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Halis Gaziantep Fıstıgı 
yemek istiyenler Sakıp Şekerciye uğrasınlar. 

SiYASi HALK GAZETESi 
Gaziantep: Suburcu Caddesi 67 
Taşradan sipariş kabul ediJir. 

................................................. --.:! 

Davut Hocanın 

BAŞI MI, 
DEVENİ 
BAŞI MI? 

9 39 harbinde Büyük Cermen 
Jmparatorluğundan, Bü. 

Yii1c Roma Jmparatorluğundan kor
kan Balkan devletleri, Balkan An
tantı, lngiliz garantisiyle emniyet 
aüpapları yaparken Arnavutluk is. 
tila edildi. Bu orduların Balkanla. 
ra ineceği endişeleri kök saldı. Yu
goslavya Italya çemberi içine gir
tniı,ti. Yunanistan dudaklarını kr. 
pırdatamaz bir halde idi. Böyle 
iken birdenbire topraklarında bü. 
)'ilk milli kahraman Davut Hoca 
katledildi, 

Şimdi, Italyanm Yunanistandan 
istediği Davut Hocanın başı mıdır, 
devenin başı mıdır? Anlamak için 
bu yakın tarihe başÇevirmek kafi
dir. 

Sabiha Zekeriya SERTEL 

unanistanda Arnavutlar ta-
rafından öldürülen, YU

!anlı1arın bir şaki, İtalyanların 
tilll kahraman dedikleri Davut 
aca, iki devletin siyasi sinirle. 
· · bozacak bir fun.il oldu. İtal
ilnlar çok hürmet ettik!eri Ar
il\!Utluk milli istiklal kahrama.. 
ın başını Yunanlılardan isti-

orlar. Hocanın başı bir istiklale 
, bir harbe mi mal ce'ur bileme.. 

lt. Fa.kat Yunanistandan istenen 
it başın bize hatırlattığı diğer 
ır baş hikayesi var ki onu bura. 
a kaydetmeden geçemeyiz. 
1914 - 18 harbinden sonra 

·~avutlukla Yunanistanm hu. 
- ~tlanru tayin meselesi bir çok 
-~vgalara sebep olmuştu. 1921 

. , Arnavutluk bu meselenin haL 

!Uilli Şe.Ciıııizin bu defaki tetkik seyahatleri esnasında Çorumu 
.. sereflendirmelerine ait bir intiba 

Milli SEFiMIZ • 

"HELLl .. NIN 
Mürettebatı da 

TAARRUZA 
UGRAD• 

Kafile, Altı Vapurla 
Gidiyor, iki Torpido 
Himaye Ediyordu 

Giritte de Diğer Bir 

Vapur Bombalandı 

Ayrıca, Afrikaya 

Reisicüm/ıur Dün Giden iki Ticaret 
Gemisi Torpillendi 

Akşam Ankarar11Q Londra, 17 (A.A.)- Yunan 
'3 hududundan gelen bir habere 

A 
göre, bazı kimseler torp·ııenen 

Vdet Buyurdular Yunan gemisi c'Helli" de yarala. 
nanlan Tinos adasından Pire. 
ye nakleden bir kafilenin uğradı-

! · ğı tarruza şahid olduklarım be. 
Ankara, 17 (A.A.) - Reisicümhur smet Inönü bu- yan etm:şlerdir. İki torpitonun 

gün saat 15,35 de otomobille Kırşehirden hareket ederek refakatinde 6 vapurdan ibaret 
Bala üzerinden An.karaya saat 20,50 de avdet buyurmuş- kafile, yaralılardan maada ada. 

nm manastırını ziyaret etmiş O-

lardır. lanlan da nakletmekte idi. 
Büyük Millet Meclisi Reisi Abdüllıalik Renda, Genel Diğer cihetten Girit :ıdası a

Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Vekiller, Cüm- çığtnda uğradığı taarruz esnasın. 
da Frinton ismindeki Yunan va_ 

huriyet Halk Partisi Umumi Katibi Fikri Tuzer ve me- puronun yanına 6 bomba düŞ-
busJ.ar Milli Şefi Dikmen'de karşılamışlardır. Ankara Va- tüğü bildirilmektedir. 

lisi, Milli Şefimize Ankara Vilayeti hududunda mülaki İKİ YUNAN TİCARET. GEMİSİ 
TORPİLLENDi olmuştur . 

~~~ı ~ti:~~fııe~ı:ı;ıi~:~~;e~~: -G--U.-.-N-D--E--7-6 ___ T_R_A_B_,,,!,....u-"',:,..ıS-T_A_K_I 
. hudut tayini için toplanan ko. L 
İsyon ancak 1923 te Yunanista_ 

Nevyork 17 (A.A.) - Deniz 
işlerile iştigal eden Martime Re
gister gazetesi, cenubi Amerika • 
dan Afrikaya gitmekte olan The. 
tis ve CaftopoUs Yunan ticaret 
gemilerinin torpillenmi_ş olduk. 
larını yazmaktadır. Thetis vapu
rundan bir kişi ve Caftopolis ge. 
mis:nden de dokuz kişinin öl. 
diiğü bildiriJmPlttedir. 

bir heyet gönderdi. Fakat he- Ti AYYARE Asker"ı u··sıer -tin Reisi General Zellini bu .M 
l'alarda dört maiyet memuru 

beraberYunanistanda meçhul ,. h Ed• • BOMBALAN thısıar tarafından öldürüldü. m a ; ıyor D 1 
,, ltalya bu siyasi cinayete taz_ 

llnat olarak General Zellini'nin 
na karsılık 50 milyon İtalyan 

eti istedi. Aksi takdirde Kor. 
'yu işgal edeceğini bildirdi. Yu-

istan beş gün zarfında bu 50 
İlyon lireti ödiyemiyecğini İtaL 
tya bildirdiği gibi, Milletler Ce. 
iyetine de basvurdu. Müracaat 
takası Milletler Cemiyetinde 
lıameleden muameleye ~eçer. 
·il İtalyanlar Korfo atlasını iş_ 

ettiler. Yunanistan bu parayı 
ak taksitle ödemek şartiy le 

'ıorfo adasını işgalden kurtardı. 
Şimdi Davut Hoc::ının başına 

İ'tsılık istenen tazminatın adı 
:ıııunuş değ-ildir. Neye mal ola_ 

ı~ğı da belli değildir. Fakat bu 
a~ hikayelerinin başı oltın bir 
~tihi vardır ki, üzerinde dikkat
~ durabiliriz. 
~1917 tarihinde İtalya İtilaf hü_ 
~ı4~etlerile beraber harbe girdi. 

ıJı':ı devletler arnsında St. Jc:ın de 
~aıırinne gizli muahedesi mucL 

diil\ee yapılan anlaşmada İtalyan. 
~l'a harp kazancı olarak Cenubu 
ıı ~. tbi Anadolu ile Konya ve İz.. 
~~~ verilmesi kararlaştırıldı. 
~L (Sonu, Sa: 2_.__:_:_ 2) _ 

,o~~~~~~~~---.,, ~..-.«..;..-~ 

·Yarın TAN'da 

GUNLER 
~iGeçerken 
~ 

ı\~I 

:~Yazan: Refik Halid 
ıı11 

~15 TAN, kanuna uymak mcc. 
huriyetilc, dört sa:l·faya inmiş 
tılnıakla beraber. miindereca. · 
tından hicbir fedakarlık yap. 
lllamıya dikkat etmistir. 

Hatta fazla olarak pazar 
~;inleri musahabelerini zevk. 

etl l\! okuduğunuz kıymetli mu-
0, ~arririmiz Refik Halidin haf. 
ı:ı• lada birkac defa fıkra yazma. 
eti tını temin etınis bultınu)'oruz. 

ı, ltu fıkraların birincisi olan 
r "n Ü ER 
1, c-a~a Anlayışı,. nı "G NL 

'tl CECERKEN.. ba~lığı altında 
\'arınki nüshamızda okuya. 

1 
taksmız. 

r. 
-.. Yine yarmdan itibaren 
{'JLV, "Takvimden Bir Yap. 
t~k.. serlevhası altında yeni 

~
t' ır siituna başlıyi!· r. Ş 
' \Utunu da oku.· arıruıza 

lihassa tavsi7e ri-. ~ ~ 

~ , \'. 
İl~ t~ 

-
Jngilizler, Almanyaya 
Muvaffakıyetli Bir 

Yaptılar Akın Daha 
Londra, 17 (A.A.) - İngil. 

tere Kralı, son günlerde memıe. 
ket için azami şiddetle harbet. 
miş olan hava filolarına en ha.. 
raretli tebriklerini göndermiş ve 
muvaffakiyetlerin devamını te. 
menni eylemiştir. 

Geçen perşembe günü Alman
ların İngiltere üzerinde 180 tay
yaı·e kaybettikleri tahakkuk et.. 
miştir. Almanların dünkü zayL 
atı 75 tayyaredir. İngilizlerinki 
ise 22 tayyare idi, fakat pilotların 
13 ü geri dönmüştür. 

İngiliz tayyareleri dün Al
manyaya tnaruz etmiş, Leipzig 
yakınında kain Lleuna su ile 
müteharrik elektirk fabrikasında 
ço'lt büyük hasarlar vukua geti. 
rildiği şimdiden tespit edilmiş 
bulunmak tadır. 

(Sonu. Sa: 2, Sü: 7) 

Somalideki Kant. 

Muharebeler Azami 
Şiddetini Buldu 

Londra, 17 (A.A.) - fn_ 
giliz Bahriye Nezareti şu teb. 
liği vermektedir. ıcAkdeniz 
filoları başkumandanının verdi
ği bir rapara ı?Öre, kumandasın. 
d:ıki zırhlılar ve kru'\lızörlerin. 
den mürekkep İnRiliz deniz kuv. 
vetleri Trablusı?arpta Bardia ile 
Fort - Capuzzo'vu ve civarda bU
lunan diğer askeri hedefleri bu 
sabah bombardıman etmişlerdir. 
Bombardıman esnasında hedef. 
!erin tayini için donanmaya 
mensup tayyareler kullanılmış 
ve bunlardan alınan malUm.ata 
nazaran salvolar hedeflerine isa. 
bet etmişlerdir. Bu bombardı
maru müteakıp filo. 1talvan tay. 
varelerinin bombardımanııia ma. 
rnz kalmışsa da hasar ve zaviat 
voktur. En aşa/h iki düşman 

(Sonu, Sa: 2, Sili 6) 

TAARRUZDAN ÖNCE GÖRÜ. 
NEN TAYYARELER 

Atina, 17 (A.A.) - Reuter: 
Helli Yunan kruvazörünü per. 

şcmbe günü Tinos açıklarında 
torplllenmezden bir saat ev
vel ada üzerinde iki meçhul 
tayyarenin uçtuğu ve evvela Yu
nan tayyaresi zannedildikleri fa. 
kı'\t kruvazör torp;llendikten son. 
ra bunların keşif uçuşu y~ptlk
larrrun tahmin edildiği öğrenil. 
miştir. 

İNGİLTENİN TAZİYETİ 
Londra, 17 (A.A.) - AmiraL 

lık Birinci Lordu Yunan BahrL 
ye Nazırına şu telgrafı çekmiş. 
tir: 

ıcnint assomption bayramı müna
sebetile yapılan törene iştirak etmek
te' olan Helli kruvazörünün bir de
nizalh gemisi tarafından batırılmış 

olmasını büyük bir teessürle haber 
aldım. 

Amirallik ve İngiliz bahriye subay
ları namına, Yunan bahriyesine de
rin sempatimizi beyan etmek iste-
rim.,, 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 5) 

·-----·" .... ______________ , ............. ---····--,----------------
BU YIL HARP OKULUNA GEÇEN TALEBE 

Bu yıl Askeri Liselerin son sınıflanndan 
mezun olanların Ankaraya giderek evvelki gün_ 

itibaren, Harp Okuluna dahil olduklarını ve 
bu münasebetle Ankarada Zafer Abidesine ve 

Atatürkün muvakkat kabrine merasimle çelenk 
koyduklarını dün yazmıştık. Resmim0 zde Harp 
Okuluna geçen talebeyi Zafer Abidesi önünde 
İstiklıll Marsı okurlarken &"örüyorsunuz. 

BiR LA YiHA HAZIRLANDI= 
Vatan Ve Rejime Karşı 
Suç Işliyenler Askeri 

Mahkemeye Verilecek 
Bu Layiha ile, Beşinci Kol Hareketleri ve Zararlı 
Propagaftdalara Karşı Şiddetli Tedbir Allnıyor 

Ankara, 17 (TAN Muhabiri Bildiriyor) -
Askeri Ceza Kanununun bazı maddelerinde tad~ 
ıat yapan kanun layihası ve bununla alakalı bu
lunan Askeri Muhakeme Usulü Kanununun bazı 
maddelerini değiştiren layiha Meclis Encümen. 
!erinden Umumi Heyete sevkedilmiştir. 

Askeri veya siyasi suç teşkil eden evrak ve 
vesikaları sahte dahi olsa vücude getirenler ağır 
hapis cezasına çarptırılacaklardır. 

Devletin şahsiyeti aleyhindeki cürümleri iş. 
lme.k üzere teşkilat kuranlar ve bunları sevk ve 
idare edenler bir seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapse mahkum edileceklerdir. Müdafaaya 
yarıyan vasıtaları tahrip edenler asgari 8 seneye 
mahkıim edilecek ve bu fiil seferberlikte yapıl. 
mış ise mütecasirleri ölüm cezasına çarptırı
lacaktır. 

Layihanın başlıca esasları 

Layihanın ihtiva ettiği başlıca esaslan hula. 
satan bildiriyorum: 

Casusluk cürümlerini · işliyen~erle vatan ve 
rejim aleyhine suç işliyenler bilaistisna Askeri 
Mahkemelerde muhakeme edileceklerdir. Ordu aleyhine neşriyatta bulunanlar ceza 

göreceklerdir. Seferberlikte veya fevkalade zamanlarda 
memleketin zararına olarak yabancılarla anlaşan 
ve bu maksatlara matuf fiiller işliyenler ölüm ce. 
zası ile cezalandırılacaklardır. Esbabı muhaff;fe 
bulunan hallerde müebbet hapis veya 15 sene ha. 
pis cezası verilecektir. 

Layihanın esbabı mucibesi 
Kanunun esbabı mucibe layihasında şu izanaı 

bulunmaktadır: 
(Sonu, Sa: 2, Sft: 1) 

Mrcaristanın son tekliflerini Roman
yaya bildiren Başvekil Teleki 

ROMANYA 
Bu!garistan 
ARASINDA 

Muallak Meselelerin 

Müzakeresine Y arm 

Devam Edilecek 
Bükreş, 17 (A.A.) - Stefani: 
19 Ağustos pazartesi ırünü Bul 

ı:?ar ve Rumen murahhas heyet.. 
lerinin Kraiova'da buluşarak iki 
memleket arasında muallakta 
kalan meseleleri e:örüşecekleri 
bildirilmektedir. Rumen heyeti. 
ne eski Hariciye Müsteşarı Sefir 
Alexandre Cretzianu riyaset e
decektir. • 

Budapeşte, 17 (A.A.) - Yarı 
resmi bir surette tebli{? edilmiş. 
tir: Turnuseverin'deki bitaraf 
mahfillere ve iki murahhas he
yetle teması olan mahfillere li!Ö
rc, Münihte tesbit edilen pren. 
sipler dairesinde bir anlasmava 
·ıarılması icin samimi surette ça.. 
hs11maktadır. Bununla beraber, 
müzakerenin neticesi hakkında 
tahminde bulunmak imkansız. 
dır. Macar teklifleri Avrupanın 
bu kısmında veni inkişafın baş. 
lıvabilecei!i esaslar dairesinde 
müsalemetperver bir teşriki me. 
sai tesisine hizmet etmektedir. 

Amerika Cümha:r 

Reisinin TemGnatı 

Amerika, Destroyerlerin 
İngil tereye Verileceğini 

Churchill'e Bildirdi 
Nevyork 17 (A.A.) - ReisL 

1 
cumhur Ruzvelt yüksek deniz 
mahfillerinin muhalefetine rağ. 
men istenilen destroyerlerin İn. 
giltereye verileceğini Çörçile 
bildirmiştir. Reisicumhur, garp 
yarım küresinin müdafaası için 
Amerika ile Kanada arasında 
müzakereler yapılmakta olduğu. 
nu da ilave etmiştir. 

Başvekilin Biraderi 
Meras~mle Asri 

Mezarlığa Defnedildi 
Refik Saydam, Dün Akşamki Başvekil 

Ekspresle Ankaraya Avdet Etti 

Vefatını, büytik teessilrle ha. 1 cumhur İsmet İnönünü temsilen 
ber verdiğjmiz Başvekil Refik 1 dün Ankaradan İstanbula gElen 
Saydamın büyük biraderi Hak- Cumhur Riyaseti Umumi Katibi 
kı Saydamın cenazesi dün sabah Kemal Gedeleç, füışvekil doktor 
saat 10 da Yeniköydeki köşkün. Refik Saydam, Vekiller Heyetini 
den hazin merasimle kaldırıla. temsilen dün sabah İstanbula 
rak otomobille Maçkaya getiril. gelen Ticaret Vekili Nazmi Top. 
miş ve Teşvikiye carniinde na- çuoğlu, İktısat Vekili Hüsnü Ça
mazı kılındıktan sonra Nişanta. krr, Maarif Vekili Hasan Ali 
şı _ Osmanbey _ Şişli yolile Asri Yücel,. İstanbul da bulunan meb. 
mezarlığa götürülmüş ve hazır. uslar, Istanbul Valisi ve B~lediye 
lanan makberesine göz yaşları a. Reisi doktor Lütfi Kırdar, İstan. 
rasmda defnolunmuştur. bul Komutanı Tümgeneral İslıak 

Bu acıklı merasimde, Reisi. (Sonu, Sa: 2, Sü: 2) 

HİNDi ÇİNİYE 
AiT TEKLiF 
REDDEDİLDi 

Japon Harp Gemileri 
Fransız Sularındadır, 
Şanghay, 17 (A.A.) - Fransız 

deniz kuvvetleri Hindiçini sahil. 
!erinde taha,şşüt etmektedir. 
Fransız hükumeti, Fransız ma
kamlarına Japon taleblerinin 
reddini bildirmiştir. Japon harp 
gemileri, Fransız .karasularına 
girmiştir. 

Siam ve Fransız Hindiçinisi 
hudutlarında birkaç gündenberi 
vaziyet pek gergin bulunmakta. 
dır. Son günler zarfında beş Si
am fırkası bu hudud üzerinde 
büyük devriye faaliyetleri göa.. 
termiştir. 

TİCARET 
VEKiLi 

ŞEHRiMİZDE 
Nazmi T opçuoğru, 

Bugün lzmire Gidiyor 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğ. 

lu, dün sabah Ankaradan şehri. 
mize gelmiş, Başvekil Refik Sa) -
damın biraderinin cenazesinde 
bulunmuştur. Vekil, akşam üzer· 
Yolcu salonunu ziyaret etmiştir. 

Nazmi Topçuoğlu. bu gün İzmir 
vapurile İzmire gidecek, fuarın 
küşat resmini yapacaktır. Ticaret 
Vekiline Toprak Mahsulleri Ofisi 
müdürü Nuri Oran da refakat 
etmektedir. Vekil, İzmirde, ihra. 
cat birliklerinin mensuplannı 
kabul ederek ihracat hazırlıkla.. 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 2) • 



YAZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK 

eni Üzen. Atatürkün Şifreleri 
Olan Küçük Defterim idi 

-37- si15hlarını teslim etmeğe davet olu
n:ın arkadasl:ıra bağırdım: 

ı GONON MEsEi.Esi·1ı işsiz Bırakılan . 

Garsonl~r 

A rtık. her 2fuı dinlemek-

.._ Ben rol de yapsam yutmazlar: 
befanı has!., diyordu. 

al'l'llırken, ıcım nedense, 
bir Yolculuğa çıkısın duygu

tu. 
...... t._ manam olarak, köprünün 

er .carı tıjyın edilınişU. Tam kop
A~i.ın sırada, hayvanım 
- huysuzlanm111tı. Ben, onu 
ve teskin etme e calısırken, or-

"- Ne yapıyorsunuz? Verin tü!ek'
lerinizi?., 

Canlarından evvel silahlarını teslim l 
etmiye alı3mamış olan o mert Türk 
çocukları, benim verdiğim kumanda_ 
yı hayret ve teessürle karşıladılar. Fa • 
kat itaatsizlik dmediler, ve boyunla
rını bükerek sililılarını bıraktılar. 

ten usandıiımz 2azi. 
no bahsine dönmemek az. 
mindeydik. Fakat buna ra2'.
men bu2i.in, mühim ~ördü
iümüz bir nokta üzerinde J 
durmaktan kendimizi alamı
yacağız: 

Diin, Kadıköy cihetinde, 
biiyiik~e bir ı;?azinonun on 
giin kapatılmasına karar ve. 
rildi. Bu suretle, İstanhulda 
bir hayli ei'lence yeri kapan. 
vıış oluyor. (Devamı var) 

Çocuklardan uc tanesi be- ( ı) Eski jandarma znbitlerinden. 
lları, hayvanımın başını 

Ve bana yardımda bulun
lkat ben, o ark daşların. giz

Yerlerden ortaya fırlama
tb'ata uygun gormemiştım. 

_ .. _._.°-__. d,_erhal yerlerine saklanma-

Başvekilin Biraderi 

Defnedildi 
~· Faka içlerınden birili: 

- -,.ı.&& saklanmıya ne lüzum (Başı 1 incide) 
aramızda barıı olmadı mı? Avni Akdağ, Cumhuriyet Halk 
~ Ca_vusla .bazı ~r~adaşlor 1 Partisi İstanbul vilayet idare he-

"'6ııha mıs fırlıge ınttiler!,. yeli reisi Tevfik Fikret Sılay, 
ve:elerıml, onlardan da giz- İstanbul Emniyet müdürü Mu. 
üz katı bir şey k· s· zaffer Akalın, hükiımet ve parti 

~ ....... ,A karşı, bir mud~ei da~z~ erkanı, bandosile birlikte askeri 
~-llizi ınuhataza edin!., dedim. bir ihtiram kıtası, merhumun 

Yerlerine giderlerken, ben de dostları ve çok kalabalık bir 
191:tirn. Ve köprünün öteki halk kütlesi bulunmuştur. 
Varır varmaz, Abazalardan BASVEKİLİN TEŞEKKÜRÜ 

l\..~ . ~lr kalablıkla karşılas- fst~nbul 17 (A.A.) - Başve
vwerınde Abaza Mehmet k'l ' f"k S d k d · Yardı. Ve Mehmet Bey, sağ 1 doktor Re ı ay am. ar 7şı 

h b r bomba tutm, kta idi Hakkı Saydamın vefatı dolayısıle 
fe bana dogru gelmekte ol~ telgraf, mektup, celenk gönder

atımdan indim ve ara- mek, cenazede bulunmak sureti
"° Jle!Am~e bir z daha azalınca: le acılarını paylaşmak ICıtfunda 
~naleyküm!,. dedım. Fa- bulunan dostlarına ve yurddaş.. 

s~~'!1a, Mehmet Bey- !arına en derin minnet ve şük
....,._ hlçbırısı mukabele etme- ranlarını arzetmeg-e Anadolu a. 
"'1lllet Bey bana: . 

Bot reldln!z!,. diyerek, yanın- Jansını mem~r buyurmuslardır. 
enur verdi: BAŞVEKiL ANKARAY A 

le:vetendinin hayvanını tutu- HAREKET ETTİ 

t 1:ıu eınrhı verilmesile, Aba
Ozeriıne çullanmaları bir ol

korktuguma uğramıştım. 
IÖZlerimin önQne gelen ilk 

litlıd&ırilıı biraz evvel ılktıltlllilm 
ltllilllalıu, muhasara olunmUI vazı

. Nitekim, köprüyü ilk ıe-
• onlardan ıtlı\hlarını teslim 

lltediler. Fakat onlar, tes
Nnalt istemedikleri icln, nerede 
DıClcadele baıılamıık üzereydi. 
Onlemek için, derhal etrafımda 

ellerinden ll}'l'ıldım ve 

Bir Layiha 
Hazırlandı 

Başvekil Refik Saydam, dün 
akşamki Anadolu ekspresine bağ 
lanan hususi bir vagonla An
kaı·aya hareket etmiştir. 

Başvekil Haydarpasada, Ve_ 
killer, Vali, Emniyet müdürü, 
hüktımet ve parti erkanı tarafın
dan uğurlanmıştır. 

Ticaret Vekili 
Şehrimizde 

(Başı 1 incide) 
rmr tetkik edecektir. 

Ticaret Vekili, İzmir fuannı 
açtıktan sonra tekrar İstanbula 
dönecektir. 

YUGOSLAVYA NAZiRİ 
GELEMİYOR 

Yugoslavya Ticaret N azırınm 
İzmir fuarının küşat resminde 
bulunacağı yazılmıştı. Son daki
kada alınan bir habere göre, fu
ann küşat resminde Ticaret Na. 
zın bulunamıyacak, bunun yeri. 
ne Yugoslavyanın Ankara sefiri 
ham bulunacaktır. 

Kahve ve Çay, Muamele 
Veqisinden Muaf 

Ankara 17 (Tan) - Hariçten 
memleketimize ithal edilmekte 
olan kahve ve çayın muamele 
vergisinden muaf tutulması hak
kında hazırlanan kararname ali.. 
kadarlara bildirilmiştir. 

Davut Hocanın 

Baıı mı, 
Devenin Baıı mı ? 

(Ba'ı 1 incide) 
•- Bugünlerde siyasi emni

ten doğan askeri emni-
~liıl:ik dolayısiyle son derece (Bap 1 incide) 

olan dünya ahvali karşı- ltaıyan naruz mıntakası lzmirden 
artan propaganda faaliyet- Edremit körfezine kadar uzanı_ 

le ve bilhassa harbe takad- yordu. Fakat Akdenizde bir ltaL 
eden zamanlarda bir çok yan hakimiyeti, İngiliz ve Fran_ 

Jetlerde acı misallerine ve sız menfaatlerine uygun gelme
nci Kol'a mensup zümrelerin diği için lzmire Yunanlıların çık. 

eli qalışmalarını önleme- ması tercih edildi. 
tein elde bulunan kanun hü. St. Jean muahedesiyle İtalya_ 
eri kafi gelmedi~inden daha ya tanınan nüfuz mıntakası Ça

etli hükümler kabulüne lü- nakkaleye yaklaştığı için Rusya-
ıöriilmüftür. nın muvafakatini almıya lüzum 

Bilhasaa askeri sırlara karşı görüldü. İhtilfilden sonra iş başı.. 
J)l]acak hıyanet fiillerinin mil- na gelen Sovyet ihtilal hükumeti 
JJ).Üdafaa kuvvet ve vasıtalan- buna muvafakat etmediği ~bi, 
't'ereceıl! zarar ve memlekette umum Türk topraklarının tahli-
IW'acajtı tehlikelerden saklll- yesini istedi; İtalyanların bu sa

için her türlü tedbire ba$VU- hillere yaklaşmasına müsaade eL 
sı ve icap eden bütün önle- medi. İngilizlerle Fransızlar da 

ve kıncı tedbirlerin alınması İtalyanlara St. Jean muahedesi
leket müdafaası noktasından nin tatbikine iınkln olmadığını 

ok mühim ve zaruridir. Bidayet. bildirdiler. İtilaf kuvvetleri Mus_ 
orduya müteveccih gibi görün- tafa Kemalin Milli Mücadelesi 
yen bu çeşit faaliyetin gizli he- neticesinde memleket toprakla

n yine ordudur. Devletin rından çıkanlınca, ltalvanlann 
aıniyetini, rejimini ihlale ma. bu hulyası da suya düştü. 
her faaliyet ancak orduyu za~ İtalya, 1919 dan 1922 ye kadar 
tmak ve aldatmakla mütn. bir &ulh siyaseti takip etti. 1922 
kılınabilir. de Mussolini Roma yürüyüşün. 

Bir taraftan bu fiillerin işleniş den sonra (yataklı va11ıon içinde) 
rzuıdalci teknik hQausiyetler, Adalar Denizindeki 12 adanın İ. 
er taraftan hedefin daima miL talya hikimiyetine geçmesini is. 

müdafaa kuvvet ve vasıtalan tedi. Musaolini Kont Sonino'nun 
olarak seçilmiş olması göz önün- ·emperyalist proıramını tatbik e. 

e tutularak bu yeni ve şiddeUi derek St. Jean ve Paris sulh kon. 
ümlerin kanunlanmızda yer feransında İtalyaya vadedilen 
mı ve netice itibariyle de yerleri istedi. Sevkulceyş bakı. 

lulann Askeri Mahkemelere mmdan büyük bir ehemmiyeti 
esini temin etmek zarureti olan bu 12 adanın İtalya tarafın. 
olmuştur.,, dan işgali de İtalyanın takip et. 

Biz, bu müesseselerin ceza 
l!Örmelerine, hatta, on f!Ün 
kapatllma~tan bile ağır ceza 
g()rmelerine taraftarız. Fa. 
kat bu cezanın acıı;;ına, hata
yı isliyen gazino sahibind,en 
baska kimselerin de haksız 
..,.::re ortak edilmelerine asla 
taraftar değiliz. Halbuki sim_ 
di. cezalann bu yanlış şekli 
:l'İİziinden, yiizlerce j!arson, 
ailelerile işsiz kalmıstır. Bin. 
lerce vatandas ta. gidilip ei-
1enilehilecek bir :ver bulmak 
~iic;liii(üne mahkum edilınis
tir. 

Bizce, tayin olunan ceza. 
lara, yalnız suduyu nıiitees. 
sir edecek ve birçok masum 
insanların mai{dur vaziyete 
düsmelerine meydan bırak
mıyacak bir sekil vermek, hiç 
te imkansız dei!-ildir. 1 _ ...................... n•·•-••• .... .__... 

Spor: 

Dünkü Yüzmelerde 

Allnan Neticeler 
Yüzme teşvik müsabakalarının 

dördüncüsü dün Büyükdere Beyaz
p:ırk yüzme havuz.unda yapılmıştır. 

Müsabakaya yalnız Beşiktaş Klübü 
yUzücilleri girmişlerdir. Alınap neti
celer ııunlardır: 

100 Metre Serbest: 1 - İsmail 1.40. 
2 - Oğuz. 3 - Besim. 

100 Metre 8ırtUıtU: 1 - Necati 
1.39. 2 - Adnan. 3 - İsmail. 

100 Metre Kurbalilama: 1 - Hik
met 1.45.2. 2 - Fikret. 3 - Necati. 

200 Metre 8erb11t: 1 - Hikmet 
3.42. 2 - Turgut. 3 - İsmail. 

TUrk Bayrak Yarııı: 1 - (Adnan
Fikret - Turıut) 5.34. 2 - (Hikmet -
İsmail • Besim) 5.46. 

BUGVNKO SPOB 
HAREKETLERİ 

Bug{lnkü spor hareketleri: 
1 - At yanşlan (Veliefendi ko&ıı 

yerinde) Saat 16 da. 
2 - Askeri liseler spor bayramı 

tKuleli sahasında) Saat 15 te. 
3 - Tenis maçları (Tarabya kort

larında) Saat 17 de. 

Boks müsabakaları dün akşam 

Hıı1k sinemasında üçer dakikadan üç 
rnund olarak yapılmıştır. Birinci 
maçta; 51 kiloda Kemal, müsabakayı 
terkederek Hüsnü galip gelmiştir. İ
kinci m.açı, hakem kilolarda nisbet 
olmadığı için tatil etmiııtlr. Diğer 

maçlarda 57 kiloda İsmail Selime, 
66 da Muzaffer Mehmede, Abdi Muh
te~eme, 61 kiloda A'bdi Cevdete, ağır 
~ıklette de Adil İlyasa sayı ile galip 
gclınişlerdlr. Yani ile Sotirl, Hamit 
ile Hasan, Semih He Angelos berabe-

1 re kalmışlardır. 

ı mekte olduğu harici siyasetin 
mahiyetini göstermişti. Bir kaç 
sene içinde bu adalar bahri bir 
üs olarak tahkim edildi, Balkan.. 
!ardaki nüfuz siyaseti de yeniden 
canlandırıldı. 

İtalya diğer Balkan devletlerL 
ne karŞl Arnavutluk ve Bulgaris_ 
tana hami bir vaziyet takındı. 
Arnavutluk, Yugoslavya ve Yu
nanistan arasında zayıf bir dev
let olması, idareci kuvvetlerinin 
İtalyan emperyalizmine müsait 
davranmalan yüzünden, İtalva
nın viırayeti altına girdi. Bundan 
sonra İtalya Büyük Roma İmpa
ratorluğunu kurmak üzere silah_ 
landı, bunun tatbiki için de 12 
sene bekledi. Japonyanın Mançu_ 
riyi istilası, Alman yanın A vus
turya ve Çekoslovakyadaki mu
vafiakıyetleri, İtalyaya Habeşis. 
tanı istila cesaretini verdi. Habe
sistan istilası da Dalmaçva ve 
Balkan hulyalarını Venedik su_ 
lanna aksettirdi. Akdeniz, bizim 
denizdir, sadaları Mısırdan Lon. 
draya kadar duvuldu. İnp:tltere
nin zecri tedbirler alan donan
ması, bir gelin alayından döner 
gibi salına salına dönerken, İtal
vanın cesareti bir kat daha arttı. 
İspanyada müstakbel bir harbin 
sevkulceyşi hazırlığını yaptı. 
bundan sonra da Balkanlardaki 
nüfuz mıntakalarının hududunu 
çizmek zamanı ~eldi. 

1939 harbinde Büyük Cermen 
İmparatorluğundan, Büyük Ro
ma İmparatorluR"undan korkan 
Balkan devletleri, Balkan Antan. 
tı, İn.elliz rarantisi ile emniyet 
süpaplan yaparken Arnavutluk 
istila edildi. Arnavutluk zaten 
Romanın visayeti altında idi, bu. 
radan ne iktısadi, ne sınai, ne zi
rai alınacak bir şey yoktu. Bu or. 
dularm Balkanlara ineceği endL 

'l'AN 18. 8. 940 

Yeni Türk - Alman Ticaret Anlaşması 
Hükümleri Tatbik Mevkiine Giriyor 

BiR Li MON l tthalGtta Durgunluk Kalkıyor • Çivi laaltıkh.lara 
Taciri Dün 

Mahkum Oldu 
Sekizinci asliye ceza mahke

mesinde beş ihtikar davasına 
bakılmıştır. Bu davalardan biri 
mahkumiyetle neticelenmiş, dör. 
dü talik edilmiştir. 

Davalardan üçü limön ihtikan 
davası idi, suçlular Bekir, Yakup 
ve Koço isminde üç limoncu idL 
ler. 

Dava1anna ayrı ayn bakılan bu fiç 
suçludan Bekirin, limonu fiyat müra
kabe komisyonunun koyduğu fiyattan 
fazlaya sattığı teeyyüt etmiş, kanunun 
53 üncü maddesi mucibince kendisin
den 25 lira para cezası alınmasına ka_ 
rar verilmiştir. Yakupla Koço hak_ 
kındaki duruşmalar da tahkikatın tcv_ 
sii için başka güne bırakılmıştır. 

KİRA ARTTIRMA DA VASi 
Davalardan biri kira arttırma davası 

idi. Bu davanın suçlulan da Beyler
beğindcki evlerinin kiralarını yüksel_ 
ten Hırant ve Agavni isminde iki kişi 
idiler. Bu davada sorulan bir sualin 
cevabı almmadıiı. için başka güne br.. 
rakıldı. 

ŞEKER İHTİKARI DAVASI 

En mühim dava, şeker ihtikarı da
vası idi. Şubatta şeker fiyatları arttı
ğı zaman 12 ton şeker iddihar ederek 
ihtikar yapmıya teşebbüs eden Nikoli 
Sefcroğlu Asliye Sekizinci Ceza Mah_ 
kemeıinde 26 Mart tarihinde iki sene 
sürgüne, 500 lira para cezasına ve şe. 
kcrlerinin musaderesine mahkiim ol
muştu. 

Suçlu, bu hükmü temyiz etmiş. tem
yiz başmüddeiumumiliği ise hükmiin 
mucip sebeplere miistenit ve kanuna 
uygun olduğunu ileri sürerek tasdiki 
talebinde bulunmuştur. Fakat temyiz 
üçüncü ceza daireııi hükmü bir şahidin 
dinlenmemiş olmasından dolayı boz_ 
muştur. Bunun üzerine başmüddeiu_ 
mumilik temyiz ceza heyeti umumiye. 
si nezdinde bu tasdik keyfiyetine itiraz 
etmiştir. Fakat temyiz heyeti umu
miycsi de üçüncii ceza dairesinin tas. 
dikini tasvip etmiştir. 

Böylece ilk hükmün tefhiminden beş 
ay ceçtiktcn sonra dava heyeti umu.. 
miye nakzı oiarak tekrar asliye se
kizinci ceza mahkemesine gelmiıtir. 
Hakim, davaya yeniden başlamış, he
yeti umumiye nakza ittiba kararı 
vermiş, İstefo ismindeki şahidin din_ 
lenmesi ic;in muhakemeyi baııka güne 
bırakmıııtır. 

EBE NACİYE HAKKINDA 
İSTİNABE 

Ankarada Mehmet Ali isiminde bir 
doktoru öldüren Ebe Naciye Ankara 
Afırceza Mahkemesinde mahkl\m ol. 
muş, temyiz mahkQmiyet kararını boz 
muş, muhakemesi tekrar baılamıştı. 
Dün İS!.a;lbul Aiırceza Mahkemesinde 
bu davaya ait istinabe şahitleri dinlen
miııtir. Bu ıahitlcr Naciycnin arkadaş
larından ve Istanbul emniyet muame_ 
lit memurlarından Fahriye Oğüt ile 
annesi Zehra, Naciyenin ablası Huri. 
yenin ev Hhibi Aliye, Kızday hemşire 
okulundan Zeynep Arikan, ve yine Na 
ciycnin arkadaşlarmdan Mualla Urer 
ile annesi Bedriye, maktul doktor Meh 
met Alinin hastalıırından Fethiye 
Camgöz idiler. 

Mahkeme, istinabe evrakının Anka
ra Aiırceza Mahkemeaine ~önderiL 
mesine karar verdi. 

KISA HABERLER 

İSVİÇREDE: 

e Milıino, 17 - D. N. B.: Regime 
Fascista iazeteıi, buiün ıöylc yazmak 
tadır: "İngiliz tayyareleri tarafından 
bitarafüğına halel getirilmiıı olan tıı
vi~enln ne vaziyet takınacağıııı gör
mek isteriz. Ümit edfiir ki, her ıeyi 
çabucak unutulacak olan bir proteıto 
ile bitmiş olmasın . ., 
İSVEÇTE: 

Stokholm, n - Hariciye Nazırı 
Gunther, İsveç harici ıiyaseUnde hiç
bir de~lıılkllk olmadıtını kaydetmiı, 

fakat bu bitarafiıtın Avrupanın yeni
den kuruluıu davasında bir iltizam 
veya infirat taraftarlıjı teklinıte tef· 
sir edilmemesini llAve etmlıttr. 

e Stokholm, 17 - On bq filn fN

vel hUkı'.'ımetlle görüşmek ve direktif 
almak Uzere Stokholme ielen İsveç 
tlcnret heyeti reisi buıün tayyare ile 
tekrar Moakovaya dönmU,tUr. 
İSPANYADA: 

Fiyatları Tesbit Edildi • Yugoslavyaya v· • S t 
Tuna Yolile Mısır Git t i, Talepler Artıyor ızeyı ovye 

Türk - Alman ticaret anlaşmasının tatbikine başlan-. Rusya Verecek 
mıştır. Tam. olarak haz~rla~mış o~an. e~za li~tesi _il.zerinden 1 Letonya, ~itvan..)'a . ve ~ 
Alman fabnkalanna sıparış venlmıştır. Sıparışın ancak tonya cumhurıyetleri dıplomatik 
bu ayın sonuna dogvru hazırlanabileceği anlaşılmıştır. miımes~il.likleri tarafml~n . 7-8-

940 tarıhınden evvel verılınış vJ.. 
İTHALATTA DURGUNLUK YUGOSLAVYA MISm zesi bulunanlar hariç olmak iize-

ZAİL OLUYOR İSTİYOR re, Letonya, Litvanya ve .Estoıı-
Son ~ünlere kadar ithalatta Yugoslavyadan mısırlarımıza ya .sovy.e~ Sosyalist ~i.imhuriy~~ 

2örülen durllUnluk, yavaş vavaş karsı talepler artmaktadır. Dün lerıne gırış ve trausıt hakkı bU.
z2il olmıva başlamıştır. Dün L Tekirdai?ından Yuaoslavyaya tun ecnebilere kapatılmıştır. Bil 
talvadan piyasamız icin bir va. 5000 ton mısır ihraç edilmistir. memleketler için ecnebilere v~ 
2on emaye eşya ve iki vagon ga. Bu mısırlar. bir Tuna vapurile rilmiş bütiın vizelerin lıukın'll 
zete kağıdı aelmiştir. Tuna yolundan sevkedilecektir. kalmamıştır. 7-8-1940 tarihindeJJ 

ÇİVİ FİYATLARI sonra, Letonya, Litvanya, Esto~ 
Geçen hafta İtalvadan ithal e. TİCARET VEKALETİ HUSUSi ya Sovyct cümhuriyetlerine g~ 

dilmis olan kırk yedi bin kilo KALEM MÜDÜRÜ veya transit için lazım olan vı-
civinin maliyet fiyatları mura. Ticaret Vekaleti Hususi Ka- zeler yalnız Sovyet Sosyalist eJ.. 
kabe komisyonunca tesbit ediL lem müdürü Fazıl, Peştcde açı- çilik veya konsolosluklan tarıı
miştir. Bu civilerin kilosu pera- lııcak olan serı?ide, Türk pavyo- fından verilecektir. Bu memle
kende olarak kırk altı kuru'ştan nunu temsil etmek üzere Peşte. ketler tebaasından olup da h 
satılacaktır. ve hareket etmiştir. riçte bulunanlar yalnız Sovye 

Şehirde: 

Suadiye Gazinosu 

1 O Gün Kapatllıyor 
Suadiye gazinosunun on gün müd

detle kapatılması hakkındaki karara 
gRzlno sahibi itiraz ederek mahke
meye müracaat etmiş ise de, red ka
rnrı verilmiştir. Gazino bugünden i
tibaren on gün kapalı olacaktır. * ŞEHİR elcmeklerinin badema 
bf'k>diye tarafından hrızırlnnacağı ve 
bu maksatla modern fırınlar tesis e
dileceği bakkndaki haber doğru de
J!ildir. 
* TERKOS sularının sojtutulduk

tan sonra memba suyu namile sehir
dc satılmasına müsaade edilmiyecek
tir. * OTOBÜSLERİN sefer esnasında 
müşteri toplamak maksadile, istas
yonlarda fazla kaldıkları, ba7.an da 
boıularak veyahut benzin almayı ba
hane ederek müşterileri beklettikleri 
görillmUştür. Bu vaziyetin ön~ ge
cil~cektir. 

M. Uçak Kursu Dün 

Akşam Kapandı 
Orta ve ilkokul öğretmenlerile mü

fettişleri icin bundan bir ay evvel 
Gnlatas.:ıray lisesinde açılan model u
ı-ak kuı:'su mesaisini bitirerek diln 
akşam kapanmıştır. Bu münasebetle 
Galatasar.:ıy lisesinde bir toplantı ya
pılmıştır. 

Hava Kurumu başkanı Si.ikrü Ko
çak namına, dün istanbula ıelen Ha
va Kurumu havacılık dairesi umumi 
müdürti Yarbay Osman Nuri kursu 
bitirenlere bir hitabede bulunarak, 
çok iyi çalışmaları ve iyi randıman 
Vf!rmeleri dolayıslle kendilerine te
şekkür etmiş ve muvaffakıyet dile
miştir. Bundan sonra kursu bitiren
ler namına bir ögretmen, kendileri
ne gösterilen alfıka ve samimiyetten 
dolayı arkadaşlarınm mukabil te
şekkürlerini blldlrmistir. 

Bugün saırt 15 te Zinclrllkuyuda, 
bu kursu biUren öğretmen ve müfet
tişlerin de istiraklle, model tayyare 
ucus müsabakaları yapılacaktır. 

"HELLI .. NIN 
Mürettebatı 

(Başı 1 incide) 
Atina, 17 (A.A.) - D. N. B.: 

Atina ajansına nazaran Helli 
kruvazörünün beklenilmedik zL 
yaı münasebetile, Kral, Başvekil 
Metaksasa derin ıstıraplannı bil. 
diren bir mektup göndermiş ve 
Metaksaıııtan Yunan kruvazörü 
mürettebatına ve hadise lturban. 
larının ailelerine samimi tazı.. 
yetlerini bildirmesini rica et
mektedir. 

Metaksas, donanmaya hitap e. 
den emriyevmide demiştir ki: 

Müteferrik : 

Fikret ihtifali 

Yarın Y apdıyor 
Tevfik Fikretin 25 inci ölilm yıl

donümü münasebetile yarın, merhu
mun Eyüpteki kabrinde bir ihtifal 
yapılacaktır. İhtifale istirak edenler, 
saat 14 te Eyüp Halkevlnde toplana
caklardır. Saat 15 de, hazırlanan çe
lenklerle merhumun kabrine gidile
cektir. 
MECCANİ l.EYLl TALEBE 

KAYDI BİTTİ 
Bu sene, meccanl olarak ortamek

teplere alınacak olan talebenin kaytı 

müddeti dün bitmi~tir. Şimdiye ka- ı 
d11r kaydedilen talebenin miktarı 
1500 ü geı;miştir. Muallim 'llektep
lcrine kabul edllecek 500 talebe ile ı 
beraber bu sene devlet hesabına ka
bul edilecek tal.ebe miktarı 2500 ki
şidir. 

İzmirde Feci Kaza 
İzmir, (Tan) - Karantinada 

Mansuri sokağında feci bir kaza 
olmuş. a1,1ten telini elektrik teli 
üzerinden aşırarak germeye ça
lışan elektrikçi Karaburunlu Ali 
oğlu Mehmet Hüseyin direkten 
düşerek ölmüştür. 

~-Mekteplere Girme 

Şartları 
ERKE~ SANAT OKULLARI 

İlkokul mezunu, 13 - 17 yaı ara
sında bulunmak, sıhhatli olmak la
z.ımdır. Paralı ve yatılı talebe imti
ha:la tabidir. Mektepler Ankara, Ay
dın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, ts
ta11bul, İzmir, Kastamonuda ve Kon
yadadır. 

ORTA TİCARET OKULLARI 

Ilkmektep mezunu, 13 - 18 yaş a
rasında bulunmak ve sıhhatli olmak 
ltızımdır. Mektepler Adana, Samsun 
ve Trabzondadır. _........ ............... 

Trablustaki Üsler 

Bombalandı 
(Başı 1 incide) 

bombardıman tayyaresinin. İn
giliz hava kuvvetleri tayyareleri 
tar.atından düşürüldüğü Jlemiler. 
den aörülmüştür.,, 

Evvelki ııün İskenderiye üze
rine yapılmıs olan hava akının
da yalnız beş sivil yaralanmıstır. 

İTALYANLARA GÖRE 
ttaly,an teblliinde de töyle denil

mektedir: 
"İngiliz Somallslnln zaptı için beş 

ıündenberl yapılan kanlı muharebe
ler dün Azamı ılddetlnl bulmuııtur. 
Dütman bütün cephede ricat etmek
tedir. Tayyarelerimiz, tskenderiye li
manının tesisatı ile limanda bulunan 
ha• p ıemllerini bir saatten fazla bom
bardıman etmişlerdir. Bu harekete 
tııtirak eden bir tayyaremlz dönme
miştir. Diğer bir tayyare de Kızıl de
nizde yaptıjı bir keşiften avdet et
memlıtlr.,, 

vizesile memlekete girebileceJr.o 
lerdir. 

Yeni Zelzele 
Dün saat 18 i 5 dakika 23 

niye geçe merkez üstü İstanb 
dan tahminen 820 kilometre IXl.,. 
safede ve şarka yakın istikame 
te orta şiddette bir zelzele ka1' 
dedilmiştir. 

İZMİRDE 
İzmir, 17 (A.A.) - Evve 

gece saat 2,20 de Değirmend 
nahiyesinde hafif bir zelz 
olmuştur. Hasar yoktur. 

GönUI Boy1an 
İle 

Kemal Oıergln 
Ve 

Peyale Kıral 
İle 

Feyyaz Boyaan 
Nişanlanmışlardır. 

Günde 76 Tayyare 
(Başı 1 incide) 

Bu hana zarfında imha edil 
düsman tayyarele.ri, ~ünde v 
ti 76 vı bulmuştur. Nisbet 
ruldui?u takdirde bir İn.ıtiliz 
·varesine karsı 4,5 Alman ta 
resi isabet etmektedir. Bu h 
zarfındaki Alman zayiatı 4 
tavvareye balii? olmuştur. 
liz zayiatı 111 tayyare ve 42 
lottan ibarettir. 

SON İNGİLİZ TEBLtöt 
Londra, 17 {A.A.) - Hava Nez 

tebliği: 
"İngiliz hava kuvvetleri bomb 

nıan tayyare filolan tarafmdaa 
gece Almanyada yeni hedefler ü.se 
muvaffakıyetli ve iCniı hücumlar 
pılmıııtır. Bu hedefler araamda JI 
len'dc bir benzin tasfiyehanesi, 1 
da Zeiss fabrikalan, Angsbo 
Measerschmitt fabrikaları, Wcm 
Şimalinde Kollegz tayyare de 
vardır. Berburg'da Junkers montaj 
sisatma ve Frankfortta tayyare f 
kasına tekrar hücum edilmiııtir. R 
da demir yolları, Almanyada Ye i 
altmdaki topraklarda bulunan ta 
meydanları bombardunan ediln:ıitl 
dir. 

Bütün bu hareki.ta f,tirak ec!eo 
yarelerimizden 3 ii üslerine dö 
mitlerdir. Sahil muhafaza teııkill 
mensup bir Hudson tayyareai Stıuı: 
ger, Fjordunda bir tayyare dafi 
sine hücum ederek hasara uğra 
tır. Güneşin çıkmasını takip edell' 
aaat zarfında bugün İngiltere ilı: 
hiı;bir düıman hücumu yapılm 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 17 (A.A.) - Alman 

karargahının tebliği: 
Hava kuvvetlerimiz dün giin~ 

17 gecesi İngiltere adasma karwı f 
yetine devam etmiıtir. Londra 
rmdaki hava meydanı ile tayyare! 
karşı müdafaa mevzileri ve baJoıı 
rjları, Doğu - Cenup bölgesi, 
lngilteredeki harp fabrikaları, car 
Newfort ve Briıtol limanlanna 
vaffakıyetle taarruz edilmiı ve "11 
adası civarında bir torpito muhribi 
tırılmıştır. Bu hücumlar esnasında 
man avcı tayyareleri İngiliz avcıl 
muharebeye tutuşarak bomba 
tayyarelerine vazifelerini muvaff 
yetle ifa imki.nmı vermekte idiler. 

"Tinos koyunda demirli bulu.. 
nan Helll kruvazörünün ziyamı 
büyük bir elemle bildiririz. Do. 
nanmıı bulunan gemi bir deniz.
altı tarafından batınllIUftır. Elen 
milletinin ıstırap htalerini ifade 
ederken Yunan ananesine uygun 
olarak vazifelerini yapan Helli.. 
nln kumandanuu, zabitlerini ve 
mürettebatını samimiyetle se. 

Madrlt, 17 - Ispınyol bandıralı llmlanm. Bu inanılmayacak tor. 
Pampero petrol vapuru ile diler iki pillenme hldiseıinin kurbanlan. 
hpanyol ticaret vapuru cuma ıtınU na teeasilr hislerimi bildiririm. 
İnglllzler tarafından Cebelltarık'a Kurbanlar bir ölü, dört gaip, 
sevkedllerek kontrol edilmlıtir. ts- 26 yaralıdır.,, 

ani ve lş!tilmemlf darbeden mütevel
lit çok derin bir nefret ve infial ln
ılmam etmektedir. Diln bu darbe ile 
bütün bir millet yaralanmıştır. Fakat 
ıtmller tekrar lnıa edilir ve tarihleri 
el:>edlleııir. Yunan ruhu daha ziyade 
kııvveUenmekte ve istisnasız biltün 
Elenler Kral ve mllll hükfunetle o
nun ıe1i Metakıaa etrafında daha sı
kı olarak toplanmaktadırlar.,, 
ARNAVUTLUKTA VAZİYET 

17 cecesi Iniiliz tayyareleri Al 
yanın muhtelif noktalarına taa 
ederek mahdut haıarat vukua ge 
lerdir. Bir kaç eve bomba isabet 
miş iki sivil ölmüı ve bazı ki 
yaralanm~tır. 

Diişmanın dün gündüzkü :ı 
59 zu hava muharebelerinde o)f!19l' 
zere 89 a baliğ olmuııtur. Bunun 
toprak üzerinde tahrip edilmiş ve 
tayyue de gece dafi topları taraf 
düşürülmüştür. 22 baraj balonu panyol vapurlan henüz ıer~est bıra- Yunan donaamasında iki gün 

•cıımamıııtır. (A.A.) matem tutulacaktır. 

şeleri kök saldı. Yuaoslavya tt=:i: GAZETELERİN MV'TALAASI 
ya çemberi içine girmlftl. Yuna. Helllnin torpillenmeal bütün 
nistan, dudaklannı kıpırdatamaz memlekette derin bir nefret ve 
bir halde idi. Böyle iken, birden. infial uyanduıruft!r. Gazeteler, 
bire topraklannda büyük millf Tinoa limanında lrtikAp edilen 
kahraman Davut Hoca katledildi. bu emsalsiz cinayetten dolayı 

Şimdi, İtalyanın Yunanistan- Yunan efkAn umumiyesinin his
dan istedi~i Davut Hocanın başı settiği acı ve infiale tercüman 
mıdır. devenin başı mıdır, anla- oluyor ve diyorlar ki: 
mak i~in bu yakın tarihe başçe. "BütOn Yunan milleti tarafından 
virmek kafidir. duyulan acı ve hayret hissiyatına bu 

Roma, 17 (A.A.) - D. N. B. 
Arnavutlukta örfi idarenin tesis 
edildiğine mütedair İngiliz me
nabünden çıkarılan haberler, sa
lAhiyettar mehafilce tekzip edil
mektedir. Çıkarılan sair bütün 
şayıaların hilafına olarak hiçbir 
hususi hadisenin vuku bulmadı.. 
ğı da beyan edilmektedir. 

rülmüıtür, 
31 Alman tayyaresi kayıptır. 
Bir Alman denizaltısı kafile 

sefer edcıırve yekQnu 27 bin ton~ 
olan vapurlar batırmıştır. Bu 
biri 5,900 tonluk bir umn; sernl 
AMERİKANIN LONDRAt 
GÖNDERDİGİ l\IÜSAHİ 

Amerika. donanmasına ıtJ 
sup Amiral Garmlev ile A 
ka ordusuna mensup Geri 
Emmons ve General Stran 
şahit sıfatile Londrava e:it 
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ABONE BEDELi (HAFTANIN MUSAHABES~ 
T'Drklye Ecnebi 

Kr, 1 aene 2800 Kr, 
1So .. 1 Ay 1500 .. 
4oo • 1 Ay 800 • 
1&o • 1 Ay 800 • 

UGÜN 1 
1 
1 

Şans Ve ·Malşans 
Gözüme Carpanlar:: .ntun-:. yazan : lnetli milyoner pyet servetine 

muzda aözüme m.tl: ı.,. .,.___ --- tama eden nipnlısile evlendiyse 

viçre piyan.ırosunun bet bucuk R • -Ç U l d :~":an dalına §W1ları geçire-
milyon İsviçre franklık bü.vük 6 J ik fl Q i -Ölümümü bekliyordur. Ben-
ikram.lyesi Base isminde bir den evvel gözü Paulda ıdi; Paul Fransıza çrJanı.s; ama bırakmıı __________ _, 

olduiu için evvelA piyan~ ida.. sapasağlamdır; elbet te, haberim 
resi, sonra da zabıta bu talihli. rar? İsterdim kl nişanlımla ev. olmadan bulu111yorlar, konUfU-

• O R D ... ul vf aramış, memleketinde ve cep. leneyim, parklarda kolkola ııe. yorlar, dertleşiyorlar, projeler 
azan. mer ıza ogr hede oldutu otrenilerek askeri zelim ve derelerde vanyana vü. yapıyorlardır. Yuvarlanıp gıttim 

makamlara muracaat edilmiı. ııelim. •• Bes parasızken, kolayca mi dünya onların olacak. Vur 
uzun muhabere ve muameleler temin edebileceiim bu saadet, patlasın, çal oynasın, bir yaşaya
netlcesinde nihayet kumandan. bes bucuk milyonluk servetime caklar, muratlarına bir erecekler 
dan su cevap a~nmış: "İleri si- rdmen, simdi bir havali muhal! ki ... 

1 qllterenbı afuklarmdan 
aahillerine ve ielerlne ya. 

atee tufanı devam ediyor ve 
• 'z mılleti bu tufana karsı 

bu 8f ti atlatmak iein , 
bir pyretl eslrRemiyor, 

an tayyarelerinin aayuı 
ea. İn.rilterenln mukave.. 
ayni nisbette yilksehnekte
Vaziyeti yakından temaşa 
Amerikalı bir muhabir • 

eniyetin ve bu tecavüz ve 
'p vuıtalanmn mücadelesi 
ında bula bula ancak eu 

eyi bulufor: 
Buna. hava l.arbi, derler! 

e bu cilmlenin leln ieln hay. 
inllyen edasına bütün his
tevdl edi lr. 

eeen 18 Hazlrandanberl 1n.. 
ile Almanya arasında 

leııııacU':ven hava harbi vuku. 
tadır. Fakat, bu son iki 

sarfında vukubulan mubare. 
- r.r&n en milhimml, son hafta. 

tesadüf etti. Tayyarenin ica. 
beri hava harpleri, bu oL 

almamı ve tayyare dediii-
Vl" ıta, bu derece tahrip edi
bnamı tı. 

erika .rasetelerlnia h&dlse.. 
yalandan temaıa eden mu. 
leri, bir nokta flser'nde e. 

yetle duruyorlar. O da İn. 
milletinin zerre kadar sar. 
dan, bllilds maddi ve ma. 
baknnlardan ~ttlkee artan 

kuvvetle mukavemeüa.in in. 
ettliidir. 

perJerden aeri aelen bir asker Havattan ve refahtan bütün na. Madam Base, ya havalanmış, 
Base'nin, aözü önimde öldü~ü sibim ne ~lablled~""~ artb';k? Man- çılgıncasına kendisini hava ve 
sovledi zarasını aorem ıKım ır pence. hevesine vermiştir, yahut müt-
Ney~! Ne talihsizlik! Delil re önünde, makineli ~.r~~ava o. hiş bir köylü hasisliğine kapıl-

ıdi? 1 turtulmue. kapkara duşuncelere mış, biri be§ yapmak hırsile de-
0 kadar da deiil! dalmak! Evet, bana bakacak has.. liye dönmüştür. Bu itibarla ser-

tabakıcılanm olacak doktorla. vet ya barlarda, danslarda eri
Fikrimce. bu .. iş ~aha fena, d~ nm nabzımı ellerıı;den bırak. yordur, yahut kasalarda, kava

ha acı, belası 0~ sonuna su. mıvacak, istediiimi vivebile ır- nozlarda artıyordur. Belki de ko
:n ~~a ı:ı,tır~plı bır netice ve. itim ve daima nezaketli sözler casma bakan, yemeli piıiren, 
P~;.. Ölu!11?en beteri olur işitip. itinalı muameleler ırore- milyonlara rağmen çamaşın bile 

mu, hic · •· dersınız. Olur. Mese- celim. Amma hepsi işte o ka. yıkayan ,odur. Onu koca villi.. 
li Base cepheden donerdl, am- dar' ' ' nın muhteşem bahçesinde, tek 
ma bir hasta ~tomoblllne ve iki Ve bu alil milyoner ba•hva. bapa, kollar sıvalı, basma etek
ırozu ~ıkmq, bır bac~jı kopmut, caktı ce2:'heden sallam dönüp te liğlle dolgun ve kaba, ipe prap 
•ait eli de ~cmuı vazıvette .. Muh mlhe kavuan. Petain hüklime. 1$eli mua örtülerini asatken 
telif amelı!atlardan aonra. ken. tine uvup, sapanına aarılaıı cep. oorür ""bi oluyorum. ş .... u da 
d ine aeldıii zaman. teselli bu. b kad 1 k k . 111 e• .... 
lur "d'le k b tti""i kıvm tli e ar as annı ıs anmıva. görüyorum: Saçlar boyalı, tır-

umı 1 
• av e K e - Hav köftehor Jean, hav e. klar iWı ba k""l4 h k 

uzuvlara karşı kazand.ılı mil- depaiz Paul, hay Allahın ıtalihli na c ' şta u • şap a, 
vonlan halH;.r verlrlerdı: adamlan! Ben, burada kör ve boynunda elmas koliye, bir züp. 

- Fazla ~zulme. derlerdi, ta. vatalak, kadife vastıklara dayan pe delikanlının omuzuna dayan
lihln. vaver ımlş; ~ık~ ve kopan mış, önümde kU$ sütü, dizimde mış, kazinoda Tino Rosslyi din. 
he

1
r azana mukabil bırer buçuk bnttanlye, inim inim inler, acı llyor, kendinden geçmiı ... O es.. 

m lvon tazminat alıv~rsun. Bu, Rcı düşünür, ıramlı .ramh meler. nada köşkte Ama milyoner bap.. 
de me varahva nasıp olınıvan ken onlar, aaçlan rüzılrlarla na çarpan prapnel ile talilne 
bir saıı~tır. Sevin ve sızıltıyı k~! k&bararak. aôzlerinln i1.'.lnde ve. vuran büyük ikramiyenin sers m 

Belki de van korvolada, ıroz. ni dolan IÜDelin altın qık1an edici iki zıt darbesini tahlil ile 
lermden başka iki kol ve iki ba. n..· x.ıam ....._ __ .._ • meıgutdür, ah çekmektedir. 
cak kavbett"""' hald k tük '- •Al ıa.ır. .,,..-.. ~rinde, elle.. 
. ıKı e, u ee- ri saı>anda. clft aürüYOrlar. Gö-

linde vaşatılmıya çalısılan bir rüvorlar, vüıilvorlar, calışıyor. D iyeceksiniz ki: "Bu, böyle 
bedbahtı ııosterirlerdl: lar Ö~le vakti, karılan önlerine olmayabilirdi; Base sağ

- Su zav~: savet sal kalır. bir dillin siyah ekmek ve bir lam dönebilir, servetm keyfini 
sa. ~elerce 9UND evrak m~a. parça sucuk koYBCak. koca me.. •ilrerdl,, 
melesmden. muavene ve tetk~ eenin aöl~ine oturuo istahla Pek ıupbell! Zira, cephe dö. 
lerden sonra avda. nthavet ~ç vfvecekler, toımüt testiden, bar. nüşu Fransayı yenilmif, kıtlığa 
~ız fr!nk ikramıyeli tekaut dakuz. mlanm içecekler. kolla.. dupnuı, İsviçre ile münuebetl 

lmanyamn •u hedefi, la. malul m;am alabilecek. Ne- nnın tersile dızlannı silecekler kesilmış bir halde bulacaktı, se-
allblerln manevbatmı rede sendekı mazhariyet, nerede w, "vallah!,, deyip tekrar, veni yahat vizeıi alarnıyacaktı. Beliti 

onlan harbe devam et. onun ub'adılı feJA.ket! bir kuvvet, Yeni bir '8vk ile, ta. de maibip Fransada ve askeri 
vu .reelrmektir. Fabt 8 unlar pek t.e yabana atıla. ze sürülmüş «Uzel toı>raia döne. mükellefiyet dahilinde bir adama 

yamn buna muvaffak ol- caıs (edebiyat mflnakaşa.. cokler. Arasıra duracakl,r, uzak buyük bir servet temin etmeği 
ve muvaffak olamıyacalı lannı taktı> edenlordenaeniz, bu talrl k6yihı tilten bacalannı, ıre. Almanya ile iyi komıuluk an
~liyor. Ctlnkü lngL tabirle, muhakkak, Yakup Kad- ri dden leylek sürülerini, ikindi lapnasına zararlı goren İsviçre 

eti. bar taraftan Alman a- ri'nin "Yaban romanına atılan ~esi altında Jriimüslenen sazlı ikramiyeyi bloke ederdi. Base 
~~ak püakiirt. tatlan hatır~!) aoz. derevt seyredecekler. Ne aaadet, için endifell, heyecanlı, ezici bir 

, dl er taraftan her darhe.. !erinden deiilqir; bir cihetten varabbL ne hos hayat! hayat başlardı: Para ne zaman, 
bil dubeler inclinulde. doirudur: fakat, klorform'un te- na11l ele geçecek? Ya bir aksilik 

alri sevincin lmı B ue'nln derdi bUtılal'dan L çıkar da hiç geçemezse? Başını 
terenin afuklanndald 8'1&o ve ıectlkten baret te delildir. O. etra. gazete havadislerinden kaldıra-
er ise. iki denk kuvvet a. :::::: Bue IÖYle dütünmiyecek tındaki sambniyetaizlik, ıizli hu. maı, §Ulla buna baş vurmaktan, 

da yukubulmakta ve Od ta. _ ~ah. ben ne talthaiz bir aumet, hutalara ve icizlere kar. ~e~ yanm~tan _kurtulamaz, kih 
lNrbirbai hıııtalamak lelıı e- adammışım! Tam dünn,vı J[Öre- sı duvulan yan merhamet, van umıt, kAh umitsizlik, meyhane

nleni yapmaktadır. Bu, celim IU'ada. aözsiız kaldnn. adavet. acaip hosnutsuzluktan den meyhaneye dolaşır, uyku gö.. 
olmasa:vd.ı. Amerikalı mu. Hulyalar kurduium zaman, "ah. da müteeairdir. Anbyacaktır ki. züne girmezdi ve dunyayı gözü 

Bana hava harbi. derler! 
belki buna hava aUAJu 

Ubtla bhlr tecelllal! 

derdim. bir otomobilim olabil. doldorile hastabakıcısından bas- gene görmezdi. Alltolik ve deli 
seydi; direkalwna leCMYd1m. ite herkes ölümünü dört Rbzle de olabWrdl 
ku9 fdbi UCuP ~beydim.!" Simcll 'bekliyor. Belki konU1Ulanlan L Belki de banka, ikramiyeyi 
otomobil almak eliınde fakat .. sttmıvecektlr. fakat tahmin ede- Fransız frangı iızerinqen öderdL 
1lm vücudumda delil! 'Ata bin. cektlr: Bu frank ile ıimdik.i rayiclle me. 

•!~ .. ~-.V• ~wa.•la mevt de isterdim: artık en kıY- - Zavallı! Yapmak ım bu... telik etmediğinden deste deste 
•--uvn1ta • metli. İnaillz kuralım ahınma aı.. de kurtulla. Elindeki servet. banknotlarları evirir, çevirir, ma-

Wlıdır. eekebllirim. fakat altlma deAfi! ten istifade edemedikten, koL ddeki kudretini düşünur, böyle 
..-.·~--'I..: re1 • Akdeniz kıJ1S1Dda bir villl... ı.. tukta nublınıp kalacak olduktan olmakla beraber gene biç bır 

-.-ı..ucıu. .m™e er • te ayem 0 idi; bWIUD saray bl. aonra hayat inanın nnlne? Za- bankaya, hiç bir .kasaya, Jıiç hır 
1tlreok nrıla- le almak hnkinı mevcut: fakat ten g6rmeyen gözlerini büsbütün devlet ve millete emniyeti kaL 

beyu kövüklü dakalann 8inJı 1UllUl8 hiç olmaaa mlruçılan. madıpıdan nereye saklayacajıpı 
Wnok 1ndann kanlara oal'PtıimL mak ufuk. nm t6zll açılır, rahat bir nefes a- bir türlü bulamaz, kederiıuien aa. 
80m mlab. Janta riDel1arln eıkı1> baiıtılmı lırlar ve ellerine pçeıı paranın çını bapm yolar, divaneye dö.. 

bath7or. (k- «örtıaıedlkten ICIDl'a. _,. n.. l8fasmı sürerler! Derdi. Daha fenası, memleketini 
nlh ........... ._ kıtlık kaplac:bjmdan ne vene, is-

ifade eder. tedikleri.rılıı çoluııu yapamaz, 
bll..ıaaık m11sle1er, keyfince karnını b~ doyur.ımaz, 
lhtllAflar mama PC- gider, cumhur arasında vesika 

J'abt en mtbmla lhtlW ekmeli almak için fırın önünde 

..__ ..... Ye .... Bayan Zehradan Mektup nöbet bekler ve Petain hür Fran. netieeye ftJ'IDQI latlWaf Ada angarya ziraat listemi kur. 
mtlabıelerle Hrtanf • duğundan tarlada ıene çift ıil-

8 87Q)ar, pl1ba, lll1*lanM •· peUıımelr te te1'db eleler bir te1Cllr .. , rerdi; klyif lilremezc:U. 
keklerden c1aba sl7&de merak. 8oDJııeluır menlmlnln tatlı stlnlerl çok Ölmeae, yaralanmua bile dilt-

lı ol4aldan lcln, ~Hekime ft- olana da 7P ......uninin ke1'fi bat- mana esir dU§Dlesi ihtimali varrillnek...., suet.,. M7anlardan w.r. 11*•- llQu: eh ya ... Usera .kararglhmda iken 
ber akit colrca mütap seli&'. ır.ııat. - Omrlmln ba 10nbahannı bfc ol- bir gecn·-•· mektup alırdı: "Müj 

mu• azıas secfrmek lcin De 7&ı>a. ~ 
Karedeals la7ıaıda bir eülrc1e ac1e.. 71181 de! Bet buçuk milyon franga .._ 
c:e Zehra bmah mektupta, timdi" Dl" WIQJOf'... IDlan. hantınm hip1in!" Fakat sulha kadar, b r 
War sel• lradm mekt1aplartam hic IODbabanna Yarcbima baut ıretirin- sene mi. bet aene mi, her nefer 

:rtlrild ,:il lt• anda ki. ~ ıörilm~ bir fwlralldtllk ce •e bil liQatm hlc olmana •aıa libi Jwndi ptate yatratıp kedatiklacakktlrtır, 
baalret1 ft istik. Ba f..aıtdetik ~ 0~ ıecm-lae ruı olaca iti pelr lrola,._ AÇI P n f ece , 

'91dlted her 197e .-le ... .ı. .. aalattılı clerdlade detll. ilki"" lqır. Zaten Yari.terin venlili ımılar bez elbıse, nalçalı kundura giye.. 
~bet Jtlr tek bHIMdlr: lıualdanndald ..mı.._, o da ı._ ela eok ıllrmes, kıt menlml Jlklaıtık- cektir; bir ocaklı odanın ve 11-

ldelm tanfm tüm8' 
bir :dndrdlr. Da ya.. 

avaffakıyetll bir mflsake. 
nal etmek Balkanlana 
heaüma bir saraıettir. 

talyada Bir Kaa 
ya, (Tut) - Korkudell 
dan Antal;raya gelmekte 
för Enwrln idaresinde 

13 nUJDarah kamyon 
civarında ElJMlı belinde 

d reye yuvarlanmıf, 
i de bulunan 701cular 

ka8ın 5 erkek ve 1 çocuk 
§lardır. 

sıalarm pe1r eohnda 1nahaav. Zaten ca. •clarm ananııla dmtlıten teller cak paltonun hasretb\l çekıiM:ek.. 
ftrialel' 1ser1a., secenlerde baracla oolalc!ıkca ..,,_ kadl k•dlne ha. tir. Ayrıca kili gıda yerine vaf1r 
nsaıtmı 7&Zl7I okwmat, biru claba flfler. dipçik yiyerek yol yapacak, belL 
tafalllt fstl:ror, O Yekte kadar, IOftbüar aıenimhıi ne kadar çamura gomülilp köprü 

Bata lradm mektııplamun hif w.. tathca ·~ lcln • lroları variali kuracak, düpnanına sırtında cep. 
rbade 16rfilmemıt' obıa ..,. ıaahtenm ltac:aldan uatıp, Qaldarı da biru hane aancbiI tafıyacakpr. 
.. _ J'flbele lro:rarü otarmütır. Palrat Hut•-- rü ki B 
_,_ Zehraıım altmat ntmda ol4a. lnwa claima bark kal•mH, icl ı*ıhr. -· go yorsunuı -. 
ima ~ obnuıdır. Oantere ıre- o AmaD da ,. .... ".., ~ iJ'f ye fU karıatahk devrinde ve 
im mektuplarda ba7alllar • eelds, ceDr. yaıa., ~ .._.. dolaunu'. hlç bir fekilde obeı buçuk Dili. 
Nıni 7&l1llcla olMlarnu ,...rlar a. labableJ'fa ....... 7atütaa bllı- 7opun tam nıanaile zevkini çı. 
ma. bl• altlmf 7Q1Dda olclafana ha- 'Dadan -bir be de'dlm-- bacaldan karmak nasip obnıyacaktı. Bina. 
ber •eren bana melmaba. clolı'aR. kamı IHrine 'blbrU. lrollan havan enaleyh en iyisi, rahatı. kolayı 
ide i&meaılttim. lraJdınp iMinaeJr te fQdabcbr. zahmetsizi Base için ikramıye 

Ba •:Jm oka7UC1UDU11 tikin tebrik Kara4eals Jaılsmda ._.. 1ıuı"8'A vurduğundan habeniz, harp hen-
edeceii• Palrat 7afllll haber verdi.. ke7ifli ve Yarialı" faJııc!lll olana de limuinin belalı dunyumdan bir e-.e!::. ~!"-ı!; :°ba- altmq 7a1mda baflra .... tbklaq .... darbede ınynlıp kurtulmak, öbür 
lara aüıbetle blns ..;...... ~ :;: olablleceii utıra ıelb'... Onu dünyaya en~ yoldan ıoç et. 
dan clola7r. Belld. c1aba &nce o 7U4ık.. ,...: et!:: ılık • clöklmDelr o mektL 
lanmda hattrlanaus, ba ...ı. bata- 1oua da - .....,._ o. ...._ Nitekfm böyle de oldu; lel"Vet 
.. cıolr dela lradm 11Qatmq1 Dklüa. ,. ... ..,.. ftlWt ~· llatlk eo- mefhumunun tuyrutanu titret. 
nada. budarma da 110Dbüanada ıre- nplarm .... ._ Wlı nefret ederler. tlii bir umanda dert ve)aneden, 
lh". llalhld llaJ'U Zelln wtlalert iki • ele, ._.. altmlt ,...... olclahn Hakkın ve flD8ll1 büyilk rahme. -••IDllerl tatal..,._ JUIJW,,. 118~ nn oı..ea. mam lmlr tine kaVU§tu. ::-..!::..:.•.;. ;~,...-=: :_~ :._ 118t11ıırer=. lb'mlkt• dıt CJ, hakikaten pna1ı bir adam. 

( /ktısadi Haf ta ) fl.E 
ihracat Hcmrlıklan • Siyasi Hadiselerin Zavalh Fareler 
Piyasadaki Tesirleri • Neler Satıyoruz? 

P !yasada ilıracat hareketle. muz koloni eşyasını ııetirmekte 
rinsfen ziyade. ihracat ha.. idi. 

- Ac:lrılll farelere! 
- Yufka yüreklisin de 
- Ha)'U', yufka yürekli 

zırlrkları birinci ı>llnda .relmek. N I S tı ., 
tedir. Son J[Ünlerde Ticaret ve. e er a yonız · 

lim ama ıene acının. 
- niçin? 

kili Nazmi ToPÇUoilu'nun ae:va. 
hati de. ihracat hazırlıklarile a. 
lAkadardır. Dün Ticaret Vekili, 
toprak mahsulleri ihracatı hak
kında simdive kadar yapılan ha
zırlıklara dair alAkadarlarla RÖ
rüşmüşttir. Buradan İzmire Jli
decek olan veıtıı. İzmirde ibra. 
cııt birlikleri men9uplarile te.. 
mularda bulunacaktır. 

Bu sene toprak mahsulleri ü. 
zerine ne kadar ihracat yapaca. 
iız? Rekolte tam bir surette bel. 
il olmadıiı icin. bir şey söyle. 
mek mümkün de.iildir. 

Kati rekolte, tam bir ay aonra 
anlaşılabilir. O zaman dahilt th. 
tivacımızı tesblt ettikten sonra. 
dısanva ne kadar bulday sata. 
caimıızı hen.o edebiliriz. 

Tilrkiveden buldav istlven 
memleketler coktur. Almanya, 
Cekoılovakya, İıtalya, Fransa. 
Yunanistan ... 

Bu sene Tuna havzasında. Ma
caristanda buiday mahsulü pz 
olduh icln. Türkiye buldayları_ 
na karsı taleplerin artacajına 
süphe yoktur. Esasen AVruı>ada. 
ki kıtlık alimetleri de buidayla.. 
runıza karsı taleplerin artacab
m tevit eden hidiselerdir. 

Diler taraftan Cenubi Ame.. 
rika memleketlerinin A vrupaya 
bulday aöndermesi de lmkinlız 
bir hale ııirmektedir. Nitekim 
Fransanın Cenubi Amerikadan 
butdav aetirmek kin vaptıh te. 
ıııebbilsler de su:va düsmüstflr. 
Kıtlık en ziyade, muharip mem. 
leketlerde. bilhassa Alman işıra. 
li altındaki memleketlerde oldu. 
h icin. Cenubi Amerikadan bu 
memleketlere buiday sevkivatı 
bü"bütün imkinsız bir hale ael
mektedir. 

Hadiselerin Tesirleri 

Son J[(lnlerde İtalya ile Yu. 
nanistan arasmda, siyast 

hldiselerln .zerJ[in bir safhaya 
llirmesL piyasada veni ye~ meq 
fit esirler yapımştır, Her eeyden 
evvel, Yunan denb nakliye mü. 
esseaeleri. seferlerini kısmen ta. 
til etmeie mecbur kalmışlardır. 
Halbuki Yaman. vapurları, har. 
bin başladıiı rindenberi. muha
rip, ve bitaraf memleketlerin 
derJzlerinde en müsait aerait al
tında seferler yapmakta idiler. 
Yunanistanın ticari muvazene. 
sinde büvük bir kıvmet teskil e. 
den, ve Yunaııistana mühim mik 
tRrda döviz Retiren bu tonaj fa
aliyeti duracak ım? 

Simdilik bu suale kati olarak 
cevap vermek mümkün delildir. 
Fakat buıün için, Yunan tonajı 
son aivasl hldiseler üzerine. mu. 
attal bir hale aelmlstlr. 

Harbin ba$1adıh rindenberi 
limanımıza .ıelen vapurların ek. 
serisini de. Yunan bandıralı va.. 
purlar teskll etmekte idi. Bil
haaa İakenderiye ile İstanbul 
limam arasında l$llyen Yunan 
vapurlan. bize ınuhtac oldulu. 

HiKAYE . 

- Çünkü beşeriyetin J hracat mevsimi henüz baş.. tertibat alabildiği hınız b 
Iamamakla beraber, bu dır. Fare kapanı diye bir Ja 

haftaki ihracatımız yine bir mil. alet icad etmiş, fare sehirl 
von lirayı .reçmiştir. Bu miktar, müstahzarat yapmıf, bunlan 
valnız İstanbul limanından ya. ıun diye kediler beslemiftl& 
pılan ihracatı ifade etmektedir. Banli hınuı: için bu ka._ 
Maddeler üzerinde izahat ver. tibat var? 
mek lizım ~lirse, bunun basın- Balbald fareye ıilince:re 
da afvon 2elir. Son hafta ichıde dal' ne muzır hayvanlar var 
yalnız Almanvava 450 bin san. mi? 
dık afvon .rönderilmiştfr. Fare talihsizdir. Yolma Wr 

İkinci derecede .zelen madde de yiyeeeii dört K1'8Dl kapr 
tütündür. Son hafta içinde Ma. nlri, bir ıuçuk sapile ne o 
caristan. İsvec ve Romanyaya rir, ne biz fıkaralapnz Ama 
varım milvon liralık tütün ihraç dim ya! Beşeriyet onu 
edilmiştir. Bunlardan avn ola. ve ona çullanmışbr. ÇfiDkl. 
rak Finlandava da 42 bin liralık renin en büyük kabahati 
tütün sevkedildiiini ilive edebi. ze ocajınma ve nafabm•• 
liriz. aallat olmuındadır. 

Bıı sene Polonva. Cekoelovak. Nafaka, insanın en lıauaa 
va. Danimarka. Belcika, Fransa.. flchr. Ona dokundunuz 189 

dan tütünlerimize karsı hiçbir kesilir. Fareye karp hına 
taleo voktur. Halbuki «ecerı ae. dır. 
ne bu mevsimde bu memleket. Fare lhtiyatsızlaiını p 
ler tütünlerimizin en iyi müıte- mahUik lıısanua en deria 
rileri idi. Bunlarm içinde yalnız maru•ar. 
Cekoslovakyava 2 milyon .kilo. İnsanlan kışkırtmak 
dan fula tütün aevkedillrdi. yonak nafakauna del~
Bu tütünlerin mühim bir mikta. lıyu:. 
n İstanbul tütün depolarında q. Avrupaya yeni alam 
lenirdi. Fakat bu«iinkü sarılar çabşanlar, insanlarla fanı. 
altında, Avusturya, Holanda, !ll'daki bu nafaka mtlc 
Cek rejileri huabına çalıtan tü. ıJ'I mtitalea etmelidir. 
tün dePOları kapalıdır, - T.,.ekkür ederim 

ne. Lakin bu senin ıiriltbl 
Münferit ihracat bir de farelere sonat Wu111 

fıkirde? 

M ünferlt olarak muhtelif - Ne fikirde olabilir? 
memleketlere yapılan lh. - Şu fikirde olaltlllr M; 

rac hareketlerinden bahsedelim: da "lmınetimbd Ji)'Ol'lar." 
Son hafta icinde Cekoslovakya- insanlara kup m.llfl•lld 
dan kuzu derlaine olan taleoler ''Bıs çoklujm. Çok 
artmütadır. Harp bQladıjı ııün aza kanaat ediyoru.'' N'e 
denberi her taraftan kuzu derL bise kapan kuruyo~lar, 
lerl Jateııllmektedir. Bu deriler. ray:" ,,. bizi imhaya 
den pilot ve eoför caketleri ya. lar. diye ılklyet~ldlrler. 
oıldıjı kin. harp mabıemeai ola. - Sen fare dilinden 
rıık kabul etmek lizımdır. Kuzu sın? 
derial, Cekoalovakyadan baska, - Alılamam ama ı.. 
Macariatana da aevkedilmekte. il olaalann bafkaunıa 
dir. ıeçlnnıek iatlyenlerln iddl111t.ı 

Mısırdan ve Iraktan vas mev- budur. 
va istenilmektedir. Fakat Mw. Fanlere it bulmadılrte, 
ra her Mne olduiu JEibi. uvwı. plmft olan ba mflcadele 
elma J[Öndermeık mümkün ola. lidecektlr. 
mıyacaktır. Cünkü İstanbul. İz- _________ _. 

mir llman1arlle İakendeıiff ara.. 
ımda muntazam vapur seferleri 
yoktur. Yq meyva tacirlerinin 
Baidada Yat mevva ihrae ede. 
bilmeleri icin. Irak demiryolla. 
nnın tarifelerinde tezillt yap. 
ması lAzımchr. 

Irak demiryollan idaresinden 
bir heyetin Ank:araya ıelerek. 
tarifeler üzerinde müiakereler 
vaı>acaiından bahsedilmektedir. 

Tarife meselesinden başka, 
Baidata kadar vaş mevva ll!V• 
ketmek lcin. aoiuk hava vaııon. 
lamıa da ihtiyaç vardır. Bqüıı
kü serait altında. aoluk hava va. 
ıonlan da tedarik etmek müm. 
kün delildir. Burin icin. Bal. 
data. Baldlıt • Bura volu vuı. 
tuile, Hindistana ancak fıstık 
.zonderilebillr. 

BU.gin Al'nl 

s 

ZOMROT GERDANLIK 
J' ua : Rüw11de Biltanollu 

1 il mımarab bpllUll hine selci. 1 hedf:rem olııan. Yalnm, haberini• ol 
il saman. cebiaclen bir lllU• aan. ,..ıa ... haberiniz olıua, camdır. 

mancak cıbnp kiHcH bntt1nn1711 - Cam mıP 
baıladı. O kapıdan, Dd adım atec!eld - Cam 
oda,.. Jiriliyordu. içeride saatin tik. - O halde bal11 oıaaı nereaer 
taktan ile uyuyan kadınm muntuam Tatlı ~ .. acı aa ıriildii:. 
nefealerinl ie{ttl. - O bir semanlar beade ıdi. IS~ 

Sonra kapıyı uıulcacık aral17&rak otuıı: dördüne& 80bktalri mticevherca
prdi. karanlıkta acele bun dotna dedir. Ne ,..panm, delibalı, adalet • 
ptlriidii, actı, brqtırm.,. bqlaclL Aclam aptal~ıtr: 

Tam 0 •arada oda birdenbire bol bir - Sefalet mı 1.. Siz. metlmr Dory 
11ıta boiulda. Adam aıçradı, bir anda B.rel!t~ liıı: iri .hlr milyona, bir baNlak 
,..taa.. do- dhdil 'P\- B t _,._ v111ri ıcer sibi kolayca kuanıyona.. •• .~.. · ..,_, ren • ... nu I 
ıı:tl •e cuip ılnema "ldm, datnuk 1-' ı Bt' -'-'t' .. 

... L hali ·ı li d ..., 1 _ _, - T• amma, ıeçen J'I, ıuu .e 
n~ ı e, e n eaı rove vwnn nam ollln..1- L. bett'li _,. L· dola 
laıu11a ou doin C"irmlt. al•J'h 1- ~enl~P-J' ı m ...... uın ra ne 
taylı Jlrine baln70rcla. Hınız, care.. 
ıiıı:, ellerini kaldırdı. Güıı:el )'l!das aor DtlılranJı arada ~il ırırdanblı par_ 
da. • maldan arumda cevırerek ırosden ıre 

' oer..1 ... J.JL.. 1 ,. H·-' çirmekte idi N hayet: - ...._, mı arıyoraanazr .... 
ıa methar dmrtlt ırerdanlıtı detti - Ya,alı. ıtecll, sahi, camdan ba Ne 
mil ' de ebe! talrlit edilmitf 

Aclanı keL-•-..1i. Sonn prdanbir •iaema devinin 
- • tatma brrütı. 

- Dotnmı mabacfn. " " - Demek kamanla battnuıı: • met-
Xdm ırGlc!U: aoara elincleld rovel- bar sflmrtlt ırerdanlıtmm satmaya 

Yen yutrlına altma ,....ı .. urdi, elle- mecbur olclanQS· timdi de IJemin f .. i 
rinı eMffiae keaetlecll ' " • 

- Rahatnr olma • delik 1 t d ne l&bte bir ser~n.tılrlı ıörfinerek va.. 
dl J'lll. an 1 e. ıı:iJ'etl koramak ıattyorsanaıı:1 

Gene h...... .. .. lrabmt. ,..._ "- - Ne nzrk ki hakikat olan budar 
vq ellerini indirdi. linema yıldın hep 
6~le alaylı: 

- Demek rimrilt serdanııtr an
~aıuııı:1 di)'e tekrarladı. 

Bir yandan ela komoclinin cekmnln
cl• bir avac parlak tet aıaru cltll. 
bnh:ra anttı: 

- Ali dedi. 
Adam 1111blaaaut si1»1. tattın dara. 

ıorc!a. O sam.an Dol')' Brent, kotana 
lilkeliyerek parlak ,...U tatlan ou 
dalla sinde )'aklaftmbs 

- A1m, cliJ'Oftllll, di:re bllırclr .. 

O ıamaa delikanlı birden toaana 
clelittircli; dwin l5aiacle eill• 

rek: 
- Utfanua tetekklr ederim. dedi 

Malt ftlfl'ltblllaia hsülal9 •t• 
eöylenip clanı:rorda • amma bea keactim 
haldka~i araetrnp 61renme'k htemft
tim, Yana suetemin ob)'UCtllan ldm 
biJlr ne lraclu • .._.. olacaklardır 
Onlara o iratlar aamuJOMI bir haber 
ftrmit olacelan M •• 
.... ,.... lılr ,.,.. ,.-1ac1ea 
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!fÜRK TİCARET . 
ICUPONLU•VAD 

BANK.ASI A.Ş. 

Li•MEVDUAT 

TAN 

ZAFİYET ve ADElUİ İKTİDARA DUÇAR• 'J 
OLANLARA TAVSİYELER: 

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

bünyenin kuvvetsizliğinden ileri gelir. 

Kanii, Canh, lştahh olmak için 

il Masa saatle 
6 AY VAO 

AViZELER 
Fırınları • SU 

4 • 6 Ay 

AEG 
pürgelerl 
Vade 

Fotograf nıakl· ı 
nal arı 

8 AY VADE 1 

A E G Vantilatörleri • 
Ocaklar, Cezveleri 

4 AY VADE 

Lükaor Radyo· 
ları ve hediyelik 

eşya 

os MAN ŞAKAR ve Ş ki 
Galata, Bankalar 

LESIKALSIN ' ı , MIMffirJ 

Caddesi 59-47 Tel. 42769. Beyazıd, Universite Caddesi 

No. 28. Kadıköy, İskele Caddesi No. 33/2 W l#ttil,,/ 
*i 4 ; * pe g• ese 

~ ~-
1iiT•PARANIN·FA·ıziNi•AL• 

,. ........ ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiCiiiiiiiiiiiiiiiii~~ 
Traş bıçaklarının satışı % 50 ye düşmüştür. 

Çünkü: 

Pc;>KER TRAŞ B~ÇAKLARI 
ile e"'·elce 10 defa traş olunabilirken son 
tekemmülü sayesinde şimdi rahat rahat 

20 defa traş olmak kabil oluyor. 
l:nf$'C''>W•*M 

Gayrimenkul atış 
•• 

lsta;'thul Emniyet Sandığı Miidür]üğiinden : 
ft ~! ~a~pancanrn 21451 Hesap No. sile Sandığımızdan aldı~1 (300) lira. 
L....ıı... bırıncı derecede ipotek edıp vadesinde borcunu vermediğinden hak
.,.._ >"apılan takip üzerine 3202 No lu kanununun 46 cı maddesinin matufu 

a ftladdesine göre satılması icap 
0

eden Bcşikta§ta Yeni mahallede Postacı 
- AALt_e ~ki 1. 2 yeni 1 numaralı iki odası olan iki dükkanın (odaları ah
~ar kagir) tanıamı bir buçuk ay muddetle açık arttırmaya kon.. 

(Pi)"::. tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 
... da pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mek

lrabul olunur. Birikmiş biıtun verg' lerle belediye resimleri ve vakıf 
~ •e tbiz bedeli ve tellfiliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartna. 

20/8/940 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk isle. 
ta w.lainde açık bulundurulacaktrr. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat 
~~ede ve takip dosyasmda vardır. Arttırmaya girmiıı olanlar, bun_ 
_. tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş 
;i ~bar olunur. Birinci arttmna 7/10/940 tarihine müsatlif Pazartesi gü. 
~ oilunda kiin sandıJ;ımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. 
- t ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 
.ııı.. eden gayrimenkul mükcllefiyetlerile Sandık alacağmı tamamen geçmiş 
1l2/10/9tarttır: :'ksi takdirtle son arttıranm taahhüdü baki kalmak şartile 
brmaaı 40 tarihine müsadif Sah günü aynı mahalde ve aynı saatte son art
lıılrikıı npdacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm üstünde 
taakJa a~ır .• ı:aklan tapu sicillerilc sabit olmıyan alfikadarlar ve irtifak 
Dla aah.ıplerın_ı~ bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair idd"alarmı 
lıiJdi tarihı~den ıtıbaren 20 gtin iç"nde evrakı müsbitclerile beraber dairemize 
'1idn nn_elcn 11.znndtl", Bu suretle hal:larmı bildirmemiş olanlarla hakları tapu 
'Otla erile sabit olmryanlar satl!j bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
lllbkfazla _malu~~t almak istiyenlerin 937/382 dosya No. sile Sandığımız 

itlen servısıne müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

·* * DiKKAT 
I-' '2mniyct Sandığı, Sandıktan alman gavrimenkulü ipotek ı::-öst~rmeı· 
-uJealere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 mı te_ = e~emek iizere ihale bedelinin yansnı:ı kadar borç vermek surctile ko_ 

_ ıoıtermektedir. _ (7489) 

İKİ ~------------------------~~~ KOLSUZ 

FAİK YIL ZiPEK, 

Cinsi Miktarı Muh bedeli % 7,6 teminatı Eksiltme 
Ura Kr. Lira Kr. Şekli Saat 1 

Eczayı tıbbiye 42 kalem 330 55 24 79 Açık ek. 15 
M1ıhtelif ebatta 
karton bıçağı . 23 adet "Müteah)'ıi dl . namı_n~" P!.!z<'rlık ~5,3 

I - Krokı ve ecza müfredat lıstesı muc bınce yukarda cıns ve mıkta 
o . 

rı yanlı 2 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

D 
• • II - Ecza muhammen bedeli, muvakkat teminatı hizasında yazılıdır. 

emir Ve $Gire SGtlSI lII - Eksiltme 28/ VIII/940 Car<;amba günü Kabataşta Levazım ve Miı -""' Taksim stadyumu dahilinde bayaat şubesindeki alnn komisyonunda yapılacaktır, 
IV - Ecxa listesi sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi bıçak 

bulunan demir potrel, demir su resmi de tetkik edilebilir. 
borusu, oluklu · saç, demir par. V - Isteklilerin tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme para -
maklık tribün ve güleş ringi tah larile birlikte mezkur komisyona müracaatları. "7137,. 
1 taları, demir kasa, yazıhane, ma. -- -- 1 i R 
ı roke~ bir k~ape ve iki koıtu~ ( c I>EM R ve TAHTA FABR KALA ! • 
v~s~~re 19 agustos 1940 pazartesı TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN. 
gunu saat 18 de satılacaktır. Al- • 
mak il!tiyenlerin gelmeleri gör- ı Yumurta tüccarlaı,nın nazarı dikkatine 
mek istiyenlerin her gün mahal. Adapa. nıda bulunan fabrikamızın fırınlanmış tala:ş imaline başlamış ve 
linde Halime müracaatları ilan , stoklanru hazırlıyarak satışa arzetmiş olduğu ilan olunur. 1 
olunur. 1 

ikinci icra memurlufundın: Kira borcun· 
dan dolayı h~pis altında olup paraya çev
rilmesine k.arar verilen oda takrmt, lieccıde, 

masa, zandalya, bllfe, ıı:ardirop. yol hal111, 
dökme soba ve 1'1irtden ibaret ev cfYU• 23 
afustos 940 cu"'1a ctınO sa al ı $ ten 17 ye 
kadar Niıanıaıında GUıelbahçe Had F.mine
fenrli aokalı: 41 namaralt aportıman llnilndc 
a,ık arttırma ile satılacaktır. Kıymetini bul
rnadıılı takdirde ikinci arttırması 26 11ı?u•toı 

940 puartesi &(lnD ayni mahalde tayin edilen 
saatte icra edfieecktir. lateklilerinln mahal
Hn<lc hazır bulunacak memuruna mtlracaatla
n illn olunur. 

MANTO KARBON 
Mide ve Barsak Gazlarını Mas 
eden Hafif müleyyim şarbon 

komprimeleri piyasaya çıkmıştır. 
Eczanelerden isteyiniz. 

KAP ALI ZARF USULİLE EKSİLTME İLANI 
Edime l\'1eriç Su İşleri Şube Müdürlüğünden : 

m 
e 

1 - Edirne civarında Bosnaköy Meriç sahilinde kıyı ve sedde tahkim 
inşaatı tamir işlerine ait ve bedeli keşfi 37015 lira 91 kuruş olan inşaat 
eksiltmesine talip zuhur etmediğinden mezktlr inşaat aynı ııartlar dahilind 
yeniden eksiltmeye c;ıkanlmıştır. 

-2 - Eksiltme 28/8/940 tarihine milsadif Çarşamba giinü saat 11 de E 
dirnede Meriç su işleri şubesi müdürlüği!nde toplanacak eksiltme komisyo . 
nunca kapalı zarf asulile yapılacaktır. 

-3 - istekliler bt• işe ait eksiltme şartnamesi, mukavelename bayındır 
lık işleri genel şar.namesi, hususi fenni şartname, silsilei fiyat cetvelleril 
projeleri Edirne s~ işleri Meriç. şubesi müdürlüğünde bil8 bedel görebilirle 

e 
r. 
t 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "2776.91,. liralık muvakka 

tem;nat vermesi ve bir istida ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu iş 
mahsus olmak üzere alacakları müteahhitlik vesikasını ve 940 senesine a 

e 
it 

Ticaret Odası vesikasını ibraz etmeleri şarttır. 
e 

-
" 

5 - Teklif mektupları ikinci maddede yazılı saatten bir saat evvelin 
kad~r makbuz mukabilinde Edirne Meriç su işleri şubesi müdürlüğüne tev 
di edi1mi!i olacaktır. Postada vuku bulcak gecikmeler kabul edilmez. "7282 

!!lllil!!!!'~!i!!~*!P!llllCIU .. llıi 
'•Dr. İHSAN SAMİ•~ ,._ 

Gonokok Aşısı 1 
Belsoğukluğu ve ihti1€ıtlanna 

SUADİYE PLAJI -' l ı Gazinosu Açıktır. 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. .ı;aılm:MM:llmFıiiAYB 
Divanyolu, Sultanmahmud tür- -----------------

CAZ EGLENCE ve 

- AA besi No. 113. •• ili İstanbul Emniyet Sandığı Direkiörliiğiinden : 
Emniyet Sandı~ma borçlu ölü Bay Hüsnü varislerine iHln yolu ile tebliğ: 

Sarayın 

.Meşhur Balçık Panayırı 
Bu sene de Ağustosun 31 inci günü 

açılacak ve bir hafta devam edecek
tir. Panayıra gelecek esnaf ve tiicea
rıının esbabı istirahatleri temin edile
cektir. (7185) 

Sarıyer sulh icrasından: 

Ahmet ŞilkrQ Yücelin Zabtl ile ıayinn 

mutasarnl oldukları Snr1yer Mcsarburnu 
cadde•i eski 58, yeni 28 numaralı arsanın 

ınyuunun izaleai zımnında açık arttırmaya 

çıkarılmı~ur. 

Birinci arttırma 23·9·940 pazarted ıı:Untı 

ıaat 14 ten 16 ya kadar mahkeme blna· 
sında icra olunacaktır. 

Arsanın kıymeti iki bin tlç ]'Qc dokran 
liradır, 

lllrlncl arttırmada muhammen luymctln 
yQzdc yetıniı bc~lnl bulmadıfı taktirde iha· 
le on bet c<ln daha uutılarak en aon art 
uranın taahhlidil baki kalmak ıartile 8·1 O 
940 salı ayıu aalto arttırmaya devam edi· 
leccktir. 

Bay Hüsnü, Boğaziçi Sarıyer mah:ıllesi Yeni cadde sokak eski 3, 3 mii_ 
kerrer yeni 146, 148. 150, 150/ 1 numaralı maa müştemilat iki evin tamamı ile 
bir mağaza ve bir kay1khanenin tamamına (en yeni Yeni M:ıhalle caddesi No. 
taj 160, 162, 164) birinci derecede ipotek göstererek 28/12/931 tarihinde 13292 
hesap numarasile sandığımızdan aldığı (1200) lira borcu 3/S/940 tarihine ka
dar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç (3667) lira (93) 
kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkmda icra ta
kibi ba~laınak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gös. 
terdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bay Hüsnünün yukarıda yazılı 
:ıdreste öldiiğü anlac:ılmış ve tebliğ yapılamamrştır. Mezkiir kanunun 45 inci 
maddesi vefat halinde tebligatın ilan suretile yapılmasmı amirdir. Borçlu ölü 
Bay Hüsnü mirasçrları işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde San
dığı:mıza müracaatla muri<:lerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şa. 
yan bir itirazları varsa bilrFrmeleri Jazrmdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar 
veyahut başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul 
mezkur kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler a!Skadarlarca bilinip 
ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamma 
kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (7474) 

Giresun İnhisarlar 1\Iüstakil l\1üdür1ü~>iinden : 

Hali tasfiyede bulunan (Fa"lt Ikikolsuz ve Bıradederi Osman ve E- Bu ~ayrimenkule alt =ıırtname S-9-940 tari· 

Giresun ve Ordu Vilayetleri dah;linde bulunan Ş. Karahisar Alucra Fat 
sa ve Gölköy ka7.alarmda birer ahşap idarehane binası yaptınla~aktır Behe: 
rinin ~~hamm.en bedl'li ~296 lira 90 kuruştur. $artname ve projeler i6 kuruş 
mukabılınde Gıresun Inhısarlar Müstakil Müdürlüğünden verilmektedir. ihale_ 
si 2/IX/940 Pazartesi günü Giresunda açık eksiltme ile yapılacaktır Taliple. 
rin müracaatları ilan olunur. (7482) · 

tem) namındaki eski Şirketin YILl\IAZ IPEK, YILMAZ BUKUM ve hinde mahkeme divanhanesine asılacaktır. 
YD..MAZ DOKtTMA fabrika ve makinelerile bütün atat ve edevatını ta!I. Arttırmayı girmek isteyenlerin arsanın kıy· 
fin memurunun açık müzayedesine iştirak ederek satrn aldığından esla meti muhammene,ialn yüzde yedi buçuğu 
ortaktan olan Osman ve Elemin sözü geçen bütün bu fabrikalar ve te 'bniıpetinde ı>eY_ akçesi L veb yahu\b milll bir 
aitatla hi b. ·1· ikl • k 1 d ~ ki ş· k r· - • ankanın temınat me..tu unu raz etme • 

ç ır ı •Ş erı a m ıgım ve es ır et ırmasında yazılı '"l3i. r 1 1 ı• d B" 'k · erıiler ve tanzifat n.a- 1 • t"b" · · "h • · . kull 1 1 h k" l er ••ım ır. ırı mıı v 
'llll:f .erı,. .. ırının ı tisar ıçın anı mış o up a ıkatte Osman ve resmi, Evkaf icareai bisocdarlara, yirmi ıc-

Etemın kaymbiraderleri olduğunu görülen lüzum üzerine ilan ve bu nelik taviz bedeli ne telliliye rilıumu mü~ıerl· 
miinaıebetle ipek fabrikasında her denyede ve en iyi ipek, Bılküm fab. 1 ve aittir. MukQr arq !lzerinden ipotekli a-

DENİZCİLERE İLAN 
Istanllnl l\Iıntaka Liman Reisliğinden : 
Ayakapı kayık iskelesi civarında batık Nümuneihamiyet torpidosunun 

~~rfal:ı.narak ihracı ameliyesine başlanacağı ve bu iş 23/8/940 Cuma gününden 
ıtıbaren 20 gün devam edeceği cihetle o civardan geçecek merakibin dikkatli 
bulunmaları ilan olunur. "7405., 

YENi 
Türk iyede 

bulan hakiki 
YAT karame 
ABDÜLVAH 
kasrdır. Diğ 

HAYAT 
nefasetile şöhreı 

ve esas YENİ HA. 
laları birdir. O da 
iT TURAN mar 
erleri taklittir al

danmayınız. 

nefis lokuml 
Kah veciler için 

arımız vardır. Ad. 
rese dikkat: 
caddesi No. 9 

Galata Necatıbey 
2. Telefon: '10058 
• ,El ıp 

-- -· 518 JW S 
;;:; -' 

Bronşiti ere KATRAN HAKKI EKREM 
ilayet Daiıni Encümeninden : Aydın v· 

Muhammen kıy metl Tap ettirilecek 
matbu evrakın adedi 

Daire! aldeıl 

Lira Kr. 
-- --
2181 30 

183 
288 

20 
299 
-- -
2971 30 
Muhtelif d 

59 
18 

8 
jı 2 
26 

Husus1 tdare 
Nafia idaresi 
Maarif ,. 
Veteriner idaresi 
Hastahane • 

r l 

metli evrak tab 
airelerin ihtiyacı bulunan 2971 lira 30 kuruıı muhammen lir1• 
ettirilecektir. 

Taliplerin 2 
kat teminat akç 

9/8/940 tarihli Perşembe günü saat on be!,!te % 7.5 mavak.. 
elerile Vilayet Daimi Encümenine ve fazla malumat atma1' 
gün Daimi Encümen kalemine müracaatları ilin olunur. istiyenlerin her 

"6994., 

Leyli 

,Erkek 

~ 

ilk • Orta • Lise 
TAKS İMDE Sıraservilerde: YENİ AÇILDI. 

Müdürü: Es 
Hususiyet 

yasta ehemmiy 
çalışma ve inici 
tebin denize n"" 

ki Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırt'& 
leri: YABANCI DILLER OGRETIMINE geniı mik
et vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil ederek talebesinin 
şafı, sıhhat ve inzibatı ile yakından alakadar olmaktır. Mek• 
azır Ka1öriferli teneffilshanesi ve jimnastikhanesi vardır· 

Hergün saat (9 ile 13) arasında talebe kayrt ve kabul olunur. 

- - • TELEFON_ : _4_ı_ıs_9 .---1·----~-
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 

Müesses em 
500, 550 ve 600 

:Müdürlüğünden ı 
iz bora fabrikası Standart mamuUtmdan yalnız 400, 450, 
milimetre kutrunda tazyika mukavemetleri 6, lZ, 18, Z4 

Kg./cm2 olan Ambuvatmanlı font borular için sipariş kabul edilmektedir• 
Siparişler müracaat sırasma göre kabul edileceğinden alakadarlarm kısa ~ 
zamanda müessesemize müracaatları rica .olunur. (7232) 

r Lüb ~~,~~~:.~:n t~~,~~~::: .. ~r, K~' 
satılıktır Ayazpaşa Park Oteli ve Alman Sefareti aradaki Cami IOka) 

No. 48 "Heza,. Apartman birinci kat No. 5 (Ziyaret saat 15 - 17) ,_ ·------------_,, Münakalat Vekaleti İstanbul l\Iıntaka Liman 
Riyasetinden 

Denizcilere İlan 
1 - Arnavutköy akıntı burnu ile Kandilli arasında konmuş otan t!en~ 

altı kablosu tamir edilmek üzere kaldrrılacaktrr, 
2 - 19.8.940 da başlanacak ve 15 gün kadar sürecek olan tamir iti içiıt 

kullanılcak dubada beynelmilel i~aretler gece ve gündüz bulunacaktır. JJd 
sahalardan geçecek gemilerin dubanın yakınından geçmemeleri ve bu bi.zadl 
süratlerini kesmeleri bildirilir. (7408) 

Devlet Limanları İşletme Umum l\Iüdürliiğünden : 
İşletme ihtıyacı için satın alınacak muhtelif tipte "12000., adet köt11ii~ 

çevalycsi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedel' 
"6275., lira ve muvakkat teminatı "470,. lira (63) kuruştur. 

!halesi 26/8/940 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat on beşte Ü'"' 
lata rıhtnnındaki umum müdürlük binasında toplanacak olan satın a1zııl 
komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin teklif mektuplarmr bildirilen v~ 
kitterı en geç bir saat evveline kadar komisyon reisliğine tevdi etmeı.rı 
Iaznndır. Şartnamesi her gün sözü geçen komisyonda görülebilir. "71Z6:,:_ ---tJ Geceli - Gündüzlü • • 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 

MAZIPEK markasile maruf her nevi ipel·li kuma~ imlil ve sipariş kabul Jarı" ve buıusile fai• ve masrafa dair olan 
i'ibımda her katta ipek ve filoş krep ve Dokuma fabrikasında da YIL_ , ıacaklılarla uir irtifak hakkı sahipleri olan· 

etmekte olduğunu ve siparişlerin azami itina ve siıratle intaç edilecefin lddi.alannı Uln tanninden itibaren yirmi eiln ---· BUGÜN : GUNDUZ ' , 

Leyli yerimiz az kaldığmdan eski leyli talebelerimizin alhtS
t~s nihayetine kadar kayıtlarını yenilcştirıncleri lazımdır.Ak· 
sı takdirde yerleri muhafaza edilcmiyecektir. 

RJ'ID müşterilerine arzeder. içinde bildirmeleri •kll taktirde haklan tapu 
llJ!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.!~!!!!~!!~!'!!!!!!!.• ıiclllcrile aabit olmadıkça paylatmadan ha· 
~ -- -- ı rlç kalacakları •e daha fazla malümat almak 

labibı Ve' Neşri) at Müdlirü Halil Lfıtfi DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve isteyenlerin icranın 940-605 numaralı doıya· 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer: TAN Matbaası arna milracaatlan illn olunur. 

Büyükdere: BEYAZ PARK'tc I 
-•••••••••--- Telefon: 80547 •mı••••••••••mı,, ~.~~~~.~ ~~==~m ~~Dİ 
11 
__ K_ı_z_I ŞİŞ LI TERAKKİ LİSESİ / E R K E K .=B=:alık!'e~sir~v~::-!!ili!!!ğin!!!de!!n!!: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~' 

ANA - İLK - ORTA - LİSE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. 1 - Bandırma - Gönen yolunun 44 üncü kilometresindeki köprünün 
ahşap olarak inşasına talip zuhur etmediğinden tekrar kapalı zarf usulile 

1 - Talebe kaydına başlanmıştır. Eski talebe, 1 eylüle kadar kayıtlarmı yenilemelidir. Bu tarih. 
ten sonra yerleri yeni miiracaatJara verilecektir. Kayıt için Veil Rifat Paşa konağında yapılır. 

gerektir. 
Z- Eski ve yeni talebe kayıtları her gün saat 9 - 18 e kadar Halli) Rifat aPşa konağmda yauıln. 

Y A T I L I ı 3 - Bütünlemelere 27 ağustosta başlanacaktır. ı GÜNDÜZLÜ 
_ Nişantaşı • Rumeli ve Çınar Caddelerinde ': , ......... mMl~---=-r..--........................ 1, ·-nsır AIMlmUJJib AIMIIE~Il~AN ~@lb!EJD • RobertKolej ERKEK KISHI 

Bebek. Tel. 36 ... 3 ! 

Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak 
mütehassıs muallimler tarafından öğretilir. 1Iilli Terbiye ve Kül türe son derece ehemmiyet ve
rilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve Erkek beden terbiyesi ve 
sporla talebenin bedeni tekem mülünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak Tica. 

ret dersleri gösterilir. 

MÜHENDiS KISMI 

KA YiT GÜNLERi 

Ameli ve nazari usullerle Elektrik, Makine ve Nafia Mühendisi 

yetiştirilir. 

Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9.00 dan 

12 ye kadar, 7 Eylulden ;;onra hergün. 

Fazla malümat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 

.::ı::11 .......... 111e11 .... 11:::::::::mı1111 ............ 1111 ....... ~"Y1F111;s;:::::;:::::::1•c:::mı1 .. cşalliiill .... llim:!ll .. ~a11;;a11:::11~~ 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli "21065,, lira "63,, kuruıı muvakkat teminatı (1616) 

lira (SO) kuruştur. 
3 - Bilumum evrak her gün Nafıa Müdürlüğünde görülebilir 
4 - Eksiltme 26 Ağustos 940 Pazartesi günü saat 16 da Balıke~ir Nafıa 

Müdürlüğünde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. istekliler zarflarını 
ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermiş olacaklardır. 

5 - Muvakkat teminatlarını Balıkesir Malsandığma yatırdıklarına 
dair makbuz veya bu miktar şayanı kabul banka mektubu ile ihale tari 
hinden sekiz gün evvel Vilayete müracaatla alacakları ehliyet veslkasil; 
Ticaret Odası vesikalarmı teklif mektubunu ihtiva eden zarfa koyarak mez. 
ktlr zarf~aı; ~490 sayılı kanun hükümle:' dairesinde tanzim ve imza etmi~ 
olarak bıldırılen saatte Eksiltme Komısyonuna müracaat edeceklerdir. 

6 - Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (6809) 

Beyoğlu Akşam Kız Sanat Okulu Mübayaa_t __ _ 

Komisyonundan 
l - Kı_z Enstitüsü itt:ha'l edilecek olan Nişantaşındaki Sait Paşa ko. 

nafmm tamıratı 1940 yılı Eylulünün 2 inci Pazartesi günü ıaat ıs de ihale 
kılınmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihale Cağaloğlunda yüksek mektepler binasmda toplanan komis
yon tarafından yapılacaktır, 

3 - Keşif bedeli 2842,83 muvakkat teminat 214 liradır. 
. 4 - Münakasaya iştirak edeceklerin mukavele, eksiltme Bayındırlık Iş. 

lerı ~eı:ı~l, hususi ve fenni şartnameleri proje ve keşif huUsasile buna müte. 
fer~ı dıge~ evrakın birer suretlerini almak için Pazartesi ve Perşembe gün_ 
lerı okul ıdaresine müracaat etmeleri ve ihale için tayin edilen gün ve saat. 
te de en az bir taahhütte 2000 liralık bu işe benzer iş yaptıklarma dair Istan. 
bul Nafıa Müdürlüğünden almtıt oldukları vesikaya istinaden Istanbul Vili 
yetine ~üra.caatla eksiltme tarihinden 8 gün evvel almmıı ehliyet ve 94Ö 
yılına aıt Tıcaret Odası vesikalarile gelmeleri, "7277,, 

Mektep Eylfil'ün 17 nci Salı günü açılacaktır. 

Kayıt için PAZARTESİ ve PERŞEMBE giinleri saat 9 _ 12 ye 
kadar miiracaat kabul edilir. Telefon: 60474 

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

Devlet Orman İşletmesi Aband • Keremali 
Revir Amirliğinden :. 

.hletmemizin Aband Bölgesince hazırlanmış ve Bolu _ Düzce ŞotP1 

üzerınde Tatava Depomuzda istif edilmiş boyları 8 metre ile 12 metre •'"' 
smda 461 metre 243 desimetre mikabı muadili 1016 tane köknar direği rııet· 
re mikabı 1053 kuruş ve boyları 13 metreden 23 metreye kadar muhtelif çaP• 
ta. 113 metre 825 desimetre mika!:>ı muadili 148 adet köknar sereni 111et'e 
mık&bı 1209 kuruştan açık arttırmaya çıkarılmıştır. Her iki kalem için yaP1• 

la~ak arttırmalar ayrı ayrı olmak üzere 28/8/940 Çarşamba vünü saat ıs ıe 
Duzcede D. Or. iş Revir amirliğinde müteşekkil komisyonda yapılacaktı'· 
isteklilerin % 7 ,5 teminatları ve evrakı lazıma ile birlikte aynı giin ve ıaatte 
Komisyona müracaatları 

Şartnameler Ankar~da Orman Umum Müdürlüğü ile Bolu ve tstıı"' 
~ul Orman Müdürlüklerinde, Direk ve serenler yerinde görülebilir. fat1' 
ızahat almak istiyenler Düzcede bulunan revirimize müracaat etmelid rtef· 

NOT: Direk ve serenler Akçeşehir ve Izmit limanları ile Adapazarı .;e• 
ya lsmetpaşa istasyonlarına ind'rılebilecek vaziyettedir. (7367) ~ 

'ı "iiiiiiiiKiiiiaiiiidiiiiiı kiiiiiöiiiiiyiiiiiiiiiiiiSiiie niiiiiiiJiiioiiziiieiiif iiiiL•i;·e-s .. ( 

Tam devreli Fransız Erkek Lisesi 
Talebe kayıt ve kabulüne başlanmıştır. Yeni sene devresin~ ıı E11il1 

Çarşamba günü başlanacağından yatılı talebenin 10 Eylill akşamı mekteP
te hazır bulunmaları lazımdır. 

Talebe kayıt ve kabulü hakkında izahat almak için "Pazar ve Çarşııfl'" 
badan başka,. h~r gün 9 dan 11,30 ve 14 ten 17 ye kadar müracaat edi1111e
lidir. Hakkile lisan öğrenmek için ilk okulu bitiren talebeler ihzari srııri• 

kabul edilerek orta ımıflara hazırlanır. 


