
çarŞ~ba 

~4 
AGUSTOS 

T A N E V ' 
İstanbul. Ankara Caddesi 102 

I• .·'"'TELGRAF: TAI!l, İSTANBUL 
TELEFON: 24310, 24318, 24319 
ALTL~CI YIL - No. 1811 

1 9 4 o 5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Arnavutlukta 
İSYAN MI, 
TAHRİK Mi? 
Balkanlılar. aralarındaki ihtılafla
rı halledemezlerse mihver devlet
leri fiilen veya siyaseten mudahale 
suretile bu ihtilafları halle teşeb
bı.is edeceklerdir. Bu müdahalede 
İtalyanın Arnavutlukta kuvvetli 
bulunması lazım gelir. Bu itibar
la son isyanı vesile ederek İtalya
nın Arnavutluğa milhim kuvvet
ler tahşit etmesi ihtimali çoktur. 

JJI. Zekeriya SERTEL 

Muhtelif merkezlerden gelen 
haberler, Arnavutlukta 

bir isyan hareketi mevcut oldu. 
ğunu bildiriyor. Bu haberlere 
göre, Yunanistan hududunda, 
fakat Arnavutluk topraklarında 
Arnavut şeflerinden Hoca katle. 
dilmi§tir. İtalya, bu hadisenin 
Yunanlılar tarafından ika edil
diğini iddia etmektedir. 

Yine gelen haberlere göre, 
Yugoslavya hududunda isyan e. 
den Arnavutlarla İtalyan müf. 
rezeleri arasında müsademeler 
olmuş ve 400 kadar İtalyan öl-

ıll dürülmüştür. 
. Son gelen malumata göre de, 

ıı ltalyan donanması Arnavutluk 
Sahillerine gelmiş ve İtalya Dra. 

1' ~a yeni kıtalar çıkarmıya başla.. 
tn:rştır. 

~ 

* * • B alkanlarm huzur ve sulhü. 
nü bozmak istidadını gös

teren her hadise, bizi alakadar 
\>e rahatsız eder. Balkan devlet.. 
leri arasındaki arazi ihtilaflan 
henüz halledilmeden, Arnavut. 
lukta bir takım hadiseler çıkma_ 
sı, İtalyanın bu vesile ile Arna
\>utluktaki kuvvetlerini arttır. 
inak istemesi, her halde gözden 
kaçırılmaması lazım gelen mü. 
!ı.im bir hadisedir. 

Bu hadiseyi öğrenir öğrenmez 
akla gelen sual şudur: Arnavut
lukta bir isyan mı vardır, yoksa 
~alkanlar bir tahrik karşısında 
~dırlar? 
Aklımıza bu sualin gelişinin 

tebebi basittir: 
1923 te Arnavutlukla Yuna

tıistan arasındaki hududu tesbit 
etmek üzere beynelmilel bir ko. 
lnisyon seçilmişti. Bu komisyon 

11 
\' anyada faaliyet halinde iken 
komisyona mensup İtalyan aza: 
ları mechul kimseler tarafından 
katıedilınişlerdi. İtalya, bu hadL 
Seyi vesile ittihaz ederek derhal 
~orfu adasını işgal etmiş, Yu
llanistanı tazyik etmişti. 

Bugün de buna benzer bir ha. 
dise karşısındayız. Yine Yanya. 
da ~ir Arnavut şefi öldürülüyor, 
Ve ltalyanlar bunun Yunanlılar 

ıı11 la.rafından ika edildiğini iddia 
'ft• \!diyorlar. O vakit gayri ihtiyari 
arıf ilkla şu sual geliyor: Acaba, yi. 

ile Korfunun işgali için bir vesi
., le mi icat ediliyor? Bu katil ha_ 

qisesi, bir tesadüf mü, yoksa bir 
ı<O~ lahrik eseri midir? 
ir• 

Keza, Yugoslavya hududun. 
ooO ~a İtalyan kuvvetlerile Arnavut 

qsileri arasında cereyan eden bir 
~üsadcme vesilesile İtalya, der. 

1 
al Draç limanına yeni kuvvet
er çıkarmıya başlamıştır. İtal. 
~an donanması Arnavutluk sa. 
Ciillerine gelmiştir. Yine gayri 
llıtiyari akla şu sual geliyor: A
~~ba İtalya, Arnavutluğa mii
~~_ın kuvvetler tahşit etm2k icin 
oyle bir hadise icadına mı lü. 

~ll?n görmüstür? Yoksa, Arna. 
l>utıukta hakikaten İtalyan ta
~akkümüne karşı bir isyan mı ; 

.,,e~ l'neveuttur? 1 
ti * * 

1 talya için Korfu adasının 

1 

Havadan alman bu fotoğraf. dün Almanların yeni taarruzlarına h~def tes.kil eden Thames nehri 
üzerindeki Tilbury mevzilerini göstermektedir. (A) petrol depolan. (B} ııetrol depolarını besliyen 
gemiler. (C) demiryol merkezi. (D) deıniryolu kolları. (E) motörl ü vesait yolu. (F) havuzlara 

giden geçit .. 

Dünkü Hava 
Hucumları·nın 

Bilançosu! 

IAMERIKAI 
0

1400 Taggarel 
Verebilecek I" 

Neticeyi Tayin 
İçin Mücadele 
Başlamıştır 

57 Alman Tayyaresi 

İmha Edildi, Şehirlere 

Bombalar Düştü 

Mukabil Taarruzlar 
-0-

lngiliz Tayyareleri de 

17 Hava Meydanım 

Bombardıman Ettiler 
Londra, 13 (A.A.) - Hava ve 

Dahili Emniyet Nezaretleri teb_ 
liği: Bu akşam Southarnpton Ü
zerine düşmanın yaptığı yeni hü_ 
curnlar esnasında şehir üzerine 
bombalar atılmış ve müteaddit 
yanp;ınlar çıkmışsa da hemen sön 

İngiltereye Aylık 1 
f. Bu 1 Sevkıyat, 

i 1 Miktarı Geçmiyor 
Nevyork, 13 (A.A.) - Milli 5 

Müdafaa istişare komisyonu. İngi
liz ~atınalma komisyonu için bir 
program hazırlamıştır. Bu Drog
rama göre, İngiltereye, ayda 1300 
ile 1400 arasında tayyare verile
cektir. 

İngiliz mübayaa komisyonu r~- •ı 
isi Burvis. bu programın Büyük 
Britanya hükumetinin ayda 3000 1 
tayyare satın almak hususunda : 
izhar ettiği arzuya cevaben hazır- 1 
lanmış olduğunu beyan etmiştir. •ı 

Burvis, bugün Maliye Nazırı v~ 
Hazine Müsteşarı ile görüşmüş, 
İngilterenin daima daha çok tay- ı 
yare istediğini bu görüşmeler sı
rasında açıkça söylemiştir. Fakat 1 
bugünkü şartlar içinde bu talep 

1 kabul edilmemiştir. 
İlk teslihat ancak 1941 de yapı- • 

labilecek ve programın başlıca ı 
'ı meselesini daima tayyare motör- i 

!eri teşkil edecektir. 1 
·· .... ·······-·---· ............ -·····-······ i 

dürülmüştür. Yaralılar bulunma 
sına rağmen zayiat azdır. Wight 
adası, Berkshire'in kır mıntaka. 

larına ve Wiltshire üzerine de 
bombalar atılmıstır. Bu mınta. 
kaların hiç birinde zaviat yoktur. , 
Alman tayyareleri İngilterenin 
Cenubu Şarkisinde İngiliz hava 
kuvvetlerine ait muhtelif tayya. 
re meydanlarına hücumlar yap_ 
mışlar ve bunların bazılarında 
bir kaç kişinin ölümüne ve zayi
ata ~ebebiyet vermişlerdir. 

Somalide Son 
• ,-1,Q!J 
ltalyan Taarruzu 

Püskürtüldü 
Kahire, ~3 (A.A.) - Bugün 

neşrolunan Ingiliz tebliğine gö
re, S~malide Yugargan Boğazın
daki Ingiliz kuvvetleri, İtalyan 
taarruzunu. püskürtmüş, bundan 
başka, bir Italyan bombardıman 
tayyaresi düsürülmüştür. 

Alınan yeni malumata nazaran 
bugün 57 düsman tayyaresi imha 
edilmiştir. Bunlardan 54 ü avcı 
tayyarelerimiz ve üçü de tayyare 
dafi bataryalarımız tarafından 
düşürülmüştür. 

A ver tavyarelcrimizden dokuzu 
kayıptır. Düşen tayyarelerin pL 
lotlarından ikisi hayattadır. 

(Sonu, Sa: 2, Su: 1) 

İtalyan tebliği, İngiliz külli 
kuvevtlerile temas eden İtalyan 
kuvvetlerinin şiddetli bir m~ha. 
rebeden sonra Adadeh'i işgal et. 
tifüni bildiriyor. 

Almanlar1 lngilterenin 

Felce Müdafaasını 

Uğratmak İstiyorlar 

Londraya Göre 
---o--

" Düşmanın Hedefi, 

Manşta Hakimiyeti 

Eline Almaktır11 
Londra, 13 (A.A.) - İn_giltere 

ile Almanya arasında vuku bu. 
lan hava harpleri her yerde ala
ka ile takip olunmakta ve bu mu. 
harebelerin mana ve mahiyeti 
tavzih edilmektedir. Londrada 
cıkan Daily Mail diyor ki: 

''Bu hücumların İnf.!ilterenin 
deniz ve hava kudretine taarruz 
icin tesbit edilmi.ş muayyen bir 
siyasete dahil olduğu aşikardır. 
Bu hücumlar iki muhasım arasın. 
d;ı havalarda büyük bir mücade
lenin baş:k.ne:ıcıdır. Ve belki de 
harbin neticesini bu mücadele 
tavin edecektir. 

Mütehassısların fikrine g-öre . 
bu hava harbi pek yakın bir isti. 
lanın mukaddemesi değildir, fa. 
kat üç hedefi mevcut _görünmek.. 
tedir: 

1 - Deniz üslerini ve deniz te. 
sisatlarını hasara uğratmak sure
tile İngilterenin Mans denizinde 
süphesiz olan hakimiyetini iehlL 
keve kovmak, 

2 - Hava meydanlarında hasa. 
rat vuk.ua getirerek, balon barai
larmı düşürerek, kara batarvala_ 

(Sonu. Sa; 2 Sü; 3) 

ehemmiyetini izaha lüzum 
~?rmüyoruz. Adriyatik denizi- ı 
lıın ağzında bulunan bu ada p.,..,-...;;;.__,..._._.,. 
tt.ratejik bakımdan İtalya içi~ 1--4,,._,..-zr<!!t;~-..,.P" 
irinci derecede ehemmiyeti 

lıaiı bir yerdir. Bu adanın İngL 
~!erin eline düşmesine mani ol. 

ıe ~ak, İtalyanın en büyük emc-li. 
rıd' ~ır. Fakat Yunanistan bitaraflı

ıı ~ nı muhafaza etmektedir ve 
tirıôr Unanistanla harbi göze almak. 

•Zın Korfuyu işgal mümkün de. 
11dir. Bu sebeple İtalyanın, Yu

l ~nistan hududunda böyle bir 
~cf'' n~d 0 " ise çıkartmış olması ihtimal-

en uzak görünmemelidir. 

* * ~ l3alkan devletlerine kendi ara. 
tındaki ihtilaflan 15 Eyllıle 

• l'ıı~dar halletmeleri tavsiye edil. 

I
~ ıştir. O vııltte kadar Balkanlı. 

t kendi aralarında anlaşamaz
<ltsa, mihver devletleri ya siya. 
~~ten, ya fillen müdahale ederek 
~ ihtilafları halle teşebbüs ede. 
klcrcMr. · .nu müdahalenin mü-

A:ir ola.bilmesi için İtalyanın, 
·"llavutlukta kuvvetli bulunma-

. • ~ (Sonu, Sa; 2 Sü· 4) İngiltcrenin cenup sahiJlcdnde şiddetli hava muharebelerine sahne plan şehirleri gösterir harita 

DOBRUCA iŞi 
İÇİN TEMAS 
BAŞLIYOR 

Romanya Hükumeti 

Bulgaristan Notasma 

Müsbet Cevap Verdi 
---.oı---

V eziyet Ümitlidir 
--o-

Macar ve Rumen 

Murahhasları Yakında 

Buluşacaklar 
Bükreş, 13 (A.A.) - Cenubi 

Dobruca meselesinin halli icin 
müzakerelere başlanmasına dair 
yapılan ilk Bulgar tekliflerine 
Romanya tarafından verilen ce.. 
vap dün Bulgar hilkumetine tev. 
di edilmiştir. Romanyanın cevabı 
uzlaştırıcı ve müsbettir. Bu itL 
barla bundan sonra yapılacak te
masları rnüteakıp nihai anlaşma. 
nın akdi için başlıyacak müzake
relerin geci.krniyeceği tahmin e
dilmektedir. 

SOFYA ÜMİTLİDİR 
Sofya, 13 (A.A.) - Bulgarista.• 

nın Bükreşteki sefiri ile Roman
yanın harici siyasetinin zimam. 
darlarr arasında dün yapılmış o
lan temaslar hakkında bu sabah 
Sofyaya gelmiş olan haberler. ce 
rıubi Dobrucanın Bulgaristana 
terki meselesinin büyük bir mü
tekabil anlayış zihniyeti dairesin 
de ve çok samimi bir dostluk ha. 
vası içinde cereyan etmiş olduğu_ 
nu teyit etmektedir. 

Siyasi Bulgar mahafili, Bükreş 
hükumetinin bu meselenin halli. 
ne girismek arzusunu izhar etmis 
olmasını memnuniyetle kaydet
mekte ve iki memleket arasında 
müstakbel inkişafın müsait ola
cağını ilave etmektedirler. 

Başvekil Filo!f, harici politika 
hakkında Bulgar matbuatına yap 
mıs olduğu beyanatta, bugün hal 
ledilmemi.ş bulunan meselelerin 
halli için sükun ve soğukkanlılık 
havasının hüküm sürmesi lazım 
~eldiğini isaret etmiştir. Hüku
met, memleketin menfaatlerini 
müdafaa etmek için elinden ge
len her seyi yapmaktadır. Bas
vekil sözlerine şöyle nihayet ve~
mistir: 

"Yayılan şayiaların hılafına o_ 
larak Sobranyanın fevkalade bir 
içtimaa davet edilmesi düşünül
memektedir.,, 

ASKERE ÇAGRILANLAR 
1906 sınıfından baslamak üze

re şimdiye kadar askeri hizmet. 
lerini yapmamıs olan 15 sınıfa 
mensup efrad 1 Eylülden itiba
ren 75 günlük bir talim ve terbi
ye devresi yapmak üzere askere 
davet edilmi~tir. 

SOVYETLERE GÖRE 
Moskova, 13 (A.A.) - Cenubi 

Dobrucanın Bulgaristana iadesi 
(Sonu. Sa; 2 Sil; 5 ) 

İspanya, Harbe 
Hazırlanıyor 

Vazifesi "Torbanın 

Ağzını Kapamak .. tır 
Kopenhag, 13 (A.A.) - Tass 

Ajansı bildiriyor: Berlinqske ga. 
zetesinin Lizbon muhabiri İs
panyanın askeri hazırlıklar yap
makta olmasmdan bahsederek 
şunları yazmaktadır: 

''İspanyol gemileri derhal İs. 
panyol veya bitaraf limanlara 
hareket etme emrini :ılmıslar
dır. Telgraf ve telefon muhabe
ratrna lspanyada şiddetli bir 
&ansür konulmuştur. İspany3run 
salahiyettar mahafili tam bir ke. 
tumiyet muhafaza etmektedir
ler. Fakat müteaddit emareler 
İspanyanın İtalyanın yanında 
harbe girmeğe hazırlannığım 
göstermektedir.,, 

Ayni gazetenin mütalaa:;ına 
nazaran, İspanyanın vazıfesi 
"tor~anın ağzını kapatmi:lı<,, ya
ni Ingilizlere Akdenizin cıkrş 
kapısını kapamak olacaktır. İtal
yanların vazifesi ise, Afrikadaki 
hareketlerile Aden'den ve Sü. 
vcyş kanalından Akdenizin ~iriş 
knpısmı seddetmektir ~ Maama
fih. İspanyalılar bu plan m ta
hakkukuna ancak İtalyan hare
katı bir muvaffakıyete müncer 
oldukta.o sonra başlıyacaklar. 
dır. 

.-1 -H--A-M_L_E __ 
Fikir ve San'at Mecmuası. 

Müessisi: CELALEDDiN EZINB 

iKİNCİ TAB'I Bugün Çıktı. 

Cümhurreisimiz, 
Dün Akşam Çorumu 

Şereflendirdiler 
Milli Şef. Merzifonda ve ÇorumC:la 

Muazzam Tezahüratla Karşılandı 
ÇMum, 13 (TAN Muhabiri Bildiriyor) - Milli Şef İnönü, bu. 

:?Ün saat 11.10 da l\Ierzifonu sereflendirmişler, 16.30 da Çoru. 
ma hareket buyurmuslar \'e 17.50 de Çorumu tesrif etmişlerdir. 

Reisicümhurumuz. gerek 1\Ierzi.fonda, ~erek Corumda halkın 
candan tezahüratile karsı1anımşlardır. Bilhassa Çorum halkı, vi. 
liyet hududuna kadar gidere1t :\filli Seii beklEımi~lerdir. Balk. 
büyük bayram günlerinden birini yaşamaktadır. 

Samsu11da halkın tezalıüratı 
Samsun, 13 ( A.A.) - Reisiciimhur İsmet İn'önü, dün ak-Şam 

saat 22 de Samsundan ayrılnıı1l:ırdır. l\:Iim Şef buraya gelişle. 
rinde olduğu gibi, ayrılı~larmda da halkın soq_soz sevgi ve bağ
blıklarının ifadesi olan içten tezahiiı'atJa uğurlanmıştır. 

Samsunlular dündenberi l\lilli Şefleri ve se'\ gili Reisicümhnr. 
]arı İsmet İnönü'yü aralannda görmenin verdiği büyük sevinç 
içinde yaşamaktadırlar. 

Milli Şefimiz her tarafta haJkın coşkun tezahürlerile karşılan. 
maktadır. Milli Şef saat 12 d~ Çarsnmbaya gitmiş '\'e öğle yeme. 
ğini orada yemişlerdir. Çar~ambnda ve giizergahta halk l\lilJi Şe. 
fimize karşı sonsuz sevgi tezahürleri göstermişlerdir. Halkın Mil. 
H Şefine karşı ne kadar iden bağ'lı bulundu!'una bu coşkun te
zahürler çok canlı birer yeni delil teşkil etmekteydi. 

ARNAVUTLUK! İNGİLTERE 
HADİSESiNDE ! ABLOKADAN 

SON SAFHA Vazgeçmiyor 

Yunanistan, Bütün 

İtalyan lddiaf arım 

Katiyetle Reddetti 

Katiller Arnavut 
-0-

İtalyanfarm İsyan 

Hareketini Bashrmıya 

Çalıştığı Söyleniyor 

I 

t!. 

Roma. 13 CA.A.) - D. N. B. A
jansı bildiriyor: Stefani Ajansı
nın Tirandan bildirdiğine ~öre. 
Yunanistan Arnavutluk h11dudun 
daki Cimara bölgesinde Yunan 
ajanları sivasi bir cinavet isle
mişlerdir .. Bu cinavetin kurbanı 
Arnavutluk istiklalinin eski ha. 
dimlerinden Davud Hocadır. Ka. 
tiller, Hocanın başını Yunanic::ta. 
na ~ötürerek bu bas için sene1er
denberi büyük mükafat vadeimic:: 
olan Yunan makamlarına teslim 
etmi~lerdir. Stefani Ajansı kesi
len başın, mevzii Yunan makam. 
!arının emri üzerine köyden köye 
gezdirilerek alenen teshir edildL 
ğini de bildirmektedir_ Davud Ho 
ca bir cok seneler, vilayetinin 
Arnavutluğa bağlanması- ıcın 
yurttasları arasında propaganda 
yapmıştır. 

YUNANLILARIN CEVABI 
Atina. 13 CA.A.l - Atina A

jansı, bu İtalyan iddialarına ce
vap vermektedir. Bu cevaba go. 
re, Davut Hoca bir sakidir. Ve 
Yunan hükumeti 20 sene evvel 
bu adamı öldürecek olana müka. 
fat vaadetmisti. Bu adam son 
günlerde değil, fakat iki ay ev
vel Yunan topraklarına giren i
ki Arnavut tarafından katloltın
muş, katiller derhal te·.ıkif olun. 
muş, İtalya hükumeti vaziyetten 
haberdar edilmiş ve İtalyan kon
solosluğu mücrimleri iade iç:in 
resmi müracaatta bulun:.ı.c.1ğmı 

(Sonu; Sa: 2; Sil: 7) 

----o----
Amerika, Ablokamn 

T ahfifi Talebinde 

Bulunmıyacaktır 

Times Diyor ki: 
-o--

Avrupa. Nazı 

Rejimine Karşı 

Kıyam Edecektiı 
Nevyork, 13 (A.A.) - Ncv 

york Times gazetesinin yazdı ı. 

ı na nazaran, Hoover'in talebın 
karşı Birlcsik Amerika efkarı u 
mumiycsinde husule gelen aksu 
!amele bakılacak olursa, Haric 
ye Nezareti Büyük Britanyadar 
Fransanın, Norveçin ve Holan. 
danın ahalisini doyuracak dere. 
cede ab lok anın azaltılmasını ta 
lep etmiyecektir. Hoovcr'in b 

1 talebi istirahatte bulunan Cord 
1 Hull'e vekalet etmekte ola? 
Sumner Welles tarafından kısa 
ca reddedilmiştir. 

Londra, 13 <AA.) - Time 
gazetesinin diplomatik muhar. 
riri, Hoover tarafından Alman 
Iarca işgal edilmekte olan Av
rupa arazisine yiyecek maddele 
ri gönderilebilmesi hakkında İn 
giliz hükumetine yapılmış ola 
talebin, Büyük Britanyamn ab 
loka politikasını hicbir suretl 
tadil ctmiyeceğini sÖylemektedir 

Gazete. ise:al altındaki araziv 
ıtidecek olan vivecek maddeleri 
nh ne olacağını tahmin etmen· 
miıski.il olmadıl!mı kavdedere 
~öyle diyor: 

"Binaenaleyh, A vrunanın ab 
l.okasına devam ettil!i icin kim 
fnıtiltereve bir SC'V sovliveme 
İhtilallerin çıkm;ısına her zama 
s1.:bebivet vermis olan kclimclc 
"sulh ve hiirri\ r-t" kclimelcridır 
Nazi1erin tazyik rejimine kar 
kıvam edecek olan /\vruna kıta 
ilıtHalcilerinin de rıarolası "sulh 
ve hürrivet" olııcnktır." 

Cenubi Kaliforniya 

Ormanları Sıcağın 

T esiril~ A eş Aldı 
Los./\ngelos, l:l ( A A.) - B 

yük sıcaklar tcsirile tamamı} 

kuru bulunan Cenubi Kaliforn 
ormanları yanmaktadır. Iki b 
beş yüz amrle, orman memur! 
rı ve Sİ\'il ahali ateşle miıt'ad 
etmektedirler. En nıiihiın van"ı 
Santa Barbara'da Los Paclr<' 
milli parkında çıkmıstır. n 
bin hektar orman ve mutcaddı 
villalar yanmıştır 
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i S Ti K LAL UG R U N'DAl 
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1

: GÜNÜN ~ESEl.ESI Ticaret Vekili 
Şehrimize 
Geliyor· 

. . . 

YAZAN: iSMAIL HAKKI BAŞAK 

epimiz Müslümanız, Müslümanı 
~üslümana Kırdırmayınız ••• 

Plai lhtiy~cı 

H ~r sene olduğu gibi, bu 

-33-
..... Kandirede bulunan Atıf 

o hnalideki Kuvvayı Milliye Ku. 
ima tayin olunduğu takdirde, 

Metııtla benim serbest kalabile. 
· i de arzettim: 

...._ HaJbay, dedi, ben şimdi kcn.. 
de etıılr •eririm!., 

IODra, Atıf Beyle beraberdik. 
t kendisine hiç bir şey söyleme-
•.:ı• ~k seçmeden. telgrafhane 
• • onu makine başına çağırdı. 

eJe ıidip donen Atıf Bey 

)'le Yahya Kaptanla birlikte 
olan lbaan, cesur, atik bir de. 

idi. Y anmıda, ondan ba1ka, be, 
4aha .,ardı. Ve biz, ana şoseyi tut.. 
lsere, nahiyenin ilst tarafına koş-

dum. Kendim d::, yamında bir delikan_ 
lı ile. şosenin di&er tarafına geçtim, ve 
büyUk bir ağacın arkasma sindim. 

Civarımız ormanla çevriliydi. Arazi, 
tabii bir istihkam halindeydi. Arka
daı;lara, yüıı:de yüz isabetten emin ol
madıkça ateş etmemelerini söyle_ 
miştim. Çünkil mahdut bulunan cep_ 
hanemizi, hami 1ktısatla harcamak 
mecburiyetinde idik. O!'!!ardan istedi. 
ğim ikinci mühim vazife de, aramız
daki irtibatın kaybolmamasına azami 
derecede dikkat etmeleriydi. 

Silah sesleri ııittikçe artıyordu. Na. 
hiyenin alt tarafrndaki derenin üstün_ 
de bir tahta köprü vardı. Mütecaviz
ler, bizimkiler tarafından tutulmu' o
lan bu köprüfü geçmek istiyorlardı. 
Fakat yaptıkları taarruz, çok şiddetli 
bir ateıle kar:ııianmıştı. Onlar, orada 
dört ölü brrakmtşlar, ve ürkerek, bi. 
raz çekilmişlerdi. Mancviyatlarmm bo_ 
zukluğu. habire, ve rastgeie ateş etme
lerinden belli idi. Halbuki bizimkiler, 
mecbur kalmadıkça kurşun harcamı

yorlardı. Ateıin siklet merkezi, Hulu. 
si ile Süleyman Kaptanm tuttukları 
cephede idi. Dayı Mesut, bizim sağı_ 
mızda idi. Büyük Aslan da onunla be
raberdi. Fakat o cephede ateş kesil
mi5ti. Bizim karı,tmrzda heniiz dü~. 
man görünmemişti. Bir mtlddet son_ 
ra. Ihsanın bulunduiu yerden. ve bi
zimkiler tarafından, çok 15iddetli bir 
ate, başladı Fakat, devam etmeden 
kesildi. Bana gelen haberden anladım 
ki, arkadaşlar, yakınlarına kadar giz. 
lice sokulmuş olan Abazaları görmii;i. 
ler, ve iki tanesini diışürerek, diğerle_ 
rini kaçırmışlar. Çok geçmeden. mer
kezde de ateş kesildi. Kulağımıza: 
"- Hepimiz Müslümanız... Beyhu

de yere Müslilmanı Müsllimana kır. 
dırmaym: Anlaşalım!,, kabilinden Boz_ 
!er geliyordu 

Nitekim biraz sonra yanıma gelen 
bir arkadaş: 
"- Çabuk, dedi, Dayt Bey sizi bek

liyor: Abazalarla barış oldu!,, 
Fakat, tam bu davete icabet edece

ğim sırada, karşıda, kırk, elli kişilik 

bir Abaza grupu gördüm. Hepsinin 
parmakları da tüfeklerinin tetiklerin. 
de idi. Ve bizim Ihsaııla arkadaşlarmm 
bulundukları tarafa doiru hızlı hızlı 
ilerliyorlardı. 

Onlar biraz daha yaklaşınca, Ihsan 
ve arkadaşları yine sıkı bir ateş açtr_ 
lar, ve bu grupu da dağıtarnk ricate 
mecbur ettiler. Ben de d.erh:ıl bir pu
sula" yazıp, Dayı Mesuda ırönderdim, 
vaziyetimizi de anlattım. Mllteyakkız 
davranmadrirmız takdirde. kahbece 
bir tuzağa diitiirülecoğimiz a~kardı. 

Bizim karermızda bulunan kuvvetler, 
derenin öteki tarafına geçmedikçe, te
ması kabul etmek tehlikeliydi. 

Biraıı ıonra Dayıdan cevap geldi. 
Dayının yazdığına göre, asi Abazala. 
rın başında bulunan kumandanın, an_ 
laşma teklifinden sonra yapılan hü
cumdan haberi yokmuş. Ve kendisine 
danıliılmadan işlenilen bu hata, onu da 
müteessir, ve mahcup etmiş. Tarziye 
veriyor, suçu işliyenleri ağır surette 

sene de plajlarda ye:r 
bulmak kabil değil. Sebep, 
henı plajların kifayetsizliği, 
hem de iptidai yapılış tarzın. 
dan dolayı ınevcutlarmdaki 
soyunma yerlerinin nzhğıdır. 

ikisinin de çareSi 11ardır. 
Beşiktaş, Yenikapı, Kadıköy, 
civarları plaj ve deniz hama
mı yerleri olduğu halde, bu. 
ralara akıtılmış lağımlardan 
dolayı. §ehir ve halk tabiatin 
bu nimetlerinden istifade e· 
demiyor. Bu mahzurları, i~in 
ehemmiyetine nisbetle az pa. 
ra ile izale etmek ve giizel 

1 lstanbulun bu zenginliğini de 
i ortaya çıkarmak mümkün. ı 

1 
dür. 

..... ... ......_........ ····-·· 
Müteferrik : 

IZMIR FUARI 20 

Ağustosta Açllıyor 
İzmir Fuarı bu sene de 20 A. 

ğusU;ısta açılacaktır. İstanbul TL 
caret Odasını temsilen hir he
yet, acılış töreninde bulunmak 
üzere İzmire gitmiştir. 

Fuara gösterilen alaka mem. 
ntıniyet verici mahiyettedir. Fu
ara İngiltere, Sovyet Rusya. İ
talya, Yunanistan ve Almanya 
iştirak etm kteclirler. 

Fuara gideceklere kolaylık ol. 
mak üzere, Münakale Vnk.ılleti 
nakil vasıtaları ücretlerinde bü
yük tenzilat yapmıştır. 

BİR İFLAS 
Bazr seyahat acentelerinin is

leri çok bozulmuştur. Bu arada, 
Natta acentesi de fena vazıvete 
düşmüştür. Acentenin iflas~ is. 
tenmiştir. Tanzim edilen dosya, 
adliye iflas masasına tevdi edil
miştir. Ş!rketin hariçte 50 bın, 
dahilde de 15 bin lira borcu var
dır. 

RESİ1\f SEflGİSİ 
Bursa Kız Mualrm mektebi. 

nin resim ve tezyinat ser[!isi dün 
saat 14 te Eminönü Halkc' inde 
açılmıc;hr. 

RUMEN HEYETİ 
Romanya Maliye Nezareti U

mumi Katibi M. Yordan, İktısat 
Nezareti Mukavele Sefi H. Bar
bu ve pamuk fabrikaları mü
messili M. Kastelet' den mürek. 
kep bir Rumen murahhas heyeti 
dün sabah Romanya ba~ ıralı 
Recel Carol vapuru ile şeıırlmi
ze gelmiştir. 

Rumen heyeti, dün akşam An. 
karaya hareket etmi tir. 

Kartal Kaymakamı 

--<>-

Yugoslav Ticaret 

Nazırı da BekJeniyor 
Ticaret Vekili Nazmi Toucu. 

oğlu, bugünlerde şehrimize- ge
lecek, Fuara gidecektir.Topçuoğ
lunun şehrimizde bulunacağı gün 
de Yugoslavya Ticaret Nazın da 
şehrimize gelecektir. İki dost 
memleket Vekilleri arasında ti. 
cari mübadelelerin arttırılması 
maksadile bazı esasların karar
laştırılacağı tahmin edilmekte
dir. 
MADEN İSTİHSALi ARTIYOR 

Bu senenin maden istıhsal 
bilançolan hakkında neşredilen 
malumata göre, Türk madenci
liği s'stematik bir tarzda inkı§af 
etmektedir. Zonguldak • Ereğli 
kömür havzasında işçi sıkıntısı 
kalmadığı gibi, işçilerin sıhhi 
şartlar altında sıcak ,yemek ye
meleri temin edilmiş, temiz ya
tacak yerleri hazırlanmıştır. Mm 
takada her türlü teknik tedbirler 
alınmış olduğundan, istihsalatın 
bu seneden itibaren tezayüt ede. 
ceği temin olunuyor. 
HALI İHRACATI DURGUN! 
Halı imalinde kullanılan yün, 

boya ve asit gibi, ham maddele. 
rin fiyatlarında yüzde 20 - 70 
arasında fiyat yükselişi olmasına 
ra<>men, halı fiyatlarında stokun 
fazlalığından dolayı yükseliş oL 
mamıştır. Halı ihracatı durgun. 
dur. 

CAYIR OTLARI İÇİ:S TEL 
Muhtelif köylerle ciitliklerde 

biçilerek toplanmış olan kuru 
çayır otlarının makine ile bağ. 
lanması icin lüzumu olan tellerin 
imaline b-aşlanmıştır. Zirrıat idn. 
relerinden alınacak ihtiyaç vcsL 
kalarile mamul tel tevzi edile
cektir. 

lzmir Limanındaki 
Büyük Bahklar 

im~~a Ed:lecek 
İzmir, (TAN) - Son za

manlarda İzmir körfezinde ki.11-
liyetli miktarda köpek ve ayrba. 
lığı gibi bi.iyi.ik deniz hayvDnları 
görülmü tür. Bunlar ycr. .... cek ba
lıkları imha ettiklerinden, İzmi
rin balık "stihsali azalmıya bas.. 
lrımıc:tır. Balıkçılar cemiyf'ti, son 
yaptıaı toplrı.ntıda bu ha wmla
rın imhası jr>in kullam1acak alet
ler·n mübayaa bedeli olan 5000 
liravı hükU.metten istemlstir. Bu 
para temin edilir edilm~z. cana. 
varlar imha edilip bn.lıkr,ıl(,n 
korunmasına çalışılacaktır. 

~~z~Iandıracağ~nı söylü.:vor, bizi istedi. Şerefine Veda Toplantısı Ziraat Vekilinin Bursadaki 
gımız her şekılde temın etmiye hazır 1 
bulunduğunu bildiriyor, ve sulh tekli_ Kartal, 13 (TAN) - Dört se- Ziyaret ve Tetkikleri 
fini tekrarlıyormu9. • nedenberi kazamızda devamlı Bursa, 13 (A.A.) - Zirnat Vekili 

Dayı, bunları ~zdıktan sonra, beni çalışmaları ile büyük bir sempa- Vilayet makamını ziyaret etmiş. Halk 
tekrar yan~a ~aetrıyordu. ti yaratmış olan kaymakam Ba- Pa-ti ile belediyeye uthwarak Parli 
. Ben, her ıhtımale karşı, Ihsana, ye. hir Öztrak'ın Bakırköy kayma- teşkilô.tma mensup zevatla görü!!mliıı-
rınden aynlmamasmı. ve tetikte bu w • i . b ·ı tür Ticaret ve Ziraat Odalarını ziya. 
lunmalarını tenbih ettim, ve Daymı~ khaml lıgınaf tdayınb .. ~uknba~e etıde reti esnasında Muhlis Erkmen bilhas
yanma gittim. a k tara ın an uyu ır ve a sa koza mahsulil üzerinde ehemmiyet. 

(Devamı Var) toplantısı tertip edilmektedir. le durmuştur. Ziraat mektebindeki tet. 
' Bu toplantıya kıymetli valimi. kiklerinden sonra bazı köylere giderek 

(1) letanbul Belediyesinde tahsil- zfn de şeref vermesi kuvvetle zirai ve Merinosçuluk işleri üzerinde 
!l>'------------..:.:-dar...:..:d_ır_:. ___________ _.::.!m~u~h'..::t:em~e~l~d~ir'...:. _________ .:_te=tkiklerde bulunmuştur_. ___ _ 

Dünkü Hava 
Hücumlarının 

Bilançosu: 
(Başı 1 incide) 

tabah erken, Sussex Kont-
lahilinden Times Halicine 

olan noktalardan sahile 
,.llJiuaın düşman tayyareleri mü 

t deniz banyosu yapılan şe_ 
iizertne bombalar atarak 

layiat verdirmislerdir. Fa. 
askeri hiç bir hasar olmamış. 

YIJDG11maıı tayyarelerinden ban
Cenup sahilini geçerek Ramp 

Kontlujtundaki kır mınta_ 
bombalar atmışlar ve 

~ kişinin yaralanmasına se_ 
yet vermişlerdir. Yaralılar
bir kaçı ölmüştür. İngiliz av. 
yyareleri düşman tayYarele. 

e hücum etmişler ve tayYare 
bataryaları ateş acmıslardır. 
an zsayiatının fazla olduğu 

edilmektedir. Mufassal ra_ 
181' henüz ~elmemiştir. SimdL 
bilinen düsmanın on bo:rnbar. 

ve bir avcı tayyaresinin 
edilmiş olmasıdır. 

• nlann dünkü taarruzda 
tayyare kayıp ve asgari 100 

feda ettikleri tahakkuk et
• Dünkü hücumlar sıra
Almanların 500 tayyare ile 

en harekete geçtikleri göze 
ıştır. 

ADİL TAARRUZLAR 
gece İngiliz hava kuvvet-

bombardıman tayyarelerinin 
ettikleri hedefler arasm

Ootha tayyare fabrikasile Al. 
yanın Şimali Garbisinde ve 

ve Holandada Alman iş. 

Neticeyi Tayin 
için Mücadele 

gali altında bulunan topraklarda 
bulunan başka hedefler de var. 
dır. Buı ve bulutlara rağmen, 
hücumlara sonuna kadar devam 
edilmiştir. Ayni zamanda 17 tay 
yare mey_danına ve Borkum de- (Başı 1 incide) 
niz tayyareleri üssüne hücum e- nnı lskat ederek ve her şeyden 
dilmiştir. Bu harekAta lstirak e. ziyade muharebe tavvarelcrimi. 
den tayyarelerimizden dÖrdü ÜS- zin pilotlarını her ~n kalkmak 
lerine dönmemişlerdir. ve muharebeye mecbur olmak su 

Orta bombardıman tayyarele- retile vorgun bir hale e:etirerek 
rimiz bugün İntland'dan Gas. hava müdafaamızı zayıfiatmak, 
konya körfezine kadar olan mm 3 - Bu suretle Alman propa
taka üzerinde harekAtta bulun- gandasına halkı uzun zamandan. 
muşlardır. Hücum edilen hedef- beri ilin edilen taarruzun mu
ler arasında düşman işgali altın- vaffakıyetle yapılmakta olduğu
da bulunan Waalhaven, Kinge- na inandırmak suretiyle manevL 
ne, Caen, Cherburg, Morlaix vatı düsürmek. 
tayyare meydanlarile Brest de- HESS'İN NUTKU 
n.lz tayyareleri üssü vardır. Tay_ Viyana, 13 <A.A.) - Hitlerin 
yarelerimizden 12 si üslerine muavini Her Hess Avusturya_ 
dönmemişlerdir. nın idaresinde yapılan tadilat do-

ALMAN TEBLf(iL~E GÖRE layısiyle yapılan m~rasiınde bir 
nutuk söylemiş ve Führer tara. 

Alman tebliği, bugünkü hava fından teklif olunan son sulhün 
taaruzu sırasında İngi!izlerin reddolunduğunu kaydettikten 
tayyare kaybettiklerini, Ports- sonra: 
mouth limanının bombardıman "Artık bugün Almanya ve 1. 
edildikten başka, büyük elektrik talyanm kuvvetlerini teşkil eden 
santralı ile Vosper bahri ınşaa. bütün unsurlar İngiltereye karşı 
tının yakıldığını bildiriyor ve i- teksif edilebileceği cihetle, mil
lave ediyor: !etin talebi, ta imparatorluğun 

"Manston, Canterburv. Haw. imhasına kadar İngiltere kuv· 
klne:s ve Lvmpne tayyare mey. vetlerinin ezilmesidir. Führerin 
danlarında pilotlarımız, bilhassa sulh teklifinin bir aciz işareti ol
han~arları, tezgahları ve kışlala. madığını ispat etmek için hUtün 
rı tahribe ve vakma~a muvaffak tedbirler ftlt~tnıştır,, demiş ve 
olmuşlardır." şunları ilave etmiştir: 

Tebllite ~öre Almanlar valnız "Evvelce mevcut olan harp 
24 tavvare kavbetrnişlerdir. Si. fabrikalanna daha birçok :fab. 
mal denizinde birçok Alman ma. rikalar ilAve edilecektir. Chur
vln tarayıcı ı:?emileri ile seri düş. chill, müsterih olsun, Alman de· 
man motörbotlan araıınnda cere. I nlzaltı gemilerinin adedi her p,ün 
van eden muhar~be. Alman silah. artmaktadır. İngiliz fabrikaları 
!arının muvaff-akivetile netice. ço~almamaktadır.,, 
lenmistir. Bu son sistem düşman Hess, nu~kunu şu sözlerle bf. 
ıcmilerinden en az bir tanesinin tinniştir: "Indirdigimiz darbeler 
mensup oldu~ limana dönmedL ne kadar kuvvetli olursa, sulhe 
ı?i kabul edilmektedir. o kadar yaklaşmıs oluruz 

. " 

··K~S~ HABERLER 

AVUSTRALY ADA: 

e Şanghay, 13 - Caml:ierra - Med
boıırne hattında i§leyen bir tayyare 
Camberra hava meydanı civarında 
yere dilşerek parı;alanmıs. içinde bu
lunan 10 kişi kömür haline gelmiştir. 
Ölenler arasında Harbiye Nazırı Ge
neral Street, Hava Nazırı Fairbrland 
ve icra meclisi reis muavini Slr Hen
ry Gullet bulunmakta idL 
AMERİKADA: 

e Vaşington, 13 - Konı:crenin as
keri komisyonu milli muhafız kıtalıı
rile ihtiyatları batı yarı ki.lreslnin her 
hangi bir kısmında 12 ay müddetle si
lah altına almak için Roosevelt'e sa
Jahiyet veren kanun lbihasını itti
fal".la kabul etmlstir 
İNGİLTEREDE: 

e Bern. 13 - Varltelert basından 
ayrılamıyııcak olanlar müstesna ol
mak üzerE: İngilterede bulunan İsviç
relilerden son kafile Panııma bandıra
lı iki vapurla Bllbaoya hareket ede-
cektir. (A.A.) 

Arnavutlukta 
iSYAN MI, 

TAHRiK Mi? 
(Bap 1 incide} 

sı şarttır. Onun için, Arnavut
lukta vukuu bildirilen isyanı ve .. 
sile ittiha~ ederek İtalyanın, Ar
navutluğa mühim kuvvetler tah
şit etmesi ihtimali çoktur. 

Bu sebeple Arnavutluğa ait 
gelecek haberleri dikkatle ve 
yakından takip etmekte fayda 
vardır_, 

Ekmek Fiatlarına 20 
Para Zam Edilecek 

Belediye Reisliği, Daimi Bu Hususta 

Encümene Yeni Bir Teklifte Bulundu 
Sert ve yumuşak buğdayların kiloda 30 para ilave 

suretile satılması hakkındaki karar, dünden itibaren 
tatbik mevkiine konulmuştur. 

Ofis, İstanbulun ihtiyacı i. dildiği ıçın, fırancala fiyatı 
çin verilen 350 ton buğdayı serbest bırakılmıştır. 
bu fiyata göre satmıştır. Yeni Buğday fiyatlarına yapılan 
ekmek fiyatının tesbiti bir, iki zam, piyasaya tesir yapmış, fı. 
güne kadar kabil olacaktır. rancalalık unların fiyatı da 

Belediye, ekmek fiyatlarına yükselmiştir. Bu itibarla, fı-
20 para zam yapılması hakkın. rancala fiyatının da arttırıL 
da Dalıni Encümene bir teklif ması zaruri görülüyor. 
göndermiştir. Bu teklif kabul Buğday fiyatlarına 50 pura 
edilecek olursa, cuma günün. zam yapmak ve halk ekmeği 
den itibaren ekmeğin 11,30 tipi ihdasile has ekmek ıma. 

~ dan satılması icap edecektir. !atını serbest bırnkmak ic;in, 

1 
! Fırancalalık unlar piyasa- girişilen tecrübeler maksadı 
ı dan serbest olarak tedarik e- temin edememiştir. 
~ ... A> .... ""ı .... ,.. .......... ~~~-.. ~-.... -~~~~~~-~-,..,, ...... """.~· """'""''"'""~ .................................................. ,..,..., 

Poliste: 

BiR KAÇAKÇI 
Sarraf Yakalandı 

ı Bir sencdenberi ecnebi parası alıp 
satmak suretile sarraflık yaptığı an
laşılan ve kitapçılığı perde ittihaz e
den Elhamra pasajında kitapçı Macar 
tebaasından İmre~öz. şeriki ile bern
ber dün yakalanmış, adliyeye veril
mlııtir. * YAKUP isminde bir sandalcı dUn 
Sirkeci 15nlerinde denizde çırpınan bir 
adamı kurt:ırmıştır. Hastaneye kaldı
rıl:ın hastanın ifadesini almak mUm
kün olmnmıştır. * BOGAZDA karaya oturan Bul
ga"!" vaourtında bulunan kaçak kağıt 
fM6 kilod'.ln ibaret de~ildir. Bunun 
tonlara bnliğ olduğu anlaşılmıştır. * TEPF.BAŞINDA Yeniçeri soka
~ınd:ı Fatınaya ait eve girip eşya ca
lan Salih dün yakalanmış, eşyalar is
tirdnt edilmiştir. Divanyolunda Fey
ztıll:>hın bnkkal dilkk~nına girip sek
serı lira parasını çalan Ali, Yaşar. 

Kfızıın ve l\Iusta!a yakalanmışlardır. 
* İSMAfLİN idaresindeki sandal 

Sü.lüce önlerinde kapaklanmış. yol
culnrdan kundtırncı Osman boğulmuş
tur. * Tophanede Borazan Fokağında 
oturan mr-kinist Hikmet, metresi Hay
riyeyi muhtelif yerlerinden yarala
mı. tır. * Haliçte bir erkek cesedi. bulun
mu tur. Huviyeti araştırılmaktadır. 

Şehirde: 

Gazi Köprüsünün 
Bazı Tamiratı Bitti 
Müteahhitle Delediye arasında bir 

ihtilafa mevzu teşkil eden Gazi köp
rüsündeki noksnnlar, müteahhit tara
fından kısmen ikmal edilmiştir. Yal
nız köprünün demir aksamına vuru
lan boya i~inde heniiz uyuşulmamıs
tır. Mılte:ıhhlt şartnamede zikredilen 
boyanın, harp dolayısile tedarik edi
lemiyeee,i(inl. bunun yerine baska cins 
boya kullanılmasını teklif etmişse de 
Belediye bunu kabul etmemiştir. * Belediye, muhtelif semtlerde ya
pılncal: 100 bin liralık yol inşaatını bu 
hafta münakasaya koyacaktır. Bu in
saııt arasında Beylerbeyindeki men
t!ir ~ğln 1 inşası da vardır. 

Adliyede: 

Dün Bakılan Kira 
Arttırma Davaları 
Dün yedinci asliye ceza mah

kemesinde üç kira arttırma da. 
vasına bakılmıştır. Bu d.walar
dan biri, Teşvikiyede Güzelbah
çe sokağındaki apartrmanmm ki
rasını 22 liradan 30 liraya çıka. 
ran Yorgi hakkında açılan dava
dır. Kontratın, kanunun meriye
tinden evvel yapıldığı anlaşıldı
ğından, Yorginin beraetine karar 
verilmi~tir. 

Diğeri, dükkanının kirasını 
arttıran Muzaffer isminde biri a. 
leyhindc açrlan dava idi. Bu da
va da tetkikat için başka güne 
bırakıldı. 

Ücüncü dava. Yako adında bi
ri aleyhine açılan ihtikAr davas1 
idi. Bazı noktaların sorulması i. 
çin bu dava da başka güne talik 
edilmistir. 
YENİ AGIR CEZA REİSİ 
Temyiz azalığına terfi eden 

İstanbul birinci ağır ceza mah. 
kemesi reisi Refikin yerine dör
düncü asliye ceza mahkemC'si ıe. 
isi Burhanettinin tayini takarrür 
etmiştir. 

Mekteplere Girme 
Şartları 

Okuyucularımız, bugünden i. 
tibaren bu sütunda orta ve yük
sek tahsil müesseselerine girme 
şartlarını bulacaklardır: 
YÜKSEK MÜHENDiS MEKTEBi: 

Gümilısuyundadır. Kabul i<;in Ttirk 
vahmduşı, hüsnühal sahibi, sıhhatli ve 
lise mezunu olmak, veli göstermek la
zımdır. Kayıt 1 - 23 Eyl(ıldür. 
DENİZ TiCARET MEKTEBİ: 

Be$lktnştadır. Kayıt icin Tllrk va
tAndaşı olmak, 15 - 19 yaş anısında 
bulunmak, lise mezunu \'e sıhhatli o
lup veli göstermek lhımdır. 
~__........... 

------------------------------------------
Dobruca işi için 
Temas Baıltyor 

(Başı 1 incide) 
hakkında İzvestia ve Pravda J(a_ 
zeteleri makaleler neşretmekte
dlr. Makalelerde BulJ(ar taleple. 
rinin had bir şekil almış olduğu. 
na işaret edildikten sonra Dobru
ca meselesinin tarihçesi yapıL 
makta ve şu neticeye varılmakta
dır: 

"Birincl Umumi Harpten sonra Ru
men makamatı büyük bir işgüzarlıkla 
Cenubi Dobrucanın Rumenleştirilme
sine başlamıştır. Bu maksatla 1924 de 
Cenubi Dobrucanın bUlün toprakla
rının üçte birinin hükumet tarafından 
istimlak: edilebileceği hakkında bir 
kanun çıkarıldı. Bu suretle Rumenle
re tevzi edilebilecek bir toprak serma
yesi teşekkül etmiş bulundu. 

"Bu kanu.ıı, Cenubi Dobrueadaki 
Bulgarların kuvvetli mukavemetile 
k~rşılaştı. Rumen makamları şiddetli 
bir askeri tedhiı; mekanizmasını iş ba
şına getirdiler. Hatta Staroeselo'da bir 
askeri program bile hazırlandı. Cenu
bi Dobrucanın Rumenlestirilmesl bir
çok Dobruca köylUaünil hicret ettir
miştir. Bu esaslara istinat ederek Ce
nubi Dobrucanın Bulgaristana iadesi 
hakkındaki talepleri tamamlle yerin
de ve haklı telakki etmek lAzımdır. 
Bilindiği gibi Sovyetler, Romanyaya 
karşı serdedilen B~ar taleplerini her 
zaman takviye etmişler ve etmekte 
bulunmuıılardır. 

LONDRANIN KANAATi 

Londra, 13 (A.A.) - Yarı res
mi bir kaynaktan tebliğ edilmiş
tir: Rumen .. Bulgar anlaşması 
hakkında henüz teyit edllmıyen 
l\aber, Londranın diplom'ltik 
mahfilleri tarafından müsait bir 
surette karşılanmıştır. Bu mah
filler daha evvel de Bulgar is
teklerinin tatmin ve memnun e
dici bir surette halline mii7"ı..;,. 

olduklarını gizlememişlerdi. Bu
nunla beraber ihtUiı.fa, hem top
rak terki, hem de nüfus müba
delesi meselelerinde mi.imkiln oL 
duğu kadar seri bir tarzı h.ıl bu. 
!unmuş olması imkanı şüphe ile 
mütalaa edilmekte~. 

BÜKREŞ GAZETELERİNDE 
Bükreş, 13 (A.A.) - G.azete

ler, bu sabah bütün Rumenleri 
birliğe ve tesanüde davet cdE>n 
bir beyanname ne~retmişlerd ir. 

Hükumetin organı olan Roma
nia gazetesi, hiçbir hükumetin 
ve hiçbir devlet adamının hali
hazırda mevzuu bahis meselde. 
rin realitelerini değiştiremiyece. 
ğı iddiasına sehabet etmektedir. 

RUMEN ·MACAR MÜZA KE. 
RELERİ DE YAKINDA 

BAŞLIYOR 

Budapeşte, 13 (A.A.) - Sala. 
hiyettar mahafilde öğrenildığine 
nazaran, Rumen hUkumcti tara
fından bir muhtıra ver

0

lmıstir. 

Macar hükumeti, bu muhtıraya 
derhal cevap vermiştir. Ayni ma 
hafi!, Rumen - Macar müzakera
tın1n önümüzdeki günler içinde 
başlıyabileceği ümidini ızhar et. 
mektedir. 

• 
Bükreş, 13 (A.A.) - Öğrenil-

diğine JtÖre Romanya, Mac.ar ve 
Rumen milletleri arasında mual
lak bir halde bulunan meselele
rin müzakeresine memur mu. 
rahhasların telaki mahalli olarak 
Karpatlarda Sinaja yakıdmda 
kain Sosada mevkiini intihap e:t
miştir. Macaristanm bu teklifi 
kabule Amide oldu~u tevlt edH· 
mPlcfPrlir 

MEVLUD 
Önümüzdeki 16 Ağuı;tos Cum:ı ı::ii· 

nü Cumıı namazından sonra Bcyaııt 
camii şerifinde K yseri tüccarındaıı 
merhum Ömer Cmgıllıo ,lu ruhuna it• 
har edilmek llzeı·e (Trnbzonlu ır Cız 
Osman) tar:lfından mcvlı'.ıdu şerifi ne· 
bevi okumıca.,ından :ırzu bu)'uran zc· 
vabn ve dostlurının teşrifleri ricn o· 
lunur. 

ÖLÜM 
Bayan Nimet So ukpınar'ın babası 

mutelrnıdıni Askeıiyedrn Mı.r, laY 
'l'evffü Sn ukpınıı.r mUrıt n oldu"'U 
hastalıktan k11rtul nııy!'lr v~rat et· 
mistir. c;cıı lesi 14-8-910 buı:;unkiı 
C'nrşamba gilııu s::ı::ıt 12.30 da Ccınb"r· 
lil:!s dvarınd:ı Dızd riyc mah ıllesı 
C'('şme soka!' 57 Nrı.lu cvnen kaldırt· 
Ia:-ak namazı Beyazıt camıınde biıclel· 
eda Ü'sklldtır Knracaahınetteltl aile 
makbcrcsine nefncdilcceklir. Mevla 
rahmet eylesin. 

ÖLÜM 
Müteveffa Hil nü Pasa oğlu ve Vi· 

yana sefareti evrak memıırlulhından 
mütekait Bay Mehmet Fuat Aktala
YIT' biricik mahdumu ve topçu Alba· 
yı mlitekı;ıit Halit Aruobanın küçil]{ 
damadı Devlet Denizyolları Ege va· 
puru kamar;ı memuru Ahmet Srıha· 
bettin Aktalay dün 12-8-!!10 Pazarte· 
si .ı.ıecesi vefat etm!~tır. 

Cenazesi bugUn 14-8-940 Carsam.ba 
günü sabah saat on raddelerinde o· 
turduğu Kurtuluş caddesınde Nebean 
:'lpartınıanmdan kaldırılarak FerikoY 
camiinde ôğle namazı kılındıktan 
sonra Ferikoy mezarlığına defnedile• 
cektir. Mevla rahmet eylesin. 

Sarayın 

Meşhur Balçık Panayırı 
Bu sene de .Ağustos~n 31 inci günil 

acılacak ve bir hafta devam edecek .. 
Ur. Panayıra gelecek esnaf ve tücca
ranın esbabı istirahatleri temin edile"' 
cektir. (~ 

!atanbul Aıllye DördUncU Ticaret 
Mahkemesinden: Müilli: Yahya Kema .. 
lin alacaklılarllc aktevlecli/!i konkor-' 
datonun tasdiki l<:in mahl,emecc 23-
8J..9'10 tarihine mlisadif Cuma günil 
saet 14: de duruşma yapılac~ıibndatı 
muterizlerin yukarda yazılı gün ve sa .. 
:ıtt<> mahkemede hazır bulunmaları 
iltın olunur. 
-sAitLIK APARTIMAN - Aksaray IC.
maıpaıa Tiryaki H•uanpap aokak 33. M....
zatah, a-\ine,ıı, tramvay ve pazara """"'° 
Elektrik, tarkoa, bamıı.rıu mevcut ıkıttr' .,. 
üçer odalr d<irt katlı apartımandır. 4 eli Irr 
ta müracaat. 

KAYIP: Bursa Sanat okulundan 92J yı• 

lrnda almış olduıfum ı. numaralı ;ıahıdeC
namemi kaybettim. Yen isini 51kartaı:afılll"' 

dan eskisinin hUkmü yoktur. 
EMiN SEKUN 

-------------··- --
Arnavutluk 
Hadisesi 

(Bası 1 incide) 
bildirmiştir. Yun;n hiikumett. 
bu talebin vukuunu beklemekte 
jdi. Demek ki, vaziyet §U mer
kezdedir: 

1 - Bir Arnavut vatanperveri de
ğil, alclbde cinaJ•0 tler i-rtlktıp cLmiıı bit 
kRtil mevzuubahstır. 

2 - Katiller Yunanlı değil, Arna'" 
vuttur. 

3 - Davut Hoca cinayetler i&Jernif 
ve başını getirene yirmi sene evVel 
mükafat \'aadedilm iştir. 

4 - İtalyan makamları bundan eıı 
n;ı: 20 gundenberi habcı·dardırlıır. 

Bu milH\hazalarn sunları da ilA\ff 
etmeliyiz: 

1 - Şal,irıirı bıı~ının köy köy dolal .. 
tırıJmış olma ı tam bir masaldır. 

2 - Bıı Arnovudun katlcdllmiıı .,. 
llz<'rindo bu cimıyeUerin tevali edece"' 
fi hakkınd.ı bir parta bulurunus oldU" 
gu ctrı masııldır. 

Yunan Ajansı, Camura vilaye .. 
tinden şu şekilde bahsediyor: 

"Türk - Yunan nUfus mübadcleSI 
ı.ıırasında hurııdaki MUeltimanlar Til1::; 
ki.Yeye muhaceret etmek lstecllkleriw 
defnat lle arzu etmişlerdir. Fakat bı.I 
Müsllimanların Amavııt aslından ol'" 
dukları ileri sürüldüğü için. Yu1111ıı 
hükümcti, en ~eniş bir uzln.şma artıl" 
.ne hareket ederek ve yalnız ıılalta" 
darların arzusuna deltil, aynı zaman~:. 
her ferdin vaziyetinin hakkanlyeı.v 
bir surette tetkiki hakkında mııhteııt 
ı,omlsyon tarnfındnn serdedilen colC 
i ııbetii nıHtfll nya rağmen, vlltıycti 
bu kısmındakı nüfusun nıiibadclcsill" 
den topyel,un vazgecmilitir. 

4 "Bugün bu vilayette mevl'ut 65.07 
ııtlfusun iclnde 18.109 kiı;i bu sınıf 
dnhil bulunmaktadır. Mü !ik hlr ıaıı· 
rcr.in nimetlerinden istif. de eden btl 
halk, yurdda lllrlle tam bir aheııJc i" 
rinde yas mai(tadır. Bu 18 bin rıılı;a' 
mınm hiçbir zaman artmamı• oldU' 
<ııınu ı. rarla kayctccleriz. Nilrnyct ~ıJ' 
nan makamlarının g(ıya İtalya111ıırırı 
P"lt yakında Arnavutl'lr tar fındııfl 
kovulacaklarını söylexllklcri h ( kt'" 
dak! iddia ise tc-kzibc dahi ctegmeı.'' 

İSYAN HAREKETİ 
Londra, 13 (A.A.) - fng;iliS 

radyosu bildirivor: Selaniktcn "' 
lınan habere ıı:öre. İtalyan aske-> 
ri makamntı Arnavutlarm is'Vıı• 
nını tenkil etmekle mes~ul b!J" 
lunmaktadır. 

Exch<mı;te Tcle'!ram a1ansırı• 
nazaran 500 Arnavut $imali N• 
navutlukta. 3000 kişi de Kral ı~ 
rto'nun do~du~u ver olan Mail' 
nin civarında tahassiit ctınis b!J" 
lunmaktadır. 

Bir kabile reisi, İtalvanlar W 
rafından havvanatın tekalifi nıııt• 
bive suretile toplaru:nasına nih" 
vct verilmes. ve :ArnavutlarıtJ 
İtalvan ordusunda hizmet etrrı~ 
lımne icbar edilmemeleri hll"' 
kında metı:ılibatta bulunmuı:;tı,tt'• 
italvan ordusunda hi:ı:mct ptrııt 
mek icin da~a cıkma larını ıavs t.
vc eden beval\.nameler teVzl e 
tOderl iein mevkuf bubnan N• 
navut millivetcfü~rinin tahliyclEı
rj de talep edilmistir. 
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azan: Ömer Rıza Doğrul 
l vrupanın <larlık ve kıtlık 
1\ le viiz yiize geldiğini artık 

t eden ~ok. Önümiizdcki kıs 
siminde Avnıpa sıl~mtı çeke. 
daha doğrusu ne kalacak ve 
ın dogurnbileceği biitiin fı. 
tle, Jıastalıklarla, vebalarla 
ılasacak! 
~na knr ı gelnıen'n 1 ir çare!li, 
iden Aıneriknya başvurarak 
ınaddclcri tedarik etmek ve 

ı:a, açlığın doğuracağı tiirlii 
·sefaletlere miimkiin mertc-
uni olmaktır. Nitel.im Ame. 

lı bir takım hayırperverlcr 
\vrupada yaşı~ aıı bigfüıahln
İnıdndına yetişmeyi diisün. 
lcr ve İngiliz ablokasının bu. 
nüini olmaımısını temin 

hir takım tcsebbiislere giriş. 
er, Bu miitesebhislcrin ba. 

eski Amerika Ciimhurreisi 
ler Hoover bulunuyor. l\lister 
~er geçen Büyük Harp sıra
~ da Avrupa)' a yardını eden 
ık bir teşk'lllhn başına gec. 
\re bu tcskilat ile Fransa ve 
ikada on milyondan fazla in. 
:vardım etmiş ''e bunları aç. 
ıı kurtarmıstı. Onun bu defa 
lık ve sefalet ile mücadele 

tare aramnsı isti ~rap edil. 
·Fakat, bugünkü vaziyet, ge_ 
lliiyük Harpteki vaziyetten 

TAN ,-------.. -"*~-*-----------------~-----~ 
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u, Neye Benzer, 
Bilir misiniz ? 

B u bahis arada bir açtlır: 
Sonra nasıl olur bilmem, 

tekrar kapanır. Bugünlerde yine 
at:ıldı. 

Türkçeye yabancr kelime al. 
mak meselesinden bahsediyo. 
rum. Taksimde yeni yapılan mey 
danın yanına merdiven 1i scdler 
yapılıyor. Bunlara (esplanad) a
dı verilecekmiş. 

Bu söziı bir gazeteci beğenmi
yor. Olabilir. Ben de birçok söz. 
lcri, isimleri begenmiyorum. Ki. 
misi al sever, k!ınisi mor. Lakin 
bu arkadaş esplanad yerine, 
(yükselti} tabirini tavsiye ediyor. 

Bunu da ben begenmedim. 
Neden? 

Miişkülpesentliğimden değil, 
ti, tii, tı ve tu ile biten kelirnclc. 
ri sevmem. Bunlar mutlaka bir 
tatsı7.lık. bir noksan, hulasa bo
zukluk ifade eder. Böyle noksan 
ve kıısur Uade eden bir kelime 
şeklini de öyle güzel bir yere 
yara~Lıramam. lşte sözlerimin is. 
patı: 

Boğuntu - Bir nevi adam 
soymak. 

Oğultu - Nahoş ve şüpheJi ses 
U:uruhtu - Manasız ve esassız 

ıvahime. 

·--YAZAN--· 

B. FELEK 

Buruntu - Barsak rah:ıisızhğı 
Horultu - Horlama ahenginin 

adı. 
Giiriiltii - İnsan izaç eden 

ses1t-r. 
S_iiprlintii - Her nevi <:iirçiip. 
llziinüi - Can ~ıkaenk tıl'rn. 
Çökiintü - 1\'te\•zii gö:ıncler. 
Oğiirtii - Bulantının mnhRdı. 
Sıkıntı -- Tariic ne hacet hep 

biliriz. 
Jkıntr - Fiz:volociai ~nyret. 
Hırıltı - it kiiföı·ii 
Zırıltı - E~ck nağmesi. 
K araJtr -· Şiipheli gölge. 
Sığıntı - Miiltcci. 
Patırdı - Giil'iiltUnlin kardc~i 
Bulantı - Mide isyanı. , 
Yıkıntı - Enkaz 
Çatırdı - Ahf;;ıp giiriiHUsii. 
Salıntı - Nahos sallanma 
Kaşınb - Mevzii gidi~mc. 
Ezinti - İç f'zginliğl. -
Gezinti - ICısa ve maksatsız 

gezme. 
İnilti - Halsiz elem ifacleıo.i. 
Silinti - Feııa silinmiş yazı. ·------... -...... ___ .......... _______ ....... ..__ ......... " ... __ _ 
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1 UÇ COMERDIN HIKA YESI 
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Amma, Sormazlarmış ! 

D aha pek çok vardır ya! Ben 
bu kadarla geçiştiriyorum. 

Bunların içinde hiçbir hoşa gi. 
den mana var mı? 

Onun içindir ki, mesela büyük 
heyetlerin içtiınalarma da toplan 
tı denmesine muarız olduğum 
gibi, esplanad kelimesinin muka
bili olarak Taksim meydanına 
da (yükselli) denmesine karsı. 
yım, Amma bana sorarlar ı{ıı, 
sormazlar mı? Orasını bilmem. 
Ben fikrimi söyliyeyim de ve. 
bal benden gitsin. 

Hikayeyi bilirsiniz: 
Galiba Dördüncü Murat zama

nında htanbulda: 
- Bir haftada Bağdata gide. 

cck kimse varsa veziriiizama mü 
rncflat elsin! diye münadi çıkar-
mıslar. , 

'İ'abii kimse talip cıkmamış. 
Çiinklı attan, e~ckten başka na_ 
kil vasıtası olmrvan o devirde 
Bağdata bir haftada gitmenin 
imkanı yokmuş. Yalnız bir tek 
adam mliracaat etmiş. 
Yetmiş beşi geçkin olan bu a

dam, u7.un miiddet vcziriazamı 
beklemiş. Soranlara: 

- Bagdata bir hafüıda git. 
mek meselesini görüşeceğim, de. 
miş. Nihayet veziriazam mtihiın 
isleri arasında bu adrımı kabul 
etmek fırsatını bulabilmis: 

- Buyurun bakalım! :MaU.:ıbr. 
nız nedir? 

:ı 

~~~CDZUM[ [ADPAMLAD '(f Elf K 
Yazan: Sevim SERTEL 

Ateş Altındaki Ameliyat • Maneviyat 

Yüksekliği • Tayyarecilerin Yardımcısı 
B lr iki .ı::ündenberl İn,ı::-iltcreye 

yapılan tayyare hücumları çok 
sıklaşmıştır. Düşman tayyarelerinin 
habre ateş saçıp ortalıih yıkıp döktü
i:ü bu sıralarda bir yandan da hasta
nelerde buluııan yaralıları kurtıırma
ga .ı~raşıyorlar. Yani !'tynl yerde !'tyni 
za:n<tnda yıkıcı ve kurtarıcı kuvvetler 
çarpısı:rorlar. 

Son hücumlardan biri esmısında 
İngil terenin cenubunda Portsmouth 
eyaletinde şöyle bir vııka olmuştur: 

İn,ı?iltercnin en meşhur tayyarecile
rinden birisi, Fransadan ağır yaralı 
oltırak getirilmiştir. Bir iki konsültas
yondan sonra doktorlıır kendisine son 
bir ümitle bir ameliyat yapma~a ka
rar vermişlerdir. 

Mun:vyen saatte hasta nnıcllynt ma
sa~ına yatırılmış ve kendisine kloro
form knklatılmıstır. Doktor bıcakla
ı·ıııl\ sıırılmı9 ve işe brıslamıştır. Bu
nun ilzcrindcn on dakika .cter;mis. dcr
kc·1 ahırm sesleri duyulma~a başla

mış. Hcrkc~e sutınaklara koş işareti 
verilmektedir. 

Doktor cvvcll\ elilc odadaki hasta
bakıcıl:ıra .ctitmelcrini işaret etmiştir. 
Onunla beraber s<tde asistanı kalmıs
tır. O zaman doktor ona: 

- Eger biz :imdi kaçarsak memle
ketin en büyilk kahramanlarından bi
ri muhakkıık ölecektir. El.(er kalırsak 
belki hrpimİ7. ölccc~i:r.. Fakat bir de 
oıı1ın kurtulması ihtimali var. Ben 
bunu düşünerek kalacal(ım. 

Asistanı da, icap ederse ken<llsini 
iliın ve memleket u~rllna feda eckce-
1'.{inı söylemiş ve kalmıştır. 

Alnrnn tayyareleri tam bir saat seh
re ateş ya,li;dırmıslilrdır. Beri yanda 
bu iki fen ad:ımı .ctöriilmemis bir so
~ukkanlılıkla ameliyııllarına devam 
etmişlerdir. Bir aralık düşen bir bom
b.ı, hnstanenin YE!rısını yıkmıstır. Fa
kat bunların tıırafını Allah muhafaza 
etmislir. 

Ornda ateş altında tam bir saat de
vam eden bu ameliyat sonunda mu
vafr<tkiyctle nelicelcnmis ve bu mes
hur tayyareci kurtulmustur. Bir :vı:ın
dan clı:ı bu iki frn adamına cesaret 
madalyaları verilecektir. 

Bir saat sonra tehlike yok isareti 
VNilip de herkes meydana çıkınca 

Vfrher'i gayet keylfii buldular. O, gU
lerek: 

- Yahu! diyordu. ben kaç tane harp 
gördüm. Ama buı:tünkü hücum pek 
havadıındı. Hani bu ,ıtece Bitlerin as
cısı olm!'tk isterdim. Eminim ki Führe
rin bu gece hiç iştihası yoktur ve do· 
Jayı.,ile de bana hiçbir is dUsmezdi. 

Bu tipik İngiliz şakası. propaganda 
icin bile olsa yine İngilizlerin kuvvci 
m:meviyelerinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

• 
Tayyarecilerin Yardımcısı 

T ayyareciliJHn çok ilerlediği yir-
minci asırda ortaya bir de tay

yare ,ı:tlıvcrcinleri çıkmıstır. GUverdn
Jcrin muhabere için kullanıldıi.'(ını he
pimiz biliriz. Fakat. şimdi, İngili7.lcr. 
yeni bir usul çıkarmışlardır. Tayyare
lerln deniz ortasında düşmelerini he
saba katarak şöyle bir tedbir almış
lardır: 

Her tayyarcciye düstiiklcrl takdirde 
ı;oırukkanlılıklannı kaybetmeyip, ilk 
hamlede iki şey yapmalarını söylü
yorlar: 

1 - Porlafü lılstik sandalınızı he-
men cıkcırınız. • 

2 - Giıvercin sepetinizi tayyarede 
unutmayır.ız. 

Bu lastik kayık, katlanmış bir 1As-
1ik parçasındnn ibarettir. Acılınca bir 
lt<ı:;ık şeklindedir ve yüzer. Tayyare
ci. parçalanan enkazdan çıkıp bunun 
irine 2ircr. Yapaca.ı:ı ikinci is . .ı:üver
cin sepetindeki güvercinlerden birini 
cıkararak bunların ayaklarına ba.ı:lı 
olan ufak mahfazayı açıp içinden hu
ı;usi yapılmış ince bir kağıdı cıkar
maktır. Bu ka(tıdın muhteviyatı o se
ki~de yapılmıştır. ki üzerine tükürük
le yazınca meydana yazı çıkar. 

Böylece ka7.a7.l'dc, tayyaresinin nu
mHasını, bulundugu yerin arz ve iCıl 
derecelerini. saati bildirir. Bunu gü
vercinin ayağına bağlayıp hayvanı sa-

Feci Ayıhş 
Yazan: B. FELEK 

G üıı geıJtikçe Frnnsada her. 
kesi, hatta galipleri bile 

hayrete düşüren inhidamın se. 
hepleri yavaş yavaş meydana çı. 
kıyor. 

Gelen habcrlt-re göre, Fransız 
ordusunda harbin bidayetinden 
Nisan başına kadar geçen mi.id
det zarfında tahmin edilmiye. 
cek kndar cok ispirtolu içkiler 
istihH'ık edilmis ve bunun neti. 
cesi olarak efrit ve kiiçiik zabit. 
lcrdc içkiden mütevellit hasta
lıklar o kadar artmış ki, bu mik. 
tar sulh zamrınına nazaran olan 
nisbctin yirmi misline varmıştır. 

Fransa ricalinden ve Parla. 
mcnlo sisteminin }'ransada ar. 
tık iflasına kanaat getirerek, 
melmsluktan istifa etmiş, si:rnsi 
adamlardan ınÖSl ö '.fardieu 
(Tardiyö) niin Umumi llarbc 
dair birkae sene evvel intisar et· 
mi:?, hatıritında, 1\larn ınuğliıbi. 
yetinde Almanların peşine diiş. 
ıniis olan Fransızların bircok 
ycrİerde Alman zabitlerini iar. 
hoş ye mahmur halde yakaladık
larını okumuştum. 25 sene sonra 
kader vaziyeti tamamen terslne 
çevirerek, bu sefer de değiJ, yal. 
nız zabitlerini, hu haberlere i. 
ııannrnk Hizım gelirse, hemen bü. 
tün orduyu alkolik bir halde 
bulmu~ olduğuna inanmak lazım 
geliyor. 
İçkiden bir hayır gelmiyeceği

ne iyice inananlardan olduğum 
için, bu ufak malfnnat dikkat 
nazarımı çekmekten hali kalına. 
dı. 

İçki yi.iziinden aile facialan; 
içtimai ve bünyevi tcreddiler ol. 
duğu göriilmii~ şeylerdi. Lakin 
bir harp kaybedilmiş olduğunu 
bilmiyordum. Onu da bu sefer 
görmiiş bulunuyoruz. 

ıdır. Çüııkii, Garbi Avrnpn, 
. yukarı baştan ha~a Alman 

ı• '4S1 altındadır. Şimdiye kadar 
til ·dan korunabilen bir İn_ 
e kaldı. Ve İngiltercnin Al. 

)ayn karşı kullanmak istedi. 
!ahların en nıiihimlerinden 
iktısadi nblokndır. 
l\ıerikadan A vrupaya gıda 

Bağdatta Dicle.ve niızır büyük bir men acıldı. Bir adanı görlinerek sordu: 
köskun genış taraças ıda beş on - Ne var? Bu adanı kimdir? Ne is-

kişi toplanmışlardı. İclcrinden biri tiyor? 
CRriye: Bcrmegilcriıı cômertli2ini anlatıyor. 

diğerleı i hayretle dinliyorlardı. Söy- - Efendim. derli. Yoldfln kalmış 
leyen d:ıha v::ıkaya gelmcmlstl. Dinle- bir yoku. Sizden ynl harçlırıı lsteme
.·C'nlcrden Basralı bir ihtiyar kocaman ge gclmis. Ben sizi uyandırmnk iste
saıığını sııllıyarak: nıcdinı, Kendisine çeknıceenızden ür; 

Yiİ7. Ritm aldım, verdim. 
- CönıarUik bu değildir... decli. (Kays) ın yiizü giildii: 

- Efendim! Matlabım ~udur 
ki; siz Bagdata bir haftada gi
decek adam aradınız. Onun kın 
geldim. · 

- Siz mi gideceksiniz? 
-Hayır. 

- O halde niçin geldiniz~ 
- Ben bir haftada Bağdata 

gidemiyeceğimi söylemiye gel. 
dim efendim! 

• 
Maneviyat Yüksekliği 

lar. Simdi bu güvercinlerin büyük bir 
hususiyetleri vardır. Bunlar daima 
da:i~sılaya tutulurlar ve bı:ı;ıboş bı

rakıldılar mı hemen ıteriye dönerler. 

J ngilizlcr cok uzun zamandl'lnbe-

1 Böylece bu hayvanlar, yollanan ha
berleri getirmekte birebirdirler. GUn
rle aşağı yukarı 1000 kilometre me
safe kateclerler. Bunların bir kusur
ları ı::eceleri uc;mayışlarıdır. Zira yol
larını ancak muayyen nehirleri, dajt-
1.ırı, şehirlerdeki minare, heykel ,ı:ibl 
i~n:etıeri takip ederek buluyorlar. 

ri Almanların bu hücllmlarını 

beklemekteydiler. Onun icin Pazar 
guntindenbcri sık sık devam eden Al
man hücumları ada halkını bir dere
ceye kad;ır taciz etmekle beraber 
kuvve! maneviyelerini kırmamıştır. 
Zira, insan, İngilizlerin ruhi haletl?
ri>ıde gayet tuhaf aksülômellere rast
gelmektedir. İşte size bir misal: 

Telgı·af haberleri Vichy hü. 
kumctinin sert içkileri yasak et• 
mcğe karar verdiğini bildiriyor. 
lar. Pek geç lrnlmıı: bir tedbir, 
Lakin fransızcada, (Mieu vauf 
tard que jamais), yani hiç olma· 
maktan geç olmak evH1dır, diye 
bir darbımesel vardır. Anlasılan 
Mare~al Petain, içki yasağı ba. 
hında bu söze uyuyor. 

Bcd mestlik bela şeydir. Böyle 
feci ve kanlı ayıh~ları vardır. 

~deleri sevkolunduğu takdir
.ili ikhs:tdi nblokanın tesiri. 
1 de sıfn·a iner. 

Bcrmeı::ller çok zengin arlamlar. Ne _ Aferin kı?.ım! dedL Hem bu t?a-
kadar verseler m:ılları eksilmez, ek- rlp adamı bnş döndiirmemişsin, hem 

---~----~~~----a--------

i. \anı A bloka : 
il e de nefıslerindeıı bir ışey feda et- de beni uyondırmok .istcmemiı;."ln. 
mıs olmazlar. Hence cömert o adam- Ben de seni bu harcketindeıa dolayı 
dır ki nefsinden keser de hemcinsine az::-d ettim. 

Benim ifademle, bu bir hafta. 
da Bagdata gidcmiyenin sôzleri 
arasında bir benzerlik var değil 

"? mı ... Böyle bir kusurları olmakla bera
ber umumiyetle bu kuşlar işe yara
mc ktadırlar. İngil!crcde mütekait bir 
yüzbaşı bu güvercinleri yetistirmej!i 
kendisine iş edinrniı;tir. Bunlardan bil 
hassa bir tıınesi Norveçten İskoçyaya 
uçarak gelmiş ve sahibini kurtarmış
tır. Fakat zavallı menziline varır var
maz düşilp ölmüştür. Zira vücudu yol
da buz tutmuştur. Ona rağmen gayret 
edıp vazifesini bitirmiştir. 

Köy Kurslarının Sayısı 
Çoğaltılıyor 

Ankara, 13 (A.A.) - KöyJlinün e,. 
vinde ve işinde hemen daima kullan.. 
mak mecburiyetinde bulunduğa vesaiti 
kolaylıkla temin maksadile Maarif Ve,. 
kaleti tarafından seyyar köy kursları 
açılması kararlaŞtırılmıştır. Şimdilik 
yalnız demircilik ve marangozluk işle,. 
rinde tedrisatta bulunan bu kurslar. 

e 
( ngilizlcrin telfıkkir.ine göre. 

Alman isgaJi altındaki üL 
e sevkolunacnk biitüıı gtda 
elerinin bu iilkelerde yıısı. 

verir. 
Bagdatlı şaiırdı kaldL 

Birkaç kisi hirrkn ımrdular: "Böyle • 
adam var mı?" Ç'elıresiııden pek cok Yemene giden üçüncfi münı,,vviz, 

iS 
el 

o 

8 

u· 

İlısanlnra verileceği mulıak. 
Olsa;\ dı, iktısadi abloka hun. 

lehinde gevşetilebilirdi. 
ilki, biiyle ohıııyacak. AL 
lar, hers .. yden evvel Alman 
tini doyurmıı~ ı \ c Alman 
lcırını beslemeyi diişüııdül •• 
Ve haskalarıııın ba<:ına ne 
e gelsin ehemmiyet verme.. 
ti icin iktısadi abloknyı gev. 
eııin vereceği ııctice Alman. 
kuvvetlendirmekten ve Al. 
İstila ve tecnviizünii besle.. 
eıı ihnl'et olacaktır. 
l>ılmnması Jôzım ,::elen scy 
dur. Çünkü, silahlnrı meb.: 

~lan Almnnynnm knrnını da 
r- L , ak onun askeri kuv\•etini 
rı1 ~ç misline cıkarmıya mua_ 

bU t, O Jınlde iktısadi ablokayı 
l• t erek Almanynya bu askeri 
arı 

~ti vern1emek daha hayırlı 
1;e hu hattı hareket Avrupo. 
t:t>tcn, istila ve tecavüzden 
lı evvel kurtnl'mtya da im. 
~erir. 
l'olda ileri süriilcn ınütnHı. 
~tılasa etlen en kuvvetli söz 
ltıaddes'nin nskcri bir kuv_ 
~uğudur ve Almanyayı bu 
kuvvetten ııı::ılll'unı ctmclt 

~ltiğidir. 

~et Mevsimi : 
j\..___ '"' 

llıerika ınathuatı da vaziyc. 
tin hu mahiyetini takdir 

~ti kin en belli başlı Ame. 
tQıetelcri, İngiliz ablokasını 
~~eyi münasip görmüyor. 

Hı l'llta hariciyesinin de Mister 
~l' tarnfından vuku bulan 
~ l'eddettiği hilcliriliyor: 
'!;\}de Avrupa. biitiin hızı ile 
lı'e sefalete doğru yiiriiye. 
: önümiizdcki kıs Avrupa 
1l' f eliiket mevsimi olacak-

~ ınuni olacak lJir tek şey. 
Süratlc son bulmasıdır. Fa 

,llgiiniin biiliin delfıili har-
1l'atle son hıılmıyrıc.•ağmı. 
lızayncağını gösteriyor. Ve 

lltaf nıii nhitlcrin kanaati 
ltıt>rkezdcdir. 
~dan alınacak hisse hasit, 
~ ll.yati mahiyettedir. O da: 

tecı·uba sahıbi oldu~u anlaşılan ihti- krntılsiııe hah edilen İrabe namında
y r. ki adnm hnkkmd:ı. sorup sorusturdufuı 

- Ben uç kisi fanırım. Bu iiçündcn zamım. herke~: 
lıPngislnin bırbırinden daha cömert - Çok mübcıı·ek bir adamdır. Fa-
oldugunu b'lınem. kııt son zamanda ı:ıözlerine perde in-

Ev s hlbi: "TecrUbe edelim!" dedi. eli. Ama oldu. Blrrızdan c:.mie ı:ıine-
Mtıhntabı: cek ı:ıiirürsün. dediler. Tinkikalen hi-

- Evet. tccrilbe edellm. Fakat söy- riiz sonnı Bagıhıtlı arnnığı aclamın. kö
ledığim ndamların bırısl Basrada, di- le;:i cllnden hıtlın yettıgi halde uzak
ğerı Yemende, uc;Unciısu de Ilica7.da- tan ıreldjğini giir..~ü. Yanımı yaklaştı. 
dır. Bunl rın . ahavı:oline vıı7. bin Bcr- Srlam verdi, Yemenli seldmım inde 
rnegiyi de 1 tirmem. O~alara kadnr etti. TI;ıJ!datlı: 
Yol z hmclini .ctözc alırsanız sl7. de ı::o- - Ya İrahc! dedi. Ben muhtaç kal
rtir üııuz!. cevabını verdi. Bu garıp rlım. Bann memleketime dönmek kin 
ımUh nın neticesini öt:renmek hep- mıınvNıot et. 
sinde bir merak uyandırmıştı. icle- İrahe içini r.rkti: 
rınden üç kişi seçtiler. Bunlar cömert- - Ah! dedi. Senin s:ılhi f'~e dosta 
lerden mum.enet istiyecekler ve .ctöre- mt·avenet rdPcek halde de~ilim. Zira 
CC'kleı·i muameleyi ııellp blltün ora- bir ~evinı krılmadı. Fakııt beni yeden 
da bulunanlara anlatacaklardı. Üç su köleyi ı:<1na veri:vonım. J\ ı sıkınh
rnümcyy z muayyen günde buluşmak 1 nı defet. Ben elyordamile de yürü-
üzcre ertesi ı:iın yola çıktılar. riJın. 

O Baitdatlı: 
.Basrayn gidenin sahavetlnl tı::L-rtı- - Nasıl olur? dedi. Senin hu köle-

be edece i zat, Abdullah isminde bir ye llıtiyacın V<tr. Reni nnclan nasıl 
ndamclı. Hali vııkti yerinde ve mem- mahrum edeyim? Vallahi kabul et
lckeUndc oldukça bir şöhreti vardı. mrm. 
B~ datlı, doğru Abdullahın evine git- İrııbc: 
ti Aradıı'tı adamı gayet güzel bir hay- - Mutlaka kabul etmensin. Ei?er 
vana binmek üzere oldUJ..'U halde kapı- kabul etnıez~en hem onu azat ediyo
ııının önünde buldu. Sc!Am verdikten nım! dedi ve köleden elini çekti. Ba
sonra sordu: şını öteve beriye çarnarak düşe kalka 

- Sen Ca!erin oğlu Abdullah mı- m"~dde c!o~ru y!iriidii. 
sın? 

Bir ayağı özcngidc olan Basralı ce
va 11 \•erdi: 

- Evet. Caferin oğlu Abdullah bc
niın. NP istiyorsun? 

- Ben Dagdatlıyım. Tic:ıret için 
Basrayn ı::-cldim. Malım telef oldu. 
Tekrnr mcmlekctiıne döneceıtim, sen
den muavenet istiyorum. 

Abdullah ayağını özengiden çıkar
dı: 

- Pek dar zamanımızıia geldin, ku
sura bakmıı. Şu Hnmdımi cinsinden 
nsil kısrak, üzerindeki kıymettar dar 
~a!cımııc al senin olsun .• Hel!bede de 
ıkl bin nltın vnrdır. Yurü rjt. Allah 
yolunu Acık etsln. 

Bağdatlı avdet ederken, bundan 
d ha vcıgill kurısc olamıyacafınn 
hllkınedlyordu. 

• ikinci milmeyyiz Hicaza gitti. Bas-
r. lı Şeyhin verdlgi Kays isnıınde bir 
ad mın adrC'si idi. Evini öğrendikten 
sonra ~iderek kanısını çaldı. Kapıyı 
b!ı- c-a ıye açtı. 

- Kays burada mı'! 
- Buradadır. fakat UYtı:rvr. oır na-

cetiniz mi var? 
- Ben yoldan kalmış Bal:datlı bir 

yolcuyum. Kııyıı'a .e:eldi.m, biraz yol 
harçlıi!ı lstlyecektlm. 

Cariye: 

Küçük Memleket 
Ilabeı· J eri 

* izM İT - Gebze, Kandıra ve Ka
ra;nürse1 kazalarındaki çekir~e mü
cadelesi ikmal edilmlstlr. * CATALAGZI - Ucuz evli nü
:nııne köyil etüd projclcı·i hazırdır. 
In$anta başlanıyor. * ZONGULDAK - Tlirklyenin en 
uzun adı:ımı Bilecikli Ömer Özkan bu
raya geldi ve babasilc beraber Anka
raya gitti. * BozöyU k - Bursa ve Eskişehir 
so~esi llzcrinde istasyona uzanan yol
lara <tsfnlt döşenecektir. * AKSARAY - Bağloırda hastalık 
ba!!lamıştır. Üzümlerin kurumasından 
korkuluyor. * ERBAA - Tütün m;ıhsultı çok 
İyi olarak idrAk ediliyor. Mahsul tam 
ve p!,:>k:lndlr. * NEVŞEHiR - Uc:hlsar köyünde 
Tevfik lm:ı 12 ya~tnda Ayşe, ayni köy
den beş yaeındn Saffete agaclara ~ıkı
lan ill\cı vermiş, c;ocuk t.chlrlencrck 
ölnıüşHir. * OFtHANELI - Koçu kiiytindcn 
Ramazan, Çoban Abdullahı bıç:ıklı
yarnk oldi.lrmüstllr. * BiTLis - Kuruluı; yıldönümü 
büyük merasimle tesit edilmi~lir. 

Nevazil Olmuşum 

B ir sıcak, bir soğuk. Ter, 
rlizğar, meltem. Aksırık, 

tıksırık, öksürük ve nihayet ne. 
va zil. 
Arkadaşlara haber verdim: 
- Nevazil olmuşum, bana so

kulmayın! dedim. 
Hep birden hücum ettiler: 
- Mebus olsan, vekil olsan, 

zengin olsan, banka müdürü ol. 
san, şirket direktörü olsan, şanı.. 
piyon olsan yanına kimseyi sok. 
mazsın. Lakin nezle oldum, diye 
de mi kibirleniyorsun? dediler. 

- Ayol öyle değil! Nezlem si
ze de geçer, diye korkarım, de
dim. 

- Bunda da hasislik yahu! O. 
nu da mı kendine hasredcceksin! 
diye çıkıştılar. 

- Vallahi o demek değil! Ha. 
ni hastalanırsınız, diye korka
rım, dedim. 

- Aldırma! dediler, bir bakı
ma nezle olmak birçok şeylerden 
iyidir. 

- Ne gibi? diye sordum: 
- Aşık <Ylmaktan, uyuz ol. 

maktan, ziiği.irt olmaktan ala
caklı olmak-tan, sayfiycd~ köşk 
sahibi olmaktan, İstanbula bele· 
diye reisi olmaktan, amme hiz_ 
metinde mesul mevki sahibi ol. 
maktan elbette daha rahat ve 
daha tehlikesizdir, dediler. 

Hani inanır gibi de oldum. 

Deniz Baytaı·lığı 

D ikkat ederseniz görürsünüz 
ki, tedavisiz yaşıyan ye. 

gane hayvan sınıfı balıklardır. 
Haksızlık değil mi? 

İnsanlar için doktorlar, hay
vanlar için şimdi veteriner de. 
nilen baytarlar var. Hatta bun. 
lar içinde hayvanatı vahşiyeyi 
tedavi edenleri bile mevcut. Ba
lıklara günah değil mi? 

Bir kalkan balığının romatiz
masını, blr kılıç balığının enflo. 
a?zasını, bir kefalın baş ngrısını, 
bır barbunyanın ekzemasını kim 
tedavi edecek? 

İhtiyaç meydanda. Mutlaka 
bir deniz baytarlığı mesleği ih. 
dası lazımdır. 

George Vicher. tam 100 yasında bir 
ihtiyardır. Dii:ı öğledım sonra Cenu
bi İngiltcredeki hususi vill~sında bir 
cok misafirlerle beraber yüzüncil ya$ 
gününiı tesit ediyordu. Tam bu sıra
da alarm işaretleri duyuldu. Herkes 
oraya buraya kosusma,ita başladı. 

L O K ~ A N H E K ' M İ N Ö G O T L E R i ~' 

MERAKLI BiR öGRETMEN 
B a sayın öiretmen de şu mev

l'!UU merak etmiı: Çoouiun 
erkek veya kız olmasında rol babadan 
mıdrr, anneden midir? .• Bu işi merak 
etmekte öğretmenin yerden göie ka_ 
dar hakkı vardır. Sadece, insanların 
doğacak çocuklarının ne olacağını ön. 
ceden bilmek için değil. Eski zaman. 
Jarda kuı çocuklara rağbet edilmezken 
çocuiun oğlan olmasına pek ehem • 
miyet verilirmiıı. Şimdi kadınla erkek 
.arasında içtimai fark kalmadıamdan, 
iki cinsi biribirinden ayırt ettiren 
fark -bir lngilizln dediti gibi- pek 
küçücük bir şeydir ..• 
Doğacak yavrunun ne olacağını ön. 

cedcn bilerek ona göre hesap yapmak, 
bu zamanda, ancak ekonomi işlerinde 
ehemmiyetlidir: İneğin yavrusu dişi o. 
lursa si.it verir, tavuğun civcivi dişi 
olursa yumurta verir. Dişilerin hangi 
ııartlarda hasıl oldukları bilinseydi ne 
kadar karlı bir netice elde edilirdi! 

Bu işi, sayın öfretrnen gibi, merak 
eden eski zaman adamları bir nazari_ 
ye kurmuşlar: Çocuğun Msıl olduğu 
anda annenin aşkı daha kuvvetli olur
ea çocıık erkek doğar, aksi takdirde 
de kız. Eskidenberi en meşhur olan bu 
nazariye doğru olsaydı dünyada pek 
az erkek c:ocuk doğardı ... Halbuki bü. 
tün istatistikler her yerde erkek ve kız 
çocukların aşağı yukarı müsavi nis_ 
bette doğduklarını gösterir,,. Anne 
kuvvetçe zayıf olursa çocuk erkek do
ğar -ve aksine- nazariyesi doğru ol. 
saydı dünyada gene pek az erkek ço_ 
cuk doğardı ... Ayın ve yıldızların va. 
:r.iyetlerine göre çocuğun kız veya oğ. 
lan olacağı nazariyesi de şimdi bize 
pek garip gelir ... Eski zamandan kaL 
mış başka nazariyelerin hepsi ancak 
eğlenceli şeylerdir. 

Yenilere gelince, onların da hemen 
lıepsi çocukça fikirlerdir: Soiukta kız, 
sıcakta erkek doiarmı!j, fakat in"anın 
tabii harareti &oiukta da srcaktıt dA 
aynı derecede kalır .. Anne ,ı~mıın 0 • 

!ursa çocuk kız doğarmılj, annenin ka. 
nı fazlaca ekıi olursa gene kız, pek 
genç annenin çocuftu dalma erkek o. 
Iunnu,, annede şeker hastalıfı bulu. 
nursa hep kız ... Anne gebel!ğin~e sarı 
elbise giyene oğlan, kırmızı giyinirse 
kız V, S •• 

kromosomlar büyük olurlarsa çocuk 
kız doğar, aksine olursa oilan. Fakat 
bunda babanın bir tesiri olmasa gerek. 
tir, çünkü annenin yumurtası nöbetle 
bir defasında kız verecek hücreler çı. 
ka.rır, bir defasmda da aksine. Baba. 
dan gelen tohum hanıi sefere tesadüf 
ederse ... Ancak, büyük bir kalabalıkta 
tesadüf te bir kanuna bağlı oldu~un
dan kız ve erkek çocuklarm sayısx a. 
şağı yukarı müsavi olur ... 

Zaten bir inuna kadın veya erkek 
denilmesi -bilirıinl:ı: ki- nisbi bir 
şeydir. Her kadında en az ytizde on 
derecesinde erkeklik bakiyesi bulunur, 
her erkekte de aksine ... Onun için ilk 
hücre aynı zamanda hem dişidir, hem 
erkek. Derece farkı sonradan meydana 
çıkar. Yüzde doksan hangi tarafta ise 
ona ıröre tam dediğimiz kız veya er. 
lı:ek hiisd olur. Fark yüzde doksandan 
az olunca kendilerinde kadınlık ve er_ 
keklik duyguları az çok karışık insan. 
lar, yüzde altmışa kadar inince de va. 
kit vakit anne veya baba olan her 
mofroditler... -

Görülüyor ki insan oğlu annesinin 
çocuğudur. Her cinsi devam ettiren di 
şinin yumurtasında her cinsin erkek: 
!eri, dişinin yumurta hücresini hareke_ 
te ıetirerek onu çoğaltmak için birer 
bahane demektir ... Şimdiye kadar ·ba. 
basız kurbağa yavrusu ve babasız tav
şan yavrusu yetiştirildiğinden -ne 
vakit geleceğini bilemediğimiz- bir 
giln babasıp; insan yavrusu da yetişti_ 
rilirse' o zaman -galiba- erkeklere 
hiç lüzum kalmıyacakhr In!'anlar ara. 
ruında muharebeler de, belki. o za_ 
man bitecek ve dünyada yalnız kalan 
kadınlar biribirlcrine öfkelenince biri 
birlerinin yalnız saçlarını yolmak!; 
kanaat edeceklerdir. 

_K_A_R_i _ME_i KTMPLJ\RI / 

Elektrik Borçlan 
Bir okuyucumuz yazıyor: 

mevcut üç viliiyetten başka on vila-. 
yete daha teşmil edilecektir. 

Kurslar, her devre beş ay •Ürmeli 
şartiyle ve ayrı ayrı iki köyde olmak 
üzere bir ders yılında iki devrelik fa.. 
aliyette bulunmakta ve her devrenin 
tedrisata başlama ve nihayet \rerme 
tarihleri köylünün mahalli :sartlara gö 
re değişen zirai faal1yet zamanlan gö,. 
zönünde bulundurulmak ve kur ted 
risatrnı zirai faaliyet mevsiminin dı: 
şrnda kalan zamanlara rastlatılmak su .. 
retiyle tesbit edilmektedir. 

----o---
İnönü ve Etimesut 

Kamplarında Yapılan 

Uçuşlar 
Ankara, 13 (A.A.) - Hava Kuru. 

munun EtimeRut tayyare ve lnönü pll
nör ve paraşütçüli.ık kamplarında, bu 
kampların açıldığı tarihten 31 Temmuz 
tarihine kadar 26.583 uçur;ı olmuştur. 
Bu uçuşlarm 16.229 u In5nü'de 
10.354 ü Etimesut kampında yaı;ıL 
mıştır, 

9 

SOLDAN SAGA: 
1 - İskambiltlc dlneyrl - Bir çiko

lata markası. 2 - Bir zamlı· - Bir 
harf - Blr zamir. 3 - Bir nota - Eski 
~ıir imp, rntorluk - Atın yedici. 4 -
ln,kas - lJcot YQrtle bulun n mız:. 5 -
Bır isim - Ifac:ıııı, 'iıs' t. 6 - Kıırum -
Bır hay\ c1n. 7 - UzakI1k lı ldirır -
Sarat. 8 - Yük cltınek - Eski bır 
Tıirk devleti. !l - İğfal etmek. 

YUKARDAN ASAGr: 

ıtddesinin bugiin top, tank 
l'ıtrcclen dalrn kı:vmctli bir 
~ilah olduğudur.· Bu haki. 
~çi mallınıdur, fnkat hadi. 
~.tiibclcrin bellettiği haki. 
~errc kadar ihmale lalıaııı. 

ez! 

- Böyle ehemmiyetsiz blr mesele 
içlrı efendimi uyandırmağa hacet yok. 
Azıcık bekleyin! dC'dl ve bir;ız sonra 
k ııının aralığından bir kese uzata
rak: 

- Bu ke ede üc yüz allın vıırdır. 
Umarım ki ııizi Ba~dada kadar götil
rnr. 

Baitdatıı keseyi alırken k:ıpı tama-

* MURATLI -·Ebeni S~f AtnUir
kün Muratlıyı sercflcnrlirdiği ,ı::lin zi
yaret etti~! ~ör;ıncn evi müze haline 
konulııcaklır. * YALOVA - Kurt köyünden İs
hakın çocuğu Kemal llc Hüseyin. Rc
suHln oynadığı tüfekten çıkan kur
şunlarla kaz11en ölmüşlerdir. Küçilk 
Resul yakalanmıstır. 

Böylece yiyeceğimiz midyele
ri, torikleri. uskumru ve barbun
yaları baytar muayenesinden ge. 
circrek yeriz. 'l'tpkı mczbeha 
hayvanlarının baytar muayene. 
sinden geçtiği gibi. 

Lakin acaba, rahat rahat yaşı
yan balıklar buna razı olurlar 
mı? 

Şimdiki halde ve esastı olarak bili. 
nen ~ey insanm çocuğu -memeli hay_ 
vanlatın yavruları da- annesinin kar. 
mnda hasıl olunca, daha ilk hücrede, 
erkek veya kız olacağının anlaşılma. 
sıdır: Bu ilk hücrenin çekirdeğindeki 

"Elektrik idaresi abonelerine ııyın 
ylrmisile, yirmi beşi ara~ında öd~mc 
kaindını vermektedir. Ve yine ayın 
yirmi seki7.ile otuzu arasında son ih
tar yapılmaktadır. Bu hfll. çol(u me-
mur olan ve maaşa hakan abonelere 
gi.iclilk arıetmektedir. Elektrik borc-
lıırının ayın iki veya üciindc t:ıh~ili 
halka kolaylık verecektir, kanaatinde
yim." 

1 - Yoka kolalnnır - E ki. 2 -
Eski bir 'l'urk <ıdı - iyi, nıiikcnmıcl. 
~ - Bir nota - Dir sayı - Lfıh7.a 4 -
Bir zamir - A lı 5 - K a. çayır da 
bulur.ur. 6 - İtn, b h mek. 7 - A
mC'I - Aldı,ycti olan - EnımC'kte>n emır. 
il - Bir zamir - n;ığ dc"il y :vı, de
ğil - Ccd. 9 - Muzik yazısı - Bır mey
\ n, 



4 TAN 
BU AKŞAM HARBİYEDE 

IELVO BAHÇESiNDE 
r ~ Leyli 

Erkek YENi KOLEJN:;ri,I 
ilk Lise Bestekar: S A L A H A D D 1 N P 1 N A R 'ın • Orta • 

H Da 18D'at ~,ı. kutlulanacak tır. Bu geceye san'atkarı seven bütün musiki üstadlan qtirak 
edecej'i gibi bilhassa 

TAKSİMDE Sıraservilerde: YENİ AÇILDI. 
Müdürü: Eski Şişli Terakki Direktörü M. Ali Ra~met Kırn 

Bayan MUALLA Kemani SA D i 
Hususiyetleri: YABANCI DiLLER OGRETIMINE genı' mık_ 

yasta ehemmiyet vermek, amıflarını aı: mevcutla teşkil ederek talebesinin 
çıl1'ma ve inkişafı, sıhhat ve inzıbatı ile yakmdan alakadar olmaktır. Mek
tebin denize nhır KalöriferJi teneffush:ınesi ve jimnastikhanesi vardır 
Herıun saat (9 ıle 13) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Bestekaı MUSTAFA NAFİZ ve kemani NECATİ TOKYAY - Piyanist Feyzı 

Arslangil de lutfen iştirak edeceklerdir. Tel: 80791 
TELEFON: 41159 

M. M. Vekaletinden: 

1 nhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
1,·BEBEK~ 

1485 sayılı kanuna gore savaş ukatlarile ~ehit yetimlerine isabet eden 
ikramiye mıktarları aşa gıda gosterilmiştir. 

Paraların tevzi komisyonlarında dağıtılış müddeti 4 ay olduiuna göre 
sakat ve yetimlerin "Rapor, resmi senet ve ikramiye ciızdanlarile birlik. 

Mıktarı Ekaıltme Muh bedeli 
Lira Kr. 

0 0 7 5 temln11t• 
Lira Kr. Şekil Saati 

-- --
24 79 Açık ek. 15 =:ı:bbiye 42 kalem 330 55 

ebatta 
kartoo b talı 23 adet "Muteahhidı namına" Pazarlık 15,30 

1- Xrolı:ı ve ecza mufredat listes mucıbince yukarda cins ve milı:ta
lt JllWJb 2 kalem malzeme hızalarmda gosterilen usullerle :satın alınacaktır. 

ID
ll - Ecza muhammen bedelı, muvakkat teminatı hazasında yazılıdır. 

..__ __ - Ekailtme 28/VIII/940 Çarşamba l(Unu Kabataşta Levazım ve Mü. 
~ tııbeaındekı alım komısyonunda yapılacaktır, 

iV - Ecza lıstesı sozu ıeçen ıubeden parasız alınab'lcceii ııbi bıçak 
'-1 de tetkık edilebılir. 
.... V - Iateldılerin tayin olunan giın ve saatlerde Ot,, 7,S guvenme para. 
... birlikte mezkür komısyona muracaatları. "7137" 

~----~~~----~ı 
ve Sekiz Sene Taksitli Emlak Satışı 

i!.!lllllil'Dıltlurıda Hü ey n a mııhalle
T~ke ler soka ında eskı rz 1en.ı 31 No.lı 

8rd Altunızaıie mahalle· 
B l rb sı Ku ukçamlıca 

:::,a eski 13. 13 mü. yenı 57, 

B~ bucuk katta on se
kız. odalı dört sofalı 
terkos ve elektrık tesi
satını hAvi kArgır bı.r 
evın tamamı (mesahai 
sathiyesi 167,50 metre 
murabbaıdır). 

Fı:-ın ve dilkkAnlıın 
müctemil odaların ta
mamı. 

iic buÇ'Uk kattıı on 
odalı iki sofalı, iki sa
lonu, terkos ve elektrik 

0 Is tını hAvı kflrgır 

tr e\•ın tamamı. 

İki bu<:tık katta sekiz 
odalı iki sofalı maaba;t 
bir kl1$kün tamamı 
( mesahai sathiyesi 

Muhammen 
kıymeti 

8500 

2100 

5000 

2500 

5017 metre mvrabbaı
dır). 

ı - Arttırma 26/8/940 tarihine duşcn Pazartesi r\ınü aaat 14 ten 11§ ya 
~ Japılacalı: ve ıayrimenkul en c;ok bedel verenlerin i.ıstünde lı:alacaktrr. 

2 - Arttırmaya ıirmek için muhammen kıymetin % IS ti nisbetinde 
,.,. alr~eaı yatırmalı: llzımdır. 
--3 .- Arttırma bedelinin dortte biri peşin, ıeri kalanı sekiz ıenede sekiz 
...,_ .. taksıtte odenır. Taksitler o/c S faize tlbidir. 
'---~• - Taksitler odenıncıye kadar gayrimenlı:ul Sandıia birinci derecede 
~ilralır. 

5 - Bınalarm fotoiraflan Sandık dahilindeki Ntıt aalonıında teshir-
11.""-maaat.dır. Fazla tafsillt almalı: için Alona mi.ıracaat edilir. (7165) 

BÜYÜK KONSER 

MUNiR NUREDDİN 
•• arkadaşlannm h~usi bir itina ile hazırladığı Fevkalade 

programla muhteşem bir gece 

IEŞIKT AŞ BAHÇESiNDE 
~ ............. Yann Gece ............ ., 

Balıkesir Valiliğinden : 
l - Bandırma - Gonen yolunan 44 uncü lı:ilometresindelı:i köprünün 

Utap olarak intuma talip zuhur etmedıiinden tekrar kapalı zarf uıulile 
ebiltmeye konmuştur. 
.,_ 2 - Ketıf bedelı "2106S,, lira "63,. kııruı muvakkat teminatı (1616) 
ara (50) kunı3tur. 

3 - BılUınum evrak her •ün Nafıa Müdürlüfunde gortilebllir. 
4 - Eksiltme 26 Aiustos 940 PazarteS\ günü saat 16 da Balıkesir Nafıa 

lhdtirliifünde muteıekkil Komısyonda yapılacaktır. lateldiler zarflarmı 
n.ı. IUtinden bir ıaat evvel Komisyona vermi3 olacaklardır. 

5 - Muvakkat teminatlarını Balıkesır Malsandıiına yatırdıklarma 
imi' ınalı:b1ız veya bu mıktar şayanı kabul banka mektubu ile ıhale tari. 
irinden ıekiz ıun evvel Vilbete müracaatla alacaklar1 ehliyet vesikasile 
'ncaret Odaıı vesılı:alarmı telı:lıf mektubunu ıhtiva eden zarfa koyarak mez
ltr ıarflan 2490 sayılı kanun hukumlen daıresinde tanz m ve imza etmit 
elank bıldırılen saatte Ekııltme Komiıyonuna muracaat edeceklerdir. 

6 - Postada vuku bulacak ıecıkmeler kabul edılmez. (6809) 

:-, -·, ·e: DemiryoHarı ve lir.1anları işletme idaresi ilanları 
lıauoaıwnen oeaeıı { lb4~) Ura { 4") kuruş Qlan !ıU lr.aıem muıueııı en:ıı:. 

trllr 111alzemesi (27 8 1940) Sah günu ıaat (10 30) on buçukta Haydarpa11a
• Gar binaıı dahilındelı:i komısyon tarafmdan açık eksiltme usulıle satın 
Unacaktır. 

Bu ııe ıirmelı: istıyenlerin (123) lira (64) kuruıluk muvakkat temi. 
.. t •e kanunun tayın ettıiı vesailde birlikte eksiltme gunu saatine kadar 
llemiıyona muracaatları liznndır. 

Bu ıte aıt ~rtn&meler komısyondan paraaız olarak daiıtılmaktadır. 
(7193) 

* * Mıahaınmen bedeli 9260 (Dokuz bin iki yuz altmı,) lira olan beyaz 
anp ve toz sabunu 27 8/1940 Salı gunu saat ıs 30 da kap;ılı zarf usulu 
ile Anlı:arada Id:ıre bınaaında satın almacaktır. 

lhı tıe cırmek 11tıyenlerın 694 50 (Altı yuz doksan dort lıra elli) 
lnmııtlulı: muvakkat teminat ıle kanunun tayın ettııı vesikalan •e telı:lıf
lennı aynı ıun ıaat 14 30 za kadar Komisyon Reiıl ıine vermeleri iL 
SlllldrT' 

$artnameler parasız olarak Ankara'da. Malzeme da:resınden, Hay. 
~'da Tescllum ve Sevlı: Şelliiinden dagıtılacaktır. (7195) 

İstanbul Hava Mmtaka Depo Amirliğinden : 
1 - Iatanbuldakı hava bırlıkleri için 243000 lı:ilo elı:mek kapalı zarfla ek

ıiltmeye konmu3tur. 
2 - Elı:sıltmesı 22 Aiastoı 940 Per,embe ııinü saat ıs te Yeıilköy hava 

mıntıtlra deposu satın alma komısyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedelı 24907 lira 50 lı:uru, ve muvakkat teminatı 18ö8 

n fi lı:uru,tur. 
4 - lsteklılerin kanuni vesikalarile birlikte teminatlarını Bakırköy mal 

J!Uidudutünc yatırıp ıhale saatınden bir saat evvel teklif mektuplarmı ko
auıyoııa vermeleri ve ıartnameyı ıormek Uzere her ıun komisyona müra_ 
uatlan rica olunur. '6786., - İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

Satmalma Komisyonundan : 
t - Merkezimiz ic:ın izamt 740 derecei kesafette 300 teneke benzin ile 

ami 890 dereceı kesafette SOOO lı:ilo ıazoıl alınacaktır. Benzinin beher te
.nelresın;n tahmın bedelı 4 lıra 68 kunış ve mazutun beher lı:iloıa 12 kurut 

O Nntımden umumunun tutarı (2029) liradır. 
2 - Eks itme 20/8/ı9~0 Salı ıunu ıaat 14 te Galatada Kara Mustafa. 

pap .-ııı!kaimda mezkur merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır, 
3 - Sa t meler mcrkeT.imız levazımından parasız almır. 
4 - Ek :ne a ık olacaktır. 
5 - Mu !.lckat tem nat parası 152 lıra 18 kuru tur. 

6 - l"'k ıltmeye ıireceklerın 1940 senesı T caret Cidası vesi~larını 
tlat.-rm,.1 .. rj şarttır {6906) 

Belediye Bahçesi 
Hergün 17 den itibaren 

LANTOS Orkestrası 
Mokrofon Şantörü 

Lilo Aleksandr 
Yeni Varyete 

.......... ! .. ___ _ 

Bugünden İtibaren., 
Hergiın saat 12 - 3 çe kadar 
Galatada Yolcu Salonunda 

L 1 M A N 

Lokantasında 

ÇİGAN ORKESTRASI 
tarafından KONSER. 

lstanbul Levarım Amirliği 

Satınalma Komisyonu ilanları 

Adet 

2400 Soba borusu 
250 Alafranga dırsek. 
400 Dış alaturka dırsek. 
Yukarıda yazılı ile kalem soba bo

rulı.rı 18-8-940 Cuma gunü saat 14 de 
Tophanede Lv. Amırlı,ii satın alma 
komisyonunda paı.arlılh yapılacaktır. 

Borular ve dirsekler bdenılerek alı
nacaf:ından taliplerin verebilecekleri 
boru numunelerlle ve teminatlarile 
bellı saatte komisyona .ı:elmelerl. 

(232 • 7054) ----ı<llo 

5 000 Tutuşturma odunu. 
25 000 Lavemarın kömwii. 
Yukarıda yazılı iki kalem mahru. 

kat 16-8-940 Cuma Rilnı.i saat 14.30 da 
Tophanede Lv. AmirlHti satın alma 
komisyonunda paz.arlıkla alınacaktır. 
Tophanede dılcim evıne kadar nakliye
si cıheti askeriyece yapılacaktır. Odun 
ve komür ayn ayn isteklilere de ve
rileblhr. Talıplerin katı teminatlarl· 
le belli saatte komısyona ıelmeleri. 

(231 • 70~3) -----Kırk ton Hde ydı alınacaktır. Pa. 
"Zarlıkla eksıltmesi 15-8-940 Perşem
be gunü saat 15.30 da Tophanede İst. 
Lv. Amirlıgi satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli kırk 
dört bin lıra, kaU teminatı 66,.11 lira
dır. Sartnamesı komisyonda gorulur. 
Defaten teslım alınacak olan lsbu sa
de yağına istekli olanların bellı ı;aatte 
komisyona gelmeleri. (236 _ 7100) 

On bın kilo kundurahk sarı vakete 
alınacaktır. Paz.arlıkla eksıltmesi 16-
8-940 Cuma gunu saat 15.30 da Top
hanede İst. Lv. Amırlı1ti satın alma 
komio:yonunda yapılacaktır. Taliple
rin ıetırecekleri numunelerden bde
nılerek alınacağından n:ıevcut malı o
lanların numune ve kati teminatlari
le beraber belli saatte komisyona ı:el
meleri. (240 - 7238) 

Beş bin kilo tevhıt semerlıği siyah 
vakete alınacaktır. Paz.arlıkla eksilt
mesi 16-8-940 Cuma .ııünu saat 15 de 
Topha'lede fst. Lv. Amırlıı;ıl Hhn al
ma komısyonunda _yapılacaktır. Ta
lıplerln ,eeUreceklerl nOmunelerden 
bdenılerek alınacağından mevcut 
mallan olanların numune ve katı te
m!natlarJle beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. (241 - 7237) 

te., derhal ılı:ramiye tevzi komiııyonlarma muracaatları. "70S9., 
Lira Kuru, Lira Kuru• 

1 derece subay 239 ı. d derece ere 119 20 
2 " 215 10 2 .. .. 95 f!O 
3 " .. 167 30 3 " " .. 71 70 
4 .. .. 143 40 4 " " " 47 80 
5 .. .. 119 50 5 " " 23 90 
6 

,. 
" 95 60 fi " .. " 23 90 

Beher ,ehit ailesine de "2S lira 52 kuruıtur." 

Aydın Vilayet Daimi Encümeninden : 
Muhammen kıymeti 

Lira Kr. 

2181 30 
183 
288 
20 

299 

Tap ettlrllecek 
matbu evrakın adedi 

59 
18 

8 
2 

2R 

Dalrel aldeal 

Hususi idare 
Nafia idaresi 
Maarif 
Veteriner idaresi 
Ha!tahane " 

2!171 30 
Muhtelıf dairelerin ihtiyacı bulunan 2971 lira 30 kuruı muhammen kıy

metli evrak tab ettirilecektir. 
Taliplerin 29/8/940 tarihli Peıiembe günü saat on beşte % 7,S muvak. 

kat teminat akc;elerile Viliyet Daimi Encümenine ve fazla malumat almak 
iıtiyenlerin her ıün Daimi Encümen kalemine miıracaatları ilan olunur. 

"6994,, 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 
Müdürlüğünden : 

Mıiessesemiz boru fabrikası Standart mamuU.tmdan yalnız 400, 450, 
SOO, SSO ve 600 milimetre kutrunda tuyika mukavemetleri 6, 12, 18, 24 
Kc./cm2 olan Ambuvatmanh font boralar için ıipariı kabul edilmektedir. 
Siparişler müracaat sırasma söre kabul edilecefinden aliklldarlarm kısa bir 
zamanda mıie11esemize müracaatlan rica olunur. (7232) 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden : 
idaremiz serviılerinde munhal olan memuriyetler icin 24/8/940 tarihi

ne muaadif Cumartesi ıünü saat on iki de müsabaka imtihanı icra lı:ılmacak,. 
trr. Askerlikle ili11iği olmıyan ve kanuni vasıfları haiz bulunan taliplerin im.. 
tihan ışartlarmı öit'enmek üzere Makıflar Mudürlüğüne muracaatları ilin 
olunur. (7138) 

Kadıköy Vakıflar Direktörfüğünden: 
Şilede avcı lı:orı:ı vakıf ormanlarının Darlık, Kaba aiat Karadere Dar. 

daian aih, Tepece ören, Obruk ve Firavun dere mevkilerindeki ormanlar
dan lı:at ve imal olunacak 1000 metre mikap gayri mimQI meıe kereıteıile 
5000 metre mikap cayri mimQl meşe maden direği ve 2000 metre mikip ıay. 
ri mimül Kaym Maden d"reii ile bunlann dallarından ve lı:eresteliğe yara. 
mıyan aksamından imal olunacak 20.000 kental kömürün kapalı zarf usulile 
yapılan arttırmada isteklisi çıkmamış olmakla 9/8/940 gününden itibaren 
!tir ay sarfmda Pbarlıkla ntılacafmdan talip olanlarm Kadıköy Vakıflar 
Müdurlüiüne mıiracaat etmeleri. (7203) 

T. C. Merkez Bankasından: 
Bay Süruri adına yazılı D. smıfmdan birlik 370S No. hı Bankamız hiı. 

se senedi kaybedilmiş olduğundan artık hükmu kalmadığını ve sahibine 
ba$lı:a No. lu yeni bir senet verileceiini bildiririz, "7186., 

Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden : 
1 - Antalyanm Alanya kazasına bağlı Söğüt devlet ormanından bir se. 

ne mi.ıddetle ve kapalı zarf usulile 1408 metre mıkip ıayri mimül çam ağa. 
cı yirmi gün mi.ıddetle arttırmaya konulmuştur, 

2 - Arttırma 27.8.940 tarihine musadif Sah giinü saat 10 da Antalya 
orman idaresinde yapılacaktır. 

3 - Çamın beher ıayri mamul metre mikap muhammen bedeli 940 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 517 lira 44 kuruştur. 
5 - Teklif mektupları 27.8.940 ıünu saat 9 za ıtadar behemehal An. 

talya Orman Müdürlüiunde müteşekkil komisyon reisliğine verilmelidir 
6 - Şartname ve mukavelename projesini görmek iatiyenlcrin Ank~ra 

Orman Umum Müdürlüiüne ve Antalya Orman Çevirge MüdürPtiğune mü-
racaatları. "7174,. 

iLAN •w•'' 
Tanınmış Kadın Perükarı 

Askeri -Fabrikalar 6atınalma 

Komisyonu llônları 

Bay Lef Teri, 1 dHmın ea len bedeli 1500 lira olan 
50 adet ordu tipi nöbetçi musambası 

Perüklır Vllli'nin yanınd n 20-8.940 Salı gunÖ saat 14 de Salı-
ayrılmış ve bundan sonra Be- pazarında askeri fabrikalar yollama-
yollu {ESKi MARSEL) Yorı:i ındakı satın alma komisyonunca pa-
Vayıatının yanında çalışmakta z:ı.rlıkla ihale edilecektir. İsteklilerin 
olduj:tunu sayın müsterilerıne muvakkat teminat olan 112.5 lirayı 
arz.eder. her hangi bır malmildurlul:une yatı-
Adreı : Beyoiilu lıtiklll cad· rarak alacakları makbuzla birlikte 
deai No. 120/1. Tel: 49422 mezkür gün ve saatte komisyonda bu-

On bes bin kilo kunduralık kosele ı 1 ıunmaları. Şartnamesi her J?Un komis-
alınacaktır. Paı.arlıkla eksıltmesi 16- - • vonda görülebilir. (6949) 
8-940 Cuma J{ilnü saat 15.30 da Top- ,_ZAYİ EVRAK~ .. 
h nede İst. Lv. Amirlıği satın alma ~ Kırıkkalede mukavelenın ımzası ta-
komisyonunda yapılacaktır. Talıple- İzmir Limanına mukayyet 17 r.hınden 31-5-941 tarıhine kadar ıo 
rın 1tetırecekleri numunelerden beie- rusu~ tonluk Sen sal motoru- lla 15 bın ton eşya naklettirılecek. 
nilerek alınacağından mvecut malı o- na aıd, Karantina Patente l. Fe- Beher tonuna 120 kurus bedel tah-
la~ların numune ve kati teminatla- ner klıı::ıdı, Kazanç makbuzu. mirt edilen yukarıda yazılı naklıy:;t 
rıle beraber belli saatte komisyona Lıman Mururıyesı, hareket \C· A~keri Fabrikalar Umum Mildurlul!ü 
gelmelerı. (242 - 7238) sikası, mesaha şahadetnamesi Merkez Satın Alma Komısyonun~a 

ve salr evrakın umumun~ b~r- 22-8-940 Pet"embe ı:tunil Eaat 16 ela 
On beş bın kılo tevhıt semerliği lcin 

lyah yağlı kosele alınacaktır. Paz.ar-
1 kla eksiltmesi 16-8-940 Cuma günu 
aat 15 de Tophanede Lv. AmlrllJU sa

tın alma komısyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin getirecekler! nilmuneler
den bdeniler~k alınacağtndan mev· 
cut malı olanların nilmune ve kati te
m.natlarıle beraber bellı saatte ko
mısyona ,eelmelerı. (243 • 7239) 

1000 kilo kasar peyniri alınacaktır. 
Paz.arlıkla eksiltmesı 15-8-940 Per· 
sembe gunu saat 15 de Tophanede 
Lv. Amirlıği satın alma jtomısyonun
dR yapılacaktır. İsteklilerin kati te
mınatlarıle belli saatte komisyona gel
mC'leri. (245 - 7241) 

18.000 metre kurşuni astarlık bez 
alı..'lacaktır. Pazarlıkla ekslltmesı 
1~-8-940 Perşembe gilnü saat 18 da 
Torhanede Lv. Amirlığl satın alma 
komı&yonunda yapılacaktır. Tahmin 
bMeli 4400 lira. kati temınatı 660 li· 
radır. Nümunesi komisyonda 1toru
lür. İsteklilerin bellı saatte komısyo
na gelmeleri. (249 - 7244) 

12,500 adet un çuvalı alınacakhr. 
P zarlıkl• eksiltmesi 15-8-940 Per· 
ııemb.? günü saat 14 de Tophanede Lv. 
Amırlığı satın alma komısyonunda 
vııoılacaktır. Tahmin bedeli 7812 lira 
50 kuruş, katl temınatı 1171 lira ırı 
kurustur. Nümunesi komisyonda ıı6-
rillür. İ teklllerın bellı saatte komls· 
oııa___gelmeleri. (250 • 7295 

lıkte z.ayl cltı.ınmd('n yenılerınl kanalı zarfla ihale edilecektir. Sartn::ı 
~laca.!:ım, eskilcrın hukmu yok- me oarıı ız. olarak komisyondan verı: 
ur. lir. Taliplerin muvakkat teminat ola., 

Şen aal Motörü (1350) !ırayı ha\•i teklıf mektuplarını 
Kaptanı Mehmet GUI mezkur ıünde saat 15 e kadar komls-

....... vona vermeleri ve kendilerinin de 

Satllık Ev 24PO sayılı kanunun 2 ve 3 maddclt•
rindekı ve aikle komi yoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tucçard\ın 

Bakırkoyunde Kıartaltepede Filiz. olduklarına dair Ticaret O<fa ı vesı-
caddesınde (600) metre murabbaı ar- ka•ile mezkur ı:un ve saatte komi yo-
sa ı ıle kuyu, sarnıc. eletrık ve hava 
Razı tesisatını hAvi, ikiye taksimi ka
bıl 15 odalı 87 numaralı ev satılıktır. 
Gormek iızere içlndekılere ve konu
şu:mak için Bahcekapıda 4 uncu Vakıf 
Hanında birlncı katta 8 numarada Bay 
Takopuloya müracaat edılmelıdir. 

,-Bugünden İtibaren.._. 
Her akşam saat B - 10 arasında 

TAKSIM 
Bahçesinde 

ÇİGAN Orkestrasının 
BÜYÜK KONSERİ 

na muracaatıarı. (6947 ı 

300 Ton Yeril Llnterı Pamuliu 
Alınacak 

Tahmın edilen bedeli "84.000" 'ira 
olan 300 ton yerlı Linters pamuğu As
keri Fabrikalar Umum Mudurluitü 
Merkez Satınalma Komisyonunda 
28-8-940 Carşamba günü saat 15 de 
kapalı zarna ihale edılecektir. Şart
name (4) lıra (20) kuruş mukabilin. 
de komi yondan verılir. Taliplerin 
mu"akkat teminat olan (5450) lirayı 
havi teklif mektuplarını mez.kür ıun
de saat 14 de kadar komisyona verme
leri ve kendileril)in de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
lkle komi yoncu olma(;lıklarına ve bu 
şle alfıkadar tuccardan olduklanna 
d.•ır Ticaret Odası ve lkasıle mezkur 
s:un ve t e komı yona milrııcaat-

.. ı rı (7072) 

Sahıl.ı vc Ne-.m af Mudiıru Halil LCıtfi DÖRD0NCÜ, Gazetecilik ve 
Neııriyat T. L. S. Basıldıiı yer: TAN Matbaası 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMİ MERKEZİNDEN: 

Açık eksiltme ile 

4000 KASA CAM ALINACAKTIR 
Eksiltme 20 Ağustos Salı günü saat 14 de Ankarada ~enişe- ~ 
hirde Cemiyet Umumi Merkezinde yapılacaktır. Bu ışe ait 

1 şartname Umumı Merkezimizden ve İstanbul Satış depomuz 
Müdürlüğünden ögrenilebilir. 

' P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 
0 ı - Taahhüdi.ın ademi ifasından dolayı açık eksiltmeye konulan "5,00 " 

beıı bin metre iıç nakilli kurşunlu kabloya munakasa ve temdidi müddetlt' 
rinde talip çıkmadığından pazarlıkla satın almacaktır. 

2 - Muhammen bedel "1250., bin iki yuz elli, mu':'akkat teminat '"93,758 
doksan i.ıç lira yetmiş be~ kuruş olup pazarlık 4 Eylul 940 Çarşamba .~es 
saat "11 .. de Ankarada evkaf apartımanı üçüncü kapısından ıtirilen biJ'i.11 
katındaki P. T. T, satın alma komisyonunda yapılacaktır. • bd 

3 - istekliler, muvakkat teminat makbui veya banka t.emınat ~elı:tU t 
ile kanuni vesikaların hamilen mezkür ıün ve saatte komısyona milrac&' 
edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T . Levazım, Istanbulda Valde Hanlll
da ikinci katta P. T. T. Levazım ilYniyat iUbe mudurlulderinden paruu: 'fC-

rilecektir, "4440., "7096., 

MUŞAMBA ALINACAK 
Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 
Karşılıklı pazarlık suretile 8/8 ebadında 100 adet mu,amba satm alııd" 

cak veya yeniden yaptırılacaktır. Pazarlıia iştirak edeceklerin nıimuneJefl 
ile birlikte 16.8.940 Cuma ııinü saat 15 de Sirkecide Liman Hanmdaki ıubl' 
miz binasında bulunmaları. "7278,, 

ır.ııııı1•-.. --.. • Yatılı - Yahsız 

IŞIK LİSESi 
ANA - İLK - ORTA LİSE (Kız - Erkek) 

NIŞANTAŞI KARAKOLU KARŞISINDA. TELEFON: 80879 
1 - Türkiyenin en eski hususi Lisesidir. Lisan tedrisatı kuçük sınıf· 

larda başlar ve c;ok ehemmiyet verilir. Kayıt ic;in herıun müracaat olana. 
bilir. Tarifname iııteyiniz. 

? - Eski Talebenin EylQl'e kadar kayıtlarını yenilemesi llzımdır. 

İstanbul Cünıhuriyct Müddeiumumiliğinden : 
Muhammen bedel Muvakkattetrıltıl Kilo Cinai 

Lira Kuru• Lira Kurut ___, 
45 
85 
33 
22 

75 
50 
00 
50 

500 
4000 
2000 
2000 

Sade yağı 
Tosya pirinci 
Fasulye 
Nohut 

610 
1140 
440 
300 

- ge 
2490 186 '75 :nizi 

Istanbul ceza ve tevkif evi hastanesinin on aylık ihtiyacı olan yukarc' t 
cinai ve miktarı ile muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı ~ ün 
kalem erzak ac;ılı: eksiltme suretile alınacaktır. e cen 

Eksiltme 20/8/940 Salı gıinu. saat 14 de Si~kecide. Adliye !e~~ım ğx ~ 
resi binasında yapılacaktır. Isteklıler şartnameyı mesaı saatlerı ıçınde 
rün mezlı:iir dairede cörebilirler. Talıplerin yukarda yazılı ıün ve saatte 
nııni vesikaları ile birlikte yukarda yazılı dairede toplanacak satın alma 
misyonuna müracaatları ilin olunur. "6907,, 

Beyoğlu Akşam Kız Sanat Okulu Mübayaat 
Komisyonundsl' 

ı - Kız Enstitüsü ittihaz edilecek olan Nişantaşındaki Sait P ... 
naimın tamiratı 1940 yılı Eylulilnün 2 inci Pazartesi ıunü saat ıs ele 
kılınmak üzere açık eksiltmeye konul~uştur. 

2 - lhale Caialoilunda yüksek mektepler binasmda toplanan l&o 
yen tarafından yapılacaktır. 

3 - Keıtif bedeli 2842,83 muvakkat teminat 214 liradır. 
4 - Münakasaya iıtirak edeceklerin mukavele, eksiltme Baymcbrh1' 

leri genel, hususi ve fenni ıartnameleri proje ve keıif hullatıile buna -llP"''IVl118.l'I 

ferri diğer evrakm birer suretlerinı almak için Pazartesi ve Perşembe 
leri okul idaresine müracaat etmeleri ve ihale için tayin edilen gün ,,. 
te de en az bir taahhütte 2000 liralık bu işe benzer iı yaptıklarına dair tstt'" 
bul Nafıa Müdürluğunden almış oldukları vesikaya istinaden Istanbal "ı/~ 
yetine müracaatla eksiltme tarihinden 8 gün e.vel almmış ehliyet .e 
yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ıelmeleri. "7277., 

ı-ı•-•._ SATILIK ACEM HALJLARTJİİ-niiiiİ-.~ 
Sandal Bedesteninde teşhir edilmekte olan ıüzel çeıit ve desenlet

de Acem halıları ıs Aiustos Per§embe guni.ı saat 14 de satılacaktır. 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
1 - Istanbuldaki hava birlıkleri itin 32400 kilo sıiır eti kapalı 

eksiltme:ve konmuştur. '6f 
2 - Eksiltmesi 22 Aiustos 940 Perşembe ıünü saat 15,30 da Y~ 

hava mıntaka deposu satm alma komisyonunda yapılacaktır . 
3 - Muhammen bedeli 12960 lira ve muvakkat teminatı 972 liradır. _.ı 
1 - hteklilerin kanuni vesikalarile birlıkte temınatlarını Bakırköy P' 

müdürlüiıine yatırıp ihale saatinden bir saat evvel teklif mektuplarını .... .d"l::s:Tn 
misyona vermeleri ve tartnameyi ıormek i.ı.z:ere her ıun komisyona 
caatları ilin olunur. "678S., 

Gümrük Muhafaza Genel K. İst. Levazım A. 
Satmalma Komisyonund-

29 Aiustos 940 Perşembe ıünü saat 15 de 6000 c;fft erat fotinl ~ 
zarfla alınacaktır. Tasmlanmış tutarı 33,300 lıra ve ılk temınatı 2497 Jifa 
kuruştur. Şartname ve numunesi komisyondadır, Her ıiın göriılebilir. 

İsteklilerin kapalı zarflarını muayyen zamandan bir saat evvel OtJ' 
Mumhane caddesi lbrahım Rifat Han ikinci kattaki komisyona vermelotİ

"6962., ..,.,,,, 

Cınıl 

Deniz Le\'azım Satmahna Komisyonu İlanları 

ıwııu ı"'ı• u:.:.u J:lahrı K. Satın Alma Komısyonundan: 
Kiloıu Tahmini fıyatı 

Kuru, 
Ttl 
a.ırl 

~ Bulgur 7100C 13 
17

ot 
Çay 340 500 
Kuru fasulye 24000 23 ~,,o 
Nohut 22000 17 314' 
Makarna 15'11)0 21 31&0 
Mcrcımek ııooo 15 ıe&O 
Beyaz peynır 2'i00 38 ~O 
Zcvtın yaı:ı 3000 55 ıtı&O 
Zeytın 6000 22 ıs'O 
Sabun 6000 37 2s2° 

l - Yukarda cins ve miktarı yazılı oh kalem yiyecek maddelerı P" 
ır.arlıkla ve def'aten satın alınacaktır. -~"' 

2 - Pazarlıcı 16 Agustos 940 Cuma gunu saat 14 de lzmitte terP"' 
kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. ,. 

3 - işbu maddeler bir veya ayrı ayrı muteahhitlere •hale edileb le' 
iinden tem;natları ihaleyi muteakıp ~ J 5 niıbetinde derhal almaca~~ 

4 - Isteklılerin bu işlerle alakadar olduklarını osterir ticare< ~ 
sikıları ile birlikte mezkur gun ve saatte komısyon ba kanlıııma ıııu 
caatları ilin olunur. "7221., 

J - Tahmin edilen bedeli (12 500) ,--
lira olan 8000 kilo Hınt yağı, 16 At:u - ••••••••••• 
to 940 Cuma 1tunu saat 16 da paz Dr. FAHRi CEL i. ~ 
lıKla alınacaktır. ~ 

2 -llktemlnatı (,937) lira C50) ku 
ru~ olup sartn mesi her ı:Un komi • 
yr ndan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun- "--"ea : CaitaloCilu H•lk 
da yaz.ılı vesaikle birlikte ~elli ı;ıun ve ı '<artıeı No. 2• ---~-
aattc Kasımpasada bulunan komls-

1 
________ ,;..... __ _ 

vona mildacaatları. (7190) ,, 
1000 Kilo Foıfor Dökalayum Alınıtc•k 1 

1000 kılo Fo !or Dökal yum 17 A- İ trep1okok. İ tafılokok, 
u to 940 Cumartc ı ııunu o:aat 12 de I mokok, oh o yo iyanık ~ 

p zarlıkla alınııcaktır. fstcklllerin Y plı ı cıban, Y ra, akıntı 
Kıı ımpaşada bulunan komi yona bt'l· ı '. l'ild hastııtıklarınıı karşı Co 
l eıln ve aattc nıuracnatl rı. (7189) ._ tesirli taze asıdır. 


