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Bu sabah sehrimizde 
' 2 şiddetli zelzele oldu 

• 
.. Kömür havzasında 

istihsal artıyor diğ Bu sabah. biri saat altıyı on dört, 
Zelze'ıı ,Ycdıyı elli geçe iki şiddetli 
Şidd~ı~· olmuştur. Birinci sarsıntı daha 
ll.asathı olmuş ve halkı korkutmuştur. 
tine ane gazetemizi makineye ve
lst;keye ~~dar zelzelenin şiddet ve 

GÜNL'ÜK AKSAM GAZETESİ 
Mükellefiyet usulünün tatbikından 

sonra kömür havzasının istihsalatı 
fevkalade artmıştır. Gündelik istih
salat 2,000 tondan 9.402 tona çıkmış· 
tır. Geçen sene temmuz ayındaki 
194,972 tona mukabil bu temmuzda 
261, 759 ton istihsal yapılmıştır. 
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~.. '•YYüd e erı ."" haberler henüz 
ıı,. loyıf rrı lıııed ı. Fakat ltalyanın 
._;-r"ı, eıı ~~•kette ıözü olduiuna 

~~~"' lo.bakk: a•ib. fırsatta bu mak· 
t1ı, •ıı kirrııe .. ettırmeğe çalıJ&ca• 
~.. Politika t uphe etmemelıdir. h al-.. ı.,: ll ııın n . • . 
ı"'I • öt..... . azarıyeıını ya-
"'• · "'enherı Ar b ' d~ı. <idd; • a 11ta n mev• 
.., b •urett 

hd · Qİtkaç e meıııul olmakta· 
ı..,~ "e l•rek jeıı~ evvel ıerek ltal
~İıa· l'ıııa 't•p tırd•Yıçrede, kendi taraf
di ~hı İyice 1 bık~~ konırrelerde bu 
ı,,,, • •ıra., d~ ~ruz ettirilmit Ye tim· 
lı.. 1 1•ııı.. edJ tukçe bu noktaya da
ı\ı, Yanı..,. Ar ınekt~ hulunulmuıtur. 
L 110.5,k • h ahlak ve tabiatinin 
'"'• he '<>ıı lard • 1-lııill llzedi" . an zıyade talyan-
"· •li • • &ını Ye her iki A'-d . 
·•d ı, ~•11nda • . " enız 
~"d •lııııdufu l'\lhı .hır_ yakınlık mev
~lıııd•t ll'ı iller ııu ılerı ıürerek bu 
~~it· •n Yah ııı, kendilerine her ba-

~r •ııcı ol An 
''ltıı 11e Politik an • rlo-Sakıon 
di ;~1~ı iıterrıek a e~aretınden kurta
~liı~'-larıııa .~edırler. l-ıatta, ken· 
"4d ••ın1 & .. d ıore! M11ırda ltalyan 

tııı.. . u en bır ·· 
fı . ..,, •umre bile mev. 

l' "'ly 
'iiıı; "' t••iıı ' 
.\1, "• nele .~ ne makaad takib et· 
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.• •eııı[n • Zlltnanlarda, tam 

tıılııı':bıııı der' lıaaııJaı.ının, eıki kiil· 
~Ilı •le ll'ıill ; ;: teıirlerile, artık ta
b; krkıa ll'ıuh ır .tuur doğmuıtur. Ya· 
tlıe 0lı,,-ı,ı_ blelif ıiyaıi idarelere ti• 

'>ı~· eraL '- . 
>ı~ ""Y•t(j ı, · uer, .. emıyetçe en 
lıı,~ •lh•tte .ır unıur olan Arabla· 
dır, tı İçiıı d~~·ta~bel .bayat ve var
'-b Qlı İıe b !Unduklerı noktalar var-

t., '1.J.ı.ıık • r halde ltalyan tezinin 
11d· •ır 

•t ır. Aıırı lrlnek iıtedij i ıaye d e-
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l~~""•ı, hü:~•klarına aahib olarak 
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ÇÖRÇİL 
dün inühlm 

·bir İıutuk 
·söyledi 

HAVA .HARBiNDE 
BUGON ·PEK Ç~K 
K U V V·E TL 1 Y i Z 

• 
Ingilterenin Almanya 

i,galine · hazırlanıyor 

İspanyol armadası ve 
Napolyon'un .büyük 

, ordusu da İngiltereyi . ' 

i,gal etmek istiyordu 

Fakat bugünkü 
tesebbüs daha ciddi 

' 
Ne de olsa 
za/e,.ı. biz 

lrazanacağız ! 
Lonc!ra 11 (A.A.) - Bafvekil Çört!I bu

gı.ı.n r~dyo ile IOylediti mühim bır nutuk
ta ezr.ürnle dtmiftir ki: 

Ç ÖR Ç İL 

bir çok hedefleri bomba ateıi allına al -
maktadırlar. 

Bu hücumlar daima avcı filolarımızın mu 
kabil taarruzile turularak ekseriyetle kırıl
maktadır. Almanların zayiah tayyare ola
rak bire Uç ve pilot olarak da bire altı rus ... 
pelinde bizden ağırdır, 

Gündüz hava hakimiyetini ele geçirtnek 
iı1.ere de Almanlar tarahndan sarfedi:en bu 
goyret, f(iphe yok ki biıtün harbin kat'! 
emellerinden biri addedilmek icab eder. Fa
kat bu gayret fimdiye kad,ar sarih bir IU

cette akamete uğramıştır. TaarruzJan ken
dilUine pek pahalıya mal olmtı.t ve bizlere 
kendi kuvvetimizi hissetmek fırsatuu ver
nı.i .. tir. 

·Biz bugün bu havı harbinin başladığı za
mana, yani ıeçen temmuz: ayına nazaran 
pek çok kuvvetli bulunuyoruz. Ayni z.aman
d• füphe )'Ok ki Hitler taarruz: kuvveUerini 
azami bir nispette kullanıyor ve haftalarca 
bu nittpet dahilinde devam ettiği takdirde 
tayyar~ciliğinin ana kuvvetlerini aruk işe 
yaramıyacak bir hale koymaya mahkQm 
bulunuyor. Demek ki bu taarruzların. de
\~mı bizlere atiyen büyük bir avantaj te
min edecektir. Hava hakimiyetini ele al
madan Büyük Britanya adalarına taarru:ı 
teşebbüsü ise Hitler için çok tehlikeli bir 
hareket olacaktır. 

AL,IANYA İNGİLTERENİN İŞGALİ 
HAZIRLIKLARINI TAMAillLAMAGA 

ALMANLAP.IN MAKSADI· HAYA 
HAKJMIYETiNI ELE GEÇİRMEK 

·- Geçen ııü ÇAUŞIYOR 
man hava hu" n Alavam Kamarasında düt- . 

cunı nnın •tu.to. ünd Buna rağmen lngilterenin işgali ha.~ırlık-
yapılanlara naz.ııran ü d l dan ıar a lan çok büyük bir ni.spet dahilinde ve 
\•eUi o:amı ·a .. ç e a fazla kuv-
ıivil ahJ' > kcıaiını IOylediğırn vale.it bittabi munt:r.z.am &Urette devam etmektedir, 

.. 
1.~e ar!ı yapılan barbarca hücwn- Yüzlerce motörlü mavnalar. Avrupa sa-

J;tn duşunmemıt, yalnı.ı avcılarımu;tq Al hillerinl takib ederek Almanya ve Holanda 
:~ .ta:udyareleri arasında yapılan ,muha,re= Umanlarından Franaanın fimal sahillerinde 

en etmlftirn. O iilndenberi Alın bulun.sn Dünkerk ve Brest limanlarına ve 
bo':'bardıman tayyareleri avcılannın ~ h1ı.tta Brestlen daha &fağı Gaskonya kör .. 
Y~st altında. olarak, ekseriya, ilç dört yüzü (ez.inde bulunan Fransız limanlarına sev
hır ar"da Ingiltereye aaldınnakta ve bil- ı kP.dilmektedir. Bundan başka, bir çok tica
haua çıkıntılı nokta olan Kent eyaletinden ret a:emlleri de, onar on ikİfel' gemiden 
ge~erek ıüııei\ındıiz askeri ve ıayrıaslı;erl [Arkası Mlılle 
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İngiUz tayyarecilerinin / 
BOMBARDIMANI Parti Grupu ve Meclis dün harici 

siyasetimizi tasvib etti Berllnde 
ınüthl s 

tahribat 
yaptı? 

ŞEHRiN MERKEZİ 
TA.MAMEN 

HARAB OLDU 
P07'SDAM 

• • • 7'AHRIB EDiLDi 

Berlin bombardımanı 

hakkında gelen tafsilat 
:S.rlin 11 (A.A.) - Stefanl ajaruından: 
İnailiz tayyareleri, &rlinin üzerinde pek 

alçak bir irtifadan uçmu,ıar, hedefle:rini 
iyice görmek için birçok tenvir fişekleri 

ve Pariser Platz üzerine bombalar atmıt
lardır. 

İngiliz.ler. Brandenbourger Thor'daki mu
auam taka, Güzel San'atlar Akademisine, 
Reichstag bjnısma, Alman mühendisleri 
cemiyeti sarayına, Tiergarten sarayına, za
fer sütunlarına, Berllni tarkt.an garba ka· 
!eden büyük caddeye de bombalar almlf
lardır. 

Bombalar, zikri geçen abidelıttin ekseri
aini hasara utratmıttır ve bu büyük cad
denin kaldırımlarını al!Wt etmiftir. 

• • 
Nevyork 11 (A.A.) - Reuter ajaru;ından: 
Berlinden buraya gelen bir telsiz habe

rlnı!- gör!: Alman payitahtı dün 'iddetli ha
va bombardımanına phid o lm uftur. 

Şehrin merkezi bombaırdıman edllmı,ur. 

Brandenbourger kapısile Amerika &efa
rethanesl ya.kınında bulunan Sanayi Aka
dembü binasına isabetler viki olmuştur. 

Hedeflerini tenvir etmek için İngiliz tay
yareleri tarahndan aWan paraşütlerle mü
cehheı. tenvir fişeklerinin m.iktan pek çok
tu. O derecede ki, Berllnln her hangi bir 
caddesinde bunların ışıfı altında gazete 
okumak müınkündil. Birçok yangın çık

mıştır. 

Seferler, yan geceden sabahın ikisine ka
dar devam etmi~tir. 

Bi.18hare Nevyorka gelen bir haberde 
ReicM:tag binasına da isabetler vaki olmut 
oldutu bildirilmektedir. 

Almanların pek canlari 
yandığı anlatılıyor 

:S.rlin 11 (A.A.) - D.N.B bildiriyor: 
Dün İngiliz tayyareleri yeniden timali 

A1manya üzerine &irmif ve bunlardan bir
kaçı Berline kadar gelmi,tir . 

Berlinin ha1kla mesklı.n mahallelerle ti
caret mahalleleri üzerine bombalar ab.l
mııtır. Bombalar i!labet eden ban hedefler, 
)'alnız milli bakımdan değil, fakat enter
nasyonal bakımdan da ehemmiyetlidir. A1'e
aeli, birçok mühendislerin ve teknisyenle
rin yatımevi ve içtima mahalli vazifesini 
gören ·Alman mühendisleri birliği evi• 
yanmıştır. Bundan baıka, Güzel San'atlar 
Akademisine isabet vlki olmUftur. Bu a
kademi, Pariser Plat.z'da Brandenbourger 
:r.afer abidesi ve Amerika Birleşik Devletleri 
büyük elçili~i yanındadır. Şehrin merkezin
de, halkla meskıln bir mahallede ki.in Hed .. 
~:ig hastanesine de yangın bombaları düf
müıtür. 

Gece berraktı ..• 
:S.rlin 11 (A.A.) - D.N.B b!Idlriyor: 
Gece Berline hücum etmiş olan İngiliz 

tayyareleri yeniden her türlü ukert he
deflerden kaçtnrnıtlardır. Gece berraktı ve 
,chrin hututu iyi görülebiliyordu. Bundan 
bao:ka düfman birçok yangın bombalaı:ı da 
kullanml.flır. Bu aebeblerden dolayı lngi
li:r. tayyarecilerinin hareketi muhakkak bir 
taammüd teşkil ediyordu. 

Potsdam istasyonu da 
tahrib edildi 

Londra 11 (A.A.) - lngiliz Ha\•a Neza -
reti tebllli: 

Berlinden gelen büyük bir demiryolu 
hattının son istasyonu olan Potsdam İngiliz 
hava kuvvetleri tarafından dün gece bom
bardıman edilmiştir. Tam isabetleri mü
teakıb )"&ngı.nlar çı.kmı,tır. Bremede dokla
ra ve Focckwulf tayyare kerestesi \n1al e
den fabrikaya hücum edilmiftir. Wi.1helms
havend~ bahriye k.ı\'la11nı tam isabet olmuş 
tur. 

Fene. rüyet şeraitine ve tayyare da.fi pro
jekt.Orlerinin tiddetli mukabe.lesıne rağ -
men Fransız sahillerinde, Belçika ve Ho • 
Jandada toplu halde bulunan mavnalara, 
doklara ve limanlara karfı muvaffakiyetli 
hücumlar yapı.lmııtır • 

• 

Ankara 11 (A.A.) - C. H. "P. MecU. 
Grupu bugün 111911940 saat 10 da 
reia vekili Trab:ıon meb'usu Hasan Sa
kanın reisliğinde toplandı. 

Ruznamede orta tahsil imtihanlanrun 
netayicine dair evvelce Bingöl meb'usu 
Feridun Fikri tarafından verllmi~ bir 
takrir mevcuddu. Bu takrire aid )1'a
aril Vekilinin cevabı dinlenilmeden e.v
~ı Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu son 
içtimadanberi cereyan eden harict ahval 
ve hlcfuat hakkında izahat vermek ij .. 
zere kürsüye geldi. Hariciye VekUimi
zirı bi:r.i atakadar eden harici hidiselere
dair toplu ve sarih ihazatı dinlenilmiş ve 
heyetçe tasvib edildikten sonra sö:ı alan 
Maarü Veklll, Feridun Fikrinin takri
rine cevaben orta tahsil imtihanlarının 
netayici hakkında umun;t ve toplu ma-

!Cımat vermiş ve takrir oahibile diler 
hatiblerin beyanatı dinlenildikten ve. sor .. 
dukları ıuallere icab e.den ce.vablar 
Maarif Vekili tarafından verilcllk:ten 
10nra bu mevrua nihayet verilnılştir. 

Son defa sayın Baıvekil Dr. Refik 
Saydam sör. alarak ulule mıntakasında 
inşa.at i~in muktaıi kereste ihtiyacını 
karşılamak üzere Ziraat Vekilince göa .. 
terilecek ormanlardan Kızılay hesabı .. 
na kesilecek kerestelik a.lacla.rın mua
mele vergisi hakkında, bu husuııtafô 
kanun intae edilinciye !tadar, Maliye 
Veklletince suhulet gösterilmesinin hü
kCımetçe taııvlb edilmlt oldutunu badir
miı, bu ve diler meseleler hakkındaki 
Jzahat umumi heyetçe tuvib olunarak 
nat 12.50 de celseye nihayet verilmlf
tir. 

Meclisin dün görüştüğü şeyler 
Anhra 11 (A.A.) - Büyük Millet ı 

Meclisi bugün Mazhar Germenin N.•
kanlığında toplanarak Millet Meclisi 

müştemilltile milli aarıylar ve kö,k
lerdeki eşyaya aid Meclit hesablan tet .. 

[Arlıuı llh!fe Z sütun 4 tel 

Sakarya vapurunun Leros 
limanında olduğu · anlaşıldı 
Vapurun kaptanı ve 33 
·tayf ası hayattadırlar 

Ce.nub limanlarımızda biriken ticart e~
yayı getirmek üzere bundan on bet gün 
evvel limanı.m.ızdan hareket eden vt bu ta .. 
rihten sonra hlo bJr }{jbir alın•madıiJ fçin 
akabcU hakkında endl,eye CIUtİ.Htn Saker
ya vapurunun Leroı adasında oidutu hak
kında bu aabıh .. hrimlıdel<i alikadarlara 
melUmat gelmiftir, Sakarya vapuru lima
nımızdan hareketinden aonra doğru Çam
altı tuzla.ına gitmif, aradan 300 ton tuz 
yükleyerek cenuba hareket etmişti. 12 ada 
civnından geçmekte iken İtalyanlar tara
hndan çevrilerek dotru Leros adasını aö-

Bukingam sarayına 

düsen b o m b a n ı n 
' 

merakh tafsilatı 
Londro 11 (A.A.) - Reuter bild,iriyor: 
Buckingham sarayı, bir teahhurJu bom

banın in.fili.kile hasara utrarnıştır. 

Bu bomba, Kral Londranın "'rk mahal· 
lelerini ziyaret eder ve buradaki halkla 
görüşürken, Buckingham sarayı bahçesin
de küçük yü.ıme havuzunun altına saplan
mıştır. Bu havuz, sarayın timal tarafında, 
sulh zamanında ya,zın garden-parülerin 
verildiği muhteşem bahçenin önündedir. 
Bombanın düştüiü yer, Belçika apartı

m11nları yanındadır. Burada, vaktile Kra
liçe Victoria zamanında bir 1er vardı ki 
burayı Kral George 1928 de yüzme havu
zu haline ilrağ eylemişti. 

Pazartesi günü düşmüş olan bomba, sah 
günü ,iddetli infillkla patlamlf, yüzme. ha
vuzu mahaUin.in '8rk antresini yıkmıı ve. 
sarayın şimal cihetinc!eld pencerelere bü ... 
yük hasar ika eylemiş.Ur. 

Reuter muhabiri, bu sabah vukua ge
len hasaratJ görmek hrsatıru elde etmiı
ür: 

Yüz:me havu:r.u mahallinin antre ciheti, 
tanıamile harab olmuttur. Muazzam taş 

ve Portland çimentosu bloktan çok uı.ak
lora kadar alllınıf ve birçoğu, lnfilôkın 
açtığı dokuz metrelik bir çukurun için• 
düşmüştür. Düten bombanın Uıkriben 225 
kilogramlık olduğu tahmin edllmektedlr. 

Bomba infilAk ettiği uunan, sarayın bil
hassa müteessir olan fimal cihetinde kim
se bulunmuyordu. Ekseri pencereler kı
rılmLf ve pervazlar içeriye düımüttür. Sa
rayın ıimal cihetinde ortalarda bulunan 
Kraliçenin oturma odasında kırılmamış bir 
tek cam kalmamıştır. 

Kral ve Kraliçe, bombanın infil8k1 anın
da ıarayda bulunmuyorlardı. Pazartesi aü
nii öğle yemeğini Buckinghamda yemiş o
lan Kral ve Kraliçe, bu esnada Windsor 
şatoıunda idiler. İnfilikın vukua geldiği 
enda, sarayda, halen İngiltere misaferet 
halinde bulunan hükümdarlardan da hiç 
biri!i yoktu. 

Sovyetlerin Ankara 
Büyük Elçiliğine Vi
nogradof tayin edildi 

türülmüş ve kôntrol için alıkonulmu,tur. 
Sakarya, Leros adıs:ının İngiliz: donanması 
tarafından bombardımanından IOnta bu 
mahalle aönderUdilf. Jçln bombardımandan: 
dal hi~ bir ıuretle rnutaza.rnr olmamıftır. 
Haber aldıfımıza &öre Devlet Denlzyolları 
İ~etmesl Hariciye Veklleti vasıtasile itaı .. 
yan deniz makamlarına müracaat ederek 

vapurun ıerbest bırakılmasını istemlftir. 

Gemi 3300 tonluk olup sigortasızdır. Gemi
nin ıüvariai Ahmed kaptan ve S3 tayfası 
hayattadırlar. 

lsoN HABERi 

Dün 92 Alman 
tayyaresi düşürüldü! 

Londra 12 (A.A.) - Alınan tayyareleri 
dün Londraya yapmak istedikleri taarruz
da ağır zayiata u~lardır. Gündüz 90 
Alman tayyaresi tahrib edilmiıtir. Alqam 
da 2 tayyare düşürülmüş.tür. Bu sure.Ue 
dünkü taarruıa iştirak eden tayyarelerin 
üçte biri !ahrib edilınlştir. !ngilitlenn ıayi
ab 17 avcı tayyaresidir. Bunlardan üçünün 
(Jilotu kurtarılmıştır. 

Dün hususi evle.r mühim ha.sara uğramış
tır. Fakat bu hasar ve insanca zayiat evvel .. 
ki günlere ni,c;petle azdır. Çıkan yangınlar 

sôndilrü1müftür. 

DON GECE DE 
BERLİNE 

HÜCUM EDiLDi 
Berlin 12 (A.A.) - D.N.B bildiriyor. 
Düıı a:ece, İnailiz tayyareleri, y~nldeı::ı 

13erlinin halkla meık1ln ınalııllderine vasıl 
olmağa teoebbüa etmJılerdiı·. Tierıarten'de 
bombalar bulurunuf(ur. Bu bombalonn 
hedefi her halde ısabyı çarfambaya bağ
layan ' gece AWan bombaların hedefinin 
aynı idi. 

Grisney burnunda topçu mevziltrl, Dufs ... 
her& vl!' Brüxelleı'de demiryollan, Alman
yada ve iıgal altında bulunan arazide tay
yare meydanları bombardıman edilml~ler
dir. TPyyarelerimizden dördü dönmemi~Ur. 
Dün telef olduğu bildirilen bir bombardı
man tayyareainin mürettebatı kurtarılmış
tır, 

Moskova 11 (A.A.) - Tus ajansı bil
diiiyor: 

İngili.ı: tayyarelerinin bir kısmı, Alman 
hava dafi bataryaları tarafından daha gar
bi AJmany• üzerinde iken aerl dönme~e 
meebur edilmlşUr. Bu tayyare.ter, mecbur 
kaldıklarından bombalarını, bazı noktala
ra atınıtılardır, Bazı İngiliz tayyareleri, gece 
yilrısmdan sonra Berlin hava dafı batar ... 
yalan barajı üzerinden çok yüksclıc: bir ir
tifadan uçmuşlardır. Bunun üzerine Ser .. 
!inde alarm verilmiştir. Hava dafi batar
yaları bir çok noktalarda baraj atcf) açmış· 
tır. İngiliz.ler, şimalden ve tlmall garbiden 
gelm~ler ve şehir üıertnde dolaftnıflardır. 
Şehrin şimalJ garbisinde bir fabrika üze
rine bir yangın bombası atılmtfhr. Burada 
küçük bir yangın çıkıml, fakat bu yangın 
ı;ilr'atle söndürülmüştür. Şehir dahilinde 
muhtelif yerlerde evlerin ve büyük ap:ırtı• 
manların üzerine. de yangın bombaları düı
nıüştür. Vak'a mahallerine çabuk yeti,en 
itfaiy~ yan~ınlar1 söndürmU..tilr. 

Sovyetler Birliği Yüksek Sovyet Mec
lisi riyaset divanl, Terenlief'i Ankara bil· 
yük elçiliği vazifesinden aHetmiı ve ye
rine Vlnogradof tayin olunmuıtur. 
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HAKIKA:T 

E H i R 
Pire limanında 
kalan mallarımız 
700 tondan fazla 
ihracat eşyamızın Yu
nanistana satılması 

teklifler yapıldı • • 
ıçın 

Ak.denizde harbin başlamasından evvel 
Fransız bandıralı Teofil Gotye vapurunun 
İzmir ve İstanbuldan Marsilya için yük
lediği 700 tondiln ziyade ihracat eşyası bu 
vapurla birlikte YunAD limanlarında kal
mıftır. İçinde palamut, valeks, İncir, üzüm 
ve miyan kökü mahsul.itımızdan bulunan 
bu malların Yunanistana satılması için Pi
reden alakadarlara bazı teklifler gelmiş
tir. İzmir ve İstanbulda bulunan bu mal
lann sahibleri Yunan tekliflerini müsald 
Jtawlamışlardır. Vaıiyet Ticaret Vekaleti 
tar~fından da muvafık görüldüğü takdirde 
bu mallar Yunanlıitana satılacaktır. Diğer 
taraftan Fransa ile olan ticaret anlaşma
sının da muvakkat bir zaman için temdid 
edildiği haber alınmlştır. Bu itibarla Fran
ıa için gönderilip de Akdeniz harbini mü
teakıb İspanyol limanlarına gönderilen Türk 
ihracat efyaları da İspanyol transit depa
Jarından çıkarılarak Fransaya nakledile
cektir. 

lnönü ve büyükleri
mizin İzmir Belediye 
reisine telgrafları 

İzmir (Hurusi) - İzmir kurtuluş bay
ramı münuebetile Belediye rew Dr. Beh
çet Uz: tara!ından başta Milli ŞC'f İsmet 
İnönü olcfutu halde büyüklerimize ıöo
d!'rilmi• olan tazim telgraflarına karşılık 
olarak ""'kıdaki telgraflar gelmi,tir: • 

Doktor U.hçet t:z 
Beledi:re reisi 

iz.mirin kurtuluş yıldönümü münasebe
ti.le gönderilen tezahUrat ve muhabbete te
~kkürler eder, sayın İmıirlilere refah ve 
uadeUer dilerim. 

İS~IET b<ÖNÜ 
Doktor U.hçet Uz 

U.lediye ttisl 
İZMİR 

İzm1rin kurtulut yıldönümünün kutlan
ması dolayııılle izhar buyurulan hissiyata 
l<!ıekkür eder ve bilmukabele kutlar ve 
aayıılanmı sunanın. 

B. M. Meclisi reisi 
ABDÜLHALİK RENDA 

Sayın Behçet Uz 
Beledjye reisi 

İZMİR 
İzmirin kurtulut yı1dönümünü te5'id ve

ıilesile kahraman ordumuz hakkında be
lirtilen necib duyıulan memnuniyet ve te
~kkürle kartUar, sayın İzmirlileri muhte
rem p}wnızda aelimlar ve tebrik ederim. 

1\IJ11i l\füda[aa Vekili 
SAFFET ARIKAN 

Beledi>·e reislij'ine 
İZ MİR 

Kurtuluşlarmı kutlayan aziz yurddaşla
nma 1evıtlerimi ve refah dHeklerimi ib
Ui etmenizi rica eder gözlerinizden öpe-
rim. 

C. H. Parti.si Genel Sekreteri 
Errarum meb'u.su 

Doktor FİKRİ TUZER 
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Jktısad 

* GELİNLİK TELLER - Piyasalan
mızde mühim miktarda hurda &elinlik tel 
birikmiştir. Al.ıikadarlar bun1arın ihracına 
mUsaade edilmesıni "istemişlerdir. 

*ÇUVAL TEMİN EDiLDi - Bundan 
biı miiddet evvel Yunan bandırıh K:ie.ntla 
\apwrile gelen İngiliz transit mallarından 
:lU'JO ton çuvalın mcm1eketim.izde kullanıl
ması temin edilmiştir. ~ 

* TİJUK - RU."EN TİCARETİ - Türk
Humen ticaret müıakerelerinin bu hafta 
neticeleneceği haber alınmıştır. Yeni siyasi 
lı.lidiselerle Rumen toprak kayıblannın iki 
taraf hcaretini sekteye uğralmıyacağı anla
tılmıştır 

* STANDARDİZASYON İŞLERİ - Ti
caret Vekaleti standardizasyon müdilrU Fa
ruk şehrimize gelmiftir. Yeni yapak ve tiftik 
moıh~ulilinüzün standardizasyon tiplerini 
teıkik edecektir. * ALTIN - Altın fiaUarı düşmektedir. 
Dün bir altın 20,75 ten muamele görmüt
tür. 

* PEYNİR SATIŞLARI - Peynir fiatları 
son zamcnlarda artmıştır. Eskiden 7 ,35 ku
ruşa satılan tenekeler 8,30 kuruşa kadar 
satılmaktadır. 

Vilayet ve belediye 
* l:ENİ BlR YOL - Sıraserviler yolu

nun ufalt ve bir kwnının moz.aik parke 
olarak in!J<)atı münakasaya çıkanlmıı;tıc. 

* TAKSL't KAZİNOSU - Kazinonun 
muUağında havalandırma tesisatı olmadı
Gından yemek kokularının aalona yayıl
dığından şikclyet edilmişür. Belediye ha
valandırma tesisatı yapacaktır. 

* VALi ÇATALCADA - İstanbul Valisi 
dün yanında bazı viliyet ve beledlye er
kinı olduğu halde Çatalcaya gitmi,tır, 

* SAYL'l AFiŞLER! - 20 l<şrinicvvelde 
memlf'ketimizin her tarafında yapılacak 
o:an tımumi tahru·i nülus münaıebCtile ha
zırlanan büyUk afişlerle risalelerin umumt 
yerlere tevıHne ve yapıftırılmalartnd baş
lanılnııştır. 

* BELEDİYE EBELERİ - Fatih, lk'li)t
tn.J, Beyoğlu, Eminönü kazalarile muhtelif 
nahiye merkez.lenne birer beılediya e~ 
daha il.ive olunması için tahsisat aynlac•k
tıı·. 

* TA,ıiRE MUTITAC YOLLAR - Yc
,atulumba ve Dcflereminile civar yoJJann 
kıstan evvel tamiri için .faaliyete &~ilmiş
tir. 

* TEMİZLİK İŞLERİ - Temizlik işle
rinde çalışan ameleler gittikçe aıalmakta
dır. Ak..."3ray civarında 100 kişiden ancak 
20 kişi vlli(e görmektedir. * SlJ İŞLERİ - Belediye Sular !daresi 
Csküdar ve Kadıköy Terkos sulan firketi 
7amanında, {'i>9nelerle yapılmıt o1an muka
velenameleri tccdld ~tUrme~ karar vennlf
tir. 

Maarif 

* İKMAL İMTİHANLARI - Lise ve 
ortamekteblerde ikmal imtihanları netice
lenmiştir. Netice talebe veUlerine cumarte
li günü tebliğ olunacaktır. 

* İLKMEKTEB KİTABLARI - hkmek
teb kitablarınm listesi Vekfıletçe hazırlan
nnştır. 

* lltEKTEBLF.RE TALEBE AKINI -
İ<>tanbul okullannda yeni talebe kaydına 
de,•am edilmektedir. Şimdiye kadar tu
tulan rakamlara göre orta okuıtara 3000, 
lir~lere 2000 den fazla talebe müracaat et
m1,tir. 

Müteferrik 

* IKAlltET TEZKERESİ - Ecnebilerin 
ikamet tezkerl'lerinin değiştirme işine de
vam edilmektedir. Hergün Emniyet dördün
cü tube müdürlüğüne 750 - 800 müracaat 
vaki olmaktadır. 

amanyo u 
Edebi Roman 
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• Benden evvel burada gene bir kadın ya-
tıyordu. Dört gün evvel öldü .• Beni rah.ıt 
ederim diye ayırdılar .. Burası tenha ve sc.;
siz.. Bazan kıı.lar ıeliyorlar .. Konuşuyo -
ruz .. 

- KızJ.Rr dediğiniz kimler?.. diye sor
dum. 

KERİME 
NA D 1R 

mek yiyor1ar. Tıpkı mekteb gibi bir arada~ 
Öyle gürültü yaparlar ki!.. Tabak, çatal 
seıleri hazan bui'ay• kadar gelir .. Hastaba
kıcılara ehemmiyet vermiyorlar.. GUhip 
e~leniyorlar .. Yalnız, baıan çok k°'uşurlar,. 
Kapılan çarparlar.. Biraz rahatsız oluyu
nı~- Aftla kızmıyorum .• Ne yapsınlar? .. 

ingiltereye bu yıl 

yapılacak ihracat 
İngiltereden harb 
gemileri himayesinde 
kalkacak gemiler li
mammıza gelecek 

İngiltere hükU.meU bu sene Türkiyeden 
geç-en yıla nazaran daha genlf mikyasta 
rr.ubayaatta bulunaca,iından piyasalanmız
da hazırlıklıır başlamı~tır. İngiliz erin Bal
kan ve Yakın.şark ticaret birliği mümes
silleri piyasalarımızd3n alacaktan matlar 
üıerinde tetkiklere bqlamı~lardır. İngiliz
ler ilk olarak yakında açılacak olan incir 
ve ü1iim piya~alarımızda faaliyete geçe
ct'klerdir. lf:ıhtr aldıi,.rımıza gOre İngiltere 
hükümcti Türkiye ile olan ticari mi.inase
betlerini inkişaf ettirmek için Akdeniz yo
lunun emniyetini temin etmeje çalışmak
tadır. Bunun için İnıiltereden kafile ha
linde harb gE"milE'rinin himayesi altında 
kalkacak gemilerin bazıları Türk 1imanla
nn• da uğrayacak ve bu limanlarda toplu 
bir halde İngiltere için biriktirilecek ihra
cat mallarımızı alarak İngiltereye götüre
cektir. Haber aldıjıımıza göre, İngiltere 
harbden evvel yapılan sipari~lerimizin 
btiyük bir kısmını temin etmiştir. Geriye ka
lan lüzümlu malların da bugünlerde Türk li
manlarına gE"lİriİeceği onlaşt1mıştır. Va
pur kafileleri bundan bir müddet evvel İngH 
tereden ayrılmıştır. İngilizler ban maddeleri 
de Ba!'lra yolile Ti.lrkıyE.ye teslim edecekler
dir. 
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Oç döviz kaçakçısı 

yakalandı 
Gümrük muhalaı.a tetkilitı memurlan 

döviz kaçakçılığı yapan bir şebeke yaka
lamışlardır. Menahim, Na~uh ve kasab İs
rail adında olan kaçakçılar Galata rıhtı
mında ve civarında dolaşmakta ve ekse
riya şehrimize yeni gelmit olaıt' ecnebile
rin yolunu keserek ellerindeki dolar, ster
lin ve diğer ecnebi paralarını değiştirmck
tedit 1er. Bundan bafka dahilde de dolar 
toplamaktadırlar. Üç suçlu evvelki akşam 
Galata rıht.ıınındıı dolar alırlarken cürmü
m hud h llnd yak hmmı 1 r, be incl ce

ıa mahkemesine verilmişlerdir. 

Kale duvarı dibinde 
yakalandılar 

İbrahim adında bir erkekle Ayşe adın -
da bir kadın Topkapı dışarısında kale du
varlnn arasında Demirkapı yanında cinst 
münal'>ebette bulunurken yakalanmışlar, 
Adliyeye verilmişlerdir. İbrahimle Ayşe -
nin muhnkPmeleri dün Sültanahmed üçün -
cü sulh ceza mahkeme:ı;inde gizli celsede 
yapılmış, alenl C<elsede karar verilmi~tir. 
Ay~ ve İbrahim .:1Jlı~ar ay hapse, on be -
~er lira para ceza:ı;ına mahkQm edilmişler 
ve derhal tevkJf olunmuşlardır. 

- Ne o1du? diye sordu. 

- .On gün evvel buraya gene bir mü -
- Hastalar .. Ayakta gördüğünüz o neşeli 

ve tuvaletli kızlar hep hastadır .. Burad'tki 
insanların hepsi güler yüzlü birer facıa! . 
Bltkın tuna!.!. Kapının ônlinden geçen tık
naz ve alyanakh bir kız, uzakta birınc 
ıesleniyordu: 

- Kahvaltımı erken isterim.. Anladın 
mı domuz:!.. 

Kayıdsız, pervasız ve Jiubali yürüyüp 
gitb. 

- Kimdir böyle hHab ettiği? dedim. 
Hasta gülüm~edi ve mınldandı: 
- Ha.stabakıcı!.. Bunların içinde neler 

Var ... Bu cördüğiinüz Yozgadlıdır .. Delit
men bir şey! .. Sofrayı kırıp geçiriyormut .. 

Zülil : 
- Ranıi sofrayı?. diye aordu. 
- Ayakta dolaşan ~a.stalar yukarıda ye-

Jçim parçalanıyordu. Kendimden ziyade 
Zülcili düşündüğüm için bir an evvel kal6-
mamızı bekliyordum. 

Saate baktığımı görünce hasta müteessir 
oldu : 

- Niçin acele ediyorsunuz?. Bu hafta 
sizden başka kimsem ıelmedi.. Havadan 
üı·kmüş olacaklm-, dedi. 

Zülalin gözüne b:ıktım., Bana •Kalalım!. 
i,areti verdi. Ve duraladığımı görünce, 
nıaksadımı anlayarak ·hiç acıkmadım!• ma
na51nda bir işarette daha bulundu. 

Ben de açlığımı unutmuf, adeta tıkan
mıştım. 

Bu suretle, ıeç vakte kadar hastanın ya
nında kaldık. 

Zavallı bizi oyalamak, sıkmamak için ça
balıyor; konuşmak gayretine dütilyor; aa-

hendis eeldi. O zaman Mücella Hanım fu 
yandaki dört yataklı odadQı yatıyordu. Sıh

hati günden güne dü7.elmiş, hemen hemen 
iyili~e yüz tutmuştu. Mühendis bana A1ü
celli Hanımla gürüşmck i5tediğinl söyledi. 

Odasını gösterdim. •Hayır• Dışarıya ça -
ğırın!• dedi. Dediğini yaptım. Kızcağız er
kekle yüz yüze gelince bir çığlık kopardı 
ve düşüp bayıldı .. Koşuştuk .. Etrafını aldık 

Adam kayıdsız duruyordu .. Kızı kaldırmak 
için bize yardımda bile bulunmadı .. Zaval
lıyı yatağına götürdük.. Fakat ağzından 

kan boşandı ve kendini kaybetti. .Herif 
d~folup gitti ama, o gündenberi zavallı kız 
ıOndü .. Nihayet odasını ayırmak mecburi
)'etl hasıl oldu.. AIJah bilir artık ümld 

Bir yıldönUmU 

L Pi YA SA :J Mustafa Şeref Özkanın 
İthalat piyasasında bir ölümünün ikinci yılı 

ferahlık Proleıoör ve sabık İktuad Vekili Mustafa 
Bir iki gündenberi ithalit piyasa~ında Şeref Özkanı bundan tam iki yıl önce kay

bir ferahlık hi~c;edilmektedir. Bunun ıe .. bettik. Türk milleti onun ölümile kıymetli 
bebi, son günlerde piyasaya muhtac ol- bir Aliminden ve değerli bir idare şefinden 
duğumuı; maddelerin gelmesidir. Çu.ıoıl, muhrum kalmış oldu. 
kahve, teneke, otomobil lAstiği gibi.. Bun- Muhterem arkadaşım profesör - dekan 
1..ırdan otomobil Jıistiğine çok ihtiyac var- Dr. A. Fuad Başgilin dediği gibi Mustafa Şe 
dı. Geçen sene 25 liraya satılan bir oto- rcf yazılmış ve ıı:Oylenmişleri tekrar eden 
mobil Jcistiğit bu ıı::ene 100 liraya kadar ytik- alelade bir hukukçu değildi. O kendine 
~tn1işti. Otomobil sahibleri ve otobüs ışle- ınahsus sistemi ve hukuki kanaatleri olan 
ten gruplann elinde de ancak bir ~nchk bir profesördü. Mustafa Şeref hukuk dok-
18stik bulunmaktaydı. Evvelki gün lngii.-.. frinlerini ve büyük hukuk akışlarını ten
tereden gelen otomobll lıi.stikleri piyasan:n kid edebilecek derecede yükM"k bir mlite
bir kaç aylık ihtiyacını temin edecek mik- fekkirdi. Mustafa Şerefin imme hukuku 

tardad.ır. dersleri bu mevzuı:ın cidden ı:;entetik ve il-
Teneke n1esPlesine gelince, nebati yağ, c 

1 
· f 

,. b 1 nlİ bir Cheridir. Huıisaten Musta a :;;ere 
kon.!lerve, glikoz fabrikaları, teneke u a· Ö1kan ıımuml kültürü hakikaten gcni:t ve 
madıklarından fikiyet etmektl'ydiler Bunun tlcrin olan bir mevcudiyetti. Umumi Harb-
İ"in gelen tenekelerin Ticaret Müdürlüğü 

1 " de otuz l aşında Ticaret ve Ziraat Nazır ığı tarafından, fabrikaların ihtiyaçlarına. göre k 
makamını ihraz eden Mustafa Şeref yti -te\"Zi edilmesi lci1.ımdır. 

İhracat me\•simi haşladığı için, çu\·ala ı;ek idari kabiliyetler göstermiştir, Tüık.i
olan ihtiyacı izah etme~e lüzum yoktur. yede .o ıaman hububat ziraati 66 mil)•e>n 
Çünkü ihracat madde1erimizin e~serisi hektaıdan 35 milyona dilşmüştü. Bu hal de-

1.s vam edemezdi. M~tafa Şerefin aldığı esaslı çuvalla satılır. Basra yolile Mersine, t.nn-
bula k8fi derecede çuval gelmiştir. Bundan ve cezri tedbirler sayesindedir ki hububat 
başka Mıl'ırdan da 850 bin çuval getirilme.si riraati 35 ten 47 milyona çıktı ve bu l'.lretle 
temin edilmiştir. de Türkıye açlık yüzünden t~slim olmaktan 

Netice itibarile diyebiliriz ki harb yüzün- kurtuldu. Cumhuriyetin Iktısad Veki.li 
dE'n normal ticaret yollarının kapaıuna..ıı::ına 1\lu!'itafa Şeref ise zamanın evham ve haya
rağmen, ihtiyaçlarımızı gene tedarik ede - li.ttan olma~ıjını veciz ve manalı bir rurct-
biliyoruz. te ispat ettiii bir görü~le ve tümulde ça-
Rumanya ile ticaretimiz lıştı. Bugün bile memleket lktısacliyatını 

koruyanlardan kontenjantman aisteml onun 
eseridir. İş kanununun es.asları da gene o
nun zamanında kurulmuştur. 

Rumanyadaki dahili hidiseler üıf'rine, 

Ankarada bulunan Rumen heyeti müz.a -
kerelerini, muayyen bir müddet l~in tatil 
ebnişti. Acaba Rumanya hududları :;on 
hAideseler üzerine, daraldıktan sonra, Ru
m~nya ile de, ticaretimiz &7.alacak mı?. 

Ticaret Vekili Na.zmi Topcoğlu, ga.,.ete
mize verdiği izahatta Rumanya ile ticareti
mizin azalmıyacağı kanaatini izhar etmiştir. 
Bu kanaati teyid etmek için, şu mallı.matı 
vermeyi faydalı buluyoru:t: 

Rumanya ile aramızdaki ticari müna,e
betlerin esası şundan ibarettir: Petrol ve 
benzin alarak yerine pamuk, tiftik, yapağı 
,atmak ... Petrol ve benzin bu günkü Ru -
manyada mevcuddur. Dokum endüstrisi 
i5e ekseriyetle Bükreşte bulunmaktadır. 
Rumen dClkuma fabrikaları tiftik ihtiyacını 
Avu!tralyadan, pamuğu be Mısırdan ve 
biraz da bizden tedarik etmekteydi. Hal
buki bu günkü harb zaruretleri yüzünden 
Rumanyanın Avustralyadan, Mı!ıırdan ham 
n1adde tedarikine imkin yoktur. Bu vazi
yet karşısında Türkiye ile Romanya ara
!ındaki iktı5ad! münasebetlerde, esas lti
borile bir tahavvül olmasına imkin yok -
tur. - H. A. 

Parti Grupu ve Meclis 
dün harici siyasetimizi 

tasvib etti 

Biz bu satırlarla onun aziz tahsiyetirıe ve 
eserlerine sadece kı.sa bir göz almıt olabili
yoruz. Ne yaZJk kl yaşarken onun kartı· 
ıanda hem de küçülerek susanlar ölümün
den sonra hakkında nankör ve iz'ansız de
dikodular yaptılar. Kısa bir zaman ve er
geç ortaya çıkan hakikatler bu gibi söılerın 
serapa vicdansl1! olan mahiyetini ispatl.3 
gE'cikmedi. 

Bu faziletli ve büyük vatandaşın fkiJ,ci 
ölüm yıldönümünil içlerimiz aı7layara\c: 
y.idediyoruL - Dr. 1\liinib' Hr.yn Ürıüblü 

SuPlye meaeleaı 
ICaPııaında 

APablaP 
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HAKiKAT 12 Eylul 1940 

Osküdar Birinci Orta Okul Direktörlüğünden İstanbul Sıhhi Müesseseler Artflrma ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

MÜZEYYEN SENAR 

Okulumuz kalörlter daire ve bacasının kt!4lf ve şartname mucibince 433 Ek • ı t K • d 
lira 59 kuruşluk tamiratı için 13 iIX/940 cuma günü saat 14 te Beyoğlu Istlk- ve Si me omısyonun an • 
Jil.I caddesinde Karıman pasajı kar§ı.sında,kl binada Liseler Muhasebeciliği • 
dairesinde açık eksiltme suretUe ihale.si yapılacaktır. Isteklller bu işin ehli Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesine !Azım olan 1500 çift yemeni açık 
olduğuna dair ibraz edecekleri vesalkle beraber muvakkat teminat akçesi ola- eksiltmeye konulmuştur. 
rak 33 lirayı Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırarak alacaklan makbuzla 1 - Eksutme 18/9 '940 çarşamba günü saat 15 te Cağa!oğlunda Sıhhat ve 
muayyen gün ve saatte Komisyona müracaatlerl. (8606) Içtlmal Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda yapılacaktır. 

Nafıa Vekaletinden: 
23 19 '940 pazartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekalet! binası içinde 

Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eks1ltme Komisyonunda 4000 
lira muhammen bedelli 25 aded Remlngton rand tıp! veya ayni evsafta dört 
gözlü demir dolabın kapalı zarf usullle eksiltmesi yapılacaktır. 

EksUtme şartnamesi ve teferrüatı Malzeme Müdürlü~nden parasız olarak 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 300 liradır. 
Isteklller!n teklif mektublarını muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı 

vesalkle birlikte ayni gün saat 10 a kadar Koınl.syona makbuz mukabilinde 
vermeler! !Azımdır. (5326/8286) 

Münakalat Vekaleti İstanbul 
Mıntaka Liman Riyasetinden : 

DENİZCİLERE İLAN 
1 - Arna.vudköy Akıntıburnu le Kandllll arasında konmuş olan denizaltı kab

losu tamir edllmek,üzere kaldırılacaktır. 
2 - 12 ' 9/ 940 da başlanacak ve 20 gün kadar sürecek olan tamir işi için kul

lanılacak dubada Beynelmilel işaretler gece ve gündüz bulunacaktır. Bu 
sahalardan geçecek gemilerin dubanın yakınından geçmemeleri ve bu hi
zada aür"atıerin! kesmeleri bildirilir. (8605) 

Valdebağı Prevantoryum· Sanatoryum 
Müdürlüğünden : 

Açık Eksiltme llan·ı 
C1na1 Miktan Tahmin bedeli 

Zeytin yatı 
Sabun 
Soda 

Yumurta 
Patatea 
Soğan 

Sarmısak 

Arpa 
Saman 
Kepek 

Toz tekel' 
Kesme şeker 

Makama 
Şehriye 

Un 
Irmlk 
Nişasta 

Pirine unu 

Pirine (Tosya> 
Zeytin 
Kuru fasulye 

CDermeson l 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Nohud 
Kuru bamya 

Kr. s. 
2000 Kg. 65 
4000 > 35 
4000 > 7 

35000 Aded 
9000 Kg. 
4000 > 
250 > 

5000 > 
18000 > 
17000 > 

10000 > 
2000 > 

4000 > 
300 > 

4000 > 
250 > 
250 > 
250 > 

10000 > 
1000 > 

1500 > 
250 > 
100 > 
500 > 

1 50 
9 
7 50 

20 

8 
3 
4 50 

36 
40 

25 
25 
17 
17 
22 
23 

35 
25 

30 
20 
15 
15 

I 

(Amasya çlçekl 
Kuru barbunya fasulya 

100 > 

300 • 

100 
16 

{Uytlnyait v .s. 7) 

Saat D. 
14 30 

c Şeker ı 

saat D. 
15 30 

EKSiLTME SAATLER! 
{Yumurta v .s.) 

Saat D. 
14 50 

( Unlu mevad l 
saat D. 

15 50 

Tutarı Ilk teminat akçesi 
Lira K. Lira K. 
1300 
1400 
280 

2980 223 50 

525 
810 
300 
50 

1880 126 38 

300 
540 
765 

1605 120 38 

3600 
600 

4400 330 00 

1000 
75 

680 
42 50 
55 
57 50 

1810 00 143 25 

3500 
250 

450 
50 
15 
75 

100 
48 

4488 336 60 

( Hayvan yemleri ) 
Saat D. 

15 10 
( Kuru erzak ) 

Saat D. 
16 10 

Eksiltme 16/IX/1940 pazartesi günü Yüksek Mektebler Muhasebeclllitl 
binasında toplanacak Komtsyonda yapılacaktır. 

tsteklller eksiltmeye konan yiyecek şartnamelerin! görmek üzere Müessese 
Mildürlü~üne müracaat edeb!llrler. Istekl!lerln 16/IX/ 1940 pazartesi günü 
Yüksek Mektebler Muhasebeciliği veznesine yatıracakları Uk teminata ald 
makbuz yeni sene Ticaret Odası ve.sıkası ve bonserv!sler!le birlikte mezkClr 
Muhuebecll!k binasında toplanacak Satınalma Komisyonuna müracaat et
meleri 1Jln olunur. (8514) 

Bolu Orman Koruma Talimgah 

2 - Muhammen !!at: Beher çlltı 135 kuruş, M. teminatı 152 liradır. 
3 - istekliler şartname ve nümune.<ln! her g\in Komisyonda görebilirler. 
4 - Isteklllerln 1940 yılı Ticaret Odası ve.sikMlle 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikalar ve bu işe yeter M. teminat makbuz veya banka mektubUe birlikte 
!hale saatinde Komisyonda hazır bulunmaları. (8113) 

( _ Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ılA.nları .. 
Taşdelen yolunda inşa olunacak ıstınad duvarlarının eksiltmesi 10 gun 

uzatılmıştır. Eksiltme 20. 9/ 940 salı günü saat 15 tedlr. Istek!ller!n Kadıköy 
Vakıflar Müdürlüğüne müracaatlcrl. (8564) 

İzmir Turistik Yolları 
Mıntaka Müdürlüğünden : 

7/ 9/ 940 tarihinden itibaren 30 gün müddetle açık eksiltmeye konulan iş: 
A - Mukavelesi feshedilen Izm!r Turistik Yolları inşaatından Karşıyaka, 

Bornova, Inciraltı, Ilıca ve Alsancak meydanı asfalt kaplaması olup keş!! bedell 
c339897> Ura c4> kuruştur. 

B - Keşlt evrakını görmek isteyenler Turistik Yollar Mıntaka Müdürlü
ğüne müracaat edebilirler. 

c - Açık eksiltme 7 blrlnclteşrln 940 pazartesi günü saat 11 de VUAyet 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat miktarı «17646> liradır. 
E _ IstekU!er!n eksutme tarihinden en az sekiz gün evvel Müdürlüğe mü

racaatle bu işi yapabllece~!ne dair ehllyet vesikası almağa mecburdurlar. (6425) 

KENDiN 13iRiKTiR 
1940 iKRAMiYELERİ ı 

• 

BANKASI 
1 aded 2000 Uralık = 2000.- lira 

T. 1$ 8 • 1000 > = 3000.- • 
6 • 500 • - 3000.- > 

12 > 250 > - 3000.- > 

1940 Küçük 40 > 100 • - 4000.- • 
75 > 50 > = 3750,- > 

Cari Hesablar 210 > 25 > - 5250.- • 

İKRAMİYE PLANJ 

Satılık arsa 
Fatih Çarşamba caddesinde 54 numaralı 

arsa sr.tılıktır. Eyübden Kanlıcays kadar 
ilaküdar ve Beyoğlu taraflarına tamamen 
hikim. Bab~ içinde bir kat üzerınde dört 
oda ve bir mutfağı ve iki kuyusu vardır. 

Müracaat: Göztepe Dutluk sokağı 4 nu
maralı hanede doktor Deri İncisel 

• 

Keıidelerı 1 tuba!, 1 mayia, 
1 ağustos, 1 ikincitefl'İn tarih-
terinde yapılır. 

Kayıb - Çatalca Kazasının Boyalık na
hiyesine bağlı Sazlıbosna köyünün heyeti 
ihtiyariycı;inden aldığım tatbikll mührümü 
zayi ettim. Yenisini alacaiımdan eski~inin 
hükmü yoktur. 

Sa7.hlmsna köyünden Ahmed İlkhaş 

r ABONE ŞARTLARI 'ı 
Türkiye için: 

Bir aylık 90 kuruş 
Üç aylık 250 • 

No. 270368 

No. 270369 
No. 270385 

No. 270386 

Çıkar Yücelerden Yumak Yuvarlar 
•Cemile Hurmalar Altında filminden• 

BENLİ - Karciar köçekçe şarkı 
M E Ş E L İ - Bursa türküsü 
B İ V E F A - Gülizar şarkı 
DERDİMİ Ul't1MANA DÖKTÜM . 

Müzik : Şerif !çll 
ALAMAM DOCRUSU DESTi EMELE . 

Müzik : Şerif !çll 
E LA G O Z L Ü 1\1 - Çanakkale filminde!l 

Müzik : Sadettin Kaynak 
H O Y B E N 1 - Çanakkale filminden k 

Müzik : Sadettin Kayna 

Maliye Vekaletinden : 
1 - VekUet 940 senesi ihtiyacı için matbaa kAğıdı, mukavva, muce!li~ 

bezi Vekaletten verıımek üzere (7650) aded defter, (2.600.000J aded cetvel bas 
ve teclldl açık eksııtme ve (23,250) clld koçanın baskı ve teclld! pazarlık sure· 
tile eksiltmeye konulmuştur. u· 

2 - Deıt.erlerln muhammen baskı ve c!ld bedeli (1296) lira (80) kuruş, ııı 
vakkat teminatı (97) lira (26) kuruştur. 1 

3 - Cetvellerin muhammen baskı bedeU (1032) lira (79) kuruş, muva~1'" 
teminatı C77) lira (46) kuruştur. u• 

4 - Koçanların muhammetl baskı ve clld bedeli (952) Ura (12) kuruş, 111 

vakkat teminatı C7ll Jlra (41) kuruftur. ıııJ 
5 - Eksiltme sıras!le defterler, cetveller ve koçanlar olmak üzere ıs e1tl' 

940 çarşamba günü saat (3) te Maliye Veklletl Levazım Müdürlüğünde ınil 
şekki! Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. :-. ili' 

6 - Bunlara ald şartnameler Ankarada Maliye VekiUetl Levazım Mild 
JURünde, Istanbulda Maliye VekAletı Evrakı Matbuıı Ambannda görüleb!lltİıtl' 

7 - Istekl!lerln 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncU maddelerinde yazıl! bul 
geler ve her partiye ald yukarıda mlktarlan yazılı muvakkat teminat ına~ n• 
veya banka kefalet mektublarUe blrl!kt<> muayyen gün ve saatte Komls!~ssı 
müracaatlerı. (5212/0U 

(Devlet Demiryolları işletmesi Umum Müdürlüğünde~ 
Muhammen bedeli 0596) lira (40) kuruş olan (750) ooedden mür<~~ 

cem'an 30 metre mikabı ve 700 desimetre mikabı muhtelif eb'atta çam t• 6, 
ve kalas (25/9/1940) çarşamba günü saat U0.45) on kırk beşte Haydarp•ı:ı,. 
Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme usu!lle satın 

nacaktır. 10,ı Bu işe girmek ı..teyenlerln C 119) lira ( 73 l kuruşluk muvakkat ıeın 1'0' 
ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
misyona müracaatler! lazımdır. 

Bu işe a!d şartnameler Komı..yondan parasız olarak dağıtılmaktadıt1·0 ı 
( 83 

İstanbul Üniversitesi 

A. E. P. KomisyonundaJ1: 
, .. 

Yedikule Gazhanesinden alınacak kok kömürlerinin Istanbul müe.<S';~. 
ler!ne tahliye.si dahil olmak üzere beher ton için 180. Kuruçeşme depol~eıl 
dan Istanbuldakl müesseselere 210 kuruş ayni mahalden Beyoğlu c!hetlll 
müesseselere 180 kuruş tahmin edilmiştir. 1ı· 

Isteklller!n 1940 Ticaret Odası vesikası ve 167 liralık muvakkat teınl~,ı 
larlle 19/9/940 perşembe günü Rektörlükte yapılacak açık eksiltmeye ıı 
etmeleri. csııll 

Şartname Rektı!rlükte görülür. 
~~~~~~~~~~~~--

Vekaletinden : Maliye 
~·· % 5 yedeğ!le beraber 61950 aded tahvil açık eksiltme suret!le bastır 

caktır. pı4 
1 - Kil.Aıdları Hazinece verilecek olan bu tahv!ller Ankara.da Tilr 

Cumhuriyet Merkez Bankası Tahvilli Servisine teslim edilecektir. ıııt• 
2 - Bastınlacak olan tahvU!erln muhammen bedeli 3,000, muvakkat tt 

nalı 225 Türk lirasıdır. ,! 
3 - Ekslltme 18/ 9/940 çarşamba günü saat 10 da Maliye Vek1Uetı :ı,ev• 

Müdürlüğünde müteşekk!l Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. ti 
4 - Şartnamesi Ankarada Mal!ye VekUetı Levazım Müdürlüıtüı>d~jJll'· 

fstanbulda Dolmabahçede Maliye VekUetı Matbu Evrak Ambarında görül• ıı" 
5 - Isteklller!n 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı b'0ıt1 

!er ve muvakkat teminat mektub veya makbuzlle birlikte bell! gün ve ~ t 
Kom!Syona müracaatlerl. c5213> 

[ ~a_11_l1_1JI Komutanı@Satın~misyo~a.nıarı 
1
_ 1 

Komutanlık b!rl!klerl ihtiyacı için 13/9/940 günü saat 16 da pazarlık!• ııtl" 
ton kuru ot satın alınacaktır. Muhammen bedeli 7500 liradır. lstek!ileriı> 0ııJ 
gün ve saatte yüzde on beş kat1 tem!natlar!le birlikte Fındıklıda Koınul~ı 
Batına.ima Komisyonuna gelmeleri. ( 

....,.... • o~ 
Yıldızdaki Ertuğrul kışlasında birikmiş olan takriben 150 200 arab• g 

13/9/ 940 ııunü saat 15 te pazarlıkla satılacaktır. ~~ 
Gübreler kışlada görüleb!llr. Isteklllerln bell! gün ve saatte Fındıldtd~ss:ı'' 

mutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeler!. 

.Taburu Saflnalma P. T. T. Umumi Müdürlüiünden: ol' 
1 - Tal!bi çıkmayan 17 kalem akkü malzemesi pazarlıkla mubaya• I 

Alb aylık 475 > 
Senelik 909 , 

Yabancı memleketler lı;in: Komisyonundan: 
Münakasarun yapılacatı 

mahal 

Bolu Orman Koruma tallmgAh tabur 
karargAhında mün'ak!t Satınalma 
Komı..yonunda 

Cinsi 

Ekmek 

Miktarı 

Kilo 
180000 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 
1485 00 

Münakasa gün Saat 

20/9/940 Cuma 16 

Münakasanın 

sureti icrası 

Kapalı zarf 

Şerait ve evsat hakkında daha mufassal malümat tsteyenlerln Boludak! Satınalma Komisyonuna müracaatlerı. 
(8186) 

Alb aylık 850 iru.rut 
Bir senelik 1600 

imtiyaz sahibi ve başmuhnrrirl: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum neşriyab idare eden Yazı 
işleri Müdilril : 

Cemal Hakkı SELEK 
\.. Basıldıiı yer: Cumhuriyet Matbaftst 

nacaktır. ..-r~ 
2 - Muhammen bedel 5000, muvakkat teminat 375 lira olup ~,ıııl" 

8/10, 940 sah günü saat 16 da Ankara,da Evkat apartımanının birinci ~a 
P. T. T. Umum Müdürlük Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. ıı>'~ 

3 - Istekl!lerln muvakkat teminat makbuz veya banka temına.1 ııl ,. 
tublle kanuni vesikalarını hamllen mezkür ıı:ün ve saatte o komı.sY0 •• ~.,. 
şartnameler! görmek üzere mesai saatleri dahllınde Ankara.da P. T. T. µet ~ , 

) Xstanbulda yeni Valde hanının ikinci katında P. T. T, Levazım Ay:JY"cs~ 
besine müracaatler! UAn olunur. ~ . 

""""""""""""""""""""....,"""""""""""""""""""""""'ii"""'"""""'7'""""!!!!1!!""""""""""""""""""""'"""""""'""""""""""""""""-·.,..------------.,._,,._,,,,_..:.....:..._ ..,,-,,,,,....---....,,,,,,,....-....,.,,,.....,,,,,,...-.. a •'.: f - Hakiki bir erkek kalbi kadına karşı •- Başımıı.a ne geleceğini Allah bilir! duran çanı salladı ve derhal yana sıçradı. g(;türüldü. Jefe Politiko'nun yuı-otlf ıfıt· · 

a 
likayd kalamaz. dedi. Eğer ortalık allak bullak olursa ben Silihlı adam, yani yılan ise sesin gelcliği vara çevirdiler. HaydudJar birer biı_e )-ıl~ 

Ama bakim, bunları söyledikten &onra, na:sıl olsa kargaşalıkta Je!e Politiko'yu te- tarala doğru nişan alarak tetiği çekiyormut divenden yukarı çıkıyorlardı. :Hcr;-ıaıdı~ 
Jefe Politiko'ya hitab etti: ' mizlerim. Fakat, sanırım, ihti,yar bizi kar- gibi parmağını oynattı. çıkıp sahnede yalnız iki hasını ~,k,rı 
•- Senin dimağında hiç bir kadın ha- şı karşııya dövüştürecek!.. Reis, Henry ile Jefe Politiko'ya: sonra merdiveni çektiler. Reis Y....- ·--' 

yall yaşamadığı halde heyecanlı görünü - Jefe Politiko1ya gelince, o endişe içindey- •- Anladınız mı? diye sordu. seslendi: 
1 

or1 
yorsun. İkiniz de ayağa kalkınız! Ben bu dl. Düştüğü tuzağın kendisini nasıl bir ka- Henry başile tasdik etti. Jefe Politiko ,_ Beni iyi dinle, Sinyor yı1B111;ı0"~ Uç 

; ı 

JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

Macera Romanı 
TEFRiKA: ss 

- Ayağa kalk! Hürriyetin tamamile e- 1 ~.Evet, ölümle tehdid ettiğim doğrudur. 
lindedir. Fak.at Hindli babanla beraber dağ~ İkımız de öfkemizi yenemedik, kafalarımız 
larda kal. Dağlılar için tierra caliente ya- tütsülüydü. Biraz abtt.Jk. Biraz sonra he
'8nacak yer değildir. Çiftlik aahibleri de niız &ıcak duran cesedin üstüne eğilmiş 
çekilsinler. Onlara soracak bir şeyim yok! vaziyette yakala~dığım da yalan değildlı·, 

Kan döken idil bir an sustu. Bu arada, Fakat. tekrar edıyorum, katil ben değilim. 
Henry, davet beklemeden ilerilemişti: Karanbkta arkadan b1çakhyan alçaitn kim 

- İolemcdiğim bir katil suçundan haksız olduğunu da bilmiyor;ım. 
olara.k idama mahkUm olan adam benim. Kör Haydud emretti: 
Aiaktul, aevdiA:im gene kızın amcuı idi. Bu - Her ikiniz de önümde diz çökünüz. 
gene kız benim nifanlımdır. Ve f&Yet bu Sizi sorguya çekeceğim. Henry ile Jefe Po
ma~arada hakikaten adalet tevzi ediliyorsa Htiko ihtiyar imanın önünde diz çöktüler. 
bu ıenc kız benim karım olacaktır. Amanın ince ve hassas pamtakları ik1 a-

Jefe Poliliko söze karıştı: damın alnında ve şakaklarında uzun uza-
- Maktulü da.ha önce tehdid ettiğine d1ya dolafb. Fakat bir türlü karar vere • 

dair yirmi tane phid var. Ölilmle tehdid med.iği anlaşılıyordu. Bunun üzerine, yüz· 
ettikt,n sonra bir saat bile geçmeden ken- lerini ve nabızJannı da muayene etti. Son
djsini cesedin üstüne ejilrnif vaziyette ya- ra, Henry Morgnn'a sordu: 
kalı;,dılAr, - Arada bir kadın var mı? 

Henry devam etti: - İJ1h.t bir kadın var. Onu ~vıyorum. 

davayı bizzat halletmekten icjzim. Fakat ranlı.k istikbale ıürükleyeceğirtl kestire - sevincle haykırdı: Sö .. .. b·u d &ak h }cırt ~,.. 
bac:ıka bir vasıtaya baş.,.· uracağım .. Yılan ve miyordu. Haydudların reisine dönerek, L_ y ı be laca,.,- d ğil 1, zumu 1 rmc en ın 8 1' tı''.# 

,, w •- ı en n ° eı.uı, e m ·· Yılanın yalnız bir defa ateş etnıe :•ı;;.r;"" · 
ku.r oyunu öyle bir vasıtadır ki bizi hataya panyolca, dedi ki: Reis tasdik etti: Ç" 

düşmekten kurtarır. Cenabı Hakkın adaleti, •- Ben bu adamla dövüşmek istcmlyo-. •- Evet, ıcn yılansın!.? dır. Göı.Jerindek1 bağı kat'iye~yiP ,~P 
bu faşmaz usul sayesinde, tecelli edecektır , rum. O benden hem daha gene, hem daha Ve delikanlıya döndü: Şayed, yılan bu em.re ltapt etrn ~şıi ~ 1.. 

X 1 lcu ili rindcki bağı çözmeğe kalkışır... . _, .. 11 :J 
vve ·. Esasen bütün bu yaptığınız l4ler •- Sen de kut olacaksın! 15t.e"' 'ıP'.ı 

Panama Cumhuriyeti kanunlarına aykı _ onu derhal öldürmektir. Yılan tıeı.l ~~ 
Y ı}an ve kuş oyunu rıdır. Maruz kaldıAun bu gayri kanuni Jele Politiko, artık gayri kanunl muame- man •leş edeb!Ur. Dilediği kadar. tjjll ~~ 

K h d d • d •- - ta 1 · 'dd 1 d · leden bahsetmiyor; ıilihı eline almak bu- hakkıdır. İslerse bu"tu· n gün, b"ı ~• ·.ti ör ay u un magarasın a w:uıı or yn muAme eyı şı ete protesto e erım. 8ı~ d"J 
isabet eden bu geniş çukur; her cihctçe Haydudların reisi Jefe Politiko'ya ıükCit susunda sabırsızlık gfuıteriyordu. bekleyebilir. Hatta haftalarca, •Y pi!~ 
minyatür halinde bir Pleza de Toros'a ben- ta\•ısiye ellikten sonra: Henry, hasmına IOrdu: etmeyebilir. Buna mukabil ancak uP .~ 
ziyordu. Derinliği takriben üç metre ka- ,._ Yılan ve kut oyunu oynayacağız! ,,_ Makşadını; beni öldürmek mi yoksa? ateş edecektir. Kuşa gelince, on. f;I• ,., 
dardı, kutru da on metre. 'I'abiat bura)a dedi. Sen elinde şu sil8hla yılan olacak- Jefe Politiko lnilstehziyane cevab verdi: etm<'si lazım gelen kaide şudıır~ır· (/~ 
öyle bir tenazur venni•ti ki insan elinin sın. Haman kuş olacak. Onun eline şu ça- •- Maksadım sizi öldürmek olduğu gibi hi~ bir suretle çanı bırakmıyacs.Jc. jrt ""'~ 
müdahalesine lüzum kalmamıştı. Kör hay- nı vereceSim. Bak! Oyunun neden ibareı bu işi muvaffakiyetle başaracağıma da sesini boğmak ve belli etmemek lı; )'ed . f 
dudun harmanili adamları, çiftlik sahlbleri, o1duğunu ş:imdi anlarsın. kat'iyen kaniim, Sinyor Morgan! Unutma- teşebbüste bulunmJyacakur. Şfldi9111 I_ 
jandarmalar -kan döken idil ile Merse· Verdiği emir üzerine, haydud1ardan biri y1nız ki Panamanın en iyi nlşanctlarından tıkamağa kalkıiırsa vazifemiz kerııı~f'ı' 
des müstesna olmak üzere herkes- boj;a eline sil8.hı aldı "ve a:özlerinl bajladı. Göz- biriyim. Müsabakalarda kırktan fazla ma- dürmektir. Sayın Sinyorlar! t]n r ,rı .~ 
veya a gladiya.tör dövüşü seyredecekmio Jcri açık kalan başka bir haydudun eline dalya kaz.anmışımdır. Gözl~rim k:apab veya ki tepenizde, elimizde silihla, ,he111, -~~( 
a:ibi buraya toplanmışlardı. de gümüşten küçücük bir çan tutuşturdu- karanlıkta alcş edebilirim; ve bu takdirde nezaret ediyoruz. Kaideye ve nı~ 111'""·~',/ 

Kendilerini e~ir alan reisin kumanWı lar. bile hedefe isabet ettirmeyişim pek ender- en ufak hareketiniz cezasız k•!~ı Jıl 
üzerine Henry ile Jefe Politiko, küçük bir Reis dedi ki: dir. Şu halde kendinizi oimdiden ölmüş men Cenabı Hak baoımııdaki ., 
merdivenle, dövüo sahnesine indiler. Reis •- Eli silihh olan adam yılandır. Elin- farzedebilirıinizj Sinyor Morgan cenahları!. korusun, amin! .. .,e ~ ,( 
ve haydudlardan baı.zlan pe,Ierinden geli- de çan tutan kuşa ancak bir defa ateş Tüfeğe bir fişek sürdüler; ve Jefe Poll- Jefe Politika, yavatÇa dönd\J ucıırı'~ 
yordu. edebilir. tiko'nun &özlerini iyice bağladıktan sonn, kabarttı. Henry ise, ayaklarının s1Il•f ) 

Henry, gülerek, Leons.ia ile Franci:.'e Verilen işaret üzerine elinde çan tut.an eline tutuşturdular. Henry t~. elinde gü~ sa basa, yürüyerek gümüş Ç8111 ,P ,tJ 
döndü: haydud yani ku, a:era:in kolunun ucunda müı çanla. dôviif aahnesinin öte tara.fma H~ıw (J\J'~ 

'· 


