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iNGIL TEREYE 
TAAR RUZ 
Almanya, Akdenlze inebilir, Irak 
petrollerini alabilir, hatt.A Hint 
yollarını kapatabilir. Fakat İngi
liz adalarını istUAya muvaffak o
lam:ızsa, bUtün bu muvaffakıyet. 
Jerin hiçbir kıymeti olamaz. Bina
enaleyh, harbin mukadderatını 
imparatorluklardaki küçük harp
ler değil, İngiliz adaları üzerinde
ki büyük harp tayin edecektir. 

lJ'J. Zekeriya SERTEL 

1. ngilizler Somaliyi tahliye et. 
mişlerdir. 

İngiltere Uzak Şarktan tedri
,:!en çekilmektedir: 

Uzak Şarktaki Ingiliz donan. 
ması anavatana dönmektedir. 

[ 

İtalyanlar · üstün kuvvetlerle 
Mısıra taarruza haZlrlanma.kta. 
dır. 

Balkanlarda Alman hakimiye. 
ti hiçbir maniaya uğramaksızın 
teessus etmektedir. 

Biıtün bu vakıalara bakarak 
ı hüküm verenlerin ekseriya İng·ı.. 

1 terenin her sahada adım adım ge. 
rilediğine ve harbi kaybetmekte 
bulunduğuna zahip oluyorlar. 

Bunlar sathi görerek hüküm 
verenlerdir. Ve bu hükümler ha. 

• diseleri iyi tahlil etmeden, dava
yı büyük hatlarile görmeden ve. 
rilen hükümlerdir. ...... 
Fil vaki İngiltere Somali

den çekilmiştir. Uzak Şark
tan çekilmektedir. Afrikada za. 
yıftır. Çünkü İngiltere şunu an. 
lamı~ır ki, harbin mukadderatı, 
İngiliz adaları üzer:nde taayyün 
edecektir. Şimdi harbin sıklet 
merkezi İngiliz adalarıdır. Al-
manların bu adalan işgali bütün 
dığer davaları topyektln hallet. 
mcğe, ve Almanlarm burada 
mağlubiyeti bütün harbin mu. 
kadderatıru değ ştirmeğe kafidir. 
Avrupada Fransız ordusunun 
tllıılğlubiyeti üzerine hasıl olan 
v;ıziyete bakınız. Fransız ordu
ı unun ortadan kalkması Alman. 

m yainız Avrupa kıtası iıze. 
nd hak miyetini teminle kalma 

mı§, A1i .ı<:a ve zak ~arltüı İJ11e 
t 2sirini göstermi§tir. Şimdi de İn. 
gıltere üzerine yapılan akınların 
müspet veya menfi netice ver. 
mesi, harbin akıbetini tayine hiz
met edecektir. 

Onun ıçin İngiltere, kuvvetle. 
rini imparatorluğun muhtelif kı. 
sımlarına dağıtarak her tarafta 
zayıf olmaktansa, deniz, hava ve 
kara kuvvetlerini harbin sıklet 
rn~rkezini teşkil eden İngiliz a
dalarında toplam~ tercih et. 
miştir. Uzak Şarktaki ihtilailı 
tneseleleri siyasi anlaşmalarla bir 
hal şekline bağlayarak oradaki 
gailelerden kurtulmayı tercih et. 
tniştir. Pasüik Okyanusundaki 

5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK 

i N G IL TERE 
SAHİLLERiNE 

CALAIS'DEN 
ATEŞ AÇILDI 

Douvres' da Binalar 

Harap Oldu, lngilizler 

Mukabele Ettiler 

Hava Harpleri 

Londra Müdaf aasım 

Zorlama Teşebbüsü 

Netice Vermedi 
Berlin, 23 (A.A.) - "Stefani,. 

İngilizlerin ağır topları dün ak
şam Calais'i bombardıman etmiş.. 
lerse de hasara sebebiyet vereme. 
mişlerdir. 

* Londra, 23 (A.A.) - Fr::msız 
sahillerine yerleştirilen toplarla 
gemi kafilesini bombardıman e. 
den Almanlar, akşama doğru da 
İngilterenin cenubu şarki sahilini 
bombardıman etm;şlerdir. Bu 
bombardımanlardan en ziyade 
Douvres şehri müteessir olmuş. 
tur. Burada hasaratın sahası ol. 
dukça vasidir. Yalnız, yapılan 
bombardımanın şiddetine rağ. 
men insanca zayiat, şayanı hay. 
ret derecede azdır. iBr kilise ha. 
rap olmuş ve birkaç ev yıkılmış. 
tır. Geceyarısı mermilerin düş. 
tüğü mıntakalarda kadınların, 
evlt:rinı terkederek sığmak veya 
bombardımana maruz olmayan 
yerlerde gecelemek üzere yor. 
ganlarını taşıdıkları görülmüş. 
tür. 
Bombardıman Grenoviç saati ile 20 

ye doğru başlamış, Uç çeyrek devam 
etmiş, ancak. bir düzüneden fazla mer. 
mi İngiliz topraklarına dü müştür. 
~ ' ~ n11ila Frl' -t ı sah'llcrj üzerin. 

de birdenbire bir beyaz uıık peyda ol
muş ve beş d:ıkika kadar yanık kal. 
mıştır. Almanlar, bu esrarengiz ışığı 
söndimneğe çalışmış ve ışığın bulun_ 
duğu cihete yüzlerce kurşun atılmış
tır. Alman bataryalarını tahrip için, 
fişeklerle aydınlatılmış olan Calais li. 
ı:narnm ve bu limamn civarım İngiliz 
tayyareleri şiddetle bombardıman et. 
m:şlerdir. Bu müdahalenin miısmir 

• netice vermesi, Almanların Uç çeyrek 
saat sonra bombardımana nihayet 
vermelerile sabittir. 

Almanlar, İngiliz sahillerini bom. 
bardrman ederken bir Alman tayyaresi 
de İngiltere üzerinde faaliyette bulun_ 
mak istemiş, fakat tayyare projektör-

• !erle tenvir edilir edilmez, bomba ata. 
rak kaçmıya teşebbüs etmiştir. 

LONDRAYA TAARRUZ • ınenfaatlerinin müdafaası husu.
ş sunda Amerika ile mutabık ka.. 

larak Uzak Şark donanmasını a.. 
rıavatana çekmeğe muvaffak ol.. 
tnuştur. Afrikada ufak kuvvet. 
lerle İtalyayı oyalayarak asıl 
kuv;vetini İngllterede tahşide lÜ
ıum görmüştür. 

Harbin başmdanheri Londralılar, 
Bu rcsUu.ue, gece yapılan hava taarruzlarında <lüşman tayyaı:d..:ı:Uü.ıı ilk defa hava dafi toplarının şiddetli 

Projektörlerle nasıl arandığını görüyoruz.. (Sonu, Sa: 2, Sü: 1) 

iNGILiZLERE Askeri Vaziyet ... . 
B u sebeple İngilterenlıı So. 

maliyi tahliyesi, Uzak 
Şarktan çekilmesi veya Afrika. 
da küçük kuvveilerle harbetme. 
si bir zaf eseri değil, bilakis 1n.. 
gilterenin müdafaa kuvveti ve 
kabiliyetini arttıran bir taktik 
icabıdır. .. 

GÖRE İSTiLA ... lngiltereyi istila 
ÇOK YAKIN Hareketi Hemen 

İngiliz Başvekili Churchil'in 

Bütün Memleket / 
Müdafaa Mıntakası 

Olarak ilan Edildi ' son nutkunda dediği gibi, AL 
manya Akd-<?nize inebilir, Irak 
ı:>etrollannı alabilir, hatta Hint Londra, 23 (A.A.) _Yan res.. 
~ollarını kapayabilir. Fakat İn. mi bir membadan bildiriliyor: 
iliz adaları.?ı .. istilaya muvaff~ Führerin garptaki umumi karar. 

olama~sa, butu~ bu muva~~ak:- gfilıına hareket etmesi, Alınan 
~et~erm ~~ymetı. olamaz. Çünk_u 1 hükUmetinin paraşütçülere yapı.. 
~gıltere).ı kendı yurdunda mag. lacak muameıe hakkında İsviçre 
ıup edemıyen ~lmanya, Ondan hükumetine fakat hakikatte ln. 
onra ı:?~t~madıyeı:_ zayı~e:nağa, giltere hükfunetine bir vesika 

'le _?ıaglubıyete dogru sur.uklen.. tevdi eylemesi, Alman matbu
.~ge mecburdur. Harbın ve atının tonunu değiştirmesi ve 

Uun~·anın akıbet ve mu~add~~a~ Bremen yolile şifreli bir mesaj 
'11 ımpar~~orlukl.a~dakı k~~ük yayılması nazarı dikkate alına. 
arple~ d~.gı~;· İngılız ada}arı uze. rak, İngilterede, istilanın artık 

l
ı~d~kı buyük harp tayın ede. gecikmiyeceği kanaatine varıl-
..., ı-;t.ır. .. .. . . . maktadır. 
. ~ın~ena1e~h b.utun _dikkatınu. Diğer taraftan İngiltere de son 
~' Ingı~t~re uzerındeki harbe çe. tedbirlerini almakta, anavatan 
ırmelıyız. muhafaza kıtalarına Tommy si. 

"~'.rII" K K lfilılan vermekte ve bütün mem-
r ı ~ orunma an~una leketi, birçok mıntaka şeflerinin 
Bır l\Iadde Eklenıyor emri altında müdafaa mıntakası 

Ankara, 23 (TAN Muhabirin- ilan eylemektedir. 
•rı) - Milll Korunma Kanununa SOVYETLERE GÖRE 
lr madde eklenmesine dair olan 
nnun Hl.yihası Meclise gelml§ ve İk- Daily Telegraph gazetesi, Sovyet 
·~at Encümeni tarafından müzake- gazetelerinde çıkan iki makaleyJ ne:ı
t!sıne başlanmıştır. Bu ltıyiha ile hi.i- retmektedir. "Etoile Rouge,, da çıkan 
ümet, fevkalfıde ahval karşıSlJ.lda ~ay Yuravlei'in makalesi, he
iirk kara sularında bulunan . ec~'bf n:ı·en hemen müsavi olan iki taraf za
andıralı gemilerin kulla~ı · · hak:-ı~atın~ mukayes: ettikten sonra, ce-
r.da Meclisten ııınlfıhiyet te-• f.:~yan eden btiyuk hava muharebele-
r LAyihanın, Meclisin ~ki ~de :tecrübe sahibi olduğundan, Y11-
lantısında müzakere esi 'JliR )Dl harbinin, İngiliz müd~faasıru 

~ .. eldir. ·, • ,' ·~ a: (Sonu, Sa: 2, Su: 3) 

\. 

Başl ı yabil r mi ? 
A imanlar bir kaç giindür bll

cumlanm Londra ve Kent 
Kontluğu üzerine teksif etmiş bulu.. 
nuyorlar. İki üç gün tayyare ile yapı. 
lan hüclımlardan sonra bu defa da sa.. 
hile yerleştirdikleri uzun menzilli top_ 
larla İngiliz sahillerini ve Londra ci
varını bombardımana başladılar. 

Almanlar, İngiltere üzerine kuvvetli 
hücumlara 11 Ağustosta başladılar. 
Cenubu Garbi sahillerinden başlıya_ 

rak Cenuba, ve nihayet Şarka geçtiler, 
Bu hücumlarda muntazaman askeri 
üsleri, deniz üslerini, limanları, tayya
re karargahlarını bombardıman etti. 
ler. 

Bu bombardnnanlardan şimdiye ka_ 
dar ne netice elde ettiler? 

Kara harplerinde düşman, istinat 
noktalarından, bu noktalar işgal edil
mek suretiyle mahrum edilir. lngilte. 
rede bu mümkün değildi. Burada bu 
istinat noktalarını irnhıı etmek mecbu. 
riyeti vardı. Almanlar bu imha ameli. 
yesinde ne dereceye kadar muvaffak 
olmuşlardır? Şimdiye kadar bu saha. 
da büyük bir muvaffakıyet elde ettik
lerini gösteren bir delil yoktur. 

ltara harplerinde düşmanın anıt 

kuvvetlerine hücum edilir. Hava harp. 
!erinde bu ana kuvvetlerin kaynakla. 
rmı imha mecburiyeti vardır. 

Bu kaynaklar orduyu techiz eden 
fabrikalar, depolar, limanlar, yollar. 
dır. Almanlar bu kaynakları imha ede. 
bilmişler midir l 

Alman hava kuvvetleri İngiltereye 
taarruzlarında fiç maniayı aşmı:ra 

(Son~ Sa; 2 Sü; 5 ) 

iKI İTALYAN 

DENIZAL TiSi 
iMHA EDİLDi 

Ayrıca Bir T orpito 
Muhri.bi he Bir iaşe 
Gemisi Batırdılar 

Kahire, 23 (A.A.) - İngiliz 
hava kuvvetleri, Trablusgarpta 
Bombada İtalyanların iki deniz. 
altısı, bir torpito muhribini ve 
bir denizaltı iaşe gemisini imha 
etmişlerdir. 

Bu sabah bire doğru İskende. 
riyeye karşı birkaç İtalyan tay
yaresi hücumda bulunmuş, fakat 
hiçbir hasar vukua gelmemiştir. 

İTALYAN TEBLtGt 

Roma, 23 (A.A.) - Son !tal. 
yan tebliğinde şöyle denilmekte. 
dir: "Bir tayyare filomuz, iki tor
pito refakatinde seyreden bir ka • 
fileyi bombardıman etmiştir .• 
Düşman hava kuvvetleri Şimali 
Afrikaya hücum etmişler, fakat 
ehemmiyetli bir netice almamış
lardır.,, 

MISIRIN VAZİYETİ 

Roma, 23 (A.A.) - Stefani Ajan-
sından: · 

Mısırın İngiliz kuvvetleriyle bir. 
tikte İtalya ile çarpışmak üzere ordusu 
nu hazırladığına dair Londra radyo
sunda neşriyat yapılması üzerine sa15.. 
hiyettar Roma mahfillerinde bu haber 
tahakkuk ettiği takdirde İtalyanın la
kayt kaiamıyacağı beyan edilmekte. 
dir. İtalyanın Mısıra karşı battı hare_ 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 6) 

GAZE TESi 

:.. .................................................................... ........ 

lçoc u K A N S IKLOPEDISJ 
Mualllmlerln n mektep talellesl.n1n en ıruvveW yar

dımem, çoeatun ea zenıtn ldltQphanestdJr. Cocu!unu se
ven her babanın yavrusuna verebDece~ en g(lzel hediye

dir. MQessesemlz tarafından neşredilmiştir. Evtnl.zde blr 

tane bulundurunlU.. 

Başvekil, Karabü 
Tesisatını Gezdi 

Refik Saydam. Ankaraya Dönüyor 

--, Karabük, 23 (TAN muhabiri 

R K 1 
bildiriyor) - Başvekil doktor omanya ra 1 R:efik Sa~~~· r:fakatind: Hc.ri-
cıye Vekıli Şükru Saraçoglu, Ik. 

S 't İ M • • • tısat Vekili Hüsnü Çakır, Sü. 81 ana ec ı sını merbank Umum Müdürü Bürhan 
Zihni olduğu halde bu sabah bu. 

lçtı·maa Ça g"' ırdı raya gelm'şl~r ve .~a~r~a istc:ı-

Dobruca Meselesine 
Ait Nihai Karar 

yonunda fabrıka muduru ve mu. 
hendisleri tarafından karşılan. 
mışlardır. Demir ve Çelik Gene. 
lik kulübünün bir bölüğü resmi 
tazimi üa etmiştir. 

Fabrika erkanı ve mühendis. 
leri refakatinde olduğu halde 
Başvekilimizle Vekiller, fabrıka. 

Y afunda Bekleniyor nın dökümhanelerini, imalatha. 
nelerini, boru fabrikasını, hula5'a 
bütün Karabük tesisatını baştan Bükreş, 23 (A.A.) - Stefani 

ajansından: Kral Carol, bu ak. 
snm saat 17 de saltanat meclisini 
f çtimaa davet etmiştir. Bu içti. 
mada Romanya - Bulgaristan 
müzakereleri meselesinin görü. 
şüleceği farzedilmektedir. 

lngHtere, Cenubi 
Pasifikte 2 Adayı 

Amerikaya Kiraladı 
Vaşington, 23 (A.A.) - Mister Ro

osevelt, mecburi hizmetin gelecek se
neye tehirini kabul etmiyeceğini bil
dirmiştir. Mister Roosevelt, Amerl. 
kahların yeni silahları kullanmıya 
hemen alışmalan lazım geldiğinJ ga
zetecilere söylem.iştir. 

Hfametten çekilmiş muhriplerin 
1nt:ıltereye verilmesi mt'selesi henüz 
hallolunmamıştır. Buna mAni olan 
kanunların teshi lazım geldiği, aksi 
takdirde bu yolda her hareketin gay
ri kanuni olacağı bildiriliyor. 

Bir habere göre Amerika, İngllte
reden Cenubi Pasifikteki Canton ve 
Ernderbury adalannı elli sene müd. 
detle kJralamıştır. Buralarda hava 
üsleri yapılacaktır. Antil adalan da 
aynı şek.ilde kiralanacaktır. 

aşağı gezmişler ve her şube 
vaziyeti hakkında inceden ince 
malumat almışlardır. 

Başvekil, fabrikada gördü 
fevkalade intizam ve mükem 
liyetten memnun kalarak s 
17 de Ankaraya hareket etmiş 

ZİRAAT VEKİLİ TETKİK 
SEYAHATİNE ÇIKACAK 

Ankara, (2-3 (TAN muhabir' 
den) - Zıraat Vekili önüm
deki günlerde Orta Anadolud.a 
şark ve cenup vilayetlerinde 
zun bir tetkik seyahatine çık 
caktır. Vekilin bu seyahati bir 
kadar sürecek ve kendisine b 
ziraat mütehassısları refakat 
decektir. 

Roma, Yunanist an 
Ültimatom Verdi"' 
Haberini Tekzip E 

Roma, 23 (A.A.) - İtalyanın Y 
nanistana bir ültimatum tevdi eder 
İngiliz garantisinden vazgeçmesini 
tediğine dair dolaşan şayialarm 
dereceye kadar doiru olduğunu so 
ecnebi gazetecilerine salahiyettar R 
ma mahfillerinde bu haberin aslı 
matlığı cevabı verilmiştir. Aynı m 
fillerde Korfu ve Giridin İngilizler 
rafından işgal edildiğine dair ma 
mat mevcut olmadığı ilave edilmekt 
dir. 

11-
Atina, 23 (A.A.) - Perşembeyi 

maya bağ!ıyan gece, Başvekil Meta' 
sı:s ile Genel Kurmay erkAm arası 
da oldukça uzun bir konferans y 
pılmışbr. Bu toplantıya Emniyet N 
z•rı da iştirak eylemiştir. 

Ruınanyalılarla Bulgarlar ara. 
sındaki görüşmelere, Crajova'da 
devam .edilmektedir. Dün akşam 
Rumen heyeti reisi, Rumen Ha. 
ric.iye Nezaretine raporunu ver
mek üzere Bükreşe dönmüş, Bul. 
gar heyeti umumi katibi de Sof. 
yaya gitmiştir. Bulgar heyeti ka
tibi gazetecilere arazi meselesinin 
hallinden sonra Rumen • Bulgar 
münasebatının gitgide dostane 
bir mahiyet alacağını söylemiş. 
tir. Romanya ile Bulgaristan a
rasında bir otomobil yolu, bir şi... 
mendifer hattı, Tuna üzerinde 
bir köprü inşasına müteallik pro. 
je tetkik ed~m~ktedir. Romanya 
gım~teleri müzakerelerin bitmek 
üzere olduğı.inu yazıyor. Timpul 
gazetesi Balçik şehri hakkında 
henüz bir ·hal sureti bulunmadı
ğını anlatıyor. 

Bu gazete, Balçık için İtalya 
ile Yugoslavyanın Zara için ka. 
bul etmiş oldukları hal suretine 
müşabih bir tesviye sureti bu • 
lunmasını teklif etmektedir. 

MACARİSTAN • ROMANYA 

Budapeşte, 23 (A.A.) - Macar 
Hariciyesi namına söz şöyleyen 
bir zat Romanya ile müzakerele. 
rin devam ettiğini, hudut mese. 
lesinin mihver devletleri tarafın
dan kabul olunan adalet prensip. 
leri dairesinde halledileceğini, 
daha sonra mübadele meselesi. 
nin kolaylıkla hallolunacağını 
söylemiştir. 

Benzin Ve Petrol 
FiYatını Yükseltenle 
Ağır Ceza Görecek 
Ticaret Vekili, Bugün lzmirde lngiDz 
Ticaret Birliği Müdürü ile Görüıecek 

Romanya murahhasları ise ev
vela mübadele meselesinin halli. 
ni, daha sonra hudut meselesile 
i~tigal edilmesini istemektedir. 
Yarın (Bugün) iki taraf mu. 

rahhaslarının toplanmaları bekle. 
niyor. İki tarafın başmurahhas
ları (Turnu.Severin) e gitmişler. 
dir. 

450 Muallim 
Terfi Ettirildi 

Ankara, 23 (A.A.) - Maarit Ve.. 
kaletince kıdem müda etlerlni bitiren 
ve vazifelerinde muva.ffak olan 4~0 
orta tedrisat öğretmeninin terfileri 
yapılmıştır. Bunlar arasında 37 ve 40 
ı;ene öğretmenlik etm.i;ı olanlar mev- ı Nazmi Topçnoğlu, İzmir Fuarın.. 
cuttur. da açış nutkunu söylerken 

İzmir, 23 (TAN muhabirin 
den) - Ticaret Vekili Nazm 
Topçuoğlu, bu sabah Aydındar 
şchr'mize dönmüştür. Vekil, sa. 
bahleyin Fuarda muhtelü miies. 
sesel<:re aid bazı paviyonlan geı 
miş. ihracatçılar Birliğinde buğ. 
day tevzii ve halk tipi ekmelı 
meselesi üzerinde tekrar görüf 
nıüştür. Topçuoğlu üzüm ve inciı 
satışlarile alakadar olmuş, EgE 
mıntakasındaki petrol vaziyet; 
hakkında alakadarlardan izaha1 
almış, ithalat ve ihracatçılarlı 
da bir görüşme yapmıştır. 

VEKİLİN BEYANAfl 
Vekil, gazetecilere beyanatta bulu, 

narak, mıntakada muhtelH mah
sullerin satış vaziyetı lle meşgul ol
duğunu, bu sene her cır.s mahsulurı 
iyi olmasına rağmen iizürn mahsu· 
lil.,Qıı noksan bulunduğunu, bu far-

(Sonu, Sa: 2, Sü: 2) 
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Festival Var 

Yazan: Naci Sadullalı 

Karısını Vuran 
Tevkif Edildi 

Odun Narhı Yakında 
Yine Tetkik Edilecek 

Yaptırıtacak 

Yeni Yollar 

Yollara Her Sene 17 

Milyon Lira Verilecek 
"- Yolda açılır, yersin!,, dediler. 

Tam o sırada, bahçeye beş Abaza 
süvarisi girdL Onlardan blri

slle benim mUhafızım arasında an
lamadığım bir konuşma geçti. Muha
fızımın verdiğı cevaplar, o süvariye 
gittikçe artan bir hiddet veriyordu. 
A.nısıra benim üzerime dıkilen gbz
lerl derin bir kin ve öfkeyle parlı. 
vordu. Nıhayet, birden, kılıcını çek
ti ve atını benim üzerime dogru sür
:iı\. O zaman, her hatırladıkça gözle
rimi ya!iiartan bır sahne oldu: Bana 
biraz evvel su içiren kuçuk, ve te
miz yürekli Abaza kızı, üzerime 
do.,ru gelen atın önüne aWdı ve: 

Festival var... Çok yakında, 
üç llalke\'İDİD gal-TCtiyle, 

Bir Bekçi .. Apartıman 

Kapıcısını Öldürdü 
hepimiz, bin bir gece masalları. Evvelki gün Kasımpaıada kansını 
nın muhayyel kahramanları gibi, öldiiren bahçıvan Tahir, dün Sulta. 
tam 40 gün, kırk gece sürecek nahmet üçüncü sulh ceza htıklmi 
bir düğiinc başlıyacağız: tarafından sorgusu yapıldıktan sonra 

Mangal Kömürüne 'Narh Konması için de 

Bugünden itibaren Tetkikat Yapllacak Na!ia Vek5.letinin 1940 seneal için 
hazırladığı iş programının tatbikine 
devam olunmaktadır. Bu arada, bu 
sene, 22 büyük köprü de inşa edil· 
mektedir. Vekıl.let, yol inşaatına ge.. 
niş mikyasta de•·aın için yeni bir 
program daha hrızırlamıştır. 

Kağıthancdc Sadabat alemleri, tevkif edilmiştir. Suçlh ifadesinde: 
Boğaziçindc donanma geceleri, - Ben karımı çok severdim. Onu, 
ve Adalarda Çiçek Bayramları kasden öldürmeme imkAn yoktu. Fa
yapılacak. kat tabanca_ ile oynarken bilmem na-

Sıralı iş seçmekte --diinyanın sıl oldu. Bırd_enblre ateş aldı, diye-
h ~ · d · · · kl rek suçunu gızlemeğe çalışmıştır. 

f>U engamesın e .~ıvnsu~e . er: İKİNCİ VAKA 

"- Dayı ... Dayı ... Başım için yap-

den korunma usulune daır ılım l El d ğ d h 11 b k ·1·-· 
k f 1 

m:ı a ın a ma a e e çı ıgı e. 
on cr~ns ar \'Crcn- Ank~r~ den İbrahim, dün Talimhanede İnal 

r~.d~osı;vl~ rekabet ~decek gıbı apartımanı kapıcısı Mustafayı taban
gorunen Istanbuldakı Halkevlc. ca ile göğsllnden yaralamıştır. Mus
rimiz, mağmum yüzlii İstanbulu, tafanın yarası çok ağırdır. Müddelu
cski Fransanın karnaval mevsL mumtıiğe verilen bekçi, Sultanahmet 
mindc bir çılgınlıklar cennetine üçüncü sulh ceza mahkemesinde ya
dönen "Nis şehrine benzetecek. pılan duruşmasında hMlsenin bir 

ma .•• Bu da insanı .... dıye yah'armı-
ya başladı. 

oğlu Abazanın altındaki at, neredeyse 
gore- z.ı\•allı yavrucağı çiğniyecektl. Fakat 

atın üzerindeki kudurmuş adamı, bu 
sahne bile yumuşatamaınıştı. O, ha.IA 
ben! çiğnemek, ezmek istiyordu. Di. 
ğcr kadınlar da, abazaca kelimeler 
wyllyerek haykınşmıya b~lamışlar
dı. Ufak kızcağıza iltihak eden ka
dınlar tara!ından teşkil olunan canlı 
maniayı, atı ile aşmayı tehlikeli bu
lnn kahraman (!) Abaza, yere atla
dı. Ve bana sokularak, kılıcının ters 
tıırafile sırtıma müth!!" bir darbe in
dirdı. Zaten bitap bir halde bulun. 

ler. " k_n:r.a es~ri olduğunu söylemiştir. Bek-

Festı·v ı r B d 1 çı te•;kıf olunmuştur. 

~ duğum için, bu milthiş darbe, oldu
ll un-.. ... ,:_ Beni ayılt~ak için ğum yere yığılmama kAfi gelmişti. 

~-__,.., yaıumdaki .su ko- Mılnasıru sebebıni bir türlü anlıya
~e etrafım~kilerin yor- madığım 'hayvanı hırsını da yatıııtır-

en belliydı. 1 m!Ş alan Abaza da, bilyük mUcade-
.ıJeriını letirllişi.mden pek az son. lelerden muzaffer çıkml§ bir kabra

bir 1ine bağladılar. Ve beni, man gururlle arkadaşlarına lltlhak 
Ada tek muhafız süvari ka- etti. 

P8Zan yolculuğuna çıkar
• Yola Pkt.ığımız zaman, akşam 
ı...ı~lf, ve hafif bir yağ

a:--Uuııtı. Her yanım sızlıyor
,._ lAllUz, ve uykusuulum. Fakat 

Pl._:lda:..ı-ki ___ Altazanın tav yüreğine, hiç 
-wı merhamet ve insaf du-

(DEVAMI VAR) 

Askerlik işleri 

a va • unu uyan ar, 
diyebilirler ki: "Diinyanın şu sı. 
rasında, kırk gün, kırk gece sü. 
ren .gayyalardan dipsb. bir zevk 
ve salaya gömiilmek yapılarak 
hiçbir vazifeleri kalmamış eşsiz 
milletlerin bile göstercqıiyecek. 
feri bir gtıflcttir. Çiinkü, bed. 
binlikten daha zararlı olan bu 
hudutsuz nikbinlik; yıkılan ma. 
mureleri, sönen hanümanları, ar. 
tık tiitmeyen ocakları seyreden 
şu tahsiz dünya ile alay etmek 
gibi hirşey olmaz mı?,, 

Fakat böyle düşünenler hak. 
sızdırlar. Yakında festival var. 
Ve ben bu festivali hazırlayanla. 
nn isabetsiz davranmadıklann. 
dan eminim: Çünkii baş)ayacak 
olan bu festival, İstanbul halkını 
daha şimdiden güldürüp eğlendi. 
riyor. 

ihtimal yoktu. Bir aralık, Şubeye Davet 
erin &ıilnderı ıeçlyorduk. Yoldan p r t 

lceriat ıörünuyordu. İçinde bu- Fatih Aıkerlilı: ıubulndeıı: 940 yoklama· o ıs e : 
, üzen zengin bir sofra ba. :unda şubeye ıel.mlımı muhtelif sınıf •e rOt· 

Yemek yiyorlardı. Aralarında bedeıı •J•iı~a lsımlerl. yuılı. ıubaylann ıııbe· 
kıılar d ye aelmelcrı veya vazıyetlerınılen ,ubeyi ma• 

... 

Yaramaz Çocuklar 
~ a vardı. Bu man- Ulınattar etmeleri illn olunur: 

i ında duyduğum imreniş, 1 Fatih Fcvzipaıa caddesi Sevkipaıa aputı· 
tün çmek, dinle~ek lhtiyac~ı manı No 3 te aatefmen 50554 sicil Must.ıla Toplanıyor 

liddetlendlrmıştl Oracıga Sıtk-< oflu Mehmet E:rgUt'en: Takaimde Şehit· · 
Yanımdaki Abazanın dipçi-

1 
m.ı:htarbe7 caddesi Seher apartımaru No. 75 lstanbul _ ~bıtası,. t;amv_aylnra nsı-

bana YUra vura bağırmasını, e- tc 48733 aicil asteğmen Hayri oğlu ceııı laıılarln •. yururken ınıp, bınenler hak 
.lcinde bulwıanlar da duymuşlar, Cete; Unkapanr Salihpaşa caddesi No. so de kında şıddetll takibnta baı;lamıştır. 

ve teı~a dışarıya .fırlamış- astefmen 48709 sicil Mehmet oğlu Muaın· ı Zabıta memurları, bu kabil çocukla-
Onlar da Abaza idıler. Erkek- me~ Sina!: Llleli Ordu caddesi Sellmı>•o• rı bir kamyonla takip etmekte ve ya

'8rıa daha fazla zulüm tm k aokatı No. s te 324.ıg ıkll doktor alhaJ' k?.lananfan Emniyet Müdürlüğüne gö 
91U111da muhafız.unla h mfiki e ~- HO~eyin oflu Bahaettin Apak: Atatürk cad· tiirmektedir. Bu yar:ım:ız çocukların 

e r desı No. 39 yarbay 323·110 ıidl Ah.m~ oğlu aileleri Müdüriyete çağırılarak birer 
kadınlan, feci ıınanzaram fazlı Ureteı: Beyazıt Dllyükhaydar aolı:ağr No. lira ceza alındıktan sonra kendil . 

9 da binba~ı 329·9ı ıkil Mehmet olfn Oa· serbest bırakılmaktadır. erı 
lll"lllUllla, beşeri bir merhbet duy. mu Sevki, Aıat!lrk bulvarı Okmen uart•· 

Hatta küçük, güzel bir A- aıanı 4 llndl kat astetmen ı4138 sicil Os· ÇORBADAN ZEHİRLENDİLER -
laza, bana masum bir şefkaile man oihı Mehmet Ali. (denm edecek) Haliç Fenerinde Subaşı yokuşunda 

ve dipçiğile sırtımı döğen • otııran Ahmet, itarısı Saime, gellni 
Bcılırtaı Askerlik 1Ubeslnden: ı - :Sube· Hikmet ile oğlu İrfan yedikleri çor. 

V mizdc kaJ'ltlr olan malı11 subay n erlerln badan zehirlenmlslerdlr. Her üçu- de urma ona!." .. 40 1 b . ... 1 • 
" aentı e,.ıye ı .. ram ye ıevııatı ıona er- h:ıstaneye kaldınlmı•tır. 

Yahu. Dedim, ben de milslü
- 517.de insaf yok mu? Ne o

uz? Allah aşkına, bana bir 
IU Verin!., 

-e6zlerım hepsinden evvel, o al
llDWlı.i, Ufak .kızcağızı harekete 

Evm içine koştu. Ve pek ez 
mini mini ellerinde bir tas su 

1'lr bardakla yallUlUl geldi. Elle
bailı olduğu için, suyumu ufa. 

ml1 ıtlbidir. " 
2 - Şehit yetimleri: malQI subaJ' Yt er· DENİZDE YANGIN - Diln kömür 

terden ele kanıık cırnak ibrre tarih nandan ;:ı.Oklı.\ olarak Fındıklı sahlllerinde 
lttbue" 4 a,. müddetle dovım edeceflne na· ba ,lı 23 Nisan motörlindcn yangın 
zaran her salı, tattamba -.e cuma çilnleri çıkını tır. Neticede kömilr1erden bir 
saat 9 dan 12 7e kadar ikranıiye te•datına :nı>mı yandıktan sonra itfaiye ta.ra
dc• aM edilecektir. 

ıı - Muracaatlar Be~iktıt kuuı kayma· fından scindllrülmüştür_. _____ _ 
kuıılıfında m1lteıekkil tevzi konılayonuna aeı. 
melen lhımdır. 

• GÜNLÜK BORSA 
23 AGUSTOS 940 

rürk altını 

i(Ulçe altın 
2125 'Sterlin 

245 Dolar 
5211 

138 

Kadın Mahpuslar 

Çalıştırılacaklar 
Ankara, 23 (TAN) - Adliye Ve

lcfıletl, müddeiumumlliklerden geriye 
kalan cezası iki seneden fazla olup, 
mecmu cezasının altıda birini geçir
mış olan ve sıhhl vaziyetleri çalış
mıya müsait bulunan mahkıim ka
dmların miktarını sormustu. 

Müddeiumumiliklerden VekAlete 
ge~en cevaplardan, bu vasfı haiz 150 
kadın bulunduğu anlaşılmı~tır. 

Bu kadınlar, Sümerbank mensucat 
!harikalarında çalıştırılacaklar ve 
serbest ameleye verilen ücretin üçte 
ikisi nisbetinde gündelik alacaklar_ 
d-r. Önümüzdeki günlerde bu kabtl 
kadınların Sümerbank fabrikalarına 
sevkedilmelerine bnş1anacaktır. 

Dün iki lhtikcir 

Davasına Bakıldı 
Çarşıkapıda kundura sayacılığı ya

pan AUıattin, İhsan ve Hamayak is
minde 3 arkadaş Milli Korunma ka
nuııuna muhnlefet ettikleri iddasile 
müddeiumumiliğe verilmiı:;lerdir. 

Bunlar, evvelce tanesini 5 - 6 ku
ruşa diktikleri kundura astarlarını, 

son günlerde 12 kurusa çıkarmaktan 
suçludurlar. Dün asliye sekizinci ce. 
za mahkemesinde duruşması yapılan 
kunduracılar, iplik fiyatile dikiş ma
ldnelerinin yedek aksamının da çok 
pahalılaştığını ileri sürmilşlerdir. 

Mahkemece, ehlivukuf olarak kun. 
duıacılar cemiyeti reisinin mütalfla
sm:ı müracaat edilmiş, bir defa da 
İklısat l\'Iüdürlüğünün noktai naza
rının sorulması lüzumlu görülerek, 
muhakeme başka güne bırakılmıştır. 

BERAET ETTİ - Fiyırt Murakabe 
Komisyonunca üç kuru§ olarak tes_ 
hit edllen limonu, beşe satan bakkal 
Yakup, limonun kendisine 4,5 kuru
sa mal olduğunu söylemiş. Mahkeme
ce bu cihet sabit olduğundan, berae
tine hükmedllmiştir. 

TEVKİF EDİLDİ İstanbulun 
muhtelif semtlerinde hırsızlık yapan 
Hiisnmettinin 8 ay, 6 giln müddetle 
hapsine karar verilmiştir. 

~---•o-~~-

Antakyada Asfalt 
Madeni Bulundu ellerile içlrdi. Onun hali, diğer 

merhamet duygularını da 
tı. Gidip bana börekler de 

Fakat açlığıma rağmen, 
olunan böreklen yiyemedim. 

Beıllı:tat A•kerllk ıubeıindeıı: 1 - 01· 
ıı:unlulı: imtihanlarında ikmale kalıp ta: ik· 
maide munlfalı: olacaklar da Harp okuluna 
lı:ayıt ye kabul olacaklardır. Bunun icin Harp 
okuluna k•J'rt •• lı:abul muamelesi !140 ey
UU nihayetine k•dar uzatılmııtır. Mezkilr O· 

kula istekli olanlar )'Ukarıd& allstcrilen tari
he lı:adar muamelelerini tckcnımlll ~tıirmelerl 

lhrm r;eldiği okul komuıanlıl!ının 1 3·8-~40 
ıriln ve 2·6335 · 201S3 sayılı yaztlanndan 

:la. Banknotu 
iC. Fonıiye 9 03 

• !Hl 

2ı5 hviçrc 
92 'Atina 0,99,75 Antakya, 23 (A.A.) - Antakyanın 
88,50 Sofya ı,n,2s Şenköy mıntakasında bir asfalt ma.. 

IMl:mlanl'I merhameti ve şefkati kar-
duydulum derin tahassıis, 

~ıunluğumdan faila tıkamıı
Blmu hiueden Abaza kadınları, 

" Amorti 
,. Kupon 

.54 Madrlt ı3,9o,oo deni bulunmuştur. Yapılan tahlil ne-
1,40 Pe~te 2G,53,25 ticcsinde bu asfaltın kalite itibarile 

Sıva .. Erzururn ısısıı Bllkrcı O 62 50 d 
anlaeılmıştrr. l'!o.zine bonosu Belgrot • ' I' Ltızıklye asfaltından bir _!!rece üs-

2 - Talimat 1Ubcde me•cuttur. htekll O• \!erk. aBnkaaı ıo2 Sokholm -;; 00 5, tiin olduğu anlaşılmıştır. Zengin ol-
lanlar tcraltl lllrenmelı: !lıen ıubeye mllr•· ı · ' duiiu tahmin edilen asfalt mıntaka-
cutlan illn olunur. --------------- 1 sında tetkikat yapılmaktadır. 

Fiyatları mürakabe komisyonıl 
tarafından tesbit edilen odun fi. 
y;atlan halk.ı tatmin etmemiştir. 
Vakıa odun fiyatlarının geçen 
seneki gibi satılmasına imkan 
yoktur. Çünkü, nakliye masraf~ 
ları ve maliyet fiyatları geçen 
seneye nisbetle artmıştır. 

Fakat. komisyon, odun fiyatla_ 
rını tesbit ederken odunu nevile. 
re ayırmamıştır. Rumeli meşesi 
ile gürgen arasında pek tabii ola
rak, bir fark vardır, hatta yaş 
meŞe ile kurusu aynı fiyata satı_ 
lamaz. Pırnal denilen odunla me. 
şe odunu arasında ise fiyatça ya. 
Pi yanya fark vardır. 

Halbuki komisyon, bütün o
d unlar için en pahalı cins olan 
bir senelik kuru Rumeli me. 

Belediyede : 

lstaıdal Caddesinde 

Binaların Alt 

Katlan Kaldırdıyor 
İstikJAl caddesinin genlşletilmesi 

için tetkiklere ba:ılanmıştır. Cadde
dC'ki bUtiln binaların alt katlarının 
lstimlAk edilerek birer metresinin yo
l<! verilmesi ve üst katlarının da sü
tunlar üzerine tesbit edilmesi ve Be. 
yoğlunun bir Direklerarası haline ge
tirilmesi muvafık göıiilmüştUr. 

KÖPRÜYE iLA VE - Eminöni.i 
meydanındaki inşalt münasebetile 
yapılan muvakkat köprü, seyrüsefe
rin intizamı bakımından çok faydalı 
olmuştur. Şehircilik mütehassısı bu 
koprünün demirden ve daimt olarak 
tekraı inşasını tavsiye etmiştir. 

Bu takdirde, Reşadiye caddesinin 
köşesinde bulunan gümrük antrepo
ları da yıkılacağından, nakil vasıta
ları Reşadiye caddesinden doğru köp
rüye çıkabileceklerdir. 

YENİ PARK - Şehzadebaşında 
Koı,servatuar için istimlAk edilen ar
sa, park haline getirilecektir. 

İSTİNYE YOLU - Bebek - İstin
ye yolunun inşasına bugiınlerde ye
niden başlanacaktır. 

şesine verilen bir tek fiyat tayin 
etmiştir. 

Ticaret Müdürü Avni bu mese. 
leler hakkında verdiği izahatta, 
odun fiyatlarının bugün için mu 
teber olduğunu, fakat piyasaya 
fazla mal gelince, fiyatların tek
rar indirileceğini söylemiştir. 
Kadıköy ve civarında odun tar 

tılannda yolsuzluk olduğu Kay_ 
makamlığa ihbar edilmiş ve der. 
hal müfettişler harekete geçmiş.. 
lerdir. 

KÖM'OR FİYATLARI 

Belediye, mangal kömürü üze. 
rinde tetkiklere başlıyacak ve 
varılan neticeyi bir hafta sonra 
fiyat mürakahe komisyonuna ar
zedecektir. 

Müteferrik : 

Meclis Reisi ile 

Üç Vekilimiz Dün 

Şehrimize Geldiler 
Büyük Millet Meclisi Reisi Abdill

hallk Renda, Adliye Vekili Fethi Ok. 
yar, Maliye Vekili Fuat Ağralı ve 
Sıhhiye Vekili Hulusi Alataş dün sa
bahki trenle Ankaradan İstanbula 
gelmişlerdir. 

Meclis Reisi ile Maliye Veklli Pen
dlkte trenden inerek, Erenköytindeki 
kö~klerine gitmişlerdir. 

Adliye Vekili, Haydarpaşadan va-
purla Büyükndadakl köşküne ve 
Sıhhiye Vekili Ya1ovaya gitmiştir. 

Vekillerimiz gelişlerinde hükılmet, 
Parti erkfinile Vektıletıere bağlı mü
esseseler müdürleri tarafından karşı
lanmışlardır. 

NAFİA VEKİLİ - Evvelki gün ts
tanbula gelen Nafia Vekili, dün nafia 
l§lerile meşyul olmu5lardır. 

ZAFER BAYRA.l\U - 30 Ağustos 
zafer bayramı için yapılan hazırlık. 
lı1r ilerlemiştir. Dum1upınarda yapı

lacak merasime Şehir Meclisi namı
na Zahit ~tırak edecek, vilayet 
ve belediye namına muhteşem bir 
çelenk konacaktır. 

Yurdun 44 bin kilometrelik bir 
yol §ebckesine ihtiyacı vardır. Bu
nvn için 370 milyon lira sarfı icap 
etmektedir. Bundan başka, mevcut 
yolların daimi tamirleri içın de se
nede 2,5 milyon liraya lüzum vardır. 

Yollar, birinci ve ikinci s:ın,f ol
mak üzere ikiye ayrılmıştır. 

16,500 kilometre tutan birinci sı
nıf yollar 10 sene içinde tamamla
mcaktır. İkinci sınıf yolhır da yine 
on sene içinde mütemadi tamire ta
bi tutulacaktır. 

Spor~ 

Tenis Müsabakaları 

Yarın Başllyor 
Dağcılık ve Moda deniz klflpleri, 

yarın öğlede!! sonra Taksimdeki 
kortlarda bir tenis müsabakası )"a
pacaklardır. 

YARINKİ MAÇ - Fenerbahçe ile 
lstanbulspor A. ve B. takımlan ya
rın Fenerbahçe stadında, lig maçla
rına hazırlık olmak üzere karfllaşa
caklardır. 

YENİ FİKSTÜR - Dün ak§am ts. 
tanbul bölgesinde toplanan birind 
kümeye dahil klilp murahhasları JJg 
maçlarının 22 Eylillde başlamasını 
kararlaştırdıktan sonra, kura çeke
rek fikstürü tanzim etmişlerdir. İlk 
hafta Fenerbahçe - Beşiktaş, ikinci 
hatta Fenerbahçe - Galatasaray, ü
çüncil hafta da Beşiktaş - Galatasa ... 
ray takımları karı;ılaı;aca'klardır, 

TEŞEKKUR - Zevcim cıbak valilerden 
Maıhar Payzııun vefatı· dolayıslle ıerelı: biz. 
sat ecnarc merasiminde bulunmak; «erelı; 

mektup, telıtral YC celenk «öndermek ıurc
tile teessürlerime iıtirak eden arkada! -..e 
dostlarına tc~ckkür ederim. 

.Mllnlre Pa.nm 
• 

Ze-..clm emekU muallim Fahri TaJ'pnia 
vefatı mQnucbetilc cenazede bulunnııı.k ve7& 
yaıt ile bcyaru taziyet etmekle acılannıu:a 
iştirak lütfunda bulunan bOtUn doıtlanmısa 

teAekkilr ederir. 
Ailesi namına se-..eed Ulvi,.. Tqfi 

EVLENME - Bt,yan Sahavet Tanlı:ut ue• 
do1'tor Ihsan GilrbUziln evlenme merulml 
diln akııam Harbiyede Ordu Evinde icra edil· 
mi~tir. 

Tiirkiye İş Bankası A. Ş. den: 
Banl<amır Istanbul, Beyoğlu, Galata ıube· 

lcri ve Kadıklly, UslıUdar, Beyazıt ajanslan· 
nm 26 Ağustoı ı 940 ıı:Unil kapılı olaca4ını 

muhtc• em milıterilerimin bildiririz. 
M!ldlrlyet 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.30 Program 
7.35 .Mllzlk (PL) 
8.00 Haberler 
8. ı O Yemek listesi 
8.20 Müzik 

ı3.30 ... oı:ram 
IJ.35 MD•ik (PL) 
13.50 Haberler 
ı4.05 Mlldk (PL) 
ı4.20 Bando 
15.00 Cuband 

IS.30 MUzik (Pt) 
18.40 Orkestra 
ı 9.15 Şarkılar 

.. 19.45 Haberler 
20.00 Şarkılar 
20.30 Konuıma 

20.$0 Şarkılu 
21.15 Kitar 
21.30 Radyo ıı:uetcs1 

21.45 Orkestra 
22.30 Haberler 

Kartalda Hıı:al Bıçfd ve Dikıı Yurdunun diploma tevzii merasimi yaptlmıı- • 
tır. Bu yıl yurttan 8 talebe mezun olmuştur. Yukardaki resimde bu mezun. ıs.oo Proıtum 

22.so Konuıma 
23.ıO Cozband 

larla eski Kartal Kaymakamı Bahir Öztrak bir arada görülmektedir.. 11.0S' Tanııo (PL) 21.25 Kapama 

.......__... ~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------

ntltere Sahillerine 

Ateı Açddı 
(Başı 1 incide) 
uzaktan gelen infi

ve trenlerin gürültüsü ile uyan. 
bll.llarınr. Çünkü, Alman tayyarclerı 

a civarındaki bazı mıntakalan 
balaınışlar, sonra, Londranın mü_ 

ııstemine girmiye teşebbüs et
ene de muvaffak olamamışlardır. 
l:>ombardmıanlar neticesinde iki 

bir banka •ubeai, bir dant sa. 
bir lraç ev muhim hasara uğra

r Alman tayyareleri İnrilterenin 
r muhtelif mıntakalarma da bir 
bomba atmıılardır. Yeniden dört 

tayyaresi duştlrülmüş, bu su. 
il' Hazirandanberi İn&iltere üze. 

e 1002 Alman tayyaresi imha edil-
r. 

RESMi TEBLİGI,ER 
Son lnıiliz tebliğinde ııoyle denili. 

Gece Almanyada bombardıman e 
CD askeri hedefler şunlardır: • 

ttrop smai petrol tesisatı, Frank
• bır tayyare fabrikası, Polonya 

nnda Tropsok'ta elektrik fabrika.. 
Praakfurt civarında Griefhuimde 

k maddeleri fabrikası. Ren hav
da Duisbury limanı dokları, Mu. 
, J(ublens deniz yolu iltisak haL 
Ham ve Saet emtia rarajlan ve 
rı mutat veçhile bombardıman e-
iştir." 

* Alman tebliğinde, İngiliz sahi. 
:reniden mayinler atıldığı, İngiliz 
relerinin Garbi Almanya üzerine 

balaT attı:ğmı, bazı hasar olduğu, 
llizlerin 16 tayyare iki balon kay

kleri, iki Alman tayyaresinin üs. 
dönmediği, bildirilmektedir. 

FİYATLARI - Fındık 
ea çılarıı Ticaret Vekaletine mu

ederek, bu seneki fındıklara 
ft)"at tayin edileceğini sorm~lar-

Benzin ve Petrol 

Fivatını Arttıranlar 

lngi&zlere Göre 

istila Çok Yakın 
(Başı 1 incide) (Başı 1 incide) 

1m mnstahsil lehine fiyat yüksekliği y<ıratak yakında muvaUak olmasım 
ile kapalJlmasına çalışılacağını, için- beklememek !.Azım geldiği neticesine 
de bulunduğumuz prtıar karşısında "larmaktadır. 
nakliyat meselesinin satı~lar üzerin- "Flotte Rouge., un muhabiri de, 
de menfi tesir yapmıyacağını soyle. Alman zayiatının yüzde llç, yani. 
mi§ ve demiştir ki: cLlnde 45 ilA 50 bombardıman tayyıı. 
"- Benzin fiyatlarının Ege mın- ıesinden ayda 1.500 tayyare olduğu

takasının pek çok yerlerinde yersiz mı tahmin ederek, Almanyanın böy
bahanelerle bir miktar arttırılmış ol- le bir kayıbı yalnız malzeme itib1-
duğunu gördüm. Halen memleketi- rile deffıl, bilhassa insan bakımından 
mızde benzin, petrol ve motörin mev- da telafi cdemiyecegini yazmaktadır. 
cudu normal zamanların fevkindedir. Sovyet gazetecilerinin Alınnn re.s
Tek sıkıntımız, teneke mevcudunun mt rakamlarına inanmaz gözükmek
azlığıdır. Onun da benzin fiyatlarını te ve kendilerine göre, bir hesap yii
yükseıtmeyi mesru kılması mümkün rtıtmekte olduklarını kaydetmek fay. 
değildir . ., dalıdır. 

Vekil, benzin ve petrol fiyatlarının Karaya çıkmak için Alman kuvvet. 
VekAletçe tetkik edildiğini, yüksek fi- ı lerinin IAOO ila 120 fırka radd~lerind~ 
yatla satış yapanlar hakkında mahalll olması lazımdır. Bu kuvvetlerın naklı 
belediyelerce kanun! takıbata intizar için icap eden gemi kalabalığı ise İn
ettiğini, fiyatların daimt mürakabe al.. giliz filosunun hücumundan kaçamaz. 
tında bulundurulması Jtızım geldiğini Bu~a intizaren İngiliz hava kuvvet. 
söylemiş, bir vapurun Lh•erpolden lcrı, Bordeaux'dan Stavenger'e kadar 
teneke ıeUrmekte olduğunu bildir- Almanyanm elinde bulunan topraklara 
mi tir. :siddetle hücum etmeğe devam ediyor. 

Vekil, yarın Tırhan vapurile İstan- tar.Alınan hava müdafaa teşkilatında 
bula hareket edecektir. yapılan yeni ıslahat bu hı.icumlann te. 
İNGİLİZ TİCARET BİRJ ... İGİ sirine bir delil daha i15.ve etmektedir. 

MÜMESSİLİ İZMİRDE "- Vil·yetin başlıca .rı::oh ulü pa
m·Jk, incir, zcytınyagı ve tüti!n satı

KISA HABERLER Askeri Vaziyet 
İNGİLTEREDE: (Ba31 1 incide) 

• mecbur oluyorlar: Sahil mildafa 
e Londra - ParlAmento ı~ gUd- toplan, tayyare dafi toplan ve hava 

lük tatil devresine ıirmiştir. Mebus• kuvvetleri. 
lar, intihap dairelerine &itmiılerdir. Bu yüzden herg(ln İngiltere üzerln-

Churchill'in rahatsızlığı, son gün- d'! büyi.\k hava harpleri olmakta ve 
lerde hüktlmette tebeddUlAt yapılaca- ikl taraf da mühim miktarda tayy-:ı
ğı haberlerini kuvvetlendirmiştir. re kaybetmektedir. Fakat gaye tay· 
Churchill'ln sıhht vaziyeti kendisinin yare harbi yapmak delil. Müdafiln 
tekailtlüğünü talebe mecbur bırakır. harp san~yiini ve harp organlzasyo
sa, zafere olan derin itimat havası nurıu imhadır. Almanlar buna muva!
gözönünde bulundurulacaktır. Maa- fak olamamışlardır. 
mafih Churchill'in yakınlan, kendi- Şu halde Almanlar Manş ve İngil-
S:nin henüz iş baı;ında kalabaecck 
halde oldugunu söylüyorlar ve böyle 
bir değişikliğe mahal kalmıyacağını 
beyan ediyorlar. 
MEKSİKODA: 

e Meksika - Trotsky'nin cesedi
ne otopsi yapıldıktan sonra, cenaze 
merasimi yapılmıştır. Katil, intihar 
tehdidinde bulunduğundan, sıkı bir 
ne.ıaret altındadır. 

Nevyorktakl Troçkistler, Trotsky'
run cesedinin Nevyorka naklini lste
r.ıektedirler. 

SOVYETLER BİRLİC.İNDE: 

e Moskova - İngiliz Büyük El
çisi Slr Stofford Cripps, dün, harici 
ticııret halk komiseri Mikoyan'ı zi. 
yaret etmiş ve kendlslle 45 dakika 

lere Uzerinde hava hAkimiyetlnl he. 
nüz elde edememişlerdir. Havalara 
hilK!m olmadıkça ise tngııtereyi !stil~ 
edcmiyeceğinde bütün askeri mute-
lıassıslar mtittefiktırler. 
Şu halde Almanların simdi de sa-

1-ıilden uzun menzilli toy:larla İn~;uı 
sııhillerlnl dövmfye basınmış olmal2.· 
rı bir istila mukaddimesı olabılır mi? 
İhtimal ki Almanlar, sert motörbot, 

tayyare ve denizaltılarla İngiliz jo

rıanmasının mildahalesine mılni ob. 
caklarını düşünerek, Manş üzerinden 
asker ihracına teşeobüs etmek is~·ye
cel:lerdir. Fakat ha,·a üstünlüğünü 
elde etmedikçe bu ihraç ameliyesinde 
muvaffak olmaları pek varit g'k;lP. 
m!iyor. Hususile çıkarılacak kuvvet 
t• rkaç fırka değil, c:llı !ırkadan .ı:azlı:ı 
biı ordudur. 

** İzmir, 23 (TAN) - Balkanlnrda 
ve Türklyede faaliyete geçen İngi
liz İmparr.torluğu Ticaret Birliğinin 
Turkiye mümessili Roppe, liehrimize 
gelmiş Fuarı gezmis, bugün Ticaret 
Yekilimizlı: g5rftşmüştür. Birllğln Or
ta Şark İşleri Umum Mudilrü Lord 
Dramp da bu akoam İzmlr~ gelmiştir. 
Yarın sabah Ticaret Vekillle görüşe
cektir. 

göı uımü~tiir. 
şın :a hiçbir zorluğumuz yoktur. Mü- İ 
salt fiyatlarla sarf ve istihıtlk edile- ARJANT NDE: : Kızılcahamamda 

TİCARET VEKİLİNİN AYDIN 
MUHABİRİMİZE SÖZLERİ 
Aydın, 23 (TAN) - Ticaret Vekili 

buradaki tetkiklerini tamamlamış ve 
İımire hareketinden önce bana yal<i 
be:yanata arasında eıcümle deml,itir 
kf: 

b;.ecektir. Yalnız dünya vaziynti iti-
0 Buenos - Aires - Reisicümhur, Altın Bulundu lıarile mah~ulumiızü günü güntıne 

satm:ık kabil olamıyor. Bundan do. sıhhi ahvaline binaen istifa etmi~tir. Kızılcahamam, (TAN) - İktısat 
:ayı ihtıyaç içinde olmıyan mOstah- Esas kanuna göre, istifanın Parlii.- Vekı\leti M. T. A. Enstitüsü tarafın-
sillerlmizin piyasayı tazyik etmeme.,! mentoca tasvibi lAzımdır. dan yapılan araştırmalar neticesinde 
lfızımdır. Malını piyasaya arzettiği ROl\IANY ADA: Güvem nahiyesinin Salln yaylası ci-
z<ıman, fiyat sukutuna ımktın vermi- varında altın, antimuan, pirit, gü-
Yf'C ek tedbirleri alıyoruz. Mustahsih- • Bükreıı - Dllnkü NazırJar Mec- mUş, nikel, aluminyum, demir mü-
:n z, bu sene genl:ı bir k:;ıuınca nam- H."'İ Içtimaına Demir Muhafı7.lar t.?ş- re>kkebatmı havi bir maden bulun
z ttir. Ç nkü memkkctimizin malla-, kilfıtma mensup iki Nazır iştirak et- muştur. Maden sahası çok geniıştir. 
ı ın satın k için mıi"teri bulma~ta memiş ve Propaganda Nazırı C~ainic Araştırma esnasında buranın 150 -
zrııluk çekmiyoruz. Bil~kis kapııntzJ de .istifa etmiş olduğundan, kabmcde 1200 sene evvel ililetilmiş olduğuna 
celen müşterileri sıraya koymalc 1 tadilAt yapılması muhtemel ıörül- delAJ.et eden kazma ve kilrek gibi ba-
mecburfyet.inde kalıyoruz. mekteclir. r. oeyler bulunmt11tur. 

General Nogues 

Tekaüde Sevkedildi 

Parti Teşkilatında 

Değişiklikler 
Vichy, 23 (A.A.) - Fransanm Fas Ankaradan bildirildiğine gi5re, 

Umumi Valiıi ve Fransız SimaH Afri. Climhuriyet Halk Partisi Umwnl 
kasındaki askeri kuvvetlerin Baıku- Merkezi, Parti Müfettişlikler! teşki
mandanı General Nogues tekaiide i5tında bazı değişiklikler yapılmasına 
sevkolunmuştur. • karar verilmiştir. Bu arada müfet. 

Hariciye Nazırı Be>"~oin, Miıter tiılere teftiş mıntakaııı olarak en çok 
Churchill'e cevap vererek: 1 ı• !ki villyet verilmektedir. Vehbi De-

"Memleketi terketmemıli olmaıı, Pe. tnir. Ziya Arlcant, doktor Vasıf. A
tain hlikU.meti için bir !jeref teşkil e. g4h Sırrı Levent ve Fahrettin Tirl· 
der. Memleketi terketmesi, bir alçak- rlo~lu yeni Parti Müfettiııllklerlııe ta
lık olacaktı. Fransa, kurtuluııunu İn. yJn edUeceklercUı:. 
riltereden beklemiyor... lııtanbul Parti Reisi Tevfik Fikret 

Demio ve Almanyanm müstemle- ~ılayın, Parti Umumi Heyeti izalıj1-
kelerden gelen erzakı Fransaya tahsis ııa tayin edilerek, yerine İzmir Me
etmeyi vaat ettiğini, Mister Chur. husu Reşat Mlmaroğlunun tayini ta .. 
chillin Avrupadan gıdayı menetmekle l<...ıTClr etınl~tlr. 
daha sulhperver bir dıinyanın ortaya 
çıkmasına yardım etmekten çekindiği_ Parti Umuml Heyeti Azasından 
ni söylemiştir. Rahmi Apak Kocaeli mıntakası mll

General de Gaulle'a manevi ve mali 
yardımlarda bulunmak maksadı ile A
merikada "Amerikadaki Fransızların 
hürri)'et grupu,. namı ile bir te,ekkül 
vücude getirilmiştir. Bu tel)ekkülün 
~efi, Harbi Umumi muhariplerinden o. 
lup Amerikan tabiiyetine geçmiı olan 
B. Paul Seguin'dir. 

iki ltalyan Denizaltı 

Gemisi Batırlldı 
(Başı 1 incide) 

keti esasen tesbit edilmiış bulunmakta 
dır. İtalya Mısıra def:il, Mrsır toprak. 

iettişliğine, General Zeki Parti Umu
ınt İdare Heyeti azalığına tayin edil
mişlerdir. 

Kartalda Bir Katil 
Yakalandı 

ı:{artal kazasına bağlı Emirli 
köyünde kömürcülükle meşgul 
Abdi oğlu Deli Arif Sarı soy bir 
köpek için ayni köyden Salihi öl 
dürerek baltasını alıp ormana 
kaçmışsa da jpndarmalar tara
fından yakalanarak adliyeye tes 
lim edilmiştir. 

larında bulunan İngiliz krtalarma ta. • 
arruz etmek istemekt~dir. Izmitte Bir Cinayet 

İtalya, İngiliz işgali altında bulun- hmit, 23 (TAN l\fuhablri bildiri. 
masa idi, Mısırın İtalyaya karşı tarzı yor) - Si.ipilren köyünden Salim. 
hareketinin büsbütün başka olacağını KE''ıdi tarl;ı ında h yvan otl ttığı için 
pek arn bilmektediç, Fakat Mısır İn., ı.ıvni köyden Mehmet Eminin oğlunu 
giltere ile birleşerek İtalyaya karşı dö.ı!milştiır, Buna cıını ~ kılan Mch
harekete geçmeğe teşebbüs ettiii tak_ mrt Emin, Sıı1imle kavga etmiş ve 
dirde bu hııl şimdiki vaziyeti başına tırpanla vurmuştur. Salim cie 
değiştirecek ve İtalya o zaman icap •· çiftesile Emlne ateş etmiş ve öldı.ır· 
den mukabelede bulunacaktır. müıJtOr. Vaka hakkında tahkikat yıı-



ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. .. 
• 
• 

1 sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
300 

Kr. .. .. 
• 

rs-us··-u·-N·ı . : 
ı..... . ............ ____ --····-··· 
lngiltere • Amerika 
ittifakı EtrafEnda 
l' azan: Ömer Rıza Doğrul 

1 ngiltere ile A'1ıerika Birle_ 
şik Cumhuriyetleri ara

.-ıtıda bir ittifak aktedilmek ilze_ 
l'e olduğuna dair yayılan şayia
lar, dün Londra ve lVaşingtonun 
ıalahiyctli mahfilleri tarafından 
tekzip edildi. 

Fakat, ittifak haberinin tekzip 
edilmesi iki memleket arasındaki 
!ıörü~ ve iş birliğ'nin gittikçe 
ltuvvetlenme;ine mani olmıya
eak, belki hadiseler bu görüş ve 
iş birliğini miiteınadiyen kuvvet. 
lendirecektir. Mister Churchill, 
bu harket ve cereyanın l\lisisipi 
tıehri gibi her engeli aşarak ve 
iter mukavemeti kırarak miite
ınadiyen akacağını ve mütema
diyen ilcrliyeceğini söylemekle 
lttüak şayiasının ortaya çıkması
lıa sebep olmuştur. Fakat bu ha
teket ve cereyanın ittifaktan da 
kuvvetli olduğu tahmin olunabi
lir. Çünkü Amerikada büyük bir 
lförüş değişikliği göze çarpıyor. 
ku değişikliğin sebepleri hadise
erin mantığına ve hakiki menfa
'tlerin icaplarına u;ı·gun olduğu 
için derin bir dikkatle takibe la
hktır. 

~erikadaki Değişiklik : 

A merika, geçen Biiyük Harp 
ten sonra A vrupada yeni 

~ir devrin başlamasını bekliyor. 
lu. Amerika, harbe son vermek, 
lemokrasinin emniyet içinde ya.. 
ıamasını temin etmek için gecen 
'üyük Harbe iştirak etmişti. Hiç 
lmazsa Amerika halkı bu kana_ 
tte idi. Fakat Avrupanın harbe 
ion vereceğine, yeni harplere ha_ 
llrlandığı, harp sonunda ortaya 
)kan meseleleri halledeceğine 
hı meseleleri büsbiitiin karıştır
ığı, üstelik Amerikaya olan bor
nu tanımıyarak, hatta Ameri-

ıının yardımını da istihkar ede. 
k hareket ettiği görülünce A. 
erikada Avrupa işlerine karış
lıamak için. çok kuvvetli bir ce_ 
yan belirdi ve hu cereyan hü. 

na Am .. rika efkarı unrnmiyesini 
ltcakJadı. Bu yfö:den Ameı·ika
llı, Avrupa i~lcrine knnsmnsı 
fimali bahis mc, zuu dnhi de
ldi. Il"le Amerikanın Avrupa 
llrplerine uznktnn ynkın<lan mit_ 

1~hale etm<>siııe zerre kadar im-
1n g<irülmi'yordu. F~knt hadr 
ler siiratle ~ i"rr 1ii ve Amerika 
'k miihim bir vaziyetle karşı 
~rşıya geldi. 

~ Okyanus Arac;ında : 

B ugün, İngiltere, biiyük bir 
harp ile meşguldür. Bu 

\rpte mağtUp olur ve silahını 
~ke mccbuwa kalırsa, Amerika 
tlas Okyanusunda galip ve ha-

~ 
bir Almanya ile karşılaşa
İş hu kadarla kalsa, mesele 

1. Fakat bu kadarla kalmı
~. çünkü, Amerika BUyük Ok
~usta da Japonya ile karşılaşı. 
~. Almanya ile Japonya ara_ 
~daki muvazi hareket, AınerL 
1'ı iki Okyanus arasında mah-r bırakan bir vaziyet icat ede-
lr. 
llu vaziyete dil~m·k ''e iki Ok
~usun ortasında dünya ile te. 
q imkanını bulmadan yaoııa-

~
k. sonra bu miitecu·iz devlet. 
n Amerikaya hulfılü ile kar. 
şmak, Ame~ika için en büyük 
likedir. 

E
lngilterenin bu harpte maflÖ!' 
ası, bu tehlikenin tahakkuk 

l_esl, glinden ırüne genisleyip 
lfiimesi yolunda atılacak en 

• '\rvetli adımdır. p halde Amerikava diişen va_ 
~-gayet sarihtir. O da İngilte.. 
~n mağluhivetine mani olacak 
~eyi yapmak. 
'ugün Amerikada anlasılmak
'lan hakikat budur. Ve Ame-
nın yalonda hat'be gireceği. 
yahut İngiltere ile ittifak et
e dair ortaya r.1kan şayiala
nıen!llei bu hakikattir. 
tnerikanın da arhk bu haki 

vaziyet aldığı ~öze 

Yurttaş : ---
Hava hAkimlyetf, en kuvveW 
vaffakıyet unsuru olmuştÜr. 
vada da üstün olmak için el· 

geleni yapmak mecburiyeU· 
i unutmıyabm. Bu mecburi
blzl, havacılıkla daha yakın
allkadar olmıya ve Hava' 

rumuna ha 7uılmı7a zorla
dır. 

' 

··soMALI .. 
lngilizlerin 
Ne işlerine 
Yarıyordu? 

-Yazan: 

Faik Sabri 
DURAN 

• 
1 ngilizler geçen hafta içinde 

Somaliyi boşalttılar ve 
buradaki askeri kuvvetlerini mu. 
vaffak,ıyetle Aden'e geçirdikleri-

TAN 

• 

Yazan: Sevim SERTEL 

Mültecilerin Dilekleri • Hapishanenin 

içindekiler • Çocuğun Anlattıklan 

TaR.vimden 
'japraR 

Kuyruk ihtiyacı 1 

B aşlığı okuyunca bu kuyra. 
ğu yalnız hayvaular 

gördüğümiiz çeşit çeşit kuyruL 
1 lardan sanmayınız. Bahsetm 
istediğim kuyruk, kalabalık ye 
lerde bir yere gir)llek ve yah 

M atmazel, tam bir ay olu. - Buradaki mahpuslar bile bir yerden geçmek için ha 
yor ki yedi kişi ancak üç daha iyi bir hayat sürerlerdi, di- teker teker birbirinin arkalllll~ 

yataklık yer olan şu. divana ben. ye içini çekmiştir. dizilip kuyruk şeklinde bir 
zeyen tahta sandıklar üzerinde Kızılhaçın bütün gayretine yapmasıdır. intizam bakımmd 
yatıyoruz. Vücudümüzü dinlen- rağmen Gannat hapisanesindeki bu kuyruk usulüne büyük bir 
direbileceğimiz bir şilte üzerine bu 12,000 biçare, açlığa doğru tiyacımız olduğunu görüyorum.; 
uzanmak bize ne zaman nasip hergün bir adım daha atıyor, Zira izdihamlarda kuyr·uJı:n:Ehllıoı 
olacak? yokluk, hastalık içinde kıvranı. ğun zararını çektik ve hili 

- Matmazel, pabuçlarımın ta- yor. çekiyoruz. 
hanları kalmadı gibi. Yeni ayak. lf.. lf.. Ziyaretçilerin adedi otuz beti 
kabı alacak param da yok. Ben bin kişiye varan İzmir Fuann 
ne yapayım? Çocuğun Anlattıklan altı kişi hafifçe yaralanmış, oa 

ni bildirdiler. Bu kuvvet çok bü- İtalyanların eline geçen Berbera'da bir cami yük olmamalı idi. İngiltere So- ____ _..,: ______________________ _ 

malinin müdafaası işini eski ı 
müttefiki Fransızlara bırakmıştı. 
İtalyanlar Habeşistana giden ye- ı 
gane demiryolunun başı olan 
Cibuti üzerindeki emellerini sak. 
lamadıklan için Fransızlar bura_ 
da mühim bir kuvvet toplamış_ 
lardı. Fakat Fransa ile Almanya 
ve İtalya arasında mütareke ak
tedilmesi üzerine vaziyet değiş.. 
ti, nihayet yalnız kalan İngiliz
ler,. Somalinin işgalleri alt.~nda 
bulunan kısmını şimdilik ltal. 
yanlara bırakmakta bir mahzur 
,görmediler. Deni~lere haklın o
lan İngiltere, Somalinin düşman 
eline geçmesi ile Süveyş Kanalı 
ve Hindistan yolunun tehlikeye 
girmiyeceği kanaatinde bulunu
yor. 

- Matmazel, ~ocuğum ateşler • dört çocuk kaybolmuş. Böyle k&. 
· · d Ik' ·· d" b F ransanın dört bir bucağın- zaların daha beterı'nı· go"rdu·· 

1

-H --· • • - __ .. ___ • ..... _. 11 ıçın e yanıyor. ı gun ur ay-

ı :a İ gın yatıyor ve sayıklıyor. Nere- dan kaçıp gelen biçarelerle müz için bu kadarla savuşturd 
K ~ 'V lE } ye gideyim, kimden yardım iste- dolu Gannet'ın, bu bir zamanki ğumuza gene şükrettik. Fakat b. 

--~~-- -~ : 1 yim? • hapisanesini gezmek isteyen bir dihamlarda neden kaza olmab 
i p A p U ç İ Fransanın küçük bir kasaba- muharrir odalardan birinin kapı. İzdihamların yUz bin kişilitıal 
1 5 sında 12 bin mülteciyi barındı. sını açtığı zaman duraklıyor. gördüm. Kimsenin burnu 
1 • k" b" h ı· d · Gözlerinin önünde beliren madı. Bunun mesuliyetı·nı· ya • Yazan: ULUNAY : ran es ı ır ap sane eyız . 
.. __ .. _____ ................. - .. - .. : Hükumet bunlann başına 25 manzara, iecidir. Yerde, kırık umumi seyranları tertip edente; 

Yaslarında gene bı·r kız tayı'n et bir kapı üzerine serilmiş gazete re yu"kletmemelı', kusur b~-.. ( C Umhu~yetten çok eakl devir· doğabileceğini bize zaman göste. • - --
lerde Çakmakçılar yokuşu- recektir. miştir. İşte herkesin büyük bir kağıtlarınpan bir çarşaf üzerinde bizdedir. 

·· 'tl k ndi 'nd n şefk t e yatan ak saçlı, ak benizli bir ih. Avrupada bı'r (kuyruk ""'Wii nun en ı,ıek, en kabalık zamanı, Bey, - Sana papuca muhtaçsın, deme- umı e e sı e a V d Muh • . . . ... 
.11 k d k b' k d d dı'l d'g·ı· gene kız b tiyar kadın var ır. arrırın 'l. ••ardır. Tı"yatrosundan tu .... ·- ~..:ı Efendi, Aöa, kadın, çoluk, çocuk, a. :ı m. Fa at ma em 1 ır aza ır ol- yar ım en ı U- f . , ...... -
d,_ t · ed yi dl d B d d çeri girdig· i saniyede son ne esı- nakı"l vasıtalarına hatta pos ...... _, lıcı, satıcı, lıportacı. Arada moloz ta· "• azmın e m yor m. un a ur. -

ııı.v11n merkepler, mevzun adımlarla, kızacak ne var? (Etrafında toplanan.. Ve o hazirandanberi, • hergün ni vermiştir. gişelerine varıncaya kadar 
"29•k gel,, diye baljrışarak, yürüyen L~ra -~1\lab~n:) Yahu! Allah rızası i- bu yukardakiler gibi yüzlerle ta- Yanında sekiz yaşlarında bir balığın toplanabileceği yerlerde 
sırık hamalları. Bozuk kaldırımlar ü- çın suyleyı~. Bu ~daı;ıın papuc.unu lep ve şikayetle karşılaşmakta yavru var. Sönük fakat içlerin. halk kendiliğinden birer 
urlnde herkee muvazenesini hayret yırttım, yerıne yenısını alayım; dıyo- ıh b" • 1 ' de korku okunan iri siyah gözle- sıraya girer, ve böylelikle .. , ...... '""' 
edllecek bir ustalıkla kullanarak yü· rum. İstemiyor, özür diliyorum, kı- er ırıne ayrı -~y~ı ce:V~P ar ve_ 11 h · bak r 

rerek Onların gunullerını ıloc: et r e mu arrıre ıyo • kı"msey1' ı·tmeyerek, kakalamaw rürken, sırtında kocaman bir balya zıyor. Ne yapacağımı !ja~ırdım. • :.- • • h ., 
11 akt d r Istırabın doğurdugu ayvan- rak gı'şeye rahat raha~ yaklaııab1 ' ile gelen hamalın "savul,, feryadı ü· Aha,liden biri, (papucu yırtılana:) mege ça şm • a 1 • ır ._ 

Diğer bir çok müstemlekele
rinde olduğu gibi. Somalide de 
İngilizler pek az kuvvet bulun_ 
duruyorlardı. Mcsahası 176.000 
kilometre kareyi -Bulgarista
nın bir buçuk misli- bulan ve 
nüfusu 344.000 tahmin edilen bu 
müstemlekede sulli zamanında 
400 mevcutlu bir develi müfreze 
ile 558 kişiden mürekkep bir po.. 
lis kuvveti asayişi temin ediyor
du. 1937 istatistikleri İngiliz So
malisinde yaşıyan Avrupalıların 
miktarını 2.600 kadar gösteri
yor. Buna başlıca sebep Somali
nin Avrupalılann yerleşmesine 
elverişli olmıyan iklimidir. Fi1-
hak.ika Aden körfezi sahilleri 
dünyanın en sıcak yerlerinden 
sayılır. 

Zeila'da senenin ortalama su
huneti 29° dir, Ağustosta 32° O

lan suhunet ortalaması Birinci.. 
kanunda ancak 2.7° ye düşüyor ... 
Senede 5" lik bir suhunet far_ 
kına dayanmak güçtür. Yazın 
gölgede 50° bildiren termometre 
geceleri bile hissedilecek bir se
rinlik kaydetmiyor. 

Somalilerin menşei Arabis
tandır. Yemenden hicret 

etmiş olan bazı Kureişliler Ye
dinci asırda Somalide yerleşmiş_ 
ler ve XIII üncü asırda kuvvetli 
bir devlet tesis etm'şlerdi. XVI 
ıncı asırda bu devletin merkezi 
şimdi Habeşistan hudutları için
de bulunan Hararda idi. Bu Arap 
devleti XVII ,inci asırda Galla'. 
!arın istilasına uğrayarak dağıl
mış ve yerinde küçük küçük sul
tanbklar ve imamlıklar kurul
mu.ştu. Daha sonraları Zeila ve 
civan Yemen İmamlar.mm ida
resi altına geçmiş ve dolayısiyle 
Osmanlı İmparatorluğunun bir 
~üzü olmuştu. Somali kıyıları ile 
Ingilizlerin alakadar olmaları 
XIX uncu asnn i!k senelerinde 
başlar. O zamanlarda Hindistan 
idareslni elinde bulunduran Şar_ 
ki Hint İngiliz kumpanyası l(idip 
gelen gemilerinin bu sahillerde 
rahatça bannabilecek limanlar 
bulabilmesi için Tajura Sultanı 
ile anlaşmıştı. 1874 - 75 tarih
lerinde, büyük hulya1ar peşinde 
koşan Mısır Hidivi İsmail Paşa 
Tajurayi, Berberayı, Bulhar li
manını askeri işgal altına almı_, 
ve Ha~ı da zaptetmi.şti. 1884 te 
Mısır Sudanmda Mehdi isyanı 
başlayınca Hidiviyet buralardan 
askerlerini çekmiye mecbur ol
muştu. Bunun üzerine liman.. 
lara İngiliz askerleri cıka
rılmış ve yerli kabile reisleri ve 
şeyhlerle yapılan muahedelerle 
Ingiliz himayesi tesis edilmisti. 
1888 de İngiliz ve Fransız nüiuz 
sabalan ayrılıyor, 1894 te İtalya 
ve 1897 de Habeşistan ile hudut. 
lar tesbit ediliyor ve 1898 e kadar 
Aden'e bağlı olarak idare edilen 
bu arazi önce İngiltere Hariciye
sine, sonra 1905 de Müstemleke_ 
ler Nezaretine geçiyordu. 

Fakat Somalide İngilizlerin 
yerleşmesi kolay bir ı, ol 

mamıştı. İngilizlerin başına bir 
Deli Molla belası çıkmıştı. Meh. 
dilik iddiasında bulunan bu De
li Molla 1899 dan 1904 e kadar 
İngilizleri hayli üzmüştü. Bir ara 
lık İtalyanın tavassutu ile mese. 
le yatıştırılmış ise de 1909 da 
Deli Molla tekrar ayaklanmıştı!. 
Londrada Asquith kabinesi uzun 
müzakerelerden sonra, Mollaya 
karşı yeniden askeri bir sefere 
hazır !anmanın manasız bir hare
ket olacağına hükmediyor ve 
Somaliyi baştanbaşa kuvvetle 
işgal altına a1mektan ise memle-

zf!rlnı kenara çıkllmek latlyen biri, - Yok birader, sen de densizlik * * Iaşmış bir sesle: lir. Biri gelse de dalgınlıkla ile. 
önündekinin arkaları terlik tarzında .:diyorsun. Kanı, kanla yıka•azlar, I . . · . d kil - Büyük annem .. O da gitti riye geçmek istese her taraftaa: 
blikUlmUı papucuna basar, papucu· 1 kanı su ile yıkarlar. Bir kazadır ol- Hapıshanenın lçın e er diyor. Yola çıktığımız zaman ya. - Kuyruğa! Kuyruğa? ICl.leıl 
na basılan ilerlemekte olduljundan, 1 muş. Arhk üstelemek mlınasız.. nımızda iki kardeşim daha vardL yükselir. 
vUcudUnUn aOırlıllll• papuç yırtılır.) 1 D üşmanın ateş ve dehşet Günlerle gecelerle yollarda sü. Bu sayede gişe memuru Pflr• 

. .. .. . papucu yırtılan - Sena ne olu- püsküren tanklan önün. ründük. Şimalden cenuba, doğru maz, hesabında yanılmaz, it p.j 
papucu ::vı_;blan - Kör musun be yor yahu? ıl3u, benim papucu- den kaçan, dağlara tırmanan, or. akan yersizler, yurtsuzlar kafile- buk görülür, boşuna vakit kay. 

adam. EIAlemın papucuna mu yırtmı3. Sen ne karııııyorsun, fo.. manlara dağılan, sokaklan dol- sine biz de katıldık. bedilmez. Halbuki bizdeki karlll9 
nasıl basıyorsun? Yürilmesini bilmi- dul herif! duran bu binlerce halk, bu 20 nci Bir gün bu hercümerç arasın.. şalık yüzünden kalabalıkla 
yorsan, adam içine 91k.ma. Araya giren - Herif mi? Ağzını asır muhacı"rlerı' sessı'z bı'r bazı...· d l" d l" il b' d li 

t !ed . b' , a e ın e overver e ır e pe. manda tramvaya binmeı.. ıı. Papucu yır an - A! ersın ıra. topla.,. Doğruyu söyledikse, suç mu raıı akşamı bu kasabaya aç ve pe- Günl' · · k ·a, 
der. Allah bilir mahsus yapmadım.; ld şimize takıldı. erın ış ence. hangi bir gişeye sokulabilmek 
bir kazadır oldu. Ktasura bakma. 

0 
u. rişan bir vaziyette ve büyük bir sine bu delinin de yarattığı kor. kale fethetmekten daha gtt~ olu.. 

- Kusura bak%a olur mu? Yep- - Suç oldu zahit'. tlstüne Uız!m kafile halinde varmışlar ve önle- ku eklenince kardeşlerim birer • ı · il d h lk "--- · 
olmıyan ~eye burnunu sokma, Benım . . . . yor. Gışe erın ön n e a ... ,_ 

yeni papucum yı ldı. Ben, şimdi ne de senin kadar aklım var. rıne çıka!l bu hapısaneye ıltıca birer yollarda bitkin düştüler ve te yığılmış, eller havada. Her km. 
yapayım? - Aklın olsa bir .nrtık papur irin etmişlerdır. öldüler. fadan bir ses: 

- "Affederslp., dedik, "kusura :>nilne geleni dalama"'~ın. " " Bir sabah buraya uğrayan bir Büyük annemle biz buraya gel- _ Aman evladan 111 hDetbıiııl 
bakma, hoş gör,, dedik. Daha ne ya- - Aklını ba§ına al, ben kôpek de- hükumet memuru bu nsirdide miştik. İki ~dır hep belki yarın ver. Ter içinde kaldım, ba.Jl)lacllilJ 
payım? Ayaklarını mı öpeyim? ğilim. hapisanedeki mültecilerin yaşa- "Matmazel,, bize birşey yapabi- ğım! 
de~e~B!~;~e~s~a d~~ti~n mfer~e~~k (Papucu yırtan yavaşça sıVlşır.) dığı _ sefil hayatı görünce gayri- lir ümidile yaşıyorduk. Şimdi _ tl'ç kbltuk deye bir tuttl9 

- Sana köpek demedim. Fakat ı"htı'yarı"· büyük annem de gittL yalvar yakar oldum. Gel kafama bir sopa vur. Sonra bir -;.:..:.::...=...,·==========="-=-"..;...,.....-..,,.....--=---====== desem de ne l&zım gelir? = .• 'L-11. af!edersin de. Ben dayağı yiyeyim. - Paranın üstünu e- ..,._ 
Şükredip oturayım. - Bir kere de bakalım da sonra 

görürsün. Ben, ııdamın ağzını çarşaf 
gibi yırtarım. (Etrafındakilere:) 

- (Yumuşayarak), ne yapalım be 
birader? Ne desek laf anlamıyorsun. 
İşte şurada bir papuççu dilkkAnı var. 

LOKMAN HEKIMtN öGOTLERİ 
- Yahu! Böyle münasebetsiz adam 

:>lı.ır mu? Başımıza asesba§l kesildi. 
Buyur. Beraber gidelim. Sana bir (Ahaliden bir diğeri araya girene:) 
papuç alayım. 

1 

H kk .. 
Bayanlarda 

.. .. .. - a ı var, azızım. O, onun pa-
- (Bm•butun çileden çıkarak), ne pucunu yırtmış sana ne oluyor da Karm airısmdan ıikbet eden b~ 

yanlar haylice çoktur: Tabii, karının 
aıaf rya doğru ve kasıklara yakın kıs
mından... Bu sancıyı kimiıi yumurta.. 
lıkta, kimisi çocuk yatağında veya 
her ikisinde yahut onlara yakm baş
ka uzuvlarm birinde iltihaptan dolayı 
çeker. Bu sancıdan istırap çeken ba.. 
yanların hemen hepsi pek te sinirli o. 
lurlar. Sinirliliğin bir minası da her 
ıeyden çabuk teessür duymak, sık sık 
öfklenerek kavıa çıkarmaktır. Bun
dan dolayı onların istırabı etrafların.. 
da bulunan:arm da ıikayetlerine ıe
bep olur. Bu sancılardan dolayı bazı 
evlerde dirlik, düzenlik bile bozulur. 

~edin? Hele şunun yediği halta bak. aralarına giriy~rsun. Bırak kozların; 
Öıiirü ·kabahatinden büyük. Yaptığı 1 oaylaşsınlar. 
terbiyesizlik yetişmiyormuş gibi, bir · (M h t b h"dd tl b k k) 
d k . .' hl ğ k lk B · - u a a ına ı e e a ara , e usta ı a a ıyor. en, senın a- . d"k lh d li d' 
ı ğ ht ? G" araya gır ı se, su e e m, ıye aca ın papuca mu aç mıyım. o- 1 d'k B d k b h t? s · · 
:ı:ünü aç ta bak. g r ı . u a mı a. a a. . e:ıın vıc-

danın olsa sen de,. benım gıbi ya
(Yavaş yavsı ahali birikir. Kavga parsın. 

tavındadır.) 

ketin iç tarafiarını boşaltıp yer
lilere bırakarak yalnız sahiller
de tutünmıya karar veriyordu. 
Fakat bu "yalnız kıyılarda tutun 
m~k,, siyaseti de çok uzun sür
memişti. Çünkü yerli reisler İn
l(ilizleri kıyılarda da rahat bı. 
rakmamıya başlamışlardı. 1914 
Mayısında Somali Valiliğine ge
tirilen Archer y'eniden tedip ha
reketine geçmiş ve bu hareket 
ancak 1920 de, İngiliz hava kuv
vetlerinin müd~halesi ile, neti_ 
celendirilmişti. 

S ">mııl; 7"'l'H';,, h;• m~l"kPt 
deX-ildir. ~om~lilerdPn ba• 

ka Gallalar, Habeşliler ve Zenci
lerden mürekkep olan ahalinin 
~kseriyeti deve, koyun, keçi ve 
biraz da sı~ır besliyen bedevi ço.. 
banlardır. Yalnız sahillerde yer
leşmjs olanlar balıkc.ı ve .(l(emici
rlir. Ahalinin hepsi Mfü:lüman
dır. Memleketin ba!'lıca ihracatı 
C'anh hayvanlar. zamk ve reçina 
ile bir miktar devekuşu tüyü ve 
deridir. 

Müstemlekenin baslıca varida_ 
tı Riimrük1eri idi. Fakat varidat 
masrafı karşılıyamadw için bu 
himaye İngiltere hazinesine pek 
pahalıya mal oluyordu. Her sene 
50-60 bin lira vermekten bıkan 
fn,E?iliz maliyesi nihayet bu aç~~· 
istikrazlarla kapatmayı düşün_ 
miic:tü. Cünkü müsternlekenin, 
tatbik edilen tedbirlerle gittikçe 
kendi ya~ ile kavrulabilecei?i 
tahmin ediliyordu. Nitekim 1937 
de acık bir ta~ bin liraya düş_ 
mfürtil. Fakat İnJtiliz Somalisin
dekl limanlar Habeşiatanm bir 
kısım ithalit ve lhracatmı ken. 
dilerine çekivorlardı. Habeşista
na ,!(iden bütün yollan kontrol. 
lan altında bulundurmak istiven 
İtalyanlar nlhavet işte Somaliyi 
ellerine geçirdUer. 

İtalyanlar Somallnln ellerine 
Reemesi ilzerine bu kıyılardan 
300 kilometre mesafede bulunan 
Adenin tehlilceye girece~inl ve 
Kızıl Denizin Cenup kapısının 
artık yalnız İngilizlerin elinde oL 
madığuıı iddia ediyorlar. İleride 
vuku bulacak büyük mtk:vastakl 
hareketlerin bir mukaddemesi 
gibi gSriinen bu işgalden neler 

- Vay, ben vicdansız mıyım? Vic. 
:iansız senin gibi olur. 

- Ben, sana vicdansız, demedim. 
Amma bari demiş olayım da, içime 
dE'rt olmasın. 

(Papucu yırtılan da çekilir gider.) 
(Ahaliden bir beşinci araya girer:) 
- Ne var? Ne oluyor?. 
ilk araya giren - Birader, bir a

dam yanlı;ilıkla birinin papucuna 
basmış. Papuç yırtılmış, kavga edi
yorlardı. Ben araya girdim. Papucu 
yırtılan bana kızdı. Sonra şu adam 
da bana çıkı~tı. Araya girmekle kav
gayı yatıştırmak istemiştim. 

Son gelen meraklı - Hata etmiş
sin. Bırak aralarını kendileri bulsun
lar. Belki papucu yırtılan fazla bir 
para istiyecekti. 

- Artık bir papucun kaç para et. 
tiğlni bilmez miyim? UkalAlık etme
sene ya!. 

- 'ukalA sana derler. Münasebetsiz 
herif. 

- Defol, git. Baııımı belAya sokm 
.- Senden gelecek bel4, araba yi.ı 

kile gelsin. 

Bu da gene, sempati sinirlerinin 
hastalığı -neticesidir. En bilyük delili, 
karnından ıstırap çeken bayanın sık 
sık mide ağrılarına, yürek çarpmtıla. 
rına, bilhassa yarnn baş ağrısına ve 
uykusuzluğa tutulmasıdır. Bunların da 
hepsi sempati sinirlerinin iıi ... 

Yukarda söylediğim uzuvların bi. 
rinde iltihap olunca, sempati sinirle
rinin ıstırap vermelerine sebep ko. 
layca anlaşılır: tltihap musallat ol
dufu uzvun nescini gerer, normal ha. 
tinde kendisini hiç h!saettirmiyen u_ 
zuv gerilince kendiıini ıatırap vere. 
rek biuettirir. 

·~ ov .UNLAR· 

Ha.an polise ifade veriyordu: 

(B iri, bir yumruk nllar, itteki ••- Bu nbıh, Receple beraber kayalıkla · 
boOazına aarılır. o esnada nn QstOndcki tepeye dofru cıkıyorduk. on. 

neıin dofuıunu aeırretmek !cin durdufumuz 
polle yetlılr, aha ilden, kavganın se· ı bir 11rada 1&rktan fırtına halinde ril•sb es· 
beblnl ıorar. Papuç hlklyealnl ılln ler. rae,fe baıladı. Bir aralık Recebin t•Pkuı 
Di:IOUıenlerln lklalnl de ~ata eder. uçtu. O, öne do,fru efilerek ıapkaoını •lmak 
Karakola götürUr. 1 ki hasım karako· lıtedi. A:vaft kayınca dU10p llldU.,, 
lun aofaaında beklerler. Bir saat son· Bu ifade üzerine pollı H.aanı tevkır etti •e 
ra rapor yapılır. içeriden "papuç yır_ "katil Mnılnl,, dedi. Acaba, poliı bunu ne• 
ta",, , "papucu yırlılan,, diye baöı· reden anladı? 
rırlar. Tabir, ikisi de aldırmaz. iki Basit .. Hasan, ıilneıin dofuıunu ıe:vret· 
Uç aaat geçer.) mekte olduklarını s6ylemletl. Demek ki, her 

lkloi de prka raUtevecclhtller •• fırtına da 
Ko?'1~ıer! _(nöbetçi plllse:) - D~ııa- ıarktan doğru uı,,ordtL Şu halde diloen §O.P· 

rıda ıkı kışı var. Bunlar, buraya ırat kayı almak itin Recebin ane do&ru dilmesi 
kaydolunmadı mı. Şu zimmet defte- defli, ıı:criye dofru çevrllmui Jlzım ı:elirdi 
rinf' bek. 1 1 Binaenaleyh Hasanın anlattıklan do,fru de 

Nöbe~ polis, (deftere baktıktan ı ğildL _Arkadaıını kendl•i. öldUrmilı ol~bilird1. 
sonra:) - Papuç vakaaı, diye ben i- Ifadeaındekl tenakuz polııe bu kanaati haklı 

ki adam teslim aldım. Bir getireyim olarak vcrmhtL 
de bakınız, onlar mı? ----- ---------

(Mevkuflar içeriye ıi..ferler.) YENİ NEŞRİYAT: 
Kom11er - Papucu yırtan sen mi

sin? Ha•a taarruslarına lrarp paaılf lıonıQBla 

eaulan: Klm:vaıer Iuet Kemal Erkul ta· 
rafından yaıılmıı. ikbal kitabevi tarafından 

papucu yırtılan çıkartlnnı fa,.dah bir kitaptır. 
- Hayır efendim. 
- (Diierine), sen 

adam mıaın? 
- Yok efendim. 
- Sizi buraya 11e7e getirdiler? 
- Efendim. Yolda giderken birlst, 

birinin papucuna basmış, yırtmış. Pa
pucu yırtan, papucu yırtf).ana demiş 

iri: "Papucunu yırttımsa, yırtılan pa. 
puç ,.erine, papuççudan yeni papuç 
alayım .• " · 

Komlser, (Uzun, uzun dinledikten 
sonra:) - Böyle mühim vakalar bc
nlm blleceflm iş değildir. Bunu mer
kez komiseri halletsin. • 

(Yeniden bir raporla ikl maznw:ı 
zaptcye nezaretine ıönderillr.) 

- -.. -LALE 
Her sene San'abn 
en nadide incile
rini.. En kıymetli 

harikalarını" Ve 
en göz kamaştıran 
eserlerini Toplar. 

Karın . Ağrısı 
Fakat bayanlarm bazdan, o uzuv. 

larınm hiç birinde bir iltihap bulun
madan da gene aynı yerde sancı çe. 
kerter. Evli olanlarda bir iltihap var. 
dır da anlaşılamamış demek mümkün 
olur. Fakat o günlerini henüz yeni 
görmeğe başlamış genç kızların da bir 
çoğu o Hncılardan ,ikiyetçidir. Ev
lenmeden önce o uzuvlarda iltihap bııı. 
lunması pelı: müstesnadır. Su halde 
o uzuvların iltihaptan dolayı gerilme
si ve bunun neticeıi olarak uzvun 
sempati sinirleri vasıtasile kendisini 
hissettirmesi ileriye sürülemez. 

Fakat iltihap olmamakla beraber 
gerginlik çok defa ıene vardır. Onun 
için netice aynıdır. Aradaki fark ıer .. 
ginlii'in iltihaptan geleceii yerde hor_ 
monların bozukluğundan ileri gelme
sidir ... Kadınlarda böbrek üstündeki 
gudde zaten daha yavaş i~ler ve hor_ 

Takvimd 

monu olan adrenalin maddesini daha ki biribirinin akıinedir. Mesell. ad 
az çtkarır. Kan damarlarım ııkıştrran, renalin hormonu ile pankrastan CS.. 
onların içindeki tanııiyona sebep olan kan ensulin hormonunun iıleri Mlll,o 

hormon da budur. Bu hormon lilzu- pati sinirlerinin ıstırabı bakımmciıua 
mundan az olunca damar gevşer ve a. biribirinin aksinedir: Birincisi 11tlr&b 
raıımda bulunduğu nesci içerden sı. keser, ik'ncisi arttırır. Ondan clotaJı 
lı:ıştırır, içerden sıkışmak ta gerilmek ı kadınlık hormonunun eksik olmuı et 
demektir. Gerginlik ve ıstırap oradan., ishraba sebep oldufu muhtemeldir 

Bundan başka, hormonların işleri 1 Nitek'm o günlerini muntazam söreo. 
bir'birlerine pek bağlı ve buılarınm. ler sancı çekmezler ... 

30 Ağustos Zafer Bayramına Mahsus 
Fevkalade Piyangonun Planı 

İkramiye adedi İkramiye miktarı Ikramiye tutan 
Lira Lira 

1 60.000 60.000 

1 20.000 20.000 

1 10.000 10.000 

2 5.000 10.000 

ıb 2.000 20.000 

30 1.000 30.000 

300 ' 100 30.000 

3.000 10 30.000 

30.000 3 90.000 

30.000 2 60.000 

63.345 Yekôn 360.000 
Zafer 30 Aiuıtostadır. Milll Plyanıo da Jsmir Fuarında çekilmek 

üzere bir Zafer Piyangoau tertip etnıiıtir. Ttlrkiyenin her tarafmda 
sabhta çıkarılmıt olan bu fevkall.de plyanıoda mevcut 300.000 bDet. 
ten 63.345 tanesi mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yanm biletler (1) liraya satrlmalrtadu 
Zafer Piyanrosuna siz de bir bilet alarak iştırak edıniz. Vere. 

ceğiniz paralar ebedi Türk Zaferini temin edecek vaıytalardan bin 
olan hava kuvvetlerimize sarfedilccektlr. 
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PÜ 
GAZOZLU 

LİMONATASI 

Fotograf maki- ı 
naları 

ft AV VADE 1 

A E G Vantlllt6rlerl • 
Ocaklar, Cezveleri 

4' AY VADE ............. ~ .... ,. . ( 1 ·~·i ~~:~~· ı 
Belediyeye ait motorliı vesaıtin yıllık ihtiyacı için alınacak 258,462 

titre Benzin kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 64615 AViZELER A E G 11 Havagazı ocak· ı LUkıor Radyo· 
lira 50 kuruş ve ilk teminatı 4480 lira 78 kuru$tur. Şartname Zabıt ve Mu.. I Fırınları . Süpürgeler! ları, K!lmUr ao• ları ve hedlyellk 

Kat'iyen ilAç hissini vermez. Bir 
zoz veya şampanya kadar leziz ve 

oş kokuludur. Müshil llfıçlannın 
hı olan PÜRGOLIN'i haftada bir 

defa içmekle hem barsaklan temiz-
lemiş ve hem de vücutta blrikmiı 
mikroplan deletmlş olursunuz. 

PÜRGOLIN 15 senelik blr tecrü
benin mahsuludür. 

Kamyor 
Mntn 

ve 

bUuı. 

fabrikı 

makinad 
İsviçre 

mamulAtı 

amelit Mudurlüğü kaleminde gôriılecektir, İhale 31/8/940 Cumartesi giınü 4 • 6 Ay Vade baları 4 ay vade eıya 
saat 12 de Daimi Encıimende yapılacaktrr. Taliplerin ilk teminat makbuz ve_ I 
ya mektupları ve 940 yılma alt Ticaret Odası vesikatarile 2490 numuah ka- 1 O S M A N Ş A K A R V e Ş k İ 
nunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarmı ihale günü aaat Galata, Bankalar Caddesi 59-47 Tel. 42769 • Beyazıd, Univerııite Caddesi 
11 e kadar Daimi Encümene vermeleri lhımdır. (7199) 

...._ No. 28. Kadıköy, İskele Caddesi No. 33/2 ,1 * * ~ ••m••---------- es• ı :w tstimtlikinin umumi menfaatlere uygunluğu tasdik edilip kanunen 1920 
lira kıymet takdir edilmio bulunan Eminöniınde Çelebi oflu Alieddin mn 
hallesinin Yenicami avlusunda kadastronun 383 üncü adasmda 2 parsel vt 
eski 84 yeni 60 kapı No. lu kagir dükkinm tapudan ılınan tasarruf kaydınd 
1/16 h:ssesine -uhip lsmaıl ile 1/16 hissesine sahip Aytenin ikametgahı tes 
bit edilemediği zabıtaca yapılan tahkikattan anla,ılmııs olmakla 3710 sayılı Emin olmak için eczanelerden 

PÜRGOLIN markasını ısrarla iste
Y olz. 

8 R O Rulmaru<trını Kullanınız. 
Deposu: Galata Kııraköy Palas 
hanı karşısında 84 N o. 1BRAH1 M 
TAŞÇIOGLU ve ORT.lı.KLARI 
P. K 1039, Telgraf TA$KOL 

Belediye İstimlik Kanununun 10 uncu maddesine tevfikan icap eden tebl'i ı 1 - Nümunesi mucibince 1000 k lo muhur kurşunu pazarlıkla satln alı_ 
varakalan ve haritalaf bu gayri menkule ve ~tediye dairesine ve umuma nac.uuır. 

ı mah,us maha11e 20 gün müddetle tUik editdiii ilin olunur. (7763) il - Pazarlık 2.IX.940 Pazartesi gunü saat 16 dı Kabataşta Levazım ' . , 
AÇIK ARTrIRMA İLE 
FEVKALADE SATIŞ 

Nadide Eşya ve Japon Vazo ve bL 
b _ B' • . . . • • _ _ . bllo Kollekslyonu. 1940 Ağustos'un 
ek ~rıncıte nnın b ıncı gunu Ankarada okul bı?asmda ve İstınbulda 25 ncl Pazar gUnU sabah saat 10 da 

etmen Okulunda yapılacak olan musabaka ımtıhanmda muvaffak Kızıltoprakta, Şimendifer istasyonu 

p l nla • • • İ • • . • • 1 yanında 1 numaralı VıllA Perker na-
0 a nn ılende Malı, dari, Dıploması şubelerden hang\sıne gırmek mı lle tanılmış Köşkte bulu 

••dannıılPIU b r istidada yazması "e bu istidaya lise diplomalarmı ve hüviyet ı maruf blr aileye alt Nadide nıı: bl~~ 
•e; 6 tane 4,S X ~ boyunda fotograf ve. aısı kağıdını bağlıyarak Pa. lo ve zengın Japon Vazo K~~ksıyo

•nıım.... erıembe gunlen Ankarada Sıyasal Bıl~te: ve lstanbulda Yüksek 1 nu açık arttırma ile satılacaktır. Son 

11 Okulu Mudurlugune m~~caat eylem7t7r! lazımdır. 1 Model Studyo divanlı ve Ostil i k 
baka ımtıhanının gunlennı ve derslccı ogrenmek ve fazla malOmat lfıme kumaş kn 1ı Mode Sal ı:_ 

lıı!l9tbllllrl:,,Yenl~~ yukarda adı geçen ıki müesscaenin müdurliıiline • müracaat 1 kımı; Afrika T~ape Ka:ı~ma ~rek-
·- 867 .. _ (7669) tuar usulü çok Modem yatak oda ta-

EkskavatÖr Operato·· ru·· Aran•yo· ır ~ kımı. Maroken Yazıhane Koltuklan 
ı ıo ~ Renesans yemek Masa ve Sandalya_ 

Tokat'tı Kuova Sulaması inşaatmda müteahhit Ömer Urcan adrc_ l ları; Salona ait eşyalar; Geridonlar; 
de"hal muracaat ed lmesi. Portmantolar; Pirinç karyolalar; a- ı 

P·~~------~~~-••••••••-,... vizeler, Yeni halde hasır bahçe tnkı-KAP ALI ZARF uc ULILE EKSIL'f IUE iLAN. I mı "Sahi!:>inin Sesi,. Gramofon; To-
..;, ıu net Kanapeler, duvar saatları... j 

P.dirnı • e Meriç Su İşleri Şube Müdürlüğünden : Emsali bulunmaz hakiki Japon 
- Edırne cıvarında Bosnakoy Meriç sahilinde kıyı ve sedde tahkim hı>ykel Vazo, tabak, kfıse ve bibelo 

t,lftlllJtı tamır ı !erine aıt ve bedeli ke:ıfi 3701S lira 91 kuru, olan inşaatm kollekslyonu, Büfe Salamandra Soba- 1 
P!*81i1taıaiın ı h sı, su motörU, Hava gazı fırını, GO-
-ı.a_ Le ta ıp zu ur etmedığinden mezkur inıaat aynı prtlar dahilinde 

1 

mu" kadehler, Kristal surahller. Mar 
,.._ e .. sıltmeye çıkanlmıştır. .,, 

2 - Eks itme 28/8/940 tanhine mlisadif Çarşamba günU saat 11 de E_ ka 8 IAmbalı son model bir Rady 
l'lllile Me · 1 · b ''Kapsh,. 1942 Model 6 ayak KelvJ 

lra rıç su ıı erı ıııu esi müdurluğünde toplanacak eksiltme komisyo- n:ı'ör Buz dolabı. Balık Havuzu Mu-
J rt;tı zarf usulıle yapılacaktır. habbet kuştan, Yemişllkler ve saire .• 

!* iti - steld ler bl• işe a t eks ltme ıartnamesl, mukavelename bayırıdır- Anadolu ve Acem seccadeleri. 
jet en_ genel ıarınames", hususi fenni eartname, silsilei fiyat cetvellerile 

0 

4 
eri Edırne su işleri Mer ç, şubesi mudürliığunde bili bedel gorebilırler. 
- Eksıltmeye g ebilmck için isteklilerin "2776.91,. liralık muvakkat 

.. _•..__ıina~t •cmıesı ve bır İstida ile Nafıa Vekaletine muracaat ederek bu işe 
._ olmak uzere alacaklan muteahhitlik vesikasını ve 940 senesine ait 

a.;;ınaıret Odası vesikasını ıbraz etmeleri şarttır. 
5 - Teklıf mektupları ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 

makbuz mukabılinde Edirne Meriç su işleri •ubesi miıdurluiune tev_ 
11 ol~ aktır Po tada vuku bulcak gecikmeler kabul edilmez. tc7232,. 

ll!INtlıftldıerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mik-

ELMOm:tu•· 
klerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zor· 
nnı, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel 

-,,~---, sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini gi. 
Bol ıdrar temın eder. İdrarda kumlann, mesanede taşla

rın teşekkulüne mani olur. 
IKKAhh T: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

at Vekaletin'n ruhsntın1 hai .. rHr. Jtrr F.r7ın,Pıie 

P. T. T. Umum Müdürlüğiinden : 
1 - idare ihtiyacı için 21 kalem akkü malzemesi kapalı zarfla eksilt_ 

....,. cıbnlmııtır. 
2 - Muhammen bedel "25,000., muvakkat tem·nat "1875,. lira olup ek_ 

ll"1ıntıllleııi 30 Eyliıl 940 Pazartesi gtinU saat "16,. da Ankarada Evkaf apar_ 
tllllaıunm 3 üncü kapı 1 inci katmda P. T. T. Satın alma komisyonunda 

pdac:aktrr. 
S - lıtekliler Muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mek. 

'81ıile lranunı vcsaıkı muhtevi kapalı zarflarını o gün ııaat "lS,. e kadar 
illa.kir komısyona vereceklerdir 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Istanbtılda Valde Hanı 
•m 2 mcı katında P, T. T, Levazım ayn'yat ıubesi müdürluklerinden be-

lafs olarak verilecektir. "4528., "7226,. • 

,,.ACELE SATILIKW' 

SiNEMA Makinası 
''P H 1 L 1 P 8., Marka 939 
Modeli, Sesli, Seyyar. İki Uç ay 
kadar kuUanıtmış milceddet bir 
vaziyettedir. Yedek bir takım 
lAmbaları da mevcuttu. Sirkeci 
Vezir iskelesi No. 6. Anndolu 
Ticarethanesine mnracaat. Te-

lefon: 20887. •••• 

AÇii{ ARTrIRMA İLE 
FEVKALADE SATIŞ 

Yarınki Pazar gOnU saat 10 da Be-
1 

yoğlu Yenlçarşı Bostanbaşı caddesi 
No. 54 Zıya Bey apartımanın 3 ve 4 

No. da mevcut ve Bayan Tondera'ya 
nlt kıymeUI eşyalar açık arttırma su
retlle satılac ğı llAn olunur. İki tara. 
b vitrinli bUte, dresuar, otomatik 
moııa ve 8 adet me!lin sandalyadan 
rntlrekkep akaju kaplı asri, zengin 
yrmek oda takımı. 3 kapılı aynalı 
dolap, tualet, lAvabo 2 adet gece ma-
sası ve somyell 2 ağaç karyol dan i
baret bronz gamlli mavun gayet ne-
fis yatak oda takımı, kanape iki kol
tuklu kubik salon takımı, 3 koltuk, 
1 masalı bahçe takımı, kanııpe ve 4 
koltuklu Tonet takımı, aynalı dolap, 
gnrdrop, tAvabo, dt'mir karyola, di

l vım, yazıhaneler, Tonet sandalyalar, 
1 bOte, kare masa, portmanto, avlze-

BU AKŞAI\I 1 
lr.r, perdeler, ıstorlar, yeni halde mu. 
§Rmb lar, duvar saati, A. E. Cr elek-

•••••llll•••Sll~ trlk :fınru, etajerler, yeni halde N.S. 

Büyükdere BEY AZ P ARK'ta 
MUALLA- Kemani SADi 

ve arkadaııları. Zencin varyete programı 

DiKKAT 
Pazar gUnü 

: Ö.,leder sonra 

HAMiYET YÜCESES 
~ r- arkada lan tarafından iki seans 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul l\füdürliiğündcn : 
Okrlumuza licretle 2 Turkçe, ı İncil zce 1 Fizik - Kimya tabii ilim_ 
1 Tarıh - Co rafya - Yurt Bılgisi oğretmenine lüzum vardır. Şartlar: 
1 - Umversıte mezunu olmak· veya Oniversıteden oııretınenlik vesi. 
almq bulunmak. 

2 - Askerlıkte ıl ıiii bulunmamak. 
J - Ücret mıktarı Barem Kanununa göre M. M. Vekl1etince tayin edi. 

r. Hemen derslere ba~lanacagından taliplerin acele Kasunpaıada De 

U. marka bisiklet, A.E G. Vampir, 
em&ye soba, çocuk arabası, 20 adet 
pl:lklarlle gramofon, R. C. A. markalı 
ve 10 ampullu Radio. 

' • Dr. İhsan Sami 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUARI 
Umumi kan tahll1Atı, Frengi 
noktai nazarından (Vassetman 
ve Kahn teamülleri) kan kU
reyvatı sayılması. tlfo ve sıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar. bal-
am cerahat. kazurat ve su tnh

lılAtı. 1.htra mikroskop), hususi 
aştlar lstlhzarı. kanda Ore. şe
ker, klorilr, kollesterın miktar
larının tayini. Dlvanyolu No. 

Gümrük ·.Muhafaza Genel K. İst. Levazım A. 
Satınalma Komisyonundan : 

29 Ağustos 940 Perşembe günü saat ıs de 6000 c;fft erat fotini kapılı 
zarfla alınacaktır. Tasmlanmıı tutarı 33.300 lira ve ilk teminatı 2497 lira 50 
kuruştur. Sartname ve nümunesi komisyondadır, Her gün görülebilir. 

Istektiterln kapalı zarnarını muayyen zamandan bir saat evvel Galatı 
Mumhane caddesi Ibrah·m Rifat Han ikinci kattaki komisyona vermeleri. 

ve Mubayaat $Ubesindeki alun komisyonunda yapılacaktır. 
III - Numune sôzü geçen şubede göriılebılir. 
iV - İsteklilerin Pazarlık için tayin olunan gün ve &aatte teklif edecek

leri fiyat iızerinden % 7 ,5 gliveııme paratarit.? birlıkte mezkClr komisyona 
müracaatları. (7754) 

~------------------------------------Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden 
Açık Eksiltme İlanı 

, _____ Tabii 
ve 

t - Taşdelen membaı yolunda inaa olunacak istinat duvarlan 24/8/940 
Siyasi ••••••••'-. tarihinden itibaren 9/9/940 tarihine kadar açık eksıltmeye konulmulitur, 

2 - Bedeli keşfi "3643,. lira (S) kuruştur. 

"6962 .. 

TORKIY A R 1 T S 1 3 - Muvakkat teminat 273 lira 23 kuruştur. 
4 - Eksiltme Kadıköy Vakıflar Müdiırlüğü komisyonundan 9/9/940 

Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Mikyası: 1/1.500.000 - İki Paftada 

FAİK SABRİ DURAN tarafından tertip edilmiştir. 
Memleketimiz zemin lnzalannı en bariz renkleri Canlandınr. De

niz ve gölllerin derini klerini, dailann yüksekliklerini, demir ve deniz 
niz ve göllerin derinliklerini, dailarm yükleklikterini, demir •e deniz,.. 
olduiu kadar bütün resmi ve hususi müesseselere lüzumlu Memleket 
haritasıdır. 

Fiyatı 150, Bezli 200, Bczlive Komeşli 250 kuruştur. 

KANAAT KİTABEVİ il 

• -. ' 14, ~ ... • • -

oe·vıet De-!llıry.Qll~n ve Limanları işletme idaresi ılanlan ,, ~ 

l~lUUA1u.luC1! UC:UC!.l \.1. ı-"'tJ &&&M v&Gh ....... •••••• to.._. ,.."_ • _ _.,,_ _..,._ 

tif ve pülzometre su tesviye ıiıeleri !istik bailan ile lSOOO adet lmor ve 
vestinghavz fren baı:ılıkları için lastik rondela (5.9.1940) Pertcmbe günü aa. 
at (10,30) on buçukta Haydarpa,ada Gar binası dahilindeki komiıyon tara- ı 
hndan ac;ık eksiltme usulile satm 'alınacaktır. 

Bu İfe g nnck isteyenlerin (106) lira (80) 1ruru,ıuıı: munkkat teminat 
ve kanunun tayin ettiii vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar komlı_ 
yona muracaattarı lizımdır. 1 
Bu iıe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak dafrtılmaktadzr. ~ 

İSTANBUL YÜKCÜLER CEMİYErtNDEN : i 
19 Ağustos 940 Pazartesi günü çekilen kur'ada adlanna isabet eden bö

lüklere ayrılan yükçlilerin bir ay zarfında Cemiyetimize ba,vumıalan aksi 
takdirde bu müddetin hıtamından sonra ıeleceklerin bak ve itirazlan dikkat 
~nna almmayacaiı ilan olunur.----------------

Eskişehir Be ediyes · nden 
Fen Memuru ve Ressam Aranıyor 

E ki'Jeh:r belediyesinde 170 lira ücretli bir fen memurluiu ite 100 lira 
ücretli bir desınatorluk açıktır, Taliplerin vesikalarile müracaattan. "7731., 

Bu 

DELVÜ 
Akşam Harbiyede 

BAHÇESiNDE 
Müstesna Bir Gece Bahçenin Programına 1liveten 

Ü T 
ve arkadaılırı tarafından 

5 - Bu gibi işleri yapmış olan mUtcahhitler her gün öğleden ıonra 
fenni aartname, keaifname, miınakasa şartnamesi ve mukavelenameyi almak 
üzere Vakıflar Başmudürlüğiınde Başmimarlığa müracaattan. "7766., 

İstanbul l\lıntakası Sıtma Mücadele Hey'eti 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Mıntaka ihtiyacı için kapalı zarf usulile "100,. ton motorin alına
caktır. 

2 - Teslim ve tesellüm tarihindeki resmi rayiç fiyat esas olmalı: üzere 
bu fiyattan yapılacak tenzılit eksiltmeye çıkarılmıştır • 

3 - Tahmin edilen fiyat "12380,. lira olup muvakkat teminatı (928) 
lira (50) kuruştur. 

4 - Eksiltmeye girebilmek şartlarını haiz olanlann teklif mektuplarile 
muvakkat teminatlarmı eksiltme saatine kadar Kadıköyünde srtma milca. 
dele riyaseti binasındaki komisyona vermıı olmaları aarttır. 

5 - Eksiltme 2 EylQl 940 Pazartesi giınü saat "15,. de Kadıkö7 Moda 
caddesi 91 numaralı sıtma mücadele riyaseti binasında yapılacaktır. 

6 - Şartnameler her gün riyaset kaleminden bedelsiz almabilir. "7320,. 

Leyli 

Erkek YE 1 KQ[EJ Nehari -
Kız 

İLK ORTA LİSE 

Taksimde Sıraservilerde Yeni Açıldı. 
Müdürü: Eski Şişli Terakki Direktörü M. AU Haı1met Kıru 

Hususiyetleri: YABANCI DiLLER OGRETIMINE geniı mik.. 
yasta ehemmiyet vermek, smıflannı az mevcutla teşkil ederek talebesinin 
çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatı ile yakından allikadar olmaktır. Me~ 
tebin denize nizır Kalöriferli teneffüshane ve jimnastikhanesi vardır. 
Ht!rıtün saat (9 ile 13) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. 

-----· ı'ELEFON: 41159 11!111--------·· 
Fiyat Mürakabe Komisyonundan : 
12 Numaralı ilin - 29 Numaralı Milli Korunma Kararnamesinin Oçtlncl 

maddeı'nin verdiği salahiyete istinaden lstanbulda odun aatıılarma teabit 
edilen azami fiyatlar aıaiıda gôsterilmiştir. 

1 - Kayıktan sahildeki depolara kantar üıtü teslim toptan satı, fiyatı 
azami 330 kuruıtur, Doirudan doğruya kayıktan alan müıtehtike dahi bu fL 
yat üzerinden satılacaktır. 

2 - Çeki ile satan perakendecilerle depolarda evlere teslim ,,. 7en.o
iıtif şartile odunun çekisi azami olarak 43S kuruştur. 

3 - Kilo ile odun ıratan dukkinlarda odunun azami fiyatı kilon 2 kU· 
ruıtur. 

Şişli Çocuk Eeirgeme Kurumu menfaatine fevkallde program 

13 Numaralı ilin - 29 Numaralı Milli Korunma Kararnamesinin 6 ınCI 
maddesinin verdiii salahiyete istinaden İstanbuldaki teneke mevcadünUO 
bilinmesine lüzum göriılduğıınden ellerinde levha ve sandık halinde tenek• 
bulunanların bu tenekelerin nevilerini ve mikdarlarım ve nerelerde bulun
dufunu gösteren birer beyanname yapıp en son 29 Ağustos Perıembe pnüıı• 

1 kadar Mmtaka Ticaret Müdiırlüğüne getirmeleri ilin olunur. (7733) 

İSTANBULUN EN MÜKEMMEL SAZI 

Bu geceye mahsus memleketin en iyi artistlerinden mUte,ekkil 
zengin varyete numaraları, Masalarınızı evvelden almanuı rica 

'- ederiı. Telefon: 80791 I 
Giresun İnhisarlar Müstakil Müdiirlüğünden : 
Giresun ve Ordu Viliyetleri dah' linde bulunan Ş. Karahiıar, Alucra, Fat_ 

sa ve Gölköy kazalarında birer ahşap idarehane binası yaptırılacaktır. Bebe 
rinin muhammen bedelı 3296 lıra 90 kuruştur. Şartname ve projeler 16 kuru~ 
mukabilinde Gıresun inhisarlar Müstakil Müdürlüğünden verilmektedir. Ihale. 
si 2/IX/940 Pazartesi giıniı Giresunda açık eksiltme ile yapılacaktır. Taliple 
rin mliracaatları ilin olunur. (7482) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 
1 - Taahhüdün ademı ifasından dolayı açık eksiltmeye konulan "5,000,. 

be' bin metre üç nakilli kurşunlu kabloya münakasa ve temdidi müddetle
r inde talip çıkmadığından pazarlıkta satın almacaktır. 

2 - Muhammen bedel "1250,. bin ıki yiiz elli, muvakkat teminat "93,75,. 
doksan üç lira yetmiş bcı kuruş olup pazarlık 4 Eylul 940 Carıamba ıilnü 
saat "1 ı .. de Ankarada evkaf apartımanı üc;üncü kap11mdan ıirilen birinci 
katındaki P. T. T. satın alma komisyonunda yapılacaktrr. 

3 - Istekrier, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubu 
ile lı:anuni ves kalamı hamilen mezkür ıün ve saatte komi17ona müracaat 
edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım. Istanbulda Valde Hanın. 
da ikinci kattı P. T. T. Levazım ayniyat ıubc müdürlüklerlnden paraıız ve_ 
rilecektir, "4440,. "7096., 

.... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iİİİ!!iıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'b 

Devlet Denizyolları işletme 
idaresi ilanları _______ ,., 

İZMİR İLAVE SÜRAT POSTASI 
Zafer Bayramı tatili miınasebetile İzmir Fuanm ziyarete elde.. 

eklere bi.r kolaylık olmak üzere 25 Ağustos Pazar ve 29 Afustos Per. 
ıembe İzmir postalarına ıliveten (KADEŞ) vapuru 27 Afustoı Salı 
ııünU saat 11.00 de Galata rıhtımından doğru tzmire kaldırılacaktır, 

Bu vapur tzmirden Perşembe 13.00 de kalkarak Cuma 16.00 da 
lstanbula dönecektir. (775S) , 

"> " ............................ =-r 
Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
l - Milli Saraylardan Anadolu Hisarındaki Küçüksa köııkünlln harlcf 

tamirat ve yaih boyasile bahçesi etrafındaki demir kapı ve pannaJdıklarJI' 
keza yaflı boya tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur, 

2 - Yapılacak tam'ratın tahmini bedeli 4293 lira 9 kuru,tur. 
3 - Bu tamirata mütea11lk birinci keşif cetveli ile ıartnamelerln bire' 

ıuretleri Dolmababçede Milli Saraylar Mudürluğu Kaleminden alınabilir. 
4 - Eksiltme Ağustosun yirmi sekizinci Çarıamba gunü ııaat OD beft' 

Milli Saraylar Müdiırliıiü binasında yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 322 liradır. Bu paranm Mal aandıima yatınlll' 

makbuzunun eksiltmenin yapdacaiı aaat on bqe kadar ekailtme b97etİIS' 
verilmiı bulunması lazımdır. ,._ __ _ 

KAYSERİ •••••••D•'l'\lıı 6 - Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret Odasına kayıtlı bulunacald&' 

r 

d 

Oedıkli Okuluna muıacaatlan .'7667,. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

11::1. T,.I• 'nQP1 

OAIP 31·1SOH ü)'Jh Emnıyet direk· ı 

ve •imdiye kadar başka ye!'lerde yaptıkları tamirat ve inısaat iılerine dait d T A LA S A M E R 1 K A N K O L E J 1 ı elde ettikleri vesikalarla bu vesikaları göstermek suretile Milli Saraylar )ıfl.. bı 
marlıimdan eksiltme günlinden evvel ayrıca alacakları fenni iktidar ıehadet-

4 senelik - Erkek - Orta Okulu namesini ve teminat parası makbuzunu muayyen saate kadar eniıtme be,._ Yu"1csek Zıraat Enstıtu u Orman, Ziraat, Veteriner Fakültelerinde tate_ 
lra,.ıt ve kabulune ıs A ustos 1940 tar hinden ıtibaren baılanacak ve 30 

1940 ıunu akşamına kadar devam edecektir. 
1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, fizık, kimya, cebir, Türkc;e 

Ye yabancı d iden Fransızca, lngiliıce, Almanca dillerden birı., bir 
ımtihanma t bı olac klardır. 

2 - Seç m imtıhanı Ankara ve Istanbulda 1, 2, 3 Teırinievvel 940 siin. 
Htıı•lde yapılacaktır. 

• S - En tit muz f'akultelerine yazılmak istiyenler kayıt ve kabul şartla. 
nnı E ıtitü Rcktorluiu ile Vılbet Ziraat, Orman, Veteriner Mudürlüklerin 

t~ ık edeb lirler, 
4 - Seç m imtıhanı Ankarada Yiıksek Ziraat Enstitllsünde yapılacak. 
ıtanbulda ımt hanın olacağı yer Ziraat, Orman, Veteriner Müdıirliıkle. 
müracaat edılerek ogrcnileccktir. 
5 - Sıhhat raporu nümunesı Enstitü ve Vilayetler Zıraat, Orman. V. 
er Mudurluklerinden ted rik edıhr. 1 
Başka rapor kabul ed lmcz, 117169,. (4492) ı 

----•İKİ KOLSUZ 

FAiK YILMAZIPEK, 
Hali tasfiyede bulunan (Fa0 k Ikikolsuz ve Biraderleri Oıman ve E

em) nammdaki e kı Şirketin YILMAZ iPEK, YILMAZ BUKUM ve 
YILMAZ DOKUMA fabrika ve rnakineler'le bütiın alit ve edevatını taıı.. 
tiye memurunun açık muzayedeııne iıtirak ederek ııatın aldıtmdan eskı 
ortaktan ol n Osman ve Etemın sözü geçen bütun bu fabrikalar •e te. 
• satla hiç bır ıl şıklerı kalmdığmı ve eski Şirket firmasında yazdı "'Bı-
2derl~n , tibırinın ıhtisar ıçin kullanılmış olup hakikatte Osman •e 
tem n kayınbıraderlen olduğunu gorulcn tuzum üzerine ilin ve bu 

nasebetle !pek fabrıkasında her derlyede ve en iyi ipek, Büküm fab. 
kaıında her katta İpek ve filoı krep ve Dokuma fabrikasında da YIL~ 
AZIPEK m rkasıle maruf her nevı ipekli kumaş imli ve ıiparit kabul 

etmekte oldu nu ve s par ıterın azami itina ve ıuratle intaç edileceiın 
MJ'lll mu,terılerine arzeder. 

• 

Ulrl 10 S ( 4) ten aldıiım ikamet teıkereml 

ıa,.ı ettim. Ycnlılnl alacalımdan eıkisinln 

hlilrmQ yoktur, Kalyoncu cad. Geni17oku1 6 

numarada Andon Orfanidia. , ............... ~ 
FEMIL 
SaJtlılın kıymetini takdir eden 
Bayanlara Adet zamanlarında 

seve seve k\ıllanaca.ih mikrop. 
suz. ufak, yumuşak ve sıhhi en 
birinci mahrem tuvalet bezleri
dir. En ince elbiseler altında bi-

le belli olmaz. 

FEMIL ve BAGI 
Her eczanede. kadın berberle
rinde ve tuvalet mafazalarında 

bulunur. , ______ ·---'· 
Sahibi ve Neşrlyat Mildürü Halil 
r.tıt.tı DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L S. , Basıldığı 7er: 

TAN MATBAASI 

INGILIZCE 
Ucretler: Leylt .. 19S,OO Yatı Yurdu 100,00 Lira 
Tedrisat: Eyliil 25 de baılar, 

Antalya Vilayetinden : 

. 

Büyük Bir Un Fabrikası Kiraya Veriliyor. 
l - Antalya iıkelesinde kiin ve günde 30 ton bufday öfilten villyet un 

fabrikasının üç yıllık icarı yıllığı 16001 liradan 31.8.940 Cumartesi cünil 
saat 12 ye kadar kapalı zarf usulile arttırmaya konmu,tur. 

2 - Teklif mektuplarının yı.izde yedi buçuk teminat olan 3600 lira 22,5 
kuru:ıluk banka makbuzu veya mektubu veya diier kanuni teminat ile bir
likte ve 2490 sayılı kanunun 32 inci maddeıindeki tarifat daireainde o pnii 
saat 1 l re kadar vilbet makamına verilmiı veya sönderilmiı olması iL 
zımdır. 

3 - ihale Antalya viliyeti idarei huıuıi7e binaamda toplanacak olan 
villyet daimi enciımeninde yapılacaktır. 

4 - Talipler Antalyada villvet encümen kaleminde, latanbul, ümlr 
Ankara, Muila, Denizli, Isparta, Burdur, Adana villyetlerinde mahalli va: 
liliklerde bu husustaki şartnameyi görebilirler, (7406) 

Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu Miidiirlüğlinden : 
1 - Doirudan doiruya Donanman ıevk ve ıedikti erbq olmalr iizere 

orta okul mezunlarından tensip edilen miktarda talebe almac:&ktır. 
2 - Yaş haddi 15 den biıyilk ve 19 dan küçük olmak llzundır. 
3 - Miıracaatlar nihayet Aiustoı ıonuna kadar Kaıanpqada Deniz Ge

dik!' Okulu Müdlirluiune yapılmalıdır. 
4 - Ilerde Turk donanmasında Gedikli erbaı olarak denizlerde c;ahı. 

mak suretiyle hem memleketine hizmet etmek ve hem de bantmı mükem_ 
me~en teı;ıin etmek istiyen orta okul mezunu ciirbüz ve kuvvetli TürJı: genç. \ 
lennın bır an evvel kadromuz dolmadan okula müracaat ederek kayrt olun. 
malıırı ve d'fer ıartlan ötrenmeleri ehemmiyetle ılln olunur, "6493" 

tine tevdi edec~!:lerdir. "7192 .. .. 
SiZE 30.000 lira nakdi servet temin edecek 

kıymette ( ..•••• ) verilecektir. 
!4 ve 25 Ağustos Cumartesi ve Pazar günü ve gecesi 

Ada Kral'çeıi intihabı - Biıyiık Dans müsabakası - Hcd'yeler -
9edava piyango - Paskal Cazı - Dans - Eglenceler - Zengin KotL 

7onlar - Sürprizler - Aynı zamanda fiyatlarda tenzilit •• , 

Büyükada PLAJ OTEL Gazinosu~da 
Etibank Umum Müdürlüğünden : 
Divrlfi Demir işletmemiz için bir ton 12.S X 60 m/m lik ray clvat••1 

almıcaktır. Talip olanların tekliflerini ı EylQI 1940 tarihine kadar (Eti BaııJI:• 
Ticaret Sipariıler Servisi, Ankara) adres·ne gondermeleri rica olunur. 

Türkiyede nefasetile söhret 
bulan hakiki ve esas YENi HA 
YAT karamelaları birdir O da 
ADDOL VA RtT TURAN mar 
kasıdır. Diğerleri taklittir al
danmayınız. Kahveciler ıçın 
nefis lokumlarımız vardır. Ad
rese dikkat: Galata Necatıbey 
caddesi No 92. Telefon: 40058 

• 

(7S09) (4754) 


