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1 9 4 o 5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASI HALK GAZETESi 

Rumen • Bulgar 
GÖRÜŞMELERİ 
BAŞLADI 

Macarlarla Müzakere 

İ<;in Hazırlık Yapılıyor 
---o---

Romanyadan Göç ! 
---o---

12,000 Kişi Sovyetler 

Birliği Arazisine 

Hicret Ediyor 
--o--

"~M-:1',, ı Macar•standa Yeıhudi . .,,._,_· ı 

~ TGsarrufunda Bulunan 
Milli Şefinıizle Baş\'ekil, dün gece Haydarpaşa garına girerlerken ... 

t.lilli Sel ve Başvekil. Dün 
Akşam Anl<araıa Gittiler 

Arazi Ahnıyor 
Sofya, 5 (A. A.) - Romanyanın 

Belgrat sefiri ile Bulgar başvekili 
ve hariciye nazırı arasında yapılan 
bir temasla Dobrica meselesinin hal 
li için Romen ve Bulgar hüktımet. 
Iari arasında ilk müzakereler baş. 
lamış bulunmaktadır. 

Bir müddettenberi şehrimizde bulun-
~akta olan Cümhurreisi MUli Şef ismet 
ltıönü, dün gece saat 22,05 de, yanlarında 
o,.du Müfettişi Orgeneral Fahrettin Altay, 
l(olordu Komutam Korgeneral Salih Omur
ta.k, General Cemil Cahit, Vali ve Belediye 

!I lt.eisile Halk Partisi erkanı olduğu halde 
<'İcar motörile Floryadan Haydarpaşaya 
fleçmi§ler, kendilerinden biraz evvel oraya 
Oelen Başvekil Doktor Refik Saydam, Da
lıiıiye Vekili Faik Öztrak, Maarif Vekili 

Hasan Ali Yücel, Maliye Vekili Fuat Ağ
ralı, Hariciye Umumi Katibi Numan Me· 
nemencioğlu, / stanbul Komutam Tümge
neral ishak Avni, Rektör Cemil Bilsel, Po
lis Müdürü Muzaffer Akalın tarafwdan 
karşılanmr şlardı r. 

Milli Şef, kendilerini uğurlamıya gelen
lere ayrı ayrı iltifat etmişler, Başvekille 
birlikte saat 22,10 da Riyaseticümhur fre
nile Ankaraya müteveccihen halkın alkış
ları arasında şehrimizden ayrılmışlardır. 

Görüşmeler mütekabil bir anlaş. 
ma havası içinde cereyan etmiştir. 

ROMANYA - MACARİSTAN 
MÜZAKERELERİ BAŞLIYOR 
Bükreş. 5 rA. A.)- Romanvanın 

Roma sefiri Bossy, bu akşam· Bük. 
re~e gelecektir. Sefir, fevkalade 
murahhas sıfatile Romanya hükü 
meti tarafından Macar hükCımet ile 
resmen temasa geçerek iki memle
ket arasında muallakta kalan mese. 
lelerin halli için Romanya ve Maca. 
ristan arasında başlayacak olan ili,: 
müzakerelerin esasını tesbit etme. 
ğe memur edilmiştir. 

Uzak Şarkta 
JAPON 
DAVASI 

JAPONYA 
PROTESJO 
EDİYOR! 

·-----......................... ________ _ 
Sefir, bundan sonra Macar he

yetile müzakereye girişecek olan 
Romen murahhas heyetine dahil O

lacaktır. 

Sadri ERTEM 
~~ l} ünyanm Garp semtinde mü.. 

j ~ hinı bir mücadele devam e. 
t :riten, mahiyeti itibarile hemen 

11\ten ayni denebilecek bir müca. 
~~le de Uzak Şarkta senelerdenbe. 

devam etmektedir. 
a ~arptaki mücadele müşahhas fi
~ll ~eya falan devletin kavgasın. 
~ ıbaret değilse, Şarktaki müca.. 

~~ede yine ayni surette müşahhas 
\~letıer arasındaki kavgaların ye. 

llu değilil'r. 
~ n~l'_!>ta olduğu gibi Şarkta da di. 
lj lll k bir halde bulunan emperya. 
1 i" ile statik emperyalizm müca. 
~ e halindedir. 
1-~arptaki muharebelerle Şarktaki 
;tıcadcle ilk bakışta insana arala. 
,~~da irtibat yokmuş gibi bir his hı. 
~ 1tııa da hakikatte bugünkü dün. 
~l kavgaları mütevası1 kaplardaki 
ı al' gibi ayni seviyeyi muhafaza 
~ektedirler. 

ı .. ?.ak Sark ve Garp hadiselerini •tr , · 
~ ı seviyede tutan sebep Ingiltere 
·~ li'ransanm iki asır önceden itiba. 
ı~ dünyanın en verimli sahalarrnı 

'- e etrnis olmaları ve ayni nimeL 

j lzvestia Diyor ~i: 
HARP ŞAMiL 
BİR ŞEKiL 
ALiYOR 

ROMANl:AllA .. BEsA ABYAYA 
HİCRET EDEN YAHUDİLER 
Blikreş. 5 (A. A.) - Simdi Sov. 

yet kıtalarının i~gali altında bulu. 

lngilterede Mevkuf 

Bulunan Japonların 

Tahliyeleri İstenecek 
-o-

Japonlara Göre ... 
--0---

"ingiltere ile Siyasi 

Münasebat Kesilmeli .. 
Londra, 5 <A.A.) - Japon A

jansına göre .. İngilterede iki Japon 1 
daha tevkif olunmuştur. Biri For
muza bankalarının birinde ça1ışan] I 
Tokyuki, diğeri aslen Alman olan İ 
Baya Yoşii adında bir ressam karı- • 
sıdır. Japon ·Sefareti Müsteşarı, 1 
bunların lehinde teşebbüslerde bu. 
!unmuş ise de bu teşebbüsler bir 
netice vermemiştir. 

nan eski Romen arazisine yahudi
lerin muhaceretine Romen makam. 
la:-ınca artık müsaade edilmediğine 
dair ecnebi memleketlerinde dola. 
.şan haber, neşredilen resmi tebliğ 

GAZETE İLAVE EDİYOR: : 
: 

ile tekzip edilmektedir. 
Bu tebliğde, .şimdiye kadar Sov

yetlerin isgali altında bulunan ara. 
ziye 12.000 kişi seYketmek imkanı 

-0-- 1 
"Aleyhimizde Yazı ve! 

Makale Y azdmasın'1 i 
hasıl olduğu tasrih edilmektedir. 1 

Müsaade Edemeyiz .. 
Moskova, 5 (A.A.) - Tuss a. 

jansı bildiriyor: İzvestia gaze. 
tesi bugünkii baş yazısında hu. 
Iasaten djyor ki: 

"Vasi müstemleke sahihi o
lan bazı devletlerjn mağlCıhiye
ti dolayısilc Avrupadaki harbin 
çok tevessii edip ııi.iınullenmesi 
bütün diinyaya şamil bir emper. 
yalist harbine münkalip olması 
ihtimali kuvvetleniyor. 

Molotofun beyanatı. ·So'\lyet. 
Ierin huna karsı vazi:vctini tav. 
zih etmi:;; bulunuyor. Bu bcya. 
nata göre: 

l\1ACARİSTANOAKİ VAHuoju~ 1 
RİN ELLF.JÜNDF.Kİ ARAZİ 

ALINIYOR. 
Budapeşte. 5 A. A.I - Stefani: 
"Uj Babrzda., gazetes'nde neşreL 

tiği bir makalede ziraat na7.ırı kon ı 
Michel Teleki yarım milyon dönüm 

:: den fazla Macar arazisinin takriben 
20.000 yahudinin elinde bulunduğu. 

:. nu kaydettikten sonra bu a r;ız:11i:ı l yahudiler hakkındaki yeni kanuıı 

:
i mucibince tedricen, zirai istihsala 

ta sekte vermiyccck surette Ilıric; 
• tiyan Macar çjftçilerine terkedil

mesini teklif etmektedir. 

Yunanistanda 

!5ENLİKLER HARARETLİ OLDU 
Atina, 5 (A. A.) - Atina ajansı 

-, -------
Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 

Dr .Gasson diyor ld: 

"Her tacir bu kitapta rösterdiğim nsuTiert tatbik etme\. 
suretiyle bir iki ııene cibi kısa bir zaman içinde müşterllc 
rinio adedini bir misli arturabilir. Bcİı bu kitabımda ıiı:ı 
bu san.ati öğretiyorum.. Fiyatı SO kuruş. 

._ __________________________________________ ....,. 

Uinclistandan Mısıra gelen askerler Mısır çölünde talim yapıyol' 

-\ Şimali Afrikada 
1 Çok Şiddetli Bir 
Muharebe Oldu 

GENERAL PERSHİNG 

---o---

AMERİKA 
İNGIL TEREYE 
50 MUHRİP 
YERİYOR 

---o---
G. PERSHİNG DİYOR Kİ: 

--o--

"A vrupaya Asker 

Sevki Deliliktir .. 
Vaşington, 5 (A.A.) - Uıııuıni 

Hıırpte Avrupudaki Amerika kuvvet-
lerlnin başkumandıınlığını yapmış o
lan General Pershing. dun akşam 
radyoda irad ettiği nutukta Amerika
nın İn.ıdltereye eski destroyerlerinden 
en az 50 sinı terketmek .suretile de-
mokra~inin ıniida fa:ısınıı ve AmE>ri- • 
kanın emıııyetinl temine ynrdım et
mesini istemiştir. 

Bununla beraber General bu 
hn"p esna~ında Avrıftıaya y~ııiden 
sefer kt!P.ları gönd1>rilme~iııi dı.işüıı-

m1>ııin bir delilik olnC'ugını ilave ey-
lem iştir. 
Dünyanın bul(iiııkii vaziyetinde • 

Amerika frin \•ahım bir tehlike ı;ez.
mekte olduguııu bildiren General 

Singapurda Bulunan 

İngiliz Donanması 

Akdenize Geliyor 

Yıldırım Harbi 
-0--

İngiftereye Karşı Pek 

Yakında Harekete 

Ge<;ileceği Bildiriliyor 
Kahire, 5 ( A.A.) - Hava Neza. 

l 
retinin tebliği şudur: 

Dört avcı tayyaresi ve hava kuv. 
vetleri Birel Gobi mıntakasında 50 
f talyan tayyaresine rastlamıştır. 
Cereyan eden muharebede üç düş.. 
man tayyaresi düşürülmüştür. Bir 

, bombardıman tayyare filomuz, Bi. 
rel Gobinin sarkında düşmanın mo. 
törlü nakliy~ kollarına saldırmıştır. 
Dönüste 50 düşman avcı tayyaresi 
hava kuvvetlerimize hücum etmiş. 
tir. Bunlardan ikisi tayyarelerimiz 
tarafındar. düşürülmüştür. Bir tay. 
yaremiz üssüne dönmemiştir. 

İNGİLİZ TEBLİÔıİ 
Kahire, 5 (A. A.) - İngiliz hava 

kııvvetlerinin tebliği: Düşman bom 
bardıman tayyareleri Mursa _ :\fat
ruha hücum ederek bombalar at
mışlarsa da İngiliz hava kuvvetle
rince zayiat olmamıştır. Tayyarele. 
rimiz düşman hava kuvvetlerine 
karşı çıkarak kaçırmışlardır. 

İki düşman tayyaresi hasara uğ. 
ramıştır. İtalyan merkezi Afrika. 
sında Dogobur mıntakasında görii
lcn üç bombardıman tayyaresi, bom 
bardıman edilmiştir. 

SİNGAPURDAKİ İNGİLİZ 
DONANMASI AKDENİZE ·~ . . t' \t sahip olmak isteyen Italya ve 

1~~~nya gibi J aponyanın da ken. 
~e 1~ı mazur görmüş ve Garp cep. 
kit1tıdeki muharebelerin aldığı şe. 

(Sonu Sa; 4 SU: 5) 

Diğer taraftan S'ngapurada ve ı• 
Honk Kong'da birkaç Japonun te\
kifi bildiriliyor. İngiltere hüklıme. 1 
ti, evvelce tevkif ettiği iki Japon. 1 
dan birini tahliye etmiştir. .._, ... w-•-··-··-··--·••• .. ••••••••• ................. . 

bildiriyor: 
(Sonu; Sa: 3; Sü: 3) 

1 . . 

P~rshing, .A.ıııE>rikn İn~illereye yar
dım ettiği \'t' destroyerlerile İngiliı. 
mosuııun korunmasına hfıdiın olduğu 

takdirde yeni bir h:ırpteıı bizz::ıt keıı· 
disini korumuş olacagı;ıı bildirıııl,::
tir . GELİYOR 

,t1 11ı 11:e dünya muvazenesinin bozul
J~ olmasıdır. 

~1~ allonya ancak 19 uncu asrın ya_ 
)- ~ ıoııan sonradır ki kendisine Av. 

'lı ll~i mahiyette bir çeki düzen ver. 
11
' ı.c~e muvaffak olmustur. Yirminci 

~~ ~ 

ıfi ~a il başında Japonya Çarl:.k Rus. 
ıı ~1 n 1· 1. ~s c yaptığı harpte ga 1p ge ınce 

""~a iizerinde hakim bir kudret ol. 
~a~ davasını sarahatle ileri sürme_ 

ril;ı 1~aşfam1ssa da onun asıl inkişaf 
~lıJ.ı 1Yeti ve bunun zama~ za~a:" 
~a hta~ıar husule gct;ren bır ~olıt_ı. 
~, 11 illıni alması ve tahakkuk ımka. 
"tıı ~lde etmesi Büvük Harpten 

S' taki devirlerde ol~uştur. 

4) 

J noıwa. "'Riivi.ik HarotP. R ııs
~ı; .:ı:ının. İııailt"l"enin. Fr;ınsa
~~h hıııttefiki idi. Bu ittifı\k cna. 
'~ı- a hRrp ba<:farken. biivük nimet. 
!)~temin etti. Avrupa ile ffiyük 
~~atıusun irtibatı gevsediği ve 
ltib 1Yat sekteye uğradığı ~ünden 

llten Japonya, Hindistan; }Ij.n
(Sonu Sa: 4 Sü: ,1) 

I 

=···-··-·· ......... ._. ........ .._. ... __.... ... . 
NAZIRLAR İÇTİMAI 

Kopenhag, 5 (A.A.) - Tass A
jansı bildiriyor: 

Yomiuri gazetesine göre, Harbi. 
ye ve Hariciye Nazırları İngiltere
de Japonların tevkifi meselesini 
tetkik etmek üzere toplanacaklar

-··-······- VEKİLLERİMİZİN YURT TETKİKLERİ • 
P6litiken gazetesinin bildirdiğine 

göre, Singapurda bulunan İngiliz 
donanması Akdenize gitmektedir. 

dır. 

• 
ı • • • Gazete içtimadan mühim netice- • 

ler çıkacağını bildirmektedir. i · 
Japonya hükumeti tarafından, • 

şiddetli bir protesto hazırlandığı 
1 
J 

Japon gazeteleri tarafından bildiriL ' + 
mektedir. Bu gazetelerin verdiği • 
malumata göre, protesto mevkufla
rın hemen tahliyesini istiyecek. ay. 
ni zamanda siyasi mümessillerle 
Konsolosluk memurları hariç kcıL 
mak üzere, İngilterede bulunan bü. 
tün Japon tebaası melek~tlerine 

••-••••••••--••••••••••••••••••• .. ••••••••••••-•••••1' •••••••••~ D . d"d H' t Ok t onanma şım ı en ın yanusu-
• 

1 
ncın Garp kı.Smında bulunmaktadır. 

! R.ıt<.sını Kızıldenize tutturmLJ;,;tur . 
! 1 Donanmanın arkasından silah ve 
: ' teçhizatla yi.iklii büyük bir tıcaret 
! gemileri filotillası ,.e bir de tayya
t re gemisi filotillası gelmekt cdir. 

• \IALTA ÜZI:RİN'OE : ! Malta. 5 \A. A.) - Duşman _.ve 
• cıyyareleri bugiin ,;\1rılta tizer•nrl • • ·ok yüksekten uçmuşlardır. Top <ıe· 
: "ri işitllmissc de bomba di.ışınemi~ 
ı ı il"'. 
• f 

dönmeğe davet edileceklerdir. t ! 1 ltalyadd bir m.lhal. 5 (A. A.)-
!Iosi gazetesi, İngiltere ile siy~si 

1

: : 

İTALVAN TEBLiôt 

munasebetlerin kesilmesini ve Ja- i 1 
p.ony~nın Lond~a~aki Sefirinin ge.

1 
: 

rı çagrılmasını ıstıyor. ı 
Assahi gazetesine göre, mevkuf Yurtta tetkikler yapan Vekiller, Ankaraya avdet elm<.'ktedirler. Yukarıdaki resimlerde. Ziraat Vekillni ı 

Japonlar derhal tahliye olunmadık. ı Konyada ziraatçilcrle beraber ve İnhisarlar Vekilini de Başmüd iirHikten çıkarken görüyorc;unıız ı 
ları takdirde, Japonya hükıimeti ı••••••••·-·-••••••••••••-••• •••--•••••••.•••--••-•••••••••••••-•-••

(Sonu Sa. 3, Sü. 4) 

' 

llalyan umumi karargahının 5 i' 
•ımaralı tebliği: 

s·mali Afrikada hiicum ve avcı 
ti'yyarelerinden mürekkep bir fi. 
!omuz Bingazi hududunda hareke• 
halinde bulunan Libyalı kıtalarımı 
za taarruza teşebbüs eden kuvvet!ı 

<Sonu 4'\a: 4 ~ii: 4 ı 

:: 
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. ~ . .. . .... """ 
İSTİKLAL UGRUNDA! 
YAZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK 

FelCiket Muhakkaktı, O Akşam İlk 
Vasıta ile lstanbula Döndüm 

- 25 - l ye yeltenmişler, ve ikide birde, onun 

t • 

O sıraıar~a ben çok yorulmuş bulunu- Arnavutluğunu ileri sürmüşlerdi. 
yordum. Hem biraz dinlenmek, hem bo- Hıılbukl, hakikatte, Konyanın htılis 
zulan sinirlerimi yatıştırmak, hem de bi- Türk soyund:m gelmiş bir ailesine men
raz yalnız kalmak ihtiyacındaydJm. Bu sup C>lan Yahya Kaptan, Meşrutiyet in
ihtiyacı gidermek arzusile bu konuşma- kılAbımızda hayli mühim roller oynamış 
nın yapıldığı günün akşamı Küçükçek- bir inkılap fısıkıydı. Talihsizliği ta o :z.a-

1 

meceye gittim. Küçilkçekmece muhtarı mandan b:ıslıyan Yııhya Kaptan, o de
Kürt Hilseyin Ağaya misafir oldum. Ni- virde de, Ya kup Cemil (1) hadisesile a
yetim, fırsat bulduğum takdirde, biraz lakadar gösterilmlsti. Fakat, o zamanın 
da avlanmaktı. Çünkü avcılık, 0 günle- ricali arasında bulunan bazı kadirşitnıs 
rlmin en büyük zevkin! teşkil ediyordu. ve hakperest kimseler, Yahya Kaptanın 
Beni hem oyalıyor, hem eğlendiriyordu. başını yemek isteyenlere fırsat verme-

Çekmeceye gidişimin üçüncü günüydü. mişlerdi. Ve o zaman Yahya Kaptan, En
~vdan döndüğüm zaman, karşıma Ka- ver Paşonın amcası Halil Paşanın tavas

saplar Çemiyeti Reisi Ahmet Beyin kayın sutile Bağdoda gönderilmisli. 

l TAN j 

• 

!fi, Jli. 

6. 8. 940 

VEKİLLER 
ANKARA YA 
DÖNÜYOR 

Ankara 5 ı'f AN) - Bir müddet. 
tenberi Orta Anadoluda bir tetkilt ~ 
seyahati yapmakta olan Gürn~ 
ve İnhisarlrr Vı::kili Raif Karadenıı, 
bugün şehrimize dönmi.işlür. 

ALİ CETİNKAYA GİTTİ 
Bir miidcJe•tenberi İstanbulchı btl• 

l 
ltııırrı;:ıkta olan Münakalat Vekil 
Ali Cctinkava. dün akşamki ekS
ore~le Ank:ıraya hareket etmic:tir· 

Alı Cctinkf!va garda Vekalete 
bağlı miiessescler erkanı tarafındaıl 
11ğurlanm1s' ır. 

DAHİi İVE VEKİi .İNİN 
TETKİKLERİ 

D;:ıhiliye Vekili Faik Öztrak, dütl 

biraderi Sabri Bey çıktı. Elinde asabi- Mütareke felfıketi üzerine memlekete 
yeUe buruştıırulmuş bir gazete vardı. dönen biçare Yahya Kaptan. burada, es
HarllrulAde bir 111aleti ruhiye içinde bu- ki dostlarından evvel, yine silahına sa
lundufu. yüzünün her çizgisinden belliy- rılmış ve fstiklfıl mücadelesine girişenler 
dL Nitekim, benl görür görmez: arasına katılmakta tereddüt bile göster-

Ziraat Vekili, Kon yadaki son tetkikleri sn·asında alô.k.a darlardan izahat alıyor 

1 

akşam Emniyet Müdürlüğüne ge~~· 
rek cmnivet isleri etrafında müdiit 
Muzaffer. Akalından izahat aıın* 
tır. 

VEKİLLER GİDİYORLAR 

Piyasada: ··-·--··············----,-------------
Tiftik Tevziatı işi içini 

Maarif Vekili Hasan Ali Yilctl 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak ve~ 
liye Vekili Fuat Ağralı, bu ak . 
Ankaraya gitmek üzere şehr~ 
den ayrılacaklardır • 

•- Nerdesin • diye haykırdı ve gaze- memisti. 
teyi bana uzataralc O sıralarda, Kocaeli ve bavalisinde , Yağ, Pirinç Satışı 

Borsaya Allnacak 
.. _ Bu ne rezalet? dedL Rum eşkıyalar türemişti. Müstevli düş-
Sinirlerine çabucak yenilen bir insan ıı'an kuvvetlerinden de yardım ve teşYik 

olmıyan Sabri Beyin bu vaziyeti, bana gören bu şakiler, masum Türk halkına, 
da endi~e vermlııtl: Fevkalade müessif her çeşit i~kenceyi yapmayı farz sayıyor
bir hAdise olduğu aşikfirdı .. Gazeteyi me- lardı. Bunlar arasında~ sahillere kadar 
rakla aldım. Ben daha gazeteye göz at- inmiş ve mesela Tavşancılda, kadınlara, 
rruya vakit bulamadan, sabrı tükenen çoC'uklara akla gelmedik tecavi.i1.1erde 
Sabri Bey, acı 'baklayı ağzından çıkardı bulunmuş olrınlar vardı. Ve Yahya Kap-

Fiyat murakabe komisyonu, dün 
yiyecek maddeleri ile meşgul ol
muştur. Sadeyağ tüccarları, komis
yona davet edilerek fiyatlarındaki 
yüksekliğin sebepleri sorulmuştur. 
Yağcılar, sadeyağın Zahire Borsa
sına alınması ve satışların Borsaya j 
tabi olarak yapılmasmı ileri sür
mü~ler, toptan satışlarda hırakıla
cak kar nisbetinin tesbitinde en sa
lim yol olarak bu şekli göstermiş

lerdir. Komisyon bu teklifi Yeka- : 
lete bildirecektir. i 

Bir Tahkik Heyeti 
1 

Teşkili Kararlaştırıldı 

----
Yugoslavya Ticaret 

Nazırı. lzmir 

Fuarına Çağırıldı 
Ye: tan, o havalide teşkilat kurmıya, bütün 
•- Yahyayı vurmuşlar!" dedi. bu zuHimleri, rezaletleri, tecavüzleri ön-
Bu havadis, beni şiddetli bir zelzele lemiye memur edilmisti. • 

Tiftik birliğinde yapılan tevzi.. 
attan dt>layı şikayetler dev:ım 

etnıektct~r. Büyiik bir ihracat 

sa, hakikatin meydana çıkarılına. 
sında güçlük çekileceğini söylii. 
yorlar. 

Ankara, 5 (TAN Muhabi 
den) - Yugoslav Ticaret Na . 
doktor Andermat, hükı'.imetiıni# 
misafiri olmak ve İzmir Fuartll ~ 
açılış töreninde hazır bulunmak iJ' 
zere davet edilmiştir. 

gibi sarsıvermişti: Zavallı Yahya Kaptan, Bağdatta bu-
"- Yahya Kaptanı mı?" diye keke- lunduğu sıralarda, ticaretle uğraşmış ve 

ledim. memleketine dönerken, bir miktar da 
Hele gazeteyi okuyunca, duyduğum para ~etirmiştl. Cömert yürekli Yahya, 

hayret, teessüf, ve teessür son haddini alnının terile kazandığı tam bin altını, 

bulrnuştıı: Çünkü gazete, Yahya Kaptan- başladığı vatan kavgasının ilk sermaye
dan bahsederken: "Hain'', "gaddar'', si olarak kullandı. 
"saki" sıfatlarını kullanıyordu. O sıralarda, Sirkecideki Ali Efendi lo-

Yahya Kaptan... Erkek, temiz, mert, kantasının karşısında, Üsküplü bir saraç 
vatanperver Yahya Kaptan hain, gaddar, vardı: Yohya Kaptan, kendisile beraber 
§aki ha? dağa çıkan arkadaşlarının ilk silahlarını 

ve cephanelerini, kendi parasile ve o sa
raçtan satin nlmıştı. 

Pirinç için de ayni şekilde bir 
karar veı:ilmesi muhtemeldir. 

YENİ ÇİVİ GELDİ 

: • . : : 

tiıccarı da, V ckalete müracaat e. 
derek, kendisine verilen sekiz 
tonluk payın arttırılmasını iste-

ıni~tir. Ticaret miidiirlüğü, bir. 
likte yapılan pay tevziatının tev. 
lit eylediği neticeleri tetkik eL 
nıek üzere bir tahkik heyeti ku
racaktır. Bu heyet tüccarları din_ 
liyecektir. Bu \'aziyetten şikayet. 
d olanlar. tahkik heyetinin bir. 
lik idare heyeti azalarından ol
mamasını ve heyet bitaraf olmaz. 

YAPAK iHRACATI 

Sarona Rumen vapuru limanı
mıza gelmiştir. Bu gemiye, Ro. 
manyaya satılan tiltiklerden i. 
kinci bir parti yiiklenecektir. 

Rumenlere gönderilecek hin 
ton tiftik '\"e üç bin ton yapak 
hazırlaumaktadır. Ziraat Ban. 
kası, iki hin tona yakın yapak 
toplıyarak sevke amade bulun
durmaktadır. Anadoluda kilosu 
63 kuru~tan !·apak toplanıyor. 

Nazırın bu seyahati, bir haft' 
katla.:- sürecek, kendisine refik~ 
ve kı~ı da refakat edecektir. Na~ 
nn Istanbulu da zivaret etxxı~ 
muhtemeldir. 

Samsunda Kadın 
Bu kelimelerin yanyana gelmesinden 

dogan acıklı tezat, beni o kadar şaşırt
mış ve sarsmış ki, benden teselli uma
cak derecede perişan bir halde bulunan 
zavallı Sabri Beye, yatıştırıcı iki cümle 
bile söyliyemedim. 

Hattfı, zavallı Kaptan, hainane bir su
ikastle öldürüldüğü zaman, o saraca bir 
miktar borQlu kalmıştı. Memleketi koru
mak için alınmış silahların bedeli olan 
bu şerefli borcu, sonra biz ödemiştik. 

İtalyadan piyasamıza otuz yedi 
bin kiloluk bir parti civi getirilmiş
tir. Bu ithalatın maliyet fiyatı tes
bit edilmektedir. Perşembe günü
ne kadar muamele bitirilerek, çi
viler piyasaya çıkarılacaktır. ··········-···················· ... ······· .............. __... ... _ ................... -··-······--·- Yüzünden Feci Bir 

Cinayet işlendi CAM riYATLARI ARTTI 
...,fohtelif cam ve züccaciye fiyat

ları yüzde elli nisbetinde arttığı ve 
mal az olduğu için, küçük satıcılar 
dükkanlarını kapamıya başlamış. 

lardır. Paşabahçe fabrikasının da 
faaliyetini azaltmakta olduğu söy
leniyor. Fabrika, vaziyeti !:>ir ra
por la İktısat Vekfiletine bildirmiş
tir. 

Adliyede: Belediyede : Samsun, (TAN) - Burada ıca~ 
yüzünden feci bir cinayet işlenı:Jlİt 

O anda Yahya Kaptamn öldürillmüş 
bulunduğu muhakkak olduğu halde, bir 
türl(l gözlerime inanamıyordum. 

Bu şekilde işe başlıyan Yahya Kaptan. Cinayet Suçlusu Dün 

Tevkif Edildi Fakat felaket muhakkaktı. o akşam, 
ilk vasıtayla İstanbula döndüm. istan
bulda, bu hadiseyi benim kadar derin bir 
teessürle karşılamış birçok arkada§lar 
vardı. Yahya Kaptan kadar temiz bir '\a
tan ev!Adının, menfur bir suikasde kur
ban olunması, hepimizde içli bir küskün
lük doğurmuştu. Benim gibi düşünen 

arkadaşlar, çok haklı bir isyanla şahlan
mışlardı: 

Tavşancıl ve havalisinde, vatanperver 
bir Çakırcalı kesilmiş ve Rum eşkıyala
rına soluk almak imkanını bırakmamış
tı. O havalide yaşıyan kadınlar ve çocuk
lar, düşmanın ilk şerrinden, Yahya Kap
tan sayesinde kurtulmuşlardı. 

Kendilerin! çe~lt çeşit işkenceden ve 
taarruzdan korumuş olan o cesur Türk 
çocuğunun bir gün arkadan \"Urularak 
kahpece ö!dliri.ilmesi, o vatandaşlara kim 
bilir ne sıcak götyaşları döktürmüştür'? 

Yabancı eşkıyalar, o dağlarda tutunamı
yacaklarını anlayıp İstanbula sıvışınca, 
müstevli kuvvetler kumandanlığıru ciddi 
bir endise snrmıştı: Ve bu suretle, Yahya 
Kaptanla o bir avuç Türk delikanlısı, o 
koca milletlere korkuyu tanıtan kahra
manlar arasında, şerefli bir yer almış
lardı. Nitekim, müstevli kuvvetler ku
mandanlığı, Yahya Kaptanla arkad~ları 
üzerine makineli tüfeklerle, hatta top
larla mücehhez büyükçe bir kuvvet gön
dermek mecburiyetinde kalmıştı. Sıkıyı 

görünce İstanbulıt kaçan eşkıya bozun
tuları da bu kuvvetle birleşmişler ve on
ların kılavuzluğunu yapmıya başlamış

lardı. Fakat o zaman, Yahya Kaptan 
yalnız değildi. Kocaeli şibihce:z.iresinin bü 
tün köyllileri, bu yiğit Türk kavgacısının 
peşine katılmışlardı. (Devamı var) 

* DÜN otuz bin liralık ihracat 
yapılmıştır. Çekyaya soğuk havalı 
vagonla 7450 kilo taze orkinos ba
lığı ve muhtelif barsaklar ve İtal
yaya tiftik gönderilmiştir. 

Evvelki gün Eminönünde Mah
mut Demiri öldüren Kazım, dün 
müddeiumumiliğe teslim edilmiştir. 
Kazım, üçüncü sulh ceza hakimi 
tarafından · tevkif edilmiş, sorgu
sunda: 

- Filvaki Mahmut Demirle kav
ga ettik, fakat Mahmudu ben vur
maılım, kavgadan sonra polis beni 
yakaladı, karakola götürüyordu, 
M&hmut ta bizden ayrılmıştı, her 
halde onu başkası vurmqş olacak,, 
demiştir. 

"- Bi:z., diyorlardı, bu haksızlığı ya
panlar mtistahak oldukları derecede ce
zalandırılmadıkça, hiçbir iş göremeyiz. 
'Cilnkil bu şartlar içinde, yarın biı.im de, 
bir iftiraya, bir şenaate kurban olunrru
yacağımızı, tıpkı Yahya Kaptan gibi har
canm.ıyacağımızı hiç kimse temin ede
mez!", 

Müteferrik : 

Ben bugün, birçok vatan evlıldmın iç
lerinde çok acı bir ukde olarak kalan 
Yahya Kaptan faciasının içyüzünü an
latmayı bir vicdan, ve memleket vazifesi 
blllyorum. 

Bu vazifeyi görmek, bize, hiç değilse 
bir derdl dokmenin ferahlığını duyura
bilirse, en masum k!\rımız bu olacak. 

Köprülü Yahya Kaptan, bütün ömrü
nil memlekete hizmetle geçirmiş, fakat 
mütemadjyen nankörlüğe maruz kalmış 
talihsiz bir vatan evHidıydı. Düşmanları 
onu milletin gözünden d"" .. k i ! ' (1) Umumt Harp esnasında, takllbl hü· 

uşurme ç n, I kOmet auc;lle Kl!iıthane civarında kur· 
Köprillü olmasından bile istifade etmi- ıuna dlzllmlftlr. 

Poliste: 

Dört Kişi Kumar 

Oynarken Tutuldu 
Cihangirde Havyar sokağında 

Niyaziye ait 24 numaralı evde ku
mar oynandığını haber alan zabıta 
mımurları ani bir arama yapmışlar 
ve Ahmet, Cevdet, Osman ve Os.. 
man Nuri isminde dört kişiyi suç 
üstünde yakalamışlardır. Masa Ü

zerinde bulunan 624 lira müsadere 
edilmiş, suçlular adliyeye verilmiş-

lerdir. ~ 

BÜYÜ YAPIYORMUŞ! 

Beyoğlunda Bayram sokağında 
oturan Azime isminde bir karlının 

0 civarda metresi İhsanla beraber 
oturan mobilyacı Hakkıyı nikahlı 
karısından soğutmak için büyü 
yaptığı haber alınmıştır. Netice~: 
Azıme, birbirine ters bağlanmış ıkı 
kaşığı Eyüp mezarlığına göm:!rken 
suç üstünde yakalanmıştır. * üSKÜDARDA Gümüşarayıcı 
sokağında oturan 9 yaşında Feri
dun Paşalimam sahillerinden de
rıi~ girmiş, yüzme bilmediğinden, 
l>oğulmuştur. 

Denizde: 

lstanbul - lskenderun 

Arasında Seferler 
İstanbulla İskenderun arasında 

yük nakliyatını temin için, Deniz
yolları idaresi armatörlerden Va
tan ve Sümer vapurlarını kiralamı. 
ya karar vermiştir. Vekaletin tas
vibini müteakıp, vapur sahipleri 
ile bir mukavele yapılacak ve se
ferlere başlanacaktır. 

YUGOSLAV HEYETİ 
Memleketimizde bulunmakta o

lan Yugoslav ticaret heyeti, dün 
yeni yapılan yolcu salonunu ve Ba. 
kırköy bez fabrikasını ziyaret et.. 
mişlerdir. Dost ticaret heyetine, 
her iki tarafta da alakalılar tara
fından izahat verilmiştir. Heyet, 
yann Yui(oslavyaya dönecektir. * İZMİR Enternasyonal FluarI
na İstanbuldan yolcu ve yük nak
liyatı çok arttığı için, Denizyollan 
idaresi İstanbul _ İzmir hattına en 
büyük vapurlarını tahsis etmeğe 
karar vermiştir. Bu cümeleden ola
rak, bu ;aftaki seferleri İzmir ve 
Tırhan vapurları yapcaklardxr. 

Hava Kurumuna Yeni 

Aza Temin Ediliyor Tabibi adli, Mahınudun cesedini 
muayene ettigi zaman, vücudunda

Şehimizdeki bütün sigorta şir- ki yaranın pek sathi olduğunu gör
ketleri Hava Kurumuna aza vazıl. mü§, bu yaranın ölümü intaç ede
mışlardır. Milli Reasürans ~00, A- miyeceği kanaatine varmış ve ölüm 
nadolu 300. Ankara 150, Ahen Mi.i- sebebinin anlaşılması icin cesedin 
nih 120, Ünyon 100, Güven 100, morga nakline lüzum göstermi.'.Ştir. 
Şark 100, Helvetya 150, İstanbul MAHKEMEDE BAYILDI 
umum sigorta şirketi de 150 lira Jki ay evvel Küçükpazarda eski 
taahhüt etmislcrdir. Mecmuu 2170 nh:nrılısı Esmanın evine giderek gü. 
lira,·a varmaktadır. J ri.iltii çıkaran ve kendilerini ayır-

Kurum, senelik taahhütleri 20 lı- roıya gelen Mustafa Nazif isminde
radan fazla olan azaları, Kuruma ki komşularını vurup öldüren, ge_ 
aW. aza kaydedecek ve bunlara hu- mi tayfalµrından Hüseyinin di.in i
susi birer rozet verecektir. Taah- kinci ağır cezada duruşmasına baş
hütleri daha az olanlar için de. ay- lanmıştır. 
rı b:r rozet hazırlanmaktadır. Ku- Mahkemede okunan evraktan an_ 
rumun halen 20 lira ve daha fazla laşıldığına göre Hüseyin, evvelce 
veren aza adedi 1100 dür. Bunların Esma ile nişanlanmış, bilahare de 
senelik taahhütleri 23.900 liraya bu nişan bozulmuştur. Esma da 22 
baliğ olmaktadır. Fakat İstanbul Mayısta Hasan isminde birisile ev
gilı~ bir sanayi ve ticaret ~chrinin lenmiştir. Aradan iki gün geçtikten 
bu yardımı pek az görülmektedir. sonra Hüseyin, Esmanın evine git. 

Ayda elli lira maas alan bir me. miş ve gece zorla içeri girmek is-
murun, bir senelik ~aaşından Ha- · B terniştır. u esnada Esma korkmuş 
va Kurumu için 24 lira kesilmekte imdat istemiş, komşuları Nazif, im
olduğuna ve yine İstanbulda aylık dada yetişmiş, fakat bu yardım 
kazancı 50 lirayı bulan ve geçen kendi canına mal olmuştur. 
asgari 20,000 kişi bulunduğuna gö- Dün muhakeme başlayınca, mü. 
re, bu miktarın hiç olmazsa 300 - f dahil sı atile davaya iştirak etmiş 
400 bin liraya çıkarılması arzu e- olan Mustafa Nazifin karısı, mah-

~~1:f~~:~~-şu~::X:ınu~~ı:; v~~:a~ kemerle ağlamıya başlamış, ağlıya 
Iar faaliyete geçmişlerdir. Hava ağiıya bayılmış, tabibi adli celbe

dilmiş, uzun tedaviden sonra kadın 
Kurumu, ayrıca emlak sahiplerinin ayı1tılabilmiştır. 
de yardımlarını istiyecektir. 

Aza adedini arttırın k . . b' Hüseyin, mahkemede nişanın bo-
. a ıçın, ır zulmadığını, Esmanın evli olduğu. 

propaganda heyetı seçilmiştir Ga b"l d·~· · "dd" t · t" ·ı h · 
1 

· - nu ı me ıgını ı ıa e mış ır. 
zetecı er, atıp er ve sahne sanat- · l\" h k h"t lb" · · b 
karlarından müteşekkil heyet va l , ·~ a bemek, şla ı t ce ı ıçın aş-

ı 1 
' J - ırn gune ıra ı mış ır. 

kında stanbu un muhtelif semtle. * BALATTA N" t · · d · d f l' t . , ıme ısının e 
rın e aa ıye e geçecektır. Ayrıca b" k d ı k t - · · t · . 

1 
.. . :r a ın a onus ugu ıçın me res1 

sınema arda gosterılmesi faydalı o F' d • N" ·ı· ı k k . . . - ır evsı ve ıme ı yara ıyara a-
lan tayyare fılmlerı de sıpariş edil- c ·t d"" ··ad · ·1·~ . r çan avı , un mu eıumtımı ıge 

mış ır. giderek teslim olmuştur. Cavit, 

M EVLOT - Mühendis Fuat Sarmanın 
c~i Bayan Saimenin ruhuna ithaf edil
mek üzere 7 Ağustos Çorşamba günü Ka
dıköy Osmanağa camiinde saat üçte mev
lıldil tıerif okuttıırulacakbr. 

müddeiumumilik tarafından tahki
katın ikmali için zabıtaya teslim e
dilmiştir. Müddeiumumilikte verdi
ği ifadesinde, "metresimi kıskan

dım, vurdum,, demiştir. 

Munzam işler için 2 

Milyonluk Tahsisat 
Belediye, bazı mühim işler icin 

2 milyon liralık bir munzam tah
sisat temin etmiştir. Belediye mu
hasebecisi Muhtar, bu munzam tah 
sis~t miktarının, mevcut islere su
reti tevzii hakkında Dahiliye Veka
letilf' görüşmek ve bu husustaki 
muvafakati temin etmek üzere ya
rın akşam Ankaraya gidecektir. 

MUKAYESELİ RAKAMLAR 
Belediye istatistik müdürlüğü ta

rafından tesbit edildiğine göre, 
1936 sc.nesinde İstanbul vilayetin
de mevcut 14 hastanede tedavi edı
len hasta miktarı 215.748 kişi oldu
ğu halde, bu miktar 1939 senesin
de 312.791 kişiye çıkmıştır. 

Dispanserlerde tedavi görenler 
1936 da 94.304, 1939 da ise 101.109 
kişidir. 

Akıtılan su miktarı 15.614.171 
metre mikabından 20.213.688 meL 
re mikabına yükselmiştir. Dört yıl 
önre 428 ilkmektep varken 436 ya, 
ilkmektep talebe miktarı da 68.520 
den 72.973 e çıkmıştır. 

Yol inşaat ve tamiratı için 1936 
da 220.412 lira sarfedildiği halde, 
bu rakam 1.240.689 liraya varmış
tır. Belediyece yapılan istimlaklere 
936 da 128.859 lira sarfedildiği hal. 
de, 1939 da bu iş için 1.367.845 lL 
ra harcandığı görülmüştür. * VALİ muavini Haltıkla, Hü

tir. Hadise şudur: 
Tekke köyünde oturan m;ibll 

Osman Bangrrın karısı Şerife, 5ıı 
meneli Yusuf tarafından bir ıı1ıJ 
det evvel kaçırılmıştır. Osman. 1' 
rısını takip ederek kadını hadi5 
sizce geri almış ve tekrar evine f 
tirmiştir. Fakat Yusuf, sevgilisif. 
pesini bırakınamıs ve kacacatt19f 
gi.ı~ü beraberce t~sbit etn~işlerdit 
Nihayet kadını götürmek üzere e" 
gelmiş, fakat orada Osmanla kaı·d
laşmışlardır. Osman, bunu fJ~ 
bilerek av ti.ifeği ile Yusufu öidıl 
müş ve cesedini bir çuvala :ıco~ 
rak köy hududu haricine götürı:tl 
tür. Osmanın evden bu suretle s1 
rılrşını fırsat bilen kansı Şerife 0 
derhal vakayı karakola haber 
miş ve sevgilisini öldüren koca 
CÜI1T'itme~hut halinde yakalatl1'1 

tır. Tahkikata devam edilmckt 

TEŞKKEÜR 
Sevgili nnneıniz ELBİS ZİVER'in 

naze merasiminde hazır bulunmak ve 
zı ile veyo çelenk göndennek sure 
matem ve kederimize iştirak lütfund8 ıı" 
lunan zevatı mühicrcmcye ayrı ayrı 
ran bnrçlorımızı edaya teessürümüı ıtl 
olduğundan, bu baptaki derin ve biııJll 
ye minnet ve şükran hislerimizin ib~ 
na sayın gazetenizin tavassut ve delille 
ni dıleıiz. 

Aileler! namına 
Avukat Doktor 

Leon Ziver lstepan ti\' 

dai Karataban, dün İtalyan Konso- Bugünkü Program : 
losluğuna giderek şehrimize yeni 
gelen İtalyan Konsolosuna iadei 7.30 
ziyaret etmişle:rdir. 7 .35 

Program 
Valsler (Pl.) 
Ajons haberleri 
Yemek listesi 
Miızik (Pi.). 

-----o-----
R aman Dağındaki 

Petrol Sondaiına 

Hcz Verilecek 
ırnkara, 5 (TAN) - Ram an da. 

ğındaki petrol sondajına hız veril
mesi için Amerikaya bir miktar 
sondaj makinesi sipariş edilmistir. 
Bu makinelerin derhal getirtil~esi 
icin Maliye Vekaleti dolar üzerin
den serbest döviz müsaadesini ver
miş bulunmaktadır. 

0•---
Başvekalet Müsteşarı 
Şehrimize Geliyor 

Ankara, 5 (TAN) - Başvekalet 
Müsteşan Vehbi Demirel. bu ak
şamki ekspresle İstanbula . hareket 
etmiştir. 

8.00 
8.10 
8.20 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.20 

• Program 
Şarkılar (Pl.) 
Ajans haberleri 
Şarkılar (Devam) 
Senfonik program. 

• 18.00 Program 
18.05 Caz müziği (Pl.) 
18.30 Çocuk saati 
19.00 Miizik 
19.15 Fasıl heyeti 
19.45 Ajans haberleri 
20.00 Milzlk 
20.1.'i Çiftçinin saati 
'.!0.30 Küme ses ve saz beyetl 
21.15 Serbest saat 
21.30 Radyo gazetesi 
21.45 Salon orkestrası 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Salon orkestrasa 
23.00 Cazband (Pl.) 
23.25 Yannki program. 
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~ Karşı 

Bomba 

oıı a.)'111 en b<.'ili ba~lı hadi<=t·

si, İngiltere ile A !manya a · 
i\ hanı harbinin sidddknınc
. lngilkrc.) c kar~ı ~ apılma..,ı 
~en hii.'·iik taarruzun ::iddetli 
hıtqılcrindcn sonra ya(lılaca~ı 
ıli••indcn •"eren a\' zarfında 

1ııı:n ham '"'ıı;rpll·~inin hö.' le 
tıkaddiınc teskil etınc..,i 'llti-
1.;lıinl;:ıri işgal cdİ) ordu. Ara
ı.lcrcc tav' arcnin bu haı·plerc 

l'ttiğ-i ~Örülüyor, fakat bii
ava taarruzunun binlerce tay
İlc vukuu beklendiği için hu 
'ta pek tc ehemmiyet \·erilınL 

htıki bu harekat. bir ınukad
in ilk denemeleri olabilirdi. 
~·le ise lıu ilk denemelerin 
'i netice mühimdir. Ç'iinkü hı
~esaplara göre geçen dört haL 
tnda İngiUereye taarruz eden 

n tayyareleri 7000 bomba. 
11ltıkabil İngiliz tayyareleri d~ 
~·aya ve Alman isgali altında 
eri hedeflere 37,000 bomba 

' \'e böylece Almanların attık-
hoınbaya İngilizler beş bom 

ita daha fazlasile mukabele 
erdir. 

tın İngiltere hesabma bir ÜS

~ teşkil ettiği aşilcardll'. 
liıler. tayyare istihsali bakı
l\ Almanyaya heniiz müsavi 

tle geldiklerini ve ancak bun. 
tıra Almanlara tefe\'vuk ede. 
'rıi, gün geçtikçe bu tefevvu. 

ll ~ .. 
·<ltni dereceye varacagını SOY-

\lc o zaman İngiltercnin en 
taarruzları yapacağını iddia 

• tl<ll'. 

lqltıan İngilterenin bir bomba. 
bomba ile mukahele edece. 

Üz söylenmiyor. Fakat şim_ 
~ire karşl beş bomba ile mu. 

edilmesinden. ilerisi hakkın. 
1 fikir edinmek mümkündür! 

~llonlann birkaç İngilizi tev

kif etmesinden sonra, İngi. 
de evvela İngiltere, ~oııra 

Qıı. ve Singapura gibi yerler. 
ı nılihim ve muteber Japon. 

· ~Vkif ettiler. 

• 0nlara göre, tevkif olunan İn· 
" 'tin büyük bir casusluk şebe

dahil oldukları anlaşıldığın. 
le\'kiflerine lüzum göriilmüş. 

>' 111gilizlcro göre de, tevkif olu
r 1allonlar, memleketin selame. 
\
1 <l)fıkadar meseleler ;\'Üziindn 
1' tıııda bu muamele yapılmrştır. 

İlizlerin te,·kifi lngilterede, 
!• ~laı·ın tevkifi de Japonyada 
9' .:ıksülameller yaptı. 

1lizler, tevkifabn Japonlara 
bele irin yapılınadığını fakat 
rııa.n lüzum dolavısilc hunu 
''a ınecbur olduklarını temin 
tl,_r .:. . 

;t ~İflerin karşılıklı yapılması. 
t~e iki tarafı da nıev:t..ııf)arı 
~l'e mecbur eder. 

t biitün bu hadiseler, büyiik 
lı bir ihtilafın tezahürleri 

tı için. asıl mesele hallolun. 
ıı· ~Sa, bu çe~it hadiseler teker
~· l!eektir. 

ele, Uzak Şarkta bir tek dev. 
~hakim olmasıdır. Japonya, 
,~.de\'let olmak istiyor. Buna 

ıl İngiltere de Uzak Şarktan 
~1tnek istemiyor. 
~tlh:dcn gerginlikler temadi 

• r tir , .... r~ ı . ~ 
~,k-i -N-a-zı-rl-a-rd_a_n_ 

~andel, Fasta 
l evkif Edildi 

h:,, 5 (A. A.) - Eski dahiliye 
~Ç)ltıp harp mesulleri arasında 
~!cırdan Müsyü Jorj l\Iandel, 
~ eden beri oturmakta olduğu 
~.llıahfuzen buraya getiril. 

ır-, 

~~=============== 
l\tiçük Memleket 
~erleri 

la -- Birin_ci_u_m_u_m_i _m_il_f_e_tti_. Ş
0

lik 

~tatistik burosu mıidlirü Rıza 
t Schrimizin nüfus sayımı jşlc

lı etınek üzcrC' Bitlise gelınlıitir. 
~ -.. Emniyet ıimirligine tayin e
h başkomiseri Cemal Göksal, va

'V llşJarnışlır. 
A,b 1 N - Halk evi gençleri bir 

~Vererek "Himmetin Oğlu" pi-
8İl etml:;ler, muvaf!akiyet ka

\ tqır, 

'~u~ emııivet amiri Hasan Bas
bolıs enstitlisiınü bitirerc11: şch· 

ı;; ve vaı.I!csınc başlamıştır. 

l(JfifK 
Tavsiye Mektuou 

l' azan : B. f'BLEl( 
,,lcktu)l miihiın ~cydir: 
J\~k mekhıhu, 
l'ch lit mektubu, 
TaYsi~·e mcktuhu. 
Rica mektubu. 
:".:11aris mckluhu, 
Teklif ı.nektubu • 

1 
Takdir mektuhu, 
Tahkir mektubu, 

l :\1ektuhu, mcktuhu .. Hulasa hala 
11 mektup dcyiıı ~ct:cri:ı: amma türlii 
tiidii mektup \ c tiirlü türlii tesiri 
\· ardır. 

AYustralyadan Yakın Şarka gönderilen askerlerden bir grup Mala~·adhk; Culıur hükümetine mensup askerler istirahat halinde 

Bu mektuplar içinde en zavalhsı 
ta\"siye mektubudur. Çünkü muha. 
tahına karşı ne tehdit mektubu gih! 
korkıı. ne siılari~ veya teklif m<'k
lubn gibi menfaat, ne aşk \·eya tah 
kir mektubu gibi heyecan ve hid. 
rlet \'erir. Sadece dudak biikti.iriir 
\ e bo~·mrnu büküp kendi kendine 
ı,epetc gider. Kağıt sepetinin yolunu 
hu mektup kadar iyi bilen varaka 
az bulunur. 

İNGiL TEREDE 
SEYYAR 

HASTANELER 

Bunu Temin İçin 

Açılan Listeye 

Girenler Pek Çok 
--o--

Lüzumlu Olan Hastaneler 
Elde Edilmiş Sayılıyor 

Londra, 5 (A. A.) - Londra bele 
d~ye reisi ile "harp gayretlerine is. 
tırak teşkilatı,, icra komitesi reisi 
Mareşal Chetwode tarafından imza 
edilmiş bulunan bir beyannamede 
geçen martta "Kızılho.ç,. ve ''Sen 
J an,, cemiyetleri tarafından ve te. 
berrü edenlerin isimlerini taşıyacak 
olan sE:-yyar hastahanelerin satın a
lınması için 550 şer İngilz liralık 
meblağlar temini gayesini istihdaf 
eden davete icabet edenlerin şayanı 
di_~at bir miktara baliğ olduğu biL 
dırılme1dedir.Bugün Birleşik Ame
rika devletleri ile Kanadanın ve di
ğer deniz aşırı memleketlerin gön
dermiş oldukları hastahane otomo
billeri de hesaba katılacak olursa. , .. 
,uzumlu addedilen seyyar hastaha. 
ne miktarının şimdiden elde ediL 
mis olduğu söylenebilir. 

Beyannamede şimdi Kızılhaçın 
diğer işleri için mühim mcbaliğe 
ihtiyaç olduğu ve bilhassa yeni has 
taneler inşa etmek ve fazlalaşmış 
bulunan düşman elindeki esirlere 
yardım etmek icap ettiği bildiril
mektedir. Beyannameyi imza eden
ler, halkın bu müesseseye yeni ve 
kayıtsız bir yardımda daha bulu
nacağını ümit ettiklerini söylemek
te ve seyyar hastane hesabının 10 
Ağustosta kapanacağını ilave ede
rek, vazifelerini bugüne kadar ırıu
vaffakıyetle başarmış olanların u~ 
mumi ihtiyaçların temini için vaki 
olac&k yeni teberrüleri de ayni 
gayretle toplıyacaklarından emin 
bulunduklarını ilave etmektedir
ler. 

DÜNYA 
HABERLERİ 

İN"GİLTEREDE: 

• Londra, 5 (A.A.) - Parlamento 
mahfilleri, de\let nazırı Arthur Green
wood tarafından Çarşamba günü mali 
projelerin müzakeresi esnasında Avam 
Kamarasında irat edilecek ve hükumetin 
iktısadi siyasetine müteallik bulunacak 
olan nutku alaka ile beklemektedirler. 
Mal(ımdur ki Grcenwood bilhassa iktısa
di meselelerle meşgul olmakta ve "istih
sal meclisi" reisi bulunmaktadır. Avam 
Kamarası bütçe kanununun müzakeresi
ne Perşembe güniı baslıyacaktır. 
FRANSADA: 

• Cenevre, 5 (A.A.) - Vichy'den bil
dırildiğinc gore, Fas umumi valisi Gene
ral Noguct ve Fransız hükumetinin Pa
ri~teki sal~hiyeltar murahhası Noel. bu
gün Başvekil muavini Lava! tarafınd~ 
kabul edilmı~ Ye uzun müddet görüş
mli! !erdir. 

İSVEÇTE: 

e Stokholm. 5 (A.A.) - Başvekil 
Hans~orı söyledigi iki nutukta hulasaten 
şôyle demi~tir: 

"İ~veçin mevcudiyeti halen yeni bir si
yıısetc ihtiya~· göstermemekte ise de şirn
dıki usullerin hveç mılletinin demokra
tik hissiyatımı uygun bir tarzdıı inkişaf 
ve tadiline ihtiyaç vardır." 

Bu nutuklar bazı Alman ri\'ayetlerine 
\"C ezcumle Almanyanın zaferinden son
rıı İ::.veç ıc;tn yeni bir istikbal derpiş et
mekte ol,ın Üçüncü Reich nazariyecisi 
Dr. Rosenberg ile J\lünih'de çıkan bir 
naz.i ~azetesinın iddialarına ce\'ap olarak 
telakki edılmeJ...-tedır. 

HİNDİSTANDA: 

e Kalkuta, 5 (A.A.) - Kalküta-Dac
car posta katarı, Kalki.ıtaya 79 mil mesa
fede yoldan çıkmıştır. 17 kişi ölmüş, 40 
kişi yaralanmıştır. Kaza, bir suikn$de ai
fodılmektedır. Hattın bir rayının vidası
nın çıkarıldığı tc.blt edılmiıitir. 

İngiliz sahillcrlu.:v :,.:.... gem.inin kontroJii 

İngiliz "Sahil nnwaiaza kuv vetlerine mensup bir filo 

Rumen · Bulgar/ 
GÖRÜŞMELERİ 
BAŞLADI 

(Ba~ı 1 i.ncidc) 
Dün !'tadyomda yapılan şenlikleri 

stadyomun içinde ve dışında biri
ken muazzam kütleler ve bütün Yu 
na11istan takibetmiştir. Akşam muh. 
teli! teşekküllere mensup 200 bin 
kişi ziraat bankasının balkonunda 
bulunan B. Metaksas'm önünden 
geçmiş ve bu suretle 4 Ağustos 4ün. 
cü yılını kapayarak beşinci yıla şu 
ıııar ile girmiştir: 

"Kralın idaresinde Metaksashı. 

birlikte yeni başarılara doğru dai
ma ileri .. , 

Her tarafta milli havalar ve h:ılk 
sarkılan söylenmiş, butlin şehirle: 
donanmıştır. 

Metaksas lehindeki şevk ve heye. 
canlı tezahürler gece geç vakitlere 
kadar devam etmi~tir. 

Mem:eketin her tarafındaki genr:
lik teşekküllerine mensup 1011.000 
genç Metaksasm önünde gecit res. 
mi yapmxş, kiliselerde ayinler ya
pılmıştır. 

Dikilide Zelzele 

JAPONYA 
PROTESTO 
EDİYOR! 

(Başı 1 incide) 
pek ciddi tedbirler alacağım İngiL 
tere hükümetine bildirecektir. 

Japonlar tevkif ettikleri İngiliz
lerin 4 ünü daha serbest bırak:nış
lardır. 

FRANSIZ HİNDİÇİNİSİ:SİN 
KONTROLÜ 

Ncvyork. 5 (A.A.) - Nevyork 
Times gazetesinin $anghay muha
birine göre, Japonya Fransız Hin
diçir.isinin fiili kontrolünü aş-:ığı, 

yukarı tamamen elde etmiş ve Ce. 
nub.i Çini sıkıştirmakta bulunmuş. 
tur. 

Muhabir ilave ediyor. 

Japonyanın Hanoi'deki Fransızlar
dan gizli taleplerde bulunduğu ve 
bu arada Çin ordusu Yunnan hu
dudunda görüldüğü takdirde, Hin
diçini yolile kıtaat naklini ele iste
dikleri bildirilmektedir. 

Paraşütçüler Ank:n·aya 
Döndüler 

İzmir 5 (TAN) - Dikilide iki sa_ Izrı:ıir. 5 l'l'AN) -Tüı·kkuşu para_ 
niye süren zelzele oldu, hasar ) ok. sütçüleri An karaya gittiler. Sonba. 
tur. harda tekrar geleceklerdir. 

LORD GORT 

---0--- ........... i ___ .... 

iNGİLİZ 
GENÇLiGi 
VAZİFE 
BAŞINDA! 

---o---
LORD GORT SÖYLÜYOR: 

i --o--
İ "Genç Nesil, Dava 
; 

Yolunda Fedakardır .. 
Londı·a, 5 (A.A.) - Fransa'daki 

İngiliz seferi kıtalarına kumunda et
miş olan Lord Gort, dün akşam rad
yoda söy!edigi bir nutukta ezcümle 
şöyle demiştir: 

"İngiliz milleti her hususta vazifc-

:.İ:. sini yapmış mıdır'! Ekseriya şahsi • 
hodbin müliihazaların znınan zaman 
demokratik medeniyetimizin yüksek 

i ulkülcrine tercih edildigini her hn 1-
S de müdrikiz. Maddi bir fayda ara-

mak ve meb;ı:ul eglenceler ve çok u
zun olmıyan mesai saatlerile hoş bir 
hayat sürmek suretile İngilterenin 
geçmişte Allaha, memlekete ve hem- : 
cin~lerimize hizmet itibarile olan i 
kuvvetini unutmağa mıitemayillz. S 
Bu hizmet zihniyeti olmadan hiçbir S 

i büyük millet yaşıyamaz. Son vaka- E 
j larda gördüklerim bana öğretmiştir : 
: ki, genç nesil çok cesur ve uğrunda ~ 
: m!iradele ettiğimiz büyük dava için i 
: her şeyi fedaya amadedir." • 
: : ..................... -........... ·--··-··-----· 

Halbuki bu mektubu yazanlar, en 
halis ni~ etle hareket ederler. 

Renim bir dostum vardır. Günde 
en az on - on beş tavsiye mektubu 
.''azar. 

Kendisi ihtiya~tan vareste bir a
damdır. Şahsı için kimseden bir ~ey 
rica etmez. Fakat şu veya bu maka. 
ma, şu veya bu müesseseye gireıni-
yen, girmek cesaretinde olmıyan 
bir takım zavallıları Frenklerin in_ 
trocluction dedikleri ''ithal,, yolu ile 
oralara sevkeder. 

Ona göre: 
"- Aşinahklann en iyi istisma.r şelı:li 

budur. Biribirimize ziyafet, c;ay, kahve, 
~erbet ikram etmek suretiyle hahrnüvaz. 
lxk edeceğimize bir fakiri bir hastaneye, 
bir ,-()ksulu bir mektebe, bir kimsesizi bir 
geçim yerine koymak için dostlarımıza 
tavsiye mektubu ıöndermek daha zevk • 
lidir. Çünkü; nüfuzlu, girıin, kimseli ve 
varhklı adam zaten himayeye, tavsiyeye 
muhtaç değildir. Hüner hatta vazife bu 
gibilerin elinden tutmaktadır . ., 

Güzel ve doğru sözler. 
Tavsiye mektubu gibi evvelce bir 

liyakatsizi kayırmıya yarar sanılan 
bir vasıta bu suretle hem iadei iti
bar etmiş hem de faydalı bir alet 
haline gelmiş olur. 

Lakin bu mektuplann muhatap
ları da bunu böyle bilineli, garazsız 
ve ı\'azsız yazıldığını gördükleri 
tavsiye mektuplarını sepetleme. 
meli. 

Bu, adam bulma, adam yerleştir. 
me, adam arama teşkilatı olmıyao 

bizim gibi memleketlerde pek lü. 
zumlu ve yerinde bir harekettir. 

Almanlar çöp tenekelerinden yağ 
~ıkarıyorlarmış, biz de kağıt sepe
tinden ekmek çıkaralım. Fena mı o. 
lur? 

Bu da para ile pulla değil ya! Bi
raz sabu, biraz hüsnüniyet. Birihi
rimize diinyada yardımımız dokun_ 
tnazsa ahrette şefaat nıi edeceğiz'! 

NOT: 
Pazar günü yeni açılan Taksim Bele. 

diye gazinosunu gördük. Güzel şey. Bu • 

---------------- nu ayrı bir bentte mütalaa etmek isterim. 

AM ERi• KADAKı• O arada bize İstanbulun alacağı müstak
bel şekle ait maketlerle belediyemizin fa • 

A L M A N 
aliyetine dair grafikler gösterdiler. Ma. 
!:etler enteresan, grafikler muhim. Bun. 
!ardan yalnız yol kısmının bir rakamını Ticaret Ataşesi "~receğim. 

---,o---

Yanlış Malumat 

Vermekten Suçlu 

Bulunmaktadır 
-o--

Roosevelt, Milli Müdafaa 

Üslerini Teftiş Edecek 
Vaşington, 5 (A.A.) - Roosevelt 

milli müdafaa üslerile harp imalatı 
tezgahlarını teftiş etmek üzere cu. 
ma günü "Hydepark,, tan hareket 
edecektir. 

Nevyorkta otomobillerin seyrü
seferini tanzime memur !wmtser 
Mealey, Alman ticaret müşaviri 
Dr. Gerhat·d Alois Westrick'in faa
liyetı hakkında tahkikat yapdması
n: istemesinin muhtemel olduğunu 
bildirmiştir. Mealey yanlış mahi
mat vermekten suçlu olan Wcst
rick'le bir görüşme yapmıştır. 

N"evyork matbuatı birkaç günden 
beri Westrick 'in faa liyetilc a lf1ka
dar bulunmaktadır. 

Herald Tribune gazetesine göre, 
Westrick. Amerika endüstrisine 
mensup şahsiyetlerle sıkı miiııase. 

betler tesis e~11emiştir. 
~---oı~----

İzmir - Amerika 

Arasında Seferler 

İstanbul Belediyesinin yol inşaatınR 
sarf ettiği paralar: 
Sene: 1936 - 1937 - 1938 - 1939 
ı:,a: 220412-185735-385544-1240689 

Güzel çıkış 1 Tebrik ederiz, 

lzmirde Üç Feci 
Cinayet İşlendi 

İzmir, 5 (T ANl - Tahtalı köyün • 
den 15 yaşında Hüseyin. bağda ar. 
zusuna ram olmayan sekiz yaşın. 
daki Fethiyi boğarak öldl.irdü. 

• 
İzmir, 5 (TANJ - 16 yaşınd<ıki 

Kemal ısminde bir çocuğun İsmet 
adında birisi tarafınan baı-ı tasla C'-

zilcrek öldi.irülmü:sti.ir. ~ ' 

• 
İzmir, 5 ITANı - Kemerde sa-

bıkalı Sıtkı, çocuğunu dövdüği.i ıçııı 
kasap Ahmedi bıçakla yaraladı. Al 
met te tabanca ile Sıtkıyı öldürdü. 

----o----
İzmirdeki Yangının 
Sebebi Anlaşılamadı 

İzmir. (TAN) - İki kereste fab. 
rik;;ısı, bir kereste deposu. üç dük
kan ve bir mağazanın yanmasile 
neticelenen keresteciler yangmıııın 
sebebi. henüz anlaşılamamıştır. 
Şimdiye kadar yapılan tahk~kaL 
tan. yangının o gece geç vakite ka. 
dar çalışan bir fabrikaya atilan si· 
garadan Çikmış olması muhtı>mel 

İzmir, 5 <TANl - Bir Yunan görülmektedir. Yangının söndüri.iL 
kumpanyası İzmir - ·Amerika arasın mesi esnasında di.iserek kolu kırı
cla muntazaman seferler yapacaktır. lan itfaiye miidi.irü -İbrahim h:ıdı:ı
Bu ~efcr1cre Perşembe günü başla. neye y~tmlmış. kereste tiicc:-ırı Os-
nac;ıktır. 1 m~n da hastanede i:ılmü~tür. 



4 'l' AN 

Nafıa Vekili Trakya 
Y ollarılnşaatınaDair 
Beyanatta Bu undu 

Uzak Şarkta 
JAPON 
DA ASI· 

(Bası 1 incide) 

diçini, Çin, Okyanus sahil ve ada. 
ları ile A vustralyada hakim iktısa-

• • • • di bir kudret oldu. Biiyük Şark pa-

Ti C A ET VEKiLi DE DiYOR Ki: 1 zarlarının h:aki~.i satıcıları olan ~l~ 
manlar ve lngıllzler artık yerlcrını 
Janonlara terketmişlerdi. Japonya 

"Mürakabe Komisyonlar1 ve ihtikarla Mücadele he~ harp sahasından .uzaktı, hem 
•harbin tahribatına ugramıy6rdu, 

Teşkilatı, Matbuatın y ardımma Muhta~+ır.. hem de birdenbire açııan pazarıa. 
'3 rın ticaretine hakim oluyordu. 

Trakyada bil' tetkik seyalrntine çıkmış olan Nafıa Vekili 
General Ali Fuat Cebesoy, tetkiklerini ikmal ederek eli.in Ça
nakkaleden şehrimize dönmüştür. Vekil. İstanbula geldikten 
sonra Vilayet Nafıa Müdürlüğüne gitmiş. İstanbul ve civarın
daki kazalarda yol faaliyeti hakkında da Müdür Bcdriden iza
hat almıştır. 

General Ali Fuat, dun kenuısııe 
görüşen bir muharririmize tetkik. 
leri hakkında şu beyanatta bulun
muştur: 

"- Nafia işlerinin tetkiki için, 
Trakyada bir tetkik seyahati yap
tım. Trakya bu sene, büyük imar 
faaliyetine sahne olmuştur. Yol, is
kele ve su işleri büyük hız1a devam 
etmektedir. Bunlar arasrnda yol 
inşaatı bilhassa kayda şayandır. 

YOL TAMİRATI 
Trakya yol şebekesinin te:;dye

sine, bozulmuş ve eskimiş yolların 
tamirine ve mevcut yollar arasın
da birkaç iltisak yolile irtibat
lar tesisine program dairesinde 
başlanmıştır. Bu program, 941 yı
lında ikmal olunmakla beraber, 
kısmı azamı bu sene tahakkuk etti
rilecektir. 

Trakya yol şebekesi, İstanbul ile 
Trakyanın şimal, orta ve cenup 
mmtakaları arasınna, en kısa isti
kametlerden irtibat tesisini ve 
Trakyamn muhtelif kısımlarının 
yekdiğerine bağlanmasını temin e. 
decek veçhi1e ıslah edilmektedir. 

İstanbuldan Edirneye giden as
falt yoldan başka, İstanbuldan Is
tranca üzerine Kırklareli ve Edir
ncye ikinci bir ana hat inşa edil
mektedir. Ayrıca inşa edilmekte o
lan Halkalı _ Çerkes yolu da Trak
yanın şimal ve cenup tulani yol. 
larının ortasmda kalan köy ve ka
sabaları İstanbula ve Trakyanın di
ğer mmtakalanna bağlıyacakt1r. 

EDİRNE ASFALT YOLU 
İstanbul - Edirne asfalt yolunun 

Büyükkarıştm:ın mevkiinden Te
kirdağ istikametine ayrılan yol, bir 
taraftan Keşana, ayrıca bir iltisak 
hattile en kısa istikametten Geli
boluya mi.intehi olmaktadır. Trak
yanın şimal, cenup istikametinde, 
Edirne - Havza - lJzunköprü - Ke
şan • Gelibolu - Eceabat yolu inşa
atı büyük bir faaliyetle devam et. 
mektedir. Bu esas yolların iskele
lere bağlantısını temin edecek olan 
(Ereğli - Scymen), (Şarköy_ Göl. 
cük) gibi iltisak yollarile esas yol. 
lar arasındaki müteaddit arzani 
yol1ar şebekeyi tamamlıyacakhr. 

Trakya halkının yol inşaatına 
göstermekte oldukları alaka cok 
büyüktür. Kadın, erkek herkes; en 
ziyade kendilerinin refahında ve 
iktısaden yükselmesinde amil ola_ 
cak bu yollar inşaatında istekle ve 
sevinçle çalışmıya gelmektedirler. 

hususundaki mesai hakkında ten. 
viri ricasile kendisile görfü:ien mu
harririmize şu beyaHatta bulun. 
muştur: 

"- Halkın mühim ihtiyaçla. 
rından birisine tekabi.il etmesi iti. 
barile manifatura emtiası fiyatları_ 
nı hususi bir itina ile mürakabe et
mek istivoruz. Bu maksatla Veka. 
letce ve· İstanbul fiyat miirakabe 
komisyonunca yapılmakta o1an ça. 
lışmalar nihayetlenmek ve netice. 
leri ilan edilmek üzeredir. Bugün 
manüatura 'piyasamızdaki malların 
esasrnda eskiden ithal edilmiş olup 
binnetice fiyatın yeni ithal edile
cek manifatura fiyatlarından aşağı 
bulunan ma11ar te5kil etmektedir. 
Bunların maliyet unsurlarında za
man ile bir değişiklik olmıyacağınn 
göre fiyatlarının da zaman ile art
maması. lazım gelir. Binaenaleyh bu 
nevi mallar için azami.satış fiyatla. 
rı tesbit edi1ecektir. Bundan böv1e 
~elecek malların da, tesbit edilen 
kar yüzdeleri dahilinde taayyün e
decek fiyatları kontrol altında bu. 
lundnrulacaktır. 

FİYAT ::\'IÜRAKABE KOMİSYON. 
LARI MESAİLERİNİN GAYESİ 

İstanbul fiyat mürakabe komis
yonu bu hususta geniş bir calışma 
yapmıştır. Filhakika 500 • 600 ka. 
lem eşyanın fiyatı bahis mevzuu 
olmaktadır. Devam eden ~)U mesai 
matbuatımızın alakasını celbetmiş. 

tir. Bu, tabiidir. Ancak umumun 
menfaatini istib<;lııf eden bu meşai
den do1ayı büyük karlar ümidi kı
rılan bazı kimselere mahsus görüş-

lerin muhtelif hnberkr şeklinde 
gazetelerimize inikas Nlebildiği de 
görülmüştür. Bu miinasebetle şu 
noktai nazar üzerinde bilhassa dur. 
mak isterim: Fiyat miirakabe ko. 
misyonları, müstehliklerin menfa. 
atlcrini korumay1 istihdaf eden mc
sah:indc menfaati muhtel olan kötü 
niyet sahiplerinin mukavemeti ve 
miic:!delcsi ile karşılaşmaktadır. 

Bunlar tarafından işaa edilen 
h~berlcrin arkasında, bir fiyat tcs
biti isinden sarfı nazar ettirmek 
gibi ~maksatları kolayca gör!llek 
mümkündür. Bunun içindir l:i, bu 
nevi haberler karşısında küçük bir 
takdir ve temyiz hatası matbu.. 
at1mızı fiyat murakabe komisyon
larının safından gayri meşru su
rette kazanç temin etmek i.>tiyen
lerin safına atabilir. 

Dört sene süren harp esnasında, 
Okyc.nus' ve Hint sahillerinde Ja_ 
pon ticareti harikulade birışekilde 
inkic:af etti. Hindistan ve AvustraI. 
ya, ticaretlerinin yüzde 64 tinü Ja
ponya ile yapmıya başladılar. Bu 
hal, bugüne kadar azalmadan de. 
vam etti. • 

Büyük Harp. ayni mikyasta Ja_ 
ponyaya umduğundan pek büyük 
bir mübadele sahası açmıştı. Uu sa. 
hayı doldurmak için, Japonyıının 
derhal sanayileşme hareketini kuv
vetlendirmesi· iktiza ediyordu. Ja. 
ponyanın hakikı sanayiJesmc hare
keti, Büyük Harp esnasında başla. 
dı. Büyük Harp sonrasını Japonya 
böyle bir talih ile karşıladr. 

Avrupa memleketleri galip, ve
ya mağlup Japonyanın mevkiinde 
değildiler. Çok harap olmu~Iardı, 
çok insan zayi etmişlerdi, çok mal
zeme kaybetmişlerdi. Bunun için
dir ki, .Japonyanın dinamik emper
yalizmi Avrupadaki dinamik em
peryalizmden sonra harekete geçti. 
Senelerdenberi Çin toprakları üze_ 
rinde devam eden mur. rebeler bir 
yandan ziraat için yeni toprak, bir 
yandan ham madde icin yeni mem
balar. bir yandan da ticaret için ye. 
ni pazarlar tedarik etmek için ya_ 
pılan hareketlerdi 

Çin toprakları i.izerinde uzun 
zamandır devam eden mÜ<1,a

dele şeklen Çin ile Japonya arasm. 
da bir harp manzarası arzediyordu. 
Fakat hakikatte Çin, Japonyaya kar 
şı btitün Avrupa ve Amerikanın 
mali, iktısadi,· siyasi menfaatlerini 
müdafaa ediyordu. 

BiUiassa, İngiltere, Fransa ve A
merika da Çine yardım ediyorlardı. 

Çin hükumti ile Sovyct Rusya a. 
rasında da bir ademi tecavüz muahe 
desi imzalanmıştı. Çinin beyazlar 
tarafından himaye görn1esi garpte 
muharebeler başlayıncaya kadar 
devam etti. <" 

Bilhassa Felemenk ve Fransa in
hilfılinden sonra vaziyet değişti. Bu 
gün Çinin beyazlardan gördüğü yar 
dım sıfıra inmiştir. Jponyada Prens 
Konoye hükumeti bu şartların hfı
kim olduğu bir devirde is ba~ına 
gelmiştir. Hariciye nazırı bu vazi
yetten sonradır ki artık Japonya
nın kimse ile uyuşma politikası ta
kip etmeyeceğini. yani kendi emel
forini kendi planları dairesinde ta
hakkuk ettireceğini söylemiştir. 

Japonyamn bu kararı verdiği za
manda uzak şarktnki beyazlar men
faatlerini muhafaza için yeni sefer. 
ler açmak niyetinde değildirler. Bu 
nun içindir ki uzak şark davasının 
halli Japonya ile Çinin karşı karşı
ya bırakılması şeklini almıştır. 

Bu hal tarzı hakikatte bütün 

Şimali Afrikada 1 

Çok Şiddetli Bir 
Muharebe Old 

(Bn~ı 1 incide) 
bir düşman filosu ile şiddetli bir 
muharebeye girişmiştir. TayyarecL 
!erimizin son derecede şiddetle gi. 
riştikleri bu muharebe esnasında 
d;işmanın yedisi Gloster ve üçu 
s.~e~h.~~m .. olrr.ıak üzere on tayyaresi 1 
dusuruımuştur. Bundan başka düş 
manın on kadar nakliye otomobilint 
merm ler jsabet etmiş ve bu araba. 
hırda ynngınlar cıkmı~tır. 

Diğer bir İngiliz avcı tayyareı:1 
i\firsa - Matrah civarını müessir su.1 
rette hombalaycın bombardıman ta\' 
yarclcı imiz tarafından dLtsü, ülmü;. 
tı..ir. Di.ıtün tayyarelerimiz Lislerin~ 
dönmuslerdir. 

~arki Afrikada düsm::ın kuvvet
lerinin yukarı Sudanda kain Rodolt' 
gölünün sahilinde "Namaraput,, a 1 

yaptıkları bir taarruz halkın yard•. 
mı i!f! geri püskürtülmüştür. J 

Hava filolarımızdan biri "Berbe 
1
. 1 

ra,, ımanını bombardıman etm:ş 

ve bir gemiye tam isabet vaki oL ı 
mm:tur. 
Düşmanın "Massauah,. üzerine 

yaptığı bir hava akını neticesinde> 1 

liman ehemmiyetsiz hasara uğra-1 
'1:1ı~tır ... Bu akın neticesinde dört ki
~ı olmuş ve on biri asker olmak iL 
zere otuz kisi kaclar yaralanmıştır. 
Düşmanın iki tan:aresi muhak

kak surette biri de aglebi ihtimal 
d Ü sürülmüştür. 

Kasab'da hava defi bataryaları 
tarafından.bir di.işman tayyaresi dii 
şiiri.llm iiştür. 

İngiltere - Almanya 

Londra, 5 (A.A.) - Hava Neza. 
relinin tebliğlerine göre, bir İngiliz 
avcı tayyaresi üç Alman Messerch. 
midt tayyaresi di.işiirmtişlür. Alman 
tayy~ıreleri Manş sahillerinde düşü. 
riilmi'ıştür. Bir İngiliz tayyaresi ka_ 
yıptır. Alman tayyareleri Merkezi 
İngiltere ile İngilterenin garp sa
h illeri iizerine bombalar atmışlarsa 
da hasar cüzidir, bir kiŞi ölmüş ve 
birkac kişi yaralanmıştır. 

DU!\KERQUE 'ÜZERİNDE 
Londra. 5 (A.A.) - Hava kuvvet. 

terimiz tarafından düşman arazisin. 
ele izaç harekatına devam edilmiş
tir. Bugün iki saat süren bir istik. 
saf uçusu yapılmıştır. Dunkerque'c 
kadar hat boyunca ilerliyen zırhlı 
bir trene bombalar atılmıştır. Bir 
kancıl üzerinde göriilen 20 mavna 
ağır hasara uğratılmıştır. 

Londra, 5 (A.A.) - İyi haber a
lan mahfillere göre, A1manyanm 
yıldırım harbi yakında İngiltereye 
karşı tevcih olunacaktır. Bu müna
sebetle İnğiliz hava kuvvetlerinin 
bilhassa, gece taarruzlarında kazan_ 
dığı mııvaffakiyetler tebarüz ettiriL 
m<'kte ve bunun İngiltere hesabına 
bir iistünli.ik teskil ettiği anlatılmak_ 
tadır. Gazeteler, İngilterenin uyanık 
olduğunu ve her taarruzu kar~ılıya 
cağını. binaenaleyh mihverci1erin 
takip olunan uyuşturma siyasetinin 
İngiltere üzerine tesir etmiyeceğini 
bi1dirmektedirler. 

IRLANDA TARRUZA KARŞI 
KOYACAK 

Ir1anda nazırlarından Mister 

SU ARAŞTIR:\IAALRI 
Trakyada suyu bollaştırmak icin 

arteziyen arastırmalarına, progr~m 
dairesinde faaliyetle devam edil. 
mcktedir. Edirne civarındaki Resne 
köyü mmtakasının su istilasından 
kurtulması için bir scd inşasına te
şebbi.is edilmiştir. Projeleri ikmal 
edilmiş ve inşaat eksiltmeye çıkn. 
rılmıştır. 

Fiyat murakabe komisyonları, 
mesailerinde matbuatımızın bilhas. 
sa yardımına muhtactırlar. İhtikar 
h[ıdiselerini meydana koymak, alt
nan tedbirleri tekcmmüle sevkede
cck ikazlarda bulunmak, bilgi. 
ye, hadiselerin ve alınan tedbirle
rin dikkatli bir tcıhliline müstenit 
tenkitler yapmak glbi suretlerde 
bu yardım ifa edilmiş olur. 

beyazların Uzak Şarktan sii
ı-lilmcsinin bir mukacldemesi
dir. Bu mukaddeme Amerika
yı Ye Avrupayı cidden düşün
dürecek bir hadisedir. 

Little, diin söykdigi nutukta Irlan. 
da askerlerinin Irlandaya karşı vu. 
ku bulacak her taarruza mukabele 
edeceklerini söylemistir. 

Miidafaa hizınetle"ri icin kaydedL 
lcnlcrn hıtap eden nazır, her ihti. 
male karşı hazır olmanın hükflmet 
ve millet icin vazife olduğunu ve 
ordunun maneviyatının hiçbir za. 
man bugünkü kadar yüksek olma
dığını bildirmi§tir. 

l\IAR:\IARADAKİ İSKELET.ER 
r 1farmara sahillerinde muhtelif 
iskelelerin tevsi ve ıslahına bcışlan
mıştır. Bu iske1elerin Trakyanın 
iktısadi hayatmda yapacağı tesirle
ri izaha hacet yoktur. 

SÜMERBANK l\1ÜESSESA..TININ 
l\IAMÜLATI 

İthalat eşyasına müteallik mesa
iyi yerli manifatura fiyatlarının 

kontrolü esaslarının tesbiti takip 
edecektir. Sümerbank mi.iessesatı. 
nın mamuıatı, satışları İktrsat Ve
kaletince yerli mallar pazarları va
sıtasile tcşkiliı.tlandırılmaktadır. Bu 

Tahsilde Bulunan Bir 

Gencin Muvaffakıyeti 

ALl\IAı~LARA GÖRE 
Alm~ın tebliği, İngiltere ve İs. 

koçyn üzerinde kesif uçuşları ya
pıldığını ve bu esnada Saint George 
kanalı methalinde bir şilebin batı. 
rıldıgını, bundan baska deniz in. 
saat tezgahlarına, petrol depoları
na hücum edildiğini, 4 İngiliz tay. 
yareslnin Garbi Almanya üzerinde 
ucarak bombalar altıklarını bildi
riyor. Tebliğe göre bu İngiliz bom. 
ba1arı yüzi.inden bazı evler hasara 
uğrromş, bir çiftlik yanmış ve bir 
sivil ö1ınüştür. 
BÜYÜK BRİTA~YA. BÜYÜK BİR 

MEVKİİ l\1ÜSTA1IKEMDİR 
Londra, 5 (A.A.) - Şimal ordu~ 

lnrı karargahı nezdindeki Reuter'in 
muhabiri sunları yazmaktadır: 

6 - 8- 940 

1 
f sfanbul Levaztm ·~Amirliği 

. . : · .. t<' f .• ' -· 

Sahnalma Komisy'Ori'~ ' Uôrıl0f 1 iZVESTİA 
DİYOR Ki: 

(Başı 1 incide) 
- Sovyetler, vazıh bir suı·et

tc diğer milletlerle sulh iç'inde 
yasamak arzusundadırlar. 

1-8-940 tarihinde kapalı zar.fla e~ 
mesi yapılacak olan beş yüz bin F 
çorbalık sebze komprime.sinin ).-t 

2 - Sovyetler, hudutlarınm 
tecavüze uğramasına mimi ol
mak ve diinyanın bugiinkii va. 
ziycti karsısında milli emniye
ti takviye• etmek azmimlc<İir. 
lt'r. 

;.arfla eksiltmesi görülen lüzuın üt f 
R-8-940 Perşembe günü saat 15 de 
hanede Lv. Amirliği satın alma Jı 

yoounda yapılacaktır. Tahınin bedeli 
mış lk~ bin beş yüz lira, ilk teminıtU .. 

,_ıı 

! liradır. Şartname ve nümunesi kon11
:· 

1 

da görüli).r. İsteklilerin kanuni vesı 
rilc teklit mektuplarını ihale ı;aııl~r. 

izvestia bunu müteakıp, Be. 
snrahya ve Baltık devletlerin
den bahsetmekte ve makalesi. 
ne şu ~ekilde deYam eylemek. 
tedir: 

\ 

bi.r saat evvel komisyona vermeıer1· 
(199 • 

• 

''Sov:retlerin muvaffakı:vetle. 
ri surada burada lıir tnkı;n ta. 
rafgirane telakkilerle karsılanı. 
yor ve bu muvaffakıyetle; dii., 
mrmları rahatsız ediyor. 

H'z hu gayri memnun ba~·la
rın ademi memnuniyetini Sov_ 
vetlcre karsı makaleler vazarak 
izhar etmelerine miisaade ede. 
me~·iz. Hadiseler, Sovyctlcrin 
ne kadar müteyakkız davran. 
maları lazım ge

0

ldiğini gösteri
vor. 

Altı bin ton kadar buğday ttırd• 
ı•·ıktır. Pazıırlıkla eksiltmesi 9 - 8 ' 
r.uma gi.iııll saat 15,40 da Tophaned 
tanbul Lv. Amidiği satın alma f<O. 
v3pılacaktır. Tahmin bedeli 4833~ 
1fJ kuruş olup ilk teminatı 3625 Jı 
ıcuru5tur. Şartnamesi Ko. da _ı:fü'Ulil 
teklilerin kanuni vesikalarile belli 
te Ko. na gelmeleri. (213 • 

1 • 
J 80 Ton kuru ot alınacaktır. pıızn 

1 

eksiltmesi 7 - 8 - 940 çarşamba 
saat 13.30 da Tophanede Lv. j..ro 
"atın alma komisyonunda yapılac 

' İsteklilerin kminatlarile belli saat! 

1 misyona gelmeleri e (216 -
6 

Stalin Yoldaş, herhangi bir 
askeri taarruza karsı hazır bu. 
lunmak lüzumuna d;ir olan söz_ 
lerit'i boşuna söylcmemistir .. , 

1 1500 adet katlanır demir kar1ol 
nacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 22 
Perşembe günü saat. 15 de Tophane 
Lv. Amirliği satın alına komisY0 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 33,ooO 
ilk teminatı 2475 liradır. Şartnaf1l 
nümunesi komisyonda görülür. fs! 
rin kanuni vesikalarile tekli! rnel< 
rını ihale saatinden bir saat evvel 1' 
yona vermeleri. (218 -

• 

Mareşal Petain 
Hükumeti, Bir 

Buhran Arif esinde 
---o---

Kabincyc Askeri Erkanın 
Alınmalan İsteniyor 

Londra, 5 (A. A.) - Tass: 

12,450 kilo yataklık kuru ot abfl 
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 7 - 8 - 94 
~amba günü saat 13,30 da Toplt 
Lv. Amirliği satın alma komisY0 

yapılacaktır. İsteklilerin belli saat 
misyona gelmeleri. (217 - 6 

• 
868 ton kriple arpa alınacaktır. 

Daily Mail gazetesinin istih
baratına göre, Mareşal Petain 
hiiklimeti bir buhran arifesin. 
de bulunmaktadır. Petain'e mü. 
zaheret etmekte olan bazı nüfuz
lu mahfiller, bir çok nnzırların 
kabineden uzaklaştırılmalarını 
ve yerlerine ordu, donanma ve 
hava kuvvetlerine mensup 
ki msclcrin tayinlerini istemek
tedirler. 

lıkla eksiltmesi 10-8-940 Cumart 
nü saat 11 de Tophanede İst. L\"· 
liği s:ıtın alma komisyonunda ya.P1 

tır. T;:ıhmin bedeli kırk yedi bin ye 
kırk lira, ilk teminatı 3580 lira 
ruı;tur. Şartnamesi ve nümune~! 
yonda görülür. İstcklil~rin betli 

düsmana kendi arazısı üzerinde 
gittikçe kuvvetli darbeler ~ndirme
ğe hazırlanmaktadır. Gittikçe uzar 
makta olan geceler, düş~an top
rakları üzerine şimdikinden daha 
vasi ve daha şümullü akın1arm ya. 
pılmasını müsait kılacaktır. İngiliz 
hava kuvvetlerinin şimdiye kadar 
yapm1~ oldukları bombardımanlar, 
düşmanın hava müdafaa tertibatı

mn dağılmasına sebebiyet vermiş
tir. Bu kuvvetler, Ruhr gibi mü
him mıntakalarda tekasüf ettiril
miş bulunmakta idi. Maamafih Al
manyanın pek çok malezmesi var
dır. Bilhassa projektör adedi çok 
fazladır ve bunlar iyi gr1;1p haline 
getirilmiştir. Evvelce hiç gece hü
cumları yapmıyan Alman avcıları, 

şimdi de az gece uçuşları yapmak
tadır. Karada gece ışık söndürme 
neticesi elde edilen karanlık mü
kemmeldir. Sabit ısıklar kartondan 
yapılmış fabrikala; üzerine konul
maktır. Harbin bidayetindenberi 

calı::;rr.akta olan mürettebat yavaş 
yav~s yenilerile tebdil edilmekte 
ve eskileri de yenilere talim gös
termektedir. 

İNGILIZ HAVA KUVVETLERİ
NİN FAALİYETİNE AİT ETÜT 

Londra, 5 (A. A.) - İngiliz ha
va kuvvetlerinin faaliyeti hakkında 
yapılan bir etüt harbin bidayetin
den hcı i askeri hPdefler ihtiv;ı eden 
yüz::len faz1a Almım şehrinin bom
bardunan edildiğini ve mezkür ta
arruzlar esnasında yalnız askeri h;;-_ 
O.efleri.1 göz önünde bulunduruldıı. 
ğunu meydana koymaktadır. Bu 
hücumlar yüzlerce kilometre murab 
haı sah'.l iizerinde yapılm1ştır. Ruhr 
sıınayi anıntakasrndaki bir rol~ şe

hirler gece gündüz müteaddit defa_ 
lar bombardıman edilmiştir. 

komisyona gelmeleri. (227 • 

• 
130 ton kuru soğan alınacııktır. 

lıkla eksiltmesi 12-8-940 Pazartc~ 1 

saat 14.40 da Tophanede Lv. Anıl' 
tın alma komisyonunda yapıl 
Tahmin bedeli 7150 lira ilk temi11 

lira 25 kuruştur. Şartnamesi konıi 
görülür. İsteklilerin belli saatte ıc 
na gelmeleri. (228 

• 
50 adet altlı ve üstlli demir kıı 

lınacaktır. Pazarlıkla eksillmesi 1 
Çar~ıımbıı günü saat 15.30 da ToP 
L'•. Amirliği satın alına komi~)' 

yapılııcaktır. Tahmin bedeli 1800 
teminatı 135 liradır. Nümunecıi 
yondn görülür. İsteklilerin belli 
komisyona gelmC'l<'r' (22!1 

Askeri Fabrikalar &atıriollf 
. Komisy·o~u ilônları 

... 
0

Ta~~·in-~·il;~-;~~;li '(~2Ö·.~oo> 
•an 32 ton sarı sabunlu kösele as!C 
ikalıır umum müdürlüğü merl< 

lına komisyonunca 17-8-940 C 
•i.inü saat 11 de kaı>alı zarfla j)'I 

eccktir. Şartname (6) lira mult 
omisyondan verilir. Ta1ipleriıı 

at teminat olan (7250) lirayı lı 
if mektuplarını mezkı'.ir günde ~ıı 
adar komisyona vermeleri ve 1t 

:in de 2490 numaralı kanunu!1 
naddelerindcki vesaikle komiııY 
nadıklarına ve bu işle alfıkadar 
lan olduklarına dair Ticaret O 

,ikası!e mezkür gün ve saatte 
na müracaaUarı. 

• 
Tahmin edilen bedeli 1500 lirli 

adet ordu tipi nöbetçi muşambııS1 

Salı günü saat 14 de Salıpazıırıl1 

ri fabrikalar yollamasmdaki sıı 

komisyonunca pazarlıkla ihale 
tir. İsteklilerin muvakkat tenıi 
112,5 lirayı her hangi bir malınÜ 
ne yatırarak alacakları makbuzl 
te mez.kı1r gün ve saatte komls)' 

lunmalıırı . Şartnamesi her gUı 
yonda görülebilir. 

• 
Dusseldorf, Essen. Kesse. şehir. 

terinde tamiri kabil olmayan hasa. 
rat ika edilmiştir. Büyük Alman li. 

13000 Kg. Sarı vaketıı 

600 Kg. Siyah vaketı 

alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 

Trakyanın imnr faaliyeti bir ta
r;ıftan jş sahasını büyi.lltmck sure
tiJe Trakya halkının kazanç ;mktın
larını tezyit etmiş olduğu gibi, hil
vasıta yapaeagı tesirlerle de milli 
iktısadiyatın inkisafında en mühim 
bir amil olacaktır. Trakyamn imar 
faaliyetine, daha büyük hızla de
vam edilmesi ve inşaat program
Jıırıntn tacil ve tesri edilmesi husu
sunda yeni karar ve tedbirler alın. 
mıstır. Trakyadaki inşaat faaliyeti. 
niı; verim ve intizamından memnu
nivetimi de bilhassa knydederim.,, 

·vekil. bugün Yalovaya giderek. 
l\Tılli Şef Cümhurreisimiz fı;met L 
nnniıye miılfıki olcıcnk, akşam da 
Am·akaraya avdet edecektir. 

Ticaret Vekilinin 
l\f iihim Beyanatı 

Ankara 5 (A.A.) - TicarC'l Ve. 
kili Nazmi Topcuoğlu, manifaltıra 
fiyatlarının tesbit ve mi.irakabesi 

cihet, fiyat murakabemi71 kolaylaş
tır:;caktır. Milli Korunma Kanunu_. 
na müsteniden yapılmakta olan 
murakabeden henüz teşkilata mat
l(ıp genişlik verilmemiş olmakla 
beraber, müsbct neticeler elde e
dilmektedir. Fiyatların başı boş oL 
matlığı kanaati piyasada yerleş
miştir. Geçen sene teşrinlerdc şa
hidi olduğumuz hadiselerin bun
dan sonra tekerrur etmiy~cegine 
emin olabiliriz.,, 

Galatasa.ı,:ay lisesinin 1938 - 39 
yılı mezunlarından Orhan Bayçu, 
betonarme ve su mühendisliği hıh
sil i için Amerikaya gitmiş ve .Towa 
Ünh·ersitesinin ikinci sınıf imti
hanlarını birincilikle vermeğe mu
v.ıffak olmuştur. Üniversite idare
si, bu değerli gencin muvaffakı

yetini mükafatlandırmak i.izere, ta
til devresinde mesleki eti.idler ve 
muhtelif şehirlercl.e cevelanlar ya
pabilmesi için kolaylıklar göster
mi~tir. Türklüğün şerefini nrttırnn 
0.:-hnn Bayçu'yu tebrik eder, mu
vaffakıyetinin devamını dileriz. 

Beyoğlu DördUncü Sulh Hukuk HA· 
klmllğlnden: 

Tcreke~ine mahk!:'mecc el konulup tas-

1'iye ine karar verilen ölü Yako Levinin 

terekesi defterinin tutulmasına karar vc-
E. SADi TEK TİYATROSU rilmiş old •P,undan alacrıklılnnn bir ay 

Bu gece (Heybelide) İskele gazino. unda · zarfın a ::ılneakl. rını kaydettirmek üzere 
• SÜT KARDEŞLER • Vodvil .3 Perde Bcyo Ju Dörduneu sulh lıukuk mahkC'-

RASİ D RIZA TİYATROSU mi:' ırır mır C'aat elmclrrl, aksi takdirde 
nu ak ,m ·Hakırkoy Mıltıyııdi Bahcc inde n n~a trvz. ından haılç kalııc::ıkl n ıH':n 
• HABİBE TEYZE. Vod\11 -3- Perde •IUrı'lr. (28481) 

Büyi.ik Britanya bir mevkii miis
tahkem olmakla beraber, yalmz 
bir müdafaa hareketi için değil, bir 
taarruz hareketi için de müteyak. 
kız bu1unmaktadır. Ordu ve do
nanma şundan emin bulunmakta
dırlar ki, llitler tereddi.it etmekte 
de' am edecek olursa, belki rle mah 
volacaktır. Eğer istili'ıyı önümüzde
ki bahara bırakacak olursa. proje
sin; tatbike imkün bulamaması 
ınuhtcmeldir. 

manı Bremen'deki.depo ve hangar
lar, bahr! inşaat tezgahları ve rıh. 
tımlar üzerine yüzlerce ton bomba 
atılmış ve bilhassa meşhur Fohen. 
loulı tayyare fabrikası hedef ittihaz 
edilmiştir. 

Kezal~k Hamburgdaki büyük pet_ 
rol tasfıye hanelerile mühimmat 
fabrika1arı ve şehrin ortasmda bu
ltımın dofdar ehemmiyetli surette 
~asar_a uğ.ratılmıştır. Bunlardan baş 
Ka Laypzıgleki büyük elektrik san. 
trali de İngiliz tayyareleri tarafın. 
dan miiteaddit defa bombardıman 
edilml~ \"e R:iel bahri i.issündc mü. 
him tahribat yapılmıştır. 

lira olan 13000 Kg. ~arı ve 600 

vaketa Askeri fabrikalar umu 
lüğü merkez satın alma konıl 
21-8-940 Çarşamba günü saai 
palı zarfla ihale edilecektir. 

(2) lira (38) kuruş mukabili11 
yandan verilir. Taliplerin muV 
minat olan (3556) lira (5<ı) kLI 
teklif mektuplarını mezklır gL 

14 de kadar komisyona vermcle 
dilel'inin de 2490 numaralı karı 
3. moddelcı·indeki vesaikle 1t 

olmadıklarına ve bu işle alAlt 
cardan olduklarına dair Ticıı 

VC'Sikaı;ilf' mczkür gün ve :;allı 
yona müracaatları. İngiliz bombardıman tayyareleri, 
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1 sene 2800 Kr. 

6 Ay 1500 
n 3 Ay 800 " 
" Ay 300 .. 

lletıerarası posta ittıh, dına 
lıi! olmıyan memleketler ıçin 
ene bedeli müddet sırasiyle 

, 16, 9, 3,5 lirııclır. Abone be
li peşindir. Adres değıştirmek 
kuru~tur. Ce\ ap için mektup
a 10 kuruşluk pul ilavesi 

lazımdır. 

sım Gazinosu 

i Zamanda 

Mektep Olacaktır 

TAN 

elediyenin Taksim Bahçesinde yap. 

ttrd.ığı yeni gazino, öbürgün haL 
eaktır. Dün, bu gazinoda yaprlan 

bize, LQtfi Kırdarla konuşmak, 
telif şehir meseleleri etrafında o

uzun dinlemek fırsatmı kazan. 

Seyfr luılinde bıdunan bir tayyarenin dahili görünüşü: Pilot ve rasıt vazife başında 

r· 
MODERN HARPTE 

lltennda, kendisine, bundan bir kaç 

::.~.;:.:::ti:,:::'°: Yepyenı· Bı·r Taarruz ~Suıda, ve gerek Taksim Bahte-
salışan garsonlarm münhasıran 

lcr arasından seçilmesinden ~ka-

b:: ::~:;; ;:~m~:::~~~ Si ahı: Maket tayyare 
dı:r.. Nitekim, bütün gazetelerin L 

birde, bir garson mektebi açılması 
u ileri sürmeleri de, bu vakıayı 

!tın ektedir. 

Muharip devletler ve yard~ ----
cıları hava sanayüni sefer

ber ederek, tayyare ve motör in
şaatına ehemmiyet verdiler. Mak

Yazan: termez. Yalnız teçhizatın üzerin
de bulunmayışı, masrafı azaltır. 

A. AHISKAL ~ :cnüsteciriyle yaptığnnız mukavele 
lrelt yolcu salonunun, gerek Taksim sat, hava hakimiyetini kurabiL •---------------

Demek oluyor ki, maket tayya
re, sadece tayyaredir- Silah de
ğildir. İçinde de uçuşuna güveni
lir - yeni de yetişmiş olsa - ka
fası işler bir pilot vardır. Tayya
renin ve pilotun kısa zamanlarda 
yapılmış ve yetiştirilmiş olmaları 
ayrıca da zaman kazandırmıştır .. 
Esas düşünülecek nokta, bu tay
yarenin silah olarak az masrafla 
kullanılması ve muvaffak olması
dır. Şunu işaret edelim ki, bu gi
bi maket tayyarelerin daha ziya
de taarruz silahı olarak bombar
dımancılıkta kullanılması lazım
dır. Bakınız nasıl: Bir bomhardI-

İtıin, garson yetiştirici birer mües. 
laline sokulmasını da temin ettik. 
~~sneseler, aynı zamanda, birer pra
llon mektebi vazifesi görecekler_ 

11 mukavele mucibince getirtilmiş o
~cn garsonlar, -ki o müesseseler_ 
1~tırılan yabancı garsonların onda 
tcııkil ederler- sanatlarında ihtı

İbi kimselerdir. Onlar, hem gar. 
\hem de hocalık vazifesi görecek. 
Vakında o müesseselerde, aynı za_ 
tarson kursları da açılacak, ve 
asıs garsonlar, her sabah, talebe 
ara ders vereceklerdir, Bu suretle 

(c, bir ta§la iki kuli vurmak azmin-

•liiyor ki, Belediye, bizim tenkidi_ 
~Uhatap olan vakıada hüsnuniyct 
·ılir, 

o 

İııc dü.u öğrendik ki, Taksim Beıe
diye gazinosu, birinci sınıf bir 

Olınasma rağmen, kendi sınıfına 
lııiicsseselerden daha ucuz bir tari. 
duracaktır. Bizce, bu kabil mü. 

trin ucuzlamasını temin etmenin 
tasir çaresi de, sade sermayedarla.. 
~il. aynı zamanda halkın da lehinde 
\ıbet uyandrran böyle bir yolun tu-

lldan ibaretti. Bu yolun tutulma. 
e alınacak netice, eğlence yerlerini 

1lıtıanın, tazyikten cebirden, sıkı 
~ ~1dan çok daha pratik ve çok daha 

ır. Çareleri bulunduğunu da isbat 
r. Biz bunun anlaşılmasından son. 

mek için bol sayıda kudretli tay
yarelexfo kısa zamanda orduya 
verilmesidir.-

Yine bu memleketler, yeni ye
ni mektepler açtılar, meydanlar 
kurdular ... Devamlı olarak pilot, 
rasıt, makinist ve mütehassıs ele
manlar yetiştirmeğe koyuldular. 
Gaye; mevcut malzemenin toplu 
bir halde çalışmasını temin ede
cek şahısların ikmali ve bol s::ıyr_ 

da ihtiyatını hazırlamaktır. 
Bir taraftan malzeme, öte taraf

tan şahıslar ikmal edilirken, inşa
atçı v~ maliyeciler de boş durma
dılar .. İnşası kolay, masrafı az o
lacak silahları aradılar .. Bu arada 
ismi geçen maket tayyareler de 
vardır. Bunların diğer tayyarele
re nazaran, inşa kolaylığı pek az 
olmakla beraber, masraf tarafın
dan çok ucuza mal oldukları mu
hakkakhr. 

Her hangi bir bombardıman 
tayyaresini alalım.. Evvela şahıs 
adedile, pilot, seyrüseferci ve tel
sizci, bombardımancı, atıcı ve ma 
kinist olmak üzere, ortalama he
sapla beş kişidir. Bu <!det, sekize 
kadar da çıkabilir .. Buna kar5Jlık 
maket tayyarenin mürettebatı 

kıttır. Sadece bir kişinin tayyare
yi sevk ve idare etmesi kafidir. 

Uçuculardan iktısat edilmesi ba
kıınından ruçhaniyeti vardır. Faz. 
la olarak ta bu tek kişinin müte
hassıs olmasına lüzum yoktur. Üç 
aylık bir pilotaj devresile tayya
resini her türlü hava şartları kar
şısında muvaffakıyetle sevkedecek 
bir şahsın maket tayyare ile vazi
fesini başarması mümkündür. Bu
nu anlamak için, her iki cins tay
yare arasındaki teçhizat farkını 
gözden geçirmek kafidir ..• 

M odern bir harp tayyaresile, man vazifesi alacak dokuz tay-
maket tayyare arasında u- yareıden üç tanesi, tam teçhizatlı, 

• çuşa lazım olan kontrol aletleri, altı tanesi de maket tayyare ola-
yani borda düzeni bakımından hiç rak seçilir .. Fotograf, telsiz, sey-
bir fark yoktur. Ayrılık silahlar- rüsefer ve hedef üzerindeki bom-
dan ileri gelir. Bir bombardıman bardıman hazırlıkları bu tayyare-
tayyaresinin bombardıman nişan lerin mütehassıs elemanlarına 
aletleri, bomba taşıyan depolar, yaptırılır.. Maket tayyarelere ise, 
salma tertibatı ve tayyarenin ken sadece bomba taşıyıcı ve salıcı ci-
disini müdafaa etmesi için de, ma- hazlar yerleştirilir. Pilot önünde
kineli tüfek ve hatta küçük çaplı ki bir manet vasıtasile yapılacak 
toplan vardır. Bunlardan ba~ka, bombardıman cinsine göre ayar 
seyrüsefer aletleri, fotograf maki- edilmiş otomatik bomba cihazla. 
nesi ve telsiz cihazı, bir tayyare- rma kumanda eder. Ve pilotun 
nin ihtiyaçlarını tamamlarlar.. vazifesi, rehber tayyaresinden a-

İşte maket tayyarenin diğer tay lacağı işarete uymaktır. Bu kadar 
yarelerden ayrıldığı taraf, bu teç- basit iş olmakla beraber, taarruz 
hizatm mevcut olmamasıdır. Tay_ hedefi üzerinde asıl tahribi yapa. 
yare aynen inşa edilmiştir. İnşaat cak maket tayyare olacaktır. Çün
tarafnıdan hiçbir değişikilik gös- kü diğer tayyarelerin bir sürü ve 

__ 1. fazladan teçhizatına mukabil, ma

~talı: yeni tedbirlerin, halk lehine 
neticeler vereceğinden de eminiz. KAÇ NESİLDEN BERİ? 

ket tayyarenin tek bombardıman 
cihazı vardır. Demek ki, maket 
tayyarenin ağırlığı diğerlerinden 
azdır. Ayni tip tayyare, ayni kuv
vette bir motörle mücehhez oldu
ğuna göre, teçhizattan artan sık
let farkı yerine tayyare üzerine 
bomba yüklemek te kabildir ve 
dolayısile salacağı bomba nisbe
tinde tesiri de fazla olur. 

• 
lii ve Şehirli,, 

( l brahim Alllettin Gövsa, Yedi Gün 

~ ldecmuasma: "Köylü ve Şehirli,, 
' ~bir yazı yaz~. Fanteziye benzi. 
C }'azısmda diyor ki: 

s~hirli, esir olduğu ihtiyaçlar uğ-
• >ıpraıurken, köylü, güne:ı, hava ve 

gibi en mükemmel ve en emeksiz 
1 ~ i · T b' . b tınde yaşamaktadrr. a ıatm u 

~etlerinden şehirli, köylüye na.. 
~ba ne nisbette istifade edebili-

lıirı·ı ,. • • h~k· · ı er: "liekımsız, " ımsız yer_ 
lllnazl., derler. Halbuki, kc:iylü, 
~uzak olduğu nisbette rahattır!., 

tıı. AHlettinin bu yazısı, kül ha. 
bir çok vatandaşlarda hassasiyet 
~'~ olacak ki, biz, bazı mektup_ 
~ Bunlardan birisinde, Tıp Fakül

\ 't'usuf Köyoğlu, sevimli saylavı. 
şll çok haklı sualleri sormakta. 

Artritisma hastalıklarına istidat bir 
insanda yerleşince nesilden nesile intikal 
eder. Fakat intikal eden yalnız istidat. 
tır. Hastalığın şekli değişir. Bilfarz baba 
rümatizmalı ise onun çocukları ve to. 
runlan şişman olurlar, yahut karaciğer
de veya böbreklerde kum sancılarına ya_ 
but sık sık baş ağrılarına. baş dönmele. 
rine tutulurlar. Babadan intikal eden bu 
istidat çocuklarda, torunlarda kadın, er
kek ayırt etmez, hepsine geçer. 

Fakat kaç nesle kadar? .. :insan oğlu 
bir taraftan ecdadına bağlı olmakla be. 
raber, bir taraftan da değişir. Onun için 
bu hastalık istidadı da hiç kesilmeden 
devam edemez. Beşinci nesilde ~iddetini 

kaybederek hafifler. Ancak bu da o nes. 
le kadar yakın akraba arasmda evlenme 
olmazsa. Ayni hıtidadı taşıyan, bilfarz, 
amca çocukları birbirile evlenince, bun
lara o istidat dört nesil önceki dedele. 
rinden gelmiş olsa bile, çocuklarda o 

, hastalıklara istidat kuvvetli olması pek 
~ba, siz, o methü sena ettiginiz muhtemeldir ... 
Ctııtnel ( !) , en emeksiz ( !) konfor Bu istidadın kaç nesil önceden geldiği 

ta böbreklerinde kum sancılarına tutu_ 
tanlar bile vardır ..• Artritisma hastalık. 
Jarma istidadı böyle babadan gelmiş o-
lan çocuğun cildi de küçücük yaşta ken_ 
dini belli eder: Çocuğun cildi daima faz. 
1aca ya!i;h olur, cilt sık sık kızarır, kaşı-
nrr, kurdeşen döker, daha sonra ekzema 
gelir... Yakın nesilde istidadın hassası 
kendini çabuk belli etmektir. 

İstidat biraz daha yukarıdaki dededen, 
ikinci veya üçüncü nesilden geliyorsa, 

o vakit daha geç meydana çıkar. Çocuk 

s eyrüsefer, keşif, fotograf ve 
hedef üzerindeki nişan ve 

hesaplar mütehassıs elemanlara 
bırakılmıştır. Bomba salınacağı 

an, rehber tayyarenin bomb1rdı
ınancrsı tarafından hesap olunur 
ve işaret verilir.. Maket tayyare 
pilotları, bu işarete uyarak rna

küı;üklüğünde normal kalır. Dişleri ı;ck.. net1erini çeker ve otomatik bom-
ttlı:tan ve koşup oynamıya başladıktan ba salanlarrnı faaliyete geçirirler. 

Malzemenin ucuza maliveti ve 
sonra büyük dededen gelen istidat kcn. şahısların k~:ı zamanda y~tiştiril-
dini gösterir. En ziyade göze çarpan sık miş olmalarından başka, dti'?man 
~ık tekrarlıyan yarını baş ağrılandTr. müdafaa vasıtalarının mukabelesi 
Bazısında nefes darlığı, birçoğu sinirli 
olur, herseyden çabuk teessür duyar, rla
ima kederli gibi, her vakit yorgunluktan 
§ikbet eder, Mekteplerde tembel diye 
smflarda kalan çocukların birçoğu bu 
istidadı soylarına miras olarak bırakmış 
dedelerin torunlarıdrr. 

Kocaman çocuk, utanmadan gece ya. 
tağını kirletiyor, derler ve onu bu huy. 

sonunda verilecek zayiat ta mu
hakkak ki; az olacaktır. Tam teç
hizatlı pahalı bir tayyare yerine, 
boş ve ucuz bir tayyare, dört, beş 
mütehassıs eleman yerine de, tek 
pilot kaybedilecektir. TayyrırecL 
lik için bu da bir acıdır. Fakat 
muhakkak ki, memleket yolunda 
hayatını istihkar eden milyonlar

dan vazgeçirmek için döverler de ... Da. ca kişiden şeref meydanında ka
yağın bu huydan vazgeçirdiği vardır lc.nlar olacaktır. Maket tayyareler 

:~Şadınız mı? Ve acaba, köylerde, çocukta belli olur. İstidat bir nesil ön. 
Ilı !arın bellerini erkenden büken, ceden gelmiş bulunursa çocuğun daha ilk 
rı 1 

erkenden ağartan şey, o emeksiz yaşında kendini gösterir. Çocuk daha 
~~'r:. konfor mu? Ve siz, köylüniin, memedeyken iştihasız olur. Sık sık mi
'l tıı, hakimden uzak kalınca çektiği desi bozulur, karın ağrısına tutulur, çok ama, huy tembellikten gelmez, dededen 
'il b.İltneniz lazımken, nasıl oluyor kay eder, benzinin koyu sarı olması gö_ intikal eden artritisma istidadmdan ge. 
~ ıstırabını bir fantezi mevzuu ya. ze çarpar ... Sık sık kuru nezleye, boğaz lir. 
tall 

bu zayiat nisbetini azaltmalda, L 
kinci bir hizmette bulunmuş olur
lar.Maket tayyare, günün mevzuu 
olmak üzere ve belki de çok kısa 
bir zamanda havalardaki yerini 

1 · s rlanan mu-

1 trnz?., ağrısına tutulur, nefesi tıkanacak gibi Bazılarında bu istidat buluğ yaşında 

t ttlince, bu suallere sütunumuzda olur. Bron~it hastalığına çabuk utulur, meydana çıkar: Sık sık baş ağrılarile. 
-"'..._~t....,_~Mı-'Y•·~.-.-......_.....,_...~:u:ı...J........ı......;;.-..,nı..oa-.vii.k&.ıiliı:c.._.1d:raı'.1-"U'.&d~Jltloa....~~.JILi.nim 
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MÜŞT E R İ 

E peyce zamandır, Orhan 'l'e-
zel'in canı sıkılıyordu. Yani 

babası artık, oğlunun kendisine bir 
istikbal hazırlama yaşına geldiğini 
düşünerek, ona Taksimde en güzel 
apartmanlardan birinde bir muaye
nehane açtığı ~undenberi... 

Orhan, birkaç gün, üç odah, zarif 
apartrmanı bir aşağı, bir yukarı 
zevkle dolaştı. Babasının müşteri

ler için salona koydurduğu ne !<a
dar mecmua varsa okudu. Hatta te
lefon rehberinde de acaba edebi bir 
kıymeti olan bir şeyler bu.abilir 
miyim, diye epeyce göz gezdirdi. 
Fakat üçüncü günü yapılacak bir iş 
kalmayınca, sıkılmıya başladı. Aksi 
gibi, hiçbir müşteri de kapsını çal. 
mıyordu. On beş gün sonra artık, 
her sabah evine girip çıkarken, ka
pxsındaki "diş hekimi,. tabelasını 

parlatmakla meşgul olan kapıcının 
alaylı bakışlarından bir hırsız gibi 
kaçar olmuştu. 

Muayenehanenin bu can sıkıcı 
yalnızlığına daha fazla dayanamaz. 
dı. Eahardr. Tabiat, bütün güzelli
ğile parlıyordu. Orhan, ilk zaman. 

lann serseriliğine yine kendini kap 
tırdt. Günün birinde güzel, şuh ve 

kıvrak bir esmerle karşılaştı. Onun 

nazarı dikkatini kendine çekmek 

güç olmadı; amma muayenehanesi

ni gezmek davetini kabul ettirmek 
Oı·hanı epeyce yordu. 

Nihayet genç kız, !stanbulun bu 
en modem dişçi muayenehanesini 
merak E'tmişti; daveti kabul etti. 

KaplCJ, genç kız apartımana gi
rerbn, gözlerini fal taşı gibi aç
mıştı. 

G cnç kız, mobilyaların yerleş. 

tiriliş tarzını, duvarlnrın 
renklerini, halıları ve tabloları hay
ranlıkla seyrettikten sonra, yeni 
tanıdrğı bir delikanlı ile yalnız ka
lıverdiği bu yerden hemen uzakla~
mak istedi. 

Tabii Orhan, bu fikirde d~ğildi. 
O, az daha kalmasını, bir likör al. 
masını, bir şeyler konuşmasını isti-

1 

yordu. Fakat genç kız sintrli bir 
şeydi: Orhan ısrar ettikçe o, c:ıkıp 

gitmekte inat ediyordu. 
Bir ara kapıya doğru koştu; fa_ 

kat Orhan onu önledi ve gövdesi 
ile kapıya ikinci bir kapı ekledi. 

- Beni derhal bırakınız, yoksa 
bağırırım. 

Orhan hiç oralarda olmadı. Ken
disinin hayrette kaldığı bir soğuk
kanlılıkla; 

- Mademki öyle istiyorsun, hay 
di bağır! dedi. 

O zaman kız, öyle bir çığlık ko
pardı ki ... Orhan bir esmerin böyle 
bir çığlık basmaktaki bu kadar ma
haret: olabileceğini asla tahmin et
memişti. Bu işte sarışınların daha 
usta olduklarını sanıyordu. 

Bununla beraber bu, bir şey de
ğiştirmedi. Hatta kız bağırdrkça o 
gülümsiyordu. Bir an kapıcının ne 
diyeceğini düşündü. 

Kapıcı, aşağıda, "bu gürültü ne
dir?,, diye soran komşu kapıcıya, 
izahat veriyordu: 

- Orhan Bey .. Üçi.hıcü katın ki
racısı. Zavallı çocuk en nihayet bir 
müşteri bulabildi. Dinleyin "ne rığ
lık! Amma ne yapsın, daha acemi!. 
Eli hafif değil, amma çok djkkatlc 
çalışır. İyi dişçidir Allah için ... 

** 
r--ASKER L İK iŞLER İ 1 
--·-™·-- .............. -... 1 

TÜTÜN İKRAMiYELERİ 
Beyoğlu Yerli A!lkerlik Subesinden: 

. $ubemizde k1.yıth ve tütün ikramiyesine müstehak malUl subay, erat ve şehit 
yetıınlerinin 940 tütün ikramiyel~ri a,ağıdaki ~ünlerde ve yalnız ögleden evvel da. 
~tılacağmd:ı.n keııeilerfae tahsis edilen günlerde yedlerindcki vesika ve fotoiraflıı. 
rıyle şubeye gelmel~ri, 

Kanşıkhia se-bebiy~t verilmemek için herkesin cüzdanında yazılı numaralarına 
göre tahsis edilen günde müracaat etmeleri ilan olunur. 

9 Ağustos Cuma günü Malıil Subaylar 1 - 30 numaraya kadar 
12 " Pazartesi " " 31 - 65 " " 
14 " Çarşamba Malul Erat ı - 40 " " 
16 " Cuma " " 41 - 80 " " 
19 .. 1 - 30 " .. Pazartesi Şehit yetimleri 
21 
23 
26 
28 

.. .. .. .. 
2 Eyltll 
4 .. 

Çarşamba .. 
Cuma .. 
Pazartesi " 
Çarşamba 

,, 
Pazartesi " 
Çarşamba " 

tt 31 - 60 " 
" 61 - 00 .. " 
" 91 - 120 H ,, 
" 121 - 150 " " .. 151 - 180 ' 

.. 
" 181 - 210 ,, 

" 

SON YOKLAMA 
Kartal Askerlik $ubeılnden: 
Lise veya muadili v~ daha yüksek o

kullardan mezun olanlar; askerliklerini 
yapmadan memuriyet alanuyacakların

dan 939 - 940 ders yılında bu gibi okul
lardan mezun olup da tahsillerine niha
yet verecek okurların son yoklamalan 
Beşiktaş Askerlik Şubesinde kurulacak 
Askerlik Medisinde 5 - 20 - Ağustos -
940 da yapılacaktır. Bu on beş günlük 
müddet i~nde kanuni bir mazerete da
yanmaksızın bu meclise müracaat etmi
yenler hakkında kanuni muamele yapı
lacaktır. 

• Üsküdar Askerlik Şubesinden: 
1 - 327 - 328 - 329 doğumlu bütün sı

nıflar sağlam, sakat, daimi sürekli sakat, 
raporlu, müslim, gayrimüslim ihtiyat er
lerden henüz şubeye müracaat etmemiş
ler nüfus cüzdanlarile hemen şubeye gel
meleri. 

2 - Taşrada bulunanlar111 da en yakın 
şubelere müracaatları lazımdır Rıı ilfııı 
son olarak yapılmıştır. 

3 - Hastalık ve ismen davet edilme
miş olmak mazeret degildir. Bu davete 
icabet elmiyenlerin kanuni hüki.imkrlc
c-ezalandırılacakları ilan olunur. 

• 
Beyoölu Veril A skerlik Şubesinden: 
Lise ve muadıli mezunu ile daha yük

sek okurlardan tahsiline nihayet veren 
okurların son yoklamaları 5 Ağustos 9 rn 
dan itibaren Beşiktaş askerlik şubesinde 
yaptırılmak üzere şubeye muracaotları 
ilan olunur. 

• 
EmlnönU Yerli As. Şubesinden: 
1 - Eminönü Askerlik Şubesinde ka

yıtlı harp malülü subay ve erat ile şehit 
yetimlerinin 940 ikramiyeleri aşa~ıda ya
zılı günlerde tevziatı yapılmaktadır. 

2 - İzdihama sebep verilmemek için 
her şahsın nezdinde mevcut ikramiye 
cüzdanında yazılı numaralarına göre sa
at 9 dan 12 ye kadar mürneaat etmeleri. 

3 - 6-8-940 Salı gününden başlanmak 
üzere milracaat edecelt (Harp malüıti Mı
baylar 1 den !50 numııraya kadar Salı 

güni.i 51 numaradan 100 e kadar Çnrşam
bıı günü), (Harp mallılii C'rler 1 elen 50 
ye kadar Perşembe giinil, 51 dl"n 109 

, !D 

lOO e kııdar, Çıırşamba JOJ r1E>n 150 ye 
kadar, Perşembe 151 den 167 de kadar). 
Cumıı gunü ikranıi:re c-üzdan ve nüfus 
kagıtlarUe birlikte gelmeleri ilan olunur. 

• Eminönü Yab. As. Şubesinden: 
Ta~ra ~ubeleı-iııe nıen:;up olup d.ı Eırıi

nöııü, Fatih ve Eyup kaz;ılan 11~ınlitkıılıı

rında oturan yabancı 335 dogumlu ve 
bunlarla muamele gören kıı;;ı hizmetlilr
rin celp ve sevk C'mrine giirr lise ve ırıu
adil okullardan mezun olup da daha yıık
sck okulıı girmek istem iyen okur!ııı ın 

son yoklamaları 5 Aguslos 940 tarihin
den 20 Ağustos 040 akşaınııı;ı k;ıd;ır rlr.
vam edecek olan Beşiklaş As. Şuhes.Pde 

toplanan As. meclisinde mıı:ıycııcleri 

yaptırılmak üzere ellel'İndeki sııhrıdetıı;ı

me ikamet seneUcriyle birlikle Sullaııııh
ınette Dikilitnş kar::-ı~ında yabcırıcı J<:ıni
nönii As. şubesine ınürııcaatları ilan o
lunur. 

• 
l\ialül \'C Sehit Y ctimlcrini 

Davet 
Kallıköy a~kcrlık ~ulıesi !HO ~rn<' ine 

ail tüti.ln ikramiyesini a~cı~ıd;ı giisterılrıı 

günlerde tc\"7.İ edC'cektir. Tc\'7.i ııünlerı

ııin gayri .ııüıılerde sabah. bglc pa) dosu
na kadar numara almak içın şube:.'\: nııı
rac;ı;ıt C'lmeleri, 

Te• ziııtta pul \'C" ııtifu -; diulanları ilA 
ticer ııdet ınce kııgırla rıkarılıııış fotıı~raf, 
senedi resmi getinrıC'leri. 

Glin hariciııcle le\"Ziat y;ıp Iııııyıwn ~ı. 

Cuına ve Sıılı gıiııleri şehit yC'tinılC'rl

nin, CumartC'si, aCqiamha gııııleri dt' ııın
l(ıl ı;ubııy ve eratın ikramiyelerinin d ":ı

tılac-aiiı i15n olunuı·. 

Toplantılar, davetler : 

BEŞİKTi\~ HA T.KF.VİNİN 
BALOSU 

Beşiktaş Halkcvinin senl"lik Sn~vııl 

yardım balosu 10 Ai!ustn.· 1940 C'.uınıır1<'
si gUnLi akşamı sa.ıt 21 den sahııha Jc rl r' 
devam etmek uzerc Belıel< lmh<:t>~ı ırl" 

verilecektir. 

YENİ NEŞRiYAT 
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TÜRK TİCARE T B A NK.ASI A.Ş. 

KUPONLU •VADELİ •MEVDUAT 

CD 

TA N 6 - 8 - 940 

T 

17 

1 Telefon : 8054 7 

_K..:.:.__ı ŞİŞLi TERAKKİ LİSESİ ı_E_R_K_E __ J{ 

ANA - İLK - ORTA - LİSE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. 
1 - Eski talebe, cylıilc kadar ka yıtlannı yenilemelidir. Kayıt için Velilerin mektebe bizzat mürac3· 
atları gerektir. 

2 - Eski ve yeni talebe kayrtları Pazartesi, Perşembe günleri <Saat 9 - 17) ye kadar yapılır. 

y A T I L I ı 3 - Bütünlemelere 27 Ağustosta başlanacaktır. 
•·---·------ •••IElm•Nişantaş Rumeli ve Çınar Caddelerinde mıı:mmı:ııı:i•:?ı •·---·----::. 

___ süMER BANK 

SELLÜLOZ SANAYİİ 
MÜESSESESİNDEN: 

Mi!e~~esemiz ihtiyac ı için. kağıt sanayiinde kullanılabilecek evsafla , yıkan_ 
mı5 ve toz halinde 

500 TON KAOLİN ALINACAKTIR 

\ 'ı •• C İ o;K~o;; T 
1 .• 1 

Cıld iye ve Zühreviye MütelııtfS'1 

1 Be>yoğlu Yerli l\Iallar Paza rı J;:~·· 
ısında P osla sokağı köşe'ıııd. 
\fe>ynıenPt apartı manı. Tel : 4,35 

Dllli:CZii::;:ı;llEiiiimı:: .. lmııl ..... 111'] 

1 . . . 

mıuw•i!e lNGICIZCF-~.., 

·· k d ı · · M · d .. 1 ~ ·· d · 1 · T 1 en er tere 1 c ı ır. a çe a 
He1

• eczanede bulunıtr. 1 nu ı:aat 14 e a ar ımıtte Muessese u ur uı;une tev ı etme erı ı an o unur . C H 28120 , , vıı 
~ İ · ·· M "· d ·· l ·· -·· d b· ı-b d l · d ' I b· ı· crmaııya an •• 0 ·• l 

ISTENO - DAKTlLOY-ı\ 
Piyasaya çıknuştır. beş yüz) liralık muvakkat teminatlarile birl •kte ıs Ağustos 1940 Perı;embe r:u- 1 

1
ihtilyaç nırdllı r. Ad~ l~ANBCAh dıkı hlpıd 

J
· ı T:ılip olanların, fiyat teklıflerini havi kapalı zarflarım TL. 1.500,- (Bin j bİ' 

::.artname, zmılte Muessese u ur ugıın en ı a e e temın e ı e ı ı r. . 

'- •••••• 1 ' a * S s•l l ff*AWE t gıa rnurac;gt. d .,. Yatılı Yatısız - --mmıı•~ııııır.. 1 Jlj•---11m1 ... a İ K i K o L S U Z 

~ : 
•GiT•PARANIN·FA.ıZiNi•AL• 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
1 - İstanbuldaki hava birlikleri için 32400 kilo sığır eti kapalı zarfla eksilt. 

meye konmuştur. 
2 - Eksiltmesi 22 Ağustos 940 Perşembe günü saat 15,30 da Yeşilköy hava 

muıtaka deposu satın alma komisyonunda yapıacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 12960 lira ve muvakkat temirıatı 972 liradır. 
4 - İsteklilerin kanuni vesikalarile birlikte teminatlarını Bakrrköy mal mü. 

dürliiğüne yatırıp ihale saatinden bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri ve şartnameyi görmek üzere her gün komisyona müracaatları ilan olu.. 
nıır. "6785,. 

1 - Şartnamesi mucibince 2.000.000 adet rakı mantarı müteahhidi namına pa. 

zarlıklıt satın alınacaktır. 

lI - Pazarlık 12/VIH/940 Pazartesi günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve 

Mübaya;ıt şubesindeki Alrm Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnaıne sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

lV - İstekJil.:rln pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri 

fiyat yüzünden 7o 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkUr komisyona müracaat. 
lan. "6936., 

lstanbul Komutanhğı Kurmayından: 
Komııtanlık IX. Sb. ye 150 : 200 Lira ücretli serbest yük .. tr: bir mimar alına

caktır. Yedindeki vesaikle Komutanlık II. Şb. sine müracaa4• etmeleri ilan olu. 
nur. "6858,, 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
1 - İstanbuldaki bava birlikleri için 243000 kilo ekmek kapalı zarrıa eksilt. 

meye konmu'!tur. 
2 - Eksiltmesi 22 Ağustos 940 Perşembe günü saat 15 te Ye!jilköy hava 

mmtaka deposu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 24907 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 1868 lira 

6 kuruştur. 
4 - İstekli1erin kanuni vesikalarile birlikte teminatlannı Bakırköy mal mii_ 

cliirlüğüne yaptırrp ihale saatinden bir !laat evvel teklif mektu plarrnı komisyona 
vermeleri ve şartnameyi gormek iızere her giin komisyona müracaatları rica olu. 
nur. ''6786,, 

Darphane ve Damga Matbaası Miidülrüğündcn : 
1 - Asgari % 97 saf yerli malt ve muhammen bedeli 9680 ve ilk teminatı 

?26 lira olan 22 ton kulçe kurşun kapalr zarf usulile eksiltmeye konmmıtur. 
2 - Mezkur kurşunların ihalesi 19/ 8/940 Pazartesi ri.ınü saat 16 da İdare_ 

mizdeki komisyonda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıh vesaik 

ile birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını mezkur günde saat 15 e kadar ko. 
misyon riyasetine makbuz mukabili vermeleri lazımdır. 

Şartnameler her riın idareden verılir. " 6803 .• 

Uskü:farda dof,ancılarda yeniden inşa edilen İtfaiye Garajında yaptırılacak 
elektrik tl'si,:ııtı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 11 ı8 lira 43 kuruş v~ ilk 
teminatı 83 lira 88 kuruştur. Şartname zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kalemınde 
görülecektir. İhale 21 _8.940 Çarşamba güni.ı caat ı4 de daimi encümende yapıla_ 
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veyamektupları ihale tarihinden 8 gün evvel 
Fen İşleri Müdürluğune müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 910 yılma ait Tica
r • + nA~C!''f u•a;ı,...,1'!ı .. il . İhı:.1 .. ai1nii t"rlll:JIVV,..n j,::ı::.tt-,. rı~imi l'!nriimrndc bulunmaları. 

(6986) 

.-------------------~-----, 
MİLLi PİYANGO 
İDARESİNDEN: 
----------------------------------------------------

1 • 7 Ağustos 1940 aylık piyangosu önümüzdeki çarşam
ba günü saat 18 ele Kadıköy F enerbahçe Stadında 
otomatik kürelerle çekilecektir. Bütün İstanbul halkı 
bu merasime davetlidir. 

2 - Bu çekilişe ait Planın onuncu maddesinde yazılı olan 
40 adet bin liralık ikramiyenin de altı küre birden 
calıstırıl arak ayrı ayn 40 numara düşürülmek sure-
~ ~ 

tile çekileceği Sayın halkımıza ilan olunur. 

--am•ı 

İstanbul Erkek Akşam Sanat Okulu Talebe ve 
l\1ezunlarınm Nazarı Dikkatine: 

Okııhımu7l•n te~viyecılik ve elektril:çilik şubesinden mezun veya devıuıı ede7-
1erin ıstıkballeri ile ilgili bir iş hakkında görusmek uzere gayet acele olarak oku a 

111 
ıraraat l'tıncleri menfaatleri iktiısındandır. (6957) 

1 ş 1 K L i s E s . 
1 

ANA İLK ORTA LİSE 
(Kız - Erkek) 

Nişantaşı K arakolu karşısında. Telefon: 808i9 
1 - Türkiyenin en eski hususi Lisesidir. Lisan tedrisatt küçük sınıflarrla 

başlar ve çok ehemmiyet verilır. Kayıt için hergün müracaat olunabilir. Ta. 
rifname iste) iniz. 

2 - Eski Talebenin Eylül'e kadar kayıtlarını yenilemesi laıımdır. 
3 - Bütünleme imtihanları 27 Ağustos'ta başlıyacaktır. ..................... ._ .................. .. 

1 

1 
1 

1 

.........-ı ............ :es:.an --~ ..,,,,. 
TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kurul uş Ta rihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Aja ns adedi : 265 

Zirai v e ticar i her ne vi banka muamelc lerj 

Para Biri~tirenlere 28,803 Lira 
İKRAMİYE VERİYOCl 

Zir;1;ıt n:ını<,.~1nd<1 kumbıoralı ve ihbarsız ta sıırruf hes;ıpla rınclıı 

lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kura ile a§ağıdakl 
e n :17 50 

plana gore 
i kramlye dağ ıtı laca ktır. 

4 Adet 1.000 Llralık 4.000 Lira 
4 

4 

40 
100 

.. .. 
" .. 

500 
250 

100 
50 

.. 
" 
• 

2.000 
1.000 
4 .000 

6.000 

.. .. 

.. 
120 .. 4 C> 4.800 .. 
150 • 20 " S.200 • 

o 1 K KAT: Hesapların<faki p;ıralar bfr -:ı-ne içinde 50 liradan aşa~ı 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde ""o 20 fıır.lasiyle verilec-ektir. 
senede 4 defa, ı Eylül. 1 ' Birinci kanun, l Mart ve 

dü~ml· 
Kuralar 

l Hazırar. 

tarihlerinde çekilecektir. 

Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu Müdürlüğünden: 
1 - Doğrudan doğruya Donanmaya sevk ve gedikli erbaş olmak üzere o->ta 

okul mezunlarından t ensipedilen miktarda talebe almacaktır. 
2 - Yaş haddi 15 den büyük ve 19 dan küçük olmak laıımdır. 
3 - Mür acaatlar nihayet Ağustos sonuna kadar Kasımpaşada Denız Gedik!ı 

Okulu Miıdürlüği.ıne yapılmalıdır. 

4 - İlerde Türk donanmasında Gedikli erbaş olarak denizlerde çalışmak su_ 
retilc hem memleketine hiLmet etmek ve h em de hayatını mukemmelen temin et_ 
mek istiyen orta okul mezunu gürbüz ve k uvvetli T ürk gençlerinin bir an e vvel 
kadromuz dolmadan okula müracaat ederek kayıt olunınaları ve diğer şartları öğ_ 
renmeleri ehemmiyetle ilan olunur. "6493,. 

# DOKTOR ..... ~ 
Şükrü Mehmet Sekban 
Gure ba hasta nesi cil t ve z ührev i 

hasta lıkl ar ı sa bıl< heki mi 
Pazartesi, Çarşamba ve Cum; 
gıinlcri üçten altıya kadar 
'VOifüı i~tikl;i 1 C<ıd. qıı l'' 

Te l: 40916 

Üsküdar İc ra Memurluğundan: 

J;, ona 
SAÇ' SABUNU 

Saçları!fızı muhafaza için harlklıla 
tealrlnl ilk kullanıtt• aörecek•lnlz. 

' 30 Kuruttur 

KAY 1 P : 3774 numaralı Üniversite hü
viyetimi kaybettim. Yenisini çıkaraca
gımdnn eskisinin hükmi.ı kalmamıştır. 

Mehmet Elberk 

Bir borçtan dolayı mahcuz muhtelHül- , 
cins sandalya, koltuk, şe1..lonk, tabure ve 
camlı para,·amının 16 Ağustos 940 tarihi
ne müsadif Cuma güni.ı saal 14 de Kan
dilli Küı;ül{SU plajı gıızinosunda satılma
nna karar verilmiştir. Mezkur günde 
mahcuz mallara teklif edilen bedel mu

hammen kıymetin yüzde 75 ni bulmadı-
! ğı takdirde satış 22 Ağustos 940 tarihine 

mllsaclif Pcr~embe günü saat 14 de yapıl ıac:rı{:ından talip olanlann mezkür gi.ın ve 
saatif,rde mahallinde hazır bulunacak 
memı..•runn mi.ıracaatları ilan olunur. 

,_,, Yarın Akşam ~ 

Saat 20 den itibaren 

Taksim Gazinosu 
KAY IP : İstanbul maarif müdürlüğü 1 LoAkKŞaAnM+YaEMSIEG- A,. çılıyor. 

memur ve muallimlerine aıt mülga bi-
riktirıne - yardım cemiyetinin tescil il- GECELİÖ I N S UPE 
mfıhaberi kaybolmuştur, hükmü kalma- F.msalsiz servis - F iatlar mutedıl 
clı"ı i!An olunur. - Cemivet Relal M u.

1
, • , 

fctll~ Süleyman Aca. 

FAİK YILMAZİPEK, 
lfali tasfiyede bul11nan <Fa ik İkikolsuz \'!! Biraderleri osnı9, 

ve Etem) namındaki eski Sirketin YILMAZ !PEK. YILMAZ B~. 
KÜM ve YILMAZ DOKUMA fabrika ve makincler;le bi.it ün a1~. 
ve edevatını tasfiye memurunun açık müzayedesine iştirak edere~ 
satın aldıf.(ından eski ortakları olan Osman ve Etemin sözü geı;el 
bütün bu fabrikalar ve tesisatla hiç bir ilişikleri kalmadığını ve e; 
ki ş; rket firmasında yazılı "Biraderleri .. "tabirinin ihtisar için kll 
lanıımış olup hakikatte Osman ve Etemin kaymbi!aderlcri oldugdt 
nu görülen lüzum üzerine ilan ve bu münasebetle !pek fabrikasın 
her denyede ve en iyi iock. Büküm fabrikasında her katta ipek \' 
filoş krep ve Dokuma fabrikasında da YILMAZİPEK marka~il~ 
maruf her nevi ipekli kumaş imal ve sipariş kabul etmekte oldu~ll 
nu ve şiparislerin azami itina ve süratle intaç cdilec.eğini sayın :rrıı1 " 
terilerine arzed~r. · 

, ____________ lm:l __ .C .......... ~J ----~ 

HAL i L SEZER 
KARYOLA ve MADENİ E&YA FABRİKASI 

En nıü•külpesentleri memnun edecek dünyanın en rahat somye ve divanlar:ı 
muhtelif cins karyolalarını meşherimiıde bir kere görmeniz menfaııtini:ı: ilı

tizasmdandır, S irkeci. Salkrmsöğüt, Demirkapı caddesi N . ?. Tel: ııı;32,4 
m ...................... m.mmm ..... sm:mııı:11111•+ ..... -~ 

ır.-mm--

A VR U P A EDEBİYATI ve 
.. Y UNAN . . LATİN ve AVRUPA cdebiya~larını: bu edebi;vatlıtf~ 

TURK EDEBiYATI üzerindeki tesirleri: BiZDE YAPILAN 'ff: 
CÜMELERİ; İSLAM MEDENİYETİNİ ve Türk'ün ROLÜN Ü bıl; 
yiik edip İSMAİL HABİB HAS n efis bir usJUpla anlatan ve yıı111~ 
bi ı·ind cildi 600 hiiy iik s a h ife tutan hu muazza m eser . her Türk ftl.~. 
nevvcrin in, her Üniver s"tclinin, her Lise Talebesinin bir an ııı ı' 
~·anrr•dau eksik etmiycceğ"i fevkalade enter esan, fevkalade ist ifade 
hır kitaptır. 

"TÜRK TECEDDÜT EDEBIYATI TARltfl11 

ile 'fii r k e-Jebiy~tında bir deYir açan İSMAİL HABİB. b u yeni t~(; 
rile K ültür ve irfa n hayatımızda Ga rba doğru geniş bir pcncct 
ac;m ı~ oluyor. 

Çıkaran: REMZİ KİTABEVİ, Fiatı 200 Kr. 

"---·---------------~ 
Maltepe Askeri Lisesi Md. den : 

Maltepe Askeri Lisesinin Riyaziye öğretmenliği münhaldir. Taliplerin 1'~! 
kapı haricindeki Maltepe Askeri Lisesi Müdudüğüne müracaatleri. (506),;::,, 

A~OGAZ iLTiHABLARINDA .DiSETi f<ANAMALARINDA 

a-ciDA DIS SUYU 
NUN iLiK OLARAK GARGARASl.BU iLTiHABLARIN ŞiFAS I N I TEMiH EDER 

, __ _ 
EŞYA SATIŞI 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
T~rel<'esine mahkemece elkonulup tasfiyesine karar verilen ölü Mehnıet /.• 

rife ait Firijider vesaire açrk arttırma suretiyle Büyükçarşı mezat meıııu'1~. 
ğunda 8/8. 940 tarihine müsadif Perşembe gunii saat 14 te satılacaktır. fstC ,_, 
lilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte mezat memurluğunda haıır buluııf11 
ları ilan olunur. (29479) 

......................................... ~ 

Deniz Leva2ım Sa~ımilma l{oiıiisyo~~'. ~l~İıları 

M;ırmara Üssü Bahri K. Satın A lma 
Komisyonundan: 

Sade Yağı İlanı 
1 - KomutRnlık ihtiyacı için 2500( 

ülo sadeyağı kapalı zarf usullle eksıll 

1eye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 12 Ağu~tos 1940 Pa 

<ırtesi güni.ı saat 16.30 da İzınitte tersıı 
1e kapısındaki komisyon binasında ya 
•ılaeaktır. 

3 - Yağın bir kilosuna t.-ılımin edile 
yat 130 kuruş olup muv;ıkkat teminat 
·37 Hm 50 kuru:;;tur. Bunn ai1 şartnanı 

63 kuruş bedel mukabilinde komiı:yom 
ı uzdar. alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak e>decek iste>k 
terin 2490 sayılı kanunun tarifatı veC' 
ile bu işle alfıkadar olduklarına dair T i 
uet vesikalarını ve yukarda yıızı lı il 
'mİnatlarile birlikte tanzim cdcC'ekleı 
>)dif mektuplarını nıuııyyen giın \ e sa 
iten tam bir saat eYveline kadar komi~ 
oıı başkanlıf(ına vn~nıeleri. (6539 

• 1 - Tahmin edilen bedeli (3595) lira 
olan bir adet kuziyenin, 9 Ağusto~ 940 

cuma gümi saat 15.30 da p<ı ıarııı-JJ 
"iltmesi yapılacaktır. 

2 - Kati teminatı ( 530) lira <!!51 

ruş olııp şartnamesi her gün Ka.;ııııP 
ela bullınan komisyondan aJınabili~~ı 

3 - İsteltlilcrin 2490 snytlı ı.:ıı~,~ 
yaz. I• vı>~ikalarile birlikte b,..ıı; sıt 
satıtlf' ıntiracaatla rı. ( 600!) 

• 
1 O ııde! Rota <"ctveli "Selloyit, 
10 
fi O 

Ro tu !!Önyesi '' '' t1 
Baro~r<ıf ve terınoj'!rn f ıı\ a 

Yıı k ıwı<ia yazılı iiı; k;ıleın c•Y~ el 
:!us to, 940 <·uına ı;ünü saat Hl :.ıo 1 
zadık ! o alı rınraklır. htrklil<?rİil 11 

ıı clerll t> h irli k tc Kasıınpa~adıı l< İ '. 
yona muraca ntlan. (O 

• 
53 adet masa alınacıı l< ıı 

MevC'ul resim ve ev~afınıı uy-llı.I ~ 
ınak [izere 8 Ağustos 940 per~erııl::~f 
nü s:ınt 16.:rn da 53 adel masa .pıı;11, 
la alınacaktır. isteklilerin bellı ı:-;,; 

rııl· 
saatte Ktısımpaşada bulunan !<O ~$1 
ıni.ira~aaıtarı. ctı9 

Salıil.i v~ Nc;ri) at Mlldıirü Halil Liıtfi DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 
Neı;riyat T. L. S. Basıldığı yer: TAN Matbaasr 
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