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ALMANYA 
Tereddüt ve 
Kararsızllk 

İçinde ... 
İngiltereye taarruzun muvaf
fak olamaması Almanyanın 

llıahvını intaç edebilir. Alman. 
Ya yüzde yüz muvaffak olaca. 
ituıa emin olsaydı, şimdiye ka. 
dar vakit kaybetmez, harekete ·-·· .. 
ge~erdi. 

M. Zekeriya SERTEL 

~ ransan:n işgali ~~mam
r landıgı ve mutareke 1 

altt~dildiği tarihtenberi altı 
hafta geçtiği halde, Almanya- 1 
~ İngiltereye karşı yapacağı 1

1 ~henüz başlamamıştır. 1 

Duff Cooper 

Almanyada ________ ,, 
AÇLIK VE 
SEFALET 
ARTIYOR 
lngiliz 

Nazırı 

İstihbarat 

Diyor ki: \a 'Su. teahhuru izah için ~i~_di.!e 
1 

~ar muhtelif sebepler ilerı surul-
11Ştür. Almanyanın bu muazzam 
c~bbüse layık bir surette hazır- " N · Re'' · A 

: 

1,ı al\rnası lazımdır. Taarruz başlama. azı ]ıminın vrupaya 
.ıaıı evvel Avrupayı iktısaden orga. i Bahşettiği Menfaatler f 
~ız etmek icap etmiştir. Ve nihayet İntihar, Cinnet ve Veremdir,J. 
11&iltereye hücum edecek olan Al-

ı ~~Yanın arkasını sağlama bağla. Londra, 4 (A.A.) - Reuter ajansı f 
1 ~~l lüzumu hissedilmiştir. Binaetl- bildiriyor: : 

1
"'Yh Tuna ve Balkanlar meselesi- istihbarat ,Nazırı Duff Cooper, dü11 i 

- rı de halli zarureti hasıl olmuştur. akşam radyoda verdiğ! bir nutukta i 
ıı , ~a.kat bugün bütün bu mazeretler başlıca şunları söylemiştir: i 

a:ı olınuştur. Çünkü Almanya ha. "Tereyaeına para vermektense, top : 
•lannıışsa hazır\anmıştır, bun. ımaline para harcetmenin daha mü- İ 
arı sonra hazırlığını tamamhyacak i nasip olduğ~na mütedair Göring ta- : 
~.;·ı 1 ratından ortaya atılan prensip Al- 5 

11l dir Balkan ve Tunadaki vazL ! = 
'~t §i.nıdmk halledilmiştir. Avrupa- : mıınyada açlığın çoğalmasına sebep : 

İ olmuştur. Bu açlığı yakında btitiln i 
~ iktisadi organizasyonu ise bir 1 Avrupaya da yarcaktır. Her şeyin İ 
~~ hafta veya ayda tamamlanacak 1 mesultl biz olduğumuz kin tabiidir ·r· 
ıt ı~ d -ild' 't eg ır. ki töhmet altında kalacağız. Fakat 

li 
onun mesuliyeti tereyağ politikası ! 

itlerin son nutkundan sonra f yerme top politikası kullanan nazi i 
ı basla.ması beklenen taarruz. politika!Hna racidir. İmha ve tahri- E 
~~ eser ~ görülmemiş, bilakis Al- bat nazilerln pişdarıdır. Tabiidir ki i 
''Cll)'ada bir tereddüt devri başla· bunları açlık takip eder." 1 
llh~ ~ • 1 
ı•ır. Ber11nde siyasi ve askeri fa- COGALAN ı LLEl'.LER' 1 

ll)etler durmuştur; harp durgun nuff Cooper, Almanyada intihar, : 
r devreye girmiştir; ve derin bir cinnet ve verem vakalarının munta- i 
~r.ı.. l h"k · zaman çoğalmakta oldugunu da kay- ! 
"~etsizlik ve sessiz ik u um dettlkten sonra şu sözleri ilave et-

! ~ektedir. mıştlr: 
e "ıı.l!u sü.kut bir fırtınanın arifesi "Bunlar nazi rejiminin Almanya-

~d.i.r; yoksa bir tereddüt ve karar. ya bahşetmiş olduğu müteaddit men-
hğın ifadesi midir? 1aııtlerden birisini teşkil etmektedir." 

cı ~e bugün bütün dünyanın halli- Duff Cooper, Almanların resmi is-
e !\o,lı tatistiklerinden bahsederek ~öyle : 

'· "" ı-tıg~ı muamma budur. • ' S sö~·lemiştir: i 
~ "ıı .İll'ldilik bütün emareler Al. Nüfusu arttırmak için sar!ettiklel'i : 

arıYanın İngiliz seferini muvaffa_ gayretlere rağmen mezkur istatistik- : 
ı1~e~~e başarabileceğinden şüpheye ler son yedi sene zarfında nüfusun 1 
llştli.ğünü göstermektedir. Çünkü bilakis azalmakta olduğunu göster- 1 

~~l' geçen gün İngiltere kuvvetlen- mektedir. Kemik yumuşama hastalı- i 
, lh~' lllüdafaa teşkilatını tamamla. ğı vakaları vasi miktarda çoğalmı~- : 

:;ısına yardım etmiş, hatta Lon. tır. 1934 ve 1937 arasındaki genç ö- : 
v}dan, müdafaadan .~-1!<a.r~k ~ec~- li.ımleri bir misli artmıştır." j 
~"~ gecmesi icap ettığını ılerı SU- istihbarat Nazın, Hitledn nutku- : 
etı, • nun parçalarını ihti;,a edip ahiren 

' il) Seslerin yükselmesine sebep 01- İngilterenin üzerine atılmış olan be-
U§LUr, 

yannameleri "Nazi hamakatinin mü-
tıl lı:ıiiltereye taarruzun muvalfak kemmel bir misali" sözlerile fa.vsit 
ı.~ıtlanıası Almanyanın mahvını in- etmiştir. 

, ~ tdcbilir. Almanya yüzde yüz ---,---·-··•-n•0
-·• 

.ıı ı·1 \laffak olacağına emin olsaydı, 
" · lltd· r· tt~ 1Yc kadar vakit kaybetmez, ha. 

tte geçerdi. 

, ~,~~\raffakıyetten emin olmamak 
ı~~~i endişeye düşürmüş olsa ge. 
~e ır. Çünkü Almanyayı korkunç 
~ lt.ara bir kış beklemektedir. ~ra~ 

. ~~ a. :Belçika ve Holandada şımdı.. 
· lql\ı. açlık kendini hissettirrniye baş. 

· l~ 4lt 1§tı.r. Kış bastıktan sonra bu aç. 
9tl' ltara bir sefalet manzarası ileti· 

(Sonu Sa: 4 Sü; 4) 

Vasıtasız Vergilere 
Ait Yeni Esaslar 
~~ 36 ve 42 Nisbetinde 
Vergiye Tabi Sanat ve 
Meslek Erbabının Listesi 

Üçüncü Sayfadadır. 

iNGİL TERE İLE 1 
JAPONYA 
VAZİYETİ 
NAZİKLEŞTİ 

T oky~biyet - ı 

Londrada iki Tacirin 
Tevkifi Çok 

Derin Ak~r Yaph I 
Amerika Hükumeti de Benzin 

Ambargosu Yüzünden 
Protesto Edildi 

Tokyo, 4 (A.A.) - İki mümtaz 
Japon iş adamının Londrada tevki! 1 
leri, Japon hükumet ve milleti ara. 
sında şiddetli bir heyecan nya•1dır. 
mıştır. Resmi mahfiller, resmi ma-1 
lilmat alınmadan bu hususta bir 
mütalaa yürütmekten imtina eL 1 
mektedirler. Fakat Japon matbuatı 
haberi tebarüz ettirmektedirler. 

JAPON SEFİRİ TAHKİKAT 
YAPIYOR 

Reuterin diplomatik muharriri. 
nin öğrendiğine göre,. J a~on S~fi~i, I 
Makihara ve Tanado ısmındekı hu- 1 
yük Japon tüccarının Londrada tev 

1 
killeri hakkında tahkikat yapmak 
üzere, bugün öğleden sonra HarL 
ciye Nezaretine gitmiştir. Japonya 
Sefaretinde beyan edildiğine göre, 
bu iki Japon tüccarı, uzun zaman. 
danberi İngilterede yaşamakta ve 
İngiliz - Japon ticaret ve iyi r-.1üna
sebetlerinin inkişafı için büyük 
gayretler sarfeylemekle tanınmış 
yüksek ve dürüst şahsiyetlerdir. 

Japon Sefareti, İngiliz hük(tmeti. 
nin bu kararını anlamak hususun
da müşkülat çekmektedir. Japol'.l 
mahfilleri iki memleket ara:.ında 
cari olan münasebetlerin bilhassa 
çok nazik bulunduğu .bu sırad<\ bu 
tedbirin Japonyada doğurabileceği 
akisler hakkında endişe etmekte
dirler. 

MUKABELEBİLl\fİSİL 
DEGİL! 

Japon Sefirinin Hariciye Nezare
tine yaptığı ziyaret esnasında Lord 
Halifax, Sefire tevkifatın yabancı
lar hakkında cati emirnameye tev
fikan ve milli emniyet icaplarından 
olarak yapıldığını ve hiçbir suretle 
bu tE'vkifatın Japonyada tevkif edi. 
len İngilizlere bir mukabelebilmisil 
olarak tavsif edilemiyeceğini söy
lemiştir. Japon Sefiri, mevkuf iki 
Japonyalının İngilterenin emniye
tine karşı hiçbir suç işlemedikleri. ! 
nin süratle meydana çıkacağını sa. ! 
mimiyetle ümit ettiğini beyan et-

1 

miştir. 
AMERİKAN HÜKÜMETİNE 

BİR NOTA VERİLDİ 
Vaş.ington, 4 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı bildiriyor: 
Associated Press Ajansı, Japon 

Sefiri Harnouchi'nin Hariciye Ne
zaretine bugün hükumetinin bir no 
tasını tevdi ettiğini bildirmektedir. 
Ayni Ajansın yazdığına göre, mez
kur notada Amerika tarafından tay 
yare motör benzinlerine konulmuş 
olan ambargoya karşı protesto edil
miştir. 

..., __________________________________ ,,_, ____ ~ ..... -
1 I D E A L B Ü R O 

Yazan : tktısat Doktora G A S S O N 
Diyor iti: .. A2 masrafla iyı iş yapmak. para kazan 
.ıstıyorsanız. ''İDEAL BÜRO., yu okuyunuz,. 

Satış yeri : TAN • tstanb!ıl 
Fiab 50 Kr 
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Milli Sel, Dün Florv"·da 
Başvekili Kabul Etti 

Vali1 Müstakbel Şehir 

Pf anf arı Üzerinde 

Cümhurreisimize 

İzahat Verdi 
JJfilli Şef İsmet iııönü, 

dürı öğleye kadar Florya
daki Deniz Köşkünde isti
rahat etmişler ve öğleden 
.'ıonra, kendilerini ziyarete 
gelen Başvekil Doktor Re
(i k Saydamı kabul buyur
muşlardır. 

Başvekil, akşama doğru 
Parkotele dönmüş ve Maa
rif Vekili Hasan Ali Yü
celi kabul etmiştir. 

Doktor Refik Saydam, 
gece saat 20,.J5 de otelden 
ayn/arak Taksim Bahçe
sinde açılan Şelıir Gazino
suna gitmiştir. 

JJ/illi Şef ismet lnönü de 
saat 20,55 de Taksim Bah~ 
çesini şereflendirmişlerdir. 

Cümlıurreisi, gazinonun 
methalinde, Dahiliye, Maa
rif, Münakale ve Nafıa Ve
killerile Vali ve Belediye 
Reisi, Vali Muavinleri, Em
lliyet M üdii.rleri ve diğer 

alakalılar tarafından karşı

lanmışlardır. Taksim Balı
çesım dol.dura11 binlerce 
halk, Millt Şefi biiyük te
zalıürlerle selamlamıştır. 

1 smel bıönü, Vali11in relı· 
berliğile gazinonun /zer ta
rafım gezmiş ve Dr. Lul
f i Kırdar tarafından •çMüs· 
takbel i stanbul,, maketleri 
üzerinde verile1ı izahatı ala
ka ile dinlemişlerdir. Cüm-
hurreisi müteakıben, ken
dileri için hazırlanan ma
sada refikaları, çocukları, 

Başvekil, Vekiller VE! Vali 
Doktor Lutf i KırdQrla bir
likte yemek yemişler ve ge
ce geç vakit yine Floryaya 
avdet buyurmuşlardır. 

Fener. Atletizmde 
de Birinci Oldu 

Dün Yapılan At Y arışlarile 
Kürek Teşvik Müsabakaları 
Yazı ve Tafsilatını İkincn 
Sayfamızda Bulacaksınız. 

~- ..... 

Milli Şefimizle Başvekil, maketler üzerinde verilen izahatı dinliyorlar 

1 BALKANLARDA HOLANDA VE 
YENİ TOPRAK FRANSADA 
MÜZAKERELERİ BiRÇOK ÜSLER 
BAŞLIYOR HARAP OlDU 

Peşte Şüphe Ediyor 

Romanya, Bulgar ve 
Macar Taleplerine 
Karşı İki Tarafh 

Oyun Oynuyormuş! 
( Bük.reş, 4 (A.A.) - Havas Aajnsı 
1 

bildiriyor: 
Romanya, Macaristan ve Bulga. 

l'istan arasında müzakerelere yakın. 
. da başlanacaktır. 
1 Bukarester Tageblatt ismindeki 
Almanca gazete. Almanya ile İtalya 
l nın bu müzakerelere müşahit gön. 

1 

derecekleri hakkındaki haberleri 
yalanlamaktadır. 

PEŞTE ROMANYANIN SAMİMİ. 
YETİNDEN ŞÜPHE EDİYORMUŞ! 

j Budapeşte, 4 (A.A.) - İhtilaflı 
Rumen arazisi meseleleri hakkında 
tefsiratta bulunan Budapeşte'nin 
salahiyetli mahfilleri, Rumen mat
buatı ile devlet adamlarının lisanı 

; arasındaki farkın devam ettiğini mü 
sahede ve tesbit ediyorlar. Maniu 

1 
~'e partisi toprak terki aleyhinde mü 
cadeleye başlamışlar. Maniu uzun 
zamandanberi antantın dostu ola
rak tanınmıştır. Ve onun projeleri
ne Rumen hükfuneti tarafından mü 
zaheret edilmesi hiç şüphesiz İngil. 
tereye karşı dostane bir hareket O

lacaktır. Rumenler tarafından takip 
dilen bu iki taraflı oyunun serbest 
kalmayı ve Bulgar ve Macar istek. 
lerini biribirinden ayırmayı istih
daf eylediği aşikardır. Halbuki bu 
istekler Avrupanın yeni sureti tes. 
viyesinde bir fasıl teşkil etmektedir. 
Buna binaen iki mesele ar.asında 

fark viicude getirilemez. Budapeşte 
siyasi mahfilleri Romanyanın niye. 
tindeki samimiyetten pek ziyade 
şüphe etmektedirler. 

(Sonu Sa; 4 Sü: 2) 

Sardünyaya Akm l 

' Almanlar. Bir lngi6z 
Bahkçı Gemisini 
Bomba Atarak 

Batır dalar 
Londra, 4 (A.A.) - Hava Nezare. 

tinden tebliğ edilmi§tir: 
Dün bombardıman tayyareleri. 

miz düşman tarafından Holanda ve 
Fransada işgal edilmekte olan hava 
meydanlarını bombardımana devam 
etmişlerdir. Bunlar arasında Schi.. 
pol, Hamstede ve Abbeville mey. 
danları vardır. 

Gece, Roterdamda benzin depo. 
ları ile Ruhr, Gelsenkirchen ve Re. 
ııanideki tasfiyehaneler bombamı. 
man edilmiştir. 
Diğer hedefler Holanda ile Batı 

Almanyasında hava meydanları ve 
Westpalie, Ruh:P. ve Renanie'de de.. 
miryolu münakaleleri olmuştur. 

Keza Kieldeki deniz üssüne mü. 
him bir taarruz yapılmıştır. 

Biılün bu harekattan üç tayyare. 
miz üslerine dönmemiştir. 

c;;AROONYA ADASINDAKİ HAVA 
MEYDANLARI TAHRİP EDİLDİ 

Londra, 4 (A.A.} - Bahriye Ne. 
zaretinin tebliği şudur: 

Batı Akdenizinde cereyan eden 
hare!dt esnasında deniz hava kuv. 
vetlerine mensup Swordfish tayya. 
releri tarafından Sardonya adasın
daki Cagliari hava meydanı bom
bardıman edilmiştir. Hava müdafaa 
bataryalarının şiddetli ateşine rıı.ğ. 
men taarruz muvaffakıyetle yap1l. 
mıştır. Dört hangara tam isabetler 
kaydedilmiştir. Bunlardan ikisinde 
büvük yangınlar çıkmıştır. 

Bu harekat esnasında düşman 

(Sonu Sa: 4 Sii: :n 
-........---~------~-~----~-----------------------------------------------~--------------~----------------...;_-"'-------------~-~--------~ 

Son Zelzelelerin Tahribatına Ait Resimler: 

. . 

Peyk nahiyesi harabe halinde _ Yar alılar hastaneye naklediyilorlar... • Enkaz altında kalanlar ~ıkarıhyor 

~ .., ~ 
Gördüğünüz resiml(r, Y~~(J(lt ve lıavalisindeki son zelzelelerin tahribatına aittir. Akdağmadellitıe bağlı Peyk nahiyesi harabezara dönmüş, 600 nüfuslu nafılye merkezinde 

ayakta ancak 30 yurttaş bulunmuştur. Yozgat muhabirimizin zelzelenin feci bilançosuna ait yazısırıı (1) iincü sayfamızda bulacaksınu. 
"-.n.__ _________________________________________________________________ ~--------~--------------------------· 
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YAZAN: İSMAİL HAKKI BAŞAK 

Zavallı Yahya Kaptan Hakkında 
Birçok İftiralarda Bulunuyorlardı 

- 24-
"- Ben, onlarla beraber değıiim. Fa

kat onların beni kendılcrindt'n bilme
leri isime yarıyor. Bu sayede, bntün su-
1 nnı oğrenlyor, istifade edıyorum. Şım
dı, durup dururken, bu istır deden ken
dımizi n in m hrum edelım?,. 

Karam le, ve Değirmendereye ge-
l nce, oral rda d , Ktız.ım ve H ydar (1) 
g çinemcm kteym ler. GQya Haydar 
d , İ nbul h kQmeUle temaslarda bu
lu uyor u . F t bu hususta arka
d lard n b r kısmı: 
"- H yd r, mert, kab:ı.dyı, dürüst eo

cuktur: Bu nlç klığı yapmaz. Bizce, onun 
al yhlndeld iddia, kendisini kıskanan 

b zı ark d nnın lftir tarından ibaret
t r!" diyor} rdı. Haydar hakkında, ben de 
böyle du n nlerle hemfildrdlm. 

Bize a ıl cnd~ veren noktalardan bi
ri 1 de, Kocaellde, Yahya Kaptanla ar
k da lan :ırasına ihtilll.f glrmlş olmmı17-
dı. Zavallı Yahya Kaptanın, İngili:r.ler 

1 afından satın alındığı bll iddia olun
maktaydı. 

Karışıklık bu kadarla da kalmıyordu: 
Alemde ı ve civennda bulunan Bulgar 
S dıkla arkad lan da ayrı bir hava tut
turmu lardı. Kepken ad sındaki Recep 
(İpsiz Recep) le arkada lan ise, tıpkı di-
crlcri gibi, kendi başlarına buyruk ke-

6llmek hcv ndeydUer. Ve te üs etme
~ ldzıın gel n birlik, irtibat, bir türlü 
b <;anlamıyordu. 

Te3kilM1 ld re eden arkadııslar bile, 
blrblrıerile kA!i derecede nnlaşabilmlş 

d llkrdı: Onlar, bütnn bu bahsettıtlm 
ıhtilfıOara muhtelif sebepler go tcriyor
lardı. K"ml 1, kabahati saydı ım şeflerin 
k blli1etsızli lcıinde buluyor, kimisi de 
bütün o geçim lilıklerl, silfıh ve cepha
ne tevziatında gösterilen kifayetsizliğin 

tntizamsızl n ve mu av tsıtlığın doğur
duğunu söyl yordu. 

Hnlbuki, asıl sebep, parasızlıkb. Ve 
t şkll~t, p ra ıı kıntısı yilzünd n, vaziye
te blr turlu hfıklaı olamıyordu. 

Saydıklarund n en eh'emmiycUisi ev
velce de s yledrim gibi, Yahya Kl\Pta
nın vazly tı idi. 

Mersinli Cemal Paşa (şimdi mebustur) 
Harbiye NeuıreUne tayin olundu. O, Ka
ra Vnsıt ve sevklyatçı Rıza Beyler, ya
pılan tahrlktıta kapıldılar, Yahya Kap
tanın imha olunmasına karar verdıler. 

Halbuki o sıralarda, Kocaeli ve hava
lisi Kuvayi Millı1e kumandanı olan Ye
nlb hçcli Şilkrü, D:ıyı Mesut, diğer ar
kııd şlar ve ben, Yahya Kaptanın masu
miye!ine kanldlk. Bu ftib:ırla, onun hak
kında venlen Jmha kararı, blzlerdcn giz
li tutuluyordu. Fakat biz, k ran haber 
11ldık. Derhal Kara Vasıfla arkada larını 
bulduk. Kendıl rlne, yapılan hareketin 
yanlış, verilen kararın hnksn: olduğunu 
anlatmaya çnlışbk. Aramızda uzun mü
nakaşalar oldu. Ve neUcede, dAvayı biz 
kazandık. Fakat, maalesef, Yahya Kap
tanın lmhn olunması için, resmen emir 
verilmişti. HattA, Kaptanın taklblne de, 
sonradan Adana cephesinde şehit dtlşcn 
yüzbıışı Nihat Bey memur edilmişti. 

Te$killıta dahil bulunan yQzb:ı.sı Nıhat, 
blzlm de lyl arkadaşımızdı: Onunla da 
temasa girdik. Yapılacak şey, bir taraf
tan, Nihadı oyalamak, diğer taraftan da, 
Yahya Kaptanı Tavşancıldan muvakka
ten uuıklaştırmaktı. Bu suretle, :zaman 
knz:ımlacak ve vu.lyet, mfinnsip bir sı
rııda Harbiye Nazırına bildirilecekti. 
Yahya Kaptanı Tavşancıldan uzaklaştır
mak vazifesi de, -yine benim omutlarıma 
y(lklenmistl. 

Ben, derhal Tavş ncıla gittim. Yahya 
Kaptanla görüştnm. Kendisine vaziyeti 
milna!:lp bir lisanla anlattım. Fakat, ce-
ur ve çok mert bir adnm olan Yahya 

Kaptr>n, bütun bunları haklı bir hiddetle 
dinledi ve Tav:ıancıldan uzaklaşmayı ka
bul etmedi: 
"- Ben, diyordu, m~mleket Jçln dö

\'Üsfirken. ikide birde iftiraya uğramak
tan usandım artık. Burad n bir vatan 
h ini gibi kaçamam. Firar, ancak, suçlu
lara düşen hnrekcttir. Ben mücrim de
~lim. Ve her fıkıbeti, burada bekllyece
im!" 
Ona haklı olduğunu royled'm. Yakın

da her şevin anlaşılncağını bildırdim. Fa
cat, her htıngi bir s kilde fena bir htldise 
vuku bulmııma ı için, kısa bir müddet 
glzlenm~sl lilzumunu tekrarladım. Ben, 
böyle konu~p. bir hayli yaharınca, ha
tırımı kıramadı. Kaçmıya değil, fakat 
muvakkaten saklanmıya razı oldu: Bir 
mfiddct Tavsancılda, bl7.lm bulacağımız 

bir evde gizlenecek, ortalıkta görfinml
vecekti. Kiıtiblne de: 

TA !'-1 j --1.8.HO 

·~ 
•• 
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I 

Di.in açılan Taksim Şclıir gazinosundan bir giiri.iniiş At yarışlRrında heyecanlı 11'ir an 

Şehir Gazinosu Dün G. Anadoluda Sıtma 
Akşam Açıldı lleMücadeleBaşladı 

Vali, Vekillere Şehrin Müstakbel 
Şekli Etrafında İzahat Verdi 

Belediye tarafından Taksim Bahçesinde inşa edilen Şehir 
Gazinosu tamamlanmış ve dün akşam saat 17 de açılma töreni 
yapılmıştır. l\lerasimde, Dahiliye Vekili Faik Öztrak, Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücc1, l\lünakale Vekili Ali Çetinkaya ve 

1 Nnfia Vekili General Ali Fuat Ce-

D • • y • +- 1 besoy da bulunmuştur. un em 1 ş e l Merasime, ~-:hir bandOS\lnun çal
dığı istiklal marşı ile başlanm:stır. 

• • Müteakıben Vali ve Belediye Reisi 

Bir Cinayet doktor Lutfi Kırdar davetlileri, ga
zinonun üst katında hazırlanan 

• "Müstakbel İstanbul,, makctlorinin 

1 ~ 1 en d •• te hir edildiği salona götürmüş, ve 
~ burada şehrin istikbalde alacağı şe-

Kadm Yüzünden Bir 

işçi, Arkadaşım 

Bıçaklıyarak Öldürdü 
Diin, saat 15.30 da Eminönü Ba. 

lıkpazarında bir cinayet işlenmiş, 
Kazım ic:minde bir işçi hemsehrisi 
Mahmudu bıçakla delik de ik ede
rek öldürmüştür. Vaka şoyle ol. 
mu tur: 

Bakırköyde İstanbul caddesinde 
oturan Kazım, Fatma isminde bir 
kadınla metres hayatı yac:amaktn-

kil hakkında izahat vermiştir. 
Valinin maketler üzerinde verdi

ği izahat, davetliler tarafından a
lfılta ile dinlenmiştir. Davetliler 
bundnn sonra, evvelce hazır~anan 
büfede izaz ve ikram edilmiştir. 

GAZİNONUN TAKSbtATI 
Yeni Şehir gazinosu, bütiin mo

dern ihtiyaçlar düşünülerek, bele. 
diye m;marı Rüknettin 'ı:ırafından 
çok güzel bir üslup dahilinde inşa 
ettirilmiştir. Bina taksimatı, mo
dern ihtiyaçlara tekabül cdi~i ve 
mar.zaı'ası 'itibarile hakikaten çok 
gi.izeldir. Gazinonun kapalı kısmr, 
en az 500 kişiyi en rahat bir ~ekil. 
de istiap edecek vaziyettedir. 

Bursa ve 
Mücadele 

Civarında Elli Köy 
Mıntakasına Ahndı 

İzmir, 4 (TAN Muhabirinden) - Garbi Anadoluda sıt111B 
ile mücadele için esaslı tedbirler alınıyor. Sıhhiye Vekaleti, 
Aydın ve Manisa Sıtma Mücadele Teşkilatını harekete getir· 
miş, İzmire kafi miktarda kinin gönderilmiştir. 

Bunlar halka tevzi edilecektir.'-
İzmirin sıtma mücadele mıntakası-1 İı• • t 
na alınıp almmıyacağı, yaptırılmak- 1 z m 1 
ta olan tetkiklerin sonunda belli o-
lacaktır. İzmirde mücadele teşkilii. • ı. 

KCiijıt 

tı kurulması da muhtemeldir. Fabrı"asınıll 
BURSA MINTAKASINDA DA 

CİDDİ TEDBİRLER ALINIYOR u 1. ht=ya#lt ı 
Bursa, (TAN) - Geçen sene lıl '-' 

çeltik ekiminin gayri fenni yapıl-

ması neticesinde Bursa vilayetile 
Karacabey havalisi ve Yeni§ehir 
mıntakasında sıtma sahası diğer 1 
senelere nisbetle genişlemiştir. He
men hemen bu fevkalade hal kar
şısında Bursa civarı, köy kadrosu
nu genişletmek zarureti hasıl ol
muş ve yeniden M. Kemalpaşa ka. 
zasında 15, Karacabey kazasında 
12, Yenişehir kazasında 14, Bursa 
vilayetinde 15 köy sıtma mücade
lesine alınmıştır. 

Bu seneki feyezanlarm neticesi 
olarak ovanın birçok yerlerinde su 
birikintileri bu mevsime kadar kal
mıı;tır. 

l\Iiicadele teşkilatı, lazım gelen 
tertibatı almaktadır. 

--1)---
Açılan Eski Arteziyerı 

Kuyularından istifade 

Edilemiyeceği Anlaşıldı 

Yahya Kaptan, hem çok cesur, hem 
çok beccrlkll, hem de ı;ok kııvvetllydl. 
Onun malyctltıdc t}sküpl!l bir kAtıp var
dı. Ve YahY Kaptan, mn lesef, habis 
nlhlu. 'kurnaz v fena bir insan oldu
ğundan §{lphelendiğlmiz bu ad:ıma 
karşı, zararlı sııyıl:ıcak derecede muCrlt 
b r itimat besliyordu. Blz, bu hususta 
kendisini ik z etmemiş değildik. 'Fakat 
Y hya K ptan, bu meselede 1 f anlamı
yordu. Onunla en çok temn!!tn bulunan 
bendim: f tanbul ile Tavşancıl arasında 
Meta mekik dokuyor, her gidişimde, 
Yahya Knptnnl::ı uzun uzuı:ı konu~yor
dum. M alcsef, bütün gayrcUerlme rıığ
rnen, Yahya Kaptanı, o adama emniyet 

dır. Son giinlcrde kadın Kazımdan 
usanmış onun hemşehrilerinden 

u_ Sen de, dedim, Sirkecide, Ml1.anoğ- Mnhmutla münasebet peyda et. 
lu Hanı'na gelecek, beni bulacaksın. 

miştir. Birkaç giin evvel bunu ha

Dükkana Şiddetle Çarpan 
Kamyon Tekerliği 

Şoför Mahmudun idaresindeki 
3606 numaralı kamyon, Pangaltı. 

Son zamanlarda Hnnife deresi 
mecrayi tabiiyesini değiştirdiğin. 
deıı, ovaya gayri muntazam aka
rak birçok yerlerde suni ~ölcükler 

İzmitteki Kağıt Fabrikasının s~ 
işi halledilmek üzeredir. Evvele 
Artcziyenlerden istifade ederek fı:ı 
rikanın su ihtiyacının t min edilE'C 
ği zannolunmus ise de bu sular hC 

1 

bulanık çıkmış, hem de ihi'yacı ıcııt 
şılıynmamıştır. Bunun üzerint? 511' 

panca Gölünden istifade çareleri ,. 
raştırılmış ve derhal işe başlanmış
tır. Sapanca Gölü denizden 31 mel• 
re yüksektir. Fabrikaya olan mesıı1 fec:-i 18 kilometredir. Bunun 6 -
kilometrelik bir kısmında geniş dt· 
mir borulnnn döşenmesine başları~ 
mıc:tır. Su kendi kendisine aknrs 
İzmite kadar gelecek. burada Pofl1' 

palarla fabrikanın 40 metre irtifalfl' 
daki deposuna çıkarılncaktır. 

termekte son d rece. yanıldığına bir 
türlü inandıramadım. 

O havalldc, blr de "Arnavut Arslan" 
diye taqınan Küçük Arslan \'ardı. Bu 
zeki, c ur v mert delikanlı da hayli 
ı·uvvctllydi. Benim o günkü emellerim
den biri i de, Kuçük Ar lanı kandırıp 
t kllAta sokmak ve Y hya Kaptanın yn
nına verm ktl. Fakat Yahya Kaptanı da, 
rkadaşl rını da çok yakından tanıyan 

Küçük Arslan, onunla beraber çalışmıya 
bir tllrlil yanaşmıyordu. Bana, bu bahsi 
her açışımda: 

.. _ Bu meselede nst<lme düşme ... di
yor ve fltıve ediyordu: 

"-Her emriniz, başım fizerlne ... ,.Öl!" 
deyin 61Urlim. Sızinle bernberlm. Fakat 
beni, gcçlnemlyeceğim kimselerle yanya
na koymayın!" 

O sıralard:ı, Bulgnr Sadık ve arkadas
lan, bir zengini dağa kaldırm13lnr, ada
mı !Sldurmüşlcr, üstelik de mühim mik
t rd:ı para ını nlmışlardı. Birçok kimse
ler, bu hadı eyi de, zavallı Yahya Kap
t na im t edlyorl r. 

"- i\rlık işi soygunculuğa döktü!" di
yorlardı! 

Bu ifUra, nlhnyct, Yahya Kaptanın ku
l !hna da gitmiş, ve onu son derece mü
teessir etmlsU. O kadar ki, Yahya Kap
tan. İŞlnl gUcllnü bıraktı ve bu mesele
nin fçyüzünQ meydana çıkarmıya çalıştı. 
NeUcede, bu meramına da kavuıtu. HA
dlsenln mahiyetini, delllillle ortaya koy
du. nakkında yanlış hükum verenleri 
f len te zlp etU. Fakat bu sefer de en
daht mektebi mfidilrfi Necatı ve jandar
ma yüz.basısı Naille arası açı dı. 

Onlar ve arkadaşları, nedense Yahya 
kaptanın aleyhine d!Sndfiler. Hattlı, gü
nOn birinde, Yahya Kaptan aleyhine bir 
rulkast blle hazırlattılar. Fakat Yahya 
Kaptan, bu işi tam zamnındn anladı ve 

kasdl yapmıya xncmur edilen adamı, 
izzat kcndl.s' tepeledi. 

'Yahya Kapt run düşmanları, bu me
sel ve de bir kulp taktılar ve: 

.. .:_ y hy Kaptanın öldürdüğü adaın, 
oh' ıın.ı k tçl d il, Kuv yl Mllliyeye iltl· 
'lak ctmelt emellle Anadoluya ka~ış bir 
polisti'" dedıl r. 

Bu yta:ınr, Yahyn Kaptan aleyhlnde
lrl cerey nı tekrar körükledi. Nihayet, 

y hya Kaptnnı takibe memur edilen bö
lüğun kumandanı ve b~şçnvuslle seni 
tanıştıracağım." Tavşancıldan oyrılmdan 

e\ veı. Yahya Kaptanın oturacağı evi de 
tnyln ctUk ve oradaki ililm bltUği için 
f tanhula döndilm. 

Yahya Kaptanın ~tibl, tayin olunıın 

gilnde, yazıhaneme geldi. O gün, şimdiki 
MOnakalAl Vekilimiz Ati Çetinkayn, Ye
nlbahçcli $ilkrQ \'e Dayı Mesut da ora
dnydılar. Yfizbnsı ve basçn\'USla kAUbi 
tanıştırdık. Y hyn Kaptanın adresini 
verdik. Ve hepsi de çıkıp gittiler. 

(Devamı var) 

(1 l Arnavut Kb.ım, Arnavut Haydar. 

Ecnebiler Hakkında 
Yeni Takyidat 

Türkiyede oturan ecnebilerin se
yahat ve ikametleri hakkında hazır
lanan kanun layihası, meriyet mev
kiine girmiştir. Bu kanuna göre, ec
nebilerin bazı muayyen mıntakala
ra seyahatleri ve bu mıntakalarda 
ikametleri mahzurlu görüldiiğü tak 
dirde bunlar buralarda oturmaktan 
ve gezmekten Vekiller Heyeti kara. 
rlyle menedilebil~klerdir. Bu ec
nebiler, aynı zamanda polisten mü
sande almıyn da mecbur olacaklar
dır. 

Bundan başka herkes evine ve 
müessesesine daimi veya misafir o
lara1< gelen ecnebinin adını, soyadı
m, tabiiyetini azami 24 saat zarfın
da mahallin zabıtasına bildirecektir. 

Bir menfaat mukabilinde olmıyan 
ve müddeti yedi günü geçmiyen hu
susi :ırıJsafiretler bundan muaftır. 

Doktor Tellalları Türemiş! 
Son günlerde bir takım adamla

nn Anadoludan gelen hastalara mu. 
sallat olarnk doktor tellallığına kal. 
kıştıklan gciriılmüş, Vilayet Sıhhi. 
ye Müdürlüğü bu şahıslar hakkında 
şiddetli tedbirler almıya karar ver
miştir. 

Egede Tütünler 
İzmir, (TAN) - Kemalpaşa, 

Yüce Seydiköy mıntakalannda bu 
sene tütün çok nefis, fakat bağlar 
hayli zarar görmüş ve mahsul az
dır. Cuma ovası bağlarında hastalık 
zaran mucip olmuştur. Kemalpaşa 
bağlan kısmen iyicedir. 

hcr alon Kazım, Mahmuda müra-
caat ederek Fatmadan vazgecme?.se 
kendisini öldüreceğini söylemiş, fa. 
kat Mahmııt bu tehdide aldırış et
memiı;tir. ıTihayet dün iki rakip Ba. 
lıkpazanndn karsılaşmışlar, kavga_ 

ya tutuşmuslardır. Bir aralık Ka
zım bıçağın çekip hasımın üzeri. 
ne saldırmış ve rastgele yerlerine 

vurmıya baslamıştır. Polisler Mah. 
mudıı yerde ölii olarak bulmuşlar. 

dır. Kaçmak isteyen Knzım yaka
lanmıştır. Suçlunun bugün adliye. 
ye verilmesi muhtemeldir. 

iş ~üzO TDEr • KAVGA 

Sebze hali civnnnda bir kahvede 
yatıp kalkan Mehmet Ali ile arka. 
daşı hamal Yakup arasında iş yü. 

zünden çıkan bir kavgada Mehmet 
.\li, Yakubu bıçakla muhtelif yerle. 
rinden ağır yaralamıştır. 

• 

N. Menemencioğlu 

Şehrimize Geldi 
Hariciye Vekaleti Umumi Ki'ı.. 

tibi Numan Menemencioğlu, dün 
sabahki ekspresle İstanbula geL 
miştir. 

Tiirkiyenin Tiran Konsolos Mua. 
vini Fethi Beren, dün sabahki Kon· 

vansiyonel treni ile şehrimize gel. 
miştir. Alınanyada kimya tahsilin. 
de bulunan Mufit ile Orhan da aynı 
trenin yolcuları arasındadır. 

ASKERLi K iŞLERi : 

Şubeye Davet 
Be,lktı' Askerlik Şubesinden: 
ı - İstanbuldn bulunan 335 doRumlu 

ve bunlarla muameleye tAbl 11 e ve mu
ndlli okullar mezunlarındnn olup da 
yüksek tah ile devnın etmlyec k olıın
larla ve yUksck tahsllinl bitirmiş bulu
nıınların son yoklnmalnrınn 5 Ağustos 940 
Pazartesi gilnU Beşiktaş As. Şubesi bi
nasında teşekkul edecek olan askerlik 
meclisinde yapılncnktır. 

2 - Bu yoklama tııinc her giln s at 
9 don 13 e kadar dcvnm edilerek 20 A
austos 940 Salı günU sant 13 de bitmiş 
olacn ından bu müddet zarfınd nUfus 
cQzdanlan, c..ııliyetname ve iki er adet 
fotogrnnnrlle birlikte meclise mQracaat 
etmeleri Ufın olunur: 

lan geçerken sağ ön tekerleği çık. 
mış, tekerlek o civarda Agop'a ait 
~o numaralı dükkana çarpmıştır. 
Dükknnın camları kırılmış, içcrde
'<i büyiık ayna parçalanmıştır. 

meydana getirmiştir. 

Bunu önlemek için derenin mec
rasının, sular idaresi tarafından 
eski yerine getirileceği anlaşılmak
tadır. 

Fenerliler Atletizmde 

Bu iş içil\ bir milyon liradan fst:
la para sarfedileceği tahrrıitı 
olunmaktadır. Fakat son zamanlst' 
da planda yeni bir tti.dilfıt yapılars~ 
masrafın 400 bin liraya indirnrocs 
mümkün görülmüştur. 1 Sümerbank Umum Müdürü Zihfl 
Sanus miitehnssıslurın hnzırladık.19' 
rı raporu tetkik etmektedir. 

' 

de Şampiyon Oldular 
Ziraat Mektebi l\fczunların9 

Taksitle Arazi Verilecek 
At Yarışları Heyecanı. Geçti, Kürek Teşvik Maliye Vekaleti, bedeli 20 sene~ 

de ödenmek üzere milli emlôke ııt 
bazı nrazinin satılması için bir tsl~· 
matname hezırlamaktadır. Bu talı 
rnatr.ameye göre, çiftçilerden ınB8' 
la zfraat mektebi mezunlarına d9 

faksitle arazi verilebilecektir. 

Müsabakalarım Galatasaray Kazandı 
1sfonbu1 atletizm blrlnclllğl dün Fc

nerbahçe stadında üç dört bin kişilik bir 
seyirci kUtlesl önUnde yapılmış ve Fe
ncrbahçelller bu sahııda büyük bir var
lık gö tererek etcll rakipleri Galatasa
rayı on bir puan geride bırııkıp İstanbul 
şampiyonu olmuşlnrdır. Dünkü milsaba
kalordn uu neticeler alınmıııtır: 

ıoo metrede Fenerbahçeden Melih, 200 
de Fenerden Melih, 400 de Gnlatasarny
dan Zare, 110 mnnlalıda Galatasaraydan 
Yavru, 400 manlalıda Galata araydnn 
F ık, ROO de Fenerden Rıza Mak ut, 1500 
de Fenerden Rıza Maksut, 5000 de Be
ıılktnstnn Artan, 10.000 de Fenerbahçe
den Hllseyin Güllede subay Ateş İbra
him, Yüksek atlamada Galatasaraydan 
Falk. Tek adımda Kurtuluetan Çaroğlu, 
Uç 'ildımdıı Gıılatasnraydan Yavru, Sırık
ta Bcşlktaştnn Şerif, Ciritte Fenerden 
'Mellh, Diskte Deşlktaştnn Arat, Çekiçte 
Fenerbahçcde İzzet, 4Xl00, 4X400 ve 
nalknn bayrak ynrısl rında d::ı Fcner
b hçc tııkımı bırlnci oimUBlnrdır. 

Ui'1UJ\lt TASNİF 
umumi tasnifte dordiineü ve ilçltncll 

kn tcgorlforde eski ntlet Tevfigln çnlış

tırdıjtı Deniz Lls sl birinci olmustur. Bi
rine! kategoride de Fencrbahçe 60 pu
vnnln İstnnbul ıampiyonu, Galatasaray 
50 puvanla ikinci olmaştur. 

AT YARIŞLARI 

At yarıslarının d!Srdüncü haftası dlln 
Vellc!endlde yapılmıştır, Bce kategori ü
zerinde yapılıın yarışlarda su neticeler 
alınmıştır: 

Dört ve daha yukarı yaştaki Mlls kan 
Arap at ve kısraklarına mahsus birinci 
yarışta Ynmıın blrlnsi, Ünlü ikinci ol
muştur. 

nört ve daha yukarı yaşta olup katan-

dığı ikramiye mlktan 2000 lirayı bulmı
yıın hlılls kan Arap atlarına mahsus i
kinci yarışta Karaku~ birinci, Yaman 
ikinci gelmiştir. 

İki ynşında olup ve koşu knzanmıynn 
hfılis kan İngiliz taylarına mahsus uçün
t'Ü koşuda Umacı birinci, Rai ikinci ol
muı;tur. Dlırrl(incü ynrı ı Nırvnnc birin
cilikle bitirnıistir. 

tlç ve daha yukarı yaşta halis knn tn
gUiz ııt ve kısraklarına mah us olan son 
ko~da Dandi birinci gelmiştir. 

KÜREI{ TE VİK 

MÜSABAKALAR~ 
Kilreş teşvik yarışlarının ikincisi dllıı 

Kumkapı - Samatya arasında yapılmış
tır. Vedi klUbün tşlrak ettiği bu müsa
bakaların neticesi şudur: 

TEŞKKEÜR 
lzmlt Hava Kurumundan: Elfızığ 

memuru Muhli D. yı, şubemize 15 ıır 
tebeıTu etnıck urctılc yurtsevcrlı ' 11 

I!<>. tcrmı Ur. Kendi ine te ekkür ederi 

Bugunkü Program : 
7.30 Progr. m 
7 .35 H rır solol r (l'l.) 
R.00 AJ ns hnb~r!eri 
8.10 Yemek listesi 
R.20 Mllzlk (Pi.). 

• 
Müptediler arasında bir çifte ile iki 

çifte ''e dört teki Galatasaray kazanmış. 
kıdemlller yarışında da bir çifte, iki çif-
te ve dört teki Galat nrnylılar almı l r- 12 3o Prrıgrıım 
dır. 12 3!' Ş rkılar 

Umumi taRnlfte erkekler ve kadınlnr 12 50 AJ n h b rlerJ 
13 05 Tllrküler • blrlndsl Galatasaray klUbüne iki kupa · · 

verilmiştir. 13.20 Karı.ık pro"ram (Pl.). 

Nüfus Sayımı Hazırlıkları 
20 Teşrinfcvvelde yapılacak olan 

umumi nüfus sayımı etrafındaki 
hazırlıklar tamamlanmak üzeredir. 
~ir kaç .. Ş~rk vilayeti hariç olmak 
~~er~ b~tı.~n memlekette numerotaj 
ışı bıtmıştır. Yapılan tahminlere go. 
re, nüfus miktarının 18 milyonu a. 
ı;acağı umuluyr. Sayım neticesinin 
24 Teşrinievvel akşamı anlaşılnbil. 
mesl için lazım gelen tedbirler alın
mıştır. 

• 1R Oll Pro r m 
18 O'i MO lk (Pl.) 
ı R 40 Ca7. orke tr st 
19.10 Al turka mU:ı:lk 
19.45 Ajans haberleri 
20.00 Fnsıl heyeti 
20.30 Konu-;ma 
20.45 n nleyic' dilekleri 
21.JO Miizik (Pi.) 
'll.311 
21.45 
22.30 
22.45 
23.00 
!S.25 

Hadvc cazetesf 
S lon oı kestrnsı 

Ajans haberlwt 
Şalon orke- 41Sl 

C::ııb::ınd (Pl.) 
Knpanış 
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Rıza DOCRUL 

harl>İn baslamasından 

iince Suriycde çalı,.tığını id. 
td.en bir gi:ıli radyo istasyonu 
llıış \'e Suriyelilere şöyle a)•ak

k, hö\'le dö' ii mek. hiirri\'d 
liklaJ ~ğrunda hiçhir fcdak

0

i'ır. 
11 tckinmcınck kin talimat \'er. 
haslnnlıstı. -
Ünlerde de huna benzer yeni 
tas, on pcrda oldu. Bu is ta.;. 

kendine "Hiir , e miistakil lı. 
tasvonu'" adını \'cri\'or '''-' i\fı. 
rı İngilizlerle dii\ ii~mck i<;in 
11ıtıağa davet ediyor. 
l~ancı bir mt>ınlckettc calıstığı 
ıı • - , 
Sıkar olan hu ista yon da. e,. 
Suriyeyi ayaklandırmak için 

" .. istns)·on gibi, kendini Arap. 
hurrivet ve istiklaline tarafıhn 
. llıckte ve hliliin Arapların 
{etlerini kazanmak sıra ının 
ettiğini söylemektedir. Fakat 
~ ltazanmanın bir sartı \ar. O 

hat İngiltere aleyhinde a~·ak. 
~k, İneiltere ile harbe girmek 
~ dökerek milli gayeyi ger. 
~1l'ln~kti r. 

• . IStasvon da eski i tas\'on ı:ihi 
~ ' . 

netice alamıvor \'e hichir 
,• lıq çeşit tahriklere ehem.mi. 
ttıni :r or. 

b h" ' • •rıa ıyctı : 

taJ>lann İngilterr~·e karşı kt. 
3'arn ederek harbe giri~me-

~ab · · · t • ., a nıçın ıs enıyor. 
.lln sebeplerini anlamak giiç 
ır, 

~tyş kanalının İtalyan gcn~ile_ 
arı:ı kapanmasınd:mhcri ltal. 
Şarki Afrika ile irtibatı kesil. 

~: llu irtibat uzun bir miiddct 
~ğj takdirde İtalyıının ~arki 
'la d~ki vaziyeti tehlikeli bir ~e. 

hılir. Belki de İtalya, bura. 
~listernlckclerile, hir daha ir. 
~sis <'dcmiyecek hale gelir. 

s~ ı. t hir taraftan )lısırlıla~. di. 
~llftan J'ilistin Arapları In~i1-

b tl·hindc ayaklanacak ve in. 
t htınlarla meşgul olmak mer. 
tt' ~ 11lde kalacak olursa, o zaman 
0rdusunun Lih~·e • l\lı ır hu. 
~İllerinde ilcrle~esine ''e Sii. 
arıahnı işgal etmesine imkiın 

•labi1· ır. 
1 assa bu sırada Mısırda umu. 

t L • ') \' ~'Yamın kopması, Ingı tere. 
.... ~~iYctini son derece miiskiil. 
"t • 

• \e itah·anın Mısın isgat 
tıi son de.rece kolavlnstır.ır. 

~li . ~ : . 
1, 1 h' ıstas)·onlnrın kcndılerınt> ·t· l'enk ,·ererek, hiirri)et n: 

·~ gibi kelimeleri sniistimnl 
~·· gUttiikleri ga:ve hudur. Fn-
lıtt· . • • • 1 • 

ı. ın hu tahrıkat. Arap a eını-
q'rh· \ · ır tarafnda zcrrt> kadar re. 

1111ntıırnakta \'C hir tek .Arahın 
ltıpırdat tığı göriilmcnıcktc. 

ttek Mısırlılar, gerek diğer 
\i l\raplar, hu sırada İngiltere 
~~de cephe alınanın, kendile. 
i 11"~i~·ct \'e istikliıl gctirmiye. 

.;. hılakis onları \'cniden yeni. 
i~ lllaceralara atmaktan haska 
\ Yaraınıyal'ağını yakinen hL 
lk~ hunu hildiklcri itin hu ce
tlınJcre 'c tahriklere alet ol. 

""· 'a~· .. ~· ıyct Araplar he<ıa"hınn mu. 
ı iır ••yanıklık aJan,rtidir. Fa

L11, hir safhası dahq ,ar: O d:ı 
"tık• k ata yapanların yalrıız en. 

Ilı ~~llcrirıe gii\'encrck hu -.:ıha. 
~I 'Ilı. bir nrn\·affukıyct kazn. 
~tna inanmadıklarının his

Sıdır. Gerri her hasım . has. 
~ \·aıiyetini • ıniiskiilJcc;lirnıck 
~~1'. '>areyc ha~\·urabilir. F:ıkat 
~1'te \'e.rmesi heklenmi,·r.ıı h•. 

llf!te gidsnwk de bir 1-..ıı\ 'd 
~I sa\'ılnınaz. 
ı ia~a t\r;ıp fılcmi hugiinkii ~art. 
tıde dikkatli , .c uyanık ıln' -
'tıı r 1 • . .. _, 'kol 

~lı • .. ttlcn ant erını muuı ı -
~ostcrıncktedir. 

~l>ıt ı 'k-eahamamcla Cc tı 
~ ~riyatı Çok i)·i 

ahanuım CTAN) - Kaı:a
c;~hik mıntakası koyluleri 

her S'"'ncden fazla ek m 
~llatdır. Ancak çeltik leriya
·~k ll'tıihim amili olan "ot al
~.1arna,, dedikleri temizleme 

1 ıfayet edecek kadar amele 
ı ~ h~lunamıyacağı P.ndi~esi. 

ltşundürmektedir. Arpa ve 
~ ll'tahsulüniın devşirme ve 

~dilmesini mtiteak1p çc!tik 
k~un de ziyaa ugram.:ıması
b~ktnetin vaktinde tedbir al

l~nmektedir. 

Gençlik Klüpleri 
30 Ağustosa 

Kadar Açıhyor 

Bazı Vilayetler İcsin 

Mükellefiyet Bir 

Müddet Tehir Edilecek 
1 
ı 
1 
: 

TAN ______________________________________ _,,, ___ " _____________ . 
i 

Vasıtasız Vergilere ı 
Ait Yeni Esaslar 

Yüzde 36 ve 42 Nisbetinde Vergiye Tabi l 
Tutulan Sanat Sahiple ri ni , Bildiriyoruz : 

Fransız Büyük 
Elçisi Fransaya 

D~11üyor 

Sefir, Anadolu Ajansı 

Vasıta si le Dostlarına 

Arzı Veda Etti 

Sefiller 
Yazan: B. FELEK 

1 Hugo'nun okumakla bitmi~·en 
mahut romanından bnhset

miyeccğim. ~İ) etim hn~ka. 

Ankara, 4 (TAN 1\luhabirin. 
dPn) - Beden Terbiyesi Genel Di
rektorlüglı, beden terbiyesi kanu
nu ile nizamnamesinin ve Vekiller 
Heyetinin bu husustaki kararna
melerinin hükümleri dairesinde be
den terbiyesi mükellefiyetinin tat· 
bikine ait faaliyeti tanzim etmek
tedir. Şimdilik (Erzincan, Bingöl, 
Bitlis, Ağrı, Mus, Siirt, Tunceli ve 
Van l belgeleri (vilayetleri) harL 
cinde, bütün bolgelerde muayyen 
yaşlardaki erkek gençler. mecburi 
olarak beden terbivesine tabi tutu
lacaklardır. Zelzel~, seyliıp ve biit
çe vaziyeti dolayısile Amasya vi. 
la:ı:etinde de mecburi miikell~fiye
t'n bir müddet icin tehir edilmesi. 
nin teklif edilmesi mukarrerdir. 

Ankara, 4 (TAN Muhabirinden) - Vasıtasız Vergiler 
Kanun layihasına göre, muhtelif mükelleflerden tcYhidcn 
alınacak vergi nisbetleri tayin edilmiştir. 1 1 Gayri safi varidat üzerinden kantar ve emsalını yapanlar, k<'S

ket yapanlar, kaşıkçılar < ağa;tan 
ka!'ık yapan ve satanlar), Kayık : 
yapan ,.e satanlar, kehribarr:ılar. i 
krom ve nikelaj işi yapanlar. kun İ 

dura levazımı satanlar, kurabiye. 1 
ciler, kutucular, mozay:k ve mü- : 
masili imalathanelc:ri, miihıircLi- 1 
ler. muakkipler listişarc yapmı- ı 
yan ve mütalaa yazmıyan '11uak-

Ankara, 4 (A.A.) - Fransa buyuk 
. dçisi Massigli 3 Ağustos tarihinde 
Anadolu Ajansma gönderdiği ac:ağı. 
daki notun neşrini rica etmistir: 

iki iiç giin e''' el, Eıninöniinden 
trnm\'ayla Köprüye doğruluyorduk. 
Yenieami öniindcki bo~hıkta hir 
kum yıö-ınının eteğinde b'.r be~·az \"e 
!'lı.l<a köpek, bir de onun kadar sıs
ka valınavak bası kabak be. altı 
, a..,Jarınd~ t·ocuk: kunıda açtıkları 
~ ı~ını.~a ••ir;,lİ§ oturuyorlardı. 

i yüzde 36 ve yüzde 42 nisbetinde ".\.nkarayı bidayette derpiş ettik. 

lerinclen daha cabuk terk zaruretin. 
de k:ı!an Fransa hüyiik elçisi ve Ba. 

yan Hene Massigli Tiirkiyedekı bi.i

lün dostlarına ~ahsan veda arzusu. 
nu yerine qetiremeıni:slerdir. Buna 

binaen görmek imkanını bulama

dık lıırı dostlarına veda icin Anado

lu Ajansının ve Türk matbuatının 
:iclaletini rica ederler. 

ilen lfıtife oh.un di~ e ~ anımdaki-
lll': 

Beden terbiyesi nizamnamesi be. 
den terbiyesi hareketlerini mecbu
ri ve ihtiyati olarak iki kısma ayır
mıştır. Jimnastik. atletizm. (hE'nd
bol. voleybol, basketbol gibi oyun
lardan biri). yüzme. yürüyüş ve a
razi bilgisini ve yurt müdafaası 
temrinlerini ihtiva eden izcilik, mü 
sait iklimde dağcılık ve kaynkçılık 
ve sahillerde denizcilik mecburi 
hareketler arasındadır. 

l\faamafih gençliğin ihtiyari ha
reketler arasında bulunan futbol, 
güt eş ve boks, bisiklet, motosıklet, 
tenis, eskrim, yelken ve kür--k, a
~'r aletli jimnastik, sıklet kaldır
ma ve diğer sporlardaki ralısma

lau da tanzim ve teşvik olunacak
tır. 

Diğer taraftan. kanun ve bu ka
nunun hükümlerini tamamlıynn 

nizamname ile kararnameler hü· 
kümlerine uyarak, 500 ve daha 
fazla müstahdemi bulunan ınii~sse
selcr c\• mensuplarını beden terbi
yesi mükellefiyetine tabi 1 utmak 
yolundaki mecburiyetlerini Haya 
başlamışlardır. 

Gençlik klüpleri, 30 Ağustosa 

kadar açılacaktır. 

TRAKYADA 
• • Harman l şıne 

Başlandı 
Edirne, (TAN) - Bı.itim 'l'rak

ya, ziraat ve rekolte işleri, am bir 
düzen altında. neşeli ve hararet'· 
bir ~alışmanın zincirine takmış gj
bidir. İyi verimi, iyi fiyat takip et
mistir. Her yerde orak işlerinin ijf
kası alınmış, pek cok yerlerde har
manlar başlamıştır. Ziraat Vekale
tinin verdiği ornk makinelerini 
köylülerimiz çok tutmuş \'e daha 
çok makine verilmesini istemişler
dir. Hemen her kazada, miktarı az 
bile olsa, mevcut batöz - traktör. 
ler harman işlerini kolaylaştıra
caktır. Agustos sonuna kadar har
manlar tamamen kalkacaktır. 

Zahire bolhığu ile beraber, hay

\'anat sürüleri de iyidir. Hele yağ
murların vaktinde ve iyi şartlar 

altında düşmesi, meraları yeşert

miş olduğu için, bütün hayv.ın sü
ruleı i pek iyi şartlar altında bü

yüyüp, yetişmektedir. 
Bu sene nebati yağlar mahsulle

ri daha boldur. Ayçlçcgi mahsulü 

Trakya ovalarını doldurmuş ve 

süslemiştir. Traky::ıda kiiçük fnbri
kcllnı l:ı! yi bulmuştur. Mısır, su
sam, darı gibı, yaz mahsulleri ise. 
pek bol gorı.inuyur. Yulaf her yıl
dan kat kat fazladır. Pancarın 100 
bin ton işlenmesi beklcniyur. A· 
guı:tosta kampanya açılacak~ır. 

---o---
TRAKY ADA YOL 

~nşaa·hna Hız Verirdi 
Edirne, <TAN) - Edirne vılfıye

tir.de yol ve kopru inşaatı faali
yetine son gunlerde büyük bir hız 
verilmiştir. Bu arada Uzunk•ipnı
l\1eriç şosesi üzerinde 3000 '<tisur 
lira sarfile, yeni bir koprii ınşası
n:ı başlanması kararlaştrrılmııjtır. 

Aynca İpsala - Ke~an yolu üzerin. 
de menfezlerle bir kısım şose in§a· 
atına da bugünlerde başlanacaktır. 

Kırklareli vilayetinde de Kırkla. 
rel: • Vize ve Pınarhisar - Lülebur
gaz tamiratile Kırklareli _ Bedre 
yolları üzerinde iki ahşap köprü
nlin yeniden inşaatına başlanmak 
ti zeredir. 

vergiye tabi tutulacak sanat ,.e 
meslek sahipleri şunlardır: 

'it 36 NİSBETİNDE VERGİYE 
TABİ OLANLAR 

kipler), mobilya kiralıyanlar. ına. 
hallebiciler, makine modnlcileri, 1 
marangozlar. minderciler, ınum 'I 
yapanlar. mücellitler, mütercim
ler. nakkaşlar, pamuk ~atanlar, 
plajlar. pulcular (kolleksiyon için 

1 pul satanlar), ressamlar, "astık ı 
yapan ve satanlar, saat tamircile- : 

!'İ. sandık yapanlar, saraçlar, so
bacılar. şeker ve şekerleme yapıp 

satanlar. şemsiye satanlar, taşçı
lar. tuğla yapanlar, tabeliı.crfar, 
terziler, tatlıcılar, tahta tornacı-

Araba yapan ve satanlar. arpa 
kırması satanlar, arpa satanlar 
(perakende), ağızlıkçılar, aile 
mutfağı işletenler, ajur, plise \'e 
akordiyon yapanlar, arayıcılar, 

(dökmeci kumunu eritmek :mreti
le altın arıyanlar), ayakkabı mnn 
tarı satanlar, banyolar, bakırcılar, 
boya satanlar, börekçi ve l:>oğa. 

çacılar, balık avcılığına müteallik 

eşya satanlar, bıçak yapan ve sa
t&nlar, boya yapanlar, cam çerç:e
' esi ve levha çerçevesi :-.atanlar, 
çarkçılar, çilingirler, çanak, çom
lek yapanlar, çinkoğraflar, çıkrık 
ve tahta makara yapanlar. çu
valcılar, çul satanlar, deniz ha
mamları, doğramacılar. demirci. lar, tavla zarı yapanlar. terlikçi. 

l d d 1 d b y t ı lc:r. tesbihçiler, tes\'iyeciler, iis-
ı er, on urmacı ar, e aga eva-

tübeç yapanlar ve satanlar <üstü
zımt satanlar, demir tornacılar, 

bec imalathaneleri dahil), yaldız. 
dökme ve teneke boyacıları, d(ik-

cılar. yazmacılar, yazma baskıcı
meciler, döşemeci , düğmeci, elek. 

!arı ve boyacıları, yemenicile!'. 
trik tesis::ttı yapanlar, evlerinde 
terzilik yapanlar, fırıncılar, gaze- % 42 NİSBETİNDE \'F.RGiYE 
te imtiyaz sahipleri (matbaa sa· TABİ OLANLAR 
hibi olmıyanlar), gömlek yapan- Berberler, bakır mami'ılittı sa-
lar, heykeltraştar, hakkaklar. tanlar, bilardo salonu işlctl!nler, 
hattatlar, hizmetçi, ve amele tc- cenaze levazımı satanlar, çayha. 
darik eden idarehanclcr ve iş e\'- neler. çalgısız birahaneler, <,:İ'li sa. 
leri, helvacılar, halatçılar, hazır tanlar. demir mam(ılatı satanlar, 
bavul ve emsalini satanlar. hazır <'manetçiler (mağaza \'Cya yazıha
işkme satanlar, hazır tarakçılar, ne sahibi), fotografçılar, içkili lo. 
ilancılar, ipçiler, içkisiz lokanta- kanla ve pastahanelcr ve gazino
lar ve pastahaneler ve gazinolar lar ve büfeler (iskele. istasyon. 

: ve büfeler ve bahçeler (iskele. tiyatro ve sinema büfeleri dahıl), 
istasyon, tiyatro ve sinema büfe- gemi enkazı alıp satanlar, kart
leri ve kır bahçeleri dahil), içya. postal satanlar, köseleciler, kah,·e
ğt yap:nlar, işlemec~ler. kaltakçı- ciler ve kah,·ehaneler, ınii jteil 
lar. (agaç kısmını ıkmal r<lerek, maddeler ve makine satanlar 
kaltağı mamul hale getirip satan-. manikürcüler, matbaalar (el v~ 
lar), kartvizit, zarf ve kağıt b~~-' ayakla veyahut ta dört bcyqir ve 
lığı ve mümasilini tabedenler, daha asag-ı kuv\'etle islivenl.,r) 

.. -..: J - ' 

karosman ve mümasili imalatha- meyhaneler (çalgısız), nakliyeci-
neleri, kiremit yapanlar, kitapçı- le!'. nalburlar, pedikürcüler, pe
lar. kitap naşirleri , kunduracılar. rukasaç yapanlar, simsarlar, sün. 
koltukçular, kahve değirmeni, netçiler, tellallar. ----------------·------........................... . ---------------------------
Bazı Fransız Ticaret 

Gemileri Bir lngiliz 

Şirketine Veriliyor 

BA~KANLARDAKI 

Hububat Rekoltesine 

Ait Son Tahminler 

Daha muvasalatlarından itibaren 

haki:ırında gösterilen hüsnü kalıul 

\'e on sekiz aydanberi kıymetli de
lilini gördükleri tevecciih ve mu. 
habbet, Bay ve Bayan Massigli icin 

unutulmaz bir hatır;ı olarak kala. 

cakt•r. Bütün dostlarına teşekkür 

eyler ve hepsine ~ahsi saadetleri ve 
aziz memleketlerinin refahı husu. 
c;undaki temenniferini arzcdcrler.'' 

DÜNYA 
HABERLERİ 

MACARİSTANDA: 

e Budapeşte, 4 - Nazır Alfrea NIC· 

kel'in riyasetinde bir heyet Moıkovayıı 

gideri'!-: blr Macar · Sovvet iktuıadl nn· 
taşmasının müzakeratına baulıy11caktır. 

SOVYET Rl'S\'ADA: 

e M oskova. 4 - Yukıf'k Sovvet M ~= 
:isi, Lltvanyanın Sovyetlere lltlhııkına 

mütedair tal~plerınl kabul etmiştir, 

İNGİLTEREDE: 

e Londra, 4 - Norvcc k11blnesi ıa· 

ları bugün Bukinghnm sarııvına giderek 
Kral Haakona doğumunun 68 inci yıldö· 
numO munasebetile saygılarını ıaunmUf• 

!ardır. 

e Londra, 4 - lnglliz Kraliçesi Eli· 
ıabetn, bugUn 40 ncı yıldonUmilnU sade 
bir üİle toplantısı ile teslt etmııtlr. 

e Londra, 4 - Madagaskar ve Kame· 
roun'a İngiliz askeri çıkarıldıl)ı doğrıı 
değ il dlr. 

İTALYADA: 

e Napoli, 4 - Am111fl körfezinde kain 
meş•uır Rufolo ve Cimbrone vlll~lıırınıı 

İngili7. tebaasından bazı klm<ı•lerc alt ol· 
duk';ırı için. vazıyet edilmlıtir. 

İSYE('TE: 

- Bak sığ'ınak :1 apmı:;ılar .. rledim. 
Saat nk~amın altısından :.onra idi. 
\'atman söze karıstı. 

- Ben bu çocu.ğu bu köpekle he
rnhcr h..ı sabah ~aat cförtte aynı ~·er. 
de gördiiın. Burada gecelemişler. 
dedi. Ve sabahçı olduğu zaman ala. 
l'a karanlıkta i~c giderken huna 
hen1cr sefil çocukların, Köprü al. 
tında \'e~ a Haliçteki mavnaların 
\inde gecC'lediklcrini ve ayazda ga · 
zete kağıtları ~·akarak ı ındıklarını 
gi•rmii~ olduğunu ilave etti. 

Bu köprü altı .;akinleri hakkında 
İ tanbul Belediyesinin \'aktiyle bir 
... ığınak açını~ olduğunu hatırlamak. 
la beraber çoktandır zihnimi kurca
lı~·an bir ınenuun tetkikine bu mu. 
lıavcremizdc fırsat buldum. 

Rilhassa şu son giinlerde iskele
lerde. trum\'ay duraklarında ya~ları 
altı ile on iki arasında değişen bir 
takım çocuklar dilencilik stajı yap-
111aktadı rlaı. 
Bunların sabahtan aksama kadar 

) aptıkları ~ey bilet almak irin çan. 
tasını açan \'e tranl\'ay gelsin db·e 
hekli~·en :tolcularm öniinc geçip bo. 
~·unlarını bükmek ve aç olduklarını 
~öylcyip ınerhametlerini tahrik ey. 
ll'nll'ktir. 

Bugiinlerde ehrin hir değilse ge_ 
çit \'~ kalabalık )'Crlerinde1 pek az 
dilenci~·c tesadiif edildiğine nazaran 
polis bu i~in öniinc geçnıiye mu\ af· 
fak olmuş gih'dir. Fakl\t ele B\'Ul'n 
ı-ıi!nıı\ an hu sefil çocukları dcrle~·ip 
toplamak. bir zabıta isi olmaktan 
'İ) ade bir içtimai vazifedir. Bu n
..:ife de Çocuk ı:.:!>irgcıne Kurumu
nun hicilmi:? kaftıuııdır. Bu kuru. 
ınun. ~iiphes:1 pek faal. pek hami. 
·etli ı"ızası bu gihi yerlerde rastlıya. 
rakları çocukları ya b<'lediyC'nin aç. 
tı~ı Kimsesizler Yurduna yahut Ço. 
\'ilk Esirg<'me Kurumunun bu mak
o;at la açacağı miiesscselere, veya e. 
l.cr 'arsa aileleri nczdine sevketnıe. 
lidirler. Ciinkii )·etismiş dilenci, di. 
tenr.iden ha~ka ı:ey olmaz. Lakin hu 
ı;oruklarla muka) yet olmazsak, hun 
!arın pek azı dilenci olur, fakat pek 
<;oğu ınulrnkkak hukuku umumi~< 
ıniicrim leri arasında adli) eye \'e ha. 
ııishanelere serma;l'e tcskil ederler. 
C.iiz giirc giirc ~·azıktır d<"ğil mi? 

Menemende Birçok 

Eski Eserler Bulundu 
Londra, 4 (A.A.i - Fransız 

"Compagnie Generale Transatlan 
tique,, kumpanyasının Londradaki 
memurları Londrada direktörhik 
etmiş olan De Malglaive'in tesis et
tiği İngiliz kumpanyasına dev:cdi
leceklerdir. 

e ı:;tokholm. 4 - isvee tlcuet filosu· 
Bükreş. 4 (A.A.) - D. N. B. bil- nun halihazırda cenıan bir bucuk milyon 

diriyor: tonluk 2235 parça gemiden ibaret olduğu 
İzmir, (TAN) - Namazgıihtaki 

izmi::- hafriyatına yakında başlana· 
caktır. Türk Tarih Kurumu, bu iş 
iç:n maddi yardımda bulunacaktır. 

Ziraat Nezareti hasat hakkında öğrenilmektedir. 

muhtelif muvakkat tahminler ncş. e Stokholm, 4 - Alm11n fAbrlk11l1>rı 
retmiştir. .,allh~zırda ayda 1800 tayyare ve 2509 f\leneınende yapılan bir hafriyat 

esnasında Sozbeyli köyünde gayet 
ince süslerle tezyin edilmis oir lev 
hn iızerinde kabartma bir süvari 
heykeli bulunmuştur. Bu heykelin 
C'Ok cskı devirlere ait oldugu \·esti
~·arınin bir İran c:engaverine ait 
bulunduğu anlaşılmıştır. Bu e~e

rin, İran Şahlarından Dara'nın A· 
ıu:doluyu istilası zamanından kal
clıgı tnhmin edilmektedir. 

Bu tahminlere göre. Roın:ınya motör imal etmektedir. 
mahsulleri aşağıdaki mkamları bu- ~SPANYADA: 

De Malglaive, bugün şu bey3nat. 
ta bulunmuştur: 

"- Vapurların harp müddetin. 
re bu kumpanya namına seyııhnt e
dip etmiyeceklcrini henüz söyliye. 
cek vaziyette değilim. Normandie 
N e,·yorkta oldugu gibi, Fr:ınsız 

kumpanyasının vapurlarından hir 
karı da Deniz Ticaret Nezaretinin 
kontrolü altınd;ı bulunmaktadır.,, 

FRA~SIZ Fı\SINOAKİ 

İNGİLİZLER TAXCA'DA 

Tanca, 4 (A.A.1 - Fransa ile İn. 
~iltere arasındaki siyasi mlınnse· 
betlerin inkıtaı iizerinc. Fransız 

makamları tarafından 24 saat ıc·n

de Fas'ı terketmeleri için vukubu

lan da\'et iizerine, Framıız Fasında 
bulunan İngiliz konsolosluk me
murlarının hemen hepsi Tanca'ya 
gelmişlerdir. 

MAOAGı\~Kı\J:'OAKİ HADİ. 
SELEK llAl{)UN DA TEBLi(; 

Virhy, 4 (A.A.) - N c:şredilcn 

lacaktır: 

nchn \ a;,:on 111 
ton itiharile 

Mıı;rr 360.000 
Arpa 66.H'JO 
Aycekirdcği 17.000 
Pamuk 16.UOO 
Bt:gday (hektar başrna) R20 k:lo. 

YUSASİSTANI>.\ 

Roma. 4 (A.A.) - Beyndmilel 
Ziraat Enstitusii. Yunanistan Zira
at Nezaretinin bir raporunu ncşrct
mektedir. 

Bu rapora nazaran, hu senenin 
mahsulü hakkında yapılan tahmin
ler aşağıda gösterilmiştir; 
Buğday 9.0!11l.OOO Kental 
Çavdar 2.010.000 
Yulaf 1.074.000 

" 

lzmitte Feci Bir 

Cinayet i şlendi 
bir tebliğ. Cameroun ve Madagas. İzmit, (1'AN) - Mudurnunun 
kor'da vukubulan bazı hadiselere Bektemurlar köyunde bir cinayet 
işaret etmektedir. olmuş, köyün muhtarı ~lehm';' t, 8 

h·i mal(ımat alan mahfili •rden yerir.den tabanca ile yarala·ıurak. 

öğrenildiğine göre bunlar, dahili ı öldi.irülmüştlir Muhtar, gcı·e evin. 
hfırliseler değildir. Zira iki ınt•mle- 1 d<? otururken. meçhul bir sahıs gel· 
ketir ahalisi Metropola karşı en sa- mi~ ve kendisini kapıya davet et. 
mimi bağlıhklarında berdevamdır- miştir. Bu davete icabet t'den muh
lar. tar, lahzada tabanca ile muhtelif 

·---o...._ __ _ 

Nafıa Vekili Tekirdağmda 
Tekirdağ. 4 (A.A.) - Nafia Ve-

kili Ali Fuat Cebesoy. diin nk~am 
Geliboludan romorkörle Tekirda. 
ğına gelmiştir. 

yerlerinden vurularak katledilmiş
tir. Katil aranmaktadır. 

İKİ ÇOCUK BOt.ULOU 

Adapazarında Recep oğlu 1 l yas. 
tanrıda Halil ile Mürsel oğlu Eşref 
Sakarya nehrinde yıkanırlarken 

boğulmuşlardır. 

e Madrid , 4 - Blrleslk AmerlkJI harıı 

butc,.~indeki muazzam fazlıılık i panyad 
:ı~rin bir tesir husule getırml9tır. 

e Madrid, 4 - Orta Kabylede Bıınıa 

nolita civarında mühinı petrol damarlıı· 

rı bulunmuştur. 

ı\:\ll :R I Kı'\ iM 

e Vaşlngton, 4 - Jııpon mak•ml.a•ı 

•arafından Amerikan t lcııretl jçın konu· 
lan y~ni takyidat protesto edılml~· r 

CA.A.) 

= 
lzmir Fuarında 

Trakya Pavyonu 
füiirne. !TAN) Fuar K'>·nite-

si ~on hafta yine hir toplnntı vapa. 

rak. iştirak edecek mnddeleri tcs
b:t ctmis ve \'iffıyctlere hildirmiş

tiı·. Trakya pavyonunu bu ~en,, de 

İzmirli Ahmet Özgirgın icinrc ede. 
<'ek ve geçen sene altın mad , •ya 
ka:zc.nan pavyon, bu sene de Fuar
daki yuksck mcvk'ini alanaktır. 

Pavyonun tamiri bitmic:tir. ldllre 
kı.clrofü 15 Agustosta vohı ('lk ıi'ak-1 
tır Trakvanın küciik pavvontında 
bu sene daha ince Vf" claha huyuk 
bir teknik görülecektir. 

Her sene artan bir ga~-retle Tra k 
yada görülen köy kalkınması rem. 
zi olarak Ciıınhuriyet İdeal cırnek 
kny maketi de tc~hir edilecektir. l!..'
dirnc> Sanatler mektebinin kıvmet
li gençleri, bu tabloyu aylar~a ı::ıı
lı,arak hazırlamı lnrdır. Pavyımda 

bu sene bilhassa kiimecli ve ccşitli 
nefis ballar da teshir olunacaktır. 

Selc:uktn Efes hnrabelerinde 
meydana çıkarılan buyuk bir sü
ne .... saati, kabartma bir kadırı ve o
turmu:;. bir heykel ile diğer bazı 

kı~·n:etli eserler vardır. Bu ~uretlc 
yeni Selçuk muzcsi zenginlf!ştiril
miştir Gerenköy. Ulucak ve Bloy
dnıı çıkan Bizans ''e Roma df"vir
lcrine ait eserler de İzmir muzcsi
ne nakledılıni~lerdir. 

o 

İzınirdr Bir Cinayet 
fıınir, cTAN ı Çandarlımn 

Nnrlıdcre mcvkiındc bir kıı mı:::se

lc · nden kavga cıkmıs. Ali Osm:rn 
of!:h.• Mustafa Musayı taban~a ile 
olclurmüştiir. 

I\üçül\ Memleket 
Haberleri 

izMIT - lz'Tlıt SC'!ıir Kl!ıbU mt'ra iı 
C' açılmı tır Ki ıp f'i~liğ1nc. Aj(ırct! 

'\fa.,ltemt'~I R<.'t 1 Nııil gC'tlrllml~tlr. 

MURATLI - fckirdıığ - Milrefte bıı* 
1 mna fırız olan hastalık dolnyıslfo bu 
ha\•nlıdc l:ıu sene iiziım mnh<ultı berc
kC'tslzıfü. 

DE"'llZLI - Gençlik klObil H~lkP.\ in
de a<'ılmıştır Mer imdl? v li ile ,.,ı Y<'' 
\'C P.ı~tı crkfını 'e 13cdc TC'rblvcı;ı nu
fctıi<=l hazır bulu'lmu 'ı dır. \ lı <' 
Mnfettış, kHıb ln ta ~ h kkınd bl er 
nutuk .:ay cm1slı:>rdlr. Gece bır ın· fC't 
iPTi ll edılm sltf, 
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Yunan Başvekili f ' 

Diyor ki: 
"Önümüze Çıkacak 

Engelleri Aşacağız ve 

İleri Yürüyeceğiz .. 

--- --. 

Atina, 4 (A.A.) - Başı.:.ckil Mc
taksas dun akşam radyoda Elen 
miletıne hitaben neşrettigi bir me- ı 
sajda ezcümle şoyle demiştir: 

"- Bugiın, Yunan hayatının bü
tün tezahürlerinde cezri bir degi
şiklik husule getirmiş ve milletin 
müstakbel istihalesi için en saglam 
ve sarsılmaz bir esas teşkil etmek
te olan tarihi devrenin beşinci yılı. 
na giriyoruz. O zamandanberi E. 
len milleti, her yıl sadece bugiınü 
resmi tantana olmaksızın tesit et
mek ve bu suretle bugi.ınün kendi 
günü olduğunu ve yıldonumtı gc. 
len hadisenin sarıh surette k 0 ndi 
arzusunun bir lezahuru oldugunu 
gostermek istemi tir. 

'J'iirkkuşu paraşütçüleri, Izmirde bulunuyorlar. Geneler, her tarafta 
hanrctle karşılanmakta ve candan bir alftka bulmaktadırlar. Yukarı. 
c!aki resim, paraşütçüleri Denizlide kendilerini karşılıyanlar arasında 

gMteriyor._ 

BALKANLARDA HOLANDA VE 

YENİ TOPRAK FRANSADA 1 

MÜZAKERELERi BİRÇOK ÜSLER 
Topragının butunhiğü. istiklali 

ve şerefi tehlikeye duştuğü takdir
de. bunları korumak için bi.itun fe
dakarlıkları yapmıya amfide olan 
Yunanistan, Avrupanın temellerini 
sarsan bu müthiş harpte bıtaraf 

kalmış ve kalmaktadır. Yunanis. 
tan hodbin veya Uıkayt olduğu j_ 

cin degil, kuvvetlerini, vasıtalarını 
ve cografi vaziyetini hesaba ~ata
rak sarsılan Avrupaya yapılacak en 
iyi hizmetin hiç olmazsa bu bolge. 
de barısm idamesine hizmet olaca
gını miıdrik bulunduğu için bitaraf 
kalmıştır. Bunun içindir ki, bu bi
taraflık daima samimi olmuş ve öy 
le kalacaktır ve bu bitaraflıgın hiç. 
bir suretle ihlaline müsamaha et. 
memek azminde olan Yu'iianistan, 
esasen kendi hiısnü niyetine imam 
olan diger devletlerin bu vaziyete 
hürmet ve riayet edeceklerine ka
nidir. İşte harbin başındanberi Yu
nanistan siyasetinin istikameti bu 
olmuştur.,, 

Tavsiyeyi vazifem icabı addetti
gim yegane şey, bu sene geçen se
nelerde oldugu gibi, şenlik tcz&hü
ratı yapılmaması ve bu suretle 940 
taki tcsidin geçirdiğimiz vaziyetin 
neT.nketile mütenasip basit bir ma
hiyet iktisap eylemesidir. 

Elen milleti, şu anda senin adı
na birkaç kelime ile milletin bey. 
nelmilel vaziyet hakkındaki umu
mi istikametinin ne olduğunu bil
dırmcnin münasip olacagıru zanne. 
diyorum. 

i~HİRAF GÖSTERENLER 
Boylc bir hattı hareketin bütün 

yurtda lara mi.ımasil vazifeler tah. 
mil etmekte olduğu beyandan müs
tağnidir. Adedi parmakla gösterile
cek kadar az olmakla beraber, bu 
vazifeden inhiraf gösteren bazı ha
fif ve budala kimseler acınacak in. 
sanlardır Bunlar btilun bu korkunç 
harbin kendileri için ve 'kendileri
ne kıymet kazanmak ve hakim ol
mak fırsatını vermek için yapıldı. 
ğını zannederek her biri ayn ayn 
ve kendi hesabına ve muhtelif gö
rüşlerle yabancılara ve muhtelif 
milliyetlere çirkin hizmet \~klifin
dc bulunmıya karar vermişlercir. 
Hiçbir yabancı esasen hiçbir ehem
miyetleri olmadığını bildikleri bu 
adamların hizmetlerini kabul et
memiştir. Fakat ben Yunanistanın 
kisvesi üzerinde hiçbir lekenin bu
lunmaması için, bu birkaç kişinin 
yabancılar nazarında şerefli Yuna. 
nistan ismini kirletmekten vaz gcç
mcğe mecbur edecek tedbirleri al. 
dım. Esasen bu adamlarla rlaha zi
yade meşgul oln:ak znlımctinc de
ğer bir şey değildir. 

ASKERi HAZIRLIK 

BAŞLIYOR 
<Ba::ı 1 inridc) 

!\JOLOTOFUN NUTKU:SDAKİ BİR 
CÜMLE ÜZERİNDE DURULUYOR 

Bükreş, 4 (A.A.) - B. Molotofun 
nutkundan bahseden nim resmi Ro
mania gazetesi. nutkun şu cümlesi 
üzerinde durmaktadır: "Sovyet -
Rumen münasebatı bir doniım nok
tasınd:l olııp, tamamen normal bir 
inkişafa doğru gidecektir.,, 

Bu gazete, B. Molotof'un müşa. 

hcdesile Rumen devlet adamlarının 
arzularının tevafuk ettiğini işaret 
etmektedir. Romanya, Rumen -
Sovyct münasebatının normal bir 
şekle girmesinin, Avrupanıiı <:cnu
bu Şarkisinde sulhun takviyesine 
hadim olacağını ümit etmektedir. 

BULGAR KRALL GENERAL 
ÇEKOF'U KABUL ETTİ 

Sofya, 4 (A.A.) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor: 

Kral Boris Almanyadan avdet et
miş olan General Çckof'u kabul e
derek verdiği izahatı dinlemiştir. 

FON PAPE:S SOFYADAN 
GEÇERKEN 

Sofya, 4 (A.A.) - Kral Boris dün 
Sofyadnn gecmektc olan Ankaramn 
Almanya Sefiri Fon Papen'i kabul 
etmiştir. 

BİR DULGAR HEYETi BUKREŞE 
GİDECEK 

Sofya, 4 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra Sofyaya gelmiş olan Roman
yanın Belgrat Sefirinin, bugün Bul. 
garistan Hariciye Nazın ile görüşe
Cl'ği zannedilmektedir. Bu göriismc 
esnasında, Cenubi Dobrucanın Bul. 
garistana iadesi hakkında yapılacak 
olan doğrudan doğruya müzakere. 
lerde tatbik edilecek usulün mevzu. 
ubahis olacağı zannedilmektedir. 

Hükumetle alakadar bulunan ma 
hafilden haber alındıgına göre, bir 
Bulgar heyeti, belki Çarşamba gü
nü. Bükrese hareket edecektir. Bu 
heyet Sa1zburg'a gitmiş olan azalar
dan mürekkep olacaktır. Yalnız Bas 
vekil B. Filoff dahil bulunmıyacak_ 
tır. 

Sureti mahsusada Alrnanvadan 
avdet etmis olan Almanyanı~ Bul. 
garistan Sefiri Fon Rihthofen dün 
B. Filoff ile bir görüşme yapmıstır. 

eddüt etmedim. Keza milletin :fik_ 
ri ve artistik kalkınması için oldu
ğu gibi fcliıket ve sefaletlerin teh. 
vini için olan masrafların yapılma
sında da tereddüt etmedim. 

l\Iİl.LETE TEŞEKKÜR 
Bu siyasetin mürcffoh sınıflarn 

Buna binaen, bi.ıtün millet kral yeni yükler tahmil etmiş olduliu 
ve h\ikumetin etrafında müttehit mechul değildir. Fakat ben servetin 
bir surette toplanmış olarak milli haklar temin etmediğini, bilakis va. 
his, menfaat ve v~zi:fcy~ uyşun ~- zife ve yiikler tahmil eylediğini dü. 
Jan yC'gane siyasetın takıp edılmesı. şiindüm." 
ne imkan bahşetmektedir. Fakat E. Metaksas, çiftçiye işçiye, me. 
]en milletini~ ~iyasi ve ~skeri iti- ı murlara, burjuva sınıfından ve bıi. 
barla harbe ıştırak etmemıs olması, tün ıneslc.k erbabından olan Yu. 
bu h:ırbin neticelerine iktısadi ba. nanlılara vazifesinin üasında hüku. 
kundan da maruz kalmadıgı mana. mete yaptıkları yardımdan ve ken
sını tazammun etmez. dilerine tahmil edilen fedakarlıklnn 
Yunanistanın harbin tesir ve dar. yaptıklar!ndan dolayı teşekkür et. 

beıerine şimdiye kadar mukavemet miş, müteakiben gençliğe hitap ede. 
edebilmesi ve sonuna kadar da mu. rek sözlerine şu suretle devam ey. 
kavemct edebilecek halde olması }emiştir: 
4 Ağustos rejimi ve bu dört yı1ın a. "- Elen gençliği, q 

zimli ihyakar gayretleri sayesinde Şevk ve heyecanın, neşe ve ima-
oldugu gibi birleşmiş ve inziballı nından dolayı sana 1eşekk~r ede. 
hir halde çetin harici ahvali karı. rim. Elen milleti adı verılen bu 
Jıynrak bu suretle bizzat mevcudi. dev'in hiç bir şeyin yıkamıyacağınn 
ycti11i koruyabilmesini de yine 4 A- kanaatin olduğundan dolayı sana te_ 
~ustoc; rejimine borçludı.ir. Millet, şekkür ederim. 
hepimiz kısa olmasını temenni et. Azimkar olarak her .. te.~ ~aziyeti 
mekle beraber müddeti kimse tara. karşılıyacağımıza ve on~muzc çı
fındnn tahmin cdilemiyecck olan kabilecek bütün engeUcrı cesaretle 
bu harbin 4 Ağustos 1936 da başlı. iktiham edeceğimize ka!1aatimiz ~ar 
van kalkınma hareketini inkıtaa uğ. dır, birleşmiş ve aziın~ar olarak ıle. 
ı atmasını arzu etmiştir. Buna bino- ri yürüyeceğiz. Ve nıhayet mukad
"'n. askeri hazırlığımız icin katlnn. dcs barış saati geldiği. zaman, .0 da
rlı~ımız bi.ıtün mu:ızzam fedakarlık_ kika bizi daha kudrctlı ve y~ı ham 
l1tra rağmen, mtisalemetperver me. leler, daha büyük hamleler ıçın tav. 
ıaimize devamda bir dakika bilete. lanmış olarak bulacaktır." 

HARAP OLDU 
(Başı 1 incide) l 

bombardıman tayyareleri tarafın. 
dan harp gemilerimize taarruzlar 
yap1lmıştır. Hiçbir hasar ve insan. 
ca zayiat yoktur. 

ALMA.~ TAARRUZLARI 
Londra, 4 (A.A.) - Hava ve Ana. 

\'atan Nezareti bildiriyor: 1 
Düsmanın dün geceki hava faali. 

veti, Tayrnis halici ve İskoçyanm 
<\rk sahili mıntakalarına inhisar 
etmiştir. Bu rnıntı:ıkaların bircok 
noktalarına ve Gal memleketine bir 
cok bombalar atılmıştır. Hasar ve 

1 telefat yoktur. ı 

Afrikada 

ITALYAN TEBLİÖf 
Roma, 4 (A.A.) - Gecikmiştir: 
İtalyan orduları umumi karar. 

gahının 57 numaralı tebliği: 
Yapılan kati müşahedelere naza. 

ran, Hayfada ahiren yapmış oldu
ğumuz bombardıman neticesi husu. 
le gelmis olan yangın üç gün sonra 
devam etmiştir. 

Sudanda tayyarelerimiz limanın 
demiryolu tesisatını bombardıman 
ederek bir depoda yangın çıkarmış. 
lardır. 

Simali Afrikada düşman tayyare. 
1eri Bardia üzerine bir akın yapmış. 
lar hasarat olmamış ve efrat meya_ 
nında zayiat kaydedilmemiştir. 

Denizlerde 
BİR İNGİLİZ BALIKÇI GEMiSİ 

DAHA BATTI 
Londra, 4 (A.A.) - Bahriye Ne. 

zarcti Cape Finistere balıkçı gemi. 
sinin düşman tayyareleri ile yapı
lan bir muharebe esnasında kaybe. 
dildiğini bildirmektedir. Gemi Cu. 
ına akşamı dört tayyarenin hücu. 
muna uğr11mıştır. İlk hücum eden 
tayyare düşürülmüşs~ de diğer üç 
•ayyarenin vukua getirdiği hasar 
geminin batmasına sebep olmuştur. 

IRLANDA SULARINDA 
Dublen, 4 (A.A.) - Serbest Ir. 

landa hükumetinin istihbarat büro. 
su Irlandaya mensup Keray Heod 
gemisinin perşembe günü Oyster 
hava limanı yakınında Alman bom. 
bardıman tayyarelerinin hiicumuna 
'llaruz kaldığını bildirmektedir. Ge. 
minin yakınına müteaddit bomba. 
lar düşmüş, ufak tefek hasarat vu
kun gelmis, fakat mi.irettcbattan 
kimse yaralanmamıştır. 
LİHY A MUHAREBELERİXDE 

i. Gİl..İZLERİN KAYIBI 
!{ahire, 4 (A.A.) - Londranın sa. 

Hlhiyettar bir membaı tarafından 
İngilizlerin Libyadaki muharebeler. 
esnasındaki zayiatı hakkında ahiren 
verilmiş olan bir rapor İngiliz za
yiatının ölü, yaralı ve kayıp olarak 
30 ldşiye baliğ olduğunu bildirmek 
tedir. İtnlyan zayiatı 20 olü, 20 ya
ralı ve 472 esir olarak kaydedilmek.. 
tedir. 
MUHAREBENİN 12 1NCİ AYINDA 

VAZİYET 

Londra, 4 (A.A.) - Sundey Ab
server gazetesinde B. Garvin şunla. 
rı yazmııktadır: 

"Dün, muharebenin 12 inci ayına 
girdik, ve Buyük Britanyanın tari
hi lıalesl hiç bir zaman şimdikinden 
daha kuvvetli görülmemiştir. Bu 
yalancı sükunete karşı müteyakkız 
bulunalım. Şimdiye kadar bir din
lenme ve yeniden bir teşkilatlanma 
için bariz sebepler mevcut bulun
makta idi. Hitler, Garpte yapacağı 
c·etin işi için ellerinin, kollarının 
serbest olmasını istiyor. Her ne ha. 
hasına olursa olsun Şarkta bir ihti. 
lüt zuhurundan içtinap etmek arzu 
eı!iyor. Tuna devletlerine yaptığı 
müşevveş müzakereler ve Moskova 
ile bulduğu bir sureti hal ile. Avru
panın Şarkında süküneti muhafaza 
etmeğe muvaffak oldu.,, 

Muharrir yazısını şöyle bitinnek
ted ir: 

"Hitlcr bize ümit ettiğimlzdt"n 
fazla mühlet vermiş bulunmakta
dır ... 

Son Zelzelenin 
., ...................................... ...., 

F e B•ıA 1 
ecı ı ançosu 

600 Nüfuslu Peyk 

Nahiyesinde Ancak 30 

Yurttaş Ayaktadır 
Yozgat, 4 (TAN 1\fuhahirin· 

den) - Yoz~atta zcb..ele bütün 
ııiddctini vfüıyctin Akdağ made
ni kazasında göstcrınistir. BiL 
hassa kazanın Peyk n:ıİ1iyesindc 
göriilen hasar manzarası tiiy)e
ri iirpcrtccck kadar fecidir. 

Nahiyenin bütün evleri ha. 
rap olduğu gibi, lıcniiz yeni ya_ 
pılan kıirgir mektep ve karakol 

"JIJSnuınıı.\ !lfUp 14'T:U!q 
Kazanın biitiin köylerinde yer 

sarsıntısı l1ala devam etmekte. 
dir. Viliivct merkezinde oldn~u 
gibi, kiiylcrde dahi halk t:adır 
i~indcdir. 

Belediyenin üc otohüsii ile 
hir heyet giinderilmis, bilahare 
enkaz altında kalan felaketzede 
vatanda ·Iarın bir an evvC'I kur_ 
tulmasmı temincn jandarma 
mektebi eratile, piyade eratın
dan miifre:r:cler çrkarılmı~hr. 
Yaralıların memleket hastane. 
sinde teda\.·İlerine ba~lanmr-ıtır. 

600 niifu:c;u bulunan Peyk na
hiyesinde yalnız otuz kişi aynk. 
ta kalmı . miitchakisi tamami. 
le enk11z altında bulunmuştur. 
Şimdiye kadar tcshit edilen 

za;viat , .e hasar miktnrı şud nr: 
Peyk nahiyesinde 137, Kar

magrada 45, Dedefakılıda 27 , 
Saltırda 1. H urrukta 9, ÇalagıL 
da 4, Karacalarda 4, Alharda 1. 
Karayakupluda G olmak üzere, 
ceman 224 ölii ve tahminen 180 
yaralı ''ardır. 924 ev tamamen 
yıkılmıştır. Sayılmasına imkan 
bulunaınıyan hayvan ölüsü :ö· 
ze çarpmaktadrr. 

Kızılay tarafından 350 ~adır, 

100 sandık hurma ve kafi nıik. 
tarda c ya gönderilıni~tir. 

ALMANYA 
Tereddüt ve 
Kararsızhk 

İçinde ••• 
(Ba ı 1 incide) 

sap edecektir. Bu kara sefalet Al
manyanın kuvvetini kemiren bir 
mikrop olacaktır. 

Almanya Sonbahara kadar harbi 
bitirmek niyetiyle taarruza başla. 
mıştır. Fakat önümüzde daha iki ay 
kalmıştır. Bu müddet zarfında ise 
İngiltereye taarruzunun bitmesi 
jhtimali ise azdır. 

Bu sebeple bugünkü silinin, bir 
fırtınanın arifesi olmaktan ziyade, 
bir tereddüt ve endişenin ifadesi oL 
sa gerektir. 

BU.L_MAC .A 
Bugünkü Bulmacamız 
1 % 3 4 5 6 1 8 9 

Dı 11 •111 
2!111 1 1 1 1 .ıı 
3l•ı~ı·ı 

1 

4 1 ., 1 1 

5 1 • 1 1 
61 I •ı l 1 1 1 
ı•ı•ı·
~+ı ı•ılT-llr-ı tl ı•ıı 1 l•ı ..LJ 

DUNKU BULMACANIN 

HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ 

SOLDAN SAGA: 

1 - Nota - Bir renk - Yemek 2 -
Taramn lıletı 3 - Renk - Tabaka • Şart 

edatı 4 - Arz - Nota 5 - Buyruk - Ka· 

dıköyde bir semt 6 - Gıpta, öe - Ame

rikan parası 7 - Bir sorgu edatı - Bir 

nota 8 - Fena değil • Cesur 9 - Nota 
Valide - Notn r ---

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Niyaz - En büyük 2 - Haciz - Er· 
kek ismi - Yemekten emir 3 - Çoeugn 

söylcnlr 4 - Masdar edatı 5 - Bir mil

let - Nota 6 - Lezzet - A •a, Bey, Efen
cU gibi bir llikap 7 - Sandık, kutu 8 -

Çamaı;ır suyuna konur 9 - Isık - Bir 
nakil vasıtası. 

DÜNKÜ BİLMECENİN 
HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ 

SOLDAN SAGA: 

1 - Kardeş - Sa 2 - Akait - Kız 3 -
is - Bora 4 - O - Mala " - Saka 6 -
Terazi - Mi 7 - .'\k - Ki - Nar 8 -
Ne - Ta .. a 9 - Kalas 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 

Amerrikan Erkek Lisesi 
Dersler 24 Eylulde Başlar. 

Tam devreli Lise olduğu Kultür Bakanlığınca tasdik edilmİ§tir, 
Türkçe, İngili.:zce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

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

-- - ... - - - - - - - - - - - - ... _. - - -7 it, ----~~~~~_._ 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Aja ns adedi ; 265 
Zirai ve ticari her ne vi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

' Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbaraız tasarruf hesaplarında en dil' 
lirası bulunanlara ıenedo 4 defa çekilecek kura ile apğıdakl pllnı 1 

ikramiye dağıtılacaktır. 

4 
4 

Adet 1.000 Liralık 4.000 
2.000 

4 
40 

100 
120 

• .. .. 
• 
• 

500 
250 
100 

60 
40 

.. 
• 
it 

"' • 

1.000 
4.000 
6.000 
4'.800 

160 • 20 it 3.200 • 

D 1 K KAT: Ilesaplarında1d paralar btr •ene içinde M liradan asağı dO~ 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faılaslyle verilecektir. Ku~_., 
senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Blrinelkı'nun. 1 Mart ve• 1 HaJJJr 

tarihlerinde çekilecektlr. 
........_._..,_~ .................................................................... _......:. 

FENNİ SÜNNETÇİ 

EMİN 
FiDAN 

Pansuman, şlrlnQd, 

hacamat ve aıı ya
pılır. Ev: Suadiye 

İstasyon yanı. Kabine: Be lktaş Erip 

apartımam. Telefon: 44395 - ...__,_ ------

l
':de ~~~s~~~~~~~ e: 

Hafif mtileyyin $<ırbon komprime
leri piyasaya çıkmıstır. Eczaneler

den isteyiniz. 

T. IS BANKASI 
'1940 KÜÇÜK 

CARİ HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

... ,,uv.,ııı 
2-2,5 ve 4 mm. Galveniz tel alı 
Malı olanlann 12-8-940 Pauırtell 
mınıı kadar Salıpazarmda Askeri 
kalor yollamasındaki satına\mıı 

yonuna müracnatları. 

Satıbk Otomobd 
Vaziyeti mükemmel 1933 :Model 

lindirle 7 kişilik kapalı "BUic.I'~ 
kalı otomobll satılıktır. 1steycnlııl' 
ğaloAiunda İran Baş KonsolıJ 
müracaat edebilirler. 

1940 İKRAMİYELERİ: 
1 

1 adet 2000 liralık = 2000.- 11~ 
a " 1 ooo • = 3000.- , 
s " tıoo • = aooo.- , 

12 it 250 • = sooo.- , 
40 • 100 " = 4000.- , 
75 • 60 ,. = 3760.- , 

21 o ,. 25 • = 6250..-

Keıldel er: 1 tubat, 1 ,,.,,. ,, 
1 •lluıto1, 1 lklncltetrl11 tarlhterlfl 
yapılır. 
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S A.ÔUSTOS 1940 

' AN 
BEOELl 

Ecnebi 

1 ıene 2800 Kr. 

6 Ay 1500 " 

- 3 Ay 800 " 
ll 1 Ay SOO " 
~ erarasL posta ittihadına 

01ınıyan memleketler için 

11 bedeli müddet sırasiyle 
' 9, 3,5 liradır. Abone be
~ndir. Adres değiştirmek 

Ştur. Cevap için mektup
ıo kuruşluk pul ilAvesi 

lfızıındır. 

cliğiınize göre, ufacık sermaye 
·~ açılmış piyazcı, köfteci dük-

heınen hepsi kap'atılacaktır. 

~ ~akkAnlarda sahlan rnevaddı 
aq .ın midesini bozmaktadır .. 
ili dUkkAnlar, şehrin turistik gü
~ 141 etmektedir. 

llerı gittikçe artan bu dilkk~n 
a kontrol altında bulunduru

'•t·· itnkfrnsızdır. 
~ Uıı bunlardan hiçbirisine fti
h nacak değiliz. Fakat, bu dük

~el>si, ııehirde mevcut bulunan 
n rnahsulüdilr. Dışarıda ye
l'necburiyetinde bulwıan va-

h Çoğu, keselerine en uygun 
Vti Ufak dükkAnlarda bulmak
e bu dükkAnları, büyük lo

U tercih etmeleri, çok tabitdir 
. etinden değil, imk:Ansızlıkla-

~ll dükki\nlar kapatıldığt tak
~ tandaıılar ne yapacaklar? 

ti • bizi tatmin edecek bir cevap 
rl ~imkansızlığı da göstermektedir 

a8 sı lazım gelen şey, o dilkkan-
~adan evvel icap eden tedbir

L~ \..ı asından ibarettir. Belediye, 
~ t lokantası gibi müesseseleri, 

1 l'acını kar§ılıyabilecek mik
~ adan, mevcut küçük dük

llatLrsa, bugün oralarda ka
tİd doYuran birçok vatandaşlar, 

1
, ,..

1
eceklerlnl pşıracaklardır. 

511' si ~ eyh, bekleriz ki, halkın mide
rııl ~ lıdalardan korumak gibi şaya
zl.'1~ % btı- hüsnü niyetle alınan bu 

ot't lrae çok haklı ıtikayetıere yol 
bir buhrana sebebiyet ver-

" ~ 

" ~ bıı.ı şehrinin manzarasmı ber ... 
t bir hale sokan bir çok nesne.. 
~ iU mabut duvar afiıleri de 

)er almıya başlamııtır. 
'ti Çok büyük bir zevksizliğin 
~laıı, bu afişler, Türk dilini ile 

ı hııtttı. bariz hatalarla doludur. 
del tı afişlerin yapıştınlmadıit, asri. 

~de yoktur. Bu yüzden, şehrin 
~.clcrinde duvarlar, kırk yamalı 

u ı, birer dilenci manzarası ar. 
"'ır, 

\lli.ıdarlar, duvar afi•lerinin 
? ın1 muayyen şartlara tabi tu. 

l, ~ L 

1 °ıı: basit bir alaka ve himmet_ 
~ . 

1 ~ hergün biraz daha berbatla_ 
l1lnıarının artık gözlerimizi a_ 
~ aınrya başlıyan çirkin maoza_ 

rtaramaz mı? 

"'-- - - - - - - .... aıwwww- a 

Udar Kaymakamına 
:çık Mekµıp 
• aYnıakam, 

ı: fınnlarırun el dayana-
~ derecede sıcak ekmek sat. 

h~ığr gündenberi mınta
ıç ipsiz adam kalmadı. 

,~lt§amları iskeleden çar
ııc" giderken, sol koldaki 
~ u dükkanının önü de fı-
··ıı ·· ~et U !kadar kalabalık oluyor. 

~ ~ lf.<ıs evvela bumdan bir ip tc
~ Or ~ • Ondan sonra fırına gelip 

~ 
~rk dakika sonra çıkacagını 
~b ~i beklemeğe başlıyor. 

E:;a tuı~lılt arasında insan bazan gQ-
~lt tıç olduğu kadar da acı sah

Oluyor 
' ' . 'eçen. gün. ya§lı bir kadın 
~ e~ı ~dan aldığı bir parça buz 

ıı;ı dl. İskemlesinin üzerinde bir 
,~etne bağdaş kurmuş olan 
'ahtar ona da "Kırk dakika 
~ :htn1 verdi. İhtiyar, çarnftçar 

aşıadı. Buzdan veya ekmek
>, ~~a etmek icap ediyordu. E-: 
· lnruk kadar kalan buzu kal
~~ fırlattı. Onun ipi ile ek

:noynunu büküp fırından 
~, 
't:ıa c:btnde veya çantasında ip 
~U~ iare, Üsküdann yabancısı 
~ltrıı Tnedebiliriz. Çünkü bu ka
~ıdll. ek. birbirinin lazımı gayri 

ı-· 
..... 'l<:arrı. üzerine mahalleyi kö-
~ ~ bıda?\ kurtardığınız gibi büt-

~q ~!::P Y:~k:~v~s!n:~~t~= 
tica ederim sayın kayma-

ş. s. ...... .. 

TAN 5 
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11==11 fi IK A V IE j ................. . ............. ! 
Aleyhte Bulunmak i L K V İ ZİTE 

l' azan: Rüı,eyde Sinatıoğlu 

- Bir şey değil, bir şey değil ! 

Siıretile Lehte A bidin, apartmanın kapısından 
daha girer girmez, kaçmayı 

düşündü: Meşhur doktorun soğuk, 
mavi gözlerini göğüslemiye cesare
ti yoktu. Lakin kendisini karşılıyan 
bembeyaz hastabakıcı kız, onu hük
mü altına aldı ve koridorda önüne 
düştü. Abidin, mezbahaya götürü
len bir hayvan gibi kendini teslim 
etmiş, bekleme odasına girdi. Has
tabakıcı çekilip te kapıyı kapayın
ca Abidin, orada korkusu ile baş 
başa kaldı. 

Anladım zaten ben. Ehemmiyetlı 
bir şey değil. Yalnız kendinizi dik. 
katle tedavi altında tutmanız lazım
dır. Giyininiz! 

PROPAGANDA A bidin bir yanda giyinedurur

ken, profesör yazı masasına 

oturdu, ve kağıt parçasına acele a
cele bir şeyler yazdı. Sonra bu ka
ğıdı, artık giyinmiş olan Abidine 
uzatırken: 

Ş imdiye kadar yapılan pro

pagandalarda bir adamı, 
veya eseri, doğrudan doğruya 
methetmenin menfi tesir yaptığı, 
propaganda, diye omuz silkip atıl. 
dığ1 görüldükten sonra, Alman 
propagandası yeni bir taktikle or
taya çıktr. Gıiya aleyhine, yazıyor
tnuş gibi, bazı hafif kusurları or. 
taya koyup, esas ı:1avanın müdafa
asını ve reklam1nı yapmak ... 

Rauschn\ng de, "Hitler Bana 
Dedi ki..,, eserinde bu taktiği kul. 
l~nmıştır. Kitabın gayesi, IIitlerin 
b:r ~uperman, bir dahi olduğunu, 
hadıseleri evvelden gördüğünü ve 
birer birer tatbik ettiğini göster. 
mek, bu suretle efkan umumiye
lerde bir hayret, takdir ve korku 
uyandırmaktır. Bu kitabı başından 
sonuna kadar okuyan bir adam, 
nasyonal sosyalizmin nazariyeleri. 
ne, siyasi gayesine taraftar olma. 
sa bile, Hitlerin azametini, büyük
lüğünü, kudretini, görüşteki isa
betini teslim edecek bir vaziyete 
düşürülmektedir. 

Hitler bu fikirlerini yalnız 
Rauschning'e söylemiş değildir. 
·~avgam,, isimli kitabında yazdı
ğı gibi, senelerce konferansların
da da bu sözleri söyleyip durmuş.. 
tur. Bu siyasetin ideolojisini ya. 
pan Rozenberg de, senelerdenberi 
kitaplarile bıı fikirlerı yaymıştır. 
Şimdi Rauschning bu kitabında, 
bu fikirleri bir daha tekrar ede
rek, realitede bu fikirlerin nasıl 
sürat ve kudretle tatbik edildiği
ni gösteriyor. ·Büyük bir adamın 
isteri nöbetleri geçirmesini, leh
te de, aleyhte de tevil etmek 
mümkündür. Her büyük adamın 
fizyolojik, psikolojik zaafları, 
hastalıkları olabilir. Fakat bu 
zaaflar, yaptıkları eserlerle mu
kayese edildikleri zaman ~öl~ede 
kalırlar. Bu kitapta da Hitlerin 
kusurlan, yaptığı işin muvacehe .. 
sinde bir hiç mesabesindedir. Bu 
s~beple bu kitabı, aleyhte yazıl
mış bir eser olmaktan ziyade, 
lehte yazılmış, bilhassa muayyen 
fikirleri yaymak emelile yazılmış 
bir kitap olarak kabul etmek mec
buriyetindeyiz. 

H itlerin Rauschning'e söyle-
diklerine taraftar olmak 

meselesine gelince; bu da telakki. 
ye bağlıdır. Hitlerin dünyaya ve
receği yeni nizamı kabul edenler 
için. bu sözlerin her biri birer in
ci tanesidir. Bu nize.mın insanlığı 
esarete götüreceğine, bütün Av
rupayı bir tek millete hayat sa
hası yapacağına, yıkılacak bir 
emperyalizmin yerine, daha kor
kuncunu getireceğine kani olan
lar için bu fikirler. aleyhte yazıl
mış fikirlerdir. Fakat yaldızlı pro
pagandalarla fikirlerin zehirlen
diği bir devirde bu kitabın ve bu 
fikirlerin geniş kari kütleleri ara
sında nasıl bir tesir yapacağı pek 
kestirilemez ... Ancak bu fikirlerin 
hakiki mahiyeti tebarüz ettiril
rnelidir ki, okuyanlar hakiki ma. 
nasını anlıyabilsinler. Bu kitabı 
okuyanların serbest bir fikir edi
nebilmeleri için, kitaptan bazı par 
çaları altp, ltarilerin gözleri önü
ne sermeyi faydadan hali bulmu
yoruz. 

Nasyonal sosyalizmin iktidar 
mevkiine geldiği ilk günlerde, 
Hitlerin de bulunduğu gizli bir iç
timada, mutemetlerinden Darre
nin, Almanyanın hayat sahası, 
veya Şark siyaseti hakkında söy
lediği şu sözlerin altım çizmek 
lazımdır: 

"Geçen harpte inkişafa başlıyan, kü. 
elik devletlerin birleşmesi siyasetine 
kuvvet vermeliyiz. Moravya, Avustut. 
ya, Bohenıya, büyük birllğin içine gi. 

receği gibi, vesayet altında yaljıyacak 

küçük devletler de Büyük Alman İm
paratorluğunun iskeletini teşkil ede. 
ceklerdir. Baltık devletleri, Polonya, 
etnografik hatlarla o şekilde çi%ilme. 
lidir ki. Battığa çıkacak hiç bir yolları 
kalmamalıdrr. Daha büyük bir Maca. 
ristan, Yugoslavya ve ondan ayrılmış 

Hırvatistan, küçülmüş bir Romanya, 
miistakil mıntakalara ayrılmış bir Uk. 
ranya, Cenubi Rusya ve Kafkas devlet. 

- YAZAN--

Sabiha Zekeriya 
SERTEL 

Alman ırkçılığı, istila rotasını 
daha o zamandan çizmişti. Dim 
bu ırkçılığı müdafaa edenler, bu
gün de yeni Avrupa nizamını ay
ni hararetle müdafaa ediyor, bu
nun sakmılamıyacak bir r~alite 
olduğunu söylüyor ... Efkarı umu-
miyeleri bu realiteyi kabule da. 

teri, Reich birliğinin istikbalini, Büyük \'et ediyorlar ... Bu realiteyi kabul 
Alman kuvvetini teşkil eden hayat sa- etmezden evvel, Hitlerin bu cüm-
halarıdtr. $imali Şarkide Finlanda, Ce. lelerini de dinlemek lazım: 
nubu ~arkide Gürcistan, ve Gru:r.ia da 
bu birliğe dahil olacaklardır. Bunlar "Böylece Şarkta ve Cenubu Şarkide 
bir tek orduya sahip olacaklar, tkaı·et ne General Liıd~ndorf'u, ne de bir baş. 
ve paraları müşterek olacak, harici si. kasını takip etmiyorum. Tarihi inkişa_ 
y'lsetleri de bir olacaktır . ., • hn demir kanununu takip ediyorum. 

İngilizce tercümesi: Sayfa: 32 Almanya silahlanmıştır. Bütün küçük 
milletler kendi arzularile bize iltihak o aha aşağıda ayni nutuktan 

şu satrrları okuyoruz: 
"Şark hayat sahası siyasetinin mühim 

manalarından biri de "Alınan Efendi 
sınıfını,. meydana getirmektir. Avrupa 
ırklarının ufki bir tasnifi yerine, şakuli 
bir tasnifi kabul edilecektir. Bu o de
mektir kr, bir Alman gÜZ"ide sınıfı Av. 
rupanm efendi sınıfı olacaktır. Bu gü. 
zide sınıfa hakiki Alman ismi olan 
Adel aristokrasi ismini verebiliriz .. , 

Sayfa: 35 

edeceklerdir. Fakat biz sulhperver bir 
Pan - Avrupa yapmak niyetinde de. 
ğiliz. Miirabahacrlarımıı:r besliyecek de
ğiliz. Bir defa ve ebedi olmak üzere, 
siyaset ve biyoloji bakımından ebedi. 
yen kuvvetli kalabilecek bir Alman -
Avrupanın temellerini kuracağız . ., 

Birkaç dakika böyle geçti; bir 
an, modern evin incecik duvarı ar
kasından profesörün ağır ve derin 
sesi duyuldu. Abidin, alnının terini 
sildi. Ah, onun tutkunluğu meşhur 
doktorun ciddiliğini karşılıyamaz

dı; bunu biliyordu. Biliyordu, am
ma bir kere söz vermişti. Evet, söz 
vermişti: Profesörle görüşecekti. 

Derin, derin içini çekti ve tut
kıınluğuna lanet etti. 

Bu sırada ara kapı açıldı; bembe
yaz hastabakıcı Abidinc: 

- Buyurun! dedi. 
Delikanlı, makineleşmiş, ona doğ

ru yürüdü; az sonra da kendini, 
kimbilir nasıl, profesörün karşısın
da buldu. 

Bir an, kafasında kaç zamandır 
hazırlamış olduğu sözleri aradr; bir 
şeyler bulamadı. O zaman kekele
di. Fakat doktor kısa bir emir ver
di: 

Soyun unuz! 
Abidinin şaşkınlığını görünce de: 
- Çok az vaktim var, acele edi

niz! diye ilave etti. 

- Bu kc:ıpsüllerden her sabah 
birer tane aç karnınıza alacaksınız, 

dedi. 
İşte o zaman Abidin, bütün ce-

saretini toplıyarak söyledi: 
- Bay profesör, ben sizin kızı

nızr seviyorum. Onu sizden Tanrı
nın emri ile istemeğe geldimdi. 

Bir nefeste söyleyivermişti. Cüm 
leyi bitirince, denize dliı;,müş gibi 
oldu; vücudünde bir iişi.ım~ ve bu· 
run deliklerinde bir tıkanma .puy. 
du. ~ 

Doktor müthis bir si.iklıt1a susu. 
yordu. Abidin. k;pıya doğru bir gö2 
attı. Hali, yaklaşan siklon karşısın. 
daki bir akasyayı andırıyordu. 

Nihayet profesör sert bir seslı 
çıkıştı: 

- Neden öylo ise ilkten söyle:: 
medin, a delikanlı? Bana boş yer 
kıymetli vakitlerimi kaybettirdin? 

Abidin, ıstıraplı bir jestle kolls 
rım actı. 

Öyle ya, neden hC'men söyleme 
mişti! 

Mc.'şhur doktor, bir an, soğu . 
gözlerini, Abid inin i.istiinde. onı 

tartıyormuş gibi gezdirdi; sonra sa 
k in bir tonla: 

"Orta köylü ve amele sınıfı kökün
den koparılmalıdır. Fakat bunun manevi 
neticeleri göz önünde tutulmalı, bu 
sebeple bunlar arasında cehaletin de. 

"Hakiki aristokrasi, hakiki tabiiyet 
olduğu yerde teessüs edcı-. İnsanlar a. 
ra~ındaki müsavatsızlığı kaldıracak de
i(iliz. Bilakis bıınu derinleştirecek, eski 
medeni yeti erde olduğu gibi bu miisa. 
vatsızlığı kanun hııline getireceğiz. Bü. 
tim faaliyetimizde bu esas üzerinde yii. 
ı liyeceğiz. Hiç bir milletin Almanlar_ 
la müsavi hakkı olmıyacaktır. Diier 
milletleri bize tabi hale getirmek vazi. 

Abidin gözlerini büyüttü; güçlük 
çekerek bir yutkundu; nihayet mı
rıldanabildi: - Pekala .. Pekala, dedi. Seçer 

Bay profesör, ben ken kızımın aklı başında ıdi, uma - Doğrusu, 
buraya ... vamr esas olmalıdır. Bunların okutul. 

ması, efendi smıh için büyük bir tehli
kedir. Umumi tahsil ideali zamam çok. 
tan geçmiştir.,, 

"Bu aristokraainin hususi vazifele. 
rinden biri de hudutları haricinde de 
bu Atman tefevvukunu temin etmektir. 
Eski Cermen İmparatorluğunda olduğu 
gibi, Almanya kendisine tabi mllletle. 
rin efendisi ve idarecisi olacaktır. Yeni 
bir kan ve toprak aristokrasisi Alman. 
yaya bu hakimiyeti temin edecektir. 
(Yabancı ırkların tasfiyesinden sonra) 
hucün toprakla alakası olmıyan Nasyo. 
nal Sosyalist liderleri de yarm büyük 
malik.inelere sahip olacaklardır. 

Sayfa: 36 

Bu sözlerden ırkçılık nazarjyc
sinin sebep ve hikmetlerini de c1-
karmak mümkündür. Gerek d~a
hildeki toprağa ve sanayic. gerek 
hariçteki milletlerin istihsal mem 
balarına sahip olmak için, Alman 
ırkının efendi ırk olduğu kabul e
dilmiş, diğer ırklar köle ırk mer
tebesine düşürülmüştür. Darrc'
nin sözleri bunun mahiyetini 
göstermeğe kafi olduğu gibi. tat
bikat sahasında yapılan i.şlcr de, 
bunu ispat etmiştir. Almanyanın 
Şark siyaseti hakikaten daha o 
zamandan bu şekilde tesbit edil. 
mi~tir. Efendi sınıf, faik ırk teli.ık. 
ki edilen Almanyanm, tabi mil
let, ve aşağı ırk telakki ettiği di. 
ğer milletleri kendi camiası için. 
de eritmesi yeni bir nizam olarak 
daha o zamandan kabul edilmiş
tir. Bugün gördüklerimiz buııla
rrn tatbikatıdır. 

H itler bu içtimada Darrü'nin 
bu sözlerini dinledikten 

sonra, şu cümleleri ilave ·2divor: 
"Şark hayat sahası veya Sark ~yııse

tinıiz hakkında Darre'nin bu sözlc:rini 
esas olarak kabul ediyorum. Yalnız fır_ 
ka arkadaşlarım ıunu daima hatırların. 

da tutmalıdırlar. Merkezde çelik gibi 
kuvvetli bir nüvemiı: olmadıkça büyük 
devlet adamları olamayız. Seksen veya 
100 milyonluk kolonize edici Alman 
nüvesi. Bu sebeple benim birinci vazi_ 
fem, bizi yenilemez hale getirecek olan 
bu nüveyi meydana getirmektir. Bu nü. 
ve bize bir defa için değil, ebediyen 
Avrupa milletlerine tefevv~k ve hakİ

tniyeti temin edecektir. Bir defa bunda 
muvaffak olursak, bundan sonra herşey 
kolaydır. Bu nüvenin bir parçası Avus_ 
turyadır. Bohemya, Moravya, Polonya 
da bu nüveye dahildir. Baltık devlet: 
!erini de unutmamak lazım. Eskiden 
Alman olan bu devletler bugün ecnebi 
ırkların hakimiyeti alhndadır. Bı.lyiik 

Reich'i ebediyen yaşatmak istiyorsak 
bu ırkları kovmak vazifemizdir. Bunu 
ihmalde bir mazeret yoktur.,. 

Almanya Südet mıntakasm1 is
tediği zaman, birçokları Almanla
rın istila emelleri olmadığını, ya 1-
nrz kendi ırkını kurtarmak iste. 
diğini söylüyorlar, hatta hararet
le müdafaa ediyorlardı. Halbuki 

fcrnizdir. Alman milleti dünyaya 
biı aristokrasi getirecektir,,, 

yeni 

H :tl<>rin Rıı11sr:lıning'e' ı-övle-

Lakin sözünü bitiremedi. Meshur 
doktorun meşhur bakışr, icinin. bü
zii1üp yusyuvarlak olmasına yet. 
mişti. Karmakarışık hareketlerle 
soyundu. Sırtı çıplandığı zaman i
se, profesör onu eline aldr; kati, 
süratl~ hareketlerle muayeneye taş
ladı. Abidin birçok türlü öksürdü. 
Uzun, kısa nefesler aldı. Nihayet 
profesör kendisini bıraktı. 

O zaman Abidin söylemenin za
manı geldiğini düşünerek: 

- Profesör, dedi; şunu arzet
met isterim ki. .... 

Profesör kuru kuru sözünü kes
ti: 

rım. 

Ve gitti, masasına oturdu. I3iı 

takım kiığıUarı karıştırmıya başla. 

dı. 

Abidinin kulaklarında profesö
rün sözleri l.ıir guzel operet parça. 
s1 gibi hala ötüyordu. Ulu bir tonla 
profesöre teşekki.ır etmek istedi. 
Evet, kızının saadeti için her şeyi 
feda etmeğe hazır olduğunu söyle. 
ınek istiyordu. 

- Size minnetimi nasıl göstere
ceğimi bilmiyorum, diye ha~ladı. 

Fakat meşhur doktor. kağıtları
na dalmış. sözünü kesti: 

- İlk vizite beş lira Ycıvrum. 

diği bu sözleri ben, Hitle
rin aleyhine telakki edebilırim. 

Çünkü dünyayı hakimiyeti altına 
aincak bir idareyi insanlık ıcın 
bir felaket telakki ederim. Fakat 
Almanyadan gayri umum millet
Jeri hakimiyeti altına almak iddi
asında olan bir adam için. bu söz
ler aleyhine değildir, bilakis fi
kirler'ni propaganda etmiş de
mektir. Hitler, bu sözleri kitabın
da, yazılarında, konferanslarrnda 
söylemiş, hattiı son günlerde tı:ıl

hikat sahasına da geçirmiştir. 
Bunları neden a l~yh ine telakki 
ctı:in ... Bilakis bu fikirlerin pro. 
pa,ganda edilmesi, ki.içlik milletle
rin hazırlanması, bu muazzam 
kuvvetin önüne geçemiy~cekleri 
tc-hdidi ile uyuşturulmaları, içeri
den fethedilecek taraftarlarla bu 
zeminin hazırlanması lazımdır. Bu 
kitabı okuduktan ve bugünkü ic
raata baktıktan sonra, birçokları. 
nırı. "hakikaten Hitler çok büyük 
adammış ... Bunları çok evvelden 
gürmüş, planlarını çizmiş, şimdi 

tatbik ediyor,. dememesine im
kan yoktur. Halbuki Hitler plfını. 
nı Şarka doğru çizmiş iken Gar
ba dönmüştür, fakat birçok kari 
hunu nazarı itibara almadan boy. 
le b ir zehaba düşebilir... Ve dü
şenlere de rastladık. 

-:; · i: o K M A: N.~ ~ ~ ,(~I() ~ i: N · , ö ~·~Q.:·f[.:l_Rı~~,~-:~· 
.. . 

Anadan mı Gelir, Babadan 

H itler, çok büyük bir ac.1.:ım o-
1abilir. Bizi alakadar eden 

küçük veya büyük milletlerin ls
tikbal ve istiklalidir. Bütün diin

Artrıtismıı hıı~tnlıklanna istid;ırlın 

çok defa doğuştan gcldilti şilpheı;i1rlir. 

Fakat bu iı;lida\ çocu~un annl'sinrlen 
mi, bı-ıbasından mı gelir, bu rihcl lı!"

kimleri çok dUşiiı;dılrmLiş bir ı<eyrlir. ilk 
hntıra ~elen, hu hnstalıkl.ıra istidRl 
(.'octıi!un ann<>:c;inrlen <le> baba•ınd;ın <la 
ayni derecede intikal erl,.ct't.ri nlmakl;ı 

bcr;ıbcr Jst;ıtistil<lrr bu dü!Şilntt'Yİ tas
dik ettirmezler. 

İcilatistiklNe ilÜre, btı h;ı~!ıılıkbrn 
islldııtla dogan çocuklııra o iı:tidııt f'Tl 

ziyade babadnıı g;clır: Anne tarafından 
ıtclcn istidada ni~betle baba tıuafı,,

dan ıtelen istidat iiç mislinden fazlartır. 

Tabii çocugun ıınnesinde o istidat yok
sa. Fakat çocuğun hem anne~inde, hem 
bnbMındıı o istidat bulunursa çocıı~uıı 
da c lstidnlla doğması ihtim;ıli pek ço
i!ıı lı r 

R•ıbııdıın "rlrn lıastıılıl< istid·ıdının 
yuyc. hakim olan efendi bir mille. . .. t" • .. dah:ı kun·ctlı olnııısınrl:ı ıkı !<c>hE>p var-
ır. ve ırkın. tabıı olmak endişesi- dır: Birinciqi mınP tıırıırınrl:ın ı!clc-11 to-

dir. Bu sebepledir kj, bu kitabı humun. kıırlın hı-ıyatının d<ılı:ı ilk ~<'ne-
okuyanların glıya aleyhinde ya. 1 ' i~-~inde teşekktll etmt'siclir. Bundan rlo
zılınış gibi gösterilerek hayret, L 
tnkdir, korku telkin eden bu sa- .. .. · · 1 
t •rl rın h k"k' " b·ı l rete suruklenecek bır Avrupa ı-, a a ı ı manasını ı m~ e- . ~. . 
rl. la'z d B k't t 

1 
h dealı arkasında degll, ınsanları 

ım ır. u ı ap an e te ve- d h h .. d h ··k k b" · 
ı ht 1 dh k ac. ur, aayuse· ırcemt-

ya a ey e yazı mış a a pek co 1 1 t k · f k'l d"k"l 
p<!rçalar alınabilir. Fakat avni ye e u aş ırma ış ıya ı e o ·u -
propagandaya vasıtalık edecek ·de- ~üştür. Esareti yaldızl_ı . hapl~~la 
ğiliz. Altı çizilmesi icap eden nok- ın~anla:a • ~uttu:,m~k ıcın. s•luh 
ta, h~yat sahası, yeni nizam gibi, kuvvetı kafı degıldır. Hele pro-
tarihi bir zaruret olarak gösteri. paganda hiç kUCi de.~·ldir. Yalnız 
len ve yüksek bir iradenin mut- şu var ki, muvakkat bir zaman i-
lak azmilc her gün tahakkuk et- çin dahi olsa, propaganda ile hıılk 
tirilen muvaffakıyetlerin tarihi hir ~ ütlelerinin uyuşturulm;1sı, ''e 
zaruret olmadığıdır. Tek ve faik lrnrkutulmasT miinıkiindiir. Ve 
bir devletin hakimiyeti altında muvaffakıyet flmilkr1nrlrn birirlir. 
leessi.is etmiş bir Avrupa, tarihin "Hiller Bana Dedi ki,. kil<ıbı-
çizdiği bir nizam, esaret te, ebe- nın gayesi de budur. Evvela, ya-
di bir kategori değildir. Bil:lkis pıle:cak işe karşı, bilhassa Hitlere 
son iki asrın bütün temayülü, e- k~rşI bir takdir uyandırmak ... Son 
sareti kökünden kaldırmaktır. Bu ra da kudretin azameti karşısında 
asırlardaki harpler, dahili harp- ürkütme, ve korkutma... Kitap. 
ler. ihtilaller, esarete, istismara, bu iki işi de yapmaktadır. Zaten 
tahakküme karsı insan cemiyetle- küçük mi11et1er. bu korku i!e ar. 

lıı;•ı anne tohumlıırı. sonnıdıın hasıl ıı

lan h;ıstalık lt'~lrlrriıırlt'n kurtıılmu• o
lıırlrır ... Halbuki babrı tnhuınlıırı her 
giin milvnnlnrrıı h, sıl olur V<' bunlar 
hRvııtın her giiııliıirlı· lıastnlıkl:ırın te
siri ::ltıııdıı kalırlar. 

ikinci scbt'p de, aıınc tohıırnunun h;ı
ba 'nhuınu'1a ni1<bı tle pr1< bi"ıyiik ohı:ı
sıdır. Relki lıalıl'ınızchıdır, aıınc lolııı 

m11 n:ıba lnhuınundaıı ll<I .Vİl7. hin rlcra 
dcıha btiyükliir. Ruııd:ııı rlolnyı :ırlrıtlı;

ıııa rnnı~un anııc~~İnC' <le irsi otı;rıık ııd-
1111; ol~a bile, ;mncnin tnhunıun;ı :!t'

ı;erken tesiri p<'k hnfif kalır. 

Sö1iin kısası, annenin 7.Rten çncuklu
ğund11 tesekkül etmiş ıılıın tohuınlrırı 

sonrndan da kanrla h:ısıl olıın bozukl11k
l:ırrhn d:ıhıı R7. mllte<>ssir nlıırhır !\rtrı

!l~rna hıı~Uılıkl:ınıı:ı islid;ıt drı krıır!ı> 

bir honıkluk!;ın PPl'i ~cllr. 

İn~:ıııın nnrıııal lrnr; k1..,rlcri rbh, 7.İ
vade ıınncsinneıı ~dir. Normnl lıı,, n 
bah,ı,111111 ı:ocuı::ıı olm, kt:ın ziy ırlr ın-

ıw~iniıı {'Oru;':udur ... l•'ıık t hıı ,ırlık ııı 

tikalıııc gelince i~ dc~i ır. ı'\ıı;ı ,.,.. b~ba 

tnhııınlfırilc ı;-ornğ:ı intikal .•dprı ha~ta· 

lıkl:ır bab;.ı lohııırıilr d11h:. kuvvetli o· 
IArRk intikııl cclcrleı'. A rlrıtismıı birkac 
n<'sil öncerlcn intikal tltit!i ,-akit to-
>ıunılıı intikal cttiliiıın,.n hııb:l hrP.fın

daıı ııelen ıstidR' ıi~tı:ı kuv\·"tllıiir 

Ancak inı:anın dn~ıırken ı?etirr1;2, 

h:ı•~alıkl;ır \'ey;ı h:-•trılık i~lirl~ıfl::ırı v .. ı . 

nız 'ohumla intik.ıl Nlrnlcr d:.-ği!clir 

Ço('lık annesinin ve br.> 1sının tohum· 
l::ırının bfrlc<nıc~iııden hMıl olduk•aı• 

snnrn ;mne~iııin kıırnıncfa "PÇirrliği ınlirl 

det iclıırlP rlııimıı :mnl'~inin k:ınına \'r 

onıın ' n•ıınrlR h:ı ıl td. n """i~mnle ;.,, 
hııglı kı-lrlı[:ııırl~n ıınnc İr>İıı "chnl'k1r 

ıcccirrliıH h;ıst.cılıklıırııı IH·p~inrlcn • ıiilC'

c~•ir olur. Fakııt ::ırtrıtisma hactıılıkla

rımı istidat - yen! başlachlı vakit - pek 
uzu'l 7.1\manda yerle$tll!inden J(ebelik 
müdneU bunıı yeti.,nıez. 

YENt NEŞRİY .\ T : 

SAVAŞ - 1 O uncu ,ı;nyıcı çıktı r.m<>'d 
Genenıl Kemal Koccr'ln (15 ,ı;ılinlıık tı ır

taktiğine dik- hin hulaı;ası), Ar.iz HUdai'nin (Sus, id· 

rınin gösterdiği reaksiyonlardır. mut glbi Almanyanın ağzına diış-
Bu harp te, bu buhran devirlerin- mediler mi? ... 
den biridir. Bu iki asır içinde dö- Propagandaların 
kulen kanlar, hiçbir zaman esa. kat .•. mizd(' ca~us var) tırllı yazıl:ın v:ınlır. 



=== G 
~1ıaill-~----·,_ __________ , 
H~TlER BANA DEDİ Ki: 
Hitler'in en yakın arkadı:ı~ların dan DANZİNÖ AYAN REİSfNE 

şoyJcdi0i en mahrem sözleri 11ı:ık leden bu eser. içinde yaşadığımız 

hu b:ış dondurı.icü devrin sırlıırı nı çözmeğe yarayan bir kitaptır. 

SELAMİ İZZET tarafından buy.ık bir itina ile dilimize çevrilen 
V<' l'essam ALİ SUA Vİ'nin yapt 1ğı renkli nefis bir kapak ;çinde 

çıkan bu kıtap, "Almanyanın Mi lictler Cemiyetinden çekilişi., , 
''Danzinğ meselesi,, , "Meks;lrn mescl~si,, ve kitabın en enteresan 
bir faslı olan t Hıtlerin vasiyctna ml."Sİ) ni de ihtiva etmek sureti le 
tam ve noksansız bir tercüme ol arak meydana çıkmıştır. 

REMZİ KİTABEVİ, Fiyatı 75 Kuruştur. 

~1-------------··'--- ' 
Devlet Demiryo11arı~ve Limanları isletme idaresi ılanları 
'J'. C. D. D. ~ uncu lşletmc lVliicturıuğüncten : 
Eugiınden itıbl'ren banlıyo hattında işliyen katarlardan başka her gün saat 

23 t. S de SirkeC:den K. Çekmeceye ve saat 23,00 de K. Çekmeceden Sırkeciye birer 
İlil\·e katarı iılcmiye başlıyıo.caktır. 

Tafsilat için ıstasyonlara müracaat edilmesi. "6935,, 

* * Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mikdarları aşağıda yazılı Akgürgen, 
meşe ve ıhlamur kereste, ayrı ayrı ihale edilmek üzere 20/811940 Salı giıniı saat 
15,30 ıl:ıın itibaren liste sıra numarası ve kapalı zarf usuliı ile Ankara'da İdare 
bina~ınıia saım alınacaktır. 

Bu i,lere rirmek istiyenlerin her liste hizasında gösterilen muvakkat temi_ 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 za kadar 
Konıısvon Reisligıne vermeleri Uzımdır. 

Sıutnaml'ler parasız olarak Ankarada Malzeme da;resinden. Haydarpa!ıada 

TC5e1lum '\e Sevk Şefliğinden, İzmir ve Eskişehirde İdare mağazalarından dağı-
tılmaktadır. (6898) 
L•ıte Miktarı Cınsi Muhammen bede il Muvakkat 

No. MJ M3 Mecmuu teminat 
Llrıı K. Lira K. Lira K. 

1 643 220 Akgurgen dılme ve 
kalas. 35 00 22512 70 1688 46 

2 413,690 l\Teşe dilme ve ka-
las. 60 00 24821 40 1861 61 

3 500,000 Ihlamur kalas. 50 00 25000 00 1875 00 

* * Ankarada inşa edilmekte olan Devlet Demıryolları hastanesi mahallinin tes. 
viyesi ile etraf ihata duvarı ve kapıcı odası inşaatı kapalı zarf usulile ve vahidı 
fiyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen keşif bedeli 28000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname ve pir evrakı Devlet Demiryollarınm An. 

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

D. D, Yol dairesinde toplanacak Merkez ı Komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile birlikte aşa. 

iıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar kapalı bir zarf içinde ko. 
misyon reısliiine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a - 2490 No. lu kanun ahkamına uygun "2100,. liralık muvakkat teminat. 
b - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c - Bır defada en az bu gilıi iljlerden 15000 liralık bir isi yaptıima dair vesi. 

1ta. "4071,, "6605,. 

* * İşletmemiz için muhtelif eb'adda 1350 adet Kontrplak satın alınacaktrr. Tek. 
lif sahiplerinin 8.8.940 tarihine kadar Sirkecide 9. 1ııletme A. E, Komisyonuna mü_ 
racaatlarr. "6852,. 

ADEMİ İKTİDAR 

KD VRMROIB i N 
Tabletleri her eczanede' bulunur 

!Potta kutul\I l'lSS) Galata, latanbul 
- Reçete ııe satılır 

Bursa C. Müddeiumumiliğinden : 
Bursa ceza ve tevkif evinin 30/8/940 tarihinden 941 Ma11s ıayesine kadar 

"209664,. kilo ikinci nevi ekmek 'ihtiyacr 1 Aiustos 940 günlınden 30 Aiustos 940 
pnune kadar 30 ıün muddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İhale 30 Aiustos 940 tarihine rastlıyan Cuma guniı saat 16 da Bursa C. Mi.ıd. 
~eiumu:niliginde icra olunacaiından talip olanların muhammen q,edel olan 22014 
lıra 72 kuruııun <;O 7,SO hesabile 1651 lira 72 kuruş temınatı ve teklif mektuplarını 
30 Acu~tos 940 Cuma rünü saat ıs e kadar C, muddeiumumil\ğinde te5ekkul ede. 
cek komisyon riyasetine vermeleri ve eksiltmeye çıkarılan maddenin şartnamesi
ni ıormek iııtiyenlerin yevmi mezkurdan evvel C. Müddeiumumiliğine müracaat. 
l.ırı ilin olunur. "6775., 

Buyukclere meyva ıslah istasyonunun tevıii içın 1295 tarihli istimlak kararnamesi hü 
kiimleı'ne tevfikan umumi menfaatler namına 33565 metre murabbaı mlısmir ve ray 
rimlismir ağaçlıklı bahçenin beher metre murabbaı 12 kuruş ve içinde iki kuyudan 
birine 100 lira diğerine 150 !ıra ve bir bahçıvan odasına muttasıl altı ahır üstü saman 
!ık ahşap binaya 200, ve yine içinde bir harap koı ucu kulu besine 30 lira ki ceman 
4ı;~7 l ı a. ~O kuruş ve tasdikli haritasında ıı rakkamıle işaret edilen Bilezikçi çift. 
lırı ara:ısınden 7082 metre murabbaı bahçeye de beher metre murabbaına 10 ku
ru&tan 70! lira 20 kurus ki 1 ve 2 No. ıu arazinin heyeti umumiyesine 5216 lira 
ve 1 No. lu bahçe derununda mevsim mahsulü olarak zer edilmiş olan bütiın mah. 
sulita is•imlik komisyonunca maktuen 150 lira kıymet takdir edilmiş ve mez. 
kür istimtak kanununun 8 inci maddesine tevfikan resimlerile bu baptaki ilin va
rakası mulkun bulunduğu meabit ile ve belediye ııubesi kapısma 8 gün müddetle 
talik olunmuş ve keyfiyet gazetelerle de ilin kılınmııı olduğundan bu bapta bir 
guna i tirazı olanların miıddeti kanuniyesi zarfında daireye müracaat etmeleri 
ilan o1unur. (6941) 

İstanbul l\lıntakası İkhsat l\1iidürlüğünden : 
l - lktısat Vekaleti ıhtiyacı ıçin 4200 adet tezgih malzemesine ait tcferrü. 

ııt • nıel:ik, tarak, gucu cırcır, çenıel, iplik ve tarak çckeceii, çerçeve ve gücu teL 
leri,. klr ılı zarf usulıle satın alınacaktır 

2 - :Muhammen bedeli 60264 !iradı;, 
3 - Şartname dairemizden tedarik edilir 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayılı kanunun ahkamına uygun olarak 

4519,SO J'ra mu\'akkat teminatın viliyetimiz muhasebesine yatırılm351. 
s - Yukarda tadat edilen malzem~yi satmak istiyenlerin teklifnamelerini 

16,8.1940 tarihinde saat 15 e kadar Sirkecide klHn liman hanındaki müdürlüiü
mtizJc tesekkıil etmiş bulunan komisyon reisliiine vermeleri !uzumu ilin olunur. 

"6705,. 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
yeni Galata Yolcu salonunda razete, mecmua vesaire satışına tahsis edilen 

bir kiııe en müsait ııart teklif edecek olan talibine ihale edilecektir. 1stelı:lilerin bu 
hucıuııtaki tekliflerini nihayet 8/8/940 tarihine kadar idare levazım şubesine bil-
c'ırmel .. rı. (6857) 

p 1 gcc ( B ı t ) Su, tpaı k'dıı 5 A u to p, zart<' i Gunu Akıı mı 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınal.~a Komisyonu İlanları 

20ı.. ~··u urt:uın aunacaıc.ur . .Pazarlıkl. kanuni vcsikalarile b<'lli saatte komıs-
·ksııtmesi 6-8-940 Salı günü saat 14.30 yona gelmeleri. (207) (6825) 

da T"'phanede Lv. Amirliği satın alma 
(Omisyonunda yapılacaktır. Tahmin be
'cli 1900 lırıı kati teminatı 285 liradır 

İstek'llerin belli saatte komisyona gel 
melerı. (201 - 6762 

• B".$ yuz yetmiş s-....ız bin beş yüı kih 
'atates alınıwaktır. Pazarlıkla eksiltme• 
l2-8-~10 Pa1.artesi günü saat 14 de Top 
•.ancdc İst. Lv. Amirliğı satın alma ko 
lisycnunda yapılacaktır. Tahmin bede 

' 4,710•lira, ılk teminatı 2603 lira 25 kıı 
uştur. Şartname-si komisyonda gdrlılür 

isteklilerin kanuni ve~ıkalanle belli s, 

• Lv. Yollama~ı için 25 ton lavemarin 
kömürü alınal'.'aktır. Pazarlıkla ek~lltme

ı;: 6-8-940 Sah günü sııt 16 da Topha
nede Lv. Amlrllğı satın alma komisyo
nunda yııpıl:ıcaktır. İsteklilerin temlnat
larile beraber komisyona ~elmeleri. 

(210 - 6828) 

• Orijinal k:ıplar içinde Socony, Shell 

;; • 8 • 940 
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-.Modayı taklb eden her asrı kadın ıçın kıyıneUi t.aıılarıle ve ~~ 
lşlemesile hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harlkUlll"" 
"SINGER" saatıne sahih olmak adeta bir saadettir. "SİNGER" saati~ 
on b~ senelik bir mliddet için ve !ev müşterinin mes'ullyetlnden ol_.ı 
her tUrlu fırızalann miles!'esemiz tarafından hiç bir ücret alınmıılt!1 

tamir olunacnkları gııranti edilmiş tır. 

S 
' 

N G E R No. 27/A 108 elmaslı ve 8 pırlanta ?30 ı..ı: 
No. 27/B 126 " " 8 " 255 

' Adres : SİNGER SAAT Mağazası - iatanbul, Eminönü 

EmlCik ve Eytam Bankasından: 

MÜHiM FIRSAT 
İstanbulun en mutena yerinde satılık irat gctil'ir 
~~~~~~~~~~~~_..;.~~~~~~~~~~--' ----

C ü m huriye t meydanında abide karşısmda "Kristal., .:azinosunun bul ttc komısyona gelmelerı. (204 - 6765 

• 

mnrka 7000 kilo ince makine ya~ı alına
caktır. Pa1.arlıkla eksiltmesi 7-8-940 Çar
ı amb:ı günü saat 14 30 da Tophanede Lv 
Amiri gi satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Istcklılerin teminatlarile bera
ber komisyona gelmeleri. (212 - 68301 

.ma~uf 1. T, E. Ş. Hanı peşin para. ile 5atılacaktrr, 

Adet 

900,000 erk~kli di~li büyük alümin
yum kapsol. 

4,000,000 erkekli dişili küç~k alümin
yum kapsol. 

İki kalem kapsolun pazarlıkla eksilt
mesi 7-8-940 Çarşambh günü saat 15 de 
Tophanede lst. Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli em bin Jira, llk teminatı 

3750 liradır. Nümunc ve şartnamesi ko
misyonda göri.ilUr. isteklilerin kanuni ve
sikalarilc belli saatte komisyona gelme
leri. (179 - 6592) 

Adet 

ll600 Hııkl bobin. 
3000 Siyah 

• 

1850 metre L~clvert kurdelA 
3150 " Haki " 
2970 paket siyah vatka. 
Yukarıda yazılı 5 kalem malzeme 

6-8-940 Salı gıinü saat 15.15 de Topha
nede Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 3484 
lira 60 kuruş, ilk teminatı 261 lira 37 
kuruştur. Şartname ve nümuneleri ko
misyonda görll!Ur. lsteklllerin belli ~aatte 
komisyona gelmeleri. (180) (6593) 

• Adet 

125,000 4X8 perçin çivisi. 
180,000 4X8 orta perçin pulu. 
::2,000 Büyuk madeni dUğme. 

140,000 Kesme kanca. 
125,000 Köprülü sürgü. 
125,000 Köprilsıiz silrgi.i. 
Yukarıda yazılı 6 kalem m;ılzemenin 

p:u:arlıkla eksiltmesi 7-8-940 Çarşamba 
günu saat 15.30 da Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 14,485 lira 50 
kuruş, ilk teminab 1086 lira 41 kuruştur. 
Şartname ve numuneleri komisyonda gö
riıliır. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(181 - 6594) 

• Kilo 

700 Makine yalh yar.lık. 

'700 " " kı~lık. 

500 Mobiloil. 
ırnoo Benzin. 
6(100 Motorin. 
Yukarıda yazılı benıin \'e yağların 

pazarlıkla eksiltmesi 7-8-940 Çarşamba 
günü saat 14.30 da Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 3280 lira 30 
kuruş, katı teminatı 392 lira 5 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülür. istekli· 
lerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(184 - 6597) 

• 
Eyüpte Bahariye kışlasının elektrik te

ıoi~atı yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksilt
r ~si 6 - 8 - 940 Salı günü saat 15,45 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 
1769 lira 90 kuruş ilk teminatı 132 lira 
';'5 kuruştur. Keşti komisyonda görUlür. 
isteklilerin ikinci sınır ehliyet vesikası
nı haiz olması şarttır. (190 - 6664) 

• 300 adet bilyük ve 200 adet küçük ba-

• 80 Ton kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 7 - 8 - 940 çarşamba günü 
saat l:l.30 da Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin temlnatlarile belli saatte ko-
misyona gelmeleri (216 - 6862) 

• 12,450 kilo yataklık kuru ot alınacak-
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 7 - 8 - 940 çar
!lamba günü saat 13,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklılerin belli saatte ko-
misyona gelmeleri. (217 - 6863) 

Bir milyon doksan beş bin altı yüz kilo 
ı:aman alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
12-8-940 Pazartesi günü saat 14.30 da 
Tophıınede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
otuz sekiz bin üç yüz. kırk altı lira, ilk 
teminatı 2875 lira 95 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. İsteklilerin 
kanunt vesikalarlle belli saatte komisyo
na gelmeleri. (200 - 6761) 

• 
2oorı ııdet büyiik ve 8000 adet kii<:ük 

bez su kO\•ası alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesı 13-8-940 Salı günü saat 15.30 d:ı 
Tophanede ist. Lv. Amirllği satın alm 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be 
deli Yirmi bin ki yüz lira, ilk teminnı 
1515 liradır. Nümune ve şartnamesi ko· 
misyonda görülür. İsteklilerin kanun 
vcslkalarile belli saatte komisyona gel· 
melerl. (221 - 6922 

• 5000 adet su fıçısı alınacaktır. Pazar 
iıkla eksiltmesi 14·8-940 Çarşamba gü· 
nü saat 14 de Tophanede İst. Lv. Amir· 
liği satın alma komisyonunda :r.apılacak· 

tır. Tahmin bedeli on yedi bin bes yü 
lira, j\r;: teminatı 1312 lira 50 kuruştur 
Şartname ve nümunesi komisyonda gö
rüliir. İsteklilerin kanuni vesikalaril• 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(222 - 6923) 

• 
ıı;o kiloluk 1000 adet kantar alınacak-

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 13-8-940 Sal• 
günü saat 15.45 de Tophanede Lv. Amiı
ligi SRtın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedcll 13.000 lira, ilk temi· 
natı 075 liradır. Şartnamesi komisyona. 
ı;brüliır. Jsteklilerin teklı! edecekleri nU
muneıeJ'i.le belli saatte komisyona gelme
leri. (224 - 6924' 

• 150 kilo lfıstik mantıır alınacaktır. Pa-
zarlıkla eksiltmesi 14-8-940 Çarşamba 

r.ünii saat 14.30 da Tophanede Lv. Amir
liği satın alnın Ko.da y11pılacaktrr. Tah
min bedeli 825 lira, kati teminatı 123 li
ra 75 kuruştur. Nümunesl Ko.da görülür. 
lstcklilerin belli saatte Ko.na gelmeleı·i. 

(225 - 69:!5) 

• 
On adet kadar Şekip Habip modeli 

Fnomotraks cihazı alınacaktır. Pazarlık
la eksiltme ı 14-8-940 Çarşamba güni.ı 

saat 15 de Tophanede Lv. Amrillği Sa 
Al. Ko.da yapılacaktır. Tahmin bedel. 
400 lıra, kati teminatı 60 liradır. İstek 
lllerin belli saatte Ko.na gelmeleri. 

(226 - 6<)2tı 

Deniz levazım Satınalma 

Komisyonu ilanları 
kır kazan pazarlıkla 7 - 8 - 940 Çarşam
ba gilnU saat 16 da Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda satın Buranda Bezi Alınacak 
nlınacnktır. Numune ve şartnamesi ko· Vasıf ve miktarı her ne olursa olsun 
mısyonda görulilr. İsteklilerin kanunt ve R Ağustos 940 Perşembe günü. saat 16 da 
ı;ika ve temlnatlarile belli saatte komis- ı Pazarlıkla Buranda bezi alınacaktır. Ta-
yonn gelmeleri. (192 - 6666) ı lip ol:ınlann birer nümune ile Kasımpa-

• şııda bulunan komisyona bellı gün ve sa-
On bin adet kayış yular başlığının iz- ntte mü.racaatları. (6797) 

mirde Anadolu gazetesinde ilanı yapıl- • 
madığından tekrar pazarlıkla eksiltmesi 1 - Tahmin edilen bedeli "39312., 
7 - s - 940 Çarşamba günü saat 14 de lira o!an "12000,, metre erat elbiselik 
'Tophanede ist. Lv. Amirliği satın alma kumaşın 9 - Ağustos - 940 cuma günü 
komisyonunda yapıl,ııeaktır. Kayış yular saat 16 da pazarlıkla eksiltmesi yapıla
b:ışlığının tahmin bedeli 34,000 lira ilk caktır. 
teminatı 2550 liradır. Şartname ve nü- 2 - İlk teminatı "2948,. lira "40,, ku
nıunesi komisyonda görülür. İsteklilerin ruş olup şartnamesi her gün komisyon
kanunt vesikalarile belli saatte komlsyo- dan "197,. kuruş bedel mukabilinde a-
na gelmeleri. ( 193 - 6689) lın:ıb•llr. 

e 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 
125 ton me.şe kömürü alınacaktır. Pa- \'csnlkle birlikte belli giın ve saatte Ka

z:ırlıkla eksiltmesi 6 - 8 - 940 Salı günü nmpaşada bulunan komisyona müraca-
sant 15,30 da Tophanede Lv. Amirlili sa- atları. (6691) 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. e 
Tahmip bedeli 6250 lira ilk teminatı 468 l - 26-i-940 Cuma gUnil Kasımpnşada 
Jira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyon- Dt'niz Levazım Satınalma komisyonunda 
d:ı görUli.ır. istek111erin kanuni veslkala· nmbıır ihtiyacı ir;in kapalı zarfla eksllt
rile belli saatte komisyona gelmeleri. mesi yapılan 15700 kilo parça beze teltllf 

(196 _ 6669) edilmiş olan (59) kuruş fiyat gali görül-

• 
Tophaned~ Lv. Eşya ve tt'chizat am

barının bahçesinde yapılacak derenaj 
borularının yapılması lr;in pazarlıkla ek
siltmesi 13-8-940 Salı günii saat 14 de 
Tophanede I.v. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. K~f bedeli 
708 Ura 88 kuruştur İlk teminatı 53 lira 
17 kuruştur. Keşif ve :ıartnamesi komis
vond:ı görUlilr. lstcklılerln belli saalte 

miıs olup 7-8-940 tarihine rastlayan Çar
şamba günü saat 11 de yine mezkur ko
misyonda pazarlık surelile ihalesi yapı
lacaktır. 

2 - İlk teminatı (706,50) lira olup 
ı;:nrtnı:mesi her giln is saati d:thilindP
meıKıir komisyondan bedelsiz ıılınab!lir 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunuı 
istediği vcs:ıikle birlikte adı geçen ko
m' yona müracaattan. (R92.i' 

Esas No. Krymeti Nev'i 

1447 250.000.- 6 diıkkinı mlı~temil 
han ve arsa 
Beyoğlu Pangaltı Şeh~t Muht~fl 

Cümhuriyet meydanı eskı 3. yetil IJ 
12, taj 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 1 

parsel 11 han ile Şehit Muhtar ~ 
labaşı sokak eski 3, yeni 15, 16/J 
da 407 parsel 10 No. lu arsa, 

"Bu kısımda 4 metre arzında 
metre derinliiinde 7 No. lu pa 
leyhine ve 4, 5, 6, 8, 9, 10 parseli 
hine olarak ıeçmek için bir irtif~ 
kı tesis edilmi~tir. 10 No, lu kı 

Me\'kİİ yukarda yazılı gayrimenkul 
na yapılmıyacakır. i1' 
peşin para ile ve kapalı zarf usuli 

uıacaktır. 
Müzayede 7 Aiustos 1940 Çarşamba ıiiniı saat on dörtte Bankamız 

subesinde satış komisyonu huzuru ile yapılacak ve en yiıksek teklif edilcll 
idare meclisimizin tasvibine arzedilecektir. ti 

İstekli olanlarm Ankara merkezile İstanbul ve İzmir 3ubelerimizden bi 
mukabilinde bir şartname edinerek bu ~artname ahkamı dairesinde tanı:il' 
cekleri teklif mektubunu ihale tarihi olan 7 Ağustos 1940 Çarııamba ıünii 
d<irde kadar İstanbul şubemiz müdürlüğüne tevdi etmeleri ve fazla izah•' 
istiyenlerin İstanbul ııubemiz emtak servisine müracaatları. "6189,. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKET& 

TESiS TARi Hi 1863 
Std!Ofrn' -ve Türkipt Cümhuriııeti ile münakit mukav~fenıffl,J 

2292 Num.ırdll J0/6/1933 tarihli kanun/d ft1sdik edilmiştİI 
( 24/6/ 1933 lt1rihli 2435 Numt1ralt Resmi Oazete ) 

Sermayesi : 10.000.000 inclllz Lir••' 

1.250.000 1 nclllz Lira•' i htlya t akçesi : 

Türkiyen in başhca Şehirlerind' 

PARIS. MARSl lVA ve NIS'de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

MISIR, l<IBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK. FILlSTlr 
~ MAVERAYI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VUG05LAVVA. RUMANYA, YUNANiSTAN: SURiYE, tOtJ 

filvalleri v e b ütün Dü nyada Acenta ve Muhabirle r i ti 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kıralıfe. 
Kasala r Serufsi vardır. • 

Piyasanın e n müsait ıartlarile ( 'kumbarah ve.,. 
kumbarasız) tasarruf hesaplar1 açıhr. 

Devlet Denizyolları 
işletmesi ilanları 

5 Ağustostan 12 Ağustosa kadar muhtelif hatlar' 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacaklan nhtımlar. 

Karadenlz hattına 

Bartın hattına 

lzmlt hattına 

Mudanya hattına 

ı ···'""'' .. .., .. 
Karablga hattına 

İmroz hattını 

. ,t) 
Sah 12 de (Tarı), Perııembe 12 de (Cumhurı1 
Pazar 16 da (Aksu). Galata rıhtımmdan. 

Salı 18 de (Menin), Cumartesi 18 de (Antal1•» 
keci rıhtımmdan 

. ıı• 
Salı. Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uiur). Torh• 
tımından. ; 

Pazartesi 13, Salı 9.50, Çar,amba. Per,embc. C~ 
da ve Pazar 8.15 de (Marakaz), Ayrıca cıı ı'I 
14 de ve Pazar 19 da (Sus). Galata rıhtımırıd• & 
Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8.15 de (Sus) . t 

rıhtımmdan. Ayrıca Çarşamba 20 de (1'11 

Cumartesi 20 de (Mersin) . Tophane rıhtımınd•11 d' 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtıf11"' 
Pazar 9 da (Tayyar) Tophane nhtımmdan. 

Ayvalık hattına 
. 9' 

- Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de { 

izmlr Sürat hattını 
l:ı:mir aralık poıta11 -

NOT: 

Sirkeci rıhtımından, 

Pazar 11 de (İzmir) . Galata rıhtımındıın. 

Salı 19 da (Konya). Tophane rıhtımından. 4) 
(693 

Vapur ıeftrleri hakkında her türlü malümat aıaiıda telelon nıl 
yazılı Acentelerimizden öirenilebilir. 

Galata Baş Acenteliii - Galata rıhtımr, Limanlar Umum 

Galata Şube 

Sirkeci .. • 

Müdürlüiü binası altında. 

- Galata rıhtımı. Mıntıka Liman 
Reisliği binası altında. 

- Sirkeci. Yolcu Salona . 
E SADİ TEK TiYATROSU 1 RAŞİD RIZA TİYATROSU 
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Sahip ve Neşriyat Müdüril Emin UZMAN - Gazetecilik ve Neşriyat 
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