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ızmir YC Ankar ... da olduiu eibi !stanbulda da bıi:riik bir 
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Satıı maiazası açtılar. Salonları ıuinls. 
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Velıiller 
Anif ar ara 
Gittiler 

Maarif Vekili Dünkü 

Tetkiklerini Anlattı 
-o-

Hariciye Vekilimizin 

Cumartesi Günü 

Avdeti Muhtemel! 
t l>ahiliye Vekili F aik Öztrak, Na. 
ıa Vekili General Ali Fuat Cebe. 

'oy ve Maarif Ve1dli Hasan Ali Yü. 
~l dün aksam 19.30 da kalkan tren. 
~ Ankaraya gitmişlerdir. Maliye 
ekili Fuat Agralı da dün öğle tre. 

Ilı ile Ankaraya avdet etmiştir. 
b Meclisin bugünkü toplantısında 
lllunrnak üzere bırçok mebuslar da 
~tıkaraya denmekte olduklarından 
0lcu kalab::ı.hgı gôzonündc tutula. 
~~ dtin aksam Ankarava ilti tren 
~hrik edilmistir ·tık t~en 19 da, 
~irıci tren 19.30 da hareket etmiş. 
lr. 

'Vekiller istasyonda Vali, Vali 
~Uavini Emni)ct Mudurti Parti 
\turetfüi, Üniversite Rektoriı, Par. 

\'e hti Ômet erkanı tarafı,::dan u. 
lırlanmı«lardır. 

Atl\.ARiF \ rı<iI bliN SÖZLERİ 
Aharif V ilı har kctinden ev. 
l kendısllc gôru sen b ' r ınuharri. 

?lli7.e demi tir ki: 
"- Bugün Lıilcburvazdaki orta. 
ektebi zivarct ettim. 'Aalk mekte. 

le hüyuk bir ral{bet gostcrdiginc;Jen 
Yli.ı bizzat binayı bir misli daha 
YlıltmPk lızere yeniden inşaata 

11 lamı tır Bu incoıı atı verinde tet. 
•it ettim. Bundan ba~ka Keoir köy 
"ııstitüsimu ziyaret ettim. Eğitme{l 
111!tslarını gordüm. Calısma faaliye. 
l'lf \re insaatı memnuniyetbahş bir 
ltilde buldum." 

HARiCİYE VEKİLİ 
'~ara, 6 TAN) - Hariciye Ve. 
'lflt Şükrü Saracoglunun Cumarte
&_tiinü şehrimize donmesi muhte. 
~ldir. 

...................................................... ,_,, ............ 

Milli Şef ve Başvekil 
An karada 

PARTi GRUPU VE MECLiS BUGÜN TOPLANIYOR 
Ankara, 6 (A.A.) - Reisicümhur İsmet İnönii 

refakatler:nde Baş,•ekil Doktor Refik Saydam ol. 
duğu halde bugiin saat 10,30 da hususi trenle An
karaya gelmiş \'C gard a başta B. M. Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda olmak üzere Genel Kur may 
Ba!!kanı Mareşal Fevzi Çakmak, Vekiller. C. H. 
Partisi Genel Sekreteri Fikri Tiizer ve Parti İdare 
Heyeti erkanı. Mebuslar, Genel Kurmay ve Millı 
Müdafaa Vekaleti erkanı ile diğer Vekaletler Miis. 
teşar \e Miidürü Umumileri, Ankara Vali ve Be
lediye Reisi, Merkez Kumandanı, Emn iyet Müdü. 
rii tarafından karşılanmıştır. 

RUMEN BULGAR ı · 
MÜZAKERELERi 

- iLERLiYOR-

Garın iç ve dışında toplanmıs bulunan bir halk ' 
k ütlesi Milli Şefi alkışlamışlard ır. . 

Parti Grupu ve Meclisin Içtimaı 
Ankara, 6 <TAS Muhabirinden) - Büyiik 

Millet Meclisi yarın (bugiin) toplanacaktır. Mecli. 
sin r uznamesinde Kırsehi r Mebusluğuna sec;ilen 
Dok tor Hasan Ülkü, Seyhan Mebusu Salahattin 
c;am ve Siirt Mebusu Ressam Şe' ket Dağ'ın intL 
hap mazbatalarının tasdiki, idare he~·etinin Bii 
yiik M'llet Meclisinin bu ~· ılki bii t~esinde değisik
lik yapılması hakkındaki kanun teklifi, dahiliye 

(Sonu Sa: 4 Sii: :u 

ngil terenin Garb' 

\kdeniz Filosuna 

Mensup Harp 

Gemileri Seyir 

Halinde ... 

.. 

Bulgaristan, Yeni 

Nizama Güvenerek . Şimali Afrikada İngiliz ve 1tah·an hava kuvvetleri arasında cereyan 

Nikbin Görünüyor 

Macarlar Ümitli Değil! 
---o-

Romanyaclaki lngiliz 

Tebaası Çıkarıbyor 
Sofya, 6 (A.A.) - D. N. E. A-

jansı bildiriyor: 
Butun Bulgar gazetelerinin b.ış. 

makaleleri, Bulgar _ Rumen ihtila. 
fına pek y.akında bir tarzı hal bu. 
lunması ve iki komşu meleket ara- ı 
smda dostluk .nünasebetlerinin 
tekrar tesisi arzusunu aksettirmek. ' 
tedir. 

Hükümetin organı olan Veç:er 
gazetesi ezcümle diyor ki: 

"İki millet arasındaki eski öost
luk siyasi hatalar üzerine 25 SE'ne 
inkıtaa uğramıştır. B ulgar mılleti, 
Şimal komşusu hakkında dalına 
dost-ne hissiyat beslemiştir. İtimat. 
sızlık devri nihayet bulmuştur. Av 
rupda yeni bir nizam teessüs edt. 
cektir. Bunun tesiri Doğu • Cenup
ta da kendini göstermektedir. Bu
na binaendir ki, bütün Bulgar lar 
Tunanın pek yakında Balkan mil. 
Jetlerini birleştiren bir bağ olaca. 1 
ğını ümit etmektedirler ... 

Elovo gazetesi de şu satırları ya. 
zıyor: 

"Rumenler iki memleket arasın
daki ihtilafı küçük bir komoromi 
bahasına hal imkanına malik bu. 
lunuyorlar. Bu sebepledir ki, Bul. 
gar milleti Romanya ile müstakbel 
nıi.inasebetlerini nikbin olarak mü. 
tahia etmektedir.,, 

FAKAT ' fACARLAR O KADAR 
ÜMİTLİ DEGİL! 

Budapeşte, 6 (A.A.) - Nim res
mi kaynaklardan bildiriliyor: 

Romanya, 1919 muahedel~r·nin 
ipkası hususunda ısrar ettiği cihet
le, Macaristanın iyi mal(ım~ alan 
malıafili , yabancı matbuatın BuL 
gar • Rumen müzakeratı hakkında 
nikbir.liğine iştirak etmeme?<tedir. 
Böyle bir vaziyet, Bulgar ve Ma
car metalibatının halli icin muva. 
fık bir hareket teşkil etmemekte 
ôir. 

Trianon muahedesi burada ka. 
nuni bir esas o1arak telakki edil
memektedir. Macar matbuatı esss 
olarak. Belgrat mütarekesinin 1918 
de tayin etmiş olduğu Maros ve 
Szamos nehirlerini takip nden lıat
tı kabul etmektedir. Macar ekalli 
yetı bu hattın gerisinde ka::n stır. 

Macaristan şifayap olamıyacak 
bir yara açmayı arzu etmemekte. 
dir. İstediği şey, Romanya ile ıyi 
komşuluk miınasebatı tesis etmek
ten maada, bu memleket ile olan 
münasebetlerini daha ziyade iyileş. 
tirme aamafih, oldukca viıs; 

apzi t,erki olmaksızın. 

yetbahş bir sureti hal bek-

(Son 4 Sü: U 

Hamburg ve 
Kiel Tekrar 
Bombalandı 

-0---

Bir Alman Fabrikası 

Üzerine 14 Ton 

Bomba Atıldı 
--0-

:ı Alman Tayyaresi 
Daha Düşürüldü 

eden muharebelerin yerlerini gösterir harita 

-- ITALYANLAR-f ingiltere cevap 
lngiliz Somali sini v ER M Ez s E 
işgale Başladılar J AP o N v A 

lngillz Kuvveti rt 
Mukavemet Ediyor 

-<>-

ltalyan Kıtaları 4 1 
Koldan İlerliyorlar 

-<>-
ŞİMALi AFRİKADA 

lncı~lterenin Şark 

Ve Garp Filoları 
AKDENIZDE 

1 

1 ltalyan Garnizonundan i 

Toplanıyor Biri Hezimete 
• [Dünkü telgraflar, inıilterenin j ı Uğrıyarak Dağıldı 

Singapura'daki donanmasının Ak. 
denize doğru hareket ettiğini bil.1 1 Kahire, 6 ( A.A. )- Res
dirmekte id i. B ugün de bir ingiliz ı men tebliğ olunduğuna gö
filosun un Cebelitarık'tan Akdcnize ., i re, İtalyanlar İngiliz soma
açıldığını bildirmektedir.] 

!isinin işgaline 4 Ağustosta 
• 1 başlamışlardır. 

Nevyork, 6 (A.A.) - Tass Ajan. i ngiliz ha\'8 karargahı \•er di. 
sı bildiriyor: · 

4 Ağustos saat 20 de İngiliz filo. ği tebliğde diyor ki: 
sunun Cebelitarık'tan Akdeiııze a- "Düşman iiç koldan hareket 

etmektedir. Bir kol Odweina, 
çıldığı bildirilmektedir. Filo Hocd 
zırhlısının idaresindedir. bir diğeri Hargeisa, iiçiinl'Üsii 1 

(s('n t' s ~ s ·· ., 1 <Sonu Sa: 4 Sii: :?l 
11: ~ ... u : "') ·········-···-····· ........ -··-- 1 ..... 

Tedbir Alacak 
JAPONLARA GÖRE : 

' 
"Londra, Bir Harp 

Vesilesi ihdas 

Etmek istiyor .. 

Fransız Hindi Çinisinde 
---o-

Japonya Yeni Deniz 

Üsleri Talep Ediyor 
Tokio, 6 (A.A.) - D. N. B. bildi. 

riyor: 
Nazırlar Heyeti bugün Başvekilin 

::-iyaseti altında toplanmıştır. Harf. 
ciye Nazırı , Japon tebaalarının İn. 
gilizler tarafından tevkifi dolayısi. 
le doğan vaziyet hakkında bir ra
por vermiştir. 

Hariciye Nazırı, haksız yere tcv
kıf edilen Japon tebaası haİ<kında 
Londra hükumetinin nazarı aik
katınin celbedildiğini söylemiştir. 

Matbuatta çıkan haberlere naza. 
ran kabine. Japon taleplerine cevap 
vermediği takdirde İngiltereye kar. 
ı::ı mukabil ve enerjik tedbirl<-r al
mak kararını ittihaz etmiştir. Kab! 
rıe ictimaından evvel Prens Konovc, 
LJarb;ye Nazırı B. Tojo ile uzun bir 
'l'liilnkat yapmıştır. 

J\1ATBUATIN TEFSİRLERİ 

To!do 6 (A.A.) - İngiliz - Ja
•on geı:~' nliğind"n bahseden gazPt•' 

1er Londrll hiıkı"ımefnin bir harp 
•pc::iJesi ihdas ettiğini. bu SC'b~pl" 

ıni k(ımetin İng ı lterede bulunan bii 
•iin Japon tebaasını derhal geri ('il. 

IS4lnu Sa: 4 Sii: 2) . ...... 
lngiltereyi lst;;a 

Hareketi Baıllyor 

İngiliz ve Alman tayyareleri arasında hava muharebeleri şiddetlenmiştir. Yukarıda İngil
tere sahillerinde düşürülen bir Alman tayyaresini görüyorsunuz. Hamburg ve Kiel'in bom

bardımanına ve hava muharebelerine ait son haberler , ( 4) üncü sayfamızdadır. 

Londradan eeı .. n "On haberler 
~öre. Alınan,•a fnf!·Jt .. rc~ i isti' 
'1art'ketine 15 .,.iine kaclar baslP 
mak ii7eredir. Uzun zamandanh" 
,.j \'apılan h"zırlıklnra ht7. veril 
•uiş. Fransı7. o;ahilterine uzur 
uenzilli toplar \'erlestirilmistir 
\fHmafih. bu haherlerln Vakır 
~arktıı yanılacak hareketr kını; 

bir hile olduğu da ~öylen·~·nr. Bu 
na ait haberleri :1 üncü su·famı 7.. 

I .:· ~~~k.:~·:_ - ~ - ~ -
~--~~ ......... 
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İSTİKLAL UGRUNDAİ 
YAZAN: iSMAIL HAKKI BAŞAK 

~stcinbul Hükumeti. ihtiyatsızların 
Evlerini Çabuk Öğrenmişti! 

-26- ~a da1mışlnrdı. Bu yüzden, İstanbul hü
kO.metl, bu ihtiyatsız adamların saklan-

:Bunun !çlndir ki, Qzerlne sev- dıklan mnhnlli kolaylıkla öğrenmiş ve 
kohınan düşmanı, kendisine hds 
bir kahramanlıkla karııılamış, çok 
ustalıklı bir manevra ile onları memle-

onları tekrar yakalatmak üzere Anado
luya mühimce blr kuvvet gönderml!:U. 

Bu havadl , bizim kula!!ımızn da gelkelln daha içerilerine çekmiş, sonra da 
diği için, Uızım gelen tedbirleri almak 

Ant, korkunç bir darbeyle perişan etmiş- lUzumunu duyduk: Derhal, Bursadaki 
ti. Onlardan aldığı cephaneler ve silahlar fırka kumandanı Bekir Samı Beyle mu
Yahya Kaptanın kuvveUni büsbütün 

hııhereye glrl~ildi. 

TAN 1. 8. 940 

Adliyede: 

Bir Kız Kaçırma 

Suçlusu Mahkemede 
Baygınllk Geçirdi 

llc.lıcıoglunda Betül isminde bil' 
kızı zorla kaçırdığı iddiasıyle me\'• ZQ 

kufen muhakeme edilmekte olan 11- ıh, 
11sın dunısmasına dün İkinci Ağıl' 

Ceza Mahkemesinde devam edilrnİ§ 
ul'. 

Dünkü muhakeme de, evvelld 
muhakemeler gibi bir hayli heye
canlı olmuş. Betül mahkeme salo
nurıda yine ağlamış, salondan çık!Jl
ca da baygınlık geçirir gibi olm~~· 
derhal tabibi adlinin odasına götU.. 
l'lilerek teskin edilmiştir. 

İlyasın, mevkufiyet halinin 
vaınına dair olan mahkeme kararı· 
na Kocaeli Ağırceza Mahkemesi 
nezdinde yaptıgı itirazın reddedil
diğı öğrenilmiştir. 

arttırmıştı. Üstelik Yahya Kaptan, bu 
kavı:aları yapmakla da kalmamış, o ha
\ l"nin birçok köyleri arasında telefon 
muhaberatı tesis etmiş ve anlan, düş
manın bir kus uçurmasına lmklln bırak
mıyacak şekilde teşkiltıtlandırmıştı. 

Bu sayede, memlekeUn o lctsmı, o ka
ra günlerde, tam blr ııilkilnet ve emni-

Bu muhnberat neticesinde vCTllcn ka
rara göre, Halil Paşa, KOçuk Tal.'ıt, Mula 
zım Şadi ve başgardiyan, Karamurs<"le, 
oradan da, Kazdnğı istikame1lnt ~ .. ldbcn 
"Tahtaköprü" ye gônderlleceklcrdi. Ora
da, Bekir Snml Beyin yaveri yüzbaşı Sa
ltıh11ttin Bey (1) bekliyecek ve o ndnm
ları t~ellOm edecekti. 

Hasekide evı·elki gece çıkan yangında yanan evler bir kiil ı·e enkaz yığını halinde ..• 
Muhakemenin dünkü celsesinde, 

vaka mahallinin, Betül yaşta bir ıtı· 
ıın güpegündüz zorla kaçırılıp ka" 
cırılamıyacağına tnüsait olup olma
dığının ve vakanın nasıl cereyan et
tiğinin anlaşılması için mahallinde 
:ceşif yapılmasına karar verilmiştir• 
Muhakeme, bu sebeple başka güıı8 

yete kavuşmuştu. - -
Yahya Kaptanın fnQcadeleye g1rlşme-

Einden evvel, evlerinden bile çıkamıyan 
z v llı Türk kadınl:ın, Türk çocukları, 

r h t b r nefes alını:ılar, her türlü hür-

Sal!hattin Bey o köprüye varıncaya 

kadar, köprü, F.skisehirdcn gönderilecek 
!>ir j:ındarma müfrezesinin muhafazası 
altındı bulundurulacaktı. 

Piyasada: 

Yeni Sene Mahsulü . 

Buğdayların Kilosu 
10 Para Artacak 

iHTiKAR DAVALARI 
O sıradıı, Yahya Knptanın on parası 

rıyet ve huzurlarına kavu~uşlardı. Hat-
UI, köylUler arasında aratl kavgal:ırı, or- kalmamıştı. Bir hayli borca girmlsti. Pa-
man kavgaları yüzünden çıkan geçim- ra istiyordu. Bnn:ı iki bin lira teslim et
&lzlikler de kalmamıs, tam bir sukQn te- tiler ve bu paranın bin lirasını Ynhya 
CSSÜ.'! etmi5U. Kaptana, bin lirasını da, - tam hnreket 

H lbukl o sıralarda, ltskildar ve hava- edeceği sırada - Halil Pnsaya vermemi 
il inde otur nlar hatırlarlar ki, meselll 
bir K p n Yani çett' 1, Ü<"iz İstanbul hü
kOm t'n'n rt'Sml dairelerine kadar girer, 
uıvallı Turk memurlarına birer uşak 
muamelesi ederdi. Ve meseli\, itilfıfçıl::ınn 
U kQdar mutasarrıfı o1an Ziver gibi ba
zı haysiyetsiz sefiller, bu şakileri blrer 

soylcdller. Ben, derhal T::ıvşancıla git
tim. Köye gelip, beni bulması için, Yah
ya Kaptana haber gönderdim ve hiç kim
seye görlinmeden, Yahya Kaptanın tahtı 
isticannda bulunan bir eve inelim. O 
evin bir anahtarı da ihtiyaten bende bu-

Toprak Mahsulleri Ofisinin piya. 
samıza çıkaracağı yeni mahsul buğ
dayların kilosuna on para zam ile 
tevzin satışlarına başlıyacıığınn da
ir alakadarlara henüz teblıgat yapıl 
mamıştır. Mnamafih Ofisin senelık 
tevzin satışları ti.lccar namına gelen 

Kiraları Sebepsiz Yere 
Arttıran iki Kardeş 
Muhakeme Ediliyor 

u k sad katile eteklerlerdi. 

buğdayların piyasa ihtiyacını karşı. Dün adliyede muhtelif ihti!<ar da. 
lıvamaması sebebivle müracaat edL valarına bakılmı~tır. Bunlardan Se-ıu:ıuyordu. • ~ w :o-
len bir tedbirdir. Ofis lüzum görür. kizinci Asliye Ceza Mahkem"sinde 

VAk ıı, 1 t nbul hük-tlmeU bütiln bun-
1 ra kar ı müsamahakar davronıyordu. 

F k t, kuvvelı her gün blr:ız daha büyü-

Evde Yahya Kaptanı beklerken, bir 1 k f t 
se merkezden talimat a ara ıya - bakılan dava, Mahmut Paşada İrfa. :ıralık kulnğım:ı bir saz sesi geldi: Soka- k' ı.. 
ları da indirebilir. Bu sene ı ma·ı- niv. e Hanı kiracılarından geçen seğa bakan pencerC'ye yakiastım: Yoldnn, 
sul henüz fazla miktarda ve tucrar nek'nden fazla kira istiyen Kemal aralarında bir dE' gelin bulunan bir dü- · S 
namına piyasaya gelmemiştır. a- ve Hayım kardeşler hakkında açı-ğün kafile~i geçiyordu. Bu knfite, biraz 

yen ;.. dolu hükiımeti, büliın bunlara tışların hepsi daha ziyade geçe,n se_ lan dı:tvadır. Bu iki kardeşten biri Beride, bir eve girdi. Ben, düğun evine 
ı daha uzun bir :;abır ve tahammül nenin mahsuli.indendir. evvelce Altıncı Ceza Mahkemesinde bakarken, hayretle irkildim: Çilnkfı dil- ğd 1 

g teremezdi: Nitekim, o kOstahlardan Bu itibarla yumusak bu ay ar yıne kira arttırmak yüzünden para i'1ün evinin üst katında ve caddeye ba- 1 k 
5,32 ve sertler 5.25 kurusa satı mn cezasına mahkum olmuştu. blrçol.ları, zaman zam:ın, çok ağır ders- lcnn nencerenin içinde bizim Celil (2) tadır. Yeni karar mucibince ve yeni n·· k"' h k d ik. k rd 

1 ı b 1 1 d Beyle arkada .. lan d Hallerı'nden un ·u mu a eme e ı a eş 
er a mıya :ı mış ar ı. " var ı. • mahsul gelmiye başlayınca yumu. . d d b h"s ol n ı.ı'ra 

kafalarının adamakıllı tütsülli olduğu yenı ava a mevzuu a ı a ~ 
Bu vaziyC't, müste-vli kuvvetler kuman- şaklar 6,02 kuruştan satılacaktır. arttırmak meselesinin Milli Korun-

d nlığının duyduğu endl~yl de her gün anlaşılıyordu. Hepsinin de göğüslerinde 
1 

ld y 
fişeklikler, bellerinde tabancalar, elle- AFYON AI .. 11\11 ma Kanunundan evve o ugunu 

biraz daha arttırıyordu: Hattı\ onlnr, İtti- rinde mavzerler vardı. Ve 0 kıyafette, Toprak Ofisi Uyuşturucu Madde- söylemişlerdir. Kiralan arttırıldığı 
h tçıl rla anla~a te~ebbüsüne bile kal- düğün alayını seyrediyorlardı. Onların ler İdaresine geçen sene kilosu 350 ıcin şikayetçi olan kiracılardan baş.. 
kı ml!ılardı. bu hatr ve bilhaua arolanJtdft Celil Be- kurqşa kada'r'satılan ttfyonlar bıı sc ka diğE;r kiracılar da şahit olmak 

T m o sıralarda, Halil Paşa, Küçük Ta- yln de bulunmnSl, benl ·h~yli sinlrkn- Jle ~00 kuruşa kadar yüKselİniştlr. di'nlehmişlcr, fakat bunlardan bir 
ıat Be:r, 1st nbul(la, dıvaruharbl örfi ha- dirmıştl: Çünkü, ondan bir müddet ev- İdare doğrudan doğruya müstahsıl_ kısmı gelmediği için dava başka gii-
pıshan "ndc mevk"Uf bulunuyorlardı. vel, CeJil ~FA': ~a ;~lffii-t= ,. den mübayaatta bulunmnkt dır. ne k'1lmıştır. 
H plshnne mulia!ızı mülazım Şadi Beydi. .._ Am:ın, demişti, fı;tanbul hükOmeti 'Yibae 12 morfinli ,afS•onlatinL 1hrtL FIRÇA VE DEIU1R İHTiKARI 
Hem Şadı Bey. hem de ayni h~pı'•hane- .. h 1 . B cı artmıştır. Ofis, bu malları 'kilosu Yedinci Asliye Ceza Mahkeme. " " benden :fena holde şup e enıyor: en nf' 
nin başgardiyanı; Anadolu hükO.metinin yapayım 9 - ·12 lira arasında harice satmak. sinde bakılan davalardan birisi Ga-
buradnkl adamlan tarafından elde edil- (De\'amı Var) tadır. 
dl. Ve hep i birden oradan kaçırılarak, 

Yahya Kaptanın himayesi altına verildi. (1) Şimdi lnhiılrıarda memurdur. 
Fnkat maalesef, bu adamlar, kendile- (2) Elhıij Maarif Emlnllölnden müte-

rıne verilen nasiliaUere kı.ilak asmamılj- kalttlr ve ılmdl EIAzığ'dakl çiftliğinde 

l:ır, her ihtiyatsızlığı göstermİşler, i~nü- oturmaktadır. 

4 Elektrik 
Santrah 

Kuruluyor 

Hasekide 1 
Dükkanla 8 
Ev Yandı 

Memlekette kurulacak yeni elek- Evvelki gece sabaha karşı Hase_ 
trik santralları için hazırlıklar ta- kide Sebzeci sokağında bir yangın 
mamlanmıştır. Bunlardan biri Ça- çıkmış, 8 evle 1 dükkan içindeki eş
talnğzında kurulacaktır. Eti Bank, yalarile beraber tamamen yanmış
bu santralın inşasını müteahihde 'tır. 
ihale etmiştir. Takati 60 bin kilovat Yangının sebebi hakkında henüz 
olacak l'e havzanın enerji ihtiyacı- hiç bir neticeye varılamamıştır. y ... ı 
nı fazlasile karşılıyabilecektir. nız ateşi ilk görenlerin iddiasına gö_ 

İkinci santral Kütahyada, Seyyit re, yangın bu sokakta Mustafnya 
Ömer linyitlerinden istifade edile- ait 14 numaralı boş evin mutfak 

DÜNKÜ İHRACAT 
Dün Yunanistana tuzlu balık, Bul 

Poliste: 

Bir Kadın, Evini 
Ateşledi, Kendisi 

Yanarak Öldü 

guistana zeytin, Romanyaya susam 1 
o]mak üzere 21 bin liralık ihracat 
y:ıpılmıştır. Ağustos teslimi Yuna
nistana kilosu 5,28 kuruştan 2500 
ton mısır satılmıştır. Macaristana 
satılan keten tohumlarının teslimi 
nihayet bulmaktadır. Bu sebeple 
piyasada alıcılar azalmıştır. Yeni • Galatada Mumhane sokağında O

mahsulün fazla olması da fiyatların turan Nuriye isminde akıl hastalığı. 
17,10 kuruşa kadar diişmesini intaç na müptela 15ir kadın, evine gaz dö
etmiştir. Elde az bir miktar stok kerck ateş vermiştir. Fakat vaktin_ 
kalmıştır. de yetisen itfaiye, atesin büyümesi· 

Kl~Çİ Kll .. I YÜKSELİYOR n~ ın~?·d~n kalmadan yangı~ı sön
durmnştur. Bu arada Nurıyc de 

Bazı stokçular, on beş gün evveli 
ne kadar kilosu 48 - 50 kurustan 
topladıkları keçi kıllaFını altmış ku
şa kadar yukseltmişlerdir. 

Bu sene ihracatı yapılmıyan bu 
maddenin yükselmesine sebep olan. 
lar hakkında takibat yapılacaktır. 

muhtelif yerlerinden yanmış ve kal 
dırıldıyı hastahanede ölmüştiir. 

BİR İHTİKAR İDDİASI 

rek kurulacaktır. Bütün etütleri ta. kıc;mından çıkmış, ve derhal geniş· ı Denizde : 
mamlanmıştır. İstanbula kadar U- lemiştir. Civardaki bütün evler ah
zanan çok geniş bir sahanın ihtiya· şap olduğundan itfaiye vaka mahaL 
cını ka'rşılıyacaktır. linc gelir gelmez ilk defa ateşin sl-

Mahmut isminde bir şoför, dtin 
Emniyet Müdürlüğüne müracaat e
derek otomobil malzemesi satan bir 
müessesenin ihtikar yaptığını iddi:ı 
ctınistir. Mahmudun iddiasına göre 
bu müessese, iki iç ve iki dış otomo 
bil lastiği için 115 lira alması lazım 
ken 158 lira almıstır. Zabıta tahki. 
kata baslamıstır. ~ Üçüncü elektrik santralı için Ge- rayet yollarını kesmek suretiyle bü_ 

diz nehri üzerinde Adalar civarında yiik bir felaketin önünü almıştır. 
etütler yapılmaktadır. Tasarlanan Yalnız bu sokakta 10, 12, 14, 16 ve 
projeye göre burada 30 - 40 met_ 21, 23, 25. 27 ntımaralı evler tama
re yüksekliğinde bir baraj inşa olu. men yanmıştır. Zabıta ve müddci
nacak ve bu barajın gerisinde top-ı umumilik tahkikata devam etmek
lanacak su 90 metreden akıtılarak tedir. 
senede takriben 90 milyon kilovat o- -
saAtlik elektrik elde edilebilecektir. 
Bu santral, Nazilliden Edremite ka
dar bütün havaliyi elektriklendire· 
cektir. 

Dördüncü elektrik santralı için, 
Seyhanın Zamnak kolu seçilmiştir. 
Burada kolaylıkla ve ucuz tesisatla 
geniş mikyasta en~rji temin edile
bileceği anlaşılnııştır. 

Elektrik işleri etüt idaresi, şimdi 
Şarki Anadolunun inkişafa çok mü_ 
sait enerji kaynakları üzerinde ça. 
lısmıya başlamıştır. 

Tcsbit edilen rakamlara göre, 
1932 denberi memleketimizdeki e
lektrik santrallarının adedi 22 den 
242 ye çıkmış, elektrik istihlaki de 
152 milyon kilovattan 343 milyon 
kilovat saate yükselmiş, yani ikl 
mislinden fazla artmıştır. 

Halen 26 vilayet merkezinde. 107 
kaza merkezinde ve 21 nahiyede e
lektrik vardır. Ve bu elektrikten 3 
milyon vatandaş Mıtüade etmekte.. 
'1r. 

Tapulama kanunu 
Adliye Vekaleti, Tapulama Ka_ 

nun projesini Meclise sevketmiştir. 
Senetsiz olarak tasarruf edilen ve 
tapudan başka tasarruf vesikaları 
ile tedavül görmüs olan gayrimen. 
kuller bulundukları yerlerde tapu· 
ya tescil edilecekler ve mal sahip
lerine krokili kayıt kiğıtlan verile
cektir. Vakfiye, ilan, hüccet, fer. 
man gibi vesikalarla tasarruf olu
nan gayrimenkul\er hakkında da 
aynı şekilde hareket cdi!meklir. 

o nı:ıı.ıc 

Edime Treni Bir · 
Kamyona Çarptı 

Dün sabah Edimeye hareket e. 
den bir yolcu treni İstanbulla Ça
talca arasında 32 inci kilometrede 
yükli! bir kamyona çarpıp parçala. 
mıştır. Kamyon şoförü ile yanında 
oturan bir müşteri muhtelif yerle
rinden ağır yaralanmıılardır. 

Fuar için Vapurlarda 
Tenzilc.1+ Başladı 

!?enizyolları İdaresi, İzmir Funrı 
munasebetile İzmirle İstanbul a
rasında tenzilatlı bir tarife tatbik 
etmiye karar vermiştir. "' 

Bu Pazar günü İstanbuldan İzmi 
re giden vapur yolcuları tenzilatı; 
tarifeden istifade edebileceklerdir. 
Tenzilatlı bilet satışına Cumartesi 
gününden itibaren başlanmış ola. 
caktır. 

Al\IERİKAYA SEFERLER 
Bir Yunan kumpanyasının teşeb

büsü neticesinde Amerika ile Şarki 
Akdeniz limanları arasında vapur 
seferlerine başlanmiştır. Bu hafta 
zarfında Nevyorktan İstanbula bir 
vapur hareket etmiştir. 20 Ağus
tosta da Angira adında bir Yunan 
vapuru Nevyorka gidecktir. * İSTANBUL - İskenderun yük 
nakliyatına başlanmak üze,redir. 
Öğrendiğimize göre. bu hattaki yük 
n:ıkliyatı, navlun harp vaziyeti, sL 
gorta tereffüü ve diğer sebepler do. 
layısıylc normal zamanlardan yüz. 
de 50 fazla olacaktır. * AKDENİZDEN dönen Mete şL 
l~bi çimento yükünü henüz boşalta. 
mamıştır. Bunun için Ankaradan 
müsaade istenmiştir. 

* BİR müddettcnberi Kadıköy, 
Beyoğlu ve Kasımpaşa taraflarında 
bır çok evlere girip muhtelif kıy

metli eşya aşıran sabıkalılardan 
Haydar oğlu Mustafa dün yakalan. 
mıştır. Çalınan eşyanın bir kısmı is 
tirdat edilmiştir. 

Belediyede : 

Bedenen Çabşacak 
Yol Mükellefleri 

Belediye 940 mali yılı iÇinde ça
lıştırılacak olan bedeni yol mükeL 
leflerinin 15 Eyllılden itibaren han
gi günler ve hangi yollarda çalıştırı 
lacaklarını gösterir bir cetvel hazır 
lıyarak al3kadar kaymakamlıklara 
göndermiştir. Bu cetveller, ait ol
dukları mahalle veya köylerde du-
1arlara asılacaklardır. * Belediye müfettişleri tarafın. 
dan son hafta zarfında yapılan tef. 
tişlcrdc lokanta ve pastahanel<'rde 
çüriik yumurta ve bozuk yağlar 

kullanıldığı tesbit edilmiştir. Bele
diye, halkın sıhhatini alakadnr e. 
den bu gibi hareketlere mani olun. 
masım kazalara bildirmiştir. 

lntada dükkanı olan Prodromos is
minde bir fırçacıya aittir. Mevkuf 
olan bu fırçacı 35 kuruşluk kalörifer 
fırçasını 50 kuruşa satmıştır. Mah
kemede "40 kuruşa aldım, elli ku
ruşa sattım,, demiştir. K~·fiyetin 
Ticaret Mıntaka Müdürlüğünden so 
rulması için dava başka güne bıra
kılmıstır. 

Yine Yedinii Asliye Ceza Mahke
mcs;nde davnsma bakılan ve demir 
ihtikarı yapmaktan suçlu Baki Tez
canrn durusmnsına devam edilmiş, 
fakat bazı makamlara sorulan sual. 
!erin hepsine cevap gelmediğinden 
duruşma bnska güne bırakılmıştır. 

Evvelce Sekizinci Asliye Ceza 
Mabltcmesinde demir ihtikarından 
dolayı ıki er sene sürgüne ve beşer 
viiz lh-a para cc~asma mahkum olan 
Garo Mehteryan ve Prodromos Yu. 
sifidis hakkındaki karar temyizcc 
bozı.;lmuştur. Bu davaya 9 Eylulde 
yeniden bakılaca'ktır. 

Müteferrik . 

Milli Piyangonun 
Yeni Keşidesi 

Bugün Çekiliyor 
Milli Piyangonun yeni keş· desi 

bugün akşam saat 18 de Kadıköyde 
Fener Stadında merasimle çekile. 
cektir. Bir kaç gündenberi schrL 
mizde bulunan Milli Piyango İdare 
Heyeti Reisi Nihat .Ali Üçiincü, dün 
bir arkadaşımıza şu iznhatı vermiş· 
tir: 

,,._ Tnm bilet ve tom ikramiye esası
na ist''l:ıd n tertip ettiğimiz bu piyango
nun 400 binden ibaret olan biletleri ta
m ll'<'n s tılmı tır. Bu hale göre, ılk işe 
ba!ıladı ımızd::l'l bugune kndar aylık bi
let satışı son ayda 110.602 liralık bir te
zayiit nrzetmektedlr. Toyyore piyango
sunun ilga ına tc!rnddüm eden son ter
tibin 11 Mayı 1939 da çekilen birinci 
ke idesinde 290.006 liralık bilet satıl
mıştı. Milli piynngonun ilk çekllllii ol:ın 
11 Te rlni ani 1939 da ise bilet sntışı 
380.398 Iiray" yükselmiştir. Dığer iki 
tertibin birincisinde 339.390, geçen son 
tertibin birine•! çekilişinde de 356.600 li
ralık bilet satılmıştır. Bu keşidede ise 
bilet hasılatımız. 400 bin lirııyn çıkmı5tır. 
Bu rakamlnr, piyangoya olan rağbetin 
gün gec'Ukçe arttığını gösteriyor. Bılhas
sa bu tertip diğ<'rlerine nisbeten daha 
zengin bir programla hazırlnnmıştır. 2 
lira verip tam blfot olan bir müşterj 40 
bin lira olan büyuk lkramlyemiı.in hep
sini birden knzanahilecektir. Ve bu pa
ra hiç tevkUatsız olarak derhal ödene
~kU~ 1 

"E\•vekc s:ıtış komisyonu olarak ve
rilen yilzde on iki yiizde sekize tenzil 
edilmı , böyle oldugu halde ev,·elce ruh
satlı 18 bayı varken bayi adedi bugiln 
302 ye çıkmıştır. 

"Önümüzdeki 30 Ağustos Zafer Bay
ramı ~ereflne de bir piyango tertip ettik 
Dunun keşldesi İzmir Fuarında olacak~ 
tır. Bundan sonraki keşldeler Anadolu
nun muhtelif şehirlerinde yapılncak, bü
tün halka piyangonun nasıl çekıldıgi gös
terilecektir." 

BİR VATANDASIMIZIN HA VA 
KURUMUNA YARDIMI 

Kadıköyiinde Göztepede oturan 
vatanperver hir zat, hava müdafaa. 
sına ve milli havacılığımızın inkişa_ 
fına yardım olmak üzere diin Ha,•n 
Kurumu veznesine 1200 lira yatır. 
mış ve bu parayı her yıl vermeyi 
tanhhüt ederek aza kaydedilmiştir. 

buakılmıştır. 
BABASINA VERiLECEK 

13 yaşında Kemal isminde bir ço
cuk, Mahmutpaşada Osman Şamll
nm dükkanına indirilen fanilele1"' 
den bir tanesini çalınış, fakat yaka
lanarak mahkemeye sevkedilmiştit• 
Üçüncü Sulh Ceza Mahkemesinde 
gizli bakılan muhakemesi sonund• ~I 
Kemal, ebeveynine teslim edilme1' 
ilzere müddeiumumiliğe gönderiJ... 
miştir. 

Acıkh Bir Ölüm 
Türkiye is Bankası İstanbul şul)esl 

Vezne Şefi Paşabahçell Rifat Etem /.1'• 
tas, bir rnüddettenberl duçar olduğıı bas· 
talıktan kurtulamıyarak tedavi edllme1'• 
te olduğu Marmara kliniğinde dünkil Sall 
gi.inü vefat etmiştir. 

Merhum, İtibarı Milli ve onu müteaı<lP 
Türkiye İş Bankası İstanbul Şubesind' 
muhtelif servis sefliklerinde geçen yıtıııl 
iki senelik iş hayatında fımir ve memur• t 
ların:ı karsı dama hüsnümua:icrette bil' 
!unmuş, gerek meslek arkadaşlarının '" 
gerekse ticaret ftlemlnde kendisini tanı• 
yan herkesin ve bilhassa Paşabahçe mu• 
hitinln derin Se\•gi ve muhabbetini ıc•• 
zanmıı; dürüst bir bankacı idi. Beklenil• • 
meycn bir anda hayata gözlerini kaP"" 
ması, arkadaşları arasuıda ve is mutıl• 
tinde çok derin bir teessür uyaıNırmıştıı 

Kederli ailesinin ve meslek arkad•ş• 
larının ncılanna biz de iştirak eder, met• 
huma mağfiret dileriz. 

Cenazesi, bugiin saat (on fiç) de Şif' 
lide .Marmııra kliniğinden kaldırıl re.1' 
namıı.zı Paşabahçede kılındıktan soıır• 
oradı-kl aile makbercslne defnııQilcccl'' 
tir. 

Ke11dlslnl seven ve tanıyanların bu s011 

vazifede bulunabilmeleri için Bcşt1.tt3f 
vapur iskelesinden saat 14 de hususi b J' 

vapur tahrik edilecektir. 

Aleni Teşekkür 
Türkiye İş Banknsı rnüfettişlerindetl 

Firuz Suntekin'in zevcesi, Boğaziçi LfS~ 
lerl müessisi Galip ve Kudret Sandalcın~ 
hemşireleri, Nazilli Yerli Mallar satış e~ 
Direktöril Cezmi Kutsay'ın baldızı Miıll1' 
ro Suntekin'in hazin ölümü mOnasebctilt 
CC'n<ı7€sinC' çC'lcnk günderınC'k halırşı• 
nnslığında bulunan müessesat ve zeval~ 
elemlcrlınizi p.:ıylnşarak cenaze merası 
mine iştirak lCıt!unda bulunon akraba '" 

be• ahbaplarımıza, telgraf ve mektupla 
yanı taziyet eden sayın tanıdıklarıın•t: 
ayrı nyrı te ekküre teessürümüz ımtt~11 

vermediğinden bu hususta kıymeUl gnı:~ 
tenizin lütufkarlığını rica eder ve kend 
!erine alenen teııekkür ve minnettarlı1'' 
}arımızı arzeyleriz. 

TUrklye 1 lı BankHı mDfetttııe· 
rlnden Firuz Suntekln, BoöazJçl 
Liseleri MUeaslslerl Galip v• 
Kudret Sandalcı, Nazilli Veril 

Mallar Satıı Evi Direktörü 
Cezmi Kutıay 

Bugünkü Program ; 
7 .30 Program 
7.35 Müzik (Pl.) 
8.00 Ajans haberleri 
8.10 Yemek Hstesi 
8.20 Bıindo parçaları, 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.20 

• Program 
Fnsıl heyeti 
Ajans h berlerl 
Fasıl heyeti 
Salon orkestrası. 

• 18.00 Progr&m 
18.05 Cazband (l'l.) 
18.40 Alaturka müzik 
ı9.l5 

19.30 
19.45 
20.00 

Konu~ma 

Koşma ve semailer 
Ajons haberleri 
Alaturka müzik 

20.15 Tem.ıll 

20.55 Snz escrlf'rl 
21.15 J\liizlk rPI.) 
:! 1.30 Radyo gıızctc~ 

21.50 Amatör konserleri 
~2. ı O Oda mü zili 
22.30 Ajans hııberlerl 
.22.45 Cazband (Pl.) 
~.25 Yarınki program. 
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dıramıyor~ar 7 
Z<m : ö. Rıza JJOCRUL 

• ih, er de\'letlcrinin hiitiin pro_ 

Jla~anda \'asıtaları Arapları 
ıuliy<'n tnhrik edi:ror \'e İn-

" al<'~·hindc ayaklnnmağa t<'')
crek bu yolun I1iirriyet ,.e is_ 
\ nlu ohhı~tıııu aıı l;ıtı~·cH. fa. 

taıılar hiitiin bu tahriklere ku. 

·~ıı,; giiıı hu nıcvnıa tt>mas 
e• lik. Bııgiin de bazı cihctk·ri 
l· !rrı,..k isteriz. 

si 'iin mih\'er de\'lct!eri i~indc 
ı. 'lı-1 tahrike t•ıı <'Ok ehemmiyet 

1• iıal~·adır. İtalyanın radyo 
c, Otıları sah~h aksam. Araplara 
ı· lluzlarla İslam ~edcniyctinin 
a• ' devrin~ ait konfera~slarla. 

1~111 muhteşem mfıı.isjni ;\'enL 
a~atınak için kalkınmak \'e 
.a~amak lazım geldiğini anla. 
1kayelerle, Arap zaikasmı ho~
ıl~cek musiki p:ırcalarile 'e 
et İtalyanın İ~Iami:vet hamisi 
lt ve hu harpte muzaffer ol
Araplı~ın ve :;\-1 iisli.imanhğın 
İmi dostu ola<'aib esasına i,,_ 

eden harndis hiiUenlcrilc A-
ta hitap ediyor. 

Un bunların muhatabı Trab_ 
tp Arapları. yahut Uabe~istan. 
~liisliimanlar değildir, bilakis 
l'ın haricindeki olan Araplar. 
• bilhassa Akdeniz kıyılarında 
anlar. yani Mısırlılar, Suriyc
ı·e Filistin Araplarıdır. Fakat 
ın l'ad:vo istasyonları en geni~ 

esi '•ınıa Ça1ıştığ1. kitaplar bastı. 
ı.· t~ğıttığı, elhasıl propaganda 

11s· ;a ne yapmak mümküns~ hep. 
eJt• ~aı>tıih halde Arapların ltal:rn 
all lıı.a zerre kadar sempati gös. 

dikleri göze <'arpıyor. 
T<İP • 
de hi Basittir : 
ıJlİ 

aeıı 

iSe' 
1 nı1' 
cd 

llbebi gayet basittir. Araplar, 

İtalyan siyasetinden nefret 
lq(;yayı Arap düşmanı sa~·ryor
all telakki, Tarablusgarp harbi 
§lar ve İtalyanların Tarahhıs. 
yerleşmelerini temin eden 

~ t sırasında İtalyanlar tara. 
~ Tarablusgarp Araplarına re
•tiUcn muamele ile teeyyüt e. 

<ıhlusgarpta mukaYemet eden 
•ltın1 Arap rüesasının ele düş. 
~ i .~aman, tayyarcl~~·~. uçuru. 
Yukseklerden yeryuzune ahi. 

tı, Tarablusgarpta Ara11lıi;rrn 
ı İrin <'esit cesil muamelelere 
~uı -edil;,,~si.~ bÜtün Araplık a. 
. in unutmadığı, unutamadığı , 

:;t !~a:~::~::ı:.:.aima tazelediği 
kier Boşa Gidecektir : 

il.ha sonra vukubulan Habeş 
harbi, Arapların İtalyaya 

besledikleri bu du:yguyu biis. 
urıi• . ı.?iddetlendirdi. Arnanttlu. 
tile ~\tilası ise, Araplık aleminin 
r~i· ~,Ya kar:ı hissettiği husumeti 
ııt9• \

1 dereceye vardırdı ve İtalya 
ıısi· taptrk alemi arasrnda nc;ıl:ın 

ıı ,·~ ttı genişledikçe genişledi 'e 
bC ~" • b" • . d .... 

3 .tem ır ıtıma ın teessusune 
ıı ilk 

ı.ııuı , almadı. 
aıe' 1hnın biitün tesehbüslerine 

• eli' ~rı, Araplar üzerinde hichir te-
111'' 

9llan1amasının hikmeti hudur 
~llınasrna imkan yoktur. 

e· : ~olda sarfolunan biitliu c. 
içi ~t bosa gı"dh·or ve bosa gide. 

~' ... J .. 

~ltsız Şirketi İzmir 

~llarını Yapmamak 

l~in inat Ediyor 
~it, 6 (A.A.) - Turistik· yolla
lasını deruhte ettiği halde ha
ır Vaziyetini ileri sürerek in
~til eden General Şirketirıe * 1Şe başlaması için verilen ?n 
tı1ühlel dün aksam bitmış

l'ket hic bir taraft~ ise basla. 
• gibi Vilayetçe yap;lan t~b. 
lla cevap vermemiştir. 

~htAA T VEKİLİ 
'tc.hyada Dolaşıyor 
~ 
~t, 6 (A.A.) - Bugun Ziraat 

\o ~Uhlis Erkmen, Emet'e .ı:ı:el
~ büyük bir halk kütlesi ta
~ ll karşılanmıştır. Ziraat Ve# 
l'rıet'in başlıca mahsulü oian 

"lr buğday, tütün, anason , .e 
~ 1.:zerinde te~kiklcr yapını::;, 
dılckleri ile alakadar olmuş-

TAN 

11
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iNGİL TEREYİ 

İS Ti LA 
HAZIRLIKLARI 
, Fransız Sahillerine 

Uzun Menzilli 

Toplar Y erleştiriliyv( 
1 • 
i 

istila 15 Güne Kadar ~1 Başhyacakmcş 
! 

--0- • 

Bunun, Yakın Şarktaki i 
Hareket İçin Bir Hire l 

! Olduğu Söyleniyor 1 
i Londra, 6 (A.A.)- Bir Alman İ 
i 1 • istilası ihtimalleri. miinakaşa- ı 

i tarın mevzuunu teşkil etmekte 1 
ı berdevamdır. 1 

Ahşveriş Durmamah 
Yazan: B. FELEK 

· B ir dostum Yar. Yazlık bir yer. 
de gazino ,.e plaj sahibidir. 

Bazı lokantaların fiyatları hakkın. 
deki şikayetimi okumuş: 

- Haklısın! dedi. Onları sıkı§tı
ıacak ve insafa getirecek yerde kır 
kahYclerine V<' plajlara dertakıl o. 
luyorlar. Halbuki biz plajda adam 
başına adi günlerde 15, pazar gün. 
\eri 20 kuruş ah~oruz. Bunun pa. 
halılık neresinde! Gazetelerden bi
risi bunu da çok görüyor. Beş ku. 
ruşa kundura boyatıyoruz. Beş ku. 
rusa bir bardak serbet ici~·oruz. Bir 
ka!'ıt helvası beş, kuruş. ·Bir 'fukara. 
va hes kuruştan az sadaka verirse
niz eksik dua edi~'or. Yani bcs ku
rus. altın devrinin on )larası ~·erini 
aldı. On beş kurusu ölc;erken otuz 
naralık kıvmet \'ermeliyiz. Şiındi 

İngiliz: keşif tayyarelerinin aldığı re5imlerden: Rııno\'erden on mil mesafedekı LAN GEN HAAGEN tayyare meydanı: 
[A - Karargah. B - Demiryolu, C - İstasyo11 ve platform, D - Hangar, E - M otörlü nakliyat, F - Ayni noktaya inen 
tayyarelerin yaptığı yag lekeleri, G - Yol ağz•, H - Çıkış yeri, 1 - Ha\·a meydanından henüz hareket eden bir tayyarej 

Alman Propaganda Nezareliu- ı 
den gelen ve çok uzun menzilli t 

toplardan bahsetmekte olan ha-
1 herler hakkında iyi maliımat a- 1 

lan mahafilin mütalaalarına na- l 
zaran. bu gibi topların Fransa_ 
nın Şimal sahillerine yerle~ti- ı 
rilmckte olduğuna ~iiı>he edil
memektedir. 

! Almanlar. Noneçin istilası 
1 icin askerlerini Baltık Denizi. 
! n'in Şark sahillerinde alıştırmış-

tle kır kahvecilerini sıkıştırı;\·orlar. 
Üc ay yaz mevsiminin hava müsait 
olursa 12 pazarında para kazanabi. 
lecek olan bu biçareleri iiçüncü s1. 
nıf kahvehane saymışlar. Beş kuru. 
sa kahve satacaksın. diyorlar. Beş 
kurusa kahve mahallelerde satılır. 

Bu beş kuruşla adam kira mı. vergi 
mi, masraf mı <:ıkaracak? Unuhnı
valın1 ki: kah,·c narhı da 190 ku. 
ru~. Belki görmlişsiiniizdiir: Çamlı. 
ra taraflarında. ~urada hurada es. 
kiClen mamm olan hir<:ok su haıjla. 
rı, m<'sireler kira<'ı bulamadığından 
çöpliik haline geldi. 

Biz tasarrufu yanlış anlıyoruz. 
insan parayı sat'fetmek için kaza
nır. Geçende sizin gazetelerden bi. 
ri: Amerikahlar 

Si16hlanmıya 
Çağırıhyor 

Amerikanın İngiltereye 

Yapacağı Yardım 

Münakaşa Ediliyor 
---o--

'Amerika Müdafaa 
Programı Aleyhinde 

Sabotaj Yapılınış 
va:;:ingtonı 6 (A.A.) Bugün 

Hull. "Silahlanmağa devam etme
liyiz"' demiştir. Havana konferan.. 
sında Amerika, kıtasının müdafaas1 
için hazırlanmağa başlamanın ve 
Amerikayı tehdit eden tehlikeyi 
önlemenin zamanı geldiğini artık 
anlamıştır. 

Hull. sulbü muhafaza edebilmek 
için, icabında fedakarlıklara katlan. 
mahrmı milletten rica etmiştir. 

Hull, sozlerine şöyle nihayet ver. 
mi~tir: 

"Silahlanmağa devam etmeliyiz. 
Hem o derecede silahlanmalıyız ki, 
istila kuvvetleri yalnız bize karşı 
değil, bu nısıf kürenin hiçbir nok. 
tasına hikum etmeğe cesaret ede. 
mesinler." 

iNGİLTF.REYE YARDIM: 
MESELESİ 

Haricive Müstesarı Sumner Wel. 
les, Gen~ral Pershing'in İngiltereye 
torpido muhribi gönderilmesi hak
kındaki tavsiyelerini nazarı dikka. 
te almasını ve ciddi bir tetkik mev. 
zuu yapmağı lüzumlu gördüğünü 

matbuata bildirmiştir. 
Demokrat partisinin Senato a. 

zası Wechler, bu teklife muhalif 
olduğunu ve bu hareketin "'hcırbe 
doğru bir adım teşkil edece~ini,, 
matbuata beyan etmistir. "Dikkat 
etmezsek, reis intihabzndan evvel 
harbe girmiş bulunacağız., sözleri. 
ni de ilave eylemiştir. 

YARDIM LEHİNDE \'E 
ALEYHİNDE OLANLAR 

Bir gazetenin iddiasına göre. Ro. 
ose\·elt bugünlerde hususi bir mu
havere esnasında İngiltc.'reye des. 
troycr satmanın çok lehinde oldu
. qunu bildirmiş. fakat bu husasta 
cümhuriyetçilerin müzaherctine 
mazhar olması icap ettiğini ve mü
zaherete hakkı da olduğunu ilave 
eyl~mi::)tir. 

MÜDAFAA PROGRA:\11 
ALEYHİNE SABOTAJ 

Federal tahkikat bürosu şefi Fd
qar Hoovcr söylediği bir nutukta, 
Amerika müdafaa programı aley. 
hinde sabotaj hareketleri meydana 
çıkarıldığını bildirmiştir. Sabotaj. 
crlar tayyare motörlerine zımpara 
tonı ve ham gemilerinin makine
lerine- de tahrip edici maden koy
mu~lardır. 

• Nevyork, 6 (A.A.) - Nevyork Ti-
mes gazetesine nazaran. Birleşik A
merika hükumeti ajanları tarafın_ 
dan büyiik Amerikan gemilerinde 
calısmakta olan Alman men.seli v•! 
Nazilere yakınlığı olan Am~rikan 
tayfalarının hayatları hakkında a. 
raştırmalar yapılmaktadır. 

- K 1 S A • 
· ·Harici Haberler 

lNGJLTEREDE: 

e Londra, 6 - Bermudes adaları va
lisi tarafından neşredilen bir tebliio(de 
Dük ve Düscs de Windsor'un yakında 

Bermudes adalarına gelecekleri bildirıl

mektedır. Dük ve Di.işes de Windsor'un 
burada ikametlerinin müddeti "Bahama'' 
adalarına yapacakları seyahatin tanzimi
ne bağlıdır. 

e Londra, 6 - İktısadi Harp Na7.ırı 

iNGİLİZLERLE 
Polonyahlar· 

w İşbirliği Yaptı 
--~~·O-~~-· · • 

Dün Bu iki Devlet 

Arasında Askeri Bir 

Anlaşma Yapıldı 
-o--

Dalton'un Avam Kaınara~ında söyledi~i- Yeni Ordu, Müstakil 
ne mızaran. Suriye ile deniz ticareti o 
kadar azalmıstır ki, halihazıı·da hi<;bir Cüınhuriyet Ordusunun 
hususi kontrol tedbiri almaıta lüzum Nüvesini Teşkil Edecek 
yoktur. Deniz: ruhsatiye~i usulü Fransız 

• tır. İngilterenin istilası için de 
bu tarzda hareket edilebileceği 

işaret edilmektedir. Herhalde 
.şunu bilmek lazımdır ki istila
nın başladığını İngiliz hava 
kuvvetleri haber verecektir. 

! İstila hakkında dolasan şa:vL 
İ alar meyanında Al~1anla~111 
1 tayyareler tarafından çekilecek İ 

1 
olan planörler istimaJ edecekleri 
haberi de mevcut bulunmakta. 
dır. Bunun mümkün olduğu, İn· 
ıiliz han kuvvtlerinin bu şekli 
de tecrübe etmiş bulunduğu 
söylenilmektedir. Maamafi pla. 
nörlerin asker naklinden fazla 
parasütçüler için iaşe vasıtası 

1 

teşkil edecekleri zannolunmak. 
tadır. 

SİNİR l\1UKA VEM ETİ 
Avustralya Sanayi Nazırı eski 

Başvekil Hughes bugünkü be. 

müstemlekeleri ile manda altında bulu- Londra, 6 (A.A.) - Salahiyettar 
nan topraklarda tatbik edilmemekte idi. mahfillerin öğrendiğine göre, dün 
Dalton. şil'lldilik Suriyeden İtalyaya pet- Polonya kuvvetlerinin İngiliz kuv -
rol ihraç ed~lmedi/li. i:in memnun bu- ı vetl~rile teşr~ki me.saisi ~sasl~rını 
lunduımnu ilave etınıstır. tcsbıt ~den bır asken anlaşma ıınza : 
İSVİÇREDE: edilmi;itir. : 

~ana tında İng:ıtereyi istiladan 
bahsederek diyor ki: 
Eğer hadiseler yalnız bir sinir 

mukavemeti me!ielesine inhisaı
etse İngilizlerin Alınanlardan zi
yade dayanacakları muhakk;ık
tır. 

e Berne. 6 - İsviçre federal konse
yi komünist \•e nnarşisl partilerinin her 
türlü faaliyetini menetmiştir Ne şekilde 
olursa olsun şahsi propagandalar da 
memnudur. 
SOVYET RUSYADA: 

e Helsinki, 6 - Sovyet Karefüinin 
merkezi olan "Petrosavoi.s" ile Finlanda 
tarafından Sovyetler Birliğine terkedilen 

Anla~mayı İngiltere adrna Chur- İ 
chitl v Lord Halifax. Polonya adın3 1 
da Polcınya Başvekili, Ordu Başku- 5 
mand.mı ve Hariciye Nazırı iınz't ı 
t':tmişl<")·dir. · 

lngi!tHe hükumeti, Pol~ny;ı kuv • 

Almanlar İngiltere~·j bomhar. 
dıman ettikleri zaman, İngiliz. 
ler de Berlini bombardıman ede. 
rek yakıp yıkacaklardır. 

"N eşriyahmız üzerine gazinolar. 
da bu haf ta pek az i5 olmuş, buna 
mukabil halkın parası cebinde kal. 
mı~tır.'' dive ~·azıyor. 

Ayol! Alem para~·ı cebinde sak. 
lamak için kazanırsa alh ay sonra 
herkes diikkanın1 kapar. Fınncı ile 
kasap, bakkal ve zçrzcvatrıdan has. 
ka kimse ticaret l"d"ınez. Hiç böyle 
tasarruf mu olur? 
Paramız memleket dışına çıkma. 

'tak iizere her birimiz ne kadar <;ok 
arfedersek o kadar cok kazanırız. 
'•ınfar birbirine bağlı ~eylerdir. 

Elimizdeki ı>ara~·ı ne kadar c:ok 
1cvrettirirsek, o kadar çok istifade 
·'11."riz. 

Sen bakkaldan. hakka] kundura_ 
·ulan. kunduracı kasaptan, kasap 
manifaturacıdan ne kadar çok alı~ 
,·eris ederse, o kadar karlı ofnr. Bu 
•tareket durun<'a hepimizin elimiz 
"öi!rümüzde kalır. 

Halka na<;İhat \'erccck<ö<'tıİZ! 
- Yiyiniz. i<'ini:r. sarfcrfiniz: Fa. 

kat kazanımı! Borc ctme\'İniz! Ka. 
1andrjbnızdan fa:da ye ihti:racınız
<ian eksik istihlak yapmayınız! diye 
'iğiit verini:r! 

- Paranızı saklayınız! deyince 
•ulralar piyasadan çekilir. Devir az 
,,tur: kar az olur; i::ı eksilir ve fuka. 
ı-alas1rız. 

Unutmamalıyız ki: <·ok ka7.annrnk mıntak:ının merkezi olan "Soujaervi" a
rasında "135" kilometl'C'lik: şimendifer 

hattı inşaatının bittiği öğrenilmektedir. 

Flu suretle "Viipuri" ile Finhında ı.-;;rfczi 
arasındıı se\'kulceysi bakımdıın büyük 
ehemmiyeti olan irtibat tesis edilmiş o
luyor. 

• vetlerinin masraflarını temin için 
icap eden tahsisatı verecektir. Po. 
lonya tayyarecileri İngiltereyc ge
le'!'l Polonya subay ve pilotları ara
sından alınacaktır. Bunlar İngiliz 
tayyare>cileri hakkında tatbik edilcu 
muamdeye tabi olacaklar, techizat
ları İngiliz hava kuvvetleri' tara
fından verilecek ve talimleri de bu 
kuvvetler tarafından temin edilecek 
tir. Üniformaları İngiliz üniforma. 
sının aym olacak, yalnız Polonya 
işaretini hamil bulunacaktır. 

Almanya ile İtalya, evıınıze 
rahatça girebilmeleri için. kapı
mızı açık bırakmamızı arzu et
mekte olsalar gerektir. Bizim 
va:ıifcıniz Yeni Gine'yi müdafaa 
etmektir. 

İSTİLA 15 GÜN SONRA 
Londra. 6 (A.A.) - Bu sabah. 

gazeteler Almanların Bı1yi.ik 
Britan~·ayı istila imkanına ma
lik olup olmadıklan meselesini 
mütalaaya devam elıneklcdir. 
ler. 

;sfrrnrsak çok kazandınmılıyı7.. İh. 

1 
tikar. pahalılrk ~-01;1., değil, istihla. 

f •,: holla~hrnıak yolile. 

r Not: 

e Bcrlin, 6 - Alman makamları Ka
rakovada bulunan bütün Yahudilerin 
Alman i şgali altındaki diğer şı-hirlerc ve 
bilhassa Varşo\'aya nakline karar ver
mişlerdir. 

JAPONYADA: 

e Changhai. 6 - Ch::mgh<ıi'ya ,!?İtmek-

te ol;ın Küçük Estella ismindeki Ameri
kan vapurunu Japonlar serbest bırakmış
Jordır. Bu .ı?emi geçen halta sonunda Che
kian.cı sahilleri açıklarında ınusaderc e-
dilıniş!i. 

e Brisbane, 6 - Hongkong'dan tah
liye <'dilen 584 kndın ve çocuk bugün bir 
yoku vapuru ile buraya gelmiştir. Bun
lar ,Brlsbane, Sidney ve Melbournc'da 
yerlcştirilecf'1<lcrdir. 

KANADA DA: 

e Montreal. 6 - ?\lnntreal Belediye 
l1eisi House, dün akşam sokakta tevkif 
edilmiştir. 

House, geç;enlerde mecburi askerlik 
planırıa muhalif olduğu hakkında beya
natta bulunmuş ve kendisinin askere 
kııydPdilmiyeceğini bildirerek ahaliye de 
kendisi ı:ıibi hareket etmesini t.ıvsiye ey-
lPmi<ıti. 

FRANSADA: 

e Clermont - Fl'rr<ınd, El - P;ıris-Soiı· 

gazeksı Quimper peskoposu Duperc'in 
bir mektubunu ne~rctmiştir. Pe~kopos bu 
mektubunda Brötrınyanın ayrılması le· 
hindeki müc8deleye karşı uyanık bulu
nulmasım tavsiye etmektedir. 

e Vichy, 6 - Resmen tebliğ edildiği
ne ı:ıöre, hiik(ımet Yeni Kaledonya'da 
halktan bazı unsurların mahalli makam
iıırın eaYTetlerine rağmen De Gaulle'le 
ôirleşmek için tahrikat yapmağa muvaf
fak olduklarını öğrenmiştir. Bu tahrikli
tın ancak olup biten hakkında ınalümat 
eksiklıyinden ileri gelebilecei{ine kani o
lıın h'iklımet Fran~ad;ı hüküm süren ni
zam \'e birlilt hakkında yabancı efkiırı 

ıımuıniyeyi aydınlııtmağa matur bir bt>-
~annnme ncşretml~tir, (A.A.) 

Polonya kara ordusu askerleri in. 

gılterede ve Orta Doğudaki kıt<ıat 

arasııırlan alınacak, İngiltere Krallı. 

ğı,. dahilinde ikamet eden Polonya 

vatancfo~ları 1le diğer memleke:.:!cr 
den ge~e:cek gönüllüler arasından a. 
lınacaktır. Bu askerler müstakil ve 
hakimiyet hukukunu haiz Polonya 
Cünın•ıriyetinin ordusunu teşkıı e. 
decek VP. Polonya kumandanınıu V(' 

mü~tefik orduların Başkumandanı 
sıfatile de İngiliz Başkumandanlı
ğmın emrinde hareket eden tek te 
~ekkül olacaktır. 

lngiliz Bütçesindeki 
Açık ve Vergiler 

. . 
Londra, 6 (A.A.). - Av'lm Ka

marasında söz alan Maliye Nazırı 
Kiııgsvood, . Meclist~ ve gazeteler
de, bütçesinin mükelleflere kafi de
recede vergi tahmil etmediği hak. 
kında yapılan tenkitlere cev.1p ve. 
rerek, bazr hallerde bugünkü ver
gilC'rin bir sene evveline nazMan 
dört mislı a'rtmış olduğunu ::;öyle
miştir. 

Kingsvood, yeni vergiler tarbe. 
dilebilmesi için münasip bir zaman 
geçmesi lazım geldiğini de ılave 
etmiştir. 

Masrafların varidatı 2.200.000 
İngiliz lirası kadar aştığı nc;>ktası. 
na temas eden Nazır,. açığı,n büyük ı 
bir kısmmın muhtelif mali tedbir
lerle kapa.trlacağını ve geriye kalan 
nısbetin küçiik bir kısmmın ".ia 
vergilerle ''C yeni tasarruflarla tc. 
min olunacağını söylemiştir. 

Buraya gelen malfünnta göre. 
düşmanın bu husustaki hazır. 1 hkları pek ilerlenıilj olmakla 
beraber henüz ikmal edilme_ 
miştir. 

Uzun uzun teemınülden son
ra bir hüküm vermek imkanın~ 
malik bulunduklarını zanneden_ 
ler tecrübenin on beş gün 
içinde yapılacağım lahmin et. 

. 
1 

: mektcdirler. Bununla herahcr 
İ bu hazırlıkların diğer hir mın-
1 takada ezcümle Yakın Şarkta 
i herhangi bir hareketi gizlemcğe 1 

matuf bir hile olması da mi.is_ ı 
teb'ad değildir. 1 

Polonya ile ~·apılan askcı:i an- ii 
laşınadan bahseden aynı gazete 
~u satırları yazmaktadır: 

1 
Büyük Britanya, nihai hesap

laşmada cessur ve sadık Polon
: yaya ödemeğe mecbur olduğı. 

i borcu elbette unutmıyacaktır. 
ASKERİ MAHFİLLERİN 

1 
KANAATLERİ 

J..ımdra askeı·i mahfilleri iıo.lL 
f ta hakkındaki haberleri malısiı'> 
i bir hayret veya endi~e ile kar-,ı. 
! lamamaktadır. Bugünkü şeraiı 

altmda bu nevi rivayetler Al 
man askeri makamlarının tasvL : 
hi olmaksızın ortaya çıkamaz. : 
dı. Almanların, aynı zamanda İ 
İngilizlerin de istifade edebHe- ! 
cekleri, uzun menzilli topçu a_ 1 
teşi kullanmak imkanını ihmal 
etmi:ve<'ekleri beklenebilir, an. 
cak Ahnanlar dahi unrn menzil 
top<'uluğunun mahzurlarını miid . 
riktirlcr. .. ................. ___ ,_ ........ _ _,, ....... _ .... .. 

1 

Okuyucularımızdan Bay Y . Miirsel'e: 
"Veciz mektubuııuzu aldım. Gi.iıel ı:ü

riişlerinh·ı ltıyık olduğu ,e;ibi tcıkdir ettim. 
:\Hitalıblarıım: pek i~abetlidir. Tebrik ,_;c 

hakkımdaki iltifntınıza teşekkur edenm. 
Sny~1Jar." - B. F. 

Almcen Zaferi ve 

Amerikanın Vaziyeti 
Vasinglon. 6 ( A.A.) - Linrl

bergh gecenlerde bir nutuk söyr. 
yc-rck Amerikanın bir Alman zafr
rinoen korkma~ıııa hicbir .sebep ol. 
ımıdığını söylemişti. Demokrat se
natörlerden Pcpper. Senatodrı bu 
nut!\a cevap yererek ezcümle dC'
mi~tir ki: 

"Birkaç saat. birkaç hafta veya 
birkaç ay zarfında Amerika mille • 
tiııin Amerikadaki Beşinci Kolon 
reısını mi. yoksa General Pers
hing'i mi takip edeceğini karı rlaş 
tırmak vaziyetinde kalması mum 
kündür.,. 

Japonyada intihap 

Kanunu Değiştirilecek 
Tokyo, 6 ( A .A.) - D . N. B . bil, 

diriyor: Japonyanın yeni vaziyeti 
hakkında matbuat rnümessiller inr 
izahat veren Adliye Nazırı. intihap 
kanunlarının her halde devletin 
yeni bünyesine intıbak ettirılece

ğini beyan etmiştir. 
S:yasi partilerin inhilalinden ve 

dahili mücadelelerin iıalesinrien 
sonn. yeni siyasi biinyenin temeli. 
biitiin vatandaşlıırın tek bir parti 
tarafından temsil edilen imparato. 
run etrafında toplanmaları olmalı. 
nrr 



·-
Rumen • Bulgar f lngiltere Cevap 
Müzakereleri VERMEZSE 

ilerliyor JAPONYA 
(Başı 1 incide) T db• Al k 

MACARLA.RCA ESAS, M'ONiH e ır aca 
ANLAŞMASIDIR 

Budapeşte, 6 (A.A.) - Havas 
bildiriyor: 

{Başı 1 incide) 
ğırması ve müsbet bir şekilde hare. 
ket etmesi lizım geldigini yazmak. 
tadırlar. 

tNGtLtz HARtCtYEStLE TEMAS 

'l'A N 

lngilterenin Şark i 
Ye Garp Filoları 

AKDENIZDE 
Toplanıyor 

Haoaburg ve 
Kiel Tekrar 

• 
Bombalandı 

Londra, 8 (A.A.) - Hava Neza
retinin tebliğlerine göre, evvelki 

(Bap 1 IDeicle) gece düşman tayyareleri tıigiltere. 
Daily Mail gazetesinin Yakın nin Cenubu Şarkiainde bazı mmta. 

Şark muhabiri, Akdenizde bir se. kalara az miktarda bombalar at
yahat yapmış olan bir müşahidin mışlar ise de, hiçbir hasar ika ede-
intıbalanm nakletmektedir: memişlerdir. Kimseye bir şey -ol. 

Tokio, 6 CA.A.) - İngiliz toprak. "M M 1 M h tL ısır • a ta - ısır aeya a manuştır. 

lannda tevkif .~ilen Japon . tebaa 
1 

mi sanki Mussolini mevcut değiL Dün öğleden sonra bir İngiliz 

T.1 . 140 

İstanhul Levazun Anıirliği 

Satınalına Komisyonu ilanları 

Tutarı 

Lira Kr. 
Miktarı 

•det 

88,904 4,883,000 Mat kaput diljm8S 
28,973 4,139,000 1 • ceket • 
Ş,828 1,138,000 • küçük • 

,2,48S 1,972,000 Küçük madeni dilime 
19,792 SO 13,19Ş,OOO Büyük • " 

809 80 508,000 Sakandırak düime.t 
4,872 10 1,949,000 Küçük kopça 
8,082 1,'782,000 Büyük " 

Yuk&Tıda miktan nsıb ı kalem c16tme ve kopçalar 9/11940 Cuma 
15,30 da Tophanede lst. Lv. Amirlili utm alma komis,.omanda bpalı sa 

k r. 
• 
• 
• 

T. 

1 

• 
3 
1 

Uç taraflı (Almanya, İtalya, Ma
caristan) Münib anlaşması Maca. 
rıstan siyasetinin esasıdır ve Maca. 
ristan 'bu esast~n bir parmak bile 
aynlmıyacaktır. İyi haber alan 
mahfıller, Romanya münasebatı 
meselesinde Macar noktai nazanru 
b\ı suretle tarif etmektedirler. Ma
car - Rumen müzakerelerinin Ro. 
manyanm fevkalade murahhası 
BoS!IOyile Macaristanın Bükreş Se
firi Bardossy tarafından idare edL 
leceğ. zannedtlmektedir. 

sından ~e. Harıcı~e Nezaretı tara- miş gibi tamamladım. Yaptığım bu muharebe tayyaresi Manş üzerinde 
fı~dan Jıttıhaz e~~ent ka.~:~dan i bah. seyahat, İtalyanın devamlı şekilde düşmanın bir muharebe tayyaresi
se en apon ma ua ı su unet mu- müdafaada bulunduğuna ve İngiL ni dil§Ürmüş ve bu suretle diin ce
hafaza etmekle beraber kati bir tar. t e · Akdenizı' nezareti altında 

tın alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 108,676 lira 60 kansı. ilk teminatl ------ı 
lira 85kunaıtar. 1 kalem olan bu malzeme bir talibe ihale edilebifeceii .nıl 
a,.n taliplere de ihale edilebilir. Nümuneleri komis,.onda cörüliir. lat 
kanuni vesikalarile beraber teklif melrtaplarmı ihale autindcn bir aut 

FAKAT ROMANYA HER 
iFRATA MUHALtFTİB 

h k 'h 1 er nın reyan eden hava muharebeleri es. 
zı are et ittı az edi mesine karar t t .... ıır ük' emmel bir delil- ı 

·ıd·-· · k d 1 u u.auna en m nasında tahrip edilen düşman mu. 
veHrı bıgını y;zmd'ğ~ ta ~! ar.Lo d d dir. Ne gidiş, ne de dönüş seyaha. harebe tayyarelerinin adedi dördü 

a er verı ı ıne gore, n ra a t' d M l'ninin adetçe faik bulmu..+ur. 
H · · N "M t k İ 'lt ım e, usso 1 ır" arıcıye azırı a su a,, ngı ere k tl . .. ··nmelerine raıır . T k' 1. . 8 . "C . . .1 uvve erıne ve ovu a- K - · • FEO HAMBURGnTV 
nın o ıo se ın ır raıgıe,, ı e Malta t af dak' deniz rnın- u~AA • ır.ı un 
gör' "şt'"r men, er m ı BOMBARDIMANI 

uşmu ut· takasına hakim olmak için her han · 
AMER KA JAPONYAYA . idd. b' t şebbüs mevcut gör İngiliz bombardıman tayyareleri 

Bükre•, 6 (A.A.) - Transilvan. PROTF.STODA BULUNACAKMJS! gı c 1 ır e - d" H 1 7 .. medim. Halbuki bu teşebbüs, d<"niz un gec~ . o anda ve Şimali • Al-

misyona vermelerL (118) (8425) 

* * Tutarı Miktara Cinai 
Lira metre 

30,000 200,000 27 milimetre fitilli teri\ 
44,000 400,000 27 .. dilz .. 
41,800 520,000 21 .. .. .. 

147,'700 422,000 sn .. fitilli .. 
48,980 144,000 80 .. düz ... ~h olan sabık ~icaret ~azın Vale. I Nevyork. 6 (A.A.) _Tas' Ajansı aşırı müstemlekelerile olan miına. ma~ya uzennde uç~rak ~ke~~ he

rıan P~f, Ro~ıa ve Unıversul ga. bildiriyor: kale yollanna hakim olma)t bakı. ,• def e~e ta~ etmışle~dır. Hucum 
ze~.lerinde bır makale neşrederek, United Press Ajansının bildirdi. mından Mussolini için hayati bir lar bı~~assa Wısm~r, ~ıel . v~ Ham-
ez~umle ~lan yazmaktadır: ğine nazaran iyi malumat alan ma ehemmiyeti haizdir. Akdeniz otuz burg uzerine teksif edılmıştir. 

Transilvany,alılann fazla aşın hafil, Çinde Amerikan menfaatine senedenberi bu kadar boş olmamı§- Boh~, Hanım be Chipol emtia 
gider~ m~mleketin menafiine ha- muhalif harekat dolayısiyle, Birle- tır. Gidip gelen gemilerin hemen garları ile tayyare meydanlan da 
lel geürebılecek hareketlerde bu. şik Amerika hükumetinin Japonya hepsi İn~iz ticaret ve harp gemi. bombar~an ~il~~ştir .. Bütün 
lunmasmdan kirnae korkmamalıdır. hükı'.imetine yakında öir protesto- leridir. İngilizler tek bir İtalyan tayyarelenmiz donmuşlerdır. 

Yulrarıda ,.uııı ~ kalem ıerit malzeme 9/ 8/040 Cama ıilno saat 
Tophanede lst. Lv. Amirliti utın alma komis70manda kapalı sarOa satlll 
caktrr. Hepsinin tahmin bedeli 312,260 lira illr teminatı 115.240 lira 40 
Niimaneleri komis,.onda ıöriilür. isteklilerin kanaat • nika1an1e beraber 
mektuplarmı eksiltme saatinden bir saat evvel komia70na vermeleri. ( 155) 

Biz anlayışlı ve uzlapcı insanlanz. name vereceğini bildirmektedir. gemisi görmeden her gün binlerce BİR FABRİKAYA ON DÖRT TON 
Devamlı bir sulh tesisi için icap e. JAPONLAR FRANSIZ HİNDİÇİ- mil uzunluğundaki deniz sabalan. BOMBA ATILDI 
den careleri, samimi bir surette a. NİSİNDE 'OSLER tsTtYECEKLER! nı kor.trol etmektedirler. MussolL İngiliz Hava Nezaretini; istihba-
ramağa amadeyiz. Romanya ile Ma. Nevyork, 6 (A.A.) -Tas Ajansı nk' 
caristanm aralanndaki binlerce se. bildiriyor: ninin denizaltılan her zama ın. rat servisi, pazar akşamı Sterkien-
nedenberi devam etmekte olan mü. United Press Ajansının bildirdi. den çekingendir, zira ~atırılan yi~- de bir suni benzin tasfiye fabrika
cadeleye nihayet vermek isteriz, fL ğine göre, Japolıya hükiimeti Fran. mi ve belki de daha zıyade denı- sı üzerine yapılan baskın hakkında 
kat Romanyanm siyasi vahdetinin sız hükumetinden Hindlçinide dentz zaltısına mukabil, Mussolini hem~n şu malumatı vermektedir: 
ihlüini ve bir \ek Rumen'in ecnebi üsleri vücude getirmek hakkını ta hiçbir muvaffakıyet elde etmcmıŞ- "Gec.e yarısından pazartesi sa. 
boyunduruğu altına ıirmeslni ka. lep etmiştir. Ayrıca Hindiçiniden ya tir. İngiliz harp gemileri ile vuku. babına kadar İngiliz bombardıman 
bul edemeyiz. pılan ihracatın vasi mikyasta çoğal. bulan son ü~ :rq~d~elertnde, t- tayyarele?, fabrikanın üzerinde uç. 

İtilif arzularımız ve samimi sulh. tılması ve bilhassa demir, maden kö talyan gemicilerı İngılız donanma. mu§ ve yilksei: infillk ve iştial ka. 
perverliiimiz hudutlar haricinde mürü ve kalayın fazla ihraç edilme- .sı ile İngiliz hava ordusuna men- bllıyetli 14 ton bomba atmışlardır. 
dinleyiciler bulmazsa, Transilvan. si hakkında bir itilif akdim de iste.. sup tayyarelerin inisiyativ, sebat Yangın bombalan depolardan sı-
ya kati karannı münasip zamanda mhıtir. ve cesaretinden sitayi§le bahset. zan petrole ateş vermiştir. 
verebilmelidir. Transilvanya Ru. Japon harp gemileri Formose'den mişlerdir.,, İlk hücumdan yanm saat sonra, 
menleri haklan ve milli vahdet ve Cenubi Çine doğru hareket edecek. tayyareciler yangının genişlediğini 
hürriyeUeri için ölmesini bilirler." lerdir. Milff Şef Ye görmüş ve bomba atmıya devam 

etmişlerdir. 

aUMEN MURAHHASI: BOSSOY BaıvekU Ankarada Baskının sonuna doğru alevler 
Bükreş, 6 (A.A.) - D. N. B. biL lfalyanlar lllCJID , sürat!«' yayılmakta idi.,, 

diriyor: Romanyanın Roma sefiri (Ba,ı 1 incide) BATAN İNGtLlz GEMİLERİ 
'Bossoy dün akşamdanberi Bükreşte. Somalslnl ICftale memurlan kanununa ek layiha, ba. Amirallik, Marsone ismindeki 
dir. Vaktile Romanyanın Budape,ı- 3'";11 zı devlet alacaklarının tahsil sure. 
t f' lii' l de 1 Bo 1 led mayin toplıyan balıkçı gemisinin e se ır ın yapmış o an ssoy, Baıladılar ti hakkındpi llyiha, ze ze en za. 
Macar hükUınetile, Macaristanla rara uğrayan bedeli nakdi eratı hak. bir düşman mayinine çarparak 
Rompxa pasındaki münasebetle. kında 18yiha ve vakıf memba sula. batuğını tebliğ etmiştir. 
rin kati surette hallilll müteallik '8aşa 1 incide) rma. -onma •e 21eytlnliklerln itle. Brumer balıkçı gemisi ile diğer 
m~.,. . btıtlamak ü.,. p~ .te Garpra istikametlerine tev. tilmoai Qakkmdaki liyihanın birin- b\r balıkçı gemisi düşman mayin. 
teye gideeeıitir. eU. edilmlıtlr. Framu som.u.ı; el müzakeresi vardır. lerlne ~arparak batmışlardır. 
B01'1A.JQ:AD.&ld INGtı.izLER nJn 4.fiım.Fo'iı,ı, r.imen kara :ve Meclis iç.tıimaından .evvel Par.ti DE GAULLE KITALARININ 

hava kuvvetlerimiz bu ileri ha. BAYRA"'l ÇIKABiLiYOR Grupu saat 11 de toplanacaktır. "" 
reketine mukavemet için tefki. t ty 'OMENiNDE 

Bükreş, 6 (A.A.) - D. N. B. bil. latlandınlmıştar. Diler cephe. HAR C E ENC 
diriyor: HükUmet, evvelce ScheıU Ankara, 6 (TAN Muhabirin. 

lertle i~. deler bir hareket E - · b .. konsorıdyomuna mensup bulunan ;oktur." den) - Hariciye ncumenı, ugun 
Astra Romana petrol firketinden ölleden sonra toplanmıştır. 
'10 lnciUz mühendisinin vazifesine MALTA 'OZEBINDE VE Türk - Alınan ticari müba-
nihayet vermesini istemiştir. Hare. ŞiMALi AFBIKADA delelerine dair hususi anlat-
ketlerinde İngilizlere derhal bir vL İtalyan tebliğleri Malta üzerin. ma ile tediye anlaşmasının tasdikı 
ze verilecektir. de bir taarruzi keıif yaparak bir tıı. nakkındaki kanun liyihas:nı müza-

Cinayetin Fm-. 
Tevkif Ecllcfi 

fzmıt. (TAN) - KaramLinelin 
Ereğli köyünde oturan 1337 do. 
jumlu Temel oğlu Sait Şengül, 
ayni koyde kasaplık yapan 1318 
dolumlu. Mustafa Uysal'ı tabanca 
il~ öldumıiıt. taşla bapıu e1.ıni§ ve 
ceaedinl denir.e atmıştır. 

giliz avcısını düf(lrdüklerlni, ŞimL kere ve tavip etmiıtir. Liyiıa, ayni 
ll Afrlkada İngilizlere ait iki hü. şekilde İktısat Encümenince de ka. 
cum arabasını iğtinam ve iki araba. bul edilmiştir. Yann (bugün) Mec. 
yı tahrip ettiklerini, bir tayyarele. lis Umumi Heyetinde müzakere e. 
rinin dönmediğini bildiriyor. dilecektir. 

BtR İTALY AN GARNİZONU 
HEZİMETE UÖRADI 

Reuterin askeri muharririnin yaz. 
dığma nazaran Kings African Rif. 
les alayının çölde aüratle nakliyat 

köylerde Demirci• 
Kursları Açılıyor 

yapabilecek kamyonlarla techiz e- Maarif Veklleti, köylünün evin. 
dilmiş olması siyaseti bir defa daha de ve muhtelif l§lerinde kullandığı 
müessir oldu~unu göstermiştir. demir veya saçtan mim61 efYayı, •

Ufak bir müfrezenin ku-wetli bir raba, ziraat aletleri gibi vesaiti ta. 

t;ondra, 6 (A.A.) - General De 
Gaulle, kıtaatı için üç renkli Fran. 
sız bayrağını kabul ettiği gibi, Jan 
Dark'ın beş asır evvel Fransanın 
istiklali için mücadele ederken kul
landığı bayrakta bulunan Loren 
k•~.ızı haç işaret~i de intihap et
mıştır. 

Hür Fransız bahriyesi ve hava 
kuvveUeri kumandanı Vis Amiral 
Muselier, emri altında bulunan bü.. 
tün gemilere, pupada üç renkli bay 
rağı ve baş tarafta da kırmızı haç. 
1ı bayrağı çekmelerini emretmiş. 
tir. 

Askeri Fobrikillor .Satınalma 

Komi-.y.:ırıu llônlorı 

1 uLdlU~l.d U,ı·.I. 111111, \Jrd&VCllU. ıMlÇ, 

2-2,S ve 4 mm. Galvenlz tel alınacaktır. 
Malı olanlann 12-8-940 Pazartesi akşa
mına kndar Salıpazarında Aıkeı1 Fabri
kalar yollamasındaki &atmalma komis
yonuna müracaaUan. (8942) 

• 
Kırıkkalede mukavelenin imzası tari

hinden 31·1-941 tarihine kadar 10 i11 ıs 
bin ton eva naklettirllecek. 

* Lv. Yollama emrinde bulunan buharb 
kamyonun kazan •e makineslnin tamiri 
pazarlıfl 8 • 8 • 940 perwembe pQ sa· 
at 14,30 da Tophanede Lv. Amlrllll sa
tın alma komisyonunda yapılaea~tır. Ke
şif bedell 450 lira ilk teminatı 83 lira 
75 kuruştur. İsteklilerin be)]f saatte ko
misyona ıelmeleri. (1111 - 6664) 

• Adet 

50 Küçük kapaklı bakır kalaD. 
200 Kapaklı bakır bakraç. 

JOOOO Bakır saban. 
5000 Bakır bardak. 
Yukarıda yazıb bakırıarm pazaıauda 

"'ksiltmesi 8 - 8 - 940 perıembe günü sa
at 14 de Tophanede Lv. Amlrliji sabn 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tah
:nln bedeli 8840 lira ilk teminatı 883 lira
dır. Nümuneleri komis)'onda iÖt{llilr. ls
teklılerln kanuni vesikalıırJle belli saat
te koınis)'ona ıelmelerl (181 - 8685) 

• 40,000 adet k6prLUil, memeli, çenıel-
fi toka alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
'\-8-940 Perıembe ıünü saat 15.30 dr 
rophanede Lv. Amlrlilf satın alma ko· 
-nisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedel 
1000 iltı: 'kail tbllnatı HO liradlr. NO
munetıl koml87onda .aroıar. hteldllıerir 
.>eW saatte komisyona gelmeleri. 

(205 • 8"6) 

• Adet 

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

70,250 BQxük parlak dutıne. 
70ı'700 KüçUk ,. " 
Yukarıda yazılı dört kalem malzeme 

8-8-940 Per,eınbe günü saat IS.45 de 
Tophanede Lv. Amlrlili satın alma ko-

Salt, bir gün kendisinde satılık 
koyun bulundutundan bahsederek 
Muatafayı yanma almıı ve koyun. 
lan göstermek büanesile onu köy. 
den yanın saat kadar uzak bir ye
re ıoti.ırmu,tür. Bir arabk taban. 
cuım çekerek, Mustafarun üzerine 
boşaltmaya bqlamq, "kıyma, ço. 
cukiarım var,, feryadına aldmı et. 
memiftir .S.it, cinayeti müteakip ~ 
sedin yanma otuqnuf, bir s;gara 
tellendinnif, fakat cesette kımılda
ma göninee, bu sefer taşla kafası
nı ezmiftir. Daha aonra bir sandal 
kiralıyarak, cesedi sandala koymuı 
ve denize fırlatmıftır. 

Katil tevkif .. m_, ... ,_ c· 
~~. meye. 

tin sebebi para meseleaidir. 

Samsunda Bir Çapu1m 
Tevkif Edildi 

Samsun, <TAN) - Dereler kö. 
yünde İbrahim karısı Hediye tar
lada tünün kırdılı bir nracla elbi
sesini ters giymiı ve yüzünü kara
lamış bir pbsın teca\'izüne utra.. 
mıştır. Mütecaviz, kJtdının boğa. 
zında bulunan iki beti bir yerdeyi 
alarak firar etmiştir. Hediyenin ftt 
yadı üzerine, imdada yetiten koca
sı İbrahim, ormana dolru kaçmak
ta olan şeriri takip ederek, tıslav. 
rak yakalamıya muvaffak olmuı ve 
mütecavizden altmları alarak tun. 
disln• köy ihtiyar heyetine teslim 
etmiştir. Yapılan tahklka~ müte
cavizin Erzurumlu Rifat oldtılu ve 
muayyen bir ikametgahı obudılJ 
anl8fllmq, hakkında tevkif mum. 
kereei keeilerek ceza evine gönde. 
rllmi§tir. 

İtalyan garnizonunu hezimete ut. mir ve icabında yeniden yapabile
rattığı, Kenya, Sudan ve Habeı )Ju. cek sanatklrlan, köy halkı içinden 
duttan üzerinde bulunan 'l'oden.. yetiştirmek ve bu suretle her köyde 
yang'den gelen haberler, İngiliz bu işleri ~apabllecek bir a~lye ~~
motörize cüzütamlarınm seri bir sisint tem1n etmek :makaadıyle koy 
baskın yaparak düpnam tamamile ve demircilik kurtlan tesisine ka. 
gafil avladığını ıöstermektedir. rar vermiştir. Bu kurslarda tedrisat 
Düşman 37 yerli zabit ve asker za. yapacak usta ve mualllmler seyyar. 
yl etmiştir. dır. 13 yapnı ikmal eden her köylü 

çocup bu kurslara girebilecektir. 

Manisanın İlk Üzüm 
Mahsulü 

Manisa, 6 (A.A.) - Manisanın 
ilk çekirdeksiz k~ iiziiı?ü ~u~ 
Borsaya" getirilmifür. Azimli koyu 
bağcılarmdan Mehmet Martin ta
rafmdan piyasaya anedilen bu ilk 
kUl'U üzüm, Borsa heyeti tarafın. 
dan merasimle satıp çıkan1mıt ve 
beher kilosu 30 kurup tüccardan 
En~ er Pınar tarafındaD satın alın
mışbr. 

Dirhem Çahmş 
Sabıkalılardan Yahya oğlu tı. 

yas, Çarşıkapıda mezeci Naza
nn dükkinından dirhem çalmış, 
yakal•nmıı, Sultanahmet Sallı Ce
za Mahkemesinde 2 ay on gün hapse 
mahk\km olmuftut. 

Pek Yaluncla 

Çiçek ve Güneı 
FAKİHE ODMAN 

Beher tonuna 120 kuruş bedel tahmin 
edilen 711karıda yazılı nakliyat Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlülü Merkez 1 
Satın Alma Komisyonunca 22-8-940 Per- ~ 
eembe tünü saat 18 da kapalı zarfla iba- , 
le edılecektir. Şartname parasız olarak ı 
komisyondan verilir. Taliplerin muvak· 
kat tenıiriat olan (1Ş50) lirayı hlvi tek
lif mektuplannı mezk\ir tünde saat 15 e 
kadar komia)'ona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 8 mad
delerindeki vnaikle komisyoncu olma
dıkların• ve bu itle allkadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret Oduı vesikuile 
mezkı\r sUıı ve uatte komiS)'ona müra
caaUan. (8947) 

İlk mahsulün idraki münasebe
tile Borsa binası bayraklar ve çi. 
çeklerle ıüslenmiı ve hazır bulu. 
nanlara §8ker ikram edilmiftir. 

iki Hilkat (laribesi 
Adanada bir ıkadlDıt&SriP ild ço. 

cuk dojurmuştur. ÇoN1llardan biri 
kızdır.Kafa, alın ve gözlerden mah.. 
rum ve ajzı bir nohut kadar küçük 
delikten ibarettir. Dolar dojmaz bl
müftür. İkinci çocuk erkektir. Te
nasül uıvu yoktur. Kafası ıl kilo.. 
dur. Sağ ayajında 8, sol ayajında 7, 
ellerinde altışar parmak vardır. FJ 
ve ayak mafsalları ile gözleri yok
tur. Kadının sıhhati yerindedir. 

ROMAN 

RAtlD RIZA TiYATROSU 
UsJdldal', Dojancıılar Aypark'da 

e Onlar lrmlı Muradına e Vodvil 3 P. 

L SADi TEK TiYATROSU 
Bu ıece (Büyükdere Aile Bahçesinde) 

e KARIM KAYNANAM. Vodvll 3 perde 

Devlet Orman İ§letmesi Çoruh Revir Amirlijinden : 
ihalesinin 5/1/940 tarihinde yapSJacalı Tan ve Cwnlmri7et ıuetelennin ıs, 25, 

27, 29 Temmaz 940 tarihli niiabalarmıda illa olQD&D Borca Bahldı bölıeli em
vatbıc!en ahile nrım kilometre mesafede Çifte lt6ııtüde istifli 1043, 463 metre 
mUrlp muadili 29H adet Jmılaiac tomrukuna talip çılanacblmdan arttırma 
11/1/fAO Cama dnU 79pılmak ilsere on sün uatılmıttır. "6991" 

F ey koz Tümen Satmalma Komisyonundan : 
a bia a.S.t 11fü eb'atta iDi 7em torba•• ve 1735 adet çat torbası almacaktır. 

PuarhkY cbiltmai 10/1/940 Camart•i .ut 10,30 da Beykos Halk Parti bina. 
sında dimen uta alma ~ JllNRlacaktır. Niimanesi komia70Dda puar. 
tık nnuında ıöriilecektir. "7004• 

T. IS BANKASI 
1948 K'OçCK 

CARI llFBAPLAB 

İKRAMiYE PW\NJ 

* misyonunda pazarlıkla satın a 
İsteklllerin teminatlarlle belll ... 
mlsyqoa ıelmelerL (208 .. 

• 21,000 kilo kaşar pe7Jlfrf ah 
Pazarlıklıı eksiltmesi 12-8-940 
ıünü saat 11.10 da Tophanede L•· 
lllf satın alma komisyonunda 7• 
tır. Tahmin bedeli 15,175 Ura, nl' 
natı ıoa Ura 12 kuruttur. Sa 
komll)'onda törillQr. İsteklilerin 
veslkalarile beW uatte komi 
meleri. (209 • 

• 21,000 adet portatif çadır 
25,000 adet portatif çadır kazılı a 
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 12 - t 
pazartesi ıünQ saat 15,45 de T 
Lv. Amlrllll sabn alma kom 
yapılacaktır. Nümuneleri kom 
rillilr. İsteklilerin kati teminatı 
li saatte komis70D8 ıelmelerl. 

(211 .. 

• SO Ton klrec-bymalı abnaca 
zarbkla eksiltmesi 11 - 1 - 940 
"'!.Ü saat H,10 da Tophanede Lv. 
satın alma komia)'onunda ya 
Tahmin bedeli '7500 Ura Uk 
Ura so Jaaruttur. Şartnamee k 
16rülür. İsteklilerin belli saatw 
yona ıelnıeleii. (220 • 

• 188 ton krlple arpa abnacaktıf. 
hkla ekalltmeııl 10-1-940 Cum 
nO saat 11 de Tophanede let. LY· 
lill sabn alma komlqoaunda 
tır.ıaT•lunin bedeli kırk 7edi bin 
kırk Ura, ilk teminatı l&IO Ura 
rustur. Şartnamesi ve nilmunMI 
:yonda •örülür. lsteklllerin be1ll 
komisyona ıelmelerl. (22'1' 

l H I bt&.udYE.LEal: 
t • det liDO llraltk = ıooe.-
1 • 1000 • s 1000.-
• • IOO • 

,. • llO • 
40 • 100 • 
71 • IO • 

110 • il • 

Kteftlele'1 

1 al......, 1 lklınottevln tllrlll 
va111ıır. 
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I ÇARŞAMBADIR. ÇARŞAMBA 1 iki Gilrı.lilk 
SONE BEDELi 
kiye Ecnebi 

K.r. 1 sene 2800 Kr. .. 
6 Ay 1500 " .. 
3 Ay 800 " 

,. 1 Ay 300 " 

etıerarası posta ittihadına 

1 olınıyan memleketler ıçın 
e bedeli müddet sırasiyle 

16, 9, 3,5 liradır. Abone be
l>eşlndir. Adres değiştirmek 
Uruştur. Ce\'ap için mektup-

10 kuruşluk pul ilavesi 
lazımdır. 

n inşa ve 

Kudreti 
rakyada yol şebekesinin tesvi
yesine, bozulmuş ve eskımiş 

tamirine ve mevcut yolhır ara
kaç iltisak yolile irtibatlar te
ogram dairesinde başlanını§tır. 

am 1941 de ikmal olunacaksa da 
bu sene tahakkuk ettirile-

• suyu bollaştırmak için ar-
araştırmalarına program daire
Yam edılınektedit." 

• arn sahillerinde muhtelif iske-
~Ysi ve ıslahına başlanmıştır. Bu 
· Trakyanın ikhsadi hayatında 

tesirleri izaha hacet yoktuı·." 

• rları Nafia Vekilinin dün gaze-
Çıkan 1 beyanatından iktıbas edi-
~oı inşasından, su araştırınaların
Heler yaptırılmasından. iktısadi 
k.ü~ayiş bulmasından bahsede-
6 bir faaliyeti hulfısa eden bu 
lr tek mana üzerinde birle iyor: 
•\llhtın imar ve inşa kudreticHr. 
hayatı, yalnız harpsiz geçen ha
ldir. İmar ve inşa içinde geçen 

• · Sulh hayatı, milletlerin imar ve 
1ıındaki kudret ve faaliyetini te
lirerek ortaya koyduğu eserlerle 
in yaşayış seviyesini yükseltir ve 
artbnr. 

ıı, bu yaratıcı ve yapıcı faaliye
den de kendini bilen her millet, 
ayrılmak istemez .-e ancak em
hlikeyc girdiği, yaşamak ve bü
tlerinden istiiade etmek istedıği 
~dide uğradığı zaman harbe gi
ta harbe girmekle de siirekli ve 

'r ırulhe kavuşmak ister. 

• 
11 İstifade 

Qletıerin imar ve inşa fanliyell, 
insanlığın ilerleme ufku kadar, 

\'e hudutsuzdur. Türk milletınin 
' inşa yolunda başarmak mecbu
~ olduğu işler, kurmak ihtiyacını 
l müesseseler, erişmek ve tahak
l'ırıek istedlgi hedeflerse, onun 

1' ~Çok uzun bir sulh ten istifade et-
~ icap ettiriyor. Bu yiizden A vru

lı.Y'ük bir kısmı harp tahribatına 
~lduğu halde, Türk milleti, yol 

su araştırmakla, iskele kur
~kilecek topraklarını genişlet-
~iiltür müesseselerlni çoğaltmak
~a1kırunasını pH\nlııı;ıtırmakla, el
addi ve manevi bünyesini sağ
acak inşaat ve tesisat ile meş
or ve bugünkü şartlara ra~men, 
SUlhün yaratıcı ve yapıcı :!nali
aynlmak istemediğini gösteri
rtnekte de devam edecektir. 

1 • 

Azmimiz 

tiin Avrupanın büyük bir kısmı 
iıarp içinde yaşıyor ve harbin bü
~aPlarını çekiyor. Bu ıstırapların 
<lrtacağı daha şimdiden anlaşıl
. Türkiye ise, çok şükür, harp 
ir, sulh faaliyetleri içindedir 

~yetleri her cepheye şamildir. 
~n hede.fi, sulhün imar ve inşa 
aljYeti içinde yaşamak olduğu 

bize çatmadıkça, onunla hiçbir 
l:ıniz olamaz. Bız kan yerine alın 
tek ve alın terini en feyizli, en 

l}ıesaiye hasrederek yaşamak ve 
~ ve imar kudretinden istifade 
liyoruz. Bunun için yol yapıyo
. Yolu uzauyoruz, mektep açıyo
ika kuruyoruz, bunlara benzer 

\!\:zı tamamlıyoruz ve kan dök
."!, alın teri dokerck bütiın Tur
~ur etmek istiyoruz. 

e Alınan Muallim ve 

~~tnurların Maaşları 
·r Vekaleti, talim görmek 
~kere alınan muallim, me. 
~üstahdemlerin maaş ve üc. 
~ şu şekilde verileceğini a. 
<ll'a bildirmistir: 
~ nı.uallim ve rı".ıemurların maaş
Q ll'ıamı, mi.idür ve muavınlere, 
il birlikte idari ücre1lcrııım tu
\'e dersi bulunanların yalmı: 

-.ıı:ansıyonlardan Wlve ucrdlı 
ili' ı~ olanların yalnız. maaşları, 

ılen maas veya ucret ıılmıyan 
~ ~l:lallimlerin ücretlerinin ta
tsıyon memur ve miistahdemle
~ı~ a'li vazifelerine ait ücretıe-
anıı, umumi muvazeneden (D) 

clahıl müst hdcnılerden aşçı, 
~~~ dır.er müstahdemlerin ücret
; tamamı gösterecekleri mute
~rııccektir .'' 

\.. ............... ..__ ..... ..._ .... ~, .. ---- ..... ___________________ ;,) 
•• " Delikleri uz gar 
için Tıkanmıyor? 

ı htiynt1ı adamlar, rüzgar ge. 
len delikleri tıkarlar. Yaz 

olsun, kış olsun. Çünkü insan kış. 
tan ziyade yazın soğuk alır. Am
ma kime anlatırsınız Geçen gün 
vapura bindim. Biraz terlice idim. 
Güverte püfür püfür. Salon ondan 
beter! 

Biletçiye sordum: 
-- Bu vapurun rüzgarsız bir ye. 

ri yok mu? Terli olanlar nereye 
gitsinler? 

Gülümsiyerek: 
- Ne yapalım efendim! Açı~ 

yorlar, dedi. 
- Siz kapatsanıza! 
- Müsaade etmiyorlar. Hava a. 

lncağız, diyorlar. 
Münakaşayı uzatmadım. Biletçi 

büsbütün haksrz değil. 
- Allah, Allah patlıyacak de

ğiliz ya! Aç şu pencereleri! diyen 
münasebetsizler yok değildir. Hal. 
buki vapurun güvertesi ı.>unlar L 
çindir. Başkasının zararına keyif 
çatmıya bizde, "hürriyet., denir. 

Tramvaylarda da ayni. 
Hak rahmet eyliye. Ahmet Cev

det merhum, her yaz başında 
tramvay pencerelerinin l;ar~ıhklı 
açılışından şikayet ederdi. KJm 
dinler a rahmetli? Rahat etmek 
istiycn insanlar, kendini tenhada 
sayar. Başkalarının rahatsız olup 
olmıyacağrnı düşiinmez. 

Dünyanın gidisatına hakınca, 
bu terbiye sistemine hak "erme
mek kabil olmuyor. Bunun bir 
mahzuru var: Medeni değil! O ka. 
dar kusur kadı kızında da bulu
nur. 

İktısatla Meşgulüm 

Bir aşinamız var: Vücudü 
müsait olmadığı için ata, 

bisiklete, yüreksizliği sebebile 
tayyareye, fırsat düşmediğinden 

şimendifere, Hicaza gitmediğinden 
deveye, Adada oturmadığından e
§eğe ve yüzme bilmediğinden san
dala binmez. Lakin her fırsatta 
hiddetlenip küplere biner. Küp, o. 
nun hususi arabası olmuştur. Sı
ze, b~na. şuna, buna kızar; atar, 
tutar. Kah edebiyatla uğraşır, 
kah siyasiyatla, kah tarih, kah 
coğrafya, kah musiki, kah resim, 
kah heykel ve kah kalyon yapar. 

Son günlerde gördüm: 

- Nasılsın? Ne yapıyorsun? 
- Ekonomi politik yapıyorum, 

dedi. Yani iktısat. 
- Güzel! Fakülteye mi devam 

ediyorsun? diye soracak oldum. 
Hemen sandalyesinden in1i ve 

küplere bindi. 

- Ne münasebet? Ben fakül. 
teden değil, fakülte benden öğ
rensin. 

Pek üstüne varmak istemedim: 
-- Tabii, tabii! Pekfila, şimdi 

neyi mütalaa ediyorsunuz? ı 
- Yirmi yedinci asırdaki ser. 

mayeler bahsini? 
- On yedinci mi, yirmi yedin

ci mi? 
- On yedi, yirmi yedi! .. Ehem

miyeti yok! Mesele sermayelerin 
insanlar üzerindeki tesirleri. 

O, Başka Sennay~ 

Q sıra yanımıza gelen bir ar
kadaş, söze karıştı: 

- Bela şeydir birader! Hele 
vicdansız bir şey olursa ... İnsanın 
hımımarunı söndürür, dedi. Beri. 
ki sordu: 

- Kim söndürür? 
Ben işi latifeye boğmak iste. 

dlın; 

- İtfaiyeciler söndürür. 
O, ısrar etti: 
- Kim hanunan söndürürmtiş 

bakayım? 

Arkadaş safdilnne cevap verdi: 
- Sermayeler canım! Bir gen

ce musallat olnrlarsa! .. 
Zaten pek te inmemiş o1an üs

iat tekrar kiiplere bindi: 
- Alay ediyorsun galiba! Sana 

müsaade etmem. Ancak cehaletini 
esbabı muhaffife sayarım. 
Yatıştırmak için: 
- Hayır üstat! O başka serma. 

ye anladı. Sen başka sermayeden 
bahsettin. Arada anlaşamamazlık 
var. 

-- Bu adtımla, hatta bir anlaşa
m;;mazlık şeklinde bile her hangi 
münasebete tahammül edemem. 

Berikine göz kırptım: 

••••• , •• Yazan: •••••••• 

1 B. FELEK i ............ ~·············· 
- Affedersin. Yanlış ıınladım, 

diyerek özür diledi. Öteki de hid
ietle ayrıldı: 

- Nereye? diye sordum-. 
- Hem iktısadi etüdlerime de-

vam edeyim, hem de beş lira a. 
vans alayım, idaredenl dedi ve 
cıktı. 

Gazele Bir Yer 

B ilmem siz de benim fikrim
de değil misini7.? 

Şu gazele bir yer bu1sak ıyi o
lcıcak. Zira biçare dar yerde scsi
ııi çıkaramaz. Açık yerde ışitil

mez Ne olacak, bunun hali? 
Geçen gün kapalı bir lok:ınta. 

da ince saz dinledim. Biraz eskL 
miş parçalar çaldılar. Dikkat edi
yor musunuz? Eski demivorum, 
eskimiş, diyorum. Çünkü eski 
bn~ka, eskimiş başkadır. O arada 
hanende, bir de gazel okudu: 

''Ciğerim yareledi han~eri cev
rü sitem.in., 

Hicazkardan okunan bu gazelin 
meyam gelince, hep kulaklarımı
zı tıkadık. 

Bir musikişinas dostum: 
- Gazel pes perdeden olnm

maz! diyor. Demek hürriyete en 
cok muhtar olan musiki parçamız 
budur. Evde, gazinoda, tiyatroda, 
kahvede, lokantada bu yüksek 
perdeli musiki parcasını dinlemi
ye imkan yok! Oralara sığmıyor. 
Açık bir yer bulmalı. Oralara da 
Jtazel okuyacak kimse ~clmiyor. 
Su zavallı talihsiz gazele oir yer 
bulsak! Aza, çoğa bakmıyor. Bo. 
ğazı tokluğuna razı! ' 

Tramvay Sahanlığı. 

ı ki gönül bir olunca saman-
lık seyran olur, diye bir 

eski hayat felsefesi vardır. Lakin 
iki gönül değil, beş gönül dahi 
birleşse, tramvay sah<ınlığının 
seyran yeri olmasına imkan bula
mıyacak anlar oluyor 

Ölçememişsinizdir, ben söyliye. 
yim: • 

Bir tramvay sahanlığı bir bu. 
çuk murabba metre mesahasmda
dır. Buraya kaç kişi konabilir? 
Üç! Haydi bilemedin dört. Daha 
hovardalık ettin: Beş kişi ... 

Dün, bfr Fatih - Taksim araba. 
sının sahanlığında 15 kişi saydım. 
Bu, ne keramettir yarabbi? On 
beş kişi yahu! .. İçeride on iki yol. 
cu varken, Karaköyden geçtik. 
Başındaki kasketin kenarında sa. 
rı yaldızlı şeridi olduğuna göre, 

tramvaycıların tahsillilerinden bir 
memur, içeriye üç kişi daha tıktı 
ve arkadan düdüğünü çaldı; bize 
yol verdi. Dua ettim adama: Ya 
üç yerine, altı kişi koysaydı. Çün. 
kü tramvay sahanlığı bir acaip 
.şey oldu. İstiap haddi, diye bir 
ölcüsü yok. Üç, beş. on. on beş; 
belki de yirmi. Yalnız yolcular 
lıirbirine o kadar kaynaşıyor ki; 
biraz daha sıkışsalar; kütükteki 
nüfus kayıtları bile yekdiğe::ine 
karışacak ... 

Tramvay idaresini, belediyeye 
devretmekle, ettiğimiz büyük is
tifadeler arasında, bu idarenin 
efradı milleti birbirine yaklaştrr. 

maktaki hizmetini inkar etmek 
ncmkörlük olur. Bereket tramvay 
srıhanlığına birb;rimizin kusur ve 
meziyetini, koku ve rayihasını, 
huyunu. hulkunu. edep ve terbL 
yesini, temizlik ve pisli.~ini. hatta 
ziiğürtlük ve zen~inliğini öğreni. 
yoruz. Az şey mi? 

Boşuna Telaş! 

H ak selamet versin. Tasvi-
ri Efkar arkadaşımız, ber. 

mutat bir hassasiyeti mutaassıba 

ile pür galeyandır. Yolcu salonu 
lokantasındaki garsonlar mıı 
mPtrdoteller mi, hulasa lokanta 
müstahdemlerinden bazıları türk
CC? bilmiyormuş. İlahi birader! 
Kim türkce bilivor ki; bunlar bil
ı::in. Eğer bir ciddi imtihan açılsa, 
tlirkçeden hangimiz ikmale kal
mayız! Hele biz, türkçeyi öğrene. 
lim de, garsonlar sonraya kalsm! 

Vay Tereyağı Vay! 
1 

P ahalılıkla mücadelemiz de
vam etmektedir ve şüphe. 

siz bir şey varsa o da, bu müca
delenin devamıdır. Bir taıafta 
pahalılık, öbür tarafta halk. 

"'Halkın yanı başında bulunacak 
olan resmi mücadele teşkılfitın

da11 henüz müessir bir müdahale 
müsahede edilemedi. İnşa!lah o 
da olur. 

Fransız gazetelerinin ifadesine 
göre, işgal cıltında o1mıyan Fran. 
sada tereyağm azami fiyatı kilo
dcı 22 franktır. Bizim para ile 75 
~uruş. 

Bizde de tereyağı 120, 130, 140, 
150 ve 160 kuruştur. Bunların sa
fi ve temizi tabii en pahalı olanı. 
dır. 

Fransa işgal · altnıda, harap 
olmuş, mağlup olmuş, periş14n ol
muş bir yerdir. Gayri meşgul a
razide de yedi milyon kadar mu. 
hacir vardır. Fransız yağı ınuva

cehesindc bizim tercyağın kibarh. 
ğına ne dersiniz? 

Vay tereyağ vay! 

LOKMAN HEKiMİN ÖGÜTLERİ 

CiLDİMİZ NE iŞE '!ARAR? 
Çok kaşmmadığunız ve çok terlemc

diğimiz, yahut bir tarafı kesilmiş ol. 
madığı zamanlarda cilt bizi rahatsız 

etmediğinden, tuvalet işlerinden başka, 
ona pek tc ehemmiyt vermeyiz. Mide ve 
barsaklar bizi sık stk rahatsız ettikte_ 
rinden onların gördükleri işlere daha 
ziyade alaka gösteririz. Halbuki cilt 
mühim bir uzvumuzdur ve türlü tiırlü 

işleri vardır. Bu işlerden biri bozu
lunca bütüıı viicudün sağlığı da bozu. 
lur. Cildin gördüğü İ§ler arasında, bu sı. 
cak mevsimde en ziyade ehemmiyetlisi 
ter çıkarmaktır. İnsan her mevsimde az 
çok, günde beş yüz gram kadar, ter çı
kann.a da sıcak mevsimlerde ve sıcak 

memleketlerde döktüğü ter dört, beş 

misline çıkar... Vücuttan ter çıkarmak 
için, cildin arasında bulunan guddelerln 
sayısmı iki milyona çıkarırlar ve hepsi 
yan yana ve biı· sıraya konulursa dört, 
beş kilometre uzunluğuna kadar gider. 

İnsana terin lüzumu viıcudunün tabii 
lıararetini muhafaza etmek içindir. Mu. 
bitin harareti azalınca üstüste eolbise ıı.:ı 
yer, hareket eder yahut durduıı;u yerde 
titrer, içerisindeki harareti arttırır. Fa
kat muhitindeki hararet fazla yükselin. 
ce buna karşı koymak için c;aresi ter_ 
!emektir. Orta ıı.ğıdıkta bir insanın vii
cudıinden çıkan 125 gram ter viicudün 
hararetinden bir derecesini indirir: 

Teşbihi garip ı:örmeıseniz, insan -bu 
bakımdan- topraktan yapdmış ve me_ 
samatı oJan bir testiye benzer. Testinin 
iqnde1ri ~u sıcakta tebahhur ederek o 

mesamattan çıktıkça, içeride kalan kıs. 
mı so.iuduğu gibi insan da terledikçe 
vücudüııün içindeki harareti azaltır. Ter 
liyemediği vakit, muhitin harareti art
tıkça vücudün içindeki tabii hararet te 
artar. Onun artması da -bilirsiniz ki
lıayat için pek tehlikelidir. Onun •çın 

ter sıcakta haytı muhafazaya pek lü. 
;:umlu bir şey demektir. 

Yalnız muhitin harareti değil, bu vii_ 
cudün içindeki hararet te artınca gene 
ter onu düşürmiye çalışır. Ateşli has
talıklarda terlemek bundandır ve ondan 
dolayı hekimler, ötedenberi, hastaların 

terlemesini daima boş rörürler. 
Çıkardığımız terin yüzde 99 kısmı su 

olduğuna göre, terin başlıca işi vücudün 
hararetini diişürmck ise de, yüzde 1 kr.ı. 
mında zehirli maddeler bulunduğun_ 

dan, hiç olmazsa o nisbctte, vücudü o 
zararlı maddelerden temizlemiye yarar 
demektir ... Onun ic;in insanın teri hav
vanlara şırınga edilince onları telef eo. 
der; Tabii, muayyen bir miktarda ol
mak şartiyle. M c~eıa bir köpek. ağırlı_ 
ğının h'!r kilosuna 15 gram insan teri 
ile telef olur ... İnsan hareket ettiği va. 
kit terinin" terkibindeki zararlı madde. 
lerin nisbeti artar. 

Biı- insan hiç terlemezac, terle çıka_ 
cak zararlı maddeler kanında kalaca. 
ı';ından bunların yirmi dört saatte top_ 
Ianan miktarı insamn kendisini telef 
erler ... Bununla da cildimizin gördiiğü 

işlt-r arasında bizi terletmenin ne kadar 
!il:zum1u olduğu takdir edilir. 

H a 

o IK A VIE 
• ••••••••••••••• ·-···· ·····-·· 
HUSUSİ APARTIMAN 

l'aza11: Riiveyde SINANOGLU 
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Bay Faik Akdoğan, kızı Nilu
ferin avukat Münir Sözörer • 

le evlenmesine muvafakatini bıldi
rince, Bayan Cemile, müstakbel 
damadına: 

- Evleniyorsunuz, ala!.. dedi. 
Amma benim biricik kızım var; on
dan ayrılmak jstemem. Bir tek aile 
halinde yaşıyacağız. 

Münir, bunda bir fenalık görme
di. Evde bir kaynana ile bir kayna
ta bulunmasından kıyamet kopmaz
dı ya. Niluferi seviyordu; Nilufer 
de onu seviyordu. Bütün öbür şey
ler ikinci derecede şeylerdi. 

Evlendiler. Evliliğin ilk zaman
ları, öyle zannedildiği gibi, en me
sut zamanlar değildir. Karı koca
nın ayrı ayrı alışkınlıkları, zevkle • 
ri vardır; bunların birbirlerine uy. 
maları lazımdır. Ancak buncian 
sonra, iki varlık birbirlerine kay. 
naşmış olurlar. 
Yazık ki, bu kaynaşma Münirle, 

Nilufer arasında olamadı. Görünüş
te birbirlerine tam uymuş bir lıal
de idiler, amma hakikatte. birhir
lerine yabancı kaldılar. Aile mü
nasebetlerinde bir nevi merasim 
vardı; "maniyer,, 1i bir şeyler var
dı. Her jestlerini, her sözlerini öl
çüp biçiyorlardı; yalnız birbirleri
ne karşı nazik olmak için degil, ne 
kadar uygun bir çift oldukhrını 
kaynana ile kaynataya göstermek 
için de bunu yapıyorlardı. 

N ihayet odalarında yalnız kal

dıkları zaman da, kendileri
ne dönemiyorlar, birbirlerile spon
tane olamıyorlardı. Çünkü, ikisi de 
bütün gün çok güç bir piyesin roL 
lerini oynamış gibi kendilerini ~·or
gun. tatsızlaşmış, sinirli duyuyor
lardı. Hatta biraz da birbirlerine 
kırılmış bile. Fakat bu kırgınlıkla
rını, artık pek alıştıkları güliimse
memclerinin arkasında saklr tutu
yorlardt. 

Halbuki Bay Faikle, Bayan Ce
mile, daima aralarında bulunduk
ları iki tazenin birbirlerine olan bu 
nazik muamelelerinden pek mem
nundular. Hele kaynana, her şeyi 
kollayan, her şeyi gözliyen kayna
na, sık sık, çocukların saadetinden 
bahseder: 

- Ne kadar uygun çift.. Derdi; 
Tanrrnı kem gözden esirgesin. 

Daha alafranga olan Bay dn, iki 
üç tükürüp, orta parmağının. ona 
boğumunu tahtaya vurur. hu saa. 
deti kuran ve koruyan karısını kut
lardı. 

Bir yıllık evlilikten sonra ise, 
artık iyice tecrübe edilmiş olan 
genç evliler, bütün akrabaca model 
diye parmakla gösterilmekte idiler. 

B ir gün, bir hadise oldu. Ba-
yan Cemilenin kız kardeşi. 

birdenbire dul kalıvermişti. Ra~ka 
kimsesi yoktu; Cemilenin evine sı
ğınmıya mecburdu. Cemile, bunu 
kızını.. açtı; kızı da kocasına sordu. 
Kocası, hiç te üzülüp sinirlenme. 
den razı oldu: 

-- Vallahi sen bilirsin.. Siz bi-

Gelgelelim, iki yeni evliler, bu 
kal~balığın içinde kaybolmuşlardı. 
Sank' güzel bir evde, çok iyi rnua. 
mele edilen bir evde misafirdiler. 
Hep öyle misafir gibi, parmakları
nın ucunda yürümek ihtiyacını du
yuran bir yabancılıkları vardı; hep 
öyle, bugün değilse, yarın bu ev
den çıkıp gideceklermiş gibi bir 
halleri vardı. 

Nihayet evden ilk çıkıp giden 
Münir oldu. Nilüfer, onun azar a
zar uzaklaştığım görüyordu. Her 
gün öğleden sonralan Münir kay. 
boluyordu. Nereye gidiyordu? Ne 
yapıyordu? İçinde büyük bir t>ndL 
şe ve azapla, bir gün arkasına düş
tu. Onun girdiği bir apartımana 
giı"di. Kapıcı: 

- Kimi arıyorsunuz, Bayan? dL 
ye sordu. 

- Avukat Münir Sözörcr'i. 
- Üçüncü katta, sagda. 
Ha .. Demek hususi bir apartıma

nı vardı! Tabii bir kadınla buluş
mak için .. 

Üçüncü kata çıktı; kapıyı ~aldı. 
Münir açıp ta karşısında karısını 

görünce, önce şaşırdı; sonra sevin
di: 

- Gir, gir, Nilôfer!.. 
Nilufer girdi; etrafına bakınnrak 

ki.ıçük salona varınca, bağırdı: 
- Sonu yann -

l:Sugünki.ı liuhnacaını;ı; 

1 z 3 4 5 6 1 8 9 

;\ ı.ı .:-1;1 \.fl 
3118: 1 -ı 1.-1 l• I 
'1 1 ,. , 1 1 ,., 1 
51 .• IEllr 
6~111• 11 11 
7 1 1 •. 1 1 1 ı 
~ • ı-,-,-1!~~ 
·1 1 ' ı 1 ,., ı 1 

SOLDAN SAGA: 
1 - Kasmaktan emir - Bir .:amfr - Sai 

dcgil. 2 - Birer zamir. 3 - Bir ibadet, 
farzdır. 4 - Ekmek yapılır - Atta bulu
nur - İçilir. 5 - Adııle - Fena, kötü 
niyetli. 6 - Bir hayvan - Yıırım. 7 -
Bir sayı - Doğru degil, 8 - Keder, yas. 
!l - Çayda erir - Bay. 

YUKAROAl'f AŞAGI: 

1 - O!mıımış üı:üm - Bir ~ayı . 2 -
F'ııyd::ılı. 3 - Nıhayct - Bir böcek. 4 -
Lfıhza - lle. 5 - Agaçlık yrr - Zemin. 
6. - Bir renk - Şöhret, şan. 7 - Bir 
ç::ılıu - Bir ç<'şıl loprak. 8 - nir t.amir -
Gök. !J - Yumuşak şeker - Bir çalgı. 

• DUNKU BULMACASI~ 
HALLEDiLMİŞ ŞEKLi 

SOLDAN SAGA: 
ı - Do - Mat - Aş. ~ - Tarak. 3 -

J\l - Kat - S;ı. 4 - En - Do. 5 - F.mir -
Mrıda. fi - K111 - Dolar. 7 - Ne - La 
e - İyi - Alp. !J - Re - Ana - Fa. 

ASKERLi /\ iŞLERi : 

Şubeye Davet 
Fatltı Askerlik Şubesinden: Adreslı-rin

de bnlunmıyan yedek subaylıırın k;ıyıt 
lirsiniz. Bana göre... ki 

1 1 
b" _, ' ı · 

V<' ye am;:ı vaı yet erı te~ ıt cuı ıne; u-
Böylelikle Hüsniye teyze de e- zere ~ub,,ye mıirııca~l!arı ilıin olunur. 

ve geldi. O da iyi bir kadındı; mc- ı - Pivarlc ııstdlmrn M,hmu1 0~111 
lek gibi bir kadın.. E\•İn idarnsin- Liıtrı r-IOJ03), 2 - S. 5 M kinist ,._lı oı{
de kız kardeşine yardım etmek L hı Hefik ( 127). 3 - Piy:ııle rı~1,.i!nırıı E
ç-in paralanıyordu Amma 'Ju yüz. tem o'(lıı Osnınıı (:J:ı:? - 310). 4 - ! ıh
derı şimdi de Nilüfer kench;ini e- kanı Ya~b;ıy Abciııll:ıh oglıı l\lu •t;ı! c·c~i 

· · · d b' · b l (31!1 - 3) 5 s. 5 hı· ;ıp mc-nıurıı il lıl 
vın ıçın e ır ışc yaramaz u U- ' 

. . . . nglıı Sl'vkel (314 - 90), li S. R lı" ııp 
ycrrlu: ~e.r şeyı, e~ın her lıızmetı- ı memuru Tahir nglu ':\telınıct Snit flA·172\ 
nı anncsı ıle teyzesı yaptıktan son- 7 _ !':akliye ıc-~ınC'n AhrlııHı·ırli o"'hı 1111-

ra... sPyin Iln~·ri (130fl4) , R - Lrvnzım f\iıı-
Birkaç zaman sonra, bir h~dise ba~ Habip oğlu Musfafa 1323 - 1110). 

daha oldu. Münirin kardeşi öldü; !l - Piy;:ıde asteğmen Maşuk nahı Muh-
. . ~ . . <in (16750), 10 - Arif Ataç (Yed~k su-

karrsı ıle bır ço~ugu kımsesız kal-ı b:ıy) c40292). 

~~ . 
Kardeşinin ölilm döşeğine koş- Fatıtı A~k·rlil< Sub .... irır!-~· ""~ "' ~""ını-

muş olan Münir, karısrna, 7,ıvallı ltılıırlr hunlmla mu:ımrlc~·c tfıhi ci;ıh 

kadınla yavrusunun Slğmacak bir vilk,.:<?k drıı;;ıımlulardan li<c vr nııı:ırliH o
kullardan mezun olup rlıı Vlikl'ek lah<:il" yerleri olmadığını, kendilerine ev-
devam ctnıiyecek olıııı t;ım ehlıyc-tnanıe-

de bir köşecik vermek icap ettiği- !ilerin yoklaınnları Besikta~ ııskerlik su-

ni, çok mübarek bir kadın olduğu- h"sindı teşkil E'rlilen nskPrlik ını.>rli iıırl• 
nu, tabii kimseye bir rahatsızlık ~ .l\b.,los 9;0 cfaıı 20 Aı:u~ıo oın ıı k -
vernıiyeceğini yazdı. rl, I' vol<ltım;ıJ;ıı 1 \', pıl:><' ık fır l'ıı {'\ • ( 

Nilufcr, düşündıi: Kcııd i t~yZC'Sİ. ııbeıniz kı 'l lılm,~ ı ı.ı,_ıil" vn' 1 

ne bir köşe vretilen bu evde, kcıca- m lıırı y;ıptırılınıık 111.erc lırmen şuheyr 
sının yengesi ile yeğenine de bir gdmel!"ri ilAn olunur. 

~---------------~ köşe bulunmak lazımdı. NitF?"<ım, YENİ NEŞRlY AT : 
Bayan yenge de çocuğu ile geldi. 
Niliıfer onları. kolları açık karsı
Jadı. Bu da, gerçt'kten miibarek bir 
kadındı. Ya çocuğu? Altın top. 
Şimdi evde yedi kişi idiler. Nilü

ferinkilerle Münirinkiler arasm
ki bağdaş görülmemiş derecede idi. 

ZİRAAT OFRGİSI - Tiirl· 7:r~·f 'Tii-
hrnrti~kri Birlii!i t~rı:rı ... .ın.., "P"rol ınn ı 
bu deı ginin 7 nci ~avı!'ı c:ıkmı~tır. 

KAR~CADAG - Diyarbakır Hatke\ i 
tarafından neşrolunıın bu mecmurının 

Temmuz nüsh:ısı c:ıkmı§tır. 
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Memurluk Müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından: 
Bankamızın şube ve ajansları için luzumu kadar memur alınmak üzere mü_ 

111.~ka ımtıhanı yapılacaktır. 

Musabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve yaşı 18 den 
aşagı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 

18 den •şağı yaşta olanlar imtıhana girebilirlerse de 18 yaşından evvel me. 
murluk sınıfına geçemezler. 

Ankara, İzmir ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları almmıya_ 
a.kttr. 

Orta mektep mezunları için altı, lise mezunları için on iki aydan az olmamak 
ü:ı:ere devam edecek staj müddeti zarfında ORTA MEKTEP MEZUNLARINA 
40 - 50, L1SE MEZUNLARINA 60 - 75 liraya kadar ve imtihandaki muvaffa. 
kıyet derecelerilc mutenasip surette ücret verilir. Bunların Barem Kanunu ile mu_ 
ayyen derece hakları staj devresinde mahfuz tutulmakla beraber staj devresini ta. 
kiben yapılacak mesleki imtihanda i:vi derecede muvaffak olanlara TEKAÜDE 
TABİ DAİMi AYLIKLI MEMUR KADROSU DAHİLİNDE DERECE MAAŞI 
TEDİYESİNE BAŞLANIR. 

Bir yabancı dile "FransıZÇ\l, 1nıiJizçc, .Almanca" bıhakkın vakıf olduğu 11110_ 

len sabıt olacaklara bir üstun dereceden maaş vernır. 
Henuz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya alınmaları askerliklerini 

ifa edinciye kadar tehir olunur. 
Musabaka imtihanlarına ADANA, ANKARA, ANTALYA, BALIKESİR. 

BURSA, DİYARIBAKIR. EDİRNE, ERZURUM. ESKİŞEHİR, GAZİAYINTAP, 
CiİRESUN, İSTANBUL, İZMIR, KARS, KASTAMONU, KAYSER!, KONYA, 
MALATYA, SAMSUN, SIVAS. ORDU, TRABZON, VAN şubelerimizde orta 
mektep mezunları için 20, 21 Ağustosu, lise me.ı:unlan iı;in 22 ve 23 Ağustosta 
saat dokuzda başlanacaktır. 

Musabakanm tafsilatı şubelerimizden elde edilecek izahnamelcrde görülebilir. 
İsteklilerin musabakaya iştirak edcb:ıecekleri mahaldeki banka şube mıidür_ 

10fune ve Ankarada Bankanm Personel İşleri Mtidiırluğtine 19/8/940 tarihine ka_ 
dar müracaat etmeleri lizımdır. "6696,. 

Beykoz Tiimen Satınalma Komi yonundan : 
Apğıda cins ve mıktarlan yazılı yaş sebze ıle izolabant 10/8/940 Cumartesi 

rün!ı Hat 11,30 da pazarlıkla alınacaktır. İsteklılerin Beykoz Halk Partı b.nasın. 
da tumeıı Gatın .alına komisyonuna gelmeleri, ''7005,. 

lzolahant 
Patlıcan 
Domates 
Taze fasulye 
Bamye 
Y eıil bibCt' 

Adet Kilo 

10000 
6000 

15000 
3000 
1000 

Devlet Demiryollarr ve Limantan işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mikdarları aşagıda yazılı Akgurgen, 

meşe ve ıhlamur kereste, ayrı ayrı ihale edılmek uzere 20/8 1940 Salı gunu saat 
l5,30 dan itibaren liste srra numarası ve kapalı zarf usulu ile Ankara'da İdare 
lıinuında aatm alınacaktır. 

Bu işlere girmek istiyenlerin her liste hizasında gôsterilen muvakkat temi_ 
nat ıle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gun saat 1'4,30 za kadar 
Konıısyon Reısligine vermeleri lazımdır 

Sartnamcler parasız olarak Ankarn°da Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
Tesellum ve Sevk Seflığindcn, İzmir ve Eskişehirdc İdare magaı.alarmdan dagı. 
tılmakuıdır. (6898) 
Llıtc Mıktarı Cinai Muhammen bedeli Muvakkat 
No. M3 MS Mecmuu teminat 

t..lrn K. Lira K. Lira K, 

1 643,220 Akgürı:en dilme ve 
kalas. 35 00 22512 70 1688 46 ., 

U3,690 Meşe dılme ve ka-... 
] 60 00 21821 40 1861 61 

! 500 000 Ihlamur kalas. 50 00 25000 00 1875 00 

Sahıbl. vr Ne~rıut Muduru Halil Uıtfı DÖRDÜNCÜ. Ciazetecilık ve 

" 
Ne~rıyat T. L. Ş. Basıldıgı yer: TAN Matbaası 

TAN 

Kayıp Konsmcnto , .c !\fcn~e 
Şahadctnameı,i 

Marsilyaya gönderilmek üzere, 
3 6 940 tarihinde Teofil Gotie va
puruna yuklcnen üreli markalı 400 
balya kendire ait 4028 numaralı 
menşe şahadctnamesi ile konşmcn
tosu kaybolmuştur. Yenileri alına. 
cagından eskilerinin hükmü yoktur. 

Oriyant Eksport Ltd. Ş. 

Deniz Levm:ım Satınalma 

Komisyonu Uônları 

Marmar• Onu B•hri K. Satın Alma 
Komisyo nu Bıtkınlığınd•n: 

1 - Çene dağından Derince iskelesine 
isale edilecek su tesisatı işi kapalı zar! 
usulile eksiltmeye konulmustur. 

2 - Tahmin edılen bedeli 64775 lira 35 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 8 Ağustos 940 Perşem
be günü saat 16 da İzmitte Tersane ka
pısındaki komisyon binasında yapılacak
tır. Bu işe ait mu\•akkat teminat 4488 li
ra 77 kuruştur. 

4 - İstanbulda zuhur cdeceok istekliler, 
bu işe ait fenni şartname, plfın, resim ve 
sair e\•rakı takım halinde Kasımpaşada 
deniz levazım satınalma komısyonu baş
kanlıgından, Ankaradaki talipler de M . 
M. V. deniz levazım şubesi mtidiırliı::ıın
de ve komisyonumuzdan 324 kuruş bedel 
mukabilınde alabilirler. 

5 - İsteklilerin şimdiye kadar bu 
miktar ve buna benzer taahhüdııtı ifa 
ettiklerine :ialr icap eden vesika, mahal
li emniyet mudürluklerinden alacakları 
hüsnlih<ıl k~ğıtları ve yukarda yazın ilk 
teminatlnrıle birlikte tanzim edecekleri 
teklif mektuplarını muayyen gün ve sa
at~en tam bir saat evveline kadar ko- I 
mısyon baskaniı:ına vermeleri ilan olu
nur. (6384) 

• 1 - Tahmin edılen bedeli "39312 .. 
lira olan "12000,. mefre erat elbiselik 1 
kumaşın 9 - Ağustos - 940 cuma günü 
saat 16 da pazarlıkla eksıltmcsi yapıla
caktır. 

2 - İlk temi ,.. , ı "2948., lira "10 , ku
nış olup şartnamesi her gün komisyon
"lan "107., kuruş bedel mukabılinde a
lın:ıbllır. 

3 - isteklllerin 2490 sayılı kanunda 
vesaikle bırlıkte belli gün •e saatte Ka
sımpaşada bulunan komisyona muraca-
atları. (6691) 

• Mırmuı Ü11ü Sati ri Komut•nlıOı ndan : 
1 - 170 lira aylık ucrelle yüksek ehli

yetli bir mımar alınacaktır. 

2 - isteklilerin ıereken ve~aikle iz. 
mitte komutanlığa müracaatlan ılan o
lunur. (6995) 

• 800 adet pirinç askılık 
100 '' Çuval 
50 " Bşrıır 

100 " Sıındık 100X6!iX7Q 
200 " Küfe 

5 Delikli bakır kepçe 
1 O kangal tel. 
15 kilo ÇiVi 

300 kilo talaş 
Yukarda cins ve miktarı y~7.ılı 9 kıı

lem e(ya 8 - Ai:Ustns - 940 Persembe 
t'tinu saat lfi.30 da pazarlıkla alınaC'aktır. 
1steklilerln Kııı;ımpaşııda bulunan komis
yona belli gün ve s atte mtiracaatlıırı 

(6992) 

• 
l - Deniz fabrikaları ihtiyacı ıçın ıt· 

lınaeak 2500 metre teklı telefon sahra 
kablosu ile 40 adet fincan izolatör nıaa 
deve boynu ve 195 adet muhtelir eb'atta 
pç ve kosebendin 8-8-940 tıırihine rast
layan perşembe gunü caat 15 de Ka~ım
paşada bulunan Deniz lcvıı:ıım satın alma 
komisyonunda adi pa:ır' ıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - fsteklılcriıı bcllı gun \'C ;:aatte 
ınezki'ır komisyona mCırncaııtları. (6993) , ........... , ....... ~ 
TAKSİM 
Gazinosu 

Bugünden itibaren 
saat 18 de 

Halka Açılıyor. 

Lokanta • Birahan e - Tedanaan 

.tlüziklıol - Bar - Artistik 
Program 
- o -

Servis fevkaladedir. 
Fiyatlar mutedildir. ---;' 

Kayıp Konşmcnto ve l\fcn;;c 
Şahadet namesi 

Marsilyaya gönderilmek üzere, 
29 5 940 tarih inde Tcofil Gotic va
puruna 50 - 60 - 100 _ 34 bal va ha
linde yüklenen M. H . markal~ı ken
dirlere ait konşmento ve 3943 -
3993 - 3994 - 3995 numaralı men
şe şahadctnameleri kaybolmu:ıtur. 
Yenileri alınacağından, esk iler inin 
hükümleri yoktur. 

Moris Tar:uıto 

r: dc ~!~~s:~~!~~~~ e'!' 
H fı! müleyyın şarbon komprime
leri pi)'ds;ıya çıkmıştır. Eczaneler

den 1 teyinlz. ................... 

j - 8 - 9 40 

Modayı takıp eden her asrı kadın ıçın kıymetli taşlarılc ve ncfıs işleıtl 
hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikulade (SİNOER) saate 5~s 
olmak adeta bir saadettir. Fevkalade guzel ve zarif olan bu (SİNGER) :~ 
!eri en muşkıi l pescnt!eri dahi tatmin edebilir ve biıtun bu mcziyetl~rıll 
maada saatlcrimi.lİn on beş senelik bir miıddet için velev müııterilcrinın 
~uliyetindcn olsun her turlü arızaların miies:;csemiz tarafından hiç bir \I• 

almmaknzm tamir olunacaklarr garanti cdılmistir. 
J'r' 

S • ft G E R No 82IA 180 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 
I - . Emsalleri g"bi on beş sene ı:arantilid r. "" 
Adrese dikkat: SİNGER SAAT Mağazası - İstanbul Eıninonü 

~------am---------~ 
Devlet Limanları İşletme Umum Müdiirlüğiindeı~ : el 

Yeni Galata Yolcu salonunda gazete. mecmua vesaiıc satışına tahsıs 
bir ki c en miısait art teklif edecek olan talibine ihale edö!ecektir. İstektı lcr • e 
hu~ustaki tekliılerini nihayet 818/940 tarihine kadar idare levaznn liubcsın 
dirmcl~ri. (6857) 

~·----..... -. .... ~ ................ llll"j 

SUADİYE PLAJI 
BU A KŞ A M 

MÜ iR NUREDDI 
\'e arkadaşları 

B. T. G. D. Sahnalma Komisyonu Reisli ğinden : 
A"aiıda mufrcdatı yazılı kayak spor malzcmesının ihaks kaplı zarı u"" 

her dnsı ayrı ayrı olmak uzere 12-8-940 P.ımrtesi gJnu 1~ \t 14,30 da Jl.ıı1'' 
Genci Dırcktorlıık binasında satın alma kom;syonu huzurunda yapılacaktır. 
olanların malzemenin $artnamesini almak ve r.: :vcut numunelerı ı:ormck uze~ 
sai sa~tleri iç;nde her :ıaman satın alma komisyonuna ını.iracaat etmeleri ve 
vereceklerin de muhammen bedeli olan 19 150 liranın ct. 7 .5 nisbctinde n1111 

teminat a kçe lcriylc ihale gününde komisyona mı.iracaat etmeleri ilan olunur. ( 
A1ınacak Malzeme 

SOO Çift Kayak 
800 .. Kayak ayakkabısı 

60 ,. .. Eldiveni 
60 ,. ,. Çorabı 

30 ,. Tozluiı. 

30 .. Arka çantası 

MİLLi PiY .ANGO 
İDARESİNDEN: 
--------------------------------------------~ ----

1 - 7 Ağustos 1940 aylık pi,yangosu önümüzdeki çarşaJ11 
ba günü saat 18 de Kadıköy Fcncrbahçc Stadıf1 
otomatik kürelerle çekileceklir. Bütün İstanbul hal 
bu mcra:sime davetlidir . .. ' ,, , , 

2 - Bu çekilişe ait PJamn onuncu ınaddesincle yazılı ol 

1 
40 adet bin liralık ikramiyenin de alh küre birde 
~.alıştırılarak a~·rı ayrı 40 numara diişürülmck stl 

tile çekileceği Sayın halkımıza ilan olunur. , __ _ 
-----------------------------------~----

İstanbul Cümhuriyet l\1üddeiumumiliğinden : 
lstanhul ceza ve tevkif evi kamyoneti için al ınacak 4500 litre benzin ile 

k ilo muntelıfulcins makine yağı ac;ık eksiltmeye konulmuş ise de muayyen 
talip .zuhur etmediğinden eksiltme on ~ıin mu<ldetle uzatılmıştır. 

Muhammen bedel 1225 lira olup muvakkat tcmınatı 91 !ıra 92 kuruştur· 
Eksiltml' 17 /8/940 Cumartesi güniı saat 12 de adliye levazım dairesirıde 

ııılacaktır • 

. . Istekliltr .sar.tnamcyi her gün mesai saatl~ri dahilind~ me~k~r dairc~e ~ 
l:ıılırler. İıiteklılerın yazılı ı:ıin ve saatte kanunı vesıkaları ıle bırlıkte adlıY' 
r.mı daire<;\nrie toplanacak komisyona muracaatları ilan olunur. "7028,, 

MERMER TAŞI SATIŞI 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk llakimliğindcn : 

Terekesi ne mahkemece el konu lup tasfıyesine karar veril 
ölü mühendis Vahit Akpaka ait Unkcıpanr Hacı Bekir sokak 
numaralı mahalde bulunan Mermer tasları acık arttırma suret 
9/8, 9•10 tarihine müsadif Cuma ,!:(Ünü saat 14 de satılacaktır. 
teki ilerin yukarda ,ı:(Österilen giın ve saa t tc mahallinde hazır ti 
lunmaları ilan olunur . <284f'!'l\ 

....................................... .-.ı 
P. T. T. Umumi l\lüdürlüğünden : 
1 - ldarei merkeziye kadrosunda ikı yuz on lira ucretr iki adet (yukset 

mar H ya yuks~k n ı.ihendis) münhali vardır. 
2 - fht ı•,as m::·ı kiı olarak kabul edilen bu munhallcre Guzel Sanatlar lı 

misi yuks .. k Mimari şubcs:nden mezun 3656 sayılı Barem Kanununun 6 ıncı 
de~i mucibince :lC"\•lct hizmetinden ayrılalı en az beş sene geçmış bulunan t 
beli nıımar!arın tayini matlup olduğundan bu vasıfları ve 7SS sayılı M enıur 11 

nununun 4 •ınu; maddesinde yazılı diğer şartları ha"z bulunanJarııı dilekc;e ' 
rakı musbiteleri le birlikte P. T. T. Umumi Mtidurlu;;:ı ine muracaatl arı Jııl 
ilan olu nur. ( 4 346/6945) 

Kayseri Vil~yeti Daimi Enciimenindcn : 
KJy-lı:ri memleket hastanesinin ihtiyacı olan 104 kalem aliitr t""r ıı = ··,. i1 

kalem muatece ve ~dcvatl tıbbiyesi açık eksiltmeye ı;ıkarılmı ve zuhu ıl, 
!ipler tarafından yapılacak tenzillit haddi l ayık ı:onıl<lıı<!u t ll:rl'rdc 27 "ı:ı~" 
gunu Vılliyet Daimi J.;ndımcnince ihalesınin icra ı mukarrC"r bulunmu" 
taliplerin lit.teyi ı:ôrmck ve şeraitı anlamak urcre 1 stanbul ve Ankara Sıhlı 
İ çtimai Muavertet Mudiırluklerine muracaatları ilan olunur. "6Q6S .. 
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