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· ngô~~ereye 
TAARRUZ 
t:lGşDGmıştır 

Harp, son ve kati sa!hasına gir
miştir. Bu yeni Alman taarruzunda 
her gün y eni h a d iseler ve sürpriz
lerle karşı karşıya kalmamız muh
temeldir. Çünkü bu taarruzun Ak
deniz. Afrika ve Uzak Şarkta da 
yeni hadiselere sebebiyet verece
ğini unutmamak llizımdır. 

lfl. Zekeriya SERTEL 
1 

A lrnanlann İngiliz adaları-
na karşı haftalardanberi 

beklenen taarruzu başlamış bulu. 
tıuyor. 
Şimdiye kadar yapılan tahmin.. 
r hep taarruz ve istila hareke-

tinin birlikte yapılacağı merke
indc idi. Bir gece ansızın İngiliz 
dalarının binlerce Alınan tay
aresinin baskınına uğraması, 
ir taraftan da havadan İngiliz 
dalarına paraşüt gruplarının 
dirilmesi, yahut Manş denizi 

· sağ ve solunu torpillerle ka
~atarak gemilerle asker sevkine 
.eşebbüs edilmesi bekleniyordu. 
~ugüne kadar bu tahminleri te
ıtit eden hiçb.ir hareket olmadığı 
:Çin 1ngiltereye karşı taarruzun 
aşlamış bulunduğunu anlamak 
~ç oldu. 

Halbuki Alman hava kuvvet.. 
!eri geçen hafta Dover ve M anş 
~enizi üzerinde yaptıkları iki bü. 
iik tecrüb"?den sonra, perşembe 
ıtilnünderıberi İngilterenin cenup 

• e cenubu şarki sahillerine en a-
1ağı be~ yüz tayyarelik büyük 
~vvetle munta7.aman ve meto
~ bir tarzda hücum etmekte_ 
!lirler. Dün sabah çıkan İngiliz 
azeteleri de nihayet beklenen 
•liyük taarruzun başladığını ka. 
lll etmişlerdir. 

* * ' B ngünkü Alman taarruzla-
rı, garp cephesindeki taar

'llzdan bir gün evvel Alman ha
il kuvvetlerinin cephe arkasın_ 
·~i tayyare karargahla.tını istas 
anları, yolları, ve asker tecem
ü noktalarını bombardıman ede 

, ~k karşı tarafın taarruz ve mü. 
4İaa kabiliyetini felce uğratmak 
o~eınesine benzer. Almanyarun 
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INGIL TEREYE 
DÜNKÜ HAVA 

TAAR~UZU 

Bu Harekata 300 

Tayyarenin iştirak 

Ettiği Söyleniyor 
---0-

15 i Düşürü?dü 

Almanlar Son Üç 

Gün Zarfında 196 

Tayyare Kaybetti 
Londra, 14 (A.A.) - İn.ıziliz 

tebliğine _göre, "Almanların bu
günkü hava hareketleri daha az 
olınus, Alman tayyareleri bu sa. 
hah Douvres'deki barai balonla
rına hücum ve Batesuphau'u 
bombardıman etnıjslerdir. Kent 
Kontluğunda bir tayyare mey. 
danına da bir hücum yapılmışsa 
da düşman hiçbir muvaffakıyet 
elde edememiştir. Tayyare dafi 
bataryaları iki pike bombardı
man tayyaresi düşürmüşlerdir. 
İngiliz hava kuvvetleri avcı tav. 
vareleri muhtelif noktalarda düş 
man tayyareleri ile musademe 
etmişlerdir. Düşmanın zayiatı 
vardır. Bu_gün öğleden sonra ce. 
nubu şarki ve cenubu garbi mın. 
takalarında ciüsman ayrı ayrı 
hücumlarda bulunmuştur. Sout. 
hampton'a yüksek kudrette bom 
balar atılmışsa da durmakta olan 
bir treni az hasara uğratmışlar 
ve bazı k1mselerin yaralanması. 
na sebebiyet vermişlerdir. 

Hastin1ıs'de atılan infilak 
bombalan ,ne bir ev yıkılmış ve 
bir kaçı ölen müteaddit kimse. 
ler varalanmıştır. Hava kuvvet
leri avcı tayyareleri mütemadi 
faaliyette bulunmuşlardır. Şimdi 
VP. kadar alınan raporlara naza
ran, avcı tayyarelerimiz tarafın
dan buITTin 15 düsman tayyaresi 
imha edilmistir. Avcı tav:varele.. 

(Sonu, Sa; 2 Sü: 1) 

GONLOK 

.. 

.Ei.r._Iıava harbini gösteril 
temsili resim 

~gili.z adalannı istila edebilmesi 
." şartın tahakkukuna bağlıdır. 
iri havada hakim olınak, ikinci. 
l İngiliz donanmasını felce uğ
tınak. 
Bütün tayyare mütebassıslan, 
anş denizinde ve İngiliz adala. 
~da havalara hakim olmadıkça 
•~nıanyanın İngiltereye asker 

Ue çıkaN.mıyacağında müttefik.. 
'f~ler. İşte bir haftadanberi yapı.. 

'<it\ taarruzların birinci hedefi 
ı tanş ve cenup sahilleri üzerinde 
o•~ hava üstünlüğünü temin eL 
~ktir. Bütün cenup ve cenubu 

Harici Ticaretimizin 
Tanzimine Dair Bir 
Layiha Hazırlandı 

':-rk:i sahilleri boyunca yapıl:m 
:ıarruzıarda daima tayyare ka. 
\rgflhlarma hücum edilmekte, 
~gili.z hava kuvvetlerini yor
ıl1ak. pilotlanm azaltmak mak.. 

so dı takip olunmaktadır. 
~ir haftadanberi yapılan büyük 

tl~:rruzlann ikinci hedefi ueManş 
~ cenup sahillerinde İngiliz do
ll~asının barınmasına imkan 
i~amaktır. Bunun için de 
4n"ştan ta İrlanda sahillerine 

Ankara. 14 (TAN Muhabiri Bildiriyor) - Ticaret Vekaleti, 
ithalat ve ihracat işlerini bugünün icaplarına göre tanzim için 
hazırlıklarını bitirmek üzeredir. Bu maksatla hazırlanan ilk ka
nun layihası öniimiizdeki günlerde Biiyük Millet Meclisine sev
kedilecektir. Bu Hiyihada, gümrük tarifesinde icabı halde istenL 
len şekilde değişikı:Jder yapılması" yabancı memleketler!e mu.. 
vakkat ticari anlaşmalar akdi, ve bu gibi anlaşmalar akdıne ya. 
naşmıyan devletler müvaridatına kBl'şı tedbirler ittihazı husu
sunda hükumete geniş mikyasta salahiyet verilmesi hakkında 
esaslar vardır. Hiikfunet, bu layihanın diğer bir maddesinde de 
verilecek salahiyetin üç sene müddetle meriyette kalmasını Mec
lise teklif etmektedir, 

ıı\d.ar bütün büyük limanlar ve 
~ üslerinin tahribine çalıştl. 
,~tadır. Hergün beş altı yüz 

' ,:~yare ile bir limana hücum e.. 
' lınekte, burada liman tesisatı, 
~ ~ye vasrtalan, depolar, dok. 
o • limanlardaki gemiler, dalga.. 

Ticaret Vekili Nazmi Topcuoflu. buırtın Ticaret Klübiln. 
deki beyanatında, tiiccarlannunn mesai sahalarında her vakit 
milli menfaatlerimizi tam bir suur ile idrak ederek çalışmak
ta bulunduklarını, yakın bir at ide bütün ticari hareketlerin 
memnuniyeti mucip blı şekilde ~edileceiinden ümitvar ol
du~a söylemiştlı. 

~anlar tahrip edilmektedir. 
O ki İngiliz donanması bir hü_ 

ltı. esnasında sığınabilecek, ya
~ malzeme alabilecek bir li. 
itl bulamasın. 

* * o Ş lmdiki büyük taarruzun 
a.- üçüncü bir hedefi de İn.. 
ııe ~terenin ablokasını tamamla. 

~ktır. İngilterenin hariçle olan 
'' %atı en ziyade cenup ve ce

r;, ı,:h~ şarki liman lan v~sıtasile 
~· : rtıın olunur. Mütemadı hava 

Arnavutluk 
Hadisesinin 

Akisleri 

"ltalya Balkanların 

f çirı Taksimi 

Hazırlık Y apıyor11 
c:ıunıarile bu limanları işliye-

V ~ ha~e getirerek, İngi~te::eı:_in Londra, 14 (A.A.) - ''Reuter,, 
erlerıni sıkmak gayesı gudul. Arnavutluktaki isyanlar hak-

~ 
lttedir. Hariçten erzak ve mal- kında Butler tarafından Avam 
lile gelmemesi, dahilde fahri- Kamarasında verilen izahatın az 
arın yıkılması dahili sıkıntıyı tafsilatlı olmasına ve vaziyetin 
-tırabilir ve İngiliz Il(İlletinin henüz müphem bulunmasına rağ 
htıeviyatını bozabilir. men, mesele İngiliz matbuatının 
~akat şimdiye kadar yapılan 
q:t'tuzlardan elde edilen netice. dikkatini çekmektedir. 
h Şimdilik anlaşılan cihet, İtal-

ı\tı akılırsa, Almanlar ya bu he- d B lk l ak · · 
ı ıı · 11 dı yanın a a an arın t sımın 
erıne varamıyaca <: ar r, ve- d r· ·· ü t k b h 
llt istila hareketine başlıya. e ro unu _a e me ve u u. 

inek için muhtaç olduklan ha-· susta Yunanıst~n.a karşı ~a
\te deniz üstünlüğünü temin vutluk meselesmı kullanmak ıs. 

ıı. hayli fedakarlığa katlanmak tediğidir. Gittikçe daha ba~iz o. 
hayli zaman kaybetmiye mec- larak görülen cihet ise, Italya 
olacaklardır. Çünkü simdiye ile Almanya tarafından ihtiras-

(Sonu, Sa: 2 Sü; 3) (Sonu, Sa; 2 Sü: 6) 

Moskova 
Sefirimiz 
Geliyor 

İstanbul, 14 (A. A.) :::; D. 
N. B. Aja~ bildiriyor: Tür. 
kiyenin Moskova Büyük El. 
çisi Ali Haydar Aktay, rapo. 
runu vermek üzere kısa bir 
ziyaret için 15 Ai'ustosta An.
karaya gelecektir. 

Gazetecilik mahfillerinde 
Sefirin Ankaraya Türkiye ile 
Sovyetler Birlifü arasında 
daha iyi münasebetler imka.. 
nını müzakere etmek üzere 
çajrıldıb bildirilmektedir. 

Bu mahfillerde beyan edil. 
di~ne göre, karşılıklı müna
sebetlerin buı?;ünkü vaziye. 
tinde Sefirin bu seyahatine 
hususi bir ehemmi:vet atfe
dilmek icap eder. Bahusus ki. 
Sovyetler Birli~inin Ankara 
Büyük Elçisi Tcrentief de bir 
aydanberi Türkiyede dei'ril
dir. \.. _____ j 

İKTiSADI YÜRÜYÜŞ-1 
İzmir Fuarı Fevkalade Sayısı 1 

"'lktısadi Yürüyüş., ün 18 inci sayısı Izmir Enternasyonal Fu. 
an münasebetiyle 20 Ağustosta çıkacaktır . 

.. Iktısadi Yürüyüş,. ün 44 sayfalık bu fevkalade sayısı bol re. 1 

SiY ASI HALK GAZETESi 
simlerle ve özlü yazılarla bezenmiştir. ı 

Sabırsızlıkla bekleyiniz!. 
._ ____________________________________________ ....._ 

INGiLiZLERİN 

MÜTHİŞ BiR 
Hava Baskını 

Şimali ftalyadaki 

Tayyare Fabrikaları 
Tahrip Edildi 

--o-

Hasar Mühimdir 
--o--

T orino ve Milano 

Şehirlerinde Büyük 

Y angınfar Çıkarıldı 
Londra, 14 (A.A.) - İngiliz 

· tayyareleri, dün Şimali İtalyada 
l\filano ve Turino'daki Coproni 
ve Fiat tayyare fabrikalarını bom 
bardıman etmiş ve bu fabrikalar. 
da yangınlar çıkarmışlardır. 

1 
Yan.(!ın, uzun mesafelerden gö 

rülmekte idi. İngiliz bombardı_ 
man tayyareleri 2600 kilometre
lik bir uçuş yapmışlar, ve Alpleri 
aşmak için 5000 metre yüksel. 
mişlerdir. 

Turinodaki Fiat fabrikaları 
üzerine atılan bombalar hedefine 
isabet etmiş. bunun üzerine yan_ 
gın bombalan da atılmış ve yan

ı _gınlar başlamış, aynı sırada bir 
· biiYük bomba da fabrikanın baş_ 
kabir kısmına isabet etmiştir. Da 
ha sonra bu isabetler tekerrür et. 
mis ve yanıtın genişl~miştir. İr.. 
giliz tayyareleri civardaki demir. 
yolunu, ve demiryolunun düğüm 
lendiği noktalan tahribe muvaf_ 
fak olmuşlardır. 
MTLANODAKİ TAHRİBAT 

Milanodaki Coproni tayyare 
1 fabrikaları da aynı .şekilde bom
! bardıman edilmiş, burada da mü_ 
f tea;.ldit yerlerde yangın ç-ıkmış. 
ı tesısatm 'müntehasındaki binalar 
· da has::ıra u§{ra'"ılnrn:tır. Mütead-
dit bombalar hangarlara ve tay. 
yare meydanına düşmüş, bura
da da infilaklar olmuş ve yangın_ 
lar çıkmıs, fabrikanın Cenubu 
Garbisindeki kısım berhava oL 
muş ve yangın her tarafı kapla
mıştır. Cosandada'daki demiryo] 
ve köprüleri bombardıman edil. 
mis. bir tek tayyare müstesna oL 
mak üzere bütün İngiliz tayya
releri dönmüş, geri dönmiyen İn_ 
giliz tayyaresi de İngiliz sahille
ri civarında denize inmiştir. Bu 
da İtalyan müdafaasının tama. 
miyle baskına uğramış olduğunu 
.C('Österiyor. 

İtalyan teblfüleri, İnıtiliz tav. 
varelerinin Milano ve Torino'da 
hiçbir askeri hedefe isabette bu
lunmadığını, hiçbir fabrika ve 
~tratejik kıymeti haiz hiçbir mev 
kide bir netice alınmadığını, 
vanmn bombalanmn halk ile 
meskün verlere düştüğünü bildi. 
rivor. Piyemont İskenderiyesin. 
de üç çocuk ölmüş, bunlan 
kurtarmıya çalışan 9 itfaiye vu. 
rulmuşlardır. 

Stefani Ajansı. daha sonra şu 
mütalaayı vürütüvor: 

"İn!!iliz hava kuvvetleri yaL 
nız ıtece hareketinde bulunmak. 
la fi(ÜpeITTindfu tayyare dafi ba
taryalarıinızın ateşi ve mihver 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 7) 

Bulgar· Rumen 
Müzakeresi Bu 
Hafta Başhyor 

Macar Murahhasları 

da Dün Akşam 

Hareket Ettiler 
Budapeşte, 14 (A.A.) - "D.N. 

B.,, Hükümeti tarafından Ru. 
men - Macar müzakerelerini ida
re etmeğe memur edilen Macar 
delegasyonu bu ak:am vapurla 
Ru~n. Severin'e hareket ed~cek
tir. Yüksek rütbede Kurmaylar
dan ve Hariciye Nezareti erka
nından mürekkep delegasyona 
tam salahiyetli Sefir Hory riya. 
set edecektir. Nazırlar heyeti, 
bugilnkü toplantıda Rumen _ Ma 
car müzahereleri etrafında gö. 
rüşmüştür. 

• Bükres, 14 (A.A.) = "Stefa~ 
ni,, Hük(ımet namına 'söz söyle

(Sonu, Sa; 2 Sü: 6) 

Son gühlerde büyiik faaliyet göst eren İngiliz bava kuvvetlerine m ensup bir grup, uçuştan &Ydette 

Milli Şef, Ankara ya 
Avdet Ettiler , 

Cümlıurreisimizin Şehrimizi 
Şeref lendirmeleriMulilemel 

Ankara, 14 (TAN Muhabiri Bildiriyor) -
Orta Ana.doluda yaptıkları kısa bir seyahatten 
sonra Cüınhurreisimiz İsmet İnönü, hu gece sa
at 21 de şehrimizi şerefle'}dirınişlerdir. KendL 
leri istasyonda Meclis Reisi, Başvekil, Genel 
Kurmay Başkanı, Vekiller, ~ebuslar,-General. 
ler, Hüktımet ve Parti ileri gelenleri, Ankar 
Val'si. ve Emniyet Müdürü ile biiyiik bir halk 
kütlesi tarafından hararetle karşılanmışlardır. 
İnönü, b"r müddet istasyonda istirahatten sonra 
otomobillerine binerek köşklerine gitmişlerdir. 

:Milli Şefimizin öniimüzdeki günlerde İstan
bula şeref vermeleri çok muhtemeldir. 

Şefin, Çorumdaki tetkikleri 
Çorum. 14 (A.A.) - Reisiciimhur ve Milli 

Şef İsmet İnönü, dün buraya muvasaJatlarını 

FRANSADA 
Açhk Kendini 
Hissettiriyor 

lktısadi 

inhilal 
Vaziyetin 

Halinde 
Olduğu Bildiriliyor 

müteakıp parti binnsında Vali ve Vilayetimiz 
Mebustan, Belediye ve Parti Reisi ile memleke. 
tin umumi ihtiyaçları üzer:nde bir saat kadar 
siiren bir konuşmada bulunmuşlardır. Bu görü"" 
me sırasında Parti binası etrafını d~duran bin
lerce halkın Milli Şeflerini görmek ıçin göster 
dikl~ri arzu iizerine pencereye gelen Reisicüm 
hur ismet İnönii, halkın coşkun ve sürekli sevı:( 
tezahüratiyle alkışlanmıştır. Partiden ikametle 
rine tahsis edilmiş olan Vali Konağını şereflen 
diren Milli Şef, bir miiddet istirah:ıt buyurmuc;. 
181' ve mütcakıhen şereflerine belediye tarafın. 
dan tertip edilm:ş olan akşam yemeğini teşrif 
buyurmuşlaTclır. Yemekten sonra kazalardan 
gelen mümessilleri kabul eylemiş ve kendilerin. 
den memleketleri hakkında izahat almışlardır. 

İngilizlerin şiddeili tnarruzfa nna hedef 
limanından bir görünüş 

olan Musavn · 

Somalideki --
Harekii.l Çin deki 

Amerika 
Ağ~';,..f}idigor Kıla/arı 
ltaJyan T ecemmüleri 

Zurich, 14 (A.A.) - Basler 
National Zeitung yazıyor: VL 
chy hükumeti sonbahardan ev
vel Almanlardan tavizler kopa. 
ramadığı takdirde, Fransada da
hili bir buhrandan sakınmak im. 
karu olmryacaktır. Fransadan 
Bale'e gelen haberler, Vichy hü
kUnıetini.n, galiplerle her hangi 
bir müzakere teşebbüsünün bey. 
hudeliğini gittikçe daha iyi an
lamış olduğunu bildirmektedir. 
Mahalli hük:Unıet, büyük mikyas 
ta ıslahat ilan edildiği günden. 
beri tam bir karışıklık içindedir. 
Umumiyet itibarle münakale 
imkansızdır. Demiryolu müna. 
kalatı hemen hemen durmuştur 
ve bunun başlıca sebebi işgal e.. 
dilen yerlerde Almanlar tarafın
dan naki, vasıtalanna muazzam 
bir mikyasta el konmasıdır. İk. 
tısadi vaziyetin de inhilal halin
de olduğu bildirilmektedir. Nor
mal olarak İngiltereye ihracatta 
bulunan Normandie ve Bretag. 
ne'da çürüyen gıda stoklan mev Denizden Bombalandı 
cut olduğu halde, diğer birçok 
departmanlar açlık içindedir. Kahire, 14 A.A.) - Son İngi. 
Vaziyet keza sık sık vald olan liz t.cbliğine göre, Libya çölünde 
Alman el koymalan yüzünden bir Ingiliz keşü müfrezesi 56 kL 
de vahimleşmektedir. lometre ilerlemiş ve İtalyan top. 
ADALET Şt)RASI TOPLANDI raklarında bir müfreze ile musa-

Nankin, Bunların Geri 

Çekilmesini istedi 
Tokvo. 14 <A.A.)-Nankin hükı 

meti, sefiri vasıtasile, Amerikan 
kıtaatının Çinden çekilmesini ta. 
lep etmiştir. 

Cenevre, 14 (A.A.) - D. N. B. deme ederek İtalyanları püskürt 
ajansı bildiriyor: Vichy'den ha. müştür. Sudanda Gallabat mın. 
ber alındığına göre, Yüksek Ada- takasında kısa bir müsademede Şimdiye kadar muharip dev. 
~e: Ş~rası dün öğl~den s~nra bir zabit ve ~2 nefer zayi ettik. letler krtaatının geri çekilmesini 

tıkın1cı defatr olaDrak
1 
Mt_ıon şeh~ındt.e ten ~1on:a Itkalyanlar k~lü~af~a talep etmekle iktifa etmiş olan 

op anmış r. eve ın emnıye ı. mevzı erı ar asına çe ı mıştır. J .. . 
ne karşı suikast cürmüne müte- ı İngiliz zayiatı altı kişidir. Soma. , apon mutal:batının feykınde ol. 
d4r .~ddia_name ~kunmuştur. li~e 13 ağustos, daha sakin bir m~sı dola~·ısıl~ ~ank.inin bu ~on 
Muddeıumumı, nazırların, sa.: giın olarak geçmiştir. Jugargan [ mutalebesı buyuk bır tesir yap. 

(Sonu,Sa: 2, Sü: 5) • (Sonu. Sa; 2 Sii; 5) mıştır. 
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GÜNÜN MESELESil 

Mahrumiyetlerimiz İ 
YAZAN: lSMAIL HAKKI BAŞAK 

1
.stanbul Mebuslan, geçen ııe- I 

H d 1 K O 
ne olduğu gibi. bu sene de 

ay ut arla ırda turup da ı· baıK.la temasa basladılar. Geçen 
yıl yapılan temasların verdiği ne-
tice hakkındakl hükmQmUz mo.a-

Muahede mi lmzahyacağn~? ~~ hi~uteı~~~~n;~~b~~~~ 

I
• kıır~ısındak! ilk temennim.iz, bu 

- 34 - mişlerdi. Beni, umduğumdan çok bü_ seferki temıısl:ırın, dertl(?l'inl ya-
Aslan, 'fe Süleyman Kaptanıarla, yük bir hürmetle karşıladılar. Onlar nnnlan tatmin edecek neticeler 
uJQsl Bey de orada idi. Aynca, Er_ da, biz de, tepeden tırnağa müsellah. doğurmasıdır. 
enı konut cılııriyle Abazaların şer- tık. 
. den ka. an Emıi0$e k dısı He, bizim İhtiyar, ve ben oturduk. Onların de- Bize gellnre, hQsnQ nlyetlerln-
nde m f likanlıları da, bizimkiler de ayakta du- den emin olduıtumuz Mebuslnn-

1 a ır kaldığımızı yazdığım yann~e J mail Efendi de gelmişler. ruyorlarclı: mı1.1n islerini kolnylaııtırmak e-
Nahi u "- Buyurun, dedim, anlatm baka. melile. 1 tanbulun belli bn~lı ih-

_Ye ınlidıirü de aralarında idi. i ı kt b il t ha bır k hm. Sizi dinliyorum. Niçin böyle yap_ t ynç arını ııuracı n te nr z e -
. ço k"mseler de vardı. Bız, tınız? tirecei!lz. BugQn, ııu anda acısını 

%AN 

I stanbul ~s,1J ağdat 
Basra Yolu ile 
1 icari Nakliyat 

Irak Heyetile Müzakerelere Başlandı j 
İstanbul - Bağdat demiryolu, iki memleket ticareti için l 

günden güne daha faydalı bir mahiyet kesbetmektedir . 
Bu vaziyet gözönünde tutularak müşterek bir tarife tat
biki suretile Basra - Bağdat demiryollarile İstanbul ara
sında ticari malların nakliyatını temin etmek üzere yı ıle. bir kenara çekildik. Birnı nra yuzbaşr HulUsi Beyi de yanımı. ihtiyar miimessil, haı:ırlamr' bu- cekmekte bulunduğumuz bir mah 

1çaiırdık. Dayı diyordu ki: luntltıfıı anlaşılan cevabmt, iyi ezber- rumiyetten, yani. ucm: pHlj, ucıız yapılan teşebbüsler iyi netice ver ı--
- A azaların niyetleri tnarruz et. lenmi:; bir ders okur &ibi bana da din_ 1 f(a1Jno mahrumiyetinden bo.hset- mıştir. ~u m~.satla ~?karaya 1- Adliyede : 
k de onı b' · b letti: mek istiyoruz. raktan şımendufer mutehassısla-
t 

· ar 121 ya ancı san-
at', Koylcrini ye.kıp yıkmamızdıın "- Efendim ... Köylülerimiz değir_ Bu mt\esseselerl ucuzlatmnk rından mi.irekep bir heyet gelmiş-

rkkmi ~ ar, ve sırf kenclilerini koru. mene gitmişler<li. Orada. yabancı bir iç'n, ı;adece bu ko.bll yerler! isle- tir. Heyet nakliyat için müşterek oo··rt öıu··m ye lkı• 
cın ı ı a sımlmı !ar. Nitekim, yolcuyn rn~tgelmi11ler. O yolcu Tsten tenleri, veya kirıılıyanlnn alabil- b h l k 11ı k nc:ı l buldan geliyor, ve Adapazarına g;cli- dF'ine sıkıatırmak klifi de •ildir. ir tarife azır ıyaca tır . .L.; üza e 

• ._ 0 d L'lltrı anlayınca derhal 1 " ~ l b l t r ı "'e • 1 yormu.,. B"zimk'ler, onun latanbuldan Faraz..'\ belediye, sahlbl bulundu- re ere aş anmış ı · y 1 y k 
B 

er, ve anla$mak istem:ş. l o·~ ft B l'l ara ama Q aSI • u nıak tl k d'I . "'eld'ğini ö .renlnce merakla lııtanbu_ :ı:u bomboa bır bah""nln bir yıllık ıger tara an asra yo ı e ya-
h 

sa a, en erı üç kişilik " " ~· r. ef~t ıeçmltler. Bizlm de hir hevct lun ne hnlde olduiunu sormuşlar, O kirası olarak 5000 lira ve keze. 1 pılacak nakliyat için temaslarda .. .. .. . . • 
P ıo dermcmem:zı istiyorlarmış' adam da: sahibi bıılunduğu bir p11\jın bir- ı bulunmak üzere. nakliyat şirkeL . Do.rt ol~m ve _ık~ yarala~a ha-

Halbıık' b '" "- Canım, demiş. lstanhulun ne k:ıc aylık klrnsı olıırak 30000 lira lerini temsilen Iraka giden Hik. dısesı adlıyeye ıı.tıkal etmış bu. 
• tı, bir çocn u bile aldata_ 1 ı l k d 1 d b B ıya k dar basit bir h"leyd". Çünkü halele olduihımı bilmiyor musunuz? It_ ıstcrse, bE-klediğlmlz ucuzluk tat- met Özerdi! istanbula dönmüş ve ~nma t~ ır. Bun a~_.an_ iri ey-

il
nerni Selınantı nahiyesini bnsmıyn, tihatçıl:ula Bolşeviklerin ~tele vere- lı bir hayalden ibaret kalacaktır. mıntnka ticaret müdürlüğüne bir oglunda ıkamet ettıgı bır han O-

kın itlen T rkleri asıp kesmiye, rck, ortalığı haraca kestiklerini duy- O müesse clerden istenilen ucuz- rapor vermistir. dasında ölmüş olarak bulunan 
mı nı, lk"" ü madınız mı? Bol eviklilcte, ne din var. luğn mukabil yapılması zaruri o- ı ıı+u·"ıE".T ÖZERDI'LI"N Rakım adlı adamın ölümüne ait 

dilı:l • m " Y l:ma c:tm"ve dır, ne ahilik, ne namus, ne vatan, ne lan fcdnkfırlıltı bir defa da Me- J.AJ.• - - • 
d Cti muh kkaktı. Fakat umduk- millet. ne iman. Iııler bu bi imde gi. buslarımızn hatırlatalım! SÖZLERİ tahkikattır. Adlı tabip Enver Ka 
ıla n c ~d u· bir mnd r ne d~rse, onların bizi de kendilerine ben- --....... ·--· ....................... i Hikmet Özcrdil gazetecilere bu se- ran yaptığı muayenede Rakımın 

tı. ınak, onlarm cesaretlerini kır_ zetecekleri muhakkaktır!., yahaU ve temnsl:ır hakkında :;u iza- anj inden öldüğünü tesbit etmiş 
Ni "kinı b · . Bizim cahil rocukl:ır, bn so""zJerc hatı vermiştir: ve defnine ruhsat vermiştir. İ. 

d la 
· tı var.ıyetın nezaketinde ' Spo • 1 l i d t tk k k" · h"d" d 

•
• a r da benimle hemfikirdiler. inanmı !ar. Hele Bolşevikliği.,, böyle r • - rn < piyasasmı yer n e e i ıncı a ıse de şu ur: 

korkunç bir ~ekilde tarif olunması, ettim. Irak şimendifer idaresi, Irak Beyoğlunda Saksı sokağında 17 nu-
.. _ Siınd' d d onlnrın gözlerini iyice ürkiitmüıı. Us- ve İran transiUnclen başkn iki bin maralı e\de oturan Naci, ayni yerde 
t)'e •• ı, e ;m, bunlarla m\ı?:a_ tel"k o yoku, bizim köyliilere: Balkan Oyunları ton knd:ır bize transit verileceğini oturan Ahmet isminde bir adamın a-

rne in ne l!izumu var? Bu- L bildirmiştir. Irakta yaş meyva ihtl-

Ja mtıaa a1'ınd;ı oturup ta, hlydut- "- Ittihatcılarln ısolşeviklc:rin bu_ . k" d F lacak ylizünden kavga etmiştir. Bu - B d y 1 k ya~ı goze çarpma ... , ır. rigorifik 1 
b. ~ede mi imzalıyacaPı.t' F.~er raya gelmeleri yııkıııdır! Hanr bulun.. ı UrQ Q Gpl aCa tesisatlı vagonlarla ihracat y:ıpmak kavga netices nde Nnci dayak ycmis, 

-• .u: ıııyetlcri yoksa, ve sözlen sa r.ıazsanız, heoinizi kıtır kıtır kesecek. mümkün olabilecektir. Irak bundan fakat Ahmetten davacı olmamıstır. 
ııu ısc ç•k"J' k • !erdir t demı· c Knvaada aldı<r1 yaraları Beyo"lu has-
yl 

' ~ ıp öyleri'le dönsihler. " .,. Atleti7.m yillı:sek miişavere heyeti, b~ska tütün, zcytınynğı ve ~nbun i- •· ,.,. ,., ~ e Yan-· ı k B ı ııb ı · d 1 tcınesinde tedavi ettiren Naci, evvcl-
d l

•c·'- hl ...... zarsa_, _cndilerine, kav_ il t.ı 1 er erın ararmz a yayı ması 11 lnci atletizm Balk::ın o~'Unlnrının maline mahsus zeytinya;;.ı da ı"ste: · ~ = d J .. ki gün ölnıüs, bundan sonradır ki, a-
,__ <: vaktımız bulurıml.dı"m•. zc:rıne, ken imizi korumak !""zumunu İlkteşrin ayında htanbulda yapılma- rnekteclir. 
.. ııvveUcrıni dağıtm k için silah duyduk. Kadınlarımızr, çocuklanmızt sına karar vermiı:tir. Heyet, progra- Bunn mukabil ilk parti olarak ile~i keyfiyeti adliyeye bildirmiş, ad-
annııya b ' d ·ı k dk E ,_ 1 d · A liye de tahkikata baslamıııtır. Nacinin 

di 1
. mec ur kal:ıcağnnızı da ab ara a<"ır ı . rr;t"k er e s•lahla_ mı tıazırlıyarnk Bıılkan devletlerile memleketimize gelmek üzere otomo-rc mt \ ı-> 

1 
s· · k'l b" · cesedi ölum sebebinin tayini icin 

H lb 
... , , rmıı. ııarı.uı ar. ızın ı er :ı:ı rörür temasa b:ışlamıstır. bil liistiği, yedek malzemesi, dikiş a ukı k da 

1 
.. t mnrga kaldırılmıştır. 

_ ar a "ar, böv1e davnm- gormez a e~ açmca: Her sene Haztr:ın ayı içimle yap- makineleri. knlay, manifatunı eşyası ... a ı>l yhta •- ı M " E h 1 Hunlardan başka iki gün evvel Ha-..... an ., r çııı:tı ar. esela, Sil- - yva ... d.,.d;k:, c;öylenilen düş. tıkl:ırı yıldönümlerini, vaziyeti h,~;ı:ıra ve c;ay vagonlara yüklenmiş bulun-,... n.apt~n b 1 ı llc;le bir sandal kazası neticesinde 
., : man. un ar o acak!,. ve böyle diişün- dolayısıle U-hir etmek mecburiyetin- maktadır. - Ben d' ' .. ·.. .. • · k bo~ulan ve evvelki giln cesedi bulu-

, ı:vordu, Abaza hırla aörü .. _ l c.u '.umı.ız ıçın. mu .abel~ t-tme1c mec- de kolan Fcnerbahçelilcr, futbol se- ------------Onl " "- b d k nan kunduracı Osmo.n da adll tabib 

15 - 8 - 940 ,, .. w..,owww ________ w __ _ 

i Ekmek Fiyatları Askerlik işleri l 
,.._...._~......,..~~~•~nowonww• $ 

... ·adı köy Yerli Askeri lk Şubeıılnden: 1 YiRMi PARA • 
1 ZAMMEDİLDİ 

Şubeye Davet 

i 
Bu sene Üniversite Tıp F.ıkultcs;n

den mezun olan t:ıbip. diş tnblb1, ec-
1 zar.ı ve klmyııgerlerin ve evvelce ayni 
i fakülteden mezun olup da herhangi 

'l'icarct Vekaletinin bnğday bir sebeple sevkcdılrnenııs olan kısa 
fiyatlarına 30 para ilave etme hizmetliler hemen sevkedileccklerin· 
si üzerine belediye ekmek uar dcıı 14-8-!J40 Carş mba günü ak:;a-

mına kadar (okuld, n mezun olduk
hını yeniden tesbit etmek lü. larınıı dair vesika, 2 fotograf ve nüfus 
zumunu duymuştur. Ynı>ılan cilzdanlarilc) şubeye müracaat etmc-
tetkikler neticesinde buğdaya lcri. ge~miyenler ho.l.kında takibatı 
ya1>1lan bu zamma mukabil ek kanuniye yapılac. l} ilı'.\n olunur. 

mek fiyatına da kiloda yirmi Beyoğlu Yabancı Askerlik Şubealn· 
para ilave edilmesi İcap ede- l den: 
eeğine karar verilmis ve bu ka :.ı36 doğumlu ve bunlarla muamcle
rar dün daimi encii~ll'n tara. i ye tabı d ha yuksck do unılulardaıı 

: fından da tasdik edilmi~tir. j şubemizde kayıtlı lıse ve muadili o
l Buğdaylara yapılan zam he- ~ ku!Jardaıı mezun olup da ytiksek tah
!! ! Eile devanı ctmiyecck ol:ın tam ehli' 
! nüz has unlara şamil olmadı- l yetnamelilcrin Bc~"ktaı; As. $. sinde 
: ğı kin francola fh atlarına • mlitcşckkil ;ıskerlik mccliı<indc yok:· 
i ~imdilik bir zam yaı;ılmamı::ı- i lan:~ Iarını 20 A ·u tos 940 tarihine il tır. Y,cni narh bugünden iti- 1 knd:ır yııptırmalarını ve ~ oklnmaYı 

haren tatbik edilecektir. i müıeuklp yuldamnlıırını şubemize ka:I' 

Yeni ekmek ııarhı hakkında ~: dettiı"meh•ri ilan oluuu.r. 

1

: belediye tarafından gazetemi 
ze şu tebliğ gönderilmiştir: i.: Fatih Gençler Birliğinden: 

t Klübi.lmilz(.ln 16.8.040 mrihli ewnıı 

1 
İstanbul Belediyesinden: ! gürıu akşamı saat 21.30 da Klüp Met' 

• kezi Fevzi Paşa Semt Ocağı binasın-

ı 
15/8/940 Perııembe &ünü saba- 5 d::ı. fevk iade toplantısı vardır. Bü

hmdan itibaren ekmeğin kilosuna : tiın üyenin hazır bulunması llln olu-
on kuruş otuz para azami fiyat va. ! nur. Fatih Gençler Blrlli:il 
zedildiği ilftn olunur. ~ 

f • ... ••••••••••-••-H•••• .. ••••• ............... : KA YlP - Istanbul lthallt E1Jmrt:lfiladeJI 
nldıiım No. 363812 ve 31 • 12 !>37 tariJıll 
ınakbuzu kaybettim. Y cnlslnl ,ıJı:aracafımdaD 
uki•lnin hUkmü yoktur, Jo&"c~ Ya&! 
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KAYIP - E.vclce latan bul Uııl .. ersltd SIZDl 
T•P Fakilltcsinden almış olduğum hG•llC' ye il 
cllzdanrmı kaybettim. H(lkmll yoktur, ~asala Altın Fiyatları 

Yeniden Yükseldi 
Altm yeniden spekülasyoncular ta. 

rafından 2165 kuruşa çıkartılmıştır. 
Temmuz nihayetinde bir altın 2050 
kuruşa kadar düşmüştü. Külçe altının 
gramı 235 ten 248 kuru~a fırlamıştır. * ROMANYA YA satılan ikinci 
parti yapak ve ti!tiklerl yüklemek ü
zere bir Rumen vapurn gelmiş ve 
t::>hmil i"ine basl:ınmıştır . 

-- Abdurrahman :S~ ~ye d 
'-'ıklar 

TESEKKUR - E•ltl potta aeJ"YU ~ '\1 1 
larıuduı Eı:lnli Ahmet Tnfik Baysalın ce' ~ U rn 
naze merasiminde b11luııı.n ~ do$t ,,. aı.rr bunla. 
baya te~ckkllr ederiz. hnka 
Oflu: Mcvlüt Bay~al EJI: f..YJ9 B~... etli b 
_______ _:_ ______ ..... e gazet 

BALO - Eminönll Halkevioia ıenelllı: bS' ya İ 
!osu ı 7 • Atustos · ıp40 tarihinde Tarab:vr anlat 
da Sütrıer ııalasta verilecektir. Ak,am ..-c 'ıy • ut CYı 
20,30 da lfl!ı>rllılcn kalkan huıuıl bir T•l' d [ d 
davetlileri Tarabyaya. gllttırccelr. ve aabab ~· gI a 
de tekrar köprilyc ıı:etlrcccktir. ın ed 

ettiğ 

h
. arm samimi olduklarmdan urıyetın e aldık. Fııkat bereket ki, zonunu 32 inci yıldönliınli merasimi Beledı'yede ·. em y k $ k 

1 
h · Enver Karan tarafından muayene e-

l==l~ıri:fl . 0 • imdi böyle yapnrsak, ço geçmec en akı ki vaziyeti anlanık, ile açmıya karar vermişlerdir. 
en bo u bo,.una yc:nı"d-n kızdır }'abancı olmadı mrzı, bize karqı fena dilmiş, mağrukan öldüğü anlaşılmış, 
1 

~ ~ ~ Sehrimize gelmesi kar::ırlastırılan b d defni h t il ı ti 

lra o~ uru.z._ G"d'n temno; etmekten n-e bir n. iyct .beslemcdiğinizi ö~rendik, ve 5 d K y •ı unun a ne ru sa ver m S r. 

* ALMANYADAN yapılacak itha_ 
lat maddelerinin iç piyasaların ihtiya
cına &öre tevziini kolaylaştırmak m11k 
sadiyle Ticaret Miidürlüğii alakadar 
tüccarlardan birer sipariş beyanname. 
si istemiştir, 

TAVZiH -Ankarada Ordu MalO.llcrl B1$1\o eden 
ii Umumi Merkezinden aldrij;ımu bir Dl~ ek bi 
tupta huıa.aten: it etrn 

rr Iki u- k d ~te"ı ke t ki YU"'O lavyanın ~;ımpiyon takımı ile e ararı erı en Dün de Galatada Yelkenciler cad-
J ç ar a as göndeririz: Işi " ' s 1 • " Fenerliler arasında yapılacak mnçlıı, Kın bağlayıp dönerler, vesselam! Sakalh mümes!!ll konu!!tırken. biiti\n bu yıldönüınil kutıulanacaktır. dPsınde bir kaza olmus, buradaki tor-

11a süren bn mürı,•'"'"Jadan son~ d"kkatimle yüzüne bakıyordum: Yalan Gazrno'ar mwı dükkdnlarından bkinde çalışan 
rar ver ld Ab .. d" Boks ajanlığı, cumrrtesi günü Be- ı K 16 yasında Jirayir, müteharrik mer~ 

e ben . ı: azalarla temas ctmi. soyle -i a!j:ltlirdı. Söz söylerken, be- voğlunda eski Halk Opereti ı;alonun- • dımı ııdecektim. Yanıma da Ermişe nimle göz göze celmekten ideta çeki_ d:ı boks milsabakaları yaptıracaktır. On gün müddetle seddedilmesi- eli venden dUsmUs. beyni paUamıs, öl-
. 

1
1 alacaktmı. Bu sankh ad~mın niyordu. Eelliycli ki, ıuıhte niyetinl l S milştür. Kozadan derhal milddelumu-

* MANIFATURADAN toptancı, 
yarı toptancı ve perakendecilere bı. 
rakrlacak azami kar nisbetlerine daiı 
bir tablo hazırlıı.nmıştrr. Her cins ma. 
lın fiyatı bu tabloda gösterilmiştir. 

ım e b 
1 

. Klfipler dııhill niznmnamesini ha- ne karar veri en uadiye gazino- ·ı·k h b d d'I ı b"b dil 
n unması, Müslümanlıktan gözlerinde okumamdan korkuyordu, o mı l a er ar e ı m ş, ta ı i a IDllh.seıJ,en Ab zalar üzerinde iyi bir susunca: zırlnm:ıkta olan heyet, dlin klüp ida- su sahibi, mahkemeye müracaat- cesedi muayeneye aitmis, tahkikata 

sır Yapabil"rdi. re<'llerinln ayrı ayrı fikirlerini almış- la itirazda bulunmuştur. Mah- baaJanmıştır. 
"- Sözlerin bitti mi?,, dedim. ı " Pah~ ilk is olarak, Kandireye bir O,: "Eveti,. mll.nasma, ba mı öniinc ır. kemece bu itiraz reddedilirse ga- * TOPHANEDE Kadirler yoku-

ıaın:Ot\derdik. Va7.iyeti Atrf Beye eğdi. O zam:ın, yerimde doğrub.ral;, zino kapatılacaktn;. stında 14 numarada oturan Sabriye, 
n .·.Ondan da Atatürke ma!Qmat g&·lerimi gözlerinin içine diktim. ve· l\faarifte : İtiraz varit görüım~diğinden, Hikmet adındo.ki dostu tarafından 
mıaiııı rica ettik. "- O h:ıltle, deılim, simdi liltfen Bebek b::ıhçeı;inin 3 glin müddet- ynrıılıınmıştır. 
~1-z~arrn heyetile aramızdaki me. heni dinleyin, .. Fakat çok. rica ederim· le seddedi1mesi hakkrndaki ka- * ÜSKÜDARDA İhsaniye mahal-

ece ~e. azdı. Fakat. tam h:ıreket e. Söyliyeceğim sözlere iyi d"kl:at bııyu_ Vekilin D!ğnku"" rar tatbik edilmiştir. lednde Eminpaşa sokağında oturan 
~i::,!ırkaadba, 1evve1~ benimle be~a- run. Ben bir aile baba9ıyım. Ailem, uı * Eminönü meydanındaki fa_ Cclfıl de kayın birnderl gardöfren 

• .s__ ~· u etm111 olan Ermıcc çocukbnm, anam, babam, bugiln, Ts. 1' t 1·1·· h f d Abdlilkadiri yaralamıctı. Her iki va-
1 

unrı a'-- lik v b 11 T +k•kl • a ıy, e ey u un ::ı t::ısın a tama- " a J<SI 1 etmez mi? tan U C a, düsman çizmesi aJtıncladır e 1 erı ka d;ı :ıdlıyeye intikal etmiş, gerek 
• B r v b ·1 1 · · · mile bitecek ve mevd::ın sev. rü 

L..._. e:ıren endi, diyorda siz lm A. e en, aı e erını o vaziyette bırak_ .ı Hikmet, gerek Ce151 haklarındnk.i 
......ıan be · k ' · mt• sJUiha ı k d - 1 sefere ac.ılacnktır. r d- nım adnr bilmezııinlz. Bun . "' san ara aga çı ·mış olan Maarif Vekili, dün Maarif Müdiir- e\ rak milddelumumlliğe gönderil-

' be u~:vanrn en ı::ılim, en kinci, en b~~ılerce Tiirk evliıclından biriyim. Bu_ tliğiine gelerek bir müddet vekalet u- miştir. 
_ ~landır. Siz yarın buralar- gun, Anadolu dağları, benim gibi dil· Denız" E&lencelen· * GÜMRÜK satış işleri müdürlü-
... çekili 'd şünen b · "b' d mumi mUfetti3lerile görlicmüş, Devlet ·o b" P cı ers'niz. O zaman bun.. • enım g ı uyan, benim gibi " Burga7. adasındaki deniz spor kUl- &ünde mez::ıt kaimeleri ve defterler 

bil, bu yaz mevsimi her harta pıızar üzerinde t:ıhri!at yaparak 70 lira ih
günleri meraklı sandal, yüzme m\i- tilas etmekten suçlu Mustafa Besen, 
s:ıb:ılc:ıları tertip etmektedir. Du mil- 2,5 sene hapse, 35 lira ağır para ce

r ıze Yapmadık zuliim ve hakaret davranan vatan çocuklariyle doludur. Matbaasındaki tabı işlerini tetkik et.. 
:rihı.•lanaıJ~r. Bu itibarla, beni mazur Çilnkil, bugün namu~ıu bir vatan ev- mi5tir: 

likt DUşilndüm, taşındmı: S"zinle lidı için, silah:ı ııaTtlmamak imkllnı * MAARİF Miidiir Muavini Mu_ 
B e rclmeyi doğru bulmadım!., yoktur: Halife düşmana satılmıııtır vaffak Kayseri Maarif Müdürlüğüne 

u. vaziyet ka?"1t mda ona ısrar eL I?ırilizlcr, .Fransızlar onu, bir kukla·, " b k b. tayin edilmiş, yerine Zonguldak Ma-
enm m ... nası ve faydaP.r yoktu Ben ~ uşa gı ı kullanmaktadırlar. Bu 

e, ,..nıma Tatar Ibrah'ml ... beni yal. YllZdcn, memleket tarihinin en bedbaht arif Miidürll Şevki tayin edilmiştir. 
:1ç~~ralmııtk iııtemiyen Kasnnpa:ıalı günlerini yaşamaktadır. Kadınlar, so. * BU sene Istanbulda iki bin öğ-

..aur., ıı aldr.:n. kak ortalarında, dUşman ne!erlerinin retmen ve 60 bin talebe muayene edil. 

zası ödemelte ve 3 sene de memuri
yetten mahrumiyete mahkum olmuli
tur. * BELEDİYE, Florya plAjında bi
riken klra bedellerini tahsil etmek 
için pHij hasiliitina haciz koydur-a a!:::r da, yaşlt başlt, ak aak;ıt1ı bir tasallutuna, taarruzuna ııiramaJı:t:ıdır, miş ve sıhhat fi'iileri tanzim olunmuş. 

lle • • iki g{lrbüz delikanlı gönder- (Devamı Vıır) tur. 

sabnkalar fe\ knlllde rağbet gönnek
te ve Heybeli ve Kınalı adalarından 
d~ miisabalrnlnra iştirak edilmelc.te
dir. J{lilp, bu mils::ıb::ıkalarda birinci 
ve ikinci ve üçüncü gelenlere mern
si!'Tlle madalynlar ves:ıir hediyeler 
vermektedir. Mfisabakalar her hafta 
teıcrar edilmektedir. ımu~tur. 

d------~~~~~~~~~~~---1.'.___~~-~----~-

lngiltereye 
Dünkü Hava 

Taarruzu 
l 

lerin ujtradığı hasarlar b:ıkkmda 1 
malumntı ihtiva etmektedir. Bu 
hasarlar İngiliz hiicum larmın he. 
defler'ne ne kadar tesirli bir su
rette nüfuz ettigini göstermekte-

h 

(Başı 1 incide) 
rimhden dördü üslerine dön. 

ııııeın:'lslerd.r. 
Cc G\JNLOK KAYIP 
~ü hava harplerine 300 

Alman tayyal'esinin iştirak etti
bildirılivor. 

Dünkü harplere iştirak eden 
Alman tayyarelerinin sayısı 500 
adardır ve hunların 78 i dusü

rüldüi!ü kaU surette anlaşılmış. 
tır. Almanlaı· son üç ırün zarfın. 

a 196 tayyare ve 18 Hazirandan 
eri de 523 tayy::ıre kavbetmis-

lerdir. · 

Dün ~ece İnıtiliz tayyareleri. 
1 alyanın Slmalini bombardıman 
ettikten baska, Almanyayı da 

a bombardıman etmlşler, Dessan'
rla ve Leipzig'in Simalinde Bern
bu~da bulunan Junkers tayva
re fabrikaları ve Lunen ve Gre
venbroich 'teki cephane fabrika
ları üz~rine ve Ruhr'da muhtelif 
a keri hedefler. Almıınvadn. Ifo
landada, Bel~ikada ve Fransada 
14 tayyare mevdanı üzerine hü. 
cumlar yapmışlardır. Tayyarele. 
r"mizden biri üssüne dönmemiş. 
tır. 

İNGII..fZ HARF.KATININ 
TESİRLERİ 

dir. Bıı taarruzlardan bilhassa 
petrol tesisatı müteessir olmus.. 
tur. 

"Keza bitaraf diplomatlar 
Manş Denizi üzerinde cereyan e
den büyük( muharebeler hakkın
da da müsait intıba hasıl et mis ve 
bu intıbaları hi.ikumetlerjne blL 
dirmi lerdir. İngiliz bombard1. 
man tayyarelerinin Almanyada 
ve avcı tayyarelerinin de İngilte_ 
re<lt" elde ettikleri muvaffakıyeL 
ler, Fransadakl İngiliz kııvvetle
rinin çekil~sinclen ve Frama
nın teslim olmasından sonra miit 
te!ikler dayasını betbinlikle miL 
tnlfıaya başlamıc; olan bazı mem
leketler üzerinde tatmin edici bir 
tesir hasıl evleınlştir.,, 

DENİZDV.Kİ HAREKAT 
Londra, 14 (A.A.) - Amirallık 

dairesinin tebliği: Bu sabah er
kenden "Malcolm.. ve "Verity., 
torpito muhriplerimiz dilsmanın 
teslih edi1mis altı balıkçı e:emisi 
ile iiç denizaltıdan mürekkep ha_ 
fi( kuvvetleri ile temasa _gelmiş
tir. Torpito muhriplerimiz düş.. 
manı .1!,Örünce derhal hücum eL 
mişlerdir. Düşman gemileri muh. 
riplerimizin projektörleri tara
fından aydınlanınca derhal du-

İngil~tereye 

TAARRUZ 
Başlamıştır 

(Başı 1 incide) 
kadar İngiliz hava kuvvetleri Al
man taarruzlarına çok büyiik bir 
muvaffakıyetle mukabele etmiş
lerdir. Ve bir hartadanberi de
vam eden büyük hava muhare. 
belerinde Almanlara üç ~isli za
yiat verdirmişlerdir. 

Herhalde harp son ve kati saf
hasına girmiştir. Bu yeni Alman 
taarruzunda hergiin yeni sür. 
prizler ve yeni hadiselerle karşı 
karşıya kalmamız muhtemeldir. 
Çünkü bu taarruzun Akdeniz, 
Afrika ve Uzak Saı·kta da yeni 
hadiselere sebebiyet vermesi ih
timalini unutmamak lazımdır. 

lerinin bir hava hücumu esnasın
da almış oldukları yaralar netL 
cesi batmış olduklarını teessürle_ 
tile beyan eder. Ölenlerin yakın 
akrababn haberdar edilmistir. 

Bahriye Nezareti de mayin ta
rayıcısı Elizabeth Angela'nın rlüs 
manın bir hava hücı,.ımuna uğrı_ 
yarak hasara uğradığını ve bat. 
tığını bildirivor. Tayfalardan yal 
mz biri ölmüştür. 

1

, ~omalideki Harekat\ 
Ağır ~idiyor 

İNGİLTEREDE: 
e Londra, 14 - Çek Cümhurreisi 

Rı;:.:.r.s ile eşi ve Bay ve Bayan Chur
ch ll, dün öltle yemeğini Buc:ldngham 
Sarayında Kral ve Kraliçe ile yemi:s
lerd ir. 
AMERİKADA: 

e Vaşlnt(ton, 14 - Oün Hariciye 
Ne7.arctine Sovyet Rusyanın bir no
tosı gelmiştir. Bu notada Baltık mem 
lcketlerinde son zamanlarda vukua 
g~len hadiseleri Amerikanın tanı

momış olmasına rağmen. bu memle
ketlerdeki Amerikan diplomntl:ırının 
Jtı>r! çağrılf'!l:ısı tolep edilmektedir. 
BULGARISTANDA: 

e Sofya, 14 - Bulgarlstanın An
kara Elçisi KiroC bir rapor vermek 
ilzere Sofy11ya gelmiştir. 
İSPANYADA . 

e Londra, 14 - ı:manyrının Lon
dra Sefiri .e;eçen haftıı sonunda Hari
ciye Vekaleti Daimi Müstesarını zi
yaret ederek İngilizler tarafından son 
z;;mnnlard'.l kaçak kontrolune mı.ite
d:ıir ol:ırak ittihaz edilen tedbirlere 
ve lsp:ınya hliktımetinin bu münase
betle her h:ıkkının m11hruz bulundn
~u hususuna nazarı cHkkaU celbeden 
bir nota tevdi etmlstir. 
İSVEÇTE: .,.. 

e Stokholm, 14 - 1300 tonluk !s
vec bandıralı Varla vapuru Mans de
nizinde bır hava taaarruzu neticesin
dl.' batmıştır. 10 kişi kurtulmuş, B kl
şi kayıptır, 

(Ba151 1 incide) 
mevzilerine yapılan düşman taar 
ruzları hız verilmeksizin ve mu. 
vaffokıyet elde edilmeksizin tek
rar edilmiştir. Zeila sahil boyun
ca ilerliyen zırhlı otomobiller, 
tayyare ve harp gemilerimizin a
teşile karşılanmışlardır. 

İtalyan tebliğine göre, Adadleh 
garbinde şiddetli muharebeler 
devam ediyor ve İngilizler şid. 
defü mukavemet gösteriyorlar. 
DENİZDEN DOJ\JBARDI1\1AN 
İngiliz Bahriye Nezaretine _gö_ 

re. İngiliz deniz kuvvetleri So
mali sahilindeki İtalan kuvvetle
rini bombardıman etmiş ve İtaL 
yan tecemmü1eri ve otomobil 
nakliye kolları dağıtılmıştır. 

Londrada Somalinin vaziveti 
vahim görülmüyor. İtalyanlar 
Bcrberadan 160 kilometre mcsa. 
fededir. Fakat. İngiliz donanma
sı Bahri Ahmere hakimdir. Ve bu 
denizde İngiltcrenin istediği bü
tün münakalat yapılmaktadır. 

De,yli Tclegrafın LibyadAki va_ 
ziyeti c:ok ivi bilen bil' muhRbiri. 
Libvadaki İtalyanların susuzluk 
tehlikesi ile karşılaştığını anlatı
yor ve İtal:vanlarm Tobruğa itaL 
vadan su gönderdikler.i.ni ilave e
diyor. 

Fransada Açhk 

Bir Kadın Komşusunu 
Başından Yaraladı 

Fatihte İbadethane sokağında otu
ran Asiye, komsusu Zahide tarafın
dan keserle basından ağır yatalan
mıstır. 

Mekteplere Girme 
Şartları 

ANKARA HUKUK FAKÜL TESI: 
Ti.Irk vatanda11ı. lise veya yüksek 

okul mcz1,nu ve sıhhatli olmak, as
ke~Iikle ilişi~i bulunmamak hizımdır. 
ANKARA YÜKSEK ZİRAAT ENS· 
TİYÜSÜ: 

Türk vo.tandaşı, lise mezunu. sıh
h::>tli ..,.e temiz nhl{lkJı olmak ve 17 -
25 yaş arasında bulunmak lAzımdır. 
Kayıt muamelesi: Yaz sömestri: 
10 Mart - 10 Temmuz, kış sömestri: 
15 Blrinciteşrin - 20 $ubattır. ........._.. ............... 
Bulgar • Rumen 

Müzakeresi Başhyor 
(Ba!l!ı 1 incide) -

meğc salühiyettar bir zat, diin 
akşam Stefani Ajansının muha
birine beyanatta bulunarak, Bul_ 
garistan ve Macaristnnla yapılan 
müzakerelerin memnuniyete şa
yan biı şekilde devam ettiğini 
ve bu üç hükiımetin murahhas 
heyetlerinin gerecek hafta doğ
rudan doğruya temasa geçecek
lerini söylemi~tir. Bulgar _ Ru
men müzakereleri Kraiova'da ce. 
reyan edecektir. 

ITAJ,YA _ YUGOSLAVYA 
Roma, 11 (A.A.} - Stefani A

jansı, Yugoslav Hariciye Nazırı. 
nın Romaya geleceği hakkında
ki şayiaları tekzip etmekte, İtal
yan _ Yugoslav münascbetlerL 
nin aktedilcn anlaşmalar ve vak
tile Düçe tarafından çizilen eli. 
rektifler dairesinde devam ettiğL 
ni kaydetmektedir. 

Arnavutluktaki Son 

Hadisenin Akisleri 
ması 1 ineide) 

!arının tatmini için bir şikar ııd. 
dedilen Balkan memleketlerinin 
istlkrn.llerlni ve bu istiklali mu~ 
ha.faza için mukav<'met azimlerL 
ni teyide her zamandan ziyade 
ilıtiyaçları olduğudur. Daily Telegraph gazetesinin 

siyasi muharriri yazıyor: 
"İngiliz hava kuvvetlerinin 

son haftalar zarfındaki taarruzi 
ve tedafüi faaliyeti yabancı hü
kilmetler üzerinde derin bir intı
ba hasıl etmiştir. Bitaraf devlet
lerin Londradaki mümessillerine 
Berlinden itimada layık memba
lardan gelen raporlar Almanvada 
ve Almanyanın işgali altındaki 
topraklar üzerinde askeri hedef. 

man bulutlan arasına çekilmiş. 
lerclir. Fakat daha kacmağa va. 
kit bulmadan üç düsman gemisL 
ne isabetler vaki o1duğu görül
müştür. 

Elde edilen malılmata na7.aran. 
dün İngiliz harp l{emileri ile düs 
mnn tayyareleri arasında vuku 
bulan muharebede tayyare dafii 
atcşile beş düsman tayyaresi dü
şürülmüştür. İlk diişman tayya. 
resi Windsor. ikincisi Edwardian 
adlı silahlı balıkçı gemisi tara
fından düşürülmüştür. Bundan 
sonra ta:-.:yare dafi ateşi o kadlıl' 
şiddetli olmuştur ki diğer üc tay_ 
yarenin hangi gemiler tarafın
dan düşürüldüğü katiyetle tesbit 
f>oilmemistir 

e Bu sabnh İsv~ üzerinde bir Al
m~n tayyaresi görülmüstilr. 
Çl~DE: 

(Ba::ıı 1 incide) e 
Bir silahh balıkçı ~emisi ile 

bir torpidoh<>tun batırıldığı zan
nedilmektedir. Torpito muhriple_ 
r!miz hic bir hasara uğramadığı 
cibi hiç bir ölü ve yaralı da yok
tur. 

* Amirallık dairesi, Tamarlsk 
ve Pvrooe mavin toolama eemi-

e $an,l{hay, l't - Mttrıılyözlcrle 
<nücchhez haydutlar motörbotlarla 
Fukien sahili açıklarında bulunan 
1460 tonluk Shcnhwa ismincleki İn
flli7. vapuruna taarruz ederek vt11)tl
run 14000 İngllJz lirnsı kıymetindeki 
hamuleslnl 1taıbetmisler ve yolcuları 
arsısında bulunan birkaç Çinliyi alıp 
ı:riitiirmüı;lcrdir. 'A.A.) 

bık nazırlann ve bunların he- Atina, 14 (A.A.) - 250 Elen 
men emri altında bulunan me- subayının son günlerde Metak
murlarm, Fransayı sulh halinde sas hükumetinin iş siyasetini pro 
harp haline sevketmekte ve bu- testo için bir harekette bulun. 
nun avakıbında, vazifelerini ca- dukları hakkında bir İtalyan ga
niyane bir surette suiistimal et- zetesinin neşrettiği haber, Atina 
miş olduklarına dair vesaik ve Ajansr tarafından "tekzibe bile 
sair delailin mevcut olduğunu değmiyen bir masal,, olarak tav-
beyan etmiştir. sif edilmektedir. 

"Harp Maıo.tıcri Blrllfl mevcut defildl'4 ~ w 

Harp malöll.rini de canıiurna. alan Ordu fil.. , agdat 
ınııcri Birliği vardır. Birlik nizamııamcsin°0 inden 
ikinci reislik unvaıu da yoktur." denilnıclı ~r.nns 
tcdir. İıl1nt 

lı ola 

İnniHzlerin ltıda d 
':I scb 

Müthiş Bir ~r;~·; 
v k tap g as ını feci v 

(Başı 1 incide) >l!tc~ t~: 
'I) ,'Ql ıs ı 

devletlerinin avcı tavvarcleriıı1 i şulari 
takibi ile bov ölçlişmeğe ı!a~ te i 
muktedir olduklarını ispat et~ıS ı;-51~ ~ 
lerdir. Bu hal İnı(liz havacılıf!1• ~.a 
nm daha aşağı olduğunun bir d~ • a 
lilidir. İnrriliz hava kuvvetler 
bir defa da.ha bitaraf bir merrıle• 1Stin 
ket olan 1svicrenin semasına te-\ 
cavüz etmişlerdir . ., ıı rapl 
A'l'ILAN BEYANNA.1\-IELE yal 
İtalyan kaynakları, İpf!iliZ tıı1 ill m 

varelerinin beyannameler attıl'- ıniy 
larını bildiriyor. Milanoda an191'~ ist· 
beyannamede sunlar yazılıdır: cınin 
··•it:ılyıınlnr, İtalyanın hürriyet t' t • 

istikl:'lllni elde etmek için ecda~ ~·~~ı . 
ellerinde silah, zalime karsı isy~-ıril 1 ıst 
tiler. İstememiş olduğumuz bugtll"" e7pc 
harpte İtalya HlUerln emirlerine ~~ ~:~a 
ti bir devlettir. Neden dolayı bil'" 31° 
hal!nde bulunuyorsunuz? İhtimal ~ ~n 
ha büyllk bir İtalya vüc:l}de getir111 !» 3J 
i~in, öyle mi? Asla. Siz, HiUerln ~ ev 
vettni arttırmak ye onun kendi b1, ~da 
için sizi isismar etmesine medar • hgı~ 
n::ık lçln harbe ginniş bulunuyo~ t'a 1 

nuz.,, ;ı.. 
uı, 

İ talvan A i ansı, torpillerle ıtı 
hal 

cehhez İngiliz deniz tayyarele;: 
nin Auausta limanını bomb ~ 
dıman etmek istediklerini, f~ 
tesebbüslerinin akinı ka1d~~ lıür 
bir deniz tavvarcsinin düsiJ.rlY etle 
dü!!ilnü bildiriyor. Ütün 

Samsunda Eski eratı 

old 
lılasa, 

Eserler Araştırmcrsı har; 
ıstı;n 

Samsun, 14 (A.A.) - Yurd~ leler 
muhtelif yerlerinde olduğu gı~e t\l'e 

"Türk Tarih Kurumu bu setlıı 
Snm unda l ... azıyn başlamış ve P j. 
araştırmalara b lıyulı bil ~ 
bi krsa bir znınan olduğ ı ı~~~ 
M:erkezi ve Garbi Anadolu J<ıl .. 
türlerinin yayılış ve harici pıiı; ·· 
ııasebetlerine dair önemli eserle!) 
elde edilmiştir. Buna nazal'9 

Samsunun ta.b i mevkii icabı .~ 
larak ilk çağlartlarıberi ıncsl<~t ı 
bulundu 1u ve Ön Asya kiiltill 
çevresinde mül im bir yer iş='11 
ettiği anla,ılma~t::ıdır. _____ __.., 

Umumi Nüfus Sayını• 
Haztl'hklan 1 

..Ankara,14 (A.A.)_ - uuııı~, 1'ro 
nufus sayımı için Ispnrta, J3ı111s t.111z 
dur, İzmir, Manisn. Malatya,~~i- 1 Caz 
tamonu, Ankara Çankırı Eic .ı 41at 

• .. ,._ t ' ıl' 4 şehır vılayetlerinde yapılan ls· l'Jaa 

marataj kontrolleri biimtşt1r- 1 ıı lt:~ 
tanbulun 7 kazasında '"ysP1 J p 1 l>inı 
kontrolle~ de bitmek üzere ol~ 8

•hh 

?.'8~Inda Üskiidar. I•'atih ve C:rı11 ~- ~~· 
onu kazalarının kontroli.ine !!eÇ t i\ia 
lecektir. Samsı I Sinop, y,ıı_~~ıı Can 

Kayseri ve Corum vilayr.:Jer pı \"a 
teftişine başlanmak üzeredir"· 



b 15. 8. 940 

TAN 
ABONE BEDELi 
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300 • 

~ raplan meşgul eden me~~ıe 
'f , yalmz Suriye, değildir. Fi. 
· 11 meselesi de ayni derecede 

flllmiyetle tcli\kki olunuyor ve 
·!ttı istikbnli de dfü~üniiliiyor. 

~ etnin h:aret ettiğimiz Arap 
tesi diyor ki: 

t" ~ilistinin ehemmiyetli mev_ 
trnperyalistlerin burnya hn. 
olmnlan için iştihalarını tah_ 
~iyor \'e bu ylizden Filistin 

en miihim ve en tehlikeli 
Yİ geçiriyor. İngiltere ile 
devletleri arasında Filistin 
ında yapılan görüsmclcrin 
gitmesinden sonra Filistinin 

'" hali gittikçe karanlıklasnuş. 
tin, bir ATap memleketi oL 

il halde lıarp mıntnkası ol. 
ve buradaki Araplar, mu. 

• eratlarının neye bağlanaca_ 
hilmiyecek bir hale gelmis-

• t. Bu meselenin halli, Arap_ 
hiir ve miistakil yasaınıya 

etlerini isbata bağ"lıdır.,. 
~tUn bu sözler, Filistin mu_ 
tratmın da harp neticesine 
oldui:runu gösteriyor. 

lllasa, Arap Ulemini mesgul 
baş meselelerin ikisi onn an. 

JI lstırap verebilmekte ve bu 
ıı 1 lelerin halli için. simdilik 
ı1'e ~e bulunamaınaktatlır. 
rı 
tııJ 
1i• 
ıJş 
uı-
~

' .. ,,., ... , .... ~ 
t · · " ·, ._ ·· '· 1.ı. ·..c;,,. ... .__,. 
~D.ı·ı~ ·-.. . 

1\j• •• 
ıet ü Program 
.ştJ 

l>roırram 
ll&fU proırram 

AJıuıs haberleri 
Yemek liateal 
lfafif proınm. 
Proırram. 

• "1at11rb mDzllc 
Alana haberleri 
~tlılk (PL) 
41aturlca mOırD: 

Pr-oırram 
lıln2ik (Pl.) 

• 

(PL) 

C..7. orkcatrur 
Alaturka mOzllı: 
'l.jana baberled 
ll'o.sıı heyeti 
leonupııa 
l>inle:rid dilekleri 
lıhhat saati 
ltad70 ııazeteal 
ıtnzik 
il.lan~ baberlerl 
C..zband. (PL) 
'iannki proaranLt 

G enç tayyareci yanımızdan 
ayrıldıktan sonra, Scıkir 

Hazımla birlikte, kampın yatak
hane haline sokulan binaları 
haricindeki tesisatını da gezdik. 
Kampta, mükemmel bir tayyare, 
ve planör tamir atölyesi, bir pl.1. 
nör imalathanesi, biiyük iki plfı-

'I' AN 

B u mahrumiyetin sebebini 

sorduğunuz zaman, sızc 

şu acıklı hesabı veriyorlar: 
"- l\faalesef, bugün, en kötü 

planörü, ancak 400 liraya ma le
de biliyoruz. Biraz iyiceleri, bin, 
bin beş yüz lira ... 

Bir tek paraşüt, 500 liray:ı alı
n;ıbiliyor. Hulfısa, istediğimiz ne. 
t;ceye kavuşabilmemiz ıçın. ne 
muazzam bir yardıma muhtaç ol

duğumuz, avuç avuç para dliktü
ğiimüz şu koca meydanda, henüz 
birçok, ama birçok eksiklerimiz 
bulunmasından da belli... 

"- Burada gördüklerinizin 
hepsine konulan maddi sermaye 

neden ibarettir biliyor musu. 
' ~?,, 
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Ben, bu sualin cevabını, sami-

mi bir merakla bekliyorum: Şe
hirlerin her çeşit keyfinden ay. 

f GÜLLER BEKLiYORLAR ~ . . 
• larca uzak kalarak bu d<ığbaşın-

1 
da birer mutekif hayatı siiren 

fcragatkiır ve fedakar vatandaş, 
kendi sualinin cevabını, yüreği-

: : 
:._, ·- __ Yazan : Rüveyde Sinanoğlu .......... .J 
J ki genç, hul)'alarının icinde 

kaybolmuş, iki mektepli gibi e
Jele yürüyorlardı. İnsan elinln c!ı.ip 
hendeselediği sehlrden uzaklarda. su 
kırlarda hayat ne kadar tatlı, ne ka
dar içe dolan bir hal alıyordu! Göğ
s(inde karsı dağın gölgesini sallayıp, 
U)Utan liU göltın sulan .. Gökleri, te
peleri ile destekleorrıls gibi sert ve 
kuvvetli duran su da"·· Şu çiç'!kler .. 
Şu yeşil ağaclar .. 

Büyük güneşli bir gün dejtlldi; ta
blatin bir senlik günü del!'lldl. Kül 
re!lgi b!r gün, içinde renkler oynııs
mıyan, bekleşen blr gilndü. Gölün su
larında, başka suları citliyen bir tıt
l'eSJne vardı. Küçük kır çlçekleri, bir 
tehlikeden sakınmnk ister gibi. otla
rın arasına sinmişlerdi. 

Konuşmak isteruniyen düş\lncelere 
d lınacak bir gündu. Henilz uzak o
la:ı ::;eyleri, içlerinde yasanılıyormuş 
gibi canlandırarak bakışlarda ifade 
etmek istlyenler, t:ıbiatin bu Anında 
ne kadar mesut olabilirlerdi! 

Esin birdenbire kolunu nişanlısının 
kolundan kurtardı; sonra bir kücuk 
kız gibi. iki elini çırparak bağırdı: 

- Bak, Kaya, dedi; su guller ne 
"ilzel $eyler! '" 

Bir kır evinin bahçe parmaklığına 

\ 

•iUrne küme asılmı.s küçük, güzel 
Pembe gilllerdl. 

Esin elini onlara doğru uzattı. Bel
ki koparmıyacakı; koparmıya kıyamı-
yacaktı; sade oksamak istiyordu. 

- Dokunmayın!" Koparmayın, sa
lan! 

B rıhçeden doğru gelen bu titrek ve 
üzüntülü ses Esini durdurdu. Az 

sonra Parmaklığın arkasında bir ihti
yar kadın göründü. GillUmsilyordu. 

- Sana cl~ek· yakııır, kızır,, de
di; o kadar genç, o kadar güzelsın ki.. 
Sevişiyorsunuz da, değil mi? BeJll, 
hnlinl.ı:den belli, İçeriye 1ıel kızım; sa
n:ı. başkalarını vereyim ben .. 
Kapıyı actı; Esini bahçeye aldı. A

cele ona çiçekler topladı. Sonra. bir 
kocaman buket halinde kollan ara
!llla koyarak tekrar parmaklık kapı
sına kadar geçirdl. Hep J{illümsilyor
du. 

- Ciı:ekleri ben de pek severim, 
amma, o ıüllere dokunulma7_ 

SeJamlastııar, ayrıldılar. Arkalann
o1...._ hi• vene kö:vlft kadın rta 11,..,,__ 

ken ihtiyan selAmladı. Sonra gençle
rin yanında yürüyerek: 

- GUzel çiçekler, dedi. Herkese 
böyle çiçek verir. Amma @Herine 
dokundurmaz. 

Kaya sordu: 
- Bu bir mani olacak. 

mi hala acı acı sızlatan ~u keli. 
melerle veriyor: 
"- Kurban derisi!., 
Ve ilave ediyor: 

"- Evet ... Şimdi, bizim ser

mayemiz, kurban bayram larm
da Hava Kurumuna verilen de. - Mani. doğru. Halbuki biç:ıre ne 

kndar da iyidir. Yolnıı: gülleri icin rilcrden ibaret kalıyor. Biz, o 
deli oluyor. Çünkü o gülleri He biri- fıtreler sayesinde, orduya yü:ıı:ler-
n1. asla dönmiyecek olan birini bekli- t · k d d k' F k t 
yor. İçinl çekti; sonra ilılve etti: ce ayyarccı azan ır ı . n a ' 

- Kavuşacaklar elbette; aınma bu- göriiyorsunuz, sadece maddi lm-
rı:ıda değil. kanımrzrn kıtlığı yüzünden. bu. 

Esin. soruşturan bakı;ılarla k:ı- radan nekadar heveskar vnian

dına bakıyordu. Beriki anlatı- daş döndürüyoruz. Vakıa, İnönü 
yordu: kampı, bugüne kadar, memlekete 
dına bakıyordu. Beriki ?nlatıvordu: yüzlerce tayyareci kazandırmış-

- Tıı~. kırk yıld~r bo~le bekliyor. tır. _ Fakat geri döndürdiiğiimüz 
I<ırk yıl once çok güzel bır taze imiş. 
Bu evin sahibi olan bir dclıkıınlı He zavallı havacılık aşıklarını da 
sevişiyor~armıs. Şehirden sık ııık bu~ ı sayarsanrz ~örürsi.intiz ki biz' .. ,. 
rayıı gelırlcr, şu çardnl?ın dıblnde. bıl Muhatabım bo<ıazına acı hir 
tim s7vili~nler~n söyl(!ştıklcri guzd ı lokm tıkanm;s r.ribi yutkunuvor. 
seylerı soyleşırlermlş. EvlcnrUktcn a ~ o J 

sonra gelip, hep bu evde, bu gplLin Erkek gözleri yaşar1yor. Ve içiru 
k~narı~~da yaş:ınrnk istedıği?ı soyler- ı çekerek derdini tamamlıyor: 
mış. Nışanlısı da vmıdctmış. Fakat "- Yalnız bu h<'ş sene iç.inde, 
h ıya tta neler olm;ız! Bir ,!!un, dnha r:: • • • _ 
evlenmeden, delikanlıyı askere nlıp en az :lOOO tay yarecı kaybet. 
götürmüşler. Birkaç yıl sonra noter tik! -,, 
kızcağızı ('ai:ırmış. MeAer, cephede 
bir savaşta ölen ni~anlısının lcoYnun
da bir vasiyetini bulmuşl;ır. Bu evi, 
bu bahçeyi ona bırakmı~. Zavallı o 
wman karar vermis: "gidip bliimü o
rada, onu düşünerek bektiyecel:im,, 
demiş. Fakat yıllar geçUkçe, ihtiyar
ladıkça, ölümü değil, onu bekler ol
muş. Simdi onun döneceğinden emin
d:r. Bütün gününiı şu parmaklığın 
arkasında onu bekliyerek, onun o 
kadar sevdiği güllere kimsenin do
kunmamasına dikkat ederek Ji(eçiriyor 

G ölün durgun suları üstünden ka
ra büyük gölgeler geciyordn . 

Karşıki dait, bu sulara sanki daha cok 
yaklaşmıştı. Hava titriyordu. 

Esin, niııanlısınm avucu içlnde tut
tuğu elini sıktı: 

- Bir evceğiz.. Gölün sularına kar
şı bir evceğiz.. Diye mırıldandı. 

Kaya, sevgilisinin gözlerine baktı: 
- Amma birlikte yaliamak için. E-

sin; değil mi? 
Gene kız: 
- Sevgimiz yasadıkç:ı, dedi 
İkisi de yüreklerinde bir kOçOk 

1"rırlnmuJLtitt~l!ini du.vdulıır. 

KARİ l\fEKTUPLARI 1 

Emniyet Sandığında 
Kupılan İzinler 

Blr okuyucu yazıyor: 
"Emniyet sandığı memurlarının se

nede 20 giın izinleri vardır. 1''ilkat 
her sene idare. muhtelif vesilelerle 
bu izini kırpar. Sene idnde hastalık 
ve raporlu istirahat gibi sebeplerle 
gelmediğimiz g(ınlcr, yirmi gilnden 
çıkarılır. Bu muamele yalnız m mur
hır içindir. Şefler, şe! mua~·inleri, 

ınüdilr muavinleri bu kayıttan müs
t,-snodırlar. Makamı aldlnin nazarı 
dıklrntlni celbederim.,. 

* Bir okuyucu yazıyor: 
"1648 M. Türkiye radyoru llitle 

n~riyatını bitirdikten sonra yine ay
ni luli'ımevç üzerinde saat 3 ile 5 a
rasında ikinci bir istasyon yalnız pliık 
nesriyatı yapıyor. 

Alilkadarlann nazarı dikkatini cel
betrr-..:ıı:hi rlca Pdf!rlm__ 

il 
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~.1CDZUM[ [ADPAMLAD '~flfK 
Yazan: Sevim SERTEL 

Zayıf Akllh imi1 

Yazan: B. FELEK 

Esrarengiz Mermiler • ·Acaba Hangimiz 

Dell.? - Almanları Çatlatıyorlar 
D ün gazetelerde şöyle bir 

telgraf &ördük: 
"Nevyork, 12 (A.A.) - (Cenubi A

merika Führeri) adile maruf (Fuhr
mann) Buenos - Aircs polisinin ta
lebi ıizcrine, Uruguay nehri üzerinde 
bir hudut kasabası olan Concordia'da 
tcvki:t edilmiştir. Fubnnann'm üze
rinde Uruguny'ı bir Alman müstem
lekesi haline getirmeyi istibdat eden 
pll\nlar bulunmustur. 

son ilç Jt(lndO:r Almanlar, İngiliz 

adalarını tepeden dövmel!e 
başladılar. Tabi! ne kadar olsa, yine 
İngilizler bir hayli zararlara uğruyor
lar. Fakat evvelden hazır olmuş ol
maları, birçok :teldketlerln önüne 1ıe
çiyor ve İngilizler büyük bir soıtuk
kanlılıkla mukavemete devam edi
yorlar. 

Fakat son hücumlar esnasında. or
tada gayet acaip hfıdlseler olmıya 
baslamıştır. Bir mahallede, birdenbi
re durduk. Burada yalnız bir tek ev 
c;ökmüsütr. Yapılan taharriyat neti
ccı;inde evin hanımı mutfakta ateş 
b:ısında ölü bulunmuştur. 
Enk;ızın altında araştırılma yapıl

mış ve ortaya büyük bir mermi çık
mıştır. Mütehassıslar bu merminin, 
evin çökmesine !!ebep olduğu iddia
sında anlaşıyorlar. Fakat, dü..omıan 
tayyareleri ada.ya bomba ya~dırdık
larına göre, bu mermi nereden geldi? 

Ayni günde, dijter mahallelerde 
de muhtcııı bina ve dükkanlar bir
denbire sessiz sessiz yı.kılıvermisler-

iKTiBASLAR 

lngiltereyi Tahrip 
için Mihvercilerin 

Tuttukları Yol 

Yazan: Grosselin 

R oma - Berlin mihveri, İnıtiltc
rcyi tahrip etmek için, Napo

leon'un su üç projesini ele alıruştır: 
1 - Akdenizde Hindistan yolunu 

kesmek, 
2 - Ahlokllyı sıklaştırmak, 
3 - İngıltereye bir ordu ihraç et

mek. 
$ayet İtalya, İnıdliz donanmasının 

Akdenize ı;:irmesine miini olabıllrse, 
ınihver, ablokarun yalruz bir partisi
n! kazıınmış sayılır: Ve bunu kazan
m-ık, düşmanı terki silaha mecbur et
m<'k ı:ıayesinin tahakkukile neticele
nemez. 

.1- akat hiç siiphesiz, İngiliz donan
masıııın Akdenize girememesi. daha 
btıgündC'n ticaret gemilerini ta Umlt 
burnundan dolaştırmak mecburiye
tinde bu·akılan İngiltereye yeni mils
kül(it ta tahmil eder. 

Çünkü o takdirde, şimdi Libya, E
ritre, Habeşistan ve İtalyan Somallsl 
hudullarında cereyan etmekte bulu
nan muharebeler, ehemmiyetli suretle 
m•ıessirleştiril111iş, ve ayni zamanda, 
Y;;ıkın Sarkın polilik vaziyeti del!isti
rilıniş olacaktır. 

l-'ııknt su anda, Cebelitarık'ın hava
dan bombardıman edilmesine ve Mal
ta adasına İtalyan hava kuvvetleri ta
rafından 82 lnd taarruzun yapılması
ne ragmen, İnı<tiliz filosu Akdenlzde 
mekik ıiokuyabilmrktedir. Ve Hın
dlstnn yolu üzerindeki bütün hare
kcıler, Akdeniz hakimiyetinin tces
s!isOne ın!itevakkıftır. Ve bugün için, 
vaktile Napoleonun Mısıra yaptıı:ı 
sererle. şimdi İnı?iltcreye karsı yapı
lan harekiıt arasmda buyük bir fark 
gormekte musır davranan İtalyan as
keri muharriri Rlcciardetto, birinci 
sınıt İtalyan hava kuvvetlerile İtal
yan donanmasmm - Fransız donan
masının safıharp dışına cıknrılısın

daıı sonra - İngiliz donanmaslle boy 
ölçiisebilece~ kanaatindedir. Ve bun
da hı:ıklıdır. 

Nnpoleon'un Rusya seferi bile, Mt
sırıı yaptığı sefer kadar macerape
reıılçe sayılamaz. Fakat Bainville'in 
ço'.t doğru olarak yazdığı gibi, Direc
toire Meclisi, bu hareketin yapılma
sırıı, Napoleon'u uzaklaştırmak icln 
denli, fakat, İngiliz ve Osmanlı nilfu
zur.u kırarak zararsız bir sulhe ka
vuşmak için lüzumlu görüyordu. O st 
fer, böyle bir harekette, Akdeniz ha
kimiyetinin oynadığı mütemmim ro
lün ehemmiyetini çok açık bir şe
kilde göstermiştir. 

Nanoleon'un ne Abokırda, ne de 
Mısır topraklarında kazandığı zafer
ler. 1708 yılının 1 Ağustosunda Fran
sız donanmasının Nelson'dan yedi~i 
dar.beyı teııili edememiştir: Akdeniz 
yolunun dıısman tarafından kesilişin
derı ıııonrıı. Mısır seferi muva!fakıyet
r:iıliRe m:ıhküm ve Hindistan yolu a
çık kalnustır. 

* * H iç siiphe yok ki. İtalyan - Al-
man hava ve deniz kuvvetleri 

tarafından konulan abloka, İngiltere
YI mutM·.arrır etmektedir. Fakat bu, 
bir neticeye varılmasına kMi değil
dır. ('unkiı İn7iltereye ~ıda m dde
leri \"esalre taşıyan deniz nakliye \'a
sıt. !arı, 7.ayiat vermelerine rağmen, 

hali scterdedirler. ve ihtiyaca kllfi 
miktarda hamuleyi İngiliz toprakları
na lndirmel!e muvaffak olmakt:ıdır
lnr. Zira İnglliz donatıması iktidarını 
muhafaza etmektedir. Ve onun dtıs
m:ına tatbik ettiği abloka da. henüz 
mtıesslriyetlni muhafaza etmektedir. 

Bu suretle, muhasamatın başından
beri, iki taraf ;ırıısındaki miıca-

dele. hlr yıpratma harbi seklini al
m•ş bulunuyor. Bu yıpratma harbinin, 
ahlokadan başka dij!er sllAhı da kar
şılıklı hava bombardımanlarıdır. 

Bu arada, iki tıır<}:ttan biri, seri bir 
netice almak isterse, şiddetli taarnız
lara ve bir :vılrhrım harbine de şahit 
olohiliriz. Nilekim. Almanların Bri
hınya adalarına karşı hava taarruzla
nnı sıklaştırmaları. İnıı::iltere harbinin 
bir başlanRtcı sayılıyor. 

fJournal de GeneveJ den. 

dir. Daima bu gı'bl çökmelerin civa
rında ayni tip mermilere rast gelin
mektedir. 

Mütehassıslann söylediğine göre, 
bu mermilerin bir de Almanların 
Fransa ve Holanda sahillerine yerles
tirdikleri büyük sahil toplarından da 
gclmis olmalan ihtimali vardır. Fa
kııt. bu da bir .faraziyeden ibarettir. 
Zira İngiltere ile Fransa ve Holan
da arasındaki mesafe gayet kücüktür 
ve o tarafta atılan top seslerinin mu
hakkak surette İngiltere sahillerinde 
duyulması icap eder. Halbuki yapılan 
bütün arfl$tırmalara rağmen, top ses
leri duyduğunu hatırllyan bir tek ki
şiye rast geliıunemiştir. Buna rağme.q_ 
bu mermiler ötede, beride görünmek
te berdevumdır. 

Acaba bu esrarengiz mermiler ne
rrdcm gellyor? 

Acaba Hangimiz Deli? 

F ransa işgalinin son günlerinde 

Fransa halkı çok acıklı günler 
yaşamı5tır. Şimaldeki birçok seh!rle
rin hal!G düşman önı.iııden knçmıya 
başlamı~. şoseler muhacirlerle dol
muş, §ehirler boşalmıştır. 

İşte otomobille Holandadan Fran
ıaya gelen bir Amerikalı gazeteci, bu 
boş k.alan şehirlerden birinde ı;öyle 

bir vaka ile karşılaşmıştır: 
Esmer, uzun boylu, ki, yan bİr a

dam olan Jean Gabriel. tam on sene
denberi bu ııehrin timarhanesinde ne
zaret altında bulundurulmaktadır. 
Sclırin tahliye edildiği glin Gabriel, 
kendisini yalnız bulup, hemen sokağa 
fırlamıştır. 

Çok iyi tanıdığı $cllrlni bastan a
ııağı dolasan Gabrlel. her tarafı yı
kılmış, harap olmus bir halde görUn
ce, sasırm.!$tır. 

Şurada, burada rastgeldlltt <51Wer 
de kendisini büsbütün korkutmustur. 
Zira Gabriel'in timarhanede bulun
masına sebep, bir cinnet 4nında karı
sını öldürmüş olmasıdır. 

Gabriel, bu kadar çok <51ü ile bir
denbire karşılaşınca, bu sebepten do
layı fena halde ürkmüştür. O sırada 
bu ıssız diyarda karsısına otomobili 
ile bu Amerikalı gazeteci çıkmıştır. 
.Tean, hemen ona koşmuş ve bu kadar 
çok insanı kimin öldürdüğünü. şeh
rin neden harabe halinde olduğunu 
sormuştur. 

Amerikalı muharrir ona: 
- Arkadaş, demiş; senin ~aliba ha

berin yok. Harp oluyor, harp. Her
kes birbirini öldürüyor. 

G:ıbricl, bir an düşünmüş, sonra: 
- Acaba hangimiz deli? dem.is. ben 

bir cılgmlık halinde bir kisi öldür
düm. Simdi bütiin dünya cıldınnıs, 
binlerce kisi öldürüyor. Acaba içeri
dekiler mi, yoksa dışarıdakiler mi de
li' 
Almanları Çatlatıyorlar 

ı ngili1lerin, harbin başlangıcın

dnnberl güvendikleri en büyük 
va~ıtalardan biri, Almanları abloka 
ile aı;lığa nıahkı'.ım etmektir. 

Bu aradıı İngiliz tuccarlarınm harl
cr sevk için yaptıklan paket ve ku
tuhırın i~·L•risıne bizim çukulatal:ırın 

Uruguay'dnki Alınan Elı:Isl. bir bdl 
yanat neşrederek Fuhrmann'm zayıf 
akıllı bir Arjnntlnll olduj;lnu ve ya'P
tıklarının ciddiye alınmaması lAzmı 
geldiğini bildirmlstir ... 

Demek Fuhrnınnn divanenin 
biri imiş. Deliliğin ne bir iklimi, 
ne de muayyen bir vatanı vardır. 
Her yerde oldul:'ll gibi Cenubi 
Amerikanın Concordia kasaba. 
sında dn bir deliye tesadüf edi· 
lebilir. Üzerinde Uruguayı bir 
Almnn ınüstcmlckesi haline koy. 
ma planlnrı bulunmasaydı, bu 
zayıf akıllı adam ile Jümse meş. 
gul olmaz, telgraflar kendisin
den bahsetmezdi. Lakin-

N nsrettin Hoca merham bir 
gün deJ:ıirmende buğday öi:rütmek 
icinsırn bcklerl·en, değirmencinin 
a"'rkası döniik oluşundan bilisti. 
fade, oradaki diğer çuvallardan 
avuç avuç buğday alıp, kendi 
çuvahnn koyarmış. 
Değirmenci nasılsa bu mann. 

ranın fnrkına varmış ve sOrmUJ: 
- Yahu! Ne yapıyorsun! Elin 

malına dokunmak ayıp, gU,nah 
dl·ğil mi? 

Hoca ccvnp vermiş: 
- Sen bnna bakma! Ben 'bir 

divane adamım. Ne yaptığımı bil
miyorum. 

- Öyle ise, biraz da kendi çu.. 
valındnn başkalarına mal aktar. 
sana! 

- Divnncyim dediysem utık 
o kadar da çılgın değilim. eev .. 
brnı vermiş. 

Bu zayıf akıllı Fuhrmann'a dr. 
- Yahu! Mademki; sen zayıf 

akıllısın, biraz da Alınan toprak.. 
lnrını başkasına versene! Desek 
muhaknkk Hocannı cevabw ve. 
rirdi. 

Deli ile akıllının aramu ayırd 
edecek bir ölçii bulunsa cok n
hat ederdik. Lakin ne mümkiln? 
Herkes isine gelen yolu tutuyor. 
Kimi alollı, işi deliliğe vuruyor, 
kimi deli de nkıllı olarak kabul 
ediliyor. ikisi de tehlikeli amma 
ne çare?! r 

• 
Lfılelide Bay Hilmi Kll'elU: 

Sakal ve bıyığımız matruş olmasına 
rn,l!mcn, (yukan tükürsem bıyı~ 
aşajlı tilkürsem sakalım) darbımese

linin tC' irinden kendimizi kurtarama
mnkta oldujtuınuzu arzederiz, idd!a
lcırınızın nek muhik olduğunu da. IlA-
vc eylerim. HOrmellcr. B. P'. 
Doktor llny Şükrü lUchmet Sek.. 
lınn: 

içine konuları niyet ktığıtlan gibi. ka- müteşekkirim efen-
gıtl:ır vardır. Bunların üzerinde su gi- ::~c::iı;:;;n=.===========B=.=F=.= 
bi ibareler vardır: 

lltı!atlnrınıuı 

"Her ne :tadar bu güzelim konser- Toplantılar, davetler : 
velere snhlp olmak icin Almanya dün 
yaları verirse de, biz bunları size yol
lP.mayı tercih ederiz!,. 

Yahut ta: 
"Kim demiş kl, İngilterede kltıık 

var. Bakınız biz. b(itur. halkımızı do
yurduktan maada size bile. yetistiri
yoruz .. , 
Diğer birisi de şu şekildedir: 
"Bakınız, bu güzelim mal';ır Al

manyanın sözde aç bıraktığı İngiltc
rcden size geliyor.,. 

Velhasıl, Almanlan çatlatmak kin 
İnıı:iliz tüccarları ellerinden geleni 
yapıyorlor. 

Beşlkta$ Halkevlnden: İkmale ka· 
lıın kız ortaokul son sınıf talebesi i
çir Türkçe, Tabliye ve Matematik 
ikmal lmrsl:ırı açılmıştır. Evimlz i
dl're memurluguııa müracaat edilmesi 

YENl NEŞRiYAT: 

IZAHATLI DAMGA KANUNU REHBE-
RI - tı llankası Pul Milfettişi S>llm Er
pul tnralınd n ne redltmiııir. içinde faydalı 

1erh. ızahtt, mutaa vardır. 

BABASIZ VAVRU 
B undan önceki yazıda söylediğim 

babasr:r: yavru işini de merak 
eden okuyucular bulunacağına ihtimal 
verdiğimden onu izah edeceğim. 

Tabiatte babasız yavrular pek çok
tur. Yalnız erkekliği ve dişiliği bulun. 
mıyan cinsle~de değil, erkekleri ve 
dişileri bulunan cinslerde de. Me!!ela 
Deniz Yrldı1ı denilen hayvan normal 
olarak babalı yavru çıkardığı h;ılde, 
bazı zamınlRrda, babasız yavru da cı_ 
karır. Gene denizde yaşryan hayvan
lardan burlarr mevsimine göre babalı 
ve babasız yııvru çıkarırlar; yazrn ba
basız, kışm da babalı ... 

Karada yaşıyanlardan, hal ançmın 
kraliçesi canı istediği vakit kend;sine 
bir eş bulur. fakat canı istemezse ha. 
basız yavrular da çıkarabilir ... Orüm
cek dişisi de öyle Zaten kendisine bir 
eş bulduğu vakitte de işini gordiıkten 
sonra erkeğini -kıskançhğmdan

derhal telef eder .. Bunlar babaı;ız yav. 
rııların tabii misalleri. Rumı fen di. 
!inde partenojenez derler. 

Daha mllhim olan. tabii hallerinde 
babalı yavru doğuran bazı hayvanbrm 
dişilerinin çıkardıkları yumurtayı ba
basız olarak büyütüp, yapma yavru 
çıkarmaktır. ilk tııcrübeler deniz kes,. 
tanesi denilen hayvanın dişisinin yu. 
murtaları ü1erinde yapılmrştı. Bu di
şi yumurtalar, kendilerini tenbih ene.. 
celııı. yani harekete getiferek bir lıüc.. 
reıTe bir çok hücreler hasıl edip niha
Yet yavru yaptıracak, türlü türlü vası
talarla ilkah edilmişti: Me!<ela r!işi 
yumurtasını yalnız sarsmakla, ince bir 

bıçağın ucu ile yumurtanın ucuna do. 
kunmaldn, ısıtmakla, sogatmakla, c
lektrihle, ek§i veya alkalen madde
lerle ... 

Daha sonra tecrübeler kurbağa yu.. 
murtalnrı iızerinde yapıldı ve aynı ne
ticeyi verdi: Babasız kurbağa yavrusu 
meydana çıktr.,. Geçenlerde de baba. 
sız tav&an yavrusu çıkarıldığı haber 
verilmisti. Fakat bir di§i tavşanın yu. 
murta hücre i tenbih edilerek başka 
bir dişi tavşanın yavru yatağına ko
r>ulmak sıın~tilc. Bu dı, dişi tavıanın 
yumurta hlicresini onun karnında iken 
tenh h etmek mfimkün olamadığın
dan, Asıl mesele babasız yavru yetiş. 
tinnekte. Onun da mumkün oldufu 
sabit oldu. Demek ki yavrunun babası, 
anasının yumurt:ı!lmı sadece tenbih e
decek bir vasıtndan ibarettir. 

Onun için, tecrübeler devam ettı1c
çe, bir cün kadrn yumurtasını da 
-bilfarz cll"ktr'kle ve yumurtayı kar. 
nından çıl-ırm:ıdan-- tenbih ederek 
babMız insan yavru o yetiştirmeğ,. 
kakı an fen adamları işitilirse saljma
malırlır M ıvnffnk olurlarsa erk~1<:lcr. 
rlcki aşk duygusunun fla hir elektrik. 
cereynııınflan ibaret olduğunu iddia e
öcnier haklı çıkacaklardrr ... 

Cihangirden mektup gönderttt harp 
ma!Ohi Bay B. A. - Yııksek teveccü
hü• iıı:e derin te ekkurlt"r f kat kar -
d siniz olrlu ~unu b "ter d niz :zatı 
hem de acele ol rnlı: bir d hil'ye mll
tehassısına götıirmeniz pek iyi olur 
Onun h,llıtalığı gazetede (makale) o. 
lrumakla ıtecmeı:. 
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Müdürü: Eski Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırca 
Husus yetle : YABANCI DILLE'R CGRET1MINE geniş mik. 

ıısta ehemrnıyet vermek, sınıflarını az mevcutla teskil ederek taleb.inin 
ça ~ma ve.,..., "şafı, sıhhat ve inzibatı ile yakından alakadar olmaktır. Mek. 
~bın denize nazır K örıferli teneffüshancsi ve jimnastikhanesi vardır. 

crgun saat (9 ile 13) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. 

Un bin kilo kunduralık sarı vakete 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16-
8-940 Cuma günü saat 15.30 da Top- , 
hanede İst. Lv. Amirlilti satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliple
rin get~recekleri nümunelerden be~e
nilerek alınacağından mevcut malı o
lanların nümune ve kat! teıninatlari
le beraber belli saatte komlsyona ı;ıel

meleri. (240 - 7233) 

OSMAN ŞAKA R ve Şki İ y 
Galata, Bankalar Caddesi 59-47 Tel. 42769. Beyazıd, Universite Caddesi ~ 

TELEFON: 41159 

Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu l\füdiirlüğünden : 
t 1 - Doğrudan doğruya Donan!!laya sevk ve gedikli erbaş olmak üzere 

ora okut mezun·armclan tcnsıp cdılen m "ktarda talebe alınacaktır. 
~ - Ya$ haddi 15 den buyuk ve 19 dan küçük olmak lazı.'?ldrr. 

d kt .-ı0- Muracaatlar nihayet Ağustos sonuna kadar Kasunpaşada Deniz Ge
kulu Müdürlü~üne yapılmalıdır. 

k 4 - llerde Tiırk donanmasında Gedikli erbaş olarak denizlerde çalış. 
m:ı suretiyle hem memleketine hizmet etmek ve hem c!e hayatını mükcm. 
~ . ~ tenıin etmek istiyen orta okul mezunu gürbüz ve kuvvetli Türk genç_ 
:a_~nın bir an evvel kadromuz dolmadan okula müracaat ederek kayıt olun. 

an ve diğer şartlan öğrenmeleri ehemmiyetle ilan olunur "6493,. - -- -------·------
P. T. T. Umumi l\1iidür1Üğünden: 

1ı: 1. - Idarei merkeziye kadrosunda iki yüz on'lira ücretli iki adet (yük_ 
ae tıtiırıar veya yuksek mühendis) münhali vardır. 
Aka: -:, ~htısas mevkii olarak kabul edilen bu münhallere Güzel Sanatlar 

6 cırıısı Yilksek Mimari şubesinden mezun 3656 sayılı Barcın Kanununun 
bo.~ maddesi mucibince devlet hizmetinden aynlalı en az beş sene geçmiş 
11 

~nan tecrubeli mıınarlarm tayini matlup olduğundan bu vasıfları ve 788 
ııı!:~ Mcmu.nn Kanununun 4 üncii maddesinde yazılı diğer şartları haiz bu. 
ltıiüıı ar~- dılekçc ·ve evrakı müsbitelerile birlikte P. T. T. Umumi Müdür-

- e muracaatlan luzumu ilan olunur. (4346/6945) 

-

n scııedenbcri biitün dünyaca 
tanınnu~ 

EC 1 
{ronometrelcri metin, hassas ve 
arantilidir. Yeni zarif modelleri: 
.. ahçekapı Üç Kardeşler, Kara. 

köy Köprii Cad. Panciris, Beyoğ
lu Foto Süreyya karşısı B. Ruhi 
mağazalannda sattlır. Fiyatlar 

maktudur. 

Beş bin kilo tevhit semerliği siyah 
vakete alınacaktır. Pa1.arlıkla eksilt
mesi 16-8-940 Cuma gunü saat 15 de 
Topharıede İst. Lv. Amirliği satın al
m8 komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin getirecekleri nümunelerden I 
beğenilerek alınacağından mevcut İ 
malları olanların numune ve katı te
m •naUarile beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. l241 - 7237) 

On beş bin kilo kunduralık kösele 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16-
8-940 Cuma günü saat 15.30 da Top
h::ınede İst. Lv. Amirli.l{ı satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliple
rin getirecekleri nümunele.rden beğe
nilerek alınacağmdan mvecut malı o
la'11arm nümune ve katı teminatla
rile beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (242 - 7238) 

No. 28. Kadıköy, İskele Caddesi No. 33/2 1 Çii'cz,ı.a;;nıl 

İKİ KOLSUZ rı:: :;;ea.+ışcw 

v A I PEK, 
Hali tasfiyede bulunan (Fıaik Jkikolsuz ve Biraderleri Osman ve E

ıeın) nammdaki eski Şirketin YILMAZ iPEK, YILMAZ BUKUM ve 
YILM{>Z DOKUMA fabrika ve makinelerile bütün alat ve ed:vatını ta!I. 
Jiye memurunun açrk müzayedesine iştirak ederek satın aldıgından eskı 
ortakları olan Osman ve Etcmin sözü geçen bütün bu fabrikalar ve te_ 
~isatla hiç bir ifşi"deri kalmdığmı ve eski Şirket finnasında yazılı "'Bi. 
r:ıdcrleri,, tabirinin ihtisar için kullanılmış olup hakikatte Osman ve 
'l;'tem"n kaymbiraderleri oldui;'llnu görülen lüzum üzerine ilan ve bu 
münasebetle lpek fabrikasında her denyede ve en iyi ipek, Büküm fab_ I 
:ikasında her katta ipek ve filoş krep ve Dokuma fabrikasında da YIL. 
M.AZlPEK markasile maruf her nevi ipekli kumaş imal ve sipariş kabul 
etmekte olduğunu ve s:parişlerin azami itina ve süratle intaç edileceğin 
saym müşterilerine arzeder. 

ve arkadaşlarının hususi bir itina ile hazırladığı Fevkalade 
programla muhteşem bir gece 

On beş bin kilo tevhit semerliği için 
siyah yağlı kösele alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 16-8-940 Cuma günü ı 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği sa-, 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin getirecekleri nümuneler
den beğenilerek alınacağından mev- I . <T Ş HÇESiNDE 
cut malı olanların nürnune ve kati te- l\.._ 
minatıarile beraber belli saatte ko- ,_ •mnm&Z!l!l'.iilllm!:illlll 

Bu Gece ------•' misyona gelmeleri. (243 - 7239) - - ---

Metre 

5500 Asfar1ık seten. 
2000 Kol astarlığı. 
Yukarıda yazılı astarlıklar 20-8-940 

Salı günü saat 15 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yııpılacaktır. Tahmin bedeli 6635 lira, 
ilk teminatı 497 ilra 62 kuruştur. Nü
muneleri komisyonda görülilr. İstek
lilr:rin belli saatte komisyona gelme
lerı. (246 - 7242) 

Dokuz bin adet bakır karavana alı-

Cinsi 
ı.laı:waıcı. Us .. u J;)ahn. K. Satın Alına Komısyonundan· 

Kilosu Tahmini fiyatı 

Kuruş 

Tutarı 

Lira 

Bulgur 71000 13 9230 
Çay 340 500 1700 
Kuru fasulye 24000 23 5520 
Nohut 22000 17 3740 
Makarna 15000 21 3150 
Mercimek 11000 15 1650 

ZAFİYET ve ADEMİ İKTİDARA DUÇAR • 
OLANLARA TAVSİYELER: 

Zafiyet, vücudi.in iyi gıda "almaması neticesinden 
husule gelir. Ademi iktidar ise, zafiyetten ve 

bünyenin kuvvetsizliğinden ileri gelir. 

Kanh, CGnh, · şt h olmak için 
1 

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19-8-
940 Pazartesi günü saat l4 de Topha
nede İst. Lv. Amirliği satın alma ko

l misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 32,400 lira. ilk teminatı 2430 lira
dır. Nümupe ve şartnamesi komisyon

[:.. da görülür. İsteklilerin belli saatte ko-
misyona gelmeleri. (239 - 7235) 

Beyaz peynir 2500 38 950 
Zeytin yağı 3000 55 1650 
Zeytin 6000 22 1320 
Sabun 6000 37 2220 

ı - Yukarda cins ve miktarı yazılı on kalem yiyecek maddeleri pa.. 
zarlıkla ve def'a ten satın almacaktrr. 

2 - Pazarlığr 16 Ağustos 940 Cuma güni1 saat 14 de Izmitte tersane 
kapısmdaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Işbu maddeler bir veya ayn ayrı müteahhitlere ihale edilebilece
ğinden teminatları ihaleyi müteakıp 3 15 nisbetinde derhal alınacaktır. 

4 - lsteklilcrin bu işlerle aHlkadar olduklarını gösterir ticaret ve_ 
sikalan ile bir likte mezkQr gün ve saatte komisyon başkanlığına müra. 1 

:nnaıunız. Lesikalsin sizi hem zafiyetten ve hem de iktidarsızlıktan mu. 
akkak ve derhal kurtarrr. 

~Sıhhiye Vekfiletinin ruhsatını haizdir, Her eczanede bulunur. - -Vakıf Paralar l\lüdiirliiğündcn : 
idaremiz serv"slerinde münhal olan memuriyetler için 24/8/940 tan1ıi

ııe nıüsadif Cumartesi günü saat on ikide müsabaka imtihanı icra kılınacak. 
~· Askerlikle ilişiği olmıyan ve kanuni vasıfları haiz bulunan taliplerin im. tiran şartlarmı öfrenmek üzere Makıflar Müdürlüğüne müracaatları ilan 
o unur. (7138) 

Hariciye Vekaletinden : 
ba Hariciye Vekaletine 11 inci derece ile talimatnamesine tevfikan müsa-

ka ile ınemur alınacııktrr. 

le
. Mı.is:ıbaka imtihanı 26/8/940 Pazartesi günii saat 10 da Hariciye VekL 

tllıde yapılacaktır. 
. M?sabakaya iştirak için taliplerin Memurin Kanununun 4 iincü madde. 

sındekılerden başka aşağıda yazılı evsafı da haiz olmalan lazımdır Hukuk 
mülkiyenin siyasi, mali ve idari şubelerinden ve fakülte derecesind~ki Yük~ 
sek Ticaret Mektepleri veya Hariciye mesleği ile alakası bulunan mümasil 
ecnebi yüksek mekteplerden birinden mezun ve yaşı otazu geçmemiş 
Ohnak. 

Müsabaka imtınanı şöyledir: 
. 1 - Hukuku medeniye, hukuku ı:rnvel, hukuku hususiyei düvel. iktısat, 

malıye ve tarihi ı:iyasi "1815 den zamanımıza kadar,, hakkında tahriri ve şi
fahi sualler 

2 - T
0

ürkçe ve Fransızcadan tahrir ve terceme. 
3 - Müsabakada üssü mizanı doldurmak şartile en fazla numara almı~ 

olanlar kazanmış olacaklardrr. 
Müsavat halinde Fransızcadan maada bir ecnebi lisanına vukuf sebebi 

rilçhandrr. -
Taliplerin mektep şahadetnamelerl, askerlik vesikalan, hüsnühal ve srh

hat aahadetnamelerile hüviyet cüzdanları veya suretlerini istida ile 20/8/940 
akşamına kadar Vekalet sicil ve memurin dairesi umum müdürlüğüne tevdi 
etmeleri ılan olunur. (6305) (3888) 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mik. 
roplannı kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

E EU· 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zor· 
luklarını, eski ve yeni bclsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel 
ağrısını, sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerin( gi. 
derir. Bol idrar temin eder. İdrarda kumların, mesanede taşla. 

nn teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her Eczanede Bulunur. 

Miktarı 

adet 
Cinsi 

4,863,000 Mat kaput düğmesi. 
4,139,000 Mat ceket düğmesi. 
1,l:i8,000 Küçük mat dilğme 
1,972.000 Küçük madeni dlığme. 

13,195.000 Büyük madeni dilğm.e 
506,000 Sakandırak düğmesi. 

1,949,000 Küçük kopça. 
1,732,000 Büyük kopça. 

Yukarıda yazılı sekiz kalem dOı;ıne 
ve kopçanın kapalı zarna eksiltmesin
de bir kısmına talip çıkmadığı ve bir 
kısmı da pahalı görüldUği.ınden pazar
lıkla ek~mesi 19-8-940 Pazartesi gü
nü saat 14.30 da Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
100,998 lira 10 kuruş, ilk teminatı 
6299 lira 90 kuruştur. 1\ümune ve 
s::ırtnamesl komisyonda görülür. A
ğustos ayı taksitleri, diğer ay takzıt
lerine bınıkılm.ıştır. Her kalem ayrı 
ayrı taliplere de ihale c>dilebilir. 1stek
lilet.iıı belli saatte komisyona gelmele
rL (244 - 7240) 

250 gramlık beher kutusuna 60 ku
ruş tahmin edilen bes yüz bin kutu et 
konservesi alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 19-8-940 PazarteSi gunü saat 
15.30 da Tophanede İst. Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. İlk teminatı on altı bin ikl yüz elli 
liradır. Şartnamesi komisyonda göru
lUr. İsteklilerin kanun! vesikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(252 7247) ------

caatlan ilan olunur. "7221,, 

1 - Tahmin ed'len bedeli (8487) ı---;;Ef\i'.!:;ilJ!n!mm~J;~-9 
lira (50) kuruş ol:ın 25 ton kalın 1 ~--.~~~~~~~~~~~ 
Benz"nin 20 Ağuc::tos 940 Salı "Ünü ( · 
saat 16 da pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2 - Kati teminatı (1273) lira (13) 
ktırus oluo şartnamesi her gün Kasım
p:ısnrla bulunan komisyonda parasız 

olarak alımıbilir. 

~ - İsteklilerin 2490 ~ayıh kanun
da yazılı ves:ıik ve ikinci maddC'de 
g(Jc;tcrilen tcminatlari1e birlikte ko
misyona belli gün ve saatte milraca
atfarı. (7191) 

1000 Kilo Fosfor Dökalsyum Alınacak 
1000 kilo Fosfor Dö' alsyum 17 A

ğustos 940 Cumartesi ITTtnü saat 12 de 
paz:ırlıkla alımıcaktır. İsteklilerin 
K:ısımpas:ıda bulun:ın komisyona bel
li gUn ve saatte milracaatları. (711)9) 

, i L A 
İkhsad Vekôletinden : 

45 TON Arap Sabunu Alınaeak 
Tahmin edilen bedeli (15.750) lira 

olan 45 ton arap sabunu askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın a.lm:ı komisyonunca 29-8-940 Per
şembe günü saat 15 de kapalı zarfla 
ih;ıle edilecektir. Sartname. parasız 
o1:ırak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (1181) li
ra (25) kuruşu hi'ıvi teklif mektupla
rım mezkur günde saat 14 de kadar 
komü:yona vermeleri ve kendilerinin 
de 24!10 numaralı kanunun 2 ve 3. 
mnddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle al&kadnr tüc
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasile mezkur gün ve saatte ko
misvona mii'racaatlan. (7207) 

, 
Tayyare 
Otomobil 
Kamyon 
Motör 

ve 

Burdur viUıyetinin merkez kazası
na bağlı Sult. ndere mevkiindc kfıin 
ve şımalen Arabdere koprüsü başın
daki beton siılundan Sarıburundaki 
be!on sütuna hattı müstakim, şarkı> n 
Sarıburundaki beton sütundtın Car
dakalanı burnundaki beton sütuna 
hattı müstakim, cenuben Çardakalanı bilümuı 

fabrika 
1 1 **DOKTOR77 11 burnund:ın Deveboynu tepesindeki 

beton sütuna hattı müstakim. garben 
Şükrü :Mehmet Sekban Deveboynu tepesınden lıudut başlan- makin::ıd: 
Gureba haırtanesı elit ve z.Uhrev gıcı olan Arabdere köprüsü başmda- İsviçre 

haatalıkları •abtk hekimi ki beton sütuna hattı müstaldmle mu mamulatı 
Pazartesi, Çarşamba ve Cum hat 377,445 hektardan ibaret saha da- S R 0 Rulmaı..ı-. ................. ,mınız. 
günleri üçten altıya kadar hilindekl linyit madeni 99 yıl müd- Deposu: Galata Karaköy Palas 
ovoalu tstiklAl Cad. 99 l' detle K~çibu~lu Kü~ürt~eri Tilr~ A- hanı karşısında 84 No. 1BRAH1 M 

w nonlm sırketı uhdcsıne ihale edilcce- TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! 
Tel: 40916 ~ırıc•&!•mıt 1 ğinden maadin nizamnamesinin 36 ve P. K. 1039, Telgraf : TA$KOL 

37 ne maddeleri mucibince bir itirazı a_ ~ 
, _ KİRALIK ' ol<ınlarm ilan tarihin.den itibar~ iki 1 -.UW *~il .. .. . ~ 

_.. ay içinde Anknrada Iktısat Veka.letl- ı $:ıhibi v~ Ne_~rıyat Mudur~. Halil 
1 alebe Yurdu ne ve madenin bulunduğu vilayette Lutfi DÖRDUNCÜ. Gazetecılik ve 

Vilayet makamına arzuhalle müraca- Neşriyat T. L. $. Blısıldığı yer: 

Şehzadebaş:ında Toros Kız Tale
be yurdu binası bir kısım eşya

sile kiralıktır. İçindekilere 

at etmeleri ilt'ın olunur. (1001) TAN MATBAASI 

Yatılı Yatısız 
müracaat. 

ı, ~ ı 
DOKTOR ANA - İLK - ORTA - LİSE 

1 
Saraçhanebaşında Horhor caddesinde Telefon: zo:ı;ro 

ve büyük saz 
San'atkar A Ş · T 

ey'e i 
ve arkadaşları 

Akrobat yıldızı Paraskiva Olsen - Okuyucu Necdctin 
tık gecesi - l\'Iiçe Pençef Cambaz ve varyeteleri - Arap 
Rakkascsi Swetta - Naşit tarafından (Kalaycı) Ku· 
\artettosu - Çalı J{uşu ve Mişel V-aryeteleri - Naşit V4! 
arkadaşları taraf mdan (Ağamız eğleniyor) kahkaha
lı komedi - Orkestra ve diğer numaralar - Duhuliye I 
serbesttir. r 

f*MW!"&?™2tS'itt::;;;tz':W"{' ~~ . ::;rs. :>: m :n:a t1ss s :ıfrç~ 
Devlet Limanları İşletme Umum l\iüdiirlüğünden .~ 
işletme ihtıyacı için satın alınacak muhtelif tipte "12000,, adet körn~ 

r;evalyesi kapalı zarf .usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bed 
"6275., lira ve muvakkat teminatı "l\70,, lira (63) kuruştur. 

ihalesi 26/8/940 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat on beşte Ga.. 
lata rıhtunmdaki umum müdürlük binasında toplanacak olan satın alnl' 
komisyonunda :yaprlacaktır. Isteklilerin teklif mektuplarını bildirilen '11&: 
kitten en geç bir saat evveline ka~ar komisyon reisliğine tevdi etmeleri 
lazımdır. Şartnamesi her gün sözü geçen komisyonda görülebilir. ..1126~ 

İst. Levazım Amirliğinden: 
Bir Otopomp ile bir motopomp mübayaa edileceğinden ellerinde oto

pomp ve motopomp bulunanlar fiyat ~e•markalarmı gösterir kataloğlaril8 
birlikte teklif mektupları ile Tophanede Amirlik satm alma komisyonuıı' 
müracaatları. (597) (7147) 

r
cl>EMIR ve TAHTA FABRiKALARf-' 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN : 
'*" Yumurta tücarlannın nazarı dikkatine 
Adapazarmda bulunan fabrikamızm fırınlanmış talaş imaline baıılamış .,e 
stoklarını hazırlıyaralrı satışa arzetmiş olduğu ilan olunur. 

........................ aıııııııı~lml"•miiil----~ 
-~ ... ,---- Geceli - Gündüzlü 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Leyli yerimiz az kaldığından eski leyli talebelerimizin aftı$• 

tos nihayetine kadar kayıtlarını yenileştirnıeleri lazımdır. Ak· 
si takdirde yerleri muhafaza e dilemiyccektir. 

l\lektep Eylfil'ün 17 nci Salı günü açılacaktır. 
Kayıt için PAZARTESİ ve PERŞEMBE günleri saat 9. 1Z ye 

kadar müracaat kabul edilir. Telefon: 60474 

Muratlıda Sırtköy Taş ocaklarından ihzar ecııımelı: uzere 
mikabı balast kapalı zarf usulile satın almacaktır. 

Bu işin muhnmınen bedeli 2!1250 ve muvakkat teminatı 2193. 75 lira 
Münakasa 2 EylUl 1940 Pazartesi giinü saat 11 de Sirkecide 9. aı l§letıııC 
nasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

isteklilerin aym gün saat 10 a kadar kanuni vesaik ve teminatını ib 
edecek olan kapalı zarflarını komisyona vermeleri lazımdı:r. Şartnameler 1 
kuruş mukabilinde Sirkeci veznesinden temin edilebilir. "7164n 

KAPALI ZARF USULİLE EKSİLTME İLANI 
Edime Meriç Su İşleri Şube l\Iüdiirlü,ründen: 

1 - Edirne civarında Bosnaköy Meriç sahilinde kıyr ve sedde tah 
inşaatı tamir işlerine ait ve bedeli keşfi 37015 lira 91 kuruş olan inşaat 
eksiltmesine talip zuhur etmedi~inden mezkur inşaat aynı şartlar dahiliıı 
yeniden eksiltmeye c;ıkanlmıştrr. 

2 - Eksiltme 28/8/940 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 11 de 
dirnede Meriç su işleri şubesi müdiirlüğünde toplanacak eksiltme kop:ıiS1 
nunca kapalı zarf usulile yapılacaktrr. 

3 - istekliler bt'- işe ait eksiltme şartnamesi, mukavelename bayııt 
Jık işleri genel şar.namesi, hususi fenni şartname, silsilei fiyat cetvelle 
projeleri Edirne su işleri Meriç, şubesi müdürllısünde bila bedel görebilir! 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "2776.91., liralık muva1'~ 
teminat vermesi ve bir ist!da ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bU 1 

mahsus olmak üzere alacakları müteahhitlik vesikasını ve 940 senesine 
Ticaret Odası vesikasını ibraz etmeleri şarttır. . 

5 - Teklif mektupları ikinci maddede yazılı saatten bir saat eV'letı 
kadar makbuz mukabilinde Edirne Meriç su işleri şubesi müdürlüğüne te 
di edilmiş olacaktır, Postada vuku bulcak gecikmeler kabul edilmez. "728 

P. T. T. Umum l\'.lüdüı-liiğündcn : _ 
1 - ldare ihtiyacı için altmış bin tane iki numarah porselen izolatör 

pah zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel "24000,, muvakkat teminat "1800,, lira oluP e 

siltmesi 1. Teşrinievvel 940 Salı günü saat "16,. da Ankarada evkaf apt· 
T. T. Umum Müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda yaprlaca.lctı 

3 - istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat "14., de kadar mezk6f 
misycına vereceklerdir 

4 - Şartnameler. Ankarada Evkaf Apt. P. T. T. Levazrm, Isanbll~ 
Valde Hanında P. T. T. Levazım ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedel 
olarak tedarik olunur. "4548,, "7228,, ----~~------· -

Tıp Fakültesi Dekanlığ1ndan : 
Fakültemize bağlı Diş tababeti mektebinde iki asistanlık 

Arzu edenlerin mezkUr mektep müdürlüğüne mlİracaat etmeleri. 

• - ıır.ı v .ı..ı..ı.ı ~ .. v lcu llltuue •uuu ı<ııo ıııuııuı .ı.uı ~uııuıla tahp ;ı:uıtU~ 
mediğinden eksiltmesi şeraiti sabıka dairesinde on gün temdit edilmi~tı 

ll - Eksiltmenin 22/VIJI/91\0 Perşembe giınü saat 14 de Kabat 
levazrm ve müb«yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacağı ilan oıı.ııı 

"7337·· 
Kayseri Vilayeti Daimi Encümeninden : 1 Ç 1 ~ R U T 1 Eski talebenin Eylul'ün beşine kadar velilerile beraber müracaat 

Kayseri memleket hastanes:nin ihtiyacı olan 104 kalem alatı cerrahiye Clldl!e ve Zü.hrevtye Mütehassısı ederek kayıtlarını yenilemeleri lazundır. Eski ve yeni talebenin kayıtları Üniversite Rektörlüğünden : 
ile 155 kalem mualece ve edevatı tıbbiyesi açık eksiltmeye çıkarılın~ ve zu.. Beyoglu Yerli Mallar Pazan kar-

1 

her gün saat lO - 17 ye kadar yapılır. Bütünlemelere 27 Ağustosta baş- Tıp Fakültesinde "Uroloji,, doçentliği açrktır. Namzetlerin yabancı 
hur edecek talipler tarafından yapıl,.ı:ak tenzilat haddi layık görüldüğü tak. il sısında Posta sokağı köşesinde ı !anacaktır. Yabancı dillere ilk sınıflardan itibaren başlanır. Son sınıfta imtihanları 2 E.irincikanun 1940 Pazartesi günü yapılacaktır. Isteklilerirı 
d. d 27 8 9 o Sal .. . v·1A D . • E .. . "h ı . . . Mevmenet ;ıp;ırtımanı Tef· 43353 fen şubesi de vardır. h t s r t - f ""f t k . .. -· h"" . f' ıe ır e . 4 ı gunu ı ayet aımı ncumenmce 1 a esının ıcrası mu- . · • - r 1 b k b" h • Ot bü t bT .1 1 . nakl dT ... a raporu, o ogra , nu us c7. ·eresı orneı;ı ve uvıyetini gösteren ış 
karrer bul~nmuş olmakla taliplerin listeyi görmek ve şeraiti anlamak üzere ' • 1 _.. a e e me te ın ususı 0 s ve 0 omo ı ı 1 e ev erme e 1 ır. "fişler tedris işleri kaleminden istenecektir.,, 15 Birinciteşrin 1940 akşa 

i!r~~~ :fu~:r~ara ~.~~~.ve lc;timai Muavenet Müdürlüklerine muracaat_ ,~r. İHSAN SAMİ ... ,!''*' e H A L i L s E z E R c , kadar Rektörlüğe müracaatları. "7272,. 

Ziraat Vekaletinden: T 1 F o A ş 1 s 1 1 ~ KARYOLA ve MADENI EŞYA FABRIKASI 1 SA LAM DiŞLER veAGIZ BAKiMi MUTLAKA 
Ziraat Vekfileti Veteriner !şleri Umum Müdürlüğü ihtiyacı için 35 Tifo ve paratit~ hast~l~klarına En müşkülpesentleri memnun edecek dünyanın en rahat somye ve divan. "9' i.I D~ ~ s !Dil UY 

tutulmamak !çın. tesırı kaUsl. larile muı.telif cins karyolalarını meşherimizde bir kere görmeniz men- .m't[ B !r.i . 
ad~t seyyar koruma ve tedavi banyoları açık e:Csiltme usulile satın alı. ta d ,.. 
nacaktır. muafiyeti pek emın ze aşı ır. faatiniz iktizasınaanaır. Sirkeci, Salkımsöğüd, Demirkapı caddesi No. 7. İLE TEMİN EDİLİR MUSTAHZARIN MAYİ HALİNDE OlMASI DOLAVISI 

Her eczanede bulunur. Kutusu TEL: 21632 . • · . . . ~· 
Eksiltme 29/8/940 tarihine müsadif Per,embe günü saat 15 de Zi- DIS ETLERıN EN DER N YERLER NE G REREK ANT SEPTiK TES.Rlff YAP 

raat Vek5.leti binası içinde toplanacak satmalma komisyonunda yapı. Ü 45 k:urustur. !SW&&#Mi&WQllS# 44tfü*W' 1 I I I I 1 ıl 
lacaktrr. A T - a.. Banyoların beherinin muhammen bedeli 145 lira umumunun fiyatı W' eJefon : 8054 7 1 -. , il 
5075 ~·;:~~~ra ait şartname ve plan Levaznn Müdürlüğünde mevcut olup K 1 Z I ŞİŞ Li TERAKKİ LİSESİ E R K E K Traş bıçaklarının satışı % 50 ye düşmüştür. parasız olarak verilir. ~ Çü1tkÜ : 

Muvakkat teminat mikdan 380 lira 63 kuruştur. "7Hi8,. (4493) ANA - İLK - ORTA - LİSE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. 

MUŞAMBA ALINACAK 
Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden : 
Kar!iılıklı pazarlık suretile 8/8 ebadında 100 adet ırnışamba satm alına

c k veya yen den yapt.Irılacaktrr. Pazarlığa iştirak edeceklerin nümuneleri 
Ue birlıkte 16.8 940 Cuma sünü saat ıs de Sirkecide Liman Hanındaki şube-
mı:ı: binasında bulunmaları. "i278,. 

1 - Talebe kaydına başlanmıştır. Eski talebe, 1 cylfıle kadar kayıtlarmı yenilemelidir. Bu tarih. 
ten sonra yerleri yeni müracaatlara verilecektir. Kayıt için Velilerin mektebe biızat gelmeleri 

gerektir. 
2 - Eski ve yeni talebe kayıtları her gün saat 9 - 18 e kadar Halil Rifat Paşa soka!!ında yanılır. 

Y A T I L I 13 - Bütü~enıclere 27 ağ~stosta başlanacaktır: ' GÜNDÜZLÜ 
Nışantaşı • Rumelı ve Çınar Caddelerınde ._, 

POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
ile evvelce 10 defa traş olunabilirken son 
tekemmülü sayesinde şimdi rahat rahat 

20 defa traş olmak kabil oluyor. 

./ 


