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nadoluda Zelzele Devam Ediyor İTALYANLAR 

ADENI YİNE 

BOMBALADI eyk Nahiyesi ile Oniki Köy ----<0----
Douvres'a Yapılan 

• 
rzıncana Eş Oldu,· Enkaz Hava Baskını Neticesi; 

Kalmış Gibidir 

ltından ölüler Çıkarılıyor Romanya Hariciye .Nazın 
1\fanoilc.scu 

Süveyş Yolu Açtldı 

Almanlar, Şimdiye 

Kadar 5 Bin Tayyareci, 

2900 Tayyare Kaybetti ~omanyanın 1 
Vaziyeti 

~e Balkanlar 
ılJ. Zekeriya SERTEL 

ll~burg müUıkatlannın neti.. 
C<!si anlaşılmış gibidir. 
llıcvzu üzerinde fazla duru. 

titın sebebi, bu miilakatın ne. 
Ve verilen kararlar ile doğ. 

, doğruya alakadar bulunma. 
~· Balkanlarda sulhiin ve is. 
il devamı, Balkanların ala. 
~ıl bizim birinci derecede a. 
. Olduğumuz mevzudur. 0-

~ıtı Salzburg müliıkatlannın, 
arın mukadderatı üzerinde 

bRetircceği tesir tizerinde du. 
.unu aydınlatmak her Türk 
·!Sinin vazüesidir. 
~n Macar, Rumen ve Bulgar 
~ mülakatlarını müteakip 
t • Alman ajansının yan res. 
llrzda neşrettiği kommünikc, 

01.lnın düşüncelerine tercü. 
<ırıuştur. 

Heki.,,han 

• 

• 

ROMANYA 

Komşularile 

ANLAŞIYOR 

Anlaşmada Hedef, 

Hudutlarda T ashihat ve 

Ahali Mübadelesidir 

Yahudiler Çıkaralacak 
---,oı---

Londra, 31 (A.A.) - Douvres ıı. 
rr.anı üzerinde yapılan hava hücu • 
mu hakkında elde edilen daha sa. 
rih malumata nazaran, hava hü. 
cumlarına karşı müdafaa teşkilatı 
parlak bir muvaffakıyet kaydetmiş
tir. Düşman yalnız limanda demir. 
li küçük bir gemiye tam isabet ya. 
pabilmi~tir. Gemi batmıştır. Gemi
de bulunan bir kişi hafifçe zede
lenmiştir. Bu gemiden başka ha. 
sar azdır. Alman tayyarelerinden 
bir avcı tayyaresi memleket dahi
linde birkaç kilometre içerilerde 
bulunan bir tarlaya inmiştir. 

Londra mahnfili, bu vaka hak. 
kında şu mütemmim malumatı da 
veriyor: 

80 tayyareden 17 sinin yarım 
saat zarfında ziyaı dünkü semere

Rumen Bırakılmıyacak siz Douvres baskınına iştirak eden 
Alman pilotlarının sinirlerini her 

Romanyada Yabancı 

Kalmıyacak, Hariçte de 

Bükreş, :n (A.A.) - Rador A- halde sarsmıştır. Bütün bu baskın 
jansı bildiriyor: Romanya Hariciye esnasında ise yalnız bir tek İngıliz 
Nazın Manoilescu, matbuata aşağı. tayyaresi düşmüştür. 
daki beyanatta bulunmuştur: İngiltere Hava Nezareti şu ma-

"Başvekil ve ben, gerek Alman. lumatı vermektedir: 

•konıtnünikeye nazaran, Al. 
1acar ve Bulgarların milli 

ta 'l'tr:ı benimsemektedir. Zaten 
t~ınde bu iki milletle silah 

ıı ·ıg1 etmiş bulunduğu ıçın, 

~a.; Macaristan ve Bulgaris. 
h'tltıpati duymaktadır. Binaen. 
~ansilvanva ve Dobruca mc. 
~ in halti;e tarafdardır. Fa. 
~~tıu. Romanya ile doğrudan 
~.t müzakere ederek sulh yo. 

İki gündür Orta Anadoluda zelzele niıı vukubulduiu mıntakayı gösterir harita .. 

y.ada, gerek İtalyada, yalnız zabiri "Pazartesi günü tayyarelerimiz Al
çok iyi ve samimi bir hüsnü kabul manya ve Holandada geniş bir bölge U· 
görmekle kalmadık, fakat ayni za- zerine gündüz baskınları yapmışlardır. 

manda memleketimiz için, meml~- Flessingne yakınında bilyilk bir iııse va
ketimizin bugiınku vaziyeti için ve punı h ra uinı.t.lmış, Emdcn v Ham
bu güç zamanlarda milletimizin burg'da ve Terschelling açıklarında mav-

nalar ve dığer nakliye vapurlarına lsa· 
haleti ruhiyesi için tam bir anla- betler kaydedilmiştir. Ruhr'da bir petrol 

1<!trnelerini tercih etmekte. 

Dahiliye Vekili, Düne Kadar 300 
ölü, 360 Yaralı T esbit Edildi Diyor 

ma zihniyeti ile karsılaştık. tasfiyehanesi bombardıman edilmiş ve 
MİHVER ŞEFLERİNİN Almanya ile Holandada müteaddit hava 

TEVECCÜHÜ meydanlarına hilcum edilmiştir. Bom· 

Mihver siyasetinin iki en yüksek bardıman tayyarclcrimizden biri dönme-

zimamdan nezdinde, Romanyanın m~;~anyanın batı • şimalinde Ruhr'da 
aldığı yeni istikamet bahsinde ve Holandadakl hedefleri bombardıman 
memnuniyetlerini müşahede eyle. edllml;ıtir. Bu hedefler arasında petrol 
dik. Führer ve Duçe, milli hayatı. uısfiyehaneleri, ticaret vapurlan, doklar, 
mızın bütün safhaları ile bariz bir l hava meydanları ve ş5sclerle demiryollan :rıyaya gelince, kommünike 

~ 1 kullanıyor: 
l'p sonrası Romanya, harbi 
eden muahcdclerle gayri 

(Sonu Sa: 4 Sü: 1) 

Ankara, 31 (TAN Muhabiri bildiriyor) - İki gündenberi vuku bulan zelzele hakkında 
bugün şehrimize mütemmim malfunat gelmiştir. Bu malumata göre, sarsıntı, Yozgat ve Ak
dağda gece tam saat 3 de başlamış, bütün şiddetile bir dakika sürmüştür. Buna rağmen Yoz
gatta zayiat olmamıştır. Fakat Akdağmadeninden bildirildiğine göre, bu kazaya bağlı ve 690 
nüfuslu Peyk nahiyesi Erzincana eş olmuştur. Bu köy halkından altmışı mümkün mertebe 

(Sonu. Sa. 3 Sü. 5) (Sonu Sa; 3 Sn: 3) 

Yeni Bir Erzincan 
Şehri Kurulacak 

~ 1 k tt A b • t 1 . ~I :~~a;~;~!~e~1ı::~iy::!;e v:6~~zü y:: 

~m e e e sa ıye ve s k v·ı" tle . de ralanmış, fakat köyün diğer halkı ar 1 aye rın enkaz altında kalmıştır. 

~fret Uyandıran Bir Yazı ......__ ________________________________________________ _ 

''Yalnız Bugüne Aldanarak ve Yarını Düşünmiyerek 
Almanyayı Galip Zannedenler, Dalalet İçindedirler,, 

-lı günkü •'Cumhuri;ret'' gazcteoıinde Nadir Nadi imn ·iy1e bir 
ha.,makale ne:jredildi. Alman zaferine ~imdiden inanını~ olma. 

~~İri~ le bazı miiphrm ve karışık iddia ve tav.siyeleri ihtiva eden 
t l'ııakalenin mana \'e hula ası ŞU idi; 
~~Onya, realite.ri olduğ'u gibi görmiye mecburdur. Fran51z ordu
t~tan ortadan kalktı. Bir çokları bu müsbet \'akaya hakmı~·orlar 
1~hali düsiinih·orlar. İngiltere zaptedilebillr mi? Nihai safha ne 
? Gibi ~·~rın;n meseleleriyle mc~gul olına~·ı tercih ediyorlaT. 

11~i hayat, dünden ,.e ~·arından ziyade "burrün .. dür. Bugün ise 
i~~da bir Alman kudreti ya ıyor. Bunun kaynağı, Alman birliği 

~il\.iıı eseridir. Bu~iin Avrupanın orta.smda 90 milyonluk Alman 
tll\ .eseridir. Bugiin Avrupanın ortasında 90 milyonluk Alman 
~tllı J>al"<'alamı,·a imkan voktur. Avrupa devletleri realiteyi oldu. 
\lq• • .J • 

1 l:Örrneli ,.e vollarını ona göre tayin etmelidirler.,, 

~il)" - d t •v• , • h h ( • ft h"' "k b" tt nsn!'ıını kısaca kay e tıgımız u ~·az~: er ara a . uyu ır 
. llYandırmı ·, nefretle karsılanmıstır. Dun, bu, pek sarıh olmıyan 
~~e \'c iddialar karşı ında Hüseyin Cahit Yalçın yazdığı başmaka. 
ı, 1:l'or ki: 

1-t ~ahiren Avrupa devletlerine nasihat veriliyor. Fakat Jnrupa 
tı:erj kim? İngiltere muh.~ri.p olduğu İ<:İn onu makale~~n s~~u!ü 

lldl'n hariç tutmak tabııdır. İtalya. Alnıaoyanın muttefıkidır. 
la da buna vakın vazivctte dostudur. Şu halde Avrupada hangi 
~q • • 

'-lt bugün r~aliteyi. yani doksan milyon Alman kuvvetinin mev. 
;tiııi tantml'mak ve onu parçalamak istiyor? . ~al~.an .~evl~tl~~i 
~~ ~a,·allıların mih\•er etrafında nası~ pe~"a?e ı:ıbı dond~k1erı. go~ 

1 t. l{ala kala ortada alnı yukarda hır Turkıye kalıyor ki realıtcyı 
~'~rı ve kabul t'tmivcn hu olmak lazım geliyor.1, 

~ ~Ilı eyin Cahit Yal;m, Alman realite.sine hiirmeti tnııti~ c eden 
~ Nndinin siyasi makiW•rini her zaman bir Türk gÖZÜJle ~öre. 

tJt mrnfaati bakımından, hiir bir vicdandan 5adir olmu~ bir mü. 
di)'c kabul etmek istedifiınizc 1sarct ederek ~unları sormaktadır: 

(Sonu Sa; 3 Sü; 6) 

Dahiliye Vekilinin Beyanatı Mühim Tah( ·ıdat Yaptıg-ımız 1 P~yk c~:~~s~~:~~~~~aki 12 
'l köyde de hasar pek çoktur . 

Fakat henüz hakik1 zarar ve zi. 

H b • y ı d yan miktan tesbit edilememiştir. a erı a an ır ~ünkü bir taraftan yıkılan, çöken ve 
catlıyan binalarla duvarların ne ka. 
dar olduğunun tayinine çalışılmak

Yeni Erzincan 

Hakkındaki 

Bekcsiler ve Jandarmalar 

Vali Vekilleri Ankara, 31 ( A.A.)- Tiir-
kiyenin Şark vüayetlerine 

1 askeri sevkıyatta bulundu
İ ğu hakkında bir ecnebi mu
İ habirin l stanbuldan ı·erdi-
ği ve bazı ajans ve radyola
rın neşrettiği habeı·lerin a· 
sıl ve esastan külliyen tiri 
o"lduğunu beyana Anadolu 
Ajansı mezundur. . 

ı --------------
SURİYENIN 

ı .. ~b\.O 
BUGÜNKÜ 

VAZİYETİ 
Suriye • Filistin hududu, 31 (A. 

A.) - Suriyeden otomobille geç
miş olan Reuter Ajansının bir mu
habiri, bu memlekette karışıklıklar 
husule geldiği hakkındaki şayiala. 
rı kati surette tekzip etmekte ve 
Fransanın teslimindcnberi hiçbir 
hadise vukua gelmemiş olduğunu 
beyan eylemektedir. 

Maamafih vaziyetin pek muğlak 
olduğunu da kabul etmektedir. 

ta, ô.iğcr taraftan da enkaz altında 
kalan ölü ve yaralıların çıkarılması
na devam olunmaktadır. 

Ağır yaralılar Yozgat hastanesine 
naklolunmaktadır. Tamamen harap 
olan 12 köydeki zarar miktarı da 
henüz mallım de.~ildir. Kızılay açık. 
ta kalanlara bir köy istasyonunda 
GOO cadır. içecek ve giyecek ~önder
mi:,ıtir. Sarsıntılar, vakit vakit de
vam edt:vor. 

DÜNKÜ ZELZELELER 
Dün ve bugün yeniden vukua 'ge. 

len Zf'lzeleler hakkında şu mahimat 
elde edilmiştir: 

Kanunlar 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak, Anadolu ekspresinin arKa

sına bağlanan hususi bir vagonla dün sabah Ankaradan şehri
mize gelmiş ve Haydarpaşada Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lutfi Kırdar, Vali Muavini, Emniyet Müdürü ve hükfunet er
kanı tarafından karşılanmıştır. 

Dahiliye Vekili, Haydarpaşadan. 

kendisini karşıhyanlarla birlikte 
İstanbul tarafına geçerek, evvela' 
viJayEte g1tmiş ve öğleye kadar o. 
rada meşgul olmuştur. Bu meyan • 
da Vali ve Beledıye reisi Lütfi Kır
darla, Emniyet müdürü ~luzaffer 

Akalından şehrin muhtelif i~leri 

hakkında izahat almıştır. 
DAIDLIYE VEKiLiNiN 

BEYA~ATI 

Bugün saat 13.15 de Yozgatta 15 
saniye süren giirültülü ve siddefü 
bir 7.elzP.le olmuştur. Bu zel;elenin 
de epeyce zarar verdiği an la~ıhyo-r. 
sa da henüz kati bir rakam tesbit Dahiliye Vekili Faik Öztnık, 
edilememiştir. ~endısile görüşen bir muharrırimL 

Bu sabah 1 13 de Akdağ ile Amas., ze muhtelif i'ler hakkında şu beya. 
vada orta c;iddette 3 sanive süren bir natta bulunmuştur: 
zelzele ol~u tur. Yer· sarsıntısın. "- İstanbula, Vekalete ait bazı 
dan Amasya kalesinin tepesind~ bü. i~ler hakkında ala~adarlarla te. 
viik bir kaya parçası oynamıs ve maslarda .bulunın~k uzere geldıın. 
tehlikey! önlemek için Belediye ta. Burada bırkaç gun kaldıktan ::on. 
rafmdan icap eden tedbir alınmıstır ra, tekrar Ankaraya dönr'ceğiın. 

Zarada saat 13.37 de bes sa~iye Şark vilayetlerine bir seyahat ya
'\Üren orta şiddette bir zelzele oL pacnğım haberi doğru değildir. 
ınustur. Hasar yoktur. VALi VEKILl,ERI lŞI 

Zilede 36 saattenbcri fasılalarla Dahiliye Vekili. bundan sonra. 
yer !arsıntısı hissedilmektedir. Bu. MecJise yeni sevkedilen Dahiliye 

(Sonu Sa: :ı Sü: 4) (Sonu Sa: 4 Sii: 1) 

, 



YAZAN: iSMAIL HAKKI ısA~AK. 

Yanlış Tahmin Yüzünden Az Kalsın 
Berbat Bir Mevkie Düşecektim 

- 20 
' Devirdiğim tehlikeli çamın mahiyetini 
anlayınca, istasyondan derhal çıktt111. Ve 
soluğu, Sela.nikli bakkal Salim Ağanın 

dukkarunda aldnn. Eski bir komitacı olan 
Salim Ağa, vaziyeti dinleyince giildü, ve: 
"- Tam adamıpa düşmüşsün 1,, diyerek 

ilave etti: 
"- O, Kiraz Hamdi Paşanın hem ya_ 

veri, hem de en emin adamıdxr. Şimdi bu. 
rada, Merlz Kumandan Muavinidir. Ya_ 
kayı ucuz kurtarmrosm!,, 

Hakikaten, bir yanl" tahmin yüzünden, 
az kalsrn berbat bir mevkie düşecektim. 
Kendi kendime: 
"- a·eçmiş olsun, İsmail Hakkı: Ve. 

rilmiı sadakan varmış!,, Dedikten sonra, 
Salim Ağaya sordum: 

"- Sen Perlepeli Hamdi Ağanm evini 

luş fıraatı ve çaresi vardı. Merdivenler. 
den nasıl indiğimi, ve ıokakta nasrl koş. 
tuğumu bilmiyorum: Diyebilirim ki, o 
gün, herhanıi bir sürat ıampiyonu, pc_ 
şimden yetiııemezdi. İlk soluğu avukat 
Naki Beyin evinde aldım. Kapıyı yaılı bir 
kadın açtı. Sordum: 

"- Rıza Beyin kaymvaldesinin evi 
burası mıdır?,, 

Onun bu suale: 
"- Evet!., ccvabmı vermesiyle benim 

içeriye girip kapryı kapatmaklıiım bir 
oldu. Zavallı kadm, o ıırada reçel yap_ 
malda meısgulmüş Gayet temiz bir türk. 
çcyle bana: 
"- Şöyle, dedi, bir saniyecik bekte 

evladım. Ocakta rec;elim var da!,. 
O. mutfağa doğru gidince, ben de ra_ 

hat bir soluk aldım. 
Biraz sonra yanıma gelen yaşlı hanıma: 

biliyor musun?,. "- Valide ... dedim, sen, benim de anam 
Salim Ağa: sayılırsın, c;ünkü bizim Rıza ile iki kar_ 
"- Biliyorum ama, dedi, sana oraya deşten farkımız yoktur. Onun için, burada 

gitmeni tavsiye etmem. Tevfik Rüştü Bey kendimi misafir saymıyorum: Ben şimdi 
de orada saldı. O ev zaten tarassut al. !stanbuldan geliyoı-um. Fena halde yor. 
tındadrr, ıunum. Eğer bana bir yer göstermen 

Vaziyet, ihtiyatsız davrarunrya müsait mümkünse, biraz dinlenmek istiyorum!,, 
ifeğıl: Daha dün, Dördüncü Fırka Ku.. "- Bir ,ey yemiyecek misiniz? 
mandam Atıf Beyi de tevkif ettiler 1" •- Şimdi iştahım yok: Çok teşekkür 

Bu sözler, beni bir müddet düşündürdü. ederim. 
O zaman, benden evvel Eskişehire gön_ "- O halde buyurun! 
derilmiıı olan jandarma Ziyayı hatırladım. Yaşlı hanım, bana yatacağım yeri gös. 
Mütarekede Kadıköy inzibat bölüğünde termek üzere kapıya doğru yürürken: 
bulunan bu arkadaş, Eskişehirli bir Rum "- Valide ... dedim, senden bir mühim 
kızı ite evliydi, Salim Ağadan, o kadının ricam daha var: Eğer uyuduium sırada 
evini bilip bilmediğini sordum: Fa1'at gelip te beni soran olursa; gayet kati bir 
tam benim Salim Ağadan adres almakta lisanla: 
bulunduğum sırada, dükkana, Kiraz Ham. "- Bizim o isimde tanıdığımız yok!,, 
di Pa:ianın yaveri olan yüzbaşı girmez deyip kesersin. 

mi? Yalnız, siz de tanıyacaksmız: Burada 
İkimiz de şaşırmıştık. Yüzbaşı, sahte bir bakkal Salim Ağa vardır. Eğer yalnız 

TAN 1-8- 940 

j YE I P./.\RAŞÜT ! 
Kldesi için 

Yer Ararny ~ 

Hususi Müesseseler de 

Aza Kaydedilecek 

!J,·,~~, ŞEHiRDEKi E1 
ı Kaçakçıhğınd 

Karşı Tedbir 
--o--

Seygir ve Eşek 
1 1 

ı 
Kesenler de Varnıı~ 
Şehrin muhtelif semtlerinde, 

ı ha~scı Samatya, Kumkapı, 

1 
nü, Küç.iikpazar, Fatih, ~yüp. { 
koz ve Üsküdar scmtlennde 
miktarda et kacakçılığı yaP1 

ve bu kaçak etlerin içinde b~~ 

Şehrimizde inşası takarrür ed~~ 
paraşüt kulesinin Sürpagopta t~sısı 
düsümilmektedir. Ancak bu cihet, 
bi; defa da şehircilik mütehassısı 
Pı-osttan sorulmuştur. Mütehassıs 

birkaç gün sonra bir raporla mü
talaasını bildirecek. yer münasip 
görülürse, kulenin inşasına derh~l 
baslanacaktır. Kulenin insası ve la
zı~ gelen arsanın istimlaki için, 
Hava Kurumuna bir yardım olmak 
üzere belediye, bu sene bütçesin
den 10 bin liralık tahsisat -ı.yırmış
tır. Ayrıca gelecek sene bütçesin
den de bir miktar yardımda bulu
nulması kararlastırılm1stır. 

i\IünakaHit Yckaletinin emri d:tcıi n.e, yolcu vapurlanııa da Türk 
bayrağı resmcdilnwsine ba:jlanm1ş ve bu karar ilk defa olarak Ege 

' \.'apurunda tat hik edilmiştir. 

eşek. hatta köpek eti de O· 

b~'lediyece haber alınmıştır. ~. 
ki kaçak etleri takip etmek 
bPJediyenin mezbaha kadroS 
yalnız bir tek memur vardır. 13~ 
murun her gün bütün şehri ........................ ..--.. .... ·-······· .... ·····----------.. ···-···-··················· ... 

: l şarak kaçakçılığa mani ola!ll'J 
ğını gozonune getiren bdw 
hem halkın sıhhatini tehdit 
hem de belediyeyi aldatan b11 

kin kaçakçılığa mani olmalt 
alakadarlara bir tamiın gönd 
tir. Tamimde, kaza baytar 
birlikte polislerin kaçakçılığa 
olmalarını bildirmiştir. 

Vilayet, kay~akaml;ra y:ıptığı 
bir tamimde, mıntakada Hava Ku
rumuna aza olabilecek kimselerin 
tesbitini ve bunların Kuruma kay. 
dcdilmeleri için lazım gelen teşvi. 
kin yapılmasını bildirmiştir. 

Ayrıca mekteplerde talebelerin 
karnelerine Türk Hava Kurumu 
pulları yapıştırılacaktır. Lise ve Ü- I 
niversite talebelerine havacılık 

derslerinin nasıl okutulacağı mese. 1 
lesini tetkik için Maarif Vekaletin- 1 
de bir komisyon kurulmuştur. 11 

Önümüzdeki ders yılında havacı
lık derslerine de başlanmış olacak
tır. Ayni zamanda hükmi Eiahsiye-
ti haiz bütün müesseselerle banka
lar, sigorta şirketleri, cemiyetler 

Deniz Nakliyatına Ait i 
1 

Sigorta Primlerinde. 1 
1 

Yeni Tenzilat Yapıldı ı 
BELEDiYEDEKi TOPLA.= 

Sigorta nakliye tali komitesi, yüzde. 4 °ten üce indirilmiştir. Belediye Sıhhat İşleri ıvı:U 
dün toplanarak vapurlarla yapı- İthalat ve ihrac;t harp rizikosu Osman Sait ile makine ve 
lacak nakliyattaki munzam harp İstanbul - Köstence ve aksine şubesı müdürü Ertuğrul, B 

rizikosu primlerini indirmeğe yüzde bir buçuğa ve İzmir - Kös.. sube müdürü Faik ve kaytll 
karar vermiştir. Emtia naklıya. tence yüzde ikiye, tekne için de lar dün sabahleyin, belediye 
tında İstanbuldan İzmire ve ak- ayni limanlar arasında yüzde i- muavini LCıtfi Aksoyun riy 
sine prim yüzde birden yarıma, kiye indirilmiştir. Nevyorktan de toplanarak, halkın sıhhat .;e 
İstanbuldan İskenderuna kadar ithalat ve ihracatta İstanbul • yatını alakadar eden gıda Jtlş 
veya aksine yüzde 3 ten iki bu. Basra - Silveyş _ Cebelitarık ve !erinin daimi surette tetkik 
çuğa tenzil edilmiştir. İstanbul _ Budapeşte arasında 1 mesi. ve bı...•ılnrdan sıhhate 

Teknenin sigortası da İstan- mal içın istenilecek harp riziko- İ olanlarının satılmasına imk~ 
bul _ İzmir için yüzde 1,25 ten su primh1i Milli Reasürans tayin : rilmemesi, ayrıca gazino ve 
0,75, İstanbul _ İskenderun için ve tesbit edecektir. 5 ce mahallerinin de sık sık J<O vesairenin de Türk Hava Kurumu. 

na derhal aza yazılmaları için ted
birler alınmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·····-···-····-, _______ , ________ ! ve teftişten geçirilmesi hUS 
hakkında müzakerede bul 

b·r samimiyetle Salim Ağaya hıtap ede. olarak o gelirse, lutfen içeriye ahr, beni Piyasada : 
rek, şu sözleri söyledi: de uyandırrrsm. Fakat, yanında başka 

Müteferrik : Adliyede: lardır. Dört saat devam edeli 
toplantrda, yeni bazı kararlat 
rilrni§tir. 

"- Yoo, bu kadarı olmaz Salim Ağa. kimse görürsen. ona da aynı cevabı ver!., 
Vfilı:ra, senin İttihatçı olduğunu bilmiyor Meğer, Salim Ağayı, yaşlı hanım da 
değilim. Fakat ben de İttihatçılara hayli tanıyormuş. Bu sayede, bir yanlış olması 
medyunu şükran olan bir vatandaşım: korkusu da kalmıyordu. Bira:r: sonra, çar~ 
Şimdi, İsmail Hakkr Beyi sana bırakamam şaflarmdan lavanta çiçeği kokusu savru. 
doğrusu, müsaade et te, o bu gece benim lan mis gibi bir yataiın başındaydık. O: 
misafirim olsun!,. 

Bu teklif, hayretimizi büsbütün arttır. 
mrştı: Ben, o nankör herifin sözde dave. 
tinden kurtulmak için getirmedik bahane 
bırakmadım. hkat maalesef, mümkün ot_ 
madı. Mecbut~, oradan birlikte c;rktık. 

Yolda: 
"- Yalnız, dedi, Merkez Kumandanlr. 

ğında beş dakikalık bir işim var. 
Müsaadenizle eve gitmeden evvel ora. 

ya uğrıyacağız!,, 

Artık: "Hayır!,, diyebilecek vaziyette 
değildim Çaresiz boynumu büktüm. Bi. 
raz sonra, araba Merkez Kumandanlıfı. 

nın önünde durunca o atlıyarak: 

"- Buyurun, dedi, rahatınıza bakın: 

Rna da Eski:iehire ıeldikçe bu karyola. 
da yatar!,, 

:Valmz k"lmca etrafuna bakrndıın: ln. 
sana 'her yorgunluğu unutturacak kadar 
temiz ve Adeta güler yüzlü bir odadaydım. 
Karyolanm tombul şiltesi, yorgun vlicu.. 
dümü miknatis gibi koynuna çekti. Ve 
ben, saatler sürn derin, deliksiz bir uy_ 
kuya daldım. 

Uyanıp, yıkandıktan, ve odada buldu_ 
ğum jilet makinesiyle tıraş olduktan son. 
ra, kendimde on sekiz yaşmda bir deli_ 
kanlı diriliği ve dinçliği hissettim. Hele 
biraz sonra yaşlı hanımm hazırladığı sof. 

"- Buyurun!" dedi. Ben, son bir ü. rada mis gibi yemeklerle karnımı da do_ 
miUe: yuı-unca, atlattrfrm ufak vartanın sinir_ 

"- Müsaade edin, dedim, sizi burada. lerimde bıraktığı bozukluktan eser kaL 
arabada bekliyeyim. Bu suretle, beni de mamıştı. 

dıişünür, işin'zi daha çabuk bitirirsiniz!., Gelini ve damadı tarafından ihmal e. 
Fakat o beni ısrarla arabadan indirdi, dildiğini sözlerinden anladıiun kadınca_ 

ve odasına ıötUrdü. Yanımıza giren inzi. ğıza, ufak bir yardmıda bulundum, ve; 
bat c;avuşuna da: reddolunmak korkusu ile: 

.. _Bizi yalnız bırak oğlum: Dedi, ya_ "- Ba parayı Rıza gönderdi!,, dedim. 
• mmıza da kimse girmeıin!,, Ve ilave ettim: 

Bir müddet dereden t~en komqtuk. "- Sise, ıoa bir nlnnetinı ı!aha ola. 
O, acemi bir kurnazlıkla aimm aramın, c:aJı:: Eğer mümkünse, bakkal Salim Ağa_ 
vaıiyetimizi anlam17a, Eskioebire niçin yr ıörünfiz, ve kendisine gizlice• benim 
ıeldilimi 6İrentniye ~ışıyor4a. Ben, burada balwulabmu ~lqiiıizl.,.., 
bir taraftan ona kaçamaklı cevaplar ve. Kadmcaiız, bu arzumu da billtereddüt 
rirken, bir araftan da, yakamı nasıl kurta.. yerine cetirdi. Ve çok ıeçmcden, Saliı,n 
racainnı dltıllnüyordum. Ala ela bullll'.ldııtum eve seldi. Ondan, 

Bilmiyorum nekadar konuıtuk? Bir a.. Eskiıehirdeki arkadaşlarm vaziyetleri 
ral:rk o: baklanda bir hayli maltimat al.dnn. Salim 
"- Müsaade ettin, dedi, iki dakikacık Aia bana, Hakkı Behiç (1) Beyle Köprü.. 

Kumandan PataYı sörepim: Sonra çıkar ili Halil Aianaı, Perlepeft Hamdi Alayla 
gideriz!,. Hüseyin Kaptan ve arkadqlarımn. Hacı 

O, odadan cıJı:mca, ben ae kapıyı açıp Vci (2) ile arkadaşlannm ayn ayn hare_ 
dıprın bakmdnn. Karpda]d odanm ka.. ket ettiklerini söyledi. 
pısı berindeki levlJada ıa kelimtlcr ~ (Devamı var) 
zdryclı: "Merkez Kumandanbjıl,. 

Yüzbaomm oraya girdiği muha1c1raJı:tı. 

Benim için ne lraybedilec.ek bir saniye, 
ne de or~a'an kaçmaktan ı.ıb tek brta. 

(1) ilk devrede mebus, ve Dahiliye Ve. 
irili idi. 

(2) tik devrede Eılritebir Meban itti. 

SUAL CEVAP 1 
a - Orta okul eleme lmtlhanlaM 

ıözlU imtihanlar gibi yalnız .on 11nıf 
de...ıerlnden mı yapılıyor? 

c _ Bütün derslerden. 

• 1 - Hulran dlplomalaM ne lylQI 
diplomaları arasında fark var mıdır! 

c - Aynidir. 

• ı - lakl ldadt mektebi mennlan 
maarifi' hangJ mektep mezunu add .. 
dlllyor? 

c _ l'edi ııenellk idadl mezunlan 
lise mezunu adde<Ullrler ve ona &öre 
r.ıuamele)'e tAbidirler. 

• 
ı _ Eski mUtekalt18"ht ve yethnle• 

rin lllHtlarına yUzde 2& lliltJI yapılmıı• 
tı. Hangi tarihten evvel te'lcaDd• ..,,. 
kedllmi• olan rwemurlarl• yetimleri bu 
kaRundan istifade edeblllrlerT 

.:: - 1683 numaralı kan~un neşrln
ien ve tatblkından evvelki tekaüt ka-

nunu hükümlerine göre tekaüde ıev-
kedilen ve tekaüt maaşını maap asll 
ve tahsisatı fevkalAde suretile ikJ ka
lemde atan eski mütekaiUerle gene bu 
eski tekaüt kanununa göre tekaiit edi
lip de bu kanunun veya 1683 numaralı 
tekaüt kanununun meriyeti zamanında 
vefat eden mütekaitlerin dul ve yetim
lerine tahsis edilen maaşlar yüzde 23 
zamdan istifade ederler. 

• 
1 - lstınbul Konservatuarına girme 

prtları neferdir? 

C - Konservatuarın leyli kısmı Or
tak6ydedir. İlkmektep tahsilini yap
mış olanlar arasından musikiye isti
dadı görülenler kabul edilir. Nehari 

kıımı Beyoflundadır. Her lkt kısım da 
ücretsizd.lr. Tahsil müddeti muayyen 
delildir. Derecesi "orta" dır. Mezun
lar Şehir Bandolarında çalışırlar, arzu 
edenler muallim de olabilirler. 

Tesbit Edilen Kc1r 

Yüzdeleri Hiçbir 

Şekilde Artmayacak 
İç Ticaret Umum Müdürü CahL 

din reisliğinde toplanan tesbit ve 
mürakabe komisyonu dü.n de mani
faturacılarla temaslarına devam eL 
miştır. Komisyon ithalatcı ve ikinci 
el manifaturacıları dinliyerek bun. 
ların toptan satışlarında kendileri
ne bıra~tlacak karlar i.izerinde gö_ 
rü~melerini bitirmistir. Hazılan-

makta olan liste. geçen Eylıll fi
yatlarlle 10 Haziran Fiyatlanna is. 
tinaden te.sbit edilmektedir. Razi. 
ran fiyatlarına nazaran listelerde 
yüzde 1 O • 15 arasında tenzilat ya. 
pılacaktır. Tesbit edilen haddi geç_ 
mcmek üzere ithalatçıya bm1k1la. 
cak kardan bir miktarını ithalatçı, 
ikinci el~ bırakacaktır. Komisyonr:a 
tesbit edilen kar yüzd<'le>ri arttırıl

mıy~caktır. Bir mal ithaltıtçıdan 

perakendeciye gecinceye kadar kaç 
elden geçerse geçsin yüzdelerine 
baska hicbir zam yapılmıyacaktır. 

Tesbit edilen listeler bil'kaç güne 
kadar alikadarlara tevzi olunacak. 
tır. 

YENİ ANLAŞMA 
Ticaret anlaşmalan ile buna ben. 

zer mukavelelerin Meclisin tasdL 
kından evvel meriyete konulabiL 
mest salAhiyetini hükumete veren 
kanunun müddeti 1 Temmuzda bit. 
ınişttr. Bu itibarla, Türk • Alınan 
ticaret anlaşmasının meriyete ko. 
nulması kısa bir müddet gecikecek
tir. 

AFYON İllRACATI 
Dün, ehemmiyetli miktarda af. 

yon ihraç olunmuştur. Almanyaya 
270 bin liralık afyon gönderilmiştir. 
Romıınyaya susam, fındık; İsviçre. 
ye koyw,ı derisi; Finlandaya 25 hin 
liralik tütün; Letonyaya fındık; Ma. 
caristana kuzu derisi satılmıştır. 
Dünkü ihracat 309 bin liradır. 

* Ticaret Odası umumt meclisi 
dün toplanarak bazı komisyonlara 
~za seçmiş ve zahire borsası idare 
lıeyeti secimini tasdik etmiştir. 
* Yapak ve tiftik birliğinde ya. 

,,ııan yeni tevziatın dedikodulars 
vol aı;acak bir mahiyette oldulu pi. 
yasada şayi olmuştur. Bazı tiiccar-

1 
lara hakkı olmadığı halde ve bazı. 
1arma hakkından daha fazla mik. 
~rda tevziat yapıldığı haber veril. 
-ııı>ktedir. 

VEFAT 
Adltye Nezareti esbak levazım müdürü 

1 

Ziver •fendl'merhumun refikası ve Avu
kat Leon ZJver ile doktor İstepan Zive
rin valideleri Bayan Elbit vefat etmiştir. 

Cenaze merasimi 2 Ağustos Cuma günü 
saat (10) da Kuruçeşme Ermeni kilise
sinde lera kılındıktan sonra, Şişlideki 

aile kabristanına detnfldU..Cekti1'. 

Demiryolları Bilet 

Ücretlerinde Yapllan 

Yeni Değişiklikler 

4 Memur Hakkında 

ihmal lddiasile 

1 ahkikat Yapdıyor 
Devlet Demiryollarında 15 gün- Balta limanındaki balıkçılık ens-

Bir ihtikar Suçl 

Adliyeye Veril" 
Sultanhamamında manif!IC 

Hayim Abravaya, ihtikar 
müdcleiumumiliğe tevdi edil 
Hayim, Yerli Mallar Paza• 
toptan metresini 37,5 kurusa 
Nazilli basmasına metres rti 1 
ruş gosteren bir etiket ko) :!'• 
muşteriye de altmış kuruştarı 
mışt1r. Şikayet üzerine dcrh'1 
miımeşhut yapılarak Hayim 
ye verilm · ştir. 

lük birinci mevki halk ticaret bi.. titüsü müdürü Necip ile idare ami. 
letleri 3667 kuruştan- 4008 kuruşa, ri Şeref, ambar memuru ş.emsettin 
iki~ei mevkiler 2566 kuruştan 3008' ve hesap memuru Arif hakkında 
:Kuruşa, üçüncü mevkiler 1774 ku- Devlet Şurası tarafından ihmal su.~ 
ruştarı 2008 kuruşa çıkarılmıştır. çile lüzumu muhakeme kararı ve
Bir aylık birinci mevki halk tıca. rilmıştir. Bu husustaki tahkikat ev. 
ret biletleri de 6281 kuruştan 6508 rakı ve lüzumu muhakeme kararı. 
kuruşa. ikinci mevkiler 4102 ku- m ihtiva eden dosya dün müddei
rustar. 4509 kurusa, üçüncü mev- umumiliğe tevdi edilmistir. l\Iüd. 
kiler 3037 kuruştan 3308 kuruşa, deiumu~ilik, hazırlık tahkikatına 
ve iki aylık birinci mevki halk ti. başlamak üzere dosyayı tetkik et. Poliste : 
carct biletleri 7326 kut uştan 8008 mektedir. 
kurusa. ikinci mevkiler . 5125 ku- a· M t·· 
ruştan 5888 kuruşa, üçilncü mevki TECAVUZ SUÇLULARI ;r 0 Or, 
biletler de 3541 kurustan 4008 ku- Sirkeci otelcilerinden Mehmet i-
ruşa çıkarılmış~ı~. Bun.~ :.nuka~il, 

1
1e arkadaşlar.ı Salih, Hasan ve Os. Çarparak 

kısa mesafe gıdış ve donuş bılet msn evvelkı akşam Yenikapıda l\Iehmet Kaptanın idaresi 
ücretlerinde tenzilat ~~pıl.mrştır. Mrhmedin gazinosuna giderek, 25 Arslc.nr Bahri motorü, GalatB 
Haydarpasa • Ankara bırıncı mev- santilitrelik bir sişe rakı icmişler rüsü ch·arından geçerken, bit 
ki gidiş 2702 kuruştan 1629 kuru- ve dört kişi bu kadarcık rakı ile dala çarparak, parçalanmıştır· 
şa, ikinci m~:V~.i 1~20 ~~ru{~~~ surho~ olmuşlardır. Sarhosltığun dalcı ile mü<:terisi tramva)" 
1155 kurusa, kuçuncu ?'1ed~' _ı1 . ı· tesirile de saı heyetine tecavüz 'eL trolörü Mehmet Eyüp kurta 
kuruştan 728 uruşa ın ırı mısır. misler b"t·· d ~ 1 l d 
Diğer hatlarda da bu nisbetler da- . ~ ' .. ~.un sazı agıtmrş ardır .•. ar ır. 
hilinde tenzilat vardır. Yeni tarüe ~üun dordü de bu işte~ dolayı ARKADAŞINI YARA 
15 Ağustostan itibaren tatbik olu- ?'1-ü~eşhu_t rnahkemesme sev- Siıtlücede Kanlı sokakta 

k keailmışlerdır. Fakat şahitler mah 
naca tır. k l ' 10 yaşında Hasan ile komş 

NAFIA VEKiLi TRAKYADA eme sa onundan kaçtıklan için, yaşında İhsan arasında oyuıı 
Nafia Vekili General Ali Fuat muhakeme yapılamamış, şahitlerin zünde~ çıkan kavgada thsaOt 

Cebesoy, Trakyadaki tetltilerine zorl~ getirilmesi için muhakeme sanı bıçakla kolundan yaral 
devam etmek üzere dün sabah oto~ bugune bırakılmıştır. * BEYOGLUNDA Kar 
mobille Edimeye gitmiştir. Vekıle, * · OSMAN isminde bir yankest. sokağında oturan Meleğin 
Trakya Umumi Müfettişi Kazım ci, Ankara treninde İsmail Hakkı Fatma, henüz mallım olm 
Dirikle, Nafia Vekaleti yollar dai. isminde ltir yolcunun 95 lirasını şeyden zehirlenerek hastane 
resi reisi Muttalip, demiryol şube. çalmış, Haydarpaşada yakalanmış dınlmıştır. 
si müdürü İzzet refakat etmekte- ve Sultanahmet birinci sulh ceza * ŞOFÖR Serkisin l40 
dir. Bu seyahatin bir hafta kpdar mahkemesine verilmiştir. Hakim, Iı otomobili Galatadan geçet 
(l.evam edeceği tahmin edilmekte- Osmanı tevkif etmiş ve Ankaraya cıyarda oturan 9 yaşında 
dir. gönderilmesine karar vermiştir çarparak yaralamıştır. 

BİRA SATIŞI ARTTl 
J3ira imalatı inhisarlar tdaresıne Belediyede : 

devredildiği sırada, bira fiyatlat1n. 
da yapılan tenzilat ••tışlar üzerin- Tak •

1 
d 

de tesirini göstermiş t-e evvelce se- Si er e Pazarlığa 

Meydan Verilmiyecek 
nede takriben 2,5 milyon litre rad
dcsınde olan bira satışı, Ağustos
tan itibaren son bir. sene zarfıoda 
6,5 milyon litreye yaklaşmıştır. 

Bugünkü Program : 

· * TVRK hususi, ecnebi ve ekal. 
liyet mektepl«!rinde ~ah§ln nıual
lim ler, bundan böyle 24 saatten 
fazla ders alamıyacaklardır. .Maa
rif İoaresi, bu yeni karara göre tet
kilere başlamıştır. * RAMAN dağında üçüncü pet. 
rol kuyusunun açılmasına başlan
mıstır. Cümhuriyet bayramına ka. 
dar bu kuyunun da i§lemeğe başlı
yncağı tahmin ediliyor. 
* MİLLi Piyangc:ınun 7 Ağu~ 

tos keşidesi Fener stadında yapıla
cağı için, otomatik küreler An.ka
radan şehrimize getirilınifür. 
* Trakyanın bu seneki susam 

mahsuliinün geçen seneden bir bu. 
cuk misli fazla olduğu anlaşılmak
tadır. Bugünlerde yağmur yağdığı 
takdirde mahsul randımamnın ar. 
tAMl~ hfldirilınlstir. 

Taksi fiyatlarına yüzde 10 zam 
edılmesine rağmen şoförlerin, yeni 
k~~art . nazarı dikkate almıyarak B.ıo 
muşterılerle pazarlığa giristikleri, 8

•
20 

a\1cak fazla para veren müşterileri 
naklettikleri hakkında belediyeye 
b~r~ok şikayetler yapılmıştır. Bu 
gıbı vaziyetlere bir an evvel niha

7.30 
7.35 
8.00 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.20 yet verilmesi, aksi halde i<>förle

r~n. ellerindeki ruhsatnamenin is. 
tırda4b SUl'etile tecziye edilecekleri l B.M 
bildirilmi§tir. 18.0!! 

* TAK~İM ~azinosuna ait na. !:~~ 
~:Iı~ bitıniştır. Gazino pu.ar 19•45 
gunq •aat 17 de merasimle açıla- 20.00 

caktır. Bu vesile ile davetlilere ı 20.so 
birçok numaralar da gösterilecek. :ıo.4s 
tir. ?1.15 

* Vali. Florvactakt nlaH:mn me. "ı.3o 
nedileceği ·ve gazinonu.n da kapa- 21.45 

tılacağı hakkındaki şayianın aoızru ~.uo 
olmadıtım söylemiştir. :~: 

Program 
Müzik (Pl., 
Ajans- haberleri 
Yemek listesi 
Miızik. 

• Progrıım 

Al:ıturka müzik 
Ajans haberleri 
Alaturka müzik 
Karıııık pro&ram 

• Program 
Odıı musiki 1 (PJ..) 
Caz orkeıtrası 
Fasıl heyeti 
Ajans haberleri 
Alaturka müı.ik 
Konuşma 

Dinleyici dlleklei 
KOl\tıprıa 

Radyo gazetem 
Millik 
Ajans baberleıi 
Cazband (Pi.) 

Yarınki proırant 



1 
ı 
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MAARİF VEKİLiNiN ANKARA MUSiKi MUALLiM MEKTEBiNDEKİ TETKİKLER' 

Eski Sümer Bank 
Umum Müdürü için 
Men'i Muhakeme 

Kararı Verildi 
: ö. Rıza DOGRUTJ 

~ ıı~:a Hariciye Nazırı mem. 
~tınin Macaristan ve BuL 
•le arasındaki ihtilılfları 
,~sip ettiği hattı hareketi 
~e hunun ekalliyetlcri mii-
11 ibaret olduğunu bildirdi. 
~ hiiki'tmeti, böylece, ~· eni-
ı terki lehinde olmadı~un 
~rki lehinde vuku bulacak 

1 le ınukavcmet edeceğini 
it, 

~)::"·a..._ _______ _ 

1 - - - - - - - - ·-4 
1 

ı ~nkara. 31 <TAN Muhabirin. 

1 
den) - Kütahya kiremit ve ıu:;:la 
fabrikasının satın alınma.srnda yol. 

l -;uzluklar iddia~iyle SümerbanK U-
mum Müdürü Nurullah Sümer ve 
arkadaşları hakkında bir mıiddet. 
tenberi tahkikat yapılıyordu Bu 
mevzu hakkında Ankara CümhurL 
yet Müddeiumumisi Arif Yaz:1r, 
TAN'a şu beyanatta bulunmuştur: 

dı . ' ekalliyetlerin rnübade. 
:de, tam manasiyle bir 

-cıı lcesi olmak yolunda en 

Vekil Hasan Ali Yücel, derlenen halk şarkdannı dinliyor ve derle mc .t~leri hakkında derlemeyi y al>an l\luza{krden izahat alı~·or ... 

"- Kütahya tuğla ve kiremit fab 
rikasının satın alınma~ında ve mü· 
lıayaadan sonra da sureti id~resi 
keyfiyetinde kezalik memlekette ik. 
tısadi kalkınmayı temin maksadiyle 
hükumetçe tasdik edilen birinci beş 
senelik sanayi planında ehemmiyet. 
H bir istihsal şubesi olarak yer alan 
sun'i ipek fabrikasının mevzuuba. 
his planında derpiş edilen esaslara. 
muhalif olarak Gemlikte tesisini 
~mrivaki haline koymak suretiyle 
memuriyet vazifesini suiistimalden 
ve yine memuriyet vazifesinde ih-

lltları atmış olacaktır. 
illı.ları tamamlamak istiyen 
/'tı bir meselesi daha var
ı~ \'aJıudi unsurundan da 
11tır. 

.;a llariciye Nazın bu mc. 
b~ ~allolunacağını anlatmış. 
Yaııat Romanyanm takibL 
~erdiği siyaseti tavzih e-
,, 
~·\karşı taraftadır. Acaba 
llıı~· ıle Macaristan da Bal. 
~it ihlal etmemek ve ckaL 
leıSelesiru de cezri bir su. 
eli llıek yolunu tutacak, e. 

llıilbadeleye razı ola. 

~ ~e Berchesgaden müla. 
,.. ltııni hazırlamıya muvaf
"lll'> 

J~llkabiJ tarafların söyliye. 
t tösterecektir. 
~ htın Macar Hariciye Na. 
Jın ll11lgar Hariciye Nazırı. 
~llkabele beyanatta bu-
tklenir. .:::;" ,.. 

.. Japonya: 

Fransa ve Belçikada 
Okuyan Talebemiz 

Yurda Çağırdıyor 
Ankara, 31 (A.A.) - Maarü Ve-

ITALYANLAR 
Yine Adeni 
Bombaladı 

kaletinden tebliğ olunmuştur: (Başı 1 incide) 
Fransa ve Belçikada hükumetle vardır . .su hare.dt esnasında hiçbir za

resmi ve hususi müesseseler tara- yiat vermedik." 
fından okutulan ve kendi hesapla. ALMANLARIN KAYIPLARI 
rına okuyan bütün talebenin yurda N~W! Chronicle gazetesi yazıyor : 
alınmaları tekarrür etmiştir. Almanyanın harbin bidayetinden 

Bu sur~tle mem~ekete dönecek o. beri ölü ve yaralı olarak en az beş 
lan hususı talebenın tahakkuk ede- bin tayyareci kaybettiği tahmin edil 
cek yol paralarını ve zaruri masraf. mek!edir. Bu adede miktarı resmen 
Iaz:nı karşılamak üzere talebe velL 650 olarak bildirilen Polonya har
ler~e 200 lir~lık ~döviz izni. ve~ile-ı bindeki kayın la Petain hükumeti 
cektır. Bu gerı çagnlma emrıne ıca_ tarafın ·· ı A . .nanyaya iade edilmis 
bet ~t.miyenler. içi!1 1 Eyllıl ~~~O olan 400 esir pilot dahil değildir. • 
tan. ıtıbaren hıç hır suretle dovız Alm.anyanın askeri harekat esna_ 
verıl~emesi .. ~al.~ye . Vekalc_t~nce sında kaybettiği Alman tayyareleri
Kambıyo Mudurluklcrıne teblıg o. nin adedi 2,900 tahmin olunuyor. 
lunmuştur. Yalnız bizim sahillerimiz civarında 

Kendi hesaplarına okuyan her ta. Almanya 29 Temmuza kadar 323 
lebeye verilecek 200 liralık dövizi, tayy&re kaybetmiştir. 
Fransad~.ki .. talebe. iç.in Vichy,'de bu. FRANSA MİLLi KUVVETLERİ 

, lunan Buyuk Elçımıze, Belçıkadaki . 
İbı.:ı· talebe için de Berlin Büyük Elçimi. FAALiYETTE 
~ "' ız tebaasının casusluk ze göndermek üzere, talebe velileri- General de Gaulle'un umumi karar-
~~ti. n.e yakalanm.aları ve nin derha_l. Cümhuriyet M.er.kez Ban gahından Verilen bir tebliğde şöyle de-

ııı nilmektedir. ltk·ı rının csrarengız sa~»- kasına• muracaat etmelcrı lazımdır. 
~J de ölmesi )'ÜT.ünden baş 
'tta· . 
~ lt .. ı.niık denm ctmekt~-
de alıfax. dün meselenın 
~1 ~~ büyük c!ddiyetle kar
i 811Yledi ve Ingiliz tebaa. 
d,ıı~ töhmetinden ibra et. 
ti; Gerginliğin, vahim bir 
n ~<''>i beklenemez. Fakat 
kı" ~giliz tebaasına _karşı 
~e tı hattı hareketle ln~il. 
ı ~~ tavizler koparmaları 

Maarif Vekili Şehrimize 
Geliyor 

Ankara, 31 (TAN) - Maarif Ve. 
kili Hasan Ali Yücel, bu akşam İs. 
tanbula hareket etti. 

DÜNYA 
HABERLERİ ;tor·· llnüyor. 

h~ ... t l d' 'k h İNGİLTEREDE : •~ıı" ·~ c eri sim ılı un-
nj 1ktifa etmekte, fakat 

dtı lııı tih·iı:lcrc razı olmı. a .. 
td .~0.vlcmcktedirler. 
~t'.ı!•ntiz ~ihi hiitün hu ih
hı ~eri hir takım tavizler. 
itltluk ipliğine bağlanacak 
t gerginliklerin sonu gel-

111' Çü~kii bu gerginlikler 
~ harıci ifadesidir. Japon 

~~iedefj Uzak ~ark~a tek 
t~ ~ olmaktır. lngilız ya. 
,:

1 
ı. Avrupa gailelerinden 

e ~urtulup Uzak Şark ile 
İtJ~k lıelli ba51ı garp devlet. 

ı_ te Japonya'ya karşı 
~tı)' 

l. 11·kk· 
~t. 1 • atle takip olunma. 

~ . 
~ kaynaklan Surıyede 
al\ k ·1 · -a! ırrısıklıklar1 ı crı su. 

tj ıta ~_uri;\·e • Filistin hu. 
~d:ıle lngilizforle Fransız. 

.ı. Çarpısmalar vukuun. 
'lf\ • 

lıı lorlar. 
~· Verdiği bir telgraf Su. 
ı:11~tin hüküm sürdüğünü 

~ h ~1Çhir hadise vuku bul. 
~il\ a~ı Fransız askerlerile 

' 

};'ilistinc iltihak ettik. 
t .. ~ • d 

Ilı .ogunun SurQ·e e ,·a. 
tşguı olduklarını bildi. 

i 
lııiıSiik\lnP.tin hiikiim ._;jr. 
'h·' hıır;:ı!';ının jc;~al için ha. 
~~~ te~t'hhfü, , ulrn hıılmı\
>1~ 1eşehhiis ''tıku hulma
d~ tde bugünkü siikiınet 
~ . 
er 
hı· ı~_kunetin denmı. a~a-
ta~tı.ın Arap aleminrlc s~-
if l.ıt hu~iinkü vaziyctm 
:\de eder. 

blarreisimizin 
~!CJuliyetleri 
tttisj İ ı· .. .. 
~· sınct nonu, diin 
11 ~ deniz kö~kiindc mec:
; ar \'c aksam İİ7.eri. Sa
~d iltı ile B~ğa7.içinde ' 'C 

~ 11 bir gezinti yaptıktan 
tar kö~kc avdet etmiş-

Londra, 31 (A.A.) - M;ıc;ıTistanın 
1937 de yabanc.-ı al;ıcaklılarile akdettigi 
ÜÇ yıl VCİdelı anlaşmaların UT.atılmasına 
matuf müuıkerelerin nihayet bulduğu 
resmen bildirilmektedir. * Londra, 31 (A.A.) - Enterne olan 
bazı Alman ve Avusturyalıların serbest 
bırakılmalar;na karar verilmiştir. Bun
lar meyanında 16 yaşından aşağı ve 70 
yaşından yukarı bulunanlarla maluller ve 
sakatlar ve İngillz harp sanayiinde mü
him mevkiler işgal etmiş bulunanlar, mü
teha!:sıs isçiler, ilim adamları ve dişçiler 
vardır. * Londra, 31 (A.A.) - Churchill, İn
giliz deniz in5aat tezgahlarile şimali gar
bi mudafaasına ait sahil istihkAm ve 'ka
lelerini bugun teftiş ederek zabitlerle 
görit~müş ve bılhassa ::ıetir ~lerile alfıka
lı gözükmüştur. 

İSVİCREDE: . 
Bern., 31 (A.A.) - Pek yakındı :Rhin 

Cızcrinde Ma:rence ile Strasbourg arasın
da ve muteakfben Bfıle'a kadar ı;eyri<:e

faınln temin edileceği umit olunmakta
dır. 

İSYEÇTF.: : . 
Stocholm, 31 (A.A.) - Talim esnasın

da ikı İ:::veç askeri tayyaresı bu ~abah 
birbirlerile havada çarpt~ışlardır. Tay
yarelerden birinde bulunan a.ltı kişi öl
müstırr. 

SOVYET RUSY ADA: 

Kaıınas, 31 (A.A.) - So\•yetlerden 
Lituanyanın So\ yetler ittihadına iltiha
kı miisaadesini isteyecek olan Lltuanya 
delegasyonu Moskovayıı mtitevc:ccihcn 
dlln Kaıınas'rlan hareket e:tmi~tir. 

l\MERİKAOA : 

* Londra. 31 (AA.) - :tktı•ıııit h::ırp 
na1Jrı, Avam Kamaraı;ında mahrec s.ıh::ı

cktnaıneleri hakkında beyanattlı bulun
mu , kac:ak kontrolüm.in şiddetlendiril

rliğinl, ablokanın sıkıştırıldığını bıldir

mıştir. l\Tahrec: liBhEidetnamelerl u~uli.ın{ın 
te\'Sİi Amerika tarn!ından iyi kar,ılana
ftaktır. İspanyaya petrol .:evkı içın İn
giliz miımcsc-lller, hafta sonunda Madri
de !?İdeceklerdır. * Ne\·york. 31 (A.A.) - Nevyork 
Dnıly News gazetesine göre. Birleşik A
merika hukumcti Fransız müstemlekele
rine "\·esayet" altına almak üzere Car
rıbesk ad:ılarına bir deniz kuvveti gön
dcrmeğe fımade bulunmaktadır. Bu su
,.etle Martiniı:uc'deki Fransız harp gemi
leri ~'1fıhtıın tecrit edılec-ekhr. Haıırlanan 
100 tııvyarcnln Amerika tarafından satın 
alınarak İngiltereye satılacagı zannedll
mekıedir. * Vaşington, 31 (A.A.) - 18 den 64 
yaşına kad.ır olan kimselerin a kere a
lınması hakkındaki karar tehir edilmiş
tir. 

"Tayyarecilerimiz, paı:artesi ~ecesi İn
giliz tayyareleri tarafından Almanyanm 
ban - şimali üzerine yapılan baskınla'.':t 
iştirak etmişlerdir. Karadan yapılan ı,id
detli mürlafaaya rağmen, hedefler muvaf
fakiyetle bombardıman ve mühim ncti
ceJer mfişahede edilmiştir. Bütün tayyıı
rcler1miz sağ ve sAlim dönmfü~lerdir." 

AFRİKADA HARP 

İngiliz tayyareleri Libyede Tobruk ü
zerinde 'keşif uçuşları yapmışlardır. D~
rıede 11 İtalyan tayyaresinin tahrip olurı
duifu görülmüştür. Jl.faı:~oua'da mühim
mat dcpoJarile sair askeri hedefleri bonı
bardıman etmişlerdir. 

Düşman umumi karargahı binalarının 
ve benzin depolarının üzerine tam isa
betler kaydedilmiştir. Düşman tayyare
leri tayyarelerimize karşı hücumda bu
lunmuşlarsa da hepsi salimen avdet et
miştir. Pazartesi günü Assab'da İtalyım 
b&.hriJe kışlalan ve Macaoca'da hanıt:tr 

üzerine hücumlar yapılmıştır. Bir tayya
remiz avdet etmemiştir. 

Bir düşman bombardıman tayyaresi 
teı;eKkıihi ayni gün Aden'i bombardımarı 
etmiş iı::e de hasar hatiftir. Birkaç yerli 
ahali ölmü~. 15 kişi de yaralanmı~ttr. 

Dün Maltaya yaklaşmakta olan düş

man tayyareleri görülmfış ise de adanın 
üzerinde uçmadan geri dönmüşlerdir. 

• 
İtalyan tebliğine ıı;öre Aden limanı 

bombardıman edilmiş, iki gemiye ve bü
yıik bir benzın deposuna iöabetler kaydo
lunmııştur. 

• 
Rcuter Aj;nısının a~keri muha

birınin yazdığına göre, Habeş Ken 
ya hududunda Mayola mıntakastn
da büyük İtalyan kuvv.'.!tlerinin 
toplandığı resmen bildirilmektedir. 
Bununla beraber, Mayolayı üs it
tihaz ederek İtalyanların Kenyayı 
istila etmek niyetinde olmaları 
muhtemel değildir. İtalyanların, 
Cenubi Afrikadan gelen ve Mayola 
zaptedildiği zamanki vaziyeti şim
diden değiştirmiş bulunan müh.im 
kuvvetlerin gelmesinden endi§e E't
mi olmaları daha muhtemeldir. 

SÜVEYŞTE VAZİYET 

Londra, 31 (A.A.) - Daily Tele
graph gazetesi yazıyor: 

İtalya harbe girdikten sonra he
men hemen tamamen inkıtaa uğra
mış olan Süveyş Kanalı münakalatı 
simdi ehemmiyetli surette artmak
tadır. Mısırın başlıca limanı haline 
gelen Süveyş. büyiik faaliyete sah
nedir. Süvcyş'te yerin arttırılması_ 
na rağmen bir çok vapurlar tahliye 
icin İskenderiye ve Portsaide gön
derilmektedir. Kanaldaki İngiliz 
mahfilleri, Mısırm artık iaşesinin 

kesilemiyeceğini , zira İngiliz filo . 
sunun dümnan hı:ırp gemilerini Ma. 
sıwa ve Asab'a doğru sürmüs oldu. 
ğunu bildirmektedirler. İngiliz de. 
niz kuvvetlerinin Şap ve Hind de. 
nizlerinde müstemir ve hakim bir 
surette vaki kontrolü sebebi ile düs 
man İngiliz kafilelerini iz'aca cesa
ret edememektedir. 

Ziraat Vekili j 
Konyada Tetkik \ 

Yapıyor 
Konya, 31 (A.A.) - Ziraat Ve

kili Muhlis Erkmen, dün Yarma 
hasat mıntakasına gitmiştir. 

Ziraat Vekili, halkın toplanmış 

olduğu meydanda, köylülere: "Si
zi görmeğe, dinlemeğc, istekleri
nizden yapılacaklarını yapmıya 
geldim, düşüncelerinizi, dilekleri. 
nizi açık söyleyin,, demiş ve halk. 
la yol, ziraat makineleri, tohum 
ıslahı, selektör makineleri, kombi
naların randımanı meseleleri üze. 
rinde uzun ve samimi bir konus
mada bulunmuştur. Muhlis Erk
men halkın çalışmalarından ve is. 
tihsalin artması için gösterdiği gay 
retten memnuniyetini ifade eyle. 
mi'}, inkişafa çok müsait olan Yar
ma çiftçileri için pulluk, mıbzer, 
çapa, diskten müteşekkil bir ziraat 
takımı verilmesini alakadarlara teb
lığ eylemiştir. Vekil, Çumrada 
Konya ovası sulama idaresini tef. 
tis ve kanalları, tesisatı, s·ı~ama 

vaziyetini gözden geçirmiştir. 

Zelzele Devam 
Ediyor 

(Başı 1 incide) 
~ün f!e saat 13.40 da 10 saniye sürl"'n 
-;idrietlice bir arsıntı olmu~tur. 

Erbaada biri dün gece yarısı \'C 

:liğ\?ri bugün saat 10.37 de olmak 
'-.;ere sirldetli iki yer sarı:.ıntısı ol. 
rnuştu;. "ffalk geC'cyi dı~arda. gecir
mistir. Birçok binalarda yeni çat
laklıklar vııkua gchniştir. Nüfusça 
zayiat. yoktur. 

Tokatta da biri gündüz ve ür;ü 
rtecc olmak üzere sidd.etli, fakat sü. 
;eksiz dört yer sa~sıntısı olmuştur. 

DAHİLİYE VEIÖI~İNİN 
BEYANATI 

İki gündenberi yurdun muhtelif 
verlerinde vukua gelen zelzeleler 
hakkında dün şehrimize gelen Da. 
hiliyc Vekili bir muharririmize de. 
·niştir ki: 

- Ala.kadarlarla temas ettim. 
icap eden yardımların derhal ya
pılması için alakadarları han.'kete 
scvkettim. Size esefle söyliyeyim 
ki, son felaket bize yeniden 300 Ö

lü, 60 ı ağır olmak üzere 360 fela
ket kurbanına mal olmuştur. Mal 
:7.a\·iah henüz teı=obit edılememiştir. 

Z~lulenin en fazla hisserl il eliği Ye 
tahribat yaptığı yer Yozgat viUıJe
tidir. Zelzel\'? bu vilayete, hemhu
dut bulunıın Çorum, Çanktrı, Kır
sehir ve Sı\'asta da fazla hissedil-
"' mistir. 

Ankaradan hareket etmeden ev. 
vet Kırşehir, Çankırı ve Çorum
d;m da malUmat aldım. Buralarda 
zayiat yoktur. Sıvastan henüz ma
lumat almadım. Yozgat vilayetin. 
deki felaketzede vatanda§lara yo.r
dım icin bütün teşkilat harekete 
gt-tirilmi~tir. 

Yeni vali de Yozgada hareket et
mı~tir . ., 

---oı---

Bal+.k Devletlerinde 

Sovyet Statüsü 
Stokholm, 31 ( A.A.) - Baltık 

memleketlerinden avdet eden bir 
İngiliz memurunun söylediklerine 
nazaran. bu memleketlerin Sovyet
leşme işi süratle devam etmekte
dir. Letonya bankasının vaziyeti 
malum değildir. Bunun da şimdi 
millileştirilmiş olması muhtemel 
bulunmaktadır. 

Zirai mıntakalar ekseriyetle, teş
kilatlı köyü olmryan küçük ve mün 
fcrit (.'İftliklerden müteşekkil bu
lmımaktedır. Sovyct idaresi 1 çın 

merkezlerin mevcut olmam:lc;ı, Bal. 
tık devletlerinin atideki statüleri
nin bizzat Sovyet statüsünden da
ha başka şekilde olabileccgi fikri
ni vermektedir. 

ROMANYA 
Komşularile 

ANLAŞIYOR 
(Başı 1 incide) 

sempati göstererek alakadar olmuş
lardır. Bizim için bu alaka çok kıy. 
metlidir. Çünkü bu alaka, burada 
A vrupanın Şarkında vücude geti.. 
rilmekte olan siyaset çerçevesi i
çınde, Romanyaya sulh içinde ve 
refahlı bir hayat teminine matuf 
bütün müstakbel hareketlerin 
membaını teşkil eylemektedir. 

YENİ NİZAM İÇİNDE 
HtJRRİYET VE İSTİKLAL 

Bilhassa şurasını tebarüz ettir
mek isterim ki, bir menfaat tahtm. 
dot i§aa edilen manasız ve bu dere
ce çok hurafelere rağmen. mukad. 
dcratımız hakkında karar vermek 
hürriyetimiz tam olarak kalmak
tadır. 

Kuruluş halindeki Avrupa Cenu
bu Şarkisi yeni sisteminde, siyasi 
isWdalimiz ve ekonomik istiklali
miz mutlak bulunacaktır. 

RESARABYA HADİSESİ 
TEKERRÜR EDEMEZ 

Diğer taraftan mihver devletleri
nin en esaslı düşüncesi. Balkanlarda 
sulhiin idamesidir ve bu düşüncede, 
halen insaniyetin başında gelen iki 
büyük d evlet, bizimle ayni yol üze. 
rinde buluşmadadır. Biz sulh isti. 
yoru?.. fakat Rumen adaleti üzeri. 
ne müesses bir sulh istiyoruz. Biz. 
'On zamanlarda Romanya tarafın. 
elan yaşanan ve benzersiz ve tama. 
rnile hususi şerait neticesinde do~an 
!ıad~selere ve vaziyetlere müsabih 
lıadise ve vaziyetlerin bundan böy. 
le '<::ıtiyen bir kere daha tekerrür 
'tmiyece,iiir.in gerek dahilde. gerek 
hari,.,tc bilinmesini istiyoruz. Ru. 
menler icap ettiği zaman sulhün i
capları karsısında eğilmesini bilir
ı .. r Fakat Rumenler, bazı hudutlar 
aşıldığr zaman. başka yol üzerinde 
yürümesini de bilirler. 

EKALLİVETLERİ MÜBADELE 
EDEREK MACARİSTAN VE 
RULGARİSTANI TATMİN 

Avrupada ve ezcümle bizim ile 
\ıfacar ve Bulgar dostlarımız ara. 
sında bazı yabancı matbuatın son 
zamanlarda musırrane bir surette 
mahivetini ve vüsatini tebdil ederek 
mesgul olduğu, umumi gerginliğin 
izalesi meselesi hakkında Romanya 
hükimıeti. mihver devletlerine de 
hildirmiş oldu~u gibi. kendi teşeb. 
hiisiı ile su fikirdedir ki Romanya. 
:ıın lfomsubrı ile sulhperver ve 
·losta!1e bir tarzda birlikte yasaması 
için iyi niyetlerini bir kere daha 
~östermek zamanı gelmiştir. Bu yoL 
da, Romanyanın ekalliyetler lehin • 
de yirmi sene takip ettiği hiçbir za. 
man misli görülmemiş derecede ge. 
ni~ siyasetten sonra, hükumet, da. 
1-ıa radikal usullerle. zamanımızın 

metodlarından ve zihniyetinden 
ınülhem yeni tedbirlerle, komşu 
•1illetlerle ayni kandan ekalliyet. 
·r meselesine kati bir hal sureti 
·ermek arzusundadır. Bu tedbirler 

1rac;rnda, her memlekette çok iyi 
ıptice vereni. ahali mübadelesidir. 
Her yerde sabit oldui!u gibi, ahali 
mübadelesi. ekalliyetleri ya tama. 
men kaldırmakta veya kısmen a. 
7.a ltmakta. dahilde ve hariçte ihti. 
lafları uzaklaştırmakta, memleketin 
.,tnik tecanüsünü fazlalaştırmakta 

,.e hudutlar çercevesinde hemen 
tam bir milli birlik kurmaktadır. 
Romanyanın cenup ve garp hu

-iutları dışındaki bütün Rumenleri. 
'ntdutlar haricinde hiçbir Rumen 
11ırakmamak suretile, Romanya dev 
leti çerçevesi dahiline getirmek ve 
B.omanyadaki ekalliyetleri imkan 
ierecE'sinde en geniş mikyasta a. 
-.;altmak. İşte iki ideal tedbir ki bun. 
ların vücude getirilmesi için her 
,!ayret şayanı arzudur ve her usul 
'vidir. 
YAHUDİLER ROMANYAOAN 

CIKARILACAK 
Diğer ta'raftan hükümetimizin şu 

kanaatini de kati surette tasrih et-

mal v terahi göstermekten su~lu sa. 
yılan Sümer Bank eski Umum Mü. 
dürü Nurullah Esat Sümer ve eski 
Meclisi İdare Reisi Safa ve aza Ha· 
şim Sanver ve Şakir hciklarında An 
kara Sorgu Hakimliğince yapılan 
ilk tahkikat neticesinde maznunlara 
atf ve isnat olunan ~:e suç teşkil e. 
der görülmiyen fiil ve hareketlerin. 
den dolayı Ceza Muhakemeleri Usul 
Kanununun 197 inci maddesine tev. 
!ikan cümlesinin men'i muhakeme. 
sine karar verilmiştir.,, 

Memfekette 
Asab1yet 

(Başı 1 fnddf!) ..... 
".'.rkadaşımız hakikaten bizim m~m-

1eket~ mi hitap ediyor? Yahut hıtabı u
mumtdir de 1'ürkiyenin, nasihatleri daı
re~inde yürı.ime~ini mi istiyor? Bizim, bu 
mak<:leden an1;ıdığımız şudur; Harp bit
miş sayılır. Almanya ~aliptir. fngiltere
nin yarın harbi kazamıcağını düşünmek 
ha~·al peşinde ko~maktır. Almanya 90 
milyonluk miithi~ bir kutledir. Suyun a
kıntı!'ına ka!"ŞI yuriımek manasızdır. Bi
naenaleyh biz de Almanyanın nüfuzuna 
tabi olalım ve boyun el!elim." 

Muharrir, yine soruyor: 
"~e yapalım, biz de Romanya :fbi mJ 

hıın~1,et ed~im? Almanlar bes on gün ev
vel bize ~u telkinleri yapıyorlardı: İngi
liz ittıfakını red \"e feshediniz. Bu ltti!a
kı inınlıy;:ın heyeti \'ckilcyi dcı::iştidnıt. 

Yeni \"aziyeti kabul ediniz. Roınıınya gibi 
hııreket ediniz, diyorlardı. Büyük Millet 
Mecfü~nin bu Alman kıistahlıgına ne ı:e
' ;ıp »erdidni ıırkada~ınıız pek :;:Uzel ha
ıırlar. Şimdi ne istıyor~ Reıılikyi kabul 
etmek de<ligi ~ey, Almanların bu arzu
larını yerine getirmek midir? Bu dei:ilse 
nedir?" 

Nadir Nadinin bu müphem \•e 
karı~ık yazıları karşısında ızahat 
ist;yen Hüseyin Cahit Yalçın, baş. 
ma~alesini şöyle bitiriyor: 

"Alman galibiyeti bugitn katiy~n bir 
realite de~i1dir. Harbin ~onunu pt-k ta
bii ol<lrak bekliyenler. h:ıyalat içinde de
;;ril, vıılnız bugüne aldanarak ve yarını 

dusürınıiyerek Almanyııyı :?alip zanne
rlcnle: dalal~t içindtdirlcr.'' 

• Cumhuriyet'in harici siyasl!tin1i· 
zc tamamen zıt ve müphem b!r i. 
fade taşıyan ba§makalcsi, bilhassa 
Ank<..rada asabiyetle karşılanmı~
tır. Nitekim. dün gece Ankara rad
yosu da bu asabiyete tercüman ol. 
muş, spiker. Nadir Nadinin maka. 
lesinden kısaca bahsederek. Hüse
yin Cahit Yalçın'ın cevabi m;ıhi. 
yetteki başmakalesitıi okumuştur . 

meliyim ki ancak kati tedbirlerle 
bizdeki Yahudi unsuru meselesi hal 
}edilmedikçe. memleketimiz tam bir 
Rumen tecanüsünü alamaz ve Ru.. 
menler kendilerini arzu ettikleri gi
bi memleketin efendileri olarak 
hissetmeğe muvaffak olamaz. Bu 
yolda, ciddi ve iyi tetkik edilmiş 
tedbirler almağa azmetmiş bulunu
yoruz. Bu tedbirler, hükumetimizin 
hareketlerinin vasfı mümeyyizi olan 
aynı samimiyet, aynı zihniyet ve 
aynı azimle tatbik edilecektir. 

Bu yolda yürümekle, Rumen nas. 
yonalizminin eski parolasına tari. 
himizin hiç bir devrinde olmadığı 
kadar yaklaşıyoruz. Bu parola şu. 
dar: Romanya Rumenlerin ve yal
nız Rumenlerindir. 
MACARLAR MÜZAKERELERİN 
BAŞLIYACAGINI sövüLtlYOB 
Budapeşte, 31 (A.A.) - Hükfune. 

tin naşiri olan Magyatorsag, Ma
car - ·Rumen müzakerelerinin on 
beş gün zarfında Arad hudut şehrin 
de başlamasına intizar edildiğini bil 
dirmektedir. Aktedilecek anlaşma. 
nın mühim miktarda nüfus müba
delesini derpiş edeceğine şimdi ~u
hakkak gözü ile bakılmaktadır. iki 
memleket Hariciye Nazırlarının mi.ı 
laki olmasından önce teknisinyen ler 
arasında müzakereler yapılacaktır. 
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Romanyanın 
Vaziyeti 

(Başı 1 incide) 
mantıki bir tarzda vücude getirilen 
b ir devlettir. Garp devletleri, ma. 
ncvr:ılarile, Romanyayı, kendis i i. 
cin kk başına maddeten yapamıya. 
cağı, suni bir rol oynamağa teşvik 
ctmislerdir. Bu siyaset artık sona 
crmistir. Romanya da bu siyasetin 
mfıziyc karıştıgım , ve artık tasfiye. 
si lazım geldi.~ ini müdriktir." 

Binaenaleyh Romanya, Macaris. 
tan ve Bulgaristana karşı yapılan 

ve Tuna ile Balkanlarda daimi su. 
rC"!te tehlikeli bir anlaşmamazlrğı 

intaç eden bu haksızlığa kendiliğin. 
den bir nihayet vermelidir. 

İ~te Almanyaya yaranmak için 
memleket dahilinde nazi bir idare 
tesis eden, İngiliz garantisini red. 
deden, Milletler Cemiyetinden çe. 
kilen ve Alman siyasetine uygun 
bir siyaset takip edeceğini ilan eden 
Romanya hakkında Salzburgda ve~ 
rilen hüküm budur. 

* F akat üç devlet arasındaki ara. 
zi ihtilafının halli, basit ve 

kolay bir is degildir. 
M<:?caristan bütün Transilvanya. 

yı almak ister. Halbuki Transilvan. 
yada Rumen • Macar hududu üze
rinde Macar nüfusu yoktur. Hattfı 
Transilvanyadaki Macarlar dağınık 
bir haldedirler ve azlık teşkil eder
ler. Haksızlığı tamir vesilcsile Tran. 
silvanyayı Romanyadan alıp Maca. 
ristana vermek ikinci bir haksızlık 
olur. Nitekim Bitler, Macaristana 
bazı fedakarlıklara katlanmasını 
tavsiye ctmi~tir. Demek ki Transit. 
vanya ihtilafı. kısmen hudut tashi. 
hi, kısmen nüfus miibadelesi ile hal. 
ledilecek ve yine Transilvanyanın 

bir kısmı Romanyaya kalacaktır. 
Bulgaristanla olan arazi ihtilafı. 

na gelince, Bulgaristanın istediği, 

Cihan Harbini müteakip Romanya. 
ya terkedilcn Cenubi Do:.. rucadır. 
Burada ekseriyeti Türkler teşkil e. 
der. Gerek Ulahlar, gerek Bulgar. 
lar azlık sayılırlar. Fakat Balkan. 
larcla sulhii tesis icin bu kücük ara. 
zi parcasım Bulgarlara terketmek. 
ten bnşka çare yok gibidir. Belki Ö

nümüzdeki ay içinde bu hudut ihti. 
J tınarının halline ve Balkanlarda 
yeni bir muvazenenin teessüsüne 
şahit olacağız. 

Bu vesile ile şu noktaların tesbiti 
:faydalı olabilir: 

1 - Romanya artık mihver 
devletforinin elindedir. 

2 - Bulgaristan, Dobrucayı 
kcncfi-.:inc vaadcdcn ve 11aricı ti. 
tarctinin ": 88 ini elinde bulun. 
clıır·ın mihverden kolay kolay 
n;yrılıunaz. 

3 - Balkanlarda muvazene ve 
sfotiikonun hozıılmaınnsına neza. 
ret i~in (c(.'Ssiis eden Balkan an. 
t.ınfı, hiitiin htt ıniiı.nkerelcrc ve 
kararlara karsı lakayt kalmıstır. 

4 - İngiltere. Romanyayı pro. 
fcc;to etmekle hcrahcr, Balkan. 
Janln kendi niifttz "c siyasctini;1 
iflasına kar~ı bir şey yapamamış. 
tır. 

5 - So,·yct Rusya, Rcrlinin lm 
teş~hbfö:Jcrine ses cıkarmamıstır. 
T!nkikntlcri olduğu' gibi gör~ek 

ve vaziyetleri ona göre muhakeme 
etmPk daha durbinlik olur kanaa. 
tindcyiz. 

Yeni Erzincan 
(Başı 1 incide) 

Teşkilat Kanunile, teşkilatta dcği
~iklik olup olmıyacağı hakkında 
muharririmizi,ı sorduğu suale de şu 
cc,;abı vermiştir: 
"- Kanunun tatbikatı cümle

sinden olarak küçük dahiliye me
murlarına bir miktar zam yapıldı. 
Bu kanunun mühim noktalarından 
biri de vali vekilleri meselesidir. 
Malum old11ğu üzere, şimdiye ka. 
dar her hangi bir vekalet altı c.y 
devam ederdi. Biz, bu vekalet zn
mamnı bir kıdem müddetine, yani 
üç seneye iblfığ ettik. Bu kanuna 
gore maaşlan 7 - 8 bini bu lan 
kaymakamların ayni barem derece
sinde maaş alan diğer dahiliye me
murlan bir kıdem müddetince vali 
vekilliklerine tayin edilebilecekler. 
dir. 

Bu müddet onlar için bir tecrübe 
devresidir. Bu tecrübe ·devresinde 
muvaffak olan vali vekili, vaH1iğe 
tayin edilecektir. Muvaffak olamt· 
yanlar ise, eski ycrıerine iade edL 
Iccektir. Zira bu müddet zarfında 
vl"rlcri mahfuz tutulacaktır. 

YENİ BİR ERZİNCAN 
KURULACAK 

Jandarmalar ve jandarma zabita. 
nı hakkında bir kanun layihası 
vardır ki bu, daha eldedir. Bundan 
baı:;ka bir de Erzincan şehrinin is
t . ~15.ki hakkında bir kanun layiha
sı hazırl amış bulunuyoruz. Müsta. 

elivct k ararilc kanun Meclise scv
~edllmiştir. Kanuna gör:, yeni Er
. an sehrinin kurulacagı yer, Er. 

Eınc ~ fınd . 
z;i11can belediyesi tara an sen 

TAN 
1 - 8 - 940 

~, .................................................... 2'. 
TARSUS AMERICAN COLLEGE 

Amerikan Erkek Lisesi 
Dersler 24 Eylftlde Başlar. 

Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığmca tasdik edilmiştir. 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Yatılı ücret 250 lira, Gündüzlü ücret 60 liradır. 
Kayıt muamelesi yapılmaktadır. , ____________________ _ 

istanbul Belediyesi · 16nları 
Köprüler müstahdemin kadrosuna 35 lira aylık ücretle 16 muhafız alınacak. 

tır. Taliplerin nüfus cüzdanı. hüsnühal varakası, aşı kiiıdı, doktor raporu ve askeri 
vesikasını hamil olmaları ve 18 ve daha aşaiı yaşta olmamaları lizımdrr. İstiyenle_ 
rin bu vesikalarile birlikte :ıeraitini öirenmek üzere 10/8/940 tarihine kadar kopriı 
Başmühendisli(ine müracaat etmeleri ilan olunur. (6693) 

* * İlk Teminat Keşif Bedeli 

384,64 5128,49 Cadde Bostam _Çifte Havu?.lar Selami Çeşme yolu inşaatı 
511 ,83 6824,40 Florya _ Küçükçekmece yolunun esaslı tamiratT. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı yol inşaat ve tamirat? 
isl~ri :ıyrr ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler Zabrt ve Muamelat Mü.. 
dürliiğü kaleminde ıörülecektir. 

İhale 16/ 8/940 Cuma günü saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Taliple. 
rin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden sekiz giin evvel Nafıa Mü. 
dürliığiine müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılma ait Ticaret Odası vesi. 
kalarile ihale giinü muayyen saatte Daimi Encümencie bulunmaları. (6779) 

istanbul, Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
1 - Keşir bedeli 15351,05 lira tutan muhtelif semtlerde 5 adet muhavvile mer. 

kezi kapalı mektupla vermek suretile yaptırılacaktır. 
2 - Muvakkat teminat 1161,33 liradır. 
3 - Tekliflerin I.evazımdan parasız tedarik edilecek şartnamesindeki tarifata 

uygun olarak 6/ 8/940 Salı günü saat 17 ye kadar Metro Hanının 4 üncü katındaki 
Leva7.rm Müdiırlüğürıe imıa mukabilinde verilmi!! olma::ıı laımndır. (6474) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihliyacı için 50.100 ve 200 çi flli 5000 metre pamuk ipliği ile tecrit 

edilmi~ kurşunlu kablo kapalı zarfla ek siltmeye çıkarılmı~tır. 
2 - Muhammen beıfol (8.500) muvakkat teminat (637.5) lira olup eksiltmesi 

13 Agustos 940 Salı günü saat 16 da An karada P. T. T. Umum Müdürlügü bi
nasındaki :<atınnlma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubile ka
nuni vesaik ve tek1Hi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar mez.k.Cır 
komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda P. T. T. Levazun ay-
nivat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak ~erlfocektir. (3260) (5504) 

Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu Müdürlüğünden : 
l - Doğrudan doiruya Donanmaya sevk ve gedikli crbaı:ı olmak üzere orta 

okul mezunlanndan tensipedilen miktarda talebe ahnacaktır. 
2 - Yaş haddi 15 den büyük ve 19 dan küçük olmak liznndı:r. 
3 - Müracaatlar nihayet Ağustos sonuna kadar Kasımpaşada Deniz Gedikli 

Okulu Miidürlüiüne yapılmalıdır. 
4 - İlerde Türk donanmasında. Gedikli erbaş olarak denizlerde çal~mak uı_ 

retile hem memleketine hizmet etmek ve hem de hayatını mükemmelen temin et. 
mek istiyen orta okul mezunu gürbüz ve kuvvetli Türk gençlerinin bir an evvel 
kadromuz dolmadan okula müracaat ederek kayrt olunmaları ve diıier şartları öi. 
renmcleri ehemmiyetle ilan olunur. "6493., 

B. T. G. D. Satına]ma Komisyonu Reisliğinden : 
Açağıda müfredatı yazılı kayak spor malzemesinin ihalesi kaplı zarf usutile ve 

her dnsi ayrı ayrı olmak üzere 12-8--940 Pzartesi ıünü t.<iat 14,30 da Ankarada 
Genel Direktörliık binasında satın alma komisyonu huzurunda yapılacaktır, Talip 
olanların malzemenin şartnamesini almak ve nsevcut nümuneleri görmek üzere me. 
sai ı;aatleri içinde her zaman satın alma komisyonuna müracaat etmeleri ve tekli! 
vereceklerin de muhammen bedeli olan 19.15() liranın % 7.S nisbetinde muvakkat 
teminat akçeleriyle ihale gününde komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. (6769) 

Alınacak Malzeme 

800 Çift Kayak 
800 ., ·Kayak ayakkab"rst 

60 ., ., Eldiveni 
60 ,, .. Çorabı 

30 ., ,. Tozluğu 

30 ,. Arka çantası 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından: 
Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak üzere mü. 

sabalm imtihanı yapılacaktır. 
Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve ya~ı 18 den 

aşağı 30 dan yukarı bulullJTlama.k şarttır. 
18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebifırlerse de 18 yaşından evv;t me. 

murluk sınıfına geçemezler. 
Ankara, İzmir ve lstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunlan almmrya_ 

caktır. . 
Orta mektep mezunları için altı, lise mezunları için on iki aydan az olmamak 

lizere devam edecek &taj müddeti zarfında ORTA MEKTEP MEZUNLARINA 
40 - 50, LİSE MEZUNLARINA 60 - 75 liraya kadar ve imtihandaki muvaffa. 
kıyet derecelerile mütenasip surette ücret verilir, Bunların Barem Kanunu ile mu 
ayycn derece hakları staj devresinde mahfuz tutulmakla beraber staj devresini ta: 
ki~en yapılacak mesleki !mtihanda. iyi derecede muvaffak olanlara TEKAÜDE 
TABI DAİMİ AYLIKLI MEMUR KADROSU DAHİLİNDE DERECE MAAŞI 
TEDİYESİNE BAŞLANIR. 

Bir yabancı dile "Fransızca, İngilizce, Almanca,, bihakkın vikıf olduğu usa_ 
len sabit olacaklara bir üstün dereceden maaş verilir. 

Henüz askerliğini yapmamış olanlarm daimi kadroya alınmaları askerliklerini 
ifa edinciye kadar tehir olunur. 

Müsabaka imtihanlanna ADANA, ANKARA, ANTALYA BALIKESİR 
BURSA, D!YARIBAKIR, EDİRNE, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GAZİAYINTAP: 
GİRESUN, İSTANBUL, İZMİR, KARS, KASTAMONU, KAYSERİ, KONYA, 
MALATYA, SAMSUN, SIVAS, ORDU, TRABZON, VAN şubelerimizde orta 
mektep mezunfarı için 20, 21 Ağustosta, lise mezunları için 22 ve 23 Ağustosta 
saat dokuzda baslanacaktır. 

Müsa?ak~nm tafsilitt şubelerimizden elde edilecek izahnamelerde görülebilir. 
İstcklılerın müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka •ube ··d·· y .. ~.. A k .,, mu ur_ 

ugune ve n arada Bankanın Personel İsleri Müdürlüiüne 19/8/940 tarih- •--
d 

_ me~ 

ar muracaat etmeleri liznndrr. "6696 .. 

bir surette istimlak edilecektir. 
Yen:. şehrin yeri eski şehir ile 

daha Şimalde bulunan dağ eteğin
deki kışlalar arasındadır. Belediye, 
bura~nı istimJak edip arsalara a. 
yırdrktan ve çaplarını hazırladık

tan sonra eski şehirde ev veya 
di.ikkan sahibi olan her vatandaşa, 
parasrz olarak, bu ev ve dükanları
na mukabil - kaç tane olursa ol
sun - bir evlik veya dükkanlık 
yer verecektir. Daha fazla yer isti. 
yenler, bunu parası mukabilinde 
belediyeden satın alacaklardır. 

BEKÇİLER KANUNU 
Çıkmasını beklediğimiz kanun. 

!ardan biri de, mahalle ve çarşı bek 
cilerı kanunudur. Bu kanunun pren. 
sip itibarile reddedildiği hakkın. 

daki haber doğru değildir. Ancak 
henüz tetkik safhasındadır." 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak, bu 
· ırada Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
Kırdara dönerek İstanbul şehri için 
hazırlanmış olan istimlak kanunu. 
rıun kolaylıkla tatbik edilip ediL 
'11cdiğini sormuştur. Belediye Reisi 
le istimlak kanununun çok büyük 
'Tlüşkülatla tatbik edilebildiğini bir 
evin üç - üç buçuk sene ıarfınd~ an. 
~ak istimlak edilebildiğini, bu yüz. 
len Belediye imar faaliyetine arzu 
~dilen hızın veriletnediğini bildir. 
ııiştir. 

Dahiliye Vekili, öğleden sonra da 
'3clr>diyeye giderek bir müddet 
nesgul olmuş ve Belediye isleri 
hakkında izahat almıştır. 

Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonu Reisliğinden : 
Yiyeceğin nev'i 

Ekmek 
Kuzu eti 
Dağlıç eti 
Karaman eti 
Sığır eti 
Yumurtıt 

Sadeyağ 

Zeytin yağı 
Barbunya fasulye 
Çalı " 
Ayşe kadın ., 
Sakız k<ıbıığı 

Taze bakla 
Semizotu 
Taze bezelye 
Bamya 
Taze yaprak 
Salamura yaprak 
Domates 
Dolmalık biber 
Ispanak 
Havuç 
Kereviz 
Lahna 
Pırasa 

... -
Helvacı kabağı 
Salça 
Patlıcan 

Enginar 
Hiyar 

Miktarı 

25000 K. 
2000 .. 
5500 .. 
1000 " 
1000 .. 

25000 tane 
anoo K. 
1200 .. 
1000 " 

300 .. 
1500 •• 
1000 • 
500 .. 
240 • 
400 .. 

300 " 
100 " 
100 .. 

3000 .. 

700 " 
2000 " 

800 " 
400 " 
ROO .. 

1500 .. 
300 " 
150 •• 

,5000 ,. 
1000 tane · 
1000 .. 

Tahmini fi•t Tutarı ilk teminat 
K. S. Lira K. Lira K. 

narh fiatı 

35 
50 
47 
30 

l 
125 
ı;5 

12 
11 
12 
7 
fi 

5 
9 

12 
12 
15 

6 
!! 
5 
4 

6 
5 
4 
5 

50 

50 

2562 50 
1100 00 
2750 00 

470 00 
300 00 

375 00 
3750 00 

780 no 
120 00 
33 00 

180 00 
70 00 
:ıo oo 
12 00 
36 00 
36 00 
12 00 
15 00 

105 00 
56 00 

100 00 

192 20 
82 50 

206 25 
34 25 
22 50 
2fl 12 

281 25 
59 50 

9 00 
2 48 

13 50 
5 25 
2 25 
O !JO 
2 70 
2 70 
o 90 
1 13 

14 63 

). 

) 

) 

) 
) 

) 
) 

) 
) 

) 
) 

4 20 ) 
7 50 ) 

32 orı 2 40 > 
21 00 1 80 ) 
40 00 3 00 ) 
60 00 4 50 ) 
15 00 1 13 ) 
37 50 2 82 ) 

10 500 00 37 50 ) 
6 60 00 4 50 ) 

Tulh Gün 

5-8-940 Pazartesi 
5-8-940 
5-8-940 Pazartesi 
5-8-940 
5-8-910 
5-8·D40 Pazartesi 
6-8-940 S;ılı 

6-8-!l40 Salı 

'l-8-940 Salı 

2 20 no ı 50 > 
7500 • 3 
2500 " I 225 00 16 88 ) 

Limon 
Yeşil sAfata 
Kamı bahar 750 " 13 25 00 1 8R ) 

600 .. 97 50 7 32 } 

3000 d 3 18 00 1 35 ) 
emet 1 30 oo 

Dereotu soo ,. 2 25 ) 

Marul 
Maydanoz 

Taze soğan 2500 ,. 
1 

5 00 O 38 ) 
1 50 37 50 2 82 ) 

c:;,rımııak 50 kilo 15 
7 50 Kuru soğan 2400 • 6 O 57 ) 

Patates 3500 • 
7 

144 00 10 80 ) 
..._. .. k k .. tm 245 oo 18 38 ) 
... u se - ogre en okulunun Mayı9 941 k · . • 

ler. eksiltme §artnamelcrine göre ayn s~nun.a . 11 ~ar ıhtıyacı olan ve yukarda nev'l ve miktarı ya;ı;ıl, yı) 
eksilt.menin hangi gün ve saatte yapıla:~: ;~sterılmıştır: B~nların açık eksiltme usulile e1"ı-i1tmclcri ya pılacaı-tıl 

Eksiltme İstanbul E k k li bunlara aıd ılk tem inal miktnr !arı yanlarında yazılmıııtır. 
r e sesi yanında yüksek kt 1 ı pılacaktır. mc ep er muhasebeciliğinde toplanan okul komisyonunc 

İsteklilerin Ticaret Odasının yeni yıl vesikası v · · . 
komisyonda bulunmaları. c ılk temınat mı:ıkbuzile birlikte belli gün ve saatte sözil 

İlk teminatı yatırmak ve 9artnameyi görmek isteyenlerin ( yüksek öğret.men okulu idaresine müracaatları· 

lstanbul Levazım Amirliği 

Satın.11ma Komisyonu llônlan 

Kilo 

7,315 Piliç eti 
23,600 Tavuk ,. 
15,!lOO Hindi ,. 

Yukarıda Yazılı etler 2 - 8 • 940 Cum; 
.ı:ünü saat 15 de Tophanede İst. Lv. A
ııirliği satın alma komi11yonunda pazar
lıkla satın alınacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 24,383 lira, ilk teminat 1828 lircı 
72 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
\tÖrü1tir. İsteklilerin kanunt ve!ıikalarile 
;,elli saatte komisyona gelmeleri. 

'«f:ll'tt~ (174 - 6517) 

• 25 ton lavcmarin komürü alınacaktır. 
Pazarlıkla eksilbnesi 2-8-940 Cuma güniı 
,aat 11.30 da Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. İs
•eklilerin teminatlaı:ile belli saatte ko
misyona gelmelcı;i. (197 _ 6711) 

• 5000 kflo tutuşturma odunu alınacaktır. 
Pazarlıkla eksilbncsi 2-8-940 Cuma gü
ıı ü saat 11 de Tophanede Lv. Amirliği ı 
~atın alma kor\isyonunda yapılacaktır. 
r~teklilcrin tcminatlarilc belli saatte ko
nisyona gelmeleri. (198 - 6712) 

* Adet 

90,000 Büyük delikli tahta dü~me. 
180,000 Küçük " " " 
80,000 Tahta çelik. 
Yukarıda yazılı üç kalem malzemenin 

nazarlıkla eksiltmesi 9-8-940 Cuma günü 
aat 15 de Tophanede Lv. Amirliği satın 
ılma komisyonunda ekı;iltmesi yapıla
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 1410 lira. 
ı lk teminatı 105 lira 75 kuruştur. Şart-
1ame ve nümuneleri komisyonda .e:örü
'ür. İsteklilerin belli saatte komiı;yon; 
~clmeleri. (206 - 6767) 

• Beş yüz yetmiş sekiz bin beş y\jz kilo 
atates ıılınacaktır. Pazarlıkla eksiltmes 

12-8· 940. Pazartesi günü saat 14 de Top· 
,anede lst. Lv. Amirliği satın alma ko· 
·niııyonunda yapılacaktır. Tahmin bedel 
14 ,710 lira, llk teminatı 2603 lira 25 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda görülür 
İsteklilerin kanuni veslkalarile belli sa
~tte komisyona gclmelerL (204 • 6765) 

• 95 ton kadar kuru ot alınacaktır. Pa-
·nrlıkla eksiltmesi 5-8-040 Pazartesi gü

•ıü sant 11 de Tophanede Lv. Amirliği sa
•m alma komisyonunda yapılacııklır. Ev
qaf ve şa;tları komisyonda göri.illir. İs
teklilerin belli gün ve saatte kom.i!ıyone< 
gelmeleri. (202 - 6763) 

• 40,000 adet köpriitii, memeli, çengel-
li toka alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
~-8-940 Perşembe günü saat 15.30 dn 
fophanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedel ı 

1000 lira, kaU teminatı 150 liradır. Nii
munesi komisyonda görülür. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmelerL 

(205 - 6966) 

• 
23 ton askeri eşya Çanakkaleye ve Ge

llboluya nakil ettirilecektir. Pazarlıkla 
'-"ksillmesi 3-8·940 Cumartesi gunü saat 
11 de Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
lrnmlsyonunda yafıılacaktır. İşbu nakli
yatı yapmağa clveri;ıli vasıtası olanların 
temin:ıtlarile ve bu !~ yapabilecek ve
saiti olduğu hakkında makamı atdinden 
a1acaklan vesikalarile belli saatte komis
vona gelmeleri. (203 - 6764) 

• 200 kilo Ürctan alınacaktır. Pazarlıkla 
ek iltmesı 6-8- 940 Salı günü sııat 14.30 

.. ,,. ... 19_3,600 metre mikabı 1000 adet 5,50 X o,zz X 0,16 M. eb'adında ~ 

.,........ aı:acı. 

25~200 metre mikabı 150 adet 7,50 X o, 16 X o, 14 M Eb'adın~a ,ı 
çam agact. · 

17~1875 metre mikibt 125 adet 2,20 X O, 25 X 0,25 M. eb'adında si 
çam agacı . 

2~2,750 metre mikibı 4350 adet 4,00 X O, 25 X 0,065 M. eb'adında ,J 
çam agacr. , 

1 l,760 ~ctre mikabı 300 adet 2,00 X O, 14 X o, 14 M .. eb'adında dıı 
veya meşe agact. 

Z,OOO metre mikibı ?QO adet 1 00 X O 10 X O 10 M b' d d dit 
veya meşe ağacı. ' • • . c a ın a 

1 
k Tahmin edilen bedeli "35.833., lira olan cins, eb'ad ve miktarı yukarııl1 

a h alem kereste askı-ri fabrikalar umum müdürlüğü merke7. satın alrrı' 
Yonunda 9/8/940 Cum ·· .. "l 

1
. .. a ıunu saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 

" ıra 80 kuru .. mukab·1· d k . d . . . 1 
1 " ". ~ ı ın e omısyon a verılır. Talıplcrin muvakkat 

o an 2687 lıra "48 k h · · 5 d k . " " uruııu avı teklif mektuplarını mezkur alinde saat 1 
ar omısyona vermeler· k d"l . . 3 

d 1 
. d k" . 1 ve en ı erının de 2490 numaralı kanunun 2 ve 

e erın e ı vesaıkle k · 
d kl 

. . omısyoncu olmadıklarına ve btı işle alakadar tiicc~< 
u anna daır Tıcaret Od .k . 

caatian. "6391 ast vesı asıle mezkfir gün ve saatte komisyoııı .. 

/1 DOKTOR ~ Kırıkkalede Ya~tırılacak I~ 
ŞUkrü Meh t S l b ı Keşi! bedcll "45.000"' lira otıı~ 

me e { an Ja yazılı inşaat askeri fabril<ıı19' 
Gur:ba hastanesi elit ve zührev nüdürlügü merkez satın alınll 
p aı;ta!ıkları ııabık hekimi ıunca 13·8·940 Salı günü sııat 18 

azartesı, .. Çarşamba ve Cum; ı3lı zarfla ihale edılecektir. Si 
günleri uçt lt . en a ıya kadar ' 2) lira (25) kuruş mukabilinde 
'eyoğlu istıkll'ıl Cad 9!J N d . . . ~ · · · 'fon an verılir. Talıplerin mu~ 

Tel: 40916 'Tlinat olan (3375) lirayı }15.,.ı 

Deniz Levazım . Satınolma 

Komisyonu UônlarJ . \ . . . 

IVıarmara Ussu Bahri K. Satın Alma 
Kom lıyon undan: 

Sade Yağı İlanı 

1 
• ı - Komutanlık ihtiy;ıcı Jçln 25000 

.nlo sadeyağı kapalı zarf usulile eksilt
neye konulmuştur. 

2 - Ek~iltmesi 12 Ağustos 1940 P -
·artesi giınü saat 16.30 da İzmitte ters: 
ı e kapısındaki komisyon binasında ya
)ılacaktır. 

. 3 - Yağın bir kilosuna tahmin ediler 
ıyat 130 kuruş olup muvakkat temi t 
' 437 r 50 k na 1 

ıra uruştur. Buna alt şartname 
163 kuruş bedel mukabilinde komisyonu 
nuzdan alın:ıbilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek . t 1 .
1 

. ı s e (-
' ı . erı .. n ~400 s~yılı kanunun U:ırifab vec
ııle ou ışle alakadar olduklarına dair Ti
·aret vesikalarını ve yukarda yazılı ·ık 
t • tı . < 1 
em~na arıle birli~tc tanzim edecekler! 
eklıf mektuplarını muayyen gün \e sa-
1tten tam bir saat evveline kadnr k . 
• v " omıs-
ron başkanlıgına vermelerl. (6530) 

K~ YI P : İzmir fen heyetinden almıc 
oldugum 13-10- 341 tarihli ve 48 s ıl 
v t .,, ay ı 
. asa ıı:owr m akinistlik şahadetnamem 
·.aybettım. Yenisini çıkaracağımda . . . ~ n es-
nsmır:. hukmü yoktur - F d ki . · ın ı ı ~re 
!çı Taşmerdiven sokağı No. 3 i . 
Kakşl. smaı 

KAY 1 P =. Konyanın Ermenak kazası-
nın Rehberı Terakki ilkmcktebind 1 
iığım şahadetnamemi kaybeltı·m Yeen .3. -

· 1 - · nısı-
'11 a acagımdnn eskisinin h .. ı ·· 1 · u <mu yo (tur 

Karamıınlı Süleyman oğlu Mehmet 

E, SADi TEK TİYATROSU 

Bu geccı (Bostancı) İskele gazinosund:ı 
e KAYNANA • Vodvil 3 Perde 

da Tophanede Lv. Am!rligl satın al 
komisyonunda yapılacakbr. Tahmin :~ 
?eli ı 900 lira kail teminatı 28- r r t k' 'l . ;) ıradır 
s e ·~ ;rın belli saa tte komisyona gel- ı 
melC'rı. ("Ol 6 .. - 762 

nektuplnrını mezkfır günde sıı 
,adar komisyona vermeleri ve JC ! 
ıin de 24{)0 numorah kanunıırı 
naddelerindeki vcsaikle mczkltr 
aatte komisyona miiracaatıarı. . :~ 

38 Ton 5X20 mm. Lama deJl,. 
15 Ton 6 mm. qı Demir tel 11

11 

Tahmin edilen bedeli ( ıs.ooO) 
nn yukarıda yazılı 38 ton JııJ119 

\·e 15 ton demir tel asker! fatırl~ 
num müdürlü~ü mer kez satın 1 

nisyonunca 13-8- 940 Salı güoil 
' e kapalı zarna ihale edileccı.:til 
•ame parasız olarak komisyon~ 
' ir. Taliplerin muvakkat tcrııi~ 
1425) lirayı hllvi teklif rııcl' 
nezkıir günde saat 14 de kadıır 
·ona vermeleri ve kendilerinlı1 
ıumaralı k:ınunun 2 ve 3. nıacld 
(i v~saikle komisyoncu ol rqadı1'1 
m ıs1e alakadar lüccardnn 01° 
lair Ticaret Odası veslkasile rııeı 
e saatte komisyonfl miir;ıeaııtıoıi 

• 1 
32 Ton Sarı Sabunlu Kösele fA 
Tahmin edilen bedeli 020.oooı 

•an 32 ton sarı sabunlu kösele ııs 
ikalar umum müdürlüğü mer1'' 
lma komisyonunca 17-8·940 C 
•iınü saat 11 de kapalı ı.ıırfl a ili 
'ecek tir. Şartname (6) lira mır 

omisyondan verilir. Tııliplcrin 
at teminat olan (7250) liı"ayı il 
if mektuplarını mezk(ır günde s9 

<adar komisyona vermeleri \'C ı.: 
in df' 2490 numaralı k:ınunt111 

mıddelerindeki vesaikle komic.1' 
nadıklarına ve bu i~le alfıkad;ıt 
lan olduklarına dair Ticaret O 
, ikasile mczkCır gün ve saatte I' 
na müracaatları. 

14 , 
4 , 



1.1.HO 

1 AOUSTOS 1940 

~AN 
4IONE BEDELi 

l'ıırkıye Ecnebi 

"'· kr. 1 .ene 2800 Kr. 
'"V " 1 Ay 1500 " 
4eQ ,_ 8 Ay 800 " 
1
IO " 1 Ay 300 " 
~erarası posta ittihadına 
-ut olmıyan memleketler için 
~ bedeli müddet sırasiyle 
~ 1t, 1, 8,& liradır. Abone be
'""ll Peşindir. Adres değlstlrmelt 
~~. Cevap için mektup
~ ıo kurusluk pul UAvesl 

lizımclır. 

'1ıa Erzincan facluının yftreklerl-
bıizde açtığı ;yara soğıımadan, ta
hııı bir ihanetine uğradık: Birçok 

\re köyler, yeniden sarsıldı. Ölen, 
'9tl açıkta kalan taUhslz va
ızın sayısı henüz katiyeUe 

delildir. Fakat tabiatin bu tama
!:_Oııe geçibnez Afeti karşısında biz
'""ltll. vazife, rnümkiın mertebe mü-

0. metin ve fedakir olmaktır. 
>ıiı.rda, emsalsl7. felAkeUere uğnl
~leri diışunerck, uğradığımız fe
~Yuk acısını mümkun mertebe 

bir tesclll bulabiliriz. Vlkıii en 
«lostumuz olan tabiat, son bir yıl 
bize en biıyük düşmanlığı yaptı. 
blı, metanetini, en e~iz ıstırap ve 

bile sarsamıyacağı kadar çile 
bir ınllletlz. Bunun içindir kJ, 
ti sarsan zelzele, milleti sarsa

lttız.. Ve bugun, fellkete ujramış 
ı..... .. \r.atandaşlar, kendi ı tırapları

:"tU?l millet tarafından payla ıldı-
1..~. ~eri içindir ki, yaralarının sı
-atıeten bir teselli bulacaklardır. 

Ceernış olsun!" derken eminiz ki, 
iL... •• göstereceği a1Aka, bu fe1Aketin 
·~e :maddi tahribatını tAmire ye
~dar geniş olacaktır! 

• . Bir Karar: 

maaşlarının verilmesini temin 
•• onları, vulfeleri başından ay

IQmaldır. 

"1ecte, vatan vazifelerini görmlye 
gözleri arkalarında kalmıya

\Pe asker ailelerinden bilyük bir 
>'lıle bu çok isabetli tedbir sa;re
lrınumı Harpteki acıklı vaziyete 
tcektir. 
t öğrendiğimize göre, askere gi
tazuelerl başında sayıldıktan için, 

~-~erlerine yeni memurlar alına
... ~an, bazı müesseselerde muame
.._ ""'IC1e uğramaktadır. Eğer lıük'Omet, 

\tazifelerlnin, ücretli memurlar 
'-il ve vekAleten ifa olunmasını 

ta temine alırsa, büyük isabetini 
etle takdir ettiğimiz ilk karar, 

ınahzurııuz bir hale aokulmuı 
tı.L :. Bu temenni tahakkuk ettlril
~rde, devairi resmiyedeki mua-
~~ da selAmet altına alın-

• • 
Ayııi Mesele : 

'- aldıtnnız bir mektUp da bir 
... ka bakımdan ayni mevzua te

"-'•ktec:ıtr. O mektupta denlll)'OI' ki: 
' ltanunen, bir yerde en az bir 
~n bir isçinin mukavelesi, asgari 
.:'llıı evvel feshedilemez. 1111 nu

"kerUk kanununun 58 inci mad-
ihtöre tlllm ve manevralann mQd
~ b1r buçuk aydan ibaretti. Bu 

o zaman tAlime ve manevralara 
ll<:flerin işsiz kalmak korkula
llalbuki, 3810 numaralı yeni 

..., _kanununa göre, manevra ve tA-
,"Qcfdetı dört aya kadar uzatılabll-

• Bu hesapça, manevra mQddett 
işçi açığa çıkanlabllecektir. 

S::: lfecburı askerlik hizmetine giden 
.~ derhal himayesiz kalmaktadır. 
-..._ ~Yh, çohığunu, çocuğunu bıraka
ıı.."""'d bir hizmete koşan ve ailesinin 
't; eltııeriya ~nU 1Unilne temin e
lıı.; 1'd. birdenbire ıelirsiz ve para
~ktaclır." 
~ _ıabibinl haksız bulmak münı
~. Fakat, bizim haber alclılı-
~. zaten, iı kanunu, bu bakım
ı~ geçirilmektedir. ı{apılan tet
lletıceslnde, o kanunun bu bAriz 

ndan ~catına muhakkak 
bakılabWr. Askere ı.lden her 

vazlyetlnl derin bir şefkatle 
h...tlbara alan devlet, hiç f{lphe yok 
~unu da işçilerin haklı endise
~k bJr tekemmUle kawıtu-
• !!undan hiç şüphemiz olmadıtı 
~ bugQn, mevzuubahs edilen 

alAkadarlann aazan dUı:katl
iktifa ebneyl klfl buluyo-

TAN • s= 

1 ~~'CÔZÜM[ [ADPAMLAD 
i~~ 

Medeniyeti 

Paraıütlü 

Yazan: Sevim SERTFI 

Görmiye Gelen Alberto • 

Futbolcüler • Tayyareleı 

Taarruz Britanyaya 
Teşebbüsünde Hava 
Kuvvetlerinin Rolü 

Yere Düıünce 

20 inci asır medeni;retinden azalı: ı Tayyareler 
1ralmıt bir bedevi, kimseye hay. ------------

Yere Düşünce 

ret vennes. Fakat Fransa ile İtalya budu_ 
dandaki Pirene dailarmda medeniyetten 
azak kalm11 bir insan taaccüple karıı. 

lanır. Geçenlerde balyada ıöyle bir vaka 

Harbin de bazan tuhaf cilveleri ola. 
yor. Mesel& seçen harpte İtalyan_ 

larla tncilizler biribirleriyle silih arka_ 
datlıit 7apm~lardL Halbuki buciin Ak. 

ıeçmiıtir: denizde biribirlerini parçalıyorlar. Bıl. 
Alberto iri yan cürbiis .,. aıhhatli yir_ baasa İngiliz ve İtalyan tayyareleri ara_ 

mi iki :vaıında bir İtalyan delikanlısıdır. sında müthiı muharebeler oluyor. 
Alberto Pirene dailarmdaki kulübesinde tıte geçen gün Cibralta civarında şö7. 
tek baıma :vaı1yan bir cobanm ofludur. le bir hadise olmuıtur: Bir sabah ıafak 
Ba dai lnaHibesinde doimuıtur ve tam 22 atarken bir İtalyan tayyareıi bir lnıiliz 
sene ba dallardan qaiıdald on7a in.. tanareaine raataelmiı. Bu iki tayyare 
memlıtir, Okumak yazmak bilmez. Dün_ yarım uat belki daha fazla dôvüımüşler. 
ya hakkmda hiç bir fikri yoktur. Tren, Neticede ttal,.n tayyaresi ateı almıı ve 
tramvay, sinema denilen ıeylerdcn habe. düşmiye başlamış. Fakat bu sukuta esna. 
ri yoktur. ömründe dondurma yemcmiı smda lnıiliz tayyaresine çarpm11 ve ikisi 
ve hatti Charcbill ve Hitler iaimlerini beraber yere diı1111i&tler. 

Bu yazıda İngiliz adalarına 
yapılacak bir ihraç hare

ketinin. hava kuvvetleri bakımın. 
dan, Almanlarca nasıl ileriye gö. 
türülebileceğini, buna klU'fl İngi
liz müdafaasının ne olabileceğini 
mütalaa edeceğiz. 

İngilterenin coğrafi vaziyeti, 
bütün adanın Alman tayyareleri 
tarafından tazyik altında bulun. 
durulmasına miısaade eder. Lon
dra, Alman hava limanlarına 200 
kilometre ve St. Jorj kanalı sa
hilleri takriben 500 kilometre me
safededir. Norveç limanlarından 
kalkacak taarruz tayyareleri, Si
mali İngiltereye varmak için 600, 
İrlanda garp sahillerlne varmak 
için de 800 kilometre uçuş yapar
lar. Gidiş. geliş hesap edilirse; 
Alman tayyarelerinin katetmeğe 
mecbur olduklan yolun en uzunu 
1600 kilometre eder ki, bu da mo
dern tayyareler için gözde büyü
titlecek bir şey değildir. 
Şu halde Alman tayyareleri, 

bütün İngiliz adalarını ve kara 
sulannı her an tehdide maruz bı
rakmak imkanlarına maliktirler. 

Buna mukabil ayni imkanlara 
ziyadesile İngiliz tayy"~eleri de 
malik bulunmaktadırlaı. 

İnaillz tayyareleri, Burricane 
Spitfir av ve 'Vickers Wellington, 
llampden, Bristol Blenbeim uzak 
keşif ve ağır bombardıman tayya. 
releridir. 

Almanlarda da, Messers Chmitt 
109 av, Domier 17 ağır bombar
dıman ve Messers Chmitt 110 u
zak keşif ve bombardıman tayya. 
~leri vardır . 

İki taraf tayyaresinin kapasite
lerini incelemek, uzun ve bu mev
zu için fuzuli olacağından, İngiliz 
tayyarelerinin materyal, inşaat 
ve sürat bakımından Almanlara 
üstün sayılabileceğini söyliyerek, 
asıl maksadımıza intikal edece.. 
ğiz. 

J ngiltereye karşı bir ihraç ha. 
reketinde kemiyet ve keyfi

yet itibarile ayn ayn birer kıy
met olan bu tayyareler havada 
birbirlerile karşılaşmıya hazırdır
lar. Fakat ihracın seyri esnasında 
Alman tayyarelerine terettüp ede. 
cek iş İngilizlere nazaran daha 
teferrüatlıdır. Bundan başka İn. 
gilterenin böyle bir hareket eına
ıında karadan yapılacak hava mü 
dafasına da malildyeti, kendisi i
çin en büyük avantajdır. Alman 
hava kuvvetleri Manş üzerinde ve 
İngiltere göklerinde uçarlarken, 
kara dafi vasıtalannm mübjm o.. 
lan yardımından mahrumdurlar. 

İhraç harekatı batlar başlamaz, 
Alman hava kuvvetlerine şu vazi
feler terettüp eder: 

a - İngiliz donanmasına taar. 
ruz, 

b - İhraç için kullanılacak o.. 
lan Alman seri botlanm İngiliz 
hava taamızlanndan korumak. 

c - Hava müdafaasını zorlat
tırmak maksadile, İngiliz hava li. 
manlannı baskı altında tutmak, 

d - İngilizlerin karada kulla. 
nacaklan hava dafi toplarını kör
letmek, 

e - Paraşütçü tayyareleri ve 
bunlan himaye edecek av tayya. 
releri tahsis etmek. 

Yazan; 

~~ AntLA 
manın, yapacağı hesaplı plan atış. 
larile boğazın her kilometre mu.. 
rabbaını bir çelik tufanına boğ
mak kabildir. 
Şu halde, Alman tayyarecJJeri. 

nin ilk hedefi donanmadır. Fakat 
bu donanmaya havadan taarruz 
etmek bahsi de, tasavvur edildiği 
kadar kolay değildir. Nitekim 
meşhur Dunkerq çekilmesinde 
nakil vasıtalarını himaye vazife
sini almış olan müttefik donan. 
ma, Alman hava taarruzları yü
zünden hiç denecek derecede az 
birkaç cüzütam kaybetmiştir. 
Çünkü donanma himayesiz değil
dir. Havadan himayeye mazhar. 
dır. İngiltere, Şark sahillerindeki 
dafl bataryaların ateşile himaye
ye mazhardır, nihayet gemilere 
yerleftirilmiş olan hava dali si
Wılarile kendiılni müdafaaya 
muktedirdir. 

Denizde aynca dövüşmer0 mec. 
bur olduğu bir donanma dci bu
lunmadığına nazaran, İngiliz do
nanmasına terettüp edecek ıyret 
borda sillhlarile Manşt, dafi si.. 
liahlarile de havayı bir ateş perde
sine boğmaktan ibaret kalacak
tır. 

B elçika ve Fransa sahillerine 
yerleştirilecek olan uzun 

menzilli Alman topçusu, donan. 
mayı hırpahyamaz. Topçunun 1-
aabetli bir atış yapabilmesi ancak 
kara gözetlemesile ve to~u tay
yarelerile olur. İngiliz donanma
sı, kara gözetlcmesinin en mo.. 
dern Optik malzeme ile dahi gö
zetliyerniyeceği kadar meri ufuk 
haricine çıkması halinde, atış ida. 
resi tayyareye terettüp edecektir. 
İzahı müşkül sebepler dolayısile 
tayyare rasatlan Alman sahil 
topçusunu tatmin edemiyecek ve 
İngiliz donanması bu silihtan bir 
zarar göremiyecektir. Donanma-

nın izalesi münhasıran tayyareye 
inhisar ediyor demektir. Fakat 

yüzlerce gemiyi batırm:rya ~alışa
cak olan binlerce bombardıman 

ve binlerce av tayyaresi, havada 

öyle bir kesafet arzedecektir ki, , 
İngiliz avcılarile deniz dati ıilih. 
lan attıklannı wnnıya muvaffak 
olacak ve Alman hava filoları a
lacaklan randımana mukabil, ve-
recekleri zayiata tahammül ede
mez bir hale geleceklerdir. 

Geçen haftalar içinde keılf bu
lutlar halinde İngiltereye tevec
cüh edip te, Manş üzerinde hava. 
dı.ı karşılanan Alman hava taarru
zunun akamete uğraması ve deh
§etli zayiat vermesi, tasavvuru. 
muzun en yakın, en biriz bir mi.. 
sali olabilir. 

İngiliz donanman iae, verecelf 
zayiata mukabil alacalı randıman 
bakımından, memnun bir tarzda 
savqacak ve Manşı tıka1111Ya mu
vaffak olacaktır. Donanma muh. 
temelen çok zayiat verecek, fakat 
adanın dokuz aaırlık masuniyeti
ni terene himaye edebilecektir. 

bur bırakır. Ve bunlar aldıktan 
ışi başarmak faaliyetinden göz a. 
çıp ta donanma ile boiupn filo
lara müzaheret edemezler. 

Üçüncü iş te: İngiliz hava 11. 
manlarıdır. Bu limanlar tayyare 
baskısı altında tutulmayıp ta, ra.. 
hat rahat çah~mak imkanına ma-

ititmemittfr. Sözün kısası Alberto dal- Teaadüfen tayyarelerin düı1tülll J'ft' 

larda ntamı1tB", dailann çocupdar ve denia kenannda bir meydandır. Ve ildai 
insanlarla hiç bir teması yoktur. de biribirlerine pek yalandırlar. Ortalık. 

lik olurlarsa, fazla hasıla almrya 
muktedir bulunurlar. Binaenaleyh 
bir kısım Alman tayyaresini de 
burı.ya ayırmak icap eder. 

tıte Alberto tam 22 aene babaaımn ar. ta insan namına hiç kim1eler yoktur. Ba.. 
kadaıhiı ile, dailarm yemiılerile secin.. rası vahşi bir arazidir. Yaraları kısmen 

dikten aonra bir sfln lrendiıine birdenbire hafif olan 1nıiliz 7erde aürulı:lene aüruk. 
merak uyanmıştır. Çoban, daiın apiıtm. lene öteki tayyareye ıfder ve enkum al_ 

tmda lı:alan İtalyanı dışarı çeker. Evveli daki ormanm öte tarafında neler olduiu.. 
ona biru aa icirir. Sonra yüzünden ıöı. 

Bu tayyare limanlarının kara 
dafi vasrtalarile barajlarla azami 
surette teçhiz edllmf~ bulunduk. 
larını kabul etmek, en doğru bir 
fikirdir. Bunu kabul edince, fngiL 
terenin meydan himaye•l için a
yıracağı tayyare miktan, Alman. 
lann meydanlara taarruz için a
yıracakları tayyarelere nauran 
şüphesiz ki, daha az olabilir. 

İngiltere karayı bir balık ağı 
gibi tayyare dafi bataryalan ile 
örmüştür. Bunların mebzulen bu
lunuşu, Alman hava faaliyetini 
yüksek derecede aksatacalJndan, 
bataryaların birer birer susturul. 
ması lüzumlu olur. Teferrüatlı 

bir iş gibi görünen bu vazif ~, İn
gilizlerin lehine olarak. fada mik
tarda Alman tayyaresini bağlar. 

P ıraşütçü indirmek ve bun. 
lan beslemek için tahsis e

dilecek nakliyat tayyarelerile av 
tayyareleri yekununu da tahayyiil 
edersek Almanyanın, geçit hare
katını baprmak için, adet ve kıy
met itibarile ne kadar tayyare 
kullanmasına mecbur olacağını 

bulabiliriz. 
Alman hava kuvvetlerinin muh 

telif veçheli bu vazifelerine karşı 
İngiliz tayyarelerine terettüp e
den hedef sadece müdafaadır. Git

tikçe artan ve pilot kültürü bakı. 
mından üstünlüğü bütün dünya.. 
da hissedilen tn,illz hava kuv
vetleri muvacehesinde Alman kuv 
~·etlerinin kahir olabileceğini akla 
getirmek pek te mümkün olamı. 
yor. 

Kendi çerçevemlzden baktığı. 
mız vakit, Almanyanm bava ba
kımından da bu maceraya girişe. 
miyeceğini sarahatle tahmin edi.. 
yoruz. 

na öfrenmelı: lstemitılr. Babası of lanun 
bu sualine cevaben orada oturan insan.. 
lardan ve onlarm medeniyetinden bah_ 
l'etmiftir. Bütün bımlan dinli7eıı Alberlo 
cldip bunları ıörmiye karar vermiıtir. 
Şehre inen Alberto hayretten ve taac.. 

cüpten o kadar acayip hareketler yapmı,_ 
tır ld neticede polislerin nazarı dıkkatini 
celbetıniıtir. Onu karakola cotürüp hüvi. 
yetini tesbit eden polisler kendisinin biç 
bir sieilcle kQıth olmachimı ıörünce Al. 
bertoyu alker kacatı olarak tatmuılar. 
dır. Simdi onu aakere aevkedeceklerdir. 

Zavallı Alberto onlara be:yhude 7cre u.. 
deee medeai)'eti cörmiye seldiffnl, 70ba 
harp etmiye Diyeti olmadJiını anlatmı)'& 
alrqadtanun. 

* Paraşütl:.i Futbolcuıer 

o. hafta ,.,,.. ... tek al&kaW 
D olchıiu blcliaelerden bir tanesi de 

R• .,. Balsar fatbolcalan arumda .a.. 
ku bulacak futbol maçıydı. Hallı: harp e<ı. 
nasmda bile olsa bu cibl allkaları Jı:ay_ 

betmiyor. 
Buracla Rualar hakkında her tllrUl rl. 

varyeteler clola1170nla. Kimisi: 
- O, hiG ıorma71ft, onlar hepsi iri 78-

rı çocuklar, bizimkileri iki dakikada ye. 
ner, diyor. Diier bazıları: 

- Yolı: canım, Sovyetlerin sade ıas_ 
teriıleri var, yokaa içleri Jı:or diyor. 

Velhasıl ortada türlü rivayet dolaşı. 

yordu. Fakat bunların en hoıuna tayyare 
meydanmdalı:i bekçi Bulıar aoyledi. Bü_ 
yük bir samimiyet "e inanla bu ıenç 

lrö7Ul lıiM: 
- Biliyor maaunuz, dedi. Sovyet !at. 

bolcuları ba Puar süaii tanare7le sele. 
celr:mitler. T&)'Yareleri Sofya ii&crinde 
dolapcalanıı Ye futbolcular birer birer 
paraıltlerle ıehre inecclı:lermiı. 

Yanmuzdaki diier Bulcar ıazetcciler 
ona bu maltmatınm clotru olmadılmı 
söyledikleri zaman o bir türlü inanamı. 
yorda, Gayet muam bir tavırla 10ra.. 
70rda: 

- IOV)'etler bqka nud celir ki 1 

LOKMAN HEKtMtN öGOTLERİ 

BACAKLARDA VARiSLER 
Bacaklarda variı1er, kimiıinde deri. öylece ann müddet devam eder. 

nin altmdaki kara kan damarlarmda baı_ Bacaklarda varialer, en ziyade ka. 
lar. O uma• nriıleri cörilp anlamak pclı: dmlarda olar. On altı ile yirmi yaı a_ 

kolaydu. Zaten, böyle ve sathi denilen raamda, yani bllltlt devrinde, yahut ce
varialerin bacaklara biraz aiırlık biru belilrte, ba.nlar1nda da kadmhk haya_ 
da sahibini ii&en tiıkinlikten bqka bir tınm sonbahar mevıimine doiru baı. 
rahatsızlık verdili pek nadirdir. lar. Bundan dola71 bormonlar1a müna. 

Fakat. ilkin bacaklann içinde, ada. sebeti ele meydana cıkar. 
lelerin arumdald kara kan damarlan Hormonlar ilmi daha Jaaralmadan tin.. 
titene onlar dıprclan cörilnemea. ce bacaklarda varisleri ayakta eok dar. 
Yalım, insan aabahları yataktan kalk.. maya, kara kan damarlarınm içindeki 
tıft vakit bacaklarmı her vakitlri cibi sapaplarm iyi iılememesine atfederler. 
slizel ve normal cördiiiü halde, ak. dl. Simdild fikirlere cöre bu butal* 

tanılan yatacaiı nınan, )'abat sin. damarlan 1ık11tıran bir honnomm ek. 
clii& biraz 70rpnhaktan sonra, bacak.. aiklliindea gelir. İpofia cuddesinia da_ 
lanmn ayak biletinden )'Qbrı)'a doira 

mırlan ııkııtırmakta büyük tesiri ol. 

lüklcrini ve ıapkasmı çeker. Birlbit'lerl. 
nin felilı:etine sebep olan iki dıiıman g6. 
zü bir saniye için buluşur ve iki hayret 
Diduı d11711lar. 

Bugün biribirleriyle dövüşen, biribirle.. 
rini yarabyan bu iki düıman, ıeçen harp. 
te aynı tayyare alayında Turk ve Alman. 
lara lı:arıı dövüımüı, ilı:i arkadaıtır. Brd. 
no ve Tony o alayda tanıştıktan sonn a. 
7an zaman içtikleri su ayrı gitmemiıtir. 

Harpten sonra biribirlerini ziyaret e1. 
mitler, aileleriyle tanıtmışlardır. Harp 
çıktıktan sonra biribirlerini kaybetmişler 
v~ bir müddet sonra da İtalya lnciltereye 
harp ilin etmiıtir. 

Bucün tesadüf bu iki eski dosta bll 
tenha sahilde biribirlerinin canlarına 

kasteden iki düıman olarak karfılaftft'. 
m11tır. Ertesi sabah bir çoban elele öl111 
ıkı düşman askeri bulmuitUr. 

Olmyum Dilekleri 

Evlenmeyi Güçleştiren 

Fuzuli Bir Dert 
Nazllllden yazılıyor: 
"Edenme işlerindeki kolaylıfı arttn·

mak ~in hllkümet evlenme kl#ıUarının 
pul vesaire masrafiannı kaldırdı. HattA 
bu kroğıtlann ni.ıfus daırelerınden mecca
nen \erilmesini temin etti. 

LAkin bu matbu evll"nme kAğıUan Na
zillide .çabuk tükendi. Bulunıımaz bir hA· 
le ıııeldi. Halbuki Beledıye evlenme me
murluklan, matbu olmıyan evlenme ev
rak ve raporlannı, daktilograna yazılan 
kAğıUım kabul etmemektedirler. Kolay
lık temini için du~unulcn bu şekil daha 
fazla mlif)cOlltı mucip bir bal alm11tır. 
Evlenecek gençler civar kazıılardan mat
bu e\•rak bulmak için birçok masraf ve 
müşkOJAta utru;ror, bazan bulmak milm
kQn olmadığı için evlenme itleri geri 
kalıyor. Evlenme işlerindeki dıiter ka
nuni muameleler yapılıp lkmı.ı f!dlldıkten 
sonra, 11rf evrakı matbu olacak diye el 
yazısı ile doldurulanları kııbul etmemek 
8Uretlle evlenmeyi geelktlrmf!k hiçbir 
maktU esua istinat etmemektedir. Bey
hude yere evlenecek ıençleri üzen bu 
yanlıs hareket düzeltllmf!ll, e\ lenme ev
rakı bol ıekilde hilkOmetee evlenme me
murluıtlarında bulundurularak evlPne
cek .,lanlara verilmeli veya nasıl yıızı ile 
olursa olsun kabul edılerek evlenme 
muameleleri daha basit bir hale ıeUnl
melldir." 

BULMACA 
Bugünkü Bulmac::amız 

1 Z 3 4 S 6 7 B • 

tittiiini farkeder._ Arada aırada ba-
dutaadan, onun bu it tein çıkardıaı SOLDAN ıA6A: 

caklarda. karıncalanma. bacaklarınm hormon henüz ayırt edılememckle be. 
icinden doiru ıelen aancı, bazdarma l - Balık kJZ1ırır - Suyun hqlJ. 2 -

A iman hava kuvvetlerine te- raber, varislerin de bir ipofiz hastalıg• Bir hııyvan - ııayf!den • ar7~ 3 Nota -kramp celir, bacdlarmın içine bir br. 1 . 
rettüp eden ikinci mühim -,- oldutu tahmin celi ır. Var11leria cebe_ Pes degil - Kurum. 4 - Bir rf'nk - Mu-1 ngiliz donanması: Bu ektp pir aaplam)'OI' da burkahıyormuı ıibi 

vazife de, ae .. tt himayesidir. İngi· Jikte meydana ~ıkmuı da bu tahmine ıcemmel - ŞarL edatı, 1 - Bir nehir, il -
Almanlann Manı üzerin- • -r olur. Dıprdan his bir teY belli olma. ild bi 1 Geni lik '1 S 1 tt 

liz tayyareleri, geçit yapmakta o. lraYvet verir: Geltelikte eocuk ,,atalı.. Iskı.mb e r ı - ' ı r e 
den yapacaktan geçit ve karaya dıiı halde. :rorsanluktan sonra ıel• dojınu1. ı - Nota - ne • Uba:.a, 11 -
çıkı§ hareketlerinin en amansız lan Alman seri botlanna yüksek- tiıkinlik Te eancılar merak ettirir ve Dl1l ı...-mesi ve cenfılemesl için lpn. tnandırmak - Hane. 
bir düşmanıdır. ten taarruz ederlene, botlar ken. batıra tiirlü türlll hastalıklar cetirir. riz cuddesi iıe kanıu ve bundan do. 

Şu.._ Davet di dafi silihlarile İngiliz tayyare. layı, çocuk yataiı ile birlikte. kara kan YUKARDA" AŞA~I: ~3..:; Her çaptan toplarla bütün Manı Neden sonra, cildin altmdaki kara ı - Rendclenmi tahta - ~u ! r~-
~erllk tubMlndenı bcyuna hakim olan bu donanma, terine müessir olamazlar. Böylece kan damarları da ıiıer. o zaman iı an.. damarlarının adaleleri de cevıek olar_ zu pek, Atılgan _ fsy nkAr 

3 ' kadar biç aakerllk etmemil ortadan kaldınlmadıkça, Manşın bu tayyareleri münhasıran tayya- laıılır " zaten sancılar da ceçmiı ba.. lar_ 4 - Elbisenin iç kumqı - Bırı <'ı. ) dahil dotwnlu cezalı ve ce- b · Al d gerilmesine imkan yoktur. Geçi• re ile karşılamak mec unyeti - humr. Fakat budarında varil baltalı. Bacaklarda varisler, lcer e olsan. dı. Ev bark - Bir nehir, ı - Ölçm~ 7 llnıfına mensup eratın ukere >" .,. • 

it Qzere hemen au~ mOra- yapacak büyük kafile, kesif sis manlan bu maksat uğruna fazla tı iGUdeki kara kan damarlarında tarda olınuı, pek te Uziintii vcrecl'lr bir Bir ıGz rengi, 1 - Gam, lftl 11 - R ı 
~~~!!!!~------~_!tebe!!~k~·~'-~ril~·~e~örtülse~"~!J!!cle!h~l!L_~d~onan-~~~ta~~!!'.!.lb~J.r~H~·k~)~erl~!·~~~_JDl~te-~__..!!hot~..,.!!!.: .. !!..~ ..... !!!!~da!!!!~,~ .. !!.....!llN!!!.J .. !!!lm!e~d!t11!....J'"'~-taht!J!:~~ .. ~'"~M!!!.:r~~~~~~~~~-~"·~·!.....:- AA .... ~-
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Günlük Siyasi Akşam Gazetesi 

il 

1 

1 
Başmuharrir.i: Necib Ali KÜÇÜKA 

l ı 

Yarından İtibaren, Hergün Öğleden 

Malzemesinin Zenginliği Bakımından 

Sonra, Harflerinin 
En Mükemmel 

Çeşidi ve 

Şekilde İntişara 

Yeniliği, Teknik 

Başlıyacaktır. 

" HAKİKAT ,, yeni \'asıtalannın mükemmeliyeti sayesinde, akşam gazeteleri içinde en son haberleri en çabuk 
vermek surctile sür'atin ,.e ka~dı. baskısı itibarile ncfasctin yüksek derecesine çıkacaktır. 

---- --- - -- -
Nizamını ve Hadiselerini Yalnız Dünya 

Memleketçi HAKİKAT'in 
1 
1 Son Haberlerini Gündüzün En 

Öğleden Sonra, 
Fıkraları, 

Gözle Gören Baş Y, azıları, 
Makalelerile " H A K 1 K A T" 

1 

PROGRAMI: 
: 

. 
1 

Erken Saatte 

K A T ıı le 
li 

Bütün Manasile 
Olacaktır. 

Bir TÜRKiYE Gazetesi ADiDiR! ~ 1 

il HA K i 
1 

1 
- ·- - Bulacaksınız. 

-

"HAKİKAT,, kağıt kıtlığı yüzünden başka gazetelerin feda etmeğe mecbur oldukları spor, sinema, çocuk, kadın, hikaye ve roman sütunlarile, 
günün müsaadesi nisbctinde, en zengin mündericatlı akşam gazetesidir. 

Yarın Aksam "HAKiKAT .. le Bu ilCinın Hakikat Olup Olmadığını Anlayacaksınız. 
• 

Fiyati • • 3 Kurus 
"9 

Sobreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mıluoplarını 

kokunderı temizlemek için Helmoblci kullanınız. 

HELMOBLEU 
Bobreklerin c;al11mak kudretini arttınr. Kadın, erkek idrar zorl~klarını, er.ki 

ve venı belsoguklugunu, mesane iltıhabmı, bel agrısını, sık sık idrar bozmak ve 
boı:arken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. İdrarda kumların, mesa. 
nede raflarm teşekkühine mini olur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavilc3tirir. 

Sıhhat Vekaletinin nıhsatmı haizdir. Her eczanede bulunur. 

............... ._ ............ _.., 
1 tograf makineler! 1 BİSiKLETLER 

rk (Alman 1: 3,5 Eterna (Alman) 
SAATLER 1 
6 ay vade 

Luxor ı adyoları, AEG Elektrik 
:ıctıcri, Havagazı :netleri, avlzekr, 
kadın çantaları, hediyelikler vesaire. 

TAKSiTLE 
O S 1\1 A N Ş A K A R ve Şki. 

Galata: Bankalar caddesi No. 59. Tel: 42769. - Bcyazıd: Ekktrik 
idare i kar ısında No. 26 - Kadıköy: İskele caddesi No. 33/2. 

lstanbul Valiliğinden : 
Maltepede yeniden teıis olunacak açık Hava Mektebi için istimliki icap eden 

Ç··yıryolu ve Hamam meydanı sokaimda 339/ 29 kapı numarasmda buluna.ı:ı bo~tan 
arsasının beher metresine bidayeten takdir edilen 250 hamam odasına takdir edılen 
150 liranın arttırılması haklrmda mal sahiplerinden Emir Zeyt ve aynı mahalde 12, 
13 kapı numaralı ve Kasım, Nigar, Fatmayı ait eve takdir edilen 500 ve ~ükk~~a 
takdir edilen 200 liranın arttırılması hakkmda mal sahipleri tarafmdan verılen ıtı. 
razlar tetkık olunmu~, bu bedeller mahalli rayice göre bu yerlere kafi cörüldüğü~
den itirazlarm reddine karar verilmiş oldufu bundan dolayı mal sahiplerinin ta~rı: 
vtrerek ıstihkaklarını almalan aksi takdirde 1295 tarihli kararnamenin 98 tarıhlı 
fıkrai mahsusası hukümleri tatbik olunacaiı ilan olunur. "6776,, 

- ılil llratı\I TAM bllet aıırsanı7 TAM 

lliramıve BiR ııraıııı YA~ ı M t>ııf!ı aıu . 

sanız YARIM lkramıve 1tazanacaıısını1 

bayım ' 
- Bır sev anlamadım amma sen tıana 

uc:uzun~n 11eı. zırarum &z oıı.utt!. 

\ '~/ 

', Türkiye. ____ , 
1 KIZILAY CEMİYETİ 

UMUMİ MERKEZİNDEN: 
Kızılay'ın Erzincanda yapacağı i§e nezaret etmek üzere 

Bir Mimar veya Mühendis'e 
lüzum vardır. Arzu edenlerin Kızılay Cemiyetinin Ankara 
Yenişehirdeki Umumi Merkezine vesaiki ile birlikte mü
racaatları ilan olunur. 

İYİ ŞARAP SEVENLERİN NAZARI DİKKATİNE: 
l\lcmleketimizde çok rağbet gören 

BAHÇE 
$ARABi 

Tekrar piyasaya çıkmıştır. 
Heryerde Bahçe Şarabı ısrarla isteyiniz. 

.............................................. .. Toptan satış deposu: Perşembe Pazarı No. 26/28 Tel: 490'20 

................... ~ 
,_ Çok Kıymetli iki Hah 
1 S Aiustos 1940 Pazartesi günü saat 14 tc İstanbul Sandal Bedesteninde 1-llm•••••• .. satılacaktır. Teşhir edilmiotir. •••••••• .. 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedelı {l 7.'ıO) lıra olan 7:>0 adetten murekıccp ~eman .i:> metre 

mikabı muhtelif ebatta (am tahta ve kalas (10.8.1940) Cumartesi &iınıi ııaat (11) 
on birde Haydarpaşda Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme 
uıulile satm alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin {131) lira (25) kuru5hık muvakkat teminat ve ka_ 
nanun tayin ettiii vesaikle birlikte eksiltme gıinu saatine kadar Komisyona mü. 
racaatları lizmıdır. 

Ba iı;e ait ıartnameler Komisyondan parasn: olarak dafıtılmaktadır. (6773) 

Maltepe Askeri Lisesi Md. den : 
Mal:e~e A~keri Lisesinin Riyaziye öiretmenliii münhaldir. Taliplerin 1' 

kapı harıcındekı Maltepe Askeri Lisesi Müdürliığüne müracaatleri. (506) (67S 

,_ Ticaret Odasının Resmi Kontrol ve Müsaadesilc 
l\fcvsim sonu İpekli Kumaşlarının görüJmemiş bir şekilde 

0 ln 40 ila 0 ln 50 ;~1<onto ile 

Mağazasının büyük tenzilatlı satısı 

Mühendislik Kursları Duhul İmtihanına · BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR. 
Bı~~~ce. Parçalar,,, Robluklar.v ve Tayyörlüklcr ..• Tenzilat tarihinin 1'a1 

Girecek Fen Memurlarına : dctmedıgı fıyatlarla satılıyor. Mevsimin en büyuk (Sürprizi) y n _ tpelf: 
olacaktır. u 

Teknik Okulu Mıidiirlüiünden: ------
5 ve 6 Aiustos tarihlerinde okulumuzda yapılması mukarrer mühendislik G E L İ N İ Z !... G Ö R Ü N Ü zt 

kursları duhul imtihanına İstanbulda cireceklerin yüksek Vekaletin kendilerine '~-----· yeni Postane Caddesi No. 5.-.., .... . 
vaki tehlıi: yazısı ve ispatı hüviyetlerine medar olacak vesaik ve ikişer adet Vik.. ••••iP] 
torya eb'admda fotoirafları ile birlikte nihayet iki Aiustos 940 ak5amma kadar 
okula mıiraraatla imtihana kabul karneleri almaları lazım geldiii ve karneleri ol_ 
mıyanların imtihana kabul edilmiyecekleri ehemmiyetle ilin olunur. (6498) 

Sahip ve Ne~riyat Müdürü Emin UZMAN - Gazetecilik ve Nesrivar 
T. L. $. - TAN MATBAASI 

- Buyurun 20 000 tıra ı Ete• 
bııerınız ıkı ıtratık T A M b•ıeı oıu.,oı 
4 0 .0oo hra aıacaıuınıı ı. "ıı•• 
bıletınıı YARIM ı .,,. 

- Eyvaaarı. bense zıvanım .; oraca• 
sanmıstım • 


