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5 KUR UŞ GÜNLÜK 

Alman havn i!;fasyon! arllldan birine, bir İngiliz filosunun yaptığı baskın 

TAARRUZ 1 
Arifesinde 
~ dan 

Tecrübeler 
M. Zekeriya SERTEL 

·, ngiliz kaynaklarının 
. • kanaatine göre, İn-

iltereye Alman taarruzu 
a~~ ~~ık muhakkak surette baş-
ıı ı1 ak"" eli 16 11, uzere r. 
tıll '1 lr •1• 

ıf$· ~ .ı.vıaamafih Berlin ha a taarruz. 
• 1111 ~an. bahsetmiyor. Günler ~üküt 1 
n;11~ı !! intizar içinde geçiyor. Ingil. 
Id1~~< Cte, her geçen günü bir muzaf. 
~ ~Dl~tlyet amili daha yapmıya Çalı. 

~e 5s6'lllJ'or. 
F'akat bütün tezahürler artık, 

~ıı.rruzun pek yaklaştığını gös. 
~iyor. Fransada işgal edilen . 
lltakanın hariçle .tamar:ı~n ~- ı 
~asının kesilmesı, İngılız li. 
':.anlarına Alman tayyarelerinin 
<iyin dökmeğe ba:şlaması, haya ı 
11.truzlarının günden güne şid.. 
tienmesi, Norveç sahillerinde 
~er ihracı tecrübeleri yapmak_ 

1 

olmaları, hep büyük taarru_ 
~ baslamak üzere olduğunu 
•teren delillerdir. 
~u delillerden bilhassa iki ta. 
Si, üzerinde durmıya değer. 
~lardan biri, Fransız sahilleri 
tşısında Douver İngiliz lima
na yapılan büyük hücumla, 
llş denizinde kafile halinde 
~n İngiliz gemilerine vuku. 
lan taarruzdur. 

İ KİNCİ BÜYÜK 

HAVA HARBİ 

A lmanlar, 
Dün de 50 
Tayyare 

Kaybettiler 

19 lngiliz Tayyaresi 

Üslerine Dönmedi 
Londra, 11 ( A.A.) - İngiliz ve 

Alınan hava filoları arasında bu
gün de büyük bir muharebe ol
muştur. İki tarafın herbirj muka
bil tarafa ağır zayiat verdirdiğini 
resmen iddia etmektedir. Muhak
kak olan nokta hava harplerinin 
gittikçe şiddetini arttırdığı, iki 
tarafı da sarsan bir mahiyet aldı
ğıdır. 

Alman tebliğine göre, Alman 
hava !iloları İngiliz müstahkem 
limanı Portland'a hücum ederek 
limanın mühim tesisatını tahrip 
etmişler ve petrol depolarında 
yangın Çlkarmışlardır. Bu hücum 
esnasında Manş denizi üzerinde de 
iki taraf avcı filoları arasında 
şiddetli muharebeler olmuş ve 
İngilizler 73 tayyare kaybetmiş
lerdir. Almanların 14 tayyaresi 
i.ıslcrine dönmemi§tir. Muharebe 
devam etmektedir. 

İngiliz tcblgilerine göre, Manş 
denizi ve İngiltere sahilleri üze
rinde, bilhassa Weymouth ve Port
land iızerindc yapılan hava mu

h · d b" A 1 harebesinde Almanlar 50 ta)'gaı·e 
{) U ıki taarruz a ızce, • • J kaybetmişlerdir. 19 İngiliz tayya-

man başkumandanhğının resi üslerine dönmemiştir. Resmi 
1la harcketı'ne takaddüm eden 1, k aynnklar, bugünkü harbin İngi-
tr denemesi telakki edilebilir. , liz tıı,yyarecillgi için bilyiık bir 
lıver üzerine yüzlerce tayyare zafer teşkil ettiğini bildiriyor. 
gelen Alman kuvvetleri, dal. , PORTLA N D ÜZERİND E 

hucumlarla limanı ve şch. PorUand üzerine yapılan hü-
1tıhribe tesebbi.is etmişlerdir. cumda bomba parçaları iki gcmi-
~Sat böyle totaliter bir hü- 1 de hafi! hasar yapmıştır. Bundan 

'lı. k~r~ısında İngiliz müdafaa ı' ba~ka hiçbir ~cınide hasar yoktur. 
1lalarının kuvvetini öiçmek, Kanıya dü~en bombalar deniz ma-
~tliz hava kuvvetlerinin ne de- kamaıına ait binalara ve deniz 
eye kadar müdafaaya h1'zır h:ıstııJıeslne zarar vermiştir. Bir 

11.ı11duklarını öğrenmek. VC' sa- mıktar yaralı varsa da ciddi su-
~ işgal teşebbüsünün ne gibi rette Yaralananların adedi azdır. 

1~liklerle karşılaşacağını anla- Bir ölü olduğu haber verilmiştir. 
"tır Mr. Churchill, Hava Nezaretine 
~llk~t bu tecrübe muvaffak bir mesaj göndererek geçen Per-
tt;nıştır. Çünkü İngiliz tay~ a- ı şembe günü Almanların 60 tayya
t b hr h re kaybetmclerile neticelenen 'r ı urada ka amanca arp 
ı~ v du"şmanı rı'cate mecbur harbi kazananları tebrik etmiş ve , . ~ c 

··ı~tir. Almanlar limanı ve harp kabinesinin hayranlığını 
ti 1 bildirmişt ir. 

tahrip edemedikten başka, BİR INGILiz DEN İZAL TiSi 
~ halkını korkutmıva bile 
11 ~ K A Y IP! 
~ffak olamaJnı.şlardır. Dou- İnmliz Bahriye Nezareti, el tin 
•ıaJkı ha.la şehirde işi giu,ni 
ıneşgu,ldür, ve 'pcnccr~lerın~ dP.nizaltısının kaybedildiğini bil-

i dirmcktcdir. (Sonü, Sa: 2, Sü: 1) ._ ___________ _. 

• . ' 

! MACARİSTAN 
ROMANYAYA 
YıENİ TEKLİF 

YAPTI 
-· r=---o__; ;~ 

Dobrucadan Sonra 

Macarlara da Büyük 

Bir Arazi Parçası 

Bırakılacak 
., L--.o

Belgradın Kararı 
---o

Mekteplerde Fransızca 
Yerine Almanca ve 
İWyanca Okutula<!ak 

Budapeşte, 11 <A.A.) - Macar 
hükUmeti, Romanya h ükfunetine 
bir muhtıra tevdi etmiştir, Bu 
muhtıra ilride yapılacak m üza_ 
kerelerin tarzı hakkında b ir ta. 
kım teklifleri ihtiva etmekted ir. 

Usule müteallik olan bu teklif_ 
lerin Bükres tarafından kabulü 
takdirinde ik i memleket arasın
da muallakta bulunan meselele
rin tasfiyesi h ususunun tacil edil 
miş olacağı anlaşılıyor. 

MACARİSTAN, ÖRFİ İDAREYİ 
ŞİDDETLENDİRDİ 

Budapeşte, 11 (A.A.) - Meri. 
yette bulunan idarei örfiye kanu. 
nu, milli müdafaa menfaatlerini 
tehlikeye koyan Krala karşı geL 
ınek, ihanet, fesat ve irtikap suç. 

l larına ve bunlara müşarekete ve 
sabotaj teşebbüsl erine teşmil e
den kararname Resmi Gazete ta. 
rafından neşredilmiştir. 

• 
ROMANYA NİÇİN 

MUKAVEMET ETMEDİ? 

Bükreş, 11 (A.A. ) - Reuter: 
Haber alındığına göre, Maniu. 

Sovy~tlerin tarzı hareketini ö~
renmek üzere teşebbüste bulun
duğu zaman Macaristana karşı 
yapılacak silahlı bir m ukaveme
tin b ütün Transilvanyanın A L 
manlar tarafından h;galini ve 
Karpatların Garp ve Cenub unda_ 
ki Romanya arazisinden daha 
büyük bir kısmının Sovyetler ta_ 
rafından işgalini intaç ed eceği 
kendisine bilvasıta söylenmiştir. 
Böyle bir tehdit karşışında her 
türlü Macar metalibatma karşı 
fiili bir mukavemet fik ri yıkıL 
mıştrr. Almanyadan aldığı tali· 
mat m ucibi nce h areket eden Ro. 
manya h ükumeti, Dobruca me-

,(Sonu, Sa: 2, Sü: 3) 

SiYASi HALK GAZETESi 

1 Yeni Müşteri Bulmak Sanata - , 
Dr Gasson diyor ld: 

"'Her tacir bu kitapta gl5sterdiiim asutıerf tatbi) etmd 
auretiyle bir ilci ıene gibi kısa bir r:aman içinde mil.şterile 

rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben ba k:itabmıda ıri:z • 
bu ıanatJ öğretiyorum.., Fiyatı 50 kunış 

L.------------------------------........: 

~~Milli Şef Tokatda~~ 
Cümhurreisimiz Şerefine Sıvastaki Tarihi Lise Binasınaa 

Bulundu 
. . 
Ziyafet Verildi. Halk Muazzam Tezahüratta 

Sıvas, 11 (1'i...A.) - · Dün şehrimize şeref vermiş olan Reisicümhur İsmet İnönü şerefine akşam tarihi Sıvas 
Lisesinde Belediye tarafından bir ziyafet verilmiştir. Büyük misafirimiz şerefine Sıvas baştan başa bayraklarla 
donatılmış ve her taraf elektriklerle aydınlatılmıştır. Sevgili Şefini görmek ümidi ile caddeleri dolduran bin
lerce halkın sevinç tezahürleri geç vakte kadar devam etmiştir . 

• 
1

1 Sıvas, 11 (A.A.) - Şehrimizde bulunmakta olan Reisicümhur Ismet İnönü bugün şehir içinde bir gezinti 

1 

1 yaptıktan sonra, Vali, Komutan, Halk Partisi, Halkevi, Vilayet ve Belediye erkanı ve bütün Sıvaslıların can
i dan sevgi tezahürleıi arasında saat 15,35 de trenle Tokada müteveccihen harek:t buyurmuşlardır. 

PARASIZ YATILI TALEBE SARTLARI 

imtihan Günleri ilan 
Ve Tebliğ Edildi 

.vfaarif Vekaleti bu ders yılı başında lise ve ortaokul
lara alınacak parasız yatılı talebenin imtihan günlerini ve 
kabu}. şartlarını tesbit ve alakadarlara tebliğ etmiştir. 

Bu tebligata göre, lise ve orta ı--
okullara ?~rasız yatılı ol~ralt gL AM ERi• KA 
recekler ıçın acılacak musabaka 
imtihanına dahil olmak istiyenle_ 
rin kayıt muamelesine hemen 
başlanacaktır. 

Talip olanlar 17 Ağustos 1940 
Cumartesi günü saat 13 e kadar 
bulundukları yerin lise müdür
lüklerine, lise olmıyan yerlerde 
ortaokul müdürlüklerine ve orta 
okul bulunmıyan vilayet mer
kezlerinde de maarif müdürlük
lerine bir istida ile müracaat e. 
deceklerdir. 

Parasız yatılı imtihanına gire
bilmek i('in Türk olmak, sınıf ta. 
limatnamesine uygun yaşta, ru. 
hen ve bedenen s ğlanı bltJun
mak, fakir olmak. çalışkanlığı, 
zekası, ahlak ve seciyesi, bulun
duğu mektep tarafından tasdik 
edilmiş olmak lazımdır. 

Müsabaka imtihanları bütün 
sınıflar ıçın türkçe - ede. 
biyattan 4 Eylul 1940 Çarşam
ba ıı i' ' i saat 9 da ve matematik_ 
ten de 5 Eylul 940 perşembe gü
nü saat 9 da yap1lacaktır. 
İmtihan sualleri her sm1f için 

ayrı olacak ve Maarif Vekaleti 
tarafından gönderilecektir. İmtL 
han sonunda kazanan talebelerin 
isimleri gazetelerle ilan oluna. 
caktır. 

ÇiNDEN 
Çekilmiyor 

Bir Gazete Yazıyor: 
"Vazifemiz, Japonlara 

Ellerinizi Aşağı 

I ndirin ,, Demektir 
Nevyork, 11 (A.A.) - Reuter: 

Şim? li Çinde bulunan İngiliz kı.. 
taatının çekilmesini müt~ e. 
den Nevyork Herald Tribune di
yor ki: 

"Muti ve mahçup bir millet 
olsaydık, bizim de şimdi çekiL 
mekliğimiz bir vazife olurdu. 
Fakat böyle bir millet olmadığı
mrz için kendimize ve müşkülat 
içinde bulunan dostlarımrza kar
şı ve Roosevelt'in insani n:ımus
karane hareket ismini verdiği 
SPbep d_olasile vazifemiz, Şang
hay'da Ingilizlerin deruhte ettik
/eri vazifeyi bizzat üzerimize al. 
mak ve, Japonlara "ellerinizi aşa 
i,ı indiriniz,, demektir. 

Şarki Afrikada İngilizlerle İtalyanlar 

Lib!la-----~iiıü~de l 
"'~ ' ~ ~~ R d lngiliz er Su omanya an 

230 BİN 
Kagnakların'a YAHUDİ 
Hücum eltiler -Çıkarllıyor _ 

İtalyanların Aden 

Üzerine Yaptıkları 

Akın Püskürtüldü 
Kahire, 11 (A.A.) - Afrika 

cephelerinde muharebe vaziyeti 
bugün nesrolunan bir İngiliz teb
liği ile tavz:h edilmiştir. 

Libya Çöl ünde devriye hare
katına ve düşman faaliyetler!nin 
istik$afına devam edilmektı>dir. 

Somalide esas mevzilerle te. 
mas henüz teessüs etmcmistir. 
Burada Karrim geçidi iizerinc 
\'apılan bir hücumda bombalar 
tayyare ddi bataryaları mevz;le. 

Bükreş, 11 (A.A.) - D. N. B.: 
İyi malumat alan mahafılin 

bildirdiğine nazaran, yahudılej 
hakkında ahiren neşredilmiş o1 
lan kanunun derpiş ettiği üc sı, 
mf noktasından , Romanyada bu. 
lunan yahudi.lerin bir sayımı ic
ra edilmiştir. 

1930 da yapılan sayımda, ya
hudilerin umum mecmuu 780000 
kişiye baliğ olmakta idi. B u ~ c. 
küna nazaran, Besarabya ve Şı
mali Bukovinanın iadesinden son 
ra, elan 450.000 yahudinin mev. 
cut bulunması lazım gelm ek te. 
dir. 

Birinci sınıfa. vani 30 Birincı. 
kanun 1918 ta~ihinden sonr 
Romanyaya gelmiş olan yahudi 
lerin adedi 210.000 dir. İkinc 
sınıfa, yani 30 Birincikanun 91P 
tarihine kadar Rumen tabiiyetı 

ri üzerine diiserck bir kacını is_ 
kat etmislerdir. İngiliz tavvare. 
ieri salimw üslerine dönmüşler
dir. Dubata civarında di.isman almış ve Romanyanın h ar pleri. 
kıta:ıt ve tecemmuları ve mühim ne iştirak etmiş olanların adedı 
su kaynaklarına hücum ediJmls 10.000 dir. 
,.e düsman motörlü naklive kol- Sair bütün 
ları üzerine iki defa bomba düş etmekte olan 
t_ii_i~ü görü im üstü~. 79 tipi.~de. ii r hil olanların 
cıusman tavyaresı Aden uzerıne j dir 
lıücum etmisse de zayiat azdır. · 

vahudiler i ihtiva 
-iiçüncü sınıfa da-
adedı de 230.000 

İki vcrli ölmüstür. 1 
Bir düşman tayyaresi Sudan 1 

1 
üzerinde uçmuş, fakat Lir şey 
yapamamıştır., 

~Jn Ankarada 

İki Yangın Oldu 
İTALYAN TEBLİGİ 

İtalyan tebliği şunları bildiri
yor: 

"İngiliz Somalisinde Pas-de
Carr;n ve Godajero'yu işgal et
tik. Ileri hareketimiz devam et
mektedir. 

"Tayyare filolarımız Su<lnnda 
Erkowit tayyare meydanını bom 
bardıman ederek verdc bulunan 
15 tayyareye tam "isabet kaydet
mişler ve düşmanın avcı tayya. 
relerile yaptığı hücumu püskii;t_ 
müşlerdir. Tayyarelerimizin he:p 
si üslerine dönmüşlerdir. 

Ankara, 11 (TAN Muhabirin. 
den l - Bu sabah saat 5 r adde. 
lerinde Samanpazarmdaki At. 
pazarı yokuşunda 7 dükkandan 
mürekkep bir ada tamamen yan 
mış ve yıkılmıştır. İtfaiye, dük
kanların dördünü yanmış bir 
halde bulmuş üçünü de kendıs 
yıkmak suretile yangını sönd ı.ir. 
müştür. 

Yangrnın, Süleyman rıdrndak 
bir zata ait manifatura mağaza

sından çıktığı tahmin edilmek. 
tedir. 

Yelken ~·arışlarının ik:ncisi diin 
Yukarıdaki res im birinci gelen 

Spor hareketlerine ait diğer 

"Kenya hududunda El _ Uak'ı 
bombardıman etmek teşebbüsün 
de bulunan bir düşman tayyare-

1\foda Kliibü ön ünde yapılını!!hr ; si müfrezclerimizin ate~ile dii
yclkcnlilerden birini g(;stcriyor. , :şürülmüştür. İngiliz pilotu yüz-
Jıabcrler 2 inci sayfaımzdadır. başı esir edilmiştir.,, 

Diğer taraftan Hamamön iindC' 
Ye~ilağa cıımii karşısında suct 
Hasan Hüseyinin oturduğu bod 
rum katından bir yangın eıkrrıı 
V€' itfaiye derhal yetiş~rek sun. 
dürmüştür . 



TAN 

l · ............................................... . 

Arazi Vergisi 
YAZAN: iSMAİL HAKKI BAŞAK --0-

lstanbul Mebusları Bugün 
Hall<la Temasa Baslıyorlar 

3' Üzerimizde Kalan Paranın 400 Kanunda Bazı 
e ..... şikr ler --., ilk Toplantı Beşiktaş 

Ve Beyoğlunda 
rC:;~irasını Arslan Kaplana Verdik.. 1 Yapıhyor Dünkü At Yarışları 

ı Çok Heyecanlı Oldu 

• 

- 31 -

TAARRUZ 
Arifesinde 

Yapdan 
Tecrübeler 

(Bası 1 incide) 
uradayız. Burada kalacağız,, 
halannı asmışlardır. 

Almanlar, ikinci tecrübeyi de 
en pazartesi günü Manş de
ındeki Ingiliz gemilerıne seri 
umbotlnn ve tayyarelerıle 

. um etmek suretile yııpmış-
çın haril r. B zce Almanların bu hi.ı. 
Ir. WDdakı hedcflerı, dalma UCUŞ-
gil\z ht larla Ingilız donanmasına ne dc-

ılhaç vaı receye kadar tahribat yap bıle
apan t c itlerini ôgrcnmek, \ e Jngiliz 
Alına nanmasının boyle bir hücum 

; bilvas arşısında ne dereceye kacıar 
ıllıaç n Jtıu r olabılecegini anlamrıktı. 

. tn ili Bu tecrube de muvaff kıyetle 
g _tt netıcelenmemiştir. Çtinku lngi. 

ya" mu. lız tayyareleri , ak tinde yeti miş, 
· zerı u k ve Alman tan are kuvvetlerine 
ru: a uh m z y at verdirmi tır. Boy-
cllıt bir t crube harbinde ı\lınan. 
olacag nn l d n fazla tayyare kay

tm l ri her halde onlnr icin 
c aret verici bir netice olmasa 

r kt r. 

Tecrübelerden muvnffakı
yetle cıkan İngilizlerin 

maneviyatı bir kat daha yi.ıksel
ı tir. Şimdi İngilizler büyük 

t arruzu sukun ve emniyet için-
de bek1emektedır. 

Bu iki menfi tecrübeye rnğ. 
111en Almanlar. İngiltereye taar
ruzda muvaffak olacnklar mı
dır? 

Bu sual karşısında Amerika-

nanm nın, bir kı mı, k!Sprilye yan ş
m ı tı. Bu zırhlılard, ki toplnr, bu 

: 
: : 
i . 
i • 

Yapılacak 

i 

zel yurdun muhtelif k 1 rıne c v
r lmı ti. O gun ben. İ nbul t rnfın
d n G latnyn gcciyo dum. Koorunlın 
orta ye nde D h liye N zırı Ali Ke
m le rastı dım: Bız. cskıdcn Ali K • 
m 1i ark d bil rd k. F k t o. gUn in 
bır nde, ortadan hiçbir m kul bcp 
yokken bızden yuz çevırml ti. Bu
nıın içind.r ki, onu g!Srm mezllkt n 

ı 

!\lali.) c V ckfılet i1 arazi ver
gi i kanununda bnzı tndililta 
liizum görnıiis, bir Hiyiha ha. 
zırlamı tır. Hu lih iha esasın. 
rına göre, her lınngi bir kiiy 
'cJ a kn nhn vcJ n schir arazi
sinin tamamının ve,> n mua ·• 
'.\en bir mmtaknsının mnh
~ullcri sel, dolu, kuraklık, 
yangın, muzır hn nrat \cJa 
bulasık ha talıklnr gibi sair 
re, kultıde nrıznlnr dolnyıı;ilc 

en az iırtc biı· derece inde zn. 
~ intn uğrarsa bu suretle za. 
rar gördiiğii idari tnlıkikntla 
sabit olanların o seneye nit 
\"crgileri kı men 'e •a tama. 
men terkin edilecektir. 

ı ı Modada Deniz Klübü Önünde Dün Yapılan 

ıstanbul Mebusları, bugünder. 
itibaren şehrimizin muhtelıf ka• 
zalarını dolaşnrak halkın dilek· 
!erini dmliyecekler ve tesbit C· 

deceklerdır. Mebuslar, halkın cd 
şitli ihtiyaçlarını sornrak yapı:1 
ması istenen işleri Cumhuriye1 
Halk Partisine ve alakadar Ve
kaletlere bildireceklerdir. 

el""rek geçmek i te nl t m. Fakat Ali 
Ke:nal, benı yu sek se le ç ırdı. Ve 
y ny na geld •ım z z rr n, ıs hadet 
p rm, ğılc muttefıkın donanma nı 

"O tererek: 
- Nasıl? dedi, bunlar olrna a, sc

kız on gun le ncie, yınc bır B b 11 
v&kası ihdas eder mi inız? 

O günkü şartı r içinde bulun:ın bu 
memlekette. bır Türk cocu unun 
zından bu sozlcri duymak, her şey • 
r. ğmen bana innnılmıyaca:: k dar a

ı gelmı ti. Hidd t ve h:ıyretle s <
ı ldım. F kat kendimi topl m k:n ııc

c ·mt"d m. Biz, Ali Kem iden ne bel<_ 
lem t k kı? 

(Devamı Var) 

11) BUyDk Millet Mecllıl Umumi 
Kitlbi Veysel Rıza. 

(2) Şimdi Karı Ziraat Bankası 

mUdUrUdUr. 

AJ ni kanunun 10 uncu 
madde i a ağıdaki ~ckilde de
ğistirilıniştir: 

"Arazi vergisi iki taksitte 
alınır. Taksit zamanları her 
mahallin zirni 'e ikfısadi vn. 
ziyetinc göre 'fün et mmımi 
meclisinin miitnlfıa ı nlına. 
rak Vekillerce ta •in olunur.,, ........ -......... -.......................... . 

Salacak Plaj Ve 
Gazinosu da Ani 
Şekilde T eftişEdildi 
Büfede Çok Yüksek Fiyatla Yiyecek 

Satıldığı ve Kabinelere Yerden Tasarruf 

İçin Fazla Adam A'ındığı Görüldü 
Belediye ve zabıta, gazinolarla eğlence yerlerinde tef

tişlere devam ediyor. Evvelki gün de Salacaktaki plaj bü
fesi tetkik ve teftiş edilmiştir. 

Yelken Y arışlarma 24 Tekne iştirak Etti 
Yarış ve Islah Encümeni ta rafından tertip edilen at ynrış. 

Iarmın beşinci haftası dün dört, beş bin kişilik bir seyirci küt
lesi i:ınünde yapıldı. Bazı yal'ısla rın sürprizli neticesi, yarışların 
heyecanla takibine \'esile oldu. Ve şu neticeler alındı: 

- -ı Birinci yarışı Sava kazandı. 

Ko NTRATLAR 1 i~inciliği Tuna, üçüncül~ğü Se-

MUAYENE 
EDİLECEK 

Şehrimizde bugunden itiba
ren kontrat yoklaması başlıya. 
caktır. Bu yoklamanın neticesi, 
bina veı·gisine esas ola\!aktır. 
Teftişler iki ay devam ~decek, 
bu mi.ıddet zarfmda ev, apartı
man ve dukkanlann kontratları 
muayene edilmiş olacaktır. 

Gelecek memurlara kontrat ve 
mukavelenamelerin gösterilmesi 
mecburidir. Keyfiyetin halka da 
tebliği için bütün kaymakamlık. 
lara tamim gônderilmiştir. 

CEYHAN DA 
Bu Yıl Pamuk 

Rekoltesi Fazladır 
Ceyhan, 11 (TAN) - Bu yıl 

bblgemizde pamuk mahsulatına 
imz olan "yeşilkurt., la Ceyhan 
ziraat mücadele teşkilatı esaslı 
bir surette mücadeleye devam 
etmektedir. Bu "yeşllkurt,, de
nen hastalık sırf, Ceyhan neh
rinin sağ sahili ve şimal doğu 
kısmı ile Camus ağılı köyü ve 
Kadirli kazası taraflarında gö
rulmektedir. 

vım aldı. Ganyan 105, plase 105, 
300 verdi. 

İkinci yarışta Romans birinci, 
Yatngan ikinci oldu. Ganyan 
1 ıo, plase 100, 120 aldı. 

Üçüncü yarışta Tomru birin. 
ci, Parista ikinci geldi. Ganyan 
105 kuruş verildi. 

Dördüncü yarış Tomurcuğun 
birinciliği ile bitti. Karakuş İ
kinci oldu. Ganyan 210, plase 
120, 390, çifte bahis 275 kuruş 
verdi. 

Beşinci son yarış sürprizli geç 
ti. Olga, biitün tahminler hiJ&fı. 
na birinciliği aldı. Cesur ikinci 
oldu. Yarışın favorisi Alceylan 
üçüncü kaldı. Ganyan 720, p1 iıse 
260 - 300. İkili bahis 75 lira, üç
lü bahis te 21 lira verdi. 

YELKEN YARIŞLARI 

Su sporları ajanlığı tarafın
dan tertip edilen yelken yarışla
rının ikincisi dün Moda klübun
dc yapıldı. Yarışlara 24 tekne iş
tirak etti ve şu neticeler alındı: 

ŞARPİ YARIŞI 

Demirspordan Feyyaz birinci, 
Galatasaravdan Burhan ikinci ve 
Deniz Klübünden Nejat üçüncü 
oldular. 

SERBEST TEKNELER YARIŞI 

25 lik kabayolada Anadolu
dan Hikmet, 25 lik ördeklerde 
Galatasnraydan Nedim, 18 lik 
şarpilerde Galatasaraydan Bur
han, 12 lik küçük şarpilerde yük
sek mimardan Tarik birinci oL 
dular. 

Dünkii miisabakalara iştirak 
eden iki tenisçi 

...... ,..., 

TENiS 
lstanbullular, Dünkü 

Müsabakayı Kazandı 
Cumartesi gtinü Surpagoptnki 

tenis kortlarında başlıyan İsfan. 
bul • Ankara tenis müsabakala
rına dün devam edilmiş ve <·ok 
muntazam bir şekilde yapılan 

maçlar neticesinde, İstanbullu .. 
lar, Ankaralrlara tefcvviik ede
rek bu karşılaşmayı 13 - 4 ka
zanmışlardır. Ankaralı tenisçiler 
şerefine di.ın akşam Tak .. im be
lediye gazinosunda İstanbul böl
gesi tarafından bir ziyafet veril
miş ve bu toplantı geç vakte ka. 
dar devam etmiştir. 

Ada nada Yeni İnşaat 
Adana, ('l'AN) - Adana Va. 

kıflar İdnresinin inşa ettirmekte 
oldugu ikinci sebze ve kasaplnr 

hiıli son şeklini almak üzeredir. 
Gene Vakıflar İdaresinin iki bü
yük apartımanınm inşaatı da ta
mamlanmıştır. Btt apartımanlar 

Halkla temas için bir program 
hnzırlanmıştır. Bugün bnşlıyn· 
cak olan temaslarda mebuslar 
geçen seneki dileklerin yerine gı 
tirilmi olanları hakkında mallı 
mat ve izahat alacaklar, yeni di· 
lcklcri de bu arada tesbit ede
ceklerdir. J 

içtimalar, Halkevlerinde, Hal~ 
kevi olmıyan yerlerde de Partı 
merkezlerınde yapılacaktır. Top• 
lantı yer ve tarihlerini bildirıyo
ruz: Bugün Beşiktar ve Beyog· 
lunda, yarın Eminonı.i ve .FatihJ 
te, 14 Agustosta Eyüpte, 15 A· 
gustosta Üsküdar ve Kadıköyiin• 
de, 16 Ağustosta Yalovnda, 2f 
Ağustosta Beykozda, 27 Ağus. 
tosta Bakırkoyünde, 28 Ağu> 
tosta Kartalda, 29 Ağustosta Sa. 
rıyerde, 30 Ağustosta Çatalcad8ı 
9 Eylulde Silivride, ıo Eyluld~ 
Şişli ve Şehremininde, 11 Eyluı 
de Şilede, 14 EylUlde Bı.iyükada. 
d:ı toplanılacaktır. 

ASKERLiK iŞLERi: 

Tıp Fakültesi Mezunlannııı 
Yoklaması 

Beılkta, Aıkerllk Subeılnden: 
Tıp fııkUlte 1 040 mezunlarının ıısi 

kerlik durum! rı 14.8-940 Cnrıı ınbl 
m'.lnunc kadar tt" bit cdllmiş olııcııldlll 

Beşlklcış askt>rltk ı;ube inde te c'lC1 

klıl eden a kcrhk meclisine her ı:ill 
saat !J dan nııt 12 ye kadar muracar4 
etmeleri illin olunur. 

Bugünkü Program : 
Progrıım Bölgede bu yıl ekilen pamuk 

sahasının geçen senelerden pek 
fazla old ugu yapılan istatistik. 
!erden anlaşılmıstır. Havaların 
devamlı yagıslı gecmesi dolayı
sile rekoltenin keza geçenki yıl
lardan daha üstün olacağı umul. 
maktadır. 

Müsabakalardan sonra kaza- normal bir kira ile ailelere veri
nanlara su sporlan ajanlığı ta- lecektir. 
rafından mükafatlar verildi. 

7 30 
7.35 
8.00 
8.10 
3.20 

H fıt musiki (Pl.} 
Ajans haberleri 
Yemek listesi 
Müzik (Pl.) 

• 

duğu, kabinelerin fazla müsteri 
ile doldurulmuş olduğu görul
müştür. 

]folktan bir kısmı, emanet o
larak bırakılım ec;_)•a için alınan 
ücretin de yuksek olduğunu ıd
dia etmiş, bu iddia da ayrıca bir 
tetkik mevzuu olmustur. Tcft"ş 
geç vakte kadar sürmtiş, znbıt 
tutulmuştur. Plfıj ve bilfe sahibi 
hnkkındaki rapor bugun beledi
ye reisliğine verilecektir. 

Ordu ve Adliye 

Terfi Listeler~ 

Hazırlanıyor 
Ankara, 11 (TAN Muhnbirin

dcn) - Milli Miıdafaa Vekulcti 
subay terfi listesi hazırlıklarını 
bitirmek uzeredir. 1940 Agusto
sunda terfi müddetlerini doldu
ran hakim ve muddeiumumiler
le emniyet amirleri arasındaki 
terfi ve nakıl listeleri de yakında 
ikmal edilecektir. 

nın tayyarccilikte en salahiyet
tar mutchassısı sayılnn Alek
sandr Seversky şu cevabı •eri
yor: 

"Jngilizler, adalar \ c l\Ian 
denizi harnlarına lıükim oldukça 
Ingiltcrc istila edilemez. Duıı
kı·rcıuc tccriıhcsi de bunu gö • 
tcrnıiştir. 

"Şimdiye kadar İngiltere uzc
rinde uçan bütun Alm!ln bom
bardıman tayyare tipler ni tet
kik ettim. Harp hakkında verL 
len butun malumatı dikkntle ta
kip ettim. Adetçe azlı ma rağ
men, İngilizlerin adalar üzerin
deki havalara hakim oldugunda 
şupheye mahal yoktur. Bilakis, 
bugi.ıne kadar yat>ılan hucum. 
larla Almanların Ingiltereyi is
tilaya muvaffak olamıyacakları
na hükmedilebilir. Bunun icin
dir ki, tnarruz bir türlü oaşlıya
mamıştır. 

"Binaenaleyh İngiliz haya 
kuvvetleri imha edilmedikçe İn
giltere işgal edilemez.,, 

ru m:ı sonun 
; m olmu tur. * HASEKİ yııngını tahkikatına de_ 

" m ed lmek dır. Y n n çı n bos 

Havsa ve l\furatlıda 
Belediye Teşkilatı 

Havsa ve Muratlı nahiyelerin
de Belediye teşkili emri gcl.t ·§

tir. Havsanm içinden asfalt yol 
geçeceği için burası yakın bir is
tikbalde çok ileri bir kasaba ola
caktır. 

Mimar Sinan eseri Sokollu 
ev n ahibı mlıtekret polıs Mu tafa camii bu kere yeniden ynpıl
>ulunmus. ~ ıdı eden haberi olm dı- mıştır. Havsada bir de guzel 
ır ı söyle ı tır. Mu t f zan nltında 1 fabrika inşa edilmiştir. Bu da 

bulundurulm ktn, tahkik tn devam . 
cdılme ı:tcdır. yakında açılmak üzcredır. 

MACARiSTAN 

ROMANYA YA 

Yeni Teklif Yaptı 
(Bası 1 incide) 

selesinin hallinden sonra Maca
ris tanla da muzakereye girise_ 
cektir. Zannedildiğine nazaran 
Romanya Macar hududu üzerin
de buyuk bir nrazi mıntakasının 
terkini tasavvur etmektedir. 
ROMANY ANIN BIRAICJ\UY A 

RAZI OLDUGV YERLER 
Terki tasavvur edilen viluyet

lerin Satumare, Bihor, Salaj ve 
Arad'ın bir kısmı ile Cluj oldu
gu oğrenilmiştir. Daha harlsane 
olan Macar taleplerinin, Cenu
bu Şarkide nazi sulh menfaatle
rine uymak iç n daha mutedil 
olması ihtimal dahilindedir. 

Tadilcilerin hal sureti ri te
kemmul edinc';•c kadnr Gigurtu 
hukumetinin iktidar mevkiinde 
kalması beklenilmektedir. 

• 
YUGOSLAVYA l\1EKTEPLE-
RİNDE FRANSIZCA YERİNE 

ALMANCA OJCUTULACAK 
BelJ?rad, 11 (A.A.) - Maarif 

Nazır muavıni ~azetecilere, Yu. 
;?o lavya ile Almanya ve İtalva 
arasında kultur mtina füetleri
ııin inkişafı icin bu ders yılından 
itibaren mekteplerde fransıca ve. 
rinc almanca ve italvanca okutu. 
lacai!ını soylemistir. 

BİR iTALYAN HEYETİ 
BÜ KREŞTE 

Bükreş, 11 (A.A.) - Roman. 
va - İtalya iktısadi munnscbetle.. 
rinin inkişafı ve ihtiliıflann halli 
icin dün aksam burava bir İtal
van heveti V'Plmiı:tir 

Çin ·Japon 

Muharebesi 
-0-

Çunking ve Civan 
Bombardıman Edildi 

fokyo, 11 (A.A.) - Ge~n 
cuma günü ''Çunking,, ve civa. 
rı Japon tayyarelez;i tarafından 

bombardıman edilmiştir. Bu 
bombardımanın bilhassa "'iddctli 
ve müessir olduğu bildirilmek
tedir. 

Birçok askeri hedeflere ve bil
hassa bı.iyük bir mevaddı infila
kiyc fabrikasına isabetler vaki 
olmuştur. 

Çanghayçek'in oturduğu evin 
de tahrip edildiği söylenmekte
dir. Bu akını yapan Japon hava 
filosuna hiçbir şey olmamıştır. 

Arkadaşını Bıçakladı 
Beşiktnşta odun iskelesinde 

Abdürrahman adında bir genç, 
Nüzhetin kahvesinde otururken 
içeriye arkadaşı sabıkalı Japon 
Kadri girmiştir. Abdürrahman, 
Japon Kadriden alacağı olan 14 
lirayı istemiş ve bu yüzden ara
larında kısa süren bir münaka
şa çıkmıştır. Bu aralık fena hal
de sinirlenen Abdürrahman, bı
çağını çekerek Japon Kadriyi 
karnından tehlikeli surette yara
lamıştır. 

Kadri hastaneye kaldırılmış ve 
Abdürrahman vakalanmıstır. 

Mersinde Tevkif 

Edilen Tacir 
Mersin, 11 (TAN) - Mersin

de ihtikara karşı ciddi tedbirler 
alınmaktadır. 

Bundan birkaç gun evvel tüc
cardan Necati Hancı hakkında 
takibat yapılmıya başlanmıştı. 

Çivi ihtikarından suçlu Neca
ti Hancı hakkında yapılan teh
kikat sona ermiş ve mahkemece 
mumaileyhin mevkufen muha
kemesine karar verilmiştir. Suc
lu derhal tevkif edilmiştir. 

- K 1 S A • 
Harici Haberler 

İNGILTEREDE: 

e Londra, 11 - Clare deniz tayya
re 1 Arnerikodnn on lki saııt 20 dakı
kııda fnglltcrenln batı cenubunda kain 
bir limana inmi5tir. 

e Londrn, 11 - Parlfımcnto 26 A
ı:ıu to ta kısa bir muddet için miı.:a
kerelcrlnl t.'ıllk edccekUr. Bu muzake
reler esmısıncla Basvckil beyanntta 
bulunncııktır. 

İSVİÇREDE: 

e Bern, l1 - Zira::ıt i terinde ça
lı tırılmıık üzere yeniden bazı kimse
ler seferber edilmiştir. 

İSVEÇTE: 

e Stokholm, 11 - 1215 fnrihli bQ
yük İngılız kanunu esasi beratının 
metni Kanadaya gönderilmi lir . 

AMERiKADA: 

e Ncvyork, 11 - İngiltere, Ame
ı ikad n 25 ile 30 ton arasında muh
tclıf Upte 4000 tank satın ıılınak i.,:ın 
200 milyon dolar sarfetmiye kıır,ır 
\ermiştir. 

e Portsmouth, 1 ı - Rooscvclt, s -
brhleyin Potsmouth'n muva ıılnt eder 
et nez deniz tczgfıhlorına gıtmi tir. 

Menemencioğlu 

Bugün Geliyor 
Ankara, 11 (TAN Muhabirin

den) - Hariciye Vekaleti Umu
mi Katibi Numan Menem~nci
oğlu bu akşamki 19,25 trcnile 
fstanbula hareket etti. 

Acı Bir Ölüm 
12.30 Progrnr:'. 
12.35 Alaturka mllzlk 
12.50 Ajans haberleri 

Mutckalt Bınbıı ı Cavit Urnsın kızı rn.O;ı Saz <'Scrkr! 
13.20 Ork'.e trıı c crleı ve Ankarada tilccardan Adnan Tay- • 

lan ve dis doktoru Cevdet Taylanın 

yegcnlc1'i Bnynn ;Ferhunde Urııs duçar 
olduğu hnstnlıkt n kurtulamıyar k 
ıtenc yaşında ve!at ctmi lir. Cenaze 1 
12-8-940 tarihine ra layen Pazıırte 1 
günu Ortnköy Cudi sokak 26 No.lu 

18.00 
18.05 
ır..40 
19.10 
19.4., 
20.00 
20.30 

Program 
Müzik (Pl.) 

haneden kaldırılarak cenaze namazı 20.45 
ö le namazını miltcaklp Ortaköy Me- 21.10 
drfıyc camfinde kılıııdıktnn sonra Or- 21·30 

21.45 
tııköy kabristanında Allahm rahme. ~2.30 

Cnz orkestrası 
Alaturka muzlk 
AJan hab!?rlcri 
Fasıl heveli 
Konuşma 

Dınleyki dilcklcrf 
l\lfiıo:ık 

R dyo s:azctc l 
Salon orkestrası 
Ajan haberleri 
Salon orkestrası 
Cazband {Pl.) 
Yarmkı oro.ı:ram. 

tine tevdi olunacaktır. Merhumeye 2:!.45 
CPnııbıhaktnn mal:tirct ve kederdide 2:ı oo 
ailesine sabır \'e niyaz dileriz. 23.25 

Moskovada Yeni 

Y apllan Tevkifler 
-o-

Fena İmaUlt Yüzünden 
Üç Kişi Mahkum Oldu 

Moskova, 11 (A.A.) - Rculer: 
Fena imalat dolayısilc mi.idür 

ve mühendislerin hapis cezası
na ~·arpılmaları hakkında !'on 
günlerde intişar eden kararna
meye tevfikan ilk mahkumiyet
lerin verildiği haber alınmıştır. 
Kusurlu kondansatör imal eden 
ı.iç şnhıstan biri 8, ikincisi 6 ve 
digeri de 5 seneye mahkum edil
mişlerdir. 

lktısadi Ablokadan 

Zarar Görenler 

İngiliz Matbuatı, Aleyhteki 
Neşriyata Cevap Veriyor 
Londra, 11 (A A.) - Reutcr: 
İngil'z donanmasının Avrupa 

kıtnsındaki kadın ve çocukları ac 
bırakmaktn oldugu hakkındaki 
propaganda mevzuunu Almanla. 
rın istismar edecegini istidlfıl e 
den Sundny Dispatch gazetesi di
yor ki: 

"Avrupaya karşı fngiliz ablo. 
kasını teksif ederek Nazileri yL 
yecek ve petrolden mahrum bı
rakmayı ümit ediyoruz. Maale
sef bu hareket diğer başka mem 
leketlere de zarar vercccktiı·. Fa 
kat masumlar lehine ablokayı 
_gevşetecek olursak istifade ede. 
cek olan o masumlar değil Al
mnn 1ar nl;ır;ıktır ... 

Hindfstanın cevabı 

Kongre Verecek 
--o--

Kongrenin İstekleri 
Çok Farklı İmiş! 

Bom bay, 11 (A.A.) - Hin. 
tan milli kongresi reisi Mevlll. 
Azad, Reuter muhabirine, Jlı 
statüsii hakkında umumi v 
tarafından vukubulan daveti l< 
bul etmek niyetinde olmadı 
bildirmiştir. Reis Azad, kati. c 
vahın önümüzdeki pazar gtı 
toplanacak olan milli kongre. 
icra komitesi tarafından ver 
ceğini söylemistir. Kongrenın 
ki reisi Nehru, umumi val~tı 
teklifi ile kongrenin taleplcrıd 
rasında büyük bir uçurum ol, 
gunu anlatmıştır. 

Bir Sinema Yandı 
İzmir, 11 (A A.) - Al<Ş. 

geç vakit 'ran sinemasının fı 
dairesinden bir yangın çıkın• 
Yangın esnnsında sinemada 
az S('yirci bulunuyordu. Filf1l 
perntöru ani olarnk tutı.ıŞ 
filmlerle ağırca yanmış bit Jı 
de kendini kurtarabilmiş 
memleket hnstanesine yatı 
mıştır. Bir itfaiye neferi J ... c 
parçalarile elinden yaralanrnı" 

Meriç Kenarında 
Bir Set Yaptırılıyor 

Edirne, 11 ('TAN) - Snn yn 
lar dolnyısllc Meriç nehrinin t 
sındıın bozulan :Ro n köyO srrld 
thrnirl ile ycnlrlen hir ıııet y P 1 

için Nntfn VckıUetinin 37.000 lı 
felm ı tckarrür etmiııtlr. Bugulll 
ıh lcsı ynpılncaktır. 
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TAN 
ABONE 

Türkiye 
BEDELi 

Ecnebi 

1400 
750 
400 

Kr. 
" .. .. 

1 sene 
6 Ay 
S Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. 
" .. .. 

·············································· 
BUGÜN 1 

r. ................................................ 1 

· talkanlarc= ~d 1 

>' aza11: Ömer Rıza Doğrul 

B u müzakereler bir taraftan 
Romanya ile l\1acuri tnn, 

ı~cr taraftan Roman~·a He Bul. 
istan arasında 'uku bulm or. 
l\1Uzakereııin fımili, alttkadnr 
rafların anlaşma arzusundan 
da, harici tesir ve taz~ iktır. 
arici tesire tabi olan miiznkcre. 
rse, mutlaka bu tesir ile miica. 
le eden bir ha\a içinde vuku 
lur ve müzakereler neticesin. 
bilhassa zarar ı?örmcsi muh. 

ıncl olan taraf hu miizakcrcll'ri 
Vsaklamak ''e vaziyeti de~i ti
cck yeni şartların belirmesine 
dar 'Pazarlıkları uzatmak i to.r. 

" Balkanlardaki· müzakerelerde 
1~· / bu hal ı?cizc earpmaktadır. 

~ıık{i hu rniizakcrcler. Salsbur.ı: 
us. 1raretle:ri ncti~esinde bas!ndı "~' 
us. ~anya ile Jtalyanın, ıradesı 

a. 'resinde vuku buldu. Alman. 
dd8ı ile İtalya, bilhassa Alm~n~ a, 
1. ~ iin Avrupa kıtasına hakım 
uı ıh·efte ı?ibi l?Öriiniiyorlar. f'a. 

t iıarp bitmeden bu hakimi~"· 
encamını tayine imkan yok. 

rhin neticesi ya bu hfıkimiycH 
~'iye, yahut baskasına devre. 
r ,,e bu ba le.asının menfaatle. 
belki de alakadar tarnf1ardan 
i icin daha miiliıyiın davran. 
vı icap ettirir. 

llu yüzden harici tazyik altın. 
as• ha ·lıyan nıiizakeı_:clerin sii. 

ı;nbl le yiiriimesi ve alakadarları 
ıctııı nut edecek bir netice:\'e v:ır. 
şcl<ı sı beklenmez. 
I!~ llalkan miiznkerclcri de ~u vn. 

'1ca~ ettedir. Bu '.\'lizden alakadar 
afların biri i leri sliratlc hi. 
ıncjfo tarafdar oldu~u halde, a er tam{ isi yavas ~ a''" ah:\ ~r 
kendisine :\ardını edecek lı.ı. 

~ eler bekliyor. • 
~lüzakerelerin bu umuını ına. 
etine işaret ettikten sonra 
dıi!"ı nıerhnlc:\ e ~ccmek miiın. 

~Ur. burg ve Balkanlar : 

TAN 
_,... ... ,,. - ... - -

r ------ ~ 

\..MODERN HARPTE HAVACILIK j 

Üç Muharip Devletin 
Havacılıkları 

Ar sındaki Farklar 
1 ngiltere hn,acıhbrı: tngil- Yazan.. ratli ve manevra kabiliyetinde 

İngilizlerin ustun oldukları iddia 
tere, cografi vaziyetiııin edilmektedir. 

icabı olarnk, di.>rt tarafı denizle A. AHISKAL Hava muharebesi, mütehassıs 
çevrili olmasına ragmcn, deniz elemanların mevcudiyctilc zafer. 
tayyarecilıginc fazla bir ehem- Ier kazanır ... Pike bombardıman 
miyet vermemiştir. Buytik Hnrp yirmi dört saat zarfında bom- larda pişmiş olan Bıiylik Britan
sonunda kurulan nıznmlarla sul- bardıman isteklerine uyg•ın ta. ya İmparatorluk hava kuvvetle-
hi.ın devam cdect>ğini tasarlamış dilata mlisaittirlcr.. ri, harbin başındanberi yaplık-
ve her ihtimale karşı, memleket )arı keşi! uçuşlarile 'le aldıklnrı 
müdafaası bakımından av tay- l talyan havacılığı: İtalya, a- fotograflarla tesbit ettikleri ve 
yareciliginin tekemmul •ne gay. razi vaziyeti itibarile de- tasarladıkları fobrika. depo ve 
ret göstermiştir ... Sivil tayyare- niz tayyarccıliğine bel ba1,;hımak yardımcı olacak hedefler üzerine 
ciligi spor olarak benimsemekle mecburiyetini hissetmiştir. Av- müessir saldırışlar yapmakta. 
beraber, sivillerin bugiinkü or- cılık veya bombardımancı!ık ba.
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dırlar... ŞliphC'siz ki, yerden ve 
du ihtiyacını karşılıvabil .. cek sc. kımından, inşaatın imkiınlann- havadan mukabele gôrmcktcdir. 
kilde yctistirilmelerini de ihmal dan istifade cdilmis ve agır tay. lrr. Fakat, Alman havacılığının 
etmemişti .. Av tayyareciliği, İn- ya relerin hazırlanmasına hız ve. 1 mukabelesi, İngiliz avcılarının 
gilterede çok ileridır. Talim ve rilmistir. Deniz birliklerinin müdafaası kadar kati ve mtiessir 
terbiye csaslı:ırmın snglamhgı, ı.ı. yuzde nisbetindeki grılchelcri, bir netice ı:ılmama1'tadır. 
na vatan fılosunun her zaman bombardımancılık tarafında ka- İtalyanın harbe girdiği günden 
muvaffak olncagı kanaatine da- lır., İtalya sanayiinin iyi oluşu, bugüne kadar ozlti bif. h:ıreketl 
yanmaktadır. Bombardıman ve bu memleket tayyarecilerınin de gôrulmeıniştir. Ufak, tefek taar. 
ke~if tayyar<'ciligindc iyi i~ler talim ve terbiyesine uygun duş- ruzi keşifler, bu tayyareciliğin 

S alsburg nıiilakatındaniıui görebilC"n deniz tayyarcciligi, av- mliştür... kıymetini ülçiiye vuramaz. E.as 
Balkanlarda temaslar ve cılık noktasından kam tayyare- Daral, alump ve ('elik ınş:ıııt- kıymeti hakkımla bir karar ve. 

takercler vuku bulm or 'r. lcrinden geridir. Denizler ÜZC"- tan masr.ıflı olmakla beraber, ı·ebilmcmiz, zorlu bir hava ınu
tılar vaziyeti kôh ıniisuit hir rindeki hava te ,kilatını da yine muhakkak ki, en saglamı cclık- harcbesinin gcçirilmC'sile miım. 
~da göst~ri~or. kah \aziyetin kara tayyareleri ve tayyare gc- tir. Kaynakçılıgı ilerı olan İngil. kün olur. Bunun için de, İtalyan 
takım ~ücliiklcr arzettifrini milerile kurmus olmasının hık •• tt>re, çelik inşaata yer vermiş hrıvacılarının Britanya iizcrine 

latıyor. Bu da Snlsburgda Rnl. metini burada aramak lazım gc. olmanm faydasını Amcrikadan ı akın yapmalarını bekliyclim ... 
ricali üzerinde yapılan tat. lir.. • aldı~ı tayvareler üzerinde ben. 1 Kısa devreli kurslarla eksik 

ın zarar ı:örecck taraf iizeı·in. A 1 1 1 ... zer ınşaatın bulunması ve ufak h k d 
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t 
ltl)tİ bir tesir yapmadıgını ifa. ınan ıavacı ı~ı: 'l'aarruz tefek ikmal i~lcrini. tamir im- ava a ro ar~nı amam. 
eder. Bundan Snlsburg giirlis. istıkametlerinin daha zi.. kanlarını bulabılmek avuntajile lamak ve bol sa~ılı !ılolara akın-
lcrinin Balkanlarda ~ullıtin vade karalar uzcrlndc bulunuşu. idrak etmiştir. lar yaptırmak bır yanlış hesap. 
Ulmamasını temin etmekten Ingıltcreye karşı yrıpacağı bir Almanya sağlam olmakhı he-1 tlr. On beş gunde veya l:ırk beş 
ita bir hedef gözetmediği ve harekrtt sırasında bile aşacagı en raber daha ucuz ve mem!eke- günde uçucu yetiştirilir. Fakat 
]8fJı meselelerin pnzarlık ıı ıı. buyuk denizin Mans olması, bu llnde' mevcut doralumeni fobri. tayyareci yetişemez... Bu gibi. 
halline yol açtığı tu azzuh memleketi toprak meydanlar iı- kasyonuna kabul ederek, ıktısa. ler~ filoları emanet ederek zaf~r 

l'or. Bunun neticesi olarak pa. zerinden kalkacak birliklerin den en dogru hareketi yapmıs pesıne saldıracak taraf, hava ha
~ıkJar başlnını tır ve devam müdafaasına bırakmak yolunu bulunuyor. Ablokanın dcvnmın: kimiyetini elile ve istiyerck ha~ 
~ektedir. İhtimal ki Macaris. tutmıya sevketmistir ~ İngiltere. ca hava sanayi inin aksamı ya. ınına bırakmış olur. Tayy,ırecı-

ile Bulı?aristan pazar~ıkln.~ın nin av tayyarcciliginc verdiği te. cagı iddia edilmektedir.. Fakat lik, Bü.y~ik lJ.nrptc o.ldugu gibi, 
tlc bitmesini istiyorlar. Cıın. <iaflii ehemmiyete karşılık Al- inşa malzemesinin hava harpleri c:sa.ret ışı degıl, teknık mc1hsu

ltomanyadan toprak almak 1 martlar bombardıman birlikleri. üzerindeki tesiri ikinci pliında ludur. 
lindedi~le.r-. ıt?ınany~ ise kar. nin taa

0

rruz kabiliyetlerinden is- kalır... İkmal cihetinden kolay. Alman ~ava yol~arının uzun 
• taraf ~ıhı ~~tı~al ~ost~rm.ck tifodeyi diışiinmüşlcrdir. - lık göstermesi, memleket sana. ucuşa mutehammıl ve komşu 
Yetinde dcı:ıldır. Çunku clın. Hava kuvvetlerinden tanrruzi yi ve ham maddelerinin bilcccgi top~·aklarını tanıyan elemanları 
~eldiğ'i kadar toprak verme. mahiyette istifade etmenin en iştir. Esas olarak, göze gi1rünt>- yerme, ~~k kısa zamanda ".e ~~n 

ve daha ha ka C~~clerle. güzel çaresi de bombardımancı- cck tayyare vasıflarile ş!l)ıısla- zer ~a?.ılıyettc:_ u~ucu yetıştırıl-
la ekalliyetlcri mubadclc hktı. Komşu memleketlerde ku- rm kabiliyetleridir. mesı guç oldugu gıbl, teknik va-
ile mes~le~i h:ılletnıek, e~ rulnn hava sanayii, malzeme ih. sıta ve sıkı ıalim ve terbiye ile 

·n~ ~r kaldıın zaman. en .asgarı tiy:ıçlnrını temin ederken, Dev. Günden güne yükselen sü- yetişmiş İngiliz avcılarının rla 
vlA,ıı' ~arlıklnrıı katlanmak ıster. let Hava Yolları dn sivil şirket rat, hareket kabiliyeti, ir- on beş günde ikmali imkansız. 
}İJ~ uzakcreler bu hakım~an da. halinde bombardımnn pilotu ye. tifo, ateş kudreti karşısında bi. dır. Harp uzadığı takdirde, mal. 
~,. ~enüz ~lk m~rhaledcc:h~. Yal. tiştiriyordu... Bugün gördüğü. rının hakimiyeti ve diğerinin zeme gibi, teknik elemanlar da 

ti ıcı llu!gar~.stan ılc R?mam n ara. müz gibi, en iyi vazife yapanlar, mahkumiyeti, müsbet ve kati bir bollaştırılır. Bu takdirde, Jngil
dt kı ınuzakcrclerm daha :ız Hava Yollarının pilotlarıdır. Tay netice ile ifade edilemez.. Av terenin kati hnva hakimiyetini 

1 .. ıı.ı · t 'le Romanya ı 1 " k b' • "k' 1 ti :ı 11• ı• acarıs an 1 • yareler ise kısa bir zamanda ve tayyareeiliğinde A man arın su- urması ır emrı v:ı ı o ur. 
giill ndaki ıniizakcre1crı~ı d~_lıa ' 
rel'l h ve daha çetin olduı:u soy. 
erile-

eticenin ne olacağı belli 
değildir. Yalnız alakadar 

ardan her hanı?isinin, pa. 
~ n uzamasından veya orta. 
ir takım püriizlcrin eıkması 
nden sulh yolunu bırakıp 
Yoluna girnıciie cesaret ede. 
eeği anlaşılıyor. 
lılivet bu merkezde i e 11n
lcl~r uza}'ahilir ve netice J!C
ltçe ~ecikcbilir. Çünkii pn
lc bitmeden alıs veriş olınnz. 

Küçük l\f emleket 
Haberleri 

A.NA - Otuz Agusto ta acıtacak 
ıtcnclik klüplcri içln Ad.ınada 'za kaydedilmiştir. 

LOKMAN HEKiMİN ÖGÜTLERi 

CİLT TENEFFÜS EDER Mi? 
Vaktiyle, cilt teneffüs eder. derler_ 

di. Akcicerler gibi açılıp kapanarak, 
oksijen alrp komür oksidi çıkarmak 

suretiyle değilse de, cildin teneffüsU 
pek ehemmiyetli olduğunu, cilt tenef. 
füsten mahrum bırakılırsa yaşamanın 
miımkun olamıyacağını iddia ederler. 
di. Bu iddiayı isbat için nakledilen gü. 
zel hikayeyi de belki bilirsiniz: 

Eskı zamanda Papalardan birinin 
taç giyme toreni yapıldığı gün, alaya 
giızellik versin diye bir çocuğu altın 
yaldızlı veraklara sararak açık ve yük. 
sek bir araba içinde gezdirirler. Alay 
sonuna ermeden zavallı çocuk telef o
lur... Bunun üzerine çocuğun ciltten 
nefes alması battal edildiğinden telef 
olduğuna hukmedillr ... 

kapalı kutu ic;inde kapatıldıiı vakit te_ 
lef olacağını isbat edecek bir tecrübe 
yapılmamıı;tır. Sadece kıyas ile hUk. 
molunur. 

insanlıktan asırlarca önce, silsilenin a
eaiı tabakasında kalan ecdadımı.zın bir 
haurası olacaktır... Yukarıda ııoy. 
ledifim altın yaldızlı varak hikayesi 
doğru ise onun kahramanı olan çocuk. 
cildinden teneHUs edemediğinden de
ğil, gUneıı vurmasından ve terliyeme_ 
mekten gitmlıı olsa rerektir. 

Cilt havadaki oksijeni ve başka gaz. 
tın pek az çektiği gibi, bereket ver. 
sin. suyu hiç çekmez. Yoksa insan ban
yoya .girdiği vakit tulum gibi ııiterdi. 

Buna karşılık, lanolin gibi hem yal. 
h. hem de yapışık bir madde içinde 
oluraa bazı maddeler -o da iyice o. 
vuşturulmak şartıyle- ciltten içeriye 
geçebilir. Cildin bu hassasından mer_ 
hemlerle tedavi için istifade edilir. 
Fakat cildin altına şırınga etmek el. 
bette daha kolay ve daha çabuk tesirli 
olur. 
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ZUM[ [ADPANLAD 1 (f f iEK 
Tamburinin Hiddeti 

Yazan: Sevim SERTEL 
l"azaıı: B. FELEK 

Buluşan Kuzenler -Deniz Ortasında 
lngHizlerin Yüzükleri 

B elvü.. liahçesi adının ter • 
ciimesinc uygun olarak 

güzel manzaralı bir yerdir. 
- lngilteredeki 

Av Hayvanatı • Karmakarışık Bir Aile 

Akşamları "' akti kerah.1t,, de. 
nen icki saatinden başka, ~abalı. 
lelin mahmurluk açmak öğle. 
den sonra çay almak, gece nef• 
almak istiyenlcr hCJl, Boğaza u. 
zaktan hakan hu bahçeye gider. 1 nı:ilızlcrlc Almanlar arasında bü

yıık deniz hamlcri olmamakln 
beraber ikide hir r.nrrıışnınlar eksik 
de~ll. Geçenlerde de şöyle bir vaka 
olnıuı;: 

Holıındn açıklarında bir ln.ıtilh: 
kruvazörU bir Alman kruvazorllc kar
c;ı lıısmıı.::tır. Tablatile iki taraf da hi'. 
men ateş ncmış ve neticede bir Raatllk 
bir hnrrıtcn sonra Almanlar inJ:iliz 
c:cmlıı:lnl batırmıslar. 

Tııbii bu e~nndn yUzlcrcc ı::cmlr.l 
clC'nıze dokulmlle. Vııka YC'rlndc duran 
Almnn ı;ırmlsi hemen tahlisivc sanchl
l:ırını indirerek denize rlokluı:ii dü:s
mııııJnrını hu se!ı'r tnrılnrnııl:a 'hasl:ı
nııs. Gemiye j(l'tirllC'n hu esirler ara
sında imıiliı kruvazörtintin kaptanı da 
~·ardır. 

Gayct lnsıın bir adıım olan bu fn • 
ı:illz. va2'.lyctinln nı17.!kllitıne ra;:tmc-T!, 
onll esir erten Almanlııra merakla so
rar: 
~ Yahu ... der, benim si1.in tıırnft11 

dovilscn bir kuzenim vardır. Kt'ndiııl 
kiicüktcn Almanyada bllvumus ve Al
man tebaası olmustur. Adı falancadır. 
Kendisinden bana haber verebilir mi
siniz? 

Zavallı kaptanın aldı.fı cevan sudıır: 
- Muhterem karılan. egcr hakika

tcıı sevı:ıll kuzenini J:örmek istiyor
tan on dııklka bekle: kendi ine habrr 
V<"'ellm. Zira o, senin ı;:cmini batır'ln 
hu Alman kru\'a7•;r\ıniln kaptanıdır. 

• • 
Ingilizlcrin Yüzükleri 

H arbın İnı:illcredc yaptığı biiylik 
tcslrlcrdcn biri de c\•lenmektir. 

Hnrn başlıynlıbcrl inıılltcrerle cvlenC'n 
~"nelerin miktarı sayıııız surette ıırt
mı~lır. Zlrn hcr .ı:cne !>Him tchllke>sin
dcn. ~ldirı 1tcri ı;ıclmemckten korka
rak bir an evvel cvlenmeı::c bakıyor. 

Bu vnzlyc-ıtC'n herkC's m<'mnundur. 
Gc•nı;IC'r rvkncbildikkri için sevini
yoı lar. Aiklcr çocuklarının saadcllc
rini t:ıirdLİk)eri fç!n, JıilkClmet rle nO
{USUn artması lhtlmallnl dUsOncrek 
mrmnundur. 

Fnkn t ı::clı:clcllm. ~vlenmc hlidiıı"
ı:;lnln bu bcklcnmlycn fazlalasm:ısı. 

ın!lrevher<'ilrri sersem etmhstir. Bu zıı
\•:ıllılar :vU7.lıklcre altın yctlştircmc

ınt'ktc-n şlkAyct c-diyorl:ır. Fakat bakı
yorlar ki iş şikfiyr.tlc bltmh•or. Zira 
cllcrindı-ki nltın miktarı Jıilndcn ı::Unc 
ı:rnlmnktndır. 

·rutııvorlrır. mtt<'evhrrcilerln hcn!;i 
hir nrnva ııclrrck bir içlimn yapıyor
lar. Nc-ticrrlc bundan bövlc bllttln yU
zuklrrde kullıınıhıcnk altının miktarı
rı tahdı' • nıri!e kıırnr veriyorlar. Her 
kim olursa olı>un. 'kt"ndlslnc vnpılacnk 
vilıiıklr ynlnız yfızde 2 vc:va 3 nls'>cı
tJıır•c fıltın bulıınacnktır. 

I· ';'I tuhııfı hu kıırarın t.ıthlk:ı has
l:ınrlııunın ilk ı:Oııli yllzüitunil bu sc· 
kildr. yaplırmrı~a mecbur ol:ın 1.:ıt 

mücevhercilerin bu fctlmadaki reisi 
olmuyor mu? 

• İngiltcrcdcki Av Hayvanatı 

I nı;ıill7.lcrln en buyuk zevklerinden 
biri de ava çıkmaktır. fn.c:iltc.-e 

ad:'ıları av hayvanlarile dolu oklul!u 
r.:ibl l nııillzler de iyi avcı olmakla m ,_ 
ruf turlar. 

işte bu sene İnJ?ilteredcn s;ıclcn h'l
\•adlsc göre buradaki av hııyvanalır..-"'l 
miktarı geçen seneye nlsbetlc Oc mi·
li artmıştır. Mcydaıu boş bulan hay
\'Hnlar şimdi bayram yapmaktadırlıır. 

f nıılllı:lerln bu pek sevdikleri sporu 
terkctmclcrine iki ııebep vardır. Bi· 
rlnclsl sulh zamanında hayvan \'U· 
rı>n nl~ancıların :,imdi orduya ıılınmıı
sıc!ır. İkincisi de bunların kullnndık
ları si!Ahların İngillcrcde yeni kuru
lan rıııraşiıl ordusuna vcrllmeııldir. 

Rövleee ne ev hayvanalını vuracak 
adam, ne de bunları vurmak icin kul
lanılabllecrk sllAh vıırdır. 

Garip bir tesadlif eseri olarak d:ı 
Avrunanın diğer hıı7.t memleketlerln
dl?' ellerinde tllfeklerl .c:Unlerle av pe
ı:lnde ko<r:an ve fakat nctirede hos elle 
d3ncn avcılar vardır. Zira burada ci:ı 
vurııeıık hayvan yoktur. 

Hnnl mC>shur bir dorbımescl vardır: 
"At olur meydnn olmnz, meydan o

lur, at olmıız!" derler. 

• Kaqnakarışık Bir Aile 

B aba Dimltrof. trende raslgeldi-
1'im bir ihtiyardır. YUzlcrle, 

binlerle ınsan gibi o dn bu harpt<'n 
fena halde Oziilmektedlr. Fakat z.av:ıllı 
a:ıba Dimttrofun hall pek pcrisandır. 

Kendisi İngiliz tebaasıdır. Karısı 
Almandır. Bu kan kocanın iki kızları 
vardır. Birincisi bir Fransız.. ikincisi 
hir İtalyanla evlidir. Bu kocaların iki
si de birkiı<; ay cv\'el orrluyn ıılınmıs
lnrdır. Kıı:lnr ayni evde beraber ntl•r
mııktn, kocıılarını bcklem<'ktcrlirlC'r. 
Kocnlar birbirlerinin mlllctlcrile dô
\'Llşmde gitmişlerdir. 

Yanımda oturon Dnba Dlmllrof'un 
elinde söyle bir mektup vardır. Tr·ıh
lusgarp cephesinde <ılon İlalyan dn
mattan gelmektedir: 

"Baba. 

DU mıımn zayıf bir fınından istifade 
ederek silnt::lımü ızo.ıtsune soktum. He
men oraya yıkıldı. KaskcU başından 
dU~tü. Bası suyun içine snrktı. 

O znman yUzUnü gördüm. Bu blz'm 
:"ransız dnmad Jcan idi. Gözümiln ö
nıinc knrım ve kardcsl ı::eldi. Dil Op 
bnyılmısım. All:ıh hepimizin .ıtünahını 
,,ffrlsın. Çok fena gi.ınlcrde yıı~yo-

ru1." 
ALBERTO 

ler. 
Eh! Bu kadar rağbete bir de 

mukahele Hlzımdır ;ya! Onun L 
çin, hu hnhçede çalgı eksik oL 
maz. Kfıh mandolinata t.akımı 
kfıh kitar takımı, kah caz "Ve kilı 
ince saz. 

Son giinlerde "Bclvii., yü şen. 
Jendiren saz he~ etini!e, iki ak, 

1 

şam e\ 'el bir curcuna faslı oL 
muş. 

Curcuna faslı deyince, mahu 
-------------- saz faslı sanmayınız. Yani, si 

iKTİBASl..AR 

• Şarki A frikada • 

HARP 
A vrurıada harp bir tevakkuf dev_ 

resi geçiriyor. Şarki Afrikada 
ise devam ediyor. Bu harp mevzii mu. 
sademckrdcn ibarettir. Avrupa kuv
vetlerinin tenasupsüzlügü karşısında 
hulunuyoruz. Jngiltere tabii halde ol_ 
rlukça a7. ııskeri bir işııııl kuvveti ile 
iktifa eylediği ic'in bu acığı daima (do. 
minyon) ve miıstcmlekat askerleri ile 
kapatmak çaresini aramıo:tır. 

Şıı.rki Afrikada harp Habeşistan hu
dutlarında harp demektir. 

Harekat orada ba:ııhcıı iiç cephe üze_ 
rinrlc cereyan etmektedir: Nil yahut 
Ingili:r. - Mısır Sudan cephesi, Ce. 
nup v:1hut Kenia cephesi, Şark Şi_ 
mali, Somali ve Aden Körfe:r.inin ile_ 
risi yahut Kızıl Deniz, Arabistan cep. 
hesi. 

Sud:m cc-plıesinde ehemmiyetli ola
rak iki mıntaka vardır: Şimalde Kas_ 
sala havalisinde, Eritre hududunda 
kuvvetlerin harekatı, hcniiz yeni olan 
ve Mavi Nilden gdcrck Habeş hudu. 
dunu takip ile ve yukarıda bahserlilen 
•ıchirlere temas ettikten sonra J>or 
Sudan'dan Kızıl Denize varan demir. 
yoluna istinat eder. 

Dıı.ha Ccnurıta Habeş daf:larmdıı.n 
inen Atbara. Mavi Nil, Sobat gibi bü. 
yük nehirler Italyan taarruzlarında 
kanal vazifesini goriirler. 

Kassala, Mareb fö:erindedir. Bura. 
sı İtalyan ornıılarının 1936 da Adua 
iızerine yilriidtikleri zaman aştıkları 
ilk huduttur. 

Eritre dcmiryolu Kızıl Denizden 
Mııssaouııh'a ayrılır: bugun Kass:ılıı
nın Garhınfla scksr.n kilometre mesa_ 
fede bulunım Biı;.cla'yı tutar. Bir oto. 
mobil yolu ile uzatılarak Italya seferi 
ordusunun iaşesini kolaylaştırncaktır. 

Kas•la münbit ve istikbali parlak 
bir pamuk mmtnkasmın merkezinde. 
dir. Pamuk Kııı:ıl Denize yukarıda izah 
cylediğimi;ı; nakliye vesaiti ile gönılr _ 
rilchilir. Eier Italyanlar demiryolu 
• asrtıısiyle bir gün Por Sudan'a vasıl 
olurlarsa mc-mlcketin en belli b:ışlı 
kapısını kilitlemis olurlar. O zaman 
lngilizlere Nil dem\ryollnrından haş • 
ka Mısır yolu kalmaz. Diı;er tehdit 
noktası da aynı nakliye usııliyle Su. 
nanın payitahtı olan Hartumun mem. 
b:ı. tarafında olan Scnnar'a inmc-k. 
tir. 

Nilin ayaklarının yukarı l:ı ırnfarın

dn vukua gelen muharebeler Haheş 
huduı1undıı Sudanın ııııvitnlıtı ılc 
'°"abeş payitahtı arasında ve Habeş 
hndudnnda Atbara üzı-rinde Gallah:1tın 
alınmasını intaç <'Ylcmiştir. Adına 
"Değişik.. denilen mahal zıkrcıP"~ 
iki memleket tarafından U7.Un mlı.' 
miinıızaa mevzuu olmustu. 

mılıyncağmız, kuv~a olmuş. 
Snnatine u ık bir tanburı, fa. 

sıl esnasında fnlso bir perdeye 
bnsan ı>iyani te kızml!!. Evveli 
tanhurla piyanonun bir araya &İ• 
ri!jİ, zntcn anlasaınnmnzlıtın bL 
rinci al<lmetidir ya! Ne ise, ild 
tarafın hiisnıi niyeti ile, biri 
Şarklı, diğeri Garplı bu iki su 
iyi, kölli giderlerken piyanist 
fıılso etmiş. Tmıburi de dayana. 
ınaınış, sapından tutunca tanb~ 
ru }Jiyanistin kafasına geçirme 
isteınis. Arala <lostlnr, hatta po .. 
lislcr girmis. ı~nsıl durmuş ve U... 
7.Un gul'rettcn sonra, iki saun. 
denin anısını güçliikle bulmUJe 
lar. 
Tuhafı su ki; şikiıyetçi \,anş. 

ınak istenıiyl'n, kafasına tanba...: 
ru ''emek üzere olan piyanist 
değil~ tanlmri. 

Olur mu hu! Si bemol yerine, 
do diyez basmak, nerede aörilL 
miis, dive barbar habrırıyorm11f

()teki ise: 
- Şiikiir ki, tnnburi kızdı. Ya 

bir davulcuyu kızdırmış olny. 
dıın, ~imdi halim nice olurdu, di
ye Allaha hııındediyorınuş. Hca. 
canın hamdetıne i gibi; 

l"ıkrn) ı nnlnta) ını: 
Bir giiıı Hoca, Timura ayva 

gütiirmek istcmis. Karısı: 
- Aımm cfcmli! Kaskatı şey. 

Jcri aclam ne yapsın? Şurada ol. 
muş incirler \ar. Onlardan bir 
sepet götiir, demis. Hoca d:ı ka.. 
rısının söziinc u~ arak incir ıö. 
rnrınfü::. 

O giin Tiınunın l>ir nel!eli gU.. 
nii imi • incirin birini yer, birial 
Horanın kafasına atarmış. 

Bu esnada da Hoca, her incm 
kafnsına geldikçe: 

- Çok siikıir ya Rabbi! diyJ 
Jınmc'cclcrmi<;. Timur sormu!4: ' 

- Yahu' Sen ne ~arip nda~ 
sın! Kafana incir atı.} oruııı, All&.4 
ha ı.:iikrcdi3 orsuıı! 

ll"ucn CC\ :ıp \ermiş: 
- 8iikrcdisinıin sebebi ,;utfur 

ki; cgcr karımın söziine uyma
ım~ dım, size a~ \ n getirecc•ktim. 
O znınan benim halim nic:e olur. 
dıı. :-iiikiir ki incir gefirınisim. 

ile' terin beteri 'ardır. iasan 
) mırn'iak bcl:ı n ıjllkrctmch, ka. 
tı fclı.ıl,etc bakarak. 

Sobat'tan gelen a~keri tebliğlere 

ı:elincc hepsi biribirini n"kn: ve ka. il 
r(lıktır. Habcşiııtanın hiiyuk hir şehri 
olan Gamhella'da lngi!'z hnva kuv. 
vetinin bir aksiılamelinrlerı hah olu- I 
nuyor 7.annedilir. Bu hareket doğru 
dahi olsa Sudan pııyitnhtına d,,"ru 
umumi bir ltalyan harck!ltından bah.. 
setmiye hak kazanılır. 

Kenia cephesinde harekfi.t kuru ha. 
valide cereyan ed'yor. Oralard1 su ih
tiyaçları teskin edilmez. Fakat karvan 
hatlarına rloııru tevecciih edilebilir. 
•talyan Somalisinde Doln havalisindc 
Cenubi Afrika bombardıman tayyare_ 
lcrinin harek:ttına mukabele olmak u. I 
zere İtalyanlar Kenia'nm b'r çıkıl"'tı~ı 
olan Derkal'i işgal etmi,lcrdir. Ital- SOLDAN SAÖA: 
yanlar Bnnaya doğru ilerleınekterlirl"r r J - Bıı bo<. ' S yı 2 - Mu nı 

Somaliland iizcrinde Bcrbc-ra'ya A. I d •ne ı - Len t 3 - 1 m, soh t -
rabistanda Adene tayyare taarnızları Bır ıı tıh öl (J - Dır renk. 4 -
yapılmıış, Jngilizler de Eritrede Aıısab Yuk lt nek. li Sul m • • S ır Y • 
-.e Massouah'ya hücumlar yapmı~lar l z n. 6 - Cı er - S 11. 7 - Men! t. 
dır. 1 C - nıı E.m ni ı mi Atın yedi . 

ltalyanların ilerleyişi takribc:n elli ı o İle ı t r f. ileı ~ phc. 
kilometredir. Harbin yeni lnkisafları, YUKARDAN AŞAGI: 
her iki tarafın bundan sonraki hare_ 1 - !'. d ııııı d bir schlr. 2 -
katı ile belli olacaktır B r P Y ınb r - H r n l - G ı ı 

JOURNAL DE GENEVE'DEN Y rısı. 3 - O m ı - S el k l. 4 -

Okuyucu Dilekleri 

Bır not, - S yd, a\ 1 nır. 5 - Ced -
T<'kı ar, kez,. ynıle. 6 - Genı de
•ı! Bır ı .m. 7 - Kcmık dc il -4 
Be J m k. yed.r c. 8 - Bir erke1' 
1 m - EL" VI il - n r c: )J,?I. 

Bakımsız Bir Sokak Dl KU Bl.'L 1Af'ANIN 
Bir okuyucumuz ynzıyor: Hı\Ll ... FDfLMiŞ ŞEKl ... İ 
"Bnğdat caddesini Knyışd • c dclc· SOLDAN SAÖA: 

'.!ine ba~lıyan cm m!ıhlm yol :Fcncryo- ı - Top - H t r. 2 - Ara - iz le 
~11 lstıısyonunclan geçen ve uzun za- I 3 Kuıı - :\1 c. 4 Clım - Pi e. 5 
mandanbori miıhtaeı tfımlr bir h ldC' 

1 
Irat. 6 Ay - C y. 7 Y Ak 

ol:-rı Ya\ craga okai:ıdır. Bu ok k son 
1 

S Arı - Adı l 9 - R - El m. 
zamanlarda ne ınsoın. no araba \ <' re 
dl.' otomobil r,cçc-miyc ek bir v \ l-ı Yl~Nl .N'ESIUYAT: 
tcdlr. Hatttı araba ve otomohlller bu ~ 
so'qıl!ın ııdını duyunca ızıtmck isteme
mektedirler. Gc-c:en sene tanzim etti. 
itimiz mustcrck istida ile Vllfıyet ve lcket.imiz 

IF\NE - Ai:'U tosun 12 sinde Ba
de açılacak olan hayvan ve cm
ayırı icin gereken hazırlıkla

lıı.ndığı haber alınını tır. 
iT - nelcdiyc, şehrimizdeki 

la ve ~a1Jnoların fıyatlarını kon
lıasıamıştır. Listeler ayrı ayrı 
edilmektedir. 

Bir kuşun da yalnız başını dışarıda 
bırakıp tekmil vücudunu kapalı bir 
kutu içine korsanız çok vakit geçme_ 
den kuş telef olur, gagasından nefes 
alması onu kurtaramaz... Hayvanlar. 
dan insanlara hisse çıkarmak öteden.. 
beri ldet olduğundan, insanın da cil
dinden teneffıls edemediği vakit telef 
olacaima hukmedilir Fakat insanın 
da, ba3ı d13arıda kaldığı halde, vücudü 

Halbuki, hayvanlardan insanlara 
hisse çıkarmak her vakit doğru olmu:. 
Kuelarm ve belkemiii bulunan hay_ 
vanlardan ıilıilenln a$afı derecesinde 
bulunanlann cildi haylice oksijen alır. 
Fakat silsilede çıkıldıkc;a, cildin tenef
füs etmek kudreti pek azalır. Bunun 
da sebebi silsilenin yukarısında bulu. 
nan hayvanların akciğerleri zaten lü
zumundan fazla geniş olmasıdır. Me_ 
seli köpek akciğerinin yalnız sekizde 
bir kısmı ile nefes alarak yaşıyabilir ... 
insanın da başına gelen dertlerin en 
büyüiü olan akciğer veremine ıık 11k 
tutulması bundan olsa gerektir. Lüzu. 
mundan fazla geniş olan akcilcrini 
tekmil kullanamadıimdan -battal ka_ 
lan aletler gibi- akciğer verem has. 
talığına tutulur. O halde insanın ciL 
dinden teneffüs etmesine lüzum da 
kalmaz. 

Onun için insan cildinin teneffüsü 
de. akciğerinden teneffüsüne niıbetle 
ancak yüzde bir derecesindedir. Bu ~ 

Bir de uçucu maddeler ciltten içeri_ 
ye geçerler: Eter gibi, terebantin ~
hi ... Kokulu banyoların iyi tesirleri de 
bundandır, banyonun suyu ciltten içe. 
riye geçmez de, suyun içine karııtırılen 
ljeyin kokiısu ciltt• içeri cec;erek iıt. 
sana deva olur. 

Dugun hayatımın en cl'hcnnl'm ı:iı
nünU yaşadım. Allah hepi111i7.in ı.?tl
nı>hlarını affcylcsın. Bu.ıziın çölde bir 
Fransız alaylle kıırsılaetık. Her iki ta
raf da hazırlıksızdı. Bu beklenilmeyen 
bir knreılaıımaydı. Can havlile herkes 
silngliye sarıldı. GöiUsıöAllse dövUşil
yorduk. Benimle dilvilscn Franım:ın 
:vilzUnU ııiircmiyordııın. Kaı;kcli .>""ilı.ti
nü kapatıyordu. Faknt muhakkak ki 
!yl bir ııı:kcrdl. Heni iyice terlC'Uyor
du. Dövüsc dövüse ötekilerden ayrıl
mıs. tenha blr su kenanna aclmlstlk. 

Bdcdiycye basvurarak sokas:ın tami
rini talep ctmi!5tlk. Aldı~ımı:ı: c-cvaota 
vılı'lyct makamı bu sene mC'\ zuubahı; 
c;ok:ıfün tfımlr t'cllleceı::inl va:ıdı-tmı C' 

de son z:ımıınlarıı kad ır bu hmmst" ı r' tu• ınl,.ı in<' d lr nt>Şı- nr htı 1 ı 
hcnU:ı: bir hazırlık mUşahcdc «.'deme- oldu.l!u scrinln "Mnrm r c r~ı tfl
di'<. Alôkndarların nazıırı dıkkatini ı tihlcri" mevzuund n bah.ied n !kıncı 
celbctmcnbJ rlca ederiz." cildi inti r ctm Ur. 



hı 
vn 
ta 

-=- 4 

V Af" İT, NAKİTTİR!.. 
YC'"ÜUk bir komprime ne (Su ve ateşten gııyri hariçten hiçbir 
ılı e etmeyı du ünmeksizı n) 15 kuruş mukabılınde 15 dakika 
a b r zamanda zcngın VP i,tıhalı bır sofra hazırlıyabıltrsiniz. 

1aru! H: me hur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bır çorbayı 
her zaman bulamazsuıı~ 

B!i 1ilı: Yardım ve faydası ~şlklır olan çorbalık sebze komprimclcri

mlzin senelerce ne!aset '\ e tazclıği ni muhafaza ettığinc şahıt olacaksınız 

ÇAPAMARKA 
MERCiMEK, BEZELVA, NOHUT vesair hububat ı;ebzc ve çorbalık 

komprimclcrınl kılerinizdc bulundurmayı ihmal etmeyiniz 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş scn·et gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
:ııeırr ıçln olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve 
: Yerde sıcak bır yemek tc.'Tlini kabıldir. Bakkallarınızdan 50 gram

bır komprime 0/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruştan 
alabı l!rsinız. 

IEŞİKTAŞ ÇAPAMARKA Tarihi tniıl : 1915 

~!"111 ......................... _, 

Oe-;iet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 

ıur Mııhanunen bedel, muvakkat teminat ve miktarları aşağıda yazılı Ak. 
Sal Cen n:ıe:ıe ve ıhlamur kereste, ayrı ayrı ihale edilmek· üzere 20/8/1940 
ile ~~.saat 15 30 dan itibaren liste sıra numarası ve kapalı zarf uıulu 

8 
da Idare bınasmda satm alınacaktır. 

kat t g ~!ere gırmek istiyenlerin her liste hizasında cösterilen muvak
l&at ~ınat ıle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı ıün 

ş 4 30 za kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazundır. 
Pi d l?'tnamcler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesınden, Haydar. 
za~a 1 d Tesellum ve Sevk Şefliğinden, Izmir ve Eski~ehirde ldare mağa. 

L nn an dagıtılmaktadır. (6898) 
iste Mlkt•rı Cinai Muhammen bedeli 
No. M3 

MS Mecmuu 
Muvakkat 

teminat 
Lira K. Lira K. Lira K. 

843,220 Akgürgen dilme ve 
kalas. 35 00 22512 70 

413,690 Meşe dılme ve ka-

3 las. 60 00 24821 40 
500,000 Ihlamur kalas. 50 oo 25000 00 

* * 

1688 46 

1861 61 
187! 00 

Muhammen bedeli 9260 (Dokuz bin ikı yüz altmış) lira olan beyaz 
•t•~ ve toz sabunu 27/8/1940 Sah gunu saat 15,30 da kapalı zarf uııulii 
1 e niarada idare binasında satın almacaktır 
lnı Bu ışe girmek iıtıyenlerin 694,50 (Altı 'yuz doksan dort lira elli) 

1 fU$luk muvakkat teminat ile kanunun tayın ettiii vesikaları ve teklif. 
erudıı IYru gun saat 14,30 za kadar Komisyon Reislic"ine vermeleri li 
zmı ır. • 

Sartnameler parasız olarai Ankara'da Malzeme d · • d H da aıresın en, ay. 
rpqa'da Tesellum ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (7195) 

Modayı takib eden her asri kadın içm kıymeUi taşlarile ve nefis 
llemesUc hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikulAde 

"&INGER" saatine sahlb olmak adeta bir saadettir. "SİNGER" saatleri 
orı b senclık bır muddet içın velev müşterının mes'uliyctinden olsıın 
her turlü Arızaların mucsscsemlz tarabndan hiç bir ilcret alınmaksızın 
1arnir olunacak lan garanti edilmiş tir. 

S f N GER No. 27/A 108 elmulı ve 8 pırlanta 230 Lira 
No. 27/B 126 " '' 8 " 255 " 

' Adru : SINGER SAAT Malia:u11 - lıtanbul, Emlnl!nü Cad. 8 , 

Hava Okulu Komutanbğından: 
Hava okulları talimntının 86. maddesinde yazılı şartlan haiz istekliler 

d lek kA ıdı ve vesıkalan ile Temmuz başlangıcından Ağustos sonuna ka-. 
dar okula başvururlar. Okulun bulunduğu yerın dışında bulunanlar dilek 
kAğıtlan ıle veSJkalarını posta ile okula gonderırlcr. Ve alacaklan karsı
lığ gore hareket ederler. 

Madde 86 - Hava okulu gedikli kısmına girme ı.ıartları ı,;unlardır: 
A) Türk olmak. 
B} Orta mektep (Lise 6cklzinci ı;ınıf tahsilini bitirmiş, en az 16 ve en 

~k 20 yaşında olmak. Evli bulunmamak. 
C) S hhl vaziyeti uçuculukta ve uçuş lşlerınde kullanılmağa elverişli 

olduğuna daır rnutehassısları tamam olan bır hastahanede sıhhat he
Yclı raporu olmak. Boy 1,65 den aşağı olınıyacaktır. 

D şarda bulunanlar: 

Bulunduklan yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye gönderi
lırlcr. Tam tcşkilAUı sıhhi heyet bulu nan yerlerde o yerın en b!lyuk ku· 
mandanına müracaatla muayeneye gondcrilirler. 

D) Ahl~kı sağlam olduğuna ve hlçbır surette suçlu ve mahkQm olma
dıgına daır bulunduğu yerin emniyet müdurluğiınden veya polis 6.mirli· 
gınden tasdıkli vesika göstermek. 

E) Okula alınacak okuyucular, Gedikli erbaslar hakkında 2505 sayılı 

kanun mucıblnce muamele goreccklerini, mektebi bitlrdıklerınden 12 yıl 
mtJddetle ha~ a gediklı erbaş olarak vazife goreccklcrini taahhüt etmek. 

F) Okulca yapılacak seçme imtihanında kazanmak. 
H) İsteklı adedi çok veya lmtıhanını kazananlar alınacak miktardan 

faz a ol cak olursa bunların içinden riyaziye bilgılcri daha iyi ve yaban
cı dıl bılenler yenlcnır. Hava okulları okuyucuları askeri liseler okuyu
cuları gıbı yedirilir ve giydirilir. Ki tap ve diğer ders için !Azım olanlar 
~arasız verılır. 

Vl Talipler arasında 16-18 yaşında olanlar pilotluğa flyrılır. Kabiliyeti 
ııı rulmıyenlcrle 20 yaşına kadar olanlar ihtisas gediklisi olurlar. Kabl· 
1 yetlC'ruıe göre makinıst, telsiz, foto, atıcı, bombardımancı olarak yetişti-
r rler. (2116) (3741) 

İstanbul Erkek Akşam Sanat Okulu Talebe ve 
lczunlarmın Nazarı Dikkatine: 

Okulumuzun tcsviyecılık ve elektnkçılık şubesinden mezun veya de. 
"anı edenlenn ııtıkballeri ile itgıli bır iş hakkında gorüşmek uzere gayet 
acele olarak okula muracaat etmeleri menfaatleri iktizasındandır. (69S7) 

lstanbul Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu ilanları 

:!000 kilo Naftalin alınacaktır. Pa
::arlıkla ekınltmesi 13-8-940 Salı gunu 
saat 15 de Tophanede Lv. Amırllfl sa
tın alma komisyonunda yapı\acak1ır. 
Nilmuncsi komisyonda gorulur. İstek. , 
hlcrın belli saatte komısyona J?elme
leı L (214 - 6860) 

• 30 ton kireç kaymafı alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 13-8-940 Salı 
qunü saat 14.30 da Tophanede Lv. A
mirlllti satın alma komisyonunda ya
pıh:caktır. Tahmın bedeli 7500 lıra, 
ilk teminatı 562 lira 50 kuruştur. Sart_ 
'1amesi komisyonda ııciruhir. İsteklile
rın belli saatte komisyona .ıı:clmclcri. 

(220 - 6866) 

• 2000 adet büyiık ve 8000 adet kO
~ük bez su kovası alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 13.8.940 Salı ~nu s:u:t 
1:5.30 da Tophanede İst. l.\'. Am!rlıiU 

1 satın alma komisyonunda yapılacak. 
tır. Tahmin bedeli Yirmi bın iki yüz 
!ira. ilk teminatı 1515 liradır. Numune 
ve sartnameı::i komisyonda görillur. 
isteklilerin kanuni veslkalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(221 - 6922) 

• 5000 adet su fıçısı alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 14-8-940 Carsamba 
r.ıiınü saat 14 de Tophanede İst. Lv. 
Amirliı!I satın alma komisyonunda 
vapılacaktır. Tahmin bedeli on yedi 
bı:ı bes yüz lıra. ilk teminatı 1312 lira 
50 kuruştur. Sıırtname \'e nümunesl 
lromisyonda görulür. İsteklilerin ka
nuni veslkalarile belli saatte komis
yona gelmeleri. (222 _ 6923) 

• 
150 kiloluk 1000 adet kantar alına· 

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 13-8-!!40 
S~lı gunu saat 15.45 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisvonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 13.000 li
Ta, ilk teminatı 975 liradır. Şartname
si komisyonda ıtörülur. iste~lilerin 
teklif edecekleri nilmunelerlle be1lı 
saatte komlSYona gelmeleri. (224-6924) 

• 
150 ad"'t tahta ızgara alınacaktır. 

'PAZarlıkla eksiltmesi 13-8.940 Sah 
gunü saat 16 da Tophanede Lv. Amlr
mu satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 780 lira. ılk te
minatı 58 lıra 50 kurustur. Numune 
ve sartnamcsi komisyonda .ıı:örulür. is
teklilerin oellı saatte komisyona .ıı:el
me".leri. ';33 • 7055) 

• Adet 

2400 Soba borusu 
2:.0 Alafranga dirsek. 
400 Dl$ slaturka dirsek. 
Yukarıda yaııh üc kalem soba bo

rulı;rı 16-8-940 Cuma .ıı:tınü saat 14 de 
Tophanede Lv. AmirlJ~ satın alma 
komisyonunda pazarlıih yapılacaktır. 
Borular ve dirsekler bekenilerek alı
nacağından taliplerin verebilecekleri 
boru numunclerıle ve teminatlarile 
belli saatte komİ!Yona ııelmeleri. 

<232 - 7054) 

• Kilo 

5 000 Tutuşturma odunu. 
25 000 Lavcmarin kömürü. 
Yukarıda yazılı iki kalem mahru. 

kat 16-8-940 Cuma Jn,ınü saat 14.30 dıı 
Tophanede Lv. Amirllki satın alma 
komisyonunda ııa:r.arlıkla alınacaktır. 
Tophanede dikim evine kadar nakliye
si ciheti askeriyece yapılacaktır. Odun 
ve kbmür ayrı ayrı isteklilere de ve
rilebilir. Talıolerin kail teminatlarl
le belli saatte komisyona .ıı:elmelerı. 

• (231 - 7053) 1 

Kırk ton sade :vaıtı alınacaktır. Pa. 
1 

'Zarlıkla eksiltmesi 15-8-940 Perşem
be günü saat 15.30 da Tophanede İst. 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli kırk 
dort bin lira, kati teminatı 66!\'l lira
dır. Şartnamesı komisyonda ııörulur. 
Defaten tcslım alınacak olan lsbu sa
de yagına istcklı olanların belli saatte 
komısyona ı:elmelcri. (236 _ 7100) 

Askeri Fabrikalar Satınalma 

Komisyonu ilanları 

Aırı~kaleae muKa\ieJenın ımzası ta
ı.hinden 31·5-941 tarıhine kadar 10 
ılA 15 bin ton eşya naklettirilcc:ck. 

Beher tonuna 120 kurus bedel tah
min edılen yukarıda yazılı naklıynt 
Askeri Fabrıkalar Umum Miidurluı'!il 
Merkez Satın Alma Komisyonunca 
22-8-940 Perşembe ı:ilnü saat 16 da 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Sartna_ 
me parasız olarak komisyondan veri
lır. Taliplcnn muvakkat teminat olan 
'1350) lırayı hAvi teklif mektuplarını 
mczkür 1:unde saat 15 e kadar komıs
vona vermeleri ve kcndılerinin de 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddcle
rındcki vesaikle komiSYoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tiıccardttn 
olduklarına dair Tıcarct Odası vcsı
kasıle mczkQr gün ve saatte komisyo
na m\.ıracaatları. ( 6947) 

• 300 Ton Yeril Llnterı Pamuğu 
Alınae•k 

Tahmin edilen bedeli ''84.000" lira 
olan 300 ton yerlı Linters pamu;:u As
keri Fabrikalar Umum Mıidurlil.itü 
Merkez Satınalma Komisyonundt1 
28-8-940 Çarsamba günü saat 15 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name (4) lira (20) kuruş mukablhn. 
de komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (5450) lirayı 
hıivl teklif mektuplarını mezkür 1:un
de saat 14 de kadar komisyona verrnc
lerı ve kcndilerir;in de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ıkle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
.şle alakadar tuccnrdan olduklarına 
dııır Tıcaret Odası vesi.kasile mezkur 
ı::un ve saatte komisyona muracaat
farı. (7072) 

KAMYON ARANIYOR 
Toprak işinde ~ahştırdmak ü. 

zere gündelik veya sefer hesabi. 
le kamyona ihtiyaç \'ardır. Talip 
olanların Dolmahah<"ede eski has 
ahırlarda yıkma ıitütcahhidinc 
müracaatları. 

İKİ KOLSUZ .-mmm-, il 
1 

FAİK YILMAZiPEK, 
Hali tasfiyede bulunan (Faik Ikikolsuz ve Biraderleri Osman ve E

tem) namındaki eski Şirketin YILMAZ iPEK, YILMAZ BUKUM ve 
YILMAZ DOKUMA fabrıka ve makinelerılc butun alat .ve edevatını tu. 
fiye memurunun açık muzayedesine iştirak ederek satın ald!ğmdan eskı 

ortakları olan Osman ve Etemin sözu geçen bütün bu fabrikalar ve te_ 
sisatla hiç bir ılişikleri kalmdıiını ve eski $ırket firmasında yazılı '"Bi
r:ıderleri,. tabirinin ihtisar için kullanılmış olup hakikatte Osman ve 
~temin kaymbiraderleri olduğunu görülen !uzum üzenne ilan ve bu 
münasebetle ipek fabrikasında her denyede ve en iyi İpek, Bukum fah. 
rikasında her katta ipek ve filoş krep ve Dokuma fabrıkasında da YIL_ 
MAZIPEK markasilc maruf her nevi ipekli kumaş imal ve sipariş kabul 
etmekte olduğunu ve siparişlerin azami itina ve suratle intaç edileceğin: 
sayın mlişterilerine arzeder • 

~ .......................................... ~ 
İstanbul Maarif l\lüdürlüğünden : 

• Maarif Vekilliği Köy Enstitulcri için aşağıda cins ve miktarı yazılı 
yun Battaniye satın alınacaktır. Muhammen bedeli (52.000) lıradır. Te_ 
mınatı (7800) liradır. Istekliler bu battaniyelere ait şartnameyi Maarif 
Miıdurluğü Yardirektörlügunde gorebilirlcr. 

Pazarlığın 14 Ağustos 1940 Çarşamba glinü saat 15 de Istanbul Ma. 
arif Miıdürluğu binasında yapılacağı ilan olunur. (7140) 

Beherinin asgari sıkleti 

2400 gram olan Yun bat_ 
!aniye. 

Miktarı 

4000 

Beherinin fiatı 
Lıra 

13 

Yek ün 
Lira 

52.000 

Adapazarı Beden Terbiyesi İstişare Heyeti 
Başkanlığından : 

ı - Adapazarı şehrinin Çark mesiresi civarında yapılacak Spor sa
hasınm tanzimi işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur . 

2 - Bedeli keşfi 6206 lira 78 kuruştur. Teminatı muvakkate yüzde 
yedi bucuk hesabile 465 lira 4S kuruştur. 

3 - Münakasa müddeti 5/8/940 tarihinden 26/8/940 ıtünü saat 17 ye 
kadardır. 

4 - Eksiltme işleri kaza kaymakamlığında müteşekkil beden terb~. 
yesi istişare heyetinde cereyan edecektir. 

5 - Taliplerin evrakı keşfiye, şartname ve planı görmek ve mütem-
mim malumat almak üzere kaymakamlığa miiracaatları. · (7075) 

T. IS BANKASI 
1940 KÜÇÜK 

CARI HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

Ziraat Vekaletinden : 

1940 İKRAMİYELERi: -
1 adet 2000 liralık = 2000.- lira 
8 .. 1000 • = 3000- • 
IS 

12 
40 
76 

210 

• 
• 
• 
• 
• 

600 
260 
100 

60 
25 

• 
• 
• 
• 
• 

= 3000- • 
= 3000.- .. 
= 4000- • 
= 3760.- .. 
= 6250.- • 

Ketldeler: 1 ıubat, 1 mayıa. 

1 aöuıtoı, 1 lklnelteırln tarihlerinde 
v•pılır 

Ziraat Vekaleti Veteriner işleri Umum Mıidıirlüiü ihtiyacı için 35 
adet tll'!yyar koruma ve tedavı banyoları açık eksiltme usulile satm alı. 
nacaktır. 

Eksiltme 29/8/940 tarihine musadıf Perşembe giınu saat ıs de Zi. 
raat Vekaleti binası içinde toplanacak satmalma komisyonunda yapı. 
lacaktrr. 

Banyoların beherinin muhammen bedeli 145 lira umumunun fiyatı 
5075 !ıradır. 

Banyolara ait şartname ve plan Levazrm Mudurlugunde mevcut olup 
parasız olarak verilir. 

Muvakkat teminat mikdarı 380 lira 63 kuru tur. "7168,, (4493) 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif Vekillici Köy Enstituleri ic;in aşafıda cins ve miktarı yazılı 

eşya pazarlıkla satm alınacaktır. 
Muhammen bedeli "4020,. lira, Teminatı 603 liradır. istekliler bu 

tabaklara ait §artnameyi Maarif Mudürliığu Yardirektorlufünde görcbi. 
lirler. Pazarlıiın 14 Ağustos 1940 Çarşamba günu saat 16 da lııtanbul Ma. 
arif Mudürlilgü bınasında yapılacağı ilöln olunur. (7141) 

Eıt•nın cinai Mtktarı Beherinin fıyatı fekün 

~------------~-·· 
Bııkır dUz tabak 
Bakır ~kur tab,.ı.. 

Bakır ma~r. fıa 

3000 
aooq 
3000 

Kuru, Lıra 

45 
45 
44 

1350 
1350 
1320 

4020 

İstanbul Telefon Müdüriyetinden: 
Fransızca lisanına vakıf olan ve telefon memurluğunu ifa arzusunda 

bulwıan Bayanların vesaikile Müdüriyet Zat işleri Amirliginc muracaat. 
lan. (7202) 

Sahıt.: Vt' Neşri) at Muduriı Halil L(ltfi DÖRDÜNCÜ, Gazetecılik ve 
Ne~riyat T. L. Ş, Basıldığı yer: TAN Matbaası 

30 Ağustos 
Zafer Bayramına Mahsus 

FevkalCide Piyangonun PICinı 

Jkramiyc adedi Jkramİ) c miktarı 
Lira 

İkramiye tutarı 
Lira 

ı 

1 
ı .. 
?' .... 

10 
30 

300 
3.000 

30.000 
:rn.ooo 

63.345 

60.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 

q ., 
2 

Yekun 

(j0.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.000 
:10.000 
90.000 
60.000 

360.000 

1 

Zafer 30 Agustostadır. Mılli Piyango da lzmır Fuarında çekilmek 
ıizere bir Zafer Piyangosu tertip etmiştir. Türkiyenin her tarafında 
satılığa çıkarılmış olan bu levkalade pıyangoda mevcut 300.000 bilet. 
ten 63,345 tanesi mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler (1) liraya satılmaktadır. 
Zafer Piyangosuna siz de bir bilet al,ffak i§tirak ediniz. Vere. 

ceğiniz paralar ebedi Turk Zaferini temin edecek vasıtalardan biri 
olan hava kuvvetlerimize ııarfedileccktir. ... , 
Deniz Levazım Satmalm~J Komisyonu ~anları 

~larmara Üssiihahri K. Satın alına Komisyonundan: 
Kömür Tahmin 'c Tahliye İlanı 

işin Şekli Beher tonun tahmini fiyatJ 
Kuru, 

A - Komür gemilerinden Seymen depolarına 
B - Komur gemilerinden diger .:emilere 

3S 

aporda olarak 
C - Kömür gemilerinden mavnalara 
D - Mavnalardan gemilere 

3S 
10 
30 
25 
30 
20 

E - Mavnalardan sahile 
F - Kömür depolarmdan kömür gemilerine 
J - Kömür depolarından mavnalara 

1 - 20,000 ton komurun yukarda yazılı 7 madde 
killerden tahmil ve tahlıyesi i:;i kapalı zarf usulile 
muştur. 

ile gosteriten şe.. 
eksiltmeye konul· 

2 - Eksiltmesi 27 Ağustos 940 Salı günü saat 16 da Izmitte Ters•• 
ne kapısnıdaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe ait şartname bedel• 
siz olarak lstanbulda Kasımpaşada Dz. Levazım Satınalma komisyonuı:ı. 
dan ve Komisyonumuzdan almabilir 

3 - Tahmin edilen bedeli 700Ö lira olup muvakkat teminatı S2S Iİ• 
radır. 

4 - hteklilerin bu isle alakadar olduklarına dair ticaret vesikaları· 
nı mahalli Emniyet Müdurliıklerinden alacakları hüsnuhal kağıtlarını yU· 
karda yazılı ilk teminatlarile birlikte kanunun istediği şekilde tanziOI 
edecel:leri teklif mektuplarını muayyen gun ve saatten tam bir saat evvt:• 
!ine kadar komisyon başkanlığına vermeleri. "717S,, 

• 

Tayyare 
Otomobil 
Kamyorı 

Motor 

ve 
1 - Tahmin edilen bedC'li (12.500) 

lira olan 8000 kılo Hint yaı:ı, 16 A;:tus
tos 940 Cuma giınu saat 16 da pazar
lıkla alınacaktır. 

bil umu 
fabrika 

ınakinııda 
İsviçre 

2 -İlkteminatı (937) lira (50) ku
ru~ olup sartnıımesi hetı 1tün komls. 
ye ndan alınabilir. 

mamuıtıtı --
S R O Rulmanl.ırını kullanınız. 
Deposu: Galata Karakôy Pal'5 
hnnı karşısında 84 N o. İ B RAHİ "1 
TAŞÇIOGLU ve ORTAKLARI 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanun
rln yazılı vesaikle birlikte belli gun ve 
ı:c.atte Kasımpaşada bulunan komis P. K. 1039, Telgraf TASKo;;J ' ·-------~ (7190) 

Devlet Denizyolları İşletme 
İdaresi ilanları 

Ağustostan 19 Ağ stosa kadar muhtelif hatlar~ 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına 

Bartııı hattına 

İzmit hattını 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 

l m roz hattı na 

Ayvalık hattına 

lzmir Sürat hattına -

İzmir llAve postası -

Salı 12 de (Ege), Perşembe 12 de (Ankara) ~ 
Pazar 16 da (Tarı). Galata rıhtımında•. 
Salı 18 de (Mersin), Cumartesi 18 de (Antal>") 
Sirkeci rıhtımından 
Salı, Perşembe 9.30. da (Uiur) ve Pazar 9.30 dl 
(Tayyar). Tophane rıhtımından. 

Pa:ı:arteı;i 13, Salı 9.50, Çarşamba: Perşembe 
Cuma 16 da ve Pazar 8.15 de (Sus). Ayrıca cıı· 
martcsi 14 de ve Pazar 19 da (Marakaz). Gatatl 
rıhtımından. 

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 815 de (Mar~· 
kaz). Galata rıhtımından. Ayrıca Çar amba 20 c!' 
(Antalya) Cumartesi 20 de (Konya). Toııh•11' 
rıhtımından. 

Sah 19 da (Seyyar), Cuma 19 da (Ul~en). 'fol" 
hane rıhtımından. 

Pazar 9 da (Mersin). Toııhane rıhtımından. 

Carşmba IS de (Bursa). Cumartesi 15 de caa<• 
tın). Sirkeci rıhtımından. 

Pazar 11 de (lzmir). Galata rıhtımından. 
Peışembc 13 de (Tııhan). Galata rıhtıınındall . ~ 
(NOT: lımır Enternasyonal Fuarı munascbe1 ~ 
(Tırhan) vapuru tarafından yapılacak ilave 1'0 

laların devamı muddctince (Konya) vapurıle 1~: 
pılm<1kta olan I:ı:mir aralık postaları yapılrıtlf 
caktır.) 

(7209) 
. -~~~ 

l\Iersin • Iskcnderon yolu Şilep Seferleri 5 (DUMLUPINAR) vapuru 12 Agustos 940 Pazartcsı gunli saat 15 de 
eciden şilep postası olarak Mersin - Iskcnricron yoluna kalkacaktlf• 

Gemı, gidiş ve dönuşte yuku olan iskelelere ugrayacaktır. 
Muteakıp seferler ayrıca ilin olunacaktır. Daha fazla malumat ,ııfl 

çir acentalarınııza müracaat olunması. 
ıı· 

NOT: Vapur seferleri hakkında ncr türlfi mali'ımııt nşağıda telefon 11 

maraları yazılı Acentelerimizden oğrenllebılir. 
G•lata Baı Acenteliği G:ılata rıhtımı, Limanlar Umum 

Galata Şubo " 

Sirkeci • • 

Mudıirlüğıı binası altındıı. 
Galatıı rıhtımı, Mıntaka Liman 
Hei lıt;I bınası· alUnda. 
"ırkeci, Yolcu Salonu . 

..................................... ~ 

r 


