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"AZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK 

Hamdi Pş. ile Hükumeti Milliyenin 
Mutasarrıfları Karşı Karşıya 

- 23 - diler, n bizi, muhaıebeci ile yalım bı. 

Ben b!'ldaşacağım tuhaf sahneyi c!ü- rakttlar. 
ıuniirlı:en, oda kapısı açıldı. Ve muhase.. Biz daha söze baılamadan, telefon ça.. 
beci içeri gırerdc, makam unclalyasına o. lmdı. Telefon eden, İdris Beydi: 

turdu. Ben de ona kendimi tanıttım. ,._ Canım, diyordu, ben, bu Hacı Ba-
Oniınıa lı:onuıml7& ba~lamamızdan pek bayla başa çıkamıyorum. Adam telefonun 

az 10nra, odaya. bir kaymakamla bir Fran- baıma oturmuı, babire adam tevkif etti. 
ıız zab ti geldı, İstanbul huldlmetinin Es. riyor. Hani sa. eski Zaptiye Nezareti He. 
k ebırdeki Jandarma Kumandanı olduğa_ yeti Teftiıiye Reisi Mehmet Ali Bey yok 
nu bildıren kaymakamla o Fransız zabiti, mu? İşte onun da. mutlaka bulunup ya. 
Kuvva71 M"lliyenin emirlerini beldedilde- kalanmasını, yaka paça belediyeye getl. 
nni IOylediler: Fakat onlara emir vermek rilmesini iıtiyor. B"lha11& ba zat hakkm. 
bizim sallhiyetimiz dahilinde değildi. daki emrinin mnmkün mertebe snratle 
Kendilerine: yerine getirilmesi hususunda da, çok ıs. 

"- Biraz bekliyeceksiniz ••. Dedik. Bir rar ediyor. Jandarmayı ldeta sıkboiaz e. 
hç aat ıOMa Kumandan Paıa gelecek.. diyor. Rica ederim, buraya gel de, 111 vazL 
tır. Onunla temas edersiniz ı.. yeti düzelt!,, 

Böyle soylememize ratmen, onlar yanı. Bu ıözleri duyunca, orada duramadım. 
mızdaıı &Jl'ılmadılar. Ve tam o sırada, Derhal fD'layıp bir arabaya atladım. Bele. 
içeri)'e Senit P.,. clrdi. diyeye vardıimı uman Haa Veli, hltl 

Seyyit Pap, yeni tayin olunchıiu ma. telefonun bqınclaydL Sap eola emirler 

~ 0 abab ilk c1efa s.U1'Cll'Cla. thti- yaldınyordu. Elinden telefOllll alanlr 
secql, bvqacatı ~- malıamda kapadım, ve ı..ı ··'--- --ıı.. ıdDi 

kendi9iae ı&aterilecek itibarı tabQyGl .. okpdun: ... ..-.. - ·---- ceae 
derek seclrmifti. Yamama slrdiil saaum. 
bır eJi paJltaloaaan cebiadeycl. Hepimial •- Aman, Hacı BalıL. dec!lm, ae 7L 
tepeden bir balatla •411: pıyomm1 Herkn, &atine .._ ftSlfe.. 

•-Ne clretle otmQoıauau? Teal c1ea menlc!Ur. Adam yakalatma MDiD 
mutuarnf benim, Yerleriakclell fırlayıp ae)'fne serek. Bırak o lıle llqblan .,_ 
eteiime dilpenize1 El pençe divan dura- rapm. Sen yalım belediye ltl.U. ... 
nız a1., demek latbor ctbl idi. Pakat, hiç rqt., 
ldmMDln ftmdlt!N aldlrmacbtmı s&rtln.. Vlkıl. Haa •lıa. ..._ lltns .-... 
ce, bariz bir ıqlmhk pdrdl. Hattl 0 a. Püat ~teri, aım.....,.. 1ılr llltl'bmll 
dar ld, bize: •ehil ile dohayıh: 

•- Bfencliler •• Ben ne ttdbatcıJma, ae •- Bvllt, diJOffa, 1-a ......,... k 
İtillfC1711D1. clmleeile ~ prip a. dal. bil -tl beldeclaa, - s.tıer mi
ler ~~-- lstecll. Ba a&l.tadea, korlr- •la. o haJn1ed lılnr 1ıirw el...._ acı. 
hata da ~ Palrat bizim baU_ nahmP., 
mız, ona, lkledae cSnun etmek caareti- O.. teakln e&d temlaatı ._.... b,. 
ili veremedi, c1ar akla lrarayr -etim. Ve: 

Keke! 1Wek ...._ •-1ea. dedim, IÜlrb ~. ffla 
llnmaebecl 1ıeaa, ba a. amliuebed.. • •&him aafllumta la1ımaı1* 9bDek 11 

ye babyorclam,, ... ele De yapecatnnm. na,..... mı1n 
ne ı&yliJ'ec:etimial u.tlremiyon1uk. Oda.. Zavallı lhtiJ'll', hlll telefonda hhlnan 
yı, prlp b r dkhet bplamqtı. Bereket bir elini 1dla1dln ldla1riln ~. Ve elladea 
d ben. kendlml toplamakta secilaaedim. en ....-dili oJ'1lftClliı ........ lnUlllll bir 
Hemen ayala 1ra1ktsm. Hademeyi caln.. cocü darcmJılt De boyrınu bllrtl: O 
rak; Senit P•11 s&aterclim, •• bd bir zaman, biçare lclrla Cura da rahat bir ao. 
eda De emrettim: 11* alc1r, 

•- P...,r aL. Bir mabaya bhlcllr. An Aklam. Besim ıs.,la t'9lnde toplandık. 
ha Paea Huretlerinia brardbma sL Ben. o sece, matlab lataabula dinecek.. 
tilrl., tim. Rerte1im banrdr. Gece J'8Ptıfanız 

Tam o aın4a, Haa v• • ı~ s1r. topl&atlı!a. IMr taraftan Od mtl•ı.W 'ba. 
miıti. Pqa pakın bir haldeydi. Ben, Ha. lunayorchı. Yalnız Hakin Behiç Beyle 
a Velf7e: Halil Ala selmemiılercll. 

. ·-Siz~ eledi~, barac!a ne itiniz var? Aramızda uzun mnn ka atar olmadr 
S z Beledıye lileı11 tayin olunmıdllt•z mı1 Milna ip IÖrülen ark d lar ııeçildl. On
G d\p \'Ulfenld tesellim etHDlse1 tclria tar, bfr merkez komitesi kurdular. ve 
Beyi de yalnız bırakmayın!..,. nf!tfccde, iyice uyuşan arkada lar birblr-
Tıpla Pap cı"bı, Hacı Veli de afalla- lerile s mimi bir muhabbetle 6pil Qr

m11t1 lf( anladıfl için, biç ıea cıkarma.. lerke, ben d• dertrı bir "8n01 btmırile 
dan c*ıP sıttl. O •aman Pa .. ,. clandilm, bavulumu aldun, 7..Uden Jstanbal :yolu-
ve: nu tuttum. 

•- Pap. .. ded'ım, bactln ortada ne ı t tanhula «eltr ıetmeı 81r@ndlm ld, 
tfha t_ Yalova KUAJllllrsel, İznik ve civarında 

tcıfık, ne de !tillfçdık menuubahis- bulunan ark da lar arasında da bir p-
t~r. Y~ Tllrk Yatanı varclır. Sizden çok çim zllk vardır. Yalovalı tbo (LAz tb
nca eclerim• Gider a,..S, milleti tekrar rahim), kendi bapna h reket etmek he
birilılrine kataQa kallatma11ıı: A1'bk "'- vftfndedlr. Ele, avuca lltmamaktadır 
t tir- Bize ide bir flll&bk yapılacak ele.. ve hem bizimle, hem de latanbul büke~ 
lilclir. lm bat t....._ edlnclye kadar, b. metlle temas h llndedlr. 
rardbta latinbat edinizl. Yine 6frendi ime "'°" mtlteaddlt de-

p..._ eot bti7et1e e6yleafim h .az. f 1aT kendla!nden, lstenbul btık1llnetile 
len, blc Wr ltirucla bulamadı. Ve ken- lAuıınu k8rneal ı.t.nllnüe. ~akat, taY
diliae: şana kac tazJ7a tut demek lstlyen bu 

·- llQaraf,. .,,_ ....... pe. 

IU dliterM. tekiltp rittl. 0 aman. on. 
da. yapılacak bir itim •aımacbillo bati. 
ren kaymakamla Fransız zabiti de çekil-

kurnaz adam, ar ad lara verdlll temi-
nata ratmeıı. lstanbul hllldlloetBe te
masta bulunmıya denm etmfl. Sebebi 
10rulunca, IU cevabı vermlr. 

(Devamı 'ftr) 

1 ASKER LiK iŞ L E Ri 1 
TOTON iKRAMiYELERiNiN 

TEVZllNE BAŞLANIYOR 
l'atlll Aalcerllk tub.ınden: 
1 - Fatih 111beaindo brıtlı JDaıtl .. ..,. " eratta felüt Jetlml.mıtn tltln 

ikramiyeleri al&fıda J'U1h tariJıılercle verilecektir 
2 - hclibama aebel>lywt vedbaemek lcla ~ chclaıuacla yardı aaman

Jarma göre öfleden evvel ız ye bclar müraaat etmelerlal rica ederim. 

7 • • Çarpmba 
8 .. • Perşembe 

• • • CUma 
12 • • Puarteııl 
11 • • Sah 
14 • • Caqamba 
15 • • Ptırllllllhe 
18 • • Cuma 
19 • • Puarlelll 
20 • • s lı 

21 • • Çarşamba 

22 • .. Pef'tembe 
23 • • Cuma 
24 • Cumartesf 

ŞUBEYE 
SS. TDm. Aa. D. Ba1kanlıi11ndan: 

Malat subaylar 

• .. 
• 
• 

• 
Erat 

• 
• 

• • 
Se1ılt 78tlmltrl 

• • 
• • 
• • 
• .. 
• .. 
• .. 
• .. .. .. 
DAVET 

ı - 50 
01 - 123 
ı - so 

il ..ı. 100 
101 - 150 
u1 -121 

ı - ıo 
11 - 100 

101 - 150 
151 - 200 
201 - 250 
251 - 300 
301 - 350 
951 - 400 
•Ol - 524 

••ı•ıctaı Aıkerllk ıubnlnden: 

~AN c. a. u 

(rrakgada Harman işlerine Başland~ 
Denizde& 

2 ektirme 
Parçalandı ___ ,, __ _ 
3 Kişi Boğuldu 

Mahir kaptanın idaresinde bulu
nan Şile limanına kayıtlı 41 ~onl~ 
"Karaburgaz Güzeli,, çektirmesi, °" 
dun yüklü olduğu halde 1stanbu1' 
gı"lirken fırtınaya tutulmuş, Galad
rea roket istasyonu civarında kay• 
lara düşerek par,.alanmıştır. yed 
kişilik mürettebatından Mehmet İs
mail adında bir tayfa boğulmuş, dl" 
ğerleri ahlisiye teşkilatı tarafındaO 
kurtarılmıştır. 

Aynı gece yine Şile limanına ınell 
sup \1ustafa Denizerin idaresind~ 
44 tonluk "Selametülhayır,, çektit-
mesi odun yükü ile htanbula g 

'l'rakya mmtüannda mabsul toplama faaliyeti l Vekaletinin ıönclerdiii yeni makineleri' bir Trak. 
:baJli U..Jeınip. ıı..... itlerinin ay 10nuna b- ya köyünde faaliyet halinde ıörüyonız •• 
4ar tamada•ealı anlıplıyor. Bu resimde, Ziraat 

ken fırtına yüzünden Alacalı 
kurtaran istasyonu civannda Do 
cıl mevkiinde sahilden bayll a 
batmı§ ve 8 kişilik mürettebatmllı... 
Halil ve Mustafa boluJmuflm', 
jerleri tahliliye teoJdlltı tanıfDMll"I 

Müteferrik ı TiFTiK IHTILAFI BUYUYOR kurtarıhnl§lard .. 

SUMER BANK 
U. Müdürünün 

Tetkikleri 

Vesikası Bulunmıyan 
Tüccarlarada Tevziat 

Bir Nahiye Miicllrl 
Haldonda Kanuni 
Tak•at Yap1llyor. 

Evvelkl ıece Yedtkulecle 
tiyatrosunda nahiye mQdflrfl ıı
mmtakanm zabıta lmlrl •Ptıd!R 
müessif bir hadise olmuftUr. V. Sipariıler Y etiıtirilecek 

Şehrimize gelen Sümerbank ~ 
mum müdürü Burhan Zihni Sana
yi birlijiDe giderek mensucat fabri
btörlerile gbrüpıiiftür. Burhan 
Zihni, banka fabrikalaruun imal et. 
Uli pamuk iplikleri ile IUnl ipeğin 
sanayi birliği fabrikalar encumeni 
vautuile fabrikalara tevzi edilece.. 
ğini fabrikatörlere söylemiftir. Bun 
dan böyle Sümerbank fabrikaları
nın yerli mensucat sanayiıne lüzum 
lu olan kalitelerde iplikler imal e.. 
deceğini ve her fabrikanın vereceği 
siparişlerin kabul edileceğini ilave 
et1ftiştir. Barhan Zihni bir müddet 
şehrimizde kalnak Sümerbank 
müeunelerinde tetkikler yapacak
tır. 

Yapıldığı Söyleniyor §Udur: 

BUi LEH AIJM1 GELDİ 
Varşova üniversitesi profesörle

rindec heyetşinas Horvartz dün sa. 
bahkl konvansiyonel trenile İstan. 
bula gelmiştir. 

Polonyalı profesör kendisile gö
rüşen gazetecilere demiştir ki: 

"Son harpte tayyare bombardı. 
manlan yüzünden rasat aletlerim 
harap oldu. Gok yüzü ile ~ğrapn 

bil' adamm, yine gök yüzündıtn bir 
tecav\lze uğraması çok hazin değil 
mi? Ben artık, Avrupada ilmin ya. 
pyacağına kani deltlim. Bunun için 
bir daha d&ımemek uzere ve men
sup olduğum ilim şubesinde çalış. 
mak için uzak şarka g" diyorum.,, 

StvalslNEK llOCADELF.St 
Geçen sene lstanbula yakın kaza. 

lar1a birlikte İstanbul içindeki ka
zalarda sivrisinek mücadelesi yııpıL 
DUf ve bu mücadelenin oldukça fay. 
daııı dokunmuştu. 

Tiftik tüccarlan arasında başla. 
mış olan pay dedikodusu gittikçe 
had bir şekil almaktadır. Tü-=carlar 
birlik idare heyetinin yapmış oldu
ğu tevziat arasında Baker firketin
den başka bu şirketin simsanna da 
on bin kiloluk bir parti tiftik ay. 
rılmasını ve tiftik tüccan olmadığı 
halde diğer bir zata 25 bin kıloluk 
bir pay verilmesini tamamiyle yoL 
suı buluyorlar. İddiaya göre bahsi 
geçen her iki zat ta tütik ihracat 
vesikasını haiz dejildirler. Bu hu
susta bir tüccar diyor ki: : 

"Pilhaktka ihraat ;yapamayacak 
olan bu gibiler birlikten aldıktan 
pay hisselerini oturdukları yerdEn 
diğer tiftik ihracatçılarına sa~arak 
kilo başına 25 kuruştan hayli ka
zanç temin edeceklerdir. Tüccarla.. 
nmızın kazanmasını arzu etmiyen 
yoktur. Ancak bir kısım vatandaş. 
!arın zaranna kazanç temini doğ. 
ru değildir.,, 

Bir kısım tüccarlar da şu kanaat. 
tedirler: 

"Birliğe hizmet edenlere bir tak
dirr.ame ve ya teşekkümame veri
lir. Şayet ortada bir pazarlık ve sa
tış tavaasutu yapan ve ortaya bir 1-
kit vaziyeti koyan olursa bu gibilere 
de bir komisyon verilmek Uıımge
lir. Fakat hiç bir vakit başkasının 
hakkından tenzil edilerek bir mal 
payt verilemez.,, 
LİSTE TASDİK EDİLMEMİŞ 
Tüccarlann iddiuma göre, b;n 

tonluk ikinci parti tevziat, ?Jmumi 
heyetin muvafakatile delil, yalnız i
dare heyetinin karerile yapılmq ve 
tlaiına muteriz tanılan bir kaç tüc.. 
car davet edilerek onlann bu payda 

MOeadelenin bu sene de tekrar 
edilerek gukurlara '\le su birikintile-
rine mazot dökülmesi hakkında vı. Piyasada : 
ta;et sdıhıye mudürlülüne emir n
rilmiftir. 

KATIP ÇELBBI iLE EVLiYA 
ÇELEBİNİN MEZAftl .ARI 

Yüksek Fiyatlarla 
Demir Sattlıyormuı! 

KAtip Çelebinin Vefada bulunan 
kabrlle hJlya ~eblnüı Şişhane Bazı tüccarlann demir tlyatlannı 
karakolunda bulunan kabrinin ta- arttırarak gizli bir surette demir 
mir edilmesine ve etrafında 10 met. sattıklan ve karyola fiyatlarının da 
re derlnlilbıdeld arazinin de istim.. yilkseltilerek aatıldılı bakkıoda ya • 
lAk edilerek park haline getirilme- pılan şikAyetlerin mürakabe komis.. 
sine bnr verllmiftir yonunca tetkikine batlanmı§tır. Şim ----o--· __ dilik haftada lld defa toplanan bu 
AdlJtıpae : ~~onun faaliyeti ıenifleUlecek-

KUNDURA BACLAJU 

Eyiipll Halt lu s.ter * SON umınla!da kundura bal
lannm taarruf mabadiyle kualtıl.. 

Bera Karat ı Alcll cfıiı, fakat ftyatlannın indirilmedi.. 
il alikadar mümnlarca nazan dik. 

Dolandıtiiıı&lJk IRIÇdDdan an -..ee kati celbetmlftlr. Tbret Oduı kun 
hapu TN1*tm lbn mOddlttal bL dura ballan hülnnda da klart bir 
tirerek ~ bdıa PClll BJfiplil kuv alarak baiW'm boylarını ve 
Halit, bndlllne polliı •Dil '"1'11lek kalltelerlnl teablt ettirecektir. 
Marlb, Alt Ye Vuflye illmU kL tzM1BDEN iHRACAT 

muvafakatlerl almmı§Ür. Yedi kifl
den mürekkep olan idare heyeti aza 
lan, bin tondan altı yüz ton;ınu 

kendilerine ayınnıflarcbr. Kendile
rinde bulunmayan veya u bulunan 
kaliteler ile diler tüccarlara tevzi 
edilmiftir. 'Uç Hlledenberl ttftik 
ihracıyle mefgul olmayan veya e
hemmiyetsiz miktarda ihruat ya
panlara, ellerinde latoku bulunm1-
yanlara mühim miktarda pay ve
rilmesi de muıuız &örülmektedir. 

Bir ttıccanmız de fU teklifte bu. 
lunuyor: 

,.Madem ki en büyük parti tiftik
ler, birlik idare heyeti azası &!'asın
da taksim edilmiftir. O halde ki. 
losunda az bir k1r kalabilecek olan 
yapaklarm da büyük bir miktarını 
kendileri taahhüt ederek yurdun 
menfaatini de temin etsinler. Fa. 
kl'lt korkanm ki; idare heyeti aza
lan en asgari bir miktar yapak ta. 
ahhüt ederek bu işin içinden çıkma. 
ya çalışacaklardır.,, 

TEDİYAT BAŞLADI 
Romanyaya gönderilen ılk parti 

tütiklerln bedelleri henüz öden
memişti. Ticaret vekaleti dün zıra. 
at bankasına tebllıat yaparak •vra. 
kı tamamlanmış olan tüccarlara 
sattiklan mallann tutan üzerinden 
yüzde yetmif betinin derhal tesvi
ye edilmesi ve mütebaki yüzde vir
mi beşinin de diğer taahhiıtler;nin 
ifası için muvakkat bir depozite( 
olarak bankada tutulması bildlril. 
miştir. Bu emir üzerine banka dün 
öğleye kadar müracaat eden on 
tüccara tediyatta bulunmuıtur. Te
diyata yann devam olunacaktır. 

Poliste : 

KIZlarım Fuhıa 

Sürüklyen Bir Kaclin 
Haklunda Tahkikat 

Samatya nahiye mildilril T 
akşam üzeri tiyatroya gitmif, 
aralık Yedikule komileri Rifau 
nma çağmırak: "'Saza .ay•--,. 
Leyli prkınm ~... d-IJllllll 
Komiser, bu arzuyu yerine ı 
memiş, fakat nahiye müdü 
gittikçe artan bir aublyete ka 
ğı görülınü§, Rifata hakaret e 
tir. Bunun üzerine hadiseye S 
yıt baş komiserliği vaz'ıyed e 
nahiye müdürü hakkında zabıt 
rakası tutularak aleyhinde kaP 
tak bata bapanmııtır. 

İki Kadını yaraladı 
Balatta oturan Arap Cavit 

bf'f senedir beraber yaşadığı m 
si Firdevs arasında kıskançlıl< 
zünden çıkan kavgada Cavit m 
sini bıçakla muhtelif yerlerind n 
ralamıştır. Bir aralık Firdevsin 
kadaşlanndan Nimet, onun imd 
na kopnak istemiş, fakat buna 
nirlenen Cavit bu defa bıçağı 
mete çevirnıi§, onu da sırtının rP 
telif yerlerinden yaralamıştır. 
dınlardan her ikisi Haseki hu 
nesine kaldınlmıf, carih bir uç 
at sonra yakalanmıştır. 

Leylei Regaip 
latuıbul MUftUIDitDnden: 
5 Atuatos 940 Pazartesi ıftnft 

ayının birine mQ adif olmakla ım 
deki perıembe akşamı (cuma ı 
Leylei Reıafp oldul\ı ilAn olunur. 

YENi NEŞRiYAT : 

lçu - Mersin Ralkevt 
nCll"OlWWl bu derelnin IO UDCU 
çıkmıftır. 

KADIKÖYDE 

Kalyoncuda 12 numarlh evde o. 
turan V uillkl lmıindcld kadın, bü.. 
yiılü 16, küçüjü 14 yaflDda olan 
Ettimaya ve Roza ilmindeki kızla
nna fuhuı yaptırdıiı iddiuile ya. Bugunkü Program; 
kalamnıftll'. Vııillki hıklrında kanu 8.30 
ni takibata başlaıımqt1r. 8.35 

Bta brriKAa SUÇLUSU 9.00 

Proıram 
Müzik (Pl., 
Ajans haberleri 
Yemek llıtaai 
Marılar (PL) 

• Progr m 
Al hlrkn müzik 
Ajanı haberleri 
Saa eserleri 
Orkestra 

• 
Lise veya mu dW ve daha yüksek o

kullardan mezun olanlar, askerliklerini 

78pmadan memuriyet alamıyacaklann
dan 939 - 940 ders yılında bu Jibi o
Jrull rdan mezun olup ta tahaillne niha
yet vP.recek okurlum eon yoklamaları 

Bet ktq ukerllk 1Ut.ind• kurulacak 

dınlan dolandırmak suçundan İkin.. İzmir, (TAN) - 24 - 30 Temmuz 

Bahçekapıda Celllbey hanmda 9.10 
manilatura işi yapan Jak Koh:n i&.. 9.20 

mmde bir tüccann 105 kurusa sa
tılması lhım gelen flloşlan 145 ku. '2 30 

nışa sattıtuıdan dolayı alevhlnde 12 35 
tak!bata baflanmiftır. Jak Kohen 12.50 

polise verdili ifadede bu fivatın 13 M 
normal olduğunu bildirmiştir. Zabı. 13 25 
ta filof fiyatım fiyat murakabe ko
misyonundan sormuştur. Orad3n a- te.oo 
lınacak cevaba ı<>re hareket ecWe. tB."5 
cektil'. ıs.ıs 

IU5 

Şubemizde kayıtlı 1298 dol\ımlu leva- ci Ağırcea Mahkemelinde muhake. haftası içinde limanımızdan Maca. 
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tevazım blnbqıaı İatanbullu 311/U llcll kemesi dün bitmlf, mahkeme isnat yaya 39829 kilo ilzüm, Lltvanyaya 
numaralı Ali ot. Sabri Kıldacs, 115 do- edilen suçlan sabit garmem11. Ha- 100 bln kilo slaam, Romanyaya 9 Ay Hapse Mahklinı Oldu 
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O. Rtza DOGRUL 

\~~iltcrcnin Almanya ve İtal-
~,a~a karşı kazanacağı ilk mu 

kıl et bu iki de"1etc karşı u
~İr haı-bi zorlamaktır. Çünkü 
bir harp. İng'ltereyc İmpara
•Utıun bütün ka~·naklarını se-

8 ' etınek ve bunların hepsini 
l 
il.tına karsı kullanmak. aynı 

nd • ı a Arnerikanın kaynaklarını 
k.'l~·ııaklarına katmak imka-

1Ctir 
- lk . 
i· at uzun hi•• harbi zorlamanın 
rı ~tı İn~ilterc İnıparalorluğıınun 

ttılı~ını koruması, İmpnrator
ttı;ısı ara!'ındaki bağlılığı mu-

eıı ı.-ı "( 
~g' etnıesidir. 
~ ılterc de hunu ya)Jhğmt. ve 
~l' devletlerinin İngiltere İm
orhığu eczasmı birihirinden a-
~ için vuku bulan bi.itiin te
l lerin ho"a gittiğini anlatı~·or. 
~erciler de• bunun aksini ispat 
ı3·orlar 

~i~teı-cnin hiitiin İmparatorlu
~1liihatmı muhafaza etmesinin 
~l\ası, askeri ku\'\'ctlcrinin bu 
f ~tııası \'e m 'hn~r dcyJctleri-
1\gıliz deniz faiki;) etini ihliıl c-

~ elcridir. Diğer bir manası 
et devletlerinin karadan bağh 

1kları yerl<'rle irtibatları bu
~aıııasıdır. Bu da İngiliz ablo-

111 t .... · • . t b .. tt• • li 
1 

~ .. ırmı c aruz c ırıyor ve 
:ıı:herin denize hakim oldukları-
0 e götiirınez bir şekilde isbat r. 

~ek lii İngiltere uzun bir harbi 
haaltta muvaffak oluyor ve böy 

thc istediği istikameti \'crL 

liarbin Tesirleri : 

?tııı bir harbin, bu şartlar için. 

"ıtt~e İngiltereyi mütemadiyen 
I~ ~etı.dirccği muhakkak oldui/:u 
~ı lltıun diğer taraf iizerindeki 
~ille olabilir? Kar~ı taraf ta u

::ıl ~~ta harhi kabul ederek İngilte-
' ,,t'şı nıuzalfcr olamaz mı? 
i'I ~11tıkü vaziyetin anlattığı ilk 

vıı: ~·t, ltıihver devletlerinin de u. 
·ıl 1 l~ h ı.." •it nrbi kabul etmekten baş-

~~ ~are ~örmedikleridir. Çiinki:i 
tt t~Yc kar!Sı yıldırım harbinin 
~~17''eceği günden giine tavaz
d '~·or ve bu cesit harbin mev. 
e '.·a . • . Av 

~~ • ''a~ yavaş gcçıyor. gus_ 
eyıu.ı avları atlatıldıktan 

iti kı~ mcvslıni nishetcn siiki'ı
;~~1d~ ~cçecck ve harhin tekrar 
ta> enıne"i için gelecek bahar 
~e·t l'l\evsiınlcrini b<.'klcmek ıa. 

dl' '•\ ~~ektir. 
ere1. 

5İ' ~[ 1\ kı~ mevsiminin Avrupa 
. <llet ve tshrap mevsimi ola
'ıllld 'd tı 1 en anlaşıldığına göre, 

:f(.I!' la lııaınası, Avrupada hiç iyi 
~.~ltııyacak, belki de bir yığın 

pa• ~ .~Şlere ve karısıkhklara sebe_ 
s3-' •e ~ 
- .. tı l'ecektir. 

~~ l>a sefalet, ıstırap. karı~ık. 
it~ tesev\'iiş i(.:inde ~dizerken. 
~le~· biitiin İmparatorluğunun 
ıt 1lt Amerikanın vardım ve qe • 
tıı t<.'tilc mütemadiyen kuv-
,~~tek \'e bilhassa son zaferi 

ay, istihdaf edecektir. 

~afer: 

lıhatehc, ancak neticcsile ta-
" ""'·t" t" v. • • [e ··ııı); •" •n c .ıg1 t('Jn, son za .r 
~ 1~l'chenin biitiin ınukaddera_ 

• ~ll) ve ayni zamanda daha 
'•i 112anılan · bi.itün ınuvaffakı
~ /.asfiyc eder. 
1tııı~2den İngilizler hu'1;Ün har
~1 ı 11dderatına daha fazla ha
lsı~kklarma \'e harhc istedik
~dı allıeti \'crdiklerine inan. 
ı, ırıar 
'l'it • 
~, Q~ Ve e,·li'ıl aYlnrı lngilizlc. 
~rır ' · 
~l'I 1 nı teyit ederse. dah:ı. ~on-

~ Qfı ] • _.. ı . . . 
ı h" n ve rnuıse erın aynı •-

tıı~~ 11 ~~iitiin tak,·iyc crlec<'ğini 
ı[ ~;, <\~l<'hi ihtimal, hir hata 

llıvecek 

'ir Baba ile Üe .,. 

~ocuiju Parça 
~ t1rça Oldu~ar 
}'a 'l 

~ !>" <TANl - Kadınhan ka-
t., t 1l1arbaşı köyünde Ali Ak
l'ı arıada dün öcrlc iizeri ço. 

seı. o . 
~ ... 

1 
tız yaslarındaki Halıme. 

~' tı.ı • . 
·o~t .~aki Yaşar, 11 yasındaki 

ı TAJ!lf t :ı 

INGI LIZLER Metaksas Rejiminin 
Krop Fabrikasını O.. d .. .. y ·1 B .. 

BOMBALADI or uncu ı ı ugun 

INGİLİZ HARP 
KAB!NES İ 

Takviye Edildi 

tf.flfK 
B'zde Atlatma Derdi 

Yazan: B. FELEK 
~~~~oı---~ 

İtalyanlar, Hayfa da Merasimle Kutlanıyor Yakında Ka binede Eskiden bu derece salgın halde 
de~Hrli. Son yıllarda )JOk fc_ 

na geni~lcdi. O kadar ki; hirihirimi
zi aldatmak. '' erdiğimiz sö1.ii tn1ına. 
mak. hulasa yarii ağ;varı atlat nıak 
bir umumi sıar yı• it'vat oldu. Bö:'·
lccc -esef lci- arlık. sö7.iln kı:nnc
ti. seciyenin kı~·ınNi ,·elhasıl nrn 
nevi mc~netlcrin metaneti kalmadı. 
Artık hir dostımuzd:rn bir ~ey rica 
ettiğiniz zaman: 

Büyük Bir Yangın 

Çıkardıkla rmı Bildiriyor 
Dost Yunan milleti, bugün 4 Ağus

tosun dördüncü yıldönümünü tesit 
ediyor. ol Ağustos, Metaksas hükumetinin 
i~ ba~ına geldiği tarihtir. Mctaksas reji
m.inin elde ettiği neticelerin ehemmiye-Londra. 3 (A.A.) - Tayyarele. . . tini anlamak için başarılan e5erlere gö:ı 

rımız dün gündüz Fransa, Belçika atmak kafidir. 
\'e Holandadaki tayyare meydanla- Mefaksa! kabinesi iş b::ışımı gt'liir gel-
n ÜzP.rinde müteaddit hava hücum_ 
lan yapmışlardır. Hangar ve hare
ket ~abalarına tam isabetler olmuş
tur. Yerde istirahat halinde duran 
tayyareler alçak irtifadan bomba
lanmış ve mitralyöz ate§ine tutuL 
muşlardır. Düşman tayyareleri ta
rafından bazı karşı koyma hareket_ 
!eri olmuştur. Tayyarclcrimizden 
biri üssüne dönmemiştir. 

mez, kara, deniz ve hava ordularının tes
lihat ve teçhizatına büyük bir ehemmi
yet vermiş ve evvelce bu işlere 9,5 mil
yar dr:ıhmi ayrıldığı halde, bu miktar ıı 
nıilyar drcıhmiye çıkarılmı:ı-tır. Yalnı:ı: 

askeri istihzarat için her seneye is?bct 
f!den miktar 1 mi.lşar 654 nıilyon dr~h
midir. Bu paranın 1 mily::ır 52 milyonu 
"Metaksas hattı., adını ta~ıyan tahkinıa~ 
tın inşasına sarfcdllmiştir. 

Zirai sahada a1ınan tedbirler, ekill 
toprağın miktarınt arttırdığı gibi, buğ
day istihMHitında 3 100, umumt hubu
bat istlh~alatında da ':'fa 60 tezayüt kay
dedilmiştir. Zirai nuıhsuller ihracab 
"1o 26 ni~betinde çoğalmı~. ithalat ise 
"l. 50 azalmıştır. 

Yeni Değişiklikler 

Olacağı Söyleniyor 
Londra, 3 (A.A.) Rcutcr: 
Resmen bildirildiğine göre. Baş. 

vekil Mister Churchill. Lord Eea
verbruk'u harp kabinesinde aza ol
mıya davet etmi~tir. Lord Bea,·er
brvk tayyare imrılfı.t Nazırı olmak
ta devam edecektir. 

Churchill hükumetinin te~kilini 
takip eden 15 hafta zarfında Lord 
Beavcrbruk. işlerin tekemmül C't
tirilmesini temin hususunda yük
sek bir dirayet göstermiş ve tayy:ı. 
re imalatına, Amerika ve Kanadıı
ya yapılan tayyare siparişleri hak. 
kmda Lordlar Kamarasında cere. 
yan eden müzakerat esnasında söy_ 
lediği nutuk halk üzerinde mi\_ 
kem:nel bir tesir yapmış, ve bu 
nutuknda: 

'·Havacılığın hududu gökkrin cı • 
labileceği kadardır .. demiştir. 

- Hayhay! Ba<jii!<tiinc d<'cliğini 
i~itince yiizde doksan. içinize: 

- Acaba hcııi atl:ı.ttı mı? Şilphc
..,j gcli;ı,-or. Bu ~Hphc) i yakın hıılinc 
kalhC'imcktc bir zararınız :rolı.tur. 
Ciinkii dostun dostu atlatması, ver_ 
rliği sözii tutmaması Ye sizi lla~ın
dnn savmak i<:İn "ha)·ha):! Başımla 
beraber!,. de,•ip ;\'alan söylemesi bil' 
ahlaksızlık olmak ~öyle dursun, hir 
zeka. bir diravet, bir kurnazlık ese
ri lıa1inc geldi. 

Dün geceki hücumlarda asıl he
defleri Emden, Hamburg, Mibourg, 
Salzbourg ve Enwerich petrol de. 
poları teskil etmiştir. Ayni zaman. 
da birçok Alman t::tyyare. meydan~ 
!arına da hücum edilmiştir. Ham
. burg ve Salzbergcn'dc büyük yan_ 
~ınla,.. c1kmı!'t1r. Buralardaki hasa
rın büyük olduil'u zannedilmekte
dir. Hart!kiıttan dönerken, t3yyarc. 
terimizden biri denize inmek mec
buriyetinde kalmıştır. 

Hültumetin işçi unsurunııı gö;lerdiğJ 

<'Hıkıı. ziTa~te karşı ırösterdiki al~kadan 
katiyen aıo; dei!ildir. En mühim olaral< 
•rısyal ~i~orta usulü ihd;ııı; edilmi:;tir. 
Şim<ii de harrıten dojtan ifsi.1.ti;te çare 
olmak üzere yeni tedbirler alınmaktadır. Dost ve müttefik Yumınlst::ının mu1~tl"'dir 

Lord Beaverbruk'un harp kabi
nesine ginnesile. harp kabinesi bP.<> 
yerine altı azadan teşekkül cdr.cek . 
tir. Diğer zatlar, Churchill, Cham
ber!ain, Attlee, Halifax ve Green
wood'dur. 

Halbuki bunun çek claha bas!ti 
\ardır. Sizden istenen Şl')'İ ya ~-apa
hilir, ya :\'apaınazsınız. Birinci hal
el" :nıpılahikcek bir ~e:l"i e~ir~eT1ıc
dc ımİ.n<\ yok. Bu h'r ""' ' İ ruhi cim
riliktir. Tashihi ln7.!mdır. Sö'.l Yr. 
rincc tutmalısınız. Y ;lpı fa ın1:-ı·Rca k 
se;\'i de vadetnıiye mahal yok~ İlk 
nhlcde ac;ıkı;a: 

Neşrolunan tafsilatta. İngiliz tay 
yarelerinin Essen'de Kropp fabri
kalarına müteaddit isabetle kaydet. 
miş ve rasıtlar, bombaların yaptığı 
yanğınlan görmüşlerdir. Ham
burgda erkan yangınlar 8 kilomet
reden görü1müştür. 

Yeni rejimin en karakteristik tesislerin- Başvekili General Mctaksas 
- Vall::ıhi karcfc~iın! Bu henhn e_ 

limdcn gelmez. Demek. elbette so
ımnda ahde vefa etmeyip tc o do!i.fu 
kırmaktan, kl'nrlu;\·u ıfa kfü:ilk diL 
<..iirmekten Mn kat evladır. Amma 
-ne )'azık ki- hizde bu ha] artık 
öniine go(lnıez bir hu;\· olınustur. 

den biri de "isçi yurdu., dur. 
ME'taksas rejimi esnasında Yunanis- l 

tanda sıhhat işleri iki sahada organize 1 
edilm!ştir. Bunlar "tahaffuı., ve "teda-

D ·o N YA 

HABERLERi 

Lord Beaverbruk. tayyare ima. 
latı Nazın olmakta devam etmekle 
beraber, yeni deruhte ettiği harp 
kabinesi azalığı ile, milletin harp 
ıtavrctine ait <>n bi.iyük mesuliycti 
üstüne alması ihtimal dahilinde 

vi., sahalarıdır. Birçok ha:o1tanJ""lM ku
rulmus. Yereme karsı yüzlerce dispanser 
a~ılmıştır. 

Simal dı:nizinde İngiliz gemileri 
kafilesine hücum eden Alman tay. 
•:arelerinden ikisi düsürülmüş. bL 
ri d~ bir geminin sancağındaki ka. 
yığa carpmıs ve tersine dönerek 

Mc!-:ıksas hükumeti, Tesalya'da. Ma· Al'\1ERİKADA: 
kedonya'da ve diğer mahallerde irva ve ~i:iriilm ektedir. 

Ban m:.>hfillerde bu tayinin \'a
kında naıır1ar arasında deği!';ikHk 
olmas111a meydan vereceği zanne. 
dilmektedir. 

Zannederim Edirne Valisi İnet 
Pa~a merhum. hö~·lecc hasmdan 
sa,•d1klarını dı'?ın·ı ç1kmea arkasın. 
rtan: 

iska, kurutma, yollar, limanlar vesaire 
inşa~ına matut olan on senelik bir pla
nın tatbikine başlamıştır. 

parcalanm1ştır. İskocyanın bir 
1 

V~liahtın riyaseti altında bir gençlik 
Sark limanına gelen bir İskoçya teşkılfıtı kurulmuştur. Bu teşkilata i.zci 

grupları girmi~lerdir. Binlerce ~zadan 
gemisi de iki Alman tayyaresinin n1ürokkep olan 'iş taburu .. mensurıların-
hücumuna maruz olduğunu ve iki. dan ba$ka, 600 bin çocuk bu teşkilata 
sini de düşürdüğünü bildirmiştir. kaydedilmiştir. 

GENERAL DE GAULLE'ÜN 
TEBLİGİ 

İste, bugünkli 4 Ağustosta Yunanis
tan bu vaziyettedir ve tam mfınas1le ha
li faaliyette olan geniş bir inşaat saha

G~neral De Gaulle de, bugün sına benzetilebilir. 
neşrettiği üçüncü tebliğde şu malU.- Binaenaleyh, bütün Yunan mil1etinin 
matı veriyor: tarihi bir gün halini alınış bulunan 4 A-

İngiliz hava kuvvetleri tarafın. ğustosun uçüncü yıtdönümünü bu kadar 
dan Almanyanın Şimali Garbisin. büyük bir hahiş1e kutlulamıya ha:l.lTlan
de yapılan harekata tayyarecilerL masının sebepleri anlaşılmaktadır. Yu
miz de iştirak etmişlerdir. Asıl he- nan milleti General Metaksasın her sa
defleri, Hamerdeki suni petrol i- hada vücude getirdiği mucizevi eseri 
maline mahsus tesisat olmuştur. takdir etmekte ve yeni rejimin iş baŞl-

Tayyare dafi bataryalarının ka_ na ~eldiği gündenberi Yunanistanın ye
radan şiddetli müdafaalarına rağ- ni bir devreye girdiğini hisscylernckte
men, tayyarelerimiz hücumlarını dir. 
sonuna kadar götürmüşler ve ı EZ 

memnuniyet verici neticeler elde laklar olmuştur. Chmiel de Projek-
e:·trnişlerdir. Tayyarecilerimizin törler tahrip edilmiştir. 
hepsi salimen dönmüşlerdir. "Bombardıman tayyarelerimize 

Afr'l H b. hücum eden düşman avcı tayyare-
1 rn ar ı ' lerinden ikisi intizamsız bir şekilde 

(A A ) R t 
. 1 iniş uçuşu yaparlarken görülmüŞ-

Londra. 3 . . - eu erın as. 1 . · · h · !erdir. Tayyare enmızm epsı sa-
!-::eri muharriri yazıyor: limen üslerine dönmüşlerdir. 

Trablusgarp _ Mısır hududun. 
"Cenup Afrikası deniz tayyare 

kuvvetleri Yavello tayyare meyda
nına hücum etmiştir. Bir büyük han 
garla karargah binalarına büyük 
hasar verdirmişlerdir. Yerde bulu
nan üç düşman tayyaresine hücum 
ecfümiştir. Şimali Kenyamn muh
telif mıntakalarmda düşman kıtaa
ınm harekatı tayyare keşif kolları 
tarafından izaç edilmiştir. 

Deniz Harbi 

Nevyork, 3 <A.A.) - Rıırp t~yyare

leri satın almak ve Brit.anyanın Hınd!s-
- Atladı t<.>res! dcrmi5. 
Valinin bu huyunu bir fıkr:ı. huli

vesDİl' eşya almak üzere, Hindist<ından ° ne getirdiklerine na7aran e"kil<'r 
Birleşik Amerikaya bir İngiliz heyeti F R AN s AN 1 N katında bu hn:r nadir bir mü~ahcde 
:zelmistir. Heyet azasındıın biri, IIindis- iı11?s. Şimdi aksi inı;ıırı.t sasırftvor. 
tanda, Amerikalılarııı idare edeceği bir Rir dostumız vnrliği ~özli. yadd-

tandalti muazzam kaynaklarını seferber 
etmek maksadile makine alfıt ve edevat 

harp tayyare fabrikası inşası hnkkındn p 1 liği şeyi ikinci giin yaptı mJ, sizde 
müh:m bir Amerikan tnyyal'e fabrika- Arça anmasınM ~ • ._. '•ir taaccüp: 
sile müzakeratın bnşhıdığını bildirmistir. 

9 Vaşington, 3 (A.A.) - Mebusan 
Meclisi alakadar encümeni harp mül
ıecilcri çocuklarının Amerikan gemileri-
le nakHne ait kanun .wojeı:ini bugün 

- Ha;\•ret yahu~ J\rla•ll c;ö.d?nii D O G R U tuth1~ Di:ve herkese hu ha~ retinizi 
'fode ecliyorsumu:. 

<Başı ı incide) Biz böyle değildik ''e "'·in<.> ile 

tasvip etmiştir. 
Çocuk nakline tah~is edilE'n 

Avruµaya giderken, hamulcsiz, 
ve himayesiz gideceklerdir. 

1 1 b . hövlc olmamalıyız. Öt<'dcnhcri le, fazla garip veya faz a apta ca ır 
gemiler, hareket telakki edilecek bir ş<>y kaL Tilrlder sözlerinin eri adi\mlar ol"-

rnk tanınnu5tır. .i'ınado?ndn ticaret 
sfüıhsız mam1stır. 

e Vaşington, 3 (A.A.) - Senatonun 
ordu komisyonu mecburl askerlik h~k
kmda kanun layihasının istihd;.ıf eyle
diği mevcudu bir milyon olarak tahdit 
için yapılan teklifi 4 reye karşı 6 reyle 
reddetmiştir. 

Fakat Gestapo ve bir kaç ç1l~ın ve ı<Pyahat etmic; olan'ar. halk sin<'-
hain tarafmdan idare edilecek müs "1 "ıle söze verilc11 clıcınmi:reti ~i)
taki1 bir Brötanya fikri , Fransızm rcrek. moralin hu ıl<'Y'<'l'C saı!lamlı-

b 'l {\'ına ~a~nu~larclır. Bu kadar kı~ m<'t-ve Brötanyalıların hazmede ı me-
l 1İ bir varımızı man::ı<;17. Ye !IO)'SllZ leri için bir parça fazla ağır o sa ge_ 

hir fantezi \'e ii<; clııkikalık rahat pa-
rck. hasına feda etm,,kfr mii•1n VRT mı'.' 

General de Gaulle bir Fram:ız 

Bu karar mecburi ııııkı>rlik hizmeti mahkemesi tarafından aleyhine ve-
tara!tarlarmın ilk zaferini teşkil etmek- rilen hükiim hakkında dün aksam 

Kald1 ki; bu var. snhsi mahmız ila 
•lC'ğilcHr, onu suiistimal etmiye hak
kımız da ~ .. oktur. 

tedir. 

S OVYET R USYAD A: 

Moı:kova, 3 (A.A.) - Tt'lss Ajansı bil
diriyor: Sovyetler Yüksek Şürasının her 
iki Meclisinin müşterek ictimaları, dün 
saat 18 de Kremlin Sarayında yapılmış
tır. İçtimada Staline, Molotof, Mare~al 

Vorochilov, Kalinine, Kaı::anovi<', Miko
yan, İdamov, Dinochenki vt'sair şahsi

yetler de hazrr bulunmuşlardır. 
Her ik;i Meclisin ayrı ayrı müzilkere

lerini mütealnp, Yükı;ck Sovyet Şunısı, 
Sovyet hükumetinin teklif elmiş oldugu 
ıki kanun projesini ittifakla kabul ct
mi~tir. Mezkur kanunların birincisi, 
:\1:oldavya Sovyet ve Sosyalist Federe 
Cümhuriyetin teşkiline müteodir bulun
maktadır. İkincisi, Uk.ranya Cürnhuriye-

yaveri vasıtasiyle aşağıdaki beyana_ 
tı neşretmiştir: 

"Bu hüküm, yabancı bir nüfuza 
tabi bulunan ve hatta belki de mü~
terek düşmanın doğrudan doi!ruya 
emri altında bulunan bir mahkeme 
tarafından \'eril mistir. Mi.isterek 
düşman bir gün Fransrz toprakbrrn 
dan koğulacak \'e bC'n o g-ün mHk
tin hiikmüne memnuniyetle itaat e 
deceğim.,. 

YABANCIT,ARI~ HTZ'.\IFTİNE 
GİREN FRANSIZI,ı\R 

Vazgec:elim hu ~apl'rııllııkt:m. hu 
valancıhktnn ,.c b11 allatma huyun. 
dan .. Çirkin bir 5e~ canını! 

ROMANYA 
Yahudilerinin 
STATÜSÜ 

---o---

Rumen Milliyet inden 

dan gelen haberlere göre, İtalyanın 
büyük miktarda toplamakta oldu
ğu kıtaat Salı'.ım civarında bulun
maktadır. İtalyanlar bu harekatı 
Fransanın harp harici kalması üze. 
rinde Tunus hududunda her türlü 
endişeden vareste kaldıklanndan 
yapabilmişlerdir. Bununla beraber, 
İngiliz kuvvetleri toplan.makta o. 
lan İtalyanları muvaffakıyetle izaç 
etmislerdfr. Sidi Berrani'deki İngL 
Uz ileri karakolları elan sıkı bir 
surette tutunmaktadırlar. İngilizler 
adetce faik bir düşmana kar!fı hare_ 
ket etmekteı:ı:. !.?r. Fakat İtalyanla
ra karşı hücuma geçmek temayül. 

1864 tonluk Kronan ismindeki tine: Besarabyanın Lhotinc, Akkırman 
Polonya vapuru zabitlerinin ve ve İ,-mail eyaletlerinin illıakına matuf-

Vichy hükumeti yabancı ordular
da hizmet kabul eden Fransızlarla 

yabancı bir devlet için a!>ker kayde
den ve toplıyan her Fransız. bu ya
bancı devlet Fransa ile harp halindr 
olmasa dahi, ihanetle ilham ve ölüm 
cezasına mahkı"ım edilecektir. 

Hükumet, Fransızları terkelti1<. 
leri topraklara derhal dönmei!c ela_ 
\·et etmektedir. 15 Ağuc;tos 1 Q4Q tan 
evvel dönmiyenler affcdilmiyecek
lerdir. 

Ayrılanlar Serbest 

İş T utamıyacak 
nukre~. ~ fA . .'\ .) - Retıter: 

leri her tarafta harizdir. 
İtalyan tebliğine göre. İtalyan tay 

yarelerinin geçenlerde Rayfayı bom 
bardımanları yüzünden çıkan yan_ 
gın üç gün iiç gece devam etmiştir. 
P~rt Sudan bombardıman edilmiş, 
yerde bulunan on kadar tayyare ha. 
sara uğramıştır. Kcnyadaki tahaş· 
şüt merkezleri bombardıman cdil
mi~. Şiınali Afrikada iki düşman 
ıa:vyaresi düsürülmüştür. 

İngiliz tebliğine göre. Eritrenin 
Zoulla'daki petrol depoları bom
bartlıman edilmis ve tam isabet yü
ziinden duman bulutları yükselmiş
tir. 

Assico'daki petrol deposu, Asma
radaki tayyare meydanı bombardı
man edilmiştir. İngiliz tebliğinde şu 
malumat ta veriliyor: 

mürettebatının azmi ve hamaseti tur. 
sayesinde Dekardan hareket ctmi- e Moskova, 3 (A.A.) - İngilterenin 
ye muvaffak olarak İngiltereye gel Mosk0va Sefaret Müste~ıırı John Le 
miştir. Şimdi emniyettedir. j R.oı:ıgetel naklen tayin edildiği Bükreşe 

İngiliz bahriye nezaretinden bil- 1 dun akşam hareket etmıstir. 
dirildiğine nazaran Alcantara ge- BELÇ1KADA: 
misi mürettebatmdan bir zaoit ve 
bir deniz eri ölmüş ve bir zahit ve 
6 deniz eri yaralanmtştır. 

Staıınton gemısının zayiatı da 
oldukları tahmin edilen bir zabit ve 
on iki deniz eridir. 

Alman tebliği bilhassa 
bildirmektedir: 

~unları 

Uzun bir sefer esnasında bir Al
man denizaltısı ceman 56118 ton 
hacminde topla mücehhez yedi düş 
man ticaret gemısı batınnıştır. 
Bunlar arasında kafile halinde se
fer yapan üç petrol gemisi vardır. 

Berlln, 3 (A.A.) - J3~1çib Kr:ılının 

muhasamatın başlangıcında e' vcla Fran 
~aya ve sonra İspaııyay::ı götii.tiilınüş o
l:j!n ü~ çocuğu Brükselc dönmüşlerdir. 

izmir Fuarı 

Hazırhkları 

YENİ BİR AJANS 

İngilteredeki Fransızl~nn sıarı 
olan hürriyet, müsa\·at, uhuv\'et ke
limelerini remiz olnrak krıbul cdc!l 
bir havadis ajansı tesekkiil C'hniştir. 

TERHİS BAŞLADI 

Frarısız Nazırlar Meclisi, gizli ce_ 
rniyetlcrin dağıtılması hakkındaki 
kanun layihası He kara. deniz ve ha
va ordulanndan ilk kısmın terhisi
ne ait kararnameyi kabul eylemiş. 
tir. 

GESTAPONUN" FAALİYETİ 

Rımıen vahudileriııin milliyet \'e 
statülerini kati suret~e tesbit eden 
tedh;rJerin ilan rdilmek üzere ol
duğu bi!ditiliyor. Dünki.i kabine 
toplantısmd~ yahudi ır.eselesi ve c. 
kalli~·<'tler meseleleri görli.,iilmüş 

tiir. Yalnxz Unrnmi Harpten evvel 
Romanyalı olan Vahu<iılcr. Rllmm. 
milliy-f'tini nıulıafazı:ı edebilecek]~:-_ 
eli~. Rumen n"'illiy"tindcn nıahrıın' 
t>dilPn yahudilerin Liberal me<:lcl\. 
lere sahip olamıyaC'akları zanne:dıl. 
mek1edir. Bunlar ordudan çıkıırılcı
rak o»du muaYin hiznıetlerincl r· 

kullanılacaklardır. Keza ya'wdı 
müesc;;ereleri hakkında tahdidat ko. 
nulmac;ı ve yahudilcrin mal VP 

mülkü idn hususi \'ergiler tarhc-
Taymis'in Lizbon muhabirinden dilmesi de beklenm'?k•edir. 

aldığı malümata göre. Alman gesta_ Propaganda :"~ezaretile matbu:ı' 
posunun bir çok azası Marsilyada miidiidügi.irde mi"ı<=talıdem vahudı. 
bulımmakta ve Fransız adliyesine ler bugün yerlerinden Çlkanlmı.:
talimat vererek makamatın kontro- ıardrr. 
lünü de icra eylemektedirler. ~tliı1l1~ birlikte çalışırlarken 

ç ç el'lllliye lüzum görmüşler
~11 ı:ıcu.uunu yanma alarak bi
~b:harabasını tamir etmekte 
'-li'<lk: ı Osmanın yanına gitmiş
i!.~ oı at bu sırada arabanın ya
t Up toprak altında bulunan 
~ I'\ ?leden olduğu bilinemi-

"Bil' dii~man bombardıman tay. 
varesi filosu İngiliz ve Mısır Suda
;11nda Khashmelgirba'da hücum et
mişst- hiç bir muvaffakıyet elde ede 
memiştir. 

"Gedaref üzerinde görülen düş-

man bombardıman tayyaresi avcı 
tayyarelerimiz tarafından düşürüL 
ınüş ve mi.irettebatı esir edilmiştir. 

'Erythrede Assab üzerinde yapı

lan iki hücumda bir cephane depo
suna tam isabetler kaydedilmiş ve 
bunlann neticesinde müteaddit infL 

Bu suretle. bu denizaltısmın Da_ 
rmg İngiliz destroyerinden ba§ka 
batırdığı düşman ticaret gemiler i. 
nin yekunu 117367 tonilatoyu bul
muştur. 

Her biri topla nıücehhez muhtelif 
düşman ticaret gemileri İngiltı:ıre. 
nin şark sahillerinde Harnich ö
m.inde Times halicinde ve Hebrides 
ada lart açıklarında 1 ağustosta 

bombardıman edilmiştir. Hücuma 
uğr:ryan gemilerden ceman 16 bin 
ton hacminde üç gemi batırılmujtır. 

İimir, 3 (A. A.) - 20 Ağustosta 
açılacak olan İzmir enternasyonal 

fuarının son hazırlıkları ile meşgul 
olunmaktadır. Bu seneki fuarda bir 
çok hususiyetler ve sürprizler gör
mek mümkün olacaktır. İzmir en
ternasyonal fuarına bu sene i~tırak 
etmekte bulunan ecnebi devlet se
firleri İzmir belediyesince açrlış tö
renine davet edilmiştir. Devlet de

mir yolları ve Deniz yollan tarife
lerinde fuar münasebetiyle yapılan 
büyük tenzilattan istifade <?derek İz 
mirE: gelecek ziyaret~ilerc ~ğlencc
li dakikalar geçirmek üzere şehir ve 
fuar sahasında bir çok hazırlık!ar 

yap~ıştır. 

CEZAİR VALİSİ 
Cezair Umumi Valiliğine yeni ta· 

yin edilen Dunkeı\ıue müdafii AmL 
ral Abrial Cezairc varmıs1ır. 

FR.c\NSADA A7ALAN 
MADDELER 

Fransa Ziraat Nazırının Journal 
gazetesine vuku bulan beyanatın_ 
dan ımla~ıldı,C;ına göre Fransada 
benzin n~t>et kesbctmistir. Süt ve 

tereyağı sarfiyatım azami derecede 
indirmek laztmdır. Zeytinyağı. mü
rıakalen.in inkıtaından dolıwı ızctiri. 
lemiyor. Şeker isgal rıltınd~ hıılıı 

nan yerlerde istihq) olıınıın•d ·ı 
:\Tiistemlekclr>rdcn de miin:ıı· .. ı <:İ ' 

lik yüzünden getir 1, miycır. ?\: 7ır 

kışı köylerde gecirebllrC'ck olı:ınl Ar " 
~ehirlere gelmemelerini ta\•;,İyc et 
mistir. 

~~ thcpıe ve ani infilakı ile A
' Socuğu parça parça olmuş-
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(Bn~ı 1 incide) ı aleyhine tahr.üc etmek için neşret. 

yet Rusya artık İngiltere ve Ame.. tiği muharref vesikalara rağmen, 
rikadan bir tehlike gelemiycceğine iki taraf ta eski siyasetlerini ve es. 
kanidir. Dünyayı yeni baştan pay. ki dürüst hareketlerini terketme. 
!aşmak istiycn devletlerin kendi mişlcrdir. 

ROMANYA 
İSTİKLALiNİ 

KORUYA AZ 
(Başı 1 incide) 

met niyetinde olduklarını Başvekil 
Gigurtu'ya bildirmiştir. 

Bu mevzu hakkında Daily Telcg
raph gazetesinin Balkan muhabiri 
dikkate layık bir makale gönder. 
miştir. 

topraklarına tccavuz etmeleri ihti- Türkiye, gerek İngilizlerle yap. 
malini onlemiyc çalışmaktadır. t1ğı anlaşma esnasında, gerek D. 

M anrnafih Halk Komiserleri 
reisi Molotof'un nutkunda 

bizi en ziyade alakadar eden kısım 
Tiirkiyeden bahseden parçadır. 

Molotof, birkaç ay evvel geçmiş 
bir hadiseden teessüfle bahsetmek
le beraber, iki memleket arasında. 
ki münasebetlerde hiçbir değişik.. 
lik mevcut olmadığını soylcmckte. 
dir. 

l\tolotof'un bu sözünü, bundan 
evvelki nutuklarında Tiirkiyeye 
tahsis ettigi beyanatı ile birleştirir. 
sek, iki m mleket arasındaki mü. 
nac;~betlerin normal ve dürüst ol. 
cluğu ncticC'sinc varırız. Çünklı, 

Molotof, Finlanda harbini mUtea. 
kıp irndettiği nutukta, Sovyetler 

icin halli zaruri meselelerden bah. 
scderken, Besarabyadan bahsetmiş, 
fakat Sovyetlerle Türkiye arasında 
da.ki münasebetlerin ademi tecavüz 
misakına istinat ettiğini söylemiş. 
ti. Demek ki, bazı ecnebi ajansla. 
rın iki devlet münasebetlerini boz
mak, iki komşu memleketi birbiri 

İNG.LTE EYE 
H.. D 

v GE i i 
(Başı 1 incide) 

husus bir kaç gün evvel deniz tica
ret nazın Ronald Cros tarafından 

radyoda verilen izahatla pek güzel 
tebarüz etmektedir. 

Nazır, bu nutukta şimdiye kadar 
ifşa edilmiyen izahat vermiştir. İm· 
paratorluk kuvvetleri harbin bida
yetinden beri bir noktadan öbür 
noktaya bir tek gemi batmadan ve 
bir tek kişi kaybolmadan nakledil
miştir. Bu nakliyatta 1500 ton1ukta 
lüks yolcu vnpurlanna kadar her 
nevi vapur kullanı~, Kanadadan, 
Terre Newe'den, Antille adaların
dan İngiltereye kadar her sınıf kı
taat nakledilmiştir. 

Avustralya ve Yeni Zelanda ktta. 
ntı orta doguya, Mısıra ve İngilterc
ye gelmiş, İnglltereden Cebelütta. 
rik'a. Maltayn, Singapura, Bermüd 
adalarına, Jamaik'e, Honkkong'a 
asker nakledilmiş ve fasılasız suret
te yapılan bu bir çok harekat es
nasında İngiliz filosunun denizlere 
hakimiyeti bütün nakliyata kati bir 
emniyet temin eylemiştir. 

İNGİl.TERE İNANMIYOR 
Londra, 3 (A.A.) - Downing A

reet tarafından bu akşam neşredi 
len bir mesajda Başvekil, istila te. 
şebbüsü ihtimallerinin hiç bir sureL 
le zail olmadığını bildirmiştir. Bu 
mesaja nazaran Almanlann, İngil. 
tereyi istiltı etmek niyetinde olma. 
dıklan hakkında şu sırada yaptlkla. 
rı neşriyat, bütün sözleri gibi iki 
misli itimatsızlıkla karşılanma1ıdır. 
Artmakta olan kuvvet idrakimizi ve 
hazır olmaklığımız bizi manen uya
nık ve teyakkuzu gevşetmek hü
fetine sürüklememelidir. 
BİTLERİN BEYA!lı"NAMELER.t 
Londra, 3 (A. A.) - 19 Temmuz 

tarihinde Rayiştagda verdiği nut-
1..-un parçalannı taşıyan beyanname
leri İngiltere üzerine tayyareleri va. 
sıtasiyle attırmakla Hitler'in iyi 
yaptığı hakkındaki zanna İngiliz 
matbuatı eğlence ile karışık bir hay
ret izhar etmektedir. İrat edildiğinin 
ertesi günft geç alınmasına rağmen 
İngiliz gazetelerinin nutku aynen 
dercettiklerini bilmiyorsa, Hitlerin 
fena haber almakta olduğu zanne
dilmektedir. Daily Telegraph diyor 
ki: 

Bizdeki vaziyet Nazilerdeki gibi 
değildir. Biz düşman membaların
dan çıkmış bile olsa haberleri neş
retmekten korkmayız. Bu hareketin 
yegane neticesi bir eğlenceye vesile 
tcskil etmesidir. Başk türlü de ola. 
mazdı. Azmimiz ancak daha kuv
vetli olmuştur. 

Times diyor ki: 
Hitler matbuatımızın kendisinin

ki gibi dizginli olduğunu zannet
miş olmalıdır. Hakikat şudur ki, 
nutkun çok geç verilmiş olmnsma 
ragmen, İngiliz gazeteleri Hitlerin 
nutkunun neşrini ertesi gününe ta. 
mamcn yetiştirmek için memurları
m rahatsız etmiştir. 

N<'w Chronicle diyor ki: .. 
Almanya üzerine tayyarclc:>rimiz 

tarafından atılan beyannamt!ler Al
ınan hükumetinin Alman milletinin 
biiınmcsini istemediği şeyleri Al-

N. B. Ajansının neşrettigi vesikalar 
mün3sebetile. so,·yetlerc karşı ta. 
kip ettiği dürüst siyaseti tebarüz 
ettirmekten geri kalmamı!';tır. Sov. 
ye komımmuzun da D. N. B. nin 
tahrikatına kapılmadığını görmek 
bizleri ayrıca memnun etmiştir. 

• 

Romanya Hariciye Nazınnın be
yanatında toprak terkinden bahse
dilmemekle beraber şurası asikar
dır ki Romanya ekalliyetlerini azalt 
mak istediği takdirde Transilvanya 
nın büyük bir kısmını Macarlara 
terketmek mecburiyetindedir . M aamafih bu vesile ile D. N. 

B. Ajansının bu defa da Mo. 
lotof'un nutkunun 'L'ürkiycyc ait o. 
lan kısmını tahrif etrl)esi üzerinde 
durmak Hizımdır. Bu Ajans, vesika. 
ları tahrif etmekle muvaffak ola. 
madığı maksadım temin için, tahri! 
ve tahrik siyasetine de,·am etmek
tedir. Faknt birinci defasında oldu. 
ğu gibi, bu defa da oynadığı oyun 
mcydnnn vurulmuş, ve maksadını 
elde etmesine imkan bırakılmamış. 
tır. Zaten birbirini 20 senelik bir 
imtihan devresinden sonra gayet İ
yi tanıyan iki komşu memleketin 
arnsını açmak, o kadar basit ve ko
lay bir iş değildir. Ve D. N. B. bu 
cyunlannda asla muvaffak olamı. 
yacaktır. 

Rumen teklifleri şu üç noktayı 
ihtiva etmektedir: 

1 - Nüfus miibadelesi, 
2 - Rumen kalmakla beraber da

ha liberal ve Macar taraftan bir re
jim, 

LONDRADA 
iKİ JAPON 

Te kif Ed.ldi 
<Bnş1 l incide) 

buatı aşağıdaki tefsirleri yapmnkta
dır: Japonyanın maksadı: 1 - Çi
nin fethi, 2 - Cenup denizlerine 
genişlemek, 3 - Japon siyaset ve 
iktisadiyatmm bir faşist pltinına 
tevfikan yeniden tanzimi, 4 - ÇL 
nin işgal edilmiş bulunan mrntaka
larmın iktisaden işletilmesi. 

Matbuat, harbe devam için Çinin 
azmini teyit etmekte ve uzak şnrk. 
ta menfaatleri olan devletleri, uzak 
şarktaki öz menfaatlerinin vikayesi 
için yegane faydalı tedbir olarak 
Çine maddi bir yardım etmeye teş. 
vı"k etmektedirler. 

Bugün Chunking üzerinde 110 
Japon tayyaresi uçmuş fakat müda
faa barajını geçememiştir. 

Al\IEIÜKA İI~E İHTİLAFI GÖZE 
ALIYORLAR 

Tokyo, 3 (A. A.) - Ahiren Şarki 
Hollanda llindistanına Japonya ta
rafından hususi murahhas olarak 
gönderilen General Kumaki Koiso, 
bir mülakat esnasında ~nlan söy. 
lem iştir: 

"Şarki Hollanda Hindistanı ya
bancı müstemleke sıfatile uzun mi.id 
det tazyik ve istismar edilmiştir. 
Hollanda adalannın ebediyen hali 
hazırdaki vaziyetlerine terkedilmcsi 
Asyada kurulacak yeni nizam ile 
kabili telif değildir. Manevi noktai 
nazerdan, şark milletlerinin istikla. 
le kavuşmaları, mümkün olan her 
vasıta ile teshil edilmelidir. Çin 
miihim bir pazardır. Fakat Hollan
da Hindistanınm petrol, kalay ve 
kauçukları dünya için bir pazar teş
kil etmektedir. Japonyanın bu mad
deleri monopol altına almağa hiç 
bir niyeti yoktur. Fakat bunların 
hakkaniyet dairesinde tevzi edilme.. 
leri çarelerini araştırmayı da lü. 
zumlu görmektedir. Bunu yapmakla 
Japonya, Birleşik Amerika ile hali 
ihtilafta bulunmayı gözüne nlmah
dır. Çünki Hollanda Hindistanımn 
kauçuğu Amerika sanayiine elzem 
bulunmaktadır. ___, r 

Yugoslavya ile 

3 - Toprak tavizleri. 
Manoilesku'nun Almanyanın bun 

dan böyle Romanyanın en iyi mı.iş. 
tcrisi olarak kalacağını bildiren be
yanatının sıhhatinden şüphe edil. 
mcsi caizdir. Almanya Romanyadan 
kendisine lazım olan bütün serveL 
leri çekmek için müşteri olacaktır. 
Fakı:ıt bunun mukabilinde Romanya 
ya veı:eceği şeyin büyük bir klyme. 
ti olacağını tasavvur etmek mÜş· 
küldür. 

BACARİSTAN _ ROJ\fANYA • 
l\fÜZAKEl!ELERİ 
BULGARİSTAN 

Peşte, 3 (A.A.) - Henüz teeyyüt 
etmemiş olan bir şayiaya göre, ö. 
nümüzdeki hafta içinde Macaristan 
ile Romanya arasında doğrudan 

doğruya müzakerelere başlnnıla. 

caktır. 

Bulgaristanın Romanyaya der. 
meyan ettiği talepler hakkında bir. 
kaç güne kadar vasıtnsız müzakere. 
lcrin açılmı:ısı için Romanya hükiL 
metinin bir taraftan ilk temastan 
yapacağı tahmin edilirken, burada 
iyi haber alan mahfillerde müza. 
keratm her ihtimale karşı uzun sü
receği ve müşkül olacağı kanaati 
artmaktadır. 

Her ne kadar Macar matbuatı 
yazmaktan imtina ediyorsa da, :Ma.. 
caristan ve Bulgaristanla doğrudan 
doğruya anlaş!lllllar yapması husu. 
sunda Almanyanın. Bükreş hüku. 
metine yaptığı tesvikler bir netice .. 
nin süratlc elde edilmesinin ihtimal 
dahilinde olmadığı manasını ifade 
etmektedir. 

Hariciye Nazırları nrasmda ce. 
reyan edecek iptidai içtimadan son. 
ra her halde uzun münnkaşnlnn in. 
taç edecek teklif ve mukabil teklif. 
ler yapılacaktır. Binaenaleyh ey. 
lôlün yarısından evve1 hiçbir neti. 
ceye vanlamıyacağı zannedilmek. 
tedir. Diğer taraftan. İngiltereye 
karşı yaprlacak taarruzun devamlı 
surette taliki dolayısile harbin tah. 
minden uzun sürmesinin muhtemel 
bulunduğu anlaşılmakta ve bu ha. 
Un de her halde Avrupanın Ccnu. 
bu Şarkisindeki yaziyete tesir ede. 
ceği muhakkak bulunmaktadır. 

DORRUCA MESELESİ 
Sofya, 3 (A.A.) - Stefani Ajan. 

sından: 

Romanyanın Belgrat Sefiri, ihti. 
mal Dohruca meselesinin halli için 
Sofyadaki Rumen Sefiri ile görüş.. 
mek üzer buraya gelmiştir. Yakın. 
da Sofyaya diğer Rumen eksperle. 
ri geleceklerdir. 

Siyasi Bulgar rnahafilinde pek 
yakında her iki memleket için mem 
nuniyete şayan bir itilaf elde edile. 
ceği ümidi beslenmektedir. 

RUMEN .l'lfATBUATI VE 
BULGARİSTAN 

Bükrcş, 3 (A.A.) - D. N. B. A. 
jansı bildiriyor: 

Romania gazetesi Manoilesku ta. 
rafından matbuata yapılan beyana.. 
tın Bulgaristanda iyi '.karşılanmış 

Yen•
1 

Anlacma olmasını takdir etmekte ve bundan 
s gerek Romanya ile Bulgaristanm, 

(Bn~ ı incide) gerekse mihver devletlerinin Aı.•. 
Türk = Yugoslavya komisyonu ha- rupanın bu kısmında banşın ve 
linde asgari altı ayda bir toplanacak beynelmilel teşriki mesainin tesisi 
olan birer hükCtmet komisyonunun gayelerini müştereken istihdaf et. 
teşkili mezkur protokol ile kabul c- mekte olduklan manasını çıkar. 
dilmiştir. maktadır. 

Türk - Yugoslav murahhasları, Görüşmeler hiç şüphesiz zor ola. 
afyonun ihracına mütedair 31 :Mart cnktır. Gerek Romanyada, gerekse 
1939 tarihli Tfırk - Yugoslav an. Bulgaristanda görülen iyi niyet, 
laŞillasının esas noktalarına doku- karşılıklı tavizlerde bulunmak su
nulmaksızın bu anlaşmanın bazı hü retile Balkanlarda yeni bir nizama 
kümlcrini yeni icaplara uydurmak. ve banşa esas teşkil edebilecek kn. 
üzere bugün Ankarada ayrıca mun· ru~o ve müsbet neticelere varıla. 
znm bir protokol imza etmişlerdir. bileceğini ümit ettirmektedir. 

manlara bildiriyordu. Bunun içindir 
ki onlan okuyanlar beş sene hapis 
cezası hatta ölüm cezasına çarpılı
yorlardı. Nazi kağıtları ise İngilte
rede her erkek ve kadının okumak 
veya radyoda dinlemek fırsatını bul 
duğu şeyleri tekrarlamaktan ba.ka 
bir şey yapmıyor İngiliz kağttlarile 
Alman kağıtlarının fcrla budur. 

RAŞiD RIZA TiYATROSU 
Gedlkp~ada AZAK bahçesinde 

(HABiBE TEYZE) Vodvil - 3 - perde 
Heyet her Pazar akınını Gcdikpasadn 

AZA K bahçesindedir. 

E. SADi TEK TiYATROSU 
Bu gece (Tal<alm) Allıntepe bahçesinde 
KARIM KAYNANAM - Vodvil 3 perde 

Başvekil Ankaradan 
. Şehrimize Geldi 

Spor: 

At Y arıılarmlll 
Dördüncüsü Bu 

(Ba~ı 1 incide) 
sonra Floryadan ayrılarak otomo. 
bille Parkotelc gitmiştir. 

Cümhurreisi ismet İnönü drın 
akşam otomobille Floryadan ayrıla
rak Parkoteli şereflendirmişler ve 
yemeği Başvekil Doktor Refik Say. 
damla birlikte yemişlerdir. Y~mck
tc, İstanbul valisi ve belediye reisi 
Lfüfi K1rdar da bulunmuştur. 
İKTİSAT vmciLi ŞEHRİMİZDF. 

İ.ktısat vekili birkaç gün istira
hat etmek üzere dün sabah 7,40 da 
IInydarpaşaya muvasalat eden muh. 
telit trenle Ankaradan lstanbula 
gelmiştir. 

Kiitahya, 3 (TAN Muhabirin. 
den) - Burada huhınmakta olan 
ziraat vekili Muhlis Erkmcn dün 
komutanlığı ziyaret eylemiş ve hu
susi idarenin ziraat atölyelerini, U>. 

mirhanesini ve aygır deposunu tef
tiş etmiştir. 

Ziraat Vekili. müteakıben ziraat 
vckılletine ait fidanlıkta tctkıkatta 
bulunmuş ve bu fidanlıktan büyük 
mikyasta istifade edilebilmesi idn 
bunun tevsi edilmesini alakada~la 
bildirmiştir. 

Muhlis Erkmen bugün TaTianlı. 
da tetkfkatta bu1tmmaktadır. ~ 
Yarın da Altıntaş nahiyesine gi

derek orada çalışmakta olan maki
ı:elerin faaliyetini gözden geçirecek 
tır. 

İNHİSARI.AR VEKİLİ J{ONYA
DAN ANKARAYA DÖNDÜ 

Konya, 3 (TAN) - Şehrimizde 
bulunan Gümrük ve İnhisarlar Ve
kili, dün mutat ziyaretlerden sonra 
akşam belediye tarafından verilen 
ziyafette hazır bulunmuştur. Vekil, 

lzmitte Sıtma 
Mücadelesi iyi 
Neticeler Verdi 

İzmit, (TAN Muhabirinden) -
Burada sıtma mücadele faaliyeti 
ha!"aretle devam etmektedir. Son 
dort ay zarfında 29748 vntandaşın 
muayenesi yapılmıştır. 7753 dalak. 
lı bulunmuş, l 1318 kan muayene 
edilmiştir. Bunlardan 364 tanesi 
müsbettir. Bu mevsimde 11960 es
ki sıtmalı tedaviye alınmıştır. 

Geçen sene 21396 hasta varken 
bu miktar yüzde 50 azalmıştır. ' 

Haşare mücadelesi için de ı 780 
kilo mazot, 36,600 kilo Paris yeşi
li sarfedilmiştir. 8525 metre uzun. 
luğunda kanal açılmış, 4050 metre 
uzunluğunda kanal temizletilmiş, 
1317 metre mikabı çukur doldu
rulmuş, 82208 metre murabbaı ba
taklık kurutulmuştur. 

Burada ve Kocaeli havalisinde 
çeltik ziraati evvelki senelerde ya
sak edilmişti. Sıtma tevlit etmekte 
olan bu ziraatin men'inden sonra 
vilayette sıtma nisbeti pek azal: 
nuştır. 

Mücadelenin ilk başladığı sene
lerde yüzde 26 olan sıtma nisbeti 
bugün yüzde 6 ya kadar düşürül:· 
müştür. 

Kocaelindc sağlık durumu da 
fevkaliıde iyidir. Sari ve salgın has 
talıklar pek seyrek olmaktadır. 
Derhal alınan tedbirlerle önlen. 
mektedir. 

Manisa Halkevinin 
Köy Gezileri 

Manisa, (TAN) - Tatil mevsi
minin başlamasına rağmen Halke
vimizin yaz programı muvaffakı
yetle tatbik edilmektedir. Bu pro
gramın başlıca mevzularını, mü. 
zik, konfernns ve bilhassa kültürel 
geziler teşkil etmektedir. Öğret
men Haydar Bariçin idaresindeki 
küçük orkestra, her hafta munta
zaman konserler vermektedir. 

Müze Kolu da, şehirde mevcut 
tarihi binalan korumak, tahribat
tan kurtarılması için elinden gele
ni yapmaktadır. Bu hususta bilhas
sa şehrimizin birçok köşelerinde 
dağınık ve perişan bir halde bulu
nan ve her biri birer tarihi 'l'ürk 
kahramanına ait türbeler de birer, 
birer tamir edilmektedir. 

Bu hafta, pazar günü müze, dil 
tarih ve edebiyat, köycülük ve mü
zik şubeleri aznlanndan mÜTekkep 
kalabalık bir gençlik kütlesi, oto. 
büslerle Muradiye, Karaali ve Gö
rele köylerine giderek köylülerle 
hasbihal etmişler ve onların dert
lerini dinlemişlerdir. Refakatlerin
de bulunan doktor birçok hastalnrı 
muayene ettiği gibi, ziraat müte. 
hnssısları tarafından da çütçilere 
mahsullere son zamanlarda :ırız o
lan muhtelif hnstalıklar hakkında 
izahat verilmiş ve bizzat bağlar ü. 
zerinde incelemeler yapılmıştır. 

dünkü ziyaret ve tetkikleri e~na
sında vali ve diğer al.fıkadar1ada 
muhtelif mevzular üzerinde konuş
maiarda bulunmuş ve bu arada bağ
cılık, şarapçılık, tütün ve tömbekü 
maddeleri hakkında izhar edilen ar
zulan dikkatle dinlemişlerdir. 

Eskiden ekildiği halde sonradan 
<'kimi menedilen tütün mıntakala
rında tekrar tutün ekimine müsaa. 
de edilmesi hususundaki müracaat
lara bu hususun tetkik edilmekte 
olduğu ve ancak iyi cins tütün yetiş 
tirmek gayesiyle her yerde tütün e. 
kimine izin verilmediğini, bununla 
da dolayısiyle müstahsilin zararını 
mucip olmamak gayesi istihdaf e
dildiğini söylemiştir. 

Yarış ve ıslah endlmeni tat• 
tertip edilen at yarışlarının d 
haftası bugün Veliefendide yapı 
Buyuk bir aliıka He takip 
bu yarışların proıramıru ve !a'' 
aşağıya yazıyoruz: 

BiRiNCi YARIŞ: Dört ve dah• 
n yaştaki halis kan Arap at ve 
lıırına mahrus bu birinci yarış 2~ 
re fü:erinde yapılacak, dört yaşıııı: 
beş ~şlılar 58 kilo ne koşa 

Favoriler Yüksel ve Yamandır• 

İKİNCİ YARIŞ: İki yarış kaz.' 
halis kan fnrıllz taylara mahSUS 
melrelik koşunun favorileri um 
Ayfer'dlr. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: Uı,; ve dah• 
yaştaki halis kan İngiliz at ve ~ ... 
rına mah.'IUS 2400 metrelik: oçıı~· 
şuda üç yaşındakiler 53, dört 1 
!er 60, daha yukarı yaştakiler 

lJcuz sigaraların bozuk ve fena ile ko~caklardır. Favoriler prelJi 
çıktığı hakkındaki şikayet üzerine min Ahiri ile Dandisidir. 
vekil inhisarlnr idaresindeki bu nevi DÖRDÜNCÜ KOŞU: Dört ve 
stoklann derhal açılarak muayene- kıırı yaşta olup, kazandıkları 
den geçirilmelerini alakadarlara em yek<lnu 2000 lirayı doldurmıya• 
rctmişlerdir. kan Arap at ve kısraklarırıa 

Vekil, iyi mal imalinin inhisar. 1800 metrelik dördüncü koştıd• 
lar idaresinin şıarı olduğunu söyle- Yüksel ile Tomurcuktur. 
dikten sonra bu gibi şikayetlerin ö- BEŞiNCi Koşu: Dört ve dalı' 
nünü almak için her türlü tedbirin yaştaki yarım kan İngiliz at ye 

larına mahsus 2000 metrelik b 
alınmasinı ve bayilerin sıkı kontrol şuda dört Y8.§1ndakiler 56, beS 1'f 
den geçirilmesini emretmiştir. yukarı yaştakiler 58 kilo ile 

Üzüm istihsalinin Konyada ehem Jardır. Bu :rnrıtın fııvorisi de 

miyetli olduğuna muttali olnn vekil, Alcey15ndır. 
miistahsile şarapçılığı ehemmiyetle Müşterek bahislerde ı;ifte ba?ıf' 
tavsiye etmiş ve Hunun için icap inci, ikili bahis beşinci, ü~lil 
ederse tenvir ve yardım maksadile 3 - 4 - 5 inci koşular arasııı 

mütehassıslar da gönderileceğini bil YELKEN YARIŞINI DEl\ 
dirmiştir. KAZANDI 

Vekil, yanında Ankara inhisar Su sporlan Ajanlığı taratındlf 
bnş müdürü olduğu halde bugün Ci. edilen mevsimin ilk yelken yarıl' 
hanbcyli üzerinden Ankaraya hare. gün Moda koyunda intizam içirıd' 
ket etmiş, merasimle uğurlanmış- mı~tır. Klüpler tarafından büyiİ~ 
tır. 15ka ile karşılanan bu yan~larıı 

Aydında 2 Suçlu 
Yirmi Dörder Sene 
Hapse Mahkum Oldu 
Aydın, (TAN) - Geçen sene ey. 

lul ayında Ortaklar istasyonu civa
rında Dereköyde Bedel Osmanı öl-
d iiren, başını vücudundan kestik
ten sonra, Örtülü mevkiinde kuyu. 
ya atmaktan suçlu Ali Çelik, eski 
muhtar Neşet ve deveci Süleyman 
Akgülün muhnkemeleri dün ş::?bri
miz ağır ceza mahekmesinde biti
rilmiştir. 

Muhakemenin cereyanına naza
ran hadise şudur: Eski muhtar Ne. 
şet evvelce yanında Bedel olarak 
çalışan ölü Osmanı, aile namusu 
ve şerefini kıracak dedikodu yap
tığından muğber olarak arkadaşı 
deveci Süleyman Akgülün delalet 
ve yardımile şimdiye kadar birçok 
katil hadiselerinin faili olan Ali 

Öıçeliğe öldürttiiğü sabit olmuş. 
tur. Süleyman Akgül bir gün deve
lerini ve Bedel Osmanı alarak, Ali 
Çelikle birlikte zeytin sarmak üze
re yola çıkmışlar, ormana gelince; 
Ali Çelik iki deve ile Osmanx ala
rak ormana götürmüş, burada ta. 
banca kurşunu ile beyninden vura. 
rak öldürmüş. Kafasını cesedinden 
ayırdıktan ve elbiselerini soyduk
tan sonra Süleyman Akgülün ge-
tirdiği yem torbasına koyarak ku
yuya atm1ştır. 

Mahkeme Ali Çelik ve Neşeti ö
lüm cezasına mahkum etmiş. fakat 
aile namusu ve şerefine tecavüz i. 
şini hafifletici sebep olarak kabul 
ederek. yirmi dörder ve Siileyman 
Akgülü de 12 sene ağır hapse mah
kum etmiştir. 

Deni"z Levazım · Satınalma . . . ,,· .. 

" .:,· ~~misyonu flônlar1 . · . ' . . . 

53 adet masa alınacak 
Mevcut resim ve evsafına uygun ol

mak üzere 8 Ağustos 940 perşembe gü
nü saat 16.30 da 53 adet masa pazarlık
la alınacaktır. İsteklilerin belli gün ve 
saatte Kasımpaşada bulunan komisyona 
müracaatları. (6902) 

• 
10 adet Rota cetveli "Selloyıt,, 
10 .. Rota gönyesi " ,, " 
50 " Baroğraf ve termo~rar ucu 
Yukarıda yazılı {]ç kalem eşya 9 A

ğustos 940 cuma gQnU saat 16.30 da pa
zarlık1a alınııcaktır. İsteklilerin nllmu
nclerile birlikte Kasımpaııarlakl komis-
yona mtlracaaUarı. (6903) 

• 
1 - Tnhmin edilen bedeli (3595) lira 

olan bir_ adet kuziycnin, 9 Ağustos 940 
cuma gunQ saat 15.30 da pnzarlıkla ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Kati teminatı (539) lira (::!S) ku
ruş olup şartnamesi her gün Kosımpaşa
dıı bulunan komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalarilc birlikte belli g(ln ve 
saatte müracaatları. (6904) 

ı;aray yedJ, Demlrspor beş, "ft!' 
iki, Beykoz iki, Deniz Klübil!ld 
şarpi olmak üzere on yedi tewıt 
etmiş ve yanş, çok heyecanlı (C 

olmuştur. 

Dört deniz mnı i1zerinden 
yıınş, yelken şampiyonlarındtıJ\ 

saraylı Burhan ile Demirsporııı 
arasında çok çetin bir çeklşnıe 
devam etml~ ve neticede oeı1' 
'Feyyaz birinci, Gıılntasaraylı 

kinci, Galatasaraylı Mahmut ilÇ 
muşlardır. 

Mümasabaknlarda alınan ıcı.ıı!l 
celer şunlardır: 

1 - Fe;l78Z - Sulhi ekibi pef_ 
klubü bir saat ylnni sekiz dııiı ,S 
hes saniye, ikinci Burhan • NiY 
Galatasaray klübü bir saal 11 

!<uz dakika on bir saniye, üçl111 
mut - Vecdi ekibi Gnhıtm;:ıri\1 
blr saat yirmi dokuz dakika tı '@ 

saniye, dördüncü HUseyJn - ;.d 
bi Galatasaray klübfi bir snııt "r. 
kika kırk iki saniye. Miisabıı~ıı ~ 
tinde derece ka:ı:annnların nıil f 
Denlzyollan umum müdürü 8'· 
hlm Baybora tarafından kendil 
rilmiştir. 

• 
Paraşütçülerirn 

Akhisardaki Göst 
Akhisar. 3 (A.A.) - Ha'7'B 

muna mensup iki tayyare cliitl 
buraya gelmiş ve hal.kın coŞ 
zahüratiyle karşılanmıştır. 
reci ve paraşütçülerimiz uçoŞıı 
lama gösterilerine başlamadB 
tayyare müfettişi söylediği 0 

tukta memleket içinde yapJ 
olan bu hava seyahatlerinin 
sat ve gayelerini izah etrrı!~ıı 
arada Türk milletinin millı 

1 
lığa karşı gösterdiği yakın '~ 
Hava Kurumunun Türk r1I 
böyle maddi ve manevi eserle 
sap vermekte olduğunu söyle 

Parti adına söy !enen bir rıll 
Akhisarın Hava Kurumunll f. 
olan muhabbetleri izhar oJıl 
tur. Nutukları takiben göst' 
başlanmış ve tayyarecileriı11tı 
reketleri ve paraşütçüleriı111 ~ 
layışlan meydanda toplanJJ'l1 

t 
binlerce halkın coşkun ve ıçt 
zahüratiyle takip olunmuştu!· 

Tayyareci ve paraşütçiiltı 
.şereflerine verilen ziyafett~. 1 
duktan sonra İzmire dörunilş 

Mendereste BoğuldıJ 
Aydın, (TAN) - Evvelki ~ 

cirliova nahiyesinde mendet' c 
rinde feci bir boğulma kazaS1 

tur. Sıtma mücadele sıhhat f1lf 
farından Muzaffer Topraklı, 
beyli gölünden Menedercs~ 

1 
kanalın temiı.leme ameliyes1tl 
ret etmi5 ve öğle tatilinde b 
sıcakların tesirinden banyo 
üzere Menderes nehrine gl 
Amele ve köylülerin bu me''1' 
likeli olduğunu jhtarına al?1

0 zavallı genç daldığı nehıt '' 
daha çıkmamıştır. Cesedi F 
sonra Hatice adında bir kÖ)'Jııeı1 
tarafından görülerek nehird 
karılmıştır. Müddeiumumili1' 
kat yapmaktadır. 
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~ b!r noktaya yine ntş
kendlmlzl alamıyaca~: 

~ memlekeUerl, henOz at
çullanamadıklan yerlerde 

ı.~ -ta. ve ileride yapılablle-
--rrtızlan kolaylaştırıcı tedbir
talışmnktadırlar. Bu maksat
teett ~eşit hareketlerden blrl
faaliyet sahası edinilen mem
"okuma odaları., açmaktır. 
"okuma odalan., nm vazifesi, 
bir hareket yapmak maskesi 

' ~leketfn mOnaaip unsurla
ht Jı\mcı telkJ~e muhatap 

· Stıriyedc, o sözüm ona, "oku
• ıun, ne geniş bir yabancı 

a sahne olduğunu, vakUle 
e intişar etmiş Suriye röpor-

0ltuınuD bulunanlar hatırlıya-

tt'rtıtkiyede mevcut mevani bu
'1 ~de, "okuma odaları,, açıl
Usaıt değildir. Ve bu y{l:z.den, 
~ İstanbulda da ayni hilrrlyeti 
lıııa laırııyorlar. Fakat bu fmkAn
~ tın f~sJdane ümitlerini kl>

at?ııyor. Ve onlar, hiç olmaz
tn geldiği kadarını yapma-

:avnıarı hesabına bir kdr sa
IL.1~klm bunun neticesi olarak, 
,,otlu caddesindeki yabancı 
,,lerın hemen hepsf, bir başka 

'd <>ltunuı,, , daha doğrusu, "o
llaı hnllne sokulmuştur. İnan

' ~eyo~lunda kısa bir tenez:z.Oh 
~· sollu kQUlpbanelerln vit

\ıt. lt!tatıe göz atsınlar. Bu ka-
1.abmet bile, vaziyetin anla-

ı..>'ttecektir. Ve görülecektir ki, 
~taıarla. cins cins r~imlerle 
ıı.. o vitrinler, bize tamamlle 

•lann zaferlerini haykıran 

k.destan haline sokulmuştur. 
-ll'l, her g{ln önünden binlerce 

sabit ve muzır birer ga-
~a döndQrlllmOş bulunan o 
ıtnsı manasını okumakta, ga
aşıllrdan erken davranmak ta, 
tliı Yllmulamıyacak baş vaz!
'11 bfrisfdlr. 

«. levinçle öğrendiğimize gl!re, 
ek cJvannda, Çamdatı ~a

lnadenl bulunmuı. Bir yıl 
'l'nrltlyede meydana çıkarılan 
~ l'l'lndenlerln dördüncilsüdilr. 
f:_"11:vor ki, araştırmalar llerle
:"'llll bir hale sokulduğu tak
~ topraklan, bize daha birçok 

l( 7:andırabilecek derecede zen
adenıerln böyle arka arkaya 

\~ası. maden arama enstıtU
~rnoıe kaVU1tuğuna deWet 

~ - SofÖl' Abdullah, kamyo
~~ giderken arabada bula

lahibl nasılsa düşm(lş ve 

~ ~ yeni ve bQyQk bir 
..:~ inşası kararlaDmııtır. 

l!tıence yerlerinin ve bu a-
~ Cazlnosunun lhtlkAr yaptı
~ ~ edilmektedir. 

11.\rıtAM - Şose fnşaabnda 
~ Tallp Çetin, çifte tQfeli
bı~ birdenbire ateş alrnıı, 
L..~ ilerde uyumakta olan 
.:""llıJa isabet ederek muhtelif 
~ yaralanmasına sebep 

~~ 
1 
~ - Muratlıda eolı:: taüa sı-
b~ sllrmektedlr. Sıcaktan 
a:"~ ?nOhlm bJr kısmı vaklt-

8\ıyu boyunda, bahçelerde 

i TA1" ı 

\ ( /ktısadi Hafta J 

iKi TESELLi 
iKi HUZUR 

Yugoslavya ve Macaristanla ncaretimiz 

lnki§af Ediyor • Bu Hafta Neler Aldık 

Ve Neler Sattık ? 
Bu hafta piyasa vaziyeti nastl geç- yiikte hafif pahada ağır e~a .!çin 

ti? Siyasi hadiselerin piyasa üzerin- bir transit yoludu~ .. H.albuki yukte 
deki tesirleri neden ibaretti? Bütün hafif eşyanın ekserısını baharat teŞ
bunlar hakkında izahat vermeden kil etmektedir ki, bize pek te lazım 
evvel, dıf ticaretimizde görülen ye- değildir. B~gün ipin ihtiyacımız o
ni inkişaflardan bahsetmeyi daha lan e~a, yükte ~~ır olan mallardır. 

BtRINct TESELLİ 

Q h, hamdolsun, bütün o kor
kular geçti! 

Diyorum ve bastığı taştan ürk
miyen vicdanından emin adamlara 
mahsus sağlam, kaygusuz adım. 
larla, pervasız sağa sapıyor, sola 
dönüyor, istediğim yere uğruyor, 
arkama bakmadan, önümü kolla
madan meydanlarda dolaşıy:)r, ka.. 
rakollann kapısından gizlenmeden 
geçiyor, akşam evime helecansız 
girerek yine çarpıntısız uykuya 
varıyorum. Ne saadet Yarabbi, ne 
güzel hayat! 

Şu dünya karışıklığı içinde bu 
coşkun harndüsenanın, bu mem. 
nuniyet ve şükranın sebebini bel
ki de birdenbire keşfedemediniz. 
Anlatayım: Bir zamanlar, önüne 
gelen, bir meslek, bir sanat, de
vamlı, feyizli, ciddi bir iş sahibi 
olacağına politikacılık, fırkacılık, 
komitecilik, hatta çetecilik ederdi. 
Açık ve gizli bir sürü cemiyet, 
kah hükumetçi, kah muhalifi ola. 
rak faaliyette idi; beni takip, tev
kif ve tecziye sırası bir size gelir. 
oi, bir bana düşerdi. Binaenaleyh 
vatandaşların bir kısmı için daima 
yollar anzalr, meskenler endişeli, 
istikbal karanlık, ömür bir azap, 
bir ıstıraptı. Öyle yazlar ıJeçerdi 
ki şu misilsiz İstanbulun ne kırla
rından zevk almak, ne denizlerin
den faydalanmak mümkün olurdu. 
Kışın ise camları buğulanmış, gra. 
viyar peyniri, kırmızı turp ve ka. 
rides lezzetine karışmış ıslak paL 
to ve yaş şemsiye ipeği kokan 
ıl:k birahanelerde rahatça yerl~şip 
tatlı sohbetlere dalmak çoğumu
zun haddine düşmezdi. Gözlerimiz 
kapıda, her giren meymenets:z a. 
damdan ıüphelenerek "Ha şımdi 
geldiler, ha şimdi yakalıyacaklar!,, 
helecanile - içtiğimiz zehir, yedL 
ğimiz zakkum - boşalttığımız bira 
kadehleri adedince çile doldurur. 
duk. 

G ündüzlerimiz korkulu bir 
rüyaya, gecelerimiz .ha

zımsızlığa uğramışların kabuslu 
uykularına benzerdi. Evde her ka. 
pı çalınışı yüreğimizi oynatlrdı, 
sokakta her om4za dokunan el ak
lımızi başımızdan alırdı. Kendi
miz de rahat etmezdik, bizi seven. 
leri de rahat bırakmazdık... Ne 
boş ümitler, kuru hülyalar, mana
sı:r kuruntularla ve ne boı kafalı, 
kuru irfanlı, manasız adamlarla 
aziz ömrümüzü yontar, törpüler, 
rendeler, kepek, talaş, kıymık, 
yonga gibi israf eder, tüketirdik .. 
Bütün bu zahmetlere, dertlere, 
kellemizi koltuğa, ölümü göze alıp 
canımızı dişimize takmamıza rağ

men bari memleketi bir şekle so. 
kabilsek, bir marifet göstel'sek 
idik ... Ne gezer! Kaş yaparken göz 
~karırdık; işlediğimiz hayır ür. 
küttüğümüz kurbağaya değmezdi; 
arpa eker dan biçerdik, denizi ge
çer derede boğulurduk; kalburla 
su taşır, taşıma su ile değirmen 

çevinniye kalkışır, imam evinde 
aş, ölü gözünde yaş arar; kelden 
köseye yardım bekler, Alinin kü
lahını Veliye giydirmeyi hüner sa
yardık. 

Memlekette bu devir, görüyo
rum ki, artık tarihe karışmış ... Na
sılsa kurtulup apbildiğimiz tehli
keli bir boğaz, bir berzah gibi, ar
tık arkamızda, uzakta, sislere gö
mülü ufacık siyah bir çizgi, bir 
nokta ... 

- Haza min !adlr Rabbi 
Arapça dualar, türkçe küfürler 

gibi, yeri gelince pek belagatli, 
kuvvetli ve lüzumludur; her lL 
sandakinden tesirlidir; manasını 
iyice bilmeseniz de ağzınızdan 
yüksek sesle çıktı mı sinirleri der
hal yatıftınr, içe ferahlık, rahatlık 
verir; safra atmıı, hafiflemi§ olur. 
sur.uz. Bana bu eski günleri, eski 
bir yara sızısı gibi duyuran vesile 
yaz münasebetile ıehrin her tara
fım dolaştıkça rastladığım yerler 
ve bu yerlerin uyandırdığı hatıra. 
lardır: 

- Şu binada saklanını~m, bu • 
k<Sfede yakalanmıştım; şu sokak
tan sıvışmış. şu yokuıtan koşmuş, 
şu duvardan atlamıştım. Hah, i§te, 
memur arkamda, sevkedildiğim 
tevkifhane! Hah1 bir gece, arka 

•••••••• Yazan:•••••••• 
mülür, büsbütün görünmez olur
du. 

faydalı buluyoruz. Mesela: Kalay gıbı ... 
Bu hafta içinde Ankaraya giden • 

i D-Lik Halid ı · 
~ ............... . 

Bari bütün o takipler, helecan
lar, yorgunluklar, hatta azarlan. 
ma, şemsiye yeme gibi belalar ve 
azılı bir belalıya rastlamalar gibi 
tehlikeler bir fayda temin eder 
miydi? Ne gezer! Ekseriya emek
lerimiz boşa gider, ümitler lturur, 
hulyalar söner, ömrümüz akıntıya 
kürek çekmekle ve korkulu rüya
lar görmekle geçerdi. Örtülü kadın 
bir cins karpuz ve kavun Hi; içini 
görerek değil, dışından tahmin e. 
derek müşteri çıkardık ve çoğu 
defa da kabak çıktığını anlar, b~
şımızdan atmak için ne zahmetler 
çekerdik! Polis arkamızda i<li; sa
rıklının gözü, hacmm sözü, mahal
lelinin dili, ailenin suratı da bizi 
çcpeçevrim çevirirdi. 

Yugoslavya ticaret heyeti ile müza- Bu Hafta Neler Sattık? 
kerelere başlanmıştır. Daha ilk gö-
rüşmelerde, Yugoslavyanın bizden Bu haftanın ihracat listesi pek 
3 milyon liralık pamuk alacağı ta- mütenevvidir. Aynı zamanda kıy
hakkuk etmiştir. Esasen bu sene met itibariyle diğer haftalardan da 
ham maddelerimize karşı her taraf- fazladır. Şimdiye kadar İstanbul li· 
tan talepler vardır. Bilhassa tiftik manından yapılan ihracat 100 bin 
ve yapağı için Romanya, Macaris- lirayı pek az tecavüz etmekte idi. 
tan, Almanyadan hergi.ın siparişler Halbuki son bir iki hafta içinde bu 
yaP.ılmaktadır. Yalnız son iki hafta miktar bir milyona yakl~şmakta
içinde Romanyaya 4 milyon liralık- dır. Bu haftaki ihracat mıktan. da 
tan fazla tütik satılmıştır. bir milyonu bulmuştu. Bu yekunu 

penceresinden içeri girdiğim ah
bap evi! 

T ablolar canlanıyor, tazele. 
niyor; o demleri bütün Ü

züntüsü, korkusu, ümitleri ve ü
mitsizlik.lerile düşiinüyor, duyu
yor, azabını çekiyorum. Sonra de. 
nize, kuyuya, uçuruma düşüp de 
kurtanlmışlarm sevincile ferah
lıyor, geniş nefes alıyor, oh )Cki
yor, Allaha şükrediyorum. Hatta 
anlattığım kargaşalık hengamesin_ 
de yaşayıp da bu huzur, durgun
luk, rahatlık devrine kavuşmadan 
öbür dünyaya göçmüş her parti
den tanıdıklann talihsizliğine acı
yorum: 

- Keşke, diyorum, ömürleri 
vefa etseydi, benim gibi şifa bul
salardı, kemale ve bu devre erse. 
lerdi. Beraberce şu plajda veya şu 
gdzinoda, Marmaraya karşı otur
saydık, afaki sohbetlere d3lsay
dık. Ne yanımıza yaklaşanlardan 
ürkseydik, ne kapıda beliren ya
baucı tiplerden korkuya düşsey. 
dik. Güneş saçlarımızın aklarında 
neşeli neşeli parlasa, deniz gözle
rimizin bebeklerine yeşil sulan
ran huzur veren akislerini yaysay
dı. El sıkarak ve kin duymıyarak 
birbirimizden sapasağlam ayrıl

sak, yine de öyle buluşsa idik! 
Gözümün önünden o zamanın 

ecışbücüf taharri memurları, pa
labıyık zindancılar, pantalonlnrı

nın arka cepleri kabarık fedaıler, 
göğüsleri nişanla, kordonla düşeli 
yaverler geçiyor; kulağıma 'ıvesi 
bozuk türkçe~er vuruyor. İdare 
kahdillerile aydınlanmış loş kor!. 
dorlarda çizme ve kamçı se.;leri, 
hatta feryatlar duyuyorum, titri. 
yorum. 
"Meğerse politikacı adedinin a

zalması bir memleket için ne maz
hariyetmiş!,, diyerek yüreğimizde 
sönen siyaset külhanının yerinde, 
sadece, küllenmiş bir mangal ate
şinin sabaha karşı verdiği tatlı ve 
yan sönük ılıklığı duyarak mem
m.ın, şöyle mırıldanıyorum: 

- Memenin başına kırmızı bi
b~r sürülerek emzikten kesilmiş 
çocuğa döndük. Ağzrmızın yandığı 
yere gözümüz iliştikçe ''Acı! Tu, 
kaka!,, diyip başımızı başka tarafa 
çeviriyor, yaşımıza uygun gıdala
rın lezzetini çıkanyoruz! 

İKİNCİ TESELLİ 

Yaz münasebetile şehrin her bu
cağını dolaşırken rastladığım yer. 
lere bakarak düşünüyorum: · 

- Şu sokakta karşılaşmıştık, o 
dükkanda işaret etmişti, bu yolda 
mektup atmıştım. İşte buluştuğu
muz köhne ev, işte atladığım du
var! Yakayı ele şu bahçede vermiş_ 
tik; az daha o bostan kuyusuna di.ı 
şecek ve bu karakola götütülc
ce:ktim! 

A. rtık onlar inanılmaz, akıl almaz 
!"'\. zihin kavramaz birer hatı. 
radır; tu},)af, acı, çirkin, utandırıcı 
hatıralar ve ne kadar uzakta, tari. 
hın adeta mezarında ... Şimdi plaj
dayım, on kişilik kadınlı erkekli 
bir grupun arasındayım; hepimiz 
mayoluyuz, kumlara uzanmışız, 

ne hayrete, ne hayranlığa düşme
den havadan, sudan, dereden, te
peden konuşuyoruz. Ne kadar ta
bii haldeyiz ve yeni vaziyetimizi 
-külhaniler!. nasıl da benimsemi
şız. Hoşlanıyorum, gülümsüyo
rum ve o tazyik, cebir, cendere, yrı_ 
sak hengamesinde ömür tüketip te 
bu tabiata dönüş devrine kavuşa
madan peçeli kadın karşısında ve 
kafesli ev içinde ahrete göçmüş o
lan tanıdıklarımı hatırlıyor, tali. 
sizliklerine acıyorum: 
- Keşke yaşasalardı, diyorum, 

bizim gibi gözleri doysaydı da ar
zuları içlerinde kalmasaydı! 

Ve zihnimden izbe sokaklar, so
palı bekçiler, yanı kılıçlı komiser. 
ler. müzevir mahalle imamlan gc. 
çiyor; köpek havlamaları, korku
tucu öksürükler, hatta silah sesle. 
ri işitiyorum; kendimi Bozdoğan 
kemerinden kaçarken açık bostan 
kuyusuna düşmüş, boğulur halde 
görüyor, sonra aklımı başıma top
layıp plajda olduğumu anlıyor ve 
şoyle mırıldanıyorum: 

- Ne huzur, ne bolluk, ne tok-
luk bu ... Bir gonca koparmak için 

O h. hamdolsun bütün o cıl- elimize bin diken batardı, bugün 
gınlıklar geçti! bir gül istesek bin gülzar kucağı. 

Diyorum ve her yaştan çeşit çe- mıza demetlerini döküyor! 
şit kadınlar, kızlarla dolu cadde- Ama diyeceksiniz ki: "Zemruet-
lerde, gazinolarda, plajlarda, du- tiğin o politikacılığın ve kaçgö-
daklarımda belli belirsiz bir istlğ- çün tehlikeleri, güçlükleri i~oJnde 
na kıvrımı, yüreğimde hu:::urlu, başka bir zevki vardı ... ,, 
muntazam, yatışmıı darbeler, gö- Olabilir. 
zı.i tok ve gönlü ferah, köpürme- Fakat ikisinden rle payımı fazla-
den. taşmadan, çarpıntıya tutul- rile almış, gına getirmiş olduğum L 
m&dan, gezip dolaşıyor, akşam e- çin benim onlarda gözüm, arzum 
vime sükunetle varıyor ve yine hu kalmadı; olandan memnunum. 01-
zurla yatağıma giriyorum. Ne saa- muştan soğumak, olana sevinmek 
det yarabbi, ne güzel hayat! ve olacağa rıza göstermek ... i te 

Bu ikinci sevincimin seb':!bini 0 - rahatlık felsefesi, benim Iclse-
lnbilir ki keşfettiniz: Bir z.ıma~- fem! 
lar gençtim, toy idim. yoluma du. 
şen her hangi kadın, bilhassa pc-1 
çelisi bana çok cazibeli, birbırle- 1 Samsunda Eski 
rinden tamamiyle başka mahiyet-
te, ayn bir muamma gibi g<!lirdi. 
Hepsinin de nihayet on paralıkla 
on iki buçuk kuruşluk arasında 
harcı alem posta pulları serisi gibi 
küçük bir kıymet ve renk farkı 
gösterdiğini bilmezdim. Başım bir 
buna çevrilir, gozüm bir ona takı
lır, gönlüm bir şuna bağlanır, yÜ
reğim bir öteki için atardı. Peçe 
kalkacak ta bir lahza yüzü görüne
cek, çarşafının eteği havalanncak 
ta iskarpininin burnu meydana çı
kacak diye sürt bire sürt, '.etrafımı 
görmeden, hakiki güzellikleri seç. 
meden ne mahalleler dolanır .yo
kuş, iniş; köprü, tüneL nerelerden 
geçer, ne tabanlar teperdim ... O 
zaman bizim kadınımız, sokakta 
giderken, başı bile örtülü bir nevi 
ipek kabuklu kaplumbağadan baş
ka ne idi ki? Biraz fazla baktın 
mı seyyar mahfazasının içine gô-

Eserler Aranıyor 
Samsun, (TAN) - İnönü mek

tebi sabık baş öğretmeni Kılıç, 

Çendoğlunda maruf bir tepenin al. 
tında mühim hafriyat yaptırmakta
dır. Söylenildiğine göre, bu tepe.. 

nin altında birçok eski eserler bu. 
lunacaktır. Şimdiden emareler bc
lirmeğe başlamıştır. 

Yeni Pancar Mahsulü 
Alpullu, (TAN) - Şeker fr.bri. 

kası 1940 kampanyası 15 Ağustosta 
başlıyacakt1r. Su baskınları dolayı
sile pancar geçen seneye nazaran 
çok az ekilmiş ve mahsul de azdır. 
Bu itibarla kampanya ancak 1,5 -
2 ny devam edecektir. 

Macaristanla da ticari münasebet kabartan eşyanın başında tiftik ve 
terimizi daha ziyade arttırmak için yapağı, tütün bulunmaktadır. Bu 
yakında ticaret anlaşması müzake- maddelerin üçü de en ziyade l\Iaca
relerine başlanacaktır. ristana sevkcdilmiştir. Macaristana 

Harpten sonra Macaristan. Alınan gönderilen eşya arasında halı da c
yanın Türkiye pazarındaki boşlu- peyce bir mevki tutmaktadır. 
ğunu doldurmıya çalışmakta idi. thracat listesinde ikinci derecede 
Macaristanın endiıstri miiessesele- sayabileceğimiz maddelerden biri 
ri, sınai mamulatını satmak husu- de, afyondur. 163 bin liralık afyon 
sunda bu sahada büyi.ık bir gayret Almanyaya sevkedilmiştir. Bundan 
sarfetmektedirler. Zirai makineler, sonra Romanya, Çekoslovakya ve 
telefon, telsiz aletleri, motörler, ma- Macaristana ihraç edilen susam 
deni eşya gibi mallan Macaristan- miktarı da yüz bin lirayı bulmakta
dan getirenler çoğalınaktadır. Hatta dır. 
Macar endüstrisine sermaye yatıran Çekoslovakyaya 187 bin liralık 
büyük bankaların mümessilleri de kuzu derisi, italyaya kara yolundan 
bu satışları arttırmak için, piyasada 15 bin liralık tiftik, Estonyaya 94 
ithalat tacirleriyle temas etmekte- bin liralık tütün, satışlarından baş
dirler. ka. kayde değer ehemmiyetli rakam 

Bugünkü dış ticaret münasebet- lar yoktur. 
lerine göre bir hüküm vermek lazım • 
gelirse, Macaristan, dış ticaret bi. Neler Aldık? 
lançomuzda, Romanyadan sonra 
ikinci derecede gelmektedir. 

Geçen hafta. Bağdat - Basra yo
lundan bahsederken, bu yolun tica
ri bir yol olacağına dair kati bir hü
küm verememiştik. Bugün için de 
yine kati bir hüküm veremeyiz. Fa
kat bu yol hakkında geçen haftaya 
nisbetle daha çok malumat elde et
tiğimiz için, bir fikir dermeyan eL 
mek mümkündür. Bunlarla meşgul 
i§ adamlarının öğrendiklerine göre, 
Bağdat - Basra yolundan getirilen 
eşyanın beher kilosunda 22 kuruş 
masraf etmek ltızımdır: Çay, baha
rnt gibi, eski bir tabirle yükte hafif 
pahada ağır mallar için, kiloda 22 
kuruş vermek kabil olabilir, fakat 
ağır mallar için, 22 kuruş yüksek 
bir nakliye ücretidir, bu itibarla bu 
yolun Avrupa ile Asya arasında, ya.. 
but Asya ile Türkiye arasında tica
ret bakımından bir transit yolu o
lal'ağı pek şüphelidir. 
Herşeyden evvel Irak demiryol· 

ları, bu transit yolunun inkişafına 
ehemmiyet vermek için, asgari mık
liyc tarifeleri tatbik etmeliydi. HaL 
buki tarifelerde bir fark görülme
miştir. 

Demek oluyor ki Bağdat yolu, 

İthalat miktarı piyasanın ihti:} a
cım temin edecek derecede zengin 
değildir. Romanyadan gelen petrol 
ve benzin, kimyevi maddelerle, Al· 
manyadan gelen ilaç, Macaristan
dan endüstri mlun(ılatı da ithaUıt 
listemizde pek az yer tutmaktadır. 

Henüz nakliye masrafları ve şart 
lan iyi anlaşılamadığı için, Hindis
tan yolundan ithalat başlamamış. 
tır. 

Vakıa L<lndradaki bazı firmalar. 
sipariş mektuplarına verdikleri ce
vaplarda, Bağdat yolu vasıtasıyle 
mal vereceklerinden bahsetmekte
dirler. Boya, kimyevi maddeler sa
tan fabrikalar, bu yolu tavsiye et
mekle beraber, henüz fiili bir tescb
büse geçmiş değildirler, FinlandL 
yadan. İsvcçtcn mal satmak husu
sunda talepler artmak1adır. B;lhas
sa Finlfındiya ticaret evleri, Ttirki
vedeki ithalat miic!O:sese1crinin ad
~eslerini toplamakta. her bırinc bi
rer mektup göndererek. iş yapmayı 
teklif etmektedirler. Teklif edilen 
mnllar arasında zirai makineler de 
vardır ki. şimdiye kadar Finlancli
yadan böyle bir talep gelmemişti. 

Hii ey'n A'·ni 
~~~-====-c::~== 

LOKMAN HEKiMİN ·ÖGOTLERt ·: .. 

NAS 1 L BAŞ L AR? 
Artritisma hastalıklaı-ma istiıfat 

-timdi medeniyet haylice ilerlerm., 
oldufundn ileri gelse ıerek- çok defa 
anadan, babadan celir. Çocuk dunyaya 
ıelirken o istidatla doiar. Fakat o isti_ 
datla doğmu' olmıyan bir insanda ye_ 
nıden başladıtı da olur. O vakit ne!llİ_ 

ne geçmesine de büyük ihtimal var_ 
dır... Yeniden başlamasmın sebeplerini. 
sonradan tafsilatla anlatmıya çalışac;ı_ 

fım. Fakat onların hepsini, şimdilik, 

medeni hııyatm tesiriyle diye kısa bir 
sozle anlatmak ta mümkiındur, 

O hastalıklara istidadın baı;ladıiını 

idrar ve kan tahlilleriyle anlamak 
mıimlründür. Fakat bunu herkes kendi 
kendine yapamıyacaimdan allmetlcrin_ 
den anlamıya çalışmak Jbondır, Bu •
llmetleri de -kolaylık olsun diyc
üç deVTeye ayınrlar. 

İlk devresinde, herşeyin başlangı_ 

cmda olduğu gibi, allmetler pek hafif 
f'lur: Sık ııık kuru nezle ve boğaır: has_ 

ziy;ıdc kış mevsiminde kurde$cn gelir. 
o gelmese bile insan çok ka,ınır. Bıı_ 

sur memeleri bu devrede meydana çı_ 

kar.,. Bundan onceki yazıda saydıgım 

artritisma hastalıklarından biri, meseli 
15i15manlılr, ıeker hastalığı yııhut ıtôğus 

ıınjini meydana çıkarsa o val.-it istidat 
fazlasıylc, hclli olur. 

D;ıılıa sonra, liçıincli ılcvrede. ic;erdc
ki uzuvlar scrtleş'rler, kuçiılurler. Yu. 
rck hastalığı. karaciğer hastalı;ı. fakilt 
en ziyade böbrek hastalığı , Bobrck iyi 
işlemeyince, onun cıke1ramadığ1 azot 
kana karışır ve nihayet uı emi hasUllıcı 

ııelir ... 
Artriti ama h11Stalıklarının -kabul 

ederseniz- bir iyıliii inunı c;abuk go 

türmemesidir. Bu hastalıklar çok çek. 
tirirler, türlü türhi ıstırap verirler. fa_ 
kat çabuk götürmezler, :ı:atcn medenL 
yet hayatı da bu dcfıl midir: htırar 
çekerek yaşamıık... Medeniyetin b;r a 
limcti olan konfor da, aaliba, ıstırab 

talıkları. Boiaz hastalığında nefesi tı_ azaltmak için düşünülmtiıtiır, 

kıyacakmıı ıibi ispasmoz gelirse e_ j . . . 
hemmiyetli bir aliınettir. Vücudun tu-1 Emnıyet NakıJlcn 
rasmda burasmda airılar. Artritiıım11 Bitlis, (TAN) - Kanuni şark hiz_ 
hastalıklarına istidadı olan sancılardan metlerini burada bitiren emniyet 
çok ,ikiyet eder, bir de soğuktan çok TTlf'mıırlarından komiser muavini 
knrkar. Bunlardan başka sık sık baş. '\Turı Karakurt ıÇorum\ 8Rit Af;ı_ 
ağrıları, bilhassa yarım ba,,ağrısı, ara_ itan F.ıHızığ' polis Zıya Malkoç <BL 
da ıııtada baı dönmesi... lecik\ Hakkı Gültekin <Kastamo-
Kırk yaıına dofru, ikinci devrede nu), Ahmet Fırat (Zonguldak), Ali 

oynak yerlerinde rümatizma afrıları 11han (F.dirne), Bayram Aydın (Ça
meydana çıkar. Parmaklarda olursa nakkc:ıle). Ha"an Yılmaz <Maraş), 
küçuk oynak yerlerinin etrafında dıi_ Seyfı Açan (Aydın) a nnklediJmiş
ilimler ... Kulakta ve göz karıaklarmdıı lrrd ir 
koyu sarı, siyah gıbi lekeler ... Damar_ 
larda tansiyon artar ... Oynak yerlerin. 
deki afrılar arada sırada şiddetlenir. 

Cilt üzerinde ku:artılar peyda olut. En 

Enıniyet anıiri Hamdi !=;ııvl'ın ıe. 

kaüdt' sevkedilmiş. yerine Mersin_ 
den Başkomiser Cemal bura emni. 
yet amirliğine tayin olunmuştur. 
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AZ EMEK 
ııif!s bir_1 
qemeıı 

Bir Komprime Hayat Karşllığıdır. 
l'!n sıkışık zamanda size en bOyUk yardımcıdır. Kalori, gıda, lezzet 
l.'e nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti ve yuksek e\safı haizdir. 
Mcrcunek, bezclya, buğday vcsair ~orbalık komprimclerimızı her yerde 

bulabilirsiniz. 

ÇAPAMARKA MÜST AHZARA Ti 
l\f. NURİ ÇAPA Kurulu· tarihi: 1915 

B. T. G. D. Satınalma Komisyonu Reisliğinden : 
A afıda mufredatı yazılı kayak spor malzemesinin ihalesı kaplı z;uf usulile ve 

her <:ınsi ayrı ayn olmak üz:ere lZ-8--940 Pzartesi günü ı•~'it 14,30 da Ankarada 
Genel Dircktorluk binasında satın alma komisyonu huzurunda yapılacaktır. Talip 
olanların malzemenin şartnamesini almak ve n:evcut nümuneleri gormek üzere me. 
sai saatleri içinde her zaman satın alma komisyonuna müracaat etmeleri ve teklif 
vcre(:eklerin de muhammen bedeli olan 19.150 Jiranm "O 7.5 niııhctinrie muvakkat 
teminat akc;;eleriyle ihale gününde komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. (6769) 

Alınacak Malzeme 

800 Çift Kayak 
100 ,. Kayak ayakkabısı 

fiO • Eldiveni 
60 .. ., Çorabı 

30 ,. ., Tozluğu 

30 .. A rkıı çantası 

iiiiııiiiiiiiıi-. ö a n t it - .......... 
... Her~es .. bilhassa çocukli r tarahndan alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 
.... --- ~ .. 

BarsaK Solucanlarına 
karp gayet tesırndir. Barsak solucanlarını,;- büyüklerde ve Küçüklerde 
aebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak soluc;ın hut;alıl.brınıla hunu 

kullanmalan faydalıdır. 
~ ~ """' '.- ~ 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsıye eanen Du 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
"'' I• ... ,,. 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından : 
Bankamızın ıube ve ajansları ic;in lilzumu kadar memur alınmak üzere mü_ 

1abakıı imtihanı yapılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve yaşı 18 den 
aşafı 30 dan yukarı bulunmamak ıarttır, 

18 den apfı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşmdan evvel me. 
marlulı:: sınıfına geçemezler. 

Ankara, İzmir ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları almmıya_ 
calrttr. • 

Orta mektep mezunları ic;;in altı, lise mezunları için on iki aydan az olmamak 
Oıı:re devam edecek ııtaj müddeti zarfında ORTA MEKTEP MEZUNLARINA 
40 - ~o. L1SE MEZUNLARINA 60 - 75 liraya kadar ve imtihandaki muvaffa. 
kıyet dcrecelerile mütenasip surette ucret verilir. Bunların Barem Kanunu ile mu. 
ııyycn derece hakları ııtaj devresinde mahfuz: tutulmakla beraber staj devresini ta. 
kıben yapılacak mesleki imtihanda iyi dere~ede muvaffak olanlara TEKA ODE 
TABİ DAİMİ AYLIKLI MEMUR KADROSU DAHİLİNDE DERECE MAAŞI 
1'EDİYES1NE BAŞLANIR. 

Bir yabancı dile "Fransızca, İngilizce, Almanca .. bihakkm vakıf olduiu usa_ 
len sahit olacaklara bir üstün dereceden maaş verilir. 

Henüz askerlığini yapmamı~ olanlarm daimi kadroya alınmaları askerlilderini 
ifa edınciye kadar tehir olunur. 

J.1iısabaka imtihanlarına ADANA, ANKARA, ANTALYA, BALIKESİR 
BURSA. DİYARIBA.KIR EDİRNE, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GAZİA YINTAP. 
GİRESUN, lSTANBUL, İZMİR, KARS. KASTAMONU, KAYSERİ, KONYA. 
MALATYA, SAMSUN. SlVAS, ORDU. TRABZON, VAN şubelerimizde orta 
mektep mezunları için 20, 21 Ağustosta, lise mczunlan için 22 ve 23 Aiustosta 
saat dokuzda ba$lanacaktır. 
• 'v1usabakanm tafsilatı şubelerimizden elde edilecek izahnamclerde görülebilir 

lsteklilerin müsabakaya i:ıtira~ edebilecekleri mahaldeki banka şube. ~üdür _ 
ı'iğunc ve Ankarada Bankanın Personel İşleri Mildürlıiğüne 19/8/940 tarıhıne ka_ 
dar müracaat etmeleri lazımdır. "6696., 

llcYkoz Tümen Satına1ma Komisyonundan : 
Tum•cn Birlıklerinin bulundukları mahallere kadar nakil edilmek ve yalnı~ u~u 

en ctı a kcrıyedcn verilmek şartile yevmiye 6000 - 8000 kilo E~m~k tabhıyes~-
. ı ı; s 8 ""0 Pazartesi gilnü saat 1 ı de Beykoz Halk Partı bınasıııda Tu. aııı pazar ı,,.ı . ·" K 

m-n Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin mezkur giın ve saatte o-

mısyona ıtt"'melcn. "61!08.. 
4 

TAN ,, __ _ 
-----------------------~ı BİZ EDEBİYATI AVRUPA ve 

YUNAN. LATİN ve AVRUPA edebiyatlarını; bu edebiyatların 
TÜRK EDEBİYATI iizerindeki tesirleri: BİZDE YAPILAN TER· 
CÜ:\1ELERİ· İSLAl\l :!\IEDENİYETİNİ ve Tiirk'ün ROLÜNÜ bü
_yük edip İS~IAİI., HABİB HAS nefis bir usllıpla anlatan ve yalnız 
birinci cildi 600 biiyiik sahife tutan bu mua7.zam eser, h e r Tiirk mü
nevverinin. her Üniversitelinin. her Lise Talebesinin hir an bile 
yanından eksik etmiyeceği {c, kaladc enteresan, fevkalade istifadeli 
hir kitaptır. 

"TÜRK TECEDDÜT EDEBIY A Ti T ARIHi .. 
ile Tiirk C"debiyatında bir de,·i r açan İS:vlAİI, HABİB, bu yeni ese
rile Kiiltiir ve İrfan hayatımızda Garba doğru geniş bir pencere 
açmış oluyor. 

Çıkaran: REMZİ KİTABEVİ, Fiah 200 Kr. '---·-------------' 
Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

inhisarlar Umum M~dürl~ğli'., ,·,h~~ları 
. ' .· 

I - Şartnamesi mucibince 2.000.000 adet ralı:ı mantarı müteahhidi namına pa. 

zarlık la satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 12/Vlll/940 Pazartesi günü saat 14 de Kabata;ıta Levazım ve 

Mübayaat ljubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Sartname söz:ü geçen ;ıubcden parasız almabi!ir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tııyin olunan gün ve saatte teklif edecekleri 

fiyat yüzi.ınden c;., 7 ,5 güvenme paralarile birlikte mezkür komisyona müracaat. 

lan. ..69315,, 

AYDA 

3 Lira Taksitle 
Bayanlara mahsus 14 ayar altın saatlerin yeni modelleri gelmiştir. 

Emsali gibi 15 sene teminathdır. Taşradan sipariş etmek istiyenlere ka
talok ~önderilir. Saat deposu: İstanbulda Sirkecide Liman Hanı sıra.. 
sında Yelkenci hanında No. 8 

-...-~~~·~ 
TÜRKiYE CÜMH U RIY ETI 

Z İRAAT B AN K AS I 

T. 

~ . 8 - HU 

ıs BANKASI 1 ıdet 2000 llrahk ;;; 200o.- , 
a .. 1000 .. = 3000.-, 
il • 600 .. = 3000.- , 

12 • 260 • = sooo.-, 

KÜÇÜK 
40 .. 100 • = 4000.-' 1940 76 • 60 • = 3760 .- , 

210 • 25 • = 6250.-

CAR.f HESAPLAR Ketldeler: 1 ıubat, 1 .... 
İKRAMİYE PLANI 1 aOuıtoa, 1 lklnelteırln tarihi• rl-

v11oılır. 

K uruluş T arihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve A jans adedi : 2G5 

Dev]et Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 

Zirai ve ticari her n e , ·i banka muamt'fo1e1'İ 

Atelye ihtiyacı icin kapalı z:arf usulile "20,, ton katranlı üstübil satısı 
caktır. Muhammen bedeli "6600., lira muvakkat teminatı "495,. liradır. 
12/8/940 tarihine raııtlıyan Pazarte!li günü saat "15,, de Galata Rıh 
umum müdürlük binasmda toplanacak olan satın alma komisyonunda yapıl• 
Şartnamesi hcrgün sözü geçen komis.yo~~a görül.ebilir. • tiıı' 

İstekliledn teklif mektuplarını bıldırılen vakıtten en geç bır saat evve 
dar komiı:yon reisliğine tevdi etmeleri lazımdır. ' "6480,, 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanları 

Para Birikt irenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en a% 50 
llrası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kura ile a§ağıdakl pllna göre 

ikramiye da(jıtılac,.ktır. 

4 Adet 1,000 Llralık 4.000 Lira 
4 

4 
40 

100 

• .. 
• 

12C • 
160 • 

600 
25C 
1ot 

60 
40 
20 

.. 2.000 .. 
• 1 .000 • 
• 4.000 • 
• 6.000 .. 
• 4.800 • 
• s .200 • 

Dl K KAT: Hesaplanrıdakl rıaralar bir ~ene içinde 50 liradan aşatı dllsml· 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde '!'o 20 fazlasiyle verilecektir. Kuralar 
senede 4 de!a. 1 Eyltil, 1 BirlncikAnun, 1 Mart ve 1 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. -tsSM .... ~ 

Miktarı Cinai 
adet 

450,000 
200,000 

1,300,000 
800,000 
200,000 

1,500,000 

5X8 Perçin çivisi. 
5X10 .. 
2,5X6 .. .. 
2,5X8 .. .. 
2,5X10 ,, .. 
2,5Xl2 .. .. 

500,000 5X10 .. pulu 
:?,000,000 5X8 .. 

450,000 Çi!t gözlü perçin pulu 
450,000 Yarım yuvarlnk halka 
200,000 Küçük yuvarlak halita 
130,000 Çift dilli toka. 
Yukarıda yazılı 12 kalem malzeme 

12-8-940 Pn:r.artcsi günü saat 15 de Top
hanede İsL Lv. Amirliği satın alına ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Tahmin bedeli 102,360 lira, 
ilk teminatı 6368 liradır. Şartname ve 
rümuneleıi komisyonda görülür. İstekli
lerin kanunt vesikalarile beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden blr saat 
evvel komisyona vermeleri. (160) (6429) 

• 
1278 ton kuru ot alınacaktır. Kapalı 

zıırfla eksiltmesi 15 - 8 - 940 Perşembe 
günü saat 15 de Tophanede İst. Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda yapıla-

! cakhr. Tahmin bedeli 76,680 lira ilk te
minatı 5084 liradır. Şartnamesi ko-

IKi YILDIZ BiR ARADA 
BU AKŞAM 

C. H. P. Şişli Şubesi tarafından 

Tepebaşı Belediye Bahçesi Alaturka Kısmında 

SAFİYE ve MÜNİR NUREDDİN 
~--------•Aynca: Yeni ve büyük VARYETE-------~--'~ 
~-------................................... . • 7. ' - ~ . . 
D5f ANJllVl AIMim:~DkAINI ~016IEJD 
1( 1 z .,. I S M I Amerllın lln Koleji 

ft : Aroavatlılly, Tel. 36.1 60 • 
Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak 

n:~teha~sıs muallimler tarafınd~n öğretili.r. ~.illi Terbi~e ve Kültüre son derece ehemmiyet ve. 
rılır. Aıle hay~tı yaşatılır. Kütu~~~n~.Ierı ~ukemmel~hr. Kız ve Erk~k beden terbiyesi ve 
sporla talebenın bedeni tekemmulunu temın eder. Lıse kısmı derslerıne munzam olarak Tica. 

ret dersleri gösterilir. 

MÜHENDiS KISMI Ameli ve nazari usullerle Elektrik, Makine ve Nafia Mühendisi 
yetiştirilir. 

KA YiT GÜNLERi YrT. tatili zarfında Pazartesi ve Per"'embc günleri saat 9.00 dan 
l 2 ye kadar, 7 EylCılden .>onra he rgün. 

Fazla mallımat icin mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 

• 

misyonda görü!Ur. iswklılerifl 1 
vesikalarile belli saatten bir s•' 
leklif mektuplarını komisyonıı ' 

(189, 

• 40,000 adet köpnilü, memeli• 
ı toka alınacaktır. Pazarlıkla e 5 
'·8-940 Per~embe günü ~aııt ı~ 
'ophanede Lv. Amirliği ~atın il 

ıisyonunda yapılacaktır. Tahtn1~ 
000 lira, kaU teminatı 150 lirli 
nun~ komlsycmda görülür. 1ste 
ıelli saatte komisyona gelmeleri· 

- . • (205 , 

• AOo:t; 

90,000 Büyük delikli tahta d 1 
'80,000 Küçük " • 
~O,OtıO Tahta çelik. 
Yukarıda yazılı üç kalem ~ıı.., 
azarlıkla eksiltmesi 9-8-940 C::Wtii 
aat 15 de Tophanede Lv • .Aınır 
tma komisyonunda eksııtme$1 ,ı 

·aktır. Hepsinin tahmin bedeli ı 
lk teminatı 105 lira 75 kuruştıJf• 
ıame ve nilmuneleri komisyorıd• 
Ur. İsteklilerin belli saatte l< 
elme!eri. (2o6 ' 

• ısı 
30' ton fırın odunu alınac111' 

;ı:arlıkl:ı eksiltmesi 5-8-940 Pıı:tll.f 
nil saat 11.30 da Tophanede µ<1· 
liğl satın alma komisyonunda !~ 
tır. Ş:ırtnamesl komisyonda go 
teklilerin teminaUarile belli sıı• 
misyona gelıneleri. (211 ' 

• 1 
800 adet küçUk bez su kovıısı 11 

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 5 - 8 -
zartesı günü saat 14.30 da 1° 
Lv. Amirliği satın alma koınlc~ 
y.:ıpılacaktır. Nilmuncsl komisY0 t 
rülür. İsteklilerin teminatlarile ;. 
ette komisyona gelmeleri. (21 

• Adet 

1550 Kıl yrm torbası. 

1700 ., kolan. 
1700 ,, gebre 
1275 Keçe belleme. 
1050 İp yular başlığı. 

6011 İp yular sapı. 
Yuknrıdıı ya7.ılı 6 kalem 

5 - 8 - 940 pazartesi gUnll cıı 
1 

Tophanede Lv. Amirliği satın 
misyonunda p:ıznrlıkln sntın 1111 

Niimuneleri komisyonda görOlil' 
illerin temlnntlarile belli 5311ttt:89) 
vona gelmeleri. (219 - 68 

Satılık Kotra ff 
~otörlil kamaralı mükemmel ~ -1 

satılıktır. TOnel meydanında GO\ 
~azasına sorunuz. 

-============--ı)ı 
Sahip ve Ncsrıyat Müdilril ErT'ırı 

Cnzetecilik ve Ncsrfyat 'f. µ. 
T A N MATBAASI 


