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MEVCUT REALİTELERİ 
~İM YANLIŞ GÖRÜYOR, 
kiM TAHRİF EDİYOR? 

Bu korkunç manzara karşısmda duyulan heyecan re 
görülen reaksiyon, milli istiklal aJ!kımn ı·e milliyet duy
gusu11u11 ifadesidir, yoksa Alman birliğinin leşekkiilii 

değil. Bu telılike kanpsmda Türkiyede bir reaksiııo11 

ı·arsa bwm milli isliklôlimize olan a~kımızrn bfr ifade.~i 
olm·ak kabul etmeliyiz. Binac11aleyh realiteleri doriru 
görmek için "burıii11., ii iyi anlamak ve "yarrn,, ı ter.,,. 
göstermemek lôzımdrr. 

\.i. Zekeriya SERTEL 
ullarrir arkadaşımız Nadir Nadi. kuvvet ve zafere kar~ı 

meclubiyet duyan, basit görüşlü fakat imanlı bir genç 
bi iki üç gündür Cumhuriyet sütunlarında Avrupayı tahak

i.i altına almıya çalışan 90 milyonluk kudretli Almanya-
bahsediyor. \-

~ltealiteleri olduğu gibi görelim. 
tor. Bugün A\'ru}>ada bir Alınan 

tetj ya~ıyor. Ru kudretin mcm-
lııı kcmi;ret ve kc~·fiyet itihal'ile 

l.~n birli&inden gelir. Alman 
t .,,. • • h' k l . .,ı ıse, hır veya ır aç şa ı ın 

•I, tekamiil eden bir fikrin, hi-
~llalcyh tarihin eseridir. 
.. bavasının tezini te'jkil Nlen hu 
lıltkaınil fikir de ''milli\ et lik. 
it . . , . . - .. .. 

t 
.,, Alman mıl11\·ct fıkrı. Ilııyıtk td . • 
tık ve Bi mark merhalclc. 

den geçtikten o;onra niha~·et hu-
11 llitıcl·in sahsında en ku netli 
I holiinii bulınu tur. Artık !10 
lon)uk Alman kudı-etini ıııu~a-
ak tniimkiin değildir.,, 

~·ı:aenaleyh, 
,ı\vrupa de\'letleri realiteyi ol· 

11 gibi görmeli \'e ~·ollarını ona 
~t tayin etmelidirler. 
ı\lrrıan birliğini tarihi zaruret- Dohruca m~ele~ile mt>o;~ul olan 
tn doğma bir realite olarak Bulgar Baş\ ekili Filof 

ek istemiyenler "buglin,, ü 
lış anladıkları için "yaı·ın., a da 't bakmaktan hir türlü kurtula. 

'1 Otlar ,.e i tikbali karanlık gö· 
torlar 
~ '" ~ 1 tt~arrir arkada ımız, bu lıed-
erı te ·elliye \'e Ahnanyanın ne 

'1111\ d d'" .. . d r •·il \'e ne e unya u7.erın e 
• hcgemon\'a kurmak istcmedi-

~ı . • 
() 1 Pata çalı,ı~·or. 

~halde ne yapmalı? 

1/dir Nadiye göre, bu realiteyi, 
~1 Avrupa üzerindeki Alman 
r l't!t_ini kabul etmeli, bütün di. 
ll'ııllctler kendilerini Alman si
lirıe uydurmalıdırlar. 

f anlış temeı!r iizerine kuru
lan bir bina, ayakta dura. 

\'' Çöker. 
d ilnJış esaslara dayanan bir fik
:} ayakta tutmak mümkün dc
'lllt 

~~~ir Nadinin mütalaalarını is. 
~~ ettirdiği temel, Almanyadaki 
ııı'Yet fikridir. Bugünkü muaz
'ilı Alman kudretini ve yarınki 

iln hegemonyasını tekami.ıl e-

(Sonu. Sa. 3 Sü. 5) 

Bulgar • Rumen 
İhtilafının 

Halline Doğru 

Dobruca Meselesinin 

Y akmda Müzakeresine 

Başlanacağı Söyleniyor 

Times'e Göre: 
-0-

Hitlerı Balkanlarda 

Muvakkat Bir Tarzı 

Halle Razı İmiş 
Bukreş. 1 (A.A.) - Başvekil Gi

guıtu ve Hariciye Nazırı Manoi. 
lescu ciün Kraliyet Meclısinde, 

Berchtcsgaden ve Roma seyah:ıtle
ri hakkında mufassal izahat ver-

(Sonu Sa: 4 Sü; 21 

içbir Kimse Gafiline 
,. e Toy iddialarla Milli 
'tesanüdü Sarsamaz! 
\l b'tumhuriyct gaıetesinde muharrir Nadir Nadinin Alman kudret 
~ 1"liğini ileri sürerek mahiyeti henüz anla ılamıyan bazı garip iddi
~tı kar~ısında du) ulan infial ve a:.abi) et de\'am edi~·or. 90 milyon. 
\. Alrnan birliğine kar.,ı durulamıyacağı yolunda iddia edilen \'e 1:lt· 

~il 11
1lti bir mahi)·et , eritmek istenl'n bu bozguncu \'e hafif m iitalaala. 

~kl't~r bulduğu ''Cumhuri ·et. ten amimi \'C o ni h<"tte sıuih bir ta\'zİh 
\ 1etıi:rordu. Va7iyeti ha..,sasiyctlc takip ederek hu diirfü.t harekete 

111azır olanlar, Alman hasmctinin tanınmasına ait ha makalenin in
\:rılldan bir giin sonra yine a)·ni gene ya:ııcının. tek de,•let heeemon
~/~ırı bir hayalden ibaret olduğun;ı dair diğ'cr bir yazı ı ile daha 

la~tılar. 
~luharrir. hu \'azısında dh or ki: .. .. .. 

t~l' Alman biriiğini tarihi zaruretlerden dof:ına bir reRlite olarak 
1tr llıek btemiyenlcr. (bugün) Ü yanlı anladıkları i~in ()arın) a da 

1: bakmaktan hir türlü kurtulamıyorlar. Hakikat olan Alman birli«i. 
'ııı""azi:rc halinde dü~ünmek bile onlan inirlcndiriyor. htikbali ka-

•"k •. •• 1 goruyor ar.,. 
,\\ ~adir Nadi, bir içtimai nazari) C) i ileri ~ürerek Almanyanrn diin

•t 1 tahakkümü altına almak isteınediğ"ni tebarüz ettirmiye <:alısı)·or 
'llnJarı iJa ,.c cdi~ or: • · 

(Sonu Sa: .( Sii; '1) 

VEKİL~ERİMİZ, MEMLEKET 
İŞLERİNİ ESASLI SURETTE 

TETKİKE DEVAM EDİYOR 

Dahiliye ve Maarif Vekilleri Şehrimizde, Nafıa 

Ve Münakalat Vekilleri T rakyadaı Ziraat Vekili 

Orta Anadoluda Vekaletlerine Ait Muhtelif 

işlerle Ehemmiyetli Surette Meşgul Oluyorlar 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, dünkü trenle Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Vekil. Arifiyede trenden inmiş, oradaki 
Köy Enstitüsünü gezmiye gitmiştir. Hasan Ali Yücel, Enstitü 
müdür \'e muallimlcrile görüşerek ihtiyaçlarını tesbit ettikten 

Sovyetler Birli~inin iki miıhim riıknü: Stalin Yoldaşla Molotof Yoldaş Sovyet 

Şürasının bir İçtimaı esnasında., 

ı sonra öğle postasile İstanbula hareket etmiştir. Hasan Ali 
Yücel, Pendiktc tekrar trenden inmiş. burada kurulmuş bulu
nan Üniversiteliler kampına gitmiştir; kampta gençlerle temas 

iNGİL TERE İLE \ SOVYETLERİN 
CEBELİT ARIGA 1 Harp Karşısında 

1 

etmiş. ihtiyaçlarım sorarak not et
mi~ ve ögle yemeğini de onlarla 

1 

beraber kamp lokantasında yemi 
tir Hasan Ali Ylicel, geç vakit ;ıeh-
rim1ze gelmiştir. 

HÜCUM! DIŞ SİY AS ETİ 
---o---

Almanya İle İspanya 

Ayni Günde Beraber 

Harekete Geçecekmiş 
-o-

İngiltere Hazır .. 

Umumi Vaziyet 

Düne Nazaran, Bugün 

Daha Lehdedir 
Londra, 1 (A.A.) - Yorkshiııe 

Post gazetesinin askeri miinekkidi, 
halihazır vaziyeti icinde Blıytlk 
Britanyanın lehinde olan unsurları 
şöyle huJa.sn etmektedir: 

1 - Alman ordusu, Haziranda 
İngiliz seferi kuvvetlerinin çekil. 
mesi keyfiyetinden liıyıkı vechile 
ıstifade etmesini bilememi~tir. 

2 - Şimdi tayyarelerimız İngiL 
terenin mlidafaası icin pek kuv. 
vetli bir vasıta teşkil etmektedir. 

3 - İngiliz ha\·a kuvvetıcri ma. 
nevi bir faikiyet te;?kil etmi~tir. 

4 -- Abloka son sızıntı delikleri. 
ni tıkamaktadır. 

5 - Düc;manlar. imparatorluk ve 
Amerikan kaynaklarımızın faaliye. 
tini inkıtaa uğratmağa muvaffak 
olamadılar. 

6 - Şimdi memleketimizde, her 
(Sonu. Sa. 3 Sii. 2) 

BİR İNGİLİZ 

DESTROYERİ 

DAHA BATTI 
---(>---

İtalyanlar Malta ve 

İskenderiyeye 

Yine Hücum Ettiler 
Londra, 1 {A.A.) - İngiliz Ha

va Nezaretinin müteaddit teblığle
rine göre, bir Alman avcı layyare
sı di.işürülmi.iş. Alman tayyareleri
nin Thames nehrinin ağzında at. 
tığı bombalar b irkac evin h~ıs.ıra 

ugramasına sebep olmustur. 
Alman tebliği, birkaç İngiliz si

lahlı gemisine bombalar atııdığını 

anlotıyor. Ve şunları ilave ediyor: 
''Cenubı İngiltere liınanlal'ıııda 

bulunan gemiler ve tesisatı ve rlıiıj· ı 
m<?n fenerleri üzerine. ciaha haf f 
kuvvetlerle hücumlcır yapılnııstır ı 

İnfılaklar ve yangınlar mii!iahf>dc l 
edilmiştir. J 

Douvres limanı açıklarında :ıava 1 
muharebeleri olmuştur. Hiç znyıı;t 
kaydedilmeksizin bes dibman tay. 
yaresile iki baraj balonu ımha e
dilmiştir . ., 

• İsveç Telgraf Ajansı. 30 T~mınuz 
jl€cesi Kopenhag ve Kastrup'un 4 
iınciı defa olarak bombardrm.m e

(Sonu: Sa: 3; Siı: 31 

Molotof. Sovyetlerle 

Türkiye Münasebatına 

da Temas Etti 

Rusya Harp Dışında 
---o---

Almanya ve İtalya 

İle Olan Dostluk 

İnkişaf Halindedir 
MoSkova, i (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor: 
Sovyet Şuraları Birliği Yedinci 

Ali Konseyinin içtimaı mtlnasebeti-
1e Hariciye Komiseri l\folotof siyasi 
bir nutuk irat etmiştir. Nutkun 
metni şudur: 

"Mebus yoldaşlar, Sovyet Şura. 
lar Birliginin Altıncı içtimaından 

sonra gecen dört ay zarfında Avru
pııda büyiik ehemmiyeti haiz htıdi
seler cereyan etmiştir. F,vveliı, Nor. 
veç ve Danimarkada, bilıihara BeL 
dkada ve Holandada nihayet te 
Fransız topraklarında Almanya ta. 
rafından yapılan askeri harekatı 

miitcak1p Avrupa harbi büyük bir 
genişlik iktisap etmştir. 19 Hazi
randa İngiltere ve Fransaya harp 
ilan ederek İtalya Almanya hareka. 
tına iştirak etmiştir. Bu suretle Av
rupanın dördiincü büyük devleti 
harbe girmiştir. Bu senenin İlkba
harından itibaren ''akayi süratle in_ 
kısaf etmistir. Non·ec, Danimarka. 
Belcika ve Holandad~ cereyan eden 
hadiseler üzerinde durmaksızın 
Fransanın süratli hezimet ve sılah-

(Sonu Sa: 4 Sii: 1) 

Uzun 78mtın .Japonlara kar~ı koyan 
Ç•n Ha;:ıkumandanı Çan ,.Kai.Chek 

Japonya, Asya 
İmparatorluğu 

Kurac~k 
--o-

İmparatorluğa, Asyada 

Bulunan Müstemlekeler 

de İthal Ediliyor 
---o---

Yeni Japon Siyaseti : 

T okyo1 Kendisine İyi 

Davranmıyanlara 

Dost Olmıyacak 
Tokio, 1 (A.A.J - Japon hükume_ 

ti, ile İmparatorluk umumi karar
gahının aralarında mutabık kalarak 
tcsbit etmiş oldukları Japon siyase
tinin esas hatlarını çizen beyanna. 

(Sonu Sa: 4 Sü: :n 
~~-----~-~--------~------~-----

Zelzele, Fasılalı, Fakat 
Hafif ve Zararsız 

Surette Devam Ediyor 
.. 

Son zelzelede en ziyade müteessir olan Akdağ Madeninin umumi cöriiniioıü .. 

Ankara, 1 (TAN> - Orta Anadoluda 7elzelc fasılalı surette de\anı 
c•tınekte ise de eski .,iddctini ka) betmİ!)tİr. İnsan ka,·ıhı ) oktur. Zebe· 
le. diin gere. hilhRssa Amasya ,·c Zilede his edihnistir. 

Kınlayın ikinci parti ~;hhi mnlıeme ve ~adır ·ekipleri ~·ola c·ıka. 
rılmıstır. 

MfJII1'ELİF :\fAARİF İŞLERİ 
Vekil, kendisile görüşen gazete. 

cilere muhtelif isler hakkında be
vanatta bulunarak unları söyle. 
mistic 

" - Arifiyede köy enstitüsünü 
tetkik ettim. !nc:aat ve faaliyetle a. 
liikadar oldum. Bu hususta lazım 
gelen direktifleri alakadarlara ver. 
elim. f n~:ıat on beş güne kadar ta. 
maml:ınacaktır. Ru suretle enc:titü 
modc•rn bir !'ekilde faaliyetine de. 
\•am edecektir. 

Üniver.;itenin Pendikte yapbjh 
askeri kampı tefti~ ettirdim. Tdtiş 
r;ıpo:u üzerine İc'ap eden noksanlar 
kısa bir zamanda tamamlanacaktır. 
Bu io:: icin tahsisat ayrılmı tır. ÜnL 
\'ersiteye l?zım gelen dnimi kamp 
icin de Ankarada tetkiklerde bulu~ 
nuvoruz. İkin<'i devre kampları faa. 
liy~tlerine muntazam bir teşkilatla 
de,·:ım edecektir. 

Orta tedrisat miiesscsclerinin 
program ve talimatnameleri iizc
rindE' değismelerin yapılacağı ve 
veni bni subelcrin ilôvc edileceği 
hak!onda bazı gazetelerde yaz1lan 
ve etrafta c:öyle.)len haberlerin aslı 
!"C:ası voktur. 

Ünl\'ersitcnin tıp . fen ve kimya 
subclerinin :;on sınıflarında bu yıl 
okuvc>cak olan geneler derslere mü. 
tad 7amandan bir ay ev\·el bashya. 
caklardır Buna sebep de i'niversi. 
le m;Jfredat programının bu c:mıf. 
lnrda vi.ikl ii olmasıdır. Diğer fakül. 
lf>ler lıer zamanki gibi tedri~ata 
normal zamanda gireceklerdir ... 

DAHiLiYE \'EKiLi PARTiDE 
MEŞGUL OLDU 

Sehirimzde bulunan Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak. dün sabahleyin 

(Sonu: Sa: 3; Sü: 3) 
-----un~---

AMERİKADA 

YENİ HARP 
TAHSİSATI 

Ordu ve Donanmanın 

Masrafı Beş Milyar 

Do(ara Çıkarıldı 
Vaşington, 1 (A.A.) - Mümes. 

si1ler Mec1isi reye müraca::ıt et
meksizin, ordu ve donanma için 
yapılacak m a s a r i f miktarını 
4.9h:i. ı 51.957 dolara iblağ Pden ka
nuı:·ı kabul etmiştir. 

AMEltİKA İLE KA!\ADA 
ARASINDA JTTİFAK 

l'\cvyork. llerald Tribune gaze
Le~ı mtisterek bir müdafan tertiba
tı almak ıizere Birlesik Amlrika İ
l<' Kanada devleti arasında bir it
t ·i ~ kııı akdini ilerıye urerek, şô)
le yazmaktadır: 

Kendi menfoatl0r ' n in icabı ola
r:•.: ve Monreo prensibinin \ l!C;be
lcı ~nı verine getırmek üzere Bırle
c:jı; Amerıka htikıimetinin Kanada 
hlil<lımetile bir nubterek ımı:iafaa 

ınu<thedesi icin müzakerata giri~

mı>sı zamanı gelmi tir. 
TAYYARE REXZINI iHRACI 

YASAK EDİLDİ 
Birleşik Amerika hükumeti. Ba

<Sonu Sa. ~. Sii . Ilı 
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İSTİKLAL UGRUNDA! 
YAZAN : ISMAIL HAKKI BAŞAK 

Biraz Düşününce, Salim Ağayı 
Hiç de Haksız Bulamadım! 

- 21-
Onl rın birbirleri ile blr turlu 

anlapmamalan yuzunden hayli mu. 
tazarnr oldugıımımı bildirdi. A.. 

Benim için para bulmak gUç olm::ırJ.· 

ÇUnk bu şlcrl y pab lmek, büyilk lıi 

n tıf Bey hSdisesıni anlattı. İngilizlerin, 

p. 

i 

r 
n 

a 
1. 

K raz Hamdı Pa anın, ve İstanbul hiikrı. 
metının muta rnfı olan Hılmi Beyin v~. 

z yetlcrı hakkında mufassal malumat ver. 
di. Ve şu so leri ilave etti: 

"- Ciorüyorıun ki burada, herlı:es lı:en. 
di başına hareket edıyor. Bir ana baba 
eun dur eidıyor, 

Bu vazıyette, senin burada kalmanın, 
ve bu arkad~lırla temasa ıtinnenin hic; 
bır faydası yok. Bıllkiı, bu temasların 

daha zararlı hır aksulamel yapması da çok 
milmklindur, Ustelık, sen de tehlikede. 
ıı n. Kiraz Hamdi Paşanın yaveri, ıenin 
yakanı bırakmıyacaktır !., 

B 
b 

dınley 

onra da, bizi bir mud
Bakalım, bir de onu 

Ge , H mdi ::ı yl uzun uzun görüs
tük. O: 

k lkıncn~ ı knd r dı arı çıkm::ıyınız!" 

Bu iş dr btıylece t::ımaml:ındıktan son
rn, m c;nle, Dayı Me udu bulmıy::ı kıılı

yordu. F ı,nt G::ıl::ıt::ı ::ıray inzibat kara

kolundn, ne KAmil Bey, ne de D::ıyı Mesut 
vardı. Berekt-t, benim orada beklediğimi 
gören l lr J.'f"nÇ multızım, yanıma so!rnl
du. Ye kula ıma: 

"- ~ zt t:ınıyorum f mail Hakkı Br.Y ... 
dedi. D y Me utla Kfımil Beyi bekllyor
unuz. O 1 r, ize verilmek iızere b un 
dr~1er'ni bır ktılnr. Buyurunuz!" 

Adre i alıp ona tc ekkOr ettim ve de:
h 1 k r kol(! n ayrıldım. Çok g~meden 

DaYJ Mesut re~mı 

"- R® esvabını ddlştlrlp vapurn 
el''' d dlm ve ıılmdlki Dcnizyollan ida

re 1 önunde bulunan Bandırma vapuruna 
gittim: İkinci knpt n henUz gclmem1$tl. 
Hayli kalalı lı'< ol n vapur da kalknıak 
»:ereydl. 

Bereket harekete pek az kala, evveli 
D yı ~fe ut, sonra da ikinci kaptan ,«e!
dı ler. 'Jo"a at, esv p değiştirmeğe vaıd• 

tıulamad• ı anl ıl n Dayı Mesut h!ıl~ 

re mi l\nlloım:ı ileydi. Bu kıyafette 01-

m:ısı te._, keliydi. Çunk(ı rıhtım, glMt-rini 
d rt a ··tıış lnzlb ti rla doluydu. Ben 
Jerhal lk ne! kaptanı buldum. Neznketirıl 
h'ç un".ltamadı ım bu arkadar. 

ctm z e, mudah:ı- "- Buyurun!" diyerek ön ilme dil5t l. 
leye mecbur k 1 c •mı dn ilave ettim. Ve nçtılı kamaranın anahtarını da b::na 

...... ID Mln, Jillıdflddrdıt 7a1R'" 
lre:Jr•mlfll:081Ctkal• 

~.. ıe1r; MlllldrdlD aını- o t*Dlp ~ .......... bA .. 
da& ~ 1ıılldace abat 1* ..ıat el• ........ Aırllıdım. V• ~..._...dl>.-

··11:·..c~•;tılf11i'*'llt .....,.._ blllllnaı\ ..... Da1t da bir~ beal ta-

T AN 

,----· -·-
Güzel Sanatlar Birliğinin Resim Sergisi Dün Açıldı 

\..--------~==-----,.,.....,..._,,~ .. ,,_.,-----

Giiret Sanatlar Birtiiinin her ıene ac;malı:ta otduiu Resim Serıiıi diin saat 
17,30 da Galatasaray Lisesinde ıçılmı11tır. Ac;ıl11 merasiminde İstanbul Valisi ve 
Bc1ediye Reiıi Doktor LQtfi Kırdar, Mebuslar, GUzel Sanatlar müntesipleri ve ııü. 
zide bir davetli kütlesi bulunmuıtur. 

Yiiıden fa.ılı çok muvaffak eserin teıhir edildiii ıerııide bilha11a, Ali'nin · 

"Kayıklar,. ı, Abdullah Çizgen'in "To Sarayı .. tablosu. Ahmet Doğuerln ( 
c:'ldan) ı, Ayetullah Sümer'in "Akşam Olurken .. ve "Yeşil Senfoni., ıi, t 
Çııllı'nm "Manzara .. sı, hkenderin "Natürmort., u , PeroH'un (Akşam) ı, Sa 
tik'in ''Göztepeden İzmir., i ve Şevket Dai'ın "'i enicamidcn,. t ablosu ç 
ğenilmiştir, 

Piyasada: 

Port Sa itte Kalan 

Mallar Sevkediliyor 
Muhtelif müstcmlekelerden cel

bedi!erek Portsait limanına çıkarıl
mış olan, memleketimize ait mal: 
ların oradan getirtilmesi için yenı 

Yeni Mektep Binaları 
inşası Geri Kaldı 

Maarifte : : 

Şarka Bir Unive11 
Heyeti Daha GI 

Üniversite haftllSl müna 
Üniversite heyetinin Erz 
vermiş olduğu konferanslar 
vali halkı arasında büyük 
ka uyandırdığı ve konfer 
ümidin fevkinde faydayı m 

Maarif Müdürlüğü Şehrin ihtiyacını Muvakkat 
teşebbüsler yapılmıştır_. Baz~ firma- Tedbirlerle Karıılamak için Tedbir Alıyor 
lar, tedarik eylediklen denız vası
talarile bu mallardan bir !<ısmını ı İstanbulun mektep ihtiyacını 
Mersine naklettirmişlerdir. Diğer karşılamak üzere inşasına karar 
bir kısım da Mersinden limanımıza v~rilen 11 mektebin bu sene inşa 
getirilmiştir. Geriye kalan partinin edilcmiyeccği anlaşılmıştır. Maarif 
de on güne kadar limanımıza nak- müdürlüğü bu vaziyet üzerine, şeh. 
ledilecegi temin olunuyor. rin mektep ihtiyacını muvakkat 

YENİ K AR NISBETLERİ te~birlerle ka.rşılamıya karar vcr
mış ve zarurı olarak bazı mektep. 
krde yapılmakta olan çift tedrisa. 
ta, mümkün mertebe, nihayet ver
meğe karar vermiştir. Bu arada, 
Büyükderede eski Hamidiye mek. 
tebi binasında bazı tadilat ve tamL 
rat ya~ılarak, bu sene burada yeni 
hır mektep açılacaktır. Koskada 
yapılaqak me.kW.p i~ iatimlü e
~n bina, fbiitlllik f2 ınct. ilkmek
ıebe tahail edilecek ve b'1 mett., 

Manifatura tüccarları dün de, 
Mıntaka Ticaret müdürli.igündc tes
bit kom'syonu ile temaslarda bu
lunmuşlardır. İkinci el ~ ma~ifah~
racılara bırakılacak kar nısbetı, 
komisyonca tesbit edilmiş ise de, 
hcııüz alakadarlara tebliğ edilme
ınijilr. Bı.ı kfu: nisbetinin yüzde 

8 - • ~· •ldalQ ta1unlft .. 
dilmektedlr. Bu muhtelif mev~ 
üzermMt ~ Ddna1 8'm1f 
olan tç Ticaret Umum müdüril Ca-

~ -~~~ 

teki çift tedrisata nihayet verilmiş 1 d~ğ:-1 görülmüştür. Bu ne~ 
olacaktır. Çiçekpazarında hususi zonunde bulunduran Maarı 
idareye ait bir binada mümkün o- leti. ik~nci bir :Onive:-ıite 
lan tadilat ve tamirat yapılarak, Şark vılayetlerm~ gonder 

5 t .. .. lik kt be t h . d'l k sa\"Vur etmektedır. Heyet, , uncu me e a sıs e ı ece Ü . . ·· 
b" 1 b k t k' 'ft t d tanbul nıversıtesi profeso 

v; oy ece . u me te~ e ı Y1, e. • çentlerinden ibaret olacakt 
rısata da nıhayet verılecektır. Şış. G. SANATLAR AKAD 
lide Mecidiyeköyü camisinde ted- Bu sene, yüksek mekt 
risat yapan Mecldiyeköyü mektebi Giıze~ Sanatlar Akademis 
için de köyde bir bina tedarik edi1- fazln randımnn verdiği an 
miş ve icap eden tadilat yapılmış. tır. Akademinin mimari kı 
ttr. Ders senesinden itibaren bu bi
nada tedrisat yapılacaktır. Küçük. 
pazarda hususi idareye ait m edre
• :M~QduiU,.p.._ .... 
raW, o alvuda»$~ tl1a. 
aia .ıtıecektlr. 
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~i NMzam Sahaları 
Qzruı: ö. Rı=n DOORUL 

t aij eler hugiinkii nıccra;n ta. 

kil> etmekte de, am ederse 
~~ıtı \eni nizam ınıntakala~·ı-
a Ut lıa~'at sahalarıııa a~·rıla. ı 
, h kı ıcin>ck it·oı11 eder. Bu 
l 1 ı~ııı hiri Uzak Sarkta tc., 

et ı~·or YC .f:lpon h ;ikimwti. 
e~rcttiı•i hir he:vannaıncyc 2:i>-
ı . . " 
lıııııtaka JapmJYa. )lanrurva ) . . . 
tılkeJcriııin he\ eti mecmua. 

~ \'iic1.1t hulny~r. Fakat bu 
n/ hıı kadarla da kalmıyacak. 
ak a,·a ait. Şarki Hind d~ .. ~u 
~ a,a clahıl sanlacak ve bu.un 

1~1ııkı.ı, başka· hiçbir mıntaka. 
~.hı~ olmadan yaş ıyacak, bel. 

l 
ıktısadi ihtiyacını kendi ken. e • • 
~ 11\ırı edecektir. 
• 11:Vanın yeni nizam sahası .. ~ . . 

ll.ı~ Ye sonsuz sanlacak kay. 
;ı? dolu olduğu i;in buradaki 

1stihsal ka,·naklarınıu isle-r ~ • 
1
, 
1 

Ve .lnponyanın bir sana~·i 
':k"li olarak hiitiin bu sahanın 
ı iır . . u ~ 1 ıyacını tcmın etmcsı, -

•,1.atı<ı, hiitiin diinvaclan anıl. 
it .. • ' 
lj lıtıfuz mıntaknsı haline ge. 
~ t. To'akat hu isi hasaTmak icin 
~den evvel çin harbini bitir
I l't·buriyctindedir. Bunun ko. 
iadığı ise harbin uzayıp git. 
\hı anlasıhvor. 

1 Nizam . S~hası : 
~k Şarkta bu ~;eni ııi7.am sa. 

h hasının tesokkiilii sırasında 
~ad -
~k·n. da htma benzer bir saha. 
. · ıl ı için çalışıldığı göze çar. 
llıı\vrupada Almanya bir sa. 

11 eınfckcti olarak hüküm sii. 
\e d·~ A ··11 l · . Ilı ıger vrupa u rn erı zı. 

l~trılcketleri olarak Almanva. 
1 • 

~ Yccek. 
~1~ Ja~onya Uzak Şarkın biri. 
~ıı .\etıı devleti olduğu halde 
/a, A.vrupanın biricik km·. 
ie~leti değildir. Ve Almanya. 
t~ı bütün Avrupaya tanıtacak 

ltııqte hulunmuyoı·. 
~ tı~·anın gerçi hedefi. iradesi. 
i11llnya yüklemektir. Fakat 
~i;kan bulmak için harpten 

ld Zafer kazanarak cıkmak i. 
~ ~. . 
· ~~ıı tahakkuk edip ctmiyeceği 
ı.. lııadı:Wı icin. A vrupada , ·eni 
"'lll k "' - . 
d~. ·urnlınası atiye ait bir mc. 

~L 
l\anın Mukabelesi -. 

~ilk Şarkta ve A vrupada ba~
t lıiisteren bu cerevanları A. 
;ıı_ın siiküt ile karŞıiamasına 
.~0ktu. O da kendi sahasında 

\~ııı toplanmağa, harici nüfuz. 
ı ~esirJcri berfnraf etmeğe, ik. 
\· aynuklarından istifade el.. 

ın ':her ihtimale kar~ı hayatını 
~~~~ ehemmivet veri~·or. A
ı1tı ırJiği konfeı·ansı hu büyiik 
'1
1 

hir tczahiirii. konferan<;lh 
p; ı d~1• ise Amcrika~·ı tatmin ede. 

;k 'tlcrdir. Bu tedbirlere göre 

l •ı:ılıınr hem ıntisterck müda. 
lıık• -·k • <ınlanru lıazll'lıyacaklar, 

ı lısadi lcsriki me!-.aide bulu. 
.~r \'e A ,;.upada tahakküm 
·ıh b <ı<>lrtdığı zaman hu tahak. 
~cıs cğmiyeceklerdir. 

'k \·e Avruoada veni nizam . ~) ~ . 
1 ~ ar-ının km·nJması. gırısı. 
~ ıq~lllcrin bir netice vermcsi~ıe 

~ı:•ığuııa göre Amerika da her 
karsı lıazırlanmı'5 olu~·or. 

lar İkramiyesi 
,qtıı, l (A.A.) - Türkıve İs 
' 1 • • k .ıııtı kumbaralı ve k'..ımba. 
,u"iık tasarruf hesapları ara
~~ip eylediği ikramiye p!a. 
Rı.ıstos kesidesi bugün ban-

llıq• • 
t!q l rnerkczinde ve noter hu-
ı~ . Yaptlmıştır. Bu kcıidcde 

I· ~111e ·ikramiye isabet eden 
~l'itı isimlerini, hesap açtık. 

E! llıerkczl<'rini ve hesap nu. 
~l'ı~ı bildiriyoruz: 
2~ hlıtalık ikramiye Üsküdar
Q , eııap numaralı Bny:rn Yc
tı:'>abct etmistir. 500 er lira 

<a <ır: Fuhri 27802 (A;1!rnra), 
<ı;~o (Bursa). 250 şer lira ka

·an · Wedim 4183 rBıırsa). Il-
•ıa . n 

lıı fizmirı, Ahmet 7097. 
~lı. 100 er lira kazananlar: 
. 6556 (Ankara, Sami 1336 
lıl'. NE>sime 47!) <Edirne), 

·~ıı 148 ıMalatya), Şinasi 456 
~li' Cemile 1590 (Kadıköy). 

~ 'l:l Oo (İstanbul), İstepan 
~ t:yoğlu), Müzeyyen 4633 

Saniye 19879 (İzmir). 
'ııı <ııı başka muhtelif ~ubeler-

1' b~s tasarruf hesabı sahihi
' ~t 1 
1 l ira ve altmtşına da 25 
il ık ikramiyeler isai)et et-

'I A N 

Mevcut Realiteleri 

Kim Yanltş Görüyor, 

Kim Tahrif Ediyor? 
(Ba~ı 1 incide) 

den milliyet !ikrile izaha çalışıyor. 
Halbuki Almanya milliyetçi de

gil, ırkçıdır. 
Almanya, Türkıye gibi kendi 

mDli hudutları ic;inde istiklalini te
m ine çalışan bir millet değil. dün. 
ya üzerine hegemonya kurmak is. 
liycrı emperyalist bir devlettir. 

.Nazi Almanyasının ırkçılığını i-
l zaha bilmem lüzum var mxdzr?. 

Naziler nazarında, Alman trkı üs. 
tün ırka mensup olan ari ırkına 
mensuptur. Bütün diğer milletler, 
aşağr ırka mensupturlar. Binlcna
leyh Alman milleti efendi millet
tir, diğer milletler ona uşaklık et. 
meğe mecburdurlar. Avrupada kur
mak istediği yeni nizamın temelini 
bu ırkçılık nazariyesi teşkil eder. 

Alınanlar tarafından batırılan İngilterenin "Delight.. muhribi, (Muhrip1375 ton hacminde olup 4 adet 
4.7 tik , .e 6 adet daha küçiik çapta top ve 21 Jik 8 torpille mücehhezdi ve sü.rati saatte (36) mil idi.) 

İNGiL TERE İ LE 
CEBELİTARIGA 

HÜCUM ! 
(Başı 1 incide) 

zamankinden fazla yiyecek malze. 
mcmiz mevcut olduğu gibi, bahriye 
kuvvetlerimiz de denizleri taramak. 
tadır. 

7 - flitlerin kuvvetleri, Şimal 
kutbundan Pirene dağlarına kadar 
geniş mikyasta dağılmış bulunmak. 
tadır. 

8 - Bu hat üzerinde. den~den 
bir istilanın muhafızlığını temin e. 
decek kadar gemi mevcut değildir. 

9 - İtalyanın vaziyeti Almanya 
icin bir yLik teşkil etmektedir. BiL 
hassa İtalya İngilterenin esas do
nanması tarafından bir hücuma ma. 
ruz kaldığı takdirde Almanyanın 

kendisine maddi mukavemet etmesi 
mecburiyeti hasıl olabilir. 

10 - Biiyi.ik Britanya Akdenizi 
keıutrol etmekte ve İtalyayı m üs. 
temlekelC'rinden ayırmaktadır. 

11 - Külliyetli miktarlarla ya. 
pılacak hava taarruzlarını püskürt. 
ınek kabiliyetimize itimadımız var. 
dır. Avcı tayyare1erimizin kuvveti 
her gün artmaktadır. 

12 - Bombardıman hücumların. 
da faikiyetimizi temin ettik. 

13 - Bizim hem vahdetimiz hem 
de azmimzi var. Halbuki Hitler iğ. 
fal ettiği memleketlerde ve Balkan. 
larda mü§külata maruz bulunmak. 
tadır. 

14: - Sovyetler yeniden Alman. 
!arın faaliyet serbestisine engel ol. 
makladır. 

İNGİLTERE HAZIR 
Times de djyor ki: 

"Şurasını derhal kaydedelim ki, her 
ne şekilde olursa olsun her türlü ta. 
arruzu defedebileceğimizden emin 
bulunuyoruz.Kuvvetlerimizin tevzii 
işi yapılmıştır. Tahkimat sahasında 
da muazzam işler yaptık. 

Bu arada filomuz. kafilelere yapı
lan taaarruzlarm deniz yolu ile iaşe 
miz için bir tethlike teşkil etmesine 
mani olmuştur. 

Vekillerimiz Memleket 
işlerini Tetkik Ediyor 

'\ (Başı 1 incide) ı Gelibolu, 1 (TAN) - Nafia Ve-
vilayete gelerek, öğleye kad~F ora- kih refakatindeki zevatla birlikte 
da meşgul olmuştur. Faik Oztrak buraya geldi. Burada ve geçtiği 

öğle yemeğini yolcu salonu lokan. ye:rlerde bilhassa yol işlerini tetkik 
tasında yedikten sonra Partiye gel- etti. 
miş, akşam geç vakte kadar da o- Gece şerefine belediye tarafın
rada meşgul olmuştur. Bu esnada dan bir ziyafet verildi. Vekil, yarm 
Partı müfettişi Tevfik Fikret Sı. (bugün) Çanakaleye gidecektir. 
!ay, Parti idare heyetinden C~vdet . . . 
Kerim İncedayı, Vali ve Belediye ZfRAAT V~KİLIN.IN K~NYADA. 
reisı Lutfi Kırdarla da görü:?~rek. Ki TETKiKLERi 
muhtelif işler hakkında izahat al- Konya, 1 (TAN Muhabirinden)-
mıştır. Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, hara-
:MUNAKALE VEKİLİ SlLlVRJDE yı tetkik etmiş, idari işler etrafında 

TETKiKLER YAPTI izahat almış, ziraat aletlerini, atöl. 
İ~tanbulda bulunmakta olan Mü- yeleri. damızlık hayvanları görmüş. 

n:akale Vekili Ali Çetinkaya. dün tür. Gece. şerefine verilen ziyafette 
sabah Mıntaka Liman Reisliğine hulunmuş, Konyadaki tetkiklerinden 
giderek bir müddet meşgul olmuş çok memnun kaldığını, Konyada bir 
ve bu arada inşa halinde bulunan Tohum Islah İstasyonu açılacağım, 
Silivri limanındaki menderek h ak- ıslah işlerinin çabuk başarılabilece.. 
kında malumat almıştır. Vekil, mü ğini söylemiştir. 
teakıben otomobille Silivriye gide- Vekil, bugün saat 15 te Afyon -
rek. oradaki inşaatı tetkik ~tmiştir. Kütahya istikametinde şehrimizden 

Silivride 180 metre uzunlu~ıında ayrılmıştır. 
bir menderek inşa edilmektedir. VEKİLİN NUTRU 
Bu suretle Silivri, Marmarnnm en 
ı?iizel ve mahfuz bir limanı olacak
tır. Büyük gemilerin de buradan 
istifade edebilmeleri için icap eden 
her şey yapılacaktır. 

NAFIA VEKİLİ TRAKY ADA 
DOLAŞIYOR 

Tekirdağ, 1 <A.A.) - Nafıa işle
rini tetkik etmek üzere Trakyada 
seyahate çıkmış olan Nafıa Vekili 
General Ali Fuat Cebesoy berabe. 
rinde şoseler reisi olduğu halde dün 
Corluya gelerek Orgeneral Salih O. 
murtak, Trakya Umumi Müfettişi 
Kazım Dirik, Tekirdağı. Edirne ve 
Kırklareli Valileri. Tekirdağ Nafıa 
Müdürü ve diğer zevat tarafından 
karşılanmışlardır. Nafıa Vekili Çor_ 
ludaki tetkiklerini bitirdikten sonra 
Trakya seyahatine devam etmek ü
zere Edirneye hareket etmişlerdir. 

Edirne, 1 (A.A.) - Nafıa Vekili 
bu sabah Edirne Ziraat Bahçesini 
gezmiştir. Vekil burada yarım saat 
kaldıktan sonra refakatinde Umumi 
Müfettiş General Kazım Dirik , Va. 
li v e Nafia Vekaleti Şoseler ı·e1si ol
duğu halde Havza - Gelibolu isti
kametinde teftişlerine devam et
mek üzere Edirneden ayrılmıştır. 

Belediye tarafından fidanlıkta şe. 
refine verilen ziyafette Ziraat Ve
kili Muhlis Erkmen. uzun bir ~ıttuk 
söyliyerek Konyadaki intıba ve teL 
kiki erinin neticelerini anlatmıştır. 
Vekil. bilhassa demiştir ki: 

- Dört gündür Konyadayım, bir 
çok yerleri gördüm. bir çok ziraatçi 
ile temas ettim. Gördüklerim ve te
mas eylediklerim beni çok memnun 
etti. İntıbalarımı bilhassa tarlada e. 
kin başlarında çalışanlardan edin. 
diın. İlhamlarımızı topraklan ve ta. 
biatten alacağız. Konya, üzerinde 
ehemmiyetle durduğumuz zirai bir 
sahadır. Tohum ve hayvan ıslahı ba 
kımından gereken tedbirleri alaca
ğız. Makineli ziraatin Konyamn zi. 
rai, iktısadi şartlarına çok uygun 
olduğunu anladım. Konyanın terak. 
ki ve tekamülü üz,erinde ümitleri
mizi kuvvetlendiren bu hadise bL 
zim için hakiki müjdedir. 

İNHİSARLAR VEKİLİ 
KONYAYA GİDİYOR 

Konya, 1 (TAN Muhabirindcn)
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif 
Karadeniz, yarın şehrimize gelecek 
ve bir gün kalarak tetkiklerde bu. 
lunacaktır. 

bildirilmektedir. Deligh t u.?stro-

Nadir Nadi arkadaşımız elbette 
ki, Hitlerin, 1'Kavgam,. adlı eseri
ni okumuşlardır, Rauschning'in 
"Hitler bana dedi ki! ,, kitabını da 
elbette görmüşlerdir. Almanca bil
dikleri 1çin, nazizmin nazariyesini 
yapan Ronenberg'in, "Yirminci as
rın efsanesi,, adlı eserini de b ilseler 
gerektir. 

Bu eserleri, bugünkü Almanya
mn bütün gayelerini açıktan açığa 
verdikleri, ve büyük Almanya na
zariyesinin esaslarını izah ettikleri 
için zikrediyorum. Yoksa Alman. 
yanın ırkçı ve emperyalist olduğu
nu izah için , uzun uzadıya tafsilat 
vermeğe lüzum görmüyorum. Bu
nu Alman liderleri kendileri de 
hem söylemiş, hem de tatbik et
mi~1erdir . 
Almanyanın kendi birliğini kur

mak ve dahili müşküllerini izale 
etmek için ortaya attığı nazariye
ler ve istinat ettiği prensipler bizi 
alakadar etmez. Fakat bütün mil
letleri alakadar eden nokta, Al
manyanın beynelmilel münasebet
lerde takip ettiği umdelerdir. Bun. 
lar da ırkçılık ve dtinya hegemon
yarniır. 

A lmanyanın Avrupaya vermek 
istediği yeni nizarhda millet. 

lerin istiklal ve hürriyetlerine ne 
dereceye kadar hürmet edeceğini 
ve Avrupa üzerinde nasıl bir hege
monya kurmak istediğini anlamak 
kin de. Ribbentrop'un gazetesi sa. 
yılan Borsen Zeitung gazetesinde 
başmuharrir Megerle'nin "Yeni Av
rupa .. adlı yazısından şu parçaları 

naklediyorum. Bu parçaları oku. 
duktan sonra "bugün,. ü kimin yan. 
ltş anladığı, ve "yarın .. a kimlerin 
ters baktıkları daha iyi meydana 
çıkar: 

Alman ba§muharriri yeni Avru
panın kuruluşunu şu üç noktada hu. 
lasa ediyor: 

1 - Siyaset sahasında A vnıpa. 
nın gerek dahili karışıklıklara ve 
gerekse hariçten gelecek tecavüze 
karşı müdafaasını mihver devlet-
leri deruhte edeceklerdir. Fran
sanın elinden kılıcı alındığı için 
Anupada hiiyilk deYletlcr ara.. 
smdaki rekabet kalkacak ve kiL 
çiik devletlerin şu ve~·a bu bü-
yük devlete dayanmasına sebep 
kalmıyacaktır. 

2 - Almanya ''e İtal~·a kendi 

Kir · Götürür ! 
Yazan: B. FELEK 

T ıt'han vapurunu bilirsiniz. AI. 
nıanyada yapılan ve Mersin 

hathna çalışan yeni gemilel'imir.. 
dendi. Sevki kaderle kazaya uğra. 
~·ıp kayaya çarptı. Dibi delind1ğ1 
i~in hnuza alıp tamir ettiler. Gü. 
7el olınu~. Adeta kaza, tekne;re ya. 
raını~ gibi. Geli~nıiş, güzelleşmi~, 
hatta biiyümüş de. 

Denizci arkadaşlardan birine ı:.re. 
<:ende bn müşahedemi anettim: 

- Rengi siyaha boyandı ela on. 
dan! dedi. 

- BeyRz daha giizel değil mi? di. 
ye sordum. 

- O renk bize gelmez. Siyah da. 
ha iyidir. 

- Ni~in? 
- Çünkü kir götürür. Beyazda 

ise sinek konsa leke yapar ... eeva. 
hını verdi. 

Bu söz beni, bizde ötedenberi ci. 
ri fena bir itiyat üzerine düşündür. 
mcji'e sevketti. 
Çocuğa esvap ahrız: 
- Koyu renkli olsun, kir götli. 

rür ... deriz. 
Efendiye mintan, hatuna entari, 

kıza önlük için basma, keten, bez 
a1ırız: 

- Aman koyu renk olsun, kir 
kaldırır ... deriz. 

Bizde boya ve renkte hakim olan 
zihni;vet budur. Seçtiğimiz renkler. 
de ilk aradığımız n1eziyet pisli~imi. 
7.İ gizlemesidir. Eğer beyaz, a~ık. 
bej, gümüşi. açık sarı, havai mavi 
~ibi renkler intihap etsek, kirliliği 
be1Ji olur. Herkes ayıplar. 

Demek biz. bhatihi pislikten, kir. 
den mundarhktan perva edenlerden 
değiliz. Çekindiğimiz şey, bu kiri, 
~isliği, mundarlığı başkalarının gör. 
mesi.dir. Onun i~in de vapurlanmızı 
haklı olarak siyaha boyarız. Elbise. 
\erimizi. gömleklerimizi, mintanla. 
~ımızı ve önli.iklerimizi kurşuni, 
ınnron. nefti gibi koyu renklerden 
-.eccriz. Hem pisli~imiz görünmez, 
kii'usc ayıplamaz; hem de kirlerimi.. 
d temizlemek zahmetine girmeyiz; 
,.ahat ederiz. 

Onun jçindir ki beyaz renk giy. 
meğe heves edenler ne kadar özen.. 
~eler lekesiı: kalamazlar. Bahriyeli.. 
lerimizinki gibi her gün yıkanan 
iiniformalar müstesna, öteki bc:vaı. 
tar n~ a~ık renkler rezil olur. İ~te 
berber çırakları, işte aşçı, i~te :ar. 
~on. iste şekerciler. 

Jlilmeliyiz ki; bizden ha~kalar1. 
nın be~'az rengi, böylJ? yerlerde sec_:. 
mclNinin sebebi. bi7.im ko;ru rengi 
•C'rrih etmemizin tamamen aksidir. 

Biz. pisliğimiz göri.inmesin diye 
kara:v1 ve koyuyu seçeriz. Onlar da 
kiri ~öriinsiin de temizliyelim diye 
ıle~·a7.ı. a<:tk ren~i se~erlt-r. 

Bu iki tercihin iki neticesi ·nr. 
lıT: 

B<'yaz rcnı?i temiz tutmak zah. 
•ndlidir. Fakat insan temiz l a~ar, 
ni.,likten kuTtulllr. 

Kont ren.k kolaydır. Kiri !?Öritn. 
ııez. İnsan rahat eder. Fakat pis ~·;ı. 
~a r. 

Hangisini ister-.eniz tercilı ediniz. 

• 

Tayyarelerimize gelince. kuvvet. 
!erimiz yalnız düşman bombardı
manlarının meydan okuyuşuna mu
kabele etmekle kalmamakta, ayni 
zamanda Almanyada gemilere, 
nınvn&lara. petrol depolarına, tay. 
yare meydanlarına, daha .ız:aklara 
dıı uçarak tayyare fabrikal:ırrna. 

ic benzin depolarına ve triyaj gar. 
larına büyük muvaffaktyetle tao.r
ruz etmektedir. 

BİR iNGİLİZ 
DESTROYERİ 
DAHA BATTI 

yerı 1930 bahriye programt m'.:!ya. 
rırnda inşa edilmiştir. 

BİR ALMAN GEMİSİ IIASı\RA 
kun·etleriyle Avrupayı himaye. ~OT 

İngilterenin maneviyatı mükem. 
meldir, memleketin a7.mi hiçbir 
7.nman .!5imdiki kadar kuvvetli e l. 
mıımtştır. 

HuH\.sa hazırız.'' 

CEBELİTARIGA HÜCU:\I 
1\Toskova, 1 rA.A.) - Tass ajan. 

sının Londradan oğrendigine görf", 
fngiliz matbuatı Almanyanın İngil. 
tereye taarruz için son hazırlıkları. 
ıır ikmal etmekte olduğunu yazmak. 
tadır. 

Verileı1 malümata göre. Almanya 
İngiltereyc taarruz ederken Franko 
da Cebe1itarık'ı zaptctmek niyetin. 
dedir. Bircok İspanyol kıtaatı ve 
topcu miifrezeleri halen Lalinea'da 
tuhşit edilmiştir. Cebelitarık ayni 
zamanda Sardonyada tahsit edilen 
ftalyan hava kuvvetleri t~rafıııdan 
da bombardıman edilecektir. 

--~~~-'o'-~~~-

F r cx n sız Sefirinin 
Dünkü Ziyaretleri 

Ankara, 1 <A.A.) - Frans1z Bü • 
yıık Elçisi :\1assigli bugi.in saat 10,30 
el:~ B. ::\1. 1\foclisi Reisi Abdiılhalik 
Rcndayı ve saat 11 de de Basvekil 
Doktor Refik Saydamı ziyar~t et. 
mişlerdir. 

Ticaret Vekaletinde 

(Başı 1 inciılc) 
diimiş olduğunu bildirmektedir. 
Bombardıman takriben bir saat 

sürmiiştür. Çok şiddetli infilaklar 
İs' eç sahillerindeki binaları sars. 
mıştır. 

Deniz Harbı 

BİR TORPİDO RATTI 

Londra. l (A.A.) - Ingiliz ı:ınıiralli
gini11 tebliği: 

".\ kdeniz donanma~ı başkuman

d:ııılıgı. İt;ılyan htikCımeti tanıfındaıı ki
l'al:ınrn ış olup. 12 ada mıntak;.ısındaki 

İtalyan kuvvetlerine scYkedilnır-!;;:le bu
lunan 300 ton petrol \"e 200 ton makine 
.ı•ı:ı!ı olan Yunan IIcrmione sarnıç gemi
sinin tevkif edildiğini bildirmektedir. 

Geminin vaziyeti ve hamulesinin m:ı
hiycti anl asılclıktan az bir müddet son
ra, KUvvetlerlnıize karq km•\·etli ::>ir 
ital;van hücumu baslamışlır. Bu ı;ebeı)]e 
kuvvetlerimizin kum:ınc'lanı, ıııiircttcb.ı

tını çıkarttıktan sonra Hernıioneyj toph 
hcı tır'lıağa mecbur kalmı.')tır. Hava ~üzcl 
olduğu ve Yı.ııı•.ıı cemisiııin mürettebatı 
da Y<ırdım İ><tı>mediği cihetl<?, ınczkür mü
rettebat ken:li sandallarile uzak olmıyaı~ 
karcıy:;. çıkmıstır. 

Deniz ku\''.letlerimize karşı bu İtalyan 
hava hücumu, düşman tarafından şid

detlendirilmi~ ve muharebe İtalyan tay
yarelerile İngiliz harp gemileri arasında 
cereyan etmiştir. İtalyanların iddialarına 
göre gemilerimize tam isabetler vliki ol-
muş ve hasarat ika edilmiştir. Ha'\il<atte 

Ankara. 1 l TAN) - Ticaret Ve- ı:uv\·c~lerimh hiçbir :wyint \•ı>rnır.miş ve 
kakti merkez mmtakası ba:;;kon. hif'bir h;:ısııra dıı uiiramıımı~tır." 
trulörlügüne is dairesi baş memur- Delight muhribinin düşman ta
larından Al6ettin tayin cdilmi§t ir. rafından batırıldrğı Amira llrkç-a 

UGRADI 

f 

Cenup Atlasında bulu.nan hir Al
man korsan gemisi, Ingilterenin 
Alcantara adtndaki silahlı ticııret 

gemisile muharebe neticesinde ha. 
sara uğrıyarak kaçmıştır. Alcanta. 
ra 22181 tondur ve harpten evvel 
Cer tıp Amerikası seferlerini yap
m<.ıktı. idi. 

Afrika Harbi 

~·e ' 'e Avrupa kıtasmda sükun ve 
istikrarı temine hazırdular. Kii. 
çük devletleri , kendi maksatları 
için harp etnıi~·e veya dövü~miye 
dan?t etmiyeceklerdir. 

3 - Avrupanın ekonomik in
~asma gelince. Alman~·a kendi ye. 
ni sistemini, yeni teskilat kahili. 
~ · etlerini. yeni telakkilerini bü
tün milletlere kabul ettirecektir,., 
Bu üç maddenin harp bittikten 

sonra nasıl tatbik edileceğini gör. 
mek için ise, bugünden istila edilmiş 
veya edilmemiş memleketlere bak
mak ve bilhassa Romanyayı göz ö. 
nünde bulundurmak kafidir. 

Bugün düşman keşif tayyarel~ri, 
İskenderiycye taarruz etmiş, lıava 
müdafaa bataryalarının şiddetli e. 
teşik: karşılanmış ve geri donme
ğe ırıecbur olmuştur. 

Di.ın Malta üzerinde bir dü~m;cın Çünkü, Almanyanın kurmak iste. 
avc; tayyaresi diişürülmi.iş, bir In- diği yeni Avrupa. müsavi hak ve 
gilız tayyaresi de düşmüş ise de, ;:artlarla birleşmis milletlerin vi.icu -
pilotu kurtulmuştur. de getireceği bir konfederasyon de. 

İngiltcrcyc Yardımlar ğil, 90 milyonluk asil ve efendi AL 

ÇEK ORDUSU 
F:·ansanın tesliminden sonra İn. 

giltcreye gelmiş olan binler..:e Çek 
efrat ve subayı yeniden teçhiz ~dil
ınekledir.Bunlar meşhur bir ,atoya 
yerl€Ştirilmiş ve şatonun parkında 
fa Pn: görmektedirler. 

İngilterede Çek ordusu ıç;ın as
ker kaydına devam edilmckt·~dir. 

Polonya ticaret filosunun kaptan 
ve mühendisleri dün Londradaki 
yeni birliklerirun merkezinde ılk 
içt;malarını yapmışlard1r. Bu mü. 
nasebetle kaptan ve miih'!ncl!sler 
Kra 1 George'a bir mesaj ~ondı>tc.>

rL'k. nihai ;rafcre kadar mli\tcfik 
davas111a hizmet edeceklerini teyit 
cyiemişlcrdir 

ınan milleti hesabma ve onun icbar 
edeceği şartlar dahilinde çalışan ve 
istismar edilen hir Avrupadır. Bu 
yeni Avrupada küçük milletlerin 
hakları, hürriyetleri, müdafaa km·
vet leri. müstakil siyaset Ye istiklal. 
leri olmıyacaktır. 

Bu korkunç manzara karsısında 
duyulan heyecan ve görülen reaksi. 
von, milli istiklal aşkının ve milli. 
yet duygusunun ifadesidir. yoksa 
Alman birliğinin teşekkülü değil. 
Bu tehlike karşısında Türkiyede 
bir reaksiyon varsa bunu milli istik
lfılimize olan aşkımızın bir ifadesi 
olarak babul etmeliyiz. 

Binaena le;vh r ealiteleri doğru 

görmek için "huı:!Ün .. ii iyi an lamak 
ve "yarın,, ı ters göstermemek Ja_ 
7.tmdır. 

İsta:1bulun en ınarnf bir lokant~~1 . 
T:ıblrlot 225 kuruş. Tabii bu fiyat Bele· 
diyen!rı ınm·afakatile konmuş. Lakin hü
tun bu m~:;.hur. büyük ve biı"inci Stı'IJ{ 

loka:ıt;·,da 22~ kuru~a verilecek anccfk uç 
.vem ek Ya'". Bir çorba. bir istakoz 'ahi
m esi, bir de sığır eti yahnisi. İlaç için a
rasanl7 bunhrtian baska yem~ yol~. Bu 
ııasıl ~ey? Nasıl lolnınta? Na<:Jl tı:ıbldot? 

Kasıl fiyat? Na~ıl kontrol? Kerede ı:o
riilınus ancak üç türlü yemek yapan \'i? 

bııırn ?.25 kuru~a sııtan birinci w1ır men
!iUI' oıı lokant:ı'! F.n ufak rışcı di.ikk:'.ının

drı hiç clmazsa bunun üç misli fazla çe-
~ıt bulunur. 

B\ı satırları tcn!..il iı;ın değil, ikar. iı;in 

yazıycıruz. 

8 . F. 

Amerikada Yeni 
Harp Tahsisatı 

(Başı 1 incide) 
tı yarı küresine dahil mem 1eket1eı 
mÜstesna olmak üzere. tekmil m<:ın 
IC'ketlere tayyare benzini :hracını 
menetmiş. 

HULL'ÜN BEYANATI 
Birleşik Amerika Hariciye Nazı

rı Cordell Hull, Havanadan hare
ketinden önce matbuata bey.matta 
bulunarak Amerika memleketlerini 
bütünlüklerini muhafaza için bir. 
le~mi~' olduklarından dolayı tebrik 
ettikten sonra demiştir ki: 

"Amerika hükumetleri ter~ddüt 
etmeksizin kollektif tedbirler a :mı~ 
ve bu suretle kı1anrn birlik ve te. 
sanüt f ikrini idame ve ta"viyc 1111-

susund:ıki sarsılmıız ;ızimlcrini dun 
yaya gostermişlcrdir.,, 
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SOVYETLERIN 
Harp Karşısında 
DIŞ SİYASETi 

Bulgar - Rumen 
İhtilCifının 

Halline Doğru 
imparatorlugu T .. d.. .. .. A l S rı 

Kuracak esanu umuzu s a arsamalJ 
(Da~ 1 incide) 

tarını teslim etmesini bilhassa kilY
dctmek münasip olur. Bir buçuk ay 
dan az bir zaman içinde Alman or
dusu, yalnız Fr41nsanın mukaveme
tini k~rmakla kah.namı~ onu, Fran
sız toprakl~rının büyi.ık bir kısmı
nın Alman kıtaatı tarafından işgal 
edılmesıni şı:ırt koşan bir miitarckc 
imza elmiye mecbur kılmıstır. Bu. 
nunla beraber mütareke yapan Fran 
sa. henüz sulhii elde etmemiştir. 
Sulh şartları hakkında un1umiyet1e 
hiç bir şey bilinmemektedir. AL 
manya ve İtalyanın iki hasmından, 
Amerikanın yardımından istifade e. 
den ve harbe devam etmek kaTarını 
veren yalnız İnglltcrc kalmıştır. 

(Başı 1 incide) 
mi'.Şler ve Romanyanın menafii nok 
tasından bu görüşmeler hakkında 
memnuniyetlerini beyan etml~ier
dır. 

(Ba~ı 1 incide) 
me neşredilmişir. Beyannamede 

(llaşı ı incide) Baş, kof ve sakat tavsiyelere iatarak yazısını şöyle bitiriyor' 
"Aradan bir sene geçtikten ve /. 

yanm bi.ıtıin bitarafları verdiği ta 
lere rağmen insafsızca istila ettiiJİ ' 
dükten sonra bile Türkiyede Alırıaı' 
tikasına kurban olmuıı başka ıni\\ 
misalini bize yidetmek ancak tuttll 

yolda sebat etmek için bir sebeP 

deniliyor ki: . .. .. . 
''Naıi Alm<1nyasının hegemonya emel- karşı da diyor ki: 

Ar<ıd'da bir Rumen - Macar kon-
fcran!'ı toplanacagı hakkındaki ha
ber ası]!':JZdrr. Bu haber, Buda?eŞ-

Bugün dünya, tarihm buyuk .~ır 
dönüm noktasında bulunuyor. Çun
kü bazı devletlerin inkişafı esasına 
müstenit hükümet ve iktlsat şekil
lerinin meydana geldiğine şahit olu. 
voruz. Bu vaziyet. Japonyanm ken. 

\erinden sık sık bahsediliyor. Bunların "İnııiliz miımanaati devam ederken ve 
bir kısmı propagıında eseri olmakla be- ııünden ıüne kuvvetlenirken bile bizzat 
raber, ;ıu sosyolojik kanhnu ~özönünden Nadir Nadi AvruNda şimdiye kadar ye_ 
uıak bulundurmarnalyıı: Muayyen kiit- ıı:ane hür kalmış Türk Cümhuriyetini dok. 
leleri hedef tuta~ biri aksiyon, 0 kütle le- san milyonluk Alman kUtlesi realitesini 
rin reakslyonile .-arşı aşır. . . . . 

t~~j~~~~~;~~ı[" YAHUDiLER di hattı hareketini tayin ed.er~en h~-
Eğer Almanya hakikaten dünyayı ta- tanımıya te~vık edıyor. Hanı reaksı.yon: 

hakkümü altına almak gayesile calışsaY- \ mukavemet nerede kaldı? Alman tehlıkeıı 
dı, kendi mezarını kazmış olurdu. Çun- • Cf'lmi' tatmı,, bütün dehşetiyle Avrupayİ 
lüi '.ıksülf:mel görcçefd kütlelerin maddi kaplamış. Avı;upada buna karşı koymak 
ke~afC'ti, kendininkine nazaran rnukıweze kuvveti kimsede kalmaıım;, hala Nadir 
kabul t'tmlyecek krıdar büyüktür. Günün Nadi böyle bir istilanın hayalden ibaret 

tini görebilir.,, 

R h ·ıku' mcti Yahudi rne· ı saba kaması icap eden yenı bır vazı. -,.umen t , tt' 
selNinı halletmek arzusunda hu. yeBır. . t' birinci hedefi cihan 

"b· . .. kted. Manoi u sıvase ın ' 
lLınur g~ t ~orunmc ır: . • • da sağl;m bir sulh viicude getirmek 

• 
Dünkü Son Telgrafta Eth~Jll 

lescu dtınku beyanatmcl~: huku- ve ilk adım olarak Şarki Asyada 
metin bu arı.usunu tebanız cttı~- J onya Mancukuo ve Çin 
moktedir. Dahiliye Ne;ı:aretin.ne hı~- a:~sında' vücude ~getirilecek tesanü
tun Yahudi me;rıu:ı~rın vazıfe1crı- de istinat eden yeni bir nizam tesis 

birinde· Almanya -dünyadan va7.gecelim
haltiı yalnız Avrupnyı bile hüklim ve nü
fuzu ~ltına almıya kalknrsa, o kadar de
rin içtimai kaynnşmalııra &ötüs &\lrme'< 
mecburıyetinı> düşer ki, sade bu mecbu
riyet nnun bünyesini kemirmeğe ve neti
ce iHbnrile kısa bir zamanda çüri.ilmeğe 
kafi gelir. 

zct Benice de, "bo"Zguncu fikit 
nesir sahası Türkiye ve TütJc 
let~ değildir., ba§lığı altında 

olduğunu ve Almanyanın böyle bir şeyi ğL başmakalede, tarihi gid~ş ~e 
yapamıyacağını iddia ediyor. Aynı za_ li siyasetimiz üzerinde hıç l« 
manda da hepimizi Almanya karşısında nin tereddüt ve teşettüt uy 
boyun eimeiie davet ediyor. Tehlike daha ma~ına müsaade edemiyeceğ 

FRANSIZ HEZİMETİ 
ne n\hayet verılrnıştır. , . etmektir. . . 

DOBRUCA MESELF.SI Japonya bütiln milli kuvvetlcrını başka ne olur?,, kaydediyor ve diyor ki: . 
Bir sene evvel Alman propagun- "Bu müsaadeyi kendile Bu harpte hassaten bir zaaf gös

termiş olan Fransanın hezımeilnin 
bütün sebepleri üzerinde burada 
durmıya li.izum yoktur. Herkes ta
raundan bilinmesine ragmen fena 
askeri hazırhğmın bu hezimetin ye. 
gi'ı.ne sebebi olmadığı aşlkardır. Bun 
dan az ehemnüyetli olmıyan bir a. 
mil de Fnınsız idarecilerinin, Al. 
manyanın aksine olarak. 

. Sofy~. ~ .(A.A.) - D. N. B. A- yeni niza~ın tahakkuk sahasına isal 
Jansı hlldırıyor: . edilmesine hasredeccktlr. . . . . 
RomanyHnın Bulg<1rısta.n Elçisi Japonya, ecnebi siyasetımn ıhh~ 

Fiioti, Bükreşten tayyare 1\~ bu.ra. yaçlarına daha ziyade yarayacak s~
ya dönmüştür. Elçi, Başvekıl FılQf rette teslihatını yeni baştan tensık 
ve Hariciye Nazırı Popof tı.ı.rafın- edecektir. Japonyanın harici si):a: 
dan kabul edilmiştir. Mezuniyetini seti. herşeyden evvel Çin meselesını 
yarıda kese~ Elçinin Ramanyadan kati surette haletmek işi ile meşgul 
bu suretle dönerek, Bulgar devlet olacaktır. 

::\filliy<'ı fikri yıkılmadıkça Alman bi"
liğinin yıkılamıyacağını, çünkü bu bir
liğin tarih\ - içtimai bir zaruret oldugu
nu dün gördük. Ayni t<ırihl - içtima; za
ruretler dünyanın tek devlet tahakkumü 
C\ltına girmesine de kat'iyycn mani olı1-
cak ctert>ccdc kuvvetlidirler." • 

dasına belki aldanmanın kabıl ola- vE!hmedenler hiçbir idari ve lt 
cağını yazan Hüseyin Cahit Yal- ni takibe uğramıyacak bile oU 
cm, tecrübesiz ve gafil zihniyet sa- umumi efkarın gazabından • 
hibi yazıcıya bazı noktalan hatır- lamazlar.,, 

~~~----.:.~~~--~--------------~ ----.... 

Avrupa işlerinde, Sovyctler İtti· 
hadmın rolü ve sıkleti mcselesi:'de 
çok hiffetle hareket etmiş olmala. 
rtdtr. Son ayların hadiseleri daha 
fazla bir şey de göstermişlerdir. O 
da ezcümle Frans1z idare mahfil. 

) 

!erinin milletle birbirine bağlı bu-

adamlarile görüşmesinin Dobruca Nihayet Japonya, bilhassa .z.arar. 
meselesi haklnnda yakında yapıla- h hodbinlikleri, maddiyetçılıklerl 
cak müzakerelerle alakadar olduğu ortadan kaldırmak suretiyle beynel 
tahrnin edilmektedir. milel münasebetlerin istinat etmek. 

Presburg, 1 (A.A.) - Başvekil tc olduğu prensipleri yenileştirmek 
Doktor Ttıka, Salzburg müzakere. için bütün ~uvvetile çahşac~tır. 
leri hakkında kabineye izahat ver. ASYA IMPARATORLUuU 
miştir. Prens Konoye, bu programı tef-

T""·fES'E GÖR• - sı·r ederek hükumetin yüksek ku-
l!\' ıı:.ı manda hey' et1·ıe sıkı bir surette i.ş.. Londra, 1 (A.A.) - Times gaze. 

tesi yazıyor: birliği yapacağını tebarüz ettimnş-

• .. 14.igiıııızııııi;lııenr• 

Dünkü başmakalesinde Cümhu. 
riyetten hafü iddiaların tavzihini 
beklerken başka bir müphem yazt 
ile kar~ılaştığını bildiren Hüseyin 
Cahit Yalç\n, iki gün üstüste çıkan 
iki yazı arasında münasebet araştı. 
rarak: 

İstanbul Levazını Aınirliği 
Satınalıua Koınisyonu İlanları 

Tutarı 

Lira Kr, --
M lktar& 

adet 

38,904 4,863,000 Mat kaput düğmesi 
28,973 4,139,000 I " ceket " 

6,828 1,138,00ll ,, küçük .. 
2.465 1,972,000 Küçük madeni düğme 

19,792 50 13,195,000 Büyük " " 
809 60 506,000 SAkandırak dQğmesl 

4,872 50 1,949,000 Küçük kopça 

lunmadıgl ve bu mahfillerin mille
te istinat edeceğine, hürriyete bcığ. 
lı olmak gibi şerefli bir vasfı hak 
etmiş olan ve şerefli ihtilal anane
sine sahip bulunan bu milletten 
korkuyorlardı. Fransanın gösterdi. 
ği zaafm ciddi sebeplerinden biri 
de budur. Şimdi Fransız milletinin 
önünde ifası güç bir vazife vardır: 
Harbin açtığı yaralan tedavi et. 
mek. Bundan sonra da kendini, 
yc-.niden hayat bulmıya hasretmek. 
tir. Ancak bu tensikat eski metot
ları~ Yf'pılmıyacaktır. Almanya, 
harpte, mütte.(iklere karşt büyük 
bir muvaffakıyet kazanmıştır. Fa
kat esas hedefine henüz vasıl ol. 
mamıştır. Yani arzu edilecek şart. 
lar altında harbin bitmesi. 19 Tem
muzda Alman Führeri sulh hak
kıııda anlasmak üzere İngiltereye 
bir hitabede bulunmuştur. Fakat 
bilindiği gibi, İngiliz hükumeti bu 
teklifte İnglitcrenin tesliminin is

Balkanlardaki son hadise ve te.. tir. Hariciye Nazırı Matsuoka, Ja
mayüllerin Hitler için sıkıntıya se~ ponyanın, İmparatorl~ y~lunun 
hep olduğunu ve buna binaen de tayinini, kendisi için bır vazıfe te. 
İngilterenir- istilAsı tehlikesinin zail lakki ettiğini matbuata bey.an et
olduğunu .zannetmek delilik olur. mi~tir. Öğleden sonra mezkur N~

Balkanlardaki vaziyet !ebebile zır, Japonyamn artık uzla~a palı. 
Hitlerin bir an için tereddüt etmesi tikasım herkes için terketmış oldu. 
mümkündür, fakat hadiseler ken. ğunu, ve badema, kcndisi~e teşdki 
disini belki uzun müddet durdur. mesai etmek istemiyenlerın artık 
mıvacaktır. ellerini sıkmıyacağmı d~ b.eya~ ey--

"Nadir Nadinin son yazısı, bizim 
tereddütlerimir.e doğrudan doğruya 
cevap olmak üzere yazılmamış bu. 
lunmakla beraber arada temenni 
ettiğimiz vechile bir yanlış anlaş
ma değil, derin ve esaslı bir şekil 
ayrılığı mevcut olduğunu isbat etti" 
diyor ve ezcümle şu noktalara işaret 
ediyor: 

.. ··- Türk devleti muayyen, ı:ııı:dh 
ve kati bir siyaset tesbit ederek a. 
zim ve metanetle bu yolu takip et. 
rniş ve bütün milleti ayni siyas~t 
üzerinde bil"leştirmiş. yani icabmda 
vatanın müdafaası hususunda fngı. 
liz yardımından istifade etmeyi 
bir muahedename ile kararlaştır

mııı bulunmaktadır. İçimizden blr 
arkadasın bütün bu siyac;ete aykırı 
~ekillerla memleketin kanaatini, 
manevt kuvvetmi sarsacak, tekar. 
l'ür etmi~ milli siyaseti hatalı ve 

6,062 1,132,000 t1üyük " a 
Yukarıda miktarı yazılı 8 kalem düğme ve kopçalar 9/8/940 Cuma gflflft' 

15.?00 da Tophanede İst. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda kapalı ıırar 
tın alınaraktrr. Hepsinin tahmin bedeli 108,676 lira 60 kuruş, llk teminat~W 
lira 85kuruştur. 8 kalem olan bu malzeme bir talibe ihale edilebileceti f\ I 
ayrı taliplere de ihale edilebilir. Nümunele-ri komiayon~a ı:öri~lür. lııt•~ 
kanuni veııikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatınden hır saat ti'l'I 

misyona vermeleri. (156) (6425) 

Tutarı 

l.lr;1 
MiktaM 

metre 
* * " Cinı 

30,001 200,000 27 milimetre fitilli şerit. 
44,001 400,000 27 " dilz " 
41,601 520,000 21 • ,. ,. 
147,70~ 422,000 50 N fitilli 11 

48,960 144,000 80 " düz • 

Balkanlarda islerin nihat bir tar. !emiştir. Matsuoka demıştır ~ı: . 
zı tesviyesi Hitlerin gayeleri için "Japonya, Mançuko ve Çin ıle 
hayati ehen-ımiyeti hah: değildir. birlikte Doğu Asyasınd~ bü!ük bir 
Muvakkat bir tarzı hal kafidir, zi. mfü:terek refah bölgesı tesıs ~e
ra Almanya İngiltereyi devirmeğe cektir. Bu memleketlerin esas des.. 
muvaffak olduğu takdirde arzuları. te teskil edecekleri mezkur böJge
na tamamen uygun bir tarzı halli ye C~nup denizi bölgesi ile ~ra~
hiçbir memleketin itiraz ve ınuka. srz Hindiçinisi ve Felemenk Hındı. 
vemetine maruz kalmadan tatbika çinisi dahil bulunacaktır.,. 
mui<tedir olaeakhr. Nazır, Avrupa harbi hakkında 

da şunları &öylemiştir: 
Almanları haklı gösterecek surett~ 
neşriyatta bulunmasına tahammül 

Yuk;n:ıda yazılı beş kalem şerit mafaeme 0/8/940 Cuma cünil 
Tophanede İst. Lv. Amirliii satın alma komisyonunda kapalı zarfla satı:n 
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 312,260 lira ilk teıninatı 16,240 lira 40 kU 
Nümuneleri komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni v4111ikalarile .beraber ( 
mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evvel komiıyona vermelerı, (15~ 

* * 1""11: ·ıa• tenildiğini görmüş ve zafere kadar rafından atılmış ve reddedilmiştir. 
harb., devam edeceği cevabını ver- Sovyetlerle Almanya arasında te
miş, hatta, eski müttefiki Fransa ec;süs eden dostane ve komşuluk 
ile siyasi münasebetleri kesmeğe münasebetlerinin temelinde hayalet 

"Biz şimdilik harbe sür.ük.lenmc:
mckten ibaret olan kendı sıyasetı. 

ve sükut edemeyiz. Çünkü dediği. 
miz gibi içinde yaşadığımız buhran 
ve teMike dakikalarında şekil ve 
kanaat hürriyeti namına rastgele 
düsünülen ve vatanın resmi ve mu. 
ka;rcr siyasetine mugayir bulunan 

mizi takip ediyoruz.!' _ 
TEVKİF EDİLEN JNGİLIZLERİN 

kadar varmıştır. mahiyetinde esadüfi mülahazalar de 
DÜNYA HAK1MIYETt~ ğil, fikrimizce Sovyetlerin olduğu 
MÜSTEMLEKELER VE gibi Alrnanyamn da esaslı devlet 

İNGİLTERE menfaatleri bulunduğunu teyit ede~ 
Bunun manası İngilterenin el- biliriz. 

hanın her bir kısmında bulunan İTALYA - SOVYET RUSYA 
mü:;temlekelerini vermek isteme. MÜNASEBATI 
diği ve Fransız hezimeti ve İtalya- Son devrede İtalya Ue olan müna. 
nın, Almanyanın yanıbaşında har. sebetlerimiıin de salah bulduğunu 
be girmesi ile İngiltere için daha kaydetmek gerektir. Bir noktai na. 
güçleşmesine rağmen, dünya haki. zar teatisi mernleketlerimiıin dış si· 
m:ıyeti için harbe devam etmeğe yaset sahasında mütekabil bir anla. 
taraftar olduğu demektir. yış temininin tam bir imkan dahi. 

Avrupa harbinin birinci senesi linde bulunduğunu göstermiştir. 
sona ermek üzeredir. Fakat bu har Ticari münasebetlerimizin de ge
bin sonu. henüz gözükmemektedir. nislemesine müteallik ümitler de 
Simdi harbin yeni bir merhalesin- tamamen yerindedir. 
de olduğumuzun daha muhtemel Sovyet • İngiliz münasebetlerine 
bulunduğunu nazarı itibara almak gelince, son zamanlarda esaslı hiç. 
gerektir. Bu merhale, bir taraftan bir değişiklik olmamıştır . Sovyetler 
Almanya ve İtalya, diğer ~araftan ali konsevi huzurunda bir kere bah~ 
Amerikanm yardımı ile İngiltere sedilmeslne zaruret hasıl olan İn. 
arasında cereyan eden muh3 s:lma. giltorenin hasmane harekatından 
tın şiddetlenmesidir. sonra Cripps'in ingilterenin Sov. 
ALMAN - SOVYET ANLAŞ~IASI yetler birliğile olan münasebetleri. 

Zikri geçen hadiselerin hiçbiri ni ıslah etmek arzusunu aksettir. 
Sovyetler Birliğinin dış siyasetini miş olması ihtimaline rağmen, Sov. 
dcği~tirmemiştir. Sulh ve bitaraf. yet • İngiliz münasebetlerinin lehi. 
Irk siyasetine sadık kalan Sovyet- ne bir inkişaf beklemenin müşkül 
lcr Bırliği, harbe iştirak etmemek- olduğunu tasd~k etmelidir. 

tedir. BESARABYA MESELESİ 
Bir sene evvel vukubulan cfö. Şimdi, son zamanlarda mesut bir 

nlım noktasından sonra Almanya !'Urette halledilmeleri topraklarımı. 
ile münasebetlerimiz, Sovyet - Al- zın ehemmiyetli mikyasta büyüme
maıı anlaşması ile evvelden tahmin si ve Sovyetler Birliği kuvvetleri. 
edilen şekilde tamamile idame e. nin artmasile neticelenen dış siyaset 
dilmektedir. Hükumetimizin harfi- mes~lesine gecmckliğime müsaaje 
yen riayet cttigi bu anlaşma, Garp 

- VAZİYETİ 
Son günlerde tevkif olunan İn. 

giliz tebaasından altısı tahliye o
lunmuştur. Yedisi hala mevkuftur
lar. Reuter muhabiri Cox'un ccna. 
zesi merasimle gömülmüş, marasi
me İngiltere, Amerika Sefirleri ile 
müteaddit sefirler, yabancı muha. 
birler iştirak etmişlerdir. 

mütalaalarla fikir ve vicdanların 
bulandırılmasında çok zarar ve 
tehlike görürüz. İşte bu tehlike 
karsısında, yapılan telkinlerin çi.i. 
rüldük lcrini izah etmeyi bir vazifo 
biliyoruz." 
üsta:ı H\iseyin Cahit Yalçın, bun. 

dan sonra Nadir Nadinin Almanları 
muahaıe deiil, bilakis onlar lehin. 
de bir müdafaaname yazdığını, mu. 
harrh-in Almanlara kabahat bulma. 

Bir Amerikalı muhabir, Mister 
Cox'un ölümü hakkında yanlış ma
IUmat vermiş olduğu isticvap edil
miş ve daha sonra serbest bırakıl. 
mıştır. 

:hğını, Almanlarda bir hegemonya 
derken nutkun devamı olduğunu zihniyeti olduğunu söyliyenleri ka. 
bildirmiştir. bahatli cıkardığını tebarüz etti!i-

TÜRKİYE VE SOVYETLER yor ve diyor ki: 

Ankara, ı CA.A.) _ Molotof'un "Bir gün evvelki Alman rı>aliteslni ta-
nımnk, yani Alman niifuau altına girmek 

nutkundan Türkiyeye ait olarak gör ı.ıvı:iyeııi AJmın h~emonyasınm bir hıı-
düğümüz kısımlan aynen dercedi. yal oldu~u yolund;ı bir gün sonraki t..:-
yoruz: minat ile takviye ediliyor. 

''Türkiye ile olan münasbetleri- Nadir Nad!nln fikrince bazıları bugü-
mi~e esaslı hiç bir tebeddiit vukua nü yanlııı anladıkları için yarına terıı 
gelmemiştir. Yalnız A~an. Beyaz bakmaktan bir türlU kurtulamıyo:-lar 
Kitabiyle ahiren neşredilmış olan (Yani bu sr11de Ti.irk devletinin hi.lkilnıet 
dokumanlar Türkiyede yapılmakta adamları, biz gazeteciler ve saire) şöylP 
olan faaliyetin bazı nevi tezahüratı- düşi.iniiyoruz: 
nı nahoş bir şekilde tenvir etmekte- ''Almanya galip gelirse evvela bütün 

dl·r. Bililhara ve Türkiyedeki Fran. Avrupayı, sorra dünyayı istila edece'< ve 
f d hakim kE'sllecektir. Dünyanın hürriyeti 

sa Büyük Elçisi Massigli ~~ra ın an İnı;ıilterenin gıılip gfllmesine bağlıdır." 
verilmiş olan izahat dokumanlann Hüseyin Cahit Yalçın, milli mcn
bu mümeyyiz vasıfları itibarile hiç faaatlerimizi izah ettikten sonra, şu 
bir değişiklik husule getirmemiştir. nokta üzerinde ısrar ediyor ve Na. 
Bu münasebetle Sovyet hükumeti. dir Nadiye soruyor: 
nin gayri kabili kabul addettiği. bir "Bizim mf'nfaatimiz lngilterı>nin mc7.
vaka dolayısiyle daha geçen Nısan hebile müttehit olduğu içindir ki biz dE' 
bidayetinde Türkiye nezdinwde te.. tngilterenin müdafaa ettiği tezin ga1E'
sebbüsatta bulunmuş oldugumuzu besini istjyoruz, Ve onunla müdJfaa gay-hudutlarımız boyunca Sovyet tcd- ediniz. Besarabya ve Şimali Buko

birleri ittihaz edildiği sırada, Sov. vinanın Sovyetler Birliğine ilhakı-
nın teferruatı üzerinde tevakkuf yet _ Alman münasebetlerinde ç.a-

tısma ihtimallerini bertaraf etmış, etmiye burada hiç lüzum yoktur. 
ayni zamanda Almanyaya Şark.ta Bu meseleye taalluk eden bütün ve. 
sukunet emniyetini temin eylemı:- saik aynen neşredilmişlerdir. 

;öylemek mecburiyetindeyim. roti uğrunda birleı;iyoruz. İtıiiltere müş-
Vaka şu idi: terek tehlike karşısında istinat edt-eei\-
Geçen Nisan zarfında Türk arırz;i. miz bir müttefik olduğundan ve İngll· 

sinden gelen bir tayyare birçok pet. terenin mer.faııtini Türkiverıin menfaati 
rol tasfiyehanelerini muhtevi bulu. addettiğimizden dolayıdır ki bUttln hııra
nan Batum mıntakası üzerinde uç. retımlzle onu müdafaa ~di~oruz. B~z A~-tir. Avrupa hadiselerinin cereyan Bu suretle, Sovyetler Birliğinin 

ta .. zr Sovyet _ Alman ademi teca~ hudutları, Volgadan sonra Avrupa-
,.:z anlaşmasını zayıflatmadıktan nın en büyük nehirlerinden ve bir 

'
1
' d'l · · h çok Avrupa meml~etleri ar3smda-

b ka bilakis akte ı mesının e em. 
1 _,~ş . . ve miıstakbel inkişafını kl ticari miibadelelerin esaslı yo -

ınıvetını. . larından biri olan Tunaya kad:ır 
k vdetmıştır. G b ·1 l · ı· a_, 1 da yabancı matbuat ar n l er emış lf. 

Srı11 zaı_lıll~ ~r ve İngiliz taraftarı Yoldaşlar, senelerdenberi bekle: 

t T .. k. e evvela meseleyi manyanın neıemonya ıddıasma HıtlPrın 
muş u. u~. 1~ . • • ve sair ~eflerin ı;özlerile, icraatlarile hük
kendi arazısı uzerınden guya hiçbır • mettiimiz halde, Nadir Nadi acaba neye 
tayyarenin dışarı_ çıkmamış o~d.uğu Jstinaden bizim hayallere aldandığımızı 
~eklinde göstermış ve fakat bılaha. iddirı ediyor, delilleri nedir?" 
~e bu nevi u<;:uşlar hakkında istik- Nihayet, Hüseyin Cahit Yalçın, 
balen tedbirler alacağını da vadet. Almanyayı Nadir Nadi gibi çok 
mişti. kuvvetli gören bedbaht milletlerin 

Adet Toph<1nede Lv. Eşya ve techı 

9500 
5000 
9500 

Keçe belleme 
Kıl çul 
Kıl kolan 

9500 Kıl yem torbası 
50000 Kıl gebre 

Yulrnrda yaıılı beş kalem muytabiye 
alınacaktır. Kapalı za~fla ej,:siltmesl 
5-8-940 Pıızartesl glinii saat 15 de Top
hanede İst. Lv. Amirli~i satın alma Ko. 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 75375 
lira, ilk teminatı 5018 lira 75 kurııs· 
tur. Şartname ve nümuneleri Ko.da 
görülür. İsteklilerin kanuni vesikalari
le beraber tekll! mcktupl<ırını eksiltme 
«a<ltindcn bir saat evvel Ko.na verme
leri. (132 - 6191) 

1'arının bahçesinde yapılacak ~ 
borularının yapılması için pawrlı 
<:iJtınesi 13-8·940 Salı günil s!Jll~ 
Tophunede J.v. Amirliği satın ıı 
mis.vonunda yapılacaktır, Keşif 
708 lira 88 kurı.ıştur. İlk teminatı 
17 kuruştur. Ke~ir ve şartname.si. 
yondn göriiliir. İ~teklilcrin belli X 
kanuni vesikıılarilc belli sııııtt~ 
vona gelmeleri. (207) 

• 
Lv. Yollama emrinde bulunnn buharlı 

kamyonun kazan l'e m:ıkinesi'nin tamiri 
paıarlığı 8 - 8 - 940 per~emhe giinu sa
at 14,30 da Tnphanede l,v. Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılııı·aktır. Ke
şif bedeli 4ŞO 'lira ilk temimıtı 33 lira 
75 kuruştur. İsteklilerin belli saatte ko
misyona gelmeleri. ( 191 - 6664) 

• 300 adet büyilk ve 200 adet kiiçük ba
kır kazan pazarlıkla 7 - 8 - 940 Çarşam
ha güni.i saat 16 da Tophanede ist. Lv. 
Amirligi srıtın alma komisyonundA satın 
Alınacaktır. NUmune ve şartnamesi ko
misyonda &örühir. isteklilerin kanuni ve 
sika ve teminatlarile belli saatte komis-
yona gelmeleri. (192 - 6666) 

• On bin adet kayış yular baıılığının İz
ınirde Anadolu grızctesindc ihinı yapıl .. 
ınaclığından tekrar pıızarlıkln ek::;iltme i 
7 - 8 - 940 Çarlj;lnıba giin{i sa<1t 14 de 
Tophanede İst. Lv. Amirliği s<ıtın alnın 
komisyonunda yapıl;.ıcaktır. Kayış yuhır 

bnıılığının tahmin bl'deli 34,000 lira ilk 
teminatı 2550 lfradır. Şartname ve nu
munesi komisyonda görülilr. İsteklilerin 
kıınunl vesikalarlle belli saatte komisyo-
na gelmeleri. (193 - 6689) 

• 
125 ton meşe kömıirü alınacaktır. Pa-

zarlıkla eksiltmesı 6 - 8 - 940 Salı günü 
ıaııt 15,30 da Tophanede Lv. Amirlili sa
tın• alma komisyonunda yapıl<tcaktır. 
Tııhmin bedeli 6250 lira ilk teminatı 468 
lira 75 kuruştur. Şartnaml•si komisyon
d~ gör(ilür. İste-klileriu kanuni vesikala
rile belli saatte komisyona gelmeleri. 

(196 - 6609) 

• 

• Adet 

15,000 Pantalon tokası. 
7,755 " kancası. 

70,250 Bi.iyiik parlak duğme. 
70,700 K;icük " " 
YukArıda yazılı dört kalem 

5 B-B-940 Perşembe giinU saat 1 
Tophanede L\•. Amirliği satın alJ1'1 
misvonu"f\cla pazarlıkla ~atın alın~ 
htek111erln teminatlarile belli ı:aa 
mi«yona gelmeleri. (208 ~ 

• 21,rıoo kilo kaş;ır peyniri alıl'l9 

Pıı.7arlıkla f'kslltme"i 12-R-940 I'' 
ı;:ünü saat 15.30 da Tophanede ı., .. 1 
liği ı;ııtın alma komisyonunda :v11P1 

tır. Tnhmin bedeli 15,175 lir<1, f1JC 
natı 1063 lira 12 kurnstur. şar 
lrnnıisycında görU!i"ır. tstcklilcrirı 
vesikl:llıırilc belli saatte komi.,,•oıt9 

meleri. (209 ' 

• 
30'i ton fırın odunu alını:ıratct1f 

7.ıırlıld;ı eksiltmesi 5-8-940 Paz:ırt 
nü sn ıt 11 .:ıo du Tophanı.-dc LV· 
liği sııtın nlma komisyonunda y11P.1ı 

··tıv tır. S·ırtnamesi komisyonda görıı ti 
teklılerin temimıtlarilc bclli şııat 
misyona gelmeleri. (211 • 

• Lv. Yolhınıası için 25 ton tıı' 
kömürü alın::ıcaktır. Pazıır1ıklıı el\
s; 6-8·940 S<11ı günü sat 16 da 
nede Lv, Amirliği satın alma k" 
nunda yapılacaktır. fstck1llerin te r4-
lari1e bernber komisyona gp]mele 

(210 , 

• Orl1inaı ıuıµıar içinde Soc('lnY· 
:narka 7000 kilo ince mııkiııc yııaı 

0 C'Aktır. Pıııarlıkla eksiltmesi 7-ll-~e4' 
ı:amba günü saat 14.30 dn Tophafl 
<\mirliği sııtm alma kcımisyonund11 

lacaktır. İsteklilerin teminatıı.ırıtc 
ber komi~yona gelmeleri. (212 • 

bilhassa lngılız tl · ttihadı ile Al-ı nen Besarabya meselesınin hallin• 
matbuat, Sovye er ~tai nazar ihti· bütün Sovyet milletinin ne ~adar 
manya arasın~~ n? d Alman kud- büyük bir sevinç ve memnunıyetle 
lafı imkanlan uzerın . eufku ile bizi · öğrendiğini biliyorsunuz. Diğer ta
retinin kuvvet!cnmes~ rniiteaddit ih raftan, bundan böyle Romanya i~e 
korkutmaya ugraşara t ebbüslerin olan münasebetler tam normal bır 
tıkar yanılmıstır. Bu ~ş k b" · k ' l 1 1 d 

Dökümanlann Almanyacla intişa. acıklı hallerini kaydettikten ı;onra, 
rından sonra nasıl bir tayyarenin sunlarJ yazıyor: 
mevzı ubahs olduğu görülmekte ve "'"Nadir Nadi bu makalesini bir sene 
binnr : i<'e 'l'iirkiye hükumeti nez. evvel yazsaydı .belki. şu. gö_tür?rdü. ~akal 
din<' , vaı)tı i11mız teşebbüsün tama. fiiliyat ile tckzıp edılmıs ıddıaları şımdı 

.1, · hi' olduğu tebarüz etmek. bir delil diye bize kabul ettirmek işte-

23 ton aşkori eşya Çanakkaleyc ve Ge 
iboluya nakil ettirilecektir. Pazarlıkl 
•ksiltmesi 3-8·940 Cumilrtesi gimü san• 
\ 1 de Tophanede Lv. Amirligi ı;alıll alm 
rnmlsyonunda yapılacaktır. İşbu nakli 
•1ntı yııpmağa elverişli v~şıtası olnnlarıı 
emin:ıllarile ve bu işi yapabilecek ve 
aiti olduğu hakkında ~akıırnı aldindeı 
ılacakları vesikalarlle belli saatte l<omi 

RAŞiD RIZA TIV.ATRQS\}1 
2 Al!ustos Cuma giini.i aks:ııflı'I, 

Suacliyedc Şenyol Aile Bahçesi 
e ONLAR ERMIS MUR.ADl,.ı,A 

Komedi - S - Perde 

E. 9AOI TEK TIVATA(>SIJ' 
Cumartesi günü aksamı O kli 

(Beyleroğlu Bnhçesinde) 
''KARIM KAYNANAM" Vodvil 3 

· k · gere ızım şe ı ama ı ır. 
bir cok defa mas esı 1 a ta.. TAN: Ajans neşriyatını tatil e .. 
tarafımızdan, gerekse A ınany 

mı : !!'u "'" nıesı beyhude bir zahmettir." 
hıdır. 

vona gelmeleri. (203 - 6764) 
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TAN 
A.aONE BEDELi 

'l'G~lc:lyo 

·~ 
)SQ ~· 1 aeno 2800 Kr. 

Ecnebi 

40C 6 Ay 1600 " 
ısa • 3 Ay 800 " 

" 1 Ay 300 • 
~llletıerarası posta ittihadına 
l~hil olmıyan memleketler için 
ıo one bedeli müddet sır asiyle 
dt, .16, 9, 3,5 liradır. Abone be
~s 11 Peşindir. Adres değiştirmek 
~ lı:u.ruştur. Cevap için mektup-

a 10 kuruşluk pul UAvesl 
lazımdır. 

atırıarsmız: Bundan bir sene evvel, 

~ fstanbulun maruf bir semtinde 

~~rn on beş gün, eşek eti yemişti. 
ıı:ub.lerdc anlaşıldığına f#'1re, şehrin 
~llıtlerindc satılan b ıruk etlerin 
~ Yine çoğa1mış. Ve Bçlediye, kay
' lılı:lara birer tamim göndererek, 
ltı~lll. d~ kasapları konlrol etmeleri
(-~llliş. lhtimal, şu anda satılan bo· 

etin arasında, eşek, beygir eti de 
a ttı.ır. 
~ <lun, bu ane kadar Belediyenin bu 
·e)i nasıl kontrol ettisini öğrenmek 
~~ 
' tıa'Yretle anladık ki, düne kadar, 
,~ede, bu i~in kontrolüne resmen 

edilmiş yalnız bir tek vatandaş 
tı, '\7e bu vatanda5 da Karaağaç 
asında oturmaktayını~. Mevcut 

,1atıı:ı.. tatbikatına ne derece ehem
-la \>etildiğini anlamak için, bundan 
~ ~ bir misal buluna:ırıaz sanırız. 

~!l'ait dahilinde, düne kadar kasap
ttanbullulara bozuk et yedirmele

~~abilir mi? 
:ı.11 kalırsa, bu derece başıboş bıra-

01an o vatandasların bize bozuk 
\>e:h eşek etinden daha berbat ve 
llesneıer yedirmediklerine şükret
l~dır! 

• ~a \re Boğaz ~ 
ltıt ti ~ .. e Hayriye, halkın Bo6azıı;;ıne 

'-l'ağbetıni arttırmak maksadile, e

&elen her gayreti gösteriyor. Bo
~ e.., Yaptıracakların malzemesini 
~o~ tasımayı taahhüt ediyor. Boğazda 
~ ar, plajlar açıyor. Tenezzühler 

1~diyor. Ve halkın plfıjlara gidebil
ıı, ucuz bileiler çıkarıyor. Hulasa, 

t 1' tenkit, bazıları takdir olunan bir 
t~dbi?'ler alıyor. Bunun semeresini 
~e bulunduğu da aşikardır. Çün

llıt• -lA, bugün, Salacak pltıjına gidip 
' \ıe orada banyo yapabilmek (33) 
bıı" ltı;ıı olmakt.-ıdır. Ve bunun içindh-
• 0 ~az, halkın en fazla rağbetine maz
&~ eğlence yerlerinden birisi de 

~ - l>lajıdır. Boğazın diğer mesirele
lıtı~aıinoıarma, pUıjlarına gösterilen 
1~ de daha az değildir. 
~t~t, bizce, bu yıl, Bojtaziçinin diğt>r 
lt eıı fazla rağbet görmesinde, Şir-
~ıt>'riyenin aldığı tedbirlerle birlik
let~t l'nfü:·sseselerin almadıklcırı tcd
~' . de ınühim rolü vardır. Ve halkı 

~~~ıııe sürükleyen sade oradaki nisbl 
~ de~il. diğer taraflardaki kor
~~ llahalılıktır. Bundan da anla§ıl
\.~r ki, rhsmi müesseselerin, .me\•
~ s ettiğimiz Şirketi ornek edınme
a tttır. Acaba, meseM Floryaya gide
~~ara da, ayni kolaylık gösterile
~ ·\re Florya da, halkın zevkine da-
~ masrafla varabileceği b.~r 1:1~hal 

~0kulamaz mı? Bugünku gıdışle, 
Çını, Şirketi Hayriyeden zlyade, 

._ l:ı~nlz ve Devlet Demiryollar~ i~Y~ 
~ır. Fakat bizce, Boğazın dırilış1, 
~ıı.lkın. başka semtlerden mecbu

ru.ın kalınası pahasına olınaına-

l{üçük Memleket 

1 
Haberleri 

ll l:'Kı; - Ali Sinan isminde 50 yaş-
• t\J. biri ırmı& kenarındaki tarlasın

~§ltken kaybolmuştur. Elbiseleri 
<ldet sonra sahilde bulunmu~tur. 

r ~~ 11~ zannediliyor. 
.~AMA. - Havı:ıların fıızla sıcak 

ııı:~den sıtma vakaları ı;;ogalmış, ki
~t 1~acı artmıştır. Çok ragbet gören 
~~ lt.itıinleri krılmadıgı gibi eczonel~ 

ıı. tedarik edemez olmuşlardır. A
-~~~<ıtın dikkatini çekeriz. 

· A.t.1A. - Havaların gayri müsait 
'?tıe :rağmen tütün eksperleri Ber

e ~ ~ 'l'uranlede bu yıl tünün m<ıhıru
~ı~lt nefis olacağını söylemişlerdir. 
' - Mehmet Kapısız isminde genç 
u atıt~ yeni bir dolma kalem imal 
~ ~OYU 17, kalınlığı 8 santimdir. 
~ hacminde fişek almakta, 70-80 
~ ~ llıermi atmaktadır. Kalemde ay
l~~lt \'e pusla tertibatı da vardır. 
~ StıN - Osmaniye mahallesinde 
~3 Yaşlarında Necmiye Genç, de

·\)~ \:anırkeo. boğulınuştur. 
"lJ 'ı'A,A.KSARAYI - Aksaray genç
b~andağı" adında mahalli ve ilmi 
. ~ ll:ıecmua neşretmeğe karar ver

ecınua Ağustos icinde çıkacak-

\v 
ı~ ~A.Nı.ı - Kütahya Gençler Bir

,,,~ l 11"•anlı Gençler Yurdu takımları 
"ı la lt!\r§ılaşmışlardır. Neticede Tav
~ \1t1rnı 7 - 1 galip gelmiştir. 

~· C.f\HAMAM - Yukarı soğuksu 
~tıd.e gecen sene bir gazino inşa 

'l:ı • :Su sene de yine Belediye ta
~ tırısal~iz soğuk suyu ile me~hur 
~aın üzerine gi.ııcl bir çe~me 

~tır. 

TAN 

r -·-- ~~ 
l!_ERBiYE SiSTEMLERi j 

Faaliyet idealinden 
Kuvvet Alan Sistem 

Biliyoruz ki, terbiye sistemleri 
cemiyetlere göre değişml§tir. 

dü~ün cemiyetlere uygun mükem
mel ve ideal bir terbiye sistemi yok
tur. 
Hayatın m~nun ve kıymeti, inııanın 

hayattaki roliı, mukadderatı meselesi 
- gayr! kabili içtinap bir surette -
terbiye sistemleri üzerinde müessir 
olmuşlardır. 

Bu insanın, mukadderatı meselesi, 
muhtelif cemiyetlerde, muhtelif şe
k!llerde halledilmiştir. Çilnkü, bu 
felsefi fikirlerin kuvvet aldığı zemin, 
yani cemiyetlerin iktısadl bünyeleri 
daimi istihale halindedir)er. 

Medeniyetleri ve içtimai teşekklil
leri, tenevvilleriııe rağmen başlıca üç 
büyük te~ayüle, üç esaslı hayat ide-
aline bağlıyabiliriz: · 

Faaliyet ideali, fikir ideali, tıls ide· 
aı;. 

Centiyetlerde, ekseriya ayni zaman
da yaşıyan bu ideallerden biri hakim 
rolü oynamıştır. Buna göre, cemiyet
leri ve terbiye sistemlerini adlandır
mak mümkün olabilir. 

Bu idealler, cemiyetlerde ~deUeti 

ve ananeleri tanzim etmişler, ahlaki 
kıymetleri tayin eylemişler, terbiyeye 
istikamet vermişlerdir. 

Bu idealler bazan fel~efi sistemler
de ifade edilmişlerdir; fakat, bu fikri 
formülleştiren sistemler bulunmadığı 

zamanlar dahi yine müessirıyetlerini 
muhafaza etmi~lerdlr. 

_ ..... _ ... Yazan: ........... -.. İ 

SADRETTIN ! 
CelCil AN TEL 1 . : .... _____ ................................... _. 

kuvvetli tarafları vardır. F akat o, 
bizzat bu kuvvet içinde zaaf tohum
larını taşımakta ve üretmektedir; 

l - İlmi sadece faaliyet için bir 
vasıta olarak kullanmak ve speküla
tif Iikrt faallyete ehemmiyet verme
mek, bizzat ilmin faydasını, muc!lııi

riyetini tahdit etmektir. Filhakika, 
ilimlerin tarihi, uzun zamanlar gay-

ri müsmir kaldıkları halde gilniin 
hirinde çok ehemmiyclli ameli tatbi
kata müncer olan nıızariyelerlc dolu
dur. 

.:ı - Te(ekklir ışığı ile ııydınlanmı
y:-n ve idare cdilmiyen faaliyet, pek 

az zamall' sonra insanı evvelA hareki, 
sonra dimağl otomatizme götürür. 

Şüphesiz, bir miktar otomıllizme ih
tiyacımız vardır. Fakat bu otoma-

tizm, zeka ve tefekkürle aydınlanma
dığı ve tadil edilmedi~! takdirde, in
sani bütün yeniliklere ve terakkilel'e 

karşı koyar, yerinde saydırır. İnsa
nı, değişen vaziyet ve şartlara göre 

faaliyet şekillerini ayarlamak iktida
rından, ve binnetice nfımütenaht in
kişaf im~anlarından mahrum bırakır. 

3 - Bu faaliyet idealinin, manevi 
b~kıtndan çürükliığü de aşikirdır. 

Filhakika, faaliyet üzerine kurul
muş bir cemiyette di.siplin, tc,\ ·ibl 
mahiyette. yani ceza korkusundan ve 
m:ıddl mükafat cazibesinden ku\'vct 
a1an mihaniki bir disiplindir. 

I• ş\e, faaliyetin, kuVYetin hakimi
yeti üzerıne müesses bir içli

mııi ni7.amı tehdit eden en büyük teh
lik t>: v e :ıaalı bııradadır. 

Gayet tabıictir ki, böyle bir cemi
yef.te, müşterek faaliyet neticesi elde 
edilen mahsuller çok gayri müsavi 
hir ı<Url!!tte tevzi edilmektedir. En 
büyük hisse, arslan payı, hakim ve 
idareci ~mıh teşkil edE'n mahdut 
zümrenindir. Büyük kütle, itaat ve 
inzibat hissi ile, ve ayni zamanda 
se.·best te!ekkür ve tenkit kabiliyet
ııizlif(inden dolayı, rıe de olıııı kendine 
ku\'\'etli bir camiaya mensup olmak 
menfaatini temin eden bir nizamın 
miisavatsızlığına tevekkül ile razı ol
malttadır. 

Fakat unutmamalıdır ki, bu tevek
kül, nisbi ve ~arta bağlı bil' tevekkül
dür. Bunun, şuurlu !edak~rlık ve fe
ragat hislerile alakası yoktur. 
Bımun içindir ki, kütleye yapılan 

vııatler yerine f.{etirilmedil;ii, ugart 
ihtiyaçları tatmin edilmedı~i nman, 
htı tevekkülün, itaat ve inki;1adın ye
rine ü•yan hakim e>lmaktııdır. 

'Tarih, bu ıı:ibi vaziyetleri pek tok 
kaydetmektedir. 
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%·4 COZUM[ [ADPAMLAD 
ff ı r Yazan: Sevim SERTEL 

Çocukların Kurtardığı Halk • 

24 Saat Yüzünden 

H arbin buturı ı?iddctiylc h iıkum Sinırii İ llt!İltereric "vveke cer.a1ıım1ırıl. 

ııırdugü. laı;mcıt Akdenir. sahille. ması kararlaştınlan bu ık i k~rrleş i bu kı. 
rinin her türlü tehlikeye marur. oldukları dar insanrn hayall ;ı rıııı kurlar<lıkları i~in 

bugünlerde ka7.alarrn ve ölümiın ônı.inc 

ıeçmek için hi.ıkii.metler her ne kadar bir 
çok tedbirler alıyorlarsa da bun1aı da yi. 
ne kafi gelmemektedir. Geçen ıun lnı;il_ 

terede tamamen tesadtiflere barlı şöyle 

bir hadise olmuştur: 
İngilteredeki kömür hav.7.alumdan bi. 

riyle ıahil arasındaki tren hattında bir 
tren son süratle ilerlemektedir. Birden_ 
bire trendeki imdat çanı çalrnrr. Halk a. 

tebrik edip duruyorlar. 

* 24 Saat Yüzündeı. 

B u harp ecnebi diyarlarda bulunan 

bir c;ok kimseleri gafi1 avlamıştır. 
Tahsilde bulunan talebeler, iş pe-ıinde 

koşan tiiccarlıır, keder ic;in seyah;ıt eden 
kadınlar, hepsi gııyet fena vaziyC'tlerdc ya_ 
kalıınmr.ılardır. Bu arada Alıni'ny~lı Ag. 

nes Noelinin başma şöyle bir fel~kc l gel. 

miştir: 

raııında bir heyecan, bir çığlık bir koşuş_ 
madır başlar. Şimendifer hemen durduru. 
lur. Her taraf araştırılmrya başlanır. Ni_ Agnes Almanyada yaşıyan genç bir ka. 
hayet mesele anlaşılır. On ve on iki ya. dındır. lki senelik evlidir. Kendi ımncııi 
şındaki iki kardeş trenin koridorunda ve ailesi ise Amerikada yaşamııktııdırlar. 
koşmaca oynamaktadırlar. Trenin ıüratle Bunları çoklanberi gömıiyen Agnc:s nihıı. 
döndüiü bir dönemeçte çocuk muvazene. 
sini kaybetmiş ve düşerken eli oradaki 
bir çengele takılmıştır. O da var kuvve_ 
tiyle ona sarılmıştır. İşte bu sırada imdat 

yet kocasrnın ısrariyle eec;en ilkbaharda 
Amer ikaya ailesini görmiye e ider. Fakat 
Agncsin aklı daima Almanyada, kocasın.. 

dadır. 
c;anı çalınmıştır. o Amerikada iken harp çıkar •e yollar 

Böylelikle ortada hiç bir ~ey olmadı~ı kapanır. Agnes hemen Almanyaya don. 
anlaşılınca halk teskin olunur; çocukla. mek için çok uğraşırsa da ancak geçen ay 
rm sonıa cezalandırılmak ü:r.ere isiınleri tayyarede kcndiıiııe yer ayırtmT}'a mu. 
ve ailelerinin adresleri alrnır. Tam artık vaffak olur. Ailes inin bütiın ısrnrına raf. 
tren hareket etmek ü:ı:ere iken ilerden mıit men yola c;ıkar. Beri tarafta kocaıımı aı. 
hil$ bil" gürültü duyulur. Bu şiddetli bir kere almışlardır. Arnes tayyınc ile hare. 
infilaktır. Dü,man tayyareleri trenin ıe. ket edeceği gün eline şöyle bir telgraf 
çeceği köprülerden birine ayarlı bir bom. gelir: 
ba isabet ettirmişlerdir. Fakat çocukların " Bir hafta iTinlc eve gcliyoTUm,, 
dikkatsizliği yijztinden durdurulan tren Agncs hesaplar. Benim tayyarem 36 

tam on beş dakika eecikmiştir. Yokaa sutte Lir.hona varır. Dort gun de oradan 
bomba patladıjp dakika hesaba cöre tre. Almanyaya, etti be'i bucuk gi.in. Demek 
nin tam köprünün dzerinde olması icap ki kocamla bana baııbaşa geçirilecek 36 

ediyordu. saat kalıyor. Ve Agnes sevinçle tayyareye 
biner. Gelı;elelim ki yolda tayyarenin bir 

Bugün, içinde yaııadığımız buhranlı 
devrede, beşer tarihinin bu en mü
him dönüm noktasında, bu idealler
den kuvvet alan cemiyet ve terbi
yelerin kıymetleri ve mukadderatl&rı 
hakkında mukayeseli bir tarihi etüd 
yapmak ve bundan, bugilnün cemiye
ti için bir netice çıkarmak faydalı 

olur kanaatindeyim. 

r~ÖNÜLLÜ HEMŞiRELER ARASINDA 1 motörü bozulur. Azor adalarında iki ılın 
btklemiye mecbur olurlar. 

Bugünkü yazımda, faaliyet idea
linden kuvvet alan terbiye sis

temini mevzuu bahsedeceğim. 

. ___ ./ 
Hastaların Hizmetinde 

Bu üç idealden ihtimal en bAriz o
lanı, en e\•vel kendini göstereni, faa· 
llyet idealidir. 

Bütün beşer tarihi, !aaliyct men-
kıbelerile doludur. 

Tabiat kuvvetlerine gittikçe daha 

Geçen ilk Haftalar .. 

Böylece yolda iki gün oyalanan Aııııcs 

Almanyaya kocaımm tekrar alayına don. 
düğü ıünün gecesi vanr. O g1>ce yorgun 
ve mahzun yatağına serilir. Ertesi giln öi:. 
lene kac'ar uyur. Öilenden sonraki gazc. 
telerdc 'özüne ilişen ııey, kocasının bil. 
yilk boy bir resmidir. Cepheye yeni dö. 
nen tayyareci Hanri Noeli dıin gece bit 
baı;km esnasında tam beş düşman tayya. 
resi düşürmü~. fakat sonunda kenclisı d< 
yanarak düşmüştür. 

Şimdi Agnesin içi yanmaktadır. 48 sa_ 
aUik bir gecikme yüzünden kocasını son 
hir defa görmiye muvaffak olıımamı~tır. hakim bir vaziyete $(elen inııanlar, 

bataklık1arı kurutmuşlar, kurak sa
haları sulamışlar, gayri sıhht olan a
raziyi oturulacak hale getirmişler, 

yollar yapmışlar, kıtalar keşfetmişler, 
denize ve havaya hakim olmuşlardır. 

Bu sahada insanların yaptıkları iş-
1e!·in buyükli.iğü ve ehemmiyeti inkar 
edilemez. Binaenaleyh insan, pek 
hııklı olarrık, faaliyeti h:ıyatın haki
ki gayesi olarak düşi.lnebilir. Yüksek 
ve mükemmel adam faaliyet adamı, 
iş adamıdır. Beşeriyetin önünde yü
rııyen milletler, faal ve müteşebbis 

milletlerdir. 
Gayet tabiidir ki. böyle bir telkinin 

ve idealin hakim olduğu cemiyetler
de terbiyenin gayesi, gençlere Iaali
yete haıı olan maddl ve manevi va
sıilan kazandırmaktır, 

Bu vasıflar nelerdir? 
Evvel&, bütün cemiyetlerde 1dare 

edenler ve edilenler, l(Üzide münev
ver zümre ve kütle diye, iki sınıfın 

mevcut olduğunu hııtırlatalıın. 
Böyle bir idealin hlikim oldu~ ce

miyetlerde güzidc_-lerde bulunması i
cap eden bedeni ve nıhi vasıflar şun
lardır: 

Kuvvet, te~ebbüs, cesııırel, irade, 
teşkilat ve idare kabiliyeti; sınaileş
miıı cemiyetlerde bu vasıflara ilfıve

ten, yüksek teknik ihtisası. 
Kütlede bulunması istenen vasıf· 

lar ise, bedeni kuvvet ve teknik 
maharetle beraber itaattir. 

Böyle cemiyetlerde itaat, mevcut 
nizama hürmet. en esaslı ahl~

kl fazilettir. Cemiyetin blilün kuvvet 
ve kudreti, sıkı bir di11iplin üzerine 
istinat etmektedir. Yeniliklerden mü
teneffir ve muharazokar olan bu ce
miyetlerde, çok sıkı bir silsilei mera
tip vardır. 

İlıne ehemmiyet vermemek, serbest 
tefekküre miıni olmak, bu mahiyette
ki cemlyctlcrin tarik vasıflarından bi
ridir. 

Bu cemiyetlerde malı'.ımata ancak, 
faaliyeti kolaylaştıl"tln bir vasıta ol
mak itibarile kıymet verilmektedir. 
Tatbiki ilimler, ııırf ilimlerden daha 
fa7.la yer almaktadır. En büyük ve 
korkunç düşman, teknikçi zekA'dır. 

Tahsll bilhassa amelt ve lntifatdir. 
Mekteplerde umumı kültüre ehem
miyet verilmez; ihtisas çok erken 
başlar • 

Esas gaye, faaliyetin verimini ço
ğaltmaktır. 

Böyle bir cemiyetin !ormüli.ı nayı· 
tını ya911mıktır. 

Kuvvetli bir disiplin üzerine isti• 
nat eden eski Roma medeniyeti. buna 
misal olarak göstcrilebılir. 

Bugünku Almanya tamamen, Ame
rika Birle,ı:ik devletleri bir bakımdan 
ve kısmen, bu mahiyetteki cemiyet
lere yaklaşmaktadırlar. 

Şüphesiz bu idealin kendine bas 

-3-

Doktor, tam saat d0kuzda gel. 

di. Stajyerler de onu takip 
ediyorlardı. Bayan Asum2nın e. 
linde, ufak bir not dc!terile, için
de tansiyon aleti bulunan kutu 
vardr. O, her karyola önünde du
ran doktora, orada yatan hastanın 
ahvali umumiyesi hakkında iza
hat veriyordu. Kendisini dinledik
ten sonra, hastayı muayene cdC"n 
doktorun sözlerini de, ufak defte
rine yazıyordu. 

Hastaların muayeneleri tamam. 
!anınca, Bayan Asuman bana: 

"- Buyurun, dedi, şimdi sız:n
le beraber, şu cetvelleri tanzim e
delim!,, 

Bahsettiği cetveller, hastaların 

gündelik gıda ve ilaç cetvellcriy. 
di. Bayan Asuman, bir taraftan, 
biraz evvel aldığı notlara bakarak 
cetvellere işaretler koyuyor, bir 
taraftan da bana izahat yetiştiri
yordu. Onu bir müddet dikkatle 
dinleyince, bu basit vazifeyi kav
ramakta zorluk çekmedim. Hat. 
ta son cetvellcrden birkaç tan(;-si
ni de, Bayan Asumanın muraka
besi altında kendim tanzim ettim. 
Bu iş te tamamlanınca, Bayan A
sumwı, insanın çalışma arzusunu 
kamçılıyan yumuşak ve teşvikkar 
sesile: 
"- Bravo ... Dedi. Şimdi, tnle

belerden birisile, cetvelleri ecza. 
haneye götürüp teslim cdeceksi. 
niz. Ondan sonra, enjeksiyonlara, 
lavmanlara, serom :Ciziolojiklcrc 

ba~lıyacağız!,, 

H azırlanacak olan ilaçları, bi
lahare almak üzere cetv~l

leri eczahan~ye bıraktık. 
Koğuşa döndüğümüz zaman, 

Bayan Asuman, küçücük labora. 
tuarmda, küçük defterine baka 
baka, ampulleri hazlrlamakla 
meşguldü. Bana: 

"- Şimdi, dedi, mektepte iken 
limon üzerinde yaptığınız tecrü
beleri, burada doğrudan doğruya 
cilt üzerinde tatbik edeceksiniz. 
Tabii, hangi noktalara riayet ede. 

ceğinizi biliyorsunuz?" 

Hastalarını elime emanet et. 
meden evvel, çok samimi ve ta
bii bir titizlik gösteren müşfik 

hemşirenin endişelerini gidermek 
için: 

.. _ Merak etmeyin... Dedim. 
BP.ıı bir doktor barcmivim. Bir 

Yazan: 

Neyyire Işık 

anneyim. Üstelik te, bir d.:>ktor 
haremi, ve bir anne olmanın tec
rübelerile girdiğim kurslardım is
tıfade etmek için, azami dikkati 
gösterdim. Bu itibarla bana emni
yet edebilirsinizl,, 

Bir asker kızı olan, ve Ameri
kan Kollejini bitirdikten sonra, 
Amerikada hastabaktCilık tahsili
ni de tamamlıyan Bayan Asuman, 
yiızüme, parlak gözlerinde derhal 
okunan samimi bir memnuniyet
le baktı. İngiliz lisamnr, kendi di. 
1i kadar kolaylıkla konuşan bu 
yüksek kültürlü Türk kızının en 
cana yakın taraflarından birisi de 
mesleğine karşı beslediği a~dkar 
ve içten sevgiydi: Her hastanın ü. 
zerine, şımarık yavrusunu okşı

yan yufka yürekli bir ana şefkati. 
le eğiliyordu. Ve onun derin şef
katinde, yanındakilere derhal si
rayet eden sihirli bir hassa var 
gibiydi: 

ten bir dua ile titriyor ve gözleri, 
yürekten bir şükranla parlıyordu. 

B ütün bu işleri bitirdikten 
sonra, Bayan Asumanla 

birlikte, yemek salonuna indik. 
Etrafları neşeli doktorlar, hemşi
relerle çevrili masalarla dolu bir 
sölonda, bir Kollej talebesi kadar 
çocuklaşmış gibiydim. Istırap çe. 
ken insanlara hizmet etmek, ru
ha masum, ve derin bir haz veri
yordu. Hepimiz, çocuklarını yedi
rıp. içirip uyutmuş birer ana ha. 
lcti ruhiyesi içindeydik. 

Diyebilirim ki, hiçbir şey, im;a· 
na, vicdan ferahlığı kadar geniş 
bir iştah veremez. Bu iştah, adc. 
ta yenilen yemeklerin lezzetini 
değiştiriyor. 

Birkaç saat sonra, hastanenin 
başka bir kısmında işe başlamak 
üzere yemeğimi yerken, bfr bar
dak soğuk ayranla mesut olan mn 
sum ve mustarip hastaların du. 
daklarında titriyen içten duaları 
anıyor, ve gönlümde, hayrat sahi
bi bir müminin scvapfan duydu. 
ğu ilahi zevki buluyordum. 

H astaıarın cnjcksiyonıarım, 1-aafrada Bir Tarla 
lavmanlarını, serom fizyo-

lojiklerini birlikte yaptık. Bu iş 
te tamamlanınca o: 

"- Şimdi de, dedi, hastaların 
yemeklerini ve ilaçlarını tevzi e. 
deceğiz. Ondan sonra, yemeği bu. 
rada, bizimle beraber yiyeceksi
n iz. Yemekten sonra iki, üç saat 
istirahat edeceğiz. Ve yine buraya 
gelerek, hastaların akşam derece. 
lerini alrp, nabızlarını, teneffüsle
rini tesbit edeceğiz. Akşam temiz. 
liği de yaprldıktan sonra, paydos! 
Gidip, bol bol dinlenebilirsiniz!., 

O, bunları söylerken, erkek ha
dc:meler, küçük el arabalarilc, bi
zim koğuştaki hastaların y~mek
Jerini getirmişlerdi. 

Biz, evvela, koğuşun ortasmda. 
ki büyük masa üzerine koyduğu
muz bu yemekleri, sabahki cetvel. 
lere göre, sahiplerine taşıyorduk. 

Ağır hastalara yardım ediyor, 
bazılarına kendimiz yediriyorduk. 
İçlerlııde, bir bardak suyu, kendi 
kendilerine içemiyecek kadar me
calsiz olan hastalar da vardı. 

Harareti olan hastalar da, biz
den mütemadlycn su, limonata, 
ayran istiyorlardı. 

Verdiğimiz limonataları, ayran
ları içenlerin kuru dudakları, iç. 

Yüzünden Cinayet 
Bafra, (TAN) - Gazibeyli kö

yünde bir boğuşma olmuş, Şevket 

adında biri arkadaşr Hamidi 4 kur
şunla yere sermiş ve öldürımi'.jtÜr. 

Vaka şöyle olmuştur: Hamid in 
atı Sevketin tütün tarlasına gir
miş,~ bundan muğber olan Şevket, 
köy halkı önünde Hamide çatmış
tır. Köylüler kavgacıları ayırmak 
için birbirlerine girmişler, hırsını 

yencmiyen Şevket, bir fırsatını bu
lup tabancası ile ateş etmiştir. Çı. 
ka.n kurşun da Hamide isabet ede
rek derhal ölümüne sebebiyet ver. 
miştir. 

Suçlu, saklandığı samanlıkta ya. 
kalanarak adliyeye teslim edilmiş
tir. • 

Bir Katil Suçlusu 

İdama Mahkum Oldu 
Diyarbakır, (TAN) - Bundan 

üç sene evvel arkadaşını bıçakla 
öldüren Davo'nun muhakemesi SE'h

rimiz ağır ceza mahkemesinde nc;k 
zan görülmüştür. Mahkeme, evvel
ce verdiği idam kararında bu de
fa da ısrar etmiştir. 

Artritisma 

Hastalekları 
Artı itisma, hekimlik te eski, rek eski 

bir tlbiı·dir. Aııırlııırdanbcri sürer 1:elir. 
Nunl meydana çıktığı iyice bilinmedi. 
ğinden . bazı devirlerde hekimin o tabir_ 
den bıkarlar . unutmak isterler. Fakal o 
kendini unuttuı maz, kendi~İ11i görmek 
istemiyenlerle eğleniyormuş ı: ibi her 
yerde meydana çıkar ve nihayet hekirn_ 
Jer o tabiri gene kullannuya mechur o. 
!urlar. 

Artritisma bir çok hastahkları biri_ 
birlerine bağlıyan münasebet dcm,,k ll r. 
İsterseniz, buna biribirlerilr mdrıa•ebeti 
bulunan hastalıklara karııı istirlal rliyr. 
bilirsiniz. lnsanrla artrit i ~ına is ı i<l:ıdı lıu. 

lununcıı o haslalıklaı dan biı inr, b.vıl:ırı 

da bir kaçına birden, tıııulıır . Fakat ·l~

ima artritisma hMtalıkfarıııa ... 
Cill üzerinde, bu mevsimde c;nkıa kil. 

şmma , ekzema, cildin ba.ıı y~rlrr' nd,. 

kendi kendine !ii"mesi, sao-larda cok v~ 
yağlı kepek hasıl olması ve hunu" neti. 
cesinde saçların dökiilme~i. 
Hazım cihazında. mide lıo7.ukl11fu. 

barsak iltihapları ve bilha~sa s111ıcılısı. 

karm içinde uzuvların yerlerınclen du~. 
mesi. 

Teneffüs cih:ızında, kuru ncr.le, "11n:ır,. 

mozlu boğaz hastalığı. a .tllla hR stal ıı.:ı . 

miizınin bronşit, Rk c;i:erlcrin ~ i şıııesi . 

Sinirler cümlc~iııde, en z i yıııle y ırıııı 

baş ağrrsı, sinir ;ığı ıları , sin'r 1.::ıy t fh•:ı. 

Yürekte ve dAmarl111 n11 yii ı "k l"Rr 111 11 

1,,rı , t;:ın .,iyoıı hııı;talığı, rlaınaı !a ı ııı s e ı ı. 

!eşmesi ve ;>njııı .. Variı;ler. 

Mafsallarda, rümati?:maların h"'ı ı Ur. 
lüsü ve, bereket versin. 11imdı p k nadir 
.:örülen nikris hastalığı . 

Karaciğerde ve hornı1'n ç1kıırarı gurl. 
delerde kifayetsizlik, kum ~aııcıl ?.n hob. 

reklerdc, gene kum sancıları. 
Bütün vücutta, şi§manlık, 'iel:cr haı:ta. 

lığ-ı ... 

Ne kaldı, diyeceksiniz . KoııkoC'a v~rerr 
hıutahğı kalır. Artriti!lml\ ha~tn1ıkhırına 
ifltidadı bulunanhı· <l:ı verem 1111 ınlw ı:ı 

tutula!'>ilirler. Fak~t verem hı ~ •ıı11;;.1 r rı. 
!arda ilcrlenı,.z. 'fedıvi~i p'l'k l•nlı:ı·ı nı. 

duktan baska keııdi kendine durdut,ı; 

bile çok görülür.,. Onun için, bir vakit 
insanları veremliler ve artr'tiı;malıl;u 

diye iki sınıfa ayırırlardı . Şimtli verl'mir. 
ilerlemesine iııt iila• vr vrr~nı 
nıava istidat diye ayınvr 1· •, 

-lıı ıl ı r . 

Bu artritisma hastalıklarının ııı•ı 11 '1 

bir karakteri en ziyade şehirlerde ı;oı ul_ 
mesidir 

' 
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'V AKiİ-, -NA-K-iT-T-iR-!-.. ' 
Deniz Levazım Satınalma 

. komisyonu ilônları 

Marmara Ussu S.anrı K.. ı.aun Aırııa I 
Komlıyonu Başkanlığından: . 1 

1 - Çene dağmdan Derince l.skelesıne 
MALOL CEMAL GİŞESi 5 porsiyonluk bir komprime ile (Su ve a1eştcn ~ayri hariçten hi<:bir 

madde i!fi\ e ctmcyı du tınme!;:sızi n) 15 kuruş mukabilinde 15 dakıka 
gibi :..H~ bir 7.amanda zengin VP i~tıhalı bir sofra ha~ırlıy~bilirs~niz. 
.Maru! ve me,şhur lon:antiilanınızdc:ı d2hl bu derece ncrıs bır ı;orocıyı 

isale edilecek su tesisatı işi kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konul~uştur. . _ J İstanbul İş Bankası Karşısındadır. 

binlerce vatandaşı zengın eden 
heı· zaman bulama1.,,,ınız. 

Bö.yillt yud.ım w tııyda!I ~şikar olan çorbalık ~cbze kompı·imeleri

ıruziıı senelerce nefıud ve tazeliğini muhafaza ettigıne şahit olacö~sınız 

ÇAPAMARKA 
MERCiMEK, BEZELYA, NOHUT vesair hububat sebze ve çorbalık 

komprimeleriıı.i kilerinlzde bulundurmayı ihmal etmeyiniz 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
Aile!e' Jçtn oldufu kadar yolcular ve sporcular için de hP.r zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınızdan 50 gram
lık bir komprıme 9/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruştan 

alabillrsıniz. 

BEŞiKTAŞ : ÇAf'AMAAKA Tarihi tnial : 1915 

~ ................................. ,,. 
Yüksek Deniz Ticareti Mektebine 
Talebe Kabulüne Dair Şartlar: 

1 - Mektebin tahsil müddeti, lise Ye yüksek smıflı olmak üzere otltı senedir 
Yatth ve parasızdır, E,ayeıi ticaret ıcmilerimize kaptan ve makinist yetiııtirmek_ 
tir. Mektebe kabul ohtnan talebenin &'İyimi, yiyimi vesair husuııatı mektep tara.. 
fından temin edHir. 

2 - Mektebin ba sene yalnız lise birinci smıfma talebe alınacakt?t". 
A - Alınacak talebelerin ortamektebi bitirmiş olmaları ve yaşlarının 15 ten 

lrii.çü.lc 19 dan büy'.ik e>lmamalan şarttır. 
B - Ortaokulu ııe~erı. sene bitirmiş olanlar ırada geçen bir ıenelik zamanı 

ne ile (eçirdiklerini tevsik edeceklerdir. 
3-İstcklilcrin mektep müdürlüiünc Jı:arşr ya.ucaklan iıtidalarına a:oıaiıdaki 

•esikalan ral)tederek 1 Aiustos 940 tarihinden itibaren Paıartesi, Çarşamba ve 
Cuma giinleri s::ı.bah saat 9 dan 12 ye ve öcleden sonra 14 ten 17 ye kadar m.ür&
uat etmelP!'i. 

A - Hliviyet cüzdanı. 
11 - Aşı kaitdr. 

C - Mektep eahıdetnamesi •eya tııdlknımeııi •eyahut bunlarm musaddak 
ilmekleri. 

D - Pol;sc;e ta,dik edilmi, iyi hal ki.iıdı. 
E - Velilerir.in izahlı adresleri ve tatbik im.n.tarL 
F - Altı adet lı:artonsuz fotoir&f "4 X 6,, cb'&dında. 
5 - Y;ı:nlma işi 26 Ağustos 940 Pazartesi ıününe kadardır. 
Kayıt ohın~larm 28 Aiustos 940 Çaar:ıamba ıünü sıhhi muayenelerinin Y•

pılmasr için sabah ~aat "8,. de mektepte bulunmaları lizımdır. 
6 - Fazla tııfsilat için O rtaköyde Mektep Müdürlüğüne miiracaat olunma. 

hdtr. İstanhnldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara, matbu "dühul bilgi. 
ai,, ıönderilir. 

Muhaberat için posta pulu gönderilmesi tazımdtr. "6273,. 

SA LAM O ŞLER VEAGIZ BAKiMi MUTLAKA 

.R-Q~ D15. $UYU 
iLE TEMiN EDiLiR .MUSTAHZARIH MAYi HALiNDE DLMASI DOLAYISİLE 

DiS ETLERiN EN DERiN YERLERiHE GiREREK ANTISEPTIK TESiRIHl YAPAR 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Tıimen kıtalarrrun ihtiyacı ic;in a!}aiıda yazılı nalba.nt edevatı 6/81940 Salı gü_ 

l'IÜ saat "11,, de Beykoz Halk Parti binasında münakasası yapılaca.ktır. İsteklile. 
rin mezkur ı:un ve ııaatte komisyona celmeleri. (6805) 

Adet Kilo Cinsi 

' 200 Arab& Yaiı 
2 Örs 
1 Mene ene 
ı Balyoz 

s Portatif kürek 

6 Muhtelif kıskaç 

1 Kciıele taşı 

100 Nallrk demir 

10 Çelik 

' Kerpeden 

• Saman eyesi "birlik,, 

4 Fare lı:uyrup e:ve mu. 
ı Balık ırrtr eye 

! Et çekici 

1 TOi! Maden kömürü 

2 Keski 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 

1 _ İstanbuldaki hava birlikleri için 243000 kilo ekmek kapalı zarfla eksilt. 

2 - Tahmin edilen bedelı 64775 lira 3;ı 
kuruştur. 14 senedenberi ve 

3 - Eksiltmesi 8 Ağustos 940 Per:;em
be ~ünü saat 16 da İzmitte Tersane ka- 1 

pısındaki komisyon bina;>ında y;:ıpılacak
tır. Bu i~e ait muvaklrnt teminat 4 ~88 li
r:.ı 77 kuruştur. 

çıkan ikramiyeleri gizli tutan ciddi gişedir. 
Çok zeıtgın olan bu yeni tertip biletlerinizi uğur1u gişcmjzclen sız de 

almağı tercih ediniz. 
~ • • • .. • • • • !it ... ~ ••• -'. '· ;·, • .:.. • ~··: .. • 

4 - İstanbulr!a zuhur edecek istekliler. 
bu işe ail rennl şartname, p1fın, re~im ve 
sair evrakı takım halinde Kasımpaşada 
deniz levazım satınalma komisyonu baş
~anlı~ından, Ankaradaki t:ılipler de M. 
M. V. deniz levazım şubesi müdi.irli.ıği.in- İ Ki YILDIZ BİR ARADA 
dc ve komisyonumuzdan 324 kuruş bedel 
mukabilinde alabilirler. 4 Ağustos Pazar Akşamı 

5 - İsteklilerin şimdiye kadar bu 
miktar ve buna benzer taahhüdatı ifa 
ettiklerine :lair icap eden vesika, mahal-

C. H. P. Şişli Şubesi tarafındar. 

U emniyet mıidürlüklerindcn alacakları 

hüsnühal kağıtları ve yuk::ırda yazılı ilk 
teminatl<ırile birlikte tanzim edecekleri 
teklif mektuplarını muayyen gün ve sa
::ıtten tam bir saat evveline kadar ko
misyon başkanlığına vermeleri iltın olu-

Belediye Bahçesi Alaturka Kısmında Tepebaşı 

SAFİYE ve 

(6384) 

MÜNİR NUREDDİN / 
~--------- Ayrıca : Yeni ve büyük VARYETE --nur. 

• 
Bur~nda Bezi Alınııeak Telefon : 8054 7 

TERAKKİ _,_<_ ı_z_l Ş i Ş L i LİSESİ 
Vasıf ve miktarı her ne olursa olsun 

~ Ağustos 940 Perşembe günü şaat 16 dıı 
Pazarlıkla Buranda bezi alınacaktır. Ta
lip ohınların birer ni.imune ile Kasımpa
şııda bulunan komisyona belli giın ve sa
atte müracaatları. (6797) 

ANA - İLK - ORTA - LİSE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. 
ı - Eski talebe, eylule kadar kayıtlarını yenilemelidir. Kayıt ıçin Velilerin mektebe bizzat mi.iraca· 
atları gerektir. 

Satılık Kotra 
:Mo'örlü kamaralı mükemmel bir kotra 

2 - Eski ve yeni talebe kayıtları Pazartesi. Perşembe günleri <Saat 9 - 17) ye kadar va01lır . ....-!! 

1 3 - Bi.ıtünlcmelere 27 Ağustosta baslanacaktır: 1 nüNDÜZJ,tJ l -
satılı~tır. Tünel meydanında Guven ma-
gaza~ına sorunuz. 

Y A T 1 L I _ Nışantaş Rumeli ve Çınar Caddelerındc ~ 
~~~~~~--~~~~~~~~~-·~~~~~-~-~_____./ 

Devlet Demiry·auarı ve ti~aQlan işletme idaresi ılanfan 
Ankarada inşa edılmekte olan Devlet Demıryolları hastanesi mahalhnın tes_ 

viycsi ile ttraf ihata duvarı ve kapıcı odası inşaatı kapalı zarf usulile ve vahidı 
fiyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

ı - Bu işlerin muhamme, ke~if bedeli 28000 liradır. 
2 _ İstekliler bu i!}e ait şartname ve sair evrakı Devlet Demiryoltannm An. 

kara ve Sirkeci veznelerinden "140,, kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 
3 _ Eksiltme 15/8/940 tarihine müsadif Per~embe günü saat 16 da Ankarada 

D. D. Yol dairesinde toplanacak Merkez l Komisyonunca yapılacaktır. 
4 _ Eksiltmeye ıirebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile birlikte asa. 

ğrda yaırh teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar kapalı bir zarf içinde ko. 
misyon reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

ka. 

a - 2490 No. lu kanun ahkamına uygun "2100., liralık muvakkat teminat, 
b - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c - Bir defada en az bu eibi işlerden 15000 liralık bir işi yaptığına dair vesi. 

"4071,, "6605,, 

* * Muhammen bedt:li 14400 lira olan 240 adet Yolcu vagonlarına su vermek 
için b~ıli içi ve dışı helezoni telli lastik hortum 5/8/1940 Pazartesi ıtünıi saat 
(15,30) on be:ş buçulcta Haydarpasada Gar binası dahilindeki Komisyon tara_ 
fından Kapalı zarr usulile satın alınacaktır. 

Ru işe girmek istiyenlerin 1080 lirahk muvakkat teminat, kanunun t?yin 
ettiii Yesikalarla tekliflerini muhtevi 7.arflannı aynı ıtün saat (14,30) on dört 
buçu;&a kadar Komi~yon Reisliğine vermeleri lazrımdır. 

Bu işe ait ı;arnıameler Komisyondan parasıı: olaraı. dağrtılmaktadır. 

(6284) 

Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu, ve Zührevi hastalıklar hastanelerile Zeynep_ 
kamil doğum evi ve sıhhi müessesatın yıllık ihtiyacı için lüzumu olan 239875 kilo 
kesilmiş meşe, 287625 kilo kesilmiş gürgen, 112000 kilo kesilmemiş gürgen odunu 
ile 12200 kilo mangal kömürü kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. Mec_ 
muunun tahmin bedeli 10040 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 753 lira 4 kuruştur. Şart_ 
n;ıme Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 9/8/940 Cuma 
rrunü saat ı 5 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
" Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılma ait Ticaret Oda_ 

eı'kalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazirlıyacakları teklif sı ve~ . , 
mektuplarını ihale gunü saat 14 de kadar Daımı Encümene vermeleri laznndır. 

(6525) 

• Taksim gazinosu salonunun Deniz tarafındaki camekanına yaptırılacak per _ 
deler ac:rk eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 849 lira ve ilk teminatı 63 lira 
68 kuru';tUr. Keşif ve şartname Zabrt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görüle. 
cektir. thale 17/8/940 Cumartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk t eminat makbuz veya mektuplaı:ı. ih_ale tarihinden 8 gün evvel Fen 
tı;leri Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenn~ e~lıyetve 940 yılma ait Ticaret O_ 
da~ı vesikalarile ihale cünü muayyen saatte Daımı Encumcnde bulunmaları, (6S41) 

Darphane ve Damga Matbaası Müdülrüğünden : 
ı - Asgari % 97 saf yerli malı ve muhamm~n bedeli 9680 ve ilk teminatı 

7ı6 lira olan 22 ton külçe kurşun kapalı zarf usulıle eksiltmeye konmuştur. 
2 _ Mezk\ır kurşunların ihalesi 19/8/940 Pazartesi ıünü saat 16 da İdare_ 

mizdeki komisyonda yapılacaktır, 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik 

ile birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını mcz.kür günde saat 15 e kadar ko. 
misyon riyasetine makbuz mukabili vermeleri lazmıdır. 

Şartnameler her gun idareden verilir. "6803., 

Bclgrad Orman İsletmesi Revir Amirliğinden : 
~ ilan Tashihi 

Tan ı:azctesinin 31 Temmuz 940 tarihli nüshasmda neşı·olunan Belcrad Or _ 
manmm Kurt Kemeri deposunda mevcut "100,, metre mikap 434 desimetre mikap 
meşe kerestesinin satışı ilanında ihale tarihi 10/8/940 Cumartesi &:ünü yazılacağı 
yerde 9/8/940 Cuma günü olarak yaztldığı görülmüştüı" Keyfiyet tashihen ilan 
olunur. "6810., 

,., ----------------"• SINIFINI GEÇEN OGLUNUZA 

Bir B i s i K L E T alınız! 
1 TAKSİTLEI OSMAN ŞAKAR ve Şeriki 

Gala•.a: Bankalar Caddesi No. 59. Tel. 42769 - Beyazıt: Elektrik 
İdaresi karsı~ı No. 28 - Kadıköy: İskele Caddesı No. 33/2 ---r ' . ' 1 • •• ,· • - "'f .' • ~ r ·: .... J( ' 

MİLLİ PİYANGONUN 
Tam Bilet ve Tam 

Esasına İstinat 

ikramiye 

Eden 

7 Ağustos 1940 Çekilişi 
I kramiye adedi 

1 
1 
2 
3 

40 
200 

2.000 
20.000 
20.000 

42.247 

İkramiye miktarı 
Lira 

40.000 
10.000 

4.000 
2.000 
1.000 

100 
8 
3 
2 ' 

ikramiye tutarı 
Lira 

40.000 
10.000 

8.000 
6.000 

~0.000 

20.000 
16.000 
60.000 
40.000 

240.000 
Bu çekilişte 200.000 numara vardır. Tam ı::,i]etleı 

2 liraya; yarım biletler 1 liraya sablmaktadır. 400.000 
liralık satış hasılatının % 60 ı (240.000 lira) ikramiye 
olarak dağıtılacaktır. 200.000 biletin 42.2•17 .:>i ikrami
ye kazanacağından ikramiye isabet nisbeti % 21,l dir 
Yani 100 bilette 21,1 bilet mutlaka ikramiye kazana
caktır. 

2 liralık tam biletle 40.000 lira, 1 liralık biletle de 
20.000 lira kazanabilirsiniz. On biletten mürekkep ta~ 
ve yarım karnelerle verdiğiniz paranın dörtte birini 
mutlaka geri alabileceğiniz gibi, talihinizi de on biletle 

meye konmuştur. .. ·· ıs t Y 'Jk" h 
2 - Eksiltme~i 22 Ağustos 940 Perşembe gunu saat e eşı oy ava 

mmtaka deposu satın alma komisyonunda yapılacaktır. . . 
,_~ .................. , KA v ı P : 61 inci rırka 15 inci alay 2 nci 1 tecrübe etmek imkanını elde edeceksiniz. 

t<ıbur :; inci bölükten aldığım terhis tez- ' 
b d 1. 24907 ı· SO kurus ve muvakkat temınatı 1868 hra 

3 _ Muhammen c e ı ıra ' 

6 kuruc;tur. • 'k · ti Bakırköy mal mü 
4 _ İsteklilerin kanuni vesikalarile bırlı te temına anm k . ~ 

d .. lüc-une yaptırıp ihale saatinden bir saat evvel teklif mektuplarmr 0ı:"ısyolna 
ur .. k . muracaatları rıca o u. vermeleri ve şartnameyi c<irmek iizere her gun omısyona 

ııur. '"6786,, 

• 
İstanbul Hava l\Iıntaka Depo Amirliğinden : 

GAZOZLU 

PÜRGOlİN 
MÜSHİL LİMONATASI 

1 _ İstanbuldaki hava birlikleri için 32400 kilo s1ğu eti kapalı zarfla eksil.t. 

meye konmuştur. d y ·ık·· Piyasaya çıkmıştır. 

keremi kaybettim. Yeni~inl alacağımdan -

c~kisinin hükmü yoktur. "'"7 Kasımpa~a 

Kışla caddesi Gül hane sokağı 15 No da 

317 doğumlu Eskişehirli Hüamen oğlu 

Mehnıet Arbacı. 

,- Açık Arttırma İle---

EŞY A SATIŞI 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonundan: ı 
. l - Kıtaatm bulunduklan mahallere teslim edilmek sartiyle aşağıdıı ,;~~ 

mıktar, ve ilk teminatları ya:ı:ıh yiyecek maddeleri hizalarında gösterilen ıü11 ~ 
saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. ~ 

2 - İsteklilerin mezkür gün ve satte Beykozda Halk Parti binasında kol111 

:Vona ı:elmeleri 

Ot 
Sığır eti 

Miktarı 

300,000 
100,000 

ilk teminat. Gün 

9 - 8 - 040 

" .. 
tarihi ve 

Cumartesi .. 2 - Eksiltmesi 22 Ağustos _940 Perşembe ,ünü saat 15,30 a e~ı oy havı Her eczanede bulunur. 
mıntaka deposu satın alma komısy?nunda yapıacaktır. . 972 ı· d Hıiyükadada Cami mahııllesinde Be k T • ] 

3 - Muhammen bedeli 12960 lıra ve muvakkat temınatı B kır~ .. lt'. 1 .. ıtacı Necib sokağında 2 numaralı y oz ümcn Satmalma Komısyonunc an : r 
4 _ lstekliltrin kanuni vesikalarile birlikte teminatlarını a tr oyk ma. mu. • . M. d" .. E 

1 
UZMAN • öşkün eşyası 4-8-940 Pazar ~ünü lı-n Tii~~~ birliklerinin bulundukları mahallere kadar erzak, eşya, teçhiıat, ''' 

1462,5 
2775 

.. .. 'il alır ·'"ale saatinden bir saat evvel teklif mektuplarını omısyona Satııp \'e Ne::. r.ıyat ' ~ ur.u m n ı ~ııat 10 da ac:ık arttırma ile • e na ıyatı pazarlıkla münakasaya konulmuştur. J durlnA' ne y ıp ın . . 1 ·1· 1 k N t T L Ş M" k ııo 
1 , a t anıeyı "ormek üzere her •un komısyona muracaat arı ı an o u_ Caı;etecılı - 'e c~pya · · · ,, una asası S/8/940 Pazartesi saat "15,. de Beykoz Halk Partisi bin'1~1 •eıme erı 'e ~ r n • TAN MATBAASI ... :'atılcıcaktır. varıl k 

nıtı. ''6 785.. ' . __ . · 
1 

ca trr. Tali!'l'1'in mezkür gün ve saııtte. komi~yonıı gelmclel'İ. "6!106.. ;ı 
---~~ ...... ----iiiiiiiiii~iiiiiiiiiii...i.-..~~---iiiiiiiiiiiiiiji~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiiiiİiiiiiiliiiiiiiiiiiiıiiiiİılİıl--~~----............ -...._~--...:..~~...;... ...... .._ ..... __ ___,,, 


