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ALTINCI YIL - No. 1800 

1 1 9 4 o 5 KURUŞ 
GÜNLÜK SiY ASI 

Nutkunun 

TAS AJANSI 
NASIL 

VERiYOR? 

Türkiyeye Ait Kısmı: 

D. N. B. İSE 
NASIL 

VERiYOR? 
Ankara, 2 (A.A.) - Diier taraftan 

Alman resmi Ajansı olan D. N. B. de 1 

B. Molotof un bu nutkunu telgrafla 
her tarafa yaymış ve fakat Türkiyeye j 
ait olan krsımları aşaiıdaki şekilde ı 

dercetmiştir: 

"Bundan sonra B. Molotof Sovyet_ 
ter Bırliiinin Tlirkiye ile olan muna. 
sebatından bahsetmiş ve bu munase_ 
betlerin son :zamanlarda esaslı bir 
surette tebeddul etmediiini söylemiş. 
dr. Yalnız ahiren Alman Beyaz Ki_ 

tabı ile neı;redilmiş olan dokümanlar 
b 7,1 Türk r calini g yrı mü aıt bir şe
kılde meydana çıkarmaktadır. Alman 
Beyaz Kitabının ifşaatı Fransanm An_ 
kara Buyuk Elçisi Massigli tarafın. 

dan yapılan beyanat ile kuvvetten duş. 
memiştır. Bundan sonra Molotof Sov_ 

Molotof Diyor ki : 

Şimdiye Kadar 
Kazandığımızla 
Kalmamahyız 

Martta iran Üzerinden 

de Batum ve Bakuya 

Tayyar.eler Geldi 
--o--

Balkanblarla Dostuz 

Cenup ~arımızda 1 

Teyakkuzu Teşdit 

Lüzumu Vardır -Sovyetler Birliği Hariciye Komi
seri M.J\-lolotof'un nutkunun baş ta. 
rafını Anadolu Ajansı e:\·vclki ak
şam vermiş. diin akşam da bu nut
kun mütebaki \:e rniitemm"ın kısmı
nı neşretmiştir. Bu kısmı da bugiin 
okuyucularımıza aynen bildiriyo-

yet bükü etıııin geçen Nı an ayı 7.ar- ruz: 
fında gayrikabıli kabul addettiği aşa_ Moskova, 2 (A.A.) - Şimdi bey
iıdaki mevad hakkında Tı.irkiye hii_ nclmilel hadiselerdeki inkişafın u· 

mumi manzarası hakkında bir kaç 
kümetinin nazarı d.kkatini celbetmiş kelime söylemek isterim: 
olduğunu soyliyerck o tarihte bir c;ok "Büyi.ık Alman muvaffakıyetleri 

ecnebi tayyarelerin Turkiyeden ıel. iizerine 4vrupada vuku bulan deği
mek suretiyle Sovyet hududunu ıec;_ şiklikler harbin suratle tasfiyesine 
. . . _ . imkan verecek mahiyette telakki e. 

tıklcrını ve Batum mıntakası uıerın. d"I ... 1 h . fi d b" · 
ı emez . . n u arıp tara ar an ırı 

de uc;tuklarmı ve Turk hukumetinin ~A.lmanya. askeri muvaffakıyetlerin-
evvelce hidı eyi inkar etmekle bera_ den sonra pek ziyade kuvvetlenmiş. 
bcr bılahare aynı hadiselerin tekerrü. diğer taraf ise mütecanis bir kül teş 
riıne mini olmak üzere icap eden ted. kil etmekten cıktıgı gibi, İngiltere 
birleri alacagma dair muteaddit va. harbe devam için yeniden buyuk 
idlcrdc bulundu unu tahattur ettirmiş zorluklarla karşılaşırken harpten ÇI 

kan Fransa da hezimetinden sonra 
tir. Bugun Alman hukiimeti tarafın. elim bir buhran geçirmekte bulun. 
dan ne ro:unan dokumanlar sayesin_ muştur. Muharip taraflardan biri. 
de bu tayyarelerin hakikati hakkında nin takviyesi ve dığer tarafın zavıf. 
tam bir karar vermek kabildir.,, 

* * 
laması yalnız Avrupada değıl, aynı 
zamanda dünyanın diğer tar f1 
da da ciddi akisler yapmaktadır 
Fransadan başka hezimete uğrıyan 
memleketlerin, Belçika ve Holanda 
nın, artık evvelki kadar kuvvetle 
müdafaa edemedikleri büyiık miis. 
temlekeleri mevcuttur. Bunun neti. 
cesi olarak müstemlekelerin tevzii 
meselesi gittikçe had bir şekil aL 
maktadır. Emperyalist iştihalar u
zak Japonyada değil, aynı zamanda 
Amerikada da açılıyor. Çünkü A. 

Sa:ranı dikkattir ki Tass Ajansı tarafından "yalnız ahiren Alman 
n~~·az Kitabı ile neşredilmis olan dokiimanlar Türki;\·edc yapılmakta 
olan f'ahlh etin bazı ne\ i tezahüratını nahos bir şel<ildc tcnv:r etmek
tedir .. ı;uretinde \erilmiş olan cümle D. N:B. tarafından "yalnız ahi. 
ren Alınan Bel az Kitabı ile neşredilmi olan dokiimanlar bazı Türk 
riC'alini galrİ mii aid bir şekilde meydana çıkarmaktadır,, şekline ko
nularak ne redilmiştir. 

Diğer taraftan Molotof "Türk arazisinden gelen bir ecnebi tayya_ 
re,, den hah ettiği halde D. N. B. "Türkiyeden &relen bir çok ecnebi tay
~ are!er., şeklini daha muvahk bulmuştur. 

REJiMLER 
ORTASINDA 
TÜRKİYE 
J'azan: Sadri ERTEM 

BAŞVEKiL 
ŞEHRİMiZE 
GELİYOR 

merikada da emperyalist planlarını 
"Batı yan küresinin menfaatleri en_ 
diş .. si,, perdesile gizlemek istiyen 
amatörler az değildir. 

EMPERYALtSTLER HARBİ 
GENİŞLİYEBİLİR 

Bütün bunlar harbi, dünya em
peryalist harbi haline çevirerek a. 
levlendirmek tehlikesi göstermekte. 
dir. Bu şartlar içinde. Sovyetler Bir
lij?i dış emniyeti bahsinde teyakku
zunu arttırmak ve dahili ve harici 

(Sonu Sa: 4 Sü: 1) 

HALK GAZETESi 
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1 D E A L B Ü R O 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafta iyı iş yapmak, para kazan. 
nak ıstıyorsanız. "İDEAL BÜRO., yu okuyunuz .• 

Satış yerl : TAN • İstanbul 
F"iatı 50 Kr . ._ __ ..._ ________________________ llllllİİ ..................... ~ 

Reuter'e Göre: 

Romanyahlar 
Transilvanyayı 
Vermiyecekler 

--- o---
~umen Kabinesinin ve 

Siyasetinin Değişmesi 

İhtimali Var 

Rusyaya Dönülecek 

--o--

ingiltercvc taarruz ihtimali karsısında İngiliz asılzadelerinin rorukla. 
rma mahsus olan Eton kolleji ta !ebesi miidafaa talimleri yapıyor. 

Fakat, Dobruca 

Meselesinin Bu Ay 

Halli Bekleniyor iT AL YANLAR IJAPONY ANIN 
İngiliz Filosuna YENİ NİZAM 
HÜCUM ETIİ MINT AKASI 

İtalyanlara Göre, Dün 

Bir İngiliz 

T ahtelbahiri Batırıldı 
Roma 2 (A. A.) - Bugünkii İ

ta lyan tebligine göre Cebelitarık
tan gelen ve iki saffıharp gemisi ile, 
iki tayyare gemisinden ve bir takım 
mayin gemilerinden mürekkep olan 
bir İngiliz deniz filosunu İtalyan 
tayyare filoları Formentrea - Ba. 
lear adası cenubunda yakalamışlar 
ve siddetli mukabelesine rağmen 

bombardıman etmişlerdir. Bırçok 
cüztitnmların ve bu meyanda bir 
saffı harp gemi ine buyiık çapta 
bombalar isabet etmis ve bu harp 
gemisinde bir yangın çıkmış oldu. 
ğu muhakkaktır. , 

Ayni tebJi e gore 1 alyanlar bir 
tayynre k vbetmiş, Geceleyin bir 
İtalyan torpido muhribi İyonyen 
denızinde Oswald İngiliz tah*elba
hirini torpillemiş ve batırmıstır. Bu 
tahtelbahir 1500 tonluktur ve 120 
milimetrelik bir top ve 8 torpil ko. 
vanı taşıyor. Mi.ırettebattan iki ki
şi ile gemi süvarisi kurtarılmıştır. 

BİR İTALYAN TAHTELBAHİRİ 
BATIRILDI 

Londra 2 (A. A.) - İngiliz tay
yareleri Akdenizde bir İtalyan tah. 

<Sonu Sa: 4 Sü; 4) 

Fransız Hindi Çinisi 

Felemenk Hindistanı 

da Dahil Bulunuyor 
Tokyo, 2 (A. A.) - Stefani ajan. 

sından: 
Hariciye nezareti namına sciz söy 

}emeğe saltihiyeti olan bir zat, Fran 
sız Hindiçinisi iJe Felemenk Hindis.. 
tanının hariciye nazırı l\'latsueko. 
nun dediği gibi uzak şarkın yakın 
bir istikbalde Japonyanın himayesi 
altında çok sıkı bir mesai birliği 
yapmağa namzed olan muazzam 
mıntakanın bir ciizii teliıkki edil. 
mesi la7.ım gelmekte oldugunu söy. 
lem istir. 

Filipin adalarının bu muazzam 
mınt kaya dahil olup olmadığı hak. 
kında so ulan l;>ir suale ce-.aben 
aynı zat, zikri geçen mıntakaya da
hil memleketlerin i imlerini sıra ile 
saymanın cok nazik ve mlişkiil bir 
mesele olduğunu ve binaenaleyh 
bu hususun başka bir 7.amana te
hir edilmesi münasip olacağını söy. 
lemistir. 

TEVKiF EDİLEN İNGiIJz 
TEBEASI 

Vaşington, 2 (A. A.) - Vaşing. 
ton Star gazetesi, baş makalesinde, 
Japonların geçenlerde bir takım 
1ngiliz tebeasını tevkif etmelerinin 

(Sonu; Sa: 3; Sü: 3l 

J 
Bukreş. 2 (A.A.) - Reuter: 
Macarların Transilvanya hakkın

daki istekleri Romanya vaziyetine 
hnkim olmakta berdevamdır. Cmu
b! Dobrucanın Bulgaristana terki 
meselesi ikinci pliında yer almak. 
tndır. Bu meselenin, bu ay zarfın. 
da Biikreşte doğrudan dogruya ya
pılacak mı.izakereler yolu ile halle
d; leceği zannedilmektedir. 

Bununla beraber, Almanyanın 

Macar isteklerine şiddetle müzahe
ret ederek. işin eylül ayına kadar 
hallini ısrarla istemesinin Roman
yayı mtlşkül bir mevkie düşürdügü 
anlaşılmaktadır. 

Eski milli çiftçi fırkasının lideri 
ol::n aslen Transilvanyalı Manıu'

nun şahsiyeti gunden gı.ine bclır
mekte ve millı mukavemet hareke
ti siyasetin in programı etrafında 

birçok kimseleri topla'\1aktadır. 
Kral Carol'a gelen bir mektupta, 

bütün Transüvanyanın Manıu'ya 

müzaheret ettiği ve eski parti kav
galcrından vaz geçtigi bıldirilmek
te ve Kralın ancak Maniu'nun tav
sıye1erı veçhile hareket etmek u
retile TransiJvanyayı hıcaptan ve 
sE>refsiz.likten esirgıyebiJeceği ila\ e 
ed lmektedir. 

Kralın, hukümetin Berchtesga. 
den'deki müzakereler hakkmdakı i
zahatını dinlemek üzere çarşıımba 

akşamı içtimaa davet edilen müşa
virlerinin büyi.ık bir hoşnutsuzluk 

gösterdikleri bildiriliyor. Bu ha\ a 
içinde Transilvanyada her türlü a. 
razi tadili teşebbusleri aleyhinde 
birlik hareketi milli bir chemm.yet 
iktisap etmektedir. 

(Sonu Sa: 4 Sü: 3) 

''Bizim için Değişen Bir 
Dünya Realitesi Yoktur,, Rejimlerin doğuşu bir t.ıkım 

tarihi oluşlann neticesidir., 
Bugi.ın nıucadele eden rejimler, 

Garbi Avrupa bi.ınyesinin dogurdu
gu tezatların mahsuludur. Harp 
soıırası di.ınyasımn cografyası, re
jim bakımından şu dort hususiyeti 

Ankara, 2 (TAN Muhabi
rinden) - Başvekil Doktor 
Refik Saydam, yanında Hususi 
Kalem Müdürü olduğu halde 
bu akşamki ekspresle İstan
bula hareket etmiştir. 

AVRUPADA ~----
MÜTHiŞ. Açu_K 1 Realite, Türlli11enin Selametidir 

arzedcr: 
1 - Statik emperyalist devletler, 
1I - Dinamık emperyalist dev-

lc.:tler, 
IIJ - Milli kurtuluş devletleri, 
IV - SosyaJist devletler, 
Statik emperyalist devletlı>rle, 

dindmik emperyalist de\ !etler ay
nı asıldan, ayni tarihi şartlardan 
kuvvet alarak inkısaf etmişlerdir. 

DAHİLİYE VE l\IAAR1F 
\'F.KİLLERİNİN MEŞGULtYETİ 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak dün 
sabahleyin vilayete gelerek bir müd 
det orada meşgul oldukan sonra Va
li ile birlikte Kadıköyüne geçmiş
tir. Belediye Reisi, Orada Kadıkö
yün imar planı üzerinde Dahiliye 
Vekiline izahat vermiştir. 

Vekil, Moda semtler.ini de gör. 
dukten sonra Vali ile birlikte Kar
tala gitmiştir. 

* A '" Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
dun sabahleyin Belediyeye giderek 
L\ıtfi Kırdarı ziyaret etmiştir. 
ZİRAAT VEKİLİ KÜTAHYAYA 

GİTTİ 
Konya, 2 (TAN Muhabirinden)

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen bugün 
c:chrimizden ayrılmıştır. Vilayet da. 

<Sonu Sa: 3 Sü: 4\ 

Şarlman imparatorluğunun pdr
calanmasından sonra, uzun bir 
devre derebeyhk hayatı yaşıyarak, 
bugı.inkü demokrasinin ve cmper
~ alizmin temellerini kendi ku--uk 
bünyeleri içinde hazırlıyan devlet-
1<':- tekamül bakımından az, çok 
farklarla demokrasiyi ve emperya
lızl'J\ı kendilerine gaye edınm sler_ 
dir. Bugün muharıp olan devll.!tle
r n Ronesanstanberi geçen sıya~i, 
iktısadi ve kultiır, ve sanat tarih- ! 1 
lcri mutemadiyen bu noktayı ızah İ Dün Şehrimizde 
ıçin vesikalar toplamaktan ibaret 1 
ka1mıstır. Yalnız aralarında tcka- 1 Diı"nZakeşamlzeslaeat 018,12d0 ude şeh-1 tnul f~rkları 'ardır. Zaman ıçinde 1 
hasıl olan bu fark , sonunda de- ı 
tnokra i taraftarları ve du mantarı rimizde oldukça şiddetli bir zel- 1 
gıbi hır tasmf vucude g t rmi ol- zele olmuştur.!· 
la bile, aralarındaki f rk, bır kıs· Yotgat ve ch.-annda da zelze-
ırıının bundan iki asır n, ceden dun- le devam etmektedir. 
hnır. en verımli }'<:!rlerini elde et. Buna ait tafsilatı 3 üncü say- ı 
llleklc, ona iki asır sonr~ nail ıol- falllızda bulacaksınız. 

(Sonu. Sa. 3 Su. 5) .ı..-------------..! 

BAŞLA Dl 

Varşova Mmtakasında 

Hergün Bin Kadar 

insanın Telef Olduğu 

Haber Veriliyor 

Nevyork, 2 (A.A.) - "Reuter A
Jansından .. 

Nevyork - Sun gazetesi: "Varşo 
va mıntakasında her gün bin kadar 
insan açlıktan te~f olmaktadır .. , di. 
yor. Ve şu mütalaayı ilave ediyor: 

"Avrupada yakında kıtlık olacagı 
mevzuubahis değildir, Avrupada Yıt 
lık esasen mevcuttur. Müşkafane 
bir tetkikten sonra eksperlerin ileri 
sürdükleri mütalaa. bu merkezde
dir. Varşova etrafında bulunan mm 
takalarda sakin ve miktarı 6 iJa 71 
milyona baliğ olan insanın yarısı 

şimdiden kıtlığa maruz bulunmak 
tadır. 

Kıtlık bilhassa Belçika , Holanda. 
Norveç, Danimarka ve Fransada te· 
sırini ciddi surette göstermektedir ... 

Nevyork - Post gazetesi de aynı 
(Sonu Sa. 3, SU. 4) 

Hüseyin Cahit ve Necmettin Sadak, Bugünü Anlamıyan ve Yannı 

Ters Gösteren Nadir Nadi ve Selim Ragıba Kati Cevap Yerdiler 

Sıvas l\fnt.••M• l :.sam Gn•ıınubarriri 
Nccmeddin Sadak 

Cumhuriyet gazetesinde Avru. 
poyı tahakkı.imü altına almıya ça
lışan doksan mılyonluk kudretli 
A!n,anyadan bahseden Nadir Na
di, 'l'urk efkarı umumiyesine bu re. 
a!.lt~yi olduğu gibi gonneyi • .ıv. L 
ye etmiş, Avrupa devletlcrinın si
ya t tlerini Alman s yasetine uy
durmaları lüzumunu iddia eyle-
ırtl"tl . 

Memlekette derin \'C !:nmıl bır 
ir.fıale sebep olan bu mııtalaal:ır u
zcrındE hassasİ) etle durulmuş, 

E. c.muhnrrir Huseyfo Cahit Yc1kın, 
bı to) ve gafil zıhnıyete ınusamn
hP etmenin mılli birlık ~e ·esanu
dıı sarsabilecek bir mahıyet a- ~ct
tıg ,11 delıllerıle anlatmıştı. 

Huseyin Cahit Yalçın, "realıtele. 
Ti dOJru gormek için bugun) u ıvı 
arılamak ve (yarın ) ı ters ı~o ,,ter

memek lazımdır,. dıyen haŞ

mulıarririmiz Zekeriya Sertel 'ın 

n' tlh m e n f a a t 1 e r i m i z e 
mutabık düşüncelerine ı ~tirı:ık 

etmekte ve, "Realiteye man-
ma,, münaka:;;asında sabahları <'l· 

(Sonu. Sa. 3 Sii. 2ı 
f .. anhııl mehu•n l'iic:("'. in 

Cahft Yal~ın 
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YAZAN: iSMAiL HAKKI BAŞAK 

Çerkes Etemin Vaziyetine Ait 
Malumat Almak Güç Olmadı 

- 22 -
Banaırmııda Dayı Mesuttan da ayl'!i

dım ve yapyalnız kaldım. Sıkıntılı hlr 
yolculuktan sonra Akhisara vardığım 

u:ıman, milis kuvvetlerinin karargahını 

bulmakta zorluk çekmedim. Oradaki kuv 
\'etlerimize Manastırlı Sabri Bey {Sabr; 
Fa~) kumanda etmekteydi. Kendısini 

ziyaret ederek, Sal hliyc gitmek üz~re 
,Yardımını istedim. O: 
"- Ah. dedi, ne olurdu, biraz evvel 

!ıclseydiniz? Daha bir saat ~vvcJ, bahri
yeli 4ziz Beyi (Rauf Beyin eniştesi) gön
dertlik. Oıın mukemmel bir de yaylı bul-
mu5tuk. Şimdi size de bir vasıta bulm~J:; 
biraz müşl,i.ıl. Fakat merak etmeyin: Güı; 

kurmuş, ç.ay içmekteydi. Hamdi Ağa ile, 
Hü5cyin Kaptan da yanında idi. Beni gö
ıtir görmez: 
"- Birader, bu yaptığınız çılgınlıktan 

başka bir ışey değildir. Buraya airmck 
ic;in iki gun daha bekliyemez miydiniz? 
Gormuyor musunuz? İngilizler çekiliyor. 
lar. Kiraz Hamdi ile avenesi de dıin ak
,;am kaçmışlar!., d'yerek c;ıkıştL 

Ben, rlaha fazla beklememize imkan 

kalmadığını sbyliyerek i!Ave ettim: 

"- Şehir muhasara içindedir. Kuvvet. 
leıimiz bugiın buraya gireceklerdir!,. 

Bu cevap, Tevfik Riıştü Beyi bir çılgm 
gibi, sevindirdi. Yerinden fırlayıp: 

"- Ne diyorsun? O kadar ilerlediler 
ha? Ver ağzını öpeyim!,, diyerek boynuma ee clsa, bır çare bulacağızl" 
sarıldı. Hele ben, şehri muhasara etmiş Sabri Bey, ynnımızıı r;a •ırdığı yaveri-
bulunan kuvvetlerin 200 bin kişiden fazla ne lfız.ım gelen emirleri verdikten sonra, 

be.'lden İst~nbul hakkında malUmat iste- olduğunu söyleyip, arkasmm da gelmekte 
dl. Kendıslne verebilccc •im malum:-tı bulunduğunu ilave edince, Tevfik Rüştü 

• erdim. Sonra da ben sormıya başladım: 
Aziz Beyden biraz evvel, Ceüıl Bey de 
(eski Ba~vckil) oradan geçmi~. S::.brı 

Bey: 

"- Zaten son gllnlcrdc, geçenler ço
ğaldı!" dedi. 

Ben, Sabri Beyden, bilhassa Demirel E_ 
fenin vaziyeti hakkında malumat almak 
arzusundaydnn. Fakat buna imkan bula. 
madım. Çünkü şansnnm yardımiyle, ara
ba işi, umduğumuzdan çok çabuk hallo. 
lundu. Ve ben, Sabri Beyin refakatime 
verdiği iki suvari arkadaşla birlikte Ak. 
hisardan ayrıldım. 

Salihlide, Çcrkes Etemin vaziyeti hak
kmdıl maınmat almak ta güç olmadı: Çün., 

kü tesadüf orada da bana yardım etti, ve 
kar3ıma, kendilerine güvenebileceğim, 

sözlerine, görüşlerine inanabileceğim bir 
cok dostlar çıkardı. Bu sayede, Salihlide 
de çok kalmadım. 

Bey, sevincinden bir çocuk gibi sıçnyor-
du. 

O sırada, bulunduğumuz odaya Gömül. 
cineli Besim Bey girmişti. Bir müddet o
nunla da görüıtiık. Ve akşama, Besim Be. 
yin evinde toplanmak Ü7.ere ayrıldrk. 

Ben, doğru hükQmet konafma gittim. 
Vakit erkendi. Koca dairede bir odacıdan 
başka kimse yoktu. 

Ona; sert bir çehreyle: 

- Çabuk, dedim, mutasarrıfın 
aç. Bna da bir kahve getiri,. 

Çok katiyetle verilen bu emre 
tiyari itaat eden zavallı hademe, 

odasını 

gayriih
kapısmı 

açtığı odanın önünden çekilirken: 

"-Beyim ... dedi, henüz mangal yanma. 
drğı için, kahveyi biraz bekliyeceksiniz; 
kusura bakmayın!,, 

Odacı gidince düşündüm: Vaziyet çok 
garipti. Çilnkil Eski~ehir mutasarrıflığına, 

Afyon Knrahisarına varır varmaz, Er. Milli Hükümet, muhasebeciyi, bir gün ev_ 
kanı Harp Ömer LCıtfi Beyi buldum. Ve >el kaçan Kiraz Hamdi Pa,a da Seyyit Pa
kcndisine, Ali Fuat Paııayı görmek iste- sayı (2) tayin etmişti: Ve biraz sonra. 
d'ğimi söyledim. Ömer Lütfi Bey: ikisi de makamlarına geleceklerdi. Çünkü 
"- Çok aksi :zamanda geldiniz, .. Dedi: ikisinin de biribirlcrinden haberleri 

EvveHl, Ali Fuat Paşanın karargahı, bu_ yoktu. 
radan hayli uzakta, yani Eskişehir yakm_ 
larmdadır. Sonra da, kendisi şu anda çok 
yorgun bir ba1dedjr. 

;Devamı var) 

(ı) Sonradan Antalya Valisi ve Mebusu 
olan. 

TAN 

r - ' 
l Demir Şilebi de Barselondan Geldi 1 \.. _____ ......,,,,..__, ______________________________ J 

Demir şilebinin s ii, ·arisi \'e ayni şi leple gelen Belçikadaki Talebeleri nıizden Orh an Taner (Köşede) 

Piyasada : 

• • Yeni Anlaşma lçın 

Macarlarla Yakında 
Müzakere Başllyor 
Yugoslav ticaret heyeti ile An. 

karada yeni bir ticaret mukavelesi 
imzalanmıştır. Yugoslavlar blzden 
3000 ton pamuk alacaklardır. Pa
muklar, döviz mukabilinde satıla. 
caktır. Yugoslavlardan buna muka
bil alacağımız maddeler biEıhare 
tesbit edilecektir. 
Anlaşma, piyasamıza henüz teb

liğ edilmemiş ise de, pamuk ının
takalarına hazırlık icin emir veriL 
miştir. Macarlarla da sekiz mil
yonluk bir anlaşma için müzakere
lere başlanacaktır. 

Türk _ Alman ticaret anla5ması 
tasdik için Meclise sevkedilmi~tir. 

TİFTİF TEVZİİ İŞİ 
Yapak ve tiftik birliği idare he

yeti azalarının hazırlıyarak, 1asdik 
ettirdikleri tevziat listesi etrafın
daki dedikodular devam etmekte-

Yolcular, ispanyadaki 
Hayat Pahalılığının 

Dehşetini Anlatıyorlar 
Bir kısım ihraç mallarımızı ala. 

rak Marsilyaya götürmek üzere 31 
Mayısta İs~anbuldan ayrılan Demir 
~ilebi dün akşam saat l 7 ,80 da li. 
manımıza gelmiştir. 

Demir şilebile, Belçikada tahsil. 
de bulunan talebelerimizden Orhan 
Taner, ecnebi vapurlarında çalışan 
kaptan Zeki çalıştıkları gemi bat. 
tığı icin İspanyaya iltica eden Türk 
tayfalardan Asım, Hüseyin, Şaban, 
ve Ali, 10 senedenberi İspanyada 
oturan Tlirk tebeası Musevilerden 
Salamon Btıruh, annesi, eşi ve dört 
c;ocuau da İstanbula gelmişlerdir. 

"- Bir müddettenberi Panama ban-
dıralı Amiralis adlı vapurda ikinci kap
tan olarak çalışıyordum. İtalyanın harbe 
ıürdiğini öğrenince çalı~tığım gemıyı 

terkettim. Esasen o esnada Barslon'da 
bulunuyorduk. İ!ipanyayı çok fena vazi
yette gördüm. Herşey ateş bahnsı. Yiye
cek içerek bulmak o kadar müşkül ki. 
Para ile dahi bir şeyler bulmak hemen 
imkiinsız gibi. Vatanıma döndüğüme 

çok memnunum . ., 

• 
Belçikada Maliye ve lkiı~at tah. 

sili yapmakta olan Orhan Taner'de 
müthiş mahrumiyetler içinde Mar
silyaya ve oradan da Barslon'a ge. 
çebildiğini .. İspanyanın cok feci va 
ziyette olduğunu söyliyerek demiş. 
tir ki: 

3. 8. 940 

Adliyede: 

Afyon inhisarındaki 
Yolsuzluk işinde Suçlu 
Vaziyette Görülenler 

Eski afyon inhisarı idar~sindc 
yapıldığı iddia edilen yolsuzluğa ait 
tahkikat ilerlemektedir. Hakların
da lüzumu muhakeme kararı veri
lenler umumi müdür Ali Sami, 
meclisi idare reisi Ziya Taner, mec
lisı idare azası Hüsnü Zavil, şef 
Şefik Feyzi. muakkip Hacı Hüsnü
düı·. Bu zevattan ikisinin vefat et
tiğ. söyleniyor. Ali Sami ile Ziya 
Turıer ve Şefik Hüsnü a dliyeye 
cc:bedilerek, isticvap edilmişlerdir. 
Ycıkında saiıitler de dinlenecektir. 
Bunlar~ isnat edilen suç, bir 

tüccarın mukavele ile ':>ağlan
dığı işini yerine getirmemesinde:ı 
dolayı hazineye irat kaydedı
len 60 bin lira depozitosunu, 
bir başka muamele esnasında ken. 
dısin€ iade etmek suretilc vazifele
rini suiistimal etmiş olmalarıdır. 
YENİ TAYİNLER BEKLENİYOR 

İstanbul birinci ağır ceza reisi 
Refik, birinci ticaret mahkemesi 
reisi Faik, ikinci ticaret mahkeme
si reisi Münir, üçüncü ticaret mah· 
kP.mesi reisi İrfan, ikinci h ukuk 
hakimi Z eki, on ikinci hukuk ha
kim~ Hilmi ile İstanbul adliye ba~ 
müfettişi R ahminin münhal ola~ 
temyiz azahklarına t erfi edeceklerı 
söylenmektedir. 

İstanbul ağır c eza mah kemesi 
reisliğine b irinci ceza hakimi Ce
miJ veya ikinci ceza hakimi Kemal 
veyahut yedinci ceza hakimi İs. 
mail Hakkının tayin edileceği, se
kizinci ceza h akimi Cemilin de ter
fian Elazığ ağrr ceza riyasetine t a. 
yin edileceği söyl enmekted ir. 

ACil{LI BİR ÖLÜM 
Ölü General Mehmet kerimesi, T ica. 

ret Vekil eti İstanbul Kontrolörlerinden 

Çünkü İngilizler, mevcut cephanelikte
ki cephaneleri boşaltmıya kalkışmışlar. 

Buna mani olmak, paşayı hayli uğraştırdı. 
Maamafih, madem ki, kendisini görıniye fü:zı Hiccarlar, idare heyeti aza

larının arslan pavı olarak 50 -
150 ton arasında kendilerine tiftik 
ayırdıklarını , stoku olmıyanlarla, 

bırliğe hizmeti geçmiş simsarlara 
da bol keseden birer miktar tevzi
at yaptıklarını söylüyorlar. Birlik 
idar c azalarının kilosunda 25 ku

ruş kar bırakan tiftiği aralarında 
takşim ettikleri halde, yap~ktan 
kat· kalmıyacağını hesap ederek, hu 
işi te:vziata tabi tutmamaları da iti
razları mucip olmaktadır. Mın:aka 
Ticaret müdürü Avni, bu mesele 
hakkında bir mtıharririmize dcm·ş. 
tir ki: 

(2) ltiHHçılarm Merkez Kumandam o. 
dir. 

lan bu adam, "Oturakçı,, Hlkabiyle ma_ 

SÜVARİNİN ANLATTIKLARI 
Bir muharririmiz dün Demir şi. 

lehine giderek süvari, yolcular ve 
kaza geçiren tayfa ile görüşerek ay. 
n ayrı intıbalarını tesbit etmiştir. 
Süvari demiştir ki: 

"Blitüçı memleket müthiş bir kıt1ığın 

"'Siri hıılinde. Yi)•ecek de dahil olduğu 
halde her<:ey mutlaka kaçak olarak ve 
bittabi çok pahalı satılıyor. Bir paket 
sigaranın 75 Fransız fran"ına satıldığı

nı hayretlr gördtim. İspanyııcl<ıki büyük 
~efaleti. çok küçük göz harcketlcrlle her 
halde çok mütebariz bir şekilde görmek 
pek mümkündür.,, 

Kavamettin Bere
ktt'in kardeşi, AL 
yon Mebusu Ham. 
za Osman ve kar
deşl eri Samil Os_ 
man Bekir Cs. 
man'm ve muallim 
Sefer, muallim Ha
mi, Muhittin'in aın_ 
cazadesi, İktısat F a 
kültesinin ilk me
zunlarından Zehra 
Bereket, çok genç 

mecbursunuz; L(lt(cn akşama kadar bek. 
leyin: Karanlık basınca sizi, yaverimle 
birlikte yola çıkarayım. 
Akşam yemeğinden sonra, Afyondan da 

aynldık. Ömer LQtfi Beyin, adını, ve eim_ 
di nerede olduğunu bilmediğim yaveri, 
çok sevimli, ve temiz yüzlü bir topçu mU
l&zimi idi. Yanma iki de suvari neferi al. 
mıştı. Dört ki1ilik kafilemiz, sabaha karşı 
bir Tatar köyüne vardı. 

Ben, çocukluğumdanber1 hayvanı se. 
ver, ve kendimi iyi bir binici sanırdım. 

:Fakat, galiba idmansızlığın tesiriyle, bu 
yolculuk beni hayli sarsmıştı. Sarp yol. 
lardan geçmek, arkadaşları da benden az 
sanmamıııtı. Bu yuzden orada biraz Mo. 
la vermek mecburiyetinde kaldık. 

Orada bir müddet dinlenip karınlarımr. 
z.ı doyurduktan sonra. tekrar yola düzül
dük. Kolordu karargahma vardığnnız za. 
man, genç topçu zabiti dinlenmiye bile 
lüzum görmeden geriye hareket etti. 

Şimdi İran konsolosu olan yaver İdris 
Cura beni Ali Fuat Paşanın yanına gö
türdü. Kendisine, bütün yolculuğum imti. 
dadınca Szaıni itina ile muhafaza ettiğim 
mektubunu verince, o seyahatimin en ra
hat nefesini aldım. Paşa, yorgunluğumu 

hıssetmiıı olacak ki, yaver İdris Beye be. 
nim istirahate kavuşturulmam için lizım 
gelen emirleri verdi. 

Orada iki üç gün misafir ka1dnn. Üçün
ciı gün, Eski;ıehirin İngilizler tarafından 

tahliye olunacağını öğrendik. Ve o gece, 
Doktor Refet (1) ve yaver İdrisle birlik_ 
te Eskişehire muteveccıhen hareket ettik. 

Eskişchirde, ben Hamdi Ağanın evine 
gıttim. Oraya girdiğim :zaman. Doktor 
Tevfik Rüetü, bir yer yatağı içine bağdaş 

s. - Bır işçi, fabrıkada vazife gö
rılrken kazaen parmağını makineye 
kaptırdı. Mile sese doktoru üç ay te
da\ i etti ve bu müddet zarfında :fab
rıka yevmiye ini odcdı. Ayrıca bir taz
minat verilme i Hizım gelmez mi? 

c. _ İtÇI kendini ılgorta ettlrmlg 
ise sigortadan para alabllr. Fakat mü
essese tıçlyl tedavi ettirmek ıuretlla 
vazifesini yapmı9tır. Bir tıçlnln zararı· 
na mUessue sebep olmadıkça tazminat 

verlfmez. 

• s . _ Oir nyıık hastalığı mütehassısı 

lav iye eder mi iniz 
C. _Ayak ha1talığı mütehaaıııaı ol

maz. E~er ,.fkfiyetlnlz clldde ise clld 
doktorunıı, adıılede ise alnır hekimi · 
ne, kemikte ise bir operatöre miıraca -

t ediniz. 

ruf tur. 

Şile Hayvan Sergisi 
Dün Açddı 

Şiledeki hayvan sergisi dün me. 
rasiınle açılmıştır. Merasime, Şile 
ilkmcktebi. talebelerinin h ep bera
ber söyledikleri istiklal maqı ile 
başlanmış, kaza Veterineri Alinin 
nutkunu kaymakam İhsan Sakızlı'
nın sözleri takip etmiştir. 

Kaymakam, serginin mühim rol
lerini izah etmiş, hükumetin de bu 
gibi sergilerin açılması için göster. 
diği teşvikkar yardımları tebarüz 
ettirerek, teşekkürlerini bildirmiş. 
tir. At ve sığır olarak iki cins hay
vanın teşhir edildiği sergi, davetli. 
ler tarafından gezilmiş, vilayet Ve
teriner müdürlüğünün teşkil ettiği 
jüri heyeti birinci, ikinci ve üçün
cüleri tefrik etmeğe başlamıştır. 

Neticede muhtelif kat egorilere 
ayrılan bu h ayvanlardan, atlat·ın üç 
birincisine on be~er, dört ikindye 
enar. beş üçi.inciiye de yedişer lira 
miıkafat verilmiştir. Keza boğa ve 
diığelcre de miikufat tevzi edilmiş. 
tir. Bundan başka, dördtincü dere. 
cedc hayvan yetiştiren on hayvan 
sahibine de birer saat hediye edil
mıştir. 

Bundan sonra davetliler, Şile 
plajına götürülmüş, hazırlanan yüz 
kişilik büyük sofrada ağırlanmı~
lardrr. 

s. - Sıvas Sultanisinin altıncı sını
fına geçllktcn iki ay sonra mektebi 
terketmiatiın. Tahsilimin şimdiki okul
lara gore muadili hangisidir ve tasdik
namenin diplomaya tebdili mlimkün 
müdür? 

C. - Şimdiki orta mekteplerin bi· 
rlnci sınıfına muadlldir. Bu sınıftan 

diploma verilmez. Tasdikname de eli· 
nlzde mevcuttur. 

• S. - Bursıye ne demektir? 
c. - Fakri lıallne blnaen bir 

törlUkçe nal<di yardım görmek 
mektlr. 

• 

r ek· 
de· 

S. - İstanbul Yuksek ÖğTP.tmen o-
kulu bu sene imtihanın leyli talebe a
larak mı, 

c. - Mezun olan ta lebe nlsbetinde 
alınacaktır. 

"- T evziat listesi, birlik umumi 
heyetinin kararile hazırlanmış \·e 
Vcl:aletin tasdikine iktiran etmiş. 
tir. Yapılan dedikodular , bir bar
dak suda fırtına yapmıya benzeti
leb ilir.,, 

SİGARA KAGIDI İÇİN 

İnhisarlar İdaresi, sigara imalatı 
içjn İtalyadan sigara kağıdı getirt
meğe karar vermiştir. Hayvan nalı 
ihtiyacı için de Balkan memleket~ 
lerinden bir miktar nal getirilme
sine teşebbüs edilecektir. Sovyet 
Rusya ve Yugoslavyadan da y u
murta ve şişe ambaliıjı için amba
laj samanı alınacaktır. 

Floryaya ilave 
Seferler Kondu 

D evlet Demiryolları dokuzuncu 
işletme müdürlüğü, halkın göster
diği rağbeti gözöni.inde t u tarak , d iin 
akşamdan itibaren Küçükçekmcce
Sirkeci banliyö hattı seferlerin e 
yeniden bir iliıve yapmıştır. T ari
feye dün akşamdan itibaren Sırke. 
elden Küçükçek meceye saat 23,45 
te v e Küçükçekmeceden Sirkeciye 
saat 23 te kalkan birer sefer ilave 
olunmuştur. 

* LİSE ve ortamektep1erde Iey
. li meccani talebe almak üzere ka
l yıthıra başlanmıştır. Namzet t ale

be kaydı 17 Ağustosa k adar devam 

1 edecek, imtihanlar 5 Eylô.lde yapı
. lac~ktır. * ŞEHRİMİZ emniyet r, üdüriü
ğü birinci şube müdürü Edip Kı. 

zılcahamam, ikinci şube müdür ü 
Zeki Silvan, d ördüncü şube m üdü. 
rü Emin H ekimhan kaymakamlık

larına tayin cdilmişlerd;r. 
* SIHHİYE Musteşarı Asım A

rar , bugün Ankaradan şehrimize 
gelecektir. 

"Her zaman olduğu gibi, buradan ih
raç mallarımızı hamilen 31 mayısta Mar
"ilya.va hareket ettik. Fnkat, biz Marsil
yaya vardığımız zaman İtalya da harbe 
~irmiş ve Akdeniz vaziyeti büsbütün 
!rnrı~mı<::tı 

Bu y{lzden ytikümüzli Marsilyaya 
boşaltmağa iınkfın bulnmnmıştık. Mar
~ilyadakl ik;ımr.timiz 12 g(in kadar ı;ür
dii. Sonra, b!tııraf bir liman olduğu için 
derhal Barslon'a gittik. Burada, hamu
lemizi, transit aııbıırlarına boşaltarak 
te~lim ettik. Biz, Barslon'a vardığımız 

zııman Mete ~ilebi ele orada bulunuyordu. 
Yükiimllzün bo~altılması 20 gUn silrc'ıü, 

Dcini.·~te sc;vııhntlmizin tamamen nor
mal şartlar altında geçtiğini söyllyebi
lirim. Hiçbir tehlikeye moru;ı; kalma-
1ık. Bıırslon'dan hareketimizden, Ça
nııkkııle boğazına varıncaya kadar Ak
deni;ı;i hemen baştan ba:ıa katettiğimiz 
halde ne bir harp gemisine ve ne de bir 
sidl vapura tc~aclüf ettik. Yalnız yolda 
İtalyanın Mlsinn limanına uğrııdık. İtal
yan mııkamlıırı, kontrol yaptılar. En u
fak bir müşkiltıta maruz knlmadan lcl{
rar yolumuza dovaınla memleketimize 
geldik.,, 

İSPANYADA VAZİYET 
Demirin yolcuları arasında bulu. 

nan kaptan Zeki de şunları söyle~ 

miştir: • 

Belediyede : 

Halk Ekmeği Nümunesi 
Ankaraya Gönderildi 

Yüzde elli sert, yüzde elli yumu
şıı k buğdaydan mam(ıl halk ekme. 
ğine ait son nümuneler, dün bele
diyeye getirilerek tetkik edilmiştir. 
Ekmekler, gerek görünüş, gerekse 
lezzet bakımından gayet muvafık 
cıkmrstır. Ancak Ticaret Vekaleti 
bu çe~nide yiiz kiloluk un çuvalın
dan ga ekmek i~tihsalini istediği 
halde, yapılan tecrubelerde ancak 
97 ekmek elde edilebilmiştir. Nü. 
muneler, tercübelerin verdiği bu 
netice ile birlikte dün Ticaret Ve
kaletine gönderilmiştir. Vekalet, 
ta~vip ederse, halk ekmeğinin ima
line başlanacaktır. * Matmutpaşadaki bazı esnafın 
müşteri celbi için çığırtkanlar va
sıtc.site gcli p geçenleri rahatsız et
tikleri, semti gürültüden durulmaz 
bir panayıra çevirdikleri görü1müş 
ve bv hal menedilmiştir. Tebliga. 
ta rağmen. eski şekilde hareket e
den 20 esnafa ceza kesilmiştir. Be. 
tediye, Kapalıçarşıdaki seyyar es
nafı da kaldırmıştır. 

Demirin getirdiği yolculardan 
Salamon Baruh İspanyada on se. 
neden b eri seyyar satıcılık yanlığı. 

nı, 10 bin lira biriktirdiğini, fakat, 
Franldstle r i ş basına geldikten son. 
ra cilmh uriyet hükumetinin parası. 
nı tanımadıkları icin bu gayretinin 
boşa gittiğ;ni söylemiştir. 

TAYFANIN SÖZLERİ 

Gemileri batan Türk tayfa da 
:1unları anlatıyorlar: 

"Panama bnndralı Florida vapurunda 
C::llışıyorduk. Kasablank;ı 'dan nrpa yük
lıyerek Tancer'e gitmek üzere sefere 
çıl<tık. Yolda gemimiz su yaptı. Ve bir iki 
bocaladıktan sonra batmağn başladı. 
Kaptan gemiyi sahile tcvclh etti. Ve bir 
kayalığa oturduk. Tam 14 gün geminin 
üzerinde yarı yarıya su içinde kaldık. 

Etraftan hiç bir gemi geçmiyor ve kimse 
imdadımıza gelmiyordu. Nihayet tahli-
11iye teşkil~tı bizi görerek kurtardı. Az 
daha ölüyorduk. Nihayet Barslon'a git
tik. Oradan da buraya geldik.,, 

Poliste ·. 

2 Çamaşırcı Kadın 
Haşlanarak Öldü 

Dün İstanbul kuduz hasta!1esin
de bir kaza olmuş, hastanenin ça. 
maşırhane kısmındaki kazanın vaf
tı birdenbire yerinden fırlamış ve 
buradan fışkıran buharla, iki ka. 
dm haşlanarak ölmüştür. Ö len ka
dınlardan birinin ismi Nimetullah, 
diğeri Ruhiyedir. 

t)Ç PAKET EROİN YUTTU 
Pamuk Fatma ve Ayşe isminde 

iki kadının İstanbuldan Sinoba bir 
kilo eroin kaçırdıkları hnber alın
mış, t elgraf çekilerek Sinopta ya. 
kalanmaları temin edilmiştir. Ya
malı Hasan isminde bir sabıkalr e
roinci de di.in yakalnnırken. 3 pa
ket eroin yutmuştur. Yamalı Ifa
sanın Cerrahpoşa hastancslnrle mi
dcsı yıkanmrş, üzerinde bulu nan 3 
paket eroin de müsadere ecijlmistir. 

LOKUMD AN ZfülİRLENDI 
Kurtuluşta oturan 66 yaşmda 

Manol, Şişlide bir kahvede lokum 
yemiş. zehirlenmiş ve ifadeye gay. 
ri muktedir bir h alde h astan eye 
aakledilmiştir. 

yaşta tutulduğu zalim hastalıktan kurtn: 
lamıyarak vefat etmiştir. Cenazesi 3.8.94Q: 

Cumartesi &ünü öğle namazını miıtenl ıp 

Ortaköy Mecidiye camiinden kaldırr1acıık
tır. Kederli ailesine sabırlar dileriz. 

TEŞEKK Ü R 
Çok sevglli yavrumuz kllçi\k Alev'imi

zin uğradıiı feci bir kazadan sonra yU
rekler parçnlıyan vefatile perişanız. Bü
yük kederimize iştirak ile cenazesine ge
len akraba, dost ve sevdiklerimize yanan 
kalbimiz için ı<ıımhniyetle teşekkürler e
deriz. Yavrumuzur: kurtulabilmesi lc;in 
e!inden geleni yapnn muhterem doktor 
İbrahim Zati Egep'e ve sırf bir komşu
muz olarak insanlığı en geniş ve en 
yüksek mıınusile .fedakl'ırca yardımımıza 
koşan Radyolin Fabrikası Sahibi Bay 
Cemil Akar'a ve muhterem refikasına 

derin minnetlerlmizln ibltığına gazeteni
zin tavassutunu dileriz. 

Işık Lisesi MüdürCl 
Eırııf Blnzet, iffet Blnzet 

YENİ NEŞRİYAT : 

DENiZ - Devlet Denlzyolları ve li
manları mecmuasının ikinci nüshası in
t;şar etmiştir. 

BÜYÜ K ADAM OLMAK - Türk genç• 
!erine ithaf edilmi5 olan bu eser, büyük
li.ığün hakiki kaynaklnrını aforizmalar 
seklinde ve edebi bir ifade ile tahlil et
mektedir. Cemil Sena Ongun tarafından 
yazılmış ve İnkılap kütüphanesi tarafın· 
dan çıkarılmıştr. 

Bugünkü Program : 
7.30 Proğram 

7.35 Orkestra parçnları (Pl."I 
8.00 Ajans haberleri 
8.10 Yemek liııtesi 
8.20 Müzik (Pl) 

13.30 Program 
13.35 Şarkılar (Pi) 

13.50 Ajans haberleri 
ı4.05 Müzik 
14.20 Miizik (Pl.) 
14.50 C'ıızbnnd (Pi) 
18.00 Prni\ram 
16.05 Mil7.ik (Pl) 

18.30 Ca7. orkestrası 

19.15 Alaturka Müzik: 
19.45 Ajans h:ıbcrleri 

::ıo.oo Müşterek şarkılar 
20.30 Konu~mfl 

20.50 Alaturka müzik 
21.15 Saksııfon Solo 
21.30 Rndyo gnzeteıof 

.21 .45 Sıılnn orkP.strnn 
22.31) Ajımıı haberleri 
22.50 Salon orkestrası 
23.10 Cazband ( Pl) 
~.!5 Yannkl program 
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Pada Kıtlık 
4çltk 
~n: ö. Rıza IJOCRUL 

llıer ka gazetelerinin ihtısasa 
da~ anan ncsrh ah na nazaran 

d ha simdiden • A \ rupa~ ı teh
i ını fır 'c bugiin Alman is. 

t hı memleketlerdeki halk. 
lı:ıundcn kırılmaktadır. Hatta 
Fransanın elleri, imdat için 
~ a uzanacak fakat bir lngi
•nın anlatısına göre, Ameri. 

Çe İt müracaatları reddetmek 
~etinde kalacaktır. Cünku 

llcantlara ehemmh et 'erile
~dını edildiği takdi~de İngiliz 

ı, hu •ardımların ~erlerine 
•na jnıkan bırakın•~ acııktır. 
~L • 11\adan da yardım gelemı-

~ e gorc, iiınimiizdcki kıs kıt
açlık A, ruı,a~ ı kasıp ka\'lı. 
"e Anupa istila 'e teca\ üz 
ti \lğrunda ~ ığın lığın kurban 

tir. 

Jla kıtasının bu tehlikeden 
\j ası ve kurtulması için har. 
tıı:ıesinden baska çare bulun
llluhakkakhr. 

harbin bitmesine imkan 

._,bi bitirecek iki çareden biri: 

\>a muhariple.rden birine 
11edirtecek kati bir muharebe, 
!lı.uharebeden vazgeçerek sulh 

· Bu ikinci sıkkın harbe son 
İ ihtimali, bahis mevzuu ola. 
~ ıtıahilettcdir. O halde önii. 

günlerde kı a ~e kati bir 
tbe vuku bulacak ve hu mu. 
' harbe son ''erecek mi? 

~llallere iki tarafın verdikleri 
ııı·~evabı şu şekilde hulasa et. 

UltJ.kiindür: 

"Yanın İngiltereye yeni \'e 

bir taarruza başlaması bahis 
~ıı de~ildir. Çiinkii taarruz vu. 
~t~a~ta ve Alman~ anın hava 
1 etı hcrgiin İngiltereyi döve
ııgtltcrenin sanayi merkezleri. 
~\', . 

ıtıc.vdanlarına. maadın kay 
lla 'ığm ~ ığın ates yağdır. 
~ lngilterc bu ~ iizden çok a. tta uğramaktadır. Diğer ta. 
il iltcrenin deniz kuvvetle. 

~t ı da al 111 şekilde hareket e. 
'c Jngilterenin \aşesini te 

111 en cok gih endigi bu kul. 
tenıad'ycn hırpalanıyor. Ve 

' hırpalanacaktır. Onun icin 
, a, taarruzunu hilfiil yap. 
'e onu inkişaf ettirmektedir. 
.truza daha hfö ilk, .daha şid. 
'r n 1. k Al ' , ~ .•a ıı~ et \'erme man rı_ 

~1 ~l" Sesinin bileceği ve ~apa. 
t 1!1tir 

ı . 
terenin Noktai Nazan: 
"ııa nnıkabil İngilterenin nok. 

11t.•i nazarı şu şekilde lıulasa 
tr: 

~Yanın f ngiltereyc karşı vu
. bütün te ebbiisleri hiç bir 
1setıi netice vermemiştir. 

ıııii'n~n muazzam donanması, 
l:tınü muhafaza ediyor ve 
tline kuv~etleniyor. İngil. 

,t~a\•a kuvvetleri bugün ma. 
lıı ~~liigii temin etmiştir. Sayı 
~ıı ttınii de temin etmek üzere. 
~Senenin İlkteşrinine kadar 

ıt tedafıii ''aziyet devam e.. f el~cek Sonkanundan ha Jı_ 
llgılterenin hu a kuvvetleri 

lld' 
'• .,1Yen kuvvetlenecek. ve 
.._.Ustünlüğıi temin ederek en 

•nasiyle taarruz.i bir silah 
\oe • • o zaman lngilterenın ta. 
başhyacaktır. İngiltere bu 
leçnıekle beraber iktısadi 

\o ı da gittikçe şiddetlendi-
~ e ıafere doğru süratli adım-
' ~llkhr. A vrupanın günden 
._ç •le "e sefalete uğraması da 
it >nilletlerinin Almanya~ a 

~ oŞnutsuzluğunu arttıracak. 

l.\lınanya aleyhinde bir suru 
l at 
'll)a Vtıkuuna sebep olacak, ve 

tlt tkıl~r da f ngilterenin taarru. 
~tt'hni umumileştirmiye ) ar
• ektir 

O~HURRElsi~ 
IQl'~aya Döndüler 
lıti t . "° Undenberi, Sa\ arona yati. 

lıılıtaıiçindc bulunmakta olan 
d ttrrcisi ismet f nönü, diin 

tl onra Floryadaki deniz 

e 8\ det bu) urmuşlardır. 
'7oa·nn ··as• 

BiZiM iÇi N 
Değişen Dünya 

Realitesi Yoktur 

TAN 

Y ozgatta Zelzeleden 1 

250 Kişi öldü 
REJİMLER 

ORTASINDA 
TÜRKİYE 

'tffifK 
Bana Bir Aktl Ver! 

Yazan: B. F'ELEK 

(Ba~ı l incide) Dün Akşam Şehrimizde Saat 18,20 de (Başı ı incide) Q oo! Husurun bakalım! Sıcak 
kan bır akşam gazetesinin Nadir mı.ra gayret etmek arasındaki far - su mu. soğuk 11 mu? A~ ol 
Nadinin davasını müdafaa vazifesi- Qlduk~a Şiddetli Bir Zelzele Oldu tır. Garbi Avrupanın kuçuk dere- nerelerde idin? Hanidir göriinmc •. 
ni üzerine almıs gorünen bir mu- '3' beylık kulturtinden feyız alan 'c oldun! 
hıı.rrirıne cevap vermektedir: Ankara, ~ (TAN Muhabirinden) - Zelzele mıntakasından hugun hirbirlC'rine P<'k zıt .Jıbı go- - Kardes! Son uğradı~ıın ıaınnıı 

'Ar d ı Snlım Ragıp Nadir Na- gelen malumata !?Öre, Yozgat ve havali:;inde zelzele fasılalaıla ıüııcn rejimleri luıkıkatte bırl) •. c- .1ğzma geleni so;) lccliıı! Brn ılc biı 
dının Cümhurıyettc cıkan 'e bu sutun- <J rinı kolayca istihl.tf cd bıl rler.

1 

<lalın gclnıh c cc!.arct cıleııwdimdi. 
1 rd me\"Z.uu bah edılcn ılk makalesın- devam etmektedir. Resmi rakamlara göre, bu mıntakada ölü çunktı kuruluşları itibarile C'ndıvi- Uıkin ... 
de ı nokt 

1 
n zarı dlln benlmsıyerck, bi- miktar.ı 250 dir. Hasar gören bina sayısı bindir. 200 çift hayvan dunlizm ga) edır. Çunku h ıyuk - · c o! Ha~ rola? 

ı h, t lı ~oı U\'Or ve nazikane bır ıh tarda -
--,telef olmustur. dım)'a yolları ıizerinde olınıyaıı. - Lakin aradan havli zaman gec. bulun, r k herke ın k, naatı muhterem 

oldu unu oyluyor... • • Sıvasın Katkal kazasından 22 ev buyuk askeri tehlikeleri pek • z is- ti. Belki ~umu amı~ ındır di) e gel 
Hüseyin Cahit Yalcın. tefekkür D U N Y A ehemmiyetli. 25 ev de hafif hasara t1:1nc:Iarla tanımıyan bu d "\, 11 C'r dim. Sana akıl danışarağım. 

ve ifude htirriyetınin hak olduğu- uğramıştır. Sekilide bazı evlerin du 1 t.ceıret ve sanayi fanlıyetinı h rııı- - Hay hıı~ ! Aklımın erdiği hiı 
nu buna hürmetkar bulunmak icap HABERLERi varları catlam1ştır. c: plana alarak daima ferdı lıdV<J.tı "e' i e manlmcmnunİ\e .. 
ettigıni soyJedikten sonra, bu ba- B•ıgiin Tokatta yeniden zelzele l,!&Yl' edinmişlerclır. Fasizın ':' ııa- Vallalıi bir.ıder. kimin nklı er. 
hı.Si"' · d k d" · d olmuc; ise de hasar yoktur. zi:ı:m Garbı A\'rupanın tanhı.ıde dii!i pek belli dcgil de onıın fı;in se-"r uzerın e en ısınc ers ver- AMERİKADA: ~ 
mege kalkanların hiç olmazs!l, u- FELAKETZEDELERE YARDIM h ıtun şeflerin arzusuna rn ~ n.

1 
ııi tercih edi~ oruın Hiı: olmazsa sen 

zun bir tecrubeden muvaffakıyetle Vaşington, 2 (A. A.) - Hariciye nıü - Yozgaddaki zelzele dolayısilc ha. tarihin bir vasıtasından bnc;\a hir aklının eril, olnı·ulıgını ~nklam1~ or. 
geçmıs olduklarını görmek istedl6i- teşarı B. Summer Wclles, So\yet Bil- sad islerinin sı.iratlc ba<:arılması "'ey degildir. Tatmin C'dilmı b1r un! 
ni ~ .. zıyor. Bu, çok na7jk buhran yuk Elçisi 8 · Oumans!.y ile 6 nğu to ta hususunda hi.ikfımet icap eden ted. emperyalizm halinl' gelmek c n - ı:n dogrusu odur da ondan. 
devrelerinde vatandaşlar arasında- miiddeti i~kız.a edecek olan Sovyet - A- J birleri almıstır. Yozgada evvelce bu bir istihale dcvrcsıdir. Ga. bı Ha\ di de' her hakalıın. 
k . merikan tıcaret muadcnamcsı hakkında . d .1 . l k h A\•rupa bunvesinın tabiatı· hudur Ef · 1· • ı.ı ·· k"'I"" ı tesanüde ehemmiyet verilmesi .. . 1 gon crı mıs o an ora ve arman .,, · , em 1111 • ., u u um su: 

goruşmuş ur. · l · l" k d d · h l"d :1 l ll ·· t 1 d ht ı·r "l l:ızım geleceğini ilave ediyor ve di- Amerikanın muahedeyi tecdit etmek makıne ermden uzumu a arı er. lnsanlara, ariku a c yara ı ı - ergun gaze e er e mu e ı mı -
yor ki: nyetlnde olmadıgı tahmin ediliyor. hal Akdağmadeni zelzele mıntaka. taki sefJcre ragmen, tarihin ıne- lt!tlcrin harp te\>liğlt>rini okm orum. 

"Bı • harpte değiliz. Fakat Alman ve e Vaşıngton, 2 (A. A.) - Harbiye na- sına tahsis edilmiştir. İhtiyaten ay. kndöcratı bundan başka bir sey de- /\imanlar, İng·lizlcrin giiııde aHmıs 
İtal.Y n polıt•kalarının Balkanlarda gös- zırı B. Stimson halen Panama kanalı rıca müteaddit orak makinesi An. ğildir. Hiçbir zaman insan iradPSİ bin ton gemisini hattrdıklarını 25 
terme e b l dıkları son faaliyetler kar- l:>ölgesinde teb'ıd edilmek üzere 81 ya- karadan Yozgada gönderilmiştir. t~ril.in selini degistirmeğc mukt _ tan are ini dii iirdüklcrini. Alınan 
ısında ne k dar has ns \'e uyanık bu- hancı ajanının me\·kuf bulundugunu bıl- Hasat ve harman islerini tnnzirn ve dır olamamıştır. Birinci plimd 1, •a- ta~' arelerinin İngiltere~ c ~ aı,tıkla

lunm k ıcap ctligını kim e anlamamaz- dirmi tir. idare etmek iizere ziraat vekaleti rfüi yapar gibi gordugiımi.ız in,,, n. rı akınlarda azim fahri hat 'npma
lı a gelmek hakkını hııız degıldir.,. • Nevyork, 2 (A. A.) - Anıerican Ex- iki ziraat mütehassısını Yozgada hır. tarihı hadisclcrın birer netice- !arına mukahil İnniliz tu~·arelf'rİ-

Vatamn nazik vaziyetine i~--ıret port Ltnes kumpanyasının blldirdlı::ıııe göndermistir. Bunlardan maada kı. sicir. nin Alınan~ ada pek ehemmi~ etsiz 
eden Huseyin Cahit Yalçın. şu gün. ~ore, Wındsor dük \'e düşesi yd ıııda zılay derhal iki yüz baş çift hayvanı bazı zararlar veıdiklcrini ,.e biihin 
lerde, "kanaatler muhteremdir,, di. T.lzbondan hareket edecek olan E.ı alı bur mübnyaa edip bu mıntakaya gonde. Garbi Avrupanın kultiır ha•;,,sı hu arada ancak iki Alman ta~\ are-
yerek uluorta memleket polı'tı"ka gemisine bineceklerdır. c"n' k ... b ld ı'dd" d" r 

' - recektir. icindc yaşı) an devletler ara- ~ı ın a,, 0 ugunu ıa l' ·~ 0 • 
sına, milli tesanüt \"e vahdete za. i t · A ZE"I ZE • hır SV ÇREDE: fSTANRtTIJD , J Lh sındr. hasıl olan mesafe ve mk saf · 
rar verebilecek sözleri kimsenin · b 1 2 A ) K d·11· ı· ·ı· 1 l' 

) 1 G t Istan u • (A. · - an 1 1 ra. faı·kı, bugünku tezatlı manzarayı ngı ız ere ge ıııcc: söyliyemiycceg" ini izah ediy.:>r ve Stoklıolm. 2 ( A. A. - Kra us aH, · d bl' d'l · ı· O 1 d it 1 · ' d'" t 
fsv..,.'in bitaraflık polıtikasını tl'krar tc- c;athanesın en te ıg c ı mıs ır: hust<le gctirmistir. n ar a n nııs ıın verme or 

sorı.:yor: _,, 1 • l k · · ld yıd etmi$tir. Kral eıcuınle ı;u soıleri soy- Saat on sekizi yirmi dakika iki sa l\Ieselfı yarın genis bir Alman •ın ton u ~eım zn) ıatı o ugıın11 
" ... Alman renlitc ini gormek tavsiye- . k t'"ı tu" r'staııbuld 111 \lmanlarııı İııt?"iltcredc eh('mnti ... ct-!emistir: nıye gece mer ez < inıı)aratorlugyunun kurnldn unu ~ 

· altında İn ılız ittifakını reddederek 8400 k'l t s fcde ol k ·1 iz zararlar ika etfklerini, 23 Alınan A.l 1 "Butun memleketlerle do tane müna- ı ome re me a ma t - forzl'diniz. Bu ·mparatorluktn y _ 
. man nn nufuzu altına girmek fikrini t 'dd tı· b" zelzele knydedı"l hn "aresi dii iiriıldiii!iinii. Alınall\ a nt>fır ve telkin etmekte vatan için ne qebat muhafaza etmeğe katiyen ıı 7.me - zere şı e ı ır ' - lıudi, tarihler icin artık bir du m n " ~ 

miş bulunuyorum. lsvl'"'in hürriyet 'e · ı·r 1 nın Simal, Garp 'e Merkezinde ~ ir. menf at vardır" Bu sözler memlekette ~ mıs 1 • olınıyacaktrr. Ucuza ı;alı<=ac k. A -
l ~tlklAllnl muhafaza ederek, memleketi ZEI ZELE VE ·uıJ .A ..... I fi AR mi be schirdeki askeri 'c sınnı ınii. ıkı k yaratm ktan ba~ka neye yarar?., • , J • :ı. 1 .. ' • mar.yaya btiyuk mesaisi le k:ırlar 
Hüseyin Cahit Yalçın, Almanla. harp harici tutmak ıcln gayretımi sarfet- Atina, 2 (A. A.) - Atina ajansı . k y h d" t k . e sesclcrin bombalandığını ve an. 

mekten kaçınmıyacağım.,, f;t'tırece a u ı ar ı ·, onun ıcın ak b' B "t t . . d ı 
rın istilaya hazırlandıkları memle- bildiriyor: . . 1 h f f • c ır rı anva ay) ar~ının a~ e 

R io _ de _ Janeiro, 2 (A. A.) _ Se- btr duşman as mı mu n az e ıııı- ı t d"". . .. 1 . 1 kette en evvel boyle dahili müna. Türkiyede vuku bulan yeni :ı:el. . . f 1 eme ıgını so~ mor ar. 
kasalar çıkardıklarını ve bunlar. lahiyetli mahfillerde ögrenlldiğine gore. zele hakkındaki tafsilat Yunan ef. yeccktır. Dıger tara t.an ~.ı ~ U_P Bunların ikisi de doğru olamaz 

Brezilya hukumeti İngiliz silahlı tica- h . Fr~nsanrn ne kadar su:atle .otnlı. Bu ik' tcbliö-dcn birinin \"alan söv 
da .. n istifade ettiklerini, binaenaleyh 1 karı umumivesini eyecana dusur. t . · 1 ı· . ld 1 ·•· · 1 ,.. • • 

ret gemisi Alcantara'nın burada tam ra- müştür. Gaz~teler bu teessür ve he. ..e-r: reJım la ını a .. ıgı, ngı -ı.rcnın lediği muhakkak. i§tc benim aradı. 
bQyle, mahiye.ti pek belli ve $arİh tını bitirinciye kadar kalmaı;ına mµsaade uc.· c.e.yrek saatte bu tun malını, mul- ..... • 

1111 
bunlardan hangis"nin '· alar 

olmıyan sakat düsunce ve mütalaa- etmiştir. yecana makes olmaktadır. k d 1 t k d k 
1 Elefteron Vima diyor ki: L nu ev et emrıne er -e en .. - sö) lediğidir. Varn·cr bakalım! Ser 
ann nesir teşebbüsüne lakayt kalı. FRANSADA: nunları kabul cttigı bir hakikattir. bunlardan hangisine inannorsun? 
namıya'-agınr anlatarak diyor ki: ''Dost ve komşu memlekete kar. n 1 . "f d d ? B 1 . f d •Un ar neyı ı a e e er· un ar - Ha! Bak hu mesele ıniihiındir "Alın nyaya boyun eğmek manfünnda Vichy, 2 (A. A.) - Amiral Landriııu sı olan samimi St'mpatisıni i ade en G b' A d k r 
bı e dok an mılyonluk Alman kutlesi- F'ran.sız batı Afrikası :f'ılosu kumandan- hic bir zaman hali kalmam ıs olan 

1 
Mr 1 vrup.ı ·ı i em perva ıst dC'\·- ı-;, 'el:\ muhakkak olan bir kaç nok. 

nin bugün vücude getirdiği realiteden iığına tayin edılmiştir. Elen milleti bu defa da Türk mille. etler arasınd ki statiklik 'e din - ta 'ar: Bunların ikisi de do;:ru ola. 
bah eden Selim Ragıp arkadaşımız a- e Vichy, 2 (A. A.) - Geri çağrılan tinin acısına iştirak ve yeni feiakc. m'i~dik farkını iz h edt'r. ıııaz. İkisi de ~·alan olamadığı glhi 
c ba realitenın nedeo yalnız bir par- B de Saint Gucntln'in yerine Vaşing- . . b t 1 J\rnli kurtulus dedeti olan Tur. İkincisi bunların hepsi bastan b1' f 

l ·u· B H · H tin büyük hır nıs e a mamasını kivenin ne dahilı. n"' de lıarıcı tc- 1 h 1 d • ça mı - o da çarpuk çurpuk bir şekilde! ton Bilyuk E çı gne . enrı aye bütün kalbile temenni etmektedir. "' 'a an 'e) a aştan ıaşa o~ru da o. 
- görüyor? Bu doksan milyonluk Al- ''e geri çağnlan Adrlen Thierry'nin ye- l kıimiılü Garbi Avrupanın ınki n( lamaz. 

kü rlne Bukreş elçıliğine B. Charveriat'nın Bu temenni, bütün yunanlı arın . ~ . d ')d" 
man tlesınin :f'ıkir ve ifade hürriyeti- Tu"rk mı"lletine karşı olan hissiyatı. seyrmın aynı egı ır. - O halde? 
ni a"ıza almak hü',.,.· t' · tayin edlldlkll!f"ini bildiren kararname- k" 5 

ve ~ume ın sıyasetine ıer resmi ıazetede de intişar etmiştır. n~ tamamen tekabül etmektedir.,, Tür ıye devletinin dahili '>irnye- - O halde iki taraFın alıliık \ e 
mugayır bir mutalea söylemek şöyle si tckamüluniı Garbi Avrup1d t ol- 'f" tl ·· ·· ·· d k 
dursun, bır ecnebı radyosu dmlemek hak- ı I'.\ a arını goz onun e tutmasa 
k d BAŞVEKI• L dugu gibi dcrehl'ylik nizamı ı "ndc bile halkına, mcml~ketine, mcbus-ın an bile mahrum olduğunu acaba JAPONYANIM 
r~en h tırlrunıyor? Bu da bugünun bir n ve ferdi idealize ederek yapmış de. Jarına \e diin)a matbuat muhabir. 
realıtc ı değıl midır? Alman realitesine ŞEHRl.MIZE ğildir. Bilakis o, Hindistanla Ak- ]erine kar 1 ~ahın sö\h•mesi kolay 
o kadar hayran \'e hürmetkAr olan her- YENi NiZAM dt-ııiz arasında mtitemadiycn mu. olmı;\an tarafın daha az ~alan s(iy. 

e 1 de kendlsı gıbi dusünmeğe davet e- G ELi• YOR dafau mecburiyetinde kalan mp .. - led'ğine inanmak zaruretinde~ iz. 
den Selım Ragap arkadaşımız Alman re- Mı NTAKAS ı r&torluklar hayatının bir d ;:mm - Haklı ın! Bana da ö~ le gcli. 
alltesının içme duşmek fe!Aketine uğ- olarak meydana çıkmıştır. Den~- ~ or. Lakin hu diisiiriilen ta~) arele. 
saydı en normal zamanlarda bile a- (Başı ı incide) (Başı 1 incide) ceylik nizamında buyuk ordu nnn- rin adet farkıııa ııc dh elim? 

c:ıba Filhrerı bol bol alkışlamaktan baş- J k . ı· bilinde mevcut bütün ziraat makL nesi yoktur. Mıllı mudafaa psilrnlo. O zaman ta{ ilata bakar m! 
ka bır ııey içın ağız açabıllrler miydi? aponyaya arşı uyuşma sıyase ı. nelerinin muhafazası için Sarayönü 

1 
H · · k" 1 b 

Tw k.ıye Cumhurı'yeti çok c:uku'r Al- nin tehlikeli olduğunun bir delilini 1 k h' d b' h 1 jisi teşekku etmemi tir. Fert ken- angı ı me\ ı ant. mu ıare e scra-
v i e A şe ır e ırer angar yapı a. ·ı- r ·ı· ·1ı· ı · · manya deg" ılse Turkiyenln go··zonünde teşkil etmekte bulunduğunu yazdık A . . . b' d l 1 d ısıni inkişaf ettirmek ve .Epik•Jr- ı ' 'e ta sı atı gı ı sc~ erı 'er ~ or a 

caktır. yrıca tamır ıçın ır c a o k. ı ~ d h k d · 
tutacağı re lite de Alman kutlesi d .. ~n. tan sonra Birleşik Amerikanın Tok yen bir hayat sürmek arz•Jsund - onun ı r ogrm a ft a ;\ 11 ın ır. Bır 

...... 'l'e kurulacaktır. d 11 t h t k t 1 ncak Turkiyenin kendi realitesi olabi- yoya karşı azimkarane bir siyaset " dır Halbuki hayatını milli m ıda. e ıııa rna ı S<'r es 'e on ro ~uz 
lır.,. takip etmesi lüzumunu kaydetmek. Kütahya, 2 (A.A.) ....!.. Ziraat Ve- fa<ı nizamın::ı gore yarat"'lış nl. n olan, icindc muluılcfet partisi hulu. 
Akşam gazetesi başmuharriri tedir. kili bu sabah Kütahyaya gclmic:tir. Turk millet~ı. bunye itilJdrıle Gar- nan memleketlerin diisıııan tahribatı 

N · Ziraat Vekili Ticaret Odasında tüc- t kk d k' ·· 1 · d d l f 1 ccmettın Sadak ta, milli şiarımt. Tokio, 2 (A. A.) - Japon harici. bı Avrupanın ne statik, ne de di. rn ın a ı so7. er ne e a ıa fl7. a 
d car ile bir hasbihalde bulunmuştur. .,. t t k kt' c·· 1 .. 1 . zr. ustur ve prensiplerimizi izah ye nezaretinin beyanatta bulunma. narrıık eınpervalizminden ılcH'.1gı ı ııra c m g<·rc ır. mı ı ıır 

ederek. politikalarını her sene yeni ğa selahiyettar memuru, Japonya. İNHİSARLAR VEKİLİ ıı: bir ey yoktur. B lak's lı r'cı ehir bastan asaı:ı tahrifl cdilmis 
ahval ve şartlara göre değiştirmek daki bazı İngiliz tebeasının tevkifi Konya. 2 TAN Muhabirinden) ınki<:afı tetkik t'dildiğı- znm ın, o ikl•n, g(jz gure gi•r<' hunıı 'iki e' ha. 
kolayhgınr kendilerinde bulan dev- iizerine İngilterenin teşebbüste bu. Gıimrük ve İnhisarlar Vekili Raif nun hl'r tiirliı C'mncryahzm k rı:ı. ı..nrn ııi{raııııs. hir sh il ~ aralııııınıs. 
letlerin hakiki istiklale coktan ve. lunduğu hakkındaki haberleri te. Karadeniz, maiyetinde Tuz İsler sındtı istiklfılini korumak ın ivnkı- tır,, s klinc oknm a onların dkıirı 
da ettiklerini yazdıktan sonra di. yid ey lemis ve fakat bunun bir te. Mtidüriı İbrahim, Tuz Fen Şube i nın ne kadar ınuessir oldugu urü nmunıi~ l' i miisaadc dmr:ı:. Sonra 
yo~ ki: ı;ebbüs olup protesto olmadı~ını iliı. Miıdiiri.i Sedat oldugu halde hugıın lur. lıarıı 1<-btıl'YJ<'rine kıtrsı itiıırnt k ıl 

"T k 1 · "<!hrimize gelmiştir. Vali Vekıli maz. Oralarda 'alan sn' lrmck i te. 
u ıye Cumhurıyetı tııııhinin hiç ve ey emiştır. 'furk f tiklal Harbı bu p ''"loıi 

bir anında. herhangi bir yabancı kU\·ve- n- Yavsan tuzlasında karsılasmıştır O. ~eler bile huıılnrdıın çekinirlt'r . 
d 1 t tk.kl d v il~ emperyalizme karşı yapılmıs b r tin te n altında, ne kendıslne bir sıya- ı·ç Tı'carct Umum Mu'"du"ru" ra a yapı an e ı er en sonra c. 

k l 1 h . · l d h rcketti. Sulh de' resinde ısc. :. c-et çııml . ne de mi111 polıtıkasını şu ve- i , n ısarlar Basmiıdiır uğun e a. 
ya bu kuvvetin zoru ıle değıştirmiştir. Ankarada lakadarlardan izahat almıştır. nı Turki ·e, bu tarihi sartların ne. 
Bu hakıkatlerden ç.kan ameli netıce de Ankara, 2 (TAN Muhabirin- ____ 

0
,____ tic<.si olarak kendini terkip ct-

şudur. Türkıyeyi bugıln idare edenler den) - Bir mudettenberi İstanbul- mck- fırsatını bulmuştur. Bu v zı-
uzerınde 'harıci hfıdı elerin politika de- da manifatura fiyatlarile meşgul O- AVRUPADA ye:t tarihi bir zaruretin ıfajc...,in • 
"st r cı bır tesırl olamaz. Buna inanan- lan İç Ticaret Umum Müdürü Cahit, dı:-11 başka bir sev degildir. 
lar Turkıyey Mılıi anlamamış safdiller-: bugün şehrimize geldi. Mtidtiriin Mu••th•ıc Açlık Milli kurlulu davası, bu ıınlrn 
dır V . . . 1 tctkıklerine gore, İstanbul manifa- :!f /\\ n.ıpa harbi ılc ehemmi) ,~·ndcn 
mız;~a~~n b~el:m~t~~~-:•t ~arn;l?rı- 1 tura fiyatlarında ihtikara katiyen (Başı ı incide, hı~·bır şev kaybetmemi , bilak s r 

. ıç ır egışı 1 0 ma rgını mimi olacak tedbirlerin alınması mevzu üzerinde. diyor ki: tcdh;rı ılc. hayatı anlayış tarzı ıle 
soylıyen Necmettin Sadak, bılhas- i,..in hazırlıklara başlanmışhr. "C d ı h b· 1 tı.ze canlı bir kudret oldugı1n11 i -sa ısrar edi . 1 }: enevre en a ınan a "r ere gcı.. 

"Tek du u~c~~lz, üzerinde hiç kım~e- de zafer hangi tarafta tecelli drrse et-1 rke ~etain hükudmel.tikyadkiındakAb~le_rL pat etmi tir. Hadıse boy le o!dııgu 
n n b r iddta 1 olmadıgına kanaat getır- "'"· Turkiyenin ne buyumek ıçin kim~e- aaan uzun va e .' ~e . mu a. ı ın. ht•lde. bize her hangi bir ek:ldc 
d ımlz, büyuk bir ımparatorluk feda e- den bir istediği veya alacagı olacak, ne de mahrukat, zahıre ıst:ye~ektır .• Al- ithalat emtiası halinde ıd olOJI 
derek doraltıp çlzmeğe raz.ı olduğumuz de kimseye bir vereceğı çıkacaktır. o manya tarafından arazılerı istıla e. nakletmek. sevdasında olanları ga. 
ırf ve hAlıs \•at n topraklarının selAmet halde politikamızda neden, ,.e ne n ak- dilmiş olan büttin milletlerin Ame- yet sarih olarak yadedebıHriz. 

ı,;e m uniyetlnı temin etmektir. ..atla bir değişiklik olsun? Tarzımızı nı- rikadan yardım talebinde bulunma. Hain~ 
Bund n dol yı daınıa samimi bir sulh c-in bozup ta, kuvvetlerde muvazene bo- !arı muhtemeldir. Avrupanın tari. 

olıtık ı •akıp ettık. On be yıllık de- ıulmuş diye bız de bir kaçamak yolu a- hin en müthiş kıtlıklarından birme 
lı "e düzgun dı ıyasetlmizın he- rayalım, koşe kapmaca oyıııyalını" NI- maruz kalmak arife inde oldugunu 

de!ı bu ıdı, her de\·leUe do t geçinmek, eın" ... Buna, mılli nıenfaatlerinıız ba- .,.osteren alametler doğru ise yeni 
e ıle ramızda puruzlu me.sele bı- kımından ne lllzum, ne zaruret vaı dır. dtinyaya vaki olan muracaatlar kı. 

k: Sovyet do tlu una bundan Rızlm ıçın değlıımiş bir reahte yok kı .;ın yaklaşması münasebetiyle daha 
dolayı ıymet verdık. Balkan anlaşması- ona intibaka çalışalım. Tek realtte Ttirk ?.. d t k 

1 bunun ıçın Y ptık Saadabad paktı \"atanının ma un'yetıdır, o da hu; değı - ıya e ar aca tır.,, 
)nt yeye müte"eccıhtır, tngıltere ıle mez ... 
ttlf ımızın Amıll de sadece budur. Bundan sonra, Nadir Nadınin 

Ne bu emel miz ne bu endi emız de- (Rfolite masalı) na telmih relen 
c:memı tir ki ıya etımlzde bır tebed Necmettin Sadak, yazısını şöyle bi-dul olsun.. . • 
Necmettin Sadak, harbin muzaf- tırı~·or: 

"Dost eline - kim olursa - müsavi 
ferini. hadiselerin müsbet veya şartlarla dostça el uzatmaya hazınz. 
mcnfı her hangi bir tezahürünü e!e Cebre, tahakkilme, tecııvuze aynı ekll
alarak şunları yazıyor: de mukabele etmek azmındey Ne yc-

''H dı eler bugün 1 ter u ekılde, i•teı· ni realite denilen ~eylere boyun <' •mek 
u e ide tez bur c ın, mu bet sayıl ın, niyeUndeyiz, ne de kımseye me)dan o

rnenfi ddedıl n, htıl~ a Avrupa harbin- kumak ... ,. 

Mecidiye Kruvazörü 

Tekirdağında 

Tekirdağ, 2 (A. A.) - Limanı. 
mızda bulunan Mecidiye Kruvaz.ö
rü dun vali tarafından ziyaret edıl. 
mistir. Misafir bahriyclilerimiz, Şa. 
rap fabrikasını ve şehrin muhtelif 
yerlerini gezmişlerdir. 

----o~---

Fransız Sefiri Şerefine 

Verilen Ziyafet 
Ankara .l 2 (AA.) Ankaradan 

yrılmak lfere bulunan Fransa Bu. 
vuk ElC'isi B. Ması:i~li ercfine bu 
nksam Marmara ko kunde Har cive 
Vekaleti Umumı Kaıbı Btiyi.ık Elçi 
Numan Menemencioglu tarafından 
bir dine verilmiştir. 

Dinene Ankarada bulunan 'ekil 
lcr. m<>bu lar Fransa bü 'ik el 1 
\'e Hariciye Vekiı1 
cruzide misafirler 
tur. 

Ne ise elime hir ölr;ii 'erdin 
Teşl kkiir ederim. 

- B'r iiçiinrıisii de sudur: Biitiiıı 
bunlara rağmen elinde hic bir ter<:ih 
ehcbi olmasa hile in an kendi io;ine 

.,.elenin \ e kendi sempatisini kazan
nııs olan soziiıt<' "naııır. iit<'kin<' <le 
rnlandır der gc<;er! Ha~ di giılc ı;ü
Je! 

Tw·enlerde T enzilcitla 

Seyahat Edecek 

l~çi Grupları 
Ankara, 2 <TAN Mut- hirın. 

deni - Bu ayın 16 sından itibaren 
s bulmak 'eva · yednden dönmek 
'z re bes ki ılık gruplar halınd" ı:e. 

yahat eden i ilere Devlet Demiryo1 
larında umum tarıfe ucretlcrinden 
\ ızde yetmiş tenzilat yapılacaktır. 
Aynı tarihten itibaren İzmir - De
nizli \ e Sam un Sıvas kısım) rın. 
da gidış, donu seyahatı yapacak 

olC'ulara yerine ore 65 ,. ~ a. 
iar tenz lat \ apıl caktır. 

Sıhhat Te kilatmda Nakil 



4 

Molotof Diyor ki: 

Şimdiye Kadar 
Ka2andı9ımızla 

l(G~mamahyız 
(Başı 1 incide) 

'ıLitün mevzileri takviye etmek icap 
ler. Buna binaen günde 7 saat ça
ışma usulünden 8 saat çalışma usu
tine geçtik ve müdafaa kudretimizi 
arttırmak için diğer tedbirler aldık. 

SOVYETLER YENİ EMELLER 
PEŞİNDE 

Şimdiye kadar kazandığımız mu
•affakıyetlerle iktifa etmemeliyiz 
~'ıvyetler Birliğine yeni muvaffakı
•tler temin etmek için, Stalinin şu 
izlerini daima hatırlamaklığımız 
·ap eder: "Biitün milletimizi, aske. 
i taarruz tehlikesine karşı koymağa 
made olması, hiç bir tesadiifi.in ve 
·'~ düşmanlarımızın hiç bir manev
~sinin bizi gafil avlamaması ıcın 

ferber halde bulundurmak lfızı~
Jır.,, 

Hepimiz bu muakddes vazifeyi 
-laima hatırladığımız takdirde, hiç 
>ir hadise bizi hazırlıksız bulmıva_ 
ak ve yeniden daha şerefli mu.:aL 
'akıyetler kazanacağız.,, 

BALKANLARLA 
MÜNASEBETLER 

Balkan memleketlerile olan mü
'lasebetlerimizde, Yugoslavya ile dip 
omatik münasebetlerin tekrar tesis 
dildiğini kaydetmeliyim. İki mem_ 

1eket arasında şimdiye kadar bu mü 
ıqsebetlerin mevcut olmamasından 
lolayı Sovyctler Birliğinin mesul 
•lmadığı muhakkak olmakla bera. 
ıer Yugoslavya hükumetinin bu hu_ 
•ıstaki teklifi tarafımızdan memnu. 
yetle karşılanmıştır. İki menile_ 

Pt arasındaki iktısadi münasebet_ 
·rin tedricen inkişaf edeceği ümit 
Jlunmaktadır. 

Bulgaristanla olan münasebetle-
·"miz normal olarak telakki edile. 
ilir. İki memleket arasında bu mü. 
asebetlerin bundan sonraki salahı_ 
a mani olabilecek hiç bir tearuz 
1eycut olmadığı müşahede ve tes-

.>it edilebilir. 

SOVYETLER VE İRAN 
İran hakkında kayda değer hiç 

ıir mühim hadise yoktur. Bununla 
)eraber kabulü imkansız olan bir 
•akıayı ~i.ikıitla geçiştirmek imkanı 
oktur. Mart sonunda, Baku ve bL 
az sonra da Batum bölgeleri İran 
:ırafından gelen iki yabancı tayyare 
ırafından ziyaret edilmiştir. İran 
,ükıimeti bu iki hadiseyi inkar et_ 
rniştir.Fakat bu vakalar da Türkiye 
•akasında olduğu gibi, Alman Be
az Kitabındaki ·vesikalarla kafi 
~recede aydınlanmaktadır. Şurası. 
ı kaydetmek muvafık olur ki, istik 
ıf için mükerreren yabancı tayya. 
'ler gönderilmesi komsu memle_ 
•tlerle olan mi.inasebctierimizi is-

-alden başka bir şeye yarıyamazdı. 
"'akıl ve Batum'a yapılan ve arzuya 

yan olmıyan bu tayyare ziyaretle 
. bizi Cenup hudutlarımız üzerin 

dl:ki teyakkuzumuzu istikbalde te; 
dit lüzumuna hükmettirmiştir. 

JAPONYA lLE MÜNASEBETLE-
RİMİZDE SALAH VAR 

Şimdi biraz da Japonya, Ameri
ka, İskandinavya ve Baltık c!evlet_ 
. erile olan mi.inasebatımız ha:k.kın
da söz söylemek isterim. / 

Japonyaya gelince, denilebilir l:i, 
son zamanlarda münasebetlerımiz 
muayyen bir nisbet dahilinde nor. 
ınalleşmeğe doğru gitmektedir. Ha 
z.randa geçen seneki ihtilaf bülge-
indc, Kalkingöl nehri üzerinde hu

::tuciun tahdidi hakkında bir anlaş. 
h1a hasıl olmuştur. Bu hadise bir 
taraftan Sovyetler Birliği • Japon
ıa ve diğer taraftan da ::\fongolis
an ve Mançuko arasındaki mtina-
~ebetlere şamil olması itibarile bil
ıassa ehemmiyeti haizdir. l\fohtelit 
&:>İr komisyon yakında hu·ludun 
mahallinde tesbitine tevessül ede
"c>ktir. Umumiyet itibarile bazr a. 
ı:ımetler Japonyanın Sovyetler Bir
Jiği ile münasebetlerinde salah ar. 
ııısunda bulunduğunu göstermek
•<>dir. İki tarafın menfaatleri kar-
• hklr olarak tanınmak sartile, bu 
~lah tahakkuk edebilir. Esas~n iti. 
af edilmelidir ki, yeni Japon hü. 
klımetinin programında mühim bir 
cok noktalar vardır. Japon idareci 
mahfillerinin siyasi emelleri birçok 
oldalarda ve Sovyet - Japon mi.i

nasebctleri hususunda henliz l•a
ranlık kalmaktadır. 

Al\1ERİKADAN ŞİKAYET 
Amerika ile olan münasebetleri. 

,,,jz iizerinde durmıyacağım. Bu hu-
11sta iyi bir şey söylemek müm:ıd.in 
1E!ğildir. Sovyetler Birliğinin Bal-
•ktnki muvaffakıyetinin Amerika

'1a bazı kimselerin hoşuna gitme
':İ ığini öğrendik. Fakat hakikat söy-
1er.mek icap ederse, bu vaziyet bı. 
ıı az alfıkadar eder. Zira biz vazi
!cmfzi bu gayri memnun bayların 
rardımı olmadan yapıyoruz. Bu-

nu1lla beraber Amerika makamla. 
rınır. devlet bankamız tarafından 
ahiren Litvanya, Letonya ve Es
toııya bankalarından satın aidığı 

altınları nizamsız bir surette tut.. 
nıaları en şiddetli protestolarımıza 
sebep olmuştur. Amerika hükume
ti ayni yolu takip eden İngiliz hü
kfımetine bu yolsuz hareketler~n 
mesuliyeti kendilerine ait olduğu
n~ hatırlatırız. 

Mevcudiyeti için mücadele eden 
büyük milli Çinle olan münasebet. 
ler~mize gelince, bu münase~etler, 
iki memleket arasındaki ademi te
cavüz paktından mütevellit samL 
mi ve iyi komşuluk mahiyetini mu. 
hafaza etmektedir. 

SOVYETLER BİRLİGİ VE 
İSl\:ANDİNAVYA 

İsveç ve Norveçle olan milnase
betlerimiz, zaruri olarak İskandi
m.vyada hfıdis olan vaziyete tabi
dir. Norveç hakkında henüz bir şey 
söylenemez. Zira bu mcml2ketin 
\•aziyetinde hususiyet vardır. İsve
çe gelince, iki hükumetin iktrsadi 
ve ticari münasebetlerin ehemmL 
yetli bir surette inkişafında men. 
faatleri olduğunu teslim etmek i
cap eder. Halen cereyan eden iktı
sadi göri.işmelerin, iki tarafın bü
yilk nefine olarak neticelenmesi la
zımdır. 

FİNJ,ANDA İLE VAZİYET 
Finlanda muahedemizin imza

smdanberi geçen dört aydan biraz 
fazla zaman zarfında, bu muahe
deyi memnuniyet verici bir tarzda 
tatbik etmiştir. Bu müddet zarfın
a~ kendisile bir ticaret muahenesi 
imza edilmiştir. Finlanda Aal:ınd 
adalarının askerlikten tecridi hr.:k
kmdaki teklifimizi de kabul etmiş. 
tir. İki memleket münasebetlerinin 
bundan sonraki inkişafı bizzat Fin
landaya bağlı bulunmaktadır. 

BALTIK l\1El\tLEKETLERİ 
Şimdi Litvanya, Letonya ve Es

tonya ile olan münasebetlerimize 
geçiyorum. Baltık meleketleri ile 
münasebat meselesi, son zamanlar
da yeni bir çehre almıştır. Zira üç 
memleketle yapılan karşılıklı yar
dım paktları beklenen neticeyi ver. 
memiştir. 

Baltık memleketleri, Sovyf?tler 
Birliği bakında hasmane olan faa. 
liyetlerini gittikçe şiddetlendirmek
te idiler. Bu hale daha fazla mtlsa
maha etmek imkansızdı. Buna bi
naen Sovyet hükumeti malumunuz 
olan istekleri ileri sürmüştür. 

Molotof, bundan sonra Kızılordu
mm Baltık memleketlerine girdi. 
&rini ve SovyetlerBirliğine dost t>lan 
hükumetlerin teşekkül ettiğini ve 
bn hükumetlerin aldığı tedbirler 
sayesinde Litvanya, Letonya ve 
Estonya parlamentoları icin ser
best seçim yapıldığını, ve Üç mille
tin Sovyet rejimini?:\' tesis ve Sov
yetler Birliğine ilhakı müttefikan 
istemiş olduklarını hatırlatmış ve 
sözlerine şu suretle devam eyle. 
miştir: 

SOVYET. NÜFUSU YİRMİ ÜÇ 
l\llLYON ARTTI 

Bu iltihak ve Besarabya ile Şi
mali Bukovinanın Sovyetler B1rli
ğine avdeti suretile nüfusumuz 10 
milyon artmıştır. Buna, Batı Uk
ranyası ile Batı Beyaz Rusyasının 
13 milyon nüfusunu da ilave eder
sek, Sovyetler Birliği nüfusunun 
g~ç::n sene 23 milyon arttığını gö
ruruz. Yeni Sovyet Cümhuriyetle. 
rinin siyasi ve iktısadi tensik:~rine 
ait ameli tedbirlerin doğru ve tes
kilatlı bir surette tatbiki bahsinde 
Sovyetler Birliğine büyük bir me
suliyet terettüp etmektedir. 

NUTKUN AKİSLERİ 
Bükreş, 2 (A. A.)-D. N. B. ajan.. 

sı ·bildiriyor: 
Bi.ikreş siyasi mahfilleri Molotof' 

un nutkunu Romanya ile Sovyetler 
Birliği arasındaki münasebetlerde 
aşikar bir seliı.h delili olarak tefsir 
ediyorlar. Molotof'un Romanyav~ 
ait olan mülahazaları bütün Rum~n 
matbuatı tarafından kaydedilmek. 
tedir. Bi.ikreşte. zannedildiğine gö. 
re, bir müddet evvel başlıyan yatış. 
ma istikbalde de devam edecektir. 
bu yolda çalışmanın yeni elçi Ga. 
fenkoya terettüp ettiği beyan edil. 
mf'ktedir. 

Türkiye İş Bankası 
İstanbul Şubesinden: 

Mülga İtibari Milli Bankasının 
K<ıço Memiko namına ynılı 
320295 _ 320314 No. lr hisse sen'.!t
ler'. kaybedilerek ikinci nüshaları 
verileceğinden, asıl nüshalarının 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

c 

E. SADi TEK TiYATROSU 
Bu gece Üsküdar Fıstıkdibi (Beyler
oğlu) bahçesinde 

KARIM KAYNANAM 
· Vodvil 3 perde 

~----
RAŞiD RIZA TiYATROSU 

Büyükdere aile bahçesinde 
"YUMURCAK" Vodvil 3 perde 

Heyet her cumartesi akşamı Büyükdere 
aile bahçesindedir.. 

TAN 

Reuter'e Göre: 

Romanyahlar 
Transilvanyayı 

Vermiyecekler 
(Ba~ı 1 incide) 

Halen Bükreş siyasi mahafilinde, 
Almanya ile yeni müzakereler ic
rasını tecrübe edebilecek ve ayni 
zamanda Almanya fikrini değiştir. 
mediği takdirde, Rusyanın müza. 

,heretini temine tevessül edec~k bir 
hül~umetin teşkili imkanından da 
bahsediliyor. 

l\1aniu'nun- siyasi programı şu su
retle hultısa edilebilir:-

! _ Bir milli birlik hüktımeti- ı 
nin intihabında tam serbesti. Bu 
m:ll.i birlik hüklimetinde memle. 
ketin bütün temayülleri temsil e
dilecektir. Yeni hüklımet, milli 
köy 1 ü partisi ile Liberallerin, De
mir. Muhafızların ve sol cenah par. 
tilerinin mümessillerinden müte
şekkil olacaktır. 

görüşmelerin ilk temasını tes~s et. 
mek üzere birkaç gün kadar Sofya
ya gidecektir. Rumen siyasi m:ıh
fillerinin tahminlerine göre, !ptidai 
müzakerat hiçbir müşkülata tesa. 
di.if etmiyecek ve bu suretle esas 
konefrans zannedildiğine göre, Kr
jowa'da toplanabilecektir. Buna 
benzer bir vazife de Macaristan ta
rafından eski nazırlardan Bossy'ye 
tevdi edilecektir. Romanya Harici. 
ye Nazırı yapılacak müzakeratı ha
zrrlamak vazifesini üstüne alacak
tır. Nazırlardan Riott, bu iş için la. 
znn olan dosyaları ihzar edecektir. 

-~~~-oı-~~~-

ITALYANLAR 
İngiliz Filosuna 

HÜCUM ETTİ 
(Başı 1 incide) 

teibııhirini yakalamış ve bombalı. 

yarak batırmıştır. Daha sonra ikin 
ci bir İtalyan tahtelbahiri de ayni 
akibete uğramıştır. 

HASARA UÔRAYAN İNGİLİZ 
ZIRHLISI 

3. 8. 940 

Köy Kalkınması. 
Plana Bağlanıyor 

Ankara, 2 (TAN Muhabirin. yor. Bu sene 4000 köy tetkik ed : 
den) - Ziraat Vekaleti, Köy kalkın cektir. 
ması mevzuunu yeniden ele almış Bu ekipler uğradıkları köyii!l 
bulunuyor. Bu işi kökünden hallet ·h· · b" - k" "l eı.e k 

1
• v • • - rı ını. uyume ve uçu me s " 

me ve P ana baglıyarak ıstenılen rini, esas istihsal şubesinin' rı~ 
g~yeye varabilmek için esaslı ted- duğunu, iktısadi vaziyetini tesbıl 
bırler almaktadır. Bu cümleden ola- deceklerdir. 
rak Vekalet köylünün zirai, iktısadi Bu hususlarda hazırlanncıı1' 
~e içti~~i seviyesini tetkik etmek porlar, Ziraat Vekaletine veril 
uzere koylere ekipler göndermiye tir. Ziraat Vekaleti, Toprak te\' 
başl:ımıştı:. Ziraat mi.itehassısları_ de, makine ile zeriyatta köylii)'e 
nın ıdaresınde 300 kadar enstitü ta- pılacak yardım hususunda b!J 
lebesi, muhtelif gruplar halinde Or. porlardan istifade ederek li.İZ 
ta Anadoluda tetkiklerde bulunu- kanun Iayihalarını hazırlıyacalc 

,._ Bugün L A. L E Sinemasmda 

1 
1 K E Ş İ F A L A Y 1 Türkçe 

Eroll Flymı - Olivia de Havilland 

2- ATEŞLİ KADIN 
'----• Gillgers Rogers - James Stwarts 

2 - Almanyanın en az daha bir 
ay Doğu _ Cenubunda bir harbe gi. 
ri~miyeceği ve Balkanlarda harbin 
zuhuruna müsaade etmiycceği mu
hakkak olduğundan, Macar istekle. 
rinin kati şekilde reddedilmesi. 

3 - Rusya ile yaklaşma. 
4 - İngiltere, Türkiye ve Yu

goslavya ile normal münasebetle
rin tekrar tesisi. 

: · . · is_~~h~ · Levazım . Amirligi ·: .. .- . 
- "' ' •• -:ı. , ' ', 1ııiıt ' ~ • ' 

· .. S~tlrialm~ : Komisyoffii · ilanları ·· 
•• :"" ' : 1 • .. : • • • • • ~ • ..,.. 

Rio de Janeiro'dan verilen rnalll
mata göre, geçenlerde bir Alman 
kruvazörü ile harbe giren Akanta. · 
ra namındaki İngiliz kruvazörünün 
mühim bir hasara uğramadığı an. 
laşılıyor tamirat üç günde nihayet 
bulaca}dır. 

Yüz on ton sndeyagı alınacaktır. Kapalı İsteklilerin teminatlarıle belli saatte 
zarfla eksiltmesi 6 - 8 - 940 Salı günü misyona gelmeleri (216 • 6 

l\.Ll\IANYAYA GÖRE 

Berlin, 2 (A.A.) - D. N. B. A. 
jansı bildiriyor: 

Bir İngiliz vapurunun da şimali 
Atlantikte bir Alman tahlelbahirL 
niıı hücumuna uğradığı bildiriliyor. 

Afrikaı Harbi 

Londra, (A.A.) - Afrikada hava 
Berliner Boersen Zeitung gazete- harbi şiddetle devam ediyor. İngiliz 

sinin diplomatik muharriri, bazı kuvvetleri Kassala'yı şiddetle bom
Rumen mahafil ve şahsiyetleriııin, bardıman etmiştir. Makakada iki 
Macar - Rumen münasebetatının hangara tam isabet olmuş ve büyük 
normalleşmesi meselesi hakkında- duman sütunları yükselmiştir. Lib
ki mütalaalarında, kazip bir kah- yada Bardia'da civarındaki cephane 
tamanlık müşahede edilmekte ol- deposu bombardıman edilmi~tir. 
dt:ğunu işaret etmektedir. Müthiş infilaklar olmuş ve sad_ 

Mezkur muharrir, Tuna havzası meler üç bin metreden hissolunmuş 
ile Balkanların yeniden teşkilatlan- tur. Alevler 64 ki1omctre mesafe
dmlması hakkında yapılan son mü den görülüyordu. İtalyanlar Port -
zakerat esnasında, mevcut mesele- Sudanı bombardıman etmek iste
lcrc dostane bir hava içinde devam- müılerse de teşebbüsleri akamete 
lı bir sureti hal bulmak için, mantı.. uğramıştır. 

saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. Amir- e 
3 liği satın alma Ko.dn yapılac:ıktır. Tah- 12,450 kilo yatnklık kuru ot ıı.lıtl 

ınin bedeli yüz otuz yedi bin beş yiiz lira, hr. Pazarlıkla eksiltmesi 7 - 8 - 940 
ilk teminatı 8125 liradır.Şartnamesi Ko.da şamba günü saat 13,30 da Toptı 
görülür. İsteklilerin teklif mektuplarım Lv. Amirliği satın alma komlsyoıı 
eksiltme saatinden bir sa:ıt evvel Ko.na yapılacaktır. İsteklilerin belli saati• 
vermeleri. (136) (6195) misyona gelmeleri. (217 • as 

• 
Lv. Yollama emrinde bulunan buharlı 

kamyonun kaz:ın 'ı'e makinesinin tamiri 
pazarlığı 8 - 8 - 940 perşembe günü sa
at 14,30 da Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Ke-
5if bedeli 450 lirn ilk teminatı 33 lira 
75 kuruştur. İsteklilerin belli snatte ko
misyona gelmeleri. (191 - 6664) 

• 
Adet 

50 Küçük kapaklı bakır kazan. 
200 Kapaklı bakır bakraç. 

l 0000 Bakır sahan. 
5000 Bnkır bnrdak. 

• 
800 adet küçük bez su kovası atı~ 

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 5 - 8 - 9t 
zartesi günü saat 14,30 da ToP11' 
Lv. Amirliği satın nlma komi~yo!I 
yapılac~ktır. Nilnıunesi komisyorı~~ı 
rülür. Istcklilerin tcminatıarlle bcP" 
ntte komisyona gelmeleri. (215 ~ 

* Adet 

1550 .,Kıl yetn torbası. 
1700 ,, kolan. 
1700 ,, gebre 
1275 Keçe belleme. 
1050 İp yular başlığı. ğa, hüsnü niyete ve cesareti metle- · Harbin bidayetindenbcri Tarab_ 

niyeye· müracaat edilmiş old;.ığunu lusgarp hududunda iki tarafın zayL Yukarıda yazılı bakırların pazArlıkla 

ı?ksiltmesi 8 - 8 - 940 per§embe günü sa
kayıp, at 14 de Tophanede Lv. Amirliği satın 

hatırlatmayı lüzumlu görmektedir, atı berveçhi atidir: 
muahirrir yazısına şöyle devam et. İngilizlerin: 20 ölü veya 

60n İp yular sapı. 
Yukarıda ynzılı 6 kalem mu 

11 
5 - 8 - 940 pazartesi günü saııt 
Tophanede Lv. Amirliği satın alJtl~ 
misyonunda pazarlıkla satın aıırıııl 
Nümuneleri komisyonda görülür. 
lilerin teminatlarile belli saatte l< 
yona gelmeleri. (219 - 6865} 

mektedir: 10 yaralı, 110 araba. 
Keyfiyet bütün alakadarlara ~a- İtalyanların: 20 ölü, 20 yaralı, 

mildir. Harici tazyik veya tehditler 472 esir, 90 araba ve 16 top. 
olmaksızın, bunların, itilafı azami 1 

adaletle temin etmek için k~rarla
rınr tam bir serbesti ile vermeleri 
lfızım gelir. Kimsenin, propaganda 
maksatlarile mukavemet eierek, 
k?Jıç şakırtıları çıkarmakta ve kah
ramanane lisanlar kullanan beyan
nameler atmakta hiçbir menfaati 
yoktur. Bu nevi tarzr hareketler, 
ancak sükutu hayaller tevlit edebL 
lir. 

Macaristana, 1918 de kaldığın 
yerde duracaksın, demek ne kadar 
imkansız olursa, Romanyaya da 
Harbi Umumide sevki talih ile ka
zandığı muazzaaı ve haksız menfa
atler üzerinde durmasını tavsiY,e 
etmek te o kadar gayri varit bir 
şey olur. Acele verilmiş kararlara 
dt.yanan azimlerle yola çıkarak, i
tilaf ve samimiyet işlerini bozanlar, 
kasd· mahsus ile hareket ederek 
her şeyi uzatanlar da dahil olmak 
üzere, her halde memleketlerine 
hizmet etmiş olmazlar. 

DOBRUCA MESELESİ 

Sofya, 2 (A.A.) - Reuter Ajan
sı bildiriyor: 
Bükraşten avdet etmiş olan Bul

gı:ıristandaki Rumen Sefiri Filotti 
bugün Bulgar Hariciye Nazırını zi~ 
yaret edecektir. Umumiyetle mev
cut olan kanaate nazaran, Filotti, 
Romanya ile Bulgaristan arasında 
Ceı;ubi Dobrucanın terki hususun. 
da doğrudan doğruya müzakerata 
k~pı açacak talimatı hamilen gel
m•t bulunmaktadır. 

İyı ~allımat alan mahafile göre, 
Bulgarıstan 1918 hududunun vücu
de getirilmesi hakkındaki mutale
batrnı ipka edecektir. Dobruca me
selesinin Salzburg'da müzakere e. 
dilen yegane mesele olduğu ve BuL 
garistanın orada kanaatini serbest
çe izhar ettiği ilave edilmektedir. 
Almanya hiçbir siyasi taahhüt ta
lep etmemiştir. 

Şimdiye kadar yalnız Tuna hav
zasını alakadar eden mesel~lerin 
tetkik edilmiş olduğu ve Cenubu 
Şarkide Almanlar için en mühim o
lan meselenin henüz müzakere icin 
olgun bir hale ge1meimş bulundu. 
ğu da ilave edilmektedir. 

• 
Bükreş, 2 (A.A.) - D. N. B. bil-

diriyoı: 

Rornanyanın Belgrat Sefiri Ca. 
derl, Cenubi Dobrucanın terki hak
kındE" Romanya ve Bulgar hükU
r;:.eıleri arasında cereyan edecek 

Hava Harbi 

Londra, 2 (A.A.) - İngiltere sa
hilleri üzerinde hava harpleri ol
mu~tur. Garp sahillerindeki Nou
r!ch şehrine bomba atılmış, sanayi 
bürolarında bazı hasarlar olmuş, 
sivil halktan birkaç kişi yaralan
mıştır. Manş üzerinde iki Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. 
' İngiliz tayyareleri, Almanya, AL 

man ve Holanda sahilleri açıkların. 
da nakliyat yapan gemilere hi.icum 
etm:şlerdir. Bu hücumlar esndsm
da, tayarelerimiz düşman tayyare
lerinin mukabelesine uğramışlar ve 
iki düşman tayyaresi düşürmüşler
dir. Tayyarelerimizden biri ı.lssüne 
dönmemiştir . 

Holanda üzerine yapılan akında 
da iki tayyare zayi ettik. 

Norveç sahilleri üzerinde keşfe 
çıkan sahil kumandanlığına men
sup tayyaremiz üssüne dönmemiş
tir. 

ALMANLAR İNGİLTEREYE 
BEYANNAMELER ATTILAR 

Şarki İngiltere, Şarki İskoçya ve 
G<ılles eyaletinin bazı mıntaka1an 

üzerine, düşman tayyareleri gece 
bir miktar bomba atmışlardır. Ha. 
sar ve insanca zayiat azdır. 

Cenubi İngiltere ile Cenubu Gar
bi mıntakaları üzerine, Hitlerin son 
nutkunun bazı kısımlarını havi be
yannameler atılmıştır. Alman tay. 
yareleri ilk dcla olarak İngiltere
nın üzerine beyannameler atmışlar
dır. "Hitlerin aklıselime son müra
caatı,, başlığını taşıyan beyanna
meler, binlerce nüsha olarak atTl
mıştır. 

D'ÖŞÜR'ÜLEN TAYYARELER 

İngilizlerin Temmuz ayında dü
şürdükleri Alman tayyarel-erinin 
sayısı 240 ı bulmuş, böylece 600 
Alman tayyare zabiti ve eri öhnüş 
veya esir edilmiştir. 

Almanlar yevmiye 10 Messers 
Schmitt, 15 Hanikl, 25 Yunkers ve 
ıo Dornier tayyaresi yaparak aylık 
inşaatı 1800 tayyareye vardırdıkla
rı halde, İngiltere inşaatı bu rakamı 
geçmiş, Amerika yı:ırclınu da bu fa
ik~yeti arttırmıştır. 

• 
Southampton ve Newcastle 

mar..larrnın ticaret gemilerine 
pand1ğ1 tekzip olunuyor. 

li. 
ka-

alma komisyonunda. yapılacaktır. Tah
:nin bedeli 8840 lira ilk teminatı 663 lira
dır .. Nümuneleri komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vcsiknlarilc belli ıoaat

te komisyona gelmeleri (191 - 6665) 

• 
Adet 

9500 İp yular başlığı, 
9500 İp yular sapı. 
9500 Zincir yular sapı. 

Yukarıda yazılı üç kalem muytabiye 
;ılınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5-8-940 
Pazartesi günü snat 16 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın almA komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 10,917 lira 
!10 kuruş ilk teminatı 818 lira 81 kuruş
tur. Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
oelli saatte komisyona gelmeleri. 

(195 - 6668) 

• 
95 ton kadar kuru ot alınacaktır. Pa 
•rlıkla eksiltmesi 5-8-940 Pazartesi gü
ıü saat 11 de Tophanede Lv. Amirliği sa. 
ın alma komisyonundn yapılı-ıc:ıktır. Ev 
af ve şıı.rtl:ırı komisyonda görülür. İs 
uklilerin belli gün ve saatte komisyon 
•elmeleri. (202 - 6763 

• 30'3 ton fırm odunu :ılın:ıcaktır. Pa-
zarlıkl:ı eksiltmesi 5-8-940 Pazartesi gü
nü sant 11.30 da Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komisyonundn yapılacak
tır. Ş:;rtnamesi komisyonda görülür. İs

teklilerin teminatlarile belli snatte ko
misyona gelmeleri. (211 - 6829) 

G 
80 Ton kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla 

!!ksiltmesi 7 - 8 - 940 çarşamba günü 
saat 13.30 da Tophanede Lv, Amirliği 
satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

. ' 

• 
30 Ton kireç kaymağı alınacal<ıı;; 

zarlıkla eksiltmesi 13 - 8 - 940 53 

'1Ü saat 14,30 da Tophnnede Lv. J.ı:ıı, 
satın alına komi6yonunda yapıJııC11 Tahmin bedeli 7500 lira ilk teml.!18 

lira 50 kuruştur. Şartnamesi korııi · 
görülür. İsteklilerin belli saııtle ]ı 6 
yona gelmeleri. (220 - 68 

• 25,000 adet portatif çadır diretl 
25,000 adet portatif çadır kazığı alıll 
tır. P:ızarlıkla eksiltmesi 12 - 8 ' 
pazartesi günü saat 15,45 de Topll ~ 
Lv. Amirliği satın alma komJsyoıı 
yapılacaktır. Nümuneleri komisyorıılB 
riilür. İsteklilerin kati teminatlarllt 
li saatte komisyona gelmeleri. 

(213 -

• 2000 kilo Naftalin alınacaktır. 

lıkla eksiltmesi 13 - 8 - 9-10 sııll . 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirılğl 
tın alma komisyonunda yapılacaktıt:1 
muncsı komisycındn görülür. tsıct-ll 
belli saatte komisyonıı gelmeleri. o) 

(214 - 686 

• Altı bin ton kadar buğday ıc1rcl1 
<'aktır. Pazarlıkla eksiltmesi 9 - 8 ' 
Cuma günü saat 15,40 da Tophnrıe0e 
tanbul Lv. Amirliği satın alma J{~ 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 48335 

1 
!O kuruş olup ilk teminatı 3625 Jif 
kuruştur. Şartnamesi Ko. da göriitılt 
teklilerin kanuni vesikalarile belli · 
te Ko. na gelmeleri. (213 - @' 

Askeri Fabrikalar Satınaima· Komisyonu İlanlarl · 

Kırıkkaledo Yaptırılacak inşaat 

Keııır bedeli "45.000" lira ol~n yukar 
la yazılı inşaat askeri fabrikalar umun 
ıüdürlüğü merkez sntın alına komisyo 
unca 13-8-940 Salı giinil s:ıat 16 da k:ı 

ıslı zarfla ihale edilecektir. Şartnam 

2) lira (25) kuruş mukabilinde komis 
·ondan verilir. Taliplerin muvakkat te· 
ılnat olan (3375) lirayı havi teki 
ıektuplarını mezktir günde sant 15 ~ 
'ıdar komisyona vermeleri ve kendilerl 
ın de 2-190 numaralı kanunun 2 ve ~ 
rnddelerlndeki veı<aikle mezkı1r gi.in ,. 
1atte komls.vona milrac:ı::ıtı:ırı. <ıı!i2J 

• 
38 Ton 5X20 mm. Lama demiri 
15 Ton 6 mm. <p Demir tel alınacak 
Tahmin edilen bedeli (19.000) lira 

0 
n yukarıda yazılı 38 ton i:ımn dcmlı 

e 15 ton demir tel nskeri fabrikalar u
n~m müdürlüğü merkez salın alma ko 
1ısyonunca 13-8-940 Salı günü saat H 
e kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart 
.ame p~rasız olarak komisyondan veri
lır. Talı?lerin muvakkat teminat olar 
(1425) !ırayı hfıvl teklif mektupl:ırını 

k • .. d lfÔ 
ıez ur gun e ımat 1-1 de J{ncwı· r ı 

ona vermeleri ve kendilerinin de 

ımnralı kanunun 2 ve 3. maddeleri 
. . ııı' 
ı vesaıkle komisyoncu olmadıldıır 
u işle alakadar tiiccardan olclllııl' 
· T. vı1t aır ıcaret Odası vcslkasile mez,... ·l 

e saatte komisyona mürncmıUıırı· (O 

• • 

'" 32 Ton Sarı Sabunlu Kösele Aftfl 
T:ıhmin edilen bedeli (120.000) pr 

ın 32 ton sarı sabunlu kösele usJ<eı1 
'kalar umum müdürlilğü mer1<e2! 
ima komisyonunca 17-8-940 curı1 

(inü saat 11 de kao:ılı zarfln lh!lıe_ 11 
~ektır, Şartname (6) lira muKtı111 

. ıl~ 
ımısyondıın verilir. Tııliplerirı rıı 

t teminat olan (7~0) llrııyı ııAvi o 
f mektLlplarını mr-zkt1°ı"'gılnde s::ıııt \ 
adar komisyona vermeler~ Ye ı,r.ıııl 1 

in de 2490 numaralı kanunun :! 
1 

ıaddelerindek! vesaikle komisyoncıl 
ıadıklarına ve bu işle altıkadıır t(I 

'an oldukfanna dair Ticaret odtı5~ 
·lkasile mezkur gün ve saatte ){ort'I 
na miirncaatları. 



BEDELi 
Ecnebi 

1 sene 2800 Kr. 
6 Ay 1500 " 
3 Ay 800 " 
1 Ay 300 ,. 

a ı posta ittihadına 
b 1Ynn memkketleı: için 

9 QdeU müddet sırasiyle 
' 3,5 lir dır. Abone bc-
dır. Adı:cs değiştirmek 

ıo Ur. Cevap için mektup
kuruşluk pul ilfıvesl 
lazımdır. 

te Fiyatları 
~ctj ... : • k . k .. uzın eresteyı en ço 

den Yerlerinden biri de, hiç 

~buldur. 
alescf, fiyatları yükselen me_ 
kereste de vaı:dır. Fakat, biz 

~lltn Yükselmesini, Avrupa pi
s edemeyiz. 
llıaltar pahalılaşınca memle_ 
~ tclen emtianın fiyatlarını 
ltirrnek istemiyen bıikiimet, 
' l'll!uzdan istihsal ettiğimiz 

ı '~tandaşiara bugünkü ağır fi
llıasına, elbette lakayıt dav_ 

~~bükte, Dursunbeyde, Es
. ~tede, Rizede, bizzat orman 
~ lhı itibarla, kereste fiyatı.. 
ı/ tarafına nazaran tesbit ct-
~ın. hiç te güç değildir. 

<!delerinden olan çimentoya, 
~ c l?ıiidahalc eden Ticaret Ve_ 
ille inŞaat maddesinden olan 

ti. de Yoluna koyacağmdan şüp
ıııı· 

'r· ız~en gelmez. 
~ Utı ıııeri alakadarlariyle in.. 

et V ekilinıiz, bu işe yabancı 

~ l)ctli kil. b 1 · d ~ ~e ın u mese eyı e, 
lctınesini temenni ediyoruz. 

~ . { lları : 
~b· 
~ır nıüddet evvel, bu sütun-

ltlanmakta olan ı~mir En_ 

~ !:'ııarınaan bahsetmiş, ve ge
tUbeıerini hatırlıyarak, İzmir 
~u sene, sergi ziyaretçileri.. 

t 
le karşılaştırmamasını te_ 

ı(_ 

~t 13 1 .• b B ~ e ediye Rem, u yazrmı_ 
y 8illllimi bir alaka göstermiş 
c btzc gönderdiği mektupta 

•t~c t 1 · i h · ı ·· 
1 • o e ış , e eınmıyet e goz 

1 llıa1tta, ve ziyaretçilerin açık
lla llıahal bırakılmamaktadır. 

tıı ~ssa tebarüz ettirmek iste_ 
lt~iltıın turizm bakımından tam 
:lı:ııauanmı:ı en büyiık ııehir
~ Uar ve sergiler devam ettiği 
tcı lop~u bir şekilde turist ka.. 
~esıni icap ettiren büyük 

1arr vesair hareketler ter
•ır .. 

t a ... a, mevcut oteller ekse_ 
SUere kiifı gelmemekte, ve a_ 
c t?ı. 

d ısafir kabul edilmektedir. 
., t, fua d . -· b. ır ~l) rm evam ettıgı ır ay 

~t tnahdut bir 'kaç gıine inhi-

:ıı~ 11 ~c kalabalık ziyaret~i ~e
t d ltıfayet etmediğinden, aıle_ 

c ın· . er 1Safir yerleştirilmektedir. 
c .... . d >c ita .... ısafır alınmasından o-

Ilı dar hiç bir ziyaretçinin 
tıb % atap olmadrk. 
b·' <... Yabancı ziyaretçiler_ 

1
1
r kısmı bile, hususi evlere 

' Ctdi E b·ı • • t •• ~ ene ı erın o vazıye e 
~nu.t olmadıkları şüphe gö_ 
clıııa değildir) tarzındaki müta
b sa gerektir. 

ti :raber, İzmirin otel vaziye_ 
'I •tlı:ıc . k . • d' , a ırca etme emelımız ır. 

~b· en ınü:ikülpesentleri dahi 
ılecek b .. t.. • k f bir u un asrı on ora 

lııc1ı: 0 tel yaptırmıya başladık!,. 
til 111ba fazla bir ııey ilave et
• ttı:ıüyoruz. Bizim yanlış gÖ-

tcr . tı, geçen yıl kendilerile 
i~ltilifümüz bazı ecnebilerin 
)a t etmekteydi, Zaten, bir o_ 
~1 başladrğınr söylemekle, bi

t\~· İıımir Belediye Reisi de 
'3 bulunmuyor mu? 

o ~ 

lira K B" ~tı azanan ır 

ç l\ız Aranıyor 
t~~tı. küc;uk tasarruf hesabı 
b l' tıda senede dört de!n tcr

<ıngonun evvelki giln ya
Ollde iki bin liralık büytik 

8klidarda 728 hesap numa-
~ il • 

litıı· ısabet cltlgini yazmıştık. 
1 

Sayam görmek için Üs
«lııt gazeteciler, Banka kayıt
, lı ları adresle talihlinin o

• ~ltJ.arnında 41 numaralı e-
1\ti kat boş dönmlişlerdlr. 

. ~ bir Maliye memurunun 
l'ı 1 Olduğu öğrenilen on, 

~~helaki bu kızcağız evvelki 
~~ köyünde mi, yoksa iç 
1ar ırı.ı olduğu pek belli olmı-
~ <ı.!ından geri alınarak gö
tıı~l de Konya havalisinde 
<~ ~tiyete gitıniştir. 

11~1 lcr bir taraftan, Banka 
~ ke~ıdenin bilyük ikrami

(Yegt'me) yi aramakta-
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Tehlikede tlt;n Libya, 
Şimdi Tehditkar Bir 

Mevkide imiş 
(Gazette de Lausanne: R. F) 

H arbin son aylarındaki hadi. 
sat dikkatle tahlil olunun

ca, Afrikanın, ilk bakışta hayli 
muğlak görünen vaziyeti, aydınlan. 
maktadır. 

kilometre genişliğinde bir cephede 
cereyan edecek harekatı başarmıya 
yetecek kadar kuvvetli olup olma.. 
dıkları meçhuldür. 

Bingazi cephesine gelince, orada 
hareket initiative'i, motorize BrL 
tanya kuvvetlerinin elindedir. Ve 
İngilizler, Capuzzo ile Maddalena 
istihkamlarını muvaffakiyetle işgal 
etmiş bulunuyorlar Bu istihkamlar 
haritalarda gösterilmemiştir ve res. 
mi tebliğler, bunların mevkileri 
hakkında hiç bir fikir vermemekte. 
dir. Fakat bunların aşağı Nil mm. 

Roma11yada ekalliyetlerin bulundukları yerleri gösterir harita 

Senenin başında, müttefikler, 
kuvvetlerini, İtalyanın harbe işti
raki ihtimalini de hesaplıyarak, 

tevzi etmişlerdi. Bu iştirak evve. 
la, müttefiklerin Akdeniz sahille
rindeki müstemlckelerini bihuzur 
etti. İtalya, büyük bir yekun tutan 
çok süratli harp gemilerine, yüz. 
den fazla tahtelbahire, ve kuvvetli 
bir hava filosuna sahip bulunduğu 
için, Akdenizde tahassül eden hu. 
zursuzluk kabili ihmal değildi. İn. 
giltere, İskenderiyeye, Queen Eli. 
zabeth tipindeki gemilerden müte. 
şekkil filosunu göndererek, oradaki 
Fransız deniz kuvvetlerini takviye 
etti. 

takasını, Djaraboule ve Liouah ma. 
muresile birleştiren yegane irtibat 
yoluna pek az mesafede. ve Cyrena. 
!que rBingazi) hududu yakınların. 

da bulunmaları çok mümkündür. 
Vakıa Capuzzo. istirdat olunmuştu. 
Fakat. orada tafsilat alınamıyan 
muharebeler devam etmektedir. 

ROMANYANIN 
BULDUGU ÇARE 
Kabili Tatbik mi? 

y irmi sene kadar evvel dip-
lomatların Vcrsay'da şi~ir

dikleri kof balonlardan biri daha 
sönmek üzere ... Sovyetler seri bir 
cerrahi ameliye ile Besarabya ve 
Bukovina urlarını çekip aldıktan 
sonra, Romanya sırtındaki kan
burdan ve fıtıkındaki kabarıd:lar
d&n kolayca kurtulmak için çare
!er aramıya başladı. Berchtesga
den ve Romada, yeni nizam mü
tehassıslarının konsültasyonunda 

eline sıkıştırılan kan mübadelesi 
reçetesi bu şişkinlikleri indirerek 
Romanyaya devamlı bir afiyet te
min edebilecek mi? Mihver dev
letlerinin daveti üzerine, BaşvekL 
h ile birlikte yaptığı bu ziyaret
lerden dönen yeni Hariciye Nnzr
rı Manoilescu'nun beyana"lı1:lan 
öğreniyoruz ki, Romanya Cenubu 
Şarki Avrupada umumi gergln!i.. 
ğin izalesi için iyi niyetler besle
mektedir: Komşularr ile sulh l..:in. 
d.e ve dostane yaşamak azmini bir 
kere daha göstermek istiyen Ro
manya. ekalliyetleri lehinde bt.
güne kadar tatbik ettiği geniş \·e 
samimi siyasetinden sonra, simdi 
de zamanın metodlarından ve ye
ni zihniyetlerden mülhem olarak, 
komşu milletlerle ayni kandan O

lan ekalliyetler m selesini kökü'n
den halletmek arzusundadrr: Ce. 
nubi Tirollardan ve Baltık mem
leketlerinden Almanlar çekilip, 
ana vatan hudutları içerisine alın
madılar mı? Yunanistandaki Türk 
ler ile Anadoludaki Rumlar pü. 
rüzsüzce mübadele edilm-=Lliler 
mi? Bunlar gibi Romanya da Ce
nup ve Garp hudutları dısmdaki 
bütün Rumenleri hudutları hari
cinde hicbir Rumen bırakmamak 
suretile, içeri getirtecek ve buna 
karşılık, Romanyadaki ekalliyet. 
ler! imkun derecesinde ve .n ge
niş mikyasta azaltacak. 

y!llnız dikkat ediliyor mu? 
Romanya hudutları dışın

daki bütün Rumenleri içeri c:ek
meyi düşündüğü halde, içeridl!l;i 
bi.itiin ekalliyetleri dısarı gönde
receğim, diyemiyor ve bunu ım
kan derecesinde ve en geniş mik
yasta yapmayı vaadediyor. 

Bunun sebebi, memleket dı~In
da kalmış olan Rumenlerle Ro
manyamn yeni hudutları içerisin
de bulunan yabancı unsurlar ara
sında miktar itibarile mühim bir 
fark bulunmas1dır ve muhtelif bi
taraf istatıstiklere göre, bugün 
Romanyada bir buçuk milyon 
Macar, 750.000 Alman, 366.000 
Bulgar, 177.000 Türk, 750.000 
Yahudi var. Bu yabancı unsurla
rın yekunu üç bı.ıçuk milyonu 
geçiyor ve umum nüfusun yüzde 
on sekizini teşkil ediyor. Buna 
mukabil Macaristanda 16.000, 
Bulgaristanda 70.000 ve Yuı.;os
lavyada 138.000 kadar Rumen 
yaşamaktadır. Romanya hükfü:ne
ti, bu miktarları yanlış buluyor 
ve Macaristanda 60.000, Bulg:ırıs. 
tanda 150.000 ve Yugoslavyada 

-YAZAN-

Faik Sabri 

DURAN 

229.000 Rumen bulunduğunu id. 
dıa ediyor, haydi bunların ortııla
masrnı kabul ederek, Romanya 
hududu dışındaki Rumenlerin 
miktarı 300.000 dir, diyelim; y;ne 
mübadele için bir esas bulmaktan 
çok uzakta olduğumuzu görürüz. 

Meselenin ikinci güç saıbası, 

bu ekalliyetlerin Romanya 

vt'rmekten çekinmemişler. Bu ba
kımdan da Macarlarla Rumenler 
arasındaki davanın ahali mübade
ksı suretile nasil halledilebilece
ğinı kolayca kavramak mümkün 
olmuyor. Buna, Rumen köyllisü
ni.ın hoşuna gitmek için hükiıme
tin, büyük Macar arazi sah:pleri 
elindeki toprakları alarak köylü
ye dağıtmış olmasından tloğan 

münazaaları, hatta Milletler Mec
lisındc bu meselenin Macarlar 
le-hinde tefsir edilmiş old'.lğunu 
ds. ilave edersek, iki komşu ara. 
s-:.nda halli lazım gelen daha bir
çok pürüzlü işler bulunduğunu 

müşahede etmiş oluruz. 

hudutları icindeki coğrau ve ik- cihan Harbinden sonra Ver-
tıı:adi vaziyctleridir. Bir bu\:uk say'da yeni hudutları çizen 
milyonu bulan Macarlar, TransiL politikacılar, birçok noktalarda i
vc.nyada nüfusun üçte birini teş- pin ucunu kaçırdıklarının farkm
kil ediyorlar. Bun lardarı mühim d,ı olmuşlar, başka devletlerin i
bir grup bu ülkenin şarkında \ e dcıresi altında bıraktıkları millet
Karpatların kıyısında mühim bir 1erin dil, din, şahsi hürriyet gibi 
topluluk gösteriyor: Buhlar m~ş- haklarım muhafaza kaygusu ile 
hur "Szekely - Szek., lerdir. Hu- bir "Ekalliyetler muahedesi,, ha
dut bekçileri ismini taşıyan bu zırlıyarak, Çekoslovakyaya, Po-
1\focarlar, Macar ovalarından cok lcnyaya, Yugoslavyaya, Roman-
11zak olan bu yerlerde, asırlardan- yaya imza ettirmişlerdi. Bu mua
beri yerleşmiş bulunuyorlar. Bu· hcdeden beklenen neticeler, bu 
radan Garba doğru gidilince, Ma- memleketlerin hiçbirinde tama
cc.rlar seyrek1eşi.yor, Rumen ve mile tahakkuk edemedi. İçlerinde 
v&ktile Mac~r Kralı İkinci An- daha samimi davrananlar bulun. 
dreas tarafından Türklerin istila- makla beraber, bugün görüyoruz 
sına karşı koyabilmek için Sak- ki, her devlet komşusunda ki\lan 
s<myadan ve Ren ve Mozel havza- milletdaşlarına yapılan muam<!le
larından getirtilerek, yerleştiril- lerden şikayetçidir ve nihayet iş, 
miş olan Almanlar arasında çok i~te şimdi Romanyanm yaptığı 
dağınık bir vaziyette bulunuyor. mübadele teklifi gibi kati bir hal 
hır. Avusturya - Macaristan İm- safhasına varmıştır. Bu teklife 
paratorluğunun basında H:ıbs- Macaristan ve Bulgaristanın ve:-e
burglar kuvvetli oldukları müd- cekleri cevap ne olacak ve bu 
detçe, adetleri belki fazla, fakat mühim. mesele, ne gibi şartlar al. 
kültürce daha düşük ve pek dağı- tır.da kuvveden fiile çıkarılabile
nık bir halde bulunan Rumenler, cc::k? Bunları yakın bir ati bize 
Macarlara bağlı kaldılar. Bu kuv- öğretecektir. Dobrucadaki ekalli
vet yıkılınca, muvazene bozuldu. yetlerin ve Romanyadaki Yahudi
Irki zaruretler yanında tabi:ıtin lerin vaziyetine gelince, bu da 
hazırladığı başka cilveler de var- bı:.şka bir hikayedir, bunları haş
dı: Bihar dağlarından garba doğ. ka bir yazımızda tahlile çalışaca
ru inen birbirine paralel birçok ğız. 
vadiler var ki, insanlar hep bu ----------------

vadilerde toplanmış bulunuyor-! Bir İnşaat Şirketi Hakkında 
far: vadilerin Macaristan ovac;ına 
vardığı yerlerde Arad. OrHdea Takibat Yapılıyor 
!o.fare, Satu Mare gibi mühim ~e
hirler kurulmuş ve büyümüş, öte
denberi bu muhtelif vadilerde 
yerleşmiş olan kavimler, birbirle. 
rile olan münasebet ve mübadele
lerini yapmak için vadileri 'lyıran 
dağları, tepeleri aşacakları yerde 
hcl' vadiden garba .doğru giderek, 
o,·aya indikten sonra. öbür vadi
YP. geçerek, oradan şarka Joğru 
ilerlemeyi daha kolay ve daha 
pratik bulmuşlar, bu cihetle bü
tün yollar ve demiryolları hep 
bu maksada göre yapılmış. Ro
mıınyaya yeni hudutlar cizilir
kcn, memleketin muhtelif köşe

leri arasında iktısadi bağlılıkları 

Babaeski, (Telefonla) - Lüle
burgaz - Kuleli asfalt yolunun in
şasını üzerine alan Hohtii A. G. 
Şirketinin vergi kaçakçılığı yaptı. 
ğı. iş kanununun ahkamına muga. 
y;r hareket ettiği ve yolun bazı kı
sımlarında 20 santim derinlik yeri. 
ne 14. - 15 santim derinlik brrak. 
tığı hakkında ihbar vaki olm~ıştur. 
Babaeskide alakadar makamlar ta
rafından tahkikata başlanmıştır. 
Edirr.eden İş Dairesi müfettişinin 
d~ Babaeskiye gelmesi beklenmek
tedir. 

Muratlıda Yangın 

muhafaza etmek zarureti görühin- Muratlı, (TAN) - Muratlının 1-
ce ve bu tabii zaruretlere galibi. nanlı köyünde çıkan yangın neti
yetin vercüği sarhoşluk ta birle- cesinde Ahmet oğlu Hasan Şahinin 
ş:nce. Romanyayı Macar .wqsın- bir samanlığı ile bir ahın kfunilen 
dan büyük bir parçayt' da kaplı. 'ı yanmıştır. Ateş köylüler tarafından 
yacak surette garba doğru şişıri- söndürülmüştür. 

Suriye ordusu teşkil olundu. ve 
Mısır ordusu müstemleke efradile 
takviye olundu. 
Diğer taraftan, İtalyanın harbe 

iştiraki, Libya, Eritre, Habeşistan 
ve Somali hudutlarında, yeni bir 
harp mmtakası tesis olunmasını i
cap ettiriyordu. 

Fransız • İngiliz donanması, de. 
niz hakimivetini elde bulundur. 
dukc:a. İtalyanın müstemlekelerile 
muvasala temin etmesi çok güç, 
hatta imkansızdı. Libyanın emniye. 
ti, hem Eritreden. hem Habeşistan. 
dan. hem de Somaliden. yani üc ta. 
raftan ihlal olunmaktaydı. Mütte
fikler. Libyaya karşı, • arkası bü. 
yük Cezayir. ve Tunus kuvvetleri
le beslenen - kat'i ve ani bir taarruz 
tahakkuk ettirebilirlerdi. Fakat, 
müttefik ordularmın Belçikadaki 
inhizamı, Som, ve Marn mağlUbi. 
vetleri. ve onu takip eden Fransız 
~ütarekesinin Fransız kuvvetlerini 
reph·:!lerden tamamen tasfiye etme. 
si, bu vaziyeti, umulmaz bir sürat
le, ve tamamen değiştirdi: 

T ehlikeli vaziyette bulunan 
Libya, tehditkar olabilecek 

mevkie girdi. Fransız müstemleke 
ordularının, ve bilhassa Fransız 
tayyarelerinin müdahalesini hesa_ 
ba !{atmak mecburiyetinden kurtu. 
lan İtalya taarruza geçmek imkanı. 
nı kazandı. 

Vakıa yalnız kalınca, tedafii va. 
ziyete giren İngiltere, harekatı, 
kendi tabii sükunet ve soğukkanlı
lığile karşıladı, fakat kuvvetlerini 
yeniden tanzim etmek mecburiyeti 
ni duydu. 

Stratejik vaziyette tahassül e
den bu köklü tebeddül. şimdi hali 
C'ereyanda bulunan harekatı kafi 
derecede anlatmaktadır. Tesirleri. 
nin kontrolu mümkün o1mıyan ha
va hücumları bu işi kat'i bir netice. 
ye vardıramaz. Onları, şu şekilde 
hulasa edebiliriz: 

İtalyan kuvvetleri. Kenya cephe
sinde taarruza gecmişlerdir. Joba
land mıntakalarından birinin !tal. 
yaya teslim olması üzerine. sanca
ğın İngiliz kalmış kısmı, Djouba neh 
rinin garbindeki İtalyan Somalisi 
ile, Habeşistanın cenup hududu a
rasında bir çıkıntı teşkil etmekte. 
~ir. Bu <'ıkıntı İtalyan hududunun 
uzunluğ;nu 450 kilometreye çıka. 
rıyordu. Bu çıkıntının ortadan kal
dırılması o hududu, yarı yarıya in
direbilirdi. 

F akat bütün bu harekat. bu. 
gün için ikinci derecede e. 

hemmiyeti haiz bir karakter taşı. 
maktadır. İtalyanlar, Akdenize ha-
kim olamadıkça, ve o hakimiyet sa.. 
yesinde. müstemlekelerindeki or. 
dularını takviye etmek, beslemek 
imkanlarını ele geçiremedikçe, bü
yük stilde bir taarruza kalkısamaz. 
lar. İngilizlere gelince. hiç şüphesiz 
onlar da, Hindistandan ve diğer 
müsü•mlekelerinden kendisine gön 

derilebilecek takviye kıtaatını bek. 
lemeye mecburdur. 

Akdenize gelince, orada hareka1 
~rerinde saymaktadır. 

Malta ve Cebditarık üzerine ya
pılan hava hücumları şiddetlendi. 
rildiği halde, hiç bir netice vermiş 
değildir. Vakıa Cebelitarık'ın taar. 
:-uza miisait mevkileri yok değildir. 
Fakat bunlar kayanın hayati ehem 
miyeti haiz tarafları sayılamaz. ve 
kayanın kendisi, bombadan masun. 
dur. 

Diğer taraftan Hayfaya yapıla. 
cak bir hava taarru7.untın, petrol 
depolarına ehemmiyetli bir zarar 
vermesi mümkündür. Denizde ise, 
İtalyanlar, bir İngiliz tahteJbahiri
ni, bir de Avusturalya torpil gemi
sini batırdıklarını bildiriyorlar. Bu 
iddia, amirallık tarafından ne tek
zip, ne de teyid olunmuştur. Buna 
mukabil, İtalyanlar, hafif kruvazör 
!erinin en süratlisi olan 5069 ton
luk Bartholomeo Colloni'yi kay
betmişlerdir. A. sınıfından 6830 
tonluk Condottieri ise, Sydney isim
li Avusturalya kru\·azörü tarafın

dan batırılmıştır. Bu kruvazörler, 
tedafüi tertibatlarının kusurları yü
zünden batmlşlardır. Bu suretle, 
İngil!zler, İtalyan donanmasının 
kruvazörlerini azaltmak imkanını 

bulmuş oluyorlar. 
A. F. 
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SOLDAN SAGA: 

İtalyan ileri kolları. 1\foyalle'i 
zaptetmekle işe basladılar. Burada 
krallığın Afrika ordularına mensup 
bir ktıvvet cok faik düsmana karşı 
tam bir hafta mukavemet göster. 
mistir. Cıkıntının da İtalyan i gali 
alt~a kolaylıkla gireceği söylen. 1 - Birnder - S:ırt ed •ı 2 - A ·i-ie-

k'edir. \er - Erkek değil. 3 - Amel - Fırtına. 
me . 4 - Bir zamir - Dııwırrı illeti 5 - Su 

Eğe.r böyle ise !talyan hududu da 1 tam l.i - T.;rtı - Bir nota. 7 - Lahw • 
250 kılometreye ıner. Fakat bu ne. Bağlarna eıiatı - Bır mey\'a R - !'>orgu 

ticenin taktik ehemmiyetini müba. edatı - Tcıas. endfse. 9 - Tahta 

laga etmemek lazımdır. YUKARDA"' ASAGI . 

o iğer ta:aftan bildirildiğine 

göre, Italyanlar, Eritrenin 
garbinde, ve l!abeşistamn şimali 

garbisinde de taa.quza gecmişlerdir . 
On beş gün evvel, Kassala ile GaL 
labat'ı işgal etmiı;lerdir İtalyanla. 
rın yerleşip sımsıkı tutundukları bu 
mühim mevkilerde, Lennar ve Har. 
tum arasında Mavi Nil istikametin. 
de yapılacak harekatta üs olarak 
kullanılabilir. Fakat. Eritrede, ve 
Habeşistanda bulunan. ve şu anda 
ihtiyaçları sevkolunamıyan ordula. 
nn, kendi üslerinden itibaren, 400 

1 - İ~krımbil kfı"ırlı - Tr•k 2 - Uır 
renk - Ylı7.rl(; bulunur. 3 - Eı k • ı mi -
4- Al'ızdrı b,ıJunur-Rakı dRf<ıtır !\- Ka
cıapta bulunlır - Gec;nıiş zamnn 6 - Ka.ı 

lan - Uzaklık bilrlırlr. 7 - Yrıoı~kan -
ı\tta hulunıır 8 - Dızi <0af. '1iZ'lT'fl -

Üstiinde yemek venlı vazı yanlır !J -
Uzuvlıır - Atrdnıı knl:ın 

DUN'KU BUI..MAC.\~fN 

IIALLEDILl\IIŞ ŞEKLi 

SOLDAN SAGA: 

1 - T::ıv:ı - Mayi. 2 - 11.f - c:.,ı . ~,, 

3 - La - Tız - İs. 4 - Ak - ~ ı - a 
5 - hen. 6 - As - En. 7 - Sıırtlı. ıı -
MJ - Le - An. 9 - İkna - E\'. 
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,ı ____ Türkiye 

KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMİ MERKEZİNDEN: 

Kızılay'ın Erzincanda yapacağı işe 1ıezaret etmek üzere 

Bir Mimar veya Mühendis'e 
lüzum \'ardır. Arzu edenlerin Kızılay Cemiyetinin Ankara 
Y cnişehirdcki Umumi .Merkezine vesaiki ile birlikte mü
racaatları ilan olunur. 

Tahmin Bedeli !Ik Teminat 

1615,55 1 21,17 Haseki ve Zührevi hastalıklar hastaneleri le Sıhhi mü. 
essesatı için alınacak Soba ve Soba malzemesi. 

675,00 50,63 İstanbul, Beyoğlu ve Üsküdar sari hastalıklar mücade-
le merkezleri için alınacak 1500 kilo Krezil 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı soba ve soba mal_ 
zemcsile Krezil ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Mu_ 
amelat Müdürlüğü kaleminde gö;ülecektir. İhale 19/ 8/940 Pazartesi günü saat 
H de daimı encümende yapdacaktrr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ları ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale gunü muayyen saatte daimi 

TA ]tl.T 

SINGERi 

TELEM ETR - KRONOGRAF 
Çelikten en yeni modelıni 

takdım ediyoruz. 
Ha,sas - Sağlam - Zarif 
ve 15 sene garantilidir. 

FİYATI 55 LİRA 

S NGER SAATLERi 

Mağazası İı;tanbul, Eminönü Cad. 8 ........... ' 
Be;\·oğlunda İstiklal Caddcsi~~e 1 
Si.imcr Sineması yanında ka1n 

i. MOTOLA 
B .. ··k G"" l k 1 uyu om e 

Ticarethanesi; 

1 

3. 8. 940 

İFTİHARLA GÖS TEREBİLECEGİNİA 
• • 

ÇEKiNiZ 

.:: 
··ı!I, 

<•<iim~d< bulun=l><L (6:.. ' ' I 
1 

HiTLER BANA DEDİ Ki: il 
Ticaret odası mu,aadesile ve mev
sim sonu münasebetile 1 Ağustos
dan itibaren bi.iyiık tenzilatlı fiyat
larla fevkalade bir satışa başladı. 

En iyi ve mükemmel malları başka 
yerde bulamıyacagınız ucuz fiyat
larla tedarik için bu fırsattan is

Hitler'in en yakın arkada~lann dan DANZİNG AY AN REİSİNE 
söylediği en mahrem sözleri m:k leden bu eser, içinde yaşadığımız 

bu baş döndürüciı devrin sırlarını çözmeğe yarayan bir kitaptır. 

SELAMİ İZZET tarafından bü yJk bir itina ile dilimize çevrilen 
ve ressam ALİ SUAVİ'nin yapt !ğı renkli nefis bir kapak içinde 
erkan bu kitap, ''Almanyanın Mi Hetler Cemiyetinden çekilişi,, , 
"Danzinğ meselesi,, , "Meksika meselesi .. ve kitabın en enteresan 
bir faslı olan (Bitlerin vasiyetna m0si) ni de ihtiva etmek surctilc 
tam ve noksansız bir tercüme ol arak meydana çıkmıştır. 

REMZİ KİTABEVİ, Fiyatı 75 Kuruştur. , ..................................... , 
Beykoz Tümen Satmalma Komisyonundan : 

Tümen Birliklerinin bulundukları mahallere kadar nakil edilmek ve yalnrz unu 
ciheti askeriyeden verilmek şartile yevmiye 6000 - 8000 kilo Ekmek tabhiyesi. 
nin pazarlığı 5 8.940 Pazartesi güniı saat 11 de Beykoz Halk Parti binasında Tü. 
m~n Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklileıin mezkür gün ve saatte Ko-
misyona gelmeleri. "6808 .. 

6m ...................................... , 

YENİ HAYAT 
Tiirkiyedc nefasetile ~öhrct 

bulan hakiki ve esas YENİ HA. 
YAT karamelaları birdir. O da 
ABDÜLVAHİT TURAN mar
kasıdır. Diğerleri taklittir al
danmayınız. Kahveciler ıçın 
nefis lokumlarımız vardır. Ad. 
resc dikkat: Galata Necatıbey 

\.caddesi No. 92. ~!e!fo!n!:!•l!0!0.!58!!~!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!~# 

Gayrimenkul Satış İlônı 
İstanbul Emniyet Sandığı l\lüdürlüğünden : 
Sıdıka, Hacı Yusuf ve Mehmet Esatlın 20949 Hesap No. sıle Sandığm11ıdan 

aldıgı (700) lıraya karşı birinci derecede İpotek edip vadesinde borcunu vermedi. 
cinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanununun 46 mcı maddesinin 
m:ıtufu 40 mcı maddesine göre satılması icap eden Balatta Hocakasım Günani 
mahallesinde Sultançe ·mesi sokağında eski 37 yeni 51 kapı numaralı kagir bir evin 
tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Saış tapu sicil kaydına 
gcire yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (250) llra pey akça!lı verecektir. 
Mılli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur, Bir' kmiş bütün 
'ergılerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve tav"z bedelı ve teli aliye rüsumu 
borçluya aittir. 

Arttırma şartnamesi 718/940 tarihinden itibaren tetk.k etmek istiyenlere san_ 
dık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lıizuın
lu İzahat ta ııartnamede ve takip dosyasınria vardır. Arttırmaya grmiş olanlar, 
hunları tetkik ederek sat°'rlığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş 
ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 19/9 940 tarihine musad·r Perşembe günü 
Cagaloğlunda ki.in sandığımıı:da saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesı için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayri_ 
menkul mükellefiyetleriyle Sandık alacağını tamamen gecmiş olması şarttır. Aksi 
takdirde son arttıranm taahhıidü baki kalmak şartile 4/10/940 tarih'ne müsadif 
Cuma gıiniı aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttn·mada 
;rnyrimenkul en çok arthranın üstünde buakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sa_ 
b;t olmıy;ın alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden it'baren 20 gün içinde evrakı müsbite
lerile ber;ıber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş 
olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satı:ı bedelinin· paylaşmasrndan 
hariç kalırlar. Daha fazla maliımat almak istiyenlerin 939/97 dosya No. sile San. 
dıgunız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

-* * DiKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isti yen. 

tere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin C::, 40 mı tecavuz etmemek üze
re ıhale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretiyle kolaylık göstermektedir. 

(6881) 

Maltepe Askeri Lisesi Md. den : 
Maltepe Askeri Lisesinin Riyaziye öğretmenliği miinhaldir. Taliplerin Top_ 

kapı harıdndcki Maltepe Askeri Lisesi Müdürlügiinc nııiracaatlcri. (506) (6757) 

- ıkı lıralık TAM bıleı aııro;anır TAM 

lkramıve BiR ltrarık VARıM tıııeı aııı 

5anız YARIM ıkramıye kazanataıcsını2 

tıavım ' 
- Sır sev anlamadım amma sen oana 
ucuzunoarı ver ııvarıım az oısun •-

--- tifade ediniz. 

j ,_, Açık Arttırma İl; --
EŞYA SATIŞI 

l3üyükadada Cami mahallesinde 
Hacı Necib sokağında 2 numaralı 

köskün eşyası 4-8-940 Pazar günü 
KODAK 

sa<ıt 1 O da açık arttırma ile , __ 
s<ıtılacaktır. 

__ , 
Devlet Demiryollan ve Limanları işletme idaresi ılanları~. 

., _____________ ~ ____ ..., 
İşletmemiz için muhtelif eb'adda 1350 adet Kontrplak satın alınacaktır. 'fek_ 

lif sahiplerinin 8.8.940 tarihine kadar Sirkecide 9. İşletme A . E, Komisyonuna mü_ 
racaatları. "6852., 

Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu Müdürlüğünden: 
ı - Doğrudan doğruya Donanmaya sevk ve gedikli erbaş olmak li.ıerc or~a 

okul mezunlarından tensipedilen miktarda talebe almacaktır. 
2 - Ya~ haddi 15 den büyük ve 19 dan küçük olmak lazımdrr. 
3 - Müracaatlar nihayet Ağustos sonuna kadar Kasımpaşada Deniz GedikJ; 

Okulu Miıchirlıiğüne yapılmahdrr. 
4 - İlerde Türk donanmasında Gedikli erbaş olarak den;zlerd~ çalı~mak su_ 

retile hem memleketine h'zmet etmek ve hem de hayatrnı mükemmelen temin et. 
mek istiycıı orta okul mezunu gürbüz ve kuvvetli Türk gençlerinin bir an evvel 
kadromuı dolmadan okula müracaat ed,.rr-k kayıt olunmaları ve d'ier şartları öğ_ 
renmeleri ehemmiyetle ·ilin olunu-r. "6493 .• 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonundan : 

4 Ağustos yarınki Pazar günü 

TAKSİM GAZİNOSU Açd 
Parlak ve muhteşem bir resmi küşat 

Lokanta • Birahane • Müzikhol "' 

Emsalsiz eğlencelerle fevkalade artistik bir pr 

Meşhur Caz Kolorado Fiatlar Mute 

AMERİCAN COLLEG TARSUS 

Amerikan Erkek Lisesi ı - Krtaatm bulundukları mahallere te~lim edilmek şutiyle aşağıda cim: 
miktar, ve ilk teminatları yazılı yiyecek maddeleri hizalarında gosterilen gün ve 
~aatlerde rıazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin me.lkÜr gün ve satte Bevkozda Halk Parti binasında komis_ 
yona g:\mcleri. 

Miktarı İlk teminatı 

Ot 

1 

GUn tarihi ve sa1a0tı.30 d' l ı 
300,000 1462,5 9 - R - !>40 Cumartesi ~ 

Dersler 24 Eylfıldc Başlar. 
Tam devreli Lise olduğu Kültiır Bakanlığınca tasdik ed;lmiştir. 
Tiırkçe. lngilizce. Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardı!'. 

Yatılı ücret 250 lira, Gündüzlü ücret GO lir 
Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 

Sı~ır eti 100,000 2775 " 11.30 da '•••••••••~••••••••••••-• 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma \'e 1,---------•, • ---ı 
Eksiltme .Komisyo.nu.ndan : j 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun 900 adet yün 3000 adet Fıldekos fanılasıle 3000 

't t' • ..• ı•r.ı... "•S t .. i_ Oenız ~Levazım • o ı· 
ı ı .. ~.... ': ... . I . ı . 

adet f;ldekos donu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştuı·. ~ 

r f ~c; .. . K~1_!1isvc>.r.u ;Jıanı' 

1 - Eksiltme 5.8.910 Pazartesi günü saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu kom'syonda yapılııc-aktır. 

2 - Muhammen fiyat: Yün fanila 280 fildekos fanila 55 fildekos don 60 ku. 
rnştur. 

3 - Muvakkat teminat 447 lira 75 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnamesini her gün komisyondan göreb'lirler. 
5 - İstekliler 1940 yılı Ticaret Odasr vesikasile 2490 ~ayılı kanuııdıı y;ı7.1Jı ve_ 

sikalar ve bu i~e yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birl:kte 
belli giin ve saatte komisyona gelmeleri. ''6324,. 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden 
Yeni Galata Yolcu salonunda gazete, mecmua vesaire satışına tahsis edilen 

bir kiı;e en müsait ~art teklif edecek olan talibine ihale edilecektir. İsteklilerin bu 
huc;ustaki tekliflerini nihayet 8/8/940 tarihine kadar idare levazım §Ubesine bil-
dırmeleri. (6857) 

istanbul Komutanllğı Kurmayından: 
Komutanlık IX. Şb. ye ı:ıo : 200 Lira ücretli serbest yıiksek bir mimar alına

caktır. Yedindeki vcsaikle Komutanlık II. $b. sine müracaat etmeleri ilan olu_ 
nur. "6858., 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonundan . 
Tumen birliklerinin bulundukları mahallere kadar erıak, e~ya, teçhizat, cep_ 

h;,ne nakliyatı pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 
Miinakasası 5/8/940 Pazartesi saat "15., de Beykoz Halk Partisi binasında 

yapılcaktrr. Taliplerin mczkUr gün ve saatte komisyona gelmeleri. "6806,, 

.Sağlıgın kıymetini tııkdir eden 
Bayanlara adet zamanlarında ı:;evc 
seve kullanacıığı mikropsuz, ufak. 
yunrnş:ık ve sıhhi en birinci mah
rem tuvalf't bezlerıdir. En ince el
biseler altında bile belli olmaz. 

F E M İ L ve B A G 1 
Her erzanede, kadın berberlerinde 
ve tuvalet mağaz:ılarındn bulunur. ,, ______ _, 

Satllık Otomobil 

Buranda Bezi Alın 
Vasıf ve miktarı her ne 

R Ağu:;tos 940 Perşembe gi.ı 
Pazarııkla Buranda bezi alı 

!ip nl:ıııların birer numune 
·;ıda bulunan kornlı::yona be 
nttc müracaatlrırı. 

• 
1 - Tahmin edilC'n bC' 

lira olan "12000,, metre 
kumaı::ın 9 - A gustos - 94 
<a<ıt 16 da p;ızıırlıklıı eksil 
caktır. 

2 - İlk teminatı "2!'148,. 

ru~ olup ~artııaıııesi her g 
:lan "197,. kuru:;; bedel nı 

lııı:ıb•lir, 

3 - lstcklllerin 2490 s. 
\•e aikle birlıkte bellı gun \ 

Vaziyeti mükemmel 1933 l\.Iodel 8 si- ı::ımp, ~arla bulunan konılsY 
lındirle 7 kişılik knpalı "BUİCK" mar- atları. 
kalı otomobil satılıktır. İsteyenler Ca-

galoğluncla İran Baş Konsolosluguna Ki\ YIP - Üskuci.u· aslı: 
•len 'llrr akta oldugunı tül müracaat edebilirler. 

S<il•irı ı·e Ne•riyat Müdürü Emın UZMAN 
Gıızetecilık ve Neşriyat 1'. L. Ş. 

"ıne cıit l!lfl sıra numaı ııl 
kaybC'ttlnı. "ı cnisini ahı•·ııgı 

sinin 'ıükmii yoktur. Mir.ıl 
lesi SC'rvel So!_'.ut TAN MATBAASI 

- Buyurun 2 O O O O ııra ı Eger 
bıletırıız ıkı trralık l' A M b•li!t oı~ovel• 
4 O. O O O lıra aıacaktırııı ı. Sız.o 
bıletınız YAR 1 M ı 

- Eyvaaah. bense zıvanım az oıacaıc 
sannııstım • 


