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Sakarya köprüsü 
üze~inde feci bir kaza 

lzmıt 12 (Hu•usi) 

• Spekülasyonu önlemek 
için satış pazarlari 

Ankara ekspre · 0 - Bu sabah 
Ya köprüsü üz!~inJ~anelinde Sakar. 
çi Ali makinenin al geçeEken ateş- -
ba_cağı kcsilc'.ikten s~~~~ duşherek iki ıA Gu·. NLu· •'K- AKSAM - GAZETESi. 

'.Ankara 12 (Hususi) - Bazı yer. 
lerde sınai mamulatın satışında ta
cirlerin ihtikara teşebbüs ettikleri gö
rüldüğünden lüzum görülen yerlerde 
yerli mal pazarı açılması veya bir 
ajan bulundurulması kararlaştırıl
mıştır. 

mu~. kalbinden bir ka _ ne re düş- flıı.. "" 
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YIL:_ 1-:_SAYI: 24 

-:'lınaaiarın ı · 
lngtJtereye 

dünk·· 
h~euını~rı 
~arb büyük- bir 
~aha üzerinde 
cereyan ettf 

En nıütlıiş rnulia. 
rebe 4000 

. . metre 
ırtıf ada ol,du 

M .. ---uteınad. 
nıitrraI .. ı Y e n 
du 1 Yoz takırtılari 

YU uyor Ve b· k tayY ırço areler dü .. 
cıı:-•dra. ıı~Yordu 

ıı, cenubu .• - Bu &abah İn .. 
4-r Alm farkı sahilleri .. gılız av-
l>reas ~_tayyaresi le k uz.erinde yüz 

bu habe . ıatıon'un ar,~~mıştır. 
l'ilrtlininrı d~e~~i~i ı.arnanın~bı~~' telefonla 
'1rı iiçiın " ••rulznüt old ğ duıman tay
hılti;,il . "? de Manş de u. unu ve bunla
tız rn.1thr: Bir altınc nızıne düştüğünü 
?tıii.\~hiUerıne do~ ı tayyar~in Fr 

""9 ur B gru ka an .. 
ınaıul\ . old u tayyareden stığı görül ... 
l•kı.,, uğu gibi . . duınan çık-
la;-y uçınakıa bul • gıltıkçe d l 

arenin ·1 unuyord e a -
di r" Pı otları u. Düşen ik. 
t.ı Uzııir bunlar Paraıuu. ti ı 
. !Yare Yer .. 1, açığa atnu 8 anuşlarsa 

buyuk b' • duşup •<!•-· .ılır. Diğer iki 
Ilı, ır <aha .. ""1'lır M 
. bltiddet · ~~rinde cer • ulu.rebe 
•bVcıları. Yii~ lnk gı~ taYl'are~Y~ etıniştfr. 
ır fehr" ': hır ir'ur d erile düşman 1 ın u.ıe . a a ı-_ı 
ardır, Bunlar l'inde ltluharebeo ... UöJt fartile 

lllaltta idil ın baııları """' ye tutuımuı-
21 •-- er. Hucu vuvv metr-~ ... n, ten b nı eden ta ~en uç· 
hı· .._ u u ••rk" l'Yar·• . . · ""lon h . - ı 1ah·11 . "'orın ha· 
ti:er B. . arannı lrnha ı erınde bulWlftn 
btıs· ·· ır lngiliz tau... etnıeğe teşebb·· 

U akün b .1 J are dev . Us et~ 
dan uı;:nıakt 1.raktırnııttır. B~ı~~i ~ teşeb-
lıtınd a olan dü Yük bı.r irtif 
b •n çıktık! ıınanıar .. •
unların i..izer· arı ı.arnan in ~e, ranl-

harebe ıne hücurn ~üz avcıları 
~-itralyöı;'~~~tin olrnuştu~~t.?rdir. Mu
lh.ırıeş d'· rtıları işitilrn k uternadiyen 
ltllı&d

1

ları~tnan tayyareıe~te ~di. Çıkan 

SALI 13 AGUSTOS 1940 

1 il il il 

ınonunun 
seyahati 

Samsun 12 ( A.A.)- Re
isicumhurumuz 11/8/1940 
pazar günü saat 15 te Sı
vaatan hareket buyurmuş. 

lar, Turhal'da ve Amasya· 
'cla kısa bir 1 tevakkuftan 
sonra bugün saat 9 da Sam· 
suna gelmiflerdir. 

*** Çar,amba 12(Humıi)-
Milli Şefimiz Reisicumhur 
ismet lnönü otomobille 
Samsundan buraya gelmif· 
ler, halkin samimi ve coş· 
kun tezahüratile karftlan • 
m<flardır. Milli Şef Halke. 
vini fereflendirmifler, hal· 
kın İlerdlerini ve dilekleri
ni dinlemiflerdir. 

= 

Abluka 
Nevyork 12 (A.A.) - Eski Aınerik.' 

Cumhur Reisi Hoover, Cumhur Reislijine 
Cumhuriyetçilerin namzedi bulunan \Vilkie 
ile Colorado'da yaph(ı bir görüşmeden 
sonra, Holanda, Belçika, Polonya ve Nor
ve(te açlık, ölüm ve hastalığa mi\ni olmak 
İC'İn fiili ve seri bir harekete teşebbü.' edil· 
mesi için aleni bir hitabede bulunmuştur. 

Londra, 13 (A.A.) - Timcs gazetesinin 
diplomatik muharriri yazıyor: Alman iş
gali altında bulunan yerlere Amerika ta
rafından yiyecek gönderilmesine müsaade 
olunması hakkında Hoover'in İngiltere hü
killnctine karş:1 yaptığı taleb, İnF:ilterenın 
abluk.ı aiyaseUnde hiçbir değişiklik yapmı
yacaktır. Muharrir, Alman aiyaM?tinin .te
reyağı yerine top• prensipinl kaydettikten 
sonra, Völki.scher Beobachter a:azetesinde 
çıkan ve Alman hükümetinin ba,lıca vazi
fesinin herkesten evvel Alman milletine yi
yecek temin etmek olduğunu ileri süren bir 
makalesini hatırlatmaktadır. 

, J ~ ~ .~ Gazete ü8.ve ediyor: 
ı~ >.< '~-·· • ~ Alman işgali altında bulunan yerlere ~ön .. 
~4f~..,. • derilecek yiyeceğin kimlere tahsis edilece-

~ İngilizıet::~a';nağa b&fladıgu~~' gibi 
tuı.aktan a ından kendiı. . uşrnan-

l'<!ııııı. .. kta kurtulmak . . erıne kuru-
( Royal air forcc • Krallık hava kuvvetleri) ne mensup 

ğini tahmin etmek güç değildir. Bu itibarla, 
bir İngiliz tayyarecisi hareket ediyor ! hiç kimse, İngiltereyi, ablukada ısrar etti

ğinden dolayı, kabahatli göremiyecektir. d idiler F ıçın rn 
llrnıaksı · a.kat İngil" anevrahır 

dt, tn ı~ıı. hücumların d ız Pilottan hiç 
b' Çetın rn har a evan,. ed.i 
ll tehir .. . U ebe 4o0o Yorlnr .. 

en L. _ uıerınde ol nı.etre irtifad 
,. n.u:ıını.ıı nı.uştur ld:uh a 
fit:rltrind zamanında iki ia arebenin 
&Ui:ı: Spi~~ ayrıldığı görülrnü Y~.arenin di· 
l.lıef"iıı.e re .. avcı.sı bunlar ştur. Bir İn-
r.ı b ~n ıur'atle h.. dan biriainın 
Jr. u dutrna ucurn etti A:r. 
"Ybetu n· n tayyaresi kendi · aon-

&arfına · •icr tayyare] kontrolunu 
Bir - -~dr ederek üsle . er rnuharehed,.n 
v .. ,u det rıne doğru k . 
k e ilahi) U ~nra ikinci bir h .. açtılar. 
ulakları ıerındcki şehirle ucum Yal>ıldı 

Keldi. ... l>a.Uatıcı üç rn rden birisinden 
d·· ""ı &on uaııarn infl"-ort d"' ra birib' l . ı ~ sesi 
ı;:ılı: uşrnan ta ır erıne yakın 

tı. Buııı Yyaresi bul tl uçan 

Almanya ya 
höeum! 

Birçok petrol 
depoları ve 

tayyare meydanlari 
yeniden yakıldı 

ederek: b· ardan birisi Pike~~ arasından 
~irıc tutt ır baraj balonunu a_ ınde hücum 
:r-a.re lrku. Balon ate, alarak rn.ı_~a.l_yöz ate
hu likt ada.,ıarına do~r .~u,tu ve tay
tt\i.ıdaf~ deniz istikarn!u~e Y\lkselerek hep 
••~•- toplan harek 1 keçWar. Hava Londra 12 (A.A.) - Hava Nezareti teb· 

"".~1 dıl.. e e geçu · ı 
l1ikaeldi1 -rmanı kovalamak .. ve lngillz iği: 
:r-o, ...... 1 er, Biraz: sonra d :uztre havaya Düşman tayyare meydanlan dün ,.ük-
ttn. __ ..... ~ eri g 1 enıuien · L .J 

~ -qq h" c nı.ete ha ı dı mıtrnl- ae, irtifadan bombardıman edilmiştir. Di-
!.fallf . Utün İngiliz 'a · Bir h'IÜddet nard ve Caen'de d~manın işgal etnektc 
ler ı·ıkUıerinde devrı·ayveoleıl~rı avdet ederek b l d n d u un uğu tayyare meydanları.na hücum 
Uç d · flı.uharebe esn . ne evarn etti,- edilrnlş ve Brest tayyare meydanı hareket 
Oldu l.lşrnan tayyareıııin:ın~ ~~niıe dü.şen r.i.sti hasara uğratılmı,tır. Guemsey hava 
ha Ve tutuştu li en bırısınde infil~k li 

re-kete . · ava rnüdafaa b a manı tekrar bombardıman edilmiştir. 
rrtı.ıharebe &:eçtı, Kara üzerinde ataryaları Sahil muhafaza teşkilıitına aid bir tayya-
"tati 3~snasında bir d.. cereyan eden ıe Fransız sahillerinde bir keşü uçuşu yap
baha, d metreden y uşm~ .. tayyaresi tı~ı esnada bir düşman avcı tayyaresini de
l.Otd uşerken Yatıma.. ebre duıı:up ezildi. n..ıze düıur .. mu" •tur·· • 

u. ga ••lamıı b l T 

u unu- h .. Dün gece bombardıman tayyarelerimlzin 
l..ondra 12 "'"'• ucum hedefini petrol bulunan mahaller 

fl·nubu , (A.A.) - Ro·· ·t . ~etkil et-'·Ur' D rtm d .. 1 . .. rki · \ı er· In 'l •-..ı • o un sun ı petro tesı-
lan hava h ·· Mnde bir tehir .: ~ ter<'nin satı "iddetle infilik etmiş ve Castrop Rau
idr.ık ed'ılın·ıuc:~mlarının "n b~.~~e yapı- ıel tes'--ı k 1 ise . 
k 

tı " uyu b ._ ı ya ı m.J..flır. Ge nkirchen ve 
en 88 tipi~dr. Bu hücum esn '~ \\l{Ün Wannllckel tesisatları da tiddetle bombar

bu ~hir uıe · e 3o bonı.bard asın a Yıin- ~hman edilmiş.terdir. n .. •ka tayyareler de 
lar · .

8 
tınde Uçıttu ı ırnal\ tayyaresi · · bo ~ 

1 
) Pmı,lardır 

8
. ~ ar ve pike h.. 1,., Ler urg petrol depolarına hücum ede-

ar1 ta 1 d · •ti ta ucum- re"' ya 1 ra ın an olttı ~- YY&re d;i[i ngın ar çıkartılmıftlr. 
l·aı·esi dll,ürül · ~~ U>.ere 5 d.. 

1 
top- DDuseldorf, Wanne, Eı'ckel. Hattın' gen , •• 

Pa .. · mu'ıtur 1 UflJlan tay-
ıa:~;ultlcdallanıak sur~uı! hNazi layyarecisi ~rtmund askeri hedefler.i':le hücum edil-

..... ~ ar ır. ~•tlann1 kur.. nuşl ve Hamrn ve Soeıt'e mutad ziyaret ya-

E 
Pt mı~lır M"t dd 'd .. "' b d · u ea ı duşman tayyare mey-oer omb d anli'.TI da hombard dilm" ti 

~ ar ımanlar ol!~ş~~ekat csnuın";;:"ü; lay;:r::..iz zayi 

boyle devam ederse Cehelüttarık 

Afrika da 
harb! 

İngiliz gazeteleri 
İtalyan harekatına 
(( Fasist serabı)) 

• 

adıni veriyorlar 
Londra, 12 (A.A.) - İngiliz matbuatı İn· 

giliz SotT\alisindeki İtalyan ileri hareketile 
meı:ıl(Uldürler. Fakat Daily Telegraph i:aze
te~inin ·Faşist serabı· başlığı altında neş
rettiği başmakaleden anlaşıldığı veçhile faz
la teliş gösterilmemekt<?dir. 

D~i1y Telegraph diyor ki:~ 

Roma, İngiliz Somalisindeki İtalyan ilt.ri 
hareketinin Adene hikim olunacak deniz ve 
hava üslerini elde etmek ve Kızıldenizde 
İngiliz deniz hiklmiyetini ortadan kaldır
mak için bir vuıta olduğunu iddia etmek
tedir. Faşist rejimine fBrk nısıf küre::::ini ka
patan ablukayı yarmak, İtalyanlar için. acil 
bir ihtiyac olduğu muhakkaktır. Fakat İtal
ya ötedcnberi Kızıldenizi Hind denizine 
bağlnyan geçidin bir sahilini elinde bulun
ôurduğundan İtalyanlar Duçe'nin neden e
linde bulunan limanlardan fimd.iye kadar 
istifade etmediğini sorabilirler. Bunun ce
vabı Faşistlerin böyle bir hedefe varmak 
için bu limanlarda ve Afrikada deniz kuv
vetleri bulunmadığı ve gönderemiyeceğidir. 
Somaliyi terkedersek manevi nüfuz bahsin
de zarar göreceğimizi açıkça itiraf edelim. 
Şayet Mısırın müdafaası plinlarımız iç~n 

bu istiliiya müsaade edersek, her ileriledik
leri kilometre için İtalyanlar petrol ve cep
hane israf edecekler ve hava kuvvetlerimiz 
İtalyanların RÜVendikleri ve yerine ekseri
ya yeni!'>ini ikame edemiyecekleri Habeşis
tan ve Eritredeki stoklarını her gün biraz 
daha imha edeceklerdir. 
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Basra yolu büyük 
imkanlar gösteriyor 

Irakta tetkikattan dönen 
Ticaret Vekaletine 

bir mütehassis 
verdiği raporda 
olduğunu bildirdi vaziyetin çok müsaid 

Nakliyat müess~elcri tarafından Basra dan başka üzüm, incir, fındık vesaire .satı
ve Bağdada gönderilen mütehassıs şehri- labilir. 
mize gelmi' ve tetkiklerinin neticesini bir Basra limanı gayet asri tesisatı havidir. 
raporla Vekalete bild.irmittir. Bugün ken- Beş vapur birden tahmil ve tahliye yapabi· 
<fuile görüşen bir muharririmize bu. ıat lir. Limandan hazır işlere iliveten Türkiye 
şunları söylemiştir: için 2000 ton emtia, eşya ithal ve ihracı 
·- Şimdiye kadar bize yabancı olan Ir~k mümkündür. Tarifeler ehvendir. Gerek 

piyasalarile geniş mikyasta iş yapabileceği:ı. Bağdad ve gerekse Basrada visl transit 
Iraka ve şarka mühim miktarda ihracat depolan bulunmaktadır. Irak vagonların
mümkündür. Buradan temin edilecek men- dan istifade edilebilir. Irak vasıtasile İn-

giliz müstemleke maUarından ithal müm· 

kündür. Iraktan kalay ve jüt 1th9.ll için 

müsaade alınabilir. Bu gibi eşyadan ihti
yacımız olanlarını almak ancak Londra ve 

Ba.ğdad üzerine akreditH açmak ısuretile 
mümkündür. Buradaki İngiliz firmaları va

sıtasile Hindistan, Cava, ve Avustralya ile 
geniş işler yapılabilir. 

faatlerin en başında memlekete mühim 

miktarda ~rbest döviz temin eclilme~i gel
mektedir. Ihrac edebileceğimiz en birinci 
madde biradır. Halen İngiltereden gelmek

tedir. Karahisar, Kisarna ve diğer maden 
suları, (Vichy'den geliyor). Yaş mcyvalar 
(Kalifomiyadan alınıyor) ve zeytinyağı ve 
sabun (halen Yunanistnndan alınıyor). Bun 

Garsonlar 

Emniyet Müdürünün 
söyledikleri 

Fiah 3 kuruş 

SON 

H A-BEJl1 

500 den fazla 
Alman tayyaresinin , 

iştirak ettiği 
dünkü harbde 

61 Alman tayyaresi 
düşürüldü 

Londra 13 (A.A.) - İngt!tereyo dün ya
pılan hücuma 500 den fazla Alman tayya• 
resinin iştirak ettiği öğrenilmiştir. ı 

"'"" Londra 13 (A.A.) - Dava Neı.aFetinin 
bu sabahki teblitine ıöre, dünkü bava 
harbinde düşürillen Alman tayyarelerinin 
adeJi 61 1 bubnuştur. İnıiUzler ancak 13 
tayyare kaybetmişlerdir. 

Düşürülen Alman 
tayyareleri güçlükle 

sayılabiliyordu ! 
Londra 13 (A.A.) - İngiliz. 

!er tarafından kazanılan hava 
muvaffakiyetleri Birletik Ame· 
rika dev !etlerinde derin bir te• 
air hasıl etmittir • 

ingiltere hava nezaretinin teö. 
liğleri gazetelerin birinci sahi
fesine iri mantetlerle yazıldığı 
halde, Alman tebliğleri ikinci 
derecedeki yerlere konmakta • 
dır. 

İngiltereye yapılan bava bü. 
cumlarında hazır l:.'1lunan bir 
Amerikan gazete muhabiri, dü· 
~ürülen Alman tayyarelerinin 
~üçlükle sayılabildiğini beyan 
P.tmittir. 

İtalya Amavud-
lukta çıkan isyani 

bastlrınağa 
.., 

ugraşıyor 

Yaralanan veya ölen 
İtalyanların sayısı 

400 ii buldu ! 
Londra 13 (A.A.) - Selinikteıı alınan 

bir habere göre, İtalyan kumandanlılı Ar• 
navudlukta çıkan 15yanı basbrmaia uiraf• 
mal::tadır. 

5000 Arnavud fimali Arnavudlukta, 3000 
Amavud da Kral Zogo'nwı do4dulu Ma· 
ti'de toplanmış bulunmaktadır. 

Arnavud kabilelerinden birinin reW, sı• 
~ır ve hayvan müsaderesine nihayet veril .. 
mesini, Arnavudların İtalyan ordusuna a
lınmasından vazgeçilmesini ve bundan 
ba~'t& hapsedilen bazı Amavud mültecile• 
rinin serbest bırakılmalannı isterniftir. 

Bugüne kadarki çarpışmalar esn3sınd~ 
yaralanan veya ölen İtalyanların aaym 
400 ü bulmuştur. 

~~~. ~ac~.~~ ~i.tecektir kher ihtimale karşı 
~2~~:y~i:._.i;~o.~~!J~;; •. ~~nü"!~ oyabilecek haldedir 
lili.zte e tahsılınt ikmal eltili or !Jnıver
e.:li!l'.f· • konuttulu aöylenm k v~ ıuı:el in
i ığı_ne '!:Öre, bu ... ·ı e tedır. Beyan 

Londra 12 (/\.A) . 
te~lii ~ · - Harbıye Nezareti 
hel"t•-edıy~r:: Bazı ecnebi gazeteleri Ce-

İngiliz tebliği 
Kahire, 12 (A.A.) - Umum! karargfilıın 

re.smt tebliği: 

Yeni Yolcu salonu ve Taksim Belediye 
kazinolarında Rumanyalı garsonl~ın çalış
tırılmaları üzerine Garsonlar cemiyeti ha
reket& geçmiş bulunmaktadır. Bu arada, 
Rumanyadan garson akını başladığı yolun
da da neşriyat yapllmıştır. Bu h~-usta 
kendL,.ile görüşen gazetecilere Emniyet n1ü
dürü Muzaffer Akalın, mevcud mevzuata 
~öre lokanta ve kazino garsonluğunun kü
çi.ık san'atlar kanununun Türk vatandaşla
rıua hasrettiği işlerden sayılmadığını, bu 
itioarla, bu meselede zabıtanın müdahale
sini icab eden bir nokta bulunmadığını 
halen İstanbulda altı tane Rumanyalı gar~ 
.son bulunduğunu, lddJa olunduğu gibi, 
Ru.-nanyadan garson akını başla011f olmadı
ğın , söylem.iştir. 

lıtanbul meb'uıları dün Beşiktaş ve Beyoğlunda 
halkın dileklerini dinlediler 

~Yan ln . 1. ..,ı ot, tayy . 
da g:ı 12 Pilotunu aresi.n.l kova-
kı.ı hayranlıiını izhar e~rn':"eharett hakkın-
! \r\·etıerinin Al lif ve İngiliz ha 
"a.Jj •• manya u . v:ı 

da Ye. ı aynı '.iddetl d ıerınde fitndik: 
harbin biteoe~ b~v~~~-'• Y•kın~ 

. u wıırık uıerıne ya ıJ h 
teşjrleri . P an ava akınlarının 
tt= 1 ni mubalila etmektedirler. Hakik:ıt
ylatı~sarat ehemmiyetsiıd.ir ve insalca zn
ihtima~l az olmu tur. Cebelüttarık her türlü 
Iara k ere kartı hazır bulunmakta ve bun
vaettal &?1ı koymak iı;:in de büyük müdafaa 

arına malik bulunmaktadır. 

Garb çölünde iş'ara değer hiçbir feY ol
mamıştır. Sudanda ve Filistinde de hiçbir 
faaliyet görülmem.ittir. Somalide de keza
lik, hiçbir hareket olmamış ve düşman hiç
bir tC'rakki kaydetmemiştir. Kenyada, ke
til kollan tarafından bildirildiğine göre, 
düşman Dobel'i i91ali altında bulundur .. 
maktadır. 

Emniyet müdürü, vesaiti nakliye i.şlerinin 
tanzim ve ıslahı yolunda yeni tedbirler a
lındığını ve tehrin emniyet ve asayişinin 
mtikeınmel olduğunu da bu arada beyan 
etnıişUr, 

İstanbul 12 (A.A.) - Bug\in Beyoğlu C. 
H. P. kaza merkezinde İstanbul meb'usla
rının huzurile bir toplantı yapılmıştır Bu 
toplantıda meb'uslarımız, bir sene evvel 
Parti azaları tarafından izhar edilen te· 

mennilere ald icab eden makamlar nez • 
llinde yaptıklan te,ebbüsleri ve bu husus• 
tak:i neticeleri anlatmışlar, elde ettikleri 
:nuvaffakiyetten dolayı Parti aza:ıarının 
şükranını kazanmışlardır. 
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heyet gidiyor 
Fuara gidecek ziyaret
çiler için tarif el erde 

tenzilat 
20 •lustosta açılacak olan İzmir EnlPr• 

DUyonal fuarında İstanbul ticaret ve sana
yi odasını temsil etmek üzere bır heyet İz.
mire gitmi,tir, 

Bu yıl İzmir fuanna yurdun her t..lrafın
dan olduğu gibi tehrimizden de g~nış, mik
yuta h:tirak edilmesi Ticaret VekSlet,nce 
t.asvib edilmiş olduğundan bu hususta iı:.ab 

eden hazırlıklar tamamlanmıştır. 

İzmir Belediye Reisı Behçet Uz. bu yıl 
Avrupada harbin devam etmesıne ıağmen 
fuara iftirak edenlerin adedinin artmakta 
bulunmasını göz.önünde tutarak htarda ye
niden bazı pavjyon1ann inşasına karar ver
mit ve fen heyetine bu hususta salcihiy~t 

vermi,tir. Bu yıl İzmir {uarına İnqiltere, 
Yunan.isten, Sovyet Rusya, İtalya ve harb 
halinde bulunmasına rağmen A!manyanın 
iştirake karar verdiği öğrenilrni,tir. Ger;en 
yıl iştirak etmiş olan Filistin bu sene }n
a.iliz p&\--iyonu dahilinde ayrılacnk bir kö
ıtede tem!lil edilecektir" Fuara .;:elecek ı.i
yaretçilere azami kolaylıklar ~österilme~i 
için Münakale Yek.ileti tenzilitlı tarıfeler 
hazırlamış:. İzmir otellerinde de fuar müd
rletince hususi tarifeler tatbik edilmeıııi hu
ıusunda Belediyece icab eden tertibat a
hnmı,tır. 

Bir demir tacirinin 
mahk~miyetinde 

ısrar edildi 
Unkapanında demir taciri Garo Mehter· 

0

yanla Küçük.pazarda demir ticart.li yapan 
Podromos Yosifidis, bir müddet evvel, tayin 
edilmit olan fiattan fazla fiatla d~ıııi.r sat
mak suçile adliyeye verilmiş, ikişer sene 
•ürıün, beşer yüz lira para cezasına mah
küm edilmL,lerdi. Temyiz mahkemesi l:;,u. 
karan bounu:ş, davaya aynı mahkemede 
dü.n yeniden bakılmıştır, 

~fahkeme, Prodromos Yosilidisin demiri 
aldığı ve sattığı fiatlar arasındaki larkı nor
mal hadde bulmuş, satışı ihtikir n1ahiyetin
de görmemi• ve beraetine karar verml:t
tir. Garo Mehteryan, gene evvelce oldu
lu gibi iki sene •Ürgün ve ""' yüz lira 
para cezasına mahkfun edilınişhr. 

İstanbul ikinci noter
liğinin dosyaları 

mahkemeye verildi 
Bir çok yolsuzluklar ve suiistimaBer yap

tığı sabit olduğu için l.iğvedilen İstanbul 
İkinci Noterliğine aid yüzlerce l.lhkikat 
d<>!yuı Afüddeiumumilik ve sorgu hfıkim
likleri tarafından neticelendirilmiş ve hepal 
de mahkemelere gönderilmiştir. Alırceza 
mahkemeleri her celselerinde bu d.:ıval<tr
dan bir kaçına bakacaklardır. İkinci Ağır
r.eza mahkeme!finde bu davalardan döıdü
rıe ba,lanmıştır. 

Birbirlerile al.ika ve irtibatlan bu~undu
iu görülen davalar tevhid edilecektir. 

Bu noterliğin yolruz1uklarından hümü 
nivet sahibi olmıyan bir çok tacirler isti· 
fade etmeye çalıştıktan gibi bir çok na· 
muslu it uhiblerinin de büyük zararlar 
ıôrdükleri anla,ılmaktadır. 

İcra reisi A nkaraya gitti 
İ~tanbul İcra Rei!l'.i Hamdi Türe 10 ey· 

llHden itibaren mer'iyet mevkiine girecek 
olan tadilli icra kanununun tatbikı hak
kında Vekiletten direktifler almak üzere 
Ankaraya gitmiştir. Tadilli icra kanununa 
göre istihkak davaları, yazı ve mühür tal• 
bikleri eibi bir çok işler de icraya veril
mektedir. İcranın işleri artacağı için İ<J
tanbul icra kadrosuna bir, iki hikimle, dört 
be, kitibin daha ilive edileceği anlaşıl
maktadır. 

IKTISAD * BİRLİKLER - Ticaret Vekiiletı bir
liklerin faaliyetini genişletmek için birlik 
te,kiiitlarına yeni vazifeler tevdi elmek.te
dır. * LİSASS jşU:Rİ - Harice kartı yapı
lıln ihracat muameleler ısür'atle inta~ edil
mektedir. Tüccarlar, kat'i olmıyan 18tışlar 

için de bq gün müddetle bir istimz.ac uı

l.?bnamesi alabilmektedirler. * TÜRK - RUMEN T iCARET MÜZA • 
KERELEl:İ - Ankarada yarın muzake
relere başlayacak olan Rumen ticare; he
yeti bugün şehrimize gelecektir. * \'ÜSİPLlKLERİ - Fiat mur:ikabe 
komisyonu yerli mallar~ yünipliklerinln h
atlarını tespit etmiştir. Çileler perakende o
larak 55 kuruştan satılacaktır. * OTOMOBIL MALZE:o.ıESI - Otomo
hi\ yedek malzeme fiatlarının tespitine dün 
den itibaren ba\lannnştır. * ZİRAAT YEKALETİNİ:S YARDDU -

Ziraat Vekilleti bu sene muhtelif sebeb
lerle zarara uğrayan çiftçilerimize 13 mil
yon 500 bin kilo tohumluk dağıtmıştır. 

BELEDiYE ve ViLAYET * YENi LA.\lBALAR - Belediye Emln
önu meydanına yeniden 42 lamba koyacak
tlr, * KAZİNOLARIN TEFTİŞİ - Yapılan 
teftişlerde bazı kaz.i.nolarda hali tarife tat
bık cdilmediKi görülmüş, mahalli kayma
kamlıkalra kafi emirler verilmiştir, * KANALiZASYON - Belediye Vali 
konağı kariısındak.i çocuk bahçesinin ka
r..alizasyonunu tamamlamağa karar vermit
tir. loşaata yakında başlanacaktır. * 1'.S1'AF SIJIHAT CÜZDANLAR! -
Belediye tekmil semtlerde esnafın sıhhat 
cüzdanlarını kontrol etmektedir. Yapılan 
teftişler neticesinde 50 den fazla cüz.ciansız 
C!!nal tespit edilmiştir. * MATBUAT BUROSU - Bir müddet 
evvel liğvedilen İstanbul Jı.1atbuat bürosu 
yeniden ihdas olunmuştur. Büronun teili
ğine Suad Ziya tayln edilmiştir. * SUADİYE KAZİNOSUNA YENİ CE
ZALAR - Suadiye ka:tlnosunun ecnebi 
\·e sıhhat cüzdanı olmıyan garsonlar kul
landıi;ı görülmüş, yeniden ceza ke.silmi~tir. 

MAARiF * İSTANBULDA AÇILACAK OKl 'L· 
LAR - Yeni okullar için görüşmek üzere 
Maarif müd.üri.i Ankaraya gitmiştir. * MAARiF VEKILİNl:S TETKiKLERİ -
~laariI Vekili tehrimizdeki tetkiklerin_, baş
lamlf ve dün öğretmen ihtiyacları hakkın
da alikadarlarla gôrüşmüştür. * SOLİST KIZLAR - Şehrimiz sahne
lerinde çalışan 19list kızların tasdikli mes
lek vesikaları oTUp olmadığı tespit edilecek, 
vesikast olmıyanlat ~alı.ştırılmıyacaKhr. 

DENİZ ve LiMAN 

* İSKENDERUN SEFERLERİ - i •ken
deruna ilk şilep seferleri dün batlamış ve 
Dumlupınar vapuru limanımızdan hareket 
etmlştlr. * ~1ÜNAKALAT VEKALETİ MÜSTE. 
'ŞAlll - Münakalat Vekaleti Mü5te~rı 
Naki şe.hrimize gelerek tetkiklere ba,lamış
lır. 

MÜTEFERRiK 

* RANA TARHAN GELDİ - Büyük 
Alillet Meclisi Müstakil Grup reisi Alı Ra
na Tnrhan Ankaradan ~rimize gelmiştir. * Glllli!İ!KLER MÜSTEŞARl!'>L'I' UT
KIKLERİ - Şehrimizde bulunan Gümrük
ler müsteşarı Mahmud Nedim dün güm
rüklerde meşgul olmuştur. * NAflA İ "LERİ - Na!ıa Vekaleti ... 
hircılik tube:ııi reisi Sulhi şehrimızc gel
mi:ttir. Belediye İmar müdürü Hüsnü de 
yakında Ankaraya gidecektir. 

Kurbağalıdere yakında 
temizleniyor 

Kadıköyünde Kurbağalıderenin temizlt>n
mesi kararlaştırılmıştır. Bu iş için, Beledi
yenin iki milyon liralık munzam bütç~i
ne 5000 liralık bir tahssiat konmuştur. ~
n-r·in temi:rlenmesl için icab eden bütün 
hnzırlıklar tam.amlanmlftır. Munzam bütçe 
tasd1k tciilip gelice derhal derenin temiz
lenmesine başlanacaktır. 

Nişantaşında Vali konağı karŞJ!ındtıki 
çocuk bahçesinin altına tesadüf ed!!n 58-

ha ile bu civardaki binaların kanalizasyon
ları da tanzim edilecektir. 

Şehrin 

devam 
tenvirine 
ediliyor 

Bf.lediye, yeniden, Sultanahmede 18, Sir
Cından Bat;rA ve Bağdada gönderilen ft"h
k('ciye 10, EminOnüne 42, Taksime 34 ol· 
mak Üzere şehrin muhtelli yerlerine 104 
elektrik limbası koymuftu,r. 

amanyo u -------Edebi Roman 
TEFRiKA : 12 

Ciddiyetimi bozmadan: 
- Neden &ülüyorsun? dedjm, 
- Çünkü, eninle böyle hususiyeUme ta-

allük eden bir meseleyi aörü.şmek. bana 
dunyanın en tuhaf hidisesi ıibl geliyor ... 

- Niçin? .. 
- Ne bileyim'! .. Seni daima hesaba kat· 

mamaj:a alı.ttım da ı.. 

- Yani insandan addetmiyorsun değil 
mi'? ... 

- Hayır% .. Bu kadar ileri gitme~. Çocuk 
ıtOrürüm ... Basit bulurum .. Sonra .. Darılma!. 
Biraz da cahil telikki ederim ... - ...... . 

- ••. Butün bu haller bana. seninle bir 
gün ciddi konuşmak, hasbıhal etmek ihti
malini düıündUrmemişti. 
İeimde bir boşluk açılıyor, Zülalin söz

leri oraya kızaın bir mayi halinde akıyor
du. • 

Kt:.RIME 
NADIR 

- Hep!i bu kadar mı? dedim. 
- Dfl.ha ne istiyorsun? .. 

- Ne isteyebilirim? .. Şu anda huzurunu· 
za kabul edilmek bahtiyarlığının da bir 
mucizeye dayandığı muhakkak! ... 

- O derece deiil Nejad!.. Sen benim 
kardeşim değil m.isin? .. 

- Hayır! .. 
- Birdenbire pek fa7Ja bedbin oldun! .. 

Sözlerime gücendin galiba! .. 
- Hakkım var mı'? .. Doğruyu söyledin!. 
- Bu sözleri işitmemen, daha dokrusu 

hsketmemen için böyle hayliz yetişmemen 
lıfzımdı_ 

- O da doğru!. 
- Bak sen de: biliyorsun ... Neden oku· 

madın Nejad? .. Neden böyle herkesten ge
ri kaldın?. 

Yüzüne öyle acı bakıyordum ki, birden
bire do~du. Tekrar elimi tutarak ve ıe-
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Sömikoku fazla 

fiatla 'satan 
bir tacir 

Muhtekir dün Adliyeye 
verildi ve muhakeme

sine başlandı 
Kuruçeşmede Vanderze müessesesın1n 

şubesini idare eden Menelaos, Sömikoku 
fazla Ciatla sattığı iddia.sile, Milli Korunma 
kanunu hükümlerine muhalif hareketten 
dolayı Adliyeye verilmiş, dün, a!lliye l'C

kizir.ci ceza mahkemesinde muhakemesine 
başlanmıştır. Menelaos mahkemede demiştir 
ki: 

•- Ben ihtikar yapmadım. Maliyet fıatı· 
na, ancak normal kazancı llive ettim ve 
bu fiatla sattım. 

MRhkeme, dosyanın tetkikine kara?' v~r
mi,, muhakemeyi başka güne bırakmışt, r. 

Natta seyahat 
acentası 

it ı as etti 
Yurd içinde ve dışında seyahat işlerile: 

mefgul olan Natta seyahat acentasının ma· 
n vaziyeti son zamanlarda bozulduğu için 
alikada.r alacaklılar mahkemeye müracaat 
ederek tirketin iOisıru istemişlerdir. J\.Iah
keme tirketin ifl8ıına karar vermiştir. Dn3-
ya lıtanbul iflıis masasına tevdi İ!dilmlştir. 
Şirketin dahile 15 bin, harice elli bin 1ira 
borcu vardır. Haricdeki alacaklılar banka
lar vasıtasile iflis masasına müracaate baş
lamıflardır. 

iflaslar yüzde 
seksen azaldı 

Yapılan bir istatistiğe göre son seneler· 
de i!tanbuldaki iflislar azalmıştır. 931 ve 
93!? yıllarında bir senede İstanbuldaki if-
1a.~ıann aayısı 1501 160 ı buluyordu. S<•n 
sl"nelerdeki lflA'.'tların adedi otuza kadar in
mlştlr. İflBsların aazlmasında döviz. ve kli· 
ring usullerinin mühim amil olduğu anla
şılmıştır. Tacirler Merkez Bankasında kar· 
'ılığı olmadan mal getirtemedikleri için h'l-

ricdeki tüccarın alacakları sağlam kal
maktadır. Dahilde büyük kredilerin yapıl· 
n'nması da iflasların azalmasına sebeo ol
mu,tur. Eskiden htanbulda iki iflfıs ma.· 
ıa!'lı çalışırken bugün bir masa bütün işleri 
gOrebilmektedir. 

Belediye kontrolü 
devam ediyor 

Belediye reis muavini LU.tfi Aksoy, Bele
diye müf,tti,leri ve kaymakamlar dün de 
her mıntakada kazino, lokanta ve eıjl"!n~~e 

yerlerinde sıkı teftişler yapm1şlardır. ~rı
yerde Canlıbalık lokantasında gar"ônl'9.rın 
müşterilerin istihlik faturalarına fa7la pa
ra yazdıkları görülmüş, kazinoya 25 lira 
para cezası yazılmıştır. Belediyeye dün ba11 
ka1Jnolardan şiklyet eden mektubl:ır ,zel
ıniştir. Bunlar tetkik, isimleri zikredilen 
ı.:azinolar ani olarak teftiş edilecektir. 

Buğday fiatları d ünden 
itibaren yükseldi 

Ti<"aret Vekiletinin bir tebliği üze•·ine, 
Toprak: Atahsulleri Ofisi, dün öğleden itilJa
rcn yumuşak buğdaya 30, sert buğdaya 20 
para zam yapmış, yumuşak buğdayı b!!)I ku
TUi otuz paradan altı buçuk, sert buğdayı 
da beş buçuk kuru.ştan altı kuruşa çıkar
mış ve bu fiatla satmağa başlamıştır. Zahi
re borsa~ında da dün öğleden sonra bu fi. 
allar tatbik ed.ilmiştir. 
Diğer tara!tan, Belediye, İstanbuld~ki 

bıı((day stokunu tespit etmiştir. Bu stok, 
ŞE"hrin üç günlük: ihtiyacını ka~ı!ayacnk 

miktDrdadır. Ekmek fiatJarı, timdilik bu 
::amdan müteessir olmıyacak, bugün cltmek 
gene 10 kuru, 10 paradan satılacaktır. 

ı;ini yavaşlatarak devam etti: 
- Emin ol iti senin için üzülüyorÜrn ... 

He-m çok üzülüyorum ... Böyle söylendiği· 
min sebebi de: e"'f'fimdendir. 
Dudaklarımı zehirli bir tebessüm geri· 

yordu: 

- Teşekkür ederim, dedim. Benim haya
tımla bu kadar aliıkadar olduğunu tahmin 
etmezdim ... 

Senin gibi yük~k tahsil görmüş, mü -
kemmel yetişn1i~ btr gene kızın, benim gibi 
zavallı, ba~it ve cahil bir adama olan bu 
al8ka~ı pek büyük ve eşsiz bir mazh.tri 
yı:ttir ... 

İleri v11rdığını anlıyor, usul usul par 
maklarımı sıkıyordu. Elimi çektim ve aya .. 
ğa kalktuıı. Hemen kolumdan tuttu: 

- Hayır, gitmiyeceksin .. Konuşacağız., 
- Sen, sana ayar olan, senin fikirlerini 

anlıyan ve kültür seviyene uypn in.san -
Jarla konu'8bilirsin .. 

- Nejad!.. 

- Bırak!. Ben de haddimi bile)'İm .. Iiu-
su.siyetine taallCık eden meseleleri görı.iş· 

mek gibi dünyanın en tuhaf hldisesınt; 
meydan vermiyeyim .. 

- Nejad; sen akılsız bir insan değilsin ..• 
- Bir budala olduiuma tamamile e-

nürıim! .. 

- Hayır! .. Dinle lx!ni: Sende bir deha 
vardır. Eminol ki, bunu takdir ederim. 

- Bu iltifaiların artık ne lüzumu var?, 

1 
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BEHÇET UZ ANKARADA - İzmir, 12 
(A.A.) - Belediye Reisi Dr. Uz, bu ıa
bahki ekspresle Ankaraya hareket etmiştir. 
Dr. Uz, An.karada İzmir ,ehrine aid muh· 
telif iş:ler hakkında al8ıkadar makamatla 
temas edecf'k ve bilhassa Milli Şefe İzmi
rin taı.im ve bağlılıklarını arzederek ken· 
dilerini Fuara davet eyleyecektir. 

B ursada: 
ZİRAAT VEKİLİll"İN TETKİKLERİ 

Bursa, 12 (A.A.) - Ziraat Vekili Afuhlis 
Erkmen cumarte~i RÜnÜ Merinos fabrikasi
ıe Bı>cekçlllk Enstitüsünü ziyıııret etmiş ve 
her iki mtiesse:-enin çalışma sahasındaki fa
aliyetlerini tetkik eylemiştir. Ziraat Vekili 
müteakıben Güı-suyu nahiyesine gitmiş ve 
burada toplanmlf olan elli köyün muht:ır 
ve ihtiyar heyetleril@ görüşerek nahiyenin 
zirai durumu üzerinde köylüden izahat al· 
mıştır . Muhlis F;rkmen bu heyetlerle yap
tığı uzun bir hasbıhalde bilhassa bu yerin 
ııtk nefis olan şeftalisile sebze bahçe1eı·i 

üzerinde durmu, ve bu hususa dair verilt>n 
izahatı dinlemiştir. Köylülerimiz, Ziraat 
Vekaleti tarafından tohumluk olarak gön· 
derilen Akala pamuğile burada ilk defa 
y('ti,Urilmi' Soya fasulyesinden çok iyi ne
ticeler şldıklannı bildirmişler ve hannı:ın 
makinelerinden istifade etmelerinin temin 
edilmesini rica etrni~lerdir. 

Tarihi çeşme ve 
türbeler tamir 

edilecek 
Maarif Vekileti İstanbuldakl M&n°at eser ... 

!erinin ve abidelerin tamiri için bir mik
tar tahsisat ayırmıştır. Bu arada, tarihi çe,
melerle türbeler mühim bir yer işgal et
mektedir. Bakımsızlık yüzünden bir ('oğu 
yıkılmak tehlikesine maruz olan. bu nevi
den e~erlerin te51>itine başlanmı,tır. Bunla
rın te,;:piti bit ay kadar sürecek, ondAn St>n
ra tamir faaliyetine geçilecektir. 

Merdivenlerden dütÜP 
öldü 

FE'nerde bir demir ticarethanesinde ki
liblik yapan Hamparsum dün çahştıGı mü· 
esaesenin merdivenlerinden düşerek aRır 
surette yaralanmıf, biraz sonra da cilnlÜf· 
tür. Cesedi muayene eden adliye doktoru 
Enver Karan defnine ruhsat vermisli r, 

Beykozda bir Noterlik 
ihdas edildi 

Adliye Vekıileti Beykozda bir Noterlik 
ihdasına k.arar vermiştir. Eskişehir avukat
larından İsmail Halil Harun Noterliğe ta· 
yin edilmi•tir. Vekalet tayini dün ~tüdde · 
iumumiliğe bildirmiştir. 

Hakaretten mahkum oldu 
Muakkib Hu\Usi Ongül, üçüncü hukuk. 

mahkeme.sinde bakılan bir dava esna•;ın..Ja 

hazinC" avukatı Şerefe hakaret ettigi. lddiasi
Ie asliye sıeltiz.inci ceza mahkemesine veril· 
miş, bu dava dün neticelendirilmlştir. llu
lôsi Ongülün avukat Şerefe hakaret eltı~i 

sabit görülmüş, 20 gün hapsine, 20 lir~ pa
ra cezası ve 250 kuruş mahkeme masrafını 
Odemeııine karar verilmiştir. 

Abdurrahman 
edildi 

tevkif 

Pazar akşRmı Beşiktaşta Odun islce!esin
de 14 lira alacak yüzünden sabıkalı Japon 
Kadriyi ağır surette yaralayan Abdurrah· 
n .an dün adliyeye verilmiş, .sorgu hakim
Ji~ir.de sorgusu yapıldıktan sonr.t tevkif e
:lilmi~tir. 

Bir cesed dün mezardan 
çıkarıldı 

Üç gün evvel Eyübde ölen ve gömülen 
Mecid adında birisinin karısi ve kızkardeşi 
111bıtnya müracaat ederek Mecidd~ zühre· 
vi bir hRstalık olduğunu, bu hastalığı teda· 
vi etmek üzere bir hastane hatierneı.inin 

verdiği il&cı kullandıktan 50nra öldü~ünü 
!!Oylemişlerdir. H.idiseden müddeiun1uınilik 
habcıdar edilmiş, müddeiumumi mua\·inle
cinôen IIilmi tahkikata başlanlıştır. 

Ce!<edin mezardan çıkarılmasına liJ,1,um 
görülmüş, dün cesed mez.ardan ~ıkarılmış, 
Olüm sebebinin tayini için otopsi yapUmak 
iızcre 1-forga kaldırılmıştır. 

Tahkikatın &f'yri, Aforgun raporµna VÖ
re istikamet alacaktır. 

Elektrik ceryanına kapılıp 
öldü 

Büyükadada Kumsal caddesinde 26 nu
marada oturan 20 yaşlarında Antalvaiı 
Durmuş Ali, çalıştığı Ada iskelt:c.Jnde Ôr
ınan birahane~inde a~ık kalmış olan elek
trik kablosuna dokunmuş. cereyana kapıl
mıt ve biraz sonra ölmüştür. Ad~iy~ ve 2a· 
bıt_aca tahkikat yapılmaktadır. 

Parasız yatılı talebe 
Lise ve ortaokullara alınacak 
talebenin imtihanları ve ka' 
bul şartlar.ı hakkında tamifll 
1 - 915 numaralı kanun mucibince lise 

ve ortaokullara parasız yatılı olarak gire
cekler için açılacak müsabaka imtihanına 

gtrmek iatiyenlerin kayıd muamelesine 1 
&j(uatoa: 1940 tan itibaren başlanacak ve 17 
egustos 1940 ta son verilecektir. 

2 - Talib olanlar 17 ağustos- 1941> cu
martesi günü aaat 13 e kadar bulunduk.ar~ 
yerin lise müdürlüklerine, lise olmıyan yer
lerde ortaokul müdürlüklerine ve ortaokul 

bulunmıyan viliyet merkezlerinde de ma
arif müdürlüklerine birer dilekçe Uc mü• 
racaat edeceklerdir. "' 

3 - Parasız yatılı olmak istiyenlerin r;u 
;artları taŞ'lmaları li.ı:ımdır: 

a) Türk olmak, (bu ,art nüfus hüviyet 
cüz.danı dilekçeye bağlanmak &uretilc tev
sik olunacaktır.) 

b) Lise ve ortaokullar talimatnamesinin 
her sıru1 için tespit ettiği ya~ta bulunmak 
(nüfus hüviyet cüzdanındaki kayda göre.) 

c) Bedence, ruhça hasta, illetli, sakat ve 
kusurlu olmamak (okullardan alınacak 
matbu örneğine göre imtihanın yapıldığı 

yerin hastane sağlık kurulunca doldurula
cak raporla tevsik edilecektir. Röntgen olan 
yerlerde talibin radyografisi de alınacak .. 
tır. Sağlık kurulu olmıyan yerlerde okul
lardRn alınacak olan küçük kıt'adaki ra
parlar hükümet doktoru tarafından doldu
rulacaklır .) 

d) Fakir olmak, (bu madde, örneği okul
larda bulunan (Fakirlik: mazbataları) alınıp 
belediyelere, köylü ise köy ihtiyar h.?yetle
rjne tasdik ettirilmek suretile tevsik edile
cektir.) 

e) Çalı,kanbğı, zek&sı, ahlak ve seciyesi, 
talebesi bulunduğu okul tarafından tasdik 
edilmiş olmak, (okullarda bulunan matbu 
örneğine göre talebenin alacağı fotograUı 

'° tudikli •çalu;kanlık ve ahllk belııeıı. 
ıle tevsik edilecektir.) 

Yukarıdaki maddelerde gösterilen belge
ler dilekçeye eklenmiş olacak ve mürae41at 
bu vesikalarla birlikte yapılacaktır. 

4: - Parasız yatıh olmak lstiyen talebe
lerin sınıfta kalmıt veya bütünlemeli olma
maları ıerektir. 

5 - Müsabaka imUhanlan bütün sınıflRr 
jçin fU tarihlerde yaz.ılı ıünlerde: yapılacak· 
hr: 

a) Türkçe - FA!ebiyıt 4 eylO.I 1940 çar
ıamba (saat 9 da). 

b) Matematik S eylo.J 1940 perşembe (sa
at 9 da) . 

6 - İmtihan soruları her sınıf için ayn 
ayrı olmak üzere Vekillikten aönderilecek
tir. 

1 - İmtihan komlııyonlan: 
Her ırupun imtihan komisyonu okullar

dl okul müdürtlnün, maarif dairelerinde 
maarif müdürünün reisliği altında Uç Oğ· 
retmenden teşekkül edecektir, Lise \'e orta 

okul bulunmıyan viliyet merkezlerinde 
ilkokul öğretmenleri veya ilk öğretim mü

ftttifleri komisyonlara alınır. Komisyon re
lı!ıi. gerekli gôrürae komisyon azalaı:uıı ço
ğaltabilir. 

8 - İmtihanları yapacak olan komisyon 
ı·eisl müracaat edenler arasından yukarıda 
yazılı şartları ta,ıyanların _adlarını ve kün
yelerini tespit ederek kendilerine lotoğraflı 
oır belge ve bir de ııra numarası verecek
tir. 

İmtihana ancak bu fotoğraflı belgeyi gös
terenler kabul edileceklerdir. 

9 - İlkokul mezunu olarak ortaokul bi
rinci sınıfa parasız yatılı olmak üzere mü
sabakaya girmek için talih olup kaydedi· 

1.~nlerin sayısı 17 ağustos 1940 ak~amı Orta 
Oğretim Umum müdürlüğüne telle bildi
rilecektir. 

10 - Vekillikten gönderilecek soru zarf· 
ları imtihan günü komisyon tarafından ta
Jiblerin önünde, tam saat 9 da a~ılacaktJr. 
Soruların cevabları bu imtihanla!' için gön· 
dtrilmlt olan kiğıdlara yazılacaktır. 

12 - Müsabaka imtihanları şöyle f, 
C"aktır: 

a) Soru zarfları açılmadan önce 'IJlll'. 
yon her talebeye matematik im~aııl ~ 
bır k.itıd, türkçe imtihanı için b~ _,., 
dağıtacakttr. Müsveddelik kiğıd kull"'."".r 
yacak, her dersin cevabı o derse aıd ps 

da yazılacaktır. jlt 
b) Ortaokul birinci sınıfa talib o!ııO 

okul, mzunlarına matematik imtih~1 p 
\1 ekıllıkçe bastırılmış olan soru }tc;.JI 

verilecek, bu dcrı için başka k8ğıd vefil' 
yecektir. Jıl 

c) Her talebe imtihan kağıdlarınd:ıı> fi 
bitinin sağ köşesindeki yere adını, sır, 
maruını, imtihana girdiği okulun .,; 
ıınıfını yazdıktan sonra komisyonun 
mı altında kapayıp yapıştıracaktır. ' 

d) Kfığıdların köşelerinin her talebi 
rafından tamamen yapıştırıldığı ı,elll 
duktan sonra, tespit edilmiş olan "'~ 
zarf reis tarafından açılacak ve soruW 
misyon azasından 1 biri tarafından ~ 
yazılacaktır. (Orta birinci sınıf mal ı,ıl 
soruları zarfı da talihler önünde &~ 
ve soruları ihtiva eden kiğıdlar d '61 
her talebeye ayrı ayrı birer aded daJI 
caktır.) 

e) Talebeye dikte ettirilecek son.ı ~ 
tahtaya yazılmayıp doğrudan doğnJ.yt 
lP.beye yazdırılacaktır. 

f) K8.ğıdların her iki tarafı ce'/J~ 
taın&.men dolup da yeni bir kciğıd 18~' 
!ursa ikinci bir kiğıd verilecektir. M~ 
lebenin birden fazla kQğıdlarının bJt' ı/ 

iğnelemesi gerektir. (Orta birinci sınıf 1 
matematik imıihınında ayrı bir k8ğıd 
rilmiyeccktir.) "-

g) imtihan için tespit edilen müddet .:J 
bitmez kiğıdlar toplanacak ve 5'~ 
zarflara konacaktır. Zarfların mı,ıtP"'" 

mühü~lcnmcsi gerektir, I 
h) imtihana kaç talebenin girdiği• ~ 

zarflarının zamanında açılıp açılınadJAI 
tihanın nasıl cereyan ettiği bir maıb';ı,
tespit olunacaktır. (Mazbata örneği o 
ra gönderilmittir.) 

. I 
13 - İmtihanın sonunda talebenı~ 

vahları, talibi bulunmadığı için açı ~ 
soru zarflarile beraber bir zarf içine~ 
rak mühürlenecek, resmi taahhüdlii '#_, 
o gün orta öğretim umum müdiirl r 
gönderilecek ve zarfın üzerine parası'(~ 
t.ılı talebeye aid olduğu yazılacaktır• 

ğer evrak okulda kalacaktır.) ~ 

14 - Komisyon reisi imtihan kJğl ~ 
birlikte, talebenin adları, soyadları "° ı 
baba adlarile geçim durumlarını, er:k~ 
ya kız olduklarını gösterir ve aynı ıa f"1, 
rıot yaz.ılmai;a mahsus listeyi haıırl•:...1 
r.<indereoektir. Listede reis her Ol_~~ J 

geçim durumu hakkındaki kanaaW:.,1 
yazacaktır. (Lise örnekleri okullar• S" 
rilmi.ıtir.) 

15 - Yukarıki ıarttar içinde par•"~ 
tıh iıntihanlarını kazananların a.dları 

telerle: ilin edilecektir. ,1, 
16 - Kazandiğı, okullara teb!iil r 

talebeden bulundukları yerlerde sa~~ 1 
rulu olmadığı için küçük raporlarl~ .. ı ' 
hanlara girmiş olanlar diğer mui~ ıİ 
porları sıhhat kuruluna doldurtaca.k. ı 
yografi de aldıracak ve .. ğlam olduil"tJI' 
!aşılınca kabul edildiği okula gidece~ cP 

11 - Kazanan talebe, nürnunesi 
larda mevcud taahhüd senedini tafl2-if1'-ti" 
tirerek verildikleri okullara beraJıerle 
götürüleceklerdir. ~ 

18 - Sağlam olmadığı için veya }ıe. / 
bir sebeble gidemiyecek olan tatebeııi" 
derhal ".ekilliğe bildirilecektir. ,1 

19 - imtihanların yapılacağı yerlet 
ğıda gösterilmiştir. o/ 

20 - Bu tamim uygun görülecek yel 
e..sılmak suretile ilin edilecektir, 11. 

Bu tamime göre it görülmesini, alıJ' 
nın Vekilliğe blldirilmesini, imtihanİ~/ 
sıkı bir dikkat ve ehemmlyeUe yapılD"' 

11 - İmtihan kiğıdları mühürlenmiyecc· 
ği gibi hiçbir suretle de işareUenmiyet:ek- Maarif 1/eJ&' 

dılerim. 

tır. İhsan su~ 

Vil&yetlerj Ok il l v· ı · ı 1 j ı _________ u_•_r__ ı ayet er Okullar Vilayetler ~ 

(A) tG~re.sun jciresun O.okulu Manisa Turgudlu oPJ' 
Afyon- IG~es.~n ,~.karahb;ar Orta. Maraş araş Q.o~..1 
karahisar Afyon Li">esi ıG~m~şane 1bümüşane Orta. !Maraş lbistan Q.oY. 
Ağrı 'Karaköse O.okulu Gumufane Bayburd O.okulu Mardin ?.fardin o.OJ..Ş 
Am.,ya !Amasya O.okulu i (H) IMuğla uğla o.o~ıılf 
Amaı;ya ;Merzı!on O.ok.ulu Hatay Antakya Er Lise!!ii ~uğla ~1ilas O.okt1)11 
Ankara Ekara Er: L~şesi Hatay.. İskenderun Orta. Muş uş Ortao~ 
Antalya ntalya Lısesı 1 Hakkari Hakk8.ri Ma. Mü. , (N) 
Aydın ydın Ortaokulu (1) 1<1l1' 
Aydın ıilli Ortaokulu l.ı;parta sparta O.okulu ıNN~~ddc iğde O.o ~ 

( 8 ) llsparta Yalvaç O.okulu •Nıgde evşehir 0 ·-:-.. ıı-
. ığ • Aksaray o.o>· 

Balıke,;:ir Balıkesir Lisesi . ( l ) (O 
Balıkesir 'sandırma o.oku!u ~çel ilifke O.okulu ) 

- İltifat değil Nejad!. Hakikati söyli.ıyo- Balıkesir ~emid O.okulu ~çel tersin O.oku!u ı· Ordu 
rum... Balıkesir vahk O.okulu ~çel Tarsus O.okulu Ordu 

- Hn.klnmda bund;:ın ziyade insafsız dav- Bilecik Bılecik O.okuiu Istanbul Kızlar için. İs!an-1 (R) 

(Jrdu OrtaO~ 
Unye Orta 

ranm~mahsın' .. Zannederim ki.fi derecede Bilecik Bingöl Maarif M.. ul Kız Lı~!lı •Rize 
eğlendin, _gönlün oldu... Bitlis Bitlis Ortaokulu Istanbul Erkekler için İs-

1

Rıze 
Kolumu bıraktı. Yüzüme hayretle bakı- Bclu Bolu Ortaokulu J. tanbul K. Or. 1 (S) 

yordu. Ciddileşerek: Bolu ıDüzce Ortaokulu ~stanbul ~Ça~lca Ortaokulu Samsun 
- Seni bu ak~m bambaşka bir insan o· Burdur (surdur Ortaokulu !zm~r lzmır E. LOl•ek!'l 'samsun 

B Fursa Lisesi Iı-mır ergama o ulu S h ls~rak tanıdım. dedi. Çoktan mı değişmi, - ursa . o··d . o k 1 ey an 
• B egöl Ortaokulu Izmır cmı• o u u ,,... h tin, .. BE"n mi bunun yeni farkına vard.Jm?. ursa · "'"l."Y an 

Bur!;a emhk O.okulu lımır Tire Ortaokulll ""s· ·d 
- Sen yeni farkına varmış olacaksın!. \ ( K) 111 

- Şaşıyorum.. (Ç) K Sınob 
DuclAklarıma ıelen sözleri sarfetmemek ÇE1nakkale ÇanakkaleO.okulu K:~: ı~~ı L~sesl k 1 Sıvas 

ilı'in kendimi tutuyordum. Çanakkale Bişta Ortaokulu • g ır rtao u u Sıvas 
Ç&nakkale Gelibolu O.oku!u Kars Sarıkamı, Orta. 1 (T) 

Bu sırada aşağı katta bir ayak sesi pey- C ,_ ı 0 k 1 Ka~tamonu K •- 'I · 
d ıd T ant1.ırı Çankırı .o u u '· ası.amonu ...... sesıT-k"ırda-

a o u. eyzem merdivenin alt baıından: ~ IK t ~ g Çcruh rtvin O.okulu 6 ~ am_onu~lnebolu O.okulu ~ k" d ğ 
- Nejad!.. Neredesin? .. Diye sesleniyor- Ka e ır a Çoruh Hopa Ortaokulu , yser~ yseri Lisesi T(!kad 

du. Çorum ~orum Ortaokulu Kayserı Develi O.okulu k d 
- Buradayım teyze!. Geliyorum.. Çorum lskilip Ortaokulu'Kırklarcli Kırklareli Orta, r!o a 
Diye ccvab verdim ve süratle odadan çık- ~ırşehir Kırşehir Orta. Trabzon 

tım (D) Tunceli 
· D , . 

1 
ll Lise. ocaeli ·zmit Ortaokulu 

- 5 - l'nızlı en z sı ocaeli Adapazarı Orta. (U) 
Erte!li akuım yalıva geldı'gım·· zaman, Dı·ya L-kır Diyarbakır Llse•ı' r· " rlli' Konya Konya Lİ\('.Si 'rfa 

aalonda sesler duydum. Her halde Zülilin (~ ) ~ L onya Akşehir Orta. (V) 
arkadaşları vardı. Odama çıkmak üzere ~ Edirne Edirne Lisesi o __ nya Karaman Orta. an 
merdivene dobru yu'"ru··rken, teyzem yolu - K h h LI 

Samsun X,i~ 
afra orta~ 

AdanaEr· ~ 
smaniye O·.,_.,,.tf 

Siird Orta0 iıJ 
inob 0.01'1.1 

Sivas LisC5i ~ 
Divrik Qrtl 

~ekirdağ 0·1 
Çorlu Qrts0

0
;/ 

okad orı;,,ı
Zile Ort.a.o:--__...ı 

rabzon ~ 
Eliizığ Ort•D 

Urfa Ortao~ 
Van OrtaD~ııl" 

• Elazığ Elizı• Ortaokulu uta ya Küta ya sesi (Y) 
mu keıti. Gülüyordu. & K h Erzincan, Erzincan Ma. Mü.' üta ya imav Orta. .J 

- Ne var teyze? dedim. K h Yoıgad ...- ıd,. 
Erzurum ~·ta ya ,ak Ortaoku!u Yozgad ~ 

- Oldukça mühim .. yler, dedi. Eı:kişehir ( M) (Z) ~ 
- Ne gibi?.. 1 ,.., 

(G) • atya Malatya Lisesi Zonguldak Zongulda~ V'"~ 
- Sonra görü,eceiiz .. Sen salona airmi- l t bki k o°;;J yor muıun? a aya a ·r O.o ulu Zonguldak Bafra artsı 

Gazianteb azianteb Liseıd &nisa Manisa O.okulu 'Zonguldak K<ıradeniz 
Gazianteb Ort;ıokulu ni.sıı Akhisar O.okulu rtaokulu (Arkası var) 
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'13 Ağustos 1940 

Günün yazısı 

Avrupa 
A vtupalılarındır? .. 

Bay Hitler, Franaa h 
na ermek üzere iken m~ arebesi ıo-
s:"zete muhabirine v:rd~~~ Amerikalı 
•Avrupa Avrup l J •ııı beyanatta 
nıerikahlanndır» ı ~arın,. A~erika A· 
attı ve bunu 1 ·ı azarıyesıni ortaya 
tcklifjnde de 1 ng~1 :.ere!e YaptıitJ sulh 
etti. Q iÜnlerd:Vıb 1 ~lr ~ekilde leyİd 
~h bu nazariyen~ e~ m!hver mntbu
ıktıaadi ıürnulün~ "Y".•1 ~· husıuile 
diır. u tetkik ile meıguJ. 

Balkanlar Balk 1 Aıyalılarındır . . ·~ •!•rmdır, Asya 
m.. f k ' ıı:ıbı fıkırler ileri .. ··ı 

"'' a at timdiy k d suru • 
rupalılanndır id;. • ar Avrupa Av· 
mııtı. Hatti. 'A '".~mda bulunulma· 
lerinden M~n merı a Cumhur Reiı· 

h roe, 1823 te k 
me, ur meaajını .. d . ongreye 
lılarm kendi! . gon erıp: «Avrupa· 
1 1 erme taalluk d 
e erden dolayı b" "b" . e en mese· 

h b ırı ırme a•tıkl are elere kat'i . . "t arı mu-
"'" bundan böyl~~: ~lıra.k. etmedik; 
!erde bulunmak . u gıbı hareket· 
lamaz ... d•d' .. •ıyaıetinıi:z:e Uyrrnn O• 

···• .. ıgı zam ·~ 
a.~lat~azlıklan iıtibd:~ an~k ıili.hlı 
rud fikrinin iktlSlld" •lınıı, teccr· 
ra nakledileb"ılec ~ .v~ya harai saba?a-
K 1 egını d .. ·· a dı ki geçen b. uıunınemi;ti. 
niktcki devaırı)ı ·'\~•ır zarfında tek· 
le! münasebeti . m ••aflar, beyn•lınİ· 
tirerek Mon erıkçok ııkı bir hale ge. 

· roe aidea· · h 
mamıle kıYınett .... ını emen ta ... 
Yet 1914. 1918eh ~~urmüş ve nilıa· 
dalıale vuk ~r .•nde malum mü· 
Harbini t ~~ gelmı~tır. Bu ııün, Cihan 
ranlara raa· ıq eden türlü türlü buh. 

ıımen b .. ·· 
!eri iktıaadi b k utun dünya millet. 
tabiiyet ; · d • •nıdan bir kar,ılıklı 
"k çın e Yata k ı en kürernizd . ma zarur~tinde 

• lümler meyd e hır . takım sun'i bö
nın sebebler ·~ha ııhetırmeğe kalkı,nıa· 
d b ını er alde iktı d. h an aıka tar fi d aa 1 sa a· 
ıelir; aıırlar ad ar a aramak li.mn
dunluk hisı~ .~am •tmit bir ma· 
tneli ıribi... 1 fırsattaki aksüli.· 

Doktor Funk' . 
~ok. biliyoruz. Faun iktısadi_ pli.mm az 
l~kıllerinden bah=t, hu Planın tatbik 
rırleri kendi 

1 
den Alman muhıır· 

değillerdir aKr~ ~rında dahi mutabık 
· • •mı A 1~Y•ıi ve ikhıad" vrupa kıt'ıunnda 

••ne bağlı ·u 1

1 ~enfaatlerle bil"ibi· 
b" mı et erın ır devlet lı" • gayet kuvvetli 
Yasi ırııntak ırnayeaınde büyük bir ıİ· 
le.; lüzuırıun: v~r•. •aha teıkil etme· 
h"!<ıırıından Y~k~ı ~e ırk ve !ikriyat 
lerın ayni tar d g<;rıne yakın millet· 
ctnı ispata zl a hırleşrneleri ihtiya· 
tnuharrirlere ça .1.••Yorlar · Li.kin, bazı 
k~n~ine Yete!~re d_ı; Avrupa kendi 
bırlıkte b"ır ot Y~ceRınden Asya ile r ·ı_. ar,, b··ı · 
ll'hmelidir. Av 0 Resı vücude ıee· 
deırıediği nüfusruP.anın bu gün halle· 
'"nayi, ticaret ~ ı~aat, hanı madde, 
•anın rnailUbi e_saıre davalan, Fran· 
ledilnı · f Yetıle kendir·· d h ı 
b 

14 arı.edile k ıgm en a "' 
•tına bir ikt ~e Avrupada ba,lı 

~~Yeceii;i için·~~· h.ütün teşkil edile· 
nulınesi akla y kYa ıle elbirliği düıü· 
p • ın ııib" ı· onyanın Cin 1 ıe ırse de Ja. 
her höyle bir ve Mançukuo ile bera· 
dikkate alınm mmtaka tesisi tasavvuru 
la kala ehenunc'. A~yadan ortada ka· 
Ru •Yetı h • b" •Ya arazisi h. aız ır Sovyet 
Acaba Avru ' ır de Hindistan kalır 
ral P•nın hay t ah . 

•rı ırııdır? o·· • • alan bu· 
nın giri,tiği muh•Rerb taraftan, İtalya· 
•af erler ve isti! ;e elerle Afı ikada 
• ~ele lıalyan ın:;'b Pe•inde olduğu 
~uı.teınlekeleri bırakuatınm _Fransaya 
.•hk.ı neıriyatı da k 1 mılyacagı hakkın· 

rı lır • Şu hal .. a e • ınırsa • pek ... 
kalılarındır d ıı:ork Amerika Ameri· 
t~r'Ye Yardım eme «Amerika lr.stil-

ırıkalılann d"" etmemek •artile Ame· 
•ıı d ' unyanın ıı . k 1 

• il bizimd· erı a an kls1m-
nu 7 v tr» mana 
d • hu t kd · d ••na ııelmez 

et keliırıele;; ~ e sulh, refah, saa. 
rn;Uer .. evvel ~ ~ıında glıl,nen e .. 
rnız ribi .. i e i.hır tahmin ettiği .. 
l>arator) ki ınparatorluklar yık, • 
· u arkur k Pim· 

"Yelleri ıelb d" ma ve her nevi hür r e 'P h" ik" . • 
b 'rnon:vaıını av il' ı rnılletin he-

u.~ •~tirmekt~n \,' Y~va, dünyaya ka· 
nıu._ıd olur mu?.•• a ıurette tefsire 

- Nasuhi BAYDAR 

ECNEBi MATBUAT 

~ınanlar, Japonlar 
usya. Amerika 

Londra 12 ( 
ziYetin· : A.A.) - Uzak 
dan ı lngiliz kıt'a.la Dotu va
F' çekiirncsl ka nnın Şanghay .. 
y~~naız lilrıdiçinisl ~rktkndan sonra ve 

a •r bak ında d .. 
ver 1 lrnınd:ı.n tetkik d on;en '3· 
t•zıyo~leslru.n diplomaüek en Obıer-

•AI · muhabiri 
A .rnanlt.ır rnıza 

:nerika vıe 1 n c itibarile a~ır 1 
nun lt d uıya J o an 
ha en ileri lçin, apon ll>icbbi.isü

katıncan, L_ olan tesirini ,_ 
mem] k ~dar J ı;esa-

e etlere tekadd.. aponyanın bu 
venmekteditlt'r. 1:1_ unı edeceğine .. -
naat ~rUnde d · ~ 

mcvcuddur: St . Rtrna ~u k .. 
Yllhud J alln AJ a .. aPonya ile h manya ve-
goze almamağa aımet;:b, l<-hlikesini 
"~"" Almanların Uuık 1'hr. Bıır-a bi
bıyel"rl ıudur· Em .• kDoğudakı '· · rıva i' w-

~=~et.e ç,~k. geç kaldığı z.a~a~':;Y" ha
·. etin onıine koymak A . u tnern .. 
ınce Al · merıkay • manyanın hiç 1 a ge-

Uk b o mazaa · u memleketin h ha •ımdı-
kette bulunmasın er ngi bir hare
nnatinde oldu~ a im~an olma_dığı ka-
" . "'' malumdur 4te b ı.·lln içındir ki İngu· A • u-
Avrupada ''e AC ~z efk~rıumumıyest 
Uttı.k Doğudnki ;ıka~ak.i vazifesinin 
rtıı:!:nfaatlerini b merıkan ve Sov,,.et 
dımı olmadan u. memleketleno yar
t•lmedı•· · 11\Üdafaaya imkan bah· 

ı;ı netır:esine za 1 1 maktadır ve ş rur o arak var
deki İngiliz k angha,y'la Şimal Çinin

uvvetlerinin 
maaı kısmen de b geri alın· 
mektedır. u ıebebden ileri gel-

Hava harbine 
şahid. olan Röy· 

ter muhabirinin 
verdiği malumat 

Aueı tayyareleri 

itfaiye 

lııt'aları gibidir! 

İki dakikalık bir 
gecikme muvaff a
kiyetin elden gitme· 
sine sebeb olabilir! 

Londra 12 (A.A.) - Hava kuvvetleri u
mumi kıtrarglhındalti Röyter hususi mu ... 
habiri pazar &ünü cereyan eden muharebe 
hnkkında şu tafailill vermektedir: 
Manş Ilmanlarına ve vapurlara yapılan 

Alman hilcumuna kartı müdafaa .tedbirleri 
hC\rekete geçUği aırada ben cenubi 11silte
rede muharebe tayyareleri gruplarının 
bitinin kontrol merkezinde bulunuyordum. 

Sabah erkenden baflayan Alınan taarru
zunun en flddetll uunarunda grup kuman ... 
diUU Viı Maretalın telefonla Spitfires ve 
llurricaneı tayyare filolarına ha.r~.k.ete 
geçmelerini emrettiğini gördüm. 

Gündüz gelen haberler per~mbe günü 
cereyan eden ve 60 Alman tayyare.sinin 
düıilrülmesile neticelenen muharebeden 

1 

daha büyük mikyasta bir muharebenin ce
ı·2yan etmekte olduğu kanaatini veriyor
du. Sahilin bir kısmına k&J'lı aabahlt:yin 
tıevcih edilen ilti hücumdan sonra Matlf de
ıUzi boyunca daha uzakta blr baıka taar• 
t'UZ yapıldı. 

100 kadar Alınan tayyarealnin sür'atle 
taarruza geçtillnl henüz öğrenmiltik ki iki 
Spitfire avcı filosunun muharebe yerine 
v11.rdığın1 da işittik. 

Sahilin bir kısmına taarruz vaki olunca 
bıitün avcı tay)·areleri o noktaya gönderil
l!lf'mektedir. Büyük bir kısım, daha büyük 
Alman tayyare rruplan reldlji takdirde 
onla.n l..aryılamak üzere harekete hıı~ır bir 
hnlde bulundurulmaktadır. Avcı tayyare
l<'ri itfaiye kıt'a1arı (ibidir. İki dakikalık 
bir gecikme muvaf!aklyetin elden ritme .. 
sine !liebeb oJabilir. 

Kontrol merkez.inde geçmişteki dersler
dfn istifade edilerek vücude getirilmlş bir 
sis'fem vardır. Hiçbir ıi~tem kusursuz olma
ma.kla beraber, mevcud sistem müdafilerin 
gafil avlanmamalarını temin edecek kadar 
mükemmeldir. 

Alman 
'l'ebllğl 

Bcrlin 12 (A.A.) -:- cD. N. B.• Alman 
bct.şkumandanlığının dünkü tebliği: . . 

9000 tonluk •ilahlı Upwey Grange lngillz 
şilepi bir denizalt1S1 tarafından batırılmlf
ur. 10 ağustosta İngiltere ve deniz üzerinde 
geniş mikya:sta keşif uçufları yapılmıştır. 
Bomba ile hücum edilen bir oilep tayfası 
tarafından terkedilmi,ti.r. Mühim Ingiliı li
manları önune mayinler dökülmüştür. 

Tayyarelerimiz Norwich tayyare fabrika
larını bombala)· arak yangın çı.ka.rmıtlardır. 
Bombardıman tayyarelerimiz ayrıca New
port, s,·ensea ve Pembroke üzerlenne '\'e 
Saint - İvrt civarındaki Hayle infilik mad
deleri fabrikasına taarruz etmitletdir. 

Geceleyin düşman tayyareleri Ober
hausen, Sterkrade, Bielefeld. Bochum Ue 
llıınaumm civarında Boebel ve Münster 
bölgesinde Telgete'de asker! olmıyan he
defleri bombalamıştır. 

Her yerde yangınlar muntazam ve yar ... 
dımcı servi~ler tarafından l!lür'atle söndü
rülmüştür. Bir Blenheim Bristol tayyaresi 
di.ı,ürülmü,tür. 

Tayyarelerimizden biri kayıbdır. 

İtalyan tebliği 
İtalyada blr mahal J2 (A.A.) - İtalyan 

orduları umumt karargahının 64 numaralı 
tebll~i: 

İnS!'lliz Somallsinde kıt'alarınuz ileri ha
rek<'tlerine devam ederek düşman kuvvet
lerinin kısmı küllisi ile ~masa gelmitlerdir. 

Fransada Yahudi 
aleyhtarhğı artll 

Cenevre 13 (A.A.) - D. N. B. Ajansı bil· 
diriyor: 
Fran:sız radyosunun neft'ettiği bir habere 

f!ôre, Marıdlyada pttikçe kuvvetlenen bir 
Ynhudi aleyhtarlığı ba.tgöstermiştir. 

Fransız radyosuna göre, bu hareketin 
Ee>bebini Manilyada deniı.a.şın memleketle
re gitmek için fırsat bekllyen bir çok 
Franıız ve ecnebl Yahudisinin hareket 
hın:larında aramak lhımdır. 
Halkın büyük bir kacmını saran lnfıal. 

Yahudi unsuru aleyhinde tiddetli tezahür
lC're 1ebebiyet vermlltir. 

Pariste tiyatrolar açılıyor 
Cenevre 13 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: 
Fran:sız radyosunun bildirdiğine na'UUan, 

p ' K a.rısto bir çok tiyatrolar ve bu meyanda. 
omedi Fransez yakında oyunlarına tek

rar bqlayacaklardır. Ayni kaynağa göre. 
tiyatrohı.nn açılma.sile muvazi olarak kon
lervatuar ve gÜ7f'I aan'atlar mektebinde de 
tedrisata baılanacaktır. 

Sovyet 
Bulgarları 

takımı 
6-1 yendi 

ta~ofya 12 (A.A.) - Dün Sovyet ve Bulgar 
b' ımları araıında yapılan futbol maçını 
ıre kar,ı 6 aayı ile Sovyet takımı kaun

~ı,br. Seyirciler arasında kabine ve kor
dıplomatik az.asından bazılan da bulun
mal<ta idi. 

/ HAKiKAT 

ir tayyare om ası 
ası o"ar?-· 

Tayyare bombaları Martin fırınlarında tertib edilen yarı • sert çe
likten yapılır. İzabe ameliyesi uzunc!ı.ır ve 6 • 7 saat sürer. Bu müddetin 
sonunda çelik mayi haline gelir ve merdaneler vasıtasile nakledilerek 
kül~e kazanlarına dökülür. Çelik orada soğur. Külçelerin kesimi, çeliğin 
delinmesi ve işlenmesi vesaire gibi biribirini takib eden ameliyelerden 
sonra bombalar muhtelif hava tazyiklerine tabi tutulurlar. Bu meyanda 
çeliğin soğuk su vasıtasile ve gayet seri bir surette soğutulmasına bil· 
hassa dikkat edilir. Bu ameliyenin iyi yapılması madene hem büyük 
bir sertlik verir, ayni zamanda onu çabuk kırılır hale getirir. Bundan 
sonra tekrar 500 derecelik bir hararette pişirmek bu kırılma kabiliyetini 
eksiktir. Bundan sonra bombalara nihai hacimlerini vermek ameliyesi 
kalır. Ayni zamanda kendilerini tayyarenin muayyen noktalarına asa. 
cak cihazlar elektrik vasıtasile imal edilir. Bombalar, müteakiben gön. 
derildikleri tııhmil atelyesinde, infilak maddelerile doldurulur. kapatılır 
ve hava kuvvetleri depolarına gönderilir. 

[:~:·:: 
o Mahalle bekçisi 

Evvelki gün bir mu
harrir arkadqımız ma
halle bekçilerinin halk
tan her ay aldıkları pa
raların hiç bir esasa is

ı nad etmediğinden ti
:8.yet ediyordu. Bekçi, 

ne keserse, onu verme
ğe mecbursunu:ı. Hatta 
mukabilinde makbuz 
vermeğe bile mecbur 
değildir. Dahası var: 
vakıa, bekçi para

sı vermekle mükellefiz. 
Fa.kat apartımanlarda oturanlar için her 
katın ayn ayrı bekçi parası vermesi mecbu
riyeti yoktur. Yalnız ev sahibi verecektir. 
Her katı ayrı ayrı haraca ke~en bekçiler 
yolsuzluk etmektedirler ve bu yolsuzluğa 
aes çıkaran da olmuyor, 

Bekçi parası, belki asırlardanberi İstan
bulda bu haldedir. Fakat bir zamanler su 
tafıyan, çocuğu mektebe götüren, evin baz.ı 
işlerini gören, dü~ünlerde hizmet :sebkeden, 
gece mahallenin asayişini muhafazaya me
mur olan, yangını haber veren bekçi ile bu 
J(Unkü bekçinin hlımeti bir mi? Hele es.ki 
devrin tlhniyetile Cumhuriyet zihniyeti 
bir mi? 

o MUttellk gUne' 
Geçen hafta havalar bozar gibi oldu. Ha

raret derecesi birdenbire düştü ve leylekler 
!Ucak memleketlere akın <'tmeye başladılar. 
Halbuki Ra~dhane müdürü Fatin Hoca -
mız, havaların t.E"krar ve çok ı!!;ınacağını 
~öylemifti. Acaba leylekler mi aldandı, Fa
tin Hoca mı? diye merak etmiştik. Leylek
lerin aldandığını dün $t:Ördük. Dün sabah 
gölı;cede hararet 28,5 kadardı. 

Bu hararet bize çok görünüyor. Fakat 
bir de bunun iki mislini. daha fazlasını dü
tününüz. Mı_sır c;öllerlnde 75 df'rece hara
ret bu mev!imde tabii hararettir. Bizim 
memleketten oraya gidenler, eşe dosta lie
llnı vermek için yanılıp fBpkalarını çıkar
salar, hatlarının güneşle bu bir dakikalık 
temaıı yerlere serilmeleri için ki.fi gelir
mif. 

·.:] 
uker çıkaracak, bir Alman ordusunu nasıl 
yenecek? Buna ihtimal vermiyenler arasında 
generaller, erkıinıharbler, ve askeri mu -
hArrirler de var: 

Ancak İngiltere bu it için ihtimal değil, 
para veriyor, milyarlAr veriyor. Dünkü bir 
tell(t'af iki milyar mukabilinde Amerikaya 
4000 tank 1$marlandığıru bildiriyordu. İn ... 
gilterenin Amerikaya sipı:ırişle'ri bu gün, bu 
sene, hatta gelecek sene için değil, öbür 5e
ne içindir. 

Bu ne hazırlığı? 
İngiltere, Avrupada bir kara harbine ar

tık veda ettiyse, Afrika köylerinin zaptı için 
mi binlerce tank ve top yapıyor, ımıarlı -
yor? 
Eğer baıı a:;keri müteha~sısların iddialı:ırı 

doğru çık.c;aydı, Fran~ şimdi mukabil ta
arruza geçerek Alman ordularını bir sene 
evvelki yerine atacaktı ve eğer diiter baZJ 
a~keri mütehas. tl!lların iddialan doğru çı
karsa iki gün aonra Londrada sulh imza -
lanacak! • 

o Edecek mi, etmlye. 
cek mi? 

İşte bütün dıinya
nın '.'IOrduğu ıuBI: Al
manya, İngiltereyi i.s ... 
tiliya teJebbüs edecek 
mi, etm.iyecek mi? B 
sualin cevabını bir tel 
adam bilir: :P..I. Hitler 
Vj,kıa, o, temnıuzun 

yirminci gün~ söyledi· 
ği. nutukta, lngiliı ri
calinin Kanadaya kaçn 
caklar1nı, am!lla İngili1 
milletinin lngiltercde 
kt1lacaklArını SÖ'\' • 
lcmiş, binaenaleyh ~İngtltereyl Almanyanın 
istilı\ edeceğini anlatm14tı. Fakat aradan 
yirmi f:Ün F!eçti. Taarruzdan eser yok. Hatta 
belki de dünyflntn merakını, belki istihfa~ 
[ını i?.ale için İtalyan gazeteleri, taarruzun 
denizlude ve havalarda çoktan başlamış ol
duğunu haber verdiler. Havalardakj taar
ruz, doğrusu OU on bir buçuk aylık harbin 
en şiddetli hava harblerl teklini aldı. De
nirlt•rdP ise, değişen bir şey yoktur. Alman
yll, ötedenbf'ri bu derece şiddetli, hatta da
ha şiddetli taarruzlara girişmiştir. 

r 
Bugünkü 
GAZETELERE GÖRE 

--Vaziyet 
TASVIRİEFKA.R 

Franıada matbuat hürriyeti 

kalkmamııtır 
Ebüzziyazade Velid, Fransanın &eçirmek

te olduğu buhranın mahiyetinin henüz an
laşılamadığını, gerçi1 bugünkü idare şek

line göre Mare48l P~tain'in diktatör gibi 
göründüğünü, fakat. onun muavini olan 
Laval'in he~ye rağmen çocukluğundanbe
ri cumhuriyet terbiyeai. almıı bir cumhu
riyetçi olduğunu, onun J>etain'in yanında 
bulunmai!nnın, Franaadaki idarenin tota
liter devJetler gibi bir yol tutmıyacağına 

haflıbaşına bir delil olduğunu yazmakta
dır. Muharrir, sağ cenaha mensub Aetion 
Française gaıeteainde parlamentosu7. bir 
idare kurulamıyacağını, çünkü, böyle bir 
idarenin diktatörlük demek olduğu yolun
da çıkan bir yazıdan bahsederek föyle de
nıeklcdir: 

•İşle bugün bili Fı·ansu: pzete1edndc 
bu yo1da )'Utlar inti,ar etmekte bulunma
sı, Fran11z1arın her~e.)·e ra(men, ~oz "·e 
yaıı hürriyetine ~inclr vunnadıklanna 
ba,hbaşına bir delildir. FranYda cunıhu
riyetc;ilik, hür dü ünüp hür söylemek 0)1C 
ml'ane halini almı..ş, Fransıı: milletinin ru

huna öyle nüfuz eyleml,tir ki, orada, her
hanıi bir tekllde tam bir diktatör idarec;,i
nin kurulablleceilne, o milleti ve tarihini 
i~ i tanıyanlar asla ihtimal veremezler .• 

VAKiT 

Amiral Stanl4!y'in bir sözü 
Asım Us, bu ba•lıkla yazdığı makalede 

1933 ten 1937 senesine kadar Amerikı.n 
b.tlıriyesinde mühim bir mevki işgal etmiş 
olcı.n Amiral Stanley'in radyoda söylediği 

· nutkundan bahserek Amiralın fU sözı.inü 
ele almaktadır~ ·Bizde harb tehlikesinden 
bahsedenlere f8f8rıml Amerika harb teh
likesi kar,ısında değil, harbin tamamen 
iÇlndedir.• Muharrir, StanJey'in bunu söy
il!mekte haklı olduıiunu, Amerikanın İngilte 
re ile müttefik glbl hareket ettigjni, Je.pon
ların L"ran üzerine lngili:ı askerleri Çin
den geri çekilince bunların yerine Aml!
rikan kıt'aları yer1eı;tirilmesine karar ve
rildiğini, Asyada İngilterenln arkasında A
nıerikanın görüldüğünü kaydetmekte, Ja
ponya İngiltereye karşı hasmane hareket
lerinde nekadar ileri gider~, Amerikanın 

nynı derecede makU.s istikametten bu df>v
lete yardımlarım artırdığını söyltadıkten 

"'nra şöyle demektedir: 

.Amerikanın Joponyuya karşı vaziyel1 
böyle olduğu (ibl. Almanya ve İtalya)• 
karşı İngiltere hesabına yaptıit yardımlar 

İ.tle bu halde bir c;ö1, Süveyşle Libya hu
dudu araıında 750 kilometre uzaktadır. Ya
ni Trabluııtan har€'ke'te geçeceği işae edilen 
İtalyan ordusu Süvey~ varmak için böyle 
uzun bir cehennem yolu aşmak mecburiye
tindedir ve galiba İnıtiltere onun için Trab· 
lus hududuna bir tek aglcer lt'Öndermemiş
tir. Günet gibi bir ni.üttefiki olduktan son
ra aoıkere, topa, tüfeğe ne lüzım var! .. 

o Bu ne hazırhöı? 
~~~~~~~~~~ 

Bazılarına göre, Fransa gibi bir müt
tefiki varken Avrupanın karasında tu
tunamıyan İnriltere, bundan aonra kara 
harbinden tamamile vazgeçmiştir. Nereden 

Ancak bu hava ve deniz taarnızJarının rla cene böylece tedrici ıuttlte artmaktadır. 
bamlelt>rini birleştirmesi de İngiltere- Amerikanın Av[upa i,terine müdahale et
yi matlUb edebilir mi? Almanlar, abluka memesi esash bir pren!lilp olarak her vakit 
ıilihıru İngilizlerin elinden almak, onların tekrar edilmesine ratnıeu cenubt Amerl
kendilerine tatbik etmek. istediklerini, düş- kadan Almanya ve balyaya cltmesl mulı
manlarına tatbik etmek istiyorlar. Fakat tt!ınel hufdaylann aatm alınmasına karar 
bu sili.hı İngiliıler ellerinden bırakmı• \'erilmeıl, İnglltt:reye Kanada vasıta.sile 
değillerdir. Şimdi olsa olsa iki taraI da ayni petrol verllditi ha.ide, umumiyetle bu mad
silihla bir düelloya giri,miş:tir. Bu düello- d~nln ihracına devletçe memnuiyet Konına
nun hükmü zamandır. Kimin majlU.b ol -1 •• demokrasi cephesine yardımdan ı--ıu. 
duğunu o !ayin edecek. - B. S. blrşey dejildlr .• 

f Polilika - Askerlik 1 
Şanghay'ın 

tarafından 

İngilizler 
tahliyesi 

Uzak Şarkta, görünüıte ufak, fa· 
k~t mahiyeti itibarile oldukça büyük 
bır hadise olmuıtur. Bu hidiıe, Şang• 
hay' daki imtiyazlı bölırelerde bulu· 
nan İngiliz aakerlerinin tahliyesine ka
rar verilmesidir. Bu mesele dünya . 
matbuatında muhtelif tefsirlere yol 
açmı,tır. Bunları bir kaç nokta üze
rinde toplamak kabildir. 

1. - İnııilizler, Şangbay'da asker . 
bulundurmarun lüzumıuzluğuna kani 
olınutlardır. Çünkü imtiyazlı l>öJre
lerdeki askerler, Çindeki İngiliz me
nafiini korumak İçin kullanılıyordu. 
Halbuki Çin • Japon harbi yüzünden 
İngilterenin Çinle olan ticareti dur. 
muı, Alman • lnıriliz harbi yüzünden 
de Çine yaptığı ithalat azalmıı, Çin 
de kendisine bir ıey ihrac edemiye
cek vaziyete girmiıtir. Bu bakımdan 
imtiyazlı mıntakada asker beılemei:e 
lüzıım yoktur. Bu askerler anavatan 
İçin daha elveritli yerlerde kullanıla
bilirler. Sonra hu aıkerleri korumak, 
hunların anavatanla olan irtibatlarım 
muhafaza etmek İçin aynca deniz 
kuvvetlerine lüzum vardır. Mevcud 
olmıyan, veyahud gittikçe azalmak 
i•tidadında bulunan bir menfaati mü· 
dafaa İçin bu kadar asker ve kuvvet 
hasretmek manaıız olur. Bundan do
layı kuvvetleri geri çekmek li.zımdır. 

2. - Çin üzerine Japon tazyikı 
gittikçe artmaktadır. Japonyanın mak· 
sadı Çini iktısaden ele geçirmektir. 
Muhtelif Japon devlet adarnlannın 
Çin harbi hakkındaki ıözlerinden de 
bunu anlayoruz. Çin, Japonyanın bir 
İfletme aahası ve mamül maddelerine 
bir pazar olacaktır. İngiltere ııarbda 
bu kadar meıııulken, onun artık Çin· 
le olan münasebetlerine bir nihayet 
vermek lazımdır. 37 aydır yüz bin· 
!erce Japon, Çinde beyhude yere öl· 
memiıtir. Makaad Çin ticaretini ele 
geçirmektir. Halbuki Şanghay'daki 
imtiyazlı bölgelerde bulunan ecnebi 
devletleri hiçbir zarara katlanmadan, 
Cin • Japon harbi devam ederken bi· 
Je, iıtedikleri gibi ticaretlerine devam 
etmiılerdir. Fakat Çine karıı açılan 
harbin gayesi, Çini mağlub etmek de· 
iil, Çini yalnız Japon ticaretinin eairi 
haline koymaktır. Çini İngiliz, Ame• 
rikan, Franıız ve saire ticaretinden sı· 
y1<maktır. Çin harbinde görülen ha· 
kiki makaad, Çinlileri öldürürken bu 
imtiyazlı devletleri yenmektir. Çin" 
vaııtaıile bunların ticaretlerine mini 
olmaktır. Mademki onlara seı çıkarı• 
lamıyor, o halde bilvaaıta hareket et• 
mek lazımdır. İtte ,imdi, hiç olmazsa 
İngiltereyi tazyik etmenin zamanı gel• 
miıtir. Çünkü İngiltere, Almanyaya 
kartı bir hayat ve memat harbine 
girmittir. Bu vaziyette bir de Japon• 
ya ile ihtilaf çıkarıp kendisini daha 
müfkül vaziyete ıokmak iıtemez. 

İşte İngiltere, belki bu mütaleaları 
nazarı itibara alarak, herhangi bir ha· 
reket baılamadan evvel, Uzak Şark· 
la kendi vaziyetini ıarımamak İçin 
askerlerini kendiliğinden çekmeie n• 
za göstermit olabilir. 

3. - Y abud İngilterenin Japonya• 
dan hiçbir çekindiği yoktur da, 11rf, 
Birmanya yolile Çine yaptığı ıili.b 
yardım1annı durdurmak istemesi gİ• 
hi, Japonyaya bir dostluk değilıe bi· 
le, bir nezaket avansı göstermek İçin 
aııtkerlerini çekmei;e nza göıtermittir. 
Bu takdirde İngiltere, Roma • Berlin 
mihverinin veyalıud çelik paktının, 
Roma • Berlin • Tokyo çelik müıel• 
lesi ha1inde itlememeıi için timdiden 
tedbirlerini almağa baılamıttır. Çiin· 
kü Japonyanın yeni Hariciye Nazın 
Matıuoka, son zamanlarda Aıyftda 
yeni nizamdan çok bahsetmeğe bat· 
1nmıfbr. Bu yeni nizamın içine aade 
Çin değil, Hindiçini ve hatta Fele· 
menk Hindistanı bile girmektedir. Bu 
takdirde, yapılacak büyük bir Japon 
hareketi İçinde Sanııbaydaki prestiji 
nahak yere harcamadanaa, hem onu 
kurtarmak, hem Japonlara bir ıem• 
pati göstermek kabildir. 

Bu tefsirleri bu suretle huli.aa ettik• 
ten sonra hangi~inin doğru olabilece .. 
$ii üzerinde durmıyalım. Çünkü bütün 
bunları ayrı ayrı doğru bulup diğerini 
reddetmeğe imkan yoktur. Hepıinin 
içinde doğru olan veyahud olmıyan 
taraflar bulunabilir. Hakikat ıudur ki, 
İngilıere Sanıı:hay'daki askerlerini ge
ri çekmekle ,imdilik lüzumıuz bir ıa• 
ile.den kaçınmak İstemi• ve bir ıiya• 
sel oyunu yapmıthr. Çünkü aakerin 
geri çekilmesi, oradaki hakkın terki 
mAna,.ını tazammun etmez. İngiltere 
97 seneden beri, Şanghay' da imtiyazlı 
bölgeye aahibdir. Şanghay 1842 de 
yapılan ve •Afyon Harbi• namile •· 
nılan muharebeden sonra garb ticareti 
ne açılmıthr. Burada 184:tte tesis edi
len İngiliz imtiyazlı mıntakaıına 1849 
ıta birFransız ve hit Amerikan in,tiyaz 
lı bölgeleri ililv.e edilmi,ıir. Amerikan 
imtiyazlı bölgeleri nihayet 1863 tein· 
gilizlerinkile birleımiıtir. Bu imtiyazlı 
bölgeler, tehir içinde tehir, daha doğ• 
rusu hükumet içinde hükumettir. Bu• 
rada yalnız o imtiyazı elinde tutan 
devletlerin hukuku caridir. Çinlilerin 
bu mıntakalara hiçbir müdahaleye aa· 
lahiyetleri yoktur. İtte ,imdi, İngiliz· 
ler, imi İyazlı bölgeden çekilerek bu· 
radaki haklarının müdafaasını Ame
rikalllara bırakmıt1ardır. Japonyanın 
bugünkü vaziyette Amerika ile bir İh• 
tilô.fa sürüklenmesi, İngiltere ile bir 
ihtilaf çıkarmasından daha zordur. O 
halde yukarıdaki tehirlerin her biri· 
sini varid göıtererek hepıini de ayn• 
ca reddetmek ve İngilterenin mühim 
bir ıiyasC"t oyunu yaptığı neticeıini ÇI• 

kımnak daha çok mümkündür. 
Mümtaz Faik FENiK 



HAKiKAT 

s 
Yunan derecelerile bizimkilerin mukayesesi 
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~tletlerimiz 

,.. .• 
:4.ncak bariz bir şekil de ilerlemektedirler. 

gösterilen alaka çalışrnalari 1ıin miikaf ati olınunıaktadır 

l 
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:Atletizm aahamıda Balkan liderliğini ya
pan Yunanlılardır. Onlar bu işi bir an'ane 

eaikasile de yaptık.lan için dünyada bu 
spora en çok alaka gösteren millet olarak 
tanıtırlar. 

Bu iddiayı ispat edecek gayet açık mi
uller vardır. Meseli, Atinanın nüfusu ile 
Nevyorkun nüfu5u arasında büyük fark -
1ar varken, YunanWann bir müsabakasında 

ıeksen bin kişiyi görebilirsiniz. Amerika
da da en büyük atletizm müsabakasında 
seyirci adedi bu rakamı pek aşmaz. 

Yunanlıların bu yakın alakası ve vardık
lan teknik neticeler, Amerikalılannki -
]erle makılsen mütenasibdir. Bunun niçin 

böyle olduiunu araştıracak dt:!ğiliz. Bu ne
ticelerden en mühim rolü oyruyan ırk ve 
nesil meselesini de bir tarafa bırakalım. 

Amerikalılarınki ile kıyas edilecek de
receler elde edememekle beraber, Yunan

lılar, Avrupada kendilerine büyük bir 
mevki verdirmişlerdir. 

İngiltere beynelmilel ışampiyonasında bi
rincilik ılınıt olan bir Mandikas, bir Sillas, 

bir Palamiyotis yetiştirmek için Yunan
lıların gösterdikleri faaliyet ve sıcak al5ı-

sene yapılan Balkan oyunlarına iştirak e
deceğimizden ancak bir iki hafta evve: ha-

berdar oluyor ve koca mevsim lııjç müsa
baka yapmadan, bir çoğunu plijdan top -

ladığımız bezmiş ve ldman!flz atletlerle bu 
büyük ve beynelmilel müsabakaya giri .. 
yorduk. 

Takımda bulunan bir kaç ferağati nefı1 
sahibi ve istidadlı gene sayesinde aldığımız 
bir f&mpiyonluk, birkaç ikincilik ve üçün
cülükle kendimizden sitayişle bahsettirir, 

fakat puvan hesablarmda daima 1ena ka
larak memlekete dönerdik. 

İşte bu bir Uç gene, spordan çek!Unce, 
çok tattıkları alakasızlık acısını halefleri

nin tanımasına razı olamadılar ve elbirll
ğile bu günkü mes'ud neticeler elde edil
meğe ba,Iandı. 

Bu gün burada bir mukayese yapacağım. 
:r..revzuumuz, Yunanlıların ve bizim yaptı
ğımız ve puvan esasına dayanmıyan son 
müsabakalardır. 

Ati.nada bütün Yunanistanın lştirakile ve 
Panelenik namı altında büyük ailetizm 
metingi geçenlerde yapıldı. 

ka, onlara on senedenberi Balkalarda bir Biz de 21 temmuzda Ankara milsabaka-
defa olsun yenilmemek şerefini vermiştir. larını yaptık. Balkan atletizm liderliğini 

Gelelım Türk atletizmine: Biz modern 
atletizmde bir :zamanlar Yunanlılardan da
ha ileride idik. 

1928 olimpiyadlarmda Türk atletleri Yu
nanlılar üzerinde üstün bir tesir bırak • 
mıtlardı. 

yapan takımı teşkil edenlerin derecelerile 
bizimkiler ara!lnda çok fark yoktur; ba
zılarında biz onlardan, bir takım branşlar· 
da da onlar bizden yüksektirler. 

Ferd bakımından Yunanlılara yaklaştık
tan aonrA, takımın da yetişmemesi için 

geriye ikinci adam meselesi kalır ki, bu da 
ufak kategoriler tesisi sayesinde temin e

dilmiştir. Nihayet bir sene sonra bir branış-

tirirlerse, mekteblerde yetişmeğe başlamış 
olan gene atletlerin hevesi, mezun olduk
ları vakit aönmiye4!ektir. 
Şimdi dereceleri gözden geçirelim: 

Yüz metrede Muzaffer, Yunanhlann gene 
kofucusu Yakovidis'ten daha iyi derece 
yapmıştır. Halbuki iki yüz metrede Yu -
nanlı atlet daha güzel bir vakit tutmuştur. 
400, 800 ve 110 metre manialı koşularında 
bizimkiler daha iyidirler. 

400 metre manialıda da Faile geçenlerde 
57,9 yapmıştır. 

Uzun mukavemet koşulan, bizim aley • 
hlmize netice vermiştir. 

Atmalara gelince, Yunanlılar bize di ·k 
ve çekiçte bariz !!lurette faiktirlcr. Fakat 
dığer atmalarda onlardan pek do aşağı kal
mamaktayız. 

Yüks('k ve üç adım atlamalarda atlet
lerimiz ıürkJase edilmemişlerdir. Aşağıdaki 
cetvelde her iki millet atletlerinin kıyme~
lerini daha iyi göre<:eksiniz. 

100 m. Yakovidi!ı 11,5, Muzaffer 11.3 

200 m. Yakovidis 22,7, Muzaffer 23.2 
400 m. Karayorgos 51,9, Gören 50,8 
800 m. Stratakos 2.0.9, Rlza 1,58,9. 

1500 m. MavroPostolos 4.5.3, Rıza 4,23,4. 

5000 m. Mavropostolos 15,38, Mustafa 
16,26,6. 

110 Manialı: Mandikas 16,7, Faik 15 
400 manialı: Mandiku 59,4. Melih 59,7 
GüJle: Stclanakis 14.39, Arat 13,75 
Cirid: Papayorııiu 56.03, Melih 55,10 
Disk: SiJlas 47,31, Arat 40,95, 
Çekiç: Dimitropalos 46,40, Balcı 37,10 

Uzun: Eleftriadis 6,55, Üçtek 6,435 

t.a ayni kıymette iki üç şampiyon birden Sırık: Tanos 3,92, Muhiddin 3,80 
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Soldan sai:a: 

l. - Oğul - Se!'lenmek. 
2. - Zımnen anlatmak • Kıymeill 

nevi kumaş. 

1 

3. - Hayret, tasdik ve istifham lfade e• 
der - Bir rüzgar ... Bir meful edatı. 

4. - Susuz. 

5. - Kftle duvarı - Sac:sız. 

6. - Sabahın ilk aydınlığı. 

7. - Beyaz - Noksansız - Yemekten em
ı·ihazır. 

8. - Rah - Sözde Kaibden haber 
mck. / 

9. - Bilgi - Bir isim. 
l"uka.rıdan •takıya: 

1. - Aydınlık - Cisimlerin üç ııa°Unden 
biri. 

2. - Gözleri &örmiyen .. Bir uzvumuz. 

3. - Bir edat - Uçan hayvan - Bir edat. 
4. - Çehre. 

5. - Çalgılı ve içkili eğlence yeri - Tu-
zak. 

6. - Be&te. 

7. - Fiil - Bir nevi pasta - Bir nota. 
8. - Dalmaktan emrihazır ... Anmak. 

9. - Alim - Bir erkek ismi. 

1 
2 
3 
4 
5 
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Bunun .ebebini. bizim o vakit.ki faali ... 
yetimizde deiJI, Yunanlıların çalışmama
larında aramalıyız. Zira onlar, Amsterdam 
olimpiyadından ısonra çalışmağa başlar baş· 
lamaz, bizi geçtileri çünkü biz duruyorduk. 
Bizim ataletimiz ve onların milspet ve ve
rimli faa1iyeti bir müddet devam etti. Her 

·· ği B b k ki ı• 3 adım: Palamiotis 14,46, Üçtek 14.24 R A Ş İ gorece z. u netice ir aç ·ş1n1n a a- . D R 1 Z A Tiyatrosu 
kası ile elde edilmiştir. Kulüblerimiz de son Yüksek : Lambrus 1•83• Jerfi l,'30. • ' Halide Pişkin beraber 

- -
günlerde eösterdikleri faaliyeti temtı:di et- Füruzan TekıJ Bu akşam Bakırköy -;-. ---------------------------;-:::============;;)' ' Mlltlyadl Bahçesindedir 

lstanbul Defterdarlığından: 1( R A O Y O Yataklı vagonlar Kontrolörü 

'"-------------- Vodvfl 3 perde V!Ilyet Nü!us Müdürlüğü mahzeninde yapılacak 1928 lira 51 kuruş keştnl Heyet her Salı akşamı Bakırköy 
tamirat ve sabit ra! inşası açık eksiltmeye konulmuştur. Eks!ltme 29/81940 12·30 Program - 12·35 Müzik: (Pi.) - 12·50 MUtlyadl Bahçesindedir. 
perşembe günü saat 14 te Milli EmlA.lt Müdürlüğünde toplanacak olan Komls- Ajan• haberleri - l 3,o5 Müzik: Plfil<larla -
yonda yapılacaktır. Hususi ve !ennl şartname, keşi! vesalr evrakı MUll EmlA.k 13 20-14 Müzik: (Pl.) - 18 Program - 18·05 

Müzik: Cazband (Pi.) - 18.30 Çocuk saati -
4 üncü kaleminde görülebilir Muvakkat teminat 145 liradır. 19 Müzik: Çocuklar için _ 19.ı5 Müzlk: 

!stek!Uerln muvakkat teminattan mada bu ~e benzer en az 1000 liralık iş F'asıl heyeti _ 19.45 AiaM haberleri _ 20 
yaptıklarına dair ek.slltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehUyet ve 940 yılına Müzik: Çiftçinin saaü _ 20.15 Konuşma 
aid Ticaret Odaaı vealkaslle bl.rllkte eksiltme günü muayyen oaatte Komisyona (Çiftçinin aaati) _ 20.30 Müzik: Ankara 

.müracaatlerl. (7227) radyosu kiline ses ve saı: heyeti, idare eden: 
Mes'ud Cemil - 21J5 Serbest saat - 21.30 
Konuşma (Radyo gazetesi) . - 21.45 Radyo 
aalon orkestrası - 22,30 Ajans haberleri: 
bonıa - 22.45 Radyo salon orkestrası 4' 23 
Müzik: Cazband (Pi.) 2325 - 23.30 Yarınki 
proi{ram ve kapanı.ış. 

Teşekkür 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için: 

Bir aylık 90 kurut 
Üç aylık 2.50 • 
Altı aylık 475 > 
Senelik 900 • 

Yabancı memleketler için: 

Altı aylık 850 kurut 
Bir senelik 1600 • 

İmtiyaz sahibi ve başmuharriri: 
Necip Ali KÜÇÜKA 

Umum nefriyatı idare eden Y8%l 
İtleri Müdürü : 

Cemal Hakkı SELEK 

Basıldığı yer: Cumhuriyet Matbaası 

FE 
30 ağustosdatır 

Milli Piyango 
çekilmek üzere 

da 
bir 

tertib etmiştir. 

Fuarında İzmir 
Zafer Piyan· 

Türkiyenin her gosu 
tarafında satılığa çıkarılmış olan bu 

300,000 fevkalade piyangoda 
63,345 tanesi 

miye kazanacaktır. 

mevcud 
mutlaka ikra· 

(2) Tam biletler 
biletler ( 1) liraya 

liraya ve yarım 

satılmaktadır. 

Zafer Piyangosuna siz de bir bilet 
alarak iştirak ediniz. Vereceğiniz para· 
lar ebedi Türk zaferini temin edecek 
vasıtalardan biri olan Hava Kuvvetle-

sarfedilecektir. -." 

s 30 "" agus 
Zafer Bayramına 
mahsus fevkalade 
piyangonun planı 
ramiye adedi 

1 
1 
1 
2 

10 
30 

300 
3000" 

30000 
30000 

63345 

İkramiye miktarı 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 
3 
2 

Yekun 

ikramiye tutan 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

360.000 
Feci bir tramvay Jı:azasına kur

ban olan Adana Milli Mensucat 
fabrikası sahlblerlnden Bay Seyld 
Tekinin cenazesi dünkü trenle 
Adanaya götürülmüştür. 

Bu ölüm münasebetııe bizzat ve 
ya telgrafta beyanı taziyet eden 
bilcümle akraba. hemşehri ve 
dostlarına ve pazar günkü cena
ze namazında hazır buluna'n fh .. 
vana. gerek ane ve evlAdları \l'e 
gerek Milli Mensucat !abrlkası 

auesı teşekkürlerini bildirirler. 

İstanbul Defterdarlığından : 

• İŞ BANKASI 
1940 Küçük 

1940 İKRAMlYELERl ı 
ı aded 2000 liralık = 2000.- lira 
S > IJJOO > = 3000- > 
6 • 500 > =Sooo- > 

12 > 250 > _ sooo_ > 
40 > 100 > - 4000- > 
75 > 50 > - 3750- > 

C . H hl 210 > 25 > _5250-> 
arı esa ar K ·dı ı b•t . • • "" eıı e er: ,u all.t mayu, 

KRAMIYE PLANI 1 ~tuıtoı, 1 ikinciıe,rin tarih-
lennde yapılır. 

Hatay Vilayetinden: 
l - V!llyet yollarının muhtel!f kilometrelerinde 250,000 M2 bir kat asfalt 

kaplama ve gene 15,000 M2 blokajlt şose inşaatı, gene iki kat as!alt kap
lama ve Antakya, Iskenderun, Kırıkhan şehirler! dahUlnde 40,610 M2 şose 
lnşaatUe üç kat a.sıaıt kaplama işi pazarlık usultle münakasaya konul
muştur. 

2 - Ekslltme 20 ağusto.s 940 salı günü saat 11 de Antakya Na!ıa Müdürlültü 
odasında müteşekkll Komisyonca yapılacaktır. 

3 - Lsteyenler !ennl ve hususi şartnamelerle evrakı keş!lyeyl 468 kuruş bedel 
mukabUlnde Na!ıa MüdürlüA"ünden alabUlrler. 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,..1 

SaAlığın kıymetini takdir eden ba- 1 
yanlara &det zamanlarında seve, 
seve lcuJlanacağı mikrobsuz, ufak. 
yumup.k ve sıhht en. birinci mab 00 

rem tuvalet bezleridir. En ince 
elbiseler altında bile belll olmaz. 

F EM tL ve BACI 
Her eczanede, kadın berberlerinde 
ve tuvalet mağazalarında bulunur. 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra albna daiina 

KREM 
PERTEV 

Sıra Müke11efın adı 
N o. ve soyadı 
1 Kenodidof 
2 

3 Boris Esfason 
4 Yorgi Espasof 
5 Abdullah Kaya 
6 Oskar Foskolo 
7 Nikola Dimltrl 
8 İsmail İbrahim 

Tekin Sever 
9 Mehmed Gürkan 

10 Şefik İsmail Demir 
11 Jak Fova 
12 Mehmed Orgun 

13 Zeki Menekşe 
14 Dikran 
15 Petro 

16 Kemaleddin 

17 • 
18 Artin Frederik 

i ş i 

Tüccar terzi 

• 
• 
• 

Ahçı 

Nike!Aj atelyesi 
Terzi 

Demir satışı 

Kundura eskicisl 
Koltukçu 

Mahallesi 

Yenlcaml 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
Hacımim.l 

Somya tamlrclsi • 
Emlik Komisyon- M. Zade 
cusu 

Kundura tamircisi Yenleaın! 

Kalaycı M. Zade 
Sütçü 

Karakulak ıuyu 
satıcısı 

• 
Kundura boya 
deposu 

• 
Yenlcaml 

• 
M. Zade 

19 Raşe! Mitranl Ş~ci Yenlcami 
20 Nalbandoğlu Hasan Kahveci 
21 Tana, Teni 

22 Yusuf oğlu Ahmed Kahveci 
23 Münib Soykan Gümrük KomlJ • 

24 Yorgl Ka$ora 
25 Kevanşenel 

26 Feridaş 
27 Nişan Orker 
28 Mişon Oskar 

29 Ali Beyzade 
30 Kemal Aslan 
31 Alber Kırul 
32 Hayri 
33 Oskar Fasfali 
34 Nazım Ulutürk 
35 Franseıko 

36 Kirkor 
37 Fahri 
38 Şakir 

39 Nuri Yürükul 
40 Françesko 
41 Oskar Pasikol 
42 Kosti Zaharof 
43 Yani Panayot 

yoncusu 
Çengel imal 

Kutu imal 

Hesab makinesi 
Şişe ticareti 

• 
Kahveci 
Terzi 
Mimar 

• 

Tatlıcı 
MU3lukçu 
Kahveci 
Radyo tamlrcW 
Avukat 
Muameleci 
Muhallebici 
Ahçı 

Kundura tüccan 
Nikelijçı 
Terzi 

Kumaşçı 

• 
• 

M. Zade 

Yenicami 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hacımlm1 

Yenlcaml 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Sokağı 

Fermeneciler 

• 
• 
• 

Perşembepazar 

Camii cedid 
Fermeneciler 
Gül han 

Ali yazıcı 
Karabaşmekteb 

Alihoca 

Balıklı han 

Pel'$<!mbepazar 
Kemeraltı 

Hamam 
Fermeneciler 

• 
Sarnıçlı han 

Demir han 

Kardeşim 

Ali Yazıcı 
ş.,·ketpasa han 
Voyvoda han 

Fermeneciler 
İlyadi han 
Sinasyon han 
Perçimli ban 

> 
Kardeşim 

Ali yazıcı 
Lüle<:ihendek 
Kardeşim 

Tersane 
Kuyumcu han 
Demir han 

• 
Nişastacıyan han 
M. Allpasa han 

• 
Voyvoda caddesi 
Zincirli han 
Fermenecilc.r 
Haraççı 

No. 

65/1 
65 

33 
35, 35/1 
99 

64 
44 

12 

13 
14 
10 
42 

27 
43 
4 

110 

110 
1 

28/15 
50, 50/1 
2 

8/12 

5 

80/1 
12 
8 

23 
23 

34 

3/1 
54 
14 
89 
18 

2 ne! kat 
11 
15/25 
30/3 
30/15 
11 

64/16 
42 

39 

Matrahı Kazane 

36 
279 
336 
270 
81 
84 

108 
70 

45 
95 

136 
132 

45 
120 

72 
228 

228 
60 

56 
657 
50 
36 
84 

72 
54 

96 
360 
360 
324 
64 

120 

84 
400 

13,80 
125,55 

151,20 
121,50 
17,72 

29,91 
17,92 

3,73 
28,50 

33,75 
9,33 

7,50 
16,58 
18,00 
52,84 

102,60 
13,50 

7,78 
210,17 

6,49 
9,49 

12,25 

5,40 
21,60 
9,99 

42,65 
34,62 
58,59 
1,33 
S,17 
1,33 

29,76 

:Buhran Zam 

2,76 
25ıll 

30,24 
24,30 
4,08 

5,98 
3,58 

86 
5,70 
6,75 
1,87 

1,50 
3,72 
3,60 

10,57 

20,52 
2,70 

1,56 
48,34 
1,30 
1,89 

3,18 

1.24 
4,32 

2.30 
6,60 
6,62 

11,72 
31 

1,19 
27 

5,95 

2,66 
6,05 

0,56 

1,35 
3,24 
3,24 
9,51 

2,43 

31,52 

81 9-11 
ttJ 

1.50 ~ 
9,85 9-11 

9-11 
20 9-11 
77 931 

70 
40 

rtı1 
g31 
g31 

24 11 4,83 9-11 
10,55 2,43 1,58 ttJ 

90 54,00 12.00 9-11 
134 29, 70 5,94 1 
357 151,72 30,34 g3 

108 4,50 1,03 0,67 ~ 
480 35,40 7,08 911 
54 S,60 1,12 !)14 

117 35,10 7,02 ·& 
4 - Bu işin keşif bedeli doksan üç bin altı yüz kırk Ura seksen bir kuruştur. 
5 - Muvakkat teminat beş bin dokuz yüz otuz iki Ura dokuz kuruştur. 
6 - Tallblerln ihaleden en az sekiz gün evvel bu işe benzer inşaatı başardık

larına dair evrakı müsplteler!le birlikte VU!yete müracaat ederek ala
cakları ehliyet vesikasını ve teminat mektub veya makbuzlarını ve Ticaret 
Odası vesikalarını Koınt.syona ibraz edeceklerdir, .(6836) 

surunuz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mini olur. Yağ:lı 

ve yajsız. olan tüp ve vazolan 

Temyiz komisyonunun 938 senesine "t1 
30/11940 &ün ve 860 numaralı nakz kar' 

44 K. Arman Okur Ekmekçi M. Zade Serdarekrem 38 6000 12,00 2,40 ttJ 

vardır. 

• 

Yukarıda isimler! yazılı ve vergi miktarları gösterilen Galata Tah•kkuk Şubesine ald mükellerlerln JkametgAll 
ve tlcaretgAh adreslerinde bulunamadıları yapılan araş tırma ve polis tahktkatlle ~nlaşılmakla 3692 numaralı 
kanun mucibince tebliğ yerine geçmek üzere 110-n olu nur, ~7220), 
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