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Rehberi . 
--~ İntişar etmiştir. Fiyatı bir liradır. 

Satış Yeri: lstanbulda inkılap Kitap Evi. Gaiatada Billür 
sokağında Tercüme ve Yazı Evi sahibi Adil Sevil yazıhanesi. 

BU K I Ş 
Avrupayı. Bekliyen 

Korkunç Akıbet 
M. Zekeriya SERTEL 

A vrupanın mukadderatını 

tayinde harp kadar iktısa
di mahrumiyet ve sefaletin de 
tesirini hesaba katmak lazımdır. 

TELGRAF TAN, IS'fANBUL TfLEFON: 24310, 24318, 24319 

Cumarteel 10 Ağuatoa 1940 TANEVI İstanbul Ankara Cad. No. 102 ALTINCI YIL No. 1807 

Milli Şef Dün Yurd 
'r~- Seyahatine Çıktı -----ı 
1 ı iNONO, ZELZELE MINTAKASINDA TETKİKLER YAPIYOR \, 
1 Ankara, 9 ( A.A.) - Reisicünıhur ismet danı, Emni~ et Direktörü tarafından uğurJnn. 

Inönü, Oı ta Ana doluda bir tetkik 5eyahati mıştır. 
yapmak üzere bu sabah saat 10 da hususi bir 
trenle ~chrimiz~en ayrılmışlardır. 

l\liIJi Şef garda Millet Meclisi Reisi Ab
dülhalik Renda, Başvekil Doktor Relik Say. 

Y ozgatta istikbal 

.. 1 HARAÇÇI 
tsmir ve Ankarada olduiu gibi İstınl 

M O B 1 L .. 
• ıdinls. 

Satış mağazası açtılar. lra 61 • 
Adres: Fincancılar, Rızapaşa yokuUL --.1 
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aşgösterıyo_~ 
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omanya 

Beyanatta 
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Bükreşte Yirmi 

914 harbinin akıbetini, dört 
senelik bir dövüşmeden ziyaı;ie, 
açlık ve kıtlık tayin etmişti. AL 
man ordusu, hiç bir harp 
cephesinde mağlup olmadığı hal. 
de, açlığa boyun eğmeğe mecbur 
olmuş, kıtlık Avrupada yer yer 
ihtilaller doğurmuş, ve Rusyada 
Sovyet rejiminin kurulmasına 
sebep olmuştu. 

- ~; dam, Genel Ku•may Başkam Ma<eşal FeV2l 
" Çakmak ile Vekiller, Cümhuriyct Halk PRr. r 1 tisi Genel Sekreteri, Parti Umumi idare He-, ı ı yeti azaları, Mebuslar, Genel Kurmay, J\Hlli 

Müdafaa VE:.kaleti erkanı .• Vekaletler ye Mü. 

Yozgat, 9 (TAN) - Reisicüınhur Jsmct 
Inönü lrngün saat 16.30 da Yozgad'ı tesrif 
lruyurmu~Jardır. Milli Şef, Yerköy istas;·o
nunda başta Vali olmak üıere askeri ve sjviJ 
eı·kan, Belediye ve Parti Başkanlarr tarafın. 
dan ka,t5ılannuştır. Milli Şef, Parti, hüktlnıet 
ve Beledi~ eyi ziyaret eylemiş ve bu ziyaret. 
lcri tısııasında vilayeti \'e halkımızı alakadar 
eden umumi işler "zerinde tetkiklerde bu. 
hınmu~tur. 

Gazeteci 
Tevkif Edildi 

Budapeşte. 9 (A.A.) - Rom 
vanın Roma sefiri Bos v'nın 
yaretinden sonra da ll'..ı m 
ket arasındaki vaziyet av 
etmis sayılmamaktadır Y 
neşriyata göre Bossv. M c 
vekil ve Hariciye Nazırın 

Bu defa da Avrupanın mukad. 
deratmı tayinde yalnız Alman 
silaru, harp sahnesi, veyahut İn
giliz donanması değil, bu kış Av. 
rupayı bekliyen feci ve korkunç 
akıbet müessir olacaktır. 

General Franko , esseseler Müsteşar ve Umum Müdürl i, An. 
l j kara Vali ve Belediye Reisi, Merkez K'.uınan-

* İngiltere Devlet Nazırı Green. 
wood, geçen gün Avam Kamara. 
sında A vrupanın iktısadi bir tab
losunu yaptı. 

Avrupa, her tarafta Alman iş. 
gali altmdadır. Alınan ordusu 
girdiği yerlerde, 80 milyonluk 
Alman milletinin iktısadi sıkın • 
trya düşmesine mani olmak için 
ne bulmuşsa almıştır. Alman or. 
dusu aç değildir ve aç kalınrya
caktır. Hitlerin son nutkunda 
dediği gibi, 200 milyonluk Av. 
rupanın 120 milyonu, 80 milyon 
Alman için çalışıp i~tihsal ede. 
cektir. Binaenaleyh Ingiliz ablo_ 
kası belki Almanyayı aç bıraka. 
mıyacak, fakat Avrupayı kara 
bir sefalete sürükliyecektir. 

1 şgal edilen yerlerdeki iktı. 
sadi vaziyet hakkında bir 

fikir edinmiş olmak için, Fran. 
:;aya bakmak kafidir. Fransa da. 
ha bugünden açtır. Kömürü 
yoktur, petrolü yoktur, gıdası 
yoktur. Kışa odun kömürü yap
mak üzere gençler seferber edL 
lcrek o_rmanlara gönderilmekte. 
dir. 

A lmanlar, organiz~syon ka. 
biliyetlerine guvenerek, 

Avrupayı baştan başa iktısaden 
teşkilatlandıracaklarını ve bu kış 
bir buhran çıkmasına mani ola_ 
caklarını söylüyorlar 

İspanya , Bu 
Hafta Harbe 
Girecekmiş! 

Madridin Münasip 

Bir Am . Bekl ediği 

Haber Veriliyor 
--o--

Romada da Ayni 
Kanaat Var ! 

Budapeşte, 9 (A.A.) - Tass 
Ajansı bildirivor: 

Peşter Llo)~d gazetesi, İspan
yanın bu hafta harbe girecz~ini 
yazmaktadır. Mezkur gazet:~·e 

göre, Madrit hükumeti münasip 
anı beklemektedir. 

Diğer bir gazete de Ro•nada, 
İspanyanın pek yakında harbe 
girece • nin talimin udıld gini 
yazmaktadır. * Berlin, 9 (A.A.) - D. N. 
B.: En mühim Ispanyol gazetele 
rinin direktörleri Almanyanın 
daveti üzerine kısa bir ziyaret i
çin Berline gelmişlerdir. * Madrit, 9 (A.A.) - Cebeli. 
tarıka gitmek için müsaade istL 
yen İspanyol amelesi için \'erile
cek permiler yeniden azaltılmış. 
tır. 

Fakat harp sahası olan yerlt>r. - -·-----------

de arazi işlenememiş, hasat top. AMERl.KADA 
lanamamıştır. Fabrikaların çoğu 
kapılarını kapamıştır. Ham mad. 
de mevcut değildir. Bütün iktı. 
sadi organizasyonlar darmada
ğın olmuştur. Fazla olarak Av. 
rupada, Tuna ve Balkan mcmle. 
ketlerinde mahsul de azdır. 

Normal zamanda bile Avrupa. 
tıın denizaşırı memleketl~re o
lan ihtiyacı hakkında bir fikır e. 
dinmiş olmak için, şu rakamlara 
bir göz atmak kafidir: 

---oı---

Son Smstem Ağır 

Tanklar Y aptırlldı 
-0--

T ayyare İma lat ı 

Gittik~e Artıyor 
Avrupa kakao, tütün, bakıı:, Vaşington, 9 (A.A.) - Senato, 

<;ınko ve kurşun ihtiyacıntn % milli muhafız kıta1arile ordu ih. 
50 sini, kahve ihtiyac-~ın ~"', 53 tiyatlarının füli askeri hizmet i
tinü, çay ihtiyacının 'ö 40 ını, çin sil!.h altına alınması maksa
pamuk ihtiyacının % 65 :ni, yi.in dile Reisicümhura salahiyet ve. 
lhtiyacının % 75 ini, buğday ih. ren kanun layihasını 7 reye kar. 
tiyacının % 60 ını, arpa ıhtiya. şı 71 reyle kabul etmiştir. Proje 
cının % 62 sini ve mısır ihtiya- şimdi kongreye gönderilecektir. 
cının ';°~ 75 ini denizaşırı mem. Kanun, mezkur kıtaatın Batı 
lekctlerden temin eder. yarı küresile Amerikanın elin-

Dcniz yollar.ı kapa~dığı:'la, Ye deki topraklarda ve Filipin ada
ı\vrupa kcndı kendıne yetmek larında kullanılması lüzumunu 
lllecburiyetinde bulunduğuna gö. , tasrih eylemektedir. 
te, bu ihtiyaç~a~ını kıs~en So:v- Roosevelt'in salahiyeti 1942 
Yet Rı ıya tarıkıle temın edebıL Haziranında münkazi olacaktır. 
Se bile, umumiyet itibarile mah. 
tumiyete katlanmıya mecbur 0 _ İŞE YARIYACAK TANKLAR 
lacaktır. Amerika Hazine Nazırı, Flnn-

Binaena,,.,yh Avrupa bu kış d~rs ~ar.binin tecr~bel~rinden .e
açlık, kıtlık ve kara bir sefaletle dılen ı ıfadeler daıresınde lngıl. 
karşı karşıya bulunmaktadır. ı tere ile Amerikanın işine yarı. 
Bütün ihtilallerin, bütün isyan- Y.~cak . t~nklar inşc. ettirildiğini 
ların kaynağı açlıktır. Avrupa 1 soylemıştır. 
kara sefalete düşünce, nefor ola- TAYYARE İMALATI 
b lir, bunu bugünden ta'.1min Amerika Milli Müdafaa Encü-
~liçtür. meni İstihsalat Komitesi şefi A-

·~TAN .. 4 Sayfa 

merikada her sene 10,800 tay. 
yare yapıldığını, gelecek seneden 
itibaren her sene 18,000 tayyare 
yapılacağını söylemiştir. 

FABRİKALARDA İŞÇİ 
EKİPLERİ 

ı -- - . 

Manşta Hava 
~ 

Harbi Hala 
DevamEdigor 

Tayyaresi 

İştirak Etmiş l 

Zayiat Bilançosu 

Hincli ç rie 
VaziYet 0 k 
Vahirrşti 

Japon Dc"masının 

Çin sırında ki 
Faaliy Artıyor 

-o 

lng; Kıtaları 

Çin"1 Ayrılacak 

ce resmi bir ziyaret yap 
Binaenaleyh ne bir te,klif 
bilmiş ViııııJlC de yapıhı.bile 
lan tekliTieri kabul edebılm 

Hükumetle rabltası olan 
hafilde, mesele hakkında 
büvük bir metumiyet muh 
edilmektedir. 

RUMEN BAŞVEKİLİN 
BEYANATI 

Bükreş, 9 (A.A.) - Bos 
favvaresine arız olan 
hk kendisini Arad ~ ~ iı 
meğe mecbur etnıı (.<:'.q, 

h 
. d ,, . .., r.; 

trenle scya atınc ~ p~ "" ~ 
Roman va Başvekilı ~, .a.: 

radyoda söylediği bir 
Romanyanın komsu1aril<ur .. 
dostluk esasına milstcni~an 

, 9 (A.A.) - Hindiçi
·Xajet gittikçe gerginleş. 

İngilizlerin 16, Almanların Dover limanının tayy arcden alrnmııı resmi nı ~t. Japon donanma.;;mın 
da 60 Tayyaresi Düştü Demiryolu istasyonu, B - Dalgakıran, c _ Rıhtım, D _ Liman ~=nı.·Çin sularında artan faa-

lasma arzusunda olduih:'~e· 
!edikten sonra meselelcru 
tarzda konuşulması _ 

Londra, 9 (A.A.) _ Evvelki i, E - Sahil müdafaası bataryaiarı, F - Müstahkem mevkiler. r e~ponların bir hareket ha-
~ün başlıyan büyük hava harbi G - Kale. ;~ıı<.ları hissini verme~tedi~: 
devam etmekte ise de şiddetini,- m·' Japon kıtaları. C~n~ 1 

~~i~~e~ı;;i~~~:~~h~~~~~;: ;;öl A • ~ LrRABLUSTA-'ı çr:çDDB~ÇIR~~~LİE~!ı. nA;L;tJDIN~edIY~;O~Rş~r. 
düsman tayyaresinin iştira!< etti. ~smanıyeae "" J.\i 

~i iddia eri ilmekte ise de Tngiliz 1 j .;unking'den alman malumata 
pilotları Manş üzerinde ancak ç k z • Jre, Hind•çinideki Fransız ma. 
d~rt yü~ kadar tayyar~ sayabil. o en9ın 1 .amları süratle müdafaa tedhir-
mışlerdır. Harp cok şıddefü oL • O B f 1 h d d muş ve neticede düsmanın altmış K M .d • n ec a yanıe;oı almakta ve Şimaı ~ il una 
tayyaresi düşürülmüştür, İngiliz. r om Q eni 3' Annam ve Tonkene mufrezeler 
ler, ancak 16 tayyare kaybetmiş_ T • sevketmektcdirler. 
lerdir. B 1 d ayyaresı ÇİNE CENUPTAN TAARRUZ 

Pıke usulü hücumlarda 42 1 U Un U İÇİN 
düşman tayyaresi tahrip edilmiş· l Adana, 9 (TAN Muhabirin.. Daha Dücürüld: Sureti umumiyetle zannedildi. 
tir. Harp esnasında Alman tav~ den)_ Maden Tetkik ve A- 'S ğine göre, Japonlar Hindiçinide 
yareleri sık sık Fransadaki üsi~ rama Enstitüsiinün Çukuro- Londra, 9 (A .A.) - İta'nın askeri, deniz ve hava üsleri tesis 
rinc giderek mühimmat ve ben. vada yaptığı maden arama fa. harbe girmesindenberi 'Jlblus etmek ve Çine Cenuptan taarruz 
zin alıp yine muharebe sahasına aliyeti miisbct neticeyi \iC ilk üzeriıa le en büyük hava nu~a~ ederek . Çini Birmanyaya oağh. 
~e'.mişlerdir. 1 miijdcyi Osınaniyc'den verdi. rebesi bugün olmuştu· Sı.d~ yan şimendifer hattını kesmek 

Iki düı;man motörbotu torpil-ı Osmanh:e'nin Karaca be:\.· ı 1
-

1 
· ı· " Ammer'in Garbında İn"'? er ırı için Japon kıtalarının fonken-

enmış ır. llölgcsindc hin hektarlık sa. ~· 
Du.. bı' d" t · d ' tayyare kaybetmiş, üYa.nların den geçmesini istemekted!rler. 

n r uşman ayyaresı c. l1ada mil~'onlarca ton istihsal 
nize düşürülmüştür. 1 tcm'n edee<'k krom madeni 15 tayyaresi düsürüb·ıştur. İNGİLTERE ÇİNDEN 

Tayyarelerimiz Kiye1 üzcrin r bulunmu~tur. İtalyan tebliğine ~re •. :6 1. ÇEKİLİYOR 
bir akın yapmıslar ve bir deni? Ka:vnağın istihsal endüstri talyau tayyaresile 2•Ingılız tay. Londra, 9 (A.A.) - Harbiye 
tczgahiyle bir tayyare meydanı •i tesisine değer zenginlikte yaresi arasında şid~tli bir h~r_P Nezareti tarafından bildirı1diği. 
nı bombalamışlardır. fllduğu anl aşılmıştır. olmuş ve netice<- beş Ingılız ne göre, şimdi Şanghay ve Çinin 

DOVER ÜZERİNDE Buna ait mütehassıs rapor tayaresi diışürülrtlŞ, iki İtalyan Şimalinde bulunan kıtalar başka 
İn~iliz Hava Nezaretinin bil lari:vlc haritalar vila:vet tara tayyaresi üssünfdönmemiştlr. bir yere sevkedi1nıek üzere geri 

dirdiğine göre, dün gece düsman fından bugün Vekalete gön- d 
tayyareleri Dover ile Bristol Bo. rlcrilmiı;tir. İngiliz Somaııindeki harP t"- alınacaktır. 
ğazları civarına ve İngilterenin 'vam etmektedt· İngiliz k;ııvvet- J APONYhOA İNGİLİZ 

nu anlatmış, daha jİr. 
(Sonu, Sa: 2 alt 

1-LONDRAD:: 
---o--

Romanyonın 

Altın Stoklar 
Musadere Edil 

Bükreş, 9 (A.A.) - St 
iansı bildiriyor: 

İnailiz hüklımeti Roman 
Londrada bulunan alhn sto 
musadere etmistir. Bu h 
Stokholm'den alınmıştll'. 

Musaderc edilen altın t 
nen 200 milyon ley kı:\i met 
d~. . 

İNGİLİZ KURYESIN 
FENA MUAMELE 

SimaJi Garbisi ile Cenubu Ga!'. ---- - lerinin Berhıta'nın Cenııbunda ALEYHTARLIGI 

Londra. 9 (A.A.) - Dün 
Londranm salfıhiyettar m 
linde öğrenildiğine na ra 
gilterenin Bükreş elçil. gı, 
men polisi tarafından bır s 
kurvesine yapılmış ohn fen 
am~leyi şiddetle protesto 
cektir. 

bisine bombalar atmış~ardır. Bu Vekiller Heyeti bulunan 2 1:ın metre irtihında- Tokyo, 9 (A.A.) - Yeni siya-
bombalardan bir kac ev hasara ki dağ silsibleri boyunça muka- (Sonu, sa: 2, Sü: 7) 

uğramış olup bir kaç ölü ve yara_ ı· t'!.+·ımaı vemet edıceği anlaşı!rnaktadır. =====~=~==============;====-
lı da vardır. 3' İtalyan ıe.:,liğine göu, Italyan- ~_.....,,..._..~....,_,....,....,,...-....-......--.- ,..., 

Taymis kenarında bir hangar-' Ankara, 9 (A.A.) _ Vekiller lar Somalide Horgis,'yi işgal et. · y k• ı • s • • ı •• 
da yangın c;ıkmıştır. Akdenizde ' k k t r•caret e 1 1 oy uy bir deniz musademesi oldıı,qu Heyeti bugün öğleden önce Baş- mişlerdir, Dowerinıı da i ıtaa 1 . 
hakkındaki haberler doğru de. vekil Doktor Refik Saydamın ta şimal~ doğru ılerlernektedir. 
ğildir. riyasetinde toplanarak ı:uzname- İngiliz tebliği, ~amali üzerine 

ALMAN TEBLİGİ sinde mevcut meseleler üzerinde yapılan dilşmal' hava nkıntarı. 
Alman tebliğine göre, 7 ı 8 A- müz~kerclerde bulunmuştur. nın tamamile akim kaldığını bil. 

ğustos gecesi seri Alman motor. ZİRAAT VEKİLİNİN dirmektedir. 
botları bir nakliye koluna hü- TE'l'KİKLERİ Reuter'iıı bildirdiğine p,öre, 
cum etmişlerdir. Kafil~ye refa. Ankara, 9 (TAN) _ Ziraat İtalyanların Mısıra yapacakları 
kat etmekte bulunan İngiliz des- Vekili Muhlis Erkmen, Bursada esas tazyik henüz başlamsmış i
troyerlerinin ve iyi silahlanmış tetkikat yapıyor. Vekil, Eskişe- se de, hazırlıklar çok ilerlemiş
gemilerin şiddetli mü:iafaasma hire de uğradıktan sonra sehri- tir. Düşmanın en güzide alayl&
rağmen sekiz bin tonluk bir pet. mize dönecek ve birkaç s gün rile siyah gömlekliler, Mısır hu
rol gemisi ile biri beş bin tonluk 1 sonra İstanbula gidecektir. ı dutlarma tahşit edilen kıtalar a-
hiri de dört bin tonluk diğer iki - rasındadır . 
gemi batırılmıştır. Seri motör. 
botların tamamile üslerine dön. 
dükleri bildirilmektedir. 

8 Ağustosta Alınan pike bom
bardıman tayareleı-ı avcı ve tah
rip .tayyar:~erin in ayni zamanda 1 
denız ve dıger h ava kuvvetleri
nin himayesinde olarak Whıght 1 
adası cenubunda kuvvetli İngiliz! 
ö.eniz ve hava cüzütamları hıma- r 
yesinde bu lunan gemi kafileleri- f 
ne hücum etmişlerdir. 

Ceman 5.500 ton hacminde 12 
ticaret gemisi batırılmış, ayrıca 

7 ticaret gemisi hasara uğra.tıl. 
mıştır. Dün batırılan veya ciddi 
hasara uğrıyan İngiliz gemileri. 
nin mecmuu adedi 28 e baliğ ol
muştur. 

(Sonu.Sa: 2, Sü: S) 

i birikme 
.dm vUcudün, 

İtalyan Somalisinde yol u • e cildin al c;alıştırılan yerli askerler 
Jhtaç olacafım 

· ekin olsa da cil 

"Tecrübeler Ümidimizi Boşa Çıkarır 
ihracat ve ithalat Ticare imizi 

DevleHeştirmek için Tedbir Alacağı 
Ankara, 9 (TAN Muhabiri Bildiriyor) -Ticaret Vekili ~a !111 

oilu, ithalat ve ihracat işlerinin devletleştirilmesi mevzuu uz~rınde 
tetnize şu beyanatta bulunmuştur: . . .. 

"- Tacirin ve bilhassa ithalat ve ıhracat tacırlerııun memleke 
sek menfaatlerinden mülhem hükumet tedbirlerine intıbak ctmiy çal 
!arından ümidimi kesmiş değilim. 

Tacirin cemiyet içinde ve iktısadi hayatta bir fonksiyonu o du Q 

ni bulunmaktayız. . • 
Harp sonunun geçireceği iktısadi şekli vuzuhla gtırmıye ı k 

madığından bu zümrenin lüzumsuzluğunu bugünden kcst'rmck mu k 
gildir. Yalnız zaman şartları iç'nde münhasır~n şahsi.' ferdı k la 
tbyanan bir ticaret sistemine cevaz veremeyız. 'Tacır menfa ı 
ınenfaatin dısında ve onun aleyhinde görmekte devam edcrı;c 
~~bebini kendisi inkar etmiş olur. 

Devletler arasındaki bugünkiı ticaret anlaşmalarının bunye 
•thalat ticaretinin en ehemmi:vetlilcrini devletle~tirmiyc çok m 
vatandaş, ve vazifesini müdrik tacirin. cemiyet menfaatini d d 
k.ıdar ve hatta ondan daha iyi temin edebileceğinden iımıtsiıl 
lazımdır. Onümiizdeki tecrübe günleri bu ümidimizi boşa çık 
fle icap eden tedbirleri almakta tereddiit etnıiyeccğimi:ııden emin 

KERESTE FlYATLARl 
Vekil, kereste fiyatları hakkında da şunları söylemiştir: 
"- Halen memleket içindeki kereste istihsali ihtiyacı kar ılıy 

dır. lstanbulda bulunan Dış Tic:ı.ret Rei:;ine kereste fiyatlarını 
r~si de verilmiş,tir. 

Yugo~lavyadan istediğimiz kadar kereste getirmiye imk ı 
ı::ünlerde Romanyadan gelecek ticaret heyetiyle müzakere! r m 
sonra Romanyadan da geniş mikyasta kereste getirilmesi kal 
dığı noktası araştırılacaktır,., 



TAN 

Suadiyedeki 86 Ton Tiftik Usulsüz 
Gazino 10 Gün Q) k T . Ed•J .. 
için Seddedildi ara evzı ı mış 

y 
'SMAIL HAKKI BAŞAK 

.~hytaptanın Tenkiline 
uzum \steren Sebepler ed~~a!:s:ı~:z~~s~~;:;ey~~ 

mal edilmiştir. Vali ve Belediye 
- 29 reisi Lut:fi Kırdar da mesele ile 

de bulunan karakol mahalline allto_ 1 1 d'" .. vl d 
•C111ıı111. kaW meselt rillürken civardan on kadar sakinin meşgu 0 muş, ve un og e en 

....... _ is evvel Belediye İktısat müdürü 
-....uıııe e. tavzdan karakol üzerine ates etmesi üzerine 

re. zatü znmayet :firara tesebbils etmiı ve bu esnada Saffet, emniyet müdürü Muzaf
laz.ımdır. Daıpe katlolunmustur. Maamafih iyi bir fer, defterdar Şevket ve muavi
Yevmi kaWn0m tnbklkat yapılması hususunda hilkıl-

n Kucük Arslan la met nezdinde teşebbüsatta bulunuldu. ni Hüdl i Kara tabanı nezdine 
katlin vukuu sl 2 - Yahya Kaptanın Kuvayi Milli- çağırarak, meseleyi ayrı ayrı 
haviinden nl'ısi ye namına pek çok fenalıklar yaptıJtı bunlardan sormuştur. Verilen 

.~.ahalli Mıare tahvı tevatilr derecesine vardıltı ıtlbi resmi izahat üzerine, bir akşam P.vvel 
~D ohnus ve burada ve hususi yapılan tahkikat da bunu 
ıyacakını beyan etmteylt ettlltl cihetle hükılmet. taklba- Suadiye gazinosunda cereyan e

e tabur kumandanlaıı karar vermis. fakat. heyetimizce den hadisede gazino c;ahibinin 
ecau Bey buraya gelterkumun muvakkaten ihtifa ederek 1 h k t" h kk k · 
ı>tan hakkında bir muar.ıvayl Milliye islerine karışmaması yo suz are e 1 ta a u etmıŞ-

ltin murnhhas Sırrı (!. lenalığa cüret etmemesi yanında tir. Maliye memurlarının da yal
'Ylat'1'ebusu) Beye yazdıracat.ınan firari asker ve jandarmaları nız satılan ve elde kalan bıletle

e:Jl ve temin ederek ipkasıı:: etmeleri şartlleı takibat yapılma- ri tesbit etmek üzere, kaymaka
tl,af#nl lerdi. Bu defa 25 Teş- arzu edilmiş ve lAzım ırelenler mın emri üzerine işe müdahale 

1a-..r Salı günü, ırlden ırelen nde teşebbilsat yapılmakla bera-
't~ Yuzbaşı, bıli~al ve hıUi. r:bzeye de memuru mahsus J(ön- ettikleri anlaşılmıştır. Bu esna. 

!!ıbarat ve isn::ıdata sevket- tşti. Bu esnada hilkılmet ırlzllce da, gazino sahibinin lehine kay-
efonla Yahya Knptnnı \ıre asker ııevketmlı ve ııırf · 

vet ettırerek, diller taraf- ı:t(nptanı derdest etmek istedi_ dedılmek üzere kanuni bir im. 
::lan cetesini drıhi kendi geı. ederek mnruz hnl vukun kan da aranmış, gerek maliye. 

r ederek derdesti cıhe- efendim. (Vasıf). ye, gerekse belediye işleri~ ta-
tasa\'Vurunda bulunmuş •akkale Mevkii MUıtahkem alllık eden kanunlarda. miis.ıme-

neden e buna lctis::ır ede- Al Kumandanı Şevket 
~büsü \ l'lklden snrtın::ızar latınıtnrnCınd:ın ist:ınbul teski- re verilmesi ruhsate bağlı oldu
~atl Bey dahi Kartala Slfre :r edilen telgraf sureti: ğu, binaenaleyh gazino sahibinin 

kalmıştır. Binaen ala- 22·1·336 tama mile kanunsuz hareket et-
aıı Nail Bey. gerek Neca- Deru 

.lerek Aleti icralyesl olan Çanıı: ti_ği anlaşılmıştır. Bunun üzeri-
•'-- . çete 1 vasıtaslle Yahya Kı. mevkii mUıhıhkem ne gazinonun 10 gün müddetle 

Bir&ğe Dahil Yapak Tüccarlan Ellerindeki 

Stoklan Ziraat Bankasına Devredecekler 
Dıs Ucaret dairesi reisi Servet Ber

kin. Romanyaya satılan tiftikler me
S<'lesini tetkik etmiş ve Atazetelere in
tikal Cden bu isin mahlyeU hakkında 
gnzetccllerln de huzurlle birlik umu
mi heyetinde tetkikini muvafık gör
müstür. Bu toplantı diln Ticaret O
dasında yapılmıs. fnkat yapak ve Uf. 
tik tüccarlarının hepsi içtimaa 
gelmemiştir. 

Servet Berkin yaptığı tetkikleri 
heyete blldlrmis ve meselenin mahi
yetin! izah etmMlr. Dış ticaret rclsJ. 
pay tevziatında mevcut talimatname-
ye göre hareket edildiğini söylemiş, 
yalnız 86 tonu bulan bir miktarın ta
limatnamede yazılı olmıyan bir şekil-
de ve idare heyeti kararlle teV%.i olun
dukuna isaret etmiştir. Servet Berkin, 
bunun da. blrllğin, müşterek Is suu
runu henüz taşımda alısmayısından 
:leri gelmiş olaWleceğlnl söylemiştir. 

Haklarını müdafaa etmek isteyen
ll'rin sikayetlerinl hilkO.mete bildir
meleri icaı:ı etuğini iznh eden dış ti
caret dairesi reisi, memleketin mena
filne kundak sokmak istlyeceklerin 
ce::asız kalmıyacaklarına isaret etm!s. 
hirlfğe dahil tüccarların yapak miıba-

Müteferrik : 

yaa etmemelerine karar verıldlJUni 
bildirmiştir. Yapak tuccarları ellerin
deki stokları birer beynnname ile blr
li~c bildirecekler ve mallarını zirnnt 
bankasına devredeccklerdır. Diğer Uf_ 
tiklere gelince; Servet Berkin, yakın 
bir istikbalde satış imkfınlnrının mü
emmen olduğunu, esaslı piyas:ıların 
kapalı olmnsınıı rağmen biltun tiftık
lerin satılncağını tucc:ırlar. müjdele
miştir. 

Dahn sonra yapak tiu;çnrı Ahmet 
Çanakçılı söz almıs. nlYı,ısncla birlif:ın 
tiftik stokçular birliği telakki edildi
ğini, tevziattan yapakcıların mnhrum 
bırnkıldığını anlatarak ynpakçıların 
bu birlikten ayrılmasını ve ayrıca bir 
birlik kurulmasını teklıf etmiştir. 

Dış tlcnret reisi, bu teklifin tetkik 
cd!lece,i?ini vaadetmiıılir. 

İTHALAT BİRLİKLERİNDE 
Dış ticaret reisi Servet Berkin. bu

gün fthalAt Birliklerini tetkik edecek 
ve tam randımanlı bir vaziyete gir
memis olanların organize cdılmesine 
başlanacaktır. Birlikler umumi kfıtibl 
Salih de bu yolda fnallyete .ı:eçıııiştir. 
Umumi klıtlpllk bürosu kurulmustur. 
Her blrllgin bir de umumi katip rnua_ 
vini bulunacaktır. 

Belediyede : 
-rhınde, i nnd t ve tertibat Yahya 11nı Şevket Beye seddedilmesi ve sahibinin de 
~:an hali kalmamaktadır. ciddi sur~nın katıı meselesini Gu··mru··k Muhafaza lktısat Mu""du··ru·· Du··n le n, muhalif ve muarızı isteyen bflkiP eden ve heııa \ nı halkı iğfal ettiğinden dolayı 

ücuk A lan çetesi gibi ku- kimseler va fstnnbulda pek çok müddeiumumiliğe verilmesi hak. 
ı:.:ae Hıri tiynnkırı katıl ve dar olmak oraylni hnklkate me- kında Kadıköy kaymakamlığı ta- Kumandanı Geldi Tetkikler yaptı 
Jıü,y ~ verzneyip maiyetinde vardığı bildir•tevaHlr derecesine rafından verilen karar tasvip c-
ba.ııuk Arslan Bey cetesf ta- den ibaret olctnıılıklarının neler- İk ""d"" ·· S f """' dı"lmı'c:tı"r Gu'"mru'"k muhafaza umum ku Belediye tısat mu uru a -

6"na münasebetsiz hare- olunur. ın süratt lsan rica ,.. · • 
da, derhal men' ve tedip Heyet Dün, yine ayni zatın idare- mandam General İbrahim Lutfi fet, dün bizzat piyasa ile temas :::k _sıayef milliye olan is- Mılllve Namına sinde bulunan Suadiyed~ki oteli Karapınar, şehrimize gelerek, ederek odun ve kömür stoku ılc 

eti vatan endiseslle mu- O feci Yahya• Kem•I h kk d b ledi · · gümrük muhafaza teşkilatını tef- fiyatlarını tetkik etmiştir. Bu 
..ı-!t•t ve Asıiyişe hizmet et- vuku bulduf(u güı\nn hAdisesinin a ın a e yeye müteaddıt tetkikat neticesinde, kömiirdcn 
B:,.ıqu ve akdemce de Bilyük nunda, jandarma rrsancıl istasyo- şilcayetler gelmiştir. Bu şikayet- tiş etmiştir. Umum kumandan, 

teteslnln lstlman ve de le, Tavaancıl hnrekwı Hilmi Bey_ lerde, otelde de makul bir tarife Trabzon, Kars ve Van muhafaza ziyade odun fiyatlarının son gün
;1ua\•enet ederek affı ftliy; dıı cok acı bir konuşjmuru arasın- tatbik edilmediği gibi, yağların teşkilatını da teftiş etmek üzere !erde fazla yükseldiği, bunun da 

emek ııuretile. hidematı mi Bey. istasyon menc:mMir: Hil- · bugünlerde Şarka gidecektir. nakil masrafının artmasından İ-

Adliyede Beş 
İhtikar Davası 

Görülüyor 
Dün asliye sekizinci ceza mah

kemesinde beş ihtikar davasına 
bakılmıştır. Bu davalardan lkü, 
perakende olarak limonu hcs 
kuruşa satmış olan Koço, Bekir 
ve Yakup adında üç kişi aley
hine ayrı ayrı açılmış davalar
dır. Her üç davaya da ayrı ayrı 
bakılmış, suçlular limonu dört, 
dört buçuk kuruşa aldıklnrını 

söylemişler, fakat fatura ibraz 
edememişler, bu yiizden her üç 
dava da bunlara limon satanla
rın şahit olarak dinlenmcl:-ri i
çin başka güne bırakılmt~tır. 

Dordüncü dava, bir ev kirnsı 
arttırma davasıdır. Agavni ve 
Hırant isminde bir çift, Beyler
beyinde evvelce 18 liraya kira
ladıkları bir evi, yeni kiracısına 

20 liraya kiralamış olm:ıktan 

suçludurlar, Eski kira ve mat
rah kayıtlarının çıkarılması i~in 
duruşma başka güne bırakılmı~ 
tır. 

Beşinci dava, evvelce demir 
ihtikarmdan ikişer sene sürgün 
ve beşer yüz lira para cezasma 
mahkum edilen Garo l\fohteryan 
ve Yusifidis Prodromos hakktn
dakı temyizin bozma kararı iL 
zerine, nakzan başlıyan davadır, 
suçlular ve iddia makamı bozma 

kararına uyulmasınr istemişler
dir. Hakim, bozma kararına u
yup uymamak hakkında bir ka
~r vermek üzere davayı başka 

gi.ıne bırakmıştır. 

--~~~-Of--------

Poliste: 

Bir Sandal Kazası 
v qaıu aukra b ı d d ~ fena olduğu, 1;abak, çatal ve ka-

imadat ;üzb~~~ı~kuemve~ e .. ~rHirabıcebrll.n° "Rr mı : bir mili- şıkların da pis oldugvu Heri su··. ELEKTRİK MALZEMESi leri geldiği anlatılmıştır. Tetkİ-• k t ı· · ·· d k.. Haydnrpa ad:ı demiryolları amele-
e lerfuru etmedl,.,nden ve Kaptan gebertı'ldı'. Artnor, Ynhya k a ın ne ıcesıne gore, o un o- ö lan t . ,;• -.; rülıne tedir. Belediye Sıhhat Türk Alman ticaret anla"- 1 f" k b k sinden Mehmet zdcmir. Devlet De-

ce esı tarafından yapı- histen kurtuldunuzt" rezı"l ha- - r mür satıc: an ıyat mura a e O-Ka tan ··d·· l .. ğ .. d b b k d ·1 1 k · • "th ı d" :.- mJryollnn ba mufetti inin 13 ya ında-
tu D 3 ntfu isnat edilmek Hareket memuru. bu ~ mu ur u u e u a ım an °- ması e mem e etımıze ı a e ı- misyonunun murakabesine ko- ki oglu Orhıınlu o yaşındaki kızı Nu-
ü~atı einalyenin zuhurun- b_Ir h:ıyret ve teessOrle, şı1e. derin telde teftişler yapacaktır. lecek maddelerden 8 milyonu nulacaktır. rnnı ve limrın ba mufcttişi T, üıtın 13 

aslrlerlnln mazharı te- rıyor: •bı ve- tramvay, elektrik, bandaj vesair İ ya ındakl os:ıu l!alük'u yelkenli s:ırı-~dan dolayı izharı t-- "- Türk mı"lletl hesabın. * TEŞR NDE yapılacak olan -qıya iht ~..... Pı'yasada • malzemedir. Fakat Almanvanın ··t b. h 1 k 1 dalına nlmı ve denizde ı:ıczdirmc~e 
aratı şedldede bu :uk ettlnl• .. Çünkü Yahya'- ya- • .ı nu us sayımına ır azır ı o - 1 ın id ıı,- • ... "' b "-t "h d • v · cı ,armı tır. Fakat ı:ıczintl c~nıır,ındn 

u,.u arzolunur. ıre~ertllecek bir eşkıya deJuptan, u mlA an ı raç e emıyecegı mak üzere yapılmakta olan nu- yelkenin idare ini çocuklııra bır ktıs:ı 
Gebze K•ym•kımf m lletı tarafından bas tacı \ürk y·ıcare+ Mu""d.u""rler•ı anlaşılmıştır. Bunun için 8 mil. merotaj işi bitmek üzeredir. Yal- icln saııdnl deullmi , hepsi de deni-

.._.. Mehmet N'irettln bir kahramın, mert bir insan-"'"ek 1 ed 1 d 'k ~berdar edilen Atatilrk . Unutmıyınız ki, )"(lzOnü g~. yon liralık ma zem en .ya nız nız Kısıklı, Heybeli gibi mfüıfc- ze o ulmiı lcrdir. Etrnrtan kazn ı:ıö_ 
nbul teşkilAtma yazı- lbm. kendislnt tanımadıJtım o \ı. Lı·sans Vereb·ı•-:c' ek ~00 f?~ı liralığı_fstanbul tram- rit ycrlefde tcktük mahnllelar ~11 

.. f,1~1:.~~~~r:~~· ~e;u~~l~S ~~;~~~= 
IUret.i de şudur. laya. o ırun bu ~a'bı verm ha\- IC' vay ve elektrik idaresine tahsis kalmıştır. Bunlar da yakında ik- cuklnr tcd(lvı ııltına nlınmı ı rdtr. 

Ka D~nın tenkipne lOzum memuru bir Rumdu• 1t y · b. k ·ı İ b 1 edilecektir. mal edilecektir. Mehmet Öı:demir h(lkkıııda da takt-
ııtı ile •--1 im 'd kta n_ ıe! 0 t . ·! enı ır arar ı e stnn u ve 

"""' Ol u n D ..... ' err a a l(lr şmekten ve oı t . x· M k .. . . . E •. . b tn b<t hm 1 1 
tehlt edildifl anla!':ıl- yueulanmın teessürleri l rtt zmır ıcar.et ınta a mudurle- C7 * Belediy«i Daunı pcum~ıı a ' ~r1 mı ır. 
kimleri d hl • t n a ırma. · ı· k l.h. · Adi. d açık hava sı'nemalarrnın saat BIÇAKLA YARALANDI n a üteslri an ~ekinlyorum: Yahya Kaptıın hllıne ısans verme sa a ıyetı ve- ıye e : • 

f~ardettkend müracaat ne hd~se!ınl. mOmkiln oldu.tu kadar teı:-ilmektedir. Yeni karar, sürati 12 ye kadar devam edebilecek- Be ikta ta Abbn • "n, mnh ile ı·ncle 
.__ ar a aşlara izahat ıse çabaladım Hilk il b" 1 · k · t" ,.. -.ıre, ııürati isarı rica olu- tim v i 

1 
• m • ilyük mille-.. min içindir. Bu iş için hususi Bir Sabıkall Hapse erınc arar vennış ır. oturan 18 ynsınd ı AhınC't. ı:cce evine 

;:- 20 Kdnunusanf 36 ers n. • büro kurulacaktır. Birlikleri toılr.lerken tanımııdığı bir ndnm tnrnfın-
•Yetr Temalllya N•mın• Si dl Ad t dd 1 e b" l"kl ı· S Bulacakmış dan bıçakla ynralnnmı tır. Ahmet, 

"1u1tıf• Kemal m • apauırı hAdiseslne geç!- ~cu ma e er , ır ı er ve Mahkum Oldu .. D<>yoğlu hııstnne ine naklcdilmı tir. 
tesklJAtı namına ve Kara Yorum: Adapazarı teskllAtını kurmaya ~iği bulunmıyanlara da Mın- Şerafettin isminde 20 yaşların- * BEYOGLUNDA Macar caddcsin-

~u.scubası Eşt-eı (1), Rauf (2) ve Vas~ ta ··d·· 1 · ı· k d b" k d" · ·· 1 "d rn adına. Galatalı Sevket fı (3) B 1 t" mu ur erı ısans verece - Hırsızlıktan ve diğer suçlar- a tr genç, en ısıne tune ı a- de 35 numamlı evde hiLmetçilık <>den 
zaman Çanakkale mevkiı" ey er memur edilmlıılerdi. ı.r lı"ğer mıntakalar için eskisi - · ·· k kurn (Devamı Va1') gıbı. dan muhtelif sabıkaları olan Va- resı muteahhidi süsü verere ve Sofyn, Brvoglundnkl rı t. hanelerden 

andanı ve erkAnıharp "Tekaletten lisans istenile- h" · · iş bulacağını vaadederek, bazı a- birinde i knmbil 1 lı nçarkC'n r.ıoriıl-
idl) iınzaslle verilen cevaı:ı cekt. ıt ısmınde biri, evvelki gece sa. mil ve curmü meşhut halınde yak:ı. 

(1' Cerkea Ethem hldlaeılnde "· at üçte Aksaraydan Beyazıta damları dolandırmak suçile ya- lanını tır. 
B .. l,__

1 
r.,. etmıttır. R...ESTE Fl0 YATLARI k l dl" ·1 . ,..., (Z) RI --ıı doğru giderken, polisler kt'ndi- a anmış, a ıyeyc vcrı mış ve * YI· NİKÖYDE, İtıılyan tchaa!':ın-
tlr. ıe mıbuıu lkın vefıt etınlı· .~a:ı"torlar cemiyeti umumi sinden şüphelenerek çevirmişler sorgu hakimi kararile tevkif e- dan Marya Alleynnka'nın evinden 

10 - 8. 94.0 

Askerlik 
. "'''"''1 
işleri __ J 

Şubeye Davet 
Yerli EmlnônU Aı. Şube11indcn: 

Bu ene Oniversıte tıp fakulte ın
dcn mc:r.un olnn tahip, diı1 tnbıbı. cc-
7 cı ve kımyagerlerın ve evvclce ayni 
{ ıltulteden mezun oluo da hrı h.ını:ıi 
bır ebcple se\ kcdılmcıni ol ıı kı n 
hl'mctl lcr hemen scvkedı lcccklcıın
d· n l.l Aırnsto.. 040 Pazarte i ı:.mu 

k anıımı k dar okuldan mezun ol
d ııdarıııa dıur vc .. ıka. 2 fotogr r ve 
rıUfu eıızdanlarıle subcyc mur caat 
etmeleri, gclıniycıılcr h.ıkkında t.ıki
b tı kanuniye yapılacağı ılfın olunur. 

• 
Sarıyer Askerlik Şubcılnden: 
Yedek nakliye Asteğmenı Mehmet 

oglu 310 dot:umlu Mehmet Sadık 
(177!l) ın hemen ,ubeye mUracaat et-
ml'Sİ. 

• Sarıyer Askerlik Subealndcn: 
~3G dogumlu \ e bunlaıla muamele .. 

ye tfıbı daha yüksek doguınlulnrdan 
lı " ve muadil okullnrdan mezun olup 
da y{ık e, t ıhslle devam etmlyccck 
ol ın tam clıliyetıııımelılerin yoklama
ları Be ıktas Askerlık sube inde tes
kıl edılcn a kerlik meclı~incle 5 A
ınıstoo !l40 dan 20 Ağusto 910 tarihi
ne dar yol lıımalnrı yapılacaktır. Bu 
ev afı haiz olanlardan şubemize men-
up olan kmı hizmcUllcrin yoklama-

1.11 ı yapılınnk uzcre hemen 6Ubeye 
ı:elmclerı lifin olunur. 

Temmuz Sonunda 
Umumi Tahsilat 49 

Milyon Lirayı Geçiyor 

Ankara, 9 (TAN) - Temmu'l 
940 sonuna kadar yapılan tahsi. 
lat miktarı 49,276,269 lira olara1' 
tesbit edilmiştir. Geçen seneniyt 
ayni ay sonuna kadar yapıları 
tahsilata nazaran bu seneki talı. 
silatta 682,998 liralık bir .fazla. 
hk vardır. 

-----0·-~---
B i r Futbol Maçında 
Yine Kavga Çıktı 

İzmit, ('J'AN) - Adapazarı ta 
man yurdu sporcuları Akyeşl 
spor ile karşılaşmak üzere bura 
ya gelmişlerdir. Maç, çok sel! 
oynanmış ve bir aralık kavgı 
çıkmıştır. Bu yüzden müsabaka 
tatil edilmiştir. 

Adanaya Kışın da Hava 
Seferleri Yapılacak 

Adana, ('l'AN) - Adana hava 
meydanının asfaltlanma işi üze
rindeki çalışmalar ilerlemiştir, 
Hava istasyonunun 15 Eylüle 
kadar modern şekllni alacağı 

tahmin edilmektedir. 
Simdiye kadar, meydanların 

çamurlu olması dolayısile kışın 

havn seferleri yapılamamakta i
di. Bu mahzur bertaraf edilmi~ 
olduğundan, artık hava postaları. 
mrz Adana - Ankara _ İstanbul 
arasında kışın da işliyccektir. 

Fena havalar müstesna, posta 
tayyarelerimiz haftada altı gün 
sefer yapacaklardır. 

MEVLÜD 
(3) Ark•d•tl•rı •rHınd•• ,.H,._ı katıbı, •ntaka Ticaret müdür- ve mahkemeye vermişlerdir. dilmiştir. yanı::ın çıkmış, evin tist katı tamamen 

Vaıft" diye m•ruftur. Yozg•; lıy•n~. Jüğüne n:racaatla kereste satış. Hakim, Vahidi şüpheli bir Bir Motör Battı yrndıktnn sonrn sondıırıılmUştur. Nnkibulc rnr merhum Ahmet Muh.. 
rıı eenk llınd•, ikinci kuvvet Hyy1re· ı lannda d'zami kar nisbetleri- tarzda dolaştığı için mazannai İzmit, (TAN) - İstanbulda O- * ŞOFÖR Mahmudun idare lnd<'ki lnr Ccrke linin ruhuna iUıa! edihnek 

vrı .. YY•rı, Oc;:DncO ıUvuı fırkHı h• . ıstemıştır. Kereste su' erbabı hakkındaki kanunun telci Mustafaya ait Aliş adıncta- Be> :ktn do •rıı ı:ıderken Tophanede z r günu Bakırköyilnde Carsı camUn-
" " um•nd•n muaviniydi. Bu kuv· ı n\n tesbitiı . . . l 2477 numnı alı otomobil Karakoyden uzeı c 11-8-940 tarıhiııe müsadi! Pa .. 

llne •okuluncı, Hacı v11n de fırk; fıyatlan.~da ,arpten evvele na- 10 ve 11 inci maddelerine uva- ki 80 tonluk kömür yüklü motör ömlne <'ıl,ıın bır kamyonlsı cıımısıııa- de o..:lc namazından sonra mcvlüdQ 
kum•ndın mu•vlnl oldu. Olmdl tüc· zarln yuzde 0 tere!fü olmuş. rak bir ay hapse mahkum et~iş- Ağva açıklarında fırtınaya tutu- m· k için manevra yapmıs. :Cakııt bu crif okutulacağından akraba ve dosı.. 

~~;;~~~-;~-::-:-~c:a:rd:ı:r.=M=u:d:•:n:ı-:•':•d:•:r·==~----l~t:u:r~T~e~t=k~ik:a~t ~:~:~~t:---~~-------------~:~~~~~~------~~e:sn~n:d~a~b~lr~ç:oc:u~ı:~:ı~c~a~r~P~M~n~l'~~ö~ld~ü~r--~la:r:il:e arzu edenlerin tesrl:Clerl rica 04 1 . -\pl ac ır. tir. larak batmıştır. mlı:itür. Mahmut. tevki! edilml tir. lunur. 

ERIKADA j • 

9 (TAN) - Maarif 
akşamki ekspresle İs. 

ket etmiştir. 

CİYE VEKiLiMiZ 
9 

ltalyada Müthi§ 

Bir infilak 

39 Kişi Öldü, Birkaç 
yüz Kişi de yaralandı 1 

Roma, 9 (A.A.) - Diln öğle. 
~en so_nra Emilie eyaletinde ki
m Plaısance §ehrinde bir mermi 
doldurma atölyesinde infliik oL 
~uştur. İnfilak neticesinde a. 
tolye hemen kamilen harap 01_ 
~uştur. Bundan başka, atölye 
cıvarında bulunan bir kışla ağır 
hasara uğramış ve şehrin birçok 
evlerinin camlan kırılmıştır. iş 
başında bulunan ameledt?n 39 
kişi olmüş, birkaç yüz kişi yara
lanmıştır. 

Hindistanda 

Esas Teşkilat Kanununda 
Tadilat Yapılacak 

FRAN:ADA ...... -----0-------
Ad et et Div1nı ilk 
lçtimeını Y-ph 

-----o-.:__ 

Pariste Çıkan Bii«in 
Gazeteler, Bazı Nazırlua 

Hücum ıEdiyoırlar 
Clermo.ı:ıd - F rand, 9 (A. 

• K 1 S A • 
Harici Haberler 

SOVYET RUSYADA: 

e Reval. 9 - Estonyanın S<n'YeUer 
Birllilne iltihakı milnasebetile Eston
yanın yabancı memlekeUerdc·bulunan 
bütün elcillkler. konsolosluklar ve 
:fahri konsolosluklan lAltvedllmlsler
dlr. İşler Sovyetler Elcillkleri ve kon
soloslukları tarafından tedvir edile. 
cektir. 
ROMANY ADA: A.) - Yuksek ~alet ilivanı 

ilk t~plantısını ya ı. İtalya~ A
merilcan. İsviçre, car, Ruı11.en • Bükreş, 9 - Romanya 'l)µllday
YuJ(oslav ve Türk gazeteCİlt:\-1 larının Almanyaya ihracı hakkında 
toplantıya Şahit oldult,r. Gazete· Almanya. ne Ro~an!a arasında bir 
ler, suçlular aleyhindı. yazılar tırotokol ımza edilmıştir. 
yazı~<;>r, mücrimlerin arf edil mi- ÇİNDE: 
Y_ec~gıni bunların kısmeıı bece
riksız, ~ısmen iradesiz ve alan
cı, hepsınin medeni cesare~ yok
sul olduklarını söylüyor. 

FRANSA HÖK()METt 
MERKEZiNİ DEÖİŞTiaMfn 

ÇALIŞIYOR 

Fransa hükumeti Vichy'ye s1-
)!amadı~1 için başka bir yere 
nakil için uğraşıyor. AnlaŞılan 
Almanlar, düşmanları olarak te· 
lakki ettikleri kimseler Fransız 
hükumetine dahil oldukları müd
cletçe, }fü1t6Wı~ln Parise nakline 
müsaade etmiyeceklerdir. Patis. 
te çıkan gazeteler Petain'd 
ba~a onun bütün hükıimet ıt 
klnına hücum ediyorlar. bi 

e Cungsung, 9 - Cunkinır üzerine 
yapılan Uk hava hücumu uc dalga ha
linde gelen 90 Japon tayyaresi tara
fından yapılmıstır. Blrcok mahallerle 
ccnuı> sahilleri bombardıman edilmis
Ur. 

(A.A,) 

Edimede Mezbaha 

İnşaatı Bitiyor 
Ec:Jlıtne, (TAN) - Trakyanın 

181rafında bayındırlık itleri 

Londra, 9 (A.A.) _ Hindistan 
umumi valisi beyanatta bulun
muş, Hindistanın hürriyet ve 
müsavat dairesinde yaşaması i. 
çip Hint birliğinin tahakkukuna 
mani olan ihtiIAflan bertaı-af et
mek lazım geldiğini, Hint idare
sinde ve esas teşkillt kanunun. 
da yapılacak tadilatta ekalliyt!t
lerin reyi de alınacağım söyle
miştir. 

Gazeteler, Hint liderlerinin 
teklifi kabul etmekte gecikmiye. 

sae:tıe devam etmektedir. Bu 
tden olarak Edirne Beledi. 

zbahuı infaatı da çok iler
-----'ır. Bu modem bina, en 
Aş! o FT aya kadar bi~miı ola

am Suad 

Yataklı vd H lk 

celderini, ve bu suretle, ıy.. 11" 
rek düşman olan Hitlet~ ız 
mek için Hindistanın he llleJr. 
retlerini inkişaf etfr ' 5-'a~ 

v d e a evinin fn~ası da 
0 

: üzeredir. lliga Halkevi 
~---•.ıya gelmiştir. Kerestesi ümit ettiklerini yaw 

Manşt~ H_.?~aj Rumen· Macar 
Harbı Hala Müzakeresinde 

Devam Ediyor Yeni Müşkülôt 
(Başı 1 incide) 

Douvres civarında Alman tay- (Ba~ı 1 incide) 
yareleri 12 düşman baraj balo- Romanya, Bulı?aristan ve Ma_ 
nunu imha etmiştir. Alman hava caristanda mevcut muhtelif e-

kalliyetler hakkında rakamlar 
hücumu vesilcsile cereyan eden zikrederek Romanya ile Macari -
mühim hava muharebelerinde tan arasında anlasmıya su iki 
Douvres a~ıklarında ve Wight yoldan varılacagını söylcmistir: 
adası civarında 49 İngiliz tayya- "Ya bu iki memleket derhal 
resi düşürülmüştür. On Alman bir anlaşmaya varmak için top
tayyaresi zayidir. rak isteklerinden vaz)'.!cçerek bir_ 

İngiliz limanları acıklarında, lilcte yürüme~e mecbur oldukla-
rı hakikatini teslim etmeli, yahut 

Alman tayyareleri vasıt:ısile ma ta devamlı bir sureti tesviyeye 
yin dökülmesine mctodlu bir varmak için nüfus mübadelesi 
tarzda devam edilmiştir. suretiyle Rumenlerle carları 

1NG1LİZLER ALMAN ay1rmnlıdır ki bu da küçük top. 
SAHİLLERİNE MAYİN rak tavizlerini tazammun eder . ., 

Basvekil daha az ehemmiyetli 
DÖKÜYORLAR olmakla beraber aynı vaziyetin 

Diğer taraftan İngiliz Hava Bulgaristanla olnn ihtilUf hak
Nezaretinin bir tebligi::ıde de kında da cari oldugunu bildirmis 
şöyle denilmektedir: ve Rumenlerin çok eski medenL 

"Devamlı gece harekatımızdan vet hatıralariyle baglı bulundu. 
birini teşkil eden düşman liman Jiu Bulgarlarla bir tarzı tesviye_ 

ve varmak ümidinde olduklarını 
\'e haliçlerinc tayyareler vasıtasL itave eylemiştir. 
le mayin dökme ameliyesi düş. Rumen _ Sovyet dostlukla
man deniz ticaret gemil~ine rından bahseden B. Gigurtu, bun 
ciddi hasara sebebiyet vermekte dan böyle iki memleket münasc
ve sahil seyrüseferini katetmek- betlerinin ivi komşuluk çerçevl' 
tedir. 11 ~i dairesinde inkisaf edecegi ii 

Kazdağ ormanlarından gelmiş. 
tir. Cumhuriyet bayramına ye.. 
tiştirilrneğe çalışılıyor. 

Gelibolu Halkevi tamamile ve 
mükemmel bir surette bitmiştir. 

nıid ini izhar evlemiştir. 
:MACAR JUÜZAKimm,ımiN-

nEKİ G\iÇLlJK 
Romania gazetesi Bulgnriı:ılan

la yapılan gorüşmelerin iki mf'm 
lekct için memnuniyete şayan 

Hindi Çinide 
Vaziyet 

(Başı 1 incide] 
si bitnyeye taraftar 120 mebus 
hükumete müzahir bir cemiyet 
teşkil etmişler ve Japonyayı İn· 
giliz düşmanı olarak tavsif ede• 
rck, İngiltereyi Uzak Doğudan 
bertaraf etmek için hükumeti 
müınki.in olan bütün t~dbırlcri 
almıya davet eylemektedir. 

Japon gazeteleri de, İngiliz a-
lc•yhtarlıgını köri.iklemck için 
neşriyat yapıyorlar. 

bir neticeyo doğru ilerlediğini 
söylemektedir. 

Macaristanla yapılan görüşme· 
lcrde daha ciddi ıniişkülitta tcsa• 
cliil edilmekte ise de, bu göri.iŞ--ı 

melerin de müsbet bir netice ve· 
receği iimit edilmektedir. Çiill" 
kü mazi her ne kadar Rom.ınyıı 
ile Macaristanı nyırmış ise de is· 
tikbal bu iki memleketi mü tC• 
rek menfaatleri ugrunda birb~tİ• 
ne yaklaştıracaktır. 
22 GAZETECİ 'l'I~VKİF EDİJ,Oİ 

'l'clas uyandırıcı haberler i~ıııı 
ettiklerinden dolayı dün BiıkreS
te büvi.ik bir kısmı Yahudi olall 
22 gazeteci tevkif edilmistir. J 

KABİNEDE DEÔİSIKLİK yOrı> 
Romanva kabinesinde dC'i'!i ik• 

lik vapılacai!ı hakkında vrrilcl'I 
haber hakikate uvııun d<'i!ildir· 

Polis valan ve tclas vf'rici JıB• 
bl"r vavan 22 hamalı tevkif c-dC• 
l"f'k onlan kınuni ikamctı?ialı' 
baı?lamıştır, 
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UGONI 
·-··-·················· ... ··--......... . 
distan lstiklCili 
n: Ömer Rıza Doğrul 

ndistan ge~en Büyük Har
be, İngiltere ve miitte. 
hesabına karışmış, yüz 

Cc Hintli tiirlii tiirlii cep
dövüşmüşler, neticede 

tenin Hindistan nıuhlari. 
tanımasını, Hindistan hal
kendi mukadderatına sa. 

~
ak yolunda geniş adırn
asını bcklemislerdi, 
n Büyük Harbin sonn ile 
ı büyük harllin ilk y.ılı a
a geçen yirmi beş :-;en~ 
a Hintliler, kah menfı 
emet ve manevi isyanla, 
iisbet hareket ve kanlı ih
e bu hakları kazanmak İ-
atşılar, fakat İngiltere an. 

sa ve seyrek adımlarla ha. 
tercih etti ve bu yüzden 
lan meselesi de alôkadar
şnut eden bir tes\'iye şek. 
ğlanamadı. 
Yiizden Hintliler, İngilte
bu defa giri~tiği hiiyiik 
en geniıı ölçüde lakayt 

r, yahut pek ciizi yardım
tındular, diğer taraftan an. 
Ilı istiklat ile hoşnut ola. 

nı bildirdiJer. 

-renin Vaadi· 

giltere hükumeti, Bindis

tanı hosnutsuzluğa uğrat. 
\'erdiği bu netice kar)ısın
i bir tedbir almak ihtiya
setti. Ve şimdiki harp so. 
llindistana "İmparatorluk 
de hür ve miisavi ortak. 
~\'kadaşhk,, vaadetti. Harp 
a Hintliler. yeni esas ka
azırhyacaklar ve inııilte. 
Qratorluğundan ayrılma
ııere kendi yurtlarında 
-t ve muhtariyet sahibi o-

~üşahitlere göre, İngiltc. 
il sırada Hindistan mc:-;c. 
karst nisbeten sarih bir 
aln:asının sebebi. IlinJis
İlhassa harp lehinde bir 
ıandırmak ve Hindistanm 
1tıdan istifade etmek iste. 
· Çünkii İngilterenin Ya. 
{)rta Sarktaki vaziyetini 
li:indi;tanrn A"eniş yardı
rabilir ve ancak bu yu. 

'esinde İngiltere, Garpta 
!)}arak Şarktaki nnıknd. 
~an emin olahilir. Bu yiiz. 
İltcre, Hindistan ,ile an. 
\•e istikbalde Hindistana 
eağı vaziyeti tasrih et. 
iyacını hissetınistir. 
·~i mesele şudu;: 
llcr, İngilterenin bu vaa
lita eder ve bn vaadi ka. 
·tek, İngiltcreye yardıma 
lar mı? Yoksa hu vazi. 

diden tahakkukunu mu 

· teklifine karşı Hintlile
~ediğini heniiz bilmediği. 
• biraz beklemek lazım. 

TAN 

r'--'G_e_nç_T_a_yy_a_r_e_c ·_11e_r_i_m_iz_A~r_a_s_ın_d_a_:_l_,J 

Tayyare ile Nasıl 
Akrobasi Yaptık? 
u zerimdeki, içi muflonlu ka-

lın deri pardesü ile, elle
rime giydirilen kalın deri eldi
venlerle, başıma geçirilen ve 
kulaklarımı da örterek çenemiri 
altında kapanan kalın deri ba§
lıkla, gözlerime takılan gözlük
ler le ve sırtıma yüklenen para. 
şütle, benim İnönü meydanında
kı o halimi görseydiniz, muhak. 
kak: 

"- Bu, derdiniz, Okyanusu 
gcçmeğc hazırlanan bir iayyare
cidfr!,, 

Nitekim, Ali Yıldrz da, beni 
gülümsiyerck tepeden tırnağa 
sürdükten sonra: 
- "-Maşallah ... Dedi, siz, bir 
daha hiç yere inmiyecck gibi gi. 
yinmişsiniz!,, 

Benim, hemen kaldıracağı tay. 
yaresine binmeme yardım eder
ken, sordu: 

"- Bir, iki akl'Obasi tecrübesi 
yapmamızı ister misiniz? Mesela 
bir iki mayonez? (1). 

Bu sual bana, kısa bir tereddüt 
geçirtti. Vakıa, Türkiyede, tay. 
yarcye binmek, hatti uzun scya. 
hatler yapmak fırsatını en bol 
kazanmış matbuat mensubu ol
duğumu iddia edebilirim. Fakat 
akrobasi? 

Eğer orada bana bu teklifi ya. 
pan pilotla yapayalnız bulunsay. 
dık, hiç tereddütsüz: 

"- Teşekkür ederim, ''mayo. 
ne..,, istemem: Çünkü karnım 

tok!,. der ve böyle hafif bir la. 
tüe ile, - benim için - heye. 
Canlı bir maceracığı SaVUŞk"Ut• 
dum. Fakat o konuşmamızın bir
çok dinleyicileri vardı. Ve ne 
yalan söyliyeyim: O kadar insa
nın gözü önünde: 

"- Hayır... Ben "mayonez,, 
den korkanın!,. demeyi gururu
ma yediremediğim için, boynu. 
mu büktüm: 
"- Siz bilirsiniz!,, 

Q zaman beni, kalın beyaz 

kuşaklarla, oturduğum 

yere sımsıkı bağladılar. Ellerim
den başka kımıldanabilecek he
men hiç bir tarafım kalmayınca, 
Ali Yıldız: 
"- Tamam ... Oldu!..,, Diyerek 

ilave etti: 

"- Şimdi kalkıyoruz: Fıtrzımuhal 
olaTak, baSlmıza bir iş ~ellrse, aklı
nızda bulunsun: Kaza olur olmaz, cv
vclıi, sizi tayyareye tesbit eden ba~-" 
larm demir dliğme~ini acın. Sonra, 
t;ıyyarenin önündeki kapaı::ı tutan ci
viyl cekip çıkarın. \'C t~yy;ırenin so
lunuza gelen kapağını itin: Mandalı 
c:ıkmış bulundul?u için, o kapak acı. 
larakbr. Ondan ııonra yapılacak is 
ı::a:vet basittir: Tayyarenin kenarına 

çıkıp, kendinizi aşagı bırakırsınız. Yo
la ( !) çıktıktan sonra, sal? elinizle pa
rasütün kabzasını tutunuz. ve: 

"- Bir ... İki, üç!.." deyip çekin. Bir 
iki saniye icinde paraşü l inüz acılır. 
ve salimen yere inersiniz!" 
Düşünün bir kere ... Maazallah, 

bir kaza olacak ve o esnada ben, 
korkudan kim bilir yüzde kaçı 
eksilmiş bir şuur, sükun ve sü
ratle, tabil bir zamanda bile ko-

Y · • hshm. Fakat körolaııı hayat, her seye ••••• •• • azan . ... • • • • • • ra~men. bitmesine sekiz on saniye ka-l i la. hu mnondon tatla •Uuldl. 

~~i .. ~~~-~~,~~.... B ı:~~~;,.~;:;:~.::~ı~.:~ 
laylıkla sıraya koyamıyacıığım doğrultuveren tayyare bana, 
bütün bu marifetleri becerece- kor~unç bir ameliyat atlatarak, 
ğim!.. • kendine gelen hastayı hatırlattı. 

Bunun imkansızlığını düşü- Ve ondan sonra, beni ölüm his. 
nünce, gayri ihtiyari güldüm ve: sinden kurtaran motörün bana 
"- A Bayım .. Dedim, bende, yeryuzunun her musikisinden 

bir kaza esnasında bütün bu lezzetli gelen erkek sesine daL 
saydıklarınızı hatırhyacak kadar dım. 
akıl bulunsa, akrobasi yapmıya Karaya inince, ''pike iniş,, ol. 
razı olur muydum?,, duğunu öğrendiğim o hareketten 

Tayyaremizin havalanışından sonra, tayyarenin yaptığı diğer 
evvel, Ali Yıldız, son nasihatını numaralar, bana başlangıçtaki 
da verdi: heyecanı duyurmadı. Hatta tay. 
"- Şayet ürkerseniz. ben ilk hare- yare toprağa inerken, bizi seyre. 

keti yapar yapmaz. basınızla bir: denlere elimle bir selam sarkıt. 
"Hayır!" işareti verin ki, devam c:>t- mttv. ı bile akıl edebilecek kadar 
miyeyim. Ben arkada oturduğum •kin, 
isc.ıretinizi görürüm!" kendime geldim. 

Tayyarenin tekerlekleri yer. 

den kesilirken, hiçbir 
havalanrşfa duymadığım bir he
yecan hissettiğimi saklıyamıya. 
cağım: Çünkü, evvela bana danı. 
şılmasından, birçok talimat ve
rilmesinden, tehlikeli ihtimaller. 
den bahsolunmasından, tavsiye. 
terde bulunulmasından ve niha-
yet, kemali ihtimamla, sımsıkı 

bağlanılışımdan anlıyordum ki, 
biraz sonra havada, o güne ka. 
dar başımdan geçmemiş hare. 
ketlere şahit olacaktım. Bu ha
reketler nelerdi? Ve onların ya. 
pılması, bende nasıl bir tesir do
ğuracaktı? 

Evvela hayli ytikııeldlk. Ve c;ok ~ec:
meden. tayyaremiz;, hava boslujtu icin
de, kumsalda hızla yuvarlanan bir in. 
san ~ibi iki defa döndü. Ben bu ha
rcl>etin şaşkmlıkından kurtulup da: 
"Hayır!" işaretini vaktinde vereme
di~ım ic:in, Ali Yıldız. yapılan hare
ketten hoslandıeımı sanmış olacak: 
Bu sefer, tayyareye, iki de tersine tak
la attırdı. Birdenbire mideme ve ba
sıma kalbimin heyecanla çırpınısını 

bastmıcak kadar siddetli bir bulan
ma ve dönme arız olmuştu: Korkuyu 
ve bittabi korkuyla birlikte, can kur. 
taran işaretini vermeyi de unutmus
tum. Pilot ise, bittabi, benim halimden 
bihaber bulundui!u için. hicbir isaret 
vermeyişimi, keyfimin tam kıvamına 
kavuştuğuna hükmetmi~ti: Nitekim, 
artık. belki benimle dah;ı fazla mes
gul olmıya bile lüzum görmüyor, tak
la üstüne takla atıyor. mayonez üstü
ne mayonez yapıyordu. Nihııyet, tay
yare, havada dimdik oldu. o ane ka
dar gürül gürül isleyen motörün. b~
na henüz hayatta bulundui{umu, em
niyette bulunduitumu hatırlatan 5esi 
hirdenbire kesiliverdi. Ve boruldu~u
M hükmettiitim tayyare. gittikc;e kor
kucfaşan bir hızla toprai(a do~ru, di
kine inmde başladı. Zannımca. kork
tu~umuza uğramıştık. ve tayyare düş
mı·kteydi. Hem öyle korkunç bir hızl!I 
dföüyordu ki. bana tavsiye olunan 
kurtulus hareketlerinin hepsini de;til. 
yarısını yapmama lmkAn yoktu: Ciln_ 
kil ben daha o işlerin yarısına ıcelme
dPn, tayyarenin korkunç yollle bir
likte bizim işlerimizi de bitircceitl mu
hııkkakb. O anda. son çare olar!lk, 
hııyatın hic değilse manevi ııcısını a
zaltarak ölmenin çaresini düşündüm. 
Ve bu niyetle. bir lAhz.a içinde, bütün 
borçlarımı, büttın acılıırımı, erlşeme
dii!lm bütün hulyalan. cektijtlm bil· 
tün çileleri hatırlamıya, bu suretle, 
ölmeden evvel hayattan so~umıya ca-

Fakat, şakayı bir tarafa hıra.. 
karak tekrar söyliyeyim ki, tay. 
yareye binmenin zevkini, başka 
hiçbir şeyde bulmak mümkün 
değildir. O kadar ki, eğer otu. 
zumu aşmamış bulunsaydım, "İ
nönü,, meydanını dolduran genç. 
ler arasına çoktan katılıp keıl
mıştım. 

Bir ,ııün. Adanadan. tayyareyle An
karaya ,geliyorduk. Seyahatini t;ıyya
reyle yaprnıya zorla kandırdı~tmız bir 
tüC'car. hareketimizden pek az 11onra, 
bllAmübalAğa, cinnet alaiıni göster
miye başlamış: 
"- İndirin beni... İstemem... Ben 

Ankaraya yayan gitmiye razıyım!" 
diyordu. Nitekim, _ zaten hava da bo
zukça olduğu için _ geritdönmek ve 
om1 karaya indirmek mecburiyetinde 
kalmıştık 

Bir .ııün sonra, ayni tayyareyle An
karaya geldik. BiıJm kanıya lndi~l
miz sırada. Ankara hava meydanın· 

dan husuşul bir tayyare k11lkıyordu. 
LC1ndraya gidecek olan bu tayyare, o 
zamanki İn~iliz se!iresi tar;:ıfından 
tutulmustu.. O ak:;am, Londrada kı
zının düğününe yetişecek olan sefire
yl, zevci teşyi ediyordu. Öı;ırendik ki. 
Bay sefirin, Ankıırad_;t daha .birkac 
saalllk isi varmış. Ve o islerini ta
mamlar tamamlamaz. o da bir diıoıer 
tııyyare kiralıyarak, Londraya ııide. 
cek, kızının dü~ününe yetişecekmiş. 

Dayan sefire. Londraya ~itmek ü
z«-re Ankaradan havalanırken. zevci
ne: 
"- Aman, diyordu, sakın aksama 

ge·: kalmıyasın ha!" 

Çoğumuz bugün, bu i'ki va

kıaya da gülüyoruz. F'a. 
kat hakikatte, o tüccarın geri tE
lakkisinden, manasız korkusun. 
dan kurtulmamız ve o Londra
lı yolcuların telakkilerine acı acı 
imrenmemiz lazım: Çünkü tay. 
yarenin hakiki manasını, ve ha
kiki kıymetini kavrıyabilmemiz 
için, Adanalı vatandaş gibi dü
şünenlerin, tayyareye, o Lon. 
dralı yolcuların gözlerile bakmı. 
ya alışacakları bahtiyar güne 
kavuşmamız lazımdır. Ben krn
dimi, o güne kavuşmuş bulunan
lardan sayıyorum: Fakat bir tek 
şartla: Benden akrobasiye paso! 

(1) Mayonez. havada tayyareyle 
yapılın cımbazca hareketlerden biri· 
nı verilen lalmdlr. 

'tın penceresinden bakıyor_ IL.n 1 ili ~ ~ (E rin sahteliğini, mürekkebi tahlil etti. 
ırıı 17' ~ V rerek isbat etti. Parayı reri aldım. Son 

l!irini bekliyen bir hali var. I hesaplara bak, göreceksin: Bu suretle 
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dışarıda ayak sesleri işitil~ 1 S y I L 0.. N C E parayı yerine koydum. 
dönüp hızla salondan çık. t Al.? s 1 b d k - nana:ırnn mı, ı .. öy e, u e-

':<fasmda komonun çe me_. diklerine inanayım mı? 
ilk bir tabanca çıkardı. Avu- y R'" d s· "'l 
~ da · r k salona azan: uvey e ınanog U • • • • •• • • • • 
•ıı· sın gız ~yer~ ~ ka 
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. . . Küçilk tabanca elinden düşmüştü. 
ış rahat den ko t.ug.u r. - Geçen harta bankadan, benimkı 1 velverin namlusu delilı:anlmm alnı hı. , Çırpınıp a(hyordu. Onu güçlukle kal 

~tek XIII Lüi biı;ımı kol. yerine yanlııJhkla senin heııabmı getir- zasında idi d d .. t"rü 1 k d . 1 -
•q R 1 · b m bol a·ı s k ·~· b · ırıp o uma ıo u rer en, aır;ımıı . ove ven esva ın ı er, on çe tirın para enı ıaıırttı. - Aldanm17orum. . •1 ·ı .. 1 b. ı k d • 
·tııda saklamıştı. Tahkikat yaptmı . ., aa!r-'arr ı e coı: yaı arı ır 111 ı uv r 
'~.salona, çocuk,.,. bir keyif. - Anıma .. - o ıibi önUnü lı:apam11tı: Dünyayı rörmü. 
~ v- - elikanh urarmııtı; fakat hlç bir d 
~rak bir dlikanlı girdi. - -. Bütün paramı böyle ik!mb:e yor 

11
' * ı jest yapmadan ııöylUyordu: 

tın yavrum? Bugün ne yap. ait ayrı ayn hesaplarda bankaya yatır- K 
iııı? - Aldanıyorsun. Eler b11nu yapar. ahn tahta kapmm gözetleme 

mam ikimizin de ayn ayrı ekonomi san arkamdan yan'"rım, d 1 .•. d d k b' d f d 
~ağını kocasının dudakla. yapmamız içindi. Böylelikle yuvamızı "' e ıgın en ° tor, ır e a a. 
~'k: ne kadar sevdiiimizi röııterecektik. - Aldanmıyorum. ha baktı. Zavallı kadın eski bezlerden 
;'lltıekten baı;ka bir ~ey yap- Halbuki sen geçen hafta bir çekle üç • • • · • • ' • • • Ona yaptığı iki kuklayı yanyana uzalinış, 

d - Kardeşine inanmaz mısın? il tl · ·· ı •k o l ı k u cdi yüz lira birden kaldırmışsm. Bu para. sor! s enne egı er" n ar a on şuyor. 
>a~a 
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gideceğimi mi düşün. nm ne lüzumu vardı? du. O iki kuklayı konuşturuyordu. Bı_ 
• - Kardeşim ne bilir lı:i?.. ri tatlı bir §eyler söylüyor, öbürü, 

~~ak mi, Ali, Antalyaya gi. D - Bilir. "inanayım mı?, Söyle!,, diye soruyor. 
~? clikanh, lçi altüst, ayaifa fırla. - Tabii ona, bu kadrna on yıl önce du. Bu bir dramdı. 
ı kendini deri koltuğa bı- mıştr. raııtladığıru, tecriibeııizliiinden istifa. Hastabakıcı, kapıyı ki11tlerken, dok_ 

~a'-geı;ebilirim, ruhum! Bi_ 
tburum. 

i!ılcak gideceksin, demek? 
~ lıansına doğru eğildi; ha. 

i ötekinin göğııünde bir 
taınan leke gibi yerleşti. 
<>tum, Safiye ... Neden bu. 

1 lııı? Rahatsu; mısın? 
ı. Bunu bilmeli idi. Ve 
~~da bckliyeceğine şapka. 
11:1'alı idi. Dışarıda, gecede. 

larda. hayat vardı. Fakat 
t.,bu scvdıği kadınm, bu onu 

tn kendisinden yaşh ka. 
llda tutuyordu. 

- Anlatayım Safiye. de ettiğini söyledin. tora: 
- Rahatı;ız olma! Ben herşeyi hlli. - Hayır! Ben ona bir fenalık etme. - Hiç bir dram bu kadar çok tcm~il 

Yorum. Çeki namma yaptrrdıg'ın Neıı. d" O d t t "b · b. · d "'"ld ' 
rin kimdir, onu da biliyorum. Benden ım. aza en ecru esız ırı e.ı ı. edilmemittir, dedi. Bu bedbaht. on ile. 

Bir zaman birlikte vakit geçirdik. Son.. kiz yıldır her gece bunu temsil cdiYor; 
on yıl önce tanıştığın bir kadın. Ona Idık B" daha d b' 'b' · · · 
bo

-yle u··ç .,;;.,. lira hediye etmen ,·,.ı·n ha~- ra ayrı . ır a ırı ırımızı buraya getirildiğindenberi. 
r - " düşünmedik. Bir ay önce ansızın çıka. d. 

la sebep var mı? - Niçin? Ne ıye? 
geldi. Elinde satılık bir ı;eyler vardı. _Hiç .. hayatının bir dramı. Bu drıa.. 

- Safiye, ben .•• 
- Nesrin hareket ettl bile. $imdi 

sen de arkasından gitmek için hazır. 
!anıyorsun -Sesi titremiyordu; fakat 
tonunda uzak bir yangmm içe doldur. 
duğu sessiz dehşet vardı.- Projen bıı 
değil mi?. Söyle! 

- Yavrum, aldanıyorsun ..• 
Kadın ~lini kalnırmıstr, Küçük ro. 

- Ne vardı? mm bir krsmrnı yaşamıştrr; bir kı11mını 
- Mektuplar; benim ona vaktiyle da sonradan ekliyerek onu büyütmü~. 

yudıiım mektuplar. Ben, tdetlmdl, tür. 
tarihııiz mektup yazardım. O benim - E . erkek s:elip onu yokluyor mu1 
yaınnı taklit ederek bunlıua yeni ta. - Erkek mH On sekiz yıl önce, 
rihler atmış. Anlıyorsun niçin.. delil dramın orijinal ııahnesinde, "aldanı. 

mi? Ben de bunlan istediği paraya ea. yorsun; eier bunu yaı>arsan arkamdan 
tın aldım. Sonra da kardeşine g~tOr- yanarsm,, dediği zaman beriki tetiği 
dum. Kardeşin mahkemede bu tarihle. c;ekmişti. 

Alkı§ Meselesi • Kral o;;ken Harbi • 
Hamburgdaki Tahribat 

Bir Danimarkalı. Alınanlar tara
:fından hazırlanan bir filmi sey

rebniye git.mis. Film. Alman ordusu
nun, Danimarkada nasıl karşılandık
larını, halk tarafından nasıl canü ıotö. 
nillden alkıslandık.larını ~östermek
teymiş. Danimarkalı, dikkat edince, 
hayretle görmils ki, Alman askerleri
ni hııraretle alkı~layanlar arasında 
kendi karısı da var. O zamana kadar, 
karısının bu hareketi yapmıyacağına 
kani bulunan Danimarkalı, doğru e
vine koşmus ve karısına: 
"- Yahu ... demis, hani ya, sen ba

na Almanları hiç sevmediğini söyler 
dururdun? Halbuki, senin filmdeki 
halin! ıoıördUk: Almanları. Almanlar
dan fazla alkıslıyordun!" 
Kadın, bu sözleri bir iftira saymıs. 

ve: 
"- Yalan. demiş, ctlnkU ben Al. 

manlcırı alkışlamadım!,, 
Ru YÜ7.den arıdarında cıkan müna

kasıı. hayli siddctlenmls. Erkek gör
düiWtıde yanılmadığında, kadın d;:ı Al
manları alkıslamadıgında ısrar etmek
ten vazt~ecmemiş. 

Nihayet, erkek: 
"- Bu isi halletmenin kolayı var! 

di:verek, karısını koluna taktığı gibi, 
o filmin gösterildiği sinemaya llÖtür
müs. Ayni fiim tekrar ııösterilirken, 
hayret etmek sırası kadına gelmiş. 
Ciinkü kocası gibi, o da kendisini ta
nımııs. Fakat o, biraz daha dikkat e. 
dince, l{Örmüş ki. filmde basına JCIY
diRi şapka, çok eski bir ııaokasıdır. Bu 
şapkayı ne zaman glydil?ini hatırla

mıya cabalıyan kadın. birden: 
"- Anladım!" diye haykırır ve bu 

.ııarip vaziyetin icyüzünil kocasına da 
anlatır: 

Me)!er, kadıncdız. Alman ordıısu
nun Danimarkaya ~irmesinden birkaç 
sene evvel, Danimarka kralının tah
tını- oturusunun yıldönümü münase
beHte yapılan merasimde bulunmus. 
V~ o ~ün, Danimarka kralını, hara
retli hararetli alkışlamış. 

Almanlar. o zaman. Danimarkalı. 
lar tarafından. ve Danimarka halkının 
krala karşı beslediği sevgiyi göster
mek maksadile cekilmiş olan bu filmi 
almışlar ve basit bir montajla, Dani
marka kralının alayı yerine, Alman 
as'.<erlerini koymuşlar: Ve zavallı ka
dınca~tz da, Alm;ın askerlerini ıılkıs
layanlar (!) arasına bu surelle katıl
mış! 

Kral Döken Harbi 

Gülbenkyan ismini. icinizde bir
çokfarınız duymw;sunuıdur: 

Di.ınyanın en meşhur adamlarından 
birisi olan bu Ermeni. Fransanın en 
btiyük petrol tüccarlarından birisi. 
dir. Fakat. Fransa. Alman isııali al
tın<> girince. bu adam da. Vichy'ye 
kaçmak mecburiyetinde kalmıs. Bit
tabi, petrollerinin hepsi de, Almanlar 
eline geçmiş. 

Sımdi Fransada yaman bir petrol 
buhranı da vardır. Ve Fransızlar, o
dun kömüründen, adına gazojen de
nilen suni bir petrol istihsaline, ve is
lerini onunla görmeğe calısmaktadır
hır. 

Halbuki, Vichy'dc bulunan sabık 
pr.trol kralı Gillbenkyan, bugün, peL 
rol değil, gazojen bile bulamamakta
dır. 

Elindeki ltiks otomobiller. bu yüz
den isliyememektedir. Ve birkııc ay 
evvelki koca \)etrol kralı, bugün. Vi
chy'de kapı kapı dolaşmakta. otomo
bilini yürütebilmek icin bir teneke 
petrol dilenmektedir. 
Hayatın cilvelerini görüyor musu• 

nuz? Anlasılıyor ki, son harbin bugü
ne kadiU' saltanattan düşürdüğü sayı_ 

1ı ve malôm krallar arasında, Gill
benkyan ~lbl, daha bircok bilmedikle
rimiz de var. Bu bakımdan, bu harbe: 
"- Kral döken". yahut "Kral kıran 

harbi" demek de muvafık değil mi? 

Hamburgdaki Tahribat 

1 nıotilizler Hamburgun fena hal
de harap edildiğini bildirmiş

lerdi. Almanlar, bu İngiliz iddiasını 
bilfiil tekzip etmek arzusuna kapıl
dılar. Amerikan gazetecilerini çağıra
rak. Hamburg şehrini gezdirdiler. A. 
merikan ,l(azetecileri, gazetelerine yaz
dıkları makalelerde: 
"- Biz. diyorlar, Hamburg şeh

rinde. otomoblllc i!ti' saatten fazla do
laştırıldık. Fakat yıkılmış tek ev gör
medik!" 

Hamburgu gezen Amerikan gıızete
cilerlnden birisi ise, meslekdaşları 
tarafından yazılanlara_istirak etmek
le beraber: 
"- Fakat, diyor. bize gezdirilen 

Y<'rler arasında, askeri karargAhlar. 
pC'trol ve cephane depoları. istihkam. 
lar ve asker! hedefler yoktu!" 

I.ondra radyosu. Amerikan muhar
ririnin bu satırlarından • bahsederek 
ilave eyliyor: 
"- Halbuki. bizim tayyarelerimi

zin harap ettikleri yerler, Amerikan 
ııazetccllerlnoe gpzdirilmediği resmen 
bildirilen yerlerdir!" 

Bu vakadan bahseden bir Fransız 
g:-zetesi ise. iki tarafın iddiasım da 
milbaliii::alı bııluyor: 

.. Ne Hambur~"da bir tek kulübe YI• 
kılmamıs olması. ne de Hamburg'da 
tas üstünde taıı kıılmadı~ı dol{rudur!" 
diyerek su hükmü veriyor: 
"- Belli ki, o havadislerde İnıdliz

ler cok bomba atmışlar, Almanlar da 
cok ev tamir etmisler!" 

S - Galıtaaarıyda sol IQ oynı. 
yan Bodurl Yunaniatıından gelecek 
mi? 

C - Gelece~ hakkındaki sayla
lara ralbtıen Galatasaray klübün
dc biçblr malümat yoktur. 

• S - Ortamektebi bitfrdlkten son• 
n llıede iki aene UıtUste kalan bir 
talebe ortaokulu bitlrm~ tarihinden 
4 ııene sonra Ticaret Lisesinin bitir· 
me imtihanlarını glreblllr mi? 

C - Ortamektcp diplomasını 
~öst.er~rek J(irebilir. Ancak Tica
ret Jiı;c.•inde mesleki dt:?rsler de o. 
kutuldu~ itin bu derslerden de 
imtihana tabidir. 

• S - Muallim mekteplerine pa· 
rasız yatılı talebe alınacak mıdır? 

C - Alınacaktır. İsteklilerin bi
rinci sınıf !cin 15 - 19, ikinci sını.f 
it:ın 16 - 20. ücüncü sınıf icin 17 -
21 yaşlarında olmıılan li'ızımdır. 
Ortamektebi pek iyi ve iyi derece
de bitirenlerle lise sınıfları talebe. 
si, muallim mekteplerinin meslek 
sınıfları talebesinden J(iindüzlü o
lanlardıın sınıflarını iyi veya pek 
i:vi geçmis olanlar tercih edilecek
lerdir. Lise sınıflarından muallim 
mekteplerinin muadil sınıflarına 
girmek isteyenler meslek dersle
rinden imtihana tabidirler. İkmalli 
talebeler kabul edilmezler. Talip
ler, mezun veya kayıtlı bulundukla
rı mekteplere müracaat edecekler
dir. Müracaat kabul eden mektep. 
lerin muallim meclisleri 4 Eyl<Hde 
tol)lanarak müracaatleri tetkik e
decek ve isimleri cetvel halinde 
VekAlete Jıönderecektir. 
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LOKMAN HEKiMİN ÖGÜTLERİ 

KAD I N C 1LD1 
Kadmlarrn cildi erkek cildine nis-\ ıı;iin anne olacağmı ve o vakit o .. ~ğ

betle daha ince, daha yumuşak, daha !arın çocuğa gıda olacaklarını duşun
dü:ırün, saçları da daha parlak olur. mek lazımdır. .• 
Kadın cildinin inceliği tabii yapılışın. Bayanları, olduklarından daha ziya. 
dandır. Oteki hassalarına sebep te, ciL de güzellcştirmeğe çalışan mütehassıs. 
din arasında bulunan ve yağlı bir mad- larm kadın yüzlerini yağh ve kuru di. 
de çıkaran ruddelerin kadmlarda daha ye iki türlü ayırmaları da o, yağ ı;ıka
iazla işlemesi... Bu guddeler erkekle. ran ıuddelerin daha çok veya da.ha az 
rin cildinde de vardır, fakat kadmlarda işlemelerine göredir. Guddeler daha 
daha ziyade işler ve daha fula yağ cok illlediği vakit onların sahibinin yil_ 
çıkarır. Yatlı madde d.e cilde yumu.. zü daha yağlı ve parlak görünür, daha 
şakhk ve düzgünlük verır. u işlediği vakitte de ... 

Bu guddeler işledikçe kadm didinin Yağlı yüze sadece pudra, yıkamal< 
güzelliğine hizmet ederlerse de onla. için de sıcak sudan korkmaz. O gudde. 
rrn gördükleri iş yalnız bu kadardan 

!er kara sac;lı esmerlerde daha ziyacl· 
işler, onun için sadece pudra onları 

memnun eder.,. Sarışın sac;lılarm cildi 
daha donuk ve kuru olur. Böyle olması 

·ı 

Medet YCi Hazreti 

Mazhar Osman! 
Yazan: B. FELEK 

E nelki giin Gal~ta _post~ha
ncsinden verılrtıış şoylc 

bir mektup aldım. Aynen koyu. 

yorum: 
"Felek Bey, 
''Tan gazelesinde, rüz~ar delikleri 

b:ıslıgı altında yazdı~ınız yazının bi
rinci kısmında vapurlarda 'PQncere 
acan münasebetsizler demişsiniz. Ter
li olduttunuz vakit vapurun alt katı
na inmeniz l~zım. Senin gibi mariz 
adamın hatırı ic;in herkes boğulacak 
de~il ya! Bu münasebetsizliklerin en 
büyü~ünü de sen yapıyorsun. Mesela 
birkac ay ev\'el vapurların itinde ıı:a
zete \'e sunu bunu satan bir takım 
kimseleri mı.idafaa ederek bir yayga
radır kopardın. Bu yaptığın en büyük 
munasebctsizlikti. Vapurların içi Mah
mutpaşa carşısından beter hal alıyor. 
Herkesi taciz eden gazete satıcıları, 
iskelenin üzerinde köprünün altında 
'l!ıra1anarak ııazete satmıs olsalar ve 
kimse de taciz edilmemis olsa daha 
lyi dc~il mlydi? Vapur kamaralarının 
içi payanır yeri midir behey müna
sebetsiz! Bu şekilde maskaralık dün. 
yanın neresinde görülmi.ıştür? Bu mü
na~ebctsizliğe acaba senden başka ta
rafdar ohm var mıdır? Sonra Beledi
ye gi.ırültü ile mücadele edecek deifü 
mi? Senin gibi .fesat ahlaklı Jrazeteci 
ol:ıcaiüna olmaz olsun! Bir de va-pur 
pencerelerini bu sıcak havada ka-pa• 
tabilir misin bakalım. ıotidip ıoıellrkeıı 
boğulalım! Sıska. bastıbacak herif! 
Terli geliyorsan vapurun alt katına 
inmen lAzım. 

Kendini te~hir lcin bu mektubumu 
aynen namuslu Adam ,gibi ayni sütün
da ncsret. Hele su gazeteciler mesele
slr.de bütün yolcular seni ne!retle 
y5.de.dcrlcr ." 

Doktor: A. N.Teıal 

• 
- Ne dersiniz hu mektuba? 

Ne kadar nazik, terbiyeli ve mü .. 
nasebetıi değil mi? 

Bu kibar kariimin hangi bit 
hatasını tashih edeyim? 

1 - Ben hiçbir zaman Tapur
daki gazeteci kalabahklarmdan 
ne leht~, ne aleyhte bahsetme

dim. 
2 - Benim şikayet ettiğ~Şii .. 

ketin ufak vapurlarıdır ki, alt 
kamaraları yoktur. 

3 - Ben, ne marizim hıımdol .. 
sun, ne de onun dediği gibi ımı
kayım. Boyum 1,72 metre ve 
sıkletim 80 kilodur. Bana bastı 
bacak denir mi? Bir de mektup~ 
sahibinin boyunu, bosunu gör. 
sek! 

4 - Vapurlarda havn almak 
istiyenJer güvertede otururlar. 
Kimse, kimseyi hasta edecek ha· 
rekctte bulunamaz. Tramvay ve 
vapurların yazm yalnız bir ta
raftaki pencerelerinin açılabile· 
ceği belediye nizamatındandır. 

5 - Pencere açıp, kapamak 
bahsinde ahlakı ifsat edecek bir 
şey yoktur. Bundan dolayı ben, 
neden fesat ahlaklı olayım? 

Her gazeteci gibi, bana da hir 
takım mektuplar gelir. Bunların 
içinde takdirkar olanları az de.. 
ğildir. Onları neşretmekte bir 
mana yoktur. Böyle mütecaviz 
olanları da çok değildir. Bunları 
neşrederim ki; sırasına göre kim
lerle uğraştığımızı ümmeti Mu· 
hammct görsün. 

Vapur pencerelerini açıyorlar, 
diye şikayet edişime içerleyip, 
ağzına geleni yazan bu adamın 
muvazenesi yerinde olmadığına 
kani olmasam, mukabele eder. 
dim. Çiinkii bir adama, "senin 
gibi fesat ahliıklı gazeteci olara
ğına, olmaz olsun,, demek terbi
ye, ahlak ve kanun nazarında 

bir suçtur. Lakin iistacl Mazhar 
Osman'ın dediği gibi, biitün akıl 
hastalarını tımarhaneye almak 
kabil olama;vınca, böyle serbest 
gezenlerden sana, bana musallat 
olanlar bulunur. No diyelim? 
Medet, ya Hazreti Mazhar Os. 
man! 

7.30 
7.35 
8.00 

Pro~r;ım 

sahibine kibar bir iÜZellik verirse de, 8.10 
bilirsiniz ki, sarı kurdelenin bir derdi 8.20 
vardır: Cildinin durup durup soyul. 13.30 
masındn ve çabuk buruşmasından kor- 13.35 

Neseli p;ırcalnr (Pl.) 
Ajans haberleri 
Yemek listesi 
Muzik (Pi.) 
Pro~raın 

ibaret değildir. Cildin altında biriken 
yağın bir kısmını vilcuttan dışarı çıka. 
rırlar. kadın vücudü, erkek vlicudünc 
niıbetle, daha ziyade iktısatla işlediği 
ic;in kadın cildinin altında -liizumun. 
da yakark kalöri çıkarmak üzere- da. 
ha ziyadcce yağ biriktirir. Bu yailar 
yerlerinde kaldıkça kadın vücudünii 
tombul gösterirler, onların fazlası da 
ı;ıktıkçl\ kadın cildini güzelleştirir. 

kar. Onun için sarışın saçlt, donuk cilt. 13.5c 
1'4 .05 

Muhtelit şarkılar (Pi.) 
/1. jans habt•rlerı 
l\lulılelif saıltılar 
!\luzlk: l\1ııı şiar (Pl.) 
Siııeıııa sesi (Pi.). 

Demek ki insanın cildi, bilhassa ka-
dmlarmki, vücudün fazla :şişmanla. 
maması modasına da hizmet e\)cr ... 
Fakat zayıflamak modasının cıpr~i 
yerine getirmek için yalnu; cildin fazlıı 
yağları c;ıkarmasiyle kanaat ederek o
nun altında biriken yağları başka va.. 
aıtalarla, meseli açlıkla, eritmiye c;a
h~mamak daha doğru olur. Çünkü 
fazla yajlarm ciltten çıkmasında 

bir hikmet olduğu gibi, cildin altmr!a 
yaf birikmesinde de hikmet vardır. 
Kadm vücudünün bir gün hasta olaca
iınr •e cildin altmda biriken yağlara 
muhtaç olacaiınr hatıra getirmk bile 
çirkin olsa da cildin sahibi kadın bir 

li yür.Ieri yıkı.mak ic;in soğuk su ... So
ğuk su. bir kerrc, o guddeleri d;:lıa 
iyi işletir, faT.1 ca yağ çıkarmal:lrnn 

ııc:bep olur. Sonra da cildi ,erer, çabuk 
buruşmaısma mani olur... Yxkadrktan 
sonra da, kuru cilde, krem sürmek pek 
lazımdır. O guddelerin işi tabii bir 
krem çıkarmak demektir. Bunun tabl. 
isi yeti,meyince yapmaı;ı imdada gelir. 

Fakat ciltleri parlak eıımerler de, 
kendilerinde tabii krem vardır. diye 
büsbütün ta!'aaız k11lamazlar. ı;ünl{ıi 

onun da fazlası yüT.de ergenlik çıban_ 
lan çıkartır... Esmerin derdi de yii. 
:ıünde çıban c;ıkarmaktrr: Hele onu fııı. 
tık ile badem ite -yani hep yağlı ye. 
mi:Jlerle- besliyen bulunursa,_ 

14.211 
15.00 
lA.Olı Proı:ırıım 
18.05 Mıizık CPJ.) 
18.'lO Caz orke~lrıısı 
\9.lf. Fnsıl heyeti 
19.4[, Aj;ıns haberleri 
:>.0.00 Alaturka müzik 
20.30 
20.E-O 
2 l.l!'i 
21.30 
21.45 

22.30 
22.50 
23.10 
'}'l ';!5 

Koııu~ın:ı 

Alaturka mii?.lk 
HavAiyen Gitar 
nıırlyo ı:ıızctcsi 

S;:ılnn nrkcstraıı 

J\fons haberleri 
Sa lnn orkestrası 
Cazbaııd (Pi.) 
Yarınki oro.ı::rani 



ve t. 
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YENi HAYAT 
Turkiyede ne!asetile ~öhret 

bulan hakiki ve esas YEXI HA. 
YAT karamelaları birdir. O da 
ABDÜLVAHİT TURAN mar· 
kasıdır. Diğerleri taklittir d· 
danınayınız. Kahveciler için 
nefis lokumlanmız vardır. Ad
rese dikkat: Galata Necatıbey 

' caddesi f o. 9~. Telefon : ".1:0053 

'ı 
inhisarlar Umiım Müdürlüğü . 11a~ıarı .,, 

, SRO 
Tayyare 
Otomobil 
Kamyon 

Motör 

ve 

bılümun 
fabrika 

maklnad .. 
İsviçre 

mamullıtı 

S R o Rulmanla• .. u ""uarunıı.. 
Deposu: Galata Karakoy Palas 
hanı karşısında 84 No. i B RA H i M 

TA·N · 

İKİ KOLSUZ 

FAİK: YILMAZiPEK, 
. 

Hali tasfiyede bulunan (Faik Ikikolsuz ve Biraderleri Osman ve E-
tem) nammdaki eski Şfrketin YILMAZ iPEK, YILMAZ BUKUM ve 
YILMAZ DOKUMA fabrika ve makinelerile butıin alit ve edevatını tu. 
fiye memurunun açık miııaycdesine iştirak ederek satın illdıimdan eıkı 
ortaklan olan Osman ve Etemin sözü ıeçen bütün bu fabrikalar ve tc_ 
sisatla hiç bir iliıikleri kalmdıtmı ve eski Şirket firmasında yilzılı "'Bi
r:ıderlcri., tabirinin ihtisar için kullanılmış olup hakikatte Osman ve 
!':temin kaymbiraderleri oldulunu ıörulen lüzum üzerine ilan ve bu 
münasebetle ipek fabrikasında her denyede ve en iyi ipek, Büküm fab. 
rikuında her katta ipek ve filoş krep ve Dokuma fabrikasında da YIL_ 
MAZtPEK markasile maruf her nevi ipekli kuma~ imal ve sipari~ kabul 
etmekte olduiunu •ve aipariılerin azami itina ve siır:ı-tle intaç • cdilcceiin: 
sayın müşterilerine arzeder. 

10. 8. 940 

11 • Hey'eti Umumiyeye Davet ilanı 
Brezilya Kahvesi T~k !1n~n~ Şirketinde!1 :e,.eti 
Brezilya Kahvesi Türk Anonım Şırketı hıssedarları Umumı h !ela 

6 Eylw 1940 cününe düşen Cuma cünıi s~.at l~ (o~ beş) de h~r,.dc 
lhJıçekapıda Dordiınci.ı Vakrf Hanında kaın Şırketın idare Merlcd ve 
Fevkalade surette toplanacağından, Şirket esas mukıvelenamesinin 54 •

5
• 

58 inci maddeleri mucibince Hev'eti Umumiyeye iştirak edecek olan h~ 
sedarlarm hamil bulundukları hisse sen~tlerini veya .bunu müsb~~ v~"'u 
içtima ıunünden en az bir hafta evvel Sırkct Merkezıne veya TurkiYe i 
Bankası A. S. lstanbul Şube!'line tevdi ederek mukabilinde hisse senetler; 
nin adel ve numaralarını mübeyyin dühuliyc kaiıdı almaları rica 01uıııı:I • 

MÜZAKERE RUZNAMESİ: ' 
1 - 3659 sayılı kanunun 16 ıncı maddesi hükümlerini yerine ıeti~; 

mek üzere esas mukavelenamenin 32, 40, 47, 65 ve 75 in~i .n:addeler~. 
lYrıca tadiline !uzum corülen 26 ıncı maddede yapılacak tadılat haklı: 
da karar ittihaıı. . •ç' 

2 - istifa eden murakıbm yerine 1940 senesi baliiyye müddeti 1 

1 - Şartnamesi mucibince 2,000.000 adet rakı mantarı mutcannıdı namı
na P&zarlıkla satm ahnacaktu. 

ll - Pazarlık 12/Vlll/940 Pazartesi ıünü saat 14 de Kabataşta Leva. 
Zlllı •c Miıbayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

nı - Şartname sozü geçen şubeden parasız alınabilir. 

TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! 1 
P, K. 1039, Telgraf : TAŞKOL 

~ . "! ~ ................................. . 
' mürakıp K-ıtihabı ve ücreti hakkında karar ittihazı. ~ 

lV - lsteklilerin pazarlık iı;in tayin olunan giın ve saatte teklif ede_ 
tekleri fiyat yüzunden "'O 7,5 güvenme paralariylc birlikte mezkur komisyo. 
na DW.racu tları. "69 3 6,. 

* * Miktarı Muh bedeli % 7,5 teminatı Clrıar Ekılltme 

Lira Kr. Lira Kr. Şek il Saati 

~:n tıbbiye 42 kalem 330 55 24 79 Acık ek. 15 
..,ı.ıhtelif ebatta 
karton bıçaın 23 adet "Milteahhidi namına" P.ızarlık 15,30 

I - Kroki ve ceza mufredat lıstesi mucıbince yukarda cıns ve mikta. 
:rı ftrılı 2 kalem malzeme hizalarında gosterılen usullerle satın alınacaktır. 

lI - Ecza muhammen bedeli, muvakkat teminatı hızasında yazılıdır. 
L.. ttI - Eksiltme 28/VIII/940 Çarşamba gıinu Kabataşta Levaznn ve Mü~ 
~1Ut •ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır, 

IV - Ecza listesi sozu geçen şubeden parasız alınabileceği gibi bıçak 
"9ıtıi de tetkik edilebilir. 
ı~ .. V .- isteklilerin tayi~ olunan gün ve saatlerde '"'o 7,5 guvcnme para. 
avuc bırlikte mezkilr komısyona miıracaatlan. "7137,, 

Askeri Fabrikalar &atınalma 

Komisyonu ilanları 

ı anının caııen bedelı 1500 lira olan 
50 adet ordu Upl .nöbetçi musambası 
20-8.940 Salı günü saat 14 de Salı
pazarınde askeri fabrikalar yollama
sındaki satın alma komisyonunca pa
z:ı rlıkla ihale edılccekür. İsteklilerin 
muvakkat teminat olan 112.5 lirayı 
her hangı bir malmüdürlüf:üne yatı
rarak alacakları makbuzla birlikte 
mt•zkCır gün ve saatte komısyonda bu
lunmaları. Sartnamcsi her ı::Un komis
yonda goriılcbilir. (6949) 

• 
13000 Kg. Sarı vaketa 

600 Kg, Siyah vaketa 
alınacak. 

'J.'ahmin edilen bedeli (47420) nrıı 
-··•••••••••• •••••••••••••• ... , olan 13000 Kı:. sarı ve 600 Kg. siyah 

ı vaKeta Asker! fabrikalar umum mili dur lu{:ü merkez satın alma komisyo_ 
nunca 21-8-040 Çarşamba günü saat 
l 15 de kanalı zarfla ihale edilecektir. 

Devlet Denizyolları İşletme 
İdaresi İlanları 

Mersin - İskenderun Yolu Şilep Seferleri 
(DUMLUPINAR) vapuru 12 Ağustos 940 Pazartesi ıı:ıinü saat 18 de Sir 

ctıdcn şilep postası olarak Mersin - lskenderon yoluna kalkacaktır. 
Gemi, gidi$ ve dönustc yukiı olan iskelelere uğrayacaktır. 
Mutealnp seferler aynca ilin olunacaktır. Daha fazla malilmat alma' 

çıı:, ıccntalarımıza müracaat olunması. (7127) 

İstanbul Ha\•a l\fıntaka Depo Amirli,rinclen : 
aL...J. J - lstanbuldaki hava blrlıkleri için 32400 kilo sığır eti kapalı zarfla 
-ın.ıtme:ve konmuştur. 

1ıa 2 - Eksiltmesi 22 Ağustos 940 Per5embe günü saat 15,30 da Yeşilko;· 
Ya mmtaka deposu satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

, 3 - Muhammen bedeli 12960 lira ve muvakkat teminatı 972 liradır. 
~ - isteklilerin kanuni vesikalarıle birlikte teminatlannı Bakırkoy mal 

ftriidıırluiune yatırıp ihale saatinden bir saat evvel teklıf mektuplarını ko
ın Yona. vermeleri ve şartnameyi sormck uzcre her gun komisyona mura. 
c;latJan ıl&.n olunur. "6785,. 

t"l ...................... __ .I .... ~ 
iÇMELERİ T U Z LA 

Trenlerinin vapurlan Köprüden: 6,25 - 7,30 - 9 
il · 11,50 - 12,30 - 13,15 - 15,45 - 19,10 dadır. ..................... ................. 

Bursa C. l\lüddeiumumiliğinden : 
Bursa ceza ve tevkif evinin 30/8/940 tarihinden 941 Mayıs gayesine ka. 

c\ır "209664,. kilo ikinci nevi ekmek ihtıyacı 1 Agustos 940 gununden 30 A. 
iuıtcı S40 gününe kadar 30 giın muddctle ve kapalı zarf usulilc eksiltmeye 
~ıkanlmışur. 

thale 30 Ağustos 940 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 16 da Bursa C. 
Mud:ieıumumiliğınde icra olunacağından talip olanların muhammen bedel 
olan 22014 lira 72 kuruşun <ö 7,50 hesabile 1651 lira 72 kuruş teminatı ve 
tt1t1if mektuplarmı 30 Ataıtos 940 Cuma ı:ıinu saat 15 e kadar C. muddeiu
mum•Iııınde teşekkiJI edecek komisyon riyasetine vermeleri ve eksiltmeye 
ç,l'canlan maddenin 6Utnamesini ı:ormek ıstiyenlerin yevmi mezkürdan evvel 
C, Muddeiumumiliğine müracaatları ilin olunur. "6775,. 

Bayan 
Lebibe 

KÜÇÜKSU 

Gazino ve Lokantası 
Büyiik fedakarlıkla temin edilen Vi:va. C A Z 

118 ve Turk aan'atk&.rlarmdan 10 ki;iilik Orkestrası 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebine 

Talebe Kabulüne Dair Şartlar: 

l 
1 

!-Mektebin tahsil müddeti, lise ve yüksek sınıflı olmak uzere altı sene. 
dir. Yatılı ve parasızdır, gayesi ticaret gemılerimize kaptan ve makinist ye. 
tıştirmektır. Mektebe kabul olunan talebenin &iyimı, yiyımi vesair hususatt 
mektep tarafından temin edilir. 

2 - Mektebin bu sene yalnız lise birinci sınıfına talebe almacaktrr, 
A - Alınacak talebelerin ortamektebı bitirmiş olmalan ve yaşlarının 

IS ten kıiçuk 19 dan buyuk olmamalan şarttır. 
B - Ortaokulu geçen sene bitirmİi olanlar arada geçen bir senelık :za. 

manı ne ile geçirdiklerini tevsık edeceklerdir. 
3 - isteklilerin mektep müdurlüğüne karşı yazacakları istidalarına aşa_ 

itdaki vesıkaları raptederek 1 Agustoıı 940 tarıhinden itıbaren Pazartesi, 
C.r15amba ve Cuma gtinleri sabah ı;aat 9 dan 12 ye ve oı;lcden sonra 14 ten 
17 ye kadar muracaat etmeleri. 

A - Huviyet cilzdanı, 
B - Aşı kağıdı. 
C - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi veyahut bunların mu-

11ddak ornekleri. 
D - Polisçe tasdik edilmiş iyi hal kağıdı. 
E - Velilerının izahlı adresleri ve tatbık imzaları. 
F - Altı adet kartonsuı fotoğraf "4 X 6., eb'admda. 
5 - Yazılma işi 26 Aiustos 940 Pazartesi ııiniıne kadardık 
Kayıt olunanların 28 Ağustos 940 Çaq;amba gunıi sıhhi muayenelerinin 

~apılması için sabah saat "8,. de mektepte bulunmaları lazımdır. 
6 - Fazla tafsilat ıçin Ortakoyde Mektep Mudurluğüne müracaat olun. 

'"alıdır. Istanbuldan gayri mahallerden yapılacak muracaatlara, matbu "du.. 
tıuı t>ilgisi .. gönderilir. 

Muhaberat için posta pulu gonderilmesi lazımdır. "6273,, 

Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu Müdiirliiğünclen : 
ı - Doğrudan dofruya Donanmaya sevk ve gedikli erbaş olmak üzere 

orta okul mezunlarından tenslp edilen miktarda talebe alınacaktır. 
2 - Yas haddi 15 den buyuk ve 19 dan kuçük olmak lazımdır. 
3 _Müracaatlar nihayet Ağustos sonuna kadar Kasımpaşada Deniz Ge

d ki: Okulu Mudıirluğiıne yapılmalıdır. 
• 4 _ llerde Türk donanmasında Gedikli erba$ olarak denizlerde çalış. 

mak suretiyle hem memleketine hizmet etmek ve hem de hayatını mükem_ 
melen temin etmek istiyen orta okul mezunu gurbüz ve kuvvetli Ttirk senç. 
lerının bir an evvel kadromuz dolmadan okula muracaat ederek kayıt olun. 

Şartname (2) lira (38) kuruş muka
bilınde komisyondan verilir. Taliple
! ri n muvakkat teminat olan (3556) li
• rıı (50) kurusu hlıvi teklif mektupla-

' 

rın• mezkür sıunde saat l4 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
mnddclerindekı vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına \ 'e bu iı;le alıikadar 
tüccardan olduklarına dair Tıcaret 
Ocl:l';ı vc-lkaslle meı.kür ırıın ve sa. 
atte komisyona müracaaUan. (69~8) 

Susuz, 
Sabunsuz, 

Bıçaksız, 

Fırçasız, 

Kremsiz, 
ve yumuJBtıcı hiçbir mUıtalızara 

lüzum olm•dan, yüzünüzıl 
kanatmadan, cildinizi 

tahrls etmeden • • ~ ~ 

l'alnız 

REMINGTON 
Elektrik Traş Makinesile 

Zevkle trae olablllralnlz. 

Helios Müessesatl 
Telefon: 44616 P. K: 1400 

, İŞÇİ '.ARANIYOR '\ 

1 Beyoğlu Parmakkapı Telcaf 1 
sokak O, 11, 13 numarl\lı }lavlu 
fabrikası ıcın ise! aranıyor . .Mü-
....._ rt"l f ,,..t'fifmru:::i 

"9 Kirallk Bina ~ 

1 
ARANIYO R 

Dokuma fabrfkası kin 1000 -
1500 metre murabbaında bir bi
na aranıyor. Muracaat: Telefon: 

224711 

KAMYON ARANIYOR 
Toprak işinde çalıştırılmak ii. 

zere glindclik veya sefer hesabi. 
le kamyona ihtiyaç vardır. Talip 
olanlann Dolmabahc;ede eski has 
ahnlarda yıkma müteahhidine 
müracaatlan. 

E. SADİ TEK TİYATROSU 
Bu gece Üskudar (Bcyleroilunda) 
a Stıt Kardeeler e Vodvil -3- Perde 

maları ve dıfer ıartları ofrenmeleri ehemmiyetle ılan olunur. " 6493., RASiD RIZA TİYATROSU 
--=============================-=- Bu aksam Buyukdere A. Bahcesinde 

• 1a1ı·ı.: Vt! Ne ril at Mıidıiru Halil Lütfi DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 
Neşrıyat T. L. $. Basıldıgı yer: TAN Matbaası _._ -

e Yataklı Vagonlar Kontrolöril e 
Vodvll_.3- Pt'.'rde 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanları 

Bes yüz yet.mfş sekiz bin bes yuz 
kilo patates alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 12-8-940 Pazıırtesı gtinU sa
at 14 de Tophanede ist. Lv. Amirliti 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır: Tahmin beCieıı 34,710 lira, ilk te
minatı 2603 lira 25 kuru$tur. Sartna
mesi koml.syonda görülUr. isteklllerin 
kanuni vesikalarile belli Eaatte ko. 
m!syona gelmeleri. (204 - 6765) 

• Tophanede Lv. Eşya ve techizat 

nacağtnda,n taliplerin verebıleceklerı 

horu nümunelerile . ve temınatlarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(232 - 7051) 

• 
ı;o adet altlı ve üstlü demir katyola 

alınacaktır. Pazarlıkla cksiltl'l)esi 
14-8-940 Çarşamba .ııünü saat 15.30 da 
Tophanede Lv. Amirligi satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 1800 lira, ·ilk teminatı 135 li
r~dır. NOmuncsi komisyonda görulür. 
İsteklilerin belli saatte komisyona .ııel-
mc~cri. (229 - 6968) 

1 

ambarının bahçesinde yapılacak- de
re:ıaj borularının yapılması kln pa
zarlıkla eksiltmesi 13-8-940 Salı ıü
nu saat 14 de Tophanede Lv. Amlrli~i 
satın alma komisy'onunda yapılacak. 
tır. Kesif bedeli 708 lira 88 kurustur. 
İlk teminatı 53 lira 17 kurustur. Ke
slC ve ~artnamesi komisyonda ı;torll

lü-. İsteklilerin belli saatte kanuni 
ve~ikalarile belli saatte komisyona 
1:elmeleri. ( 207 - 6825) 

• 1 

• 21 .000 kilo kasar peyniri alınacak-
tır. Pazarlıkla· ek~iltmesi 12-8-940 Pa_ 
zartesi .ııilnü saat 15.30 da Tophanede 
Lv. Amirligi satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 15,175 
lı.rn. ılk teminatı 1063 lira 12 kurus
tur.. Şartnamesi komiSYonda 2örülilr. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(209 - 6827) 
(' 

23,000 adet portatif cadır diferi ile 
25 ,000 adet portatif cadır kazıliı alı
nP.•;aktır. Pcu:arlıkla eksiltmesi 12.8.040 
P27.artesi günü saat 15.45 de Topha. 
nede Lv. AmlrlilH satın alma komls
vonunda yapılacaktır. Numunelerı ko
;,,İ!;yonda görülüt. İsteklilerin kati te
ml~atlarile belli saatte komisvona 
gelmeleri. (213 - 8859) 

• '130 tol'\ kuru s6sıan alınacaktır. Pa-
zarlıkla eksiltmesi 12·8.940 Pauırtcsl 
ı:ünO saat 14.40 da Tophanede Lv. A
mirlııcı , .. ~ıı:ı ,ımı komlşyonurıclı l'f
pılaeaktır. Tahmin bedeli 7150 lira. 
ılk teminatı 536 lira 25 kurustu~. Sa:.-- 1 
namesi komisyonda gorulür. Istekll
lt>rın b~lli saatte komisvona ıelme
lerl. (228 _ 6967) 

• Aclet 

2400 Soba borusu 
250 Alafranga dirsek. 
400 Dıs alaturka dirsek. 
Yukarıda yaıılı üc kalem ı-oba bo

rulc;n 16-8-940 Cuma ~nü saat 14 de 
Tophanede Lv. Amirllli satın alına 
komisyonunda paz.arlıiı yapılacaktır. 
Borular ve dirsekler bdenilerek alı-

150 adet tahta ızııara alınıı<'aktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 13-8-940 Sah 
sıünü saat 16 da Tophanede L\·. Amir- ' 
mu satın alma komisyonunda yapıla- • 
cakbr. Tahmin bedeli 780 lira. ilk te
mınatı 58 lira 50 kurustur. Nümune 
ve şartnamesi komisyonda .ııorülür. is
teklilerin belli saatte komisyona 2el-
melcri. (233 _ 7055) 

• 1 
Dıt lbtlk İç lbtlk Eb'adı 1 

adet adet 

34 18 32X6 
20 10 600X20 

2 2 550X18 
2 2 650Xl 7 
2 2 40X8 

60 34 1 

Yukarıda yazılı oto dı~ ve le lAstik
Jeri alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
14. 8-940 Car~amba günil saat 16 da 
Toohanede Lv. Amirli~! satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Sıırtna

mesi komi~yonda göri.ilur. İsteklilerin 
tPmlnatlarite belli saatte komisvona 
tclmeleri. (23t - 7~11) 

• 
200 kilo Çivi. 
2~ " Muhür kurıunu 
15 " Tel 

400 Balye ipi. 
100 Kınnap. 

100 " Adi anbalajlık kAğıl 
3000 İnce kuru ot. 
3000 adet sandık tahtası 4X20X2 
500 .. .. çıtası . 2,5X5X2,5 

\500 " Uta. 4XlOX3 

Yukarıda yazılı 10 kalem anhalAj 
malzPmesi 15-8-940 Perşembe günü 
~aat 14 de Tophanede Lv. Amirligi 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Numuneleri komisyonda ı;tönılür. 

lsteklılerin teminatlarile belli ~aattc 
komisyona gelmeleri. (235 - 7057) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRA A T BANK AS I 

Kuruluş Ta rihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 T ürk Lirası 

· Şube ve Aja ns adedi : 265 
Zirai ve t icari he r nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira · · 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Ba"ka11nda kumbaralı ve lhbar11z tasarruf heaapl .. rında en ıız !!O 
llraaı bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kura ile aıağıdakl plana göre 

ikramiye daOıtılaeaktır. 
4 Adtt 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 ,. 
100 • 60 • 5.000 • 
.120 .. 40 • 4.800 • 
180 • 20 • · S.200 • 

D 1 K KAT: Hesaplarındaki parAlar bir sene içinde 50 liradan asaıtı dilfml· 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 'll. 20 fazlaslyle verilecektir. Kuralar 
senede f defa, ı Eyltll, 1 Birinclklnun, 1 Mart ve ı Haziran 

tarihlerinde çekllecekUr. 

........... 1tDOtut .................. ......_........,...ft#MJ' 

T. IS BANKASI 1 allet 2000 llralık = 2000··""' 
a .. 1000 .. = 30IJll!I' 
6 • 500 • = 3oo0-"' 

12 • 250 • = sooo." 
40 • 100 ! :;::: 4J/ 
75 • 50 • = 3750/ 

210 • 25 • = 52sev' 

1940 KÜÇÜK I 

CARİ HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 
Keılıfeler: 1 ıubat, f 

t aOuatos. 1 lklnclteırln tarllll,,ı 
var-ılır 

Tophanede Saraç Evi Md. den : 
Tophanede Saraç evindeki kundura kısmı için imtihanla ve en 

olarak dört lira cihldelikle bir kundura usta başısı alınacaktır .• Jıt'1 
ı 9/8/940 tarihinde yapılacaktır. isteklilerin bu tarihe kadar istida ı~~ 
hanede Sırac; evi Md. ne müracaatları lazımdır. Şartlar aşaiıda Y~ 

l - Türk olmak. 
2 - Ya~ı elliden yukarı olmamak, 
3 - Fabrika ve iıtampa işlerinden anlamak. (598) 

Aydın Vilayet Daimi Encümeninden : 
Muhammen kıymeti 

Lira Kr. 

2181 30 
183 
288 
20 

299 

Tap ettirilecek 
matbu evrakın adedi 

59 
18 
8 
2 

26 

Daire! 

Hususi id~e 
Kafıa idareSI 
Maarif ,. rı9 
Veteriner idB,, 
Hastahane 

2971 30 ,,.. 
Muhtelif dairelerin ihtiyacı bulunan 2971 lira 30 kuruı muhantıfl 

metli evrak tab ettirilecektir. • ~ 
Taliplerin 29/8(940 ~~rihli Perş~mbe ~~nü ~aat on beşte % _7,S t 

kat teminat akçelerıle Vılayet Dafmı Encumenıne ve fazla malu111• 
0
,, 

istiyenlerin her gün Daimi Enciimen kalemine müracaatları ilin olıl11 .. 

Y.üksck İktısat \ 'C Ticaret Mektebi Müdürlü~eıı 
Mektebimi7. .kalöriferlerinde yakılmak uıerc yüz ton kriple 11'11~1 

mürü almacilktır. Muhammen bedeli mektepte mahalline teslim prtl 
liradır. • tıf 

Teminat akçesi Istanbul Yüksek Mektepler muhasebeciliğlne 1~ef 
Eksiltme 23,8.940 tarihınde ııaat 14 de Istanbul Yuksck MektcP 

huebeciliğinde yapılacaktır. Şartname Pazartesi ve Peışembe gunlerı 
dan 12 ye kadar mektepte ıorülebilir. (7159) 

Gümrük Muhafaza Genel K. İst. Levazım 
. . Satınalma Komisyon~•". 

29 Ağustos 940 Perşembe günü saat 15 de 6000 çift erat Joti111

7 
lif" 

t.arfla alınacaktır. Tasmlanmış tutarı 33.300 lira ve ilk temiııatı 24~ ·r 
kuruıttur. Sartname ve numunesi komisyondadır. Her cün görüleb111 0' 

lsteklilerin kapalı zarflarını muayyen :ı:amandan bir S;\at e\l'Vel 1,rı Mumhane caddesi lbrahim Rifat Han ikinci kattaki komisyona vcrrt1:ı~ 
"69" 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : rfl' 
1 - Istanbuldaki hava birlikleri için 243000 kilo ekmek kapalı ı• 

ıııtmeye konmuştur. 1 

2 - Eksiltmesi 22 Aiustos 940 Perşembe ıünü saat 15 te Yeşi1"0 
mıntııka deposu satm alma komisyonunda yapılacaktır. fi 

'"• 3 - Muhammen bedeli 24907 lira 50 kuruş ve muvakkat tel1l1 

lira 6 kuruştur. t;81 
4 - lııteklilerin kanuni vesikalarile birlikte teminatlarını Balctı' rf'' 

miıdürlüiüne yatırıp ihale saatinden bir saat evvel teklif mektuP1', ~ 
misyona vermeleri ve ,1artnameyi &Örmek üzere her gün komisY0 " 
caatlilrı rica olunur, "6786,. 

İst. Levazım Amirliğinden : 4, 
Bir Otopomp ile bir motopomp mübayaa edileceiinden eııe<l~ol 

pomp ve motopomp bıilunanlar fiyat ve markalarmı gösterir 
birlikte teklif mektuplan ile Tophanede Amirlik 1atm alma 
müracaatları. (597) (7147) 


