürlmüştUr. !Fin öğle-
den sonra ctnubu şarki mıntaka 

ELiNDE 
AMERiKAN 

l l·ş.!etııec~k sı Uzerindc filo halinde uçan 200 
'1 den fazla tayyare mü~hede c. 

cllimiştir. 

"" 
BAYRAGI 

iki misyonerf 
öldüıüldü ! 

1 
Kahire. 31 (A.A.) - Röytt:ı 

. Sudan umumi valisinin neşrctt 
ii bir rapor, Sudanda bir mi~yone 
merkezine ita ~an tayyarelerı tara ! 
fmdan hücum edildiğini bilclimıek 
te ve bu hususta tafsilat vermek~ 

( Dtr:amı 2 incide) fl'n~tıtı .f iinriidt) 

Günlerin peşj.nden: 

Esnat cemiyetlerinin hastalloı 
lstanbul berberleri, kalfalan, çırakları cemi~llennden şıkayet 

ediyorlarmış: 
- Biz cemiyete aydan aya aidat diye birtakım paralar veriyoruz. 

Fakat bunlann karşılığında biç bir fayda gömıüyonız ... 
Diyorlannı,... Buna ~ı cemiyette idare meclisi baları veya 

reisi de şu cevabı veriyormtı1: 
- Bizim berberlerin hiç bir lfkAyete haklan yoktur. Şikiyet ede

bilmeleri için bir kert toplantdaamna gelerek dertlerıni söylemeleri 
lkımdır. Halbuki içtimalanmua &elen olmıyor . ., ( Dıvamı 2 incitltJ.. 

Dün akşam Lo~dra üzerine ya 
pılan dördl~ncil hücum esnasırr 
da, bir dil~n an ta:ryaresi, hükü
m<t m'!rke;ri mıntakası Uıerine 
bir aydınlatıcı fi.<jenk altmış ve 
bı:z1. bombalann infilakı i§itil
m:ştır. 

(Devamı 2 incide) 

Afrikada 
Fransız 
subayları 

Umumi vali ve amirlerle 
mücadeleden sonra 

MUslemlekeye 
hür Fransa 

bayrağını çektiler 
Londra, 31 (A.A.) B.B.C. 
Leopoldvilla radyosu, Fran ı; 

hattıüstüva Afrika~ının generaı 
dö Gole iltıhakı ne suretle karar 
lqtmlmış olduğu hakkında şu taf 
lilitı vermi~tir: 

(Devamı 2 incide) 

--
BıR AY ıÇiNDE 
Dl,tlrllen Alman 

tayyarelerinin 
IQ.lll: 

1000 
Londra, 31 (A.A.) - İngiliz 

hava nezaretinin bu sabah bil. 
dirdiğine göre, ağustos ayı zar. 
f~?da İngiltere üzerinde düıü. 
rülen Alınan tayyarelerinin ade-

1 di bini geçmiıtir. 
1 (Devamı 2 incidt} 

·------------.;..;.-;,;,;~· 

( Yo:r.ıı 2 11c'iıle) 

! Son :~Haberler I 
Almanlar Sovyet 
ııududuna asker 

yığıyorlar 
Bultreş, 31 ( A.A.) - J::mın 

bir mmbadan öf1mildilint 
gört, Almanlar. Piyorda ayni 
zamanda İlıal altında bulu
nan Polonya - Sovyttln hu
dudu boyunca kıtaat talışid 
etmektedirler. 

iyi lıabtr alan Bültrq mah 
!illerinde §imdi tahmin ıdildı· 
iiM ftOZOTan, ~rm 
önüM l'PUlı ÜZIT• Ahan kı 
taatımn Traıtrilvanyada mull. 
telif strat•iilı nolıtalan iıgaı 
tlmtsi mulıtnntl bulunmak. 
tadır. - ---

Yunanistan yenider 
asker topladı 

Atina, 31 ( A.A.) - Röyl< 
Yunanütan, 11 Eylültlmitı 

barm, 1924 • 1928 strnflM ilı· 
tiyat subtl1larını. bir aylık as 
ka1 hizmete çolmnıştır. 

Vakıt' ın okuyucularına hizmeti 
- --

165 kuruşluk 6 kitabı 
50 kuruşa veriyoruz 
••lladea IUIHIND Jmpoa•an-111 

topıamaıa lllflarum ı 
''V :\KIT.. gazetesi okuyucularına bir hizmette bulunmak 

mak~dıylc şimdiye kadar yedi tertibde tenzilatlı bir çok roman
lar, hı~§~·e kıtablan ve dünya şaheserlerinden olan "'Dün ve Ya
nn,. kullıyatından üç seri kitab vermiştir. 
· .. ~kurucularımızdan gördüiümüz rağbet karşısında daha bü
yük bır fedakarlığı icabettirecek §ekilde yenı bir tertib hazırlamıı 
bul1;llluyonız. Yeni tertibimiz, vereceğimiz kitablarm tenevvüü iti
b~r~.Yle ço.k c!izib ve zengindir. Fiyat itibariyle de şimdiye kadar 
&?r:tılmemış bir tenzilat yapılmıştır. Vereceğimiz kitablann isimle. 

trınkıd?kuyanlar yaptığımız fedakarlığın ne kadar büyük olduğunu 
a ır edeceklerdir: 

1 - Tllhtıar De\irea Çoçuk - Tazan: lskeader Fallttddla 
2 

- Nt•ctm - 8 P'rdellk Manzum Plyea - Hal!d Fahri 
3 - Denıokrut - Baydar Rlfat 
4 - Çluaclarh Halli Pata Niçin OldllrlHdü ! - l\lehınet CemU 
15 - Alafranga, Alaturka ı·emek kitabi - Fabrlye Nedlın 
6 

- ~m~ blkAy'l'r - \'akıt Netrlyatmclan dördllncU kltab 
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r.:o ki lakiki değerleri 165 kuruş olan şu altı kitabı okuyuculan.mıza k uru~ mukabilinde vereceğiz. Haydar ~ifat. ~lid ~ah~,. Is: 
en?er Fahreddin gibi degv erli muharrirlerin eserlerim havı sekızıncı 

tcrtıb' k · M ın o uyucularımızı memnun bırakacağından emınız. eh-
met Cemilin tarihi bir eseri her eve l~m olan ~·ertlf'k kitabı, seç. 
me h'k• • 1 a}•eler de başlı ba~ına birer değerdir . 
bi . . <?kuru~lanmızm altı kitahı ek!e ~ebilmek için 25 kulll1n 
~ktınnelerı ,.e elli kuruı; tediye etmelen lazımdır. Taşra okuyu 

~arımız 50 kuruştan maada 15 kuruc: da posta ücreti ıön· 
erm .. lidirler. ' 

Busründen itibaren nesre baslıyacaiunız 
kunonlan tn,,J,. ........ , .. 



2 - V AKIT 1 EYLÜL 1940 

3 OOk .. y •• çocuk daha, maarifin ihtimamlı elinde 
Hadiseler Arasında: 

Fransada birşeyler 
oiuyor 

Mareşal Peten 'in muavini es. 
ki bnşvekil Laval orta~a? ~ar
bolmuş. Bir telgraf Vış~ _hu~u
metinin buhrana uğradıgınnan 
bahsediyor. Gliya askeri mahafil 
hükClmetin hattı hareketinden 
memnun değilmiş. Bu haber ta. 
bii olarak birkaç gün evvel 180 
Fransız generalinin tekaüde sev. 
kedilmcsi h5disesini hatırlatıyor. 

Diğer taraftan orta Afrikada. 
ki Fransız müstemlekelerinin, 
vani Çad havalisi ile Fransız 
Kongosunun ve Kameronun Lon. 
dradaki General Gol'un emrine 
geçtiği bildiriliyor. 

Acaba Fransadaki buhran ile 
bu haberler arasında bir müna. 
sebet var mıdır? Mütarekeden 
sulha geçemiyen, hattG Alman iş. 
gali altında ç.alışmıya razı olma. 
sına rağmen Parise .gitme.k müsa. 
adcsini alnmıyan bir hükUmetin 
yavaş yavaş nüfuzunu kaybede. 
ceft şUphesizdir. Bu hal Alınan 
i1;:al kuvvetlerinin vaziyetini de 
müskUllc§tireeektir, 

Pran vı kurtarmak için a.kte. 
dilen miıtarekc sulhu getireme. 
dlği için sahilleri i§gal eden Al. 
mantar ile İngilizler arasında 
Franm: topraklan üzerinde mü.. 
cadele devam ediyor. Zaruri ola. 
rak mütarekeye rağmen !bundan 
dolayı dahilden ve hariçten harp 
tahribatının da önüne geçilemi.. 
yor. -A. 

Kan verme merkezi 
faaliyete geçiyor 

kaydedileceklerin 
karneleri hazırlandı 

Acele kan ruı.kll icap eden has. 
• 1lıını lılzungelen kruıı temin et -
mek Uzcre llnlverslte Tıp fakü1. 
"'Sinde kurulmasına karar verilen 
'kan merkezi) ya.kında. faaliyete 
~ •çccektfr. 

Bu merkez, 1ll\n yaparak hasta
ıelıademelerlle, itfaiye, jandarma 
\ c sair grup halindeki insanlar a
ı asında bulncağı: kan ''erme istek 
lilerinln sıhhi ah\'alini tetkik ede
rek vazıh adreslerini tcsblt ede. 
cektir· 

Bu suretle merkeze bağlımacak 
diğer her hangi elverişli vatan· 
daalara fotoğraflı birer \"~ika ve. 
rileıcek ve kendileri de sık sık mu
ayeneye tAbl tutulacaktır· 

Malllm olduğu nzere bu fcdn. 
kftrlığr ya1>3nlar, bir m.Hctar para 
dahi alacaklıırdır· 

Kan vericilere, 100 gram kan 
için 5 lira, 200 gram için 10 lira, 
300 gram için 15 lira, 400 gram 
için 20 lira, 500 gram için 25 lira 
ücret verilecektir. 

aar ·ı eki inin izmirde beyanatı Londraya 7 O O !Bi~ nolda : 
. lzmir, 31 (a. a.) - M~arif ve- t a e ·ı ı e hu··cunı 
kili Ha~n Ali Yücel lzmir gaze- ayy r 
tcleıiııc beyanatta bulunarak Roman • acar (flaş tarcı, ı incide) Ansiklopediye! 
sor. aeyahitinın intibalarını anla- Dün gı.inc1Uz. t:l2 dUşm:ı.n tay-
tırkcn bilhassa demiştir ki: / yarcsi duşiirülnıü9tür. 19 avcı 

.. Gittiğim her. Yt'~c yuro~~- an.aşması ·::ıyyarcmiz kayıbdır. Fakat, bun 
lan akın Ye Cillın bır hava ıÇJl' !urdan onuıııın pilotlaıı .~ağ ve ~a 

Eskilerden bir Abdullah Q:, dettir ki, (Ansiklopedi) gibi, Fizyo
loji) gibi kelimelerin sonlannı ••ya,. yapmak merakında idi; yeniler' 
de.n i':ecib Fazıl bu da\cı:la Selfü ıi Sedesin ittifakını temin etmiş gö
rünüyor. Evet, dünkü f ıkrasmd<'. Selami Secles yanın asırdır Türkçe 
okuyanlann (ansiklopedi) olara1: bildıkleri lügati -galat bile olsa
rneshur ve munis olan bu şe:•lin 'en ayırıp bize lsli.m Ansiklopediye. 
~mcian bahsediyor. 

de görmüş bulunuyorum. Bizi tz 1 Budnpe~t~! 31 .. (A.A.) - B~- lımdir. :~ 
mıe getiren trenistasyonlarfüın dapeşteye do.nmuş ohtn Başvekı! Bir bombe p~sının 
yurdumuzun bu güzel parçasına Kont Te~ekı, Macar t:ılepl~rı 

1 kalabahk bir halle kUtle!'li taşı· hakkrr.dakı karann tahmın cdıl. yaraladığı çocu' · 
a·~· d k h k J c· Londra, 31 (A.A.) - Dün ge. 

yorou. Dün gece Fuarda eğlenea ıgın en ço el<._ a o ~y .'ır ~arz. ce Londra mıntakasında '-'apılan 
ve memlckt'tin her taraf mdaıı da alınmış oldugunu bıldırmış ve J Sevimli mllharrir; adında o· .iu6ru gibi e5asında da haksız! E~er 

edibe innd. iddi::ısı şu: Tercüme cdilceo..k bu eserin hiç bir ııoktnsın3 
hiç bir "reddiye,. konulrnamalıd r! 

· k' hnva hücumu, bazı zayiata aebc-geldiği muhakkak olan halk için dcmı~tir ·ı: . 
~~e bUyUk Mr n~ duymamak J'D "Kararlaştırdığımız şeylen biyet vermiştir. Kadın, erkek ve 
bil değildir. tatbik etmek ve bunun inkişafına çocuk Londra hastahnneı.i mor. 

çalı~mak Iıepimizi:ı gayretleri· gunda yatmaktadırlar. Bir bomba 
Niçin? Bir eser terciL-ne etf iyo:-uz. Bu kitabın ;u veya bu nok· 

ta!:mı iıaha, tashihe. redde mu ıtaı; gören bir ilmi kanantimiz vat· 
Metni muhafaza ediyoruz, onu <la kitabın bir münasip yerinde gör 
tcriyonız. 

30 nğu~s baJTamını istikJal 
ınücadelcsir.Jn parolası olan Jz. 
<llinie kutlnmak tütün bt: söyle· 
diğim hhılcri bende bahtiyarlık 
haline getkdi. He~e geçit resmin 
de tcchizntı mükemmel ~akışlaıı 
ve yürüyiislcri, b:.ı topraklar her 
zaman benimdir. diyen bir mana 
yı söyl~yen zabit ve nsk"'rlcrimi4 

zın bUtUn yüreklere en büyük bir 
itimat ve emniyet telkin ettiğinı 
görmemek kabil midir? 

Vekil bundan sonra Izmiriı.ı 
kendi Ralısi hayatında. haiz oldu 
ğu ehemmiyet üzerinde durmuç 
bundan sonra ~öy enstitUleri 
bahsine ı;cçerck f;Öyle demiştir. 
"Yeni kw·duğumuz köy enstitü 
!eri tnm bir faaliyetle ve buralar 
da vazife alınış a.rkada§lann tak 
dlrino laylk dikkatleriyle i1'C baş. 
lıunı§tır. 

Ziyaretim bende bu kanaau 
rldCll surette hasıl etmigtir. Teş
rini evvel sonunda. alınacak 3000 
telebe ile beraber önUmUzdeld. 
ders yılındn 6000 ltöylU çocuğun 
dan mürekkep bir kadro mecvut 
ol&.caktı.r. Bu mUesseseleroe na
mı çaıışıldığını anlamak için gör 
dıığum şu manzarayı eöyliyebili 
rim: Bir kurun çocuklar atla.""! 
tımar ediyorlar, bir kıs1m tarih 
dersinde Eskitlerin Mısın istila 
runı anlatyor, bir kısmı tabiat 
bilgisi dersinde gelinciğin na.mı 
bir bitki olduğunu tarlalardaki 
zararını, bundan korunma çare· 
terini öğreniyor. Bir kısmı kışın 
ylyeceldcri llıhnanın yaprağında 
ki kurtlan öldilrmçkle. me_şgul, 
bir kısmı hocalarının evlerine ça. 
tı ynpmakl:ı uğraşıyor, bir kısmı 
da o gün yiyecekleri tebze)i ayık 
lamaktaclır. Bu mliessesclcr btr 
An kovanı halinde tam bir aile 
görUnUşli ile blililn ihtiyaçları 
kendi ihtiiyaclnnna c~vnp vrr 
mck mihveri etrafında. işliyen 
blı insan fabrikasıdır. Böyle ye
t.işen ve alncnklan vazifeyi ktl
çUk cüsseleriyle kıyas f'dilmey~· 
cek ciddiyetle yapnn köylü ço
l uklarımızın yarın yetiştireceği 
nesilleri tahayyül etmek ç;ok kU 
~Ok bir !iCY değildir. 

mize bağlıdır." parçasiyle kafası yarılan çocuk 
Macariıtnnda Şenlik ağır vaziyettedir. Bir kız çocuğu 

Budnpa~tıs, 31 ( 8 • n.)-Stefonı ölrn lir ana da aynı hastahanede 
Milll topraklndan 44000 kılo te<lavi altındadır. Yıkılan evlerin 

ınctre murabbaı ~enişliğ'inde bir enkazı altıncl:m çıkarılan Uç ce. 
s:ıhanın Macaristana in.tlcsini bii set de civar mahallenin morgun. 
tliıı :Ma.c!lr miJ!cti meşru bir se· dadır. 
vinçle karşılamakta.dır. Atılan yangın bombalan 

BiltUn evler doc.aWmışıtr. Bn~ Londra, 31 (A.A.) - Gece ya-
vekil ile haı-iciye nnzirlnı tcza pılan h3va akrnla::ı esnasında Lon 
hnratln kaı·şılnmak için hazırlık <lra civarında bir Alman tayyare. 

Btıı~dan tabii, makul, faydalı ve ilmi ne olabilir? 
Allah selime·t versin, acaba Selami çabuk konustu~u kadar ~

buk da yazmak itiyadında mıdır? 
~~-----~-------------

kmın nliınune olacak tavn hare. 
keti, telefat verilmesinin önüne 
geçmi~tir. 

Afrikada harp 

Nevyorkta Alman 
h-ütüphanesine el kond\l 

l<ır yapılm:ıktadır. si düsürülmüştür. Nairobl; 31 (A. A.) - Rcsnt' 
Romanya ile doatluk arzusu Yüksek infillk!f bombalarla tcl:liğ: B·rn~ mıntaka.sında kıta 

/\"evyork, 31 ( A.A.) - Nevyor1' 
Alman istihb:ırat klitüphanesinill 
kitab ve evrcJana tahkikat komi. 
tesi tarafından ansızın vaz'n·ed 
edilrr.i~tir. Kütüphane müdürü 
Mathias Sclımidt, komite tarafın• 
dan celbedilmiştir. 

Budapqte, 31 (A.A.) - Yan yangın bombaları atılauştır. atımız düı;maıun bir pususunı. 
resmi bir Macar menbaından bil- Asgari 16 şehrin üzerinde dü§! karşı koyınuglardır. Düşman da-
diriliyOl": man tayyareleri uçtuğu haber vo- ğ11mışıtr. Zayiatımız hafiftir. Ce 

Macar siyasi mahfillerinde te. rilmi~tir. tngiltcrenin şimali gar.. nubu garbi Afrika hava kuvvet· 
barüz ettirildiğine göre, hakem bisin:le iiç şehrin üzerine a~·lan terimiz M•)7fM:Jison üzcnne mu-

b '--1 b ı · 1 ol " numaralı teblig-i: kararı, Macaristanın Umitlerini om ..... ar, an ev erı;ı ıarap • \•affaki'-·etli bir hUcum yapmış 
1 , " n" " Tralbluagarp hududunda Dal tamamiyle tatmin etmi..,tir. Bu masına ve yangın ar çrJ<:ma .. ı .. l::ırdır. 

:ı b ı -el.hambra mınta.1çasında tayyare. karar, istikbalde, Romanya ile se ep 0 muştur. Yilksck infilak kabUi .... etindı• . 
P " ı l t " lerimiz: düsman motör1ü ruıklıye Yalnız normal münasebetler de. araşut c ftt ryan :ır vt yangın bomba.lan isaoet eder 

· ed'Jd" vesaitini bo-ı..~rdrman etmiRtir. ğil, fakat bUtün r.ahalara §<lmil • esır 1 1 hüvük bir motoı1u nakliye \"aRl• "J'V11 :ıı 
iyi ve dostane münasebetler ku. Londra, 31 (a. a.) - nöytcr: t1ı'arı prı.rkı~da yangınlıu çıka Kuıl denizde bir dü!11Wl kru-
rulmasını milmkUn kılmakt~dır. On iki kadar Almnn tayyare ıılnı~.tır. vazörü bir İtalyan hava filosu ta. 

Macaristan, Romanyanm Tu- cisi, )irmi kadar Mesorşiınit av- t'ç KJproni ti:>.!.ıde bomba.rdı· rafından bombardıman edilmiş ve 
na havzasında ve KarpatLardaki Cl tayyersi rcfakaUndc. bu sa. ır.nn tayy;H'ÇSİ Buna mıntakası kruvazöre isabet vaki olmu~tur. 
mühim rolüU müdriktir. Bugün, bah, ingilterenin cenub şarki n1 bombalı.' ıı~ mışlard..ır. Bi.J 
Brianon haksızlıkları tamir edil. IXilge..sindcn geçmiştir. On dnki· Jcı 1i hafif yara.le.nmıştır. Hasaı Düşman hava kuvvetleri Agor· 
dikten sonra, Macaristlın, il-J ka sonra, ~O avcı rcfakntindc d~- , t dat tayyare meydanına hücnm ~!· 

g·cr bı·r bu",.ı:k bombardıman tav ~"'J~ ur. mic:ler ve '-1erliler araaında R _,!;•. memleket arasında, yirmi aene. - ... ' " tT AL YAN TECL'Ct "' J 
f'losıı dn go"'zu"kmu""atu"r 1 

' rıin öli'müne, 9 kfr .. inin de yu~-denberi antunt devletlerinin ent. ya.re 1 ,,. :ıt • 

rikalan yüzünden inkişaf edeme· Ya.nm saat son:-:ı, bu tayyare· Roma, 31 (A.A.) - İtllynn I l"nmasına &ebc1Jiy et vcrmi~lerdir. 
miş olan iyi miln<'sebctler tesisi lcrh.~~;ışı~ bi~~:azi~e~te y~n~e~ orduları urnu:ni k::..rargahmtn 8! __ H_a_s_ar_u_d_ır_. -"-------
için elinden geleni vapacaktır. ~a ı uzcrıne onm şer v g 

- Romanya Saltan"at l\'le<:liıi hli~ avcı t a~-yarel~rlrdtarafBından Esnaf c em., yet 1 er ·ı n ·ı n has' alı g· ı toplandı .~uc~ma . ugr~mı.şıa ır. unun 
Bükrcş, 31 (A.A.) _ o. N. t\Zerıne ~ı~d~tlı bır mu~areb~.va 

B · R b'ld' 'Jd'ğ' .. ı kua gclnııştır. Sanıldıgına gore, 
'ı' esmeni'.' 3ı0rı ı31ıne_gotr(', nsgaıi Uç vcı belki de dört dUş · 

sa taırıt mec ısı, - agus o::ı ta · dü..,{ırtıı n .. +nr 
gecesi, kralın riyasetinde bir iç- ı Bır:anb p·udresı ta!l" m~er · 
· R B ır omuar ıman Y)~CSl y c tıma yapmıştır. omanyamn er. .1· il . b t . mu-~ 

1. 1 • · V' ·· •· 1 • uı•~m § \C U ayyaren na. 
ın e çısı, ıyana goruşme erı 1 b t d ·-'ıı U •· 

h kk d · ah · B te a. ın :ın paraşu e a ayan uç 
ci ın a ız at vermıştr. aşve. . . . . d'l 'şt• D'ğ ):,· ta 

kil, Romen arazisinin tamamiyeti KlŞ: csıd r ~ 1 md.~ 1~: tUı er ır Y 
ınn d'l h" ·ha' k yarz cmze uşmuş r. ve a e ı mez ma ıyetı ;c m- n· I .. h "d' ·· 

da Almanya ve İtalya tarafından ı.>ır &veç ır.up 1 ınc ~ore • 
verilen garantiyi bildirmİ§tİr. Sal. Stckholm, 31 ( A.A.) ~?yter: 
tanat meclisinin bu içtimaına, btL Da~::s ~yheder gaz:tesının n.e~
tün kraliyet müşavirleri ve hti. rettıgı hır telg:afa .. gore, 1ngılız 
ki'ımet azalan ile sabık başvekil avcı tayyar~lerı •. du.n g~c~, yan?1 
B. Maniu ve B. Bratianu iştirak saat fasıla ıle bıri?irlenm t~kip 
etmiştir. eden da~gala:. halınde,. Ber!ınde 

Macar KAbineıi de toplandı he~efler:ne huctım etnuşlerdır. 
Budnpe!te. 31 (A.A.) _ D. N. ılk nla~m gece. ya:ıs.ında!1 ıon7 

B. /bildiriyor: :a .r.~at bı~d;, ve~ılmıştır. Ş~d~etlı 
Nazırlar heyeti bu sabah Ba~- ın!ılakler ışıtıl~ı~ ve. Berlınlıler. 

vekil B. Teleki'nin riyaseti altın. 11;gınaklara g~ışlerd.ır .. Hava da. 
da toplanmıştır. Bir buçuk saat 1 fı bataryalar-~ §ıddetlt bır ateş a~-

(Baş tarafı 1 incide) 
Zannepi)·omz ki , Ber.berler cemiyeti F.'lensuplarının ağızlarından 

işitilen bu türlü şikayetler \'e bu şikaretlere karşı Yerilen cevap!~r. ~~k· 
kat edilse, hemen bütün esnaf cı:ıniyctleri hakkında tekrar edılcbılır. 
Bu, esnaf cemiyetlerinin hepsinde bulunan ve üze.rinde durulma~ı 1~
mngelen bir müşterek hastalığın alfunetJerinden başka bir şey değıldır. 

Hastah~m tedavisine gelinCE", şu tarıd~ olab_ili.r: E~f cemiyetlerı 
teşkilatlan elbette men~uplarır.dJn arda bır~r. ıkışer lıra almak, bıı 
paralar ile cemiyet merkezi di}e bir yer kira!~. bu:a~a zam~ za· 
man sadece konuc;mak için toplantılar yapmak ıçın değildır. Aynı mes. 
leğe mensup olanİann birtakım ~ı~şterek ihtiyaçları va_rdrr ki bunla~ 
ancak aralarında yapacaklan bırlikler saycsmde tatmın etmek kahı. 
olabilir. ~u h:ılde her esnaf c.emiyctiJıin idaresini üzerlerine alanlar ce· 
miyetin ~tindeki me·;cut \'asıtalu:ı g9re mensuplarına n~ til.rlü yat"' 
dımlar yapabileceklerini tayin etmelidirler. ~;ınu d~ C'.emıyetın m~~· 
suplan bilmelidir. Ona göre müracaat etn:eiıd.ır. Aksı ta_~d~.rd~ h3,g~ıo 
olduğu gihi cemiyete dahil olan her ferdın bır başka turlu dıleg; ıt~ 
karşıla;mak ve cemiyetçe tabii ohrak hiçbir ~Y yapılam~.ak \'aztre,tı 
hu ule ge!ir. J L\SAN KlH\1ÇA1 l 

AI 1 k b t süren bu içtimada Ba<ıveltil ve mışlar<lır. ~la:m, saat 3.20 de nı. 
Uslerin kiralanma8ına man arın ay e - Hariciye Nazırı Viyana hakem hayete er~ıştı.r. . 

d • . "". karan hakkındaki raporlarını ver. Alman •§galı albndaki ,_ıer 

Amer"ıkaanır ı·ng "ılı"z tıgı tayyare sayısı mişlerdir. . Londra,b~l~~ - İngiliz 
• hava nezaretı tebliği: .. ı . • (Baş tarafı 1 incide) Afr ·ık ada Fransız İngiliz hava kuvvetleri bombar. A damın biri eline bir patlıcan afa.rak Nasrettin H.xadım eor-muzakere erı Şiddetli hava faaliyetinin • dıman tayya~~leri ~Un . gündü" muş: 

_ . vuku bulduğu geçen hafta; b 1 Holandada du~man ışgali. altında _ Bu nedir hocam? 

Gözü görene, kanat bir zarurettir 

llerllyor 275 dü§man tayyaresi düşürül. SU 8t1 arı bulunan tay)'.are meydanlanna ve Hoca tetkike bile lllzum göı-ıneden. 
müştür. Aynı müddet zarfında 1 Holanda sahıllerinde sefer yapan _ Onu Wlmiyocek no \'ar, a~ ... C:vzü ıu;;;lmıı.ruxş Srğlrcı:> 
İngilizler, yalnız 89 tayyare (Baş tarafı l incide) kafile ve gemilere hiicum etmiş. yavrusu! Jlnydp:ı.rk, 81 (A·A·) - B· Ruz 

velt dUn gazetecilerle yaptığı gö· 
ril6Dlede, bazı deniz ve hava üsle
rinin Amerika. Birleşik devletleri 
tnmfmdan elde edilmesi bahsinde 
İngiltere ile yapılmv.kto. olan mü . 
zakerclerde mükemmel terakkilcr 
kaydedildiğini bildJrmlştlr. 

kaybetmişlerdir. Geçen ça:-~ba günü, Fram-12 !erdir. _ Fakat hnnl ya kn.naU:ı.r;? 
Hollandanın istilaya baslan~ subaylarından mürekkep bir gruı. Dün goece tayyarelerimiz, E~. _ Sua oo ndrun ! ı:::ın Ccna 1r H:ıl•tıın Jalıa iyi mi bileccks!ıı ! 

ınası tarihi olan l O mayısta; iti- Brazzavillaede uınumt valinin ika sen'de Krup fabrikalarına. Gel.. GözU olmayana kanadın fo;,·dr."ı ne'.' 

Dört Fransız gemisi 
Kanada filosunda 

Otta\'B• 81 (A·A·) - Kana.do 
bahriye nezaretinin bildirdiğine 
göre. Fransız _ Alman mütareke
sinin imzası esnasmda Kanada 
limanlarında bulunan dört l<"ransız 

baren ln.giliz hava kuvvetleri, mctgahına gitmi~tir. Subaylm se~kirch~n. Bot.rop ve Saint ~a. ı Patlıcanla tayyare arn"'::r.d::. b.ir mllnasebet ~·ok &ma, tay:;nre 
hava dafı bataryaları ve tc.-pçu geı:cl kurmay aza ma bugünkü \'<I ıaıre petrol tesısatlarına. Du~!s. kuibnanla göz!i gören bir iımı.n ~· _ ~ 
tarafından tahrip edilen ve tah- ziyete muhalif olduklannı \'e Hü• burg V'C RcisbaJz el~ktrik fabrıka. ı msınrfa stkı ve harnti bir alf.ka cr:tekl:::r yapnmıız mı! ~er hl~ 
ribi resmen tesbit olunan Alman Fr,ansa kuvevtlcrine iltihak niye ları;ıa ve Ruhr havzasında as. mevcut olduğuı\U biliyoruz. Her sanat öğrı>nıneğe mütevııkkı! L'?lt1 

tayyarelerinin adedi 3.954 dür. tinde bulunduklarını l:ati bir lism ~erı hedeflere, Hannnzasct em. · fiCytlcn en-el hakikatleri "e her Uı~, bunları genç erkekler öğren· 
Bunlardan 500 tanesi, tayyare la bildiımişlcrdir. Genel kurma\ tıa garlarına, Almanya, H olanda, tUrl!i zanıroti keşfetmek suret.ile fi" vı.> riıocii evienm" çağma ı;el· 
dafi bataryaları tarafından dü. :ıza:ıı, hiçbir mukavemet eseri gö~ Belçika ve Fransadn müteaddit "b'ömıek,. ka.biliyc!.inl !sbnt d?:liş miıJ o'an ıı~ genç kız.lar d'1. "vle: 
§Ürülmüştür. termemi~tir. Bumm üzerine ~uba\ tayy.ıre. meydanlarına hUcum et. olan bir mıııettlr ki, "kanatlan- rfad"'. ~ılfian kocalarının avdcUn1 

lar. umumi vali Jlussonun oda m& mışlerdır. maga. mecbur olduğunu <lururoı. bekleseler-·· 

öldürülen 
ticaret gemisi, Kano.da .hUkü?1eti m csyonerler 
tarafından müsadere cdilmiştır· 1 

Bu gemiler, halen Kıınadn U· , . . 
c:ırct filosuna ithal olunmm• bu. r lJa~ tarafı l mcıde) 
lunmaktadır. ı dir. Bu hucum <.»na5ında iki Ame· 
·crbc t bınıkılan Franı;ıı; ı:,c~ilerl nkan mi-.yoneri ölmu~tür. 
Şan hn), 81 (A·A-> - J.öy~er: 43 ağu,.to nbahı, iki ltalyaıı 
Buraya gelen haberlere goıe, ı tan are,,ı. yukarı ?\ilde Doro me\ · 

Hongkongda bulunan Fransız ge. kime huc.um etm•5tir. Itnlpn tay 
miler!, İngiltt>re ile Frnnsa ::ı:a. rare!c-rı buraya otuu kadar bomba 
· ~nda yııp:l!:m müzakerelE'r n€tice- atnıı '"' m •\"!,i üze;inc mitra!yoz 
'iınde bu lim:ını ter'-: irin · ı:<ıt cıte,ı açm:~tır. Am~rıl,a:ı mi ~oııer 
bırnkılrn~Jardrr. • • • Dr. Ro le·t G ivı: \'C ka~ı-.ı ellerin· 
Moskovanın bır tekzıbı de büyu,, "ır .\m~ı ·k~ın b. ·.a*ı 
Moskoı•a, 31 ( A.4 ) - Rom:m- oldui!u h .ı; hınada 1 dı :m • .,ık· 

rnmıı. :\.lmanya~ın i1~tı -ıdi h:ı,·at .mı·. a · 11'·. Bu.•1 ır bu c · :la. r:ıiı 
~ahasına ait oldu?hın:ı rl:ı•r r.' • rah lı.: :ıı ın tut•ı m t"!ar \t' l.u• 
de\ Jetleri tarahn-ian Mo• o uı~iar':ı o mtı lr,r'ır. Dı~ r ikı /\ 
bir nota verildiğı hakkıııd:ı Bu' m" i"ah Ogleb~' \'e ka ı-ı ela yn a 
rcşten alınan haber. burn::la teyıd anmıc:lardır. Bur!ar A!ri~.ada har 
cdilmC'mektedir. • b ıı ıl\ ku:-huılarıJır. 

girmi,!er \'e idare amiri ile görü~· Gündilı ve gece harekatına İ". Ve akabinde g\iklore, hem lnı. 
ınekle o!an umumi Yaliri de karar tirak eden tayyarelerimizin hep. dutlırı a)!mağı bilen. hem do UL 
!arından haberdar ctmi~lerdir. si üslerine dönnıiişlercür. 1 kcııi..ı..i mil:l:ıfna.ya kadir b!r kanat 

Umumi vali \'C idare funiri, \'j· Btriin üzerine hücum 1 ör6U!fil çeı:'iyor· 
şi hiikumetine karşı sadakatlerini Lnndnı, 31 < A.A.) - Hava M-1 , C'..özU görene. k:ıno.t bir zarurct-
bildirmi~ler \'C muk~wcmette bulun zaretinin tebliği: tir. 
maya ça'ı5mrşlardır. Fakat kısa İngiliz hava kuvvetlerine meıı. •ıcı:u:: 
bir ıniicadl':eden şonra buıılatın ı-up büyük bi·: filo. cliingece ye:ıi. Gecenin on birinde 
muka\Crn:!tleri kmlmı~tır. den Bedin ~ıntnl:tıs•nlla askeri • • k l 

Bunun üzerınc b15ka ı-tıbarlaı 1 hdefüre hiic:um ('tmiştir. JŞÇI iZ arı 
bütun rcc;ıni binaları iş~ul ctmi~!c• Siernens fı\bribl<> rı G ece .saat on -bir f!ul:ınndn 
~c bu ~in~lara hlir Fran a b:ıyıa 1 . bcmöalandı . köprU yoliyle c\1.-ne dön_U· 
ı.:ım çeKint lcrdır. Berlı n, 31 (A.A.) - Stefanı \'Ordum. l!Uınbul tanıfmden dog _ 

Ulıtün ha'kın ııhar etl ğı tnlt.:p ;ıjansı bild;riyor: ~. C\'lcrlne dönc.n blr~ok l{lei ktt. 
iirerinc, ge::ıernl dö Golün ınlim:r-· Bu gece İng'liz ta~yareleri Sie. ıarı gördUm. Bir değil, beş dcsil, 
.ııı albJy d.ı lnm1ın:ıt. a: t ı ~n mens fabrikaları üzerin: birkaç on değil, kafile knfilA gelmek su-
Cığ eden o:ıra Bı-a7..:a' ıllede kara bo:nba atmıslarclır. Hasar azdır. retile belki elli, l'ilZ kişi. Hepsi d 
ya çı'·ara:\ muazz.ım bır h:ıll: küt Civara zehirli bombalar dü .. tilğü yorı;un nrrrm··· Ayoklnrını s:lrUye· 
ı~ ta• a I:'d7ln h:ıı ~;etli ~urı.;ttc> korkusu ile ihtiyati bir tedbir ol. rck gitliyorlar. 
kar;ı :ınmı,tır. m:ıl: Ü.7.ere Hottb·ıs:rtor ile War. Kr:ndi kendime diişiindUm: Bu 

Bülun rtt=c~. blitlın Fran. ız hattı scha _ Mcnbrucke ve Alegancler kızların gördiiklMI i ler ncleTdir 
li<tih·a ara~rcin".lc ve I~elçika kon Plıtz ile I I<ırrranplat.7. arasında acaba!? Muhakkıık ~urette ktı:!ın . 
~o-und:ı ezcümle l.('()po'dr.l!a:!a. ı~l:yen toprak altı trenleıi:ıin ıe. lann. genç kııl3rın ço.lışmuıı i. 
ııararetli tc~ahurıcr y:ıpıinııştır. ferleri tatil edilmiştir. Berlin hal. r:ıp crlcn i~lt'r midir? r:u i§leıi 

• • • 
Şu t edb ;rin 
t~mili lazım 

E n·el!tl glln, bir memur, B"Y· 
o;l'lu caddelerinden birinde. 

yt.nmdn kiklicUk bir köpek t~ı • 
yan bir :;enç lt1zı karakola dt!.'\"et 
etti. 

Sebebini öğrendim: Köp ğinill 
nğ%mcin ~'!Zlq:;-ı yokmu~· 

Do;;.,.usn. tedbiri bcğend.lm·" O 
Jur yn.. Köpek aşka gelir de. bi· 
rini mınver:r. Onun i<;ln ~ bal:'· 
lı olmalıdır. Köpeğin c.ğzr bnğlJ 
olma~ı. ke:ıdine de faydadxr; oıut 
olmnz şcy!erl yemez. . 

La.kin ue!ırin bnzı mmtnkalartll· 
da her türlü medeni takyldatt&I" 
uzak olnrü biribirini yiyen ıııok~" 
köpeklerinin de icabına bakrrıall 
değil mi? 

JliJ,nı~I ıc. ·ar. 
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j:) .. 
~ka: 1 

Harp iki -1 

Yaşında 
llu ·· 
~ a!:"" 

1
939 harbi btılryalr tam 

~ e 0 du. Geçen yılın buıün. 
.... _ de Avrupan • diw• L:_ 
~eyi ta ın feÇlr 11 vır 
~en· ••vvur etmek h~ 
~itt1c· •n aklmdan ıeçmiyO!'du. 
~i:' ~arbi ilan edenler dahi 
diiıı.. Löyle bir ıiddetle bütün 
illi .. aYl •ara w ihtimal 

~Otlardı. cagına ver-
.ı at-bin b' · <ıık •Ü • •rınci yılı hiç umulma. 
ti! ~rızlerle dolu olarak geç. 
1İıldlrj b .. '\ytus>aımda mihver u. 
lı. PoJ uyuk bir sühuletle dolaı
f' eleın on~a, Norveç, Danimarka, 
illan İa~·' Belçika, Faranıa Al. 
:t~ ayıa:.•ına uğradı. Akdeniz bu 
OJ.nakt ndanberi ticaret ıahası 

liar1>":1' çıkb. 
t11ıı hat ~i~ci ıeneıini doldu. 
SUk g·· ~~e enn hacmi hiç de kü. 
dir. F 0~1ecek mahiyetle değil
llıll ru~ ~ ~ıeleyi bir de da.va. 
lterekr u •lıbariyle tetkik etmek 
~t\'Jerır. Çünki bu harbi alb 
haYet b {1kıl111A11 suretiyle ni. 
d~ ttıüta~ acak bir kavga ıeklin. 
dir, ea etmek mümkün deiil-

1 939 h b' • er b a.r ını hıızrrlıyan ıebep. 
d ~. u altı de ı ı· d" • 'tıldi ki v e ın mevcu ıyetı 
ll>.a,11 h • ~»llann ortadan kalk. 
haıtıi a.rbın nihayet bulmaaı, 
! Alman ·~· 
d
tYle .. i eld ylmanı~ arzu et~ıgı 
e et • e c e11 manaıını ıfa_ 

•ını 93 • 
b.. 9 ha..ı..· · • ı.._ • lliiik ~ını ıca11etlıren sebep, 
~tniı .denızlere çıkmak, büyük 
lıtııd } ollannı emir altında bu-

li:trnak davaııdır, 
Qell.İ l'p hatladığı zaman büyük 
ile n: k,!'l'I ıahaların mahıulleri. 
bıına b dar muhtaç iıe buıün de 
ltdir. u kadar ihtiyaç hissetmek. · 

.ıA"rup .h. 
~ 32 . a. ı lıyacınm ancak yüz. 
Qllna ıını temin edebilmektedir. 
de 2ldlllukabil yüz.de 68 raddeain
fıt1 1 ~ "ı:., harn maddeyi deniz a. 
:ta ve at a dan celbeder. Alman. 
~llad !ıtlya bu hesaba göre harp 
'~1 2aJnandanberi bir §CY 

lıı. 1§ değildirler. 
l'tııy;rupada abluka hattını yar. 
af d lunnet eden bir kmm bita
İrı ilkletlerin mevcudiyeti har. 
ehine b· zamanlarında Almanya 
~Uebi]· ır kıymet olarak kayde. 
'bı ıyordu. 'Halbuki busün bu 
'-iırk:t hattı işgal faaliyetinin ge. 
~lılrnesi dolayuyle mihver a
~l n~ olarak daha çok ııklaştr. 

ırıı,tır. 

~u halde mihverin istila ettiği 
'lhc takalar çoğalmıt olmakla be. 
•ıl r

1 
davanın halline imkan ha. 

90 rnanuıtır 
Ço

1 
39 harbintn bir senelik bilan· 

~~nu. bu eıaaa göre yapmak 
il t'etı vardır. 
~~ eıaaa göre harbin birinci 
~h· 11 h.itmiı olmakla beraber, 
~İr :~ nıhayeti hakkında bir fi. 
'Üt~lleke e~rnek, bir mütalea ileri 
harı> h ~~rnkün değildir. Çünkü 
bii cer eıtuz. yatağına girmif, ta. 
hal'p ~!?'ı almıı değildir. Bu 
!tki)d 11 cereyanı ancak §U iki 

ı e alabilir: 
ftai • .':1- ~iicadelenin kaleıi vaz.i. .•• aor 
;'tali "e 1en • ~ritanya adalarmm 
ın, ahn ngılız. bahriyesinin tes· 

it llıaıı. 
tı• - D . •ılerde k enız.Jere çıkarak, de. 
l'anılrna1 ll2&nılacak muharebeler 

b ı. Qu .. 
ili iun ne b' • • . . . 

n lahakk ırıncı, ne de ıkancı. 
~lllıttır ukuna imkan haııl ol. 

.<\d • ,. aların • . 
,~ hu İ§ra.I .11.ralı! iııalin idame. 

..... lıetrnek •Çın bır milyon aıkeı-i 
:lın teçtik'Ve bu.nlar! beslemek, 
l'ıelıntkte çe . ımkanıızlıklannı 

) l>erıi2 k ıecıkmernektedir. 
İ~ı.~rilrnekv.v~t)eri ile mücadele. 

;.,.~ Yard açın ne zaman, ne de 
Qıı .. ır. 

)a l trlin ancak h ı Ilı abiıtn ava hücumları 
~l"lnı.. • ektedir. Hava hücum
~r .. •ıe b .... 
~•ne ra~ utun tiddet ve deh. 
~ilden -~ kat'i neticeyi te. 
~ 12 olduğu muhakkak. 

ıı~.~ lllanz.araya .. ·ı.~ • 
d •n na 1 . . aore ııuncı ıe-
~~ lah~ reçı~ıleceğini ıimdi. 
ı.._-ıı...... n muo.küld"" Ç"nk" ~··•Uıdek' :r ur. u u 
dııı ~eyen b! •ene geçen seneye 
b· ıı olarak ır takım ıürprizle:rle 
b~t hal'p 

1
• kat'i neticeden uzak 

ı ı, bir •- Yı 1 daha olabile i' · °'il~ l(Ofl\ • CC 1 gı. 
tdehirPremı ıulhu da tahak. 

ır. . 

SADRI ERTEM 

VA~UTa 
abone 
onunuz 

3-:VAKlT 1 EYLÜL 1940 ,.......,, ................................ , 
Ş h . b . ~ 9ö.!iiP diişiinclültçe: e ır Ha erlerı 1 Türk - - ----:- ~ . 
~ .............. -.. ~ .................. __................................... askerı geçerken 
Piyasa vaziyeti Bir do··viz kaçakçısı .. 3~Ağu;to·,özl:ne!:'~:e~n:cıea.ncakbirker~.g~enhir~ünol<;Luğu 

ıçın mı ncdır, her ) ıldonumunu, bıraz daha buyuycn bır sevınçle 
kutlulayoruz . 

T k O!. . . I Memurl~ra rüşv~t Zafer .. za~an içinde çiğ ıtibi yürüyor ve gittikçe daha büyük, da 

O P ra 1S1 Sto K 1 a rl n 
' 

verırken ha azamctlı_.bı.~ hal peyda ediyor. 

· 1 y k ı d . 1 k"f ·" On~. buyuten .. s.~de m~ncYi ihti~m. yalnız hatıralardaki parlak a a an 1 ev 1 ) adı dcğıl, onu_ buyuten bır büyük sebep var: Onu alkışlayan ordu. ' • k tt • 1 on~ h~r rı! tazımle selamlayan Türk ordusu büyüyor. Türk ordusu 

P 1 Yasaya Sev e 1 olundu t~a~ul edı 'ıY01.r. ~· çoğaldı~~a~. h~.rp va~talan renginleştikçe, te::ıit ie. 
çı crı, ze ze e ~ hır ~uz ve buy~luge erıyor . 

Sert buğday satışları iyi gidiyor 
Bir müddettenberi mütemadi

yen yükselmekte olan yumuşai 
buğday fiyatları son hafta için. 
de beş para düşmüştür. Sert 
buğday satışları üzerindeki hara. 
retli alış verişler devam etmek. 
tedir. Anadolu ve Trakyaclan az 
mal geldiğinden toprak mahsul
leri ofisi şehrin ihtiyacını temin 
için kendi stoklarını piyasaya çt. 
karmaktadır. 

Arpa piyasası da çok hararet. 
tidir. Hükumetimiz dolar muka. 
bilinde arpa ihracına müsaade et
mektedir. 

Beyaz arpa fiyatları beş para 
kadar yükselmiştir. 

Yapak piyasasında değişiklik 

yoktur. Roman yaya kar!iı olan ta. 
ahhüdümüz yerine getirildikten 
sonra birliğin piyasadaki müba. 
yaatmı durduracağı ve yerli fab. 
rikalardan başka alıcı kalmıyaca
ğı anlaşılmaktadır. 

Keçi kılı ihracatı yoktur. Yat. 
nız devamlı sarfiyat için müba. 
yaat yapılmaktadır. Buna rağ. 
men fiyatlar yüksele yüksele 70 
kuruşa çıkmıştır. 

::'eri piyasası son hafta dur
gualaşmıştır. İhracat hazırlıkları 
yapruı bazı fir::-.alar bu işin henüz 
taho:.l:kuk etmemesi karşısında 
mü!•xyaatlarını durdurmuşlardır. 
lhr8Catrn başlaması beklenilmek. 
tedir. 

Ortatedrisat kadrosiı tamamlandı 
Muhtelif vilayetlerden diğer 

vilayetlere nakiller var 
Maarif vekilllği Orta tedrisat 

direktörlüğü yeni ders yılı kadro
hazırlıklarma b:ışl:ı.mışttr· Öğret -
menler hakıknda verilen raporlar 
tetkik edilmektedir· Kadronun yapıl 
ma~ı bir kaç gllnc kadar ikmal edil 
mL' olacaktır· Her viliıyC't maarif 
müdürlüğünce vilayet orta tedri. 
sat müesseselerinde mevcut öğ. 
retmen mıkdarı ve yeni öğretmen 
ihtiyacına ait raporların tetkiki 
bitirilmiştir· 

400 den fazla öğretmrm vilayet 
terden vilayetlere nakledilmiştir. 

Yardıtnct öğrctnfrm rılarak •orta 
tedrisat müesseselor.i,ndc A;ahşan 

üğ'rPtmenlerin de talim ~icillerl 
tetkik edilmiş 40 a yakın yardımcı 
öğrC'tmcnin yerleri değiştirilmiş; 
bir kısmının da vazifesine nihayet 
vcrilmi§tir. Yüksrk okul me1.unu o· 
lup da orta tedrisat müessesclo • 
riııde vazife istiycn 120 ki§iye ye
niden yardımcı ve stajyer öğret -
menlik verilmiştir· 

Meslek okullarına ait kadrolar 
da tamamlanmıştır. Yrnidcn öğ _ 
retmen olmak üzere müracaat eden 
sımat okulu mezunlarr açık bulu
nan cnstitii öğretmenliklerine ta· 
mamen tayin· cdnrn iıdcrdir. 

Almangaya ilıracat 
başlagor 

Ankaradan son gelen malfımal:ı. 
göre. Türk Alman anlaşmam mu
vakkat olarak meriycte girmiştir. 

Malüm olduğu üzere anlaşma 7 
ağustosta Büyük Millet Meclisi ta. 
rafından tasdik eclilmiııli· Meriyetc 
,,.irmcsi için iki tarafca tasdik edil· 
~iş nüshaların teati edilmesi i· 
cap ediyordu· Fakat. Alman 11ü_ 
kumeti hükiımetimize müracaat 
etmiş ve bazı sebrıblcr dolayısiyle 
anlaşmanın kendisi tarafından 

tnsdikinin bir müddrt gl"cikecPi:i· 
ni; bunun ıçın nli)ilk Millet 
Meclisinin tasdik tarihi olan 7 n 
ğııstan itibaren anlnşmanm mu· 
vakkat olarak mcriycte girmesini 
teklif etmişti. bu teklif hükfımrıti 
miz tarafından da kabul cdlldi:";in. 
dc-n anlaı;ma meıiyete girmiı1tir. 

Bugünlerde Almanyaya ihral"ata 
başlanacak ve oradan da m:ıl se· 
lceektir· 

llahkpazarmda sarraflık yapan Bu ~encl<ı ~eçıdi, geçen seneden, geçeni evvelkinden ayıran i~te 
Davlt oğlu Jo7.ef adında birisi diln budur. Bırkaç yıl öncekı "topçu., larla !;İmdikiltr arasında da;ı;lar ka-
döviz kaçakçılığı yaparkeın suç ü. dar aynhk \'ar. ~ "' 
zednde vakalanmış. bu sırada . !.'lava da~i bataryaları, projektör dizileri, tank tepelcyici toplar, 
memurla~ da rüşvet teklif etti. t~aktorlere, ba~lı :uz~.n menzilli dev namhlar, yerleri sarsarak geçen 
ğinden hakkında ikinci bir zabıt skodalar, ) ırmı dortlukler, otuz buçukluklar zafer alayını hem muhte. 
tutularak adliyeye teslim olun- şcm, ~em korkunç bir şey yapıyor. 
muştur. . A hv~t,v namlılar \'J~ıl pınl, zincirler pırıl pırıl, nallar pırıl piri!. Her 

Asliye yedinci ceza mahkemeııl sılaht~.) a~lı. donu~ bır parıltı yanıp sönüyor. 
Jo7.efin memurlara 97,5 lira rüş • Sungu!~~ ~e~kın, kılıçlar zağlı; dolgun sağrıları ~üne:,te mene\'tf 
vet vPrmek istediğini tesbit ile lcnen a~~ar _u::.t.u~de kt";sme kaya gibi delikanlılar gördük:. Top arabala. 
l<endisini üç ay hapse, 50 lira da r~nda. tufe~l~rı~.ı _kucaklamış neferlerin, yanakları sar.::ıla sarsıla ge-
para cezasına mahkum cLmlştir. çı~lerı enfe1'!tl. Sılahmdan, topundan, sün~füürıden, amirinden Ye dü;-

Jozef, ayrıca döviz kaçakçılığı manından ba§ka mevzulara bakmağa bile tenezzül etmh·cn, cihanr an. 
suçundan beşinci ceza mahkemesi. cak b~ saydıgım hudutlar içinde bir varlık bilen Türk· askeri, ~erçek 
ne verilmiş ve hemen tevkif olun. ten dunyanın en yüksek bir bilmecesidir 
muştur. O de~· gibi toplar, o ejderha namlula; yine kendileri gibi dev nam. 

l~lar ve ejderha toplarla su turulabilirler! En keskin kılıç ta kendine 
nıhay~t denk de:.e~ede bilenmiş, bir başka kılıçla çelinebilir. Doktor Eyübe teşekkür 

Zeynep Kamil balltanesf serta. 
bibi, vcliıdlye mütehassısı. kud. 
retli, faziletli bilyük üstad muhte
rem doktor Bay Eyübün, 1 kızıma 
yaptığı mühim ve tehlikeli bir a· 
meliyatta göstermiş olduğu yilk. 
~ek muvaffakrvetten dolayı ken. 
clilcrinc ve m~hlerem arkadaşla -
rınn. alenen arzı şükranı bir \'eci· 
be addcylerim· 1lü~artinileyh gibi 
bir tabibi hazikle memleketimiz 
ne kndar iftihar etııe yeridir· 
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kereleri: 

tOO bUytik aa.tıUahk hlr kltab. 

Her kitabcıda bulunur 

.. 

l·akat ~u yunıyen. cıu top arabasında yanakları "arsılarak giden. 
baldır.1.an a_;a. ında dağ ~ibi dip kadana~ını kıvrandıran neferi, şu ar.;. 
ı~.n Turk oglu~a eş ~hlıvan ve kahramanı kim yetiştirecek? .• Yeryii
zu_nde her ~epn dengı, hatta üstünü, daha iyisi bulunabilir. Amma 
Tura ,:.ıskerm~n, ~~ke~ Türkün ayarında adam yoktur. 

. \ un~n Esatırı. bın yılda ''harp., a bir tek ilah hağışlayabildi. Biz. 
de knç ne.er rnr.;;a o kadar harp ilahı vardır. 

!)ünkü ~~itte ç~~ ·:r gördüm. Yepyeni silahlar, son sistem top· 
l~r, f~l~nlar fıl~nlar go:?uı:n. ~akat hu silahların hiç biri Mehmetçiğin 
kendı kadar sa.glam degıldı. Hıç biri de göbi.ime onun kadar heybetli 
Ye korkunç görünmedi. HAKKI SURA GEZGl:\" 

istik ıaı barbiot>· 
ait bir hatıra 

-
Başk~ hi~~ir. millet tarihinin kayde
deınıyecegı bır kahramanllk hikayesi 

lki gündür istiklal ve hiirriye. Gene bir saat evveTki gibi sı• 
timizin ölmez hatıralarını sevinçle ğirtti. Bu sefer tez geldi· Elindr 
kntiuluyoruz. Jtüçük bir sepet '\'ardı. 1ı:ini yanm 
• Korkunç ve tahammül edilmez okkalık. bir okkalık dirhemlerle 
harp senelerini yeni nesil hakiki doldurmuştu: 

kahramanlarından bir masal gibi - Bunlardan ev.inde olan he_ 
dinliyor· Tahammülün fevkinde iş. mC!Il getirsin··· dedi· 
mantığın kabul C'lmediı1i hiıdise· Sözün kısası Mehmet, tıu hocu -
!er. insan kudr~linin haricinde sunu uğraı;tı, didindi; bir top 
mucizelerle dolu olan bu istiklal ~·aptı. Barut doldurdu· üııtüpileırlf' 
savaşımızın ıncnkibeleri, o kadar tıkadı. Mermileri de yerleştirdik . 
çoktur ki, tarih bile bunları çer_ 1cn .sonra bize: 
çevC'si içine henüz alamamıştır. _ Hepiniz dağılınız.. Dii§msn 
Fnkat o günlerin en küçük bir ha karargfilıı şu karşıda" Te.pelerden 
disesi, gelecek nesle kalacak bi; ı;izlice ornya bakınız, dedi. 
mirastır· Xesildrın nesle devredi- Yarmı saat sonra bizim top 6y. 
lecek. yaşayacak bir miras. le bir gürleyiş gürledi ki. Mehmet. 
v Bugün şimdiye kadar duymadı· <'ili adım gerideyken yere de\."l'il
gın~z~ tasavrnr edemiycceğiniz ve di. Biz sarsıldık· Kulaklarrmızı u· 
tarılıın kaydettiği zaman içinde ğır eden gürültü kalplerimizi 
bir eşi daha kaydedilmemis bir sevinçle hoplattı. Düşman karar _ 
vnk'ayı anlatacağım. · ~hında iki gün evvel yaptrldan 

~ir. Ana dolu çocuğu anlattı: baraka çökilvermi§ti· 
Düşman dört tarafımızı sar. Mehmet oraya nasıl nişan aldı. 

mıştı. Her tarafımız .sarptı. Kolay onu bilmiyoruz. Yalnız bildiğim bfr 
hlic~m cdemiyordl} ama gittikçe L ey varsa, ikinci bir de.mir künk 
l~rlıyilordu. Silahsı1.dık. kurşuna. ı:;etiıip dolduruncaya. kadar bir H. 
8 ns; ~·e. topa ve nıitralyöze kaz- nt daha geçti. Fakat ikinci atış 
mn. kürekle karşı ko~'lllağa ha· l:urluluşumuzun müjdesi oldu. 
zırdık. · Topsuz olduğumuzu bilen düşman 

Bir akşam üstiiydü. Köy dC'IL imdnt geldi; kuvvetler yanldı di
kanl.ıl~~ındnn biri nefes nefese ye hnbrc kaçmağa ba§ladı ..• 
camı uzlüğiine geldi yilzü sevinç Bunu .-.örünce dururmuyu• lıı·ç ... 
le parlıyordu: ' ., .. 

- Arkadaşlar, dedi niçin şaeı. DUşrnanın bölük kumandanı bir 
rıyorııunuz. Barutumuzun olduğu. okkalık dirhemle ağır surette ya· 
'111 niçin unutuyoruz. rnlanmıştı. Onu ~fr cltik· Adam. 

Hepimiz sevinmiştik. Camide on cağız yarasının mahiyetini bir 
sa.n<lık lıanıtumuz. vardı· Gözleri· türlil nnltyamıyordu. Zaten top se. 
mız parladı. Ama bu sevincimiz si de onlarr şaşntmıştı. Çünkü 
uzun sürmedi. Biri: o zamana kadar bildikleri topla • 

Güzel nn hiçbiri öyle ses rıkarmazdı-.--:- ama. dedi barut ne i. " 
şımıze yarayacak?.. Mehmet: 
. Kalbimizi titreten se\•inç g"enc - Bu nasıl olsa climizcJe ... Sır 

bır anda sönüvermişti. \'ermiş olmayız". 
- Öyle ya .. barut ne iı;lınizc 

)aı ıyacak .. 
Genç alnını oğuşturdu: 
-
0 

Top Yapalım ... dedi· 
ilimle kn k v . l'§ı arşıya yaşadıgı _ 

mız riakıkalardı Bu .. t l l'k i · soz e ı ı ey 
unutturdu. Gillü!;m kt k d' . 
zi alam d k . ' e en en ımı-
I d a 1 

\ c arkadaşımızın ak· 
ınv.an §Üphe P-dcnler de olmadı 
~e~ıl. O bizi Öyle görünce başını 
oııunr ei;di. Rudurmuş bir hayva. 
nı ko\"nlıyorınu .. gı'b' -·rt·t· .. 
dn k b " 1 scgı ı. goz-"n ay oldu. 

Diyerek kendi icat ettiği topu 
anlattı. Sonra bıırakanm elrafmt 
dolaşarak mermilerden birini bul -
du, getirdi: 

- İşte. dedi, sizi yaralayan mcr 
mi? .. 

İstiklal harbini biz işte böyle 
kazanmıştık .... 

°N· A· 

Biz gene d" SAKA K k d 
zayiat ver('eeğ~:~z~aa~:ü~~~o~ı:~~ • : arı oca arasm a 
Arı:dan bir saat geçmifJlİ· Top yap 
magı teklif eden Mehmet omu-
zunda bU •ük · ' ~ hır demir su boru· 
su ile meydana geldi: 

- İşte. top. dedi. Barutu dol. 

Kadm: - Sen ne tuhaf adamsın 
.Ağzı dili olmıyan hayvanlara benden 
dahıı. iyi muamele ediyorsun. 

durur, nteşlenz .. 
- Ya mermi?. Erkek: _ Sen de onlar gibi dılınl 

Tiirk tayyarcciliğine dair tarilıi bir 1esim. - ı;:nı·~r Paşa bir uçttş~a11. dö11crı Tiirk tayyarccilcrirıc müka
fat re uişaıı tcvzı eJıyoı \ \ :ızısı 5 mcı sayfamızda) 

Şimdi o, bıze gülüyordu: tut, ba~ ısana da ne lyl muamele ede· 

.- Onu da dü;ıündUm, dedi· .Mer rlm. 
mı de hazır ... 
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1 altalık radyo progra••I 
Romanya 

Almanya ile Sovyetler 
arasında 

Bir karakedi rolü 
111U oynayor 

1.9.940 Pazar 
1 

SJIO: Pro~ ve memleket aa.at 
ayan, S.SlS: Mllzlk: Marılal' (Pl.) 9.00 
Ajans haberleri, 9.10: Ev kadını, 

9.~'()/930: Mllzlk: PlAklarla ma.rılar, 
12.30: Program vo memleket saat 
nyan, 12.85: Mtlzlk: AI&turka. 12.:IO: 
Ajans haberleri, 13.05: Mllzlk: Şarkı· 
ııır, l3.2l5/14.BO: MUzfk: Radyo salon 
orkest.ruı, 18.00: Progr8.m ve saat 
ayan. 18.05: Mllzlk: C8.zband •(Pl.) 
ıS.30: :Mtlzfk: Melodiler (Pl.), 18.4:1: 
Müzik: Radyo caz orkestram, 19.30: 

ayan, 18.05: Müzik: Cazband (Pl.) 

18.40: lı:llzik: Şarkılar, 19.15 Konu,. 
m.& '(Dı§ politika. Mdlselerll, lfl.30: 
MU:tik: Faıııl heyeti, 19.45: Memleket 
ııaat ayan ve ajans haberleri, 20.00: 
lıfüzlk: Fasıl heyeti, 20.15: Konuşma. 
20.SO: MUzlk, 20.50: MUzJk: Geçit 
koııaerl, 21.15: JJU:ı:ık: Eğlenceli mU
:ı:lk (Pi.) 21.SO: Radyo gazete.ııl, 21.50 
Milzfk: RlyucUcumbur bandosu, 22.ıo 
Memleket aaat ayan, Ajans haberleri, 
22.45: MUzl.k, Dans MU:ı:lğl (Pl,) 

23.2:5/23.30: Yıınnkf pro~m ve ka· 

panıı. 

•(GllnUn meseleleri), 20.50: J.IUzik: 

llalk tUrkllleı:i, 21.15: ııuzik: Hava. 
iyen gitar, 21.30: Radyo gazetc:ıl, 

21.45: :M:Uı:lk: Radyo Balon orkestrası, 
22.30: Memleket 11aat ayarı, Ajan1J 

haberleri, 22.M: MUzlk: Radyo salon 

orkestrası pro~ra.mının dnamı, Yal

nız uıı:un - dalga ~atasllo. 22.SO: Ko. 

nuşmn (Ecnebi dıllerde - yalnız kısa 

dalı;a postaaUe), 23.10: MUı:lk Caz. 
band (Pl.) 23.2S/23.80: Yannld pro: 
grP.m ve kapanış. 

(Baş tarafı J ,,ıcide ı 

Mllzik: TUrk11ler, 19.45: Memleket aa. 
at ayan, vo ajans. 20.00: :Mllzik: Fa.
•ıl heyeti, 20.45: Koııusına, 2LOO: 

5.9.940 Perşembe 
\ .. 

.Sovyetler cerrk iktr:ıa<li amit 
ter, gcrcl< Slavlık mÜnn•ebetivle 
ve nihayet bitişik komşuluk dola_ 
yuiyle Ba!knnlarda hiç olma7..sa 
kendisini Almanvn ve ft~lva ka· 
dar ,.ıaı<adar ııayr.r; "'"'ın ıçın 
Romanyaya nit hayAti bir meıe. 
lenin hakemlik suretiyle halli 
bahi~ meV?:uu olurkr-n Avrupa 
harbinde büyük yardmılımndan 
iıtifade eden AlmP.n)'1'nm Mo1J. 
kovadan bir rey Alrnasım tAl>ii 
olarak beklerdi. Mo,1<o'"'"'" bu M\lzik: :Müşterek ve tek garkıla.r, 

21.30 MUzlk, 22.30: :Memleket aa&t 
ayan, Ajans haberleri, ve Ajan.11 ııpor 

cırWıf, 22.fiO: Cazband (Pl.) 23.25/. 
23.30: l?'annld program ve kııpıuııı. 

2.9.940 Pazartesi 

7.80: Program ve memleket saat 
ayan, 7.3tl: MU.zlk: PlAklarla hafi! 
mllaikl, 8.00: .Ajanı haberleri, S.10: 
Ev kadını, 8.20/8.30: MUzik: Hafi! 
mOslkl, 12.30; Program ve memleket 
uat ayarı, 12.3:5: MU:ı:lk, 12.M: Ajans 
haberleri, 13.05: MUzlk: n!rkUlcr, 
13.20/H.OO: MU:ı:lk: OpereUer lPl.) 

1.80: Program \'e memlüet aaat 18.00; Program ve memleket saat 
nyan, 7.35: Mllzik: Hafif program ayan, 18.0:i: MUzlk: Konacrto (Pl.) 
(PL) 8.00: Ajana, "8.10: Ev kadını, 18.40: MU.ıik: Radyo caz orkestra<ıı 
8.20/8.80: lmz1k: Pl&klarla hatl! mO· o(lbrahlm ôzgUr idarcainde), 19.10: 
Blld, 12.30: .Program ve memleket aa- MUzlk: Faaıl heyeti, 19.45: Memleket 
at &yan, U.815: Jılll%llc Şarkıl&l', 12.60 aaat ayan, ve ajnns haberlerl, 20.00: 
Aj&m Jıa!ıerieı1, 13.0:S: lı!Dzik: Şarkı· lrlllr.lk: Sa.z C.9erlerl, 20.30: Konu:ma, 
!ar, l.s.20/14JIO: 1dllz1.k: Karqık pro- 20.45: Mlizlk: Dinleyici i1Jtekleri, 21.15 
gram (PL),18.00: Program ve memle- Kon\Jlm& (Sıhhat ııaaU), 21.:30; Rad. 
ket saat ayan, 18.0:S: Mll&lk: Oda yo GazetesJ, 21.4~: Müzik: Radyo or
m~ ı(Pl.), 18.4.0: Mllzlk: Radyo cu keatraaı, 22.80: Memleket saat ayarı, 
orkestram. 19.10: M.llzik: Şarkılal', .AjAna haberleri, 22.45: MUzlk: Caz· 
lP.45: Veznleket saat ayan, vo ajans band ( Pl.) 23.2~/23.SO: Yarmkf pro. 
hablderf. 20.00: lılllzik: B'uıl heyetı, gram ve kapanıı. 
:?O.IO: Konupna, 20.4:;: llllzllc: Dl.ııle- • 
yfcl 1ltekJerl, 2Ll0: MOzilı:: Sakaaton 
ve Akordeon Salıala.rı - Şllkrll San· ı 
pmar, 21.SO: Radyo gazetesi, 21.45: 
Mnzlk: R8dşo salon orkeatraar. 22.SO: 

6.9.940 Cuma 
7.30: Program ve memleket saat 

ayarı, 7.SlS: Mllzik: Hafif program 
(PL) 8.00: Ajans haberterı. 8.10: Ev 
kadını - Yemek Llst.eAi, 8.20/8.30: 

Memleket aat ayaı:r, AJaM haberleri, 
ziraat, 22.4!5: ?ımz!h: Daıı.ıı mllzlği 

PL) 23.25/23.30: :Yarmld propam ve :MU:ı:lk: Hafit programm devamı (Pl.) 

12..SO: Program ve memleket u.at a
~ yan, 12.35: M.Uzlk: ıarkılar, 12.50: 

kça.mf. 

3.9.940 Sah 
7.80: P.zogram ~El memleket nat 

ayan. 7.31: KIElk: Hlı!f muafld (PL), 
8.00: ,AJau haberleri, 8.10: ET kadmı, 
S.20/l.80: Mlbılkı ~ haf1t mu
sıkf, 12.80: Program 'Ye m.mleket aa .. 
at ~ l2.ll5: Jııroz1k: Muht.llf 1&r

kıl&I' (PL), 12.60: A;Saıı.9 haberlerl. 
13.05: lıl\lalk: ~la prkll.ar. 
18.20/lf.OO: lılllzik: Senfonik program 
(PL), 18.00: :P.:rogram :ve nıem.Jeket 

ııa.&t Q&n. 18.05: )(QJ;lk: S1Dema R& 
CPJ.) 18.30: Çocuk aaU. 19.00: Ço. 
cıık1ar 1'fD mtıııUr. 1U5: lı!Qzllc: Fa.
mı ~U. 19.46: Jlılmleket saat aya• 
:rr, .... Ajaııa baı.erı.ı1, 20.00: lılilzlk: 
~ aau, 20.1!5: Kmıupıa {Çift.. 

çiıı!n .saaU), 20.80: l4Dz1k; Ankara 
~ Jd1m.o ııaz ve 11C11 ııey.u, 2L1JS 
Sctbel!!t ııaat, 21.80: Radyo Gazctu1, 

2L45: l4111:Dt: RadJO salon orkeat:rur, 
22.30: Kemleket aut a;yan. .Ajans 
haberleri,. 22-'5: Kll&Dc: Radyo Alon 
Ol'kutram, .23.00: :mıalk: CUbaD4 
'(J'J.) 21.25123.80~ ;!'&ımld Procl'&Dl ve 
kapema.. 

tı.9.940 ~ba 
1.80: Proerani l'e memleket aat 

ayan, 7.M: llımzlk: Ham mDzlk (Pl.)J 
8.00: Ajam htıbcrlerl, 8.10: Ev kadmı 
8.20/8.80: Kllz.1k: PJWa.ria hatıt mn .. 
BiJd, 12.30: Program VO memleket ... ~ 
at çan. ~: Jılfalk: Çarkılar, 12.fiO 
!Ajana babel'Jm. IB.05: lımlfk, 13.20/ı 
H.00: lrmzlk: Radyo aaloıı orkutraaı, 
18.00: Prognun ve memleket aaat 

Ajana haberleri, 13.05: Müzik: TUr
kWer, 13.20/14.00: Mllzlk: Balet mu. 
z1gl '(PL) 18.00: Progn.m ve memle
ket saat ayarı, 18.05: Mllzfk: Avrupa 

Halk Havalan (Pi.) ıs.ao: Müzik: 
Anadolu Halk haV&lan, 18.tiO: MUzlk: 
Radyo (Sving) Trlo'au, 19.15: MU:ı:lk, 
l9.4:S: Memleket saat ayarı, ve ajans 
haber1-r1. 20.00: ;Mllalk.: kılar, 

20.30: Konu§ma. (Blbllografya), 20.50 
Mil%1k: Fasıl heyeti, 21.15: Konu§Ina.. 
(İktuat saati), 21.30: Radyo s-a:ı:ete· 
ııl, 2U5: Müzik: Radyo aalon orkes. 
trur, 22.30: :Memleket 11aat ayarı, 

.Ajans habcrlerl, 22.4~: ıtllzik: Radyo 
aalon orke11trasr programmm devamı, 
23.00: Mllzlk: Dans mllzW •(PJ.) 
23.25/23.30: Yarınki program ve ka
p~. 

7.9.940 Cumartesi 
7.30: Program ve memleket &aa.t 

Ayan, 7.33: Müzik: Hali! mU.lltl (Pl.) 
8.00: Aja.ıı.s haberleri, 8.10: Ev kadını, 
8.20/8.30: MQzik: PIA.klarle. hafi! mu· 

siki, 13.30: Program ve memleket sa
at 'ayarı. 13.815: MU:ı:lk: Muhtcllt pr
lal&r (Pl.)1 18.50: .Ajana haberleri, 
H.05: l4Uzlk: PlA.klarlıı. muhtelif 
prkıl&r'. 14.20: MU:ı:lk: lUyueUcum· 
hur bandoau, 15.00/15.30: :Müzik: 
Dana mllzltl (Pl.), 18.00: Program ve 
memleket A&t ayan, 18.05: lılllzlk:. 

Haru prkı ve aololar (Pl.); 18.40: 
•liillzik: Radyo caz orkestrası, 19.15: 
Mllzlk: Fuı1 heyeU, 19.45: Memleket 
saat ayan, ve Ajaruı, 20.00: lılUzlk: 

Mıı,terelc ııarkılar, 20.30: KonuJUl& 

Çeviren: Suat Derviş - 11 -
- Saat on bir buçukta. Kızım bilmem ki ... Mühim olan münaka

Misters Bayford ve Mister Har- §alarm da bir derecesi vardır. 
greaves müstesna olmak üzere her- - l~e ben de bu dereceyi anla-
kesle birlikte salondan çıktım. mak istirorum. Bu münakaşınız, 

- Doğruca odanıza mı gittiniz? zevcinizle olan münakaşalaruın en 
- Evet. büyüğü mü idi? 
- Odanıza girdikten sonra bir - Hayır. 

daha odanızdan çıkmadınız mı? - Mü~"3.llm mevzuu olduk. 
- Hayır. ca ciddt bir ~ydi değil mi? 
- Zevcinizin ölümünü haber al - Evet.. 

dWıua zamana kadar, odanızda - Rica ederim. Bunu mahkeme 
iken hi' bir gürültf! işitmediniJ huzurunda anlatır mısınız? 
mi? - Buna mecbur muyınn7 

- lşitmedim. . - Hayrr. Mecbur değilsiniz. 
- Sabitlerin söylediklerine bır F.akat size ~nu bildirmek isterim 

ıtinızmız var mı? kı, Mister Brunto:'l'un ne türlü öl. 
- Hayır. dürülmü~ olduğunu meydana çı-
- Mister Harrison istem.iyerek, karmak iı;in burada toplandık. 

zevcinizle olan bir münalGşlya §3· Doktorun ahadetini siz de işitti
hlt olduğunu söyledi. Bu sözleri niz. Zevcinizin kaza veya bir inti· 
hatırlayor mısınız? harla ölmediğini söyledi. Şu halde 

- Evet. onu öldüren darbe bir ba§ltasi ta-
- Gerçekten z.evcinizle aranır rafından indirilmiştir. Bu kimseyi 

da bir münakaşa oldu mu? meydana çıkaımağa mecburuz. 
- Evet. Oldu. Bildiğiniz §eyleri söylememekle 
- Bu mühim bir münakaşa mı mahkemenin mesaisine sekte vur. 

idi? muş olursunuz. Umit ederim ki, 
.... - Buna nasıl cevap \ereyim, · • ne söylemek istediğimi anlayorsu-

Sinema ve tiyatrolar 
E. Sadi Tek Tiyatrosu 

Bu ı;ece Tak.sim Altın lepe 
bahçcBlnde: (Bir '1.dlvoç Komedbl) 

Ra.,it Rız.a Tiyatrosu 
:? Eyıl\ı Pazartesi akşamı Be,lktaf 
H~lmbey aile bahÇe$lnde: ''Afncaıı., 

Beyoğlu Halk Sineması 
8 Ftlm Birden: 1 - Za! r Ordusu, 

:? - Şeyh Ahmet. 3 - Yeraltı F..srnn 

Sp o r 
-- awwwz - -
İstanbulda yelken 

yaru~ların'n i'cinci giinü 
İstanbul yelken blrlnclliklerlnin 

ikinci mlisabakasma dUn de Moda 
koyunda devnm edlldi. 

Yarıııtara (11) tekne girdi· Ha. 
vanm sertliği ve denizin fa:ı:la 
olması yUzUnden ancak (7) tekne 
yan§t bJtinneğc muvaffak oldu. 
Üç tekne su aldığından ve bir 
tekne de devrildiğinden yanşa 
devam imkanı olmadı· 

Yarışlar b:ışladrğt zaman her 
zamanki 1;ibi Burhan (G· s.) ile 
Feyyaz (DC'minıpor) başta idi· 

Birinci turdan 60nra Feyyazın 
teknesinin çannıhları koptu ve 
yarıer tcrketm~k mechuriyeHnde 
ktllıh 

Müsabaka rıonuncla: 

1 - Burhan (G· S·) 51,5i, 
2 - Mahmut (G. S·) 52.3. 
3 - Nodim (G· S·)· 

MUsabaka. beş deniz mili mcsa. 
fc üzerinde yaptlm~tJr. 

Cuma gÜnktl yarışta Feyyaz; 
ile Burhan. binöirlerlne çaparız 
verdiklerini iddia. ederek hakem 
heyetine şlk!yctte bulunmuala.r· 
dr. Meseleyi inceleyen jilri ve 
hakem heyeti hP.r iki fütazt da 
varid görmiycrck reddot.mlş ve 
cuma gilnkü neticeyi aynen kabul 
etmfetir. 

Ogünkü ya:rıata Feyyaz birinci, 
Burhan ikinci olm~U· 

Kadın bu ya 

T ekrilwmz, yuımızm ~okla. 
iundan konamamıtbr. özür di· 
lcriz. 

' intizan bo~a çıktı. Viyıuındft top. 
lıınan nıihver devletlel'İ h11ricive 
nazırlftn kendi ken?.iterir.ıo h11-
kemlil< kararrnr verdiler. Maca.. 
riııtanın TransilvnnvA<lan i~t,,diği 
yÜz elli bin kilometre flraziden 
kırk bes bin kiln!'ıe•re l'lrnzİ ile 
iktifa et~C!İ"e hiiltme•tilel'. Bun. 
dan sonra da iki devlet noman. 
yanın geri kall\n tonri'ldannı vu
kubulm1111 muhtr.n-.. ı tccııviizlere 
karşı ~aranti eyle~ilrr. hlnuınytı 
bununla da l<:tlmAdı. Bir tıııraftan 
Romanv11, lıiğer tııraftnn Maca. 
ristan ile aktctti;:.i muluweteJCTle 
bu iki memlekctteVi Almnn az. 
lık?annın ayrr bir rejime tabi tu.. 
tulmaıını ve ırki v:ısıfll'lr<rnt1 mu• 
hafa-za olurımuır.ı taohl-üt ettir_ 
di. Bu :suretle Rnrn11rıv11 birinci 
clerecede Alman. İl<İnci derecede 
ltalyan nüfu't mıntakıuına ıir. 
mi§ oldn. Oola:Yısiyle Sovyetlerin 
bu memlckettck; alllkımna k1111r 
bir duvar ceki1di. . 

Viyana konfr.ranırnın kıtrarla. 
nnd!\n sonra Romanyada husule 
gelen bu yeni Vl\7.İyetin Mo:sko
vada memnuniyetle kar~ılanmı. 
yae11~1 muhalckftkhr. Tas ajansr. 
nın Bi.ikre, hükumet'n.- kar~ı gös. 
tcrdiği hiddet ve ıuabiyette Vi
yana konferansının Moskova mu. 
h;t;de uvandırdıib infialin de bir 
tu:ri olsa gerektir. 

Fakat aeıl rniihim olan mesele, 
Meıkova hük\ımctinin Biikre~ 
hükumetine verdiği notalann c1o_ 
lııyui\·11! Romanvıııyı aarantisi al. 
tıne~nıAl::uııya---s ve 7Ml'ttwlywya 
da hitap cc1c!1 bir znnnayı ihti ·a 
etmeıidir. Çünkü Moske>va notn· 
11nrn şikavet ettiği tecaviizlcr 
devam ettiği takdirde ademi tc. 
cavüz pl!.kh ile hiribirlerine bağlı 
olan Sovyetler Birli ve Almanya 
Romanya hudutlarında çahfmıı 
olacaklıtrdır ! 

ASIM US 

... ---:----111 mı.rpten ııtC3lnl.-

Tarlbtcn kudrcUnl. .. 
AıJktan ilhammı alan 

BliyUk bir ırnrma ıaheterl: 

TURKÇE 

Otel Emperyal 
Hııı;lın 

LALE 
alııemuında 

Seanslar: M. - 1 • 2.30 • 4.30 
6.30 - 9 da - Bugün saat 11 

ve 1 de tenzilatlı halk 
maônderi 

l 

nuz? t mıdır? Bu işte onun hiç bir milna. 
sebeti olamaz. Hattil bu .kadın 
Londrada bile oturmaz. Kocam o
nu §ehrin haricinde görüyordu. Bu 
kadın evimize girmiş değildir, hat· 
ta yaklasmanuEtır bile. 

- Evet anlayorum. Size kocam·' 
la olan münakapnın sebebini an· 
latmakh~ istiyorsunuz. 

- Çok rica ederim Misters 
Brunton. 

- Bu münakaşa bir kad1run' 
yüzünden oldu. Garet emin bir 
menbadan kocamın bir kadırila o
lan bir mfinasebetini öğrenmi~lın. 
Bunu kendisine söyledim \'C ona 
vaatlerini hatırlattun. Ondan bu 
kadınla kat'ı mllnasebct etmesini 
talep ettim. Buna son derece hid. 
det etti. Beni, arkasına hafiyeler 
koymakla ittiham etti. Bu fCYİ iti
raf ettim. Sonra o beni tehdit etti ... 
Tehdit etti •.. 

- Misters Brunton bir bardak 
su ister misiniz? • 

- Hayır. Tqekkür ederim. 
Kendimi topladım. Devam edeyim 
mi? 

- Evet, rica ederim. 
- Kocam beni bırakacağını 

söyliyerck beni tehdit etti. Şimdiye 
kadar böyle bir söz söylemi' değil. 
di. Baeka tehditlerde de bulundu. 
Onu ilk defa olarak bu kadar hid
detli görürorduın. 

- Misters Brunton, bana, koca· 
nızın münasebette bulunduğu ka
dının ismini söyler misiniz? Tabii 
kim olduğunu biliyorsunuz? 

- Evet biliyorum. Fakat hu is
mi vennekliğim muhakkak lazım 

- Anlayorum. Şu takdirde de 
bu ismi açıkça söylemek muhak
kak lhtm değildir. Fakat ismi şu 
kağıda yazrp bana gösterir misi-

. ? 
nız .. 

• 1 

- Ç.Ok ali. Teşekkür ederim. 
Simdi Misters Brunton size sor. 
mağa mecbur olduğum bazı güç 
sualler daha var. Mister Brunton 
ile yinni yedi senedenberi evlisiniz 
değil mi? 

- Evet. On sekiz yaşında evlen
miştim. Kocam benden dokuz yaş 
daha büyüktü. 

- Bu )irmi yedi sene içinde 
Mister Brunton birçok defalar sa· 
dakatsizlikte bulundu, böyle değil 
mi? 

-Evet. 
- Onun bütün maccralanru bi. 

liyor mu idiniz? 
- Bütün maccralanna vakıf o

lup olmadığımı tabii bilemem. .• 
Her halde bir çoklarını öğrendim. 

- Hiç boşanmağı dü~ündünüz .. , mu. 
\ - Asl~. 

- Fakat bu saclakatsizlikler yü· 
zünden bir~k defalar kcndisile 

Zaferler yaratmağB 
hazır ordumuz 
(Baş tarafı 1 uıcicl e) 

kaplanı15tır. Milli ~fın çelengin. 
den :;onra sayısı yuzlerı bulan di
ğer çelenkler birer birer abıdeye 
konulmustur. ~lcrasimin bu safha· 
c;ınr ordu adına üsteğmen Adnan. 
ın, Cumhuriyet Halk Partisi adına 
Denizli ?\lcbu u Necib Ali I<ü

•çüka'mn heyecanlı nutukları takip 
etti. Halk adına. ı\fvon halkevi 
reio:i Galib Demirer, üniversite na· 
mrna Tıb Fakülte-inden Ömer ..... 

MAREŞAi. ÇAKMAK'IN 
TEŞEKKORO 

Ankara. 31 (A.A.) - Genel 
Kurmay Başkanı Mal"Cşal Fevzi 
Çalmlllk, b!Jyük 7.ftferin 18 inci 
yıldönümü olırn 30 ğı•ııto• ZRfer 
Bayramı mü~ar.e-betiyle her ta
rllftan vaki tebriklere karşı tcşek_ 
kürlerinin ihl&ğıfllt Anadolu A.. 
jansını tavsit buyurmuşlardır. 

·.-\ '• ':.. f .. •. ' • - "'' ..... • 

Ankara yüksek mektepleri namına 
İsmail Hakk1. ~lu:ıa Ba!lı da birer 
hitab.."'Cle bulunmu~!ar \e son ola 
rak da Kolordu Kunnay Başkanı 
Sabri Hınçal 18 sene ewelki aı;. 
kerf hareketi izah etti. 

Milli ordunun 18 yıl önce ya. 
tattığı kahramanlıkların cı;e:ini, 
tepeleri ve vadileri göstererek an
latırken hazır bulunanların gözle
ri önünde hadiseler canlanıyordu. 
Bu esnada Atatürk'ün yük<ıck ha. 
tırası bir tazim vakfesi ile taziz 
olundu. Bu tezahurattan sonra 
yapılan geçit resmine kP.hrzman 
piyade, topcu ve mitr:ılyöz müf
rezeleri. yüksek tahsil talebesi, 
Ankara, Konya ve Afyon izcileri 
ve yeni kıyafetleriyle Afyon vi· 
tayeti gençlik klüplcri, Kütahya 
binicilik. avcılık ve kayak spor. 
cularından gruplar. kadın, erke!t 
yüzlerce, yüzlerce köylü iştirak 
eylc:niş ve çok içten takdir ve 
sevgi tezahürleri ile karşılanmış. 
!ardır. .......... ........... 

Denizli Mebusu B. Necip Ali. 
nin Dumlupınarda ı;öylediği nu

""ttık C'ZCÜmle şu cümleleri -ihtiva 
ç~iy,prdu: 

"Arkadacı arım! • 
Dumlupı~ar yalnız milli mana. 

da değil, beynelmilel hacimde ta. 
rihin kaydettiği en büyük hadi. 
sclcrden biridir. 

Şimdi en derin tazim ve hür· 
met hisleriyle manevi huzurların
da bulunduğumuz şehitlerimize 
karşı bütün memleketin hissiyatı. 
na tercüman olarak söyliycbili. 
rim ki, ey aziz şehitler si:r.lcr ra· 
hat ve müstcdh uyuyunuz. Uğ. 
runda hayatınrzr feda ettiğiniz 
bu güzel vatan, yarın icabedcrse 
yine aynr samimiyet ve aynr kud. 
ret, aynr kahramanlıkla bugünün 
çocukları tarafından müdafaa edi. 
Jccektir. 

Arkadaşlarım~ 

Bugünün hakikatından doian 
kaideye riayetle her milletin hür 
ve müstakil olarak bu dünyanın 
nimetlerinden iıtifade etmeleri 
mümkün olduğuna kaniiı:. Hiçbir 
milletin hayah ve toprağı üstün
de gözümüz yoktur. Sulhperve. 
riz ve daima da öyle kalmak is.. 
teriz. Memleketimizin mukadde. 
Tatmı idare eden partimizin bü-

kavga ederdiniz değil mi? 
- Evet. Sık sık. 
- Bu sadakatsizlik bir tarafa 

bırakıhrsa. diğer hususlarda koca. 
nız nasıl bir koca idi? 

- Çok mlikeırnmel bir koca. 
- Ayni zamanda iyi bir baba 

mı idi? 
- Kızım için evet. Oğlum için 

her zaman değil. 
- Sualim biraz acaib olacak 

ama .Misters Brwıton içinde bu· 
Junduğuınuz bu muamma daha a. 
caiptir. Bütün izdivaç haratml7.da 
kocanıza karşı hisleriniz ne idi? 

- Kendisini seviyordum. 
- Sadakatsizliğine, ve oilunuza 

karşı iyi olmamasına ralmen ken
disini seviyor mu idiniz? 

- Evet. Her ~ye ralJnen. 
- Misters Brunton, ismini yaz· 

dığımz kadınla zevciniz birbirlerini 
daima Londra haricinde görüyor
lardı öyle mi? 

-Evet. 
- kabında bunu isbat edebilir 

misiniz? 
-Evet. 
- Acaba bu münasebet, Mister 

Brunton'un, başka kadınlarla da 
ufak tefek maceraları olmasına 
mani olabilecek bir tarzda mı idi? 

- Zannetmem. Kocamın ayni 
zamanda birkaç metresi olabilirdi. 
Her zaman böyle oluyordu. 

- Belki de Londrada değil mi? 

yük şeflerinin kanaati bu 
kezdedir. Fakat şeref ve hl 
timize, hayat ve istiklaJimİ': 
re kadar dokunacak bir ha 
asla tahammülümüz yoktur· 
düşmanm en modem sil!b 
karşı dövüşerek, didi~crck. 
§Brak nasıl bu zaferi yara~ 
şimdi de aynı iman kuvveti~ 
Büyük Şefimizin bayra,jı al 
yeni zaferler yaratmıya ha 

Yeni Türkiyenin kurucu!~ 
tatürkle muharebclcrdc raıı~ 
yatl:ırını kaybeden aziz şrh1 

mizin hatıralarını bir dah3 

ve tebcil ederken, kumandalll 
lunduğ'u Garp Cephesi Ord 
na yüksek dirayet ve faalif 
bir hayat ve hamle kudret~ 
re'< harbin kaı:anrlmasınıı arıf 
ıa, BüvPk Kumanden l'filli 
miz İnönü il:: tekmil istikt'I 
harebesi k<>hra"Tlanlarımı t~t 
rimi sunarak sözlerime niba' 
riyorum." 

Yeni seyrüset 
tedbir lerı 

Yaz rncniminin bitmek.• 
sı dola~·ısilc dPnb: ıe"eı ır 
kı§ ta~ifesinin tntb1l:inc ı.r. 
nılmektadır. 

Te§rfni"vvclin birin len fıi 
tatbik edilecek bu tarifeye 
Anadolu i'!1<cleleriııc olan s·•f 
günde bire lııdlr lccck ada P 
rı n:-esında':I t1cfcrl"r tıın' 
kaldın lacı: ktır· 

Adaların on vrpur s:ıaUe 
S"r:yc alınacaktrr· 

Karadeniz hattına işli;,eıı 
purlann tarifesinde euslı bif 
ğiııiklik olmıyneak. fakat ' 
hr daha az iskelelere uğra) 
tır. 

Diğer taraftan lstnnbulun 
seynisefl:r:nde miıhiın bir } 
h:ızırl:ınmnktadır· 

S::tb:ıhlnrı erken s:ı~tlC'rdr 1 
bul _ B"yo;;ltı, EmfnönU · r;. 
Yedikulc _ Topkapı ve Edirıı 
ara'Sınd:ı ylik trainvaylan if 
tektir· 

lstnnhul csnafüı.nnm Pn b 
derdine cevap ''<'~cck olt~ 
hnrekct, bilhas"a se,yar rı~ 
çok !CvindirMişlir· Zira b 
sabahları halden aldıkları 
vcyn meyvalan araba tutaca~ 
dar paraları olmadıı";Tndan 

rmdaki küfı>lcrdc l('r içinde 
rak bu uzak semtlere ı;ötll 
tc, sonra buralarda t('krnr 
ma kadar sokakları dola~atll• 
tap bir halde knlmaktadırlal', 

Bu tranwaylnr muayyen , 
yonlarda bekli; ccek. ev rl 
h11lden alınan sebze ve me~ 
velhasıl her türlü eşyayı ucıı• 
tarife ile yilkliyecck, dotdıJ 
&onra da. hart-.kel edecektir· 

Sonra C\U'a sahiplerinin a~ 
tikleri istasyonda. durdurııl' 
tramvaydan mallar indirilcct 

Ancak, bu karardan jJt~ 
neticenin alma.bil-nesi iı:in 
nin çok ucu~ tertip edilmesi 
rektir· 

Yilk tramvaylan manıw!Arı' 
raba tcdarikindelri müf)cutluof 
taraf edecek. a)'tıCa y~mlf fİ 
larmın ueuı:lamamıa da Y' 
olacaktrr· 

- Evet. 
- Belki de C'ıiiniz içinde bilt 

le değil mi? 

- Aman Yarabbi! ... Ne 
)im, bil~m ki... Htt ~Y -""' 
kündilrl.. Evet hclki de e~~· 
çinde de kocamın bir met~· 
dı. Fakat bunu pc:k zanne 
rum. 

- Bu müellim mevzuda 
ettiğim için affinizi rica 
Misters Brunton. Fakat bu.nı! 
bur olduğuma inanınız. 

- Devam ediniz. 

- Teşekkür ederim. Simdi 
kocanızın evde bir mctrrsi 
ğmı zaMettiğinizi söyledinil
na emin misiniz? 
-Hayır. 
- Bu son zamanlarda ~ 

girip çıkan veya evinifizde 
nan kadınlardan biriyle .,;( 
arasında bir münasebet olabtv'. 
idi? .. Böyle bir kadını dü§ 
misiniz? 

- Son zamanlarda ~ 
kadar bir zaman olduiuntJ t 
eder misiniz? . .A 

- Mesela bundan bir ~ 
ay evveli e\inize b6yle bh' 
geldi mi? 

- Hayır. Bu müddet 
evime hiç bir davetli kadın g 
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Türk havacılığ ı tarihine bir bakış 
!!er masıe~ın Dçyüzü: 

MahlOt yağ lardan 
nasıl kurtulmalı? Balkan harbinde tayyare ile 

ilk keşif hareketini yapmıştık Mahlutcuıar arasında haraç 
ile geçinenler var 

Fethi Bey 10,5 luk mermilerle düşmanı nasıl bombalamıştı ~Uzun ıcnclerdcnbcri hallolu
!ftıyan ıneaelelerden biri de yağ 

~lt!ltaidir. Geni§ bir ihtisasa da-
~.aı: yağ İ!ıcrindc, bilh~ı. 

:1'1utculuk ile mücaecle dmck 
i •~lesi ilk nazarda pek mü~kül 
:ı gibi görünürse de bnk kattc 
Yet~ gaaittir. Ancak halk, 

::;ıut ile mücadele edemez, ya_ 
Ç!in n .. hileyi muhakkak yutar, 

ku her vatanda1 (iyi bir yağ
~~lınadıksa) yağm hileli olup 
tı adı~ını öyle bir bakmakla, bir 

trnaıcıa anlıyamaz. 
hil'V~ğların ancaJc tahlil sonunda 
tıl clı 'Veya zararlı oldukları anla. 
ı;·ıır •. 'Bu variyete göre mahlut ve 

1 
1 ~I~ Y~ğları aatanlar ile milcade

: ıçın halkın bilgisi, kuvveti, 
cı:Yrct\ klfi değildir, bu doğru. 
~ d_oğruya bir belediye işidir. 

ta agJar umumiyetle şu sınıfla· 
,.a~Yrılır: Tere yaf.l:m, vejetalin 
~. s. ar~, nebati yağlar ve henüz 

1 &nı bır cesit olan m:ırgarin yağ. 
;r~·· Bunların hepsi yenecek 
aglardır. 

1, Şimdi gelelim yağlara nasıl hi· 
• k::.tıl u ırı"'la 

~.. t> •• 

1, ··ahlfıt yağların en ba~nda 
c~c ~·a~t.ırı gelir .. Yani. piyasa
• n ~rfa yagı, trabzon yağr, ve. 
~ a dıger bir iaim altında aldığı. 
~~ Yağlar ... Bunlar en ziyade 
l' 

1 
C)•c mÜ•'lit olanlardır. Yağla-

ın cinsi meraların evsafına gö. 
r- d ğ' . d ~ ~ ııır. Muhtelü meralar a 
~.\~3Yan hayvanların sütlerinden 
;: •lrrlan yağların o meranın ev. 
.,..f::ıa göre bir kokusu. bir lez. 
Zcti, hütasa olarak bir araması 
\"ardır .. 
. 114ahhitçular, me&ela urfa yağı 

)aparJarken halitalarına bir mik
~~r tırfa yağı koyarak koku ve 
b ıraz: olsun lezzet temine rnec-
Urdurlar. Bundan sonra diğer u. 

tuz, pis yağlar karıştırılır. Her 
tı'ıahliıt yağda muhakkak bulun
~ıa:ı liizımgelen don yağr, yani 
. a\·van1ann iç )•ağıdır. 
. Don yn('lll mumu, yani steari

:;~ fazla olduğu için, mahlut yağa 
ıı~vc olunan diğer adi mayi yağ. 
ları ko;'Ulz.ştırır. acrtleştirir. Don 
~·ağı ila\'e o1unmada.'l yazın mah. 
lüt yağ yapmak imkanı yoktur .. 
~ışın yapılması mümkünse de, 
b,ı yağlar bulama şeklinde olur. 
Şu halde mahliıt yağların ıne. 

"addı asliyesini don yağlarının 
~~Şkil ettiği görülüyor.. Bunlar-

a.n maada ucuz nebati yağlar, 
a~idi yüksek bozuk yağlar da ka. 
r~§~·nlır ise de esası daima don 
} 2 itları tc•kil eder 

'C>• T • 

1• -ınaenaleyh tere vağlarda ınah 
~:tculuKun önüne geçebilmek i· 
tın evvela i§e don yağları:ıın sa. 

2

1
{

1n&n kontrolüyle başlamak lü. 
l:nu vardır 

~1 liCkunıeti~iz don ... ·ag~ larını 
" ta ·d J 
i'u {~ c kullanacaklara satar .• 
;, n ır prensiptir. Fakat don ya-
,., 1 ,..._ ' • 
r· ıı ··:-=zi>ahalardan atıp entıne 
r:1~~tıycsine malik olanların 
11 .... ırn .bir kısmı bu yağları sa. 
, "'1t:dc ıstiınal edilecek bir şekle 
t ' .rır: . . 
tad· .eyıp rnahlütculara satmak-.r. 

lııt• 1a·. .. .. 
!'t'til ' ;'m olan bunun onune 
ı'! 0 tr;es~dir. Yapılacak iş gayet. 
l.aç asıttır. Birincisi: bundan bir. 
~ığı ~e~~ evveı bir müddet yapıl. 
rna gı~:. don yağlarının boyan
Yt ~· dı&eri de ellerinde rulısati. 
lanlı e mezbahadan don yağı a. 
rniı arin bu yağı n~reye sarfet
llli 'it. 0 dukJarının tesbiti ve dai. 
tu)d o~ntrolü .. Bu çarelere başvu_ 
tne-,,~:u. ~k~irde mahlUtcuların 
don dı ıpt:daiyesini teşkil eden 
rıatı Y1ailırının tere va~lara kL 

• rı X1\i\ • ni l?\ah rnası temin olunur. ya. 
lOtculuğun önline geçilir .. 

tıı~• bu mahlut yağlann ya
lci dü~ı yerler, Balıkpazarında. 
hodr lnların altlanndaki pis 
~ı:lftlar, veya üstündeki baııık 
r•ıart· boı han odaları, tavan L 

~tın ~lan gibi yerlerdir. Bl.Ul-
1\U\d illa kontrol altında bu
tc]~ ~rulnıaıu çok müşkül bir ~-1 

ır. 

"•hl" difer bi ut yaicıya cesaret veren 
le haf· r nokta da cezanın gayet. 
ıra,.. ~ oluıudur. Nihayet elli li. 
~lu dar kesilen para cecası 

Ciü ~uyu pek korkutmaz .. 
tı l>i nde yüz teneke mahllıt ya
l so ~saya ıürüp teneke başına 
l!~ ruı hesabiyle 150 lira ka
lil'l bir yağcı haftada bir ı 5.20 
"c Ceza verirse bu ona. vız gelir 

Cezayı seve seve kabul ederek 

icraatına devam eder. Bunun i. 
cin mahlt\tculardan alınan ce.ta 
belediye eczası olarak kalmamalı, 
hareke~ aynı zamanda ceza ka· 
nunu sahai ıumulüne girmelidir. 

Bereket versin ki Sıhhat Ve. 
kalctimiz senelerden sonra hıf_ 
zıssıha kanununun 199 uncu ınad 
desie tevfika bir gıda maddeleri 
kodeksi hazırlamaktadır. Bu ha
zırlıklar. tatbikat sahasına intikal 
ederse belki hileli yağ yemekten 
knrtuluruz. 

Bugün güvenilir bir kuvvet o· 
lan Tilrk havacılığı otua otuz iki 
senelik bir maziye 8ahipUr. Yir -
minci a8nn başından itibaren Av. 
rupada tayyarecilik bUyUk bir 
mevki ka7.anmakta iken bizde dFl 
derhal tayyarcciliğe kargı bir me. 
yil göıiilmüt ,.e bazı kimseler 
tahsil i~in Fran!aya gitmişlerdir. 
Bunlnrın arasında. halen tic:ıret o · 
dası tercUmanhğında bulunan Hi.l
ııevin MUnif ile, Bursa ku: liscf:i 
ve: sonra. Çanakkale orta mekte • 
binde tabiiye muallimliği etroi" o. 
lan Hüseyin Avni paşanın oğlu 
Sadi l<'uat vardı· 

,Yazan: MUZAFFER ACAR 

Mahlfıt yağlar zararlıdır. ÇUn. 
kü i~inc katılan clc>n yağları iyi 
eritilmezse içinde hayvan enaice. 
si kalır ve insanın bundan ıehir_ 
Jcnmcsi de mümktindür. Sonra 
mahli'itların yapıldığı nebati yağ
ların asitleri yüksektir.. Bunun 
da hazrm cihazımız il.zerinde çok 
menfi tesirleri olur. 

Bu iki genç 1909 - 1910 11enc· 
}erinde kendi hesaplarına tayya. 
recilik tahsili için Frtuıaaya git -
~!erdi· BilAhare hükOmet biri 
Fransaya diğeri de İngiltereye ol. 

Mmra yaptığı bir seyalwtte şehit diişe,ı tayyareci Fethi ve J'cşilköy karargah kumandanı 
Veli Bey tayyareci arkadaşlarilc 

.... 

Mahlüt yağların en ziyade sü
rüldükleri yerler, İzmir, Zongul
do;k gibi amele sınıfı kalabalık o. 
lar şehirlerdir. 

İşin en garip tarafı mahlôtcu
lar arasında bedava ge~inen ?ıa_ 
raççılann bulunu~udur .. Bazı es. 
ki ma.'1Jiıtcular işi brrakmıslar, 
dükkanlarını kapamıılar, diğer 
mahlutculardan barac almak su. 
rctiylc geçi:ımenin y~olunu bul
muslardır. 

Hileli yağlar, Balıkpazan yol_ 
ları kadar pis. mahlut ·yağlarda. 
ki hileler Balıkpazarr yoJlar:r ka. 
dar karışıktır. 

MahlUt yağlara vejetalin karıJ
tırılmaz, çünkü bugün 70 kuruş. 
tur. Pahalıdır. Halbuki diğer pis 
nebati yağlar nihayet 45. SO ku_ 
ruştur. 

Saf zeytin yağlara asidi yük
sek pamuk yağı, susam yağı ka_ 
tılmak suretiyle hile ya.pıtır. Hi. 
le nisbeti, müşterinin bumuna pis 
bir koku verecek kadar büyük ol. 

( Dct'amı 6 ınr:ıda > 

mak üzere iki parti talebeyi Av · relerle iııe ba.şlanmqtı. Fakat bU. 
nıpaya tayyarecilik tahsiline yol· yük muvaffakıyetler elde olunu· 
lamıştr. yordu· O kadar ki o zaman tayya

Bu gençlerden bir kısmı tayya_ relcriınizde bombardıman tesisatı 
rcciliği öğrenip stajlarını ikmal et. bulunmadrğı halde Fethi tapaları. 
tJler··· Diğerleri ise daha stajları· nı ayar ettiği I0,5 Iuk mermHcrle 
nı ikmal edemeden Trablusgarp dü§manı bombardıman etmişti. Tay 
ve Balkan harpleri patladı· Bunun yarecilerlıniz mahrumiyet içinde 
Uzcrine genç tayyareciler memle • cidden mevcudiyet gösteriyorlar. 
kete avdete mecbur kaldılar. a1• 

Trablu.sga.rp harbi aıra.aında tay. Balkan harbini müteakiben mem 
yarelerimiz pek büyük faaliyet lekette tayyareciliğe karşr hakiki 
&östermlş değillerdir· Fakat Bal· bir alaka uyandı· Uçmak büyük 
kan harbi Türk kanatlarının flk bir meziyet gibi görUlüyordu· Bal· 
zaferini kayde~tJr. 191:? sene- kan harbi sonunda. Edirnenin is. 
sinde dünya tayyareclllğinde ikin· tirdadmı müteakip fi~ saatto tay. 
ci me\1tli ka.zanm11 olan Türk yare ile Edlrneden :tstanbula ge. 
tayyareciliği. Balkan lıarb1ndo len Osman Nuri, Salim herkesin 
dünyada ilk defa olmak üzere dil~. alika.smt celbetmi§lerdi· Ayni ta· 
man hatlan üzerinde ke§lf yapmış 
ve bu keşiflerde bilhassa Salimin. rihlerde yani 1913 senesi yazmda 
Fethinin büyill( muvaffakıyetle. Paris • İstanbul • Kahire scyya. 
ri görülmüştü. batini yapan Fransız tayyareci 

Döbru da tsta.nbula gelmiş ve bu· 
Avrupadan dönmeğe mecbur ka- nu diğer FranSI.z ve Almıın tay_ 

lan tayyarecilerimiz tarafından yarccllerin !stanbutu zi~·arctlerl 
Yoşitköyde bir hava karargahı te- ta.kip etmi..5U. Bu arada ilk defa 
sis olunmuş ve pek iptidai tayyn. ters uı:an (vani ha&aırnğı) bir 

..-~~-...~~...-ı~~--~------.-. .... 

Fransız tayyareci de şehrimize 
gelmişti. 

Alfı.kn o kadar uyanmı§tı ki Bel. 
kis Şevki isminde bir kadmınuz da 
ilk defa olarak uçmak cesaretini 
göstermişti· Bu kadmın uçmak 
teşebbüsü birçok dedikodulara. ve
sile teşkil etmiş, hatta bazı dili 
uzunlar uçuştan sonra kadının al· 
nını kirletmiş olduğu rivayetlerin! 
de çıkannışlardı. 

Bu Mcliseler tayyareciliğe kar§ı 
memleketimizde duyulan hevesi 
gösterir. O zaman havacılıkta ha. 
k.ikaten bir varlık, bir kıymet ar_ 
zcdiyorduk. O hızın devam edip 
bugüne kadar gelmemiş olması ne 
bUyük kayıptır!. 

Balkan harbinin hitamı ile umu
mi harbin başlaması tarihleri a· 
rasmda kalan müddet zarfında 
1''ethi, Salim, Nuri, Fesa, Cemal 
gibi çok kıymetli tayyarecilerimiz 
ellerinde malzemenin henüz pek 
iptidai olmasına. rağmen umumi 
cereyana kapılarak bir Kahire se
yahatine ka\lı~Ifilılar. 

Küçük Hikaye: Bir garip adilm 
Tokatlı Yusuf garip bir adamdı. Bir çingene kansı ölümU· 

nün bir ağaçtan olacağını aöyledikt.en sonra YWIUf daha garlp 
oldu. O gUndenberl ne blr ağaç altında otururdu. ne bir yap. 
r:ı.k gölgesinde .dinlendi. Bu yüzden de aç ve işalz kaldı. 

Bir öğle üzeriydi. Uç gUndenberi sığındığı yerden ilk defa 
çıkıyordu· lttalısızdı. Açağlann yıldrrım. yemiş gibi köklerinden 
sökülerek Uzerinc kapandığını lıiueden Yusuf, kafasında müte
madiyen dalların kunıldandı~ı duyuyor; bir çingene karm: 

- Yusuf, diyordu; senin öltimUn bir :ığaçtıın olacak!. 
Yusuf kendi kendine küfretti; kıçını kaşıdı; ve ylirüdil· 

Köy kalıvesinJn önlinc geldiği zaman Yu&Ufu muhtar kat

~ıladı: 
_ Yusuf, diyordu; askel'llkten dönclibori bir it bulama· 

dm gitti· ÖkUzil boynuzundan yakalar gibi hastalık seni bir ya. 
kalamı§ ki-· Ensenden tutup yere bir çalmadığı kalmr§··· 

Yusuf başını eğdi: 
_ Doğru muhtar, dedi; doğru ama bUtiln ağaçların ü:e· 

rimc yilrüdüğUnü hissediyorum· 
_ Hadi ulan" Ağaç insan üstüne yürür mü hiç!· Hele b:ık 

fSU haline bir··· Akbnba<la snnıı insanlar değil, kurtlar köpekler 

gülüyor artık ... 
Yusuf tekrar b:ı§ım c~dı; kıçrnı tekrar kafıdı: 
_ Peki muhtar. d<'di; ben §imdi ne iı yapabilirim? 
_ NC' i:ş mi ynpabillr!lin? Şu bizim Tokat korusu ... 
_ Amanın muhtı.r: onu yapamam işte ben.. Akbabalılar 

beni kurşuna dU!p kuduz küpckler gibi öldürsünler ama. korura 

bekçi yııpmasmlar muhtar··· 
:Muhtar kısa boylu ve kanbur bir adamdı. Keneli kendine: 

·'Zehirc zehirle kart;ı gelmeli, diyordu· "Yusufu bu hastalıktan 
kurtarmak istiyortmk Tokat korusuna bekçi yapmal1YJ%l" 

lki omıuları anuımda araya 81.Ju.~mif üçllneü bir omuz gibi 

duran kan burunu hafifçe kaldırdı: 
_ Sen bilirsin Yusuf. dedi; köyümüzde sana göre başka 

bir işimiz de yok· Köye gelen htrıırzlar lavuldarmuzı oradan alıp 
götilrüyor. Kuşlar da oradan aaba.hları ·uçup bizi uyandırıyor 

ama; ya kurtlar·" Ayak Iilerinl belli etmeden yine oradan Ak. 
babaya sarkıyorlardı· Hem. iki giln e..-vel jandarmnlar geldi· 
Ağaçların kesildiğini söyledi· "Eğer'' dedi ''Akbabahlar üç g{ine 
kadar konı)'a bir bekçi bulamazlarsa ''hUkümet" gönderecek .... 
Sonra ela seni sordu· "Ağaçtan korkan Yusufu isterseniz hıuıta
ne.re ileUn1" dedi· Bak. dilııUn taşm! Ömerli köyün hasta kö· 
peklerini g6ttirecek kamyon Akbabadan yarın geçecek ... Seni rle··· 

_ Amanın muhtar, amanın Allah aşkma .. 
ve, hıı.sta Yusuf; d~ündU taımdı. I<uduz köpeklerle has. 

t:ını-ye gitmektense Tokat korusuna bekçi olmayı tercih elti· 

\Yazatı: Kenan Hulusi 
Yusuf hastalığa henüz yakalanmadan evvel bir çok defa

ı:ır yine işsiz dolagırken hemen yolu üatUne dilşen ağaçların al. 
tmda uywnuştu. Ne tatlı bir uyku-! .. Yapraklar güne§ten göz
lerini siperliyor; hafif ibir :rUzgar çıplak ve yorgun ayaklannı 
bir malızen serinliği ile yalayıp geçiyordu. Hatta bir defasında 
beş kuruş mukabilinde korudan bir ağacı bile devirmişti. 
Bir kıymık az kalsın gözlerini çikaraeaktı. Yalnız Yusu
fun bütün bilı;isi bundan ibaretti, bir de. civar tarlalarda çalış· 
tığı zam:ın korunun yanından ne '-akit geçecek olursa garip.bir 
ürperti duyduğunu hatırlardı· 

Vakit gUn ortasına yakmdı. Yusuf köy ki'ıtibi ne beraber 
koruya yavaş yavq girdi. Bir pa~kadan içeri doğTu yUrUdU!er. 
Küçilk bir dere koruyu tarlalardan ayırıyordu. Hertaraf esmer 
bir gün parlaklığı içindeydi; ve çıt yoktu. Nasıl? llk dakikalar 
Yusuf böyle hissederken fikrini birdenbire deği,~tirmek mecbu. 
riyetlnde kaldı· Başının lizerinde binlerce yaprak çıtırdıyordu. 
Belki tlzerlerindP böcekler geziyor; Ya.but kızgın gUneş, 
yapraklan bükerek kmnyordu. Yusuf muhtarın sözlerini hatır
hdı: Akbabalılan sabahlerin uyandıran kuşlar ... Cenuptan ge
len leylekler de jine Abkakanın Uzcrinden geçip korunun nğnç. 
larmda dinlenirler. Şile, Beykoz, Yuşa köyjnine buradan dağı· 
lırlardr. Yusuf hasta olmadan dnha evvel yaptığı gibi gözlerile 
lıepsinl birer birer aradı· Fakat srk yapraklar arasındıı giineş 
lekelerinden başka biç bir §CY görünmüyordu. Sonra birdenbi· 
re hastalık ve sabit fikri Uzerine hUeum etti: ''Sen.in öllimUn 
bir ağaçtan olacak Yusuf! ..... Bir ağaca doğru elini uzattı; ka. 

fa.sına bir yaprak dU5tU; bir kuş tam lculaklarrnın yanında uçtu. 
Ve her nedense Yusuf bu sefer küfretmedi. Rendi kendine gül. 
dü; köy katibinin kolun:ı asılarak harir bir yokuşu tırmanmaya 
başladı· 

Korunun kilçük bekçi kulübesi şiml\l sırtında idi. Buraya 
dar bir patikadan gidiliyordu. Arnsıra yapraklar düşüyor; ve 
serinlik Yusufun saçlarında uçuyordu. Kulübe. önlerine hirden
bire çıktı. Kapısı iki seneden beri kilitli) di. İki demir halka) 1 

kanatların iki tara!ında paslanmıe bir zincir biribirinc bağla
mıştı. Yaprak aro.smtlan nasılsa kurtulan bir ışık tam anahtnr 
deli;;ine vuruyordu. Kulübenin tek penceresi 0··ru ek w •• 

t> y • mc agı ıçın· 

deydi; v tozlu ag Uzerınde nereden <lilştüğ-ü belirsiz bir iki 
damla )cıgınıır güneşle parıldıyordu. Köy katibi cebinden analı. 
torı ç:kardt· T'a811 kilitte hiç ses i§ltilmedi. Sanki bir yağ dam· 
lası bırakılmış gibi analılar kolaylıkla kaydı. 

Köy katibi: 
_ Yusuf. dedi· Badi hayırlı olsun. 

Kulilbenin efynları basltU· Blr sedir Uzcrinde toplanmamış bir 
yatak ... y 0rgnnlar ayale ucuna çekilip bırakılml§tı· Yatağın baş 

Yusuf, köyUn korusunu zaten biliyordu. ömerli tepelerinden tarafında ağzı açık bir testi duruyordu. Tahta blr masa Uzerin-
ıoprakları yalayıp geç"n bir leke. tdyah bir leke gibi g8zllkUr; de künli iki silith vardı. Yusuf yorgana doğru elini uzattı. Bel. 

d. - Dc,·amı 6 ncıcla _ 

sonra bir dil gibi uzayrp Snvnllr gider 1----------------------------------• 

Bu seJ abat birkaç kıymetli tay. 
ynrecimizin kaybolmasına ııcbebi
yet verdi·· Bu seyahat esnasında 

Fethi rasıdı Sadık ile birlikte 
Şamdan sonra bir bava cereyanı 
na kapıldı ve deniz seviyesinden 
ll§Bb'I bir yere dil§tü· Hem Fethi. 
hem de Sadık bir !kaza neticesin. 
de 11ehit olm~lardır. Tayyareci 
Nuri ise 5amdan hareketi mUtea. 
kip denize düştü. Nuri fevkalAdc 
yüzme bilirdi· Rasıdı topçu 1smail 
Hakkı iso hiç yilzemezdi· Sahil· 
den k:ızayı gören Araplar yetiş· 

ntiş lsmail Hakkıyı kurtarmışlar • 
dı· Nuri mfilı:cmmelen yU7.düğU i. 
çin yardıma ihtiyaç duymamıs. 

yüze, yllze sahile gelmiş ve fakat 
her ne dense tekrar dönerek tay
yaresinin yanma gitmiı:ı ve orada 
boğulmu§tur. 

Nurinin ölümU sebebi meçhul 
kn!.nu§tır. Bu iki müessif kazadan 
sonra Salim Kahlre seya.hatinJ 
tamamlamnğa memur cdilmiştJ. 
Salim tayyareslle lstanbuldan 
kalktı, fakat Edremit lizerindc 
dil§tU· Bereket kendisine . bir§C'j 
olmamli, sndcco tayyaresi kullo 
nılınıyacak hale gelmişti. Bunun 
Uzcrine Edremitliler derhal p:ırn 
toplayarak Salime yeni ,.e mü. 
kem.mel blı: tayyare hediye etmiş 
terdi· Bu tayyare ambalftj halinde 
Şama naklolunmuş. Salim de oro. 
dan bindiği bu tayyare ile Kahire 
seyahatini sona erdirm.i§ti· 

Kahire seyahati henüz iptidnı 
olan tayyareclliğimiz için mühim 
bir hamle sayılırdı. 

Enver ve Cemal P~a.lar tayya. 
reciliğc azami clıemmiyeti \"eri· 
yorl.ardı. Tayynreclliğimizin ileri • 
lcmesl için Fransadan Dö Gois 
isminde bir tayyare zabiti geti. 
rilmi.şti· (Bu muktedir tayyareCi 
halen Fransız mütekait hava ge -
nerali Dö Gois'dir) Kendisine ga· 
yctle vasi salAhiyct verJ.Jmişti. Fa_ 
kat Dö Gois memleketimizde uzun 
müddet kalamamış umumi harı 
patlak verdiği .zaman Fransayn 
avdete mecbur knlm.ı~tı- Bunun 
üzerine ylizb:ışı Salim (merhum. 
dur), tayyuecl Fesa (halen mu. 
tekait ve Anknrada bir şirkette 
memurdur), Fazıl (Scydiköyd\.: 
milli mUcadcledcn sonra kurulan 
mektepte ders verirken düşmti§ 
şehit olmuştur.) tayyarecilik teş
kllatımızı ellerine almışlardır. 

Umumi harpte Almanyadan bfr 
miktar tayyare ve muallim gPl 
ınişti. Fakat bunlardan pek o ka 
dar istlfndc edilmiş değildir. 

Umumi harpten sonra ellmlzd<' 
birkaç dökük tayyare kalm1 tı 
1919 da milli mücadele başlnrkeı 
bunlnr Maltepede bulunuyorlnrt!ı 

Derhal milli kuvvetlere iltih:ık e 
den tayyareciler bunları kaçırnın 
ğa teşebbüs ettilerse de muvafüı:. 
olamamışlardı. Çünkü, 1ngilizll • 
haber verilmiııti· Ancak bir trl; 
tayyare kaçmnğa muvaffak ol. 
muştu. Bunu da büyük Vecihi kul. 
!anıyordu. 

Milli mücadelede ilk haracılık 
fnnliyeti Konynda başlamıştır. Su. 
riye ve Jt,ilistindcn getirilen tayya· 
relerle uğrnşm:ık Uzere 1336 da 
tayy:ırf'ci Savmi (halen binba~ı ve 
İstanbul hava kurumundadır) 
Konynya gitmlş ve ilk milli hav~ 

1 kuvvetlerini teşkil etmiştf. Mem • 
Jeketc yaptığı hizmetlerle havacı. 
!ık tarihimizde Fazıl ile birlikte 
gelen Savm.l. ayni zamanda mU
kemınel bir kaptan olduğu !~in 
Karadenlzdc kUçük motörlerlc 
Rusyadan cephane taşmıış ve Al· 
manyadan alınıp Rusya yoljyle 
Arttı.doluya gelen tayyarelerlı-

(Lutf en sayfayı çrt irin iz) 
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ÇATALCADA 
Gerıçlık klüb· 

ac;lrna .. 
•• •• unun 
tö:ena co \ ... 

gü2eı oldu 
Ç.ılalcn, !:) (HU•U•.I - Bugün 

l:c.~mız beden t,;r:..i;y~si g nçlilı 
klUb:lnün nı:ıln•a t5teni tiım ko 
mu~anı ve m:.tlk.; (" acili) c· mcı.1ur 
!arı hııik partıs: h'l knnı v~ üye. 
!eri' huzurunda ye pı:.mıştır. 

Toplnntı yerı olan orta okul 
b. ıc;..·~·nden (10,15) de hareket. 
ı ... ö:ıd fırka bandosu, orta ve 
il'k okull:ır kız \'e erkek talebesi 
bed"'n terbiyesi mtikcllcflcri oldu
~u bnldc m!'vkib cum:lUriyct mey 
dnnınn gitmiştir. 

Cumhuriyet mC'ydanındn tümen 
Prk:lnı, mUlki. adli ve mnnrif mc. 
nıurları. kC'sif bir hnJk kütlesi ö. 
nünde Çatnlca kazası l:aymaknmı 
\'e beden terbiyesi bölge başkanı 

Hikmet Amr 30 ağustosun büyük
!UğUnü tebarüz ettirerek bugün 
gençlik ltlübl.inün açıldığını ve 
gençlerin vazifesini ve büyilk cum 
huriyetimizin her yerde, her şey
de olduğu gibi, burada da ölmez 
kuvvetler yaratacağını bildirmiş, 

ebedi 5efc minnetler. milli şefi. 
mize sıhhat ve afiyetler dillyerek 
nutka sor vermiştir· 

Müteakiben gençlik adına genç. 
Jik birliği ba§kam orta okul mü
dürü Muzaffer German büyük za· 
ferin Türklüğe verdiği kudret ve 
kuvveti tebarüz ettirmiş, gençle _ 
rin ve gençliğin çelik Türk ordu. 
su ardındaki vazifelerini veciz bir 
surette anlatmış, cumhuriyete ve 
Milli Şefe bağlılık, TUrk gUcüne 
inancın yeni '\ıızifclerinin türesi 
olduğunu .söyliyerek sözlerine son 
vermiş. mızıka 10 uncu yıl mar
mıt çaldıktan sonra mektepler ve 
b:!den terbiyesi mUkellefleri Ata· 
türk anıtı önünde bir geçit resmi 
yaparak törene son verilmiştir. 

Mahlut yağlardan 
nasıl kurtulmah? 

(Baş tarafı 5 incide) 
...,,d•k,..a bu yağların da mahliit 
oltluklarr anlaşılmaz .• 

Bir de margarin yağları var
dır. Memleketimizde henüz yeni 
olan bu sanayi iç yağının fenni 
bir şekilde nebati yağlara karışma 
sı mahsulüdür. Lezzet ve kalöri 
bakımından tere yağlar ayarında 
ol:>n bu yağl.,r henüz memleketi. 
rrizdc pek kullanılmamakta ise 
c!c Avrupa memleketleri bu yağ. 
lan yemektedir. Daha yeni oldu
ğu için birçok yağcıların ihenü.z 
el atmadıkları lbu canayi ile §im. 
dilik temiz 'bir yağ elde olunmak. 
tadır. 

MUZAFFER ACAR 

me§gul olmuştu. Yine ayni zatın 
idaresile Haliçteki bahriye tersa. 
nelerinden kaçınlan deniz tayya • 
relerile Ama.srııda bir kararph 
teŞkil olunmuştu· Bu kararglh 
da Savmi Beyin idaresinde idi. 
1stanbuldan xaçınlan bu kırık 
dökük tayyareler monte edilmiş 
bir hoca rasıt yerinde mevlfıt o· 
kuyup kurban kesildikten sonra 
ilk tayyare havalanmıetı· 

Konyada'ki ilk hava karargahı 
bilfi.hare Eskişchirc geçmiş ve 
milli mücadele sonuna kadar ora· 
da .kalmıştır. 

Dün de kaydettiğim gibi milli 
mücadele kahramanlıkları s:ıy. 
m:ıkla bitmez. 

Milli milc!l.delc s:munda Türk 
silngiisiı galip olunca bu muzaffe. 
rlyettc kanntlarımıza• düşen hisse 
de inkar olunmamış ,.c tayyareci
Jivimizin inklımfı için hmirde 
S~ydiköyde bir h:ıvacılı!' mektebi 
kurulmuştu. Bu mektcb:n idaresi 
de Savml Beye ver:Jm!şti l\:ıymet
ıi' tayyareci Fazıl milli mücadele. 
de düşmanın:ı göz açtı~azken 
bir mektepteki munllimhgi sıra. 
sında bir ders uı;uıpı yaparkl'n 
dücımlifi· nğır yarul:lnmış ve kal-

f • • ı'c:tlr dırıldığı lıast:ın~de V:! n~ c.m .. · 
O zam:rn doktorlar, ya'",nd•ğı tak· 
dfrde biJn ş•ıurunıı mu!1~lt:ık kay. 
bedeceğlni bf'yan ntmiı:lerdl· 

H:ıv:ıcılık mektebi Snydi':öyden 
Esldş"hre naklolurunuş ve cumhu. 
riyet devri gelerek her sahada 
olduğu gıbi. havacılıkta dn bilyülr 
bir inkiş:ı.f hıımleleri ı;örülmeğe 
b:ı"lam•ş 'c bugilnkü \'a.::..iyete 
geliıınıişfr. 

Türk kanatlarının kahr.nnum ev
latlarının hatıralarını yadedcrken 
göklerimiz uğruna canlarını ver
mi.'J olıı.n kıymern şehitlerimizin 
ruhunu bUrmctlc nnnlım··· 

~u1.arrrr ACAR 

ı 
Jstanbul Vçüneü Jcrıı ;\lcmurıu:wı· 1 

d:ııı: 

l939/1969 

L .... cuz \e paraya ı.c\'rillı1csı mu. 
hu.• 1 t..:J ~ e Laı.u~ •• ı.ıı..t .!""oJ ,1,., ü hl.j-ıuct 

_ .. ,ut" Cwl • .ı bv0ıll.,._wull '"ddi.\ ULi.Ö

yı..ı ... ı.ı lt .. .) .. cu ""ı;,;ı """ ~ ... ı \ uaı.ı<al) 
-··"' uı.,,, uu.d ., p.ıı ıru .. .ı. .. ta eski ~ 

,.:ı.ı 4U n ..... mıa ı .. : rnurakkam maıı· 
........ .: cvı.ı ta ... .ı.;,,ıı açık artırn1a)a 

rilt.: ... uını~ oı .. p • t llJ/940 tarihine mu. 
~"' .uı r d .... ı L\..:ıı 6ı.ınU ııaut 14 ten lo 
,,.ı nd-ıı.r ulul\.••llZUe birinci açıl< ar
«llıl"-il ıc.ra \ c ıır.ıımıı. bedeli me;ı;kflr 
,J..ı• I ıuc .• """' tak..ıır cuıl.nlş olan 
·".> ı .• .ı.ııı .> .. _ ... e ) c.1111~ b<'. ıııı 1.1uıc..ı0:. 

ve .... .> Jı.ıu" ı.ıc\ .. ut ve ıp.J.CK•cn mu 

.t. •• e •••• "-• ı,; ı..IK ı..ı.. muı ı.ı.ı .. nıa t .;.a. 
wJI ta.,bl taı.ultuc Llu,.LeJJl!I ~1.uJde 

o.ıa ... ıa\..U-ıllr. Anbl ı:ıı ... .: btlll ..... ııı 
nm t.ı.aG.ıU;.lU 1.ı:UU k.ı.ıı.alt u~re ar 
•• n.ııa 15 gun mil..ıd..tle temait ve 
22/10/940 tarihine tcı;:ı.dU! eden ::>:ı.lı 

gUnU aynı saatte ;>ap •• acıık füıncı ar 
tırmnsmda dahi ) u .. ıı, .. a ;>az.lı bedel 
elde edilmediği surette sallı,ı seri bıra. 
k.ı .. c:ıktır. Artır:no.yn ı;.ı mcı. ııstı:> en 
lcıin, n.ukıııldcr kıj mcı.n YJZwe ycdı 
buçu~u nlsbctındo pey .akçcd \C)'8 

uluaııl bir b:ınko. Lenıınat ııltktubunıı 

\'ermeleri IAzımuır. Satış Pe&•n pnr:ı 

iledir. 
Haıdarı tııpu slcillerıle ı;ablt oımı. 

;>ıın, ipotekli alacaklılarla s:ılr alAka 
darlarm \'C Jrt:fak hakkı sahip e.ıwı: 
bu hakları ve husmale faiz ve masa 
rife dair vı\ki lddı:ılııı mı illuı tarı ı•n 
den ıtlbaren yirmi g-Un ıı:nrırneıa evra
kı mUsbltclcrl ile b:ruı.te dalrcmııı 

bildirmeleri IAzımdır. Al~sı talcdll'd~ 

hakları tapu sJclllcrl ile ublt olım 
yan!ar aatııı bedelinin p3) la:mas•nGaı 

hariç kalırlar. Mezkuı gayri menim 
ıun nc!sinden doğan lıılcUmlc vergi 
mtikellcfiyetl ile d~ıırııye ro.ıınıl ve va· 
kıf icare31 borçluya alt olmak tızcn 
satış b~dclindcn lsUfa olunur. Yirmı 

senelik \'nkıf taviz bedeli alıcıya altUr 
ı:vs.u·ı UMU:llll'EH 

Alcı1'ür g'D.) rl mcnkul ııh,a ıı ,.e ü" 
katlıdır: 

ZEMİN l~A T: - Soknl<tn.n iki mo 
zalk basamakla ı;ıkılan zemınl rcnkıl 
çini döşeli antre \'C ahııap altı basa. 
makla çıkılır. Bir sofa literindc ön 
cephede bir oda, arka C('phede zcmlnl 
kırmızı çlnl döşeli maltız ocaklı, çi
mento tekneli, ı;ablt raflı bir mut.nk, 
bahçeye çıkılan bir kapı varJır. ilah· 

çede çimento ıertt varsa da kısmen 

bozuktur. Ye sofada mcrcfö·on alll 
ktlmllrlUktUr. 

B1RlNC1 KAT: - On dört basa.. 
makla çıkılır ve bir sora Uzerlno ltar
şıliklı iki oda, bir kiler mcvc;ıt ve ki· 
terin altı zemin katmda krrmızı çini 
dötcli mermer la§lı hclAdır. ön cep. 
hedeki oda 11ehnl~lnlldir. 

lKfNCl KAT: - Keza on dört b:ı· 
ııamakla çıkılan bir ao!a Uzc.rlnde ve 
sofada sabit bllylik bir dolap vardır. 
Karıılıklr iki ocb, bir mozay!k taslı 

helA ve ön cephede zemini ~nko teras 
,.e ağaç korkuluklu balkonu ve ark~ 
cephede daha geni§ bir balkon ve so!a j 
1lstUnde aydınlık nıc\'CUttur. Mczkfır 1 
bina ahpp ve Uç katlıdır. Elektrik. 
terkos teabatmı havi, arka ve ön cep 
hede birer ıahnlıln çıkma vardır. 
lılESAHASI: - Umum meaahna.

1 67,76 metro murabbaı olup bundan 
'7,00 metre murabbaı bina bakJyyes! 
bahçedir. 

HUDUDU: - Sağ tarafr Marya ha. 
neaf, aolu Sill.stros hanesi, arkası 

Tahsin aral}ğt. cephesi Boyacı soka
ğlle mahduttur. 

Gayri menkul kendlslne ihale olu· 
nan klmae derhal veya verilen mllhlet 
içinde parayı vermezse ihale karan 
feaholunarak kcndlslnden evvel en 
yUkaek teklifte bulunan kimseye, ar
zetmıı bedelle almağa razı olursa ona, 
olmazsa veya bulunamazsa 1:5 gUn 
mUddetıo tekrar artırmaya çıkarıla· 

rak en çok artıranın UstUnde bırakı
lır. Ve iki ihale arruıınd:ıki !ark ve ge. 
çen günler için yUzde beşten heııap 

olunacak faiz, diğer masarl! aynca 
hükme hacet kalmaksızın memuriye
Umlzce eski alıcıdan tahsil olunur. 
Daha !azla mal(imat almak tsUyenler 
28.8.94.0 tarihinden itibaren d:ılremlz· 
de açık ve naılı bulundurulacak ıırtır. 
ma §artnamcsfle ve 1939/1959 numa· 
ralı dosyasına mUracaatla icabedene 
bUtUn malQmatı almış \'e !>~renmiş 
olacakları Ulın olunur. 133235) 

Fransızca ders 
Orta Hıt'k ll•IJ "" ır,rlı·rtlf' ıı: 111,ıl 

k :ı larıtııra "" t- rırn•111·0~111 1 l l f'ıl ı • t 
nı •k ·~''° ' ''rtlı• rp rııiisan ~t'rH ır. 
rrıtll< J 71"1\ <fer' Vt'rilı r . 

~ r111 r.ılı•rılı•r \'ııl\ı l rııallı:ıa•ıııılı. 
· • ı-rıın,111·11 0Rr••lrııı·ııl" ı~ıııiı ı l' şı 
l olıt'n vı• \ 11 t:ılırıren nrilrarıuı 
P•IPhlhrlf'r. 

••Dr Kemal O:.sar ... 
K ~ 

~ ıdrar yolları hasta'ık· H 
i 1 Ut h ı: .. arı m e assısı :: 
1; J: 

i:: Ht·~ oğlu l"Ukli l raı!dt•st No. Ü 
•• ~ Kn""a l"aun UlltU OhnnJ'llıı:: 
ff apartman. r .. ı. 41%3.'\ . ;: •_ ......... r·-·---==·• _. ............................ 91'tıi. 

Bir ga~ip adam 
- na, ta.rafı 5 incide -

ki de üç dört saat sonra içlno gireceği yorganları havalandır· 
mak Jstiyordu· Fakat birdenbire g er i çekildi. Yorgan. se neler. 

ce yatan biri.si yeni kalkmış gibi adeta ımısıcakll· 

Köy katibi kapıda duruyor; paslı anahtarla oynuyordu. Yu
sufa doğru yavaş yava§ yürUdü ! 

- Vehim! dedi· Bekçi ölell iki sene oluyor Yusuf! 

Yusuf buna bir türlü inanmadı. Parmaklannı oraya dokun

durduğu saniye vücudunu b:ı.'}tanbaşa yalayıp geçen garip •ı. 
caklığı htılii. hissediyordu: 

- Sakın, dedi, bekçi yeni ölmUş olmasm 'l 
ı=aur: 

- Garipsin Yusuf, dedi; iki sene en·el bek~iyi göml'nler 
:ırasında sen de yok muydun ki? 

Yusuf bir saniye durdu; ve düşündU. Belkide bekçinin ne
den öldüğünü soracaktı; acaba bir ağaç korkusundan mı? Bu 

sual dudaklarının tam ucuna geldiği halde vazgeçti. sormadı: 

- Belki de ruhudur, dedi; elimi dokundurunca uçup git. 
miş olacak!· 

Bunn katip de inanmı~tı. !kisi göz göze geldiler. Yorganın 

bir tarafında. öldükten sonra. güzle görülmiyen ve hafif hi r !'it· 

cakh~fo intikal eden bir §Cyin orada sanki krmıldadığnu görU
~·orlardı. Katip başını yukarı knldırdı. Örümcek ağı ile lirtu!il 

pencereden par~ak bir güneş Eilzülliyor; tam yo~anrn üzrrine 

doğru bir kedi gibi kıvrılıp bir yumak lınllnclc sokulmaya çnlı. 
şıyordu· 

Yatağı ikisi bernbcr tcmiz'edilcr. Katip iyi b'r adnmdı Yu· 

!!Ufa ynrdım ediyordu. YaUı.ğrn ayak" ucundaki maşa)ı rlın~ıırı 
Ç!kar-iıJr. Silahlar Uzerindc duruyördu· 

Köy katibi: 

- Yuı;ur. dedi: işte koruda en iyi ar:tada_şıann ! 
Birisini eline ait:!ı. ve hcmf'n bn-nk!.ı: 

- Nasıl? diye sordu: onları iyi kullanahilecl"k misin? 
Yu~ur güldü: 

- Akbahnyıı geçen kı'! grıft'n kt:rtları kim vurdu ki··· 

-- Doğru Yusuf ... Eır t:ınesi ne cle biiyUktü· ~onıa nC' YAP· 
mışlık onları b'z ': 

Yıısuf kltibı>nin önürıdrki kırm•zı toprakları suluycırılıı. i'ıı!l
larm arasında <:imler bitmı .... l:unımuı.:. tekrar hüyilmUı;lfj. Çrır. 
dağrn altındaki tabla fledirt' b•rakılan yarı ıalak, ~·an l:i"flO şll· 
teyi s:lkti: toı ... fJzerlndc köoek tih leıi \'a .. ıJı. Relki ıfa l:ıı;ın 
bir kurt yatmıştı. Yahut bir REN;f' ince a'·aklar·ıe "'l'~inmiş'I· 
Olı:rdu!n r. l\öyder gctirdikl<'ri zr>yl in. domates. bir ıir. hü~·nk 
ka\'Un Y.Cdill'r· 

Köy katibi yemekten sonra Ytısufun yonrnda ço't knlm:(lı. 
- Erın gidivorum Yu!"11!! dedi· 
- Gtilc güle öyleyse ... 

Sonra birdenbire hatırlndı: 

- Muhtar. deci!. Akb:ıbıı:·n inmcl: !<;in bir cş<:'k grinrlcr<'. 
- .. l(ti: 

- Hntırlatınm Yusuf! H"m I\arada..rıların bir es~~i hoet:ı ... 
- Ama. yUz lira istiyordu!·· 
Bu serer katip .gUldU: 

<Devamı ynrın) 

,----------~-, 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ Tarihi: 18,88 

Sermavesi: lpo.l"()O.ooo Türk 1 .. ira5r 
~ube ve A inns A. rl~di ~ 265 

Zirai ve tica ri her ne•ıi banka muamefeleri 

Para biriktlrenlere 2 8, 8 O O Lira 

ikramiye Veriyor 
lıraaı Hankuınoa kumhara ıı W'a lll tıllrsız taaarruJ beaapıarıncıa eo az 

W llraaı bulunanlara senede t dera çekilecek kur'a ue a,atıdakJ 

• 
4 
4 

40 
IOO 
l !O 
1110 

Adet 

• 
• 
• 
• 
• 

plAna göre ikramiye dağ'ıtııacak tır. 

ı .ooo 1Jrıt111ı •.ooo 
MIO " ı.ooo 
z:ıo • ı .ooo 

100 .. 4.000 
Ml • 6.000 
tO 
ıo 

• .. 4.1'00 
S.200 

Ura 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

UlKKAT: Hesaplarındaki paralar btr sene tclnde 6'1 liradan apğı 
dDşmtyenıere ikramiye cıkliğı tKkdlrde % 20 faztulyıe verilecektir 
Kur'alar senede t defa: ı Eylnt. 1 Blrlnclklnun, ı Mart "" ı Huıran 
tarihlerinde çeklle<:ektlr. 

Sahibı : ASIM US 
Umum neşriyat ı idare eden: 

Basıldığı vrr: t' Al< iT Matbuas' 
Refik Ahmet Sevengil 

• • ... • • • ~ • • • J 4 •• 

L• . '\ istiklôl ısesı 
MODORLUGUNDEN: 

1 - tik, Orta ve Lise kııwnlarma yatılı veya yatısız kız ye erkek 
talebe kaytlma lıqla.ıım.ııtır. 

2 - Elkl Talebe EyllU'lln On betine! rfuıllne kadar gerek mektupla. 
r erek mektebe bafvurarak kaydını yenllcmelfdlr. Esk i Talebenin EylWtın 

On betlnden ııonra yapacaklan mllrucaat kabul ed.ilmlyccektlr . 

s - bttyenlere mektebin kayıt eartıannı bildiren tarifname göndnlllr 

Adrft: 1:4<'hzadrbııtı r n llR k a mknln Rrko,.ı. Trlrfon : 2'!.'iS.f ----· Nehari 
Kıı 

r
•ti:!~ Yeni Kolej 

tLK · ORTA . LtSE 
Taksimde Sıraservilerde: Yeni açıldı 

IUUd ü rü: Eıtkl Şişli Tı•ralıkl Ulr~ktörll 111. A li Ha~ın~t K ırc-a 

Hususiyetleri: YADı\NCJ lJILl.EH OCKE'J'lMlNF. geniş mlkyut 
ehemmıyet \'ermt"k, sınınarını az nıevrutıa teşkil ederek tatebeslnırı C:" 1 
ıışmıı \"e tnklşarı. sı hhat ve lnzıbetı ııe yakından alAkndar oımukı 11 

Mektebin denize nl\zrr kn torıferll tenc!fllsha:ıe ve Jlmnastikhanı-ıl vıır•Jll 
'<rr gUn sa:ıt t9 ile 1.!!ı anısını1ıı ınıelıo> kayıt ve kabul olunur 'Jel: 41 ırıı 

• &asımı• • a • as - • 

inhisarlar umum 
müdürl ü ğünden: 

( l~ .SI 

S:ı.ndıklık kereste 
lp 

bl.kıurı 

1 i6.700 ıı.J ı 11zaı lıl( 

51.iOl.I nıctıe 

luutıLdlt llırcJamı nı!llzc.meal ü K. ı.. .uı 11. • .!0 

1 - Eb'nd \'C mtıfı e.ınt llstesf ip nllm Jn:::tıl \'t';'ılle ) u '( '"JJ cin! \' 
nııktarlar ı ~ıız:ır 3 k:ılenı 11ul~1; •• k JJ • ~. ı ,HJ • .. .ı ıu:!l~:ıtıtır 

ıı ,_ Pauırlık t/ 1:-:, 9 .u Çn ı .ı ...... brı. ı;ü.ıl\ nı~aıar.nd:ı yazuı s.."l:ı ··l·rdt 
ı~nbalnşta Levazım •·ıı t.lli.J·ı~naı 'iuoe:,ı::d.:'tı Alını hı>ıııısyoıı..ın ıt )il 

p.ınrııktrr. 

ili - l!ırtlunıı ıtstcııl \'t' krı ·ııte eb :ıo l..t;~esı '!07.iı geçen ı,ıu ele 
rlllebll r. 

ı v - isteklilerin pl!Z3ılık için tıyln otJnı:ı gUn \"C s:ıatlercıc tekı.ı l'<lr 
eek'crt fiyat ılı.erinden "'cı 7.:J o;:"llvtoıım • parnLu1, oı.ıı::te r .. c_kı r 11..>r.ıl )On 

mUracaalları ı7i1H) 

Ankara Jandaı·ma sat n a •. na kmni.g~·onı;rıdan : 

l.Ilktaı ı 

13,000 kilo 
6,000 .. 
1 ,600 .. 

6.000 .. 
l ,80'J .. 

2.000 ,, 
3.000 .. 
l,500 

6,000 " 
fi') .. 

~.ocv .. 
10,1)00 .. 

15,000 ,. 
i,000 .. 

1,200 .. 
J ,600 .. 
ı ,<ıoo .. 
1,600 " 

cinsi 

Bulgur 
pirınç 

Ull 

ınüe yn~ı 

ze,ttın yağı 

::cytin tl\ne~I 

s:ıbun 

IJeyaz peynir 
toz ı.ıe:ter 

çay 
tuz 

fa.;ulyc 
ı•:ıtatcs 

kııru ııo:an 

kuııı uzum 
merclmclt 
n•ıhlıt 

{'l'hriye 

t 1hn in 
bc\lclı ilk tr"11iııatı 

lıı:ı llrıt ı.uru, 

lC!l'J 

l~Oll 

1{).i 

60011 
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SOQ 
1140 
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l I7 
112 

H 
4ŞJ 
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z, 

lDOO l4~ 

30.! t>O :2~ 

300 2:! 
li'OO 127 
1050 78 
420 3J 
21H Hı 

:ı:.ıı 16 
HU lU 

400 au 

00 

ı,.ı 

Uj 

...o 
fıO 

25 
fıO 

f.9 

~·O 

[ı() 

80 
so 
1'10 
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ihale gün \ e snııtl 
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l:l,!?jl,5ll 3413 H7 J:! !l_!l!O pcr~e1ı1bc ıı:ıat ııs 

1. - Yul:aml:ı mlkt"'rı. Ci!l .. İ, tahmin oojcJf, !fü te:nlnatile lhate g-011 

ve ııaati yazılı (ıs• çe&lt ylyecf.'k ı ı:ılı:cmesl A uka:n J. Genel komuU\nlıl< 

bln:ısmdald j:ındarına sntın1lmıı. komisyonunca l<apalı zart ekalltme!il• 
satın alına.caktır. 

::. - Du on sek:.Z kalem ylyecr 't mal::emcslnln hepsinin birden bir tıı· 

lekllye ihalesi calz chluğu gibi !bul~r. pirinç ve unun ) bir, aadeya!mııı 
bır. z~~·tın y&ğı \ c zeytin tancııl, ar. mn \'C beyaz peynirin bir, toz şeker. 

çay \'e tuzun blr.f:ısulye, p:ıtatcs, k nu soJtan, kuru üzUm, mercimek, no. 
hut ve şehriyenin de nym:a lılr fstelJ!ye ihalesi caizdir. 

3. - !?400 B:ıyılı k:ınunun istek \"C şartnarını h:ıvl lstekll1erln ilk te· 
m!natı muhte\'l k:ıratı r.ıı.rl teklıf mektuplfrının llıale gUnU ııaat on dörde 
kadar komısyonumuz:ı \'ermeleri. 

4. - Şartn:ımeci par:ıs:z olaı-nk komisyondan al•nabillr. {4~!ll) 1783i'I 

r;e::-;;~;:::;:;;-;;:,:ı1 

1 

umum müdürlüğü ilanları 

İzmir ili.ve poatntı 

(ll:aı!eş) vapuru 3 EylCll Salt g&nU rıaat 11 de Galata nhtımmdan 

111,·e s1lrat p?stası olarak lzmlre kalkacak ve lzmlrden :S EylCll Pcraembe 
günU saat 13 de hareu~le CUm:ı 16 da lstanbula dönecektir. (8035) , 
Cfil»Stt,Si..,.. "9""'i4Atf•WWWWP~ EPA2 N$$Wt+* _ , ;;;;rl 

KıNiN FIY ATLARI 
Türkiye Kı2 ı ay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden: 
Harp vaziyeti dol:ıyıdylo kinin ma11yet fiyatlarında hasıl otan defi· 

şlkllkten kinin ve mUştekkatmın ı EylQl 9'0 tarihinden itibaren tıyaua. 

nnın arttırılması zarureti hasıl olmuftur. 

Bu hususta fazla malumat almak ı.ıtycn a1Akadar1ann lııtanbulda 

Kızılay Deposu DircktörlU!l'\lne ve Ankarada t:mumı Merkezimize mUra
caaUarı rica olunur. 

. ·~ .wr. • • .,~ ... . \ 
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