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Ankara, 26 {Telefonla) - lsta"bul belediye
·sinde teftişlerde bulunmak üzere Dahiliye v~ 
kiteti teftiş heyeti reisi Haydar Berkşin ile 
mülkiye müfettişi Halis Ergun yarın akşam ls
tanbula hareket edeceklerdir. 

Ankara, 26 {Telefonla) - Meclis umumi 
heyetine gelen bir kanun layihasına göre yaş 
haddinden dolayı tekaüt edilerek ihtiyata geç
miş olan jandarma yüzbaşı ve üst teğmenleri 
kaza jandarma kumandanlıklarında istihdam 
edile bileceklerdir. 

Baııı 1 rJratı: 5 Barq Vatan Matbaası: lstanbul, Cağaloğlu 

SiYASi SABAH GAZETESi 

••ı•uaaaalal: &BMIT •••• "ALMA• Telgraf: Vatan, lst. - Telefon: 24136 Sah 27 Atuatoı 1940 

Başvekil İstanbula Geldi1 Bulgar_ . 
. Başvekllı 

Dünya Nereye Gidiyor? 

Kaçan 
• 
ikinci 
Fırsat 

Verdiği Nutukta 
Yeni Bir Dünya 
·Doğuyor, Dedi 

Romen Kabinesina 
Transilvanyah 

Mümessiller Girecek 

Macar 
Romen 
Roman yanın 

ileri Sürdüğü 
Teklifler 

Macar Hariciye 
Nazın Mihver 

Sefirleriyle Görüştü 
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Sofya, 26 ( A.A.) - Bulgar Başve
kil\ ve Maarif Nazın doktor Filof, 
eski Zara'da üniversite talebeleri 
kongresinin kUf&dında, bir nutuk söy · 
lemi11tır. Bu küşat merasiminde İtal
yan ve Alman heyetleri de hazır bu
lunmuiJlardır. 

BUkreş. 26 (A.A.) - D. N. B. 
'lacaı hükQmctt, Rumen hUk-0.meti

~~~~:ı 11, Turııu~evcrın mtizakerelerine dc

Hariçten büyük bir İçtimai taz
yika maruz kalan bir milletin ha
Yatında daima ayni hadise görü
lür: Rehberlik meziyetlerine aa· 
hip bir veya birkaç kiti kısa bir 
?aman içinde aivrilir, bata geçer, 
milletin mukadderatına yeniden 
hakim olmak vazifesini üzerine 
aldı. 

Harpten eonraki Almanyada 
bu istidatta birkaç kiti belirdi. 
Hitler bepeinden ü9tiin çıktı. Al· 
ınanyanın. mukadderatını tama-
rnile avucu içine aldı. 

Dr. Re/ ik Sagdaf!l 
Birkaç Gün 

Burada Kalacak 
Başvekil Dr. Refik Saydam, dUn 

akşam saat 20.50 de Ankara.. trenine 
bağlanan huswıl bir vagonla şehri
mize gelnıqıtir. 

Hitlerin büyük bir meziyeti 
Vardı: Siyasi ve idari hayatın u• 
ıul ve ananelerini bilmemek.•• 
Bu aayede doğrudan doğruya ga- Haydarp• istasyonunda, şehri· 
Yelcri gözüne kestirmek ve en kı· mizde bulunan Nafıa Veklll General 
~ Yoldan onlara doğru yürümek Ali Fuat Cebesoy, Maliye Vekili Fu
lınkanını buldu. Halbuki karıı· 
•ındaki ecnebi deVlet adamlan- at Ağralı, Gümrük ve İnhisarlar Ve-

kili Raif Karadeniz, Vali ve Belediye 
Reisi Doktor L~i Kırdar, lstanbUı 
komutanı TUmgeneral lahak Avni, 
Cümhuriyet Halk Partıst İstanbul 
idare heyeti reisi ve emniyet müdü
rü Başvekili karşılamışlardır. 

Başvekil Parkotele inmlşUr. Dok· 
tor Refik Saydam Şehrimizde birkaç 
gUn kalacaktır. 

nın görüş kabiliyetlerini ve hare
ket ve tcteıbbüslerini eski alııtılda
n ueuller ve zihin itiyatları kesi· 
l'or, yavaılatıyordu. Yeni Temyiz Azaları 

Hitler, mütarekeden sonra • 
gevteycn Alman bünyesini yeni
den canlandırmak ve phlandır· 
rnak iç.in en iyi çare diye kin ve 
nefreti buldu. Bunun esı kolay te
tir gösterecCk, halkın menfaat ve 
hialerini en çabuk kamçılıyacak 
tc'killerini aradı, buldu. Alman 
milletinin damarlarına aşıladı. 

Hariçle olan münasebetlerde 
Hitler, sihirbazlık etmiı sayılmaz. 
Sadece komıu memleketlerin ha· 
'.inden iyi haber alan, oralardaki 
1ınkanları kavrıyan bir adamdı. 
Zaferden sonraki uyuıukluk, yor. 
gunluk, sınıf menfaatlerinin çar· 
t>ışrnaları, demokrasiyi yafta di
Ye kullanarak döndürülen hususi 
ınenfaat dolapları Hitlerin elbet
te gözünden kaçmadı. Bu zaaf i
rnillerini arttırmak için gizli bir 
harp açtı. Senelerce lngiltere, 
Fransa neye uğradıklarını anla
rnadan bctinci kol .tarafından ze
hirlendiler. Bunun neticesi ola
rak vücutlarına tam bir rahavet 
Ve bezginlik çöktü. 

Adliye Terfi Listesi 
Tasdikten Çıkh 

Hariçiyede de Yeni Terfi 
ve Tayinler Yapıldı 

Ankara, 26 (Telefonla) - Yeni HARİCİYE TAYİNLERi 
adliye tayin ve terfi listesi çık.mı'- Ankara, 26 (Telefonla) - Yeni 
tır. Listenin İstanbul Mkimlerine ait hariciye tayin ve terfilerini bildiri-
olan kısmını bildiriyorum: yorum: 

Adliye balJ mUfettişl Rahmi, Bed- Bükreş bUyUk elçiliği mUstetarı 
ri, Bursa Mkimi Galip, İstanbul Basri, merkude başkonsolos lsmail 
ticaret mahkemesi reisi Münir ve Hakkı Beşinci dereceye, Kudüs baş
Fazıl, İstanbul ağır ceza reisi Refik konsolOfN Celll Tevfik, Şam konso
ve İzmir ağır ceza reisi Süreyya• losu Necati. Köstence konsolosu Fu
temyiz mahkemesi izalıklarma ta- at ve merkezde Abdullah Zeki, al
yin olunmuşlardır. tıncı dereceye, merkezden Muammer 

Doktor Filo!, nutkunda, Bulgar 
mllletintn h!len Y•tnJl.kta olduğu 

tarihi anı tebarüz ettirmilJ ve Bul
garlstanın lAyik olduğu mevkilni bu
lacağı yeni bir dünya doğuyor, de
miştir. 

Bundan sonra, Alman üniverslt• 
talebeleri liderinin mtlmeaslli Viya- Romanya Ana Kraliçeıı..i mü teveua Majeste Mari. Ka~cle
nalı profeaör Noneberger söz söy- niz sahilinde, Balçık'ın yanıbaşın da kiıçük b.r saray yaptırmıştı. 
lemif ve kongreye yeni Alman harp Kraliçe her sene, ilk ve sonbahar da yukanda resmini gördüğü-
tarihinden birkaç y11z nUsha hediye nüz bu saraya gelır, birkaç hafta 
etmlftir. Alman Univenıite profeaör-ı • ı kal.ırdı. Balçık_'.ın .. dar sokakların-
leri namına söz söyllyen VJyanalı Ya Tam Yunanıstan da dolaşır; koylu erkek ve ka-
profeaör Hana Koch, Viyana tehrinin dınlarla konuşur, çocuklara pa-
Bulgar ilntversıtellleri için yeniden o ra ve seker dağıtırdı. 

on beş bura konuldufunu haber ver- Yahut ta ı·u· m Sabahları erkenden, başına, 
mittir. kenarları oymalı bir baş örtüsü 

Nihayet Bulg-ar üniversitelileri mil sarar, bahçeye çıkar; çiçeklerin 
li blrlitf reisi bir nutuk söylemiş ve kurumuş yapraklarını, yaprakla-

nutkunda Bulgar, İtalyan ve Alman Yunan Matbuatı rın üzerindeki böcekleri ayık-
gençliklerl arasındaki Blkı işbirlltf- !ardı. Yemeklerden sonra, güller 
ni ve mlnevt birlltf. tebarüz ettir- ve hanımellerile süslü bir kame· 
miştir. Şiddetli neşriyata riyede oturur, kitap okurdu. 

RUMEN KABiNESiNDE 
TADiLAT 

BUkre.f, 26 (A.A.) - Meeul ma
batllde zannedilditine r&'e. Bulp
rMeıaııta mat Jıtldle t9ldlkten mnra. 
e9k1 demir muhatmlann yerine Tran
allvanya mUmeıt811leri g-ettrmek üze
re hükOmette tebeddWlt olınaaı muh 
temel bulunmaktadır. 

MÜZAKERELER 1Yt 
NETİCELENECEK 

Sofya, 26 ((A.A.) - Stefanl: Alı· 
nan haberler, Bulgar - Rumen mü
zakerelerinin müaalt bir ıpekllde inki· 
~ ettiğini ve yakında sona ereceği
ni teyit etmektedir. Bu sabah Sot
yaya gelmiş olan Bulgar murahhas 
heyeti reisl Pomenof'f, bu akşam 

Crajova'ya hareket edecektir. 
---.o-------

Yeni Parti Belli 
ae,at Mlmaroııa 

ite Başladı 
lstanbul Halk Partisi idare heye

ti reisliğine tayin edilen İzmir mebu
su Relf&t Mimaroğlu dün ıpehrimize 

gelmİIJ, akşama doğru Partiye gide
rek eski idare heyeti reisi Fikret Sı
layla • görll'1J1ÜŞ ve yeni vazifesine 
başlamıştır. 

Parti merkez idare heyeti Aza
lığına nakledilen Fikret Sılay da bu
günlerde Ankaraya gidecektir. 

Kraliçe Mari, vasiyetnameııin-

D Ed 
de, yüreğinin bu ltameriyeye ko-evam iyor nulmaaı arzusunu izhar ettiği için 
mermer bir vazo ile kameriyenin 

Atina, 26 (A.A.) - Atina Ajansı ortasındaki bir sehpanın üstüne 
lııüdkiyoı:: lı.....;tar. 

Vradini gazetesi, Arnavut Tomorl 
gazetesinin bethahane emasallannm 
muhakkak surette fena nlyeUeı'den 
ilham aldığı ve hiçbir makul kontro
la tahammW edemedlğınl yazmakta
dır. 

Atına akaderolsl tı.zasından tanın
mış edıp Sptros Melas, Katimerinl 
gazetesinde yazdığı fıkrasında bütün 
Elenlerin düşüncesini ve azmini şu 
suretle tebarüz ettirmektedir: 

Elenlerln hiçbir yabancı arazide 
gi>zO yoktur. Elenler, hiçbir milletin 
birliğini baltalamak istemiyorlar. E
lenler, yakın veya uzak hiçbir mem
leketin düşmanı değildir. Elenler, yal 
nız babalaruun ve bizzat kendilerinin 
hürriyete kavuşturduğu bu fakir fa
kat şerefli toprakta rahat bırakıl
malarını istiyorlar. Bütün Elenler, 
B. Metaksasm yanıbaşındadırlar. 
Elenler, dişleri sıkılmış, azimleri kı
rılmaz bir halde fakat tam bir sükQn 
içinde, ayni parolayı tekrarlıyorlar: 
Ya tam bir Yunanistan yahut ölüm. 

Tirana, 26 (A.A.) - Stetanl A· 
jansı bildiriyor: 

Rumen - Bulgar itil&h üzerine 
Dobruca Bulgarlara geçecek. Ta
bii Balçık da... işte Rumen ef. 
karı umumiyesini İşgal eden bu: 
Kraliçenin yüreği Balçıktaki sa
rayda b~ak.ıJacak mı, Y..Oksa baş
ka bir yere mi naklolunacak} ••• 

Bulgar hükumetinin, Kraliçe 
Marinin hatıraııına hürmet edece
ği ve sarayın bulunduğu yeri Ro
manya hükumetine bırakacağı 
ümit olunuyor. 

• 
~6 Ağustos 

Kocatepede Zafer 
YıldönUmU 

Afyonkarahisar 26 (A.A.) -
Atatürk'ün Milli Şefimizle birlik
te milletimizin ebedi kurtuluş 
güneşini doğurdukları Kocatepe
ye her yıl 26 Ağustos günü Af
yon Halkevi tarafından yapıl
makta olan ziyaret bu mesut gü
nün yıldönümü olan bugün de 
yapılmıştır. 

Hitler, bundan istifade ederek, 
Versay muahedesinin Almanya. 
Ya nefes aldırmamak için kurulan 
sedlerini, kalelerini birer birer 
Yıktı. lngiltere: cKomünizmle 
Çarpışacak bir !kuvvet peyda olu
You diye için için sevindi. Muha
fazakarlar açıkça Alman tarafını 
tuttular. Fransada parti ve aınıf 
rnenfaatleri, milli uyanıklığı bas
tırdı. Şöyle bir yarını ağızla pro
testo etmelde kaldılar. Amerika; 
bir defa §ehre gelip açıkgöz şehir
liler tarafından aldatılan bir köy. 
lüye b~nziyordu. cAman bir defa 
daha aldanmıyayım da şu Avru
palıların ne halleri varsa görsün· 
len diyordu. 

ls~bul asliye ceza hAkimliğine Yücel, Kudüs başkonsoloııluğunda 
t ir asliye ceza hAkimi Kemalettin HulQsi sekizinci dereceye, merkezde 
;:üdar hukuk bil.kimliğine ayn; Rafet, Mucip, Mahmut, BükrelJ bU
yer hukuk hl~i Murat HulQsi, yUk elçiliği üçUncü kltibl Mustafa, 
ceza hAkimliğine o yer hAk.lmi Meh· Roma büyük etçiliği üçüncü kAtibl 
met Ali, tf:t ,ıl asliye hukuk hA- Sadun, Atına büyük elçiliği üçüncü 
kimliğine Konya asliye hukuk hAki kAtlbi Necdet, Çin hükCmetl nezdin
ml Sadi, istanbul ticaret mahkemesi de Türkiye elçiliği üçüncü kAtlbi 
reisliklerine İstanbul asliye hukuk Yümni, dokuzuncu dereceye terfi 

hAklmi, Zeki ve Kemal, lstanbul a- ettirilmişlerdir. ==========:::::;== 
ğır ceza reisliğine asliye ceza hAki- Madrlt elçiliği başkAtipllğine, 
mi BUrhaneddin, Kadastro hlkimll- Londra büyük elçiliği b&fkAtlbi Or-

Tomori gazetesi, Atina Aja~mm 
gazetenin lttihamlarma karşı bir 
tekzip neşrettiğini fakat bunları tev
sik edevıedlğini yazmaktadır. Buna 
mukabil, Tomori gazetesi, şimdi, ye
ni bir Yunan mezalimi listesi nq
retmekte, kurbanların isimlerini ve 
mezalimin yapıldığı mahalleri bildir-

Hemeh bütün Halkevi men
suplarının ve kalabalık bir halkın 
iştirak ettikleri bu merasime is
tiklal marıı ile baılanmıı ve Hal
kevi reiııinin heyecanlı bir hıtabe
ainden sonra büyük taarruza iı
tirak etmiş , bir subay o günkü 
harekatı anlatmııtır. 

Başıboş kalan dünyada Man
;uri, Habeıistan, ispanya, Çin 
meseleleri birbirini takip etti. İn
gilte~e ve Fransa bazan yarım 
tedbırler aldılar, hazan birbirine 
aykırı istikametlerde çalıştılar. Bu 
\ki memleket dünyanın asayiıten 
mahrum olduğunu farkedip silah. 
lanmak ihtiyacını bile duymadı
lar. 

1938 tkinciteıriıainde Fransa 
ve lngiltereden geçtim: Ancak 
birkaç hafta kalmakla beraber 
geniş temas imkanları buldum. 
Gözlerime inanamıyordum. Bu 
memleketlerde Fransız ve lngiliz 
milleti denecek bir şey kalmamı1-
tı. Alman tarafdarı, bir sağ taraf, 
Rus tarafdarı bir sol taraf, kayıt
sız bir orta zümre gördüm.Ortada 
bir çarpışma, bir hareket vardı. 
Fakat lngiliz ve Fransız milli 
menfaatleri adına değil, ancak 
'Alman ve Rus tarafdarlığı yüzün
den ••• 

(Devamı Sa: 4 SL 1) 

NOTLAR: 
han Tahsin, Berlln büyük elçiliği ============ ğine temyiz mahkemesi raportörle- Uçüncü kAtlpUğine Polonya hükC-

rinden HulQsi, asliye ceza hlkimll- met! nezdinde Türkiye bilyUk elçi· 
ğine Kocaeli asliye ceza hAklmi Ce- Uği üçUncü kAtibi Samim, Bem elçl
lAleddin, Üsküdar müddeiumumnı- lifi üçUncU kltipllğine, Brüksel elçi
ğine İstanbul sulh hAkimlerinden tz- Jiği üçUncü kAtlbl TalA.t, tayin olun
zet terfian tayin edilmişlerdir. dular. 

Dahiliye Vekilinin beyanatı 

"Memleket Baştanbaşa Sükun 
İçindedir, Rahathr, Herkes 
Vaziyetinden Emindir.,, 

İzmir. 26 (Telefonla) - Şehrimiz
de bulunan Dahiliye VeklU Faik Öz
trak, tzmiri ziyaretleri mUnasebe
tlle ihtisaslannı soran gazetecilere 
şunları söylemiştir: 

- İzmlri çok gUzelle11mı11 ve in
kişaf etmiş buldum. Bu şirin şehri 
bu derece yükselmiş gördükten son
ra memnuniyet beyan etmekten baş
ka diyeceğim yoktur. İzmir ve fua
rı göğüslerimizi kabartacak bir if· 

Wıara llylktir. Memleketin dahili 

vaziyeti hakkında da menvıunlyet 

beyan etmekten başka söyllyecek sö
züm yoktur. 

Memleket baştanbaşa sükQnet i
çindedir. Rahattır. Herkes vaziyetin
den emindir. Hiç kınuıenJn rahatsız 
olmasını icap ettirecek hiçbir sebep 
mevcut değildir.> 

Vekil yann da ıııeJırimizde kalacak 
ve fuarda bazı tetkikler yaptıktan 
sonra Bandırma treni ile latanbula 
hareket edecektir. 

OONDELIK; YABANLIK 

Eskiden iki' kat elbisemiz 
vardı. Biri ıündelik, biri yaban
lık. 

Şimdi de binalarda. daireler
de gündelik ve yabanlık kapı
lar, merdivenktr, salonlar var. 

- Oradan geçme! Diyip ada. 
mı yola getiriyorlar. Belki 
faydalı şeydir. Yabanlık yani 
Ağyara karşı iyi görünecek bir 
cephe de lazım. Lakin halk için, 
senin benim için de gündelik 
kapı, merdiven, bina hulasa bir 
yer ge>5termek icap eder ya! 
Yarım milyondan fazlaya mal 
olan Oalata yolcu salonuna Ka
radenizden gelecek yolcusunu 
bekliyen bizimkileri bırakmı
yorlar! 

- Ecnebi vapurların yolcu
larına mahsus, diyorlarmış. 

,nanmadık. Bile bile inanma
dık. 

- Yine mi salaş kahvelerde 
sürüneceğiz? 

Diye hayıflanmamak için i
nanmadık ve JnanmıyacajıL 

mektedir. 

am içın, bir Macar şehrine Rumen 
delegelerin! göndcrmiyc davet eyle
ınıştır. 

Rumen hükfunctl, müzakereler 
için iltı teklı.f hazırlamıştır. Her iki 
tckllfe, yeni hudutların çizilmiş bu
rundu~ harJtalnr da merbut bu
lunmaktadır. Bu tekllnerden blrinE 
göre, Romanya, Szelucr de dahi' 
olmak Uzere Romıın~adaki biltür 
Macarları, Romanyanın bugUnki 
garp mıntaltalarına nakledecektir. 1 
kinci te'~',..'c göre, Szek'ler buıfin 

kU mıntakalarmda kalacaklardır. Bi 
rinci şıkta, Romanya, :M:acarıstans 

2.5 bin kilometre murabbaı kadaı 

arazi terkcdecek. ikinci şıkta 14 bin 
kilometre murabbaı verecelttir. Heı 
(ki şıkta da Romanya. ahali müba· 
deleı;lnl şart koymaktadır. MalQm 
olduğU üzere, Macaristan. bunu, bu 
şekli ne. Tumuscverin'de reddet· 
mlşti. 

Budapeşte, 26 (A.A.) - Stefanl· 
ttaıya ve Almanya sefirleri hariciye 
Nazırı tarafından kabul edilmişler
dir. Nazır, Romanya sefiri ile de gö

rtışmü11tür. 

Budapeşte, 26 (A.A.) - Turnuse
verin"dekl Macar heyeti reisi De Ho
ry, bugUn hUkQmeUne müzakereler 
bekkmcle nporunu vermiftir. 

Dlln akfam Turnuaeverin'de ne si· 
bi bir feyin vaziyeti değiştirdiği ve 
gö~elere devam ihUmallerini fu
lal8.ftırdığı hakkında burada hiçbir 
tafsllAt mevcut değildir. MafJDaffh 
askeri mahiyette hazırlıklara es:ilm· 
le hava hUcumlarma karşı tedbirlen 
devam olunmaktadır. 

lnoiliz Tayyareleri 
Berline Hücum Etti 

ltalyan Hava 
Kuvvetleri D\in 
lskenderiyeye 
Hücum Ettiler 
Berlin, 26 (A.A.) - Stefani: 2.5/26 

a#Wltos gecesi birkaç dÜflll&n tayya
resi, Berlin üzerinde uçarak Ud ma
hallenin üzerine yangın bombalan 
atmıtlardır. Hasarat ehemmiyetsiz
dir. Düşman tayyarelerinden biri 
avdette hava bataryaları tarafından 
dUşUrUlmüştUr. 

Londra, 26 (A.A.) - İngiliz hava 
nezareti istihbarat bürosunun bil· 
dirditıne nazaran. İngiliz hava kuv· 
vetleri cumarteei &'ecesi Stuttgart'da 

(Devamı 8a. 4 Sil. 4) 
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Dünyaya Müslüman olarakl 

Yeniden Doğuyorum 
-8-

Mektebin kilisesinde ayağa kalk
tıktan ve <Ben mWılUmanım> diye 
bağırdıktan llç hada kadar sonra 
idi. Kendimi beyaz renkli, güzel bir 
camiin eşiğinde buldum. Bu benim 
mUklifatınidı. Cidden rüyada bile 
g6remiyeCeğim bir saadete kavuş-

1\flUştum. 
HAclJseJer fÖyle cereyan etmi ti: 

Mektepten çıkarıldığım zaman 
babam Yunanlstanda idi. Vak'ayı 

kendisine telgrafla bildirdiler ve ta
limat istediler. Babam, bir müddet 
evvel annemden boşanmış ve Ame
'rikall methur bir roman muharrire
sile evlenmişti. Yeni kansı ile be
raber bir scnedenberi Yunanlstanda 
yaşıyorlardı. üvey anam bazı işle
rine bakmak için yalnız başına A

merlkaya dönmtlştU. Tekrar geri 
gidecekti. 

doğduğuma delllet ediyordu. 
Eğer biri benden bUtUn bunların 

mAnasmr o zaman sorsaydı bir tUr
lil izah edemezdim. HenUz on dört 
yaşında vardım. Niçin kendime 
MUs!Uman gözUylc baktığınu sor
aalardr bunun milnaka.şasrna glrtqe
mezdim. lşin esası sevgiden ibaret
ti. Kanadadan gelen dokuz yaşın

daki çocuğu nasıl diğer yUzlerce 
çocukt&n ayırarak ısevdiğimi izah 
edemezsem kalbimin neden hırlsti
yanlrğa ısınmadığını, mUslllmanlr
ğa cazlbe duyduğunu da anlata
mazdım. MUslUmarılrk sadece ruhu
ma girmiş, orada yer etmişti. 

Sandallar Kontrol 
1 Mahrukat Fiyatları 

Edilmeli 
Sandnlcılık yapmak sun;tile ge

rlnenler, sandallarında. yedek kü
rek bulundurmıya ve andallan
nı çoluk r-ocuğıı kiraya ~·ermemi
ye mecbur tutulmuştur. 

HalbukJ yaz mUnascbetlle gUn
düzlcrf 'e hattA geceleri İstanbul 
sahUlerlnde dola!J&n aandallarda 
çoluk, çocuğa teııadllt edilmekte, 
içlerinde sandalcılar görülme-
mektedlr. 

Emniyet memurlarının bu gibi 
hallerde bu aandallan çevJrmelerl 
ve &andalcısını cezalandınnaları lA 
zımdrr. Umt1mt bir kontrol yapıl
malı, yedek kürek bulundunruyan 
sandhlcıları kUrek satın almrya 
mecbur tutmalıdır, 

Yine T etkikEdiliyor 
Her Cins Oduna Ayrı 

Bir Fiyat Konacak 
Odun satışına konulan fiyatta 

isabet olmadığı, Uç gUnlUk odun sa
tışı ve gazetelerin bu husustaki ncş
riyatlle anlaşılmış bulunmaktadır. 

Filhakika fiyat mUrakabe komlsyo-
1 nu, odunun cinsini nazarı itibare al-
1 madan 435 kuru~ narh koyduğu hai-
1 de hemen biltün odun ve kömür dc-

Hallhıı.zırda Alemdağında kuru· 
muş odunun çekiııi. 280 kuruştan ve
rilmektedir. Çeki başına 100 kuruş 
nakliye ücreti alındığına göre vs
kUdarda bir çeki odun 380 e mal 
edilmektedir. 

Belediye ve fiyat murakabe ko
,mlsyonu bu dc!akl odun fiyatını 

tcsbit işinde bu hususlan da nazarı 
dikkate alacaktır. 

Babam mektepten çıkanldığımı 

8ğrenince beni de beraber Yunanis
tan& götUrmesi hakkında üvey ana· 

Mehtaplı bir gecede bir Cezayir 
camUnin kapısına dayanarak deni
ze baktığım zaman kalbimde o za
mana kadar hiç tanımadığım bir 
sulh, sUkQn ve hAz duydum. Bun
dan senelerce sonra llğrendim ki, 

MUslUmanlığm bir vasfı da iman ~~~~~~~~~~~~~~ 
ııahibinln kalbini hAzU bir sulh duy
gwıile doldurmasrdrr. 

polarmda bu narh nazarı ltlbarc alın 
nıadan pazarlıkla satış yapılmakta, 

satış flyatıan 390 ne 435 a.ra6lllda 
değişmektedir. Bu vaziyet, vali ve 
belediye reisi Lıltfi Kırdarın nazan 
dikkatini cclbctmlştir: 

Belediye odundan başka kömlir sa
tıtlannın da fiyat mUraknbe komi&· 
yonundan geçlri~mesinl istemektedir. 

ma telgraf çektL 
Yunanistanda yerleşmek, baba

mın eski bir hWyaaı idi. Eski Yu
nan dilini ve edebiyatını pek iyi bi
liyordu. Bundan b114ka dUnyada ye
gtıne emeli, ideal tiyatroyu yarat
maktı. Onun dUşllncesine cöre ilk 
tiyatro, eski Yunanlstanın harman 

Bu vasfa göre ben H yaşında 

blr Cezayir camiinin kapısına da
yanarak dünyaya baktığım dakika
da hiç farkıllda olmadan tam bir 
MUslUmandun. 

HU 

Sanat Mektepleri 
Terfi Listesi 

Bu işle allı.kah zevatın tekrar fi
: kirleri alınacak, odun fiyatı yeniden 

teshil edllecektjr. 
Birer derece terfi eden sanat Yeni tetkikat sırasında, lğneado., 

mektepleri mualimlerine alt liste dUn Şile. Alemdağı, İrva, .Ağvıı • . K~nbu
maarif idaresine bildlrUml.ştir. ı run vesnir odun mcrkczlerındcki 

Henüz bu hususta kat'I bir karar 
verilmemiş olmakla beraber beledi
ye. kömür satışları, JcömUr stoku, 
kömftr merkezlerindeki miktar ve 
ltömlirl\n şehirdeki maliyet fiyatı 

hakkında da tetkikat yaptırmakta

dır. 
ve bağ bozumu şcnllklerinden ve--------------

25 liradan 830 liraya terfi edenler, , vaziyet gözden geçirilecektir. 
O'skUdar kız enstitUsU cııma~ır mu-ı -------------------------

Frijya ve Yunan çobanlannm şarkı 
ve danslarından doğmuştu. 
Babamın Amerfknda kurduğu 

Uyatro ve açtığı yeni çığır çok ra.ğ· 
bet g6rmUştU. Fakat yetiştirdiği 

aktörler, tiyatro muharı1rleri ve 
rejisör muavinleri 9öhret kazanır 

kazanmnz sanatı unutmuşlar ve bi
rer tarafa dağılmışlardı. Bunun U
zeı1ne babam tiyatro yaratan ilk 
kaynaklardan yeni kuvvet almak ve 
tiyatro telifine yeni ruhta şilr, mu
siki ve dans karıştırabilmek Jçin 
Yunanistan& fitmlye ve orada yer
le.şmiye karar vermişti. 

Demek ki, beni Amerikadan ilk 
ayıran sebep, kendime alt bir rUya
nın gerçekl~esi değildi. Fakat 
babamın eski bir rüyası yUzUnden 
bile olsa herhalde ben de rüyama 
kavu~uştum. Arneı1kadan ltaıya
ya giderken vapurumuz Cezayire 
uğramıştı. Nihayet bir mUslilman 
~hrinde fdlm. 

iyi hatırlıyorum: Mehtaplı bir ge 
ce idi. Birçok minarelerin göklere 
doğru yUkseldiğinl gllrüyordum. 
RUyada mı idim"! Kendi gözlerime 
inanamıyordum. Kaiiforniyada gil
neşin gurubunu seyrederken görUr 
gibi olduğum manzaraya kavuş· 

muştum. 

Ezan sesini duyduğum zaman 
kulağıma çok A.fina bir ıes gibi 
geldi. Senelerdenbert kalbimden ko
pup gelen duygulan kulağıma bu 
aes fısıldamıştı. MUslüman 11ıfatile 

dua etmesini bllmiyordum. Fakat 
bUtUn ruhum kelimesiz bir duanın 
hcyecanlarf!e titredi. 

Mevsim, hırfsUyan pukalyıuıı i
di. HıriııUyan kilisesi ve bunun a
kldeclleri, (yeniden doğma) akide
sinden beklenen ruhi hedefi tama
mile mahvetmiflerdl. Halbuki ben 
o saniyede her şeyin nW!ıl yeniden 
doğabileceğini tamamile kavrıyor
dum. Bunu kendime mahauıı bir 
mo.nada anlıyordum. Benim için gü
neş ve ay her gün yeniden doğu

yordu. Tohumlar toprakla tspUşUnce 
yepyeni bir hayat fışkırıyordu. 

Tamam hıristlyanların (Yeniden 
doğmn) ya ayırdıkları bayrama dil· 
şen g1ln benim ezan seslni işitmem, 
Cezaylrde yeni bir varlığa yeniden 

-·-

Müteferrik: 

Akdenizdeki Mallar 
Akdeniz limanlarındn biriken 

malaln almak Uzere Sakarya şilebi 
dUn limanmuzaıın hareket etmtşt.ı1 
Bir mUddet evvel lskenderuna gi
den Dumlupınar vapuru bu biriken 
mallardan bir kısmını almış, İstan
bul& doğru yola çı.kmıştır. 

-0--

Ticaret Vekili 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu 

dUn öğleden evvel Ticaret VeWUetl 
tqkllAllandırma dairesinde meşgul 
olmuş, vali ve belediye reisi dol{tor 
LQtfi Kırdarın ziyaretini kabul et
miştir. Ziraat Bankası mUdUrUnU 
kabul eden vekil, bankanın faali
yeti etrnfmda izahat almış, iUuıUi.t 
birliği mUdUril ile konuşmuştur. 

-o--

allimi Rabla Mod:ı. muallimi Nadi- R .f K d . . Üniversitede 
de, ~elçuk k~ sanat mektebi çama- aı ara enızın 
şır muallimi Belkis, İstanbul mınta- , D .. k.. T k·kı . . ı·kmal lmtı·hanı 
ka sanat mektebi tUrkçc muallimi 1 un u et ı erı 
Kflzım, terzilik muallimi Selim. Be-
yoğlu akşam kız snnat mek.tebi mo- Şehrimizde bulunan GUmrUk ve 
da mualliıJll Mihrimah, biçki clJkiş tnhi!'larlar Vek111 Ralt Karadeniz ~t
muallimi Münevver, fransızca mu· ı klklerine dün de devam etmiş, gUm
allimi Ulviye. rUkler başmUdUrU Mcthiden son 

gUmrUk hareketleri etrafında izahat 
almıştır. Vekil. tetkiklerine devam 
edecek, hrırice satılan tUtUn ve lspir
tolıı içkiler hakkında etUd yapacak
tır. Vekil. tetkikleri esnruıındıı. ken
di.sini gören hir muharrirlmize şun
ları ~öylemlştir: 

30 liradan 35 liraya terli edenler: 
Selçuk kız sanat mektebi riyaziye 
muallimi İhsan, İstanbul erkek ter
zilik mektebi riyaziye muallimi Jra· 
hamct, Beyoğlu akşam kız sanat 
mcktobl moda muallimi Ktı.mile, ter
zilik mua.lllrni Zeki, Selçuk kız sannt 
mektebi nakış mualllml DUrdane. 

35 liradan 40 liraya terfi edenler: 
Beyçğlu akşam kız sanat mektebi 
pastacılık muall!mi Esat, biçki dikiş 
muallimi Fehmi, Kadıköy kız ons
titüsU fransızca muallıml Hamdiye 

< İnhisar ve gUmrUk işlerini c-
tUd etmekteyim. Tetkiklerime birkaç 
gün dahıı. devam edeceğim.> 

---O·---
POLiS: 

üniversite RektörlUğü bu seneki 
ikmal imtihanlarfle '8.lehe kayıt ve 
kabulUne başlangıç tarihlerini tesbit 
etmiş, sifi.kadar fakfiltelere tebligat 
yapm ..ır. Verllen karara göre bu 
sene dört EylQlden itibaren lnkıl!lp 
dersleri ikmal imtihanlarına başla

nacaktır. Diğer yfücsck mektep ta
lebelerinin imtihanları da Üniversite 
taleheslle birlikt.e yapılacaktır. I<'a
kültclerln ikmal imtihanlarına 27 
EylQlde başlanacak, 2!1 Blrincİteşrin
de nihayet verilecekUr. FakWtelerc:C 
talebe kayıt ve knbulUne 1 Teşrini

evvelde başlanacak, 30 Teşrinicvvel
de Üniversite mera.simle açılarak 

tedrisat& başlanacaktır. 

50 liradan 60 liı-nya terfi edenler: 
İstanbul mrn.ka snnat mektebi mo
del muallimi Celll.l Arl<ın, Üsküdar 

Genç Nişanlmrn Marifeti Belediyede: 
lhtikAr Komisyonu 

kız eruıtitüsU fransrzcu. mualllml Sa
thtıklr komisyonu dUn mıntaka mlha, tUkçe muallimi Zekiden ibııret

tlcaret mUdtirlilğUnde topl.-ınmıştır. tir. 

Sürpagup Mezarhgı 
Perlkll adında bır genç, nişanlısı 

Marikanın nişan yUzllğUnU atmaru 
ti.zeri.ne hiddetlenmiş, arkadaşlarını 

l k k itmı.ştir ı Yapılan bir anlaşma ile Ermeni 
yanına a ara ızın cvıne g · 1 
o sırada. evde bulunan :M:arikanın a-: mlltevelli heyeti tarafından Beledl-Komisyon, odun ve kömUr me

seleleri hakkındaki tetkikatı henüz 
tamnmlanmı~ olmadığından yalnız 

otomobil lAstlği ile nebatl yaj!lar 
hakkındaki meseleler Uzerinde meş
gul olmuştur. 

--o-

Yoldan Çıkan Tramvay 
Edlrnekapı ile Sirkeci arasında 

işllyen 46 numaralı tramvay araba
sı, ak.fam üzeı1 Beyazıt meydanın
dan geçerken yoldan çıkmış, bu yUz 
den tramvaylar on beş dakika yol
larına devam edcınemlı,tlr. 

-<>-

DUnkU ıhracat 
Dll.n muhtelit memleketlere 

141,400 liralık ihracat yapılmıştır. 
En fazla mal Almanyaya gönde

rilmiştir. Aynca .Romanyaya 12432 
liralık oğlak dcrlsl, lsviçreye 880 
liralık iç fındık, Bulgnrfstamı. 

108:16 liralık balmumu, J.,illstine de 
2580 liralık mamul mgara satılmış
tır. 

• Adliyede: 
ilesinden birka erkek Perlkli ile yeye terkedilen Sürp .Agop mezarlı-, 

ç 
1 1 

d ğındaki uç Horon kilıscsl ile gazino 
arkadaşlarım karşı ıımış ar ır. 

d baah ve garajın istlml!ki hakkındaki ka-
Her iki taraf arasın a. .,..yan 

k 1 d K rnr Dahiliye VekAletl tarafından tas-
kavga bUyUmUş. avgacı ar an ~- dik edilmiştir. Bu sebeple Belediyeye 
ço ile Yani yaralanmış, polislerın teslimi icap <'den kilisenin tahllye-
mUdahnlesile kavga. bastırılmıştır. . 

Sahte Bono Yapanlar 
Se.hte mllbadil bonoları yapan 

Nihat ve on yedi arlmdaşınn du- --o-
sıne başlanılmıştır. 

nışmnsına dnn ikinci ağır cezn mah Fazla Yolcu Almış ... ----------ı 
kemesinde başlamnıştır. Suçlular- ı 1 T A K V 1 M Emniyet altıncı şube memurları 
dan bazıları ııuı;larını inkAr ctm1'. dUn fazla yolcu alan bir ı,oftlr ile 

duruşma diğer şahitlerin dinlenme- 20 yolcudan paralannı aldığı halde 
si için başka güne bırakılmıştır. bilet kesmiyen bi& otobüs biletçisi-
. ni yakaiıyarak yıldırım ceznsmn 

27 Ağaıtoı 
SAL 1 

1940 

V A , T AN 

ABONE: 

Senelik 
Altı aylık 

üç aylık 
Bir aylık 

Türkiye 
için 

Hariç 
lçln 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 Kr. 1410 Kr. 
400 Kr. 80(1 Kr . 
lllO Kr. 

çarptrrmışlurdır. 

Ayrıca 17 kişi de tramvaydan at
ladıkları için tecziye edilmişlerdir. 

-o-

Kaybolan Bin Lira 
Aksaraycla oturan Hacer polise 

milracaat etmiş, bin lirasının kaybol
duğunu söylemiştir. Polis, bin lirayı 
aramakla beraber bu ınUracaatr ştlp· 
heli görmüş, Hacer hakkında tahki
kat yapmıyo. haşlamıştır. 

-ı·ıı: 19i0 - Ay: 8 - Gün: 240 
Rumi: 1856 - Ağ'Uatos: 1-1 

Hicri : 1359 - Recep : 22 
Vakit Vau.tl Ezllnl 

GUncş 5.24 10.30 
Öğle 12.15 5.2f 
İkindi 15.59 9.08 
.Akşam: 18.52 12.00 
Yatsı : 20.51 1.37 
lmsak : 3.34 8.42 

dınları kıştan çıkıırdıklan \'e ~oeuklan o
lunca her turm mesulll:'etten kaçtıkları 
halde Tllrlder ze,·klerlnln mt'!lullyetlerlnl 
mertçe karı,tlı;rnr, yUJ..1i açık bir 'ekllde ta
şıyorlurdı.· 

Ziyafette bulananlarclan l}&lr Arbtofan 
Uıblatın nizamını fUr llsanile şöyle<'e an
latmıştı: İnsanlar eskiden ~itt olarak ya
ratılmı9tı. Bu uyede ~k kuV\·etll ldller. 
Kuvvetleri yüzünden gurura kapıbnrşlardı. 
Ceza clJye JlAhl&r her blrlnJ ikiye ayırdılar. 
Bu ytlzden berkee yanın kaldı. insanlar bu 
yanmlıj1n azabını daima çekiyorlar, Her 
birinin tabll emeU, eskiden kendJ par~ı o
lan yanma kaVUfmaktır. Bana muvaffak o
lanJar, ebedi ahenk ve 1evstntn bazunı du
yabWyorlar, diğerleri )'&Dbf bir yarımla 

blrleteıek abenkalzJJk ve aypnauzlufun 1-
s:lnde hayatı ıttrWdOyorlar" • 

Mehmet Ali, bu utırlan okurken NUıa-
11 dU,Unllyordu. Nlbal, hl~ ,uphe yok kt, ı::t
IAtunun kitabım," Arlltotaııın plrane bal· 
)'&llmı okamamıttı. Fakat her r.ttn bir ör· 
nele giden, buma kalıp yollardan aynlaını· 
yan hayatının uyandrrdıfı lıuret )1lzUnden 
hayalinin kanatlanDJ açmıf, ideal lleVSlnln 
ahengini aranuya tıkmı9tı. VUcudUnUn ve 
dlm&Jımrn en zayıf ve mukavemetaız bir da
klkaaında doktor Fahir! karşıaında bulmut. 
kendi tabll \'e ideal yan11 ıarurn9tı. Acaba 
kendisi meydanı aerbelt bıraktıktan ıonra 
iki senç aruında kanılacak ıe,·ıt bayatı ve 
muka\·emet ne\1den mi olacaktı, :roka& ı::t

IAtunun ziyafet ar~lannın ı,..m et
tikleri ulvi 1evgl ve abeıııt aeı.eceklu, bu
lacaklar mıydı T 

Hayır, bütün bu izlerin ııWnnıesl IA:tımdr. 

Hızır rolllne ba.şladıtr ı.aman bir tek hede
fi ollM.'aktr: lnsanlann hayatında nefret \ 'e 
ondan çıkan kıskançlık, intikam, çekeme
mezlik, kin, hlle, fesat, kötUIUk rlyakllrlık 
yerine uh1 ıe\'glnln ahengini, tcml:ıllğlni, 

aalllltlni ve bunlardan akan yUk ek ha:ıları 
koymak, insanlara ebedi varlığa alt \"UJfe
lerlnl \'e ebedilik lefndekl yerlerini anlat
mak, iyiye dofrU yakİqmrya çaıı,mayı ha· 
yatın Ok hedefi dJye kabul ettirmek ••• 

l\lehmet Ali Keınbrlı;te tuhsllde llten, Alı
met Fazılın ısrarına dayanamamış, bir 
yaı. tatlllnl arknılaşlle beraber, gl'Çlrmek 
üzere Amerlkaya gitmişti. Vapurda Mis 
l\lekpayk adında bJr Amerikalı ım:ln alıbnp 
olmutlardr. Kızın annesi Tilrk !Atını du
yunca ilk önce tel~ etmiş, geno TilrkUn kı
zını kandmp haremine kaçırmasından kork
muştu. Mehmet Ali ile bir Ud konuşmadan 
aonra fikrini kökünden değlştlnnlştJ. lelı

met Allden duyduklarım mUlıaICıgnlı bir 11-
aanla tekrar etmekle kalmıye>r, diğer yol
cularla koguşurken Türklerin eski hayatını 
da, yeni hayatını da şiddetle mUılafna e<11· 
)'ordu: 

Bir flklrden derhal tamamlJe akel fikre, 
atlamak Amerlkalılnrda ı,:ok görWen blr 
ifCYdlr. ımsıs J\lekpayk'da vapurda li.deta 
bir Türk misyoneri kesllmlştl. TUrklUk 
mUna.kaşnsını dilinden bırakmıyordu. 

nıı sırada iki gene bütün vakitlerini be
raber geçiriyorlardı. Katıı.lan, ruhtan bir
birlerine ı .. mmıştı. Beraber geçirmcdlkleri 
her dakikayı ziyan sayıyorlardı. 

MI ıs l\lekpayk zengin bir dul kadındı. 

Biricik kızlle beraber \'lrjlnyanın Va.,ıng

tona ço~ yekın düşen bir ~hrfnde oturu· 
yorlarılı. Mehmet Alinin program~da ' 'a
şlngtonu ziyaret bulunduğu için oraya ge
lince kendilerine bir iki gün misafir kalma
ıında r rnr ettiler. Kadın diyordu ltl: 

Mehmet All, bu dUşUnceı51nde eskiden kal· 
ma bir kıskançlık lı.l bulundnfunu ıtırc1U. 

Bunu yapabllmek için her ışeyden e\'\'el 
kendi ruhunu en aat bir hale yaklathrma-
11 lı\zrmdr. Bu noktada kararı kat'I idi. ,.&
n.ya alt en kUcUk bir lıle karşılapnca lra
dnııılnl kamcı dlyo kullanıyor, gözlerini ge
nlt \'e gUze\ ufuklara çeviriyordu. 

Buna rağmen f&hıl hlıılerden bUııbütlln u
zak kalmıya lmkAn bulunmuyordu. Arfıto· 
fanın çifte insanlar \'e birbirini arıyan ya· 
n parcnlar hakkındaki talrano hlllyaııını 

okurken dü9Unmu,m. Nihal, UıbU yarı"ı ol
madıtına söre nc:ıba bu ynrr ile hiç kar,ı
Jqmlt miydi T 

GllzU llnUne bir AtnCJ'lkalr kızm hayali 
geldi. KeAdlılne tam uyacak yarı parça i
deal eş acaba bu Juz mıydı'! !ıils Mckpeyk 
acaba 'jfmül ner<'.de idi, ne yapıyordu 'l 

- Harem mi declinlı:. Bir defa şunu öğ
reniniz ki, yeni TUrklyedc harem ye~<. Hn
kes bir karı alıyor ,,.e bir )'U\lL kuruyor. 
DUn de 11lzln gibi, benim gibi Tlirklcrln yal
nız bir kanır \ardı. DUnktı Türk aııesı de 
l!e\•gl dolu bir ~'U··a idi. Yalnız bıı:ı:ı zen
ginler \'e ytık ek mc\'kl sahipleri, birkaç 
karı alıyor , .e hnrcın elediğimiz hayntı ge
cırıyorlardr. 

'Fakat lnsat edelim: A<'ah::ı başka mem
leketlerin ııym mır adamlarının da köşede 
bucakta daıı-ınık \'C C'IZU birer hnremJerl 
yolc ıııu) du '! Ynlnız bu gibller, za\·allı ka-

• 

- Vlrjlnya ayrı bir hUk!'ımettlr. Bulun
duğumuz şehir ayrı kanunlara tAbl bir yer •• 
ır~kııt l:aklkuttt \'aşlngtonun bir malıallesl 
demektir. ~r.hrin karşı yaku"ı Yuşlngton-

dur. Bunun için birde misafir kalan:ık
0

her gUn 
\'aşlngtonn gitmek, şehri gezip görmek pek 
Al!i mlimkündUr. 

Mehmet Ali bu da\·etl teredı!Utıe karşı

lnmıı,tr. Bu gllzel. canlı kı:t.a çok dUşkUnlUk 
duyuyordu. Fnkut C\'lerlne gidince bir me
~ullyet altında kalmıya<,"&k mıydı'! Kızla ev
lenme · ı teklif etmesini beklrınılyeeekler 

miydi'! 
(Devamı" var) 

• 
Z1; s-: 940 

İngiltere 
Adasına 
Hücum 

TARİHTEN 
f APRAKLAR 

= 
~ozon: 

Kadircan KAFLI 

Manş Kıyılarında 150,000 As~er Toplan
mış; Altları Düz 2,000 Gemi Hazırlanmıştı 

Jngiltereye son defa olarak ya
bancı ayağının bastığı tarih (28 
Eylul 1066~ dır: parlak bir za· 
fer kazanan yabancılar bu s.isler 
ndaaında yepyeni bir devlet, bir 
içtimai teşck.kül vücudc. getirdi· 
l~r. Avrupanın bdki yirmi defa 
küçük bir parçası olan bu ada 
bütün kıtada adeta bir nazım ro· 
lü oynuyor; bu hal biroçk hü
kümdar ve devletleri dokuz a
sırdanberi kızdırıyor; tafkın ide
aller aon kale olarak karıılarında 
hep İngiltereyi buldu; oraya 
çarptı; parçalandı, yahut t.ısfiye 
edildi. 

Dokuz asırdanbcri İngilteıeyi 
vurmak isteyenler arasında, ül
keleri hiçbir saat güneşsiz kalmı· 
yanlar vardı. Henüz küçük rüt
beli zabit olanlardan bile bir gün 
bu eriŞilmez hedefe ulaşmak 
hırsını duyanlar, bu hırslarını be
raberlerinde mezarlarına götü
renler he.<ıapıızdır. 1 79 3 de, 
Fransa ihtilalinin ilk senelerinde 
(25) yaşında General üniforması 
giyen, lakin yirmi dokuz yaşında 
bir göğüs hastalığından ölen ve 
Napolyon"un <hakiki bir harp a
damı> dediği (Hoche - Hoş) da 
onlardan biridir. 

1803 de Fransızlar İngiliz mal
larına karşı yüksek gümrük re-

DOKTORUNUZ 

DiYOR Ki:·.....---.. 

Basur Hastalığı 
Kahn barsağın aşağı kısımlB

nndllki kan damarlarının meme 
f,ôfkllnde ,ı::me,,lnılen dokan haki
katen mU:r.'Jç bir ha.stalıktlr. Bu 
hastalık halk arasında memeli 
lıasur diJe anılır. l\lüzmlnıllr, ba
z.an \'ahlı: neticeler , ·ert>blllr fa
kat ıı!ı.ri değlldlr. Blln3·evidlr yani 
ekseriya alle\·idir. Bazan hAd bir 
tekf1 alarak hastayı fevkaliıdo 

hırpalar. ~emeler şlşer, iltihapla
nır. Tahammülfersa sancılara mey 
dan verir. Ba7.an bu memelere.len 
kan boşanır. Hwıta kan kaybet
tiği için kansrL kalır, kanı;n:lık , .e 
il'.&yıflıktan hüıııl olan öldiirlicii 
IuM;talrklara yol açar. Bazan da 

bu memlerin iltihabından (flsttll) 
teşekkül ederek Wu!tayı blzar e
der. 

JJa<11ur (Hemorolt) d~.nllen hu 
hnstıı.lrğm, hazım dlıazının iyi I~ 
g5m1emesile çok ~ı \'ardır. 
Bllhasııa bal'saklann lfnğ'lannda-

kl intl7.am rılık bu ha!!tah,tın hAd 
ak9elerlnl meydana getiren yf\gfı
ne ııebeptJr. Bunun Jçln her ı:aman 
,..Uıılllk banaklann vuifeslne dik-
kat etmemiz lfizımdır. r 

Bunu unutmamalı: Ekııerly& ba
ıurlu bünyeler fl88.ııen kabız çe
kenler al'A8mdadır. Kahızla mü
cadele etmek \'Ücu~ getirdiği ız
trraplara karşı da bir çaredir. 
l\luannlt kabızlar& karşı' her gün 

mllshil almak ne mUmkUn \·e ne 
de muvafıktır. Şu halde bu bu
su!lta yapılablJttek ~y bol bol 
meyva ve ı;ehze yemek, kabız ''e

recek g-ıdalardan 8akınmak, ltra~ 
7.amanını tesblt ve intizama sok
mak \'e o ı.ama.a da bn mllhfm l!}I 
ihmal etmemektir. NuJol \'e yahut 
bunun yerine kulm olan iyi talifl
ye edilmiş parafin likidi bu hu-

11usta pek i.)1 bir yardrmN olabi
lir. Çtlnkli bu <"isim barsaklar ta
rafından lmtlsaııı edilmediği için 
banıaklara tesiri fiziki ve yumu
şatıcıdır. Had basur akııelerinde 
yapılacak şeyler bunı&rdır: 

1 - Barsnklan tahliye 

2 - Tahammül edebUoceğinlz 
kadar sıcak banyo. 

S - istirahat 
4 - l\lü.~kkln ııaç. 

MUııekkln ılı1çlardan birçok 
mUstah:zar vlll'dır. Bunların tc.-r
klplerl hemen hemen birdir. Her
ke1 kendisine uygun olanr tecrUbe 
ile bulur \'e kullanır. Fakat bun
ların hiçbiri kat'l değildir. En tıaf· 
lam ve esaslı teda\ial bir opentö
re müracaatta Jbmü ıöaterme-

.mektir. 

'--------' 
Katip Çelebi 

Maarif VekAleU beynelmilel llim 
Aleminde btıyUk bir .şöhreti olan kl
tıp Ç'.eleblnin cKe_f!UzzUnQn> ~dlı e
serinin on beş formam devlet ı:ıat
baa.sı tarafından bazırlanıııtflır• 

simleri koymuşlar; başka devlet· 
lere de örnek olmuşlardı; İngiliz• 
ler tarafından teklif edilen tica• 
ret anlaşmasını reddettiler: İngİ' 
liz gazeteleri bu şartlar altında 
harbin ıulhten daha hayırlı ola· 
cağım y-;,,zdılar; Amyen muahe· 
desi chakiki bir felaket ve mem• 
leketin idam hiı1:mü> gibi bildi· 
rildi; bozulmasına sebep arandı. 

Napolyon, Osmanlı imparator· 
luğunun parçalanmasına çoktan 
karar vermi ti; ilk pay olarak dıı 
Mısır ve Suriyey.i alacaktı. Tu· 
lonln iskenderiye yolunu kesen. 
Akdcnizi iki kısma ayıran Malts 
adasını elinde bulundurması la· 
zrmdı. Bununla beraber harpten 
o kadar çekiniyordu ki İngilizler 
tarafını tutan Rus Çarının tava9' 
sutunu istedi; hatta aday\ on se· 
ne müddetle lngiltereye bırak· 
mayı bile teklif etti. İngilizler Bi· 
rinci Konsül'ün bu uysallığını hiç 
iyi karşılamadılar. 

1 7 Mayıs 1803 de fngilizleı 
birdenbire harekete geçtiler; hiç· 
bir ilana lüzum görmeden kend 
limanlarında veya donanmaları· 
nın yakınında bulunan bütü~ 
Fransız ve Holanda gemilerin' 
zaptctmeğe başladılar~ iki yüı. 
milyon değerinde ( 1200) gemiY1 

ele geçirdiler. Napolyon da İn· 
gilterc kralının hususi malikimCS 
olan Hanovr"u İfgal ettirdi. Na• 
poli krallığı limanlarına aekeı 
gönderdi. Doğrudan doğruya in· 
ı;ıltereyc hücum için de hazırlığ• 
başladı. 

Bu hazırlık iki sene sürdü· 
Fransanın her tarafından hatta İ· 
rili ufaklı müttefik veya İşgal edil· 
miş memleketlerden Manş kıyı· 
!arına doğru akın akın piyade· 
ler, topçular, nakliye kolları. 
deniz askerleri geliyorlardı. Fran· 
sanın §İmalinde her yer hakiki bir 
askeri kamp manzarası gösteri· 
yordu. Erkanıharpler sık sı~ 
toplanıyorlar; çeşit çC§it plan· 
lar yapıyorlar; münakaşa e· 
diyorlardı. Bu a r a d a cln• 
giltcreye ihraç> gibi bir i~in 

1 büyük şerefinden pay almak jş• 

1 
tiyen birçok siviller de ortaya çı• 
kıyor; kendi fikirlerini yahut plan 
larıru muhtelif vasıtalarla ilan e• 
diyorlar; hükumete bildiriyorlar· 
dı. Bütün Avrupada en çok ko· 

1 

nuşulan mevzu bundan ibaretti: 
lehte ve aleyhte bulunanlar ara• 

1 
sında bahse tutuşanlar da çoktu: 
bir ihtilal neticesinde yepyen1 

1 

bir rejim kurmuş olan Fransa 
kısa zamanda parlak zaferleı 
kazanmış, herkesi şaşırtmıştı. Bu 
işi de başaracağını umanlar ço1' 
tu. İngilterede bile korkanlar 
yok değildi; bunun İçin de Man• 
şın şimal kıyılarında siperler ka· 
zılıyor; kaleler yapılıyor; toplar 
konuluyordu. 

Napolyon, askerlerin en bü• 
yük kısmını Bulonyi' de topla' 
nuştı. Kendisi de oraya gitmi~: 
bir tepeden lngiliz kıyılarına u· 
zun uzun bakmış; askeri tefti: 
etmişti. Limanlarda iki seneden' 
beri büyük bir faaliyetle meyda· 
na getirilen 2000 geuni muayyen 
yerlere "toplanmışlardı. bunların 
altları düzdü ve yııpacakları hiz' 
met sadece at, asker ve top ta• 
şımaktan ibaretti. 

Dünyada en kuvvetli olan in· 
giliz donanması varker\ bu işin 
çok güç olacağını, hatta imkan• 
sızlığını Napolyon da anlaml§ gö• 
rünüyor; vakit geçiriyordu. O 
kadar ki, bazıları cfngiltereyi, 
korkutarak yola getirmek iste" 
diğini aöylüyorlardı. İngiltere 
ise Avrupanın diğer devletlerilo 
gayet işlek diplomasi hareketle• 
rine ginnİ§ bulunuyordu. 

1605 ağustosunda Avustur• 
ya ve Rusya ilerlemişti; Rus ça• 
rı Alekııan.dr'a harp haline koya• 
cağı her 100,000 asker için sene• 
de otuz bir milyon ödemeyi ta' 
ahhüt etti. -

Man§ ikıyılan 150.000 askerle 
dolmuotu; her gemiye yetmiş bet 
kioi bi(!dirilse iki bin gemi ile bit 
defada İngiltereye geçilmiş ola• 
caktı; ondan ıonra Fransız ordu• 
sunu geri atmak İngilizler için ar• 
tık in:ıkansıulı. Fakat berrak ha• 
valarda biraz yüksekçe tepeler• 
den görülebilen o sahiller ve a• 
radaki deniz boo olsaydı! 

Ruslarla Avusturyalılar şark• 
tan harekete geçince büyük Fran• 
sız ordusu da Bavyeraya doğnı 
yola çıktı; lngiltere i.ıtilaıı hit 
defa !!aha. rÜYI! 9lar~ kalDıft•· 

tı 

l! 
n 
d 
[ 

~ 
c. 
it 
li 
n 
ri 



~ ---- .27 . R . ~·!~ ;.. _ _._ _____ _ ----------- ·---·---VATAN-------------------------------- 3 

ı-vaziyet 
1 

I_ Siyasi, Askeri 

Bulgarlar 
Do_brqcayı 

Ele Geçiriyorlar 
Dün gece yansına kadar gelen 

telgraflar, Rumen • Bulgar diva
.n_nın nihai hal safhasına girdiği
nı anlatıyor. Henüz müzakere e
dilen bazı teferrüatm halli için 
Dobrucayı ellerinden çıkaracak 
Romanyalılann, Dobnıcayı ala
cak Bulgarlardan daba fazla ace• 
le ettikleri hissediliyor. Bu istica
li, Macar - Rumen müzakereleri
nin kesilmiş olmasına atfedebili
riz. 

Romanyalılann esasen göz
den çıkarmış oldukları Dobruca· 
YJ, Transilvanyanın büyük bir 
kıırnmı kurtarmak ümidile bi.r an 
evvel terketmeğe razı oldukları 
anlatılıyor. 

Müzakerelerin batlangıcında, 
Kraliçe Marinin kalbini gömdük· 
leri Balçık ve aarayı için bir for· 
ınül dÜ§Ünülüyordu. Bu acele es
naamda Rumen ricalinin o ma
nevi ve hisai meseleyi de Bulgar· 
ların ihtiyarına terketmeleri muh
temeldir. 

BULGAR BAŞVEKİLİNİN NUTKU 

Senelerdenberi milli divalan 
arasında aaydıklan Dobrucayı 
rahatça alan Bulgaristandaki ne· 
şeyi tahmin etmek güç değildir. 

Bulgar Başvekilinin Onive,.site 
talebeleri karşısında söylediği 
nutuk, arazi davalaruım en e
h~ınıniyetliaini tahakkuk ettİrmİf 
hır memleket adamının bileti nı
hiyesini . ifade ediyor. Baıvekil 
~oktor Filof, «Bulgar milletinin 
~yı~ olduğu mevkii bulacağı ye• 
nı htr dünya doğuyor» sözlerile 
nutkunu tamamlamıttır. 

Ayni toplanbda, Sqvekilin 
nutkundan ilham alan hatipler a· 
ra~ında Bulgar Üniversitelileri 
ntılli birliği reisi de, Bulgar, İtal
~an. ve Alman gençlikleri arasın· 
I' ~l sıkı i.Jbirli.ğini ve manevi bir. 
ıgı tebarüz ettirmİ§tİr. · 

MACAR • RUMEN DA VASl 

Ma Evvelki gÜndenberi kesilen 
car • ~umen müzakerelerinin 

~krar baılarnuı ihtimalleri hali 

1 
~~bnanuıtır. Bükreı gazete-

terı ~ile bu hususta bedbinlik gös
k~~ıyorlar. Rumenlerin müın-
un olduğu kadar az toprak ve• 

rerek uyuımak niyetinde olduk
dl.rını Macarlar da farkettiklerin

en alacaklı olarak dahi müs-
t .... 
agnı davranıyorlar. 

Evvelki gün müzakereler inkı
~a uğ-radığı vakit Macar askeri 
.. elegeleri trenle hareket etmek 
~~ere vagonlara yerletmişlerdi. 

Transilvanya 
Meselesi 

Her iki Taraf 
Matbuatının 

Tefsirleri 
Budapeşte, 26 (AA.) - Ya· 

rı resmi Pester Lloyd gazetesi, 
T umu - Severin müzakereleri 
hakkında neşrettiği bir makalede 
diyor ki: 

T umu • Severin toplantısında 
Rumenler, bir ahali mübadelesi 
fikrine müphem ve müteyakkız 
bir surette ancak telmih etmişler• 
dir. Rumenlerin hedefi, her hal
de, münakaşayı senelerce 'sürün
cemede bulundurmakh. Halbu
ki Rumen hükumeti şu ciheti ta· 
mamile müdrik bulunuyordu ki, 
Macar heyeti, T urnu • Severin' e 
giderken, alakadar büyük devlet
lerin niyetlerine mutabık olarak 
yeni ve daha doğru hudutlar te· 
sisini istihdaf etmekte idi. Eğer 
Romanya, Macairstanın mukad
des azmine ve devletlerin arzula· 
rına şiddetle mukavemet edebi
leceğini sanıyorsa, buna baş vur
sun. Biz, fedakarlıkta bulunma
mağa ve devamlı bir sulh menfa
atine doğru ve makul telakki et
tiğimiz h~r şeyi kabul ettirmeğe 
azmetmiş bulunuyoruz. 

Pester Lloyd, bundan sonra, 
:müzakerelerin yeniden başlama· 
sı hakkında T umu • Severin teb
liğinde bildirilen imkanları bahis 
mevzuu etmekte ve şöyle dem .. k
tedir: : 

Rumenler, taktiklerinin ma· 
nasızlığını biraz anlamış gibi gö
zükmektedirler. Maamafih ço1' 
büyük teyak~uz lazımdır. 

BÜKRF..Ş MATBUA TINA 
GÖRE 

BUkreş, 26 (A.A.) - Reuter: Ma· 
cariStan ile de müzakereler için ka· 
pmm açık kaldığı BUkreşte reıımt 

mahfillerde ısrarla söylenmektedir. 
Fakat Rumen matbuatında muvak
l<at zaman için vukua gelen inkıta. 
hakkında şimdiye kadar hiçbir mü· 
talea ytirütlilmemektedir. • 

Bukarester Tageblatt Nazi gazete
si, başmakalesinde, Almanyanm me
seleyi, hakem olmak suretiyle niçin 
halletmek istemediği sebebini uzun 
uzadıya izah eylemektedir. 

Bukarester Tageblatt gazetesi,~ 
manyanm c'rurnınıever1n'dekl Gordl· 
on düğümünü bir kılıç darbesi ile> ko 
layca çözebileceğini bildirdikten son
ra, Almanyanm bunu yapmamasma 
Amil olar~k aşağıdaki Uç sebebi gös
termektedir: 

1 - Romanya ve Macaristan mUs· 
takil devletler olduğu için, Alman
ya, daha. makul sebepler mevcut 
bulunmadan bu istikla.le tecavüzü ar
zu etmemektedir. 

2 - Hakem kararı ile ahnacak 
hal sureti, muhtemel olarak, ne bir 
memleketi ne öteki memleketi tat
min etmiyecek ve yeni bir Avrupa 
nizamı tesisi ic;in Almanyanm bu 
memleketlerle işbirliğine engel ola· 

Yunan 
Matbuatı 

Arnavutlar 
Namına Yapılan 

.Tahrikata 
Cevap Veriyor 
Atina, 26 (A.A.) - Atina a

jansı bildiriyor: 
Atina ajansı, Arnavut matbu

atının durup dururken bir amme 
hukuku mücriminin etrafında çı· 
karılan gürültü ile yapmağa baı· 
ladığı ve Stefani ajansının yaydı
ğı ithamları. bir serj tebliğler ile, 
tamamile yok etmifti. 

Arnavut T omori gazetesinin 
bundan ceaareti kırılmamııtır. Bu 
gazete. müteaddit fasıldan mü· 
rekkep gündelik roman halinde 
ithamlarına devam eylemektedir. 
T omorinin yeni seri ithamlar neş
rettiğini bildiren Stefani ajansı, 
Atina ajansının kendi neşriyatını 
tevsi eylemediği hakkında bu ga
zetenin şikayetlerde b(ılunduğu· 
nu d.a söylemektedir. 

Bu sebepten dolayı, arzumuz 
hılafına olarak maalesef, bu söz
de sansasyonel ithamlarla bir ke
re daha meşgul olmak mecburi· 
yetinde bulunuyoruz: 

1 - 23 Nisan 19 39 da intihar 
eden filat'Jı Saffet Osman Taka, 
b~r cinayete kurban gitmif olarak 
gösteril~ektedir. Halbuki o za
man yapılan tahkikat dosyasına 
göre, Saffet Osman Taka, kar
de~leri F ebim ve Yusuf gibi irsi 
cinnet ile maluldü. Saffet Osman 
Korfu tımarhanesi~ nakli hazır: 
lanırken, intihar etm~tir. Bu ve
kayi, Saffet Omıanın dul karısı 
ile akrabasından İsa ve Veeli Ta
ka ve Derviş AH Su'nun tahlifü 
ifadelerinde bütün tafsilatile mün 
deri.çtir. Bu vak' anın dosyasında, 
aynı zamanda, iki doktorun inti
harı mü§a}ıede eden 23 Nisan 
19 39 tarihli uzun birer raporu da 
mevcut bulunmaktadır. 

2 - Ne Elen jandarma kıtala· 
rında, ne Elen ordusunda, bahis 
mevzuu olan mıntakada herhan
gi bir zaman hizmet etmiş Jan 
Kanga Darsuli isminde hiçbir ku
mandan yoktur. 

3 - Mehmet Yakubun kızının 
zorla ırzına tecavüz edilmesi hak
kında, bu kızın fena ahlakı dola
yısile bizzat babası tarafından öl
dürülmesini müteakip yapılan 
tahkikat. bu kızın ruhi ve marazi 
erotizm ile malul olduğunu ve 
ahlaken son derece sukut et~iş 
b~lunduğunu isbat eylemiştir. 

Alman Matbuatının 
fsvlçreyı Tehdidi . 
İsviÇrenin Hattı 
Hareketi Şiddetle 
Tenkit Ediliyor 
Münih, 26 (AA.) _ Gazete

ler, İsviçrenin tarzı hareketini bu
gün yeniden şiddetle tenkit et
mektedirler. 

J ournal de Geneve ile bir ka
lem münakaşası yapan Völki
~~e! Be~~ahter gazetesi, İsviçre 
hukumetının bu gazetenin tarzı 
hareketine karşı ne zamana kadar 
seyirci kalacağını sormakta ve bu 
tarzı hareketinin İsviçre için bü
y~k bir tehlike teşkil edebileceği. 
nı kaydeylcrnektedir. 

Müncher Nev~te Nachrichten 
gazetesi ise siyasi İsviçre mahfel
le~~nin ~emleket bitaraflığının 
mutemadıyen İngilizler tarafın
dan ihlali karşısında fiili bir te
şebbüste bulunmamalarını tenki
~e devam etmektedir. 

Bu gazete, İtalyan matbuatı
nın son .İtirazlarını hatırlattıktan 
sonra İsviçre semalarında İngiliz 
tayyarelçrinin gece uçuşları kar
şı~ında İsviçreye terettüp eden 
mes"uliyeti İsviçre ga:zetelerinin 
kavrıyamayışlannı garip bulmak
tadır. 

Troçklnln Cesedi 
Ne Olacak 'l 

Mekslko, 26 (A.A.) - Troçltinin 
cenazesinin Birleşik Amerikaya nak
li hakkında Hariciye Nezaretinin 
vermiş olduğu red cevabına karşı. 

mUteve!fanm katibi B. Doldman bir 
protesto telgrafı çekmiştir. 

B. Doldman, MekRiko'da Troçki· 
nin cenazesinin ya.lulrnas1JM1 müsaade 
edi~ediğini söylemiştir. 
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Noneçte Çinko 
Madeni Balanda 
Oslo, 26 (A.A.) - Orta Norveçte 

Roervs mevkiinde zengin çinko ma
denleri buluntnW?tur. Esasen bu mm. 
takada mUhlm bakrr madenleri var
dır. 

len emniyet nizamatına muhalif 
~~reketleri d~laYtsile, birkaç ay 
ıçın, Ege denızi adalarına gönde
rilmiştir. 

Cünha mahiyetli ayni suçlar j. 

çin verilmiş mahkumiyetleri ala
kadar eden diğer müphem it
hamlar hakkında ise, kraliyetin 
bir eyaletindeki adtılet ve polis 
makamlarından, kendi idareleri 
altındaki halka, insanların sosyal 
hayatlarını tanzim eyliyen ka· 
nunları tatbik etmemelerini iste
mek, muhakkak ki biraz fazla 

E 

Çin deki 
Harp 

Japonya Büyük 
Sonbahar 

Taarruzu İçin 
Hazırlanıyor 

Chung • King, 26 (A.A.) 
Japonların lSüyük sonbahar ta
arruzlarına karşı Çinliler, bütün 
gayretlerini askeri hazırlıklara 
hasretmektedirler. Bu husus hak· 
kında kati malumat mevcut ol· 
mamakla beraber. zannedildiği
ne göre Japonlar. gayesi General 
Chang ~ Kai. Chek'in mukave• 
metini kurmak olan bu büyük ta• 
arruzda son kozlarını oynıyacak
lardır .. Bu sebepledir ki en meş· 
hur Çın Generallerinden Chen· 
cheng, bütün hükumet mesuli
y7t~e~inden kendini çekerek, ken
dısını Yangtse"nin sahillerinde ku 
manda etmekte olduğu orduları
na hasretmi~ir. Yeni Çin. Japon 
harbinin bu mıntakada cereyan 
edeceği tahmin edilmektedir. 

SOVYET MATBUATINA 

GÖRE 

Moskova, 26 (AA.) - Tasa 
ajansı bildiriyor: 

Pravda gazetesi cJaponyanın 
cenuba doğru genişlemesi> başlı
ğı altında şunları yazmaktadır: 

Y onai kabinesinin iatifasiyle 
yerine Konoye hükUınetinin gel
mesi, Avrupa muhasamatma ca· 
demi müdahale:. politikasından 
sarfınazar edildiğine ve geni~)e. 
me planlarında ani bir dönüm 
noktasının belirdiğine bir delil 
gibi telakki edilebilir. 

Tabiidir ki Fransanın uzak 
şarktaki nüfuzu sıhra müncer ol
duğu, İngilterenin vaziyeti müte
ıelzil bulunduğu ve Birle~ik A
merika da Atlantik ve Pasifik 
mıntakalannda emperyalist poli
tikalarını tevazün ettirmekle meş
gul bulunduğu bir zamanda. ce• 
nuba doğru genişleme meselesi 
Japon matbuatının dikkat nazan
nın merkezi arkletini teşkil etmek
tedir. 

Japonya bu genişlemeyi en az 
mü~külatla tahakkuk ettirmeyi 
arzu eder. Bu maksatla İngiltere· 
nin imtiyazlarını elinden almak, 
Hindiçini makamatile müzake
ratta bulunarak bu memlekete 
«hiilulü muslihaneyi» temin et
mek ve Holanda Hindistanına 
girmek hareketleri belirmektedir. 
Bütün bu teşebbüsler henüz he-

Oobrucanın tahliyesi 
icin Hazırlıklar 
' 

Eşya Nakliyatını 

şimdiden yapmak 
Mümkün Olacak 
Bükreş, 26 (A.A.) - Cenu· 

bi Dobrucanın terki için Rumen • 
Bulgar heyetleri arasında dün 
akşam Crajova" da elde edilen an_ 
]aşına hakkında neşredilen tebliğ
de bildirildiğine göre, terkedilen 
arazide, Caliaera ve Drostor vi
layetleri ahalisi elde bulunan iş
ler için lüzumlu görülenler müs
tesna şimdiden mallarım nakle
debileceklerdir. Bu tedbirin alın· 
masına sebep ilerde yapılacak 
tahliye e!lnasında yağmur ve na
kil güçlüklerinin çıkarabileceği 
müşkülatı kolaylaştırmaktır. 

Ahali mübadelesi bazı arazi 
terkini de icap ettirmektedir. Fa
kat bu, Romanyalıların derhal 
mahsullerini ve evlerini terket
mesi demek değildir. 

Rumen • Bulgar müzakereleri 
mütekabil bir anlayış zihniyeti i
çinde .inkişaf etmektedir. Hiç 
kimse Romanyalıları mallarını 
beraberlerinde götürmekten me· 
netmiyecektir. 

Ordu ve hükumet memurları 
vazife ba~ındadır. Endişeye ma

hal yoktur. 

Llksembargta 
Alman Markı 

Geçecek 

FELEKI 
- Yazan: B. FELEKj 

Bir Kelime 
Yüzünden 

latanbul Valisinin bir tamim 
yaparak itleri, fonnaliteye feda e
denleri mesul tutacağını memur
lara tenbih ettiğini gazetelerde O• 

kudum. 

Valimiz, bu hareketile sade in· 
san hutahldarmı değil, idari ke
yifsizliklerimizi teşhiste gecikmi. 
yen bir hekim olduğunu İstanbul. 
Iulara ıöstermİ§ oluyor. 

EJendim ! Bu, Pmdi formalite. 
eakiden de kırtasiye denilen tey 

bir beladır ki siriftaı' olmıyan bil
mez. Bilmiyen de yoktur. O hal
de giriftar olmıyan yok demektir. 

Size bu münasebetle 93 har
bine dair bir fıkra nakledeceğim. 

Doirusu, vakanın nerede cere
yan ettiğini, lômin kuman~ ki. 
min mektupçu olduğunu bilmiyo
rum. Bilaem de bunlar zaten İJİn 
mahiyetini değiftirecek ınalUmat· 
tan deği.L 

Bakuuz ne olmut? 
93deRualarla bubediyonD. 

Kafkas cephesinde. İleri hatlarda 
bulunan bir ordu kumandanı ka.
rargahı umumiden mi, yoksa o 
mıntakanm ordu merk~den mi, 
hulasa salahiyettar bir makam
dan topçu kuvveti istemİ§. 

O zaman kullanılan topların 

bir kısım Balyemez denilen eski, 
aiızdan dolma ağır ıeylennif. 

lstitraden ıunu da yazayım ki; 
bu Balyemez kelimesi hakkında 
bir iki rivayet vardır: Birisi bu ke. 
limenin İtalyanca Balliamezzadan 

LUksemburg; 26 (A.A.) - D. N. alınını§ olduğudur. 
B. sivil idare Amirliğinin bir emir· 
namesi mucibince bugünden itibaren 
Alman markı kanun! akçe olarak k&· 

bul edilmiştir. Bir mark on Lük· 
semburg frangı olarak te.sbit edil· 
mlştir. LUksemburg 'Veya Belçika 
fra.ngile imlA. edilmiı:ı o'ıa.n bonolar 
gibi, Alman markı ile yazılan bonolar 
da muteber olacaktır. Maamafih 
Belçika frangı yakında. mevkii te
davUlden kaldırılacaktır. 
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Sırp • lllrvat 
İUIAlmm 

Yıldönflmtl 
Belgracl, 26 (A.A.) - Sırp,.· Hır

vat itılAfnamesi imzasmm ilk sene· 
idevriyesi münasebetiyle \"e Ma· 
tchek - Tın·etımvitch hükiırnetinin 

teşckkillil dolayıı;ile yapılacak tö
rende hazır bulunmak üzere Basve
kil B. Tscvetkovitch, diğer hilkQ~et 
fızasının da bulunmakta oldukları 

Hırvatlstanın merkezi htikQmeti 0 • 

lan Zağreb'e vasıl olmuştur. Folk· 
lcrcu gruplar, milli tiyatroda htikü
mct crkfı.m huzurunda şarkılar söy
lemiş ve danslar yapmıştır. 

Diğeri de şudur: Bu toplar 
vaktile Franaamn l.imoges teh· 
rinde dökülüyormU§ ve bu şehrin 
aşağı ve yukarı kısımları varmış 
da toplamı döküldüğü a§!liı kıs
mı anlahnak için (Bas Limoges = 
Balimoj) deninnit- Bu söz eski
lerin ağzında Balyemez olmuş. 

Siz bu rivayetlerden hangisini 
alacağınız1 seçe durunuz., ben fık. 
rayı anlatayım: 

Bu Balyemez toplarını umumi 
karargah sahai harbe göndermek 
istemiş ama, oralarda bugünkü 
gibi, yol iz olmadığından, kış mev 
siminde çamur dolayısile topların 
..-önderiknıiyecqine dair cevap 
vermek icap etmiş. İtt tabii mek· 
tupçuya havale olunmuş. 

Mektupçu Bey, kitabeti reamİ· 
yeye ve bilbaasa o zamanlar adet 
olduğu Üzere miise«a' cüm
lelerle atıflara, nazımda oldu
ğu gibi kafiyeli biten yazılara pek 
meraklı olduğundan, tahrirabn 
müsveddeıini kaleme alırken ev· 
vela Balyemez kelimesini nemi· 
hored aael fekline sokmUJ. Nemi· 
hored Fariside yemez ve yemiyor 
mi.naaınadw. Hatta bizdeki köf· 
tehor tabiri, köfte yiyen demek-

1 z mi \te Mısır_Mahsulü Bol tir. Asel de arapça bal demektir. 
Düıünün efendim itin gülünçlü-

ıplomatlar Tuna tarikile vapur· 
la g~tmeğe ·hazırlanıyorlardı. Öğ
le Üstü müştereken neşredilen 
tebliğde, konUf1118lann tekrar 
baılaınası ihtimalinden bahsedil· 
'ıniyordu. Tam Macar murahhas-
ı arı P~teye doğru yola çıkacak· 

caktır. 

deflerine vasıl olamamıştır. Zira, 
kapitalist memleketlerin hayati 

menfaatlerile çarpı~aktadırlar. 
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4 - Agusi Darkin, Jernat 
Mehmet ve Ahmet Capun nam 
şahıslar, filhakiak istisnasız bütün 
Elen vatandaşlarına tatbik edi· gelmektir. İzmit, (Vatan Muhabirin-

?e~) - V~Iayetimiz dahilinde 
ıstıhsal edılen mısır mahsulü 
bu sene pek bereketlidir-. İlk 
parti, Rumen bandıralı Apse'k 
vapuru ile Yu_goslavyaya ihraç 
edilecektir. Vapur limanımıza 
.ı;ıelmiştir. 

ğünü! Topun adını türkçe ya•· 
mak iatemiyen bu zat onu nemi· 
hored uel ~line aoktuktan aon
ra kumandanlığa hıtaben: 

arı da!rikada Rumen heyeti tek· 
~ bir görüıme teklif etmiştir. tlr. Bu gibi me!'!uliyctler, yeni niza- ~ 

ma uymak iııtiyen memleketler ta· .. aPurda bir saat kadar süren gö. 
p"fmeye, huauai vagonlarında 

1 
eşteye hareket etmek üzere bu· 
Utıan Macar askeri murahhaalan 

da ısrarla davet olunmuştur. 

rafından aralarında taksim edi~eli· Bu ıtözti İngiltere Hariciye Nazırı 1 
dir. • Lord Hallfaks söylemiftlr kl, bu- n u• ı ı t e re· n• ı n 

Bu tuhaf protestolara rağmen, ça- gttnktl hakikate çok uygun düşmUş-

. Vapurdaki müzakereler netice. 
sınde öğle Ü&tü n~tredilen tebliğ
de, müzakerelerin tekrar ba§la
~aa~ ihtimali zikredilmittir. Bu 
hadı.se 1rösk.=...or ki, Rumenler 
~radaki ipi tarnanıen kopannak 
ısteıniyorlar. 

!'!a~;a:;~ :~~~~~~~ev~~~::· v~~~ ttt;ütün dtinyBA:a kabul edllml~ blr Mu· kad de ratı on b 1• n 
fe!i görmesi, Rumen mahfillerince askeri prenslp: Deniz hAktmİyetı 
hala mtimkUn addedilmektedir. olmadan blr ordunun dttşman sa-

Transllvanya'da B. Manius'un hlllertne çıkanlmasım çok mü,ktıJ Pı·ıotun Eıı·ndedı·r 
köylü partisi tara!mdan yapılan gay- n hemen hemen ga.yrt mümkün 
retler, hAlen demir muhafızların bu addeder. 
mmtakaya hareket etmiş olan şef- Tayyarelerin mevcucllyett bu pren· 
leri tarafından takviye edilmektedir. stbl deniz hAJdmlyetl olsa dahi hava 
Mukavemet zihniyeti gün geçtikçe kuvvetlen karlıııımda karaya asker liAP.P VAZİYETİ 

.. _ .: fazlalaşmaktadır. Bizzat B. Manius, çıkarmayı muvaffak olması çok 
Dort gu~ kadar sıkı hucumlıaa · önümüzdeki 'hafta tezahürler• orga- meşkOk tehlikeli bir harekettir ,ek· 

:ola verınıf olan Alman hava nlze etmek niyetindedir. Hnde takviye eder. 
uvv~t1eri dün faaliyetlerini tek- Asker! makamlar, yeni ted.atuı Almanlarca kabul edilen askeri 

rar ııddetlendirmitlerdir. Bir Al· tedbirler almıı:ılardır. esaslara rağmen Almanlann BU-
lllan bombardıman tayyaresi yük Brltanya adalarına asker çı-
londra müdafaa barajma nüfuz karmali niyetinde olmalan nasıl 
~derek yangın bombaları atma- daha ziyade kolladığına hükme- izah edilebilir! 
ga nıu.v.affak olmuttur. Şimcllye kadar yapılmış olan Jıa.. 

İngı) k diyoruz. • ız aynaklarından gelen va - deniz muharebelerinde tayya-
mal~rnala bakılırsa, Almanlar BERLİN BOMBALAND? relerin t.orplto ve kruvazör gibi ge-
~e~ m

1
odel bombalar kullanma- mDeri kolaylıkla batırdıkları ağır 

ga a! aınıtlardır y • kruvazörlerle hattı harp gemilerini 
bombaları pek a~r ::ık yı;'111" • İngilizler de buna mukabil ilk batıramadıklan takdirde bUe uzun 
bir dumanla etrafı karart ap ayıcı defa Berline bomba atmıtlardır. lldd tamıre uhtaç bl hA 
dan sonra fasılalı pat::~r,l 0~ Geceleri İngiliz tayyarelerinin m et m r le koy 
yangını sirayet ettiriyor, Bu f hsı- homurtufannı işittikleri zaman du=. au~::ı=aldır ki, bir 

blcı.lı bplatlayı.tl:-n mütehaaaıslar, gökten beyannamelerden befka tayyarenin kıymeti Ue en küçllk 
om a ann ıç:çe ve fasılalarla bir şey yağdmlmıyacağına kani bir torplto muhribi vua kruvazö· 

çılan · çelik zarflar halinde an:j obnuf bulunan Berlinlilerin dün. rttn kıymeti araaında büyllk fark

edilmiş olduklarına hamlediyor- kü bombalann aeslerile hayli ta· lar vardır. Keza mürettebat arasın-
lar. · d dakl nJ•bet t:e çok fazladır. 

Dünk"u" h h ıınnıı olmalan icap e er. 
ava Ücumlanna İtti- İngiliz sisteminde, bu gibi zi. 

rak eden yüze yakın Alman tay. yaretlerin gittikçe fiddetini arth· 
raresinden 54 ünün düıürüldü- rarak devam ettirilmesi ,.ntır. 
ğünü İngilizler bildirmişlerdir. Öyle zan~iyoruz ki, Rur ve 
Abnanla."lll aon hafta içindeki sair unayir mne:ıderinin iaim}e
gayrctlerine bakarak, Alman ku- ri gı"bi Berlinin ismi de bundan 

manda heyetinin ma.-ıeviyatı san- sonraki tebliğlerde ilk sık anıla· 
rnak için İnailterenin merkezini Cllkbr. 

Kaybedilen bir tayyare lle bir 
harp cemlr.lnln yenJden lntuı lçin 
IAzmıplen zaman farkı da tama· 
men tayyarenin lehinedir. MUrette
b&tm yeU,tlrilmMI ve yerine ko
nulınas1 düıtünillUrr.e tayyare Ue 
harp gemial arumdald farklar git
tikçe artar. 

İtte bu aebepledir ki, tngUJzJe
re kal'fl id!)blr vakit deniz llsttt 

• 

YAZAN: 
Emekll Albay 

Meclt SAKMAR 

gemJJerle deniz haklın.iyetlnl elde 
edemlyeceklerine kant bulunan Al
manlar bu tefevvtıku hiç olmaz"& 
me.hdut sahalarda velev muvakkat 
bir zaman için olsun tayyareler sa
yesinde elde edebllecekıertne kana
at getınnı, ola.caklıırdır. Padökale 
boğazı ile Man~ denldnJn mahdut 
bir Jmımmda bu muvakkat deniz 
t:efevvükunu elde edeblllrlerse de 
deniz t:efevvtikıi temln edilmeden 
dllşman sahillerine asker çıkarmak 
hemen hemen mümkttn değlldlr. E
ııaııı P!t!nslbine de aykm hareket et
memi' olablleceklerdir. Şiiphesiz 
denizaltı gemileri, manyatlk .. mayn-
ler ve hucmnbotıan ~·e F ransız 
sııhJlerine yerleştlrllen ağı t 1 .. r oıı ar 
da bu tefevvükUn temininde mü-
him bir rol oynıyıwaklardır. Fakat 
bu sistem ile tefev..-uku temin için 
tayyarenin temeltaşı olduğu lnkflr 
edilemez. 

tngllh: aıınvatan filosu \'e İngl
llz amiraUi~inln emrindeki ~·Uz
lerce büyük ve kilı;Uk <'esamettekl 
harp gemileri Almanların ç.ıkarmıa. 

~bbUl!IU kantı1Jmda ıııeyir<'I mika
lacaklardrr? Yoksa vaktinde mli
dahale edeıniyecek ve yahut mü
dahale etse de müessl.r olamıyaeak 

bir hale mi getirlleceklerdlr'l Bü
yük Brltanya donanmasının harp 
bittikten ııonra dahJ yine eski blrln
cillğinl muhafaza etmek kaygur.u 
ınu hakim olacak ve ciddi olarak 
müdahale \ 'e muharebe etmekten 
iı;tlnap mı edilecektir? 

Bu sene Geyve ve Adapaza
rında pancar mahsulü ·de fazla 
miktarda yetiştirilmiştir. 
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Veni Silolar 
Bunları kabul etmek yanlış CMS· 

lar iizertne hüküm vermek olur. Diyarbakır, (Hususi Mubabi
YanJı' hüküm \·ererek tngtllz do· rimizden) - Diyarbakır ile Yıl
nanmasmın ciddi olarak mü688ır dızeli istasyonlannda da yeni 
olaınıyacağmı kabul etmiş olsak birer hububat ambarı yaptırıl
dahl mesele yine balledllmlş ol· ması kararlaştırılmıştır. Top. 
maktan uzaktır. rak mahsulleri ofisi umum mü-

Rova.yal Erforl!I Ue yani İngiliz dü1:lüğü, bu binalara ait keşif
ha\·a kunetıerlle nasıl başa le~ı yaptırtmıştır. Bunlardan 
~ıkmah? Bir çıkarma te,ebbltsü Dıyarbakırdakine yüz beş bin 
karşısında şimdiye kadar yıpran- v~ Y~ldızelindekine de otuz beş 
mamış olan İngiliz bombardıman bın lıra sarfedilecek ve inşaata 
kuwetleri bütün varlığJle sahneye eylul avında 'başlanacaıktır. 
atılacaktır. 

Buna kar'ı blrldk çare hal'& te-

Darbımeseller 

«Her ne kadar i§Clr buyurulan 
topları göndermiye bezli gayret 
edilmiş ise de eslihai mezbure 
nemlhored asel ve yollar da mev. 
simi şitanın şiddeti hasebile pek 
ziyade çamur ... > 

Yani «Balyemez toplannın 
nakli güçtür. Yollar da kış dola· 
yısile çamurdur. Onun için gön
dermek mümkün olamıyacaktır.» 
demek iatemİf. Likin ( asel) ke· 
lirnesile (çamur) birbirine uyma
dığından münasip bir seci' bul· 
mak üzere müsveddeyi masanın 
üzerine bırakmıt· Aradan üç dört 
ay geçtikten sonra bir gün mek· 
tupçu beyin karihasında bir ber· 
raklık haaı1 olmuı ve çamura bir 
abf ili ve ederek tahrirab «Yollar 
dahi fiddeti titi hasebile pek zi. 
yade çamur ve çepel olduğundan 
if'an vilalannın isafına imkan 
bulmıamaml§ olmakla» diye 
tahrirab bitirmif. O zamana 
kadar zaten topa hacet kalmamıf, 
çünkü muharebe kaybedilmİ§. 

Bu fıkra ile acı gülünçlüğünü 
meydana koymak istediğim kır-

fevvWdlntt elde etmek olacaktır. 

Bu da İngiliz haya kuvvetlerinln 
tesirini ehemmJyetslz bir dereceye 
indirmek ile, run-a hücumlarlle ma.
nevlyatı sar"mak ve müdafaa siste
mini hava baııılası altında tutarak 
tesirini azaltmakla veya yok et

Fincancı katırını örktltın& ta.İye, formalite §eklinde hali 
aramızda dolqmakta ve it sahip. 

Gevrek etin yaJuı!sl tatlı olm. lerinin ayaklanna çelme atmakta 
Gelenle baldaf, sfdenle yoldaf. olduğu için İstanbul valisinin bu 
Gtmelln dÜflllaDI çok olur. 

Kayııer Udnei Vllheim Almanya- GllJıetln sfnDedltl yere doktor ti.mimini büyük memnuniyetle 
nın istikbali denizdedir. Kanaattle ,..._.. kartıladun. Umalım ki; memur• 

mekle tahakkuk edeblllr. 

•-- larımız da valinin bu t::.-:-.m.; 
büyllk harbe girmişti. Alrnanyanm Hem kel bem fodul ........... -
lt'iihrerl llitler ise Almanyanın Is· Horoz ook olan yerde sabah benimki kadar derin bir alaka 
tlkball havadadır diye bugünkü har PO olar. ile benimseyerek ve fonnalitenin 
be atılmıştır. Almanlar llk mu\'af- Hastaya ı;ıorba ııorubnaz. bir gaye değil, itlerin yurumesi 
fakıyetı nasıl ki, hava kuvvetlerin- Hangi t&lf katı ise başını vur. için bir vaaıta olduğunu ve itle· 
den limit edil'Orlarsa İngilizler de Harman sonu dervlı,lerlndir. re ket vurnuya balta~ca bu va-
yine ilk murnf!akı~·etl ha"·a kUl'· Her ku~un etJ yenmez. ııtanın illeti vücudü ortadan kal· 
Yetlerlnden bekliyorlar. Haııımın siteınln anlamamak kacağını ve kalem mesaisinin blı-

Bu llk muvaffakı~·etler tabak· hasma ıdtemdlr. zenaat fekline girmesi müsamaha 
kuk etmedikçe kara ordularına Hain adam korkak olur. edilemİyecek kadar muzır bir ıey 
sahne~·e atılmak suası velmJyecek· .. olacağını idrak edip zamanın sÜ• 

.. ~------------•', rat kanununa ve valinin bu kanu· 
tir. nu teyit eden emrine uysunlar • 
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Dünya Nereye Gidiyor? 

Kaçan 
• 
ikinci 
Fırsat 
-2-

(Başı birincide) 
' Hitler, bunu biliyordu, görü
yordu, çoğunu da kendi gizli 
harp teıkiliitı hazırlamı§tı. Hiç 
ko rkmadan olgun meyvaları birer 
birer topladı. Bir taraftan d a ye
nilerini olgunla~tımıağa hazırlan
dı. 

1935 den sonraki Alman harp 
hazırlığı öy]e bir üstünlük temin 
etmitti ki Hitler, dünya hakimi
yetini kurmak saati geldiğine 
karar verdi. Hele Rusyayı da ken 
di tarafına çekerek hiç bekleme· 
dikleri bir dakikada İngiltereyi ve 
Fransayı baskına uğrahnca şöyle 
düşündü: Karşı taraf ya harbi h iç 
göze alamıyacaktı veya alırsa iç
ten zaten çökmüş olduğu için, yıl
dırım harbi neticesind e ezilecek, 
gidecekti. 

Fran11z macerası, Hitlerin tah 
mini, bir cihetten yerind e olduğu
nu iabat etti. Fransız at4ceri k uv 
veti h içbir ciddi mukaveme t gös
termeden bir haftada dağıldı. Fa. 
kat 1918 de lngiltere ve Fran.a 
nasıl militarizmi ta.afiye etmek fır
satını kaçırmışlarsa, 1940 da d a 
Hitler, önüne çıkan büyük fırsatı 
~öremedi, kaçırdı. 

[Bu seri, daha iki yazı Ue ta
mamlanııcaktır.] 

Ahmet Emin YALMAN 

Evlerinde Basası 
Ders Vermek 

isteyenler 
Ankara, 26 (Telefonla) - Evler

de hususi olarak ders vermek isti
ycnlerln husus! mektepler tallmat
nnmesi hükUmlerlne girip girmiye
ceklerlnde tereddüt ediliyordu. Maa
rif VeklUctlnln verdiği karara göre 
hususJ dershane açmak istlyenler hu-
8\W okullar talımatnameeine göre 
ruhsatname alacaklardır. 

Evlerde hususı surette ders ver
mek t'lkrinde olanların ders verebi· 
lecek vukuf ve menşede bulunmala
n şartile ayrıca ruhsatname alına
larına !Uzum yoktur. 

Bfr Nabiye 
Mfldflrflnfln 
reci nuımı 

Söke (Hususi) - Beraberin
de Akkoyunlu nahiyesi müdürii 
olduğu halde kazası dahilindeki 
koyleri teftjşe çıkan Söke :.kay_ 
ma'kamı. Yaran nahiyesi civa
rında, ıasti,ği patlıyan otomobi
lin uçuruma yuvarlanması yü
zünden ağır surette yaralanmış. 
tır. Nahiye müdürü parça parça 
olan dtomobilin içinde acıklı 
bir şekilde ölmüştür. 
Yaralı kaymakam tedavi edil

mek üzere İzmire götürülmüş, 
müdürün cenazesi de merasimle 
gömülmüştür. 

rak Demiryolu İngiliz Tayyareleri sPoR: 

• v • Berline Hücum Etti Atletizm Takımı Bl'i Ç: M E·Ş H U R 
Bır Dogru Naklıyat 0.1mı ... s ... mu~'!:.:~·;,'::~u. Seyahate Çıkıyor 

e e hücwn etmişlerdir. Bu mUesseaeler btanhullu atletlerden müte- CULBERSTON'UN SiSTEMi 
lt • 1 A f 1 1 k garbl AJmanyada sillh ve zırhlı oto- şekki! genç a tletizm milli takımı 

ı a ı mza anaca mobil lınal eden en mühim :Cabrlka.- bugün b ir Anadolu turnesine çı
lardan madQttur. Bombardıman tay- kacaktır. Bir Renkten Açış (mesel!: A. R. ve dörl kUçUk) blt 

koza malik olduğu'nu anlatır. 
Avrupa harbinin Akdenizde 

nakliyatı güçleştirmesi üzerine 
hükumetimiz Irak demiryolundan 
İstifadeyi düşünmüş ve Haydar
paşa • Bağdnt hattının tam bir 
surette nakliyata açılmış olması 
hu yoldan istifade imkanını ko
laylaştırmıştır. Bugün Irak yolu 
münakaleye elverişli bulunmakta 
ve beynelmilel transit usulleri da
iresinde bu yoldan istifade edil
mektedir. 

Demiryolları idaremiz Bağdat 

yolundan nakliyat imkanlarını 

kolaylaştırmak için lrak ve Ce
nup Demiryolları idareleri ile te-

Maarif Vekili Hasan 
Ali Kastamonuda 
Maarif İşleri 

Üzerinde 
Teftişlerde 

Bulunuyor 
Kastam onu 26 (A.A.) - Dün 

vilayet.imize;gelen Maarif Vek ili 
Ha.san Ali Yücel, merkezd e lise 
ve sanat anek teplerindeki inşaat
ları ve pavyo n inpatını teftit et
mişler y_e burad an otomobille 
Göl-Köy enstitü.üne giderek tef
tiıkrde bulunmuşlardır. Vek il, 
geceyi enstitüd e g~çirmiştir. ~~
arif Vekili Yücel, bugün de vıla
yetimizin muh telif meeeleleri ü ze
rinde tetkiklerd e !bulunduktan 
sonra vali~izle birlikte lnebolu
ya gidecektir. 

H asan Ali Yücelin tekrar K as
tamonuya döneceği ve daha b ir 
iki ııün vilayetimizd e kalacağı tah 
min edilmektedir. 

Bava Karamana 
Teberrtller 

Ankara, 26 (A.A.) - Haber 
aldığımıza göre, bugün lstanbul 
Hava Kurumuna kırtasiyeci Ali 
Asgar ve mahdun:ıları 1 30?, de
mir tüccarı Sergıs Hovakımyan 
l 300, Barzilay Benyamen 1250, 
Surla Biraderler, mühendis Tar
napol, Vahram Keseryan beş~r 
yüz, Ayaş Oğulları 300. Davıt 
Zaykeç, Hanri Zifer, Türk Petrol 
Şirketi, İstanbul tamirat fabrikası 
ve Leon Haraci iki yüz ellişer lira 
tcberrüde bulunmuşlardır. 

--o 

Edirnede Akala Pamuğu 
Yetistirilecek 

' Edirne. (Hususi) -Akala pa-
mu,ğu yetiştirilmek üzere dört 
senedenberi yapılmakta olan 
tecrübelerin bazı mıntakalarda 
çok iyi netıceJ.er verdiğini gö
ren Ziraat Vekaleti, bu pamu:k 
tohumunun Trakyada da tecrü
be edilmesini muvafık bulmuş 
ve köylüye daj!ıtılmaık üzere 
Edirne Ziraat müdürlüğüne bir 
miktar tohum yollamıştır. 

masa geçmiştir. 
Ankarada 1 5 Ağustosta bir 

konferans toplanması için bu i

darelere müracaat edilmiş, fakat 
Irak hükumeti murahhaslarını bu 
tarihte Ankarada bulundurama-
mıştır. 

Irak murahhasları hangi tarih
te gelebileceklerini bildirdikten 
sonra konferans tarihi kara~a::ıtı· 
rılacaktır. Bu konferansta Üç de
miryolu idaresi arasında bir doğ
ru nakliyat itili.fnamesi yapıla
caktır. Ticari emtia için ucu z bir 
tarife hazırlanması d a ayn i k on
feransın ruznameıaine d ahild ir. 

Almanların Yeni 
Usul Hava Hücumu 

Libyada Bir 
Alman Hava 

Takviyesi 
Bekleniyor 

Londra, 26 (A.A.) - Sunday Ti· 
mes gazetesinin diplomatilc muharri-
ri yazıyor: 

İngiltereye kartı yapmakta oldu
ğu hava harbinde Almanya, daha 
müessir bir teknik aramaktadır. Ge
çen hafta zarfında müşahede edi
len gevşeme, ve tecr übe mahiyetinde 
dağinık ve refakat edilmeksl.zin ha
reket eden bombardımancıların hare
ketleri, düşman taratndan bir tered· 
düt ifade etmektedir. Fakat bu te-
reddüt da rbelerinden sarfma.zar etti
ğini de göstermez. Taktik'te bir te
beddül ise de, s t ratejide tebeddill 
yoktur. 

Alman hava kuvvetleri vaklt ve 
zamarım gelmi~ olduğuna kanaat 
getirdiği zaman, tablatiyle kütle ha
lindeki hücumlar usulüne avdet ede-

cekler, ve bir netıceyo vlsıl olmak 
için ağrr zayiata razı olacaklardır. 
Fakat f{lphe yoktur ki, Almanların 
plAnlarında ~ir gerileme husule gel
miştir. 

İngiliz hava kuvvetlerinin teşkil 
etmekte oldukları bUyUk tehdidi ber· 
taraf ederek Alman kuvvetlerinin 
harekfı.tına. yeni bir yol açmak için, 
kütle halindeki hücumlar yıpratma 

usulUnlln plflnları dahilinde bulun
makta idi. l!tzar! Aafhalarında bu 
taktik akim kaldı. 1''aka.t Almanla· 
rın mutat olan gayretleri düşUnU!e
cek olursa, daha vAsl mlkyaslarda 
olmak üzere bu usule derhal rUcu 
etmeleri de pek muhtemeldir. Belki 
de. yeni tayyareler, yımi mürettebat, 
lA.zım olan benzin ve bombalar, mU
te~a.diyen hUcı.ımlara. maruz kalan 
hatlan aşarak Frnnsadakı ileri tay
yare meydanlanna getirilir geUril
mez, bu yeni teşebbüse de geçilecek· 
tir. 

Bu arada orta şarkta bir oyalama 
hareketi de beklenebihr. İtalyan ha· 
vacılığı o kadar dQn bir vuiyete 
düşmüştür ki, Libyada bir Alman 

yarelerimlz tayyare dAfi bataryaları- İlk müsab akalar, şark grup u 
Aç&DJn mükerrer arttırmalarının lfa· 
de ettıtt lövelere söre iklnci ve üçün
cü turlarda tutut 

s. burada ı karo, sonra 3 karo de· 
diği için A. R. dan altı klğıdı, zon
da olduğıı için 3 onar lövesi ve her 
halde 6 oyun lövesi olduğunu gös· 
termlştir. 

nın şiddetli ateşine ve projektörlerin atletizm müsabakaları ismi al
temerküz ettirilen ziya hUzmelerine tında Trabzon, Samsun, Sıvas, 

rağmen hücumlarını yapmışlardır. Kayseri 'bölgeleri atletlerinin iş
Bombalar atıldıktan sonra başlıca tirakile 30 Ağustosta Sıvasta ya
binalar meş'ale gibi tutuşmuflardır. pılacaktır. 
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Oyuncular sola doğru sıra ile S. N. de karodan 1/ 2 dağılış; körden 
1 onar ve ayni renkten 2 dağılış; 

Tre!lden 3 kesiş ki, ceman 6 oyurı 

lovesi vardır. Bunu açanın iki defa 
arttırma ile ifade ettiği lövelcre ili· 
ve edersek 12 oyun lövesi eder. Ş:ı 

halde N. 5 karoya. çıkmakta haklı· 
dır. 

Bırbirini takip eden lnfilAklar işitil- ikinci müsabaka bir eylulde 
miştir. tn:Cllflklann en şiddetlisi tay- Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Sey. 
yareler çekildikten on daklka sonra han, İçel b ölgeleri atletlerile Ma
vukua gelmiştir. Çıkan yangınlar latyada olacaktır. Bu seyahate 
96 kilometre uzaktan hllf4 görW- atletlerimizden Melih, Fik ret, Ki.
mekte idi. zım, Şevket, Rıza Maksut, Ah-

O. N. E. 

S. de: Karo A. R. 10, 8. 7. 5. - Pile 
10. 4. - Kör A. 3. - Trefl v. 8. 6. 

O. da: Karo V. - Pile A. D. 9. 6. 
5. - Kör D. 7. - Tre!l A. R. 10. 9. 5. 

N. de-: Karo 9. 6. 3. 2. - Pik V. 7. Ayni zamanda harekette bulunan met, H üsey in, O sman, Ferit, Eş
başka İngiliz tayyareleri de Lud- ref, K emal Necip, Feridun iştirak 
wigohaven'dekl azot fabrikasına hü- e tmek te ve kafile, manialı rekort
cwn etmişler ve tam isabetler elde m en.imiz F a ik 'ın ba~kanlığı altın
etmiye muvaffak olmuşlardır. Tay· da gitmek tedir. 

3. - Kör R. V. 10. 9. 8. 6. - Trefl 
yok. 

E. de: Karo D. 4. - Pik R. 8. 2. -
Kör 5. 4. 2. - Tre!l D. 7. 4. 3. 2. 

Oynanış: o. tablatile Tren R. sini 
çıkocağ'ı için Mor'dan kesilecek ve 
S. büttln kozları düşUrdUkten sonra 
büyllk Şlem yapacaktır. Esasen O 
Pik te çıkmış olsa. S. Pikten yalnız 
lki löve kaybedeceği, UçUncUsUnU ke· 
seceğl, sonra kozları dUşUrüp biltUn 
körleri geçeceği için taahhüdUnU tam 
olarak yerine getirir. 

yare dUi bataryalannın şlddetll a
teşine rağmen tayyarelerimiz sabah 
saat 1 e kadar hücumlarına devam 
etmişlerdir. Frankfurt"daki sınai 

petrol fabrikasına da hücum edilmiş
tir. Ayni gece sahil hava kuvvetleri
ne mensup Blenheim tayyareleri, 
Duard'ı ağır bir hücum altında bu
lundurmuşlardır. Atılan bombalar ci
var ormanı tutuşturmuşlar ve çıkan 
şiddetli yangın neticesinde petrol de
poları: ateş alınıftır. Çıkan ziyanın 

kuvvetinden tayyareler hangarlan 
görerek kolaylıkla nişan alabilmifler
dir. Sahil hava kuvvetleri ayni za· 
manda Boulogne ve Calals arasından 
tngiltereye endaht eden bataryalara 
mukabele eden tngiliZ topçularına 

rasrtlık vazifesi görmüşlerdir. 

İSKENDERİYEYE HÜCUM 
İtalyada bir mahal, 26 (A.A.) -

İtalyan orduları: umumi karargA.hı
nın 80 numaralı tebliği: 

!skenderiye deniz Ussü, mUtealçip 
dalgalar halinde uçan hava fllolan
mız tarafından bombardıman edil
miştir. 

Bir İngiliz bombardıman tayyare
si, denize inmek mecburiyetinde ka
larak batmıftır. Mürettebatını teş

kil eden bir zabitle ilci küçUk zabit 
kurtularak esir edllml.ştlr. 

Atlantik denizinde faaliyette bulu
nan tahtelbahJrlerimlzden biri dü~
manın bUyUk bir petrol gemisini tor
pilliyerek ha.sara uğratmıştır. 

Şarki Afrikada Mogadis ve Cio 
Cansa üzerine yapıları akınlar neti
cesinde 4 kişl yaralanmıştır. 

Gallobat'da mUstemleke efradın
dan 8 ölU. 40 kadar da yaralı vardır. 

Combolicia'da bir c;oouk ölmüş, 15 
kadar <Askari:t yaralanmıştır. Maddi 
hasar ehemmiyetslzdir. 

BİR İNGİLlZ DESTROYERİ 
BATIRILDI 

Londra, 26 (A.A.) - Bahriye Ne· 
zareti Hostile destroyerinin bir dUş
man maynma çarparak battığını te
esUfle haber verir. Ölenlerin en ya
kın ailelerine haber verilmiştir. 

LONDRA ÜZERİNDE DÜNKÜ 
HA VA MUHAREBESİ 

Londra, 26 (A.A.) - Lon
draya kadar gitmiye teşebbüs e
derken buna muvaffak olamıyan 
iki büyük düşman tayyare filosu 
ile bugün öğleden sonra Times 
halici üzerinde 6000 metre irti· 
fada şiddetli bir hava muharebe
si cereyan etmiştir. 

Sekiz Alman tayyaresinin dü
şürüldüğü zannedilmektedir. 

KAğıtıarı: S dağtnnıştrr. İki taraf 

lstanbul Güreş Takımı ta Dz::1::;0
n: s. 

1 
karo o. 1 

İıtanbul güre§ takımı Fuar mü- Pik - N. 2 kör - E. 2. Pik - S. 3 
sabakalarına iştirak etmek üzere karo - o. Pas - N. 5 karo - E. 
İzmire gidecektir. Güreş takımı- pas - s. pas - o. Kontr - N. Sür
na monitör Saim riyaset edecek, kontr - E. Pas - s. Paa - o. Pas. 
eski güreş ajanı lsmail Hakkı ile Bir oyuncu ilk olarak deklare et· 
Sadullah, hakem olarak gidecek- tığ! rengi bir defa söylerse o renkten 
tir. zonda değilse 2 1/2-3 oyun lövesl me-

Hake m l er Çah~acak selA.: A. D. ve iki kUçUk), zonda ise 3 
T oyun lövesi {meselA: A. R. ve ilci kü-

fstanbul bölgesi futbol hakem- çük) kuvvetinde dört kAğıdr bulun
leri d ü n ıı.k.şam kom ite ba~kanı duğunu ifade eder. Aynı rengi, arka
Hasan K a m ilin reisliği altında daşı kendislrl tutmadan ikinci turda 
bölge merkezinde toplanmışlar- tekrarlarsa dört oyun lövelik (me· 
dır. H akem lerimiz, lig maçlarına selA.: A. R. ve Uç küçUk); üc;Un
hazırlık o lmak üzere haftanın mu. cü defa tekrarlarsa beş oyun lövelik 
ayyen günlerinde Galatasaray 
klübünü n kapalı salonunda çalı
şacaklardır. 

E. SADİ TEK TİYATROSU 
Bu gece Beylerbeyi İskele Aile 

Tiyatroamıda 
cHAMLETıt 

RAŞİD RIZA TlY A TROSU 
Halide Pi§kin Beraber 

2 7 Ağustos Salı Günü Akşamı 
Bakırköy Miltiyadi Bahçesinde 

cKendisinin Gölgesi» 
Vodvil -3- Perde 

Baden Terbiyesi 
Mükell · i 3ti 1 

No. 
9 

11 
Vatan'ın Bulmacası 1 

Beden terbiyesi mükellefiyeti SOLDA X sAaA : 
1 • ' ' ' ' • ' le " kanunu 30 Ağustostan itibaren ı _ Vaktile gece bekçisi - Ço· 

tatbik mevkiine girecektir. Be- cuk. 2 - Maden - Endüstride kulla
den Terbiyesi Genel Direktörlü- nılan bır nebat. 3-Hampa - Bir ye
ğü bu hususta hazırlıklarını ikmal mek. 4 - .Muti - Dolap katı - İ· 'ı--·+--'"--
etmiştir. Yapılan tahrirde tehir- nekte de vardır. sinekte de. 5 - İyi
de 6 bin, civar kaza ve köylerde- ce yerle.şen. 6 - Eve yerleştirme. 
ki mükelleflerin 8 bine baliğ ol· 7 - Maruf bir su. 8 - Pislik - I..ez
duğu anlaşılmıştır. Bunların, ka- zet - Damarlarda akan. 9 - Rabı
nunun tarifi dairesinde faaliyete ta - Anıt. 10 Bir bestekA.rımız -
sevki İçin şimdilik yeniden 25 Divan şairlerimizden. 11 - İstim· ı 
klüp açılmaktadır. Bu klüpler vı- dat - Kroki. ,ı--+-4--
layetin kaza ve nahiye teşkilatı YUKARDAS AŞAGIYA: 

k ~ nazarı dikkate alınarak açılaca • 1 - trat getiren mUlk ve blna - ı--+--ı-~-
tır. Yontulmamış. 2 Gümilf üstüne ya- "1.....:..-L.....ı.-

Bo durl' Dı"nlendı" pılan nakış - TüysUz halı. s - E- ı SSS; Kış; sa. G - Akıl; IJldm. 6 -
!ekten geçirme - Taharri. 4 - Şöh· Ecir, AlAt. 7 _ Aman; İman. 8 -

Galatasaraylı Boduri dün ak- ret - Bey - Kendimizin ba.şı. 5 - İlk; çok; (S) ene. 9 _ De; bakrri 
ıam İstanbul bölgesine davet cdı- Eski bir sahrmç. 6 - ngi. 7 - lnat ez. 10 - Şiklyet. 11 - Tartı; ısrar 
)erek dinlenmiştir. Mısır seyaha- ve terslik eden. 8 - Sada - Medeni 
tinden avdette vapura dönmeme- lp - Bir sayı. 9 - Bir şehir - Bır YUKAKDA..~ AŞAclIYA: 
si sebepleri tesbit edildikten son• nevi şeker. 11 - Bir hayvan - BU- 1 - Korsa; aidat. 2 - İskemle. 
ra bir karar verilmek üzere vazi- yUme. 3 - Se; sıcak; ŞR. t - Afi; lirı 
yet Genel Direktörlüğe yazıla· 8 N. lu baJmacanm halli (Nil): Bit. 5 - Plak; çakı. 6 - A· 
caktır. SOLDAN SAclA: dım; toka. 7- Ateş: kıyı. 8 - Mum: 

Bir Muallimin Vefatı 
İstanbul Öğretmenleri Yardım Ce

miyeti Başkanlığından: 
Cemiyetimiz azasından lstanbW 

61 inci olundan emekli öğTetmen M 
Fahri Tayşl'yi aramızdan ma.al~ef 
ebediyen kaybettik. Kederli Rlleslne 
ve sayın arkadll.ljlara ttuiyetlerimlzi 
sunarız. 

Askerlik İşleri 

1 - Kasap; Amade. 2 - Efiıitun. Ali; Res. 9 - An; İkame. 10 -Asi· 
3 - (Ta.) rl (fe); iadem; Ar. 4 - tane. 11 - Ehram; Nezir. 

-!:~ Yeni Kolej •::1 
İ L K - ORT A .. L İ SE 

Takllmde lar ... IYllertle Tl•I AÇILDL 

Kuvvetli İngiliz avcı tayyare 
takviyesine intizar edilebil ir. filoları düşmana hücum etmişler 

Diğer taraftan Londranın ı:ıivil a- ve bulutlar iil:erinde 1 O dakika 
haliı:i artık hiç de şaşırmamakta ve süren bir zaman zarfında obüs 
gece akınları mUbnhaselerln esas ve mitralyöz sesleri iıtitilmiştir. 

Şabere Dawet 

Müdürü - Eski ş~ Terakki Dlreldeirü: M. Alt na,met Kırca 
Hususiyetleri: YABANCI DİLLER öôRETİMlNE genı., mikyasta 

ehemmiyet vermek, sımfiarmı az mevcudl& teşkil ederek talebesinin 

çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzlbatile yakından al&kadar olınaktır. 

Mektebin denhe nazır ottalöriferll teneffüshane ve jimnastik.hanesi 

vardır. Hergtln saat (9 ile 18) araaında kayıd ve kabul olunur. :Fatih askerlik ~besinden: 940 yok 

lamasında. şubeye gelmlyen muhtelif ••••••••••• 
sınıf ve rUtbeden aşağıda isimleri 

Telefoa: 411G& 

Amerikada Yannın Adamı 
mevzuu teşkil etmemektedir. Altı f ngiliz avcı tayyaresi bir 

şehir üzerinde 1 7 Alman tayya
Ayni gazetenin bir hususı muha- resini püskürtmüşlerdir. f ngiliz 

yazılı subayların şubeye gelmelerl 
veya vaziyetlerinden şubeyi nıalQ

mattar etmeleri illn olunur: Satılık Çocuk terazisi aranıyor 
Muntazam ayarlı olması şarttır '' Klarens 

Barış Peygamberi 
Eğer bu sene Nobel sulh mUkiı.fatı 

,·l?l'llecekse en kuvvetlı namzetlerden 
biri Amerika gazetecisi Klnrcns 
Streyt'dlr. Streyt'ln (Derhal birleşe
lim) sertevhusile harbin arifesinde 
neşrettlt\'I kitap Amcrikada blr nc\'i 
lncll h lınl almıştır. Bu kitaptan 
yilz binlerce nüsha satılmış ve her 
dO~ c:evrllmlştlr. 

Y nı barış mczhcbıne ve bunun 
peygamberine ınanan milyoner bir 
Amcnknlı kadın, (Derhal Birleşme) 
c ~yanını kuvvetlendirmek için yilz 
binlerce dolar vakfetJ?llŞtlr. Bununla 
Amerikanın her tarafında teşkllAt 

yapılmı , geniş bir tclkın mekaniz
ması kurulmuştur. Streyt gazetecili
ği bırakmış, bütün vnktlnl üniversi
telerd~ ve radyoda konferanslar ver· 
mlyc :tınsretmlştlr. Hedefi Amerika 

Stregt ,, 

Mevkiini Alıyor 

biri de şunları yazmaktadır:. tayyareleri Alman hava filosuna 
.1gilterenln sadece müdafaa vazi- pike hücum yapmışlar ve Alman 

yetinde kalmadığı şununla sabit bu- lar derhal dağılmışlardır. 
lunmaktadır ki, İngilizlerin Alman- Birkaç dakika zarfında Alman. 

yaya indirdikleri darbeler, Almanya

nm İngıltereye indirdiği darbelerden 

beş defa şiddetlidir. Hollandanın is-' 

lar bombalarını oraya buraya ko
yuvererek deniz ietikametinde 
kaçmışlardır. Atılan bombalar 
hasar ye zayiata sebebiyet verme. 

tiıtısındanberl İngiliz bombardıman miştir. 

tayyareleri, hiç fasıla vermeksizin 

ileri hareketlerini devam ettirmiş-

lerdir. 

Times üzerinde Alman tayya
relerinin görünüşü Londrada üç 
gün zarfında altıncı ve muhasa· 
matın başlangıcındanberi de 16 

Son on ~ hafta zarfında Alman alarm işaretinin verilmeaini intaç 
hedeflerine hUcumsuz geçen yalnız etmiştir. 
iki gece olmuştur. 

BORSA 

Londr~ 

Nevyork 
Cenevr• 
Atina 

26 Ağustos 1940 

· Açdıf - Kapanı! 
5,24 

132,20 
29,605 
0.9975 

Akşam alınan muhtelif malu· 
mata nazaran yukarıda zikredi
len sekiz tayyareden maada sah il 
mıntakaaında üç ve memleket da. 
hilinde iki, bir plaj civannda bir, 
bir köyde bir ve Times halicinin 
sağ sah ilinde diğer iki düşman 

tayyaresi daha düşürülmüııtür. 

lNGlLtz TA YY ARELER1NIN 
AKINLARI 

Londra, 26 (A.A. ) - İngiliz 
ve A\TUpayı blr federasyon haılne Sofya 1.622:5 Hava Nezareti tebliği: 
koyarak bnrış meselesini kökünden «Derhal Birleşelim» kitabım yazan Madrid 
halletmektir. Klarens Streyt Budapqte 

Am<'rlıcada şahrelı günden güne 
artan Klarcns Stre)-t, eski bir Türk 
dostudur. lııtıklfı.l mUcadeleŞ.i senele
rınde memleketimizde uzun müddet 

yll halkı kend1Binl çok sevmiş, fah· 
rf hemşehri yapmıştır. 

Bilkreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

13,90 
26,5325 
0,625 
3,175 

31,1375 
31,005 

Dün, İngiliz hava kuvvetleri 
bombardıman tayyareleri düı
manın işgali altında b u lunan Ho· 

ynşamaıştır. Bir seyahati esnasında 

bır gün misafiri olduğu Müminli kö-

Klercııs Streyt, Türkiyeyi dUnya 
federasyonu hareketi için en mUhiın 
istinat noktalanndan biri saymak
tadır. 

Esham ve Tabl-·UAt 

' landa ve Belçikada müteaddit 
tayyare meydanlarına hücu m et• 
mişlerdir. Gece bu h ücumlara Şi· 
mali F ransadaki tayyare mey· 
danlanna kartı da devam edil-

Erpni 19,45 m iftir. 

LAleli Fethibey caddesi No. 18-3 
yUzba.şı 3458 sicil Mehmet Ferit otlu 
Tacetti~ Çınar; Kurtuluş caddesi No. 
173 Gillmezbağ apartunanı asteğmen 
15318 sicil HA.mit Rıza Kolören; Cer
rahpaşa caddesi KüçükmUhendis so
kağı No. 8 de yarbay 321-777 İlmail 
oğlu Ali; Fatih Fevzipaşa caddesi 
No. 12 de albay 170 sicil Osman oğ
lu EyUp Yargın; Balat KasımgUnanl 
Aynalıbakkal sokağı No. 28 de ön 
yüzbaşı 1533 sicil Mehmet oğlu Şev
ket Çetilkale; Boğaziçi merhum Ha
şim Bey hanesi 312-2 sicil Ahmet Oğ· 
lu Halim Çetin; Fatih SarıgUzel U
çaklı .sokağı No. 34 321-41 sicil Hak· 
kı oğlu Hlliıeyin İlhami Oztı.n; Viran· 
paşa. camii sokağı No. 8 de asteğmen 
31502 sicil Salim oğlu Mazhar. (son) 

* 8sya11 I an ••b•r• Dawıt 
Beşiktaş Aııkerllk Şube!Jlnden : 

1 - Okur yazarlığına dair diplo
m&.!ı bulunanlarla Jise, orta ve ilk 
mektep mezunlarından 20-40 yaşın
daki bayanlara mahsus ukert ha.'l
tahanelerde ikinci defa açılacak olan 
«Yardımcı ve Butabalucı• hemfire
ler kurSwıa iştirak etmek istiyenle
rin kayıtları yapılmak Uzere şube· 

mize her gün ve saatte fifahen mü
racaat etmeleri. 

2 - Kurslara iştirak edecek ba

yanlara kurs sonunda Vekt.Jetçe dip
loma verileceği gibi birçok rüc;hanl· 
yet ve imtiyaz haklan da kuarunı.ş 
oıacaklan i1!n olunur. 

• 

Maarif Vekilliği 
Erkek T~rzilik Okulu Müdürlüğünden: 
ı - Nlharl ve paraaız olan Brkek Terstlik okuluna ilk okul mezun

ları almır. 

2 - Uç yıllık dikiş tahsilinden sonra talebeye dlkif ve dördüncü sene 
biçki tahSillnden sonra da biçki diplomaları verilir. 

• S ,- Okulun, gtlndtlzleri dqanda terzililcte çalışanlara mahsus, gece
leri biçki ve diki.f deraleri ötnten «A~ kısmı:. vardır. 

4 - Kayıt ve kabul muamelesine bqlanm~tır. Mufassal 17.ahat almak 
için okul MUdUrlQA11ne müracaat. • (7561) 

DIVU70ia. Tel: !MM 

Devlet Limanları İşletme Umum 

Müdürlüğünden: 
22/8/940 tarihinde pazarlıkla ihale edileceği evvelce llA.n edilın1' 

olan keşif bedeli 9802 lira 90 kuruftan ibaret Silivri limanındaki rıh· 
tını lnşaatı ihaleai talip zuhur etmemesi ha.sebile 27/ 8/ 940 salı günü
ne tehir edilmiftir. Muvakkat teminatı 735 lira yirmi iki kuruftur. ls· 
teklllerin mezkQr günde saat on beşte O.lata Rıhtmımdaki umum 

mUdürlUk binaamda toplanacak olan satın alma komisyonuna müracaat 
etmeleri şartname ve teferrualı her i1ln aözU geçen komisyonda görU· 
Jebllir. <7732> 

Sahibi ve Neşriyat MUdürU: Alamet Emba YALMAN 
l1w1dJtı yer: VAT AN KATBAASI 
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