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Karacifer, mide, banak n böbrek dertlerinden Jmrtaraıı 

birldk saflık Jraynaklandır. 

TAL YA, 

nanistandan 
istiyor? 

anın ArnavuUuğa asker gön
esi ve Yunanlstanı tehdit et
daha ziyade bir Akdeniz me

si olarak görünmektedir. Fa
İtalyanın Yunanlstana teca
' Balkanlarda lftkaydI ile kar

namaz. • Ve bu hattı hareket, 
Balkanlan ate~e sürükllye-
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BiR YUNAN 

KRUVAZÖRÜ 

BATIRILDI 
Hüviyeti Meçhul Bir 
T ahtefbahir, Gemiye 

3 Torpil Attı 

Ölü ve Yarah Var 

aha Arnavutlukta katle. 
dildiği iddia edilen Davut 
meselesi kapanmadan a
İtalya ile Yunanistanın 
açacak yeni bir haber ve.. 

Jıleçhu1 bir denizaltı gemisi tarafından torpillenen "Belle" Yunan kruvazörü. Bu gemi, 1912 sene.. 
sinde Amerikada inşa edilmiş ve 1914 de Yunanistan tarafından satın alınmıştır. 2115 tonluktur. 

ltalya, Arnavutluğa 

Asker Çıkarıyor, 

Mukavemet Arttı 

• 1 

lar: Yunan denizlerinde 
uı bir denizaltı gemisi bir 

gemisini batırmıştır. İn. 
er, bu denizlerde hiçbir tab
irleri bulunmadığım bildi. 

lar. Akdenizde İngiltere ile 
adan başka hiçbir devletin 

tılan faaliyette olmadığı. 
~re, bu hadiseyi yapan deni. 
ın İtalyan donanmasına 
up olması lazım gelir. 
ten Davut Hocanın katli ve.. 

Yunanlılara karşı müte.. 
pir vaziyet alan İtalyanın 
fa yeni bir tahrik vasıtası.. 
üracaat ettiği hakkındaki 

kuvvet bulmaktadır. 
ya, hakikaten Yunanistana 
mütecaviz bir siyaset taki. 

mi karar vermiştir? 
anistan, harp başladığı 

enberi kendi bitaraflığını ve 
anların sulbünü muhafaza 
elinden gelen hiçbir şeyi e. 
nıen'ıiştir. Yunan Başvekili 

sas, metin ve aziınkar bir 
et takip ederek Yunanista. 

harpten uzak kalm9.sını te
çalışmış ve bugüne kadar 

yasette tamamen muvaffak 
ur. Hatta İtalya ile arala. 

son zamanlara kadar dosta
ahiyetini muhafaza etmiş, 

Yunanistana karşı hiçbir 
h z niyeti beslemediği hDk. 
teminat vermiş ve Yunan 
undaki askerlerini bile 

iye razı olmuştu. 
ugün ortada değişen ne 
vardır? İtalyayı durup 

ken Yunanistanın aleyhine 
eden sebep nedir? 

ya, Yunanistana tecavüz 
tinde olmadığını temin ettiği 
n henüz harbe girmemişti, 
af kaldığı müddetçe İngil. 
in garantisi altında bulunan 

istana karşı tahrik edici 
\taziyet almak istemiyordu. 

.___,,... .... Uki o vakittenberi vaziyet 
· tir. İtalya, harbe girmiş. 

Şimdi Akdenizi çevirmek, 
nizde İngiliz donanmasını 
inde..Ti mahrum etmek siya. 

takip etmektedir. Maltayı, 
Utarığı, İskenderiyeyi bom. 

an etmekle iktifa etmiye
'1tsırı iışgale ve Süveyş kana 
kapamıya hazırlanmaktadır. 

lrada, İngiliz donanması için 
e ve hini hacette iyi bir meL 
§kıl edebilecek olan Yunan 

rini de şimdiden işgal eL 
arzusuna düşebilir. 
anyanın Balkanlarda bir 

&ş<llık çıkmasına taraftar oL 
ğına göre, İtalyanın onun 
u hilafına Balkanları karış. 

istediği tahmin edilemez. 
lebeple, Italyanın ArnavuL 
asker göndermesi, Yunanis. 

bııtdl' tehdit etmesi daha ziyade 
•7371" .\kdeniz meselesi olarak gö.. 

ektedir. 

Normal mürettebatı Z3Z kitiden ibarettir. Belle'in başlıca silüılan 3 adet 15 llk toptu. 

HAVA HARBi 
ŞiDDETLi BiR 

SAFHADA 

lngilizler Dün de 55 

Düşman 

imha 
Tayyaresi 
Ettiler 

• 
Almanlara Göre 

Bu Hafta, lngiltere 
için Bir De!1şet 

Devresi Olacakmışl 
Londra, 15 (Hususi) - İngiL 

tereye karşı dün vukubulan ve 
son derece ıiddetli bir mahiyet 
alan hava harbine 300 kadar AL 
man ta,,.aresi iştirak etti fakat 
müdafaa da son derece şiddetle 
faaliyete geçmiş ve Alman kuv. 
vetleri büyük bir mağlübiyete 
uğramıştır. 

İngilizler umumiyetle mem. 
nundur. Ve Hitlerin 15 AğustoS
ta Londrayı işgal etmiş olacağına 
dair vaktile söylenen sözün ta. 
hakkuk etmemesini İngiliz mu. 
kavemetinin sertleşmesinin kaU 
bir delili saymaktadır. Daily Te. 
legraph, 15 Ağustos kehanetinin 
aslı varsa Hitlerin tahminlerin. 
de şaşmaz olduğuna dair ileri sü.. 
rülen masalın ebediyen tahrip o. 
lunduğunu söylüyor. Bütün ga. 
zeteler, son bombardımanlar ne. 
ticesinde Almanyanın aldığı ne. 
ticeıtin, onun hesabına pek cesa
ret kırıcı olduğunu söylemekte 
birleşiyorlar. 

Bale'den verilen bir habere 1 
göre, Alman ga~eteleri bu hafta 
sonunun İngiltere için bir dehşet 
devresi olacağını yazıyorlar. 

Madritten verilen bir haberde 
Hitlerin dün ordu reisleri ve bat
lıca nazırlarla görüştüğü bildiri. 
liyor ve muharebenin bu hafta 
içinde en heyecanlı safhaya_gire. 
ceği ili.ve ediliyor. 

İngiltere Dahili Emniyet Neza
reti, İngiltere ve İskoçyaya pa. 
raşütçü kuvv~tler indirildiğine 
dair hiçbir emmare bulunmadığı
nı bildirmiştir. 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 1) 

AS KERT 11,Y ti-.l~fJ, 

MISIRA 
Italgan 

Taarruzu 

Gelecek Ay içinde 
Y apı(acakmıı 

Eden Mühim 
BiR NUTUK 

SÖYLEDi 
11 Bizim için Hakiki 

Harp lngiliz Taarruzu 

ile Başhyacaktır .. 

Atina, 15 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, "Helle., is. 
mindeki 2115 tonluk Yunan kru. 
vazörli bu sabah saat 8,30 da meç 
hul bir denizaltı tarafından ba. 
tınlmıştır. Kruvazör batınldığı 
zaman Ege denizindeki Tinos a. 
dasında rıhtıma bir kilometre me 
saferle demirli idi. Kruvazör 
Meryem Bayramı münasebetiyle 
donatılmıştı. Denizaltı dalmış 
bulunuyordu. 31 kişi kayıptır. 

%9 KİŞİ YARALI 
Atina, 15 (A.A.) - Bu sabah 

bir denizaltı tarafından toTP.ille
nen "Helle,, kruvazörüne üç tor. 
pil atılmıştır. Torpillerden biri 
kazanlar hizasına isabet etmiş_ 
tir. Di~er iki torpil hedefe isabet 

11 Ordu Hazırdır.. etmemişler, fakat plaja giderek 
Londra, 15 (A.A.) - Reuter'in patlamışlardır. 

askeri muharriri, askeri vaziyeti "Helle., mürettebatından bir 
şu sekilde tavzih ediyor: 11 Barı~ Hesabına Hi~ kisi ölmüş, 29 kişi yaralanmıstır. 

"Man, denizinde hava vaziyeti 1' '3 Plaida sademe neticesinde ölen 
istimal bir surette iyi bulunmak- B" Y T db" bir kadın 31 inci kurban olmuş. 
tadır. Eğer Almanlar bir istilA lr arım e lr tur. Bir sahil Remisi. yanma::Cta 
teşebbüsü yapacaklarsa, bunu son olan Helle'i çekme~e teşebbüs et. 
bahardan evvel yapmalıdırlar. A- Kabul Etmiyeceğiz,; miş ise de hal:ııtlar kopmuş ve 
lınan muhtelif malümata nazaran biraz sonra da Helle batmıştır. 
Almanların tngiltereye karşı el- Londra, 15 (A.A.) _Harbiye * 
yevm kullanmakta 01ıiuklan tak- Nazın Mister Eden, dün radyoda Atina, 15 <A.A.) - Reuter: İ-
tik, Polonyanın sukutundan ev- söylediği bir nutukta: "Bizim talyanın Yunanistana müracaat 
~ kullanılan takijlin ayni ıPbi için hakiki harp taarruza geçti~L ederk İn~liz ~arantisind.en vaz.. 
•örünme~tedlr. , Düşman, şiddetli ıniz, düşmanı- kendi toprakJarın Reçmesjni istediğine dair olan ha 
blr lstilA hücumundan evvel, ha- da lıücumettigimlz zaman ~fh. herler !ıakkında burada hiç bir 
va kuvve~ 4o-en .... 71-. ..-....,......,ı9töllM'!..r.ıı~. erttıfte~ aftretı@f1Jd1- -1fi •JJHli!' tftWEUf-aelUdir. 
ha etmeje çabşıyor. Burada ıunu zanılır ve bizim yapmak istediJ:tL İTAJ .. Y AllNAVUTJ..l'.J(iA 
hatırlatmak lAzımdır kl, İngiltere- miz de budur. Alman propagan. ASK:D C.IKARIYOR 
ye asker sevki, ancak denizden dası harbin 1940 yazında nihayet Londra, 15 (A.A.) - Bel. 
veya tayyare lle mümkündür. bulacağını ilan etmişti. Biz başka .ın-attan ı?elen haberlere ~re, 
Tayyare ile kıtaat nakli Holanda- türlü düşünüyoruz. Bize göre, İn- Arnavutlılk:ta örfi idare ilan e-
da kolay olmuştur. Fakat tayya- _giliz İmparatorluğunun bütün dilmiııtir. Üç nakliye gemisinin 
re meydanlan olduğu gibi, bütün kuvvetini ortaya koyacağı hakiki memleketin muhtelif noktala. 
ıeniş kır sahalarının fevkalade harp ancak başlamıştır.,, nna asker cıkardığ'ı bildiriL 
tedbirlerle muhafaza altında bu- D 

emiş. daha sonra deniz kuv. mektedir. Arnavut asiretleri 
lunduğu İngilterede vaziyet hiç te vetinin ehemmiyetine işaret ede mukavemete devam etmekte-
ayni defildlr. Denlzd~n her han- rek ancak onun sayesinde dünva dir. Mücadelı> eden silahlı Ar. 
ıl bir lstill teşebbüsü ise, sureti kaynaklarından istifadeye imkan navutlann adedi 5 bin ile 1 O 
nAıhsusada bu işler için hazırlan- b l d ı:;. l b. 

t u un u,.unu, Alman arın hava. ın ırasındadtr. ;Muharebenin 
mıs olan ngiliz donanmasile kar- da hakim olarak bunu telafi ede- merlcezi İşkodra'nın Cenubu • 
şılaşır. ceklerini sanmakla hata ettikleri. dur. 

YAKIN ŞARKTA.t ni anlatmış ve deniz kuvveti ha. DAVUD HOCA ME!':BJ,ESİ 
Orta Şarkta Fransız kuvvetle

ri İngiliz kuvvetlerinden daha 
fazla idi. Bütün harekAt sahala
nnda Fransızlarla birlikte pl5.n
lar yapılmıştı. Fraıuızların teslim 
olmalan üzerine, Orta Şark İn

giliz kıtaatı baskumandanı Gene
ral Wavell, hem taarruz, hem 
müdafaa üz~rine müstenit bir 
plln kabul etmete mecbur kaldı. 

General Wa~ll. Libyada İal
yanları izaç etti. Tesebbüs ve ma
nevra kablllyetlerlnl tam olarak 
muhafaza etti. Mısıra karşı taar
ruz etmek üzere Llbya çölilnde 
tahanilt etmiş olan düsman kuv
vetlerine büyük zayiat verdirdi. 
Vaziyete nazaran bu taarruzun 
ıelecek ayın nihayetinden evvel 
büyük bir mik~sta ~a edilme
sine ihtimal çoktur. 

\., .1 

va kuvvetine çok faiktir., demiş. Atina, 15 (A.A.) - İtalvanla. 
tir. nn vatanperver. Y~nan makam. 

YARIM TEDBİR YOK lannın ise meshur bir şaki ilan 
Eden, İngilterenin darbeyi in- 'ettikleri Davud Hocanın Yunan 

direceği zaman Hitlerin Beşinci mahkemeleri tarafından iki defa 
Kollan nerede bulacağını sora- idama mahkum edilmiş bir mile 
rak İngilterenin de yeni bir nL r~ olduğu biMirilrnı:>kter'ir. Da. 

(Sonu, Sa: 2 Sil; 3) (Sonu, Sa: 2, SO: 4) 

ASKER~IK 

Mükellefiyeti 
KANUNU 

Tadil ata Ait Layiha 

Meclise Verildi 

Somali deki 
'"· ~ ,C2>~o 

Vaziyet Pek 
iyi Oeğildir 

Churchill, Kamarada' 

Vaziyeti Anlattı 
at, İtalyanın Yutanistana 
""zü Balkanlarda lakaydi 

ıt::~::a:5 s~~~g:~~!~~i i:----L-·ım--a-n_d_a--Du··nku·· .... K .. _a_z .. a-··---ı 
altına davet etmiye karar 1 
·ştir. Böyle bir tecavüz kar
a diğer Balkan devletleri. 

Ankara, 14 (TAN Muhabirin. 
den) - Hükıimetin askerlik mü
kellefiyeti kanununun 35 inci 
maddesinin C fıkrasında değişik. 
lik yapmak üzere hazırladığı ka 
nun l&yihası Meclise verilmiştir. 

Londra, 15 (A.A.)- Churchill, 
Avam Kamarasında, demiştir ki: 

"Somalide Harguisha'nın Şi. 
mali $arkisinde Tujargam mev. 
ziini işgal eden İn~liz kuvvetle. 
rinin, adetçe faik ve tanklarla ve 
mühim topçu kuvvetleriyle tak
vive edilmis bulunan iki fırkadan 
mürekkep İtalyan kuvvet\eri tara 
fından mevzilerinden çıkarıldık_ 
ları hakkında memnuniyet vermi 
:ven bazı haberler aldım. 

ele lakayt kalacağı farzedile. İ 

un için İtalyanın Yunanis. 
karşı aldığı mütecaviz hattı 1 
ket bütün Balkanlan ateşe 
ltliyebilir. 

umen-Macar 
Heyefleri 
uluşuqorlar 
reş, 15 (A.A.) - Macır 

r_...._._~ .. _· illi müzakerelerde bulu. 
olan Rumen heyeti, bu sa. 

Turnus Severin'e hareket 
§tir. 

1Yasi mahfillerde, kabinede 
linlerde bazı tadilat yapıla. 
birkaç Transilvanvalının ka. 
e alınaca~ı sövlenmektedir. Dcnlzyolları İdaresinin Kadıkl5y vapuru, dün Sirkeci açıklarında roml5r

acar heyeti de Pest&ien ha- kör tarafından çekilmekte olan bir mıtvnaya çarı>arak batırmış. lc;lnde
t etmiştir. İlk mülakat varın kiler kurtarılmıştır. Kazanın akabinde alınan bu reaimde mavnanın ba-
h (buııün) yapılacaktır. • , tışını görüyoruz 

' 
..... 

' 

1 Layiha Milli Müdafaa Encüme
ninde görüşüldükten sonra umu. 
mi heyete arzolunacaktır. 

Yeni layiha mezkur fıkrayı şu 
şekilde dc:ğiştirmektedir: 
"- Askeri mekteplerle nizamna

l\1C' ve talimatnamelerine göre, devam 
mecburiyeti olan resmi ve yilksek 
mekteplerle liseler ve ortamelctepler
de ve tali meslek mekteplerinde ve
ya bu derecelerden olduğu Maarif 
VekAletl tarnfından v~a mildürlük
lerinden tasdik edllen hususi v• ec
nebi mekteplerde ve ayni vasıfta bu
lurdukları Maarif Vekliletince tas
dikli memleket hatfcl mekteplerde 
okumakta oldukları anla§ılanlar, 
- bunların ertesi seneye terki en 
çok 29 yaşını bitirinceye kadar u
zar - bu yaşa kadar tahsillerini bl
tirmemls olanlar, iki sene üstüste sı
nıf geçemiyenler, yüksek bir mekte-
hi ikmalden sonra dlğer yüksek bir 
mektebe veya ihtisas şubelerine ay
rılmıs müesseselerin ve finiversitenln 

(Sonu, Sa: 2 Sü: 6) 

Harekat bitmemiş olduğuna 
nazaran bu hususta fazla bir şey 
söyliyemem. Fakat gelecek hafta 
yapacai?ım beyanatta Şarktaki 
vaziyet hakkında da umumi şe_ 

kilde b::ılı~"""""'"im ... 
SON HAREKAT 

Kahire,15 (A.A.) - İngiliz So. 
malisinde İngiliz ve İtalyan kı. 
taatı arasında ilR çarpışma pek 
yakın gibi ~öriinmektedir. Adı:>t 
itibarile faik oldukları cihetle İ
ta1.yanlar fazla mukavemet gör. 
meksizin sahile kadar inebilecek 
1erini ümit etmektedirler. 

Bu arada Libya hududunda va. 
ıiyet şayanı dikkat derecede sa
Jtin bulunmaktadır. On gün ev. 
vcl pek yakm gibi ~örünen Mı. 

tSonu, Sa; Z SU; 7) 

HARAÇÇI KARDEŞLER 
İzmir •• AnJrarada olduiu &ibi tıtanbulda da bürik ilk 

MOBILYE 
Sacı mdazaaı açtılar. Salonlan ceztnlL 

Adret: Fincancılar, Rı:zaııaıa yolnııu Numara 61 
tZMfR - ANKARA - tSTANBUL 
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Finlô.nda 
Hududunda 
Yeni Sovyet 
Tahşidatı 

Sovyetlerin Bazı 

T alepf eri Olduğu 

Haber Veriliyor 
Helsinki, 15 (A.A.) - Ha. 

vas: Yeni kıtaatın gelmesin. 
den sonra Finlanda hududun. 
da )ulunmakta olan Sovyet 
kuvvetleri 28 fırka olarak tah. 
min edilmektedir. Bu vaziyet 
karşısında Finlandada tekalifi 
harbiye ve izinlilerin geri çağ. 
rılması gibi tedbirler alınmış
tır. 

Moskovadaki Finlanda elçi. 
si ani olarak Helsinkiye avdet 
etmiştir. Elçinin yeni Sovret 
mutalebatmı hamil olduğu 
zannolunmaktadır. 7 Ağus. 
tosta Aho şehrinde 10 Ağus. 
tosta da Helsinkide komünist 
nümayişleri olmuş ve oldukça 
endişe uyandırmıştır. 

\.,,, 

REISICÜMHUR, 

Fon Papen'i . 
Kabul Ettiler 

Ankara, 15 (A.A.) - Reisi. 
cümhur İsmet İnönü, bugün 
SQt 16 da Çankaya köşkünde 
Almanya Büyük Elçisi B. Fon 
Papen'i kabul buyurmuşlardır. 

Mülakat bir saatten fazla 
sürmüştür. Hariciye Vekili B. 
Şükrü Saracoğlu mülakat es
nasında hazır bulunmuştur. 

Baıvekil, Bu Sabah 

Şehrimize Geliyor 

MOSKOVA~ 

SEFIRfMIZ 
DON GELDi ... 

ı 5 Gün istirahatten 
Sonra Tekrar 

..... 
Moskovaya Dönece) 

• Sefir Diy,or ki : 
11 Sovyetlerle Olan 

Münasebetlerimizde 
Bir Değişiklik Y oktur11 

Moskova Büyük Elçimiz Ali 
Haydar Aktay, yanında MoskOY& 
Sefareti Başkatibi Muamm• 
Hamdi Dambel olduğu halde dün 
akşam saat 18 de, Svenetia adh 
Sovyet vapuru ile ve Odesa yol• 
ile Moskovadan şehrimize gel. 
miştir. 

Ali Haydar Aktay, Galata yol. 
cu salonu rıhtımında Istanbul 
Emniyet Müdürü Muzaffer AkL 
Iın. ailesi efradı, Türk ve ecnebi 
matbuat erkaru tarafıııdan. 'kup. 
lanmış ve oradan bir motörle '99 
Istanbul Emniyet Müdürü ile bir. 
likte Haydarpasaya geçerek, dila 
akşamki Anadolu ekspresile An. 
karaya hareket etmiştir. 

SEFIRIN BEYANATI 
Moskova Büyük Elçimiz, An. 

karaya harekelinden evvel ken. 
disiyle görüşen bir muharririmL 
zin sorduğu muhtelif suallere ee. 
vaplar vererek demiştir ki: 
"- 15 Gün mezunen memle. 

kete geldim. Bu akşam (dün) An. 
karaya gidiyorum. Sovyetlerle 
olan münasebetlerimizde bir de. 
ğişiklik yoktur. 

"Soyyet Büyük Elçisinin bun. 
da olmaması dolayısiyle benim 
de Ankaraya dönmekte oldulum 
şeklinde ecnebi kaynaklardan 
sızan bir ha berin Sofya radyosu 
tarafından neşredildiğini ben de 
duydum. Benim bildiğim, bu ha.. 
vadis asılsızdır. ... 

Ankara, 15 (TAN Muhabirin. Ben, yukarda da söylediJfın 
den) - Başvekilimiz Dr. Refik gibi mezunen geldim. Sovyet Bil. 
Saydam, bu akşamki ekspresle yük Elçisi Terentiev de mezuneıt 
İstanbula hareket etmiştir. Ken • ..memleketinde bulunmaktadır. 
disi, istasyonda Vekiller ve Me. Henüz mezuniyeti de bitmiş de. 
buslarla dostları tarafından u.

1 

ğildir. On beş gün kadar burada 
ğurlanmıştır. İ!;tirııhat etHkten ı;o~ra tekrar 

Moskovaya döneceğim... , 

Ali Haydar Aktay, Galata rıh tnnında karşı~ıyan~ar aras:n!911 

Milli Şef, lzmir 
Halkına Sevgilerini 

Bildirdiler 
Ticaret Vekili, Fuarı Açmak İJzere 

Bu Akşam Ankaradan Hareket Ediyor 
Ankara, 5 TAN .Muhabiri Bildiriyor) - Bir ka~ günden'herf 

$ehrimizde bulunan lzmir Belediye Reisi Bt>hçet Uz, bugün 31. 
leden sonra Ciimhurreisimiz İsmet İnönü tarafında kabul edi1m"9 
tir. Behçet Uz, İzmir şehri ve Fuar hakkında l\fiUi Sıefimlse 
geniş izahat vermi• ve izmirlilerin saygı ve bağlılıklannı bn
dirmiştir. Cümhurre:simiz, bu izahattan sonra. memnuniyetleri.. 
ni izhar etmi ler, İzmirlilere se Jam n muhabbetlerini iblağa 
Belediye Reis"ni memur ederek ilk fırsatta· İzmiri ziyaret ede
ceklerini vaat huyurınu!;lardır. 

Behcet Uz, bugün Başvekil ve Ticaret Vekili ile de görilş. 
miiş. akşam 20.20 trenile harekt-t etmi!'ltir. 

Aldığım miitemnm habere göre. İzmir Fuarı bu •yın"' !9 
sinde Tiu~t Vekilimizin bir nutku ile acılacakhr. Nazmi Top. 
cuoğlu yarın ak~am buradan lstanbula hareket edecek ve oradaa 
da vapurla İzmire. gidecektir. 

Yarın, şehrimizde bulmtı.n sefirlerden, Fuarda p&VYMt -.e. 
mıs olanlar İnnire ırMerek kendi pavyon1annı zfyaret etfv4"1ı.. 
Jerdir. Yunan İaşe ve İkhsat Nı.ınrlan da hflkiimetimizin mlaftrt 
olarak İzmir Fuarını ziyaret edt>ccklerdir. 



iSTiKLA,L UGRUNDA! 
. ·~· ., 

YAZAN: ISMAİL HAKKI BAŞAK 

"liıim Kadar Silah Kullanmasını 
Ve Ata Binmesini Bilmezsiniz ••• ~ 

_ 3;) _ yecanla yerinden kalkarak ~oynuma 

Bu mı k sarıldı: 
su; me e ette yaşıyan!ar, h~ysi~et- "- Biz. dedi, çok yanlış diişünmü-
'- ' •eref z ırarursuz bırcr kole birer cü:r. Fakat emı'n olun sözleriniz tut .. opek l!bi v • • • ,, ... • • • _ 

dene ya rya~ryaca~ ıçın, ıcap e. tuğumuz yolu deiiştırmemize kafi ge. 
Bıi efendı gıbı 0!ecektı_r. . . lecektir. Çı.inktl likırdtlarmızın, bü. 

~zıyette. bı:r., çeşıt çeşıt dıiş. ·ki · · d d h' d k'nd başka 
m1bılıa ça k . .. . yu enmız e e, 1z e ı en 
b' d .. ~ .. mbia 'bu~e~e ık~, "hustelık bir tesir bırakmıyacağına kaniim. Şim 

""Y•C rı ınmı:r.e sıJ.. atar- d'J'k b' · · · v b · k 
sak ha memleketi kalelerle dolu bir 1 .ı ı ıze .ızın ."..~rın:.. e .. e~ım:. ~o 
ç: ftlik t'bi kull k . . . dikkatle dınled1g1m sozlerınıı:ı, buyuk_ 
mekl~ v an~a ~stı~enlerın ~~- !erimize aynen anlatacağımdan emin 
dn-A-• e yag su~m~ş o u:_uz:. 17., olun!., 
~uarnnızı halımıze guldurecek Ih · b r · i ...... k-.r badata b' ili d ği . tıyar, a se er, samım gorunuyor. 

aiiıı. birib' •. 
1 ~ m h et e lız. Y~ bu. du. Bu bana bir ümit vermişti. Onlar. 

lllllek hırımız e er 7:aı:nan ıyı ge. dan ayrılıp geriye dönünce, vaziyeti 
mecba er :ı:amanda~ ıyı anlaşmak yıne Atıf Beye ve Atatürke bildirdik. 
-L• •• 1Yetindcyız. Sızler de, bu top. Fakat her c:eye ra•men ihtiyatı elden 
a-. ... "" do" bf -d·· · E" v " • mrıdıa bi t ~P ıfyuk unfuz. ger ara_ bırakmadık Hatta bilakiı1, her ihtimale 
_..,.._,.er a ım a a te ek anlaşama. karşı, tedbirlerimizi daha fazla şid
~ "'~r~3:. ~lan, asıllduşman. detlendird1k. 
ra. ar elbırlıgı ıle t~~~ledikten ıon_ Tedbn-lerimizi 3iddetlendirdiğimi:ı:i 
rtlJ, 'fludeşçe halledeb1lırız. Fakat bu_ 1 okuyunca, sakın muazzam bir kuvvet 
meM, toı>rakl~"'.1 !abancı ellere ıeç sahibi oldağumuzıı sanmayın. Herkese 
llz'ı~ ~e~~ız~ aglata~ktır. büyiık gosterdiğimiz kuV'f'etimiz, içi_ 

~-. •• . a ıkati anlıyabıle~k b... ne Dayı Mesutla ben de dahil olduğum 
~k . ınsanlarsmız. Ustelık, bu halde, 48 kişiden ibaretti. Bizi ihti
....... et?n·. anlattığım facialara uğra. yatlı davranmıya sevkeden hislerimiz. 
""- uıtı!erek, veya istemiyerek de yanılmadığımızı anlamakta gecik
ta.~';d~bılecek kadar adi yaradılış. medik: Çünkiı anlattığım mülakatın 
~fi ıruz, ola~azsı!'n~. Şimdi ııizd~n yaprldığı günün gecesinde, sabaha kar_ 

{zTtl ıey, k?~erınız: donmenız, şı, yine miıtbis bir ıilih patırdısı ile 
. ciiç!erı~ızle ugraşmanızdır. uyandık~ Biz, Dayı ıle aynı odada idık. 

llid; 11~e ~ıç bır xarar gelemiyece. Esvaplrırnız ve silihlarunızla yatmış. 
........., ' ~tl!kis fayda göreceğinizden tık Derhal 'soka;;a fırladık O sırada 
!'!"Qll lalin ol d k · · .. · ' mu,sunuz ur anaatındc. Aslan Kaptanla yuzbaşr Huliisi, su 
.... bu - tr ısıttırmrşlar, ve yıkanmakta imi~ler. 
clola' gun onu.şmuşken, bnraJar. Ortada yalnız Suleyman Kaptan (1) 

"'- .._ Mn bazı tahıl arkadaşlarıntz- vardı Onu d-crhal merkeze "'Önderdik 
...,... • ba.hsetmelc · t · o · "' · ~ \ir f 15 enm: . nlar, elle. Dayı, sağcenahr tutmıya koştu. Ben de 

ır1at geçırdılı:lennı ııanmakta, yanıma yine Ihsanı aldım. Ve yedi kişi 
1nı ~ 1a yeltenmektedirler, E- ile birlikte bir gün' evvelki mevzileri 

1 *6 cketıe: ?'İ~ayet b\llmaua, mizi tuttuk. -
cenmemenızı rıca ederek bildi. Ateş gittikçe şiddetini arttırıyordu 

.a.."'" onlara karşı fevkalade şid- Mütecavizler daha kalabalıktı. He~ 
Wlvt'anaca ç · k do b'Jd'"' ı 1ri gız. un u st ı ıgı_ bu sefer, daha iyi ~ilahlanmışlardı. da. 

ela bes~selcnn duşmanlıiı. koynumuz. ha ihtiyatlı, ve daha muntazam hare_ 
~ 'hiedıfınıız ınsanların ihaneti, ve ket ediyorlardı 
lllô. r sırada nnlleti a"kadan vur. · (Devamı Var) 

~mıcsı, bize ~ırslarm kinlerin •------
le<ri kııncunu doyurur. Onlara bu (1) Bu zavallı, sonradan, Halit Pa. 

Jva tıti dunırabi!ırseniz, bu toprak- şa -Deli Halit- tarafından öldür
ale.,.1.boşu bo una kan dokfılmcsine tüldü. 

Y""'n brrakmamış oluraunuz!.," -----=----------
leıı susunca, ihtiyarın yanında bu 
• delikanlılardan b'ri'si; -

11a; E ,:rıdım . ., dcdı, Turkler, bizim 
Me9I ı l~h !rullanmasmı, ve ata bin. 
lrete nf. bılm yorlar. Halbuki. memle. 
....!j.r düşman girecekse, atların, ve 
~ onları en iyi ~ak el

a. lıulunmast U:ı:nn. Biz de bu dü 
~e, onlardan sadece atlariyle si: 
L-.ı alıyoruz. 'Ba~ka bir şeylerine 
-mı11iuma 11 iddia edenler yalan 

70rlarl, 

!" 1rfistahc.a l:iir c:evaptt. Kendisine: 
- Çotuium, dedim, ben de Çer. 

Müflis İbrahim Edem 
İflas İdaresinden : 

Müflis İbrahim Edem alacak
lılarına Konkurdato teklif etmiş 
tir. Bu teklif 21 8 940 Çarşam
ba günü saat 11 de müzakere e_ 
dileceğinden alacaklıların o gün 
İflns Dairesinde hazır bulunma
ları ilim olunur. 

İflas İdare aza1an 
Avukat Reşad Atabek 

Avukat M. İ~rnil 

jGONONMeseLESıı 
~ FLORYA l 
i . 
i 
! 
i 
1 

T abiatin güzel istaubu • 

la sok hol bahşettiği 
hava, su, güneş gibi en lıii
yiik nimetlerinden halk ko
laylıkla ve ucuzca istifade e. 
demiyor, diye Belediye, "t 
Floryayı istimlak etti. l\liL 
yonlar harcadı, harcıyor ve 
bu gidişle harcıyacak~rr. 

• Simdiye kadar alınan ııetıre 
sudur, 
- 1 - Denize girebilmek için 
çok para ödemek lazımdır. 

2 - On bin ki~inin soyu. 
nup denize girehileccği ~'<'r
de -ancak bir iki hin kişi gi. 

1 r ehiliyor. 
3 - ScneYI gelir diye Be. 

1 

tediye döktiiğü pımmm faizi 
dc~il, faizinin faizini alamı. 
yor. 

Binaenaleyh. hu miihim 
şehir meselesinin hamha~ka 
ve daha faydalı bir hakım. 
dan tetkiki ihtiyacı pek a~i. 
kar değil midir? ......... _____ _ 

Adliyede : 

Bir Günde Dört 
Yeni Ölüm HCidisesi 
İstanbul adliyesi dün de dört 

yeni ölüm vakası ile meşgul oL 
mıya başlamıştır. Bu ölüm va
kalarından biri Bristol otelinde 
vukua gelmistir: 

Eski Osmanlı Parlamentosu Me. 
buslarından Şı.ikrü, diin sabah Bris. 
tol otelinde olmüştür. Ankara Baro
sunda kayıt!r avukatlardan olan $iikrü 
dün otelde miivekkillerinden bir ka_ 
dın ile konuşurken uzerine birdenbıre 
fenalık gelmiş ve adamcağız oldugu 
yerde cansız kalıvermiştir. Bu hal 
kendisiyle görüşmekte olan kadını fe. 
na halde korkutmuştur. Hadiseden ad_ 
!iye haberdar edilmiş, tabibi adli yap
tığı muayenede öliimü şılpheli görmüş. 
avukat Şükrünün cesedinin morga nak_ 
line lüzum gostenniştir. 

!kinci ölüm hadisesi, Florya plajla. 
rmda vukua gelmiş bulunmaktadır. 

Florya shillerinde bir erkek ce~edi hu. 
luunmuştur. Bu esedin hiiviyetini tes
bit etmekte mümkfin olamamıştır. Ce. 
set Adli tabip tarafından muayene edil 
diği zaman da ö!Um sebebini katJyetle 
tsbite imkan görülememiş, kaza ihti_ 
mallcri kadar cinayet şüpheleri de 
kuvvetli gelmiş ve ölüm sebebinin ka. 
tiyetle tesbiti için cesedin morga nak
li zarureti hasıl olmu~tur. 

TAN 16. 8. 940 
____ ................ .__ .... _.___. ................. _..._.. •• _ _._ • ..._ ... _._..._ .... _. ____________ ...,...._ ...................... ., .... ___ ···•-•ıt..-•...,.S 

iLK GÖNÜLLÜ HASTABAKICI KURSU DÜN NİHAYET BULDU 

~ .. -
illi Müdafaa Vekaletinin emriyle bir Haziranda Gümütsuyu Hastanesinde J vaHakryetle geçirenlere bir ıki giine kadar diplomaları verilecektir, 

açılan Gönıillü Haatabakıcı kursu nihayet bulmuı ve derslere devam Kurs ba3ka bir ekip daha yetiştirmek üzere 1 Eyli1lden itibaren t 

eden 15 gi:ınıillü hastabakıcmm imtihanlan dün yapılmııtır. Bu imtihanı mu-1 aı;ılacaktrr. -

Istanbul Yollarının 
1 

Tamirine Başlanıyor 
Mısırçarşısınrn imar Planr Hazırland ı 

Belediye, bu sene bir milyon küsur liralık yol yaptıracaktır. 
Bu yollardan bir kısmı şimdiden müteahliide ihale edilmiştir. 
Bunların yapılmasına hemen başlanacaktır. İhale edilen yollar 
şunlardır: 

kakları, Sıra~crvilcr caddesi, Bakır

köy - Kazlıçe~me asfalt yolunun ta
m:d, Hıirrıyctl('bcdlyc - Kilı:tılhnne 

yo1u, Çiftch•n uzl r - Sdiimiçcşnıcsi 

ynlu. 
KADIKÖY VE TOPKAPIDA 
Bun l;ırd;ın başka bc>lf'diyc, Tnpka

p rlaki hususi bir mezarlığı istimlfık 

ederek burariıı güz('\ bir park mey
ıfana getirecek, Kadıkoy(ındc iskele
den Altıyolagzına kadar uzanan Ke
r!'ste s<:> ;:ngının etrafındaki binaları 

i~tinılı\k ederek burayı gcnişktc

ccı.tir. 

Müteferrik : 

Mebuslarımız Halkın 

Dertlerini Dinliyor 
İstanbul Mebusları dün de Üs

küdar ve Kadıköy Halkevinde 
halkın dertlerini dinlemişlerdir. 

Mebuslanmızın bu iki kazadaki te. 
masları halk arasında çok büyük bir 
alaka uyndrmıış ve çok samimi bir 
hasbihale vesile olmuştur . * GALATASARAY Li&eeindeki 
Tayyare Modelcilik Kursu yarm kapa. 
nacaktır. Pazar günü saat onda Zincirli 
kuyuda model tayyare uçurma müsa_ 
bakaları yapılacaktır. * ASKER! Liseler Susporlan Bay~ 
ramı bu Pazar günü saat ıs te Kuleli 
Askeri Lisesinde yapılacaktır. Mera. 
sim programı haurlanmrştır. * DORDUNCU Ehli Hayvan Ser
gisi Kartal ve Usküdar kazalarma ait 
olmak iiı:ere yarın Pendikte Bıilbül 

Bahçesinde saat ıs te merasimle açı_ 
lacaktrr. * ETIBBA Muavenet cemiyeti ve
rem basilin! bulrın .Dr. Rober Knh'un 

Bcşıktao;;!a Barbaro!ı türbesinin et· 
rafı ,.e tiırbenin yanındaki sokaklar, 
F tihten Edirnekapıya giden refüj, 
B ırköy Taş iskelesi ve rıhtımı, 

H lıcıoglu - Topçu mektebi yolu, 
H ırbiycdc yedek subay mektebi ö
mmdeki istinat du\·arının geriye çe
·il eEİ ve tretuarların genişletilmesi, 
J\To:ıada araznin kaymasına m~ni ol· 
m k üzere yeniden istinat duvarı in· 
. ası, Floı-yada müteaddit yollar, 
Mec'<liyekoyil - Buyı.ikdere . Sarıyer 

\'P Yeşilköy - Edirnckapı şoselerinin 
katranlannıaıa, Galatada Tersane cad 
dı>sinin in asile Beyoğlundan gel!'n 
ve aiti nakliyenin buradan ıeçiril
nıe~I. Kabataş vapur iskelesi ve bu
rai'lakl rıhtımın geni letilnıck sure· 
tile yenirlen inşası, Çatalı; me - E· 
dirnekapı yollarına k·ıldır nı inş;ısı, 

Si!ılhtar - Fi~ek J. brikıısı yolunun 
in a ı surelile Kn 1ıtha11edeıı sahili 
1"'1<ibfn Gal taya kndar vet1 iti nak
liyenin g('lrb lnıcsinln temini, Sııa

diycdc 1 k le yoll nun ın a ı, Topçu 
Atı M ktebi - D utpa a iltı k yo-

l\IISIR ÇARŞISI 
DiğC'r tnr;ıf\, n Mısırçar;ıt!>ının 

ın:ırınn ııit pliln da ha7..ırfanmı 

Dıı plAna göre. çarşının dahilı 

keşfini sinemada canlandırılmış bir 
i- film ile bütün doktorlara göstermiye 

karar vermiştir. Bu film bu akşam 
Cemherlitaş sinemasında saat 6,30 ve tır. 

bir kıı:ım duv:ırlar yıkt1rılııca~ 

peııcer kr <ıc;-ılaccıktır. Çıırşı, mıılı , 
lif kı~ımlara ayrılacak, ııyrıca hir ric 
soğuk hava dcpo«u bulunacaktır. 

ç rşıye ait ı timliık muamelesi bit-
mek iı1eredir. 

olmak üzere iki defa gösteıilecek. 

* ISVIÇREDE tah~ıilde bulunan 
talcbemizden Timuçin dün Istanbula 
gelmiştir. Timuçin Isviçredeki talebe_ 
mizin vaziyetlerinin çok iyi olduğunu 
ve Fransada tahsil eden bir çok Türk 
talebesinin ~ lsviçreyc 
söylemhtir. 

Heybelide iki 
Motör Çarpııfl 

Evvelki gece saat 1,30 da H 
dada bir deniz kazası olmuştur. ' 
kilo kömür yUklil olan Ceylinı 
motörü Heybeli mendireği drısnıdl 
mirli iken gece üzerine bir motör 
ıniş ve çarpmıııtrr Sonradan i 
Cefakar olduğu anla3ılan bu 
musademeyi müteakıp durmamış, 
ca hızıyla yoluna devam ederek 
den kaybolmuştur. 

Ceylanıbahri motörünc gelince. 
sademe neticesinde derin bir yat' r 
mış ve derhal su yapmıya baş . 
Motör, batmaması için mendireğlıl la 
ne çekilmiş ise de orada batmıştd• g 

Kaza tahkikatına adlıyecc el 
muştur. 

MEVLÜD 
16' Ağustos bugünkü Cuma 

ögle namuından sonra Eyilp 
.:er;f'ndc Merhum O•man Silkril 
tabek ruhuna ıthaf edilmek 
mc\ llldu .şerifi nebevi o~unııc 
dan arzu buyur anların tcsrıneri 
olunur. 

Açık Teşekkür 

...... Benim -aüem, bu memlekete 
dbsndan hicret etti. Ve Türkler 
il birer kardeıı şeFkat ve sevgisile 
lrrlannıı bastrlar. Bir Çerkes. bu, 

Sarayın 

Uçüncü vaka, yine Floryada vukua 
gelen bir ölum hadisesidir. Bu 1lidise., 
de de bulunan cesedin hüviyetini tesbit 
mijmkün olmamış. yalnız elbiseler 
cesedin bir ameleye ait olması ihtima_ lu, Mezb,ıha - Silıihlarağa yolu, Se-
lini kuvvetlendirmiştir. Tahkikat ya. lfı•J1'çc. me - Maltepe asfaltı 1~mira
pılmaktadrr, tı, Boı;a ı;i Anad01ıı sahil yolunun tr. 

Yumuşak Buğday 

Fiyatları da Arttı Mekteplere Girme 
-.::. Unutacak kadar nankör olamaz. 
1l'!llm İçin, senin sÖ;derin beni, Çer

firnden Jtanoırıyor. lyi silah kul_ 
ak ve iyı ata binmek sanatrna ge. 

1\feşhur Balçık Panayırı 
Bu sene de Ağustosun 31 inci ı;tünü 

a('ılacak ve bir hafta devam edecek
hr. Panayıra gelecek esrııtr ve tucca
ranııı esbabı istirahatleri temm eclıle. 
cckfü. (7185) 

~· :ı:amanmda dünyaya atiyle ve si_ 
yle TTıeydan okumuş bir milletin bu 

natt beceremediğini söylemek, seni, 
rlt e ıülunç eder. Eğer aldıfınız at I unbul Mıntalra liman Ri7uetınden •lmış 

e varsa, ııixe du en namusluca oldufum s • 2323 No ıu lım•n eDxdanımr ka· 

KAYIP 

Of!Jan sahiplerine iade etmek, af is. YIP ettim, Yenisini çıkuacaiımdın eskisinin 
tem ktir'. h kmU :yoktur. 

Alı Xormrzı oflu 

Dördüncü vaka da ııudur: 
Saı·ıyerde oturan Fatma isminı'lc bir 

kadm evinde bir baygınlık geçirmiı:ı ve 
bu baygınlık urun sürdüğü için kadın_ 
cağrı: derhal hastaneye kaldırılmış, fa. 
kat hastanede ölmfö;tür. Cesedin mor
ga nakline lü~um görülmüştür. * SABIKALI yankesicilerden Os_ 
man Gı.iney diin ıs dakika içinde ikisi 
lbrahim, birisi de Ahmet imlni taşı_ 
yan üç kurbanından oldukça kaba_ S 1 ım, ·htiyarda da, del kanlı. 

larda da ıy bır tesir yaratmış olacak 
ki, ltet' inin de konuşmıya başladığı. 
mu zamanın ı1 hte edalan deıişmişti. 
H td ıyarm go teri dolmuştu. Ben 

zibnG titmamlaymca, samimi bir he. 

KAYlP: Göksun NOfus Jdaruinden aldı· rtk bir yekun tutan bir .. me.blag, çarp. 
fım 17. $. 938 tlrıh ve 100977. 2u 4 11 ,.,1, m~t~r .. Sul~_anahmet .1:ç~ınciı Sulh Ce::a 
h vlyet c danım• lı:aybettım Yenlarni <11lıc•· ı Hakımı dun kcndısını 9 ay 10 gun 
fımda:ı h lrmO yolrmr Ul9 dofumlu Ahmet hapse mahkum ve derhal tevkif r.tmiş_ 
oflu Şeyh Zıya Erı6n01. tir, 

Hava Harbi 
'Şiddetli Bir 

Safhada 

~ du m n tayyaresinin 
i göstc>rmektedir. A \·cı 
d('n yed si kayıptır. Pi-

d rlt') sıı d r. 

tı> ta Cenup ve 1\1'.erkezl İngilterede 
limanda, sınai müesseselere, tayyare 
m ydaolarına, h:l\ al barajlara ve 

, nplara karşı hilcumlarına de
v m etmi. !erdir. dardiff, Westan ve 
Portland'da liman tesisatı ve Brlg
ton'da elektrik fabrıkası ve Worces
ll't' ve S liııbuıy el arında esliha :fab
ri ları muvar akıyetlc bombardıman 
edılmlşlerdir. İngilterenin Cenup ve 
Cenubu Şarki inde hücumlar biihas
~a tayyare meydanlarına ve Alders
chot kampına tevcih edilmiştir. Bu 
hücumlar esnasında lehimize muvaf
!a tıyetıe dolu şiddetli hava muhare
beleri olmuştur. 

14 - 15 Ağustos gecesi İngiliz hü
cumları nisbeten az olmuştur. Bunun 
in beraber Derich"wailer civıırında 
bir kilise tahrip edllmi tir. Bundan 
b ska mühim hasar olmamıştır. 

Dlin dü;ımanın zayiı:ıtı 28 tayyare
dir. Bunlardan 22 si hava muhabere
ll'rinde, altısı yerde imha edilmişler
dır. 

12 Alınan tayyaresi üslerine dön
memiştir. 

BOMBARDIMANLARIN 
TESİRİ 

.Nevyorktan verılen bir habere 
göre, Ingilterenin tayyare imala
tı (2000 ı e yukselmiştir. New. 
York Tımes'e sore, Alman bom
bardımanları Ingilterenin demir
yolu şebekeleri ve elektrik san. 
trıılleri iızerinde hiçbir tesir yap_ 
mamıştır. Fakat İngilterenin Al
manyaya yaptığ1 bombardıman~ 
lar bunlar üzerinde müessir ol. 
muştur. 

BİR TİCARET KRUV AZÖRÖ 
BATIRILDI 

ALMAN 'l'EllLİGİ İngiliz bahriyesin\n bir teblL 
E ·Un. ı~ (A.A.) - Alrn'an ordu- ğine gôre, topla mücehhez olan 

b ·ı.ım ıfa Mı t hl ı B ı: Aı- j 16 913 tonluk Transilvanya tica. 
!'rıın dl' i ıtı~ı A'l ıtıkte, 17 ooo re\krı.ıvazorü Atlantikte torpil. 
t 'llı,,ık ııııılız y· rdımcı kruva 0 ünu lenmiştir. 300 kişi kurtarılmış ve 
bn+t ır. 30 - 40 kişi telef olmuştur. 

Mfi olmn:ın h~ • ıi"r iline ra~- Ru sabahki Roma gazeteleri 
'lıt4!11. Alm n ıc ı l•ıl ı ı l \gır~- Şimali İtalyayı bombardıman 

Eden'in Nutku 
(Ba~ı 1 incide) 

zam peşinde olduğunu fakat bu 
nizarnı hür mi?!etlerin kuracağı. 
nı söylemiş ve: "Barış hesabına 
hic bir yarım tedbir kabul etmi. 
yeceğiz. Ve tam bir barışı temin 
edece.ğ'iz,. demis. daha sonra İn
gilterenin hazırlıklarından balı_ 

sederek ordunun 500 bin daha 
arttırıldığını, vatan muhafızları 
ordusunun 1,500,000 den rrıüte -

/ekkil olduğunu söylemiş, deniz 

ve hava kuvvetlerinin hem htL 
cum, hem müdafaada hasma faik 

olduğunu an 1attıktan sonra şu 
sözleri söylemiştir. 

"Anavatan ordıımuz vazifesi
nin ifasına intizare.n hava kuv

vetlerimizin ve Orta Doğuda ka
ra. deniz ve hava ordularmın mu 

vaffakıyetlerini hayranlıkla ta
kip etmektedir. Sıranın anavatan 
ordusuna pek yakında gelmesi 
milmkündür. Bu takdirde her 

İngiliz askeri vazifesini yapacak_ 
tır. İngiltere harbinin ikinci saf. 

hası açılmakta görüniiyor. Ken. 
d'mi7i övmüvoruz, fakat kendi. 
İnizrle slik1in ve itimat hissedivo_ 
ruz, bir saniye fazla tutunamaz, 
doktor Göbbels ve pevk1erine gü. 
hine bir İngiliz ısrarı olarak gö_ 
rünii.yor. Fakat bizim yalnız mu
kavemet bahsinde değil, taarruz 
bahsinde de kendimize mahsus 
flkil"ı W! kanaatimiz mevcuttur.,, 

eden İngiliz tayyarelerinin İsviç. 
reden geçtiklerini ve İsviçrenin 
bu hareketini protesto edeceğini 
yazıyor. Popolo Di Roma "Acaba 
Ingilizler, Yunanistanı istismar 
ettikleri gibi İsviçreyi de jstis. 
mar edecekler mi?,, diyor. Ve bu 
haJin muharebeyi genişletmek 
için en müsait usul olduğunu an
latıyor. 

m di i, S rıycr - Kılyos yolunun in
S ~ı. 

İHALE EDİLECEK YOLLAR 
Y kında ıh le eciılecek yollar ara-

01nda da şunlnr vardır: 

Yedikııle - Balıklı hastm1esi ynlu. 
To top, r n - Aynalıı;;eşmc yoluna 
nit istin t duvarıııın inşam ve bura
rl!'I bir ı;;ocuk bahçesi meydana geti
ı·ilmcsi, Acıbrıdeın - Çamlıca yolu, 
T simde Mete c, drlesinin imtıdadı, 

1\1" anlnşınd;ı Emliık cadricsi, Yesil· 
1 ö •de Gülil.oıılan, Gi.ılıbrişim ve Saa
dPtli ı;okaklnnnın inşa;;ı, Aksara,ydn 
Koca Ragıppaşa ve Şair Nazif so-

KISA HABERLER 

iNGILTEREDE : 

e Londra, 15 - ParH'ımcnto aza
sınd n 130 ltişi, Avrupaya alt yiye
cek sevkiyatına dokunulmaması hak
kında yapılacak bütün tekliflerin 
reddedılmeslni hüklımetten istemeğe 
karar vcrmi§lerdlr. 
DANİMARKADA 

e Londra, 15 - Copenhasue r~d
yosuna nazaran, 3 Ağustosta Fred
rkhshava'da sivillerle Alman askeri 
ar:ı<:ında pailak veren bir arbede se
[mbile iki genç Danimarkalı iki sene 
hapse mahklı.m olmuşlardır. 
İSVEÇTE: 

e Stokholm, 15 - Gothembourg'. 
dı:ı.n alınan haberlere göre, Varrie 
(1300 ton) ve <:;,ımton (4306 ton) a
dındaki İsveç gemileri dün batırıl
mıştır. Bunlardan biricisi Manş deni
zinde tayyareler tarafından atllan 
bomba\arla, diğeri de İrlanda deni
zl!:de torpillenmek suretile batırıl
mıştır. 

BULGARİSTANDA: 

e Sofya, 15 - :Başvekil Bulıı:;ıris
tarıın Moskova ve Ankara Elçilerini 
kabul etmiştir. 
YUGOSLA VY ADA ~ 

e Belgrat, 15 - Başvekil Tsevet
koviç Veldes'de bulunan yazlık ika
metgAhına tayyare ile giderek, orada 
bulunan hukumet erk1\nının bir ço
ğllc> nıüliikl olmuşhır. Zannedildiğlne 
göre, hükCımet erkanı meyanında ya
pılacak tadıliit mevzuu bahsedilecek
tir. 

İSVİÇREDE: 

e Montreux, J!S - f~viçre tııyyare 
dafi bataryaları dün gece İsviçre Ü· 

zerinden uçan yabancı tayyarelere a
te:ı; açmı§lardır. 

""oprak Ofi~i tarafından buğdayla Şartları 
( 

rın yumusak cinslerinin fiyatlarına iLK ÖGRETMEN OKULLAR!: 
ohız para zam edilmesi üzerine, ser-
b,,st piyasay;ı i(etiTilen yumuşak buğ
d:-yl arın dahi fiyatlarında on para 
yükseklik olmuştur. Sert buğdaylarda 
tel'eddOl olmamıştır. Bu haftadan 
sonra bu/tday mevrudatı artaca~ o-

luı-Ea, yilk~ckll~ln tedricen düşeceği 

tahmin edilmektedir. Son günler;de 
mevrudat normal bir ıekil almıya 

ba~ıamıştır. De~irmenlere de her gün 
ihtiyaç nisbctinde buğday verilmek
tedir. 

Türk vatandaşı, .sıhhatli ve orta
mektep mezunu olmak lazımdır. 
KÖY ÖGl;IETMEN OKULLAR!: 

lyç veya beş sınıflı köy mektebi 
mC'zunu olmak l:izımdır. Derslerlh 
ekı1erisi rcncberliğe aittir. Bunlar hem 
ameli ve hem nazar! ohırak gösterilir. 
-KÖY EGiTMEN KURSLAR!: 

AskerUkle alakası bulunmamak la· 
zı>ndır. Her yıl en geç Mart nihaye
tine kadar mahalli maarif müdürlü
ğüne müracaat ehnek lazımdır. 

~-----~ 

I&tanbul bc§hcl icra memfirlujfund•~, 
borcdan dolayı ma!ıcuı olup plll'a.Y• ~ 

me~ine karar verilen kalıt kc~me oı• 
ve sair mulı elif cıya a,ık arttımı• 

22. 8 .940 t r bine rulay~11 per~eıııbfıf 
ıaat 16.30 da Galata Bangcr ~akak ll 

. ı . ,a•' ut1lacakd r. Almak ıatc:ırcn crııı 1"' 
mahalde nıczkilr uattc hazır buluıııııa 
olunur. 

Bir Yunan 
Kruvazörü 
Batırtldı 

1 
AS KERLiK 
Mükellefiyeti 
KANUNU 

1 
Somalideki Vazi)' ~ 

Pek iyi Değildlt tt 

vud Hoca beş defa da müebbed 
küre~e kadar giden muhtelif ha
pis cezalarına mahkum edilmiş_ 
tir. Hakkındaki polis dosyası Da
vud Hocanın şekavet hareketle. 
rine kurban olanların hem Müs
lümanlar, hem de Hıristiyanlar 
olduğunu göstermektedir. 
Lmaarası noim 

YUN AN GAZETELERİNDE 
Atina, 15 (A.A.) - Metaksas 

hükumetinin dış sivasetini pro. 
testo etmek için 250 zabit tara-
fmdan vanıldıii:ı iddia edilen te. 
ı:ebbüs hakkındaki uvdurma ha. 

beri Milanoda çıkan "Stampa,, 
ıı:azetesi neşretmistir. Avni ıı:aze. 
tenin Atina muhabiri. daha ev. 
vel de 4 Ağustos münasebetile 

Basvekil Metaksasın Elen mille. 
tine vantıi?ı mesajın metnini tah 
rif etmis. Yunan bitaraflı{?ının 
samimi olmadıiı neticesini sui. 
nivetle cıkarmıstır. 

• Kathimerini diyor ki: 

''Stampa muhabirinin hatasını sil
ratle tashih edeceğini ümit etmeliyiz. 
Aksi halde hakikati değiştirmekte 
df"vam etmek !styorse, sulh ve Avru
p~nın bu kısmında nizamın idamesi 
için lilzumlu olan dostluğun takvlye
Ei":ıe sarfedllen saminıl gayretlerle bir 
te:>"at teskn eden yeni bir suiniyet de
lili daha ilave edllmiş olur. Ve şüp
hel' ve beceriksiz bir entrikaya ham
lerlllmek lazım gelir.Fakat bu takdir
de teşebbüsü bir bardak suda kopar
mnk istediği fırtına içinde boğula-

(Başı 1 incide) 

bir şubesini bıtirdikten sonra diğer 

şubesine gelenler, ertesi seneye bıra
kı!mayıp asker edilirler. 

İ~bu talebenin dersleıılnc muntaza
man devam etmeleri şartile tahsil 

saatleri haricinde memuriyet, vazife, 
sa,nat, ticaret ve ziraaUe iştigallerine 

mani teşkil etmez. Son yoklama sı

rasında orta, veya yüksek bir mek

teı..,i bitirerek memleket içinde ve 
dışında daha yüksek mekteplere ka-

bul :ı:amanı olmadığıııdan dolayı gir
memiş olanlar, .o sene ir.inde girerek 

lfızım gelen vesikaları gö terdıkl rl 
tajtdirde ertesi seneye bırakılırlar. 

29 yaşına kadar erte i seneye terke
dilebllecek talebeler, bir ferbPrllk 

halinde lüzum ve ıhl.yaca göre doğum 
11rnsile askeı- edilirler ., 

Bundan başka ihtıyat subavları 
hakkındaki kanunun uçuncü 

maddesinin deği tirılme~i için d€' 
veni bir kanun Jayihası hazırlan. 

mıştır. Bu layihaya göre. valnız 
makine mühendisleri degil. bilu 

mum mühendisler altı avlık kıta 
stajlarını askeri fabrıka1arda va 

pacaklardır. Harita muhE>ndisi o. 
lanlar da Yedek S\lbay Okllluna 
~önderilmeyip kendi meslekler· 

ile alakalı müesseselere sevkedi
leceklerdir. 

cı>ktır. tıyetle itaat ederek ve şeflerlne iti-
"Sükiir ki, Elen milleti bu nevi 1 madı olduğu Jçin çizilen yolu köril

suıka~tlar karşısında hükiirnetinin körüne takip etmek azmile milesslr 
t-trafmda daha sıkı btr vaziyette- top- bi,. surette aksı.ilfımel yapmasını bl
lanarak, hOkômetlnin siyasetine ka- 1 ur.,. 

(Başı 1 inci 
sırın istilası isinde İtaJysJi 
durmuş gibi görünmektecUt· 
nun sebebini de İngiliz ha\l'll f 
vetleri tarafından Alman ~ı• 
yan tayyarelerine verdiri.IJW' 
lan zayiat teşkil edebilir. 

Bildirildigi.ne göre, 19 g 1 dan beri 170 Italyan tayyareS
1 ha edilmiştir. Buna mukabt. 

gilizler 18 tayyare kaybetJll 

dir. ıci 
&-on lt~an tebliği, Somall~~Al 

reıı::Ann -.Uyanın lehine !nkl?'.: 
mektt· bulundugunu, esir a:ıııı 

1 ve sll .. h z ptedildığıni blldirıne1' 
Inm.11~ tebliği i e, şöyle detı' 

d!c: "'r.ıkvıye edilmi!ı ol n d 
kıtaları diln ·idrletli bir hilcurrı 
kı mıştıl". Du mana ağır ı.a)'ııı 

d;"::'en kuvveUerııniz, gcrı me ~ 

c;'E'':ilıni lerdır.,, "'t' 
RESMİ 'fEBI İGT ERE (İV 

KENYADAKİ HAıtf 
Rcuter muhabiri. Kenyad 

kua gelen ve Tngilizlerin ~e~ 
meleri:vle netice] n n harP t 
kında tafsilat verm te fak 
manın Kenya hudııdundııÔ 
kilometre ıçerde bulun n ,o 
kuyularını muhafaza e J1l 
ni bildirmistir. 

• 
Temyi.z M~hkenıcst 

· Azalık1arı 
AnkEıra, 15 fTAN) - A ılt 

lunaıı t<>mviz mahkPmc.::ı • 
I::ırına adliye bas miifetti 
den Rahmi Anatol. B dri 
ker. İ"tanbul birinci a r 
rPisi Refik. birinci tiC"ar"t { 
Faiz. ikinci ticaret refc:ı 1lı 
İzmir a~ır ceza reiı::i Süre1 
Bursa hakimi Gal'bın te' 
viiksek tasdike ikbran e 1 
tiı-. 
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ABONE 
Türkiye 

BEDELi 
Ecnebi 

.. TAN 

)Uuharrir, bu yazıda ekmek işini tetkik ediyor ''e ekmeğin ucuz olması 

meselesinden önce iyi olması icap ettiği noktasında ısrar ediyor. 

.o o o 
, ~~CDZUM[ CADPAMLAD (J.fl.f:~~ı 

Horozdan Rıvaye1 

Ucuz 
Kr. 1 eene 2800 Kr. 

6 Ay 1500 °' Ekmek mi? 
Yazan: Sevim SERTEL ,. 

razaf?: B. FELl 3 Ay 800 " .. 1 Ay 300 • 
~~---~ 

................................ -.......... -., 
BUGONI iyi Ekmek mi? 

Bü.yülc Piyango Dü1111üı Amma! • Ekonomi 

Yüzünden • Kayıpları Bulmak için 

1 kı giın ev"•el m.cnılek::a._ 
en bıiyuk doktoı u, ı-

zaınanda bıl\ uk bir tuiıiciek. 
le bir cevreklik bir konu 
yaıuııak-s;adetınc ka\ u tunı. 

......... -.. -···-·· ............................. . B uyuk piyangonun isabet ettiği 
şahı<hr daıma !'annakla gos

terılmiş, kendilerıne, "ne talihli ın· 
sanlar,. denmiştir. Fakat geçenlerde akİ{İ Harp 

l' azan: Omer Rıza Doifrul 
Memleketimizde ekmek me. 

selesinin. normal zaman. 
ediwr: vaka olmuştur. 

Y hassısımızın sozleri bu farkların her piyango isabet eden ~ahsın kıs
aza n : ~ neden ileri ~eldij?:ini iyice izah metli olmadığını gösteren söyle bir 

lar icin dahi, henüz tamamile Ala .... edd•ın Cem·ıı tsviçrede ('ekilen societe de ıa Lot-
lı d. hallolunma.mıs bulunduğu son . Ankara belediye kimvahane terie de lı:ı Suısse Romand, denilen 

B B§_ladı, baş JOr,_ ıy.oruz. 1 · b ı d müdürü, kimv •. ager muallim Vah-b N yarı an tecn.i e er en anla~ılmak ·--- .. bir piyan~o v;ırdır. Her sene olduğu 
Ingiltere Har ı;ye azırı tadır. Halbuki, ekmek. Türk köy Yi Ozarar'ın, (Belediyeler Dergi. gibı, bu sen~ de t~.mmuz ayında bun-

lister Edeıı'e göre. İngilterenin ]eri icin başlıca J.?Ida oldu~u ıri. olması ve ona J;?Öre lavık olduğu sinin) S?"eçeıı seneki Evliıl avı !arın senelik piyııngosu çekilmiştir. 
arruza geçmesile başlıyacak bi, şehir ve kasabalarımız için de fiya~a çıkması bir prensip ola. nüshasında çıkan mufassal iki Bq.': buçuk milyon tı:anga balig olan 

·e bu taarruz İngilterenin biitiin mdanın esasını teskil eder. Avrı rak kabul edildikten sonra cli~er makalesinde iyi ekmek için şu "b(zyiik ikramiye Jean Base isminde 
lnıparatorluğu';'u .. :ta~ mnnasile bir mev~ olan köv ekmeklerini bütün meselelerin kendili.i?inrlen var.:ıflar savılmaktadır: İvi vasıf. bir ameleye cıkmıştır. J eferber eimesı uzerıne başlıya. bir tarafa bırakarak bugünlerde h<.nedilrnis olacaih da aşikardır. ta un, temiz ı:;u. hamurun vapıl. Ease, biletini 19~0 senesi ı:.ene ba-

e tak İngilterc)İ zafere kavu§tu. veni tecrübelere mevzu olan se- masında ve pi~irilınesindeki bil- ~ında almış ve orada bir adres bı-
~acak. . hir ve kasaba ek:me~inin haiz ol. Bu suretle mesele, milli sart ~i. iyi bir fırın!.. rakm,;..1tıı-. Fakat kendisini, bu adres-

Mister Eden'in bu söz1ert, tam ması lazım• ı:ı:elen vasrfları ~öz. larrmız ve realitelel'imiz ' İyi vasıftaki un. evvela buğ. I ~e bulmak müm~1un o:mamı~tır. N~-15 Aihıstos giiniı söylemesi bir den J:?eçirelim: ı?Ö:ıônünde tutularak tetkik edi. davın temizliği, muhafazası ve 1 rtede Bo.~dul ğunu bl ı en km~se eb y0 ·-
havli"ma'nidardı. Çiinkii, 15 A- Öted b • ~· 1 'd' B da ur. oy ece ay ar geçmıs ve u se· 

,, en eri memleketimizde lince, halkın hemen ve~iıne $. .. tle,gırmenv• mesc ~şı ır. u~ . n fer niyango kumpanyası polise mı.i-
~ustns, Alınan propagandasının ucuz ekmek diye ileri sürülen dası olan ekmeğin üzerinde çok baska deJ?ırmencılere kr0dı ile r:mıa1a mecbur olmuştur. 
Londrayı işgal e~erek .~?rbe. so~ idrlia1ar, ve her jtÜn matbuatı. hassas olmamız da tabii görül. bai!lanan fırıncıların borclana. Polis. yaptıgı tahkikat neticesinde, 
~ermek için tesbıt cttigı lanhtı. mızda tekrarlanan filcirler. sehir melidir. '"ak verilen fena 'unları redde- Ba~e·nın Fransı:ı: Leba<ısı olduğunu 
~ngiltere 15 Ağustosta teslim 0

- e..~me~inin tatbikatta uirradıih Di,ğer taraftan. ekmek mcse. derniyecek vaziyette olduklarını ve harp çıkınca kendisinin askere 
~cak ve Almanya .• n~slinıiz~ ~:e- hazin de,ğ'isiklikler vüzünden, lesini tetkik ederken konulan ve imdatlarına yetisecek mes]e. çaı.ınldıgını ~ğrenmi:;;tir. B~ • h<idi~e 

c1J atiştiği ikinci harbi hır sene ıçın.. cidden ıyıce tetkik edilme~e prensip ve kaideler ile tatbikatı ki bir mali müessesenin vardı. esnıısında h:ı:ıu~ Frarysa. maı;:Iup bır 
·r ilde taı;viye etmiş olacaktı. . . muhtadır. arasında ı:ro"rülen feci farkları da m'ndan mahrum bulunduklarını vaz,yette dcgildır ve Isvıçre ılc Fran-

. Halbuki, böyle olmadı. Ingıl. Bizim başlıca gıdamızı teşkil · · sa arasında münasebat berdevamdır. 
· ....1 b" ft mutlaka - ~özönünde tutınıya ela unutıımamalıylz. Hemen Fransız makamına milraca-tt"'ilere dayanıyor ve ıt tara an etmesi itibarile ekme,ğin, ucuz l 
, oılllıiidafna ediyor, diğer taraftan olması meselesinden önce iyi ol- mecburuz. Bu şarllar altında 78 randı. at eden kumpanya, onlardan su ce-
'' · ı tt • t uz · d z İstanbulun ,,_1• vu" zu·· "'C"en fı. manlı unc-l::m yapılan ekmeklerin ı vahı almıştır: 

laar.ruza geçıyor, ın a . aarr. u. ması ıcap e er. ira, birkac ku. J.K '"' ' · ıc;lahı avrı bir mesele olarak j "Mevzuu bahs Base, biliiil cephe-• · ı t"yor \'C tesmıl edı'-·or '"''S fark ı"lc ucuz cık mak · · rınmda çıkan. ekmekler arasın-~·•\\ genı§ e 
1 :. .. .. " • •:.. • ar ıçın mevcut durmakta iken, bu ran. 'dedir ve kendisine bu gibi havadis-

e, 1 Mister Edene göre, bu tun bun. evsafı bozulan ekmekteki ~ıda daki farklar ve hattfı fırının 24 dır.ıam ziyadeleştirerek yani, 82 l ıeri bizzat vermelt imkansızdır. Maa
~lar hakiki harbin ya~!z nıuk:ıd- farkını. hiçbir vakit, fakir halk saatte cıkardıı?ı ekmekler ara. ve kadar cıkararak yapıJactık ek mafih biz kı:mandanıııı bu hadiseden 
·o idiıneleridir. Asıl hakıkı harp ıse, hu b~rkac kuruş mukabili başka smdaki farklar, her gün gazete. kl . h k.k tt t tb "k· t haberdar ettılc,, 1

• lngiltcrenin biitiin hazırlıklarım ~ıdadan telafi edemez. ]erde okuduğumuz haberler ara. mP- • erın . a 1 a · c ~".e. at ~ a. • lki gün sonra cephedeki kararg~h 
k~e bfüiin kaynaklarını <;efcrber Su halde. milli iktısadımız ba sındadır. İvi ekme~in vasıfları ta ne nctıce YCr~~egın2. .a mın kumandanından ıı;elen ı::u mektubu 

~tmek işini tamamlanıasınclıın klmından da ekmeğin evvela iyi ve şartlan hakkında bir mLite- etmek 0 kadar L?UC dcgıJdır. f Fransız otoriteleri İsviçreye yolladı-
onra vuku bulacak ve o zaman ============================== Ka1clı ki, buı:ı:ün buirdavda11 ta.

1 
!ar: 

ıı,..,.11pa ·veni bir nizaına, a a - .. ·--.. --.. • ............. - .. ·---·-· • • .... ~ f k t 1 S~,rrufu ve ihracatı biraz daha ''l\~e,-uu bahıs' B 0 "e"ye aı't havadı' -
<l.... " ·ıı 1 ~ tesvik ve temin edccP-k kepekli f si kendisine verrııek nasiı:> olmaınış-~iirrivete dayanan \'e hür mı et. i fHJ JK ~ \\Q E 

..ıtler ta.rafından kunılan, .. hakiki i ~~~ ekmeği tavsive eden ziraat ens- tır. Bu haberi havi te]gra!, bana gel-
ı;;-: k l f t .. r: • d k · A 1 ro fosöri.in.. eli "i zaman, kendisi cephedeydi. Bu 
O'lıarı.s temeli iizerinde yu -sc en !t EVINı·zı Go·. RECEG ..... l"'M 'kl _lLUn e 1 lmank p dı&ı bir ~f iyi haberi verebilmek için bir an ev-
. "en"ı n·ızanıa k:ıvu~acaklır. ı ı sene evve cı ar "' - ı d~ .. dö .. 1 b kl d' ' - 1 · ~ · · · A ve onmesını rt goz e e e ım. 
il t<mta da se ur ekmc~ı ıçın aza. "' k t i! b d "lm. t" G 

1 A .. d 78 d anlı un 1.e.r ~ a a o vaz e aşın a o uş u. c-f ·ıtngilı"z u·· stünlügw ü : . Yazan: Rüveyde Sinanoğlu ·-..... mı yuz e ran ım - ri gcıen askerleri birer birer gözden 
ı> fi viç edilmektedir. geçırdim. Bir tanesi Basenin gözü ö-

. E ı · ·· lnrriltcrC' 1 nünde öldugünü söyledi. Böylece be-Mistcr <ene ~ore,_ • lk intiba gayet iyi idi; amma ı şamıya mecbur oldu"u ı,.ı ... , kimbilir, 
d ., ,.,..... K imyag"'r Vahyi Ozaraı-, bah- nim vazileın bitmiş olur . ., ye fa iki.} et tcmın e. en en şirketin genel direktörü, ilk ne azap çekiyordu. 

1 b' · ı T setti.Cimiz vukarıki maka. t111Jllllıiihim iımillcrrl~ıı. ırı, 1'gı ız emoresyona güvenen adamlardan de-
~·~onanınasıdır .. ~n~ı~tcrc, clo?an. ı::ıldi. Yanına ala~ağı ~imsekri ya- Birden. genç kadının bu acıyan !Psindc bu kep .... kli ekmeklerin 
fiılıııasının Jınkıınıyt'lı ,.,ayes.ındc kından. tanıma~. ısterdı_. Onun sabit yarasına dokunmayı düşündü. sıhhate muzır oldulhınu. uzun 

Ekonomi Yüzünder. 

S malumdur. Böylece iki tara! ta 
on harbin bir fen harbi olduğu 

ıe ütün dünva ile temas ec1ıyor, fikirlerınden bırı de. bır adamın an- Kendi t~ılübeliliii ile kadına kar~ı bovlu anlattıktan sonra şöyle 
'~hutıin <lum ·~aynaklarrnıJan İ~-, l"ak ~turf ~u~drdeki hayatı Be tanı- duyduğu sempati, ona bu hususta hak 

e11 t' ı· · · ve Alman"anın n caı:ı ı rı 1 
• verı'yordu· O b" le h"k tt' 1" dı ifade c< ıyoı:, • . 

1
-• Onwı yanına sekreter olarak ala- · oy u mc 1· ,.a -

· · 11asına manı o U" or nın oturduğu koltu~a yakın bir san-,; l ru ı~ı ~ apı . . " · ca ı Cevdet Alacaya, sanki onun es-
r "t ı tl h donanma dalyaya oturdu. İyi amma. söze nasıl ceı lmanlnr, ili\\'~ 1

• ;r •. ki. teklifsiz bir dostu imiş gibi: ba~lamalı idi. Nihayet: 
ahibi olmadıkları ıcın ha~a. us. - Yarın, akşam yemegine size ~e-

~,ı:tu·nıtı·g~;; ile bu noksanı telMı et. Jeceğim, dedi. - Evet. Diye mırıldandı; ıst.ırabı-
y~ ... nızın sebebini anlıyorum. 
t ~ ll1ek isteclilcrsc de muvaffak 01 ~- Cevdetin gözlE"Ii büyüdü: Cevdetin kar~ı aksini ispata kal-

ıı - tnadılar. Çiinkii hava km; vetlcrı, - Bize mi? Amma Bay direktör, kı,:madı. Beriki babaca bir eda ile 
~dünya ile temas, d iinya kaynak. ben kuçtik bır e...-de otururum. devaın etti: 

11 arından istifade.yi temin cd~~İ- - Ehemmiyeti yok, oğlum. Ben - Amma ne edersini:ı:? Hayatta 
et ııtor ve yalnız bır taarruz sılııhı seııın yaşında iken yer katında otu- bö~·le şeyler olur. Katlanmak l{erek. 
ııı !arak kullanılıyor. Ilu yüzden rurdum. - Siz çok iyi kalblisiniz, •Bay dl-

rıı p. lrıgilterc, Alnıanyaya karşı üs. - Hemen karıma haber vereyim, rektör. • 
Jli~ıılil;;ünii muhafaza etmekle ve Bay direktor, her halde pek memnun - Hayır, doğrusu kocanız hakkın-

ve bu us·· "'ıu··ulı"ige ea'-·nnarak vaziyc. olrıraktır. da daha iyi bir fikir edinmiş olmayı 
" Hakikatte delikanlının iı;Ine ;ığır pek isterdim. Benim namuslu ve ha-

,...ı tıni giindeıı güne il~rl~tmkektcdi:. bir taş çökrnüştfi. Böyle bir ziyafetin, lis yürekli insımlara ihtiyııcım var. 
Fakat İngiltere < enız - uvvetı. ne yandan bakılsa. bm münasebetsiz- Kadının yüzü. tokat yemiş gibi. le-

ırı• in üsti.inlüğüne giivenerek kara liği vardı. Amma ne yapabilirdi? İki ke leke kızardt; yalvardı: 
•~1 \'e hava ku'•vetini ihmal etme. aydır ı:ıesinden kostuğu bir isi kacır- - Affınızı dileriz, Bay direktör. 

,~-ı~ştir. Bilakis Ingiltere ~eı; ~h- mak. veya ona kapılanmak bahis Kocam, farkına varmazsınız, san-
591 ınale karşı gelccc~, her ıstıl~y~ mevzuu idi. mıstı. 

,ıJl'ı ~tıliyecek bii;) iik bır ordu sahıbı E Genel direktör, yine babaca, .fakat 
~._-uş, ve lınvn kuvvetlerini hem rjesi ak~am. Cevdetin genç ka- bu sefer sert konustu: 
~ B ı · ·-• · - Farkına varmaz nuyım, sandı? "r ınu·· da~aa"a. hem taarruza Pi. rısı, ay gene dırektörü, ı"erı 
"' ı. ,, • Ukin, anlamıyorum: Siz nasıl olur 

JVerişli bir tarzda i~~i:af e.ttir. yüzünde besbelli bir heyecanla karsı- da onu müdafaaya yelteniyorsunuz? 
'1'1'lliştir. Bu inhişaf. m~ıtemadıycn lttdı. Ben, yaptığını olduğu gibi gördüm. 
J devam edecek, ve Jngiltcreye ka. Sofra mükemmel bir zevkle hazır- Aynayı gösterdi: 

tı ünlük t . n edecek lanmıştı. Çapkın bir önlük takmış, - Su aynadan ... Evinin içinde, bir 
İf L bir ilst ·· emı ma. zarif ve güzel bir hizmetçi kız, aşikar hl:ı:metçi ile bu türlü densizliklere 

•ıi~ e'ttedir. bir alıskınlıkla hizmet ediyordu. Ge-
i imkan vardır sanan bir koca ... ide' • • nel direktor bunlardan ve gözüne çar 

ıılrıl5 Ag~ ustos Kehanetı : , pan butün ba:ıka kuçük sey1erden 
- memnundu. Yalnız bir şey acaibine 

it· B ütün bunlar İngilterenin gitmişti: Ev suhlbi Bayan, muhakkak, 
ile İ harbe istediği istikameti bır §eye sinırlenmiş olacaktı. Bu sinir 

lillğınl gizlemek için zahmet bile çe
ı1 ermesine yardım etmekte ve İn- kiyordu. Gözlerinin kocasınınkileri 

~
~iltcreyi iıtıdcn eıuin olmıya sev. enci:;eli endi~eli arı:ıdığmı bir de.fa 

a etmektedir. degıl, birkaç defa SP.Zmişti. Halbuki 
re Yukarıda dediğiniz gibi Mis. kocasının gözleri, sanki karısının o 
ıl .~er Eden'in btt kı~v~·e~li Asözle~i brun:;larından kaçmak istiyor .dbi 

01j~l? Agustos kehane~ının iflas .ettı. idi. Acaba ortada ne vardı? 

eıd !ltr. mek boyunca bu hale takılı kalmıstı. 

B ayanın bir an gözleri büyiidü, 
ağızı acıldL Yavas yavaş o kö-

tü kızartı, yüzünden çekildi. Sonra 
birden giilmeğe basladı. Sinirlerini 
nihayet toplamıya muvaffak olunca: 

- Affedersiniz, 'Bay di V,B-taşcmf 
mesele bildi~ gibi değil. Öyle eğ
lencelidir ki... 

Ba:; direktör yerinde hoplııdı: 
- Eğlencelı mi? diye haykırdı. Va

ziyetin bOyle vasıflandırılmasını hiç 
te beklemiyordu. Fakat kadm, misa-1

~1 günde sôyleınesı çok ınanıdar. GPnel direktörün aklı bütün ye-

•dl! ıı...:1ter" 15 Aguw stos kehanetinin Ancak. sofradan kalkıldıktan sonra, 
.., G... "' h d'" b' d b' !irinin kızmasını gevljeten bir si.ikun-
1 
.. ~ lfl!>~ını, İngı"liz • ınuka\'C. metinin ır tes3 UJ., ır en ıre muammayı 
" ·~ dd hallediverdi. la izah etti: 

ei' ~e İngiliz aznıinın ma 1 ve ma. - E~lent'eli.. Cünkil, hi?.met"ı· !':an-
ı: b • h h" AL BLifeye yaklaşmıştı. Btifenın üstün- l!i , -..... t ev] bir gale esı. ve . ar ın dı''ınız kocamın kız kardeşidtr. Ma-cw Aı... ~ ·ı in T deki aynaya gözllnü kaldırınca, bek- .-; 

d J"lan satvetine degı ' gı ız mu. lcnmedik bir sahne ile karşılaştı. Ay- lı1m ya. Bay direktör. bizim kazan-
ırın }avemctinc göre bir mecra nlma. na. odanın kapısına karsı idi. Açık '"ımız hb:metçi tutmamıza imkan ver-

• .; 't.tıın baslangıcı saymaktadır. )!)ez. Sizi onurunuza layık şekilde • 4 ıı: • kapıdan koridorun küçük bir J>arçası - 1 · 
herı"sı·nı· huA clisat tayın edecek. . a~ır amak ıçin ise. bir hb~mekiye Iü-t· • goriınüyordu. Bay Cevdet, koridorda 

j it. durmul), o sırada önünden geçen 
oıt ~============= hizmetçiyi, tabit görillmedigini zan

l' ~ nederek, okşamıstı: daha dolrusu 

zum vardı; onun için görilıni:emden 
bu rolü oynamasmı rica ettik. Çok iyi 

bir kızdır; bu iyiliği bizden esirge
medi. 

,.. ' çi de bu jestlere hiç le yabancı degil- Genel direktör $aşakalmıştı. Çene-
a~eıı~ rKARı· MEKTUPLARI 1 Yana"ına bir çimdik atmıştı. Hizmet-

P it • ıniş gbi, pek çok şeyler anlatan bir ı:ini kaşıdı. DQşündü, sağına soluna 
Haklı Temennı eda ile gülümsemişti. baktı. Nihayet sordu: 

1 Sahne bir an sürdü. Bay direkt15r - Peki. o halde sizi endişelendiren 
ııt ÜıkOdarlı okuyucularımıı:dan Hll· d" d~ c d U k d uz-en "'ey ne ı'dı''·· 11 ı.. on u: ev e n genç arısı, ra yoyu y 

J.' ·~ı yazıyor: .J acnıakla meşguldü; tabii, o bir seyin 
J'l "Ahiren Üsküdarda Doğancılarda faı·kında değildi. 

~ Llt Fırkasının bulunduğu binada 
ı...lı.irli gazlardan korunİna konferans 
n venlmektedir. 
Sağ!ar'bnsında, Se'!Amsızda. Sultan
~ inde oturan halk yanın saat yol 

ık ti iltetmek şartile munyyen saatte sa
• anı istifade olan bu konferansta 
il' lunmıya gayret ediyorlar. Vazlye-

1. (14 1
" gilçlüğıi meydandadır. 

rt r ~onferansların. mekteplerin kapalı 
t' 1tıgu şu 7.amanda herkesin cıvarın· 
et iti mtisaıt mekteplerde ve iki ~aat 

1'.1 veı verılmesı daha muvafıktır. 
l'ıku. bu suretle kadınlarımız ıssız 

R tenha sokııklardan .ıı:ece yarısı 
rka korka geçmekten kurtulacı:ık-

A:.r. sonra Cevdet, memnun, sakin 
ve gulilmsiyerek odaya girdi ve siga
ra almıya gitmek üzere müsaade is
tedi. Bay dırektör düşilndü: Bu de-
likanlı, her şeye rağmen sirket için 
çok elveriı.ıli bir eleman olabilirdi. 

Derecesini ispat ettiği yüzsüı1ük, 
ticaret aleminde de zaruri idi. Lakin 
genel direktör için namus her şeyden 
ustündw Onun için delikanlıyı için
den hemen mahkum ~tti ve ~enç ka
rısına acılarak baktı: Ne kadar taze. 
ne kadar tecrübesizdi! Kocasının 
çapkınlığından her halde haberi var
d1, ve her halde bahtiyar bir kadın 
değıldi. Zaval4. bğyle br koça U_g_ ya-

Bayanın yüzünü yin~ o tatsız la
zartı kapladı; ciddUeşti. Uzun uzun 
tereddüt ettı. Nihayet anlattı: 

- Biliyor musunuz, Bay direktör? 
(Sesi zayıf, sönük ve titrekti). Mü
naeebetsiz bir şey oldu: Görümcem, 
bf'.ni, ı:ıismekte olan kremnyı göster
mek için çagınnıŞtı, Benim elimde 
sabun vard1. Olacak bu: Küçük sa
bun tencereye diıştü. Onu döküp ye
nisini yapmıya da vakit yoktu. Tat
tık, fitan.. Belki farkına varılmaz. 

df'dik. hani sabun da kilçücük bir 
seydi ... 

Bu sefer Bay genel direktörün yü
zü o kötü kuartı ile kızardı. Demek 
kr€madaki o menekşe kokusunun se
bebi..,. 

v~zıvor: · d bul 
fe..-ıni ke:iiflcr peşın e un-

"Medeni 11rnmlekctler ~el1ir makta bardevamdır. Bugün gemileri 
nheci. ı:ı1ınet. cmfö cmfö mföss batırmak için kullanılan mıknati:;li 
ekmeklerinin ekseriyetle kepeği m<ıyinleri hepimiz duymus bulunu
ayrılmış undan imalini nıechuri r-oru:ı. Fakat şimdi, bu mılmtıtisli ma
kılnuşlaı-rlır. Şehirlilerin hayat vinlerle ba:;;a çıkmak için kullanılan 

ve yasııma tarzları, on]~ra tabi. ~e degaussıng deı)ilen yeni bir me-
tod vardır. Bunun sırrını henüz bıze atin bir<'Ok fayd:ıh uma1rl~rın- v<:>rmiyorlarsa da, bu sayede -.emile-

dan istifade imk{ınfarmı \•erme. rir. ka7.asız, belasız menzillerine var
dii!i gibi, şehir hayatı yaşıyan dıktarı muhakkaktır. 
inc;anlnrın ekseriyetinin hanm. Ynlnız. bu pek yeni olan sistemi 
ı;ızlık ve mümasili bazım cihazı kaplanların heniiz pek iyi bir şekilde 
rahat~ızhklarmdatı ~ikayetd ol. kavnımarnalarından dolayı bazı \'a
duklal'lnı rla pek iyi hiliriz. kaJar olmaktadır. İste bunlardan bir 

tar.esi: 
Ucuz ekmek teminine e:clince: 

muayyen, rutuhet; ihtiva eden, 
evsafı mallını bir undan ne ka. 

dar ekmek a1ınabiJecC'ği bil'<:Ok 
tecrübeler ile tc!!ibit edilmiştir. 
Bunun haricinde yeniden hir u. 
sul kc!:ifedcr gibi tecrübeler yapa. 
rak ekmek adedini arthrm1ya 
çalışmak, zamanı öldiirnıekten 

haska bir şey değildir. Bozuk ve 
Jıamur olması kab\ll edilirse ve 
norm.al evsafta ekmek aranmaz. 
sa hesap harici adetlerin elde 
edilmesi imkansız deiri1dir ... 

Degau:>sing tcrtibatile mücehhez 
olan bitara! bir gemi st>yahalini bir 
İngiliz limanına kadar salt salim yap 
mıştır. Llıkin rıbt.ın$r yük doldurup 
boşaltmakla meşgul gemilerle dolu 
old:ığundan, limanın dışında demir
leırıPğe mecbur olmuştur. 
Şimdi ,ıı;eminln !evkalilde muktesit. 

olan kaptanı, seyahatinin artık niha
yete erdiğini. geminin de salimen li
mana vardığını hesaba katarak De
gaussing'de deveran eden cereyanın 
kesilmesini emretmiı;t:ir. 

Bu emir hemen yerine getirilmiş. 
fakat cereyan kesilince, ~emi derhal 
berlıava olmustur. 

·LOKMAN . HEKiMİN ÖGÜTLERİ 
. ' ' 

Hamamda Kes elenirken ••• 
Gençltğinde bizim memleketımizde rinden ayrtlan şeyler, viicuttan ayrılan 

hizmet etmiş olan meşhur Alman Ma- o cansız hücrelerle cildin yağ gudde
reşali Moltkenin hııtıratında yazdığı: lerinin çıkardığı maddelerden bir de 

- Alaturka hamamda yıkanmtş ol. ter kuruduktan sonra ondan kalan tor_ 
ınıyan bir kimse vücudünü hiç bir va-ı tudan mürekkeptir. 
kit temizlenmiş sayamaz1.. Sözünü Vi,icuda !.a~~ız sabun silrmek, son: 
belki siz de okumuı;sunm:dur. Mare_ ra da su dokünrnek yağlı maddelerı 
,;alin bu söıü fenne de pek uygundur: ve terden kalan tortuyu temizler, fa • 
Alaturka hanıam1 al:ıfrangasmdan a. kat cansız hücre parçalarını temizliye
yırt eden bir şey bizimkinde dökün. mez. Kese sürünmiyerelı: sadece sabun 

d .. v.. .. suyun akrp gitmesi. alafran- sürünen ve su dökünen -yahut ban_ 
ugumuz · -· d" .. · d 

d~ vücudü temizlemek ic;in ban_ yoya gıren- vucu un uzerın e o can. 
gasm ~ h" 1 kal 1ru doldurulan suyun onun içine ka- srz ucre parça arı ır, sonra ru. 
~ı~~: maddelerle birlik~e, yerinde kal. yara~ ~oz halinde havaya dağıhr.,: 0-
masınır. Onun için insan banyo suyu- n~. ıçın h~maı;tda ~es~ . su~unmıyen 
nu kaç defa değiştirse gc:ne vücudünü bır ı_nsan bır elıyle cıldinın bır tarafı. 
temizlenmiş sayamaz. n~ bıfa~ ıukıc~ bas.arak srvazla~~f~. v.a. 

d h "h' f k 1 t k kıt cıldınden ınce ınce tozlar dokülur, 
Fakat a a mu ım ar ıı a ur a d b k · · ·· 

h d k 1 k · y 1 ild' guneş karştsın a u tozlar pe ıyı go. 
amam a ese cnme br. anız c ı 'T' l 

d v l b"t'' " d" çekten temiz ru ur •.. 
egı ' u un vucu u ~er . - O cans17- hücre parçalarmı tor ha-

liyecek olan keselenn'lektır. Sadece sa. 1. 1 .. .1.. . .. · d .. .. . . . ıne ge meeen cı nın uzerın en ayıra_ 
bun surunmek .. keıı7lenm.cnın yennı cak vasıta keselenmektir. Bunlarm cilt 
t~tamal:. Sebebım bıraz ızah edece. ıizerinden bir an önce ayrılması lu-
ğım: . . . I . . . T-umlu ve vücudün sağlığı için pek ı 

lnsan cıldinın iizerıne bır pertevsız. faydalıdır. Çünkü o hücre parçaları 
le baktığı vakit onun üzerinde Y<\lnı:ı. ciltten ayrılrrken vucutta birikmiş o. 
biribiı:-inin etrafında, ince çizgılerden lan a:ı:ottan bir miktarıllT çıkarmış o
dairelcr görür. Bilhassa el parmakla. turlar. 
rmın iç tarafmdaki cildin üzerinde go. 
rülen daireler herkeste ayrı ayrı oldu. 
ğundan bunlar "parmak izi,, diye in_ 
sanları biribirinden ayırt etmek için 
pek işe yarar. 

Ciltten bir parça kesilip te mikros_ 
kop altınd14 tetkik edilirse onun iki ta. 
bakadan teşekkül ettiği görülür, üs. 
tündeki tabakaya epiderm, altındakine 
derm derler. Ust tabakanın hiicreleri 
hiç durmadan yenilenirler ve bu ta
bakanın alt tarafındaki hücreler yu. 
karıya çıktikc;a fü:t taraftakiler kurur
lar, cansız kalırlar ... 

Hamamda keselenirken. cildin üze. 

Cildimiz yerinde sağlam dururken 
vücudümüze türlü türlit hizmetler 
ettikten başka, üzerindeki hücre par_ 
çalarım atarken bile vücude hizmet e. 
der. O parçalar cilt üzerinde kaldıkça 
cilt temiz sayılamıyacağı gibi, onların 
terkibindeki azot bir fırsat bulunca 
tekrar içeriye girer ve kallfl. karışır. 
Kanda bu maddenin fazla olması da 
-bilirsiniz ki- vücudün sağhğına za. I 
rarlıdrr. 

Hamamda kese ıJÜrünen insan ka
nında -hiç olmazsa cilt yolundan
fazla azot gelmesine meydan verme. j 
miş olur. 

Kayıpları Bulmak İçin 

' F ransanm ut:ndığ1 bü:viık fel ket 
esnasında esır düsenlcrın aıle-

Hu lıkviik alimimiz bana, J 

nakaı;a ~dilemez salahı~ l:ıtl1 
ara şuulnn soyledı: 

- insan ne zayıf ne b 
mahhi.ktur. Onu içine duş 

lerıni gaybedenlcrın ~ayısı hesapsız- bugüııku Jun at kavgaswd 
dı. fraıısanın Almanya iJ,., !'\lılh yap- ti.irfü manevi mesnetlcrden ı 
b~ı tarihtenberi ancak bir hafta ev
vel Alman hukılmeti bu e;;ır ve roah- ı·um edeme~ iz. Sonra ne ol 
pu~ların yer1erıne gönderilmelerine biçaıcnin hali! 
kerer vermiştir. \' c l.oııuşmaınıza dcvaın 

Kaybolan aile efr dın1 bulın k ls- Bu sabah şafak atarken bi 
tiycıı .ailelere ilk adıın olmak iizerc. roz sesi duydum. 
şöyle hareket etmeleri tav ıye olun- - Hah! dedim sabah old 
maktadır: 13 X. 18 ebadında bir ka- V c sonra kenıli l.endimdeJ 
ğıı alıp ıizerine aşagıdaki mı:ıhımatı 
ya:ı:ııuz: landım. 

1 _ Boyu, aile adı; alt ı;nlıra: Ken- Biz giineşiıı çıkacağını h~ 
di adı, doğduğu tarih. doğduğu Y cı: elan iiğrcn.idz. Bu biiyiık ve 
i!lHyı ve müfrezesi \'e nihayet harp- ınaştu·ıcı hakil.atin riva;rıı 
ten' evvelki işi, meı;legi. horozdıır. 

2 - Kftgıtların ikmci kısmına. yi- Eh, biz gerçekten 
ne ~ovadı. adresi. kendi ismi. 

Böylelikle doldurulan bu kai.\ı1 a- rnahliıklarız. 
çık bir zarf içinde asa1hdaki adrcoe Horoz olmasa güneşlen 
gönderilecektir: her kalmak tehlıkesine 

"Haro csirleı-i hakkında malumat bul uııuyorıu:. 
,·eren milli merkeze.,. Ya, su-ası gelince bir hak 

İşin tuhaf olan tar<tfı şudur: nıiiclafua etmiye, ileri sıir 

Kayıplarına kavuşmak isUyen Fr_an öne sermeye çahsan bizim 
sızlar sayısızdır. Fakat Almanların ıs- yetimiz horozun makamına 
tecliği bı•tün bu ıı;u!.ı~sal mahinıntı 1 

ran ııc küçük, ne söniik v 
hatırlayıp ta hepsınl veren pek yok • • . .. • 
gihidir. sıliklır. O, gımeşı haber ver 

Zira günlerle, haita1ada süren mu kümeste oturur. 
haceretıer esnasında nek çnk kereler Bizim hakikatlerimiz gür 
:ıile evrakları. niifus kaitıtl~rı krıy- ~·anında atcşböceği kadar 
bolınuı;tur. Kocasının hangı tanhle ver tutmazken verimiz lıo-
ncrcde do •du~nu hntırlıyanuyan ~a.zaran acep, ~crcsi olınalıc 
genç karılar, og~ll~rının alay numa- İnsanlar, cok bkare şeyl1 
rasmı unutan ıhtiyar anneler pek E l k 1 k"k t" b d 
çoktur. .u par a ıa ı ·a ı oroz a 
Almanların yeni icat ettikleri bu 

merkeze gelen müral"tlat mektuplan 
sayısızdır. Fakat içlerinde istenilen 
tekmil malumatı tamamile Yeren he
meıı yok gibidir. 

Cepheden Gelen Evrak 

H angi millette olursa olsun, ko
caları askere giden kadınlar, 

hirdenbire kocalarını daha çok sev
meğe başlarlar ve üzerlerine adeta 
bir mertlik gelir. Ve kocalarının sağ, 
Hlim dönmeleri için dua C'derler. 

Fakat bu arada İtalyada şöyle a
caiı;:- bir vaka olmu;ıtur: 

Carmen isminde genç bir kadm 
hcniiz beş ~enelik evlidir ve kocasın 
C'Ok "'evmektedir. Komsulara dalın 

kocasının fev'<alade bir adam oldu
ğunu, kendisine gayet sadık kaldıgı
m söylem<>ktedir. Cephede olan Vic
torio için gece, gündüz dua etmek
tedir. 

Buraya kadar hadiseler tabiidir. 
Fakat bir sabah her ;;:ey degişmiştir. 
Zira, s:.lbah sabah kapı çalınmış ve 
C::ırmen'in karşısına ;,a bancı bir za
bit dikilmiştir. 

- Ben, demiştir, Vkt('lria'nun 
disi. Allah sizlere ömür versin, ge
harpte en jyi arka~ oldum. Ken
çen gün büyiık bir siper harbinde 
öldü. 

Düştülü dakıkada yanında yalnız 
be:ı vardım. Hemen üzerindeki k<lğıt
ları, evrakları aldım. Belki bir ad
res bulur ve ailesine son bir hatıra 
olmak tizere bunları verir, yahut 
gönderirim, cilve. 

Böylece bu gen<; asker, Carmen'e 
bır tomar kağıt vermıs ve gitmiştir. 

Asıl en fena haberi Cermen, bu kA.
ğıt tomarını karıştırırken bulmuştur. 

Bunlar arasında kocasının diğer 

bir kadına yazdığı mektuplar, aldığı 

cevaplar Ve bir de fotogra! vardır. 

Zavallı Carmen, orada düşüp bayıl
mıştır. 

ı 
Birinci mi, yoksa ikinci haberden 

dolayı mı? Yoksa ikisinden birden 
mi? Onu bllmiycnız. 

reııirlcr. 

Not: ' 
Bır adabı nma erct, terblyl! 

er -:an buhr nı knrs ındayı.z. Bı. 
dt;>recesile kiiçuk, büyük, genç, , 
yar. zengin, g ni hep muztaribiz r 

Gôrti ükledmızin ytızde do 
~unun. hunun kabalığından. den 
ğinden bahsedıyor. 

ş kayet k, fi degill Care bul 
Bl!nun ılk ilfıt'ı karsımızda'IQ. 
bckledığlmi:ı: naz.ikônc tavrı ill 
kendimız takınmamızdır. J . 

B. mı 

7 -..!....~~ ...... ı -.ı...ı•~ ,., 
SOLDAN SAÖA: ram. 
1 - Her gün yeriz - Bir sayım e 

Sciz vermek, , ht. taahhut - Biı 
kek ismi 3 - Koyun silfüsü - . 
nota f - Elde etmek 5 - Şiir 
iri bir haynn 6 - Elektrık fen! 
de bulunur - Bir zamir 7 - Uça 
hayvan - Sure B - Bır hacim • 
su - Bir reUt 9 - Bunamıs • 1': 
ı.ayi. 

YUKARDAN AŞAGI: 

' T - HRne - Bırakmak 2 - " 
ht bir harp, bır şehir - BOyuk 
Başka, dı er - Çirkin, ayıp 4 -
vı.rlar. e\·za - Uzaklık bılditır 
Sanat - Buyuk halk baht"esi ' 
Arlapazarı tarafında bir istasYotı ıye 
Ordu - Hububat olçtılür 8 - P 
sada bir ~ehır - Kaya 9 - Bir er 
Jet - Bir'7jf!mır. 

B." ~~ ......... , .... ııııiıiıı ................................... inin 

Refik Halidin: 
ıaya 

3 Eseri Birden Basılmalttadır~~~ 

Guguklu. Saa(~2 
• t 

ilaveli ikinci Basıhş ~~-

Kirpinin Dedik erHF. 
-~ rne. 
U~üncü Basıhş Ru 

l il 

Gurbet Hikiyeleri~~ 
Her kitap 60 kuruş tek 

Bu Kitaplar 1 Eylulde Ncşroluna<"akhr_ B 

Muhar rin evv-elce neşredilen: Yezidin Kızı, Bi.zlık 
Avuç Saçma, Bir içim Su. Ago Paşanın Hatıratı, Al9;~
Peşinde, Memleket. Hikayeleri, lstanbulun Bir Yüzüniş
Çete, ,Deli isimli kitaplaı:ı da altmışar kuruştur. ~;~ 

Semih Lutfi Kitabevi •au 
•~i!!ml!!!l!l!lrın 

l) 
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~-............................... ..-.. 
aıztLA Y GECE EGLE CESİ 
:1 Ağustos cumartesi akşamı üçe kadar 

:epebası Bahçesi Alaturka Kısmında 
s A F i 
ve büyük saz hey'eti 

5an'atkar N A Ş İ T ve arkadaşları 
krobat yıldızı Paraskiva Olsen • Ob."llyucu Necdetin 
fc gecesi - .!\Iiçe Pençef Cambaz ve varyeteleri - Arap 
akkasesi Swetta - Naşit tarafından (Kalaycı) Ku
artettosu - Çalı Kuşu Ye Mişel Varyeteleri - Naşit ve 
kadaşları tarafından (Ağamız eğleniyor) kahkaha
komedi - Orkestra ve diğer numaralar - Duhuliye 

ıırbesttir. 

kP ~•'!!!!!!~~~~!!!~!!!~ 
~koz T~üme~ S~tınalma Komisyo~u B~şkanlığından: 

.A~gıda cıns, ~ıkta~, muhammen fıyat, ılk temınatları yazılı iaşe 
lelerı hızalarında gosterılen gun ve saatlerde pazarlıkla satın alma... 
ı\r. 

2 - İsteklilerin mezkılr giın ve saatte Beykoz Halk Parti binasmda r ıatm alma komisyonuna gelmeleri. "7230,, 

t Miktarı Mu. Fi. ilk Te, Tarih, gUn ve aaatl 

1 fasulye 
k 

· ısta~bıi"I Levazım Amirliği 
-' . 

S~t_ı.~alma .~omisyonu ilanlon 

1500 adet katlanır demir karyola 
alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
22-8-940 Perşembe güniı saat 15 de 
Tophanede İst. Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 33,000 lira. ilk teminatı 
2415 liradır. Şartnamesi ve numun,e. 
si komısyonCla ıtorulur. isteklilerin 
kanuni vcslknlarile tekli! mektupları
nı ihale saatinden bir saat evvel ko
mısyona vermeleri. (218 - 6864i 

612,000 kilo fırın odunu iki taksit
te alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
20-8-940 Salı güni.ı saat 14.30 da Top
hsnede Lv. Amirliği satın alma ko
mi yonunda yapılacaktır. Tahmin be
delı 10,710 lira, ilk teminatı 803 lira 
25 kurustur. Şartnamesi komisyonda 
göruliır. İsteklilerın belli san tte ko
misyona gelmeleri. (247 - 7243) 

300 Ton Yerli Llnters Pamui:iu 
Alınacak 

Gazinosu Açıktır. 

Tahmın edilen bedeli "84.000" lira 
ol n 300 ton yerli Linters pamuğu As
keri Fabrıkalar Umum Müdürlü~ü 
Merkez Satınalma Komiı.-yonunda 
28-8-940 Çarşamba gunü saat 15 de 
Kapalı zar!la ihale edilecektir. Sıırt
name (4) lira (2~ kurus mukabilin. 
de komisyondan verılir. T liplerin 
muvakkat teminat olıın (5450) llrayı 
h3vf tekli! mektuplarını mezkur ji(Un
de saat 14 de kadar komisyona verme
leri ve kcndllc>rioin de 2490 numru-alı 
kroıunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
lklE: komisyoncu olmadıklarına ve bu 

CAZ ve EGLENCE 1 
le alakadar tüccardan oldukla~na 

dnır Ticaret Odası vesiJrnslle mezkur 
ün ve saatte komisyona miıracaat

ııın (707:?) 

-~-- ...... ----·---
ıet Oemiryollarf -ve ~imanla,n, istetme,_ idaresi . ı1a·nıar1 

. .. . ··" 
Muhammen bedelı 9260 (1.>okuz: b m ııtı yuz aıunı~J ıııa ..,,.... u .. ,1o'1-

ve toz sabunu 27/8/1940 Salı gün!i saat 15,30 da kapalı zarf usulu 
h ~nkarada ldare bınasında satın alınacaktır. 

Bı: işe girmek istiyenı\rin 694,SO (Altı yuz doksan dort lira elli) 
~şlıık muvakkat teminat ıle kanunun tayın ettiği vesikaları ve teklif
E)i aynı gün saat 14,30 za kadar Komisyon Reislıgine vermeleri li. 
dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme da'resinden, 
t .. a,a'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (7195) 

e: ... _____ Yatılı 
- Yatısız 

LİSESİ d 1 Ş 1 K 
WA - İLK - ORTA - LİSE (Kız - Erkek) 

d NIŞANTAŞI KARAKOLU KARŞISINDA. TE!,EFON: 80879 
1 - Turkiyenin en eski hususi Lisesidir. Lisan tedrisatı kuçuk sınıE-

3a baslar ve çok ehemmiyet verılir. Kayıt için hergun müracaat oluna. 
r. Tarifname isteyiniz. 

- Eski Talebenin Ey!Ul'e kadar kayıtlarını yemlemesi Jazrmdır. 

ANBAR İNŞAATI 
"opı-ak l\1ahsuJleri Ofisinden : 
1 - Dıyarbakrr Yıldızelı istasyonlarında yapılacak ambarlarla idare 
arı ile sair işler pazarlık suretıle açık eksiltmeye konulmuştur. Ke. 

t edellerı Diyarbakır için 10S268,0S lira Yıldızeli için 3S8SS,ı5 liradır. 
\2 - Eksiltme evrakı Diyarbakır için S Yıldızeli için 3 lira mukabi_ 

ofis umum müdürlıifunden alınabilir. 
:J - Pazarlık 20/8/940 tarihinde saat ıs de Ankara ofis binasında ya. 
aktır. 
o4 - Muvakkat teminat miktarı Diyarbakır için 6513,40 lira Yıldızelı 
1792,90 liradır. 
S - isteklilerin pazarlığa iştirak edebilmeleri için ofisten ehliyet 

":ası almaları şarttır. 
6 - Birinci maddede yazılı inşaat ayrı ayrı kimselere ıhale edile. 

t "6167,. 
1 ~~~~~~~~~~--~~~~~ ...... --~~-

FevkaUıde manzaralı 

FLORYA 
Plai Gazinosu 

Her gün ' 

ORKESTRA - CAZ 
Öğle ve akşam 
Nefis yemekler 

ve me~nıbat vardır. 
Adi gunlerde son tren saat 11 

dedir. 
l\tudiıriyet : Canlıbalık 

1 Satllık Ev 
Dakırköyunde Kıartaıtepede Filız 

caddesinde (600) metre murabbaı ar
sası ile kuyu, sarnıc. eletrik ve hava 
gazı tesisatını havi, ikiye taksimi ka
bil 15 opnlı 87 numaralı ev satılıktır. 
Görmek uzere içindekilere ve konu
ulmak itin Bahı;ekapıda 4 ünci.ı Vakıf 
Hanınds bırinci katta 8 numarada Bay 
Tnkopulovıı mtirııcııııt edilmelidir. 

11'91 Dr. İhsan Sami • 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUARl 

Yeni 

Umumi kan tahlilfıtJ, Frengi 
noktai nazarından (Vasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kü
reyvatı sayılması. tifo ve sıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar. bal
gam cerahat, kazurat ve su tah
liltitı. Ültra mikroskop!. hususi 
aşılar lstihzarı, kanda üre, se
ker, klorür, kollesterin miktar-

Neşriyat larının tayini. oıvanyolu No. 

DEVLET Ç 1 L İ K ı--1-13 •• Te-I: 2-098~--TÜRKiYEDE 
,..- Yazan : HALDUN DERİN 8ahibi ve Ne~iyat Müdilru H-ali-1 

l<trldyede Devletin iktısadi sahadaki miıclahalesinden bahis•b•i•r•e•s•er•d•i•r . .;; ı' LCıtfi DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 
Salış yeri: İKBAL KİTABEVİ Ncşrlya_;zN ~_:;.:~~~~ığı yer: 

\ 
TAN 

' Yarın Akıam 

Kızday Beşiktaş Şubesinin 

'SON ET DOGONO 
MaçkaKüçü Çif lik Parkında 

ETTİN 
A vrupadan gelen 

SENiYE 
tarafından görülmemiş numaralar 

KÜME SAZli ÇiGAN ORKESTRASI 
ZENGİN VARYETE NUMARALARI 

Sabaha kadar dans, eğlence ye sürpı·izler 

l\larmara Ussuoahri li. Satın alma Komisyonundan: 
Kömür Tahmin 'c Tahliye İlanı 

lşın Şekli Beher tonun tahmini fiyatı 

A - Ki:ımiır gemilerinden Seymen depolarına 
B - Kömur gemilerinden diğer gemilere 

aporda olarak 
C - Komür gemilerinden mavnalara 
D - Mavnalardan gemilere 
E - Mavnalardan sahile 
F - Kömür depolarından kömiır gemilerine{ 
J - Komür depolarından mavnalara 

1 - 20.000 ton kömürün yukarda yazılr 7 madde 
killerden tahmil ve tahliyesi işi kapalı zarf usulile 
muştur. 

Kuruş 

3S 

35 
10 
30 
2S 
30 
20 

ile gösterilen şe. 
eksiltmeye konul-

2 - Eksiltmesi 27 Ağustos 940 Salı günü saat 16 da Izmitte Tersa_ 
ne kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe ait şartname bedel
siz olarak Istanbulda Kasımpaşada Dz. Levazım Satınalma komisyonun.. 
dan ve Komisyonumuzdan alınabilir 

3 - Tahmin edilen bedeli 700Ö lira olup muvakkat teminatı 52S li
radır. 

4 - !steklilerin bu işle alakadar olduklarma dair ticaret vesikaları. 
nr mahalli Emniyet Müdürlüklerinden alacakları hüsnühal kağıtlarmr yu
karda yazılı ilk teminatlarile birlikte kanunun istediği şekilde tanzim 
edecekleri teklif mektuplarım muayyen gÜn ve saatten tam bir saat evve. 
line k<>.dar komisyon başkanlığına vermeleri. "7175,, 

Devlet De izyoHarı İşletme 
i resi ilanları 

1 - D. Denizyolları !şletmesine ait Yalova Isk~nin tamiratr kapalı 
zarf usulıi ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 142.'i6.- lira olup muvakkat teminatı 1069.
lir 20 kuruştur. 

3 - Eks itme Tophanede idare merkezinde mütesekkil alnn satnn ko 
misyonunda 2 Eylül Pazart~si günü saat ıs de yapılacaktır. -

4 - Şartname keşif ve resimleri alım satım komisyonunda görülebilir. 
S - Isteklilerin 2490 sayılı kanuna gore kapa1ı mühürlü zarflarınr 

makbuz mukabilinde o gtin saat nihayet 14 e kadar komisyon 
tevdi etmeleri lazımdır. (7388) 

!'!!!!!!:!!!!!!!!!~·---~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

Satınalma Komisyonundan : 
1 - Merkezimiz idn azami 740 derecei kesafette 300 teneke beruin ile 

azami 890 derecei kesafette SOOO kilo gazoil alınacaktrr. Benzinin beher te
nekesinin tahmin bedeli 4 lira 68 kuruş ve mazutun beher kilosu 12 kuruş 
SO santimden umumunun tutarı (2029) liradır. 

2 - Eksiltme 20/8/1940 Sah gunu saat 14 te Galatada Kara Mustafa.. 
paşa sokağında mezkur merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır, 

3 - Şartnameler merkezimiz levazımından" parasız almrr. 
4 - Eksiltme açrk olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat parası 1S2 lira ı8 kuruştur. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 1940 senesi Ticaret Odası vesikalarını 
göstermeleri şartLır. (6906) 
---~----~~--~ 

ZAFİYET ve ADEl\Iİ İKTİDARA DUÇAR• 
OLANLARA TAVSİYELER: 1 

Zafiyet, vücııdün iyi gıda almaması neticesinden 
husule gelir. Ademi iktidar ise, zafiyetten ve 

bünyenin kuvvetsizliğinden ileri gelir. 

K Canh, İştahh olmak için 

LE .. LSiM 
kullanınız. Lesikalsin sizi hem zafiyetten ve hem de iktidarsızlıktan mu
hakkak ve derhal kurtarır. 

l 
.!!!!!!'95 Sıhhiye Vekaletinın ruhsatını haizdir Her eczanede bulunur.--

Bursa C. l\f üddeiumumili_ğinden : 
Bursa ceza ve tevkif evinın 30/8/940 tarihinden 941 Mayıs gayesine ka. 

ıdar "209664,. kilo ikinci nevi ekmek ihtiyacr 1 Ağustos 940 gününden 30 A. 
ğustr s S40 günune kadar 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmey~ 
çıkarılmıştır. 

lhale 30 Ağustos 940 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 16 da Bursa C. 
Mud:'leiumumiliginde icra olunacağından talip olanların muhammen bedt:I 
olan 22014 lira 72 kuruşun <'(, 7,SO hesabile 16SI lira 72 kuruş teminatı ve 
teklif mektuplarını 30 Ağustos 940 Cuma günü saat ıs e kadar C. müddeiu-
muın;liğinde teşekkül edecek komisyon riyasetine vermeleri ve eksiltmeye 
çıkarılan maddenin şartnamesini gormek istiyenlerin yevmi mezk\ırdan evvel 
C. Müddeiumumiliğine müracaatları ilan olunur. "677S,, 

Tüı·kiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi 
Müdürlüğünden : 

Miıenesemız)>oru fabdkasr Standart ınamulatmdan yalnız 400, 450, 
SOO. S50 ve 600 milimetre kutrunda tazyika mukavemetleri 6, 12, ı8, 24 
Kg./cm2 olan Ambuvatmanh font borular için sipariş kabul edilmektedir. 

,, Siparişler müracaat sırasına gore kabul edileceğinden alakadarların kısa bir 
zamanda miıessesemize muracaatları rica olunur. (7232) 

Adapazarı Beden Terbiyesi İstişare Heyeti 
Başkanlığından : 

1 - Adapazan şehrinin Çark mesiresi civarında yapılacak Spor sa
hasının tanzimi işi kapalı zarfii' usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bedeli keşfi 6206 lira 78 kuruştur. Teminatı muvakkate yiizde 
yedi buçuk hesabile 465 lira 45 kuruştur. 

3 - Münakasa müddeti S/8/940 tarihinden 26/8/940 günü saat 17 ye 
kadardır. , 

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

5 - Taliplerin evrakr keşfiye, şartname ve planı görmek ve mütem-
mim ır.alıimat almak üzere kaymakamlığa müracaatları. (707S) 

Münakalat Vekaleti İstanbul Mıııtaka Liman 

Denizcilere İlfın 
Riyasetinuen : 

t - Arnavutköy akıntı burnu ile Kandilli arasında konmuş olan deniz. 
altı kablosu tamir edilmek üzere kaldınlacaktrr. 

2 - ı9.8,940 da başlanacak ve ıs gün kadar sürecek olan tamir işi için 
kullanılcak dubada beynelmilel işaretler gece ve gündüz bulunacaktrr Bu 
sahalardan geçecek gemilerin dubanın yakınından geçmemeleri ve bu hizada 
stiratlerini kesmeleri bildirilir. (7408) 

16. 8. 940 . .. _ 
30 Ağustos Zafer Bayramına l\'lahsus 

Fevkalade Piyangonun Planı 
lkramiye adedi ikramiye miktarı Ikramiye tutarı 

Lira Lira 

1 60.000 60.000 
ı • 20.000 20.000 
1 10.000 10.000 
2 s.ooo 10.000 

10 ı.ooo 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.000 
3.000 \ 10 30.000 

30.000 3 90.000 
30.000 2 60.000 

63,345 YekUn 360.000 
Zafer 30 Ağustostadır. Milli Piyango da tzmir Fuarında çekı1mek 

üzere bir Zafer Piyangosu tertip etmiştir. Türkiyenin her tarafında 1 
satılığa çıkarılmış olan bu fevkalade piyangoda mevcut 300.000 bilet. 
ten 63.345 tanesi mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarrm biletler (1) liraya satılmaktadır. 
Zafer Piyangosuna siz de bir bilet alarak iştirak ediniz. Vere. 

ceğiniz paralar ebedi Türk Zaferini temin edecek vasıtalardan biri 
olan hava kuvvetlerimize sarfedilecektir. 

. ~ ... ~ .. -~·~.-.-;'-"' .. ·.·· .·· . .. 
Antalya Vilayetinden : 

Büyük Bir Un Fabrikası Kiraya Veriliyor. 

-
ı - Antalya iskelesinde kain ve günde 30 ton buğday öğüten vilayet un 

fabrikasının üç yıllık icarı yrllığı 16001 liradan 31.8.940 Cumartesi günil 
saat 12 ye kadar kapalı zarf usulile arttırmaya konmuştur. 

2 - Teklif mektuplarının yüzde yedi buçuk teminat olan 36QO lira 22,5 
kuruşluk banka ma~uzu veya mektubu veya diğer kanuni teminat ile bir· 
likte ve 2490 sayılı fanunun 32 inci maddesindeki tarifat dairesinde o günü 
saat 11 re kadar vilayet makamına verilmiıi veya gönderilmiş olması li. 
zrmdrr. 

3 - Ihale Antalya viliyeti idarei hususiye binasında toplanacak olan 
viliyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Talipler Antalyada vilayet encümen kaleminde, Istanbul, Jzmir, 
Ankara, Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Adana vilayetlerinde mahalli va· 
!iliklerde bu husustaki şartnameyi görebilirler. (7406) 

Vakıf Paralar :Müdürlüğünden : 
tdaremiz servislerinde münhal olan memuriyetler için 24/8/940 tarihi· 

ne müsadif Cumartesi günü saat on ikide müsabaka imtihanı icra kılınacak. 
trr. Askerlikle ilişiği olmryan ve kanuni vasrfları haiz bulunan taliplerin iırı. 
tihan şartlarını öğrenmek üzere Makıilar Müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (7138) 

• 
SUADİYE PLAJI 
Otelleri, Sineması ve Gazinosu 

kiraya verilecektir. l\1üdüriyete müracaat. 
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Darphane ve Damga Matbaası l\lüdürlüğünden : 
1 - Asgari % 97 saf yerli malı ve muhammen bedeli 9680 ve ilk temi. 

nah 726 lira olan 22 ton külçe kurşun kapalı zarf asulile eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - Mezkılr kurşunların ihalesi 19/8/940 Pazartesi günü saat 16 da 
!daremizdeki komisyonda yapılacaktrr. 

3 - Isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaik ile birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını mezkur günde saat ıs e 
kadar komisyon riyasetine makbuz mukabili vermeleri lazımdır. 

$artnameler her gün idareden verilir. "6803., 

Kapalıçarşıda Hacı Hasan ;ıokağında 16 numaralı dükkihı satılmak üzere 

Ilı 

'(ı 

~· 
~i 
Qı, 

açık arttırmaya konulmuştur. Tahmin bedeli 2ı6 lira ve ilk teminat 16 lira l] 
20 kuruştur. Şartname ve Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görii• la· 
lecelı:tir. ihale 23/8/940 Cuma günü saat 14 te Daimi Encümende yapılaca1'.. ci 
hr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyeıı a 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. (7076) .\j 

R • k * * esmı ara ve deniz nakil vasıtalarına yaptırııacak numara pllkatarı 
için alınacak 442 kilo alaminytim levha açık eksiltmeye konulmuştur. Mu• 
hammen bedeli 1S47 lira ve ilk teminatı 116 lira 3 kuruştur. thale 2/9/940 
Pazartesi günü saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktrr. Şartname Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir; taliplerin ilk teminat makbWl 
veya mektupları ve 940 yılına ait Ticaret Odasr vesikaları ile ihale günü mu.. 

.. ayyen saatte Daimi Encümende bulun~aları. (7404) ------ --
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Lis.esi··ı · 
Tam devreli Fransız Erkek Lisesi 

Kadıköy Sen Jozef 

~ Talebe kayıt ve kabulüne başlanmıştır, Yeni sene devresine 11 Eylill 

1 
Çarşamba giınü başlanacağından yatılı talebenin 10 Eylül akljamı mektep. 
te hazır bulunmaları lazrmdır. 

Talebe kayıt ve kabulü hakkında izahat almak için "Pazar ve Çarşaın· 
badan başka,, her gün 9 dan 11,30 ve 14 ten 17 ye kadar müracaat edilme. 
lidir. Hakkile lisan öğrenmek için ilk okulu bitiren talebeler ihzari sınıfa 

kabul edilerek orta sınıflara hazırlanır. , 

Deniz ''e Kara İnşaatçılarının Nazarı Dikkatine 
(Satılık Köknar Direk ve Serenleri) 

Devlet Orman İşletmesi Aband - Keremali 
Revir Amirliğinden : 

!şlelmemi.dn Aband Bölgesince hazırlannırş ve Bolu - Düzce Şosesi 
üzerinde Tatava Depomuzda istif edilmiş boyları 8 metre ile 12 metre ara. 
sında 461 metre 243 desimetre mikabı muadili 1016 tane köknar direği met· 
re mikabı 10S3 kuruş ve boyları 13 metreden 23 metreye kadar muhtelif çaP~ 
ta 113 metre 825 desimetre mikabı muadili 148 adet koknar sereni metre 
mikabı 1209 kuruştan açık arttırmaya çıkarılmrştır. Her iki kalem için yapı· 
lacak arttrrmalar ayrı ayrı olmak üzere 28/8/940 Çarşamba günü saat ıs te 
Düıce.de ?· Or. Iş R~vir amırliğinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır• 
Isteklılerın % 7,5 temınatları ve evrakı lazıma ile birlikte aynı gün ve saatte 
Komisyona müracaatlarr. 

Şartnameler Ankarada Orman Umum Müdürlüğü ile Bolu ve Istan .. 
~ul Orman M.üd_iirlüklerin.~e. Direk ve serenler yerinde görülebilir. Fazla 
ızahat almak ıstıyenler Duzcede bulunan revirimize müracaat etmelidirler. 

NOT: Direk ve serehler Akçeşehir ve Izmit limanları ile Adapazarı ve· 
ya Ismetpaşa istasyonlarına ind7rılebilecek vaziyettedir. (7367) 

İstanbul Mıntakası Sıtma Mücadele Hcy'eti 
. . . Satmalma Komisyonundan 

1 - Mıntaka ıhtıyacı ıc;ın kapalı zarf usulile "100,, ton motorin alına· 
caktır. 

~ - Teslim ve tesellüm tarihindeki resmi rayiç fiyat esas olmak üzere 
bu fıyattan yapılacak tenzilat eks;ltmeye c;ıkarılmıstır. · 
. 3 - Tahmin edilen fiyat "12380,. lira olup muvakkat teminatı (928) 
!ıra (SO) kuruştur. 

4 - Eksi~tmeye girebil_mek şartlarını haiz olanlarm teklif mektuplarile 
muva~kat temınatlarını eksıltme saatine kadar Kaıiıköyıinde ~ttma muca.. 
dele nyaseti binasındaki komisyona vermiş olmaları sarttır 

S :-- Eksiltme 2 Eylül 940 Pazartesi giinü saat "IS,. d~ Kad1köy Moda 
caddesı 91 numaralı sıtma mücadele riyaseti binasında yapıl:ıcakt~r. 

6 - $artnameler her gün riyaset kaleminden bedelsiz alınabılir. "7320·· 

MUŞAMBA ALINACAK 
Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden~ 
Karşılık!: pazarlık suretile 8/8 ebadında 100 adet muşamba satm alınl!~ 

~ak ~el'.'a yenıden yaptırılacaktrr. Pazarlığa iştirak edeceklerin nümuneld1 

ıl~ bı~lıkte 16.8.940 Cuma günü saat ıs de Sirkecide Liman Hanmdaki şube· 
mız bınasında bulunmaları. "7278., 

·-· ·· 
Üniversite Rektörlüğünden 

Universitede 120 lira ücretli mimarlık açıktır. Taliplerin bonservi•teri 
ve diğer vesikalarile birlikte Pazartesi ve Perşembe günleri rektörlüğe ını.i• 
racaatlan. "740S,. 


