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" SAL 1 ADRES: FIYATI: Vatan Matbaası 

3 Cağaloğlu, İstanbul 5 
Mektep Kitaplara 

EYLOL Telefon: 24136 KURUŞ 
1940 Telgraf: Vatan, lıt. -- . 

BAŞMUHARRİRİ: Sene: 1 

AHMET EMiN YALMAN Sayı: 18 ... SiYASi SA BAR GAZETESİ 

Ankara, 2 (Hususi) - Mektep kit:aJ>lan satışmı 
kola.yılaştmne.k maksa.dile Maarif Vekillet! yeni ba.zı 
esaslar tesbit etmiş ve bunları bir talimatmıme şekli
ne koymuşWr. Bundan sonra. kitap sat.ışı bu hüküm
lere ıt.8.bi olacaktır. 

Yarının 
Sakladığı 

Milli Şefimizin Gençliğe iltifatlar1 Bir Seneli1c 
Tayyare 
Zayiah 

• 
"Gençlerimizin Azim ve imanlarını Türk İhtimaller 

f azan: Ahmet Emin YALMAN 

Bugün dünyada en çok para 
edebilecek sanat falcılıktır. Her
kes, yarın ne olacağını bugünden 
bilmek merakile titriyor. Yarının 
ihtimalleri hakkındaki her tah
min, her tarafta can kulağile din· 
leniyor. Kar§ı karşıya gelen iki 
insan: cAcaba karşımdakinde 
Yarının kokueundan bir iz var 
mı):. diye mutlaka birbirini yok
luyor. 

İstikbalinin Kıymetli Mü jdesiSayıyorum,, Almanlar 3914 
lngilizler de 1009 

Tayyare Kaybetmiş 

Bu umumi meraka mukabil. 
bugün iflas etmiş sayılacak bir 
sanat varsa 0 da siyasi falcılık
tır. Dünyaya akıl ve mantık ha· 
kirn olsa, hiç mesele yok. İnsan, 
her günkü cihan muadelesinin 
bilinen taraflarından bilinmiyen 
tarafına geçmek suretile ru veya 
bu tahminde bulunabilir. Fakat 
çıldırmış bir dünyada aklın yeri 
olabilir mi} Zavallı akıl, hiçbir 
zaman buaünkü kadar hırpalan· 

lnönü'nün Gençlik 
Klüplerini T ebriki 

Almanların 
.Romanyayı 
İşgalinden 

Korkuluyor 

· rnarnııtır. Her yerden taraf taraf 
kovuluyor. 

Büyük memleketlerin mukad
deratına hakim olan ıayılı adam-
ların bir gün keyfinin y&-
rinde olması veya olmama-
sı, Yatağından ıağ veya sol 
'Y•lda kalkması, umumi giditin 
İatikarneti üzerinde tesirler aös· 
terebilir. 

Sonra sinir mücadelesi mese
lesi... Çarpışma halindeki kuv· 
Vetlerin Ve amillerin en son ÖZÜ, 

rıihayet bir sinir mukavemeti da
v.a~ına dayanıyor. Hadiselerin 
shı.nır~er üzerindeki tesirleri ise 
ıçbır müsbet tahmine sığamaz. 

Bugün çözülmesini beklediği· 
ıniz büyük düğüm, İngiliz adala· 
11 etrafındaki ana çarpıımadır. 
Bizim etra.fımızdaki ihadiselere 
çok tesirli olabilecek ikinci bir 
düğüm de İngiliz donanmasının 
Ve lngiliz hava kuVV'Ctlerinin Ak
denizdcki mevlr.iidir. 

1 
Eğer büyük mücadelelerin mut

alfa arzulanmıza -ve meyillerimi-
~c llYgun neticeler verebileceğine 
1Ptidadan kendimizi inandırmak 
Yolunu tutarsak hiç mesele yok ... 
Son hükme iptidadan varırız ve 
düşüncemizi lhaklı gösterecek 
deliller bulmakta zahmet çekme• 
Yiz. Dünyada delil denilen ıey o 
kadar bol ki her türlü gorüşlere 
l1Yanları bunların arasından bu· 
lup seçmek işten bile değildir. 

Bu yolu istemeyip de mutlaka 
rnüsbet sahada kalmıya tarafdar 
olursak yapabileceğimiz bir tek 
•ey var: Gözlerimizi ancak ya· 
ltın ufuklar ve ihtimaller üzerin· 
de dola tırmıık... İlerisini de, 
her tedbire önceden müracaat 
etmek ve aon kararları iptidadan 
göze almak suretile sükunetle 
beklemek ••• 

Yakın ufukta gözümüze en ev• 
vcl İtalyanın Balkanlardaki rolü 
~arpıyor. Öyle görünüyor ki 
ltalyanların Yunanistan üzerin
deki tazyikı biraz tavsamıştır. Ti· 
randa (T 0 Mori) gazetesi Ula 
Arnavut davası diye bir şeyler 
atıp tutuyor. Fakat İtalyan gaze
teleri, bu yazılan artık ancak bir 
kaç satırla sütunlarına geçiriyor· 
lar. Komşumuz Yunan milleti 
gürültüye pabuç bırakmamı§, a
cır ba,Jı. ankin ve güzel bir ıinir 
mukavemeti göstermiştir. 

İtalyanlar, Yunıınistanın bir 
saniye için zannettiği gibi daha 
ileri varacaklar, silahlı tecavüze 
teçecekler mi} 

Buna iki engel olduğu iddia e· 
.:iilebilir. Birincisi şu ki Almanya 
bugün için Balkanların sükunu 
bozulmasını istemiyor gibi görü
nüyor. Her taraftaki ateşli dava· 
lan yatııtırmak yolu tutulmuştur. 
Buna rağmen İtalya. bir an evvel 
toprak ganimetinc kavuımak 
hırsına mağlup olamaz mı} Bel
iti de olur ve yaptığı da şimdilik 
yanına kalır. Olmu§ bitmiş bir 
hadise kar111ında Almanyanın 
yuzuııu ekıitmemeğe çalışmaııı 
Ve mihverin zahiri ahengini ko· 
ruması tabii gibidir. 

Başvekil ve Parti Genel 
Sekreteririin Cevapları Romanyada Şiddetli 

Protesto Nümayişleri 
Yapılıyor 

Ankara, 2 (A.A.) - Gençlik grup 
ve klUplerlnin 80 ağustos Zafer 
bayramı günU yapılan açılış törenle
r! münasebetile, beden terbiyesi ge
nel direktörü general Cemil Taner 
tarafından RelsicUmhur İsmet lnö
nüne, Bllf"ekll Dr. Refik Saydam'a, 
ve c. H. Parti.si Genel Sekreteri 
Fikri TUzer'e çekilen telgraflara •· 
şağıdaki karşılıklar verilmı.tır: 

General Cemil Taner 
Beden Terbiyesi Genel Direktörü 

- Ankara 
Beden: Terbiyesi mükellefiye

tinin muvaffakiyetle tatbika bat· 
!andığını bildiren telgrafmıxı 
memnun olarak aldım. Gençlik 
tetlcilahnın çahtmaaını dikkatle 
takip ediyorum. Gençliğimizin a-

Almanlar Çocuk 
Ylkltl Bir 

Gemiyi Batırdılar 

Çocukların hepsi 
Kurtarıldı 

zİın ve imanlarını Türk istikbali
nin en kıymetli müjdesi şayıyo-
rum. 

Beden tcrbiyes • ,., d •ğerli ça
lJ.fDUllı için size c. :r. • ..!"tekkür e
derim. 

İSMET INöNO 
General Cemil Taner'in ReiaıcUm· 

bura. çektiği telgraf da şudur: 
lıımet tnönU, Cümhurreisl 
Milll Şefinin etrafında yıkılmaz 

bir kale gibi, gözleri istikbale mü· 
tevecclh olarak toplanan Türk 
gençliği bugün beden terbiyesi mU
kellefiyetinln tatbiki yolunda ve 
neşe içinde ilk adımını atmıştır. 

VilAyet, kaza, nahiye ve hattA bir
çok köylerden gençlik klUp ve grup· 

(Devamı Sa. 4; SU. 5) 

Transilvanyadan 
Muhaceret Akını 

Başladı 

Bükreş, 2 (AA) - Reuter 
ajansından: 

T ransilvanyanın terki aleyhin
deki nümayişler devam etmekte
dir. Brasov' da Transilvanyalı 
10.000 Rumen, umumi bir bah
çede toplanmışlar ve diz çökerek 
Macaristana bir kanş toprak ver
memeğe yemin etmişlerdir. Bi
raz sonra Alman iktısat heyeti 
reisi Neubacher ile diğer bir me
mur hasmane etvar izhar eden 
bir halk kütlesi tarafından ihata 
edilmiştir. Binmiş oldukları oto
mobilin önünde bulunan gamalı 
haçlı flama yırtılmıştır. Bunun ü
zeriıte polis, müdahalede bulu
narak otomobile yol açmıştır. 

Alman turizm bürosu da hal
kın taarruzundan hasara uğra
m19tır. Halk, Alman konsolosha· 
nesi binasına da girmiştir. 

Bu nümayişler, Bükregin siya
si mahafilinde büyük bir endişe 
uyandırmaktadır. Bu mahafilde 
Almo.nyanın bı.ı hadiselerden is

Romanya Ordysu tif.ae ec:krek Tnm.ııvanyayı 
hatta bizzat Romanyayı İ§galc 

Çekiliyor kıyam etmesinden korkulmakta-[ 

Londra, 2 (A.A.- - Reuter BW<reş, 2 (A.A.) Reuter: dır. 
ajansı bildiriyor: Romanya ordusu, şlmnll Transılvan- KRAL SARAYI NUMA YIŞÇl-

Kanadaya tahliye edilen ço- yadan çekilmektedir. Memleketin LERE KARŞI MUHAFAZA 
cukları götürmekte olan bir in· her tarafında. bir endişe ve gergin· AL TINA ALINDI 
giliz vapuru bir Alman denizal- lik havası hilküm sUnncktl.'dlr. Bükreş, 2 (A.A.) - O. N. B.: 

f d · ıı · · Halk kütlclerı·. c.\'iynna ameliyatı- Viyana hakem kararının Ru-
tısı tara ın an torpı enmıştır. 
Bütün çocuklar kurtarılmıştır. nm> sertliğini yeni yeni anlamıya men hükumeti tarafından kabul 
Londra da alınan malumata gö- bo.şlamıştn-. Bükreş'e gelen trenler, edilmesini protesto için, Bükreşte 
re, yalnı~ geminin komiseri öl- buraya, daha birkaç gUn evvel Ma· ı dün öğleden sonra mühim bir te• 
mügtür. yetmişten fazla çocuk carlnra karşı öll\me kadar mUda!aa zahür vukua gelmi~tir. Polis, 
bu sabah lngilterede bir limana edeceklerine yemin ettikleri ocnkla· zırhlı otomobillerle ve itfaiye 
çıkarılmıştır~ Gemide çocuklar· rmdan kovulmuş. acınacak halde hortumları ile müdahale etmiş ve 
dan başka sair yolcular da bu- bulunan muhacir ka!llelerl getirmek· halkı dağttmıtgır. Bazı tevkifler 
lunmakta idi. Çocuklar büyük "tedlr. yapılmıştır. Kral sarayı önünde 
soğukkanlılık göstermi )erdir. Viyana kararına karşı protesto i- büyük meydana giden yollar sa· 

Kurtulmağa muvaffak olma- çln tezahürler tertip edilmektedir. atlerdenberi tamamile kapalıdır. 
nın sebebi, evvelce çocuklara Macaı lstan, Almanya ve ltalyn el· Kuvvetli jandarma kıtaları kral 
tahlisiye sandallanna intizamla çillkleri binaları, bir hücuma karşı sarayını muhafaza etmekte 't'e 
bir/ne,!lin öğretilmiıı olmasıdır. kuvvetli muhafnzn altındadır. Kuv- bütün şehirde jandarma devriye· 
Çocuklar tahlisiye esnasında, do· ,·etli kıtalar, nizamı temın etmek U· !eri gezmektedir. 
minyon askerleP.rıin meşhur şar- zere, sokaklarda de\Tiye gezmekte· UNİVERSUL GAZETESi 
kısı olan cYu~arlaı:ı ey fıçı> ıar- dir. MÜDÜRÜ MEVKUF 
kısını söylemdcte idiler. Hitler ve Mussollnlye şiddetli bı· Bükreş, 2 (AA.) - Stefani 

(Devaruı Sa. 4; SU. S) ajansından: 

-

Univeraul gazetesi direktöı ü 
Lugosiam, Viyanada hakem ka
rarı aleyhinde bir nümayiş tertip 
etmiş olmak ittihamile karısı ve 
üç kız kardeşi ile tevkif olunmuş· 
tur. 

, RUMEN HARiCiYE NAZiRi 
DA TEŞEKKÜR EDİYOR 

Viyana, 2 (A.A.) - Stefani 
ajansından: 

Macaristan ve Romanya Ha
riciye Nazırları, Yon Ribben· 
trop'a bir telgraf göndererek Al
man toprağı~ı terketmekte ol
dukları sırada ViY,anada görmüş 
oldukları misafirperverlikten do
layı minnet ve tcgekkürlorini bil· 
dirmişlerdir. 

YUGOSLA VY ADA DİKKAT 
ARTIYOR 

Bclgrad, 2 (AA.) - Stefani 
ajansından: , 

Vreme gazete,i, Rumen _ Ma
(De"amı ısa. 4; Sü. 6 ) 

NOTLAR: 
İtalyayı asıl düşündürecek a

ınil, Akdenizdeki İngiliz deniz 
Üstünlüğüdür. Diyelim ki ltal~ 
:ranlar yunanistanın üstüne yük
lendiler ve Yunan askeri muka
\'emetini kırarak ta Atinaya kadar 
vardılar. Bunu yapmakla elleri
ne muvakakt bir zaman için bi
raz toprak geçmiş olacak, fakat 
aalteri hiçbir hedefi gerçekleıti
remiyecekler. Tamamile akıine 
olarak, böyle bir hareket baıgös
terir göıtermez lngilizler derhal 
Yunaniatarun mühim deniz ve 
hava üılerini iıgal edecekler ve 
İtalyaya .karıı yeni üstünlük ıilah-

g;wrwa: Sa; 4; iL 'l 

.. 
Buaı.r P.i l'iİZ bini t e r.wnen yerlerini yurtlarını yüzüstü bıra

karak Romaı;ya;ya hicret ecli)'orlar 

POSTAHANE KITLICI 

Şehir büyük, semtler dağı
nık ve posta giıeleri seyrektir. 
Halkta pul alıp saklamak itiya
dı da yok. 

Her yerde tütüncüler posta 
pulu satar. Bizde de bu usulü 
k"'ymalı; pul satıcılarının ya
nına da bir posta kutusu asma· 
lıyız. 

Birbirinden kilometrelerle 
ayrılmış postahancler işimizi 
göremiyor. 

Mektuplarımızı poııtalama.k· 
ta sıkıntı çekiyona. 

Balkan devletleri nazırlan ilk d cfa Viyana ya gittikleri zaman 
Romanya Bqvekili Gigurtu, Von Ribbentrop'dan böyle memnun 

bir '6İma ile aynlmıtla 

Ame aya Deniz 
Yolu Açıldı 

Limanımızdan İlk Vapur 
• 

Dün lzmire Gitti 

Londra, 2 (AA.) - Bir yıl
dan beri devam eden harp esna
sında Almanların 3914 tayyare 
kaybettikleri tesbit olunmuştur. 
Buna mukabil Jngiliz zayiatı 1009 
tayyareden ibarettir. 

39 14 rakamına Almanların 
Polonya seferinde kaybettikleri 
300 tayyare dahil değildir. 

ASKERi HEDEFLER 
BOMBALANDI 

Londra, 2 (A.A.) - Reuter Ajan· 
sından: 

Evvelld gece dllşmanm havadan 
taarruzda bulunmaması hıl.disesi, İn· 
gillz tayyarelerinin Fransız sahille
rine kıırşı yapmış oldukları şiddet

li taarruzlarlıı. izah edilebilir. İnfi
l!k eden bombalann çıkarmakta ol· 
duğu ziyalar. İngiltere sahillerin· 
den gbrülcblllyordu. İngiliz tayyare· 
lcıinln hücumu, saat 22 de başle.m1' 
ve iki saat devam ctmlftlr. Taarru
za uğrıynn mmtaka, Boulonk'dan 
Grls-Nez burnuna kadar uzanmak· 
tadır. 

Londra, 2 (A.A.) - İngiliz hava 
nezareti tebliği: 

Denlz tayyare kuvvetlerine men· 
sup Albacore tayyareleri sahil mu· 
hafıı.za tcşkilA.tma bağlı tayyareler
le müştereken hareket ederek cvve
llsl a!tqaın Boulogne nhtım ve ga· 
raj yollarına hUcum etmişler Vf 

bombalar atrıuşlardır. 
Evvelce bildirildiği gibi İnglliz ha· 

va kuvvetleri bombardıman tayya· 
re f!lolan Berlln rnmtakasmda se
çilmiş a.skert hedeflere hücum ederek 
inflllklnra ve yangınlara sebebiyel 
verrniflcrdlr. Hasann bUyUk olduğU 
tahmin cdllmektedlr. 
Başk& filolarımız da Ogelsenvk· 

trcheo, Mal;'td bourg, QıerboUrg 
petrol depolarına, Emdm de ticaret 
gcmllerlne, Ham ve Soerta de e.ıntia 
garlarına GulBnez burnundaki top
çu mevzilerine. Almanya ve Hol• 
le.ndada mUteaddit dUtman tayyare 
meydanlarına hUcum etmişlerdir • 
CUmnrt~i gecesi İngiliz hava kuV· 

vctleri tarafından Almanyadaki as· 
• kert hedeflere yapılan hücumlar hak· 

İttılyanın harbe girmesı uzeri- mirden külliyetli miktarda tütün kında afllkıdakl malQmat verilmek· 
ne Akdeniz 5cferleri tadil edil- yükliyerek Amerikaya gidecektir. tedtr: 
mi ve böylece Amerikaya Umdal şirketi bundan böyle lima- Berlin hUcumunda, tayyare fabrl· 
ihracat tamamile durmuştu. Yu- nımızla lzmir ve Amerika liman· kalan, tayyare meydanları ve elek· 
nnn vapurlarının memleketimiz- !arı arasında işliyecek vapurlan trlk santralları bombalanmı~tır. 
den Ameriknya nakliyat işlerini idare edecektir. Bu suretle Ame- Lostry ve Arnbeim tayyare mey· 
deruhte etmesi üzerine şehrimize rikndan mal ve döviz temin edil· danları, Kolonyadaki Relnische 
Patria adlı bir Yunan §İlebi gel- miş olacaktır. Braunkohlenstof! Werke fabrikalan, 
mi tir. Patriya dün limanımızdnn Yunan vapur §irketine ait bir Leverkusen'deki Bayer fabrikası 
yüklediği mnvi hnşhaş tohumu.

1 

ilebin de külliyetli miktarda bombalanan hedefler arasındadır. 
b~rsak ve lületaşı~ı . hamilen iz- otomobil malze~Cllini .. hamilen lngillz bombardnnan tayyareleri 
mıre hareket etmıştır. Gemi İz· (De\-amı :sa. f Su. 5 te) (DeTIUlll Sa. '• Sü. 1) 

Dünkü yağmurlarda Ak.-ray bir göl halini ~ tmnaD ar aırtta adam b.fıdılar 

Fırtına ve Yağmur 
Bir Motör Battı, Birçok Yerleri Su 
Bastı, Edirne Yolu da Su Altında 

Dünkü Fırtına 

Esnasında iki 
Doğum Vak' ası 

Oldu 
Evvelki gün balşıyan yağmur, ka rötarla gelmiı v! vapurun aal

gece sabaha kadar fasılalı olarak !anmasından ürken bir kadın va- Dün fırtınanın devam ettiii 11· 

devam etmiştir. Yağmur, dün sa· purda bir erkek çocuk dünyaya rada adalardan ayrılıp lstanbula 
hah da durmamış ve öğleden getirmiıtir. gelmekte olan Maltepe vapurun· 
sonra çıkan fırtına yağmurun te- Adalardan, bu vapurdan ıonra da bir doğum hadisesi vuku• 
sirini arttırmıştır. hareket eden Üle.v ':apuruna kim· gelmiştir. Lodoı fırtınasının tesi· 

Birdenbire çıkan fırtına daha ee binmek istememış, yalnız mu- rile tiddetlice sallanan Maltepe 
evvd kestirilemediP,i için bazı hakkak surette İstanbula gelmek vapur~ yolcularından Büyük.ada· 
kazalar olmuş, tesadüfen denizde 1 mecburiyetinde o~an. b.irkaç yol- da Poıta arkasında Gündüz Be) 
bulunan Akay vapurlarındaki cu ile hareket edılmı9tır. Ada a• sokaiındaki beş numaralı evd~ 
yol ~ ular tehlikeli saatler geçir- çıklarında pek fazla sallanan O- oturan seyyar satıcı Nesimin ka· 
miştir. • lev vapuru köprüye .v~ktinden rısı yirmi ıekiz )'&tında olan Vik· 

Şiddetli esen lodos rüzgarı te· yarım saat sonra gelmıştır. Ada- torya aancılar içinde kıvranmaia 
sirile kabaran Marmarada Adalar !arda istirahat etmekte olan Mü- balıamış, yanında bulunanlar 
ve Anadolu yakası seferleri bir nakalat Vekili Ali Çetinkaya da doktor aramağa koyulmuşlardır. 
müddet tehir edilmi!ltİr. bu vapurdan çıkmıştır. Ülev va· Doktor aranmış ve bulunmuı, b' 

Adalarda~. biri ~ili ~eçe kalka!' purun!!_an sonr~ adada? va.,Pur j esnada da kadın doiurmuttuı: 
vapur, Köpruye yınnı beg dakı- (Deumı Sa. '· Sü. ,.) (Devamı Sa. i Si. ~ 
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3.9.940 __ _ 

Kadınların çalışması 
Moda Olunca ~1-11 ~ l-IAB[;RLt;~I 

/ta/yan Kadınları Artık 
Ellerine Oyun Kağıdı 

Almıyorlar 

Markiz Medici ile Neler Konuştum ? 

1'asaa ı • I L LA • U • l 
04 1lef MM ene! zenıtn 81• 

nıftara menııup ttaıyan Jaıdııılan
nm ifl stıcll, briç, poker oynamak· 
tan ibaretmif. Hayatta etıenmek

ten Ye Takit 8Jd0mıekten bqka 
gaye bDmlyorlarm". Harp olunca 
içlerinden hutabakıcdılJ fllln e

denle!' ~Uf· ll'akat auUı ... 
manmda da kadmlıum memleket 
btzmetile m199gul olabilecekleri biç 

batıra gelmtyormUf. 

İtalyada umumJ bir çaltf"'a de•· 
reel açdmea kadmlar da buna a
yak uydurmak tbttyacnu duydular. 
Zengin " okumuf aınıflara men• 
aup kadınlar böyle bir ihtiyaç br
lfl8Dlda kalınca. bunu sevk ve al&· 
kalarmr hareket. getır.cek bir ... 
kilde yapmanm yolunu aradılar. 

Geçen ilkbaharda TOrklyeye c• 
Urken yolum ttaıyaya dt1"'1n.t1l· 
İtalyan kadınlık hareketinin ne te
kil aldtlJna merak etUm. Bu hare
keUn rehberi Te bq mtıtettl,t mev. 
kiinde bulunan Markiz lıfedlctyi bu 
maksatla aradım, buldum. Markiz, 
İtalyanm en zengin aristokrat ka· 
dmtarmdan biridir. Kendini sora 
110kmıya hiçbir ihUy&CJ yoktur. 
ö:Yt• okhıtu ha!de k&dm1ık llare
keWe mefl'Ul olmak bnc'Uabıe o 
ka4al' avk vert,.,r Jd, aebabm ,.. 
dtmnden ak,.mm Mldzlne bdar 
bOroeunda, mua b&fmda ~· 
Hem ö,W. muvakkat bir aman i
çin detfl ..• Benelerdmberl MI' ...... 
Hayatının batlln uvklerl bu ça
lıflDada toplanmakta4ır. Bu mllal 
kartımnda befka Mnstn ve ola&• 
muf Jsadmtar 1G1n menıleketlra u
mumi bimutıerlle metetıl olmak 
moda balln• celmlfUr. ZensiD • 
nztıara mennp ttaıyan kadınlan 
esldden ldlıt o)'IU1U'ak eldUrdUk· 
leri zamanlara timdi ~lar. KA
flt ~ Jdln..tn De ftktL M 
ISe anma vardır. BOtUn samanla
,... ıumleket itleri dol4urmakta
m. 

Bu çabıfmalar Mttceslnde mq. 
dana çıkan Udin teşJd1Umm ne
ler :vçtıtıru anlatayım: 

KilAndakl fabrika sanıayU ile civar
daki ev eanayii birbirine rekabet 
etmiJor. 

Her Ud8tnin Mbuı birbirinden 
iyice ayrdmıftır. Bu sayede köyıtı
nlln llraatten olan kazancına bir 
fe)'ler ll&ve etmek· ve J&f&yql aevi
y..ınl yt1kaeltmek mllmkUn olınak
tadlr. 

Xarkiz Kedici bana fU .a.Jerl 
eöJledl: 

--l'abrlb. me çalıf&n kadı

nı kuano tmUnından mahrum bı
rakmamalıdlr. J'abrikalar için ;ya
pılacalr ttlrlO ttlrlO 1fl• ftl'dJr. 
MaJdııeU unaylJ lnlclfaf ettir
mek için de elbette utrqmak l&· 
sımdlr. J'akat makine 1f1n1 mllb&
liplı bir dereceye getfrmekten 
geri durmalc elbette cıotru olur. 
ltaıyan k6y1tıa11 evini aevel'. elW 
evinde b&yatmr kuanmak lınk&tu· 
ııı buluna köyltı kadmm veya er
kelin köyllntı. evini, çocutunu ter
ketmeetne, lf bulmak için tehirlere 
akmasına lhUyaç kalmaz. 

JDter bUtlln klSylll halk fabrika 
muhitlerinde lf bulmak için klSyO

ntl ta-kederle tarla1an kim iflete
cek. köyleri k1ın dolduracak, yaJ. 
ıııs köy muhitinde yetıfebilen aaı
lam ve mhbaW ;yavrulan kim yeU,. 
tlnıcek?> 

İtalJadald tecrObe fUnU c&ıter
miftlr 1d. hanct köyde ev sanayii 
Deri sttmt,.. ve bu ytl-den köye 
pua strmifee o köyde tarla lf)erl 
de daha btıyUk aevp ve '9Vkle 
yapılmaktadır. Jılllln aerctmnde 
en Jyi cins meyva, sebze ve hubu· 
bat yetf4tlren köyllllere mUklfat
lar verllm19tlr. lıfllklfatıann çoğu
nu kazananlar, kadın te.,kilAtının 

tefvikl ne f4e sarılan ve çalı~ma· 
)'J zeYlr edinen kadm köylWerdi. 

x.- ~ti lıö~ iyi to
hum, cins yumurta, ada tavşanı, 

dokuma ve örgll teqllu veaaire 
tevzi etmek üzere htlkQmetten tab-
818at alır. Köyde dofan her çocu-
1& bu U.kllA.t bir takım elblM he
diye .aer. 

ttaıyada ziraat dalma ileri bir 
halde bulunmUftur. İtalyan köylU
aU hem çalışkandır. hem de iyi 
çiftçidir. Fakat ev sanayii yeniden 
kurulmadan evvel lkl ucu bir araya 
get:ınniyordu. Çllnkt1 kazancı ra
hatça bir Mvl7ede ::vqanuya kifa
yet etmiyordu. Bir vakitler ev aa
nayü varken refah daha yQ)mektL 
Fabrika bu arı&yii yıktıktan BOD• 

ra ı.ter boauldu. Şimdi ayni refah 
aeviyeııine dönWmUşttır. 

IJehlr kadmlannın pWltı olarak 
memleket hbnıettne kOflllaaı ve 
köylO kadınlıum kendllerUe aeve 

r-1 .. ldrll ....,.. 

Vapurlara 

Atlama Yasağı 
tytce J'&ll&fmad&n vapurlardaa 

lakeilelere atlamak blldfi'lml&e sö
re yuaktır. Umumun aeh\metl 
nılmma konulaa bu yaaağa riaye
te halk iyice alıfllllf, '\'&purlara 

Sfrlp çdona keytıyeU de eeldaln• 
nauıraıı çok kolayl&fmıtkr. Hal· 
bukl, köprü üzerindeki Boğaz ve 
'OskUdar lllkelelerlnde ~ştınlaa 
lwn•Har, her neden iM, ba ,.._.. 

tı lılo amur1&ııu7or, vaparlan, 
J'IUl&flll&1ann beklemekabln bl
rer• atlrll baUııde atlıyorlar. Ba 
aırada iskeleye cıJmıalı; Qure va
parlamı ~. maballerlnde top
lanaa balla ite bka blrblrlerlae 
ka&Q'or " ommledıkları ......... 
Si lılr J1lkG natpldllderlae par-
pa tarı- tıdran7odar ...... dalla 

prlbl, ~etlerlnla ........ " 
... blrwlertata göpa&erlne blrw 
.......... Wlk edllm1t balıqlmuı 
icap edea ba kdıkaa Ye Jo7afetals 
ve HUre=· D1llllU'Mlll olchddan 
llalde hamal addedU.. ba ....... 
larm, ber atla mne.at ve pek feci 
....... aebelllyet vermeal pek 
mubı.nel olan ba bareketleıtne 
a,... e1•kadar memurlarm göa

terdUdert kayıtmıJık da gözlere 
&deta batıyor. AcalMa, hamal de
Dilen ba adaınlarm kı7afetlertata 
dttseJtllmeal, lnmJara btru OlaUD 

terbiye " neiıüet ötretomeel ve 
blllul89a armıma fAmll olan ba ~ 
aata riayet ettlrDmeet mDmldbl 
dellJ mldlrT !.. 

• t8TANllULLU 

Otobüsçü Halili 
Oldüren Polis 

T arlabaıında S numaralı u
mumi evde ev sahibi Nebahatle 
bir odada eğlendikten sonra ta• 
bancasını çekerek otobüsçü Ha
li1i öldüren ve kızlardan Duhteri 
yaralıyan Kalyoncukulluğu polis
lerinden Hayrettin. dün ikinci 
aiırceza mahkemesinde isticvap 
etiildi. 

1-ıayri müdafaaaına devam e
derken: 

c- Ah Bay reis, aiz bu umu
mi kadınları bilmezsiniz. Onlar 
bir memuru parmaklarına dolar
larsa çok uğraşmak lazımdır. Ne
bahatle otururken kapı açıldı. i
çeriye hiç tanımadığım Halil gir
di. Nebahati dövmiye başladı. 
Tabanca üç el patladı. Halil vu
rulmuf, Duhter de yaralanmııtı. 
Bundan aonra ben evime ıittim. 
Son defa olarak iki yavrumla. a• 
meliyat geçiren babamı CSptiim. 
veda ettim. Sonra karakoluma ıi.. 
derek tabancamı teslim ettim.> 

demiıtir. 
• Duruıma. phitlerin 
baıka güne kalmııtır. 

celbi için 

T99Jdlltm felhr n k8f lctn a'1-
n ayn lnannlan vardır. Şehirler
de; çal~ kadmlarm din1enmesf· 

ne, vakit reçtrmestne ve ~· 
saatleri eenamnda ktıçUk çocukla
rına bakılmasına mahsua merkeıı
ıer kurmu'1aı'dır. Köylerde i8e ya
f&7" eevt1eetnt yObeltmtye, her 
feyln temts tutuımuına. oocuJdara 
111 bakrlmurna. köyde- "' aanaytt
nfn 1nıruJıbaaliıa ve tnkifaf ettiril· 
ıaeetne p,.ret edllmektec!ll'. ıı ... 
)O JdfJ'tenle evini en tenis n 
muntasam tutan, ~arma en f. 
Jl bakan .., kadmJarr için mOJci• 
fatıar tertip edUrnl.fttr. Verilen 
m9Jd.f&tıar, dlldf makln..a, arsa 
tac&bı Sibi .., iGln :veni bir ka
mno Wrıtntne blllDet edecek ..... 
taludlr. 

1eve f4blrlttfne Slrlfmut, İtalya -----------

IQlla, tfalJum bGıGk bir • 
nal ............,. o,le ol4ulU bal· 

ele ba fÜl'ID olftnm tefkD ... 
~ ~ 1aldm tefld
WI tanfmllu ldSJltUere binlerce 
dolnan• .. arstı ıaaldn.a datltA-
mlfbr. !fi• - laarulmUfbll' ld. 

-·-

için bir kuvvet membaı olmuttur. 
Ne çare ki bWdUnet harp yolunu 
terotb •bnlf ve bu yaratıcı kuvve
tt, JSlacı makaatıarm lleU haline 
koJmQftur. il,_. XuuoUnl cidden 
bUyQk bir adam olnydı fakir ... 

mtıarm ;yaf&Jlf ~ yU1alelt

m.,ı lf edinil'dL Ralbuld köylO)'ll 

•8Ulb makaatlan için kunetlendlr-

-*1• lfe IMlfl•m" iken, neticede 
barp J0)1annı terotb ebnifUr. 

..... ...,...... ........ lılr ... arla 
................... , - .......... laıdm 
....,.. .. Mtlııls ..... « H ............. 

Ttlrkiye, her memleketin iyi ve 
fena tecrtlbelerlnden, raydalı hare
keUertnden ve hatalarmd&n iaWa
de edebilecek bir mevkidadlr. lta1· 
yada ve diler memleketlerde ahnan 
neticelere bakarak, TOrkiy'enln de 
ev aanayUnl yUkaeltmek lfln• d6rt 
elle anımuı ve Ttlrk kadmlamun 
böyle bir çalıfma a&haauu kendll• 
rlne lf edlmnelerl çok temennl edl· 
lecek bir feydlr. 

Tramvay Arabaları 
Onbeş Eyliilde Çürük Arabalar. 
Tamamen Seferden Çekilecekler 
Yakında yük tramvayları ih

das edileceğine dair yazılan ha
berler aalaızdır. Bu huıusta ma
lılmatına müracaat ettiğimiz 
Tramvay ldareain<ie aallhiyetli 
bir zat bize ıunları aöylemiıtir: 

c- Bu nevi nakliyat ancak 
sabahları olabilecektir. Halbuki 
sabah 7 ile 9 arası tramvayların 
en sık iılediii bir zamandır. Her· 
kes işine bu saatte gider. Binaen
aleyh aeyrüaef ere mani olabilf'
cek böyle bir tasavvur buıln için 
imkansızdır. 

Elimizde bulunan tramvay ara
baları ihtiyaca kifayet etmemek
te ve bunun için de .sünün her sa
atinde aık aik araba iıletmek im
kanı bulunmamaktadır. 1 S Eylul
den sonra çürük arabaların bir 
kısmını daha seferden çekmek 
mecburiyetinde kalacağız. Şu ve-

Gümrükteki 
Japon Mallan 
Gümrüklerimizde iki seneden

beri beklemekte olan Japon pa· 
muklu mensucatının az bir mik
tarda takas kar§ılığı bulunarak 
çıkarılması için alikadarlara e
mir ıelmiştir. Japon mallarının 
miktarı elli bin lngiliz liralık ve 
he§ bin balya tutmaktadır. Bu 
miktar memleketimizin yedi se
kiz aylık ihtiyacını karıılıyabilir. 
Bu cinsten bezler boyalı pamuklu 
olarak harcıalem mallar olduğu 
için piyasamızın bu ~e§itlere çok 
ihtiyacı vardır. Gerçi N,azilli mal
lan piyasamızda varsa da Japon 
mallarına nazaran kalitece yüksek 
ve fiyatı da fazladır. Al&kadar 
tüccarlar bu malların piyasamız
da lzami olarak metresinin 25 • 
30 kuru§ arasında satılabileceği
ni söylüyorlar. Tüccarlar bu mal· 
ların ithalinde çok faY-da olaca
ğını ve hatta takas farkından te
vellüt ec:lecek rizik~ kendileri
nin kabul edeceklerıni ileri sür· 
mekteclirler. 

-o-

Pamuk ipliği 
Y er!i fabrikalarımızın geniı ta. 

aı;hütleri dolayısile piyasaya pa
muk ipliği veremedikleri anla§ıl
maktadır. Elde mevcut iplik mik
tan ancak bir buçuk aylık ihtiya
cı karıılıyabilecek kadardır. 

Yurtta on binlerce tezgah bu· 
lunduğuna göre iki ay aonra pi
yasamızın ipliksiz kalmak vaziye
tine düıebileceğini gören allka
darlar gerek iplik. gerek kaput 
bezi temini için fabrikalanmız 
nezdinde teeıbbüaatta bulunma
ğa karar vermilıerdir. 

Tiftik ihracı 
ihraç edilecek yapaiı ve tif

tikler muayy~n nümuırelere göre 
yapılmaktadır. Yeni mahaule ait 
nümuneleri tesbit etmek üzere 
dün Hakkı Nezihinin riyaseti al
tında bir toplantı yapılmlftır. Bu 
toplantıda Vekaletin, Ticaret 0-
daııntn, Borsanın, lzmir. Samaun 
ve Merainin mümeailleri de bu
lunmuı ve iktıza eden nümunele
rin tesbiti için lazım gelen esaslar 
tesbit edill'!!iftir. 

ya bu hattan arabaları kaldırmı
yacağız. Elimizdeki arabaiarı en 
lazım olan mıntakalarda kullana
cajız. 

Bugün için sıkıntımız malzeme 
noksanından ve aşınan malzeme
nin t~krar telifi olunamamasın
dan dolayıdır. 

Malzeme tedariki için dahile 
ve harice, her yere baıvurmut va
:dyetteyiz. Karabüke gönderdi· 
ğimiz heyet tam bir muvaff aki
yet elde edememit. Alman anlq
muı ihtiyacımızın ancak ciizi bir 
kısmına karıılıyabilmııtir. 

Malzeme sıkıntısı dolayısil( 

bazı hatlann söküleceği de ta
mamen asılaızdır. Bugün bu dar· 
lık içinde halkın ihtiyacını tatmir. 
için var kuvvetimizle çalıııyo

ruz.> 

Odun Fiyatı 
Yine Değişti 

Dün mürakabe komisyonu 
toplanarak odun fiyatlarını yeni
den tesbit etmiıtir. Kuru Rumel 
meşesi kayıkta toptan 330, eve 
teslim 4 30 kuru§, yaı Rumel 
me§esi ve. Anadolu kuru me"es 
kayıkta 300, eve teslim .. 00, Y~ 
Anadolu meşesi ve kuru gürbt"r 
eve teslim 380, kayıkta 275, yu 
gürgen kayıkta 250, eve teslim 
350 kuru§tan satılacaktır. 6 .. ku· 
ruaş mal olan vejetalin yağları· 
nın ham maddesinin daha pahalı
ya mal· olcluğu vlki ve sabit gö
rüldüğünden bu yağların yetmi~ 
kuru§tan toptan satılması katar
laıtırılmıftır. Perakende satı9lar 
Belediye mevzuatına göre yüzde 
12 karla aatılacaktır. 

Ameleye Ucuz Ekmek 
Tedarik Edilecek 

Dün vilayette, kaymakamlar. 
belediye iktıaat müdürü ve değir
mencilerin iştirakile Vali ve Be
lediye Reisi Lutfi Kırdarın riya
setinde bir toplantı yapılmııtır. 
Toplantıda İstanbul vilayeti ha
ricinde büyük ıose ve yol inıaa
tında çalı§an ameleye mahsus 
olmak üzere ucuz bir ekmek tipi 
tesbit edilmesi kararlaıtırılmııtır. 
Bu karara göre Toprak Mahsul
leri Ofisi bu yerlerdeki ameleye 
gönderilmek üzere değirmenlere 
ucuz buğday verecek, deiirmen
ler de bu buğdayları öğüttükten 
aonra yine ucuz fiyatla bu mın
takalara sevkedeceklerdir. 

-0---

Holandah Gemiciler 
Bir müddettenberi limanımız· 

da bulunan bir Holanda vapuru
nun tayfalan. Kraliçelr.rinin yıl
dönümü mimaaebetile alakadar
lardan izin alarak ıehre çıkmıı· 
lardır. Sarhoı olan ıemiciler Be
yoğlundan geçerlerken yüksek 
sesle ıarkı aöylemiye baıl&mlflar. 
bunların vaziyetinden fÜpbelenen 
halk tarafından yakalanarak po
lise tealim edilmitlerdit. Holan
dalılar bir müddet eonra ae:beat 
bıralulmtttır. 

du. Çocuta bahMnım kasap lllnıanll llo
tuıclutanu 116yJemltlercU. 

Demir, bir, iki 8Utlllr PMBhet allıatall
dan ııonra da)'anamadı. ......... IAlmdı· 
aını açtı: ...... ~ _... "ıle lılr ...... 

~ ~ lmdıetbd vhNlı: ,.. 
oaa iki mllllM ~ bir 7oldlıf o
lmda-

........ AD. NU.U. u lılr..,.... Mua 
l'lalalr De .......... 1111 .... ...muttL ı,te 
baaan loln otla Demlrba ......._. alt 19Jere 
AlllDe& Fudla ,...... ....... s&tennellllal 
latemlftl. FelAkeUn Nlluıl DurlBl!ld ~ 
......... -.,.u .................. pr
mlyecekU. 

WddJerl olmuı lbımplecetl lddtaanu, 
,.......... ......... delloe llarek8tlerle ... 
bata çalıfqordu. Kencllat için vazifesi ba
rlıılllde MgMr eNdl meaallyetlerl 7okta. 

Demelr Jd, bu mutaaeup ve yaramaz bekAr 
mMıı.I altında aevst dolu bir aDe babuı 
ruba gtzU kalmıştı. ilk fırsatta ba ruh ken
dini be1ll etm.19tL 

- Geziyorum, koDllf"1'01'11111, FMd .,._ 
ea, fakat ben detDmlflm llM 19l17or. hlm 
bom bo9 ... Bil' claba da dolnuJ'acü. BalJMI 
benim en iyi arkadaşımdı. Berabenıe ,_. 
dik, oynardık. kon119urdalL Ben lılldlltmln 
Çf)ğunU mekt.fıpte lfreDmedlın. ......... 
konufllrak öfraldlm. Eter bir AUala Yana 

beni neden ba cesaya lAJOı slrdll T a.ı 

neden baburz brraktrT Ne J1'Mlum, aı.
hathn var benim f 

Fakat timdi ...._ bir ...ayet vaıdr. Nl-
llalle Ahmet Fud ....... ,. vererek DellllrlJI 
........ lyaldrmcla ........ l'ud, Demt-
ıtra bir, lld una badlalae mla&ftr llalma-
11111 ....... o. Do ,........ld çocıalda bir ar
...,,... stbt sxeeelr, dollı,.ea'ı, om nlnm-

d&ld tem&ytUlerl ~ tüalll ve ter
llVeel llaldmıda ancak ondan Mm& f91 ve
reoeldl. Nihal ba dddl al&bya ınemnan ol· 
da. Demir, bllytlk 1ıüa ve &llllfld• bir, Od 
ıtm blddrtaa 90111'8 çoeafa, ......... Mt
ldlne mlaaftr &lndenne)'I aeve eeve kaba! 
eHL 

Ntllal Qn1ıDea Ahmet Fazıl keadl laall-
111 dlıflbldL Çolı atu' olan vulfeaılDdea a
JU'lbll -••anla aldmm ........ 1epall 
.... edN!Mlı. Yerin altında ve h&Yada Jatl• 
,.. ..................... aH ,....,... te-

IWNld ...,. ı.trdenblre eanb bir roma
... içine ~ tllrUl türlü meııullyet.
ler &lınıJtL Bir fOCuk ~u. hml de 
n.at. llbl. .....,.eti olu. lyl)re dotra da. 
ı.._,. dotna da az zamanda çok yol al
.,_ laeidmebllea eaaJı. müataldl rallJa bir 
çocuk- Soma yeni zaman Hızırma destek 
olacak. ea alper vulfesbtl ctlreeelr, para
lamu idare edettılrtl. Büyük aırrm biricik 
uldbl sıfatlle Nllaale ve pnç lradıaın ba• 
sırlamak fatedllt ..._et ve meııullyet dolu 
,...a hayata an,. da ister laterna kendisi
ne vazifeler dtlftl7orda. 

no aeaedenbert mı defa olarak bir aylık 
bir taUl alını,tı. Bu taınt naad ~lrecett 
llalJuncla aylarca evvel deUce plAnlar yap
mıştı. Ralbald ,1mc11 tatlll baştan 110nuna 
lıadar bir talanı ciddi Ta&llelerle geçirmek 
Jbnnpllyordu. iki haftasını on üç yaşında 
Mr çocuJa vuUDı. lalahk etmekle ~lre
celdL 

(lok prtptl 1d. Alamet Fazd bundan dola-
11 llllnlm17onlu. AlmlDe olarak biç taruma
dıtı lleVldea 1ıılr haz. kalbtnl dolduruyordu. 

FuıJ. Dellllrln mlaaflr kalacafı odayı 

kendi eıue hazırladı. Beyotlunda, lat&Dbu1-
da dtllclin dlHdıAn dola,,tı. Demir için 
tttrkoe, fraunca kitaplar top1adı. Bu ııene 
çocuklar araamda bisiklet merakının pek 
moda o1411pnu bDdlğl l~in hediye dl~ e iyi 
bir bisiklet seçti. Balık talmnlamu da ta
mamladı. 

Demir. annetılnden iki gün ıwmra k~ke 
gelince Fazıl tarafından b~11k bir aevp 
'\e .,etkatle k&rttılandı. ÇO<'uA'on her u.atı
nl lezzetle doldurlM'ak teYler dfttHnttlmtlşttı. 
Sandal, balık, deniz banyOfllu, hlsUdet, ma
ııa tenisi. kitap. her .,ey vardı. Fazıl, se,·t'llğt 
yemekleri sorup ara..,tırmı~. onları yaptır

mıttı. Arkadaş olarak da Demir, Fazrl am
eaamd&n l)islnl bulamazdı. Ayni ya'ta iki 
afllt'&n gibi yliztlyor, geziyor, oynuyor, ko
nquyorlardı. Fakat Demirin bUtun oyun 
ve etteneelere ancak F&&ıla karıp blr neza
ket diye alüa ghterdltl pek belli idi. Kal· 
bindeki taze yara herhalde derin derin lş11-
yordu. Llkrrdnnnm ortumcla dalıyor, için 
için ah ediyor, kalbini iki eme baııtınyor· 

- Oğlum Demir, lttJU etmelııte lıaldc .. 
'\ar. Babanı kaybetmc&la acraınr .............. 
aın . .Ben de natamam. Zil 171 ~· 
kaybet t·~. Fakat dlin)'llllm k..ıa lılr Dl
unu 'ar. Bunun içinde ebedilik ~
mlz bir ,ey devam edip sldlJ'or. rahat bir 
!.'İt'ek gibi, bir b&~,·an slbl, Mr IDMIUD da 
(Ünleri ttayılrdır. Her blrtmlstn \'tkıadtl bi
raz e\ ,·eı, biraz ııonra 11611Bp stdlyor. Fa
kat kendi ~amız diye ,.etlttfrdlttmls oo
cutnmuz f8kllnde ,·arlıfunı• bir &aran.a 
da devam ediyor. Bilgimiz. her ıteyimla bi
zimle beraber Jıaybolmuın diye yea11en 
, akit ,.e zamanlle ö•retmlye ealıf17onıs. lla
ban şimdi aealn şeldlnde ~or. Bm JalT· 
le bD. Onun bot blr&ktıfı yeri clolclarnuya 
(al". E'\in erkett aen oldun. Aanml aea 
dttştlnecekaln. 

(Devamı var) 

Ressam Ramizin Karikatürü 

Bomaara Albror: 
- Yalancılar, sünnet edece~iz diye beni 

kandırdılar da hadım ettiler 1 

Belediyenin Açacağı Et 
Sergileri Alaka Uyandırdı 

Belediye tarafından aç1lma11 
.cararlattırılan et sergileri meaele
i, allkadar tüccar ve toptancı• 
arla küçük esnaf aruında nazan 
dikkati calip bir dedikodu buaulü 
ne- aebep olmuıtur. Sazı ••rma-
·eaiz kasaplar. kasaplığın mez
.lahadan selen etleri öyle uluorta 
parçalayıp satmaktan ibaret ale
'ade bir it deiil, billkis usun tec
•übelere ve bir hayli bilgilere mü. 
tevakkıf pek ıüç bir sanat oldu· 
ğunu tebarüz ettirmek için ka•P• 
ıim ve satıı tarzlarının incelilc.le
rinden bahsetmekte ve nihayet. 
ıimcti)re kadar defalarla olduiu 
ve en sonuncusu yetmiş küsur bin 
liralık bir ziyan ve hayal aukutu 
ile nihayet bulduğu gibi. bu te
ıebbüaü!,l de bapnlamıyacaiında 
ittifak edilmektedir. 

Muhtelif aemtlerde satıj dük
kanlan bulunan toptancı tüccar· 
!ardan biri. Belediyenin bu iti 
idarede maruz olacaiı ç191it çeıit 
müıküllerden bahıettik.ten eonra, 
halka ucuz et temininin bir aer-

Hamdullah Suphi Valiyi 
Ziyaret Etli 

• §ebrimizde bulunan Btıkret eefi
rlmtz Hamdullah Suphl dlln beledi· 
yeye sfderek Vali ve Belediye M· 
al LdW Kırdan ziyaret etınıştır. 

Yapı Kooperatifi 
Vatandatlara takeitle ev İnf& 

etmek için. Büyük Türk Yapı Ko
operatifi ia~ile bir tewekkill ku· 
rulmutlur. Kooperatif buaünler
do idare meclisini eeçecek, Vali 
ve Belediye Reiainin de hazır bu· 
lunacajı bir toplantı yapılacak· 
br. 

OtobUs Yolu 
Belediye otobüa komİl)'onu, 

bir tecrübe mahiyetinde olmak 
üzere. Beyoilu cihetinden selen 
otobiialerin Şifbane yokutu, M• 
yit yokUfUt Çetmemeydana ve 
Mahmudiye caddeaini takıben 
t~alai;ya inmel~rini kararlaftır· 
m11tır. 1 S gtln devam edeet"l o
lan bu tecrübtt aonunda milnuip 
ııörülürH otobüıler badema bu 
yolu takip edecekleTdir • 

Hususi Takas 

maye meselesi olmaktan daha zfı
yacle vüaatli bir ihtıaaa iti oldtı• 
funu birçok misallerle tebarilı 
ettirmekte ve evvelce Jı Bankası. 
Toprak Ofisi İdaresi ve lstanbu 
Belediyesinin müıtereken yap
tıklan tewebbüaün akamete uğr•• 
maaındaki aebepleri aayıp dök
mektedir. 

Elyevm itten çekilmit olan er 
ki bir kaaap da, Belediye et aer
gileri açmaktan ise. et meselesi 
nin, hayvan mübayaa ve naklf 
iılerinde kasap dükkanlanndakr 
sat1Jına kadar olan bütün safha
larını dikkatle takip ve tetkik et• 
meli ve bu arada sermayedea 
daha ziyade rol oynamakta •• 
billıaaaa et aatı11 meselesine ret• 
mi ellerin kanımaaına engel ol· 
makta bulunan lnzt ve tufeylf 
bir takım unsurların ortadan ka1• 
dmlması ile metaul olmalıdır, 

demekte ve bu takdirde etin beı 

yerde kendilitinden ucuzlıyacr 
iını da ilave eylemektedir. 

Ecnebilerin ikamet 
Tezkeresi 

letanbulda bulunan ecnebile· 
rin ikamet tezkerelerinin dejittİ4 
rilmeeine dünden itibaren batlaa. 
mlfbr. Tezkereler Eylt\l içindf 
deiittirilmif olacaktır. Doiifecek 
olan ikamet tezkerelerinin 2S bini 
bulacaiı tahmin edilmektedir. 

-<>--

Ortamektep Muallimliği 
1JniTenltede ortamektep muallilll 

muaVinllll tmtihanlanna dlln baflaA• 
Dllfbr. hnUh&nlara Hkaen mualliJll 
iftil'ak •tm1'tir. 

-0--

Sey1ar Satıcllar 
Belediye, büyük caddelerle 

çarıı ve pazar yerlerinde Myy&r 
satıcıların faaliyetten men"i bak· 
kında alakadar tubeye• tebligat
ta bulunmuıtur. liikim. olan ka• 
naate ıöre pazar yerlerinden u
zak olan semtlerde aeyyar satıcı· 
lara müMdere edilecektir. Fakat 
puar ve çarp gibi eanafın bol 
bulunduiu aemtlerde bunların fa· 
aliyetine nihayet verilecektir. 

---o-

Yeni ihracat 
DUn plyaaanuzdan 13637 liralık 

mal ihraç edilmlftir. Bu me)'&Dda 
Aramızda ticaret muahedeai Macariatana halı ve kitre. bvtçreya 

aktedilmemİf olan memleketler- banak ve Ultlln, t.veçe banak ~ön· 
den İran. Danimarka ve ispanya derilın1'tir • 

ile yapılacak mUbadelitta buauai ı·-----------1 
takaa aiateminin tatblkı kararı.... T A K V 1 M 
tırılmıttı. Son plen bir tebliie 
nazaran Çekoalovaba ile de bu 
memleketler sibi huauai takaala 
muamele yapdacaktır. 

a ıTı.tı. ııtı 
IALI 
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~ Siyasi, Askeri 
• 

Romanya ya 
f\1uhacir Akını 
Romanyanın Macaristana ter

ketmeğe mecbur kaldığı arazi, 
bir kıyamet gijnü manzarasını 
gösteriyor. Macar ordusu beş 
f.ylulde eski hududu geçecek, 
Belçikanın bir buçuk misli bü
yüklüğünde olarak Macarlara 
verilen araziyi işgale bıılşıyacak. 
imza edilen protokollere bakı
lırsa Rumen ahalinin bundan 
dolayı telaş etmesine sebep yok. 
Hicret hakkında karar vermesi 
İçin bol vakti var. Hicretten ev· 
ve! menkul malını alması, arazi
sini satılığa çıkararak parasını 
Romanyaya sötürmeııi de caiz
dir. Fakat her nedense halkta 
bu gibi protokollere pek de gü
ven yok. Takım takım Rumen
ler, her şeyden vazgeçerek bir 
en evvel Rumen topraklarına 
··apağı &.tmnğn bakıyorlar. 

l'.UOTE TOi.Ar~ TEVJffi~ER 

Romanynda umumi surette 
derin bir matem var. Bu uada 
CRornania) gazetesinin yazdığı 
gibi: cBiz az küçülmüşsek ne o· 
l~r > Sağız ya, ona bakal~m~ 
dıye teselli arayanlar ve asayı
!iin bozulmamnsından başka bir 
~ey düşünmiycnlcr de var, pro
testo tezahürleri yapıp takibata 
uğrayanlar da .. . Hükumet, nü
ınayişlerin önüne geçmek ve Vi
Yanada verilen hakem kararına 
İiıli mukavemeti kesmek için e· 
tnden geldiğini yapıyor. Fakat 
buna rağmen hakem kararına 
karşı ııilahlı bir mukavemet ha
~rlamak isteyenlerin eksik ol
madığı söyleniyor. Bu arada 
çiftçi partisi reisinin ismi çok 
dikkat ve alaka topluyor. Çün
kü bu parti reisi, Romanyanın 
en dürüst, en azimli politikacısı 
diye tnnınmıştır. Körkörüne 
hndisini ortaya atmaz, bir de
fa atarsa kuru bir nümayişle kal· 
tnıu:. 

Ne çare ki ortalıktaki umumi 
Vaziyet, bu gibi mukavemet te• 
Jcbbüalerinden netice beklemek 
mkanını vermiyor. Romanya 
bır <lefa sakalını ele vermiştir. 
Boyun eğmek ve uslu görünmek 
sur~tilc bir milletin haklannı ve 
istıklalini kurtarmneının bir mi· 
salı hiçbir yerde görülmemiştir. 
Eğilen ba a binmek adettir. O 
kadar ki yer yer yapılan nüma
vişler ve tek tük tecavüzler Al· 
rnanları gazaba getirmiş, Tran· 
silvanya ve hatta Romanyayı 
İşgal tehditleri ileri sürülmüştür. 

Rumenler matem ederken, 
Macarlar aksine olarak znferlc
rıni ilan ediyorlar, keyifleri pek 
Ye-rindedir. Memleket büyüdu· 
i':ü için imdiki meclisi da~ı~~~
~ı. yeni seçim yapmayı duşunu· 
Yorlar. 

L<>NDRAYA UA\'A AIUNALRI 

Son birkaç günlük şiddetli a
kınlardan sonra evvelki gece 
Londrada aükun içinde geçmiş· 
tir. lngılizler bunu, ayni gün Al· 
rnanyada ve Alman i§gali altın· 
daki Fransız ıuazieinde birçok 
tayyare meydanlarının kendileri 
tarafından bombardıman edil
miş olmaıına hamlediyorlar. 
Dün sabah erkenden münferit 
taarruzlar yeniden ba§lamış, 
T aymis halici üzerinde on be§ 
dakikalık bir muharebe olmuş
tur. İngilizler Alman tayyarele
rini püskürttüklerini söylüyor
lar. 

İngilizler harp bidayetinden
bcri olan tayyare zayiatının 
'oplu bir listesini neşrediyorlar. 
ı\lmanlar Lehistanda kaybettik· 
eri 300 tayyareden başka 3914 

'ayyarc kaı'betmişlerdir, lngiliz 
zayiat yekünu 1 009 dur. 

Bu adetler biraz niebetsiz gö· 
rünmekle beraber akla yakın· 
dır. Bir defa İngilizler bu gibi 
meselelerde Kör Kadı gibi doğ· 
ru hnreket ederler, doğruyu 
söylerler. Sonra blitün tatırruz 
\ c mudafaa vaziyetleri Alman 
;.cı.yiatının yiıkse olmasını icap 
ettirecek yoldadır. 

BORSA 

Londro. 
:Ncvyork 
Cenevre 
Atina 
Sof ya 
MadrlcS 
lllldaJ!ClltC 
EUkrct 
~d 
Yokoh::.ma 
Stokbolm 

2 El lfıl 1940 

Açılış • Knpanıf 
5,24 

132,20 
2!),605 

0.9975 
1.6225 

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

31,1375 
9 1,005 

F~ '"e f .. ,,v~t Ozeru.c mua
meJ.c 01uwmtur. 

ye er 
B. eşit Halit Bu 

Hususta Dünya 
Şampiyonu Sayılabilir 

Muharrirlerden 400 ünün Resim ve 
El Yazısı Kolleksiyonunu Yapmıştır 

Eskiden (Aşık) denllan bir tip 
,'ll!'dı: Bir işe kendini candan \ 'eren, 
bütün ,'tlrlığ'ını ona koynn adam ... 

Bu tipe t m uygun bir numune 
B. Re,ıt Halit Gönc'dür. B. Reşit, 
ömek ne\:lden bir memurdur. Te
lefon idaresinde ,nz1fe 1 vardır. 

D3klkasında işi bn,ında bulunur. 
ı~ınl candan bir al!ıluı. ile yapar. 

• Jt'akat vazlfe~lnden ayrılır ayrıl
ma:ı:, on dört senedenberl devam e
den en son kollekslyon merakına 

kendini verir. Hem de ne kadar 
candan, ne kadın dcrln bir ZC\'l'1e ... 
Çolultsuz. çot'uksuz ynpynlnı:ı: bir 
hayatı, knhveye, rılnem:ıya. gitme
den, arkadaş ararruıd::ın boş bir ev
de cennete çe\innek isterseniz bu
nun sırrını Bay Reşitten öğreniniz. 
A'TUp:ıda onun gibi muayyen 

bir meraktı kendini \ererek ,;nktl
nl kesif bir ze,;k içinde gcclren ln-
11anla.r çoktur. Bizde l e Aşıl< de
necek ne\1clen mersklılnr azdır. 
Bunun için böyle birisini elde edin· 
<·e kendisini okuyuculara tanıtmak 
fırş:ıtını kaçırmak istemedik. 

ASIL MERAK BAŞLARKEN 
B. Reşit csld bir tstnnbul ailesi

nin çocuğudur. BUyUk babası 
,·aktlle Bnbwlide çok nüfuzu olan 
Dahiliye Nazıra Salt Efendidir. 
B:ıba 1 Hallt Bey kollekslyon me
raklısı bir zat imiş. Esltl devlet 
rteallnln rcslntlerlnden ve ;)'ıızıla

nndan geniş bir kollekslyon yap
ını~. llatUi. lbmhlnı Aliıed<lln meş· 
hu; adamlar nn lklopedislnl yazar
ken en çolt bu resimlerden lstlfnıle 
etmiş. li<>.ndlsl de gençliğinde re
sim, pul dl:1·e kollekııiyonun her ne
vini yııpmı~. Auupada muhtelif 
adreslerle nıulıalıere ııuretue üç bin 
kartpostal torlamı.,. Nihayet 19'?6 
da bugUnkU bllyUk merakı bıı.ş gös· 
temılş, diğer kollekslyorıları bir ta
rafa atınış. 

B. Reşit memleketin en dlkkatll 
ı;azcte okıı:1,ıcusudur. Bilttin gaze
teleri l!latın nlır 'e okur. HofUn& 
giden bir makale l!lerlııl olursa ke
ser, gl\zcl bir cilt haline getirir. 
Makalelerin sahibini amr, bulur, 
didin itabına lm:r.nsını ıı.ttınr. Son· 
nı. saltlar. Bu ;)olda ytiz elit klta· 
bı \'11.rdır. Bundıın başka ne kadar 
fıkra ,an;a heııslni kcsc.r, cilt ha· 
Jine getirir. Eğer liesC<'eği ııi\tunun 
ters tamfıncta da kr llml,l e IAylk 
yazı var n hunları yl\zı mnl~lncsln· 
de kop)e c<tcr. Bu ayeıle makine
de gayet çabuk )'8ZJ ynzmıya alı~

mı!ltır. n. Reşldln gar..etemlr.e ııev
glsİ bliyUlctilr. Buna k05mlye ktya

mıyenık hep!!lnl birden kollek iyon 
yaptığını ıs.öy2Uyor. 

y AZI YAZANLARA ALAKA 
-

Bu meraklı zatın asıl mUhtm 
merakı yaz.ı yn:1.nnlnrm fotoğrafı· 

nı ve el yazı mı toplamaktır. Ve
fat edoıı muharrirlerin reslmlerlle 
beraber ne yapar yapar el )"llzıla

rfle ;)'&%Ilmış bir mektuplarını tıu

Jor. Hayatta olanı rdnn fotol'raf, 
el yazı!lı \'e lmı.a foplnr. Bazıları, 
en .JlSkl İstanbul terblycıılnl tem"il 

DOl{TORUNUZ 

.. 

Gazete meraklılarının bclki de 
dünya şampiyonu B. Reşit Halit 

eden bu meraklı zatın gönlilnU hiç 
üzmeden boş ederler. rakat mtlra
eaatınr pek haşin ve tera surette 
karşıhyanlar da vardır. Bir mat~ 
ba:Mla tanınmılJ bir muharrir iten· 
dlslne: «Tanımadığın adamdarı ne 
hakla resim n ya:ır l tersin? Böy
le !}ey, ne l'ransa, ne de Japon~·a
da, ne Çinde yapılmaz.» diye çıkış.
mı ''e za,·aııının U.sttlne yiirllmUş
tU;. B. Reşit Halit izzeti nefst çok 
hn.ssaa adam olduğu için o zııman· 
clanbcrl mUraca.atlarmı telefonla 
,,e yazı Ue yapar. lenn <'C\o.p B· 

lırsa yeise düşmez. Diin nısmlnl 

vermlyen bir gazeteciden bahse. 
derken fiille diyordu: 

- Vermecll. I<'akat yakın ahhap· 
tarını keşfettim. Onlsn al'tlya ko· 
)'&<.'ağım. Mutlaka alacağım. 

DÖRT YÜZ RESiM 

JIC'rkesln müracaat zamanında 

hazır resmi bulunmaz. Bazan 'esi· 
ka resmi 'erirler. B. Re.idin kol· 
leksiyon rf!!llmlerl hep ayni boyda 
olıtuğu h;ln kendi keııe inden pıım 
flarfeder, bunları l>Ul i.ıltUr. -ı·aınız 

hüt~esl mahdut olduğu fı:ln her B· 

yın gcllrlnden ancak birkaç r im 
hü:rütecek wbsisnt ayırnblliyor. 

Torlnctığı muharrir rr.slınlerlnln ye· 
kOnu dört 3iizdUr. Bunların kimler 
oldn~ııııa elbette merale edcn;lnl:ı: 

«Demek ki, dört yıı:ı: yn u•ımı:r. 
varmış.» diye hayretiniz ayaldanır. 
Fakat B. Rcşldln bUyUk merakına 
alfıkası olan lıC'r ı;;ey meı-;lek sırrı· 

dır. Size ne bu yftzl('ıların lı;lmleri
nl ıııl5yler, ne de altındaki ynzılıırı 

okutur. 
B. Re.,ıt Halit ldea.J bir okuldur. 

Anneıılnl yal nız bırakmamak için 
ellenmemlştlr. Ha3atının bu ~·ok 
yakın arkada!)rnı ka~bettlktcn ııon· 
ra lı:t>ndlsinl bUsbllttln gazetelerine 
ve :r imlerine 'Vermiştir. 

GörUyon;unuz ya, en krut\'f~tll n· 
labilccck bir yalnııhk hayatını 
ııevgi ,..e haz dolu hlr <'ennete ~P.vlr
mek için biraz iyi niyet, hlrar; 
merak, bir de ~vkll bir fi ık ru· 
hu kA.fidlr. 

A. B. C. 

Yazan: Or. Nuri ERGENE Di YOR Ki : 
CiLDİN TARAVETİ 

Cilt, büttln vücudU kaplıyan, 
her in nın kendi şnııslyetlne alt 
şektl farkl rını, bArlz surette, 'a· 
ıııfinn<lıran bir tab:ıkadır. Ayni za. 
lllllndıı. bu tnb:ıka, vUcmlii harki 
t lrlerdcn de lrnruyucu bir hlzml"t 

1~ eder. Bir 'dolttor: (\'lıcudUmii
zü K&pl~an drrl olmnsa3dı bUtlın 

lnr b' rbarlerlne hcnwrlcrdl) insan.. • 
demek suretllc dlılin ln5an şahsi-
yetinin tebarüzfuıdeld hıı bUytlk 
;oıunU anıatmııı o!u:1 or. 

,.1.ıkte yumuşak, elfı tıCllt gen~ 
.._ e taze bir halde iken ki, pem.,., ' 

\Ucut lhtl)arla)ıp hücrelerin bes-
lenme fıuı.Uyetlerl boı.ulnııya baş
layın sert. kum. buruşuk bir hal 

1• B hal C!ıt tlk bakımından 
a ır. u bl L\ 
güı.elllği bor.an en mllhinı r • 
mildir. Fnkat C'ildl dftlma dnde ,.e 
tara\·etu tutabilme!' in nnlıınn 
lcendi elindedir: Bunu arzu eden· 
Jer, bUtUn ömUrlerin<·ıı, yemek. iç· 
nıek, çalı mnk dinlenmek 'e U) lnı 
gibi işlerde !,'Ok lnUzanılı olmalı, 
'Ucat temlZ'Jlklerlnf', ınhhi lı1mrm· 
lam bü) Uk bir dil.kat gôııtermcll
dirler. Çolc biberli, çok baharlı, a
ğır yemel:lcr 11117.nıı gUçlcştlrlr, 
btibreklerl )orar. mzmln tnkıba1.
lnr, gıda baklyelerlnln kalın bar
ııa.klarda uzwı mUdılet kll.lıruı.smı 

ve onlardan husule g~lecek 7.t>hlrll 
nıaddelerln \tkude yayılnınsını ln
ta..· eder. Bu zehlrlf!r de dit lıikre
l~rlnl bo7.arlar. Ç'ok l~kl, çok tıi

tUn, morfin, kokain \P.Sulre ıtlhl di
ğer bir ııürii zehirler hı>Jı elit hiie
relerlnin bo7.ulmn6ına l'~bep olur
lar. Cildin tara\·~tı, icadın f'rke.k, 
her Jnc;an fçJn IU:rumlu bir ıııhluıt 

al metldlr. Fakat bu rne\~uun bil

hassa kadınları dııha fnz.l:ı nl ka

landırdığmcla hiç şüphe ~oktur. 

l"aradılı ın bağı ladıfı tahli gıi
~elllkleri, baı.ı ufak ıııın'I \nsıtala,. 

nn yardımıı .. , hlrnz daha •·azlp bir 
şekle sokmak bütün kadınların 

haklndır. Bunda da ~irslz ımdra
lar, temiz kremler ve 7.f'hlrslz ha
yalar kııllaıımıya dlkkot etmek l· 
<'ap ed .. r. Yoksa, te-rklplerl tııcç

hul, tUrlll ti\rlii hoya \'e lh'ı.çlarln, 
lfrnt dere<'cd~. ~ıtpılaıı ylh: mak· 
;\'ajları nıevzn ulnrnk ~ llz didin! 
bozup \ '&kUnden P.nr.I ~·P.hrenln bu· 
rupnasına ııelxıJl olnhlllrler. 

Unutmamalı ki, cildin sıhhııtl, 
blltün \'Üeı.ıdün sıhhatine hnğhdır. 
Olltıennln fara' etini uzrn met'!. 
det mnhafıu.a etmek 1 t!yenlcı1n 
'i!cutlannın sıhhi hııkımınn !;Ok 
itina etmeleri IAzımgeür. 

27 / 28 Ağustos gecesi hava a
kınları, bir gece evvelki akınlar 
gıbi büyük bir mıntakada uzun 
müddet devam etmiştir. Alınan 
IC'bliği lngiltere ve lskoçyadakı 
limanlara ve askeri fabrikalara, 
vun ı askeri hedeflere hücum e· 
dildığıni bildırmekte ise de İngi
liz teblıği münferit tayyarelerin 
fasılalı hır surette Londra üze· 
rinde uçtuklarını, bombalar atıl
dığını, diğer birkaç şehrin de 
bombalandığını, maddi hasar, ö· 
lü ve yaralı bulunduğunu, hatta 
bir şehirde sınai müesseselerin 
hasara uğraması yüzünden susuz
luk başgösterdiğini ve bazı yer· 
}erde yangınlar çıktığını kaydet
mektedir. 28 Ağustos günü ya
f>ılan Alman akınları hakkında 
sarih bir malumat olmamakla 
beraber İngiliz Ba§vekili Chur
chill'in cenubu §arki sahil mınta
kasını ziyareti esnasında (Dover) 
üzerindeki hava muharebelerine 
ahit olduğu ve Ba§vekilin gözü 

önünde 7 düşman tayyaresinin 
düşürüldüğü Londradan bildiril
mektedir. 

29 Ağuetos öğleden sonra çok 
miktarda düşman tayyareleri 
(Kent) kontluğu sahillerine yak
laşmışlar ise de İngiliz avcıları 
tarafından dağıtılıp takip edildi
ği lgiliz tebliğlerinde1' anla~ıl
maktadır. 

Yüzlerce tayyareden mürek
kep filolar halinde ve av himaye
sinde yapılan gündüz akınları 
münhasıran Londra müdafaa sis
temini -zorlamağa çalışmaktadır. 
lngilizlerin de bu hücumları Lon· 
dradan uzakta karşılıyarak da
ğıtmağa azmettikleri anlaşılmak
tadır. Nitekim 28 Ağustosta ya
pılan gündüz akını, Kent Duka
lığında. Oover üzerinde v~ 2? 
Ağustos akınının ise daha ılerı· 

Farkmda mısımz ? 
Erkeklerin yüzde yetmiş 

beşi renkleri birbirlerinden a
yırama7.lar. 

• insan uzanmııı 
mım dah11 çabuk 
meder. 

• 
olduğu za
ve iyi haz-

Asansörde herhangi bir 
Bayanla beraber bulund~ğu
muz zaman §apkamızı çııcar· 
mak ve elimizde tutmak ne
zaket ic&bıdır. · 

Alman Şairleri 
Tanklarda 

Alman askcrl erk!nmın davetı U· 
zerine, Alman şairlerinden mUrekkep 
bır knfıle tanklarla muharebe sa
halarında gezdirilmlşlcrdlr. Harp 
yerlerini geznıelerlnden maksat, şa
lrlertn harbe kendileri lşlirak etmiş 
gibi mü.sademe yerlerini gözlerilc 
görerek harbi bUtUn hııklkatlle . e
serlerinde yaşatmaları istenmesın

dendlr. Bunun için Alman şairleri, 

harpte tahrip ve bombardıman edl· 
len köy ,.e kasabalarda, harp enkazı 
olan harp sahalarında dola.şlırılnrak 
tank içcrlerindeıı harp Afetıni bUtUn 
haklkatile görUp seyretmişlerdir. Al· 
man balikumandanı Von Brauhiç biz
zat kendisi Majino müstahkem hat
tmı gezdirnıiş; yine şaırler Verdü
nil ve Dllnkerk dehşetini görmUş
lerdır. Zabit ve askerlerle karşıla
şarak onlann harplerde kahranıaıı
lıklarını dınlenıişlercllr. 

Almanyada Sinema 
Seyircileri 

tstattstiklerln gösterdiğine söre, 
Almnnyada yaşlı kimseler fıınemaya 
haftada iki defa gitmektedirler. 
Harpten evvel ya!Jltlar ve herkes •I· 
nemaya çolt gitmiyorlarmış. Harpten 
sonra Almanyada sinemaya. giden
lerin ç<'ğnlması, Alman slnemıı.ların· 
da haftalık dünya havadislerinde, 
AlmMların i1Jgal ettikleri yerlerde· 
ld askcrt ileri hıı.reketıerl, müea
demcleri ,.e harp ımhnelerlne ail 
parçaları göstermelerinden ileri ceı
mckto imiş. 

m.ti:ı 13u44.1:;m1:1 ii 
u bulanmayınca durulmaz 

Sona kalan dona kalır. 
Seliine gü,enen horaz.ancrhaşı 

olur. 
Stwerken sc\·dlrmell ıınyarken 

ıayl'lırmalı. 

Sırnnı ılostuna, do tunu düt· 
ıuanına atıno.. 

Sora hor& Bnğdat hu•unur. 
~ofl'an ekmedim acısını çek· 
mcdlm. 
Soğanın M"l"ını :1 lycn bitir. 
SUtlii koyunu sUriidP.n çıknr

ın:ızlar. 

Şakşak eden nalcadır, ı biti· 
ren akçedir. 
Tok açın halinden anlamaz. 
Tereciye tere satılmaz. 
. . . . .. .• ' _,,,,. ". 

ingilizler 
Ağır Bir . 
imtihan 

Geçiriyorlar 
YAZAN: 

Emekli Albay 

Me clt S ABMAR 

de, Manş üzerinde dağıtıldığı an· 
!aşılmaktadır. 

26 Ağustostanberi, dört gün, 
gece ve gündüz devam eden bu 
hava akınları, 30 Ağustosta bir· 
denbire ııiddetini daha ziyade 
arttnmış ve Ağustosun uçuncü 
haftasındaki 6 günlük akınların 
şiddetine pek yaklaşmıştır. Öğle
den evvel 400 ve öğleden sonra 
200 tayyare, filo halinde dalga 
dalga yine cenubu §arkiden ge
lerek Kent Dukalığındaki müte
addit tayyare meydanlarına hü
cum etmi tir. BermUtad havaya 
atan toplar ve avcılar tarafından 
bu akınlara akrşı durulmu, ise de 
bu arada Londra da birkaç tay
yare ile dört defa hücuma uğra
mı~tır. 

Almanların tayyare zayiatı 62 
ye çıkmıştır. 30/31 gece hücu
mu, evvelki gecelerdeki akı,'.;lar
da da bombalanan ııehirler ade· 
dinin 16 ya çıkmasile temayüz e
der. 

31 Ağu•tos gündüz hücumu 
yine çok miktarda tayyarelerle 
Londra civarındaki tayyare mey-

Mahkemelerde: 

danlarına karşı yapılmıştır. Bu 
meydanların Man~ kanalına ya· 
kın olmaları, ekserisinin av tay· 
yare meydanları olması lazım ge
lir. 1 lavada, hava muharebele· 
rile karada tayyare meydanları· 
na 

0

kar§ı yapılan 30/ 31 Ağus~.os 
hücuınlrı münhasıran hava us· 
tünlüğünü kazanmak gayesini ta· 
kip ettiklerinden dikkati çok cel· 
betmiye layıktırlar. 

Bu akınlar ne zamana kadar 
devam edecektir? Ve nsıl kara
ra asker çıkarma hareketinin 
başlamasından biraz evvel yapı· 
lacak en büyük hava taarruzları
na ne vakit sıra gelecektir'> in.~~: 
tiz milletinin sabır ve tahammulu 
tükenerek sinirleri bozuluncay~ 
kadar, lngiliz hava ~.uvvetlerı 
kafi kudret ve tesiı le mudaf.~8:. e
deıniyecek derecede zayıf duşun· 
cere kadar ••• 

lngiliz milleli ağır bir imtihan 
. ektedir Bu ağırlığın asıl 

geçıkrm . Londra•ile Kent Dukalı-
mer ezı . .k 
w ve Dover sah illerınde ı ·amel 
gı · 1 • • ' dir eden ln~iliz er uzerınae . r 

Al devleti hava mareşa ı man d .. 
cGörinr,> in sulh zamanın a. ~oy· 

1 d •w • b ' '"z ~ardır · c:Fıılı ve e ıgı ır so • h 
asif müdafaa için tamamen a

p h bombardıman-zırlnnınamış ava . l 
!arının maddi ve manevi tckaır e-

d • · l' 1 nıu ave· rine azim ve ısıp m e ·11 l . 
r.1etc iman etmemiş mı et erın 
hava hücumlarına dayanın.alan, 
imkansızdır.> ln~ilter~ a~tıf ~e 
pasif müdafaada en ıle~ı~e gıt· 
miş bir memlekettir. fngılızl .. er a-

"d f u<"run· na yurtlarının mu a aası 0 

da tehlike ve zararlar ne kadar 
büyük olursa olsun dayan~ıy~ 
azmetmiştirler. Göringin sozlerı 
esas itibarile doğrudur, ancak ıu 
var ki, cümle müsbet şekilde ter
tip edilince de ayni manayı ve-
rir. 

"Beni Kurtarın,, 
Süleyman Y urdaışık ''zehirden 

Şifa,, Diye Yalvarıyor 
Sil.Ahsız blr jandarmanın önUn· Tıbbı A~ll mllcsscseslne tcsııın olu· 

de yilrtiyordu. Ufak tefek bir a- yor: 
damdı. lncecik vUcudUnU, :lııımlne - Birkaç gün tazyik altında ka· 
esvap denemlyeeek kadar eski pa- lırsanı bu bclAdan kurtulacnğmt, in· 
çavralar sarıyordu. Başındaki yağ- san sıra.sına yine geçeceğim diye 
lı berenin altından her bir teli bnş- dUşilndUm. 

ka boyda biiyUmll.f, uzun zaman BU, Evet fakat yazık ki, yalnız bir 
sabun, tarak görmemiş bir saç tu· kaç gün SUloyman Yurdaışığı bu 
tamı yabani otlar gibl fılJkırıyordu. fclAk tten kurtarmıya kafi gelme· 

Sık, sık ı;ektlğl bir slgBranın u- miştır. Tıbbı Adli, raporunda şid· 
cunu gayet seri bir hareketle sıkıp detll lptılAsı olan Mvallının altı ay 
11öııdUrerek cebine attı. bir hastahanede tedavi edilmesi ıa

Şimdl suçlu sandalyesinde duru- zımgeldiğinl söylemektedir. 
yor. Sapsan yUzUnU kaldırmış hA· HAkim ona: 
klme, mUddelumumıye bakıyordu. _ Oğlum sen bize kendin gel· 

Bitkim sordu: mekle kurtulduğundan bahsediyor-
- İsmin nedir? sun amma baksana, raporda altı ay 
- SWeyman Yurdaışık... ledavl8i llzım diye yazmışlar. Seni 
- İfln 1 bir haatahaneye yollıyaeağız. 
- Bir fabrikada demlrclyim. San yUzde çok büyük görünen 

Evrakı okundu, demirci Süleyman kara. g8zlere minnet doldu. Zavallı 
Yurdaışık uzun znn1andaııber! afyona adam bUyUk bir sevinçle: 
mUpteltıdır. Nasılsa bu beltıya yakn- _ Çok te~ekkilrler ederim, Bay 
sını kaptırmış. Şimdi bu mUthlıJ Mklm, dlyol', böylelikle vUcudUm 
zaafın elinden yakasını kurtaramı- bllsbutUn zrhlrden kurtulur. 
yor. Bunun için iradesi 'fl"k zayıf- Vatandaf SUleymaıı, yurda değil 
tır. Şuuru kendisıne gitgide bir fe· amma eğer onu şu dakikada g!Sre
llıkete yuvarlandı~ını ihtar ctmeJli· bilseler bu alnllıea hareketllc kcn· 
ne rağmen uyuşturucu zehirlerin O:. dl gibi dnha nlce zavallılara ~k o
slr eden iptiltısından ayrılamıyor lablllr. 
\'e IŞtf' nihayet lradesızliğinl anlı· 

yan bedbaht gidip kendi ayağlle !'\unt Deni~ 

No. 
15 Vatan ' ın Bulmacası 

SOLDA.~ SAOA: -!..,.-..,_;.-.-..___,. ___ _;,_...,......o: 

1 - Hırpalamak 2 - Evin Jcı.sınt· 11,_-+--i---' 
!arından - ı,aret 3 - Bir Yunan ı 
harfi - Nefse h!kimlyet - Kısa za. , 
man 4 - Mukaddes deynek • Olmaz • 
mı? 5 - Bic. hayvan - Teda\1 leva-
7.ımından biri 7 - Allmet • Bir işin ' _ 
sonu 8 - Bir renk • Antenin orta- • 
sı 9 - Modanın yansı - Bir nevi a- , -, 
raba - Masset! 10 - Cet • Önil ar- -• kaaı olmıyan ısllAh 11 - Hiç ver-
memek. _

1
1 

•• 
YUKARDA~ AŞAGIYA: 

11 
-,-

1 - lddlhar ettirmemek 2 - Ba- . -!.-.J......ı..._ı_.:..-...;...-'--'--""'-_...__, 

yağı • Bir nakil \'R!;ıtası 3 - Rskı· ı Af; La; Ki; Sa{lı) 4 - ZU; Loş 5 -

ııın yarISı - Tehlike işareti - Akde- Ilıca; Adalı 7 - Ltlfer; UtillU 8 -
ıılzın rengi 4 - Bir peygamber - Ayn: Ney 9 - Me(me); As, Er; Htl 
Beşincislnden sakınmalı 5 - Bir iç· (cum) ıo - Eza; Bel 11 - Arat· 
ki - Bır nakil vasıtası 7 - Bir ke· mıyan. 

mik - Boy bos 8 - Barsaklar -
Yarım kalmış manto 9 - Nota -

BUytlk<:e - Notanın tersi 10 - Fa· 
kat • Bir renk 11 - Aldatmamak. 

YUKARDA'S A.AGIYA: 

1-Kazıklama 2-(Karan)fil; 'üye 

3 - Is, Lı: Fa; Er • - Çal: Aza 
14 N. lı bulmacanın halli 5 - Allka; Rruıal 7 - Lokma.; U-

OLDA:"f SADA: deba 8 - Adı; Rey 9 - Ma: LA; Un; 

l _ Bıçaklama 2 - Sal; Oda 3 -1 La 10 - Sol; Leh 11 - Ba.şıbUyUk. 

FELE 
- Yazan: B. FELEK

Bizde Hizmet 

Diye Bir Şey 

Yoktur 

Taksim Belediye gazinosile, 
yeni yolcu salonu lokantası

na birkaç ecnebi garson alındı 
diye başta gazeteler olduğu haL 
de amma vaveyla kopardık. 
Kimisi dil bilmediğinden, kimi
si iş bilmediğinden, kimisı Türk
lükten, kimisi kanundan bahset
ti durdu. Fakat asıl yarayı gör
mek istemedik. 

Belediye ve bu garsonları 
kullananlar memlekette ihtiyaca 
kafi garson olmadığını söyledi· 
ler. Garsonlar cemiyeti ile on
ları müdafaa edenler ise mem• 
lekette bol bol - yüksek kalite
de - garson bulunduiunu iddia 
ettiler. 

Bence bu fırsattan istifade 
ederek apaçık söylemek icap e· 
der ki; her millet her {eyi ya
pamaz. Her oeye kıı.biliyctli o· 
lamaz. İçinde yapanlar olur 
amma nadir bulunur ve bir 
hükme esas olabılecek kemmi
yet arzetmezlcr. 

İnanmak lazım ki: mesela 
bizde pek iyi aşçı yetiştiği hal
de pek iyi orta hizmetçisi; pek 
hi garson yetiımiyor. Bunun 
ruhi ve irei olan amillerini gÖ• 
zönünde tutmakla beraber bı 
noksanı da ikmale çalışmalıyız 
Ukin unutmamalıyız ki; mcse 
]i İngilizlerden de iyi garsoı 
çıkmaz. Londranın en büyül 
lokantalarında çoğu garsonlaı 
halyandır. Metrdoteller de ya 
İsviçreli, ya Fransız veya İtal· 
yan olduğu gibi. 

Fransızların garııonları da bi· 
raz dürüıttür. Almanlannk 

de o kadar yumu ak olmazlar 
Tecrübeye nazaran en iyi gar• 
son İtalyanlar, sonra Rumlar· 
dan olurmuş. Bu münasebetle 
guraya işaret etır.ıeliyim: Eııasen 
bizde hizmet denilen tiey mev· 
cut değildir. 

Garaonumuz yok da, aşçı· 
mıı, hizmetçimiz, oda U§ağımız. 
bahçıvanımız var mı? Bunla
rın hiçbirisi yok. • 

Çünku bunların yetişm~lerı 
tamamen tesadüfi ve hudayına• 
bittir. Bir yola, bir kaideye ve 
bir müsbet t~ebbüs sistemine 
bağlı değildir. 

Bir orta hizmetçisi iyı bir c· 
ve dügmü , orada i güç öğren· 
rniş. huyu da u ve bu amıl· 
lerle bozulmamış ise işe yarar. 
Yoksa ne işe yarar, ne güce! 
Kırar, döker, bozar. Çıkar gi· 
der. 

Aşçılardan çektiğimiz de ma. 
luml 

Yetişmiyor ki; aşçı bulunsun. 
Uşak hiç yok 1 Bahçıvan ise bu· 
lunmaz Hint kumaşı 1 Bir mede
ni memleket için bu ne büyük 
nokııandır bilir misiniz) Bir ke· 
re me.deni hayatın icap1arı ba
kımından bu, bir büyük eksik· 
liktir. 

Sonra da iş arayan ve ne ya 
pacağını bilmeyen binlerce va· 
tandaaş bu kapıların açılmasına 
manidir. 

Böyle olmaııa ~a ciddi ~İr 
garson mektebı, orla hız

metçi mektep veya kurelan, a • 
çı mektebi gibi müesseseler a· 
çılsa, hem iş, hem işçi aray~n 
vatandaglara buyük hizmet edıl· 
miş, hem de (Ora~a ne garson 
vardır, ne hizmetçı, ne avÇıl) 
diye memleketimize fena bir 
öhret konduran bu eksiklik or· 

tadan kalkmı olur. 
l~te görüyorsunuz. Doğru dü

rüst bir lokanta, bir gazino, bir 
otel açınca ilk mkl'külat garson 
yüzünden çıkıyor.. • 

İstanbul gibi iktı!!adi inkipfı· 
nı çoğu turizme bağlamıya ka
rar vermiş bir ııehirde hizmetin 
bu birinci ııınıf unaurlan eksik 
olurııa bize gelmesıni beklediği
miz seyyahları nasıl memnun e
debiliriz~ 

Bana sorarsanız; resmi teşeb
büsleri beklemeden Halkevleri 
gibi içtimai müesseselerimizde 
gece ve ak am derslen açarak 
ufaktan hizmet erbabı yetiştir· 
meğe te§ebbüs etmek: elbettı 
lisan kursları açmak kadar, hele 
musiki dersleri vermekten çok, 
amma çok faydalıdır. 

Merhume zevcem MUnlre Suntc
kln'in ruhuna. ithaf edılmek üzere 
E1lQl'Un 6 ncı Cuma gUnU Cuma 
namnzından sonra saat (ltl:i) de 
Maçkndn Tcşvikiyc Caınllnde ı tev· 
lQdu.şerif kıraat ctUrileceğmden ak· 
raba ve ehibbamızln arzu eden ze
vatın teşrifleri rica olunur. 

Türkiye tş Bankası ?."üfe~' 
FUu Swıtekhı 
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Bir Senelik Lodos Fırtınası ve Yağmur 
Tayyare B '/IJI 
Zayiatı ir ıv~otör Battı, Birçok 

Yerleri de Su Bastı (Başı birincide) 

1 
Emdeıfe taarruz etmlşler, doklarla 
gemi tersanelerine de taarruz et-.{ 
mlşler, doklarla gemi tersanelerini 
bUtün gece bombalamışlardır. (Baıtı birincide) 
BERLİNE BOMBA ATILMAMIŞ hareket ettirilmemiştir. 

Bertin, 2 {A.A.) _ Stefani A- BfR MOTÖR BATTI 
jaıı.;ıından: Birden.bire çıkan fırtına yü-

yerler ıslak olduğundan bir odun 
deposunun yazıhaneaine kadar 
kaymış ve yazıhaneyi hasara uğ
ratmıştır. Otomobil harap bir 
haldedir. 

-o---
1 

Evvelki gece Berlin üzerinde uç- zünden Pendikte bir motör bat
mak teşebbüsünde bulunmuş olan mış, Anadolu yakasında demirli 
düşman tayyareleri, tayyare dflfi bulunan sandal ve motörlerden 
be.taryaları tarafından tardedilmiş- bazıları karaya vurmuştur. 
tır. Berlin üzerine hiçbir bomba a- Fırtınadan korkan Ada halkın-
tılmamıştır. ~an mühim bir kısmı dün geceyi 

A RNAVUTKOYONDE 
RIHTIM ÇÖKTÜ 

'Arnavutköyünde Akıntıbur-1 
nunda tramv'l-y hattının deniz ci
hetindeki kısmı çökmüş, tram
vaylar tek hattan gidip gelmeğe 
mecb.!-lr kalmıştır. 

Dünkü Fırtına 
Esnasında iki 
Doğum Vak' ası 

Oldu 
CHURCHİLL PİLOTLARI lstanbuldaki akrabalarında veya 

TEBRİK ETil otellerde geçirmiş, on dokuzdan 
Londra, 2 (A.A.) _ , Başvekil sonra ada seferleri tamamen tatil 

Chın·chilI, İngiliz bombardıman tay- edilmiştir. 
yareleri şefine bir mesaj göndere- BİRÇOK YERLERi SU BASTI 
rek. A !manya ve İtalyadaki askeri Yağmurların tesir ile şehrin 
hedeflere yapılan taarruzlara ~ti- münhat yerlerini su b~smıştır. 
rak eden pilotları harp kabinesi na- Aksarayda biriken sular halkın 
mma tebrik ve pilotların gösterdik- gidip gelmesini sekteye uğratmış, 
lerJ disiplin ve soğukkanlılığı met- otomo_bil ve arabalar derin yer
hetmiştir. )erde saplanmış kalmıştır. Orta-

Birinci hUcumlarmda, hava şartla- köy ve [ındıklıda tramvay yolu
rınm müsaade8izliği yüzünden he- nu su basmış, tr1mvay amelesi, 
deflere isabet vlki olmıyacağı mU- seferleri inkıtaa uğratmamak için 
llhazaı!iyle, bomba atmadan üsleri- geç vakte kadar biriken suları 
nf' dönen İngiliz tayyarecilerile da- başka tarafa akıtmakla iştigal et
ha son günlerde, müdafaasız şehirle- miştir. Beyazıt meydanı ve K;ı
re kinle saldıran, binden fazla ev sımpaşa sellerden geçilemez bir 
tRhrip eden Alman tayyarecilerini hal almıştır. 
mukayese eden Başvekil sözlerini şu Çemberlitaşta bir çınar ağacı 
::ümle ile bitirmiştir: <Hava hlki- devrilmiş, Şehir bahçeıi önünde
miyetini yavaş yavaş, zorla, fakat ki büyük ağaç devrilerek tram
hiçbir engelin önUnde irkilmeden, vay yolunu kapatmıştır. 
Nazilerin elinden almak üzereyiz.> 15 3 l numaralı şoför lbrahi
LONDRADA SAKİN GEÇEN min otomobili, Kabata~tan geç-

BlR GECE mekte iken yağan yağmurlarla 
Londra, 2 (A.A.) - SükQn ile 

BİR DENiZ HAMAMI 
DENİZE ÜÇTU 

Dünkü fırtına İzmitte de hasar 
yapmıştır Belediyeye ait deniz 
hamamının bağlı olduğu dubalar 
fırtınanın tesirile kopmuş ve ha
mam açığa doğru sürüklenmeğe 
başlamı_ştır. Hamamda bulunan 
elli vatandaşın istimdadı üzerine 
etraftan yetişilmiş, bu arada bir 
kişi boğulmak üzere iken kurta
rıl~ıştır. 

EDİRNE ŞOSESİ SU AL TINDA 

T rakyadan alınan haberlere 
göre yağmurlar Trakya havali
sinde de şiddetlenmiştir. İstan· 
bul - Edirne şosesi birçok yerler
de su altında kalmış, münakalat 
sekteye uğramıştır. 

~Gölcük, Seyhan, Kazıklı, Baş
iakele ve Değirmendere arasında 
işleyen motörler f~rtınadan güç
lükle kurtulabilmişlerdir. 

geçen bir geceden sonra Londra 
mmtakasınd& bu sabah ilk tebllke 
itareti verilmiştir. Saat 7,10 idi. 
Herkes, i•ine gUcüne gidiyordu. 
Londralılar, bir gilııa t'eliUJ aJAmeti 

lzmir Haberleri Tr.ansilvanyadan 
Yataıarlar incir ve Muhaceret Akını 

göstermemişlerdi. 

Tayyare dl.fi bataryaları, Galles 
memleketinin sahil mıntakasınd& 

btitUn gece faaliyet göetermiştir. 

'9u mıntakada dUı;man tayyareleri, 
:nüteaddit hticum.lard& bulunmuı;ı
hırdrr. 

TIMES HALiet OSTONDE 
K ISA BİR M UHAREBE 

Loııdra, 2 (A.A.) - Bu sabah Al· 

Czame Zarar Verdi Başladı 
İzmir, 2 (Huıusi) - İzmir ve 

hinterlandına mebzul yağmur 
yağdı. Bu yağmurların zeytin 
mahsulünü uttıracağı söylen-
]enmektedir. ·· 

Fakat bazı yerlerde yağmur 
fazlalığı üzümün üçte birini, inci· 
rin be1te birini ıslatarak kalitele• 

(Başı birincide) 

rer protesto göndermiş olan köy
lü partisi lideri doktor Maniu, dün, 
Transilvanyanın merkezi Cluj'a ha

reket etmiştir. Bazı kimselere göre, 
B. Maniu, orada mukavemeti kur
mak niyetinde bulunmaktadır. 

(Başı birincide) 

İstanbula geldikten sonra Sen 
J orj hastanesine yatırılan kadın, 
bir muharririmize başından ge
çenleri şöyle anlatmıştır; 

«- Bu sabah saat sekizde 
sancım tuttu. Kocam Belediye 
doktorunu aradı, bulamadı. Bu
nun üzerine Belediye ebeaine mü
racaat edildi. Ebe: cGünü dol
mamıştır, ben karışmam.» ceva
bını verdi. İstanbula gelmek üze
re kocamla beraber on üç kırk 
beş vapuruna bindik. Kınalıada
dan ayrıldıktan sonra sancım ço
ğaldı ve çocuğumu dünyaya ge
tirdim. Bu esnada vapurun alt 
kamarasında bulunuyorduk.» 

Kadına, çocuğu gösterilmeden 
uzaklaştırılmıştı. Çocuğun sağ 
mı, yoksa ölü mü olduğunu bilmi
yen kadının gözleri parlıyor, ço· 
cuğunu görmek için can atıyor

du. Fakat, ne çare ki çocuk ölü 
olarak doğmuş, belki de toprağa 
gömülmüştü. Fakat bundan biha
ber ola~ kadın çocuk hakkında ib 
tisaslarını analık şevkile şöyle an
latıyordu: 

<- Çocuğumu göremedim. 
Kız ise, çocuğuma fırtına adım 
koyacağım. Onu pek çok sevece
ğimi zannediyorum. Çünkü, çok 
heyecan çektim.> 

Milli Şefimizin 
Gençl~ğe_ 
İltifatları 

(Başı blrincllİe) 

Iarr açılma töreni vesilesi!e toplanan 
çocuklarınız zaferinizin yrldöntimU
nü kutlarken Milli Şeflerine sonsuz 
bağWıklarını ve içten gelen bir duy
gu ve saygı ile ellerinizden öptUkle
rini arz ve vasıta olmakla bahtiya
rnn aziz Şefim. 

Beden Terbiyesi Genel DlrektörU 
Cemil Taner 

Doktor Betile: Saydam, Başvekil 

Yıllarca ihmal edilmiş olan Türk 
gençliği, Cümhuriyetin açtığı feyizli 
yolda ve 30 ağustos gibi ulvt bir 
güntin yıldöntimünde aradığı saha
yı buldu. Yüksek direktiflerinizle 
bölgelerde gençlik klUp ve grupları
nın açılma töreni bugtin bölge mer
kezlerinde, kaza, nahiye ve birçok 
köylerimizde yapıldı. Gençlik bu 
yurt davasına heyecanla iştirak et
ti. Gençliğin fizik ve moral yetişme
sini sağlıyacak olan bu faaliyetin, 
yüksek Başvekilin hususi müzahere
tine mazhar olması memleket için 
büyük bir istikbal vadetmektedir. 

Bu vesile ile teşkilatımızın ve 
gençliğin sonsuz saygılarını arzede
rim. 

Beden Terbiyesi Genel DlrekförU 
Cemil Taner 

Beden Terbiye~! Genel 
Direktörlüğüne 

Zafer bayramı neşesine, gençlik 
grup ve kltiplerinin açılma töreni
nin inzimammı bildiren telgrafınızı 

iftiharla aldım. Muvaffakıyetler di
lerim. 

Ba'vekll: Betik Saydam 
Doktor Fikri Tüzer 

Ha.Jk Partisi Genel Sekret.erı 

Cümhuriyet htiktlmetlnirı anayasa
sma giren h<:yük preıısiplerclen ilhan· 
alarak vtlcude getirilen gençlik kltip 
ve gruplarının vilı\yet, kaza, ve na
hiye ve birçok köylerde ac;rlma tö
renlerinin bugiin yapıldığım ve bu 
hareketin partimizle Ulu Şefi etrn
!mda yekpare bir kütle gibi birleş

miş olan Türk gençliğinin coşkun te
zahürlerine vesile teşkil ettiğini 

saygılarımla arzederinı. 

Beden Terblycıııl Gen('} Direkt.örü 
Cemil Taner 

Sayın General Cemli Taner 

Alman lktısat 
Nazırı Bir 

Nutuk Söyl~di 
Viyana, 2 (A.A.) - D. N. B. bil

diriyor: 

Viyana fuarının açılması müna
sebetile Alman ticaret nazırı Funk 
bir nutuk söyliyerek İngilizlerin bu 
sefer tamamen yanl11J bir hesap 
yapmış olduklarını tebarüz ettirmi~. 
ve .söZ}erine şöyle devam etmiıJtir: 

1 
Ablukanın ;ıimdiden tesiri kalma

mıştır. Almanya.ya mallar şimal, ce
nup ve şark hudutlarından ve eski
sinden fazla gelmekte ve deniz ~ı
n memleketlerden ithal olunan mal
ların büytik bir kıBmmm da. yerleri
ni tutmaktadır. Döviz mtişkilAtıru ve 
bundan doğacak sıkıntıları İngilte

re mübalA.ga. etti. Buna. mukabil bi
zim yiyecek ve iptidai madde stok
larımızı da ıniktarlarmdan dtuı ola
rak tahmin etti. Ve iyi silAhlarla 
mUcehhez bulunan ve dünyanın en 
bUytik hava kuvvetlerine malik bu
lunan ordumuz Manş ve Atlantik 
sahillerine gel~ bulunmaktadır. 

Sıvasta Bu Yıl 
Mahsul Bol 

Sivas (Husust) - Sivu vil!1" 
ti dahilindeki topraklarda bu seti' 
arpa ve buğday mahsulü geçen fl 
neki miktarın çok fevkindedir. ot!f. 
buğday mahsulüntin mUbayQ&8111' 
hararetle devam etmektedir. 

Mevsim dolayısile piyasaya külli 
yetıı miktarda arpa. gelmektedir. 
Yapağı rekoltesi bu sene norn'IJ 

miktardadır. Sevkiyata başıannılf 
bulunmaktadır. 

Ziraat müdürlüğü hasat mev~ 
dolayısile köylere dilğen tevziatrJll 
başlamıştır. 

Sivas (Husust) - Yardımcı Po~ 
posta telgraf, telefon onarma ve J<t" 
nalizasyon, su onarma, sıhht yft° 
dım teşkilatı kursları açıtm1'tı' 
Kurslar büytik bir intizam içerisllr 
de devam etmektedir. 

• --o-

Hava Kurumuna Yardınt . 
Dün madeni eşya ve malze~t 

ithalatçıları birliğinin takribtll 
yüzü bulan azaları birliğin öıne· 
rabit hanındaki merkezinde toP' 
lanmış, Hava Kurumuna yapıl•· 
cak yardım esasını tesbit etmir 
tir. 

İptida! maddece fakir bulunan 
Almanya malzemesinin neticeye va
rıncıya kadar sarfedilmeslni düşün
meden motorize harbini ileri götü-
rebilir. İşte dört senelik harp plAnı- Köy Mektepleri 
nın muhassenatı. Bizim iktisadiyatr- (ı 

mız harp icabatile ezilmedi, bilakia Belediye reis muavını Lut 1 

btiytik mikyasta. takviye bile edil- Aksoy, maarif müdür muayjıı~ 
di. Devleti idare edenleri askeri se- Neıet fl'C maarif mimarile Sili'v1

1 

ferberlik için gÖStermiş oldukları kazasına bağlı köyleri teftit et· 
miştir. Bu teftiş sırasında Kadı• 

itinanın aynını, iktısat seferberliği- köy, Akviran, Bekirli, Çayırdert 
nin ihzarında da göstermişlerdir. ·J· 
Fakat Alman ekonomisinin son ve Büyükçavuşdere köyleri gezı 

miştir. 
kaynaklarından istifade etmiye ıu- =============.::::;:; 
zum bile kalmamıştır. Harp istlhaa-
lı'itınrn müteaddit şubelerinde istih
sallt ile istihlflkler arasındaki nls
bet o kadar müsait olmuştur ki, 
lktısadi seferberlikte derpiş edilmiş 
">lan bil' ta.kım şiddetli tedbirlerin 
tatbikine hacet kalmamıştır. Al
manyanm para vaziyeti nedir? 

Mark en emin ve en sabit akçe ol
dıığu gibi zaafa düşen sterllng ll· 
rasrnın Avrupada yerini tutmak ü
zeredir. 

Londrann City'ııinde imal edilmek

te olan sterllng vahid ktya.'llsi ar
tik yok olmuştur. 21 aıtuııtosta !ngi
liz hükttmeti, keyfiyet derhal mev-
kii mer'iyete geçmek Uzere !ngilte-

TIŞEBBIR 
ZİRAİ K.REDt K OOPERATtf'f.$· 

Rt NE: İkinci ~amzet olarak gutt 
rildiğim Ziraat Bankası İdare ınet· 

f 
lisi Azalığı intihabında bir çok zır• 
kredi kooperatiflerinin bana r~' 
vermiş olduklarını öğrenmif bulunu· 
yorum. 

Kooperatif ortağı arkadaşlara bil 
alakalarından dolayı teşekktirlerlrll1 

ve bağWıklarımı sunmayı bir vaıl' 
fe sayıyorum. Muhterem gazeteni· 
zin dellletini rica ederim. 

AIA.ettln Cemli 

ııım tayyareleri, Times halici Uze
·inde müdafaa tesisatını zorlamı

ra teı;ıebbils etmi~Ier ise de tayyare 
l~fi bataryalarının mildahalesi üzeri 
11• dönmiye mecbur olmuşlardır. 

Rır tayyarenin kesif bir duman sa
.ı,·ercrek duııtüğü g-öriilmüııtuT. ln
Kiliz aYcı tayyareleri, taarruz& geç
mi~lerdir. 15 dakika devam eden şid
d .. tıi bir muhar.ebe olmuştur. 

rini düşürmüştür. 

iNCiR IHR~CA T i 

Transilvanya valisi B. Somes, 
halka hitaben bir beyanname neşre

BAŞLADI derek, halkı tehlikeli ihtiraslara yol 

İzmir 2 (Husuai) - Kuru mey- açacak hareketlerden tevakkiye da-

Kadın!_n Hasköyde akrabası ve 
kayınvaldesi bulunmaktadır. Ya
kında bir toruna sahip olacağını 
bilen kayınvalde, hazırlık yapmış, 
ziyafet programını bile hazırlamış 
bulunuyordu. Dün gece, çocu
ğun ölmüş olduğundan annesinin 
henüz haberi olmadığı gibi, bü
yük annenin de haberi yoktu. 

İKİNCİ DOGUM 
Dünkü fırtına esnasında deniz-

4~ ikinci bir Çocuk daha dünya
ya gelmiştir. Karadenizden gel
ITlekte olan Karadeniz vapuru 
yolcuları arasinda bulunan Boy
abatlı Fatma, vapur rıhtıma ya
naştığı esnada doğurmuştur. Bir 
erkek çocuk doğuran Fatma, e
lektrik fabrikasında çalışan ko
cası Bilale bir • çocuk dünyaya 
getirdiğini henüz haber verme
mi§tir. Kadın: 

Beden Terbiyesi Genel Direkt.örü ı·e bankasının banknotlarının ithali

Ankara ni menetti. Elimizde bulunan İngi-

VATAll 

Açrlan gençlik klüplerlnin mesai A B O N E ! 
Türkiye 

içln 
Bar19 

• lçllJ 

BİR YELKENLİYE HUCUM 
Londra, 2 (A.A.) - Üç Alman 

bombardunan tayyaresi, Irlanda'da 
niiseccel ve bir Irlandalıya ait olan 

vet eylemiştir. 
va ihracatçıları bugün toplanarak BUtun Romanyada mektepler, bir 
aon yağmurların üzüm ve incir• ay daha geç açılacaktır. 
lere verdiği hasarı görüııtüler. İ!ı.:_ Ronı.anıa. gazetesi diyor ki: 
raç fiyatlarının arttırılması düşü- cŞimdi ktiçUk bir milletiz. Fakat 
nülmektedir. 

Norveçe Fob İstanbul incir sa
tılmıştır. Bu incirlerin Sovyet 
Rusya yolile sevkedilmesi muhte. 
meldir. 

==:::;::=:==:::::::-==:-::::======= 

yaşıyoruz. Milletin sakin ve bir kal
ması ve hadiselerin seyrine k1L111 
koymanın faydasız olacağını anla
ması lil.zmıdır.> 

!00 ton hacmindeki Lochryyan yel- kumeti İsviçre hükumeti vasıta-
ı:,.nlısine hticum etmişler ve ciddt sile bir miktar küçük buharlı ve 
mr,.tte hasara uğratmışlardır. Yel- motörlü gemileri ingiliz hüku
kenll, bir limana iltica etmiye mu- meti nezdinde yaralıları topla-

«- Kocama sürpriz yapaca
Budapeşte, 2 (A.A.) - Stefani ğım» demiş, adını ne koyacaksın, 

Ajansından: 
diyenlere sadece: 

KARPA TLARIN 

TAHLİYESİNE BAŞLANDI 

\'&ffak olmuı;ıtur. mağa memur Kızılhaç gemisi o· Öğrenildiğine göre Romanyalıla- K - b l b «- ocam i iri» ceva mı 
rr şimdiden Karpıı.tıarx tahliye et- vermiştir. MAN A D ASINA TAAR RUZ !arak kaydettirmiştir. 

Lonrlrıt, 2 CA.A.) - Man adası, Ekserisi hususi kurtarış cemi-
miye başlanuşlardrr. -------<ı-.----

MACARLAR HUDUDU 
GEÇMECE HAZIRLANIYOR 

cıırnRrte.<ıi günü ilk defa olarak ha- yelleri tarafından harp bahriye
va taıtrruzuna şahit olmuştur. si emrine verilmiş olan bu tahli

Bir Alman bombardnnan tayya- siye gemileri, sureti istimalleri ve 
Budapeşte, 2 (A.A.) - Stefani 

reıııi, adaya '-'aklaşmı.q ise de bom- alameti farikaları noktalarından, 
.J ., Ajansından: 

ba atmanuştır. Bu bombardıman La Haye muahedesinin hastane 
ta · · iki İ · gemilerine mütedair olan tasriha- ~uhtelit Macar • Rumen komis-
yyaresınm ngıliz avcı tayya- yonu, arazi terki meselelerine mute-

reei tarafından denize düşUrülmüş tına tamamen uygun bulunmak-
olduıc.u zannedı'lmektedı·r. tadır. Buna rag~ men İngiliz hükuA - allik olan kararlarını vermiştir. Ma-

"' car ordusu, beş eylOlde eski hudu-
INGİLİZLER SARDUNYA y A meti, mezkur gemileri Kızılhaç du geçerek ve Macaristana terkedil-

HOCUM ETTİLER himayesinde addetmiyeceg~ini ve 

Yarının 

Sakladığı 

İhtimaller 
cua,ı blrinclde) 

· miş arazinin işgali 13 eylQlde hitanı 
!talyada bir mahal, 2 (A.A.) - 1- 30 Ağustostan itibaren deniz ve bulacaktır. Iarı kazanacaklar. - Bu sebeple 

~lyan umumi karargAhının 87 nu- hava kuvvetlerinin bunlara hü- İngiliz deniz hakimiyeti devam 
xıarah tebliği: cum edecoklerini, Alman hüku• MACAR ORDUSU 5 EYLULDE ettikçe İtalyanın Balkanlarda 
Düıpnan tayyareleri, evvelki ge- metine bildirmiştir. HUDUDU GEÇECEK pek de ileri gitmek istemiyeceği-

ee Sardunya Hzerlnde uçmnşlar . ve Berliude hasıl olan kanaat İn· ne hükmdmek caizdir. 
:l(\ t 1 . dli ti .. 1 d ·1· h··k• t' . t hl" ' t Budapeşte, 2 (A.A.) - D. N. B · ~an ayyareıı nı ş rmuş er ir, gı ız u ume ının, a ıaıye ay- · ya Bulgaristan? Oobrucada 
' ı 1. t kt h ta ı 1 d ld ~ ·b · b l bildiriyor: " ~ a yo ur, asarat o mamrş- yare erin e o ugu gı ı, eyne • karnı doyduktan sonra yeni yeni 
bı'. milel hukukun himayesi altında Macar - Rumen muhtelit komis- iştihaları kabar mıyacak mı? Me-

Gene İs\'fçreden gelen diğer bırta- bulunan bu tahlisiye gemilerini yonu terkedilen arazinin .:vı:acaris- sele çıkarmak istemiyecek mi? 
kını tayyareler, Piemonto·nun ve de menederek bile bile insan ha- tan tarafından i~gali meselesi etra- Öyle görünüyor ki Bula-arlar si· 
Lombardıa'nın bazt mıntakalarr Ü7.e- yatlarını kurtarmağa mani olmak fında, 10 saat süren bir müzakere- yasi ve askeri her fırsattan isti
rLrıde uçnıu,lardrr. Bu tayyareler, istediğidir. den sonra bu ııabah aşağıdaki hu· fade etmeğe hazırdırlar. Fakat 
derhal İtalyan tayyareleri ile tay- Egw er İngilizler, Alman Kızıl- susatı kararlaştırmışlardır. ·· k ld ~ k d b mum ün o ugu a ar arış yo-
v. ıtre dtl!i topların mukabelesine ma- h ı'lerı'ne kar• hu··cum teh aç gem "1 • Macar ordusu, hududu 5 eylQlde lile. · · Çünkü Umumi Harp tecrü-
ru:r. kalmışlardır. Düşman tayyare- ditlerini mevkii tatbika koyacak kti Kıt t beaini unutmamışlardır. Ya ken-
lerl, mefruz hedeflerine ula•madık- 1 1 Alman kuvvetle · bu geçece r. aa ın girişi 13 eyltll-

., o ur arsa, rı d iha t kt· G di başlarına veya büvük bı'r dev-lartndan Varese mıntakasmda bir d k aya mukabel et e n ye e erecc ır. iriş, Gross- J 

mey an o um· e • wardein bölgesiharic; olmak tizere, letin aleti olarak silahla toprak 
knsıı.haya dört tıomba ve muhtelif mekte gecikmiyecektir. k k 
nevkilere aydınlatıcı fişekler at- CHURCHİLL'IN PERŞEMBEYE btitün Macar - Rumen müşterek hu- azanmağa bugün Ü Bulgaris-
nışlnrdır. Maamafih ntifusça telefat BEY ANA Ti MUHTEMEL dudunda başlıyacaktır. Grosswa- tanda her halde pek çok heves 
.>lmadığı gibi milhim hasarat ta Londra, 2 (A.A.) Reuterin dein'e 6 eylQlde girilecektir. 5 ey- yoktur. 

Yoktur. IOlde Macar kıtaları Marmaroeslget Yakın ufukların digw er kısımla-parllimento muhabiri bildiriyor: 
Şlmalt A!rikada dilşman tayyarele Per~embe gü.nü parlA.mento top- ve Szathmar'a varmış olacaktır, er- nnda da bugün için kapkara de· 

ri Ma~uana'ya 80 mU mesafede k(l- ıandığı zaman Başvekil Churchlll'in tesi gUnU Grosswardeln'e girilecek necek bir bulut görünmüyor. Ak
tn Harmil adasına hücum t~ebbü- askeri vaziyet hakkında Avam Ka- ve müteaddit merhalelerle, 11 eylQl- sine olarak Rumen • Macar ihti
sUnde bulunmuşlardır. Bir tayyare marasında beyanatta bulunması he- de Clausenbuergede bulunacaklar- lafının kökünden halli ortalığı bir 
dUşmü~tür. Mtirettebatmdan 3 kişi nUz tamamile kat'i değilse bile pek dır. 12 ve 13 eylQl günleri, işgal kat claha yatıştırmıştır. Fa-
esir edilmiatir. d' k. ~ B kil p Szekler'in cenubu şarktsindeld ara- kat bu sükun bizi aldatamaz. Her 

.., muhtemel ır ı, e"er aşve er· zide tamamen olacaktır. k l d w 
Diğer bir dUşman tayyaresi de ha- şembe günü beyanatta bulunursa sü un manzarasını; yan ış, og-

fif hıuıarata sebebiyet vermiş ve bu beyanatta hava harbinden bah- Bugün saat 14 de Biharkeres ile ru, fırtınadan evvelki sükunet di-
ttıılvımlarctan ve yerlilerden 8 ki~inin sedileceğl ve pek muhtemel, olarak Biharpöspöki arasındaki gümrük ka- Ye karşılamağa, bütün buhran 
varalanmasına bıtis olmuş olan bir Başvekil Kanadaya tahliye edilen rakolunda, cAri askeri meselelerin ve harp müddeti için kendimizı 

d İ müzakeresine başlanmı•tır. l ı 
ıkın esnıuıın a Assab'da yere düş- çocukları götliren ngiliz vapurunun " a ıştırma ıyız. 
ınüııtur. torpillenmesi hakkında birkaç söz o Hiçbir dakika unutmamak la· 

TıtyyarE>lerimiz, kllçilk çapta bom- söyllyecektir. zım g.elen bir hakikat vardır ki, 
lıall\r "tmışll'r ve Kassala ötesinde İKİ MUHRİP BATIRILDI "Marianne,, Kapatıldı o da şudur: Dünya asayişten 
'f<ımaıı'rn cenubunda düşmanın bir Berlin, 2 (A.A.) - Alman ordu- mahrum bir yerdir. Yurdunu, 
kampını mu\'affakıyetle mitralyöz lan başkumandanlığı tebliğ ediyor: Cenevre, 2 {A.A.) - D. N. bekasını, şerefini, istiklalini so· 
ııtl''line tutmuşlardır. Alman denizaltı gemileri şimal de- B. bildiriyor: nuna kadar korumağa ve müda· 

Bundan ha.,ka zırhlı bir otomobil 1 nizinde ıki İngiliz torpito muhribini Fransız telsizinin haber verdi- faa etmeğe azmetmiş bir millet, 
ığtlnem ettik. batrrnııatır. ğine göre eski halk cephesine hiçbir muvakkat sükun manzara-

Alman Kızılhaç Gemilerini 1 Diln 'ctuşman ceman 62 tayyare • bağlılığı ile maruf Marianne haf- sına kapılmamıya, yarının sakladı 
İngilizler Tanımıyorlar kaybetmiştir_. Bunlarrn 52 ~i hava 1 talık mecmuası, Yahudi Lacache ğı her türlü ihtimallere karşı dai-

Beriin, 2 (AA) - D. N. B. muharebelf'rınde ve 10 tanesı yerde tarafın::J<J :: yazılmış bir mak:ıle- ı ma tetikte beklemeğe mecbur-
f>ildiriyor: 1 tahribedilmiştir. Yalıuz 9 Alman I nin neşrinden dolayı üç ay mü~d- dur. 

Bir müddet evvel Alman hü- tayyaresi kayıptır. detle kapatılmıştır. Ahmet Emin YALMAN 

• 

ve önclilii!\iinüzle mesut neticeler llz lira..'lı miktarının azlığı dolayı-
vereceğinden mutmain olarak istik- siyle bu tedbirden çıkacak netıcele- Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 
Bir aylık 

1400 Kr. 
700 Kr. 
400 Kr. 
150 Kr. 

--2700 I{t 

bale emin' nazarlarla bakmakta ol
duğumuzu bildirir, sevgi ve saygı

larımı sunarım. 

Halk Partisi Genel Sekreteri 
Erzurum Mebusu Doktor 

Fikl'i Tttzer 

Amerikaya 
Denizyolu Açıldı 

(B81Jı birincide) 

dün Amerikadan lstanbula doğru 
yola çıktığı haber alınmıştır. 

Amerika ile İstanbul arasında 
başlıyan vapur seferleri piyasada 
büyük alaka uyandırmıştır. Ame
rikada dövizi bulunanlar bu hr· 
sattan istifadeye kalkışmış, mal 
getirecek olanlara ellerindeki dö
vizi iyi fiyatla aatmağa baılamış
lardır. İthalat ve ihracatçılar, pi
yasadan döviz tedarik etmek için 
büyük gayret sarfetmektedir. 

Piyasadfl otomobil lastikleri, o· 
tornobil yedek parçaları bilbaesa 
çok azalmıştı. Döviz tedarikine 
kalkışanların, Amerikadan mal 
getirmek is-teyenlerin başında o
tomobil ve otomobil levazımatı 
üzerinde alış veriş edenler gel
mektedir. 

Amerikadan hareekt eden ilk 
Yunan silebi bu hafta içinde li
manım~a gelmiş olacaktır. İtha
latçı tüccarlar, Amerikadan önü
müzdeki hafta İstanbula doğru 
yola çıkacak şilebe bilhassa mal 
yüklemekte istical göstermekte
dirler. Amerika yolu yüzünden 
bir müddet evvel dutmµş olan 
piyasa hareketi yeniden canlan
mış ve tüccarların ümitleri art
mıştır. 

Almanlar ın Romanyayı 

işgalinden Korkuluyor 
(B~ birincide) 

car hudutlannın yeniden gözden 
geçirilerek tashih edilmesinin hat
ta Yugoslavya için büyük bir e
hemmiyeti oldu@nu yazmakta
dır. Zira bunun manası Balkan 
A vrupası ile Tuna A vrupasında 
sulhün muhafazası demektir. 

Bu gazete, Zagrepte hükumet 
tarafından yapılmıı:ı olan beya
natta Yugoslavyanın İtalya ve 
Almanya ile olan dostluğunun 

kendi hayati menfaatlerine teka
bül etmekte olduğunu ve bu 
menfaatlerden birinin Avrupanın 
cenubu şarkisinde sulhün muha
fazasından ibaret bulunduğunun 
ifade edilmiş olduğunu hatırlat
maktadır • 

1'10 I{t 
800 I{t· 

rin Almanya için hiçbir ehemmiye
ti yoktur. İtalya da ayni vazi~ene; 

dir. MezkQr karamı Norveç, Dani
marka ve Belçika ve bilhassa Fran

sanın üzerine olan tesiri daha. mü
himdir. Zira bu memleketlerde dai
ma mUhim miktarda Sterling bu
lunmakta i<{i. Fa.kat bu kararm en 
vahim neticeleri bizzat lngiltere

de kendini gösterecektir. 

RAŞiD RIZA TİYATROSU 
Halide P i§kin Beraber 

Bu ak~m Bakırköy Miltiyadı 
Bahçesinde 

«ÇAMURDA ZAMBAK» 
Vodvil ~3- Perde 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli <70182> lira. <82> kuruştan ibaret bulunan ve bedelinin 

<45182> lira <82> kurufu 940 malt yılı bütçesinden ve mütebaki <25000t 
lirası 941 mall yılı bütçesinden ödenecek olan Ankara. -K. Hamam yo· 
tunun 83 + 700 - 86 + 000 inci kilometrelerinde yaprlacak 400 M. lil< 
parke kaldırım <4900> metre tulünde '°se ve <8> adet ~p tabliyell 
menfez inşaatı 16/ 9/940 perfembe gUnU saat 15.30 da villyet daim! en· 
ctimenlnde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf USulile eklliltmeye konul· 
muştur. 

Muvakkat teminatı <4759> lira <14.> kuruştur. 
tırteklilerin teklif mektuplannı muvakkat teminat mektup veya mak· 
buzları ticaret odBBı vestkaeı ve bu I~ girebilmek iı;in ihale tarihin.den 
en az <8> gün evvel vUlyete istida. ile müracaat ederek alacakları fenn! 
ehliyet vesikalarına hA.milen yukarda. sözU geçen gtin ve saat 1-4.30 a 
kadar encümen reisliğine tevdi etmeleri. Bu lşe ait keşif ve şartnameyi 
lıer gUn nafıa mlidtirltığllnde görebilecekleri <5096> c7962> 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Okulumuzun Mühendis ve Fen memuru kısımlarının tn,aat ve Ma· 

kine. şubelerine talebe kaydına 2. EyUU. 940 tarihinde ba~anarak 30 
EylQI. 940 günü akŞ&Dlı saat 17 Ye kadar devam edilecektir. Soıı 
gün mUl!ltesna kayıt muamelesi her gün saat 9 dan 12 ye kadar 
yaptlır • 

Orta. okul mezunları lmtihanla almrr. Diğer '8l'tlan öğrenmek is· 
teyenlel"in biZze.t VfYY& mektupla okula müracaatıan ilA.n olunur. 

(7872) 

(UŞAK) ÜLKÜ LİSESİ 
MÜDÜRLÜGÜNDEN : 

G'llndilzlU talebenin kayıtlarını 27 ' EyHUe kadar yenilemesl ıa. 

zımdır. Paralı yatılı talebeden 5 EyUU akşamına kadar birinci tak· 

slti göndermiyenlerin Yerine başkaları alınacaktır . ..... 

Satıbk Fabrika Binası 

Sümer Bank Umum Müdürlüğilndeıı: 
tstanbulda Unka.panmda <Dakik fabrikası>, namiyle maruf ve deniz• 

le irtibatı mevcut btiyUk depo olmıya elverişli sağlam değirmen binala· 
rı ve mUştemilA.tı ve aynca antrepo halinde kullanılan kA.rgir iki katlı 
depo ufak bir ahşap ev ve bir arsanm tamamı kapalı zarf usuıu ile art
tırmıya çıkardmıştır. 

Muvakkat teminat 9250 liradır. Satış peşin para iledir. İhale 11/ 9/94.0 
çarfa.mba günü saat Ui de An.karada bankamız binasında. yapılacaktır. 

Tekliflerin ihale saatinden bir saat evveline kadar umum mUdürJUğU
müz muhaberat şubesine verilmiş olması llzımdır. Bankamız ihaleyi 
yapıp yapmamakta serbesttir. Arttırmıya çıkarılan emlA.kl görmek ve
ya. bu hususta fazla izahat almak istiyenlerin umum! mtidUrltiğllmUze 

veya bankamız İstanbul şubesine müracaatları rica olunur. c3307> <7607> 

Sahibi ve Neşriyat MUdtirU: Ahmet Emin YAUIAN 
Basılclr&ı ı.er; VATAN MA.TBA.ASI 


