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ithalat ve ihracai.l 

inhisar Altına 
Almahdır 

Biz, cıimdiden devletin ithalat 
ve ihracatı inhlsarla~hrınRcıı 
lazım geldiğine kani bulunu_ 
yoruz. Şimdiki birlikler, bu sa
hada atılmı~ ilk adımdır. 

Libya Hududuna 
Büy.ük ltalyan 

JJl. Zekeriya SERTEL j KUVVETLERİ 
T ahşit Ediliyor arp başladığından beri 

hükumet iki saikle it-
ıalat ve ihracatı tanzim ve 
nsik mecburiyetini duyarak 
halat ve ihracat birlikleri vü
de getirmiştir. 

9eynelmilel ticarette frrtlerin ro_ 
günden güne ikinci plana duşü
r. Hele harp başladıktan sonra 

tarafta ithalat ve ihracat hük(ı. 
etlerin kontrolü altına grçmiş bu
ııuyor. Serbest mübadele sistemi 
Ikınca. müteşebbis fertlerin mü"· 
i1lcn ticaret yanmalarına da im

ıı kalmamıştır. Satılacak ve q_tın 
lllacak mallar hakkında anlasma. 
~ hükftmetlcr arasında yapılıyor. 
~iyat.karşılıklı bankalarla ifa edi. 
or. Fiyatlar hliklımetler tarafın. 

r \ ,... ı • , • U-

etıer}c karşı karşıya gelmelerine 
O z verilmiyor. Bu da ithalat ve 
de' tacatın hiikfımct kontrolü altına 
utt' 1tırnasını, hükumet eliyle yapıl

'sını zaruri kılıyor. 

nundan maada, geçen harpte ya· 
lan tecrübelerden ders alınmıştır. 
l'tlerin millet ve devlet he~abınn 
tOtar yoluna saparak, vesika ti-
~teu yaparak zengin olmasına mtL 
•de edilmiyecektir. Bunun icin de 
halat ve ihracatın kontrolüne ve 
lııo:im ve tensikine ihtiyaç vardır. 
'ttlcri serbest bırakmamak Uizım. 
r. 

~u iki saikle devlet. ithalôt ve ih_ 
~atı hükumetin kontrolü altına a
ak tanzim etmek istemiş. ve en 

(Sonu Sa: 4 Sii: 4) 

İtalyanm Mısıra Karşı 

Taarruza Geçmesi Çok 
Muhtemel Görülüyor 

lngilizlerin Aden ve 

Berbera Üsleri 

Bombalandı 
---o-----

lngiliz Somalisindeki 
Muharebeler Gittikçe 

Şiddetleniyor 
--0-

:l\lısırda Bütün l\liidafaa 
Tertibatı Takviye Edildi 

Dünki.i İtalyan resmi tebliği İngi 
liz Somali ine karsı yapılan harf'. 
kiıttan bahsedc-rken ~u haherlcı·i 
~eri~ or: 
"Şarki ACrikada Aden ve fleorb~. 

ra deniz ve hava üsleri müessir su 
rette bombardıman edilmiş ve bir 
düşman tayyaresi düşürülmüştiır. 

Yürüyüş kollarımız İngiliz Somalisı 
hududunu bir kaç koldan geçmi!" 
lerdir.,. 

İNGİLİZLER MUKA \'EMET 
EDİYOR 

Londra, 7 (A.A.) - İngiliz Soma 
(Sonu Sa: 4 Sü: ~> 

iSTiKBALi: 

Şarki Afrikada muharebe şid
detleniyor. Hııritada Habe~!stan 

ve İtalyan Somalisi ile Libyndan 
yapılan ilerı hareketleri göruyor-
nnuz. 

... 

r HARiCI SiYASETIMIZ ETRAFINDA -l 
Başvekil, Dün Parti 

1
Grp. da izahat Verdi 

Balkanlarda 
Araziye Ait 

İhzari Müzakere 
Nihayet Buldu 

Yeni Konferans için 

Hazırlıklar Yapılıyor 

Bulgaristan 1913 

Hudutlarının 

ihyasını istiyor 
---o---

RUMEN KARARI 
---o,---

Şarkta Bazı l\fmtakalar 
l\lnhafaza Edilecek -
Dobruca Kül Halinde 

'l'efh.t,lunnuyacak ! 

Türk-Alman Ticaret 
Anlaşması Mecliste 

1 asdik Olundu 
Ankara, 7 ( A.A.) - C. H. Partisi Meclis Grupu ougı.in 

saat 11 de Reis Vekili Trabzon Mebusu Hasan Saka'nın reis
liğinde toplandı. 

Ruznamede orta tahsil imtihanlarının netay!cine dair ev
velce Bingöl Mebusu Feridun Fikri tarafından verilmiş bir 
takrir mevcuttu. Bu takrire ait Maa
rif Vekilinin cevabı dinlenmeden ev 
vel muhterem Başvekil Dr. Refik 
Saydam son içtimadanberi cereyan 
eden harici ahval ve hadisat hak
kında İ7.ahat vermek lİzf:re kürsüy e 
gclrli. Muhd rem Başvel\ilim ızm ha· 
rici h~cfü:elere dair top!u v-:: sar.h 
izahatını müteakıp temas ettikler! 
muhtelif l"'.leseleler hakkında soz a
lan bir c:o:i< hatiplerin b~yan&.h din. 
lendikten ve sordukları suallere 
icap eden cevaplar Başvekil tarahn_ 
dan verildikten sonra hiik•imt-tin 
ızahatı umumi heyetce itt:f:ıkla tac;
vip oi •narak snat 13 !)uçukta ccl-
(•ye ?, ihayet verildi. 

Meclisteki Müzakereler 

Apkara. 7 <TAN Muhabirinden)-· 
Büyük Millet Meclisi bugün toplan
n•ıstır. 

Celse acıldıktan sonra Kır ehir 
Başvekilimiz ReCik Saydam . 

Mebusluğ~na seçilen Doktor Hüsc. ------------------~----
vin Ülkii. Seyhan Mebusluğuna se 
cilen Salahattin Çam ve Siirt Mebus 
luguna secilf"r. ressam Şevket Dağ'a 
ııit intihap mazbataları tasvip ediL 
miş ve yeni mebuslar and içmişll!r
,fır. 

Büyük ~.ı[iilet Meclisinin 1940 yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması Vf" 
Büyük Millet Meclisinin 1940 yılı 
Subat ve Mart ayları hesabatına ait 
ın:ızbatalar kabul edilmiş. Dahiliye 
mcmurlan kanununa ek kanun la. 

(Sonu Sa; 4 Sü: 5) 

"Times", Petain'i 
İtham Ediyor! 

GAZETE DiYOR Ki: 

" :Mareşalle Arkadaşlannm 
Daladier ve Reynaud İçin 

Dava Açmalan, Tarihi 
Bir Faciadır,, 

. -G·- T •
1 

İ Londra, 7 (A.A.) - Vichy hü. 
enÇ ayyareCI er ~ kumetinin Daladier, Reynaud ve 

! Mandel gibi bazı şahsiyetler alcy-
Arasında... . hine muhtelif ithamlarla dava ıka

: 
ı me etmesi sebeplerini tahlil eden, 

--o-- 1 "Times,, gazetesi diyor ki: 

Resim, Bulgar - Rumen hududundaki bir köprüden geçen Rumen köylülerin
den birini gösteriyor. Romanya - Bulgaristan ve Romanya - .Mııcaristan toprak 

muzakerelerine ait haberler (4) üncü sayfamızdadır. 

.tnö~ü Hava Kampında 24 saat ı (Sonu Sa: 4 Sü; 4) 
mısafır kalan arkadaşlarımız, 

Naci Sadullah Ye Foto Muhabiri 
Hilmi, heyecanlı intıba ve mii. 
şahedelerini tesbit ederek dön
müşlerdir. Naci Sadullahın hi. 
rinci yazısını bugün resim1erile 
birlikte Beşinci Sayfada okuya. 

~tilH Şdiıniz Jnönii'nün Ankar;a~·a a\'dct ettiğini diin hildirıni1;tik. 
l:6hn, Cüınhw·re4.imizi :Aq)(ara g'a.tından tıktıktaıı sonra otomobile 

binerken gösteriyor .... 

Belçikada Açhk 
Ve Sefalet 

-Başgösterdi 
---0•---

Londra, Matbuatı, İngiliz 
Ablokasmın Lağvedilmesini 

İsti yenlere Cevap Veriyor 
--c..,---

r&;İçikada Vaziyet ı 
f Pek Karanhk ! - -

Londra, 7 (A.A.l - DaıJy Ex
pre::;~ gazetesi, Amerikanın Brük
sel Sefiri Cudahy'nin İngiliz gaze
lecilerine vermiş olduğu mülakat. 
tarı bahsederek. şunları yazm~kta· 
dır: 

" - Avrupada bazı memleketle-
1 rin maruz bulundukları ~çlık dola- I 
yısilc birçok Amerikalı, Ingiliz ah
lokasını tenkit etmeğe meyyal bu· 
lunmaktadır. Cudahy, mahsulü bl
dırmak için arkada kimseyi bırnk
madan iki milyon k'şinin cenuba ı 
hicret etmesi dolayısile Belçik~>nın 
yiyccC'k maddelerden malınım ka-
lacağını söylemektedir. Muhacir
ler niçin avdet etmiyorlar? Çiinkii 

(Sonu Sa; f Sü: 2) 

MiLLİ PIY ANGO 
DÜN ÇEKiLDi 

Fenerbahçede yeni dolaplarla ya. 
ınlan keşide miinacıebetile bir me. 

rasim tertip edildi. Tafsilat ile ik. 

numaralar 2 nci 

caksınız. 

Yanda ve aşağıda Foto Hilmi. 

1 
nin tayyareden aldığı iki resmı 
görüyorsunuz. Bunlar, tayyare. 

1 
den henüz atlamış bulunan bir 
gen~l~ paraşütle yere inmekle 

1 olan bir havacıyı göstermekle· 
İ dir. 
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"J AZAN: ISMAIL HAKKI BA~AK. 

Ben, Yahya Kaptanın Oradan 
Ayrllmasına Razı Olamazdım 

-27-
Onun yalvarması üzerine ben, aostum 

Fu~t (1) Beye müracaat ederek yardımı. 
m istemiştim. Fuat Bey, o zaman, Maarif 
Nezaretinde tedrisatı t!llye müdiri umu
mtslydi. Benim ricamı kırmamış ve Celil 
Beyi Konya lisesi riyaziye muallimliğine 
tayin ettirmişti. Fakat Celil Bey, harclrah 
tnuamelesl bile tamnmlandığı halde, yal
vara yalvara istediği bu vazifeye gltme
mlsti, Ve bu vaziyet, İstanbul hO.kümc
tinln kendisinden zaten şiiphelenmekte 
bulunduğu Fuat Beyi de çok müşkül 

mevkle düşiirmüştfi. Bu vaziyete düşün
ce. zavalh Fuat Bey de, bittabi beni a
ramış, blT çare bulmamı lshırnişti. Ben de 
Cem Beyi bularak, kendisinden derhal 
istanbuldıın ayrılınımnı ve bize fyillk et
miş bir vatandaşı :fena vaziyete sokma
masını rica etmlşUm. Celll Bey ise bana: 

"...- Boşuna zahmet etmişsin: Çünkü 
ben de zaten, derhal Konyaya hareket 
etmek üzereyim!" demişti. 

Fakat, o gilnden sonra İstanbulda g6-

rilnmeycn Celil Bey, verdlitl söze rıığ

men Konyaya gitmemişti. Bunun tı;indir 
ki, ona Tavıancılda, ve o halde rasUamak 
beni hayli sl.nlrlcndlrmistı: O vaziyette 
ben ne yapmalıydım? 

Tam ben bunu dilşünOrken, Yahya 
Kaptan da geldi. Vaziyeti oruı da anlat
tım. O, cvvcllı, Halil Pa:ıayla arkada~la
rının işini dilşündQ ve: 
"- Maale ef, dedi, onlan bugQn sev

kedemlyece •lz: CUnkü vakit çok geclkU. 
B<?mer. ht'mcn aksam oldu!" 
Anlıyordum ki, Yahya Kaptan, Halll 

Paşaya söz geçirememekten korkuyordu: 
Cünkü Bnğdatta bulunduğu sıralarda 

kendhdne hayli al:tka ve yardım göster
miş olan Hnlll Paşaya karşı, şOkran ve 
hürmet beslediğini blllyordum. Fakat, 
bu'la ra men, ona, yapılacak işin ehem
miyetinden bahs tUm. Jsrnr g6sterdlm. 
Ve muvafakat söztinü de koparınca, ken
di ine üzerimde bulunan bin lirayı ver
dim: 

Gece buluşacağımız yeri de tesblt ede
rek, birbirimizden ayrıldık. 

O gün, Tnvııancıl iskelesinde ne bir tek 
candal, ne bir mavna vardı. Fakat biz, 
e>nln bir arkndaş vamtnsile, Cebzeden 
tki s:ındı:ıl bir de mavna getlrtmi&tik: O 

sandalcılar Yilhya Kaptana: 

mak mecburiyetinde kaldım: ÇUnkU hep
si de, kör kütük sarhoş bir haldeydiler. 
O zaman, her şeye rağmen, Yahya Kap
tanın, onlan hiç olmazsa karşı sahile ka
dar (leçirmesine razı olmak mecburiye
tinde kaldım. Zaten, Yahya Kaptan c'a: 

"- Ben, sabah olmııdan mutlaka dö
nerimi" dıyordu. Ve Yahya Kaptanın 

verdiğ sözü tutacağından emindim. 
Yahya Kaptanın onlarla birlikte hare

ket edişlerinden sonra, nrkalarından u-ı 
zun uzun b:ıktım: Sarhoşluğa devam e
den o kafllenln uğradığı akıbet i!e ma-
lOmdur: Kazdağında düşman tuzağına 

dü~ler ve kendi gafietlerfne, zavallı 

gardiyanı kurban verdiler, canlarını da 
zor kurtardılar. 

Ben, Yahya K:ıpfan mevzuundan ayrıl
mak istemediğim için, onlar O.zerinde 
ta:r.la durmıyacıığım. 

Bugün, tertemiz Yahya Knptanı ôldilr
tenlerln bir kısmı maalesef halA içimiz
de ycşam:ıktndırlar. Şimdi, onların yUz
lcrlnl kızartacak ol:ın asıl h!icliscnin iç
yQzOnO, vcsalklle birlikte ortııyn koyu
yorum: 

24 Tesrln\c:ıınl, ııs:ı tarlhlnl tn1S1yan şu 
telgnıf, kendisine, "Kartal, Anadolu, ve 
'Ruml.'ll MOdofııal Hukuk Heyeti Temsi
llyesl Reisi" süsünil veren Binbaşı Ne

cati (2) Bey tarafından, o zaman Srvasta 
bulunıın BUyUk Atamıza c;ekflmiştl: 

"K/Sy içinde bllakııbııh:ıt katil, nahiye 
mildOrQnO aHlmele!nnııs dnrp, köylerde 
ııasp meselesinden dolııyt, Yahya Kapta
nı, hükOmete teslime me<."buriyet elver
mistir. Dahiliye Nezııretl, ehemmfyC!tle 
bu meseleyi takip erliyor. Hük\ımetln 

mOşktil v:ıziyettc kalmaması, Yahyıı Kap
tanın teslimini iktıza ettiriyor. F.mrl dev
letlerinlze makine basında muııtazırım. 

imza: Kart:ıl Anadolu ve Rumeli 

MOdafaal Hukuk Heyeti Temsi· 
llyesl Reisi, Blnbatı Ahmet Necati 

lru telgrafı alan Büyük Atamız, İT.1T1it 
Fırka Kumandanı ROstü Beye şu telgrafı 
çekmişti: 

Srvas 25/11/335 
Şifre aceledir, 

İzmitte Birinci Fırka Kumandanı 
Rüıtü Beyefendiye 

Kartal Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi 
"- Bugün gidemeyiz: Düğün!lmilz ilnvaniyle binbası Ahmet Necati Bey ta. 

var!" demlller. Fakat Yahya Kaptan, rafından vürut eden bir telırafta: Katil ve 
bana ııöz verdiği için, bu bahnneye ku- r.ahiye müdürünü darp, köylerde gasp ı.ne
lak amuımış ve onlan kendisine itaate saUinden dolayı Yahya Kaptanın hükO. 
mecbur etmiş. mete teslimi mecburiyeti hasıl oldufu ve 

Yahya Kapt..ınl:ı tekrar glirllştül\lmUı Dahiliye Nazırının da bu meseleyi c. 
zaman, Celil ve arkadaşlnrını da onlarla hcmmiyctle takip eylediği bildirilmekte. 
birlikte göndermiye karar vermiştik. Za- dir. 

Ole\'amı Var) vallı Yahya Kaptım, gidecek olanların 

her ı;;eylcrinl dilşQnmOş, ylyeceklcrinJ 
bile gidip elile hazırlatmıştı. Bana: (1) Şimdi, Abbas Halim Pa,anın umu

mT vekllldlr. lııtanbulda Mııır apartıma· 
"- Bence, dedi, ben bu arkadaşların nında oturur. 

ba51nda mutlaka bulunmalıyunl" (2) Ueeatl Bey, 0 aırada, endaht mek· 
Halbuki ben, Ynhyanın oradan ayrıl- tebl mOdOrU idi. 

masınn razı olamazdım: Çünkü bu husus- e 
ta, bana ı;ok kati emir verilmişti. Bunun 
içindir ki, Yahyanın sayıp döktüğü bü
tün sebepleri, birer birer ı;ürüttüm. Fa
kat, biraz sonra, gidecek olanların ha
lini görünce, Yahya Kaptanı h:ıklı bul-

!rmirde Atatürk Caddesinde, 324 numa. 
rada Yüzbaşt Şevket Pekuze: 

".Hakkımdaki iltifatınıza teşekkür eder 
ve hatırlattığınız hli.disenin mevzuuba
his edileceğini arıeylcrim," 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

Spor: 

Da ili izamname 
için Toplantılar 

Beden Terbiyesi Genel Direktö
rü General Cemil Taner, üç gün
denberi bölge merkezinde meşgul 
olmnktlldır. 

Merkez istişare heyeti, klüpler 
d::ıhili nizamnamesinin Genel Di
rektör, Burhan Fclek ve Mazhar
dar. müteşekkil heyet tarafından 
hazırlanmasına karar verdiğinden, 
bu heyet faaliyete geçmistir. 

Genel Direktör, nizamname ha
zırlanırken İstanbuldaki bazı klüp 
idarecilerinin fikrini almayı muva. 
fık görmüştür. 

ATLETİZM MÜSABAKALARI 
İstanbul atletizm Pentatlon bi

rinciliği cumartesi günü saat 17 de 
Fenerbnhçe stadında yapılacaktır. 
Bu sene de birinciliğe nall\zet ola
rak geçen senenin şampiyonu Fe
nerbahçeli Melih gösterilmektedir. 

Pentatlon 100, 200, 1000, uzun 
atlnmn, cirit, disk müsabaknlan ü
zerinde yapılacaktır. * İSTANBUL maarif müdürlü
ğü, Vekaletten aldığı bir emir Ü
zerine, bu sene teşkilatın tertip et
tiği yüzme müsabakalarına iştirak 
eden mektepli yüzücülerin bir lis. 
tesini istemiştir. 

Piyasada: 

Hindistandan Çok 

Çuval Geliyor 
Limnnımızn çuval getirmek üze

re Hindistandan üç vnpur hareket 
etmiştir. Bunlardan Yunan b~mdr
ralı Kleanti v&puru. Çanakknle ci.. 
varında karaya oturmuştur. Tahli
sine çalışılmaktaclır. Rumen bandı
ralı Buceci vapuru da, 287 ton çu
val ve ithalat eşyasını hamilen yol
dndır. India adlı İtalyan vapuru ile 
getirilmekte olan çuvnllar ise, bu 
geminin Musava Hmanında kalma
sı üzerine, memleketimize getirile
memiştir. Bir haftaya kadar piyn
samıza mühim miktarda çuval gel
miş olacaktır. 

DÜNKÜ İHRACAT 
Dün elli üc bin liralık ihracat 

yapılmıştır. İ~giltereye dokuz hin 
kilo keten tohumu, Çekyaya yüz 
yedi bin kilo keten tohumu, Bulgn
rlstana 10 bin kilo balmumu, Ro
rnanyaya 23 bin kilo susam ve 17 
bin kilo zeytinyağı gönderilmiştir. * Fiyat te!';bit ve murakabe ko
misyonu bugün toplanarak mani
faturr. toptancı ve ikinci ellere ve. 
rllecek kar nisbetini Vekaletin ten
sibi üzerine, tetkike devam ede
cektir. Bu nisbetlerin son ve kati 
§ekli bugün belli olacaktır. 

* BEDEN Terbiyesi Genel Dl- YENi NEŞRİYAT: 
rektörü General Cemil Taner, gös. 

1 
terdiği müsbet faaliyetten dolayı iDARE - Dahiliye Vekdlett tarafından 
au sporları ajnnı Şazi Tezcanı tak- neşrolunan bu aylık mecmuanın 146 nc:ı 
dır ve tebrik etmiştir. sayısı lnti$ar etmfstir. 
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Dü11 Fe11crbalıçede Milli Piya11gorıun ke§idesi Sirkecide llamidiye caddesinde çıkan yangın söndiiriilifrken 

Tif ik Birliği 

Reisi Çekildi 

3 Tüccar Kendilerine 

Verilen İhraç Payını 

Tekrar İade Ettiler 
Dı~ Ticaret Umum müdürü Ser

vet Berkin, diin şehrimize gelmiş. 
tir. Berkin, öğleden evvel ihracat 
birliklerine giderek, bir müddet 
meşgul olmuştur. Mıntnka Ticaret 
müdürü Avnfnin de iltihakile tiftik 
me;sclesi tetkik edilmiş ve birlik i. 
dnre heyeti ile görüşülmüştür. 

Kendilerine tiftik payı verilen 
tüccarlardan üçü, bu payı k::ıbul et
miycrek iade ettiklerini birer mek
tupla birliğe bildirmişlerdir. Bu su
retle tevziat haricinde kalacak olan 
40 - 50 ton kadar tiftik kendile
rine küçük pay verilen diğer tüccnr 
lara tevzi edilecektir. Pay listesinin 
tanzimi sırasında Veknlctce hnzır
lanan talimata göre, hareket edil
mediği anlaşılmaktadır. Bu husus
ta idare heyeti azalurı arasında 
başlamış olan münakaşa h:ıd bir 
devreye girmiştir. Dün tekrar top
lanan idare heyetinde reis Alem
dar, bu dedikoduların mahiyetini i
zah etmiş ve yapılan işin tah!<ikat 
safhasına intikal eylediğini söyli. 
yerek, reislikten istifa etmiştir. 

Azadan bazıları da dedikoduları 
önlemek j_çin birlik idare hey~tf
nin istila etmesi ve yeni idare he. 
yeti seçilmesi arzusunu izhar edi. 
yorlar. 

Belediyede : 

Odun ve Köm""re 

de Azami Satış 
Fiyatı Konuluyor 

Belediye İktısat Müdiirlüğü, İs· 
tanbulun senelik odun ve kömür 
sarfiyatiyle halen şehirdeki stok 
miktan ve odun kömür maliyet fi_ 
vatlnn hakkındaki etiidünii ikmal 
~tmek üzeredir. Öniimüzdcki hnfüı 
içinde bu hususta hir rnpor hazırla. 
nacaktır. İktıs:ıt Müdürlüğü, odun 
ve kömiir sntışlan için azomi birer 
fiyat ve kfir da tesbit ettikten sonra 
raporla beraber fiyat müraknbe ko
misyonuna ver~ektir. Böylelikle 
bu sene odun ve kömür satışlarına 
dn narh vazedilmiş olacaktır. 

KAZALAR AZALIYOR 

Be1cdiye otobüs komisyonunun it 
tihaz ettiği tedbirler sayesinde bir 
sene içinde şehirde kazaların tedrL 
ci surette azaldığı anlaşılmıştır. Bu 
husustaki kayıtlara göre geçen sene 
'fcmmuzundaki kazalardnn 63 kişi 
hafif, 8 kişi ağır yaralanmış, 2 kişi 
de ölmüştür. Halbuki bir ay sonra. 
ynni aynı senenin Ağustosunda 53 
h:ıfif yaralı, 5 a~tır yaralı, 4 ölü, bir 
sene sonra Haziran ayında 36 hafif 
ynralı, 10 ağır ynralı, bir ölü, Tem
muzda 40 hofif yaralı, 3 ağır yaralı, 
ve bir ölü olduğu görülmüştür. Ka. 
zalnrın kısmı azamı, Galatada Ban. 
kalar caddesiyle Galata ile Tophane 
arasındaki Necati Bey caddesinde 
olmustur. 

JI.ALK EKl\JEGİ NÜMUNJ:st 

Halk ekmeği için hazırlannn nü. 
munelerden birisi Ticaret Vekaleti. 
ne, birisi Sıhhat Vekaletine. birisi 
de tahlil edilmek iizere kimyahanc. 
ye gönderilmişti. Kimyahaneye gön 
derilen nümuneyc ait rapor dün be
lediyeye gönderilmiştir. 

Kimyahnne, halk ekmeği nümu
ncsini lüzumu kadar buğday ve gHi
teni havi bulmuştur. Rapor dün Vi. 
layet Hıfzıssıhha mütehassısına gön 
derilmi§tir, Mütehassısın noktai na 
zan da alındıktan sonra Ticaret Ve. 
kiUetinin emrine intizar edilecektir * MAARİF Müdürlüğü, binasının 
müsaadesizliğl yüzünden bu sene 
Kurfalıdaki köy yatı mektebini Kar 
tala nakletmiye karar vermiştir. 

1 L L i PiYANGO 

40,000 Liralık Büyük 
ikramiye 102039 
umaralı Bilete Çık~ı 

Milli Piyangonun üçüncü tertibi. , 
nin birinci kcşidesi, dün çekilmiş
tir. Merasim, saat 18 de Şehir ban. 
dosunun çaldığı İstiklfil marşı ile 
başlamıştır. Otomatik dolaplar. ilk 
defa İstanbullular önünde kullanıl
mıştır. Milli Piyango idare heyeti 
reisi, bir nutuk söylemiş, bundan 
sonra numaraların çekilmesine bcış
lnnılmıştır. Keşidede ikramiye ka
zanan numaralar şunlardır: 

40,000 lira kazanan 
102033 

10,000 lira kazancm 
49931 

1,000 lfra kazananlar 
3786 43689 

2,000 lira kazananlar 
45055 58910 131443 

1,000 lira kazananlar 
42681 56992 11504 35896 

5993 36816 103536 152709 
39290 151708 136011 110157 
10140 29241 168858 52771 
86918 34575 186355 129725 

185476 86620 39439 78691 
38079 184973 138238 69386 
68150 3188 84049 96865 
7ü474 159534 144015 186880 
19618 124374 130896 39931 
Bunlardan başka sonları (524) le 

nihayetlenen 200 bilet yüzer~ (13) 
le nihayetlenen 2000 bilet sekizer, 
(4) le nihayetlenen 20,000 bilet Ü
çer, (0) la nihayetlenen 20,000 bi. 
let te ikişer lira alacaklardır. 

~~----~~--------~-~~-~-~~~~~~-

Adliyede: 

Rakı Verm diği için 
Dükkôncıyı Döven 

Kadın Tevkif Edildi · 

1 Poliste: 

Kızına Talip Olan 
Gell'lce Kızıp, Kendi 

Karısını Yaraladı 
Sultanahtnet Sulh Birinci Ceza Fatihte, Kurşunlu medresede o-

Hakimi Reşit, dÜJl, Bahtiyar ismin. turan Rasim ismincle biri, karısı 
de bir kadını tevkif etmiştir. Bu Ayşeyi ağır surette yaralamıştır. 
kadın mahkemede hüviyeti ve ne iş Hadisenin sebebi şudur: 
yaptığı sorulduğu zaman: Yaşar isminde bir gcrıç. bir içki 

- "Seyyar günahkarım,, demiş- lilemi esnasında Rasime: 
tir. Suçu Sultanahmette şarap içtL "- Ynhu senin kızın Güllü pek 
ğ~ bir dükkô.ncıdan _biraz rakı~ istedi- hoşuma gidiyor, şunu benimle ev
ğı hald~. ~e:mcmesı~den mı!gber ?-ı lendir. Sana iki lira vereyim, he
l~rak duk~ancıyı d?vmesidı;. Ha. men şimdi başgôz oluverelim, ynrın 
kım, Bahtıyan tevkıf etmiştır. ı da nikah kıydırırız., demiştir. Bu 

SON KAZANIN' TAHKİKATI teklif, Güllü ile Ayşcnin pek ho~u-
Çatalca ile Ispartakule arasında na gitmiş, derhal muvafakat et

vukua gelen ve kamyon şofôri:i Fey. mişlcrclir. 
zi ile muavini SalBhattinin ağır su. Fakat iki lira mukabilinde böyle 
rette yaralanmasile neticelenen bir izdivaç, Rasimin kanına dokun
tren - kamyon musademesi tahki. muş bıçağına sarılmış, teklifi ya. 
katı bitmiştir. lHıdisede tren maki- panın da, kabul edenlerin de ilzc
nistinin kabahati olmadığı, hatanın rine salclırmrstır. Gullü ile Yaşar, 
şofôrde olduğu nnlaşılm1~tır. Maki savusup gözden kaybolmuşlar, Ay-
nist !';Orbcst bırakılmıştır. şe 1.ocasının bıcağının allına dliş-

BIÇAl\LA ÖLDÜRÜL IÜŞ! müş ve ağır surette yaralanmıştır. 
Geçen Pazar günü Eminönünde 

bir cinayet olmuş, Kazım isminde 
biri Mahmut ismindeki arkadaşını 
öldürmüştü. Fakat yapılan muaye. 
nede mevcut yara öliimü intaç eder 
mahiyette göriilcmediği jçin ceset, 
öliim sebebi anlaşılmak üzere mor. 
ga kaldırılmıştı. Yapılan otopsi ne. 
ticesindc ~fııhmudun aldığı bıçak 
yarasından öldtiğü nnlasılmıstır. * BABI.ALİDE HurufatÇJ Salibin 
dükkanıncian hurufat çalan Pnrsih 
ismindeki adamla tapu dairesi ö. 
nünde uyumakta olnn şoför Salimin 
cebinde 150 lira bulunan ceketini 
çalan yabancı bir devlet tebnasın. 
dan Hemzi dün Sultanahmct Birinci 
Sulh Ceza Mahkemesi kararilc te\·
ki! edilmi~lerdir. 

Fazla 
Veren 

Faizle Para 

·r Kimyager 
Resmi ruhsatla faizcilik y'1pan 

eski profesörlerden kimyager Ha
rlı Faikin fahiş faizla para verdii{i 
haber alınmıştır. Profesörü takip e
dm memurlar, diin kendisini fniz_ 
le pnra verdiği Tevfik adında bir 
snhısla taou dairesinde hesaplaşır. 
larken dinlemişler ve cürmümeş
hut halinde yakalamışlardır. 

Hadi Faik, memurlan görünce e
lindeki sarı defteri yırtmak istemiş 
ise de, buna meydan verilmcmiŞ
tir. Defter üzerinde yapılan tetki. 
kat neticesinde, kimyagerin yiizde 
20 - 25 faizle para verdiği anla
şılmıştır. Tahkikata devam olun
maktadır. 

Rasim, dün Sultanahmet sulh bi
rinci ceza hakimi Reşidin kararile 
tevkif edilmiştir. 
RA DEVUCULUK SUÇLULARI 
Beyoğlunda muhabbet teiallığı 

yı;pan Nezaket, Seher. Muzaffer ve 
Hasan evvelki gece Ünzile ismin
df' 15 yaşında bir kızcağızı Ahmet 
ndlı bir delikanlıya satnrlark n suç 
üstünde yakalanmışlnrdır. Muaye
neye gönderilen Ünzilenin teh llke
li bir hastalığa müptela olduğu an
lasılmış, cümlesi hakkında takiba
ta başlanmrştır. 

Bundan başkn. Aynalıçc~medc 

Soffcti apartımanının 1 ve 2 :'lu
marnlı dairesinde randevuculuk 
yapan Anika ile Fani, cürmümeş
hut halinde elde edilmişlerdir. Ev
de yapılan aramada 8 kadınla üç 
erkek bulunmuştur. * I<ADIKÖYDE Aziziye soka. 
ğındn bir fırında çnlıı:an Ahmet ile 
nı·kndaşı Mehmet arasındn iş yii
zünden kavga çıkmış, neticede 
Mehmet ekmek bıçağı ile Ahmcdi 
sol kaburgas1ndnn yaralamrştır. 
Yaralı ifade veremiyecek bir hal
de hastaneye kaldırılmıştır. * AYRICA, Üsküdarda Zeynep 
Karni! hastanesinde de bir vııka ol
muş, hastane hademelerinden Ali, 
arkadaşı Mahmut tarafından kıs
kançlık yüzünden bıçakla ağır ya. 
rahınmıştır. 

~-·~-~----~-~~~~ 
KADJKÖVDE RA l,O 

Kızılay Cemiyeti Kadıköy knası tara
fından zengin kotyon ve sürpri~lcrlc ha
zırlanan Kır B:ılosu Ağustosun 10 ııncu 
Cumartesi günü akı;amı Fr.nerb:ıhçe 
(Bclvü) gazinosunda verilecektir. 

Sirkeci 
Bina Y 

e 
• 

----oı----

• 1 

1 

Yangının, Filmlerin 

Tutuşması Neticesinde 

Çıktığı Söyleniyor 
Dün saat 14.30 da Sirkecide Ha· 

midiye caddesinde bir yangın çık
mış, bir fotografhane tnmamen, bit 
otel de kısmen yanmıştır. Yangını 

ilk defa Beyazıt kulesi görmüş, te• 
lefonla itfaiyeye haber vcrmi~tit· 
Yani Alivilidis'e nit bulunan fotog· 
rafhanenin ahşap kısmında ateş sil• 
ratle genişlemiş ve çok gcçmedcJl 
yanındaki İzmir oteline de sirayet 
etmiştir. Nihayet bir saatlik hünı
malı bir faaliyetten sonra. fotograf• 
hane tamamen, otel de kısmen yan-
dık tan sonra ateş bastınlmtştır. 

Selim Esen ve kardeşlerine ait 
olup, 12 bin liraya sigortalı olan 
bu binanın müştemilatından bulu
nan Vaksevnnpolos biraderlere ait 
saat deposu ile Kasapyana ait diŞ 
tedavfüanesi ve Hi.ıscyin Hüsnu· 
nün Felek fotografhanesi de ıslan• 
mak suretile mühim zarar gör:nÜŞ
lerdir. 

Dün geç vakite kadar devam c· 
den tahkikata rağmen, att lin nC" 

den çıktığı henüz belli olın mı~tır· 
l\Iaamafih çok kuvvetli bir ıhtiınrıl• 
le, yangının fotografhanedekı f Llın: 
!erin tutuşmasmdruı ileri geldi 1 

zannedilmektedir. Umumi hasarıll 
20 - 30 bin lira arasında oldugıı
nıı ihtimal verilmekte, tahkikatts 
deyam olunmaktadır. 

Ö L Ü 1\1 
G ··zel Sa 'a las-

Akade ua rm 

ra: 
Giizcl San'atlar Akadcmbi 

Müdür1üğündcn : 
Müstakil Ressam ve Heykcıtrıı~ 

lar birliğine mensup San'atkarln~· 
dnn Akademi afiş atölyesi muallt• 
mi Mitat Özar, 7 / EJ/1940 tarihinde 
\ cfat etmiştir. Cenazesi 8/ 8 94.0 

Perscır.bc günü sant 16 da. Har1'1• 

yedeki Fransız Hastanesinden kal• 
dırılacak ve nam::ızı Teşvikiye es· 
miindc kılındıktan sonra FerikÖ1 
mezarlığına defnedilecektir. Mual· 
lim ve San'atkar bütün meslekda§" 
larile t&lebclerinin merasime i~U· 
rakleri rica olunur. 

VEFAT 
Dahiliye Vckfılctl Muhı.ı.scbe MQdtirO 

Edip Güncl'ln Kayln Valdesl ve Sunu1111~ 
Hamdi Tckycllnln büyük valdcsl A}ıJtlc 
Bey zade Emfn Bey refikası Ayıe Güt11' 

lın vefatını tecssurle haber aldık xcnd, 
sine Allr•htar. r hmet diler ve kederdide 
aile ine taziyet eylerlz. 

Bugünkü Program ~ 
7.35 Mllzlk (Pl.) 
8.00 Ajans hnberlerl 
8.10 Yemek listesi 
ll.20 Film ~arkılnrı (Pl.) 

12.25 Al turka müzik 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Alaturka mUzlk 
18.20 Hafif mu il i (Pi,), 

• 18.05 Müzik (Pi ) 
18.40 Caz orkc lras1 
19.10 Fasıl heyeti 
19.45 Ajans habeı·lcrl 
20.00 Alaturka mllzlk: 
20So Konuıım 
20.4G DinlcyiC'i rllleklcrl 
"1.15 Sıhhnt 11 n ti 
"1 30 Radyo gnz\tcsl 
21.45 Müzik 
22.30 Ajans hnberlerl 
22.45 Cazband (Pl.) 
23.25 Yarınki program. 
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: Ömer Rıza DOGRUL 
ilrünüşe bakılırsa, mih' er 
de\'letlt'rinin ikisi de iki bii. 

e rnühim taarruza gccmek ii-
1', Taarruzun birini Alman) a. 
reye kar<:ı yapacak \'e bu. 
harbe kati bir netice 'crmc-k 
ektir. Taarrm:un diğerini de 
Yapacak ve bununla Mıswrı 

ttnıeyi ,.e Süvcyş kanalını is. 
İstihdaf edecektir. İki taarruz 
lırada vuku bulduğu takdirde 

Cümhıırreisimizle Ba~rekilimizin A nkarada islikballerille ait iki intıba 

ilerin İngiltereyi hem garp. 
şarkta birden meşgul ede. 

Şarılması istenen i!!ii paylaşa. 
annayı istihdaf ettikleri an. 

ili.r. 
İ sırada İtalyanın İngiliz So. 
e karşı bir istila hare'kr.tine 
inden, Fransa gibi İngilte. 
Şarki Afrika sahillerinden 
İstediği anlaşılrr. Bu hareke.. 
\'aCfakiyeti neticesinde Hint 
tlsu ile Bahriahmer arasın. 
JJıuvasalanın kesilmesi de 
.. görünüyor ve bu netice 
daf ediliyor. 
t garpta da, şarkta da taar. 
üz başlamamıştır. İhtimal 
hazırlıklar yapılıyor ve ha. 
geçmek için ilk müsait fırsat 
iror. Fakat önümüzdeki giin. 
ltaühim hidisl'lere şahit ola. 

.. laylıkla tahmin olunabilir. 
niıler, garpta vuku bulacak 

gibi şarkta vuku bulacak 
da tam itimat ve tam ha. 

İçinde beklediklerini bildiri. 

hin en mühim ve en kati saf. 
tirmek üzere olduğu göze 
Or. 
h, tarihi bir dönüm nokta. 
il'. 

ltaraf bazı siyasi müşahitlerin 
telakkisine göre artık İsviç. 
ırıilıvettilerin yeni nizam 

tsine girmiş saymak gerek. 

llıiisahitlcri hu şekilde düşiin. 
le, kcdcn amil, fs,·içrenin ik. 
~a 'Atını tanzim i~in mihn~r. 
ularile Anla~mak ıstırarında 
, \'c huna da mihvel'<'ill"rin 
ile uvgun bir takım şartları 
etrnck pahasına imkan bul. 
l', Bu .riizdt'n şimdiye kadar 
et YUl'dtı sayılan ve dünya. 
ti fikirli, menkfıp unsurları. 
lldıran İs\'İcre de bu sıfat ve 
~tini kaybedecek. bu gibi un. 
il hareket ve faaliyetlerini 
~eşru sayacak ve böylece 
l rnill\'erci komsulanna he. 
l'ck iktısadi \'aziyetini ıslah 
gccinmeğe bakacaktır. 

e hir aralık askeri k11vvet. 
'eferber etmiş ve her istilaya 
tclcceğini göstermisti. 
l'e, gt'rd askeri istilaya uğ. 
· Fakat istilaya uğramamak. 
her Fransanın vıkılmasın. , . 
llra boynunu eğmekten baş. 
bulamadı. 
'kalı bir siyasi müşahit bu 

.' şu kelimelerle anlatıyor: 
~l'e askeri bir istila netice. 
4eğiJ, fakat telefon muhabe. 
lleticesinde mihvercilere bo. 
di.'' 
~bt>ri bir hfirriyet yurdu o. 
hür insanlan banndıran is. 
" de bu akıbete uğraması ne 
it! 

4ZETELERIN 
4YFALARI 
l'a, 7 (TAN Muhabirin 

'- Gazete sayfalarının ebadı 
i hakkında koordinasyon he. 
~eni kararı Resmi Gazetede 
ll~şredildi. Karar şudur: 
._ G.ızete sayfalarının meriycl 
lııc konulan 35 sayılı koordina -
~etı kar, rının ne ri tar hl olan 
llınnız 1940 claki ebadı hiçbir 
lcbdıl olun m z. 

' '5 mımar 1ı kararın birinci 
nın P. ve B paragraflarındakı 

1 r, g zcte !; yf larınırı 10 Tcm-
9 O tarıhındeıti ebadına gorc 
Olunur. Bu tarıhtcn sonra sayfa 

AVRUPADA 
Harpten Sonra 
YENi NİZAM 

lngiltere1 imar ve inşa 

Hareketinde Önderlik 

Yapacak Vaziyettedir 
--o--

Yeni Sulh, Sağlam 
Temeller Üzerine 

İptina Ettirilecektir 
Londra, 7 (A.A.) - Times gazc. 

tesinin başmakalesi hulasaten şöy. 
le demektedir: 

"Harpten sonra kendi imar me. 
selelerile uğraşacak olan Britanya, 
Avrupanın yeniden imarında tabi
atilc bir önder olacaktır. İngilizler 
harbin uzun süreceğini daima tah. 
min etmiş olduklarından, İngiliz 
hükumeti sadece bir harp siyaseti 
ile iktifa edemez. Harp, ccmıyetin . 
mevcut kalıplarını parçalamakta ve 
fikirleri tahrik etmektedir. İşte 
böyle bir andadır ki biz, harbin hı. 
tamını takip edecek yirmi sene zar. 
fında gerek bu memlekette ve ge
rclc Avrupada iyi bir hayatı yeni. 
den nasıl kuracağımızı müsbet bir 
sekilde düşünmeğe başlamalıyız. 

Sulh iade edildiği vakit, en lüzum. 
lu şey, planlı bir istihlak olacaktır. 
İctimai ve beynelmilel siyaset bu 
noktada birleşecektir. Kendi milli 
hayatımızın yeniden tanzimi mese. 
lesi, Hitlcrizmin nihai sukutunu 
müteakıp bizi karşılıyacak olan 
Avrupanın yeniden tanzimi mf'se
lesinin ancak bir cüzüdür. Avrupa. 
nın Versailles'dan sonra elde etti. 
ği tecrübeler göstermiştir ki. içti. 
mai ve iktısadi temeller kuvvetli 
olmadıkça , en asil ideallerden mül
hem bir siyasi müessese dahi de
vam edemez. Yeni sulhü kuracak. 
!arın ilk vazifesi bu sağlam temel. 
leri kazmaktır. 

Tahrip edilmiş, köklerinden sar
sılmış. açlığa maruz kalmış bir Av. 
rupa ile karşıla~acağız. Y C?ni bir 
Avrupa nizamının kurulmasına 
doğru atılacak ilk adımları açları 
doyurmak, çıplakları giydirmek, 
evsizleri barındırmak teşkil ede. 
cektir. Hudut veya milliyet ihtilaf. 
lannm bu esas vazifeye engel ol
masma müsaade edilmemelidir. 
Tatbık edilecek yegane düstur her. 
kese ihtiyacına göre vermek olma
lıdır. Avrupa piyasalarının ve is
tihsalatının yeniden tanzim edil
mesi lngilterenin refahına bağlı bir 
meseledir. Bu tanzim işi ile İngil. 
terenin refahı ise, Avrupa haricin. 
deki büyük memleketlerin kaynak. 
ları ve piyasalarına tabidir. Harp
ten sonra seri bir salan her tarafta 
kaynakların doğru bir şekilde tev. 
ziine bağlı olacaktır. Binaenaleyh, 
İngiliz hükumeti içtimai ve iktısa. 
di meseleleri şiddetle takip ctmelL 
dir. zira bu harp içtimai nizamlar
la, içtimai masrafların çarpışması. 
nı intaç edecektir.,, 

SOVYETLER 
Birliğinde Yeni 
TEŞKİLAT 

Moskova, 7 (A.A.) - Reutcr: 
ı d ı~tircn gazetclerın işbu ka- Fınlandanın Sovyctler tarJfın-
rı ri tarihınd n iti• ren a mi dctn istilasını müteakıp teessüs e

yf ebadına 1 deıı hukumetin sefi olan Otto Ku. 
usincn, Sovyetle~ Birligi Reisi mu. 
avinlerinden biri olmuştur. Sov. 
yetler Birliği Konseyi, yeni Kare
li . Finlanda Sovyet Cümhuriye
tini bu sıfatla temsil etmek üzere, 
Otto Kuusinen'i ittifakla intihap 
eım·stir. Konsey, Sovyetler Birliği 
reis muavinliklerinin adedini her 
Ciımhurıyet için bir olmak üzere 
11 den 16 ya cıkarmıştır. Ve yeni 
dört Cümhuriyet, Moldavya, Es
tonva, Letonya ve Litvanyadır. 

MÜTEKABiL 
HAVA HARBi 
Bütün Şiddetile 

DEVAM EDiYOR 

İngilterenin Garbi Akdeniz mosu seyir halinde ... 

lngiltereyi istila 
işinin Zorlaştığı 

Bildiriliyor 
Londra, 7 (A.A.) - G1!ce diisman 

tayyareleri İskoçyanın iki bölgesi 
üzerine yangın bombası atmışlar. 

dır. Hitlerin son nutkunu ihtiva e
den beyannamelerle bir miktar bom 
ba da Bristol kanalı üzerine atılmış. 
tır. Hicbir zayiat yoktur. 

İngiliz tayyareleri Almanyada 
Duseldorf civarında Glad Backrh. 
hedt tayyare meydanına, Krefold 
tayyare meydanı binalarına bomba. 
Jar atmışlardır. İki tayyaremiz Ham 
burg petrol tesisatını seçebilmişler, 
kesif bir baraj ateşi arasından uçan 
bu tayyareler, beş büyük yangın 
çıkarmıya muvaffak olmuşlardır. 

Dusseldorf civarında R~isholzde ev_ 
velki hücumlarda esasen hasara du_ 
car olmuş bulunan tasfiyehanelerc 
yeniden bombalar atılmıştır. Asıl 
hedeflerini bulmıya muvaffak ola. 
mıyan tayyareler Essendc Mors cep 
hane fabrikalarına hücum ederek 
vaknı1slardır. 

tNGİLİZ VF. AT.1\fı\N TAYYARE 
ZAYİATI 

18 Haziranda baslıyan bir aylık 
devrede Almanlar İngiltere arazisi 
üzerindeki harekat esnasında 307 
tayyare kaybetmişlerdir. Bu ağır 
zayiata railmen atılan bombalar an. 
cak 6.987 dir. 

Ayni müddet 7.al'fında İngiliz ha_ 
va kuvvetlerinin Almanya üzerine 
ve Almanların işgali altında bulu. 
nan yerlere attıkları bombalar 33 
bin 431 e, yani beş misline baliğ ol. 
muştur. İngiliz hava kuvvetleri bu 
hücumlar esnasında yalnız 172 tay
yar~ kaybetmişlerdir. 

ALMANLARA GÖRE 
Alman tebliğine göre bir Alman 

harp gemisi ceman 30.000 tonluk 
düşman ticaret gemiJeri batırmıştır. 
Tayyareler Tcpnemouth ve St. AL 
har civarında tayyare meydanları. 
na, Chesterde Vickers • Armstrong 
tayyare fabrikalarına ve Svansea. 
da esliha fabrikalarına hücumlar 
vapmış ve bombalar atmtşhr. Az 
miktarda İngiliz tayyareleri 6-7 A. 
~ustos gecesi llolanda ve Garbi Al. 
manva üzerinde uçmuslar, muhtelif 
mahallere bombalar atmı!';]ar, mü. 
him hasarat yapamamışlardır. 

• IrlanJanın simaJi garbi sahilleri 
civarında Tory adası acıklarında 

Cuma gecesi torpillenen bir Yunan 
'.!emisinden sağ kalan 29 ki i tahli. 
siye sandallarile Donegal kontlu
ğunda Carrigart'a gelmislerdir. 

İSTİLA MESELESİ 
Bahriye Nazırı, Çekoslovakya 

Ciimhurreisi Benes ile bir kısım 

bahriye efradı huzurunda irad etti. 
~i bir nutukta ezcümle demiştir ki: 

"İngilterenin müdafaa planlan 
diismanın imkan dahilindeki her 
türlü hücum şekiJlerine karsı bir 
cevap te~kil etmektedir. Diisman 
istilasını önlemek icin yapılan ha. 
zırlıklar son altı haftadanberi vazi. 
yeti. heyeti umumiyesi itibarile 
bll~:'ln a:ı;ağı değiştirmiş bulunuyor. 

Abloka tehlikesi bahsinde hemen 

• K 1 S A • 
Harici Haberler 

INGJLTEREDE: 

e ı.ondra, 7 - Reu'er ajansının par
l~mento muharriri, parlam<'ntonun 22 
Ağustosta kısa bir yaz tatili irin dağıla
cağını bildirmektedir. Ru tatilin 15 ı:Gn 
dc\·am edrct'ği ve bundan ~nnra da bir 
mOddct için "ıırlAmrntnnun hafUlda bir 
~bn toplanacağı zannedılm<.'ktcdir. 

e IA1ndra, 7 - İktısadt Harp Nazın 
nıııton, Avam Kamarasında yazı ilr \•cr
diği bir ce\•apta, hukiımctin Japonyaya 
benzin teslimıüı lc:in hlc;bir anfa,.ma vııp
nıııdığını ,.e bu şekilde hichır ı:ınlaşmıının 
miızııkere edilmek ur.ere de bulunmı:ıdı
ğını temin eykmlştir. 

e Londra, 7 - Bir fsvt'c; \'apun.ı 13 
ha!ta İ:!ıv~t.e enk-rne olarak kalmış bu
lunan 125 lnırilbJ hamilen İ k~yıının 
bir limanımı muvasalat f'tmıstir. İngiliz 
ku\·vetleri Norvf'c;i tahliyr ettiklrri "mı
da bunlar Trondhf'İm ile Narvik ara ın
da ~crit ecmm~lerdl. 

e Canbrrra. 7....,.. ".J\fenzir.ı;~ Anısknl
ya amele partisinin yeni milli hukünıet
te Partiye beş ı:eyıı altı nımrlık veril
mesi hakkında yapılan teklıfı reddett.1-
ğini bildirmi~t.ir. 

e Canbcrra, 7 - Ha.riciyf' Na7.ırı ~fo. 
Ewen: İngiltf!rrnin, fmparatorluı:u ve Pa
cifik deni7.ini aliıkarlar edr.n siya,.dc mü
tedair kararlarında A \"U~trnlyanın fıkrl

nl nazan dikkate aldıgıru meclise temin 
t>ylemişir. 

ALMANYADA: 

e Bertin 7 - Pragdan N'ıtm~ bllr!iri1-
dil(ine g15re bu mıntak;ının milli Çek ce
maRtinin reisi Doktor Neıtta\•al, idrıre<:f 
altında bulunan tc.ckkül Almanya all"y
hinne faaliyette bulunduı;u için tc,·kif 
edilml~tJr. 

e Berlin, 7 - Beynelmilel Kmlhaç 
komiteslnin davetine icabet eden Alman 
Kızılhaç Cemiyeti Reisi Grau1.t7., hirkaç 
giindenberi Cenevrede bulunmaktadır. 

SOVYET RUSY ADA: 

e Mosko,•a, 7 - Kremlinde toplan
mış olan Sovyetler ~li şıirıısı lçtimaında 
Esthonle Sovyetlere ıltihak etmeyi talep 
etmiştir. 

Bu talep, Esthonie komunlst partisi 
umumi kAtibi Laurctski tarafından ya
pılmıştır. İfade itibarile t::ılep, Pazar ve 
Pa:ı:artesi günleri kabul edılen J.ithunlc 
ve Lettonieninkine ben:r.emcktedir. 

e Tokyo, 7 - 22 Temmuzda So\ryet 
mak..ıınatı tarafından Sakhalin adası l"t-· 

nubunun garp sahilinde bir hudut şehri 
olan Ambetsu açıklarında znptedilen Ja
pon balıkçı gemi i mezkıir makaınat tara
fından Pazar gunu serbest bırakılmı tır. 

(A.A.) 

şunu söylemeliyim ki. düşmanın tL 
caretimiz aleyhine yaptığı hücum. 
lar hakkındaki şişirilmiş iddiaları 
bu silahtan neler beklediğini ole. 
meğe yarıyacak mahiyettedir. Biz. 
müteyakkız bulunuyoruz. Mtitema. 
di bir gayret sarfederek ve daima 
tekemmül eden usul ve plimlar 
kullanarak kafilelerimizi daha iyi 
muh&faza etmek suretile ablokayı 
tarııamen kırmak üzereyiz. 

Önümiizde sert darbeler. iktiham 
edilecek büyiik zorluklar ve kar.ı 
.:ıklıklar vardır, Emniyetin kar<:ılı"rı 
daima bir teyakkuz olduğu gibi. 
hürriyetin İ>edeli de mütemadi bir 
cehd ile takviye edilen daha büyiık 
bir teyakkttzdur." 

İNGİL TERE 
JAPONYA 

MÜNASEBATI 

Mevcut ihtilafların 

Yakında İzale 

Edileceği Söyleniyor 
--o-

Çinlilcr, Hindi Çininin 
Japonlar Tarafından 

İşgaline l\f uanz 
Londra, 7 (A.A.) - Associatcd 

Press Ajansının soz söylcm~gc sa. 
lahİ) cttar bir memuru, Bu yük Bri
tanya ile Japonyanın münasebet. 
lerinin yakında yeniden iyilcşece. 
ğini beyan etmiştir. Arada zuhur 
etmi~ olan ufak tefek anlaşmama7-
lıklar, her iki taraf icin memnuni
yctbahş bir surette pek yakında 
'ıa lledileccktir. 

Mezkur beyanat. Tokyoda İngiliz 
St•firi Craigie ile Hariciye .Nazırı 
Matsuoka'nın dünkü görüşmclcrm
dcn sonra yaprlmıştır. 

A!\IERİKA ELCİSİNİN BİR 
TEŞEBBÜSÜ 

Tokyo, 7 (A.A.) - Amerika Bü
yük Elcisi Grcw, bugün Hariciye 
Nazırı Matsuoka'yı ziyaret etmiş. 
tir. 20 dakika süren bu mi.llakat 
esnasında Grew, Hindiçiniyc dair 
Fransa ile miizakcrclcr cereyan et
tiği hakkında gazetelerde çıkım 
haberlere mütedair mal(ımat iste
miştir. Matsuoka. bu haberlerin 
yanlış oldugu cevabını vcrmi;;t ir. 

İNGİLİZ ALEYHTARLI(;J 
Japonya ile Fransa, İngiltere ye 

Amerika gibi demokrat devletler 
arasrr.daki gerginlikten bahseden 
''Hoşi,, gazetesi, İngiliz istihbarat 
bürosu şefinin tevkifini ve Uzak 
Şarktaki Fransız, İngiliz ve Amcri. 
kan kültür cemiyetlerinin feshini 
talep etmektedir. 

ÇİNLII~ER VE HİNDİÇİNI 
Sanghay, 7 (A.A.) - Çin Hari. 

ciye Nezareti, Hindirnidcki Fran. 
sız makamlarına tebligatta buluna. 
rak, Fransız toprağında askeri fü:
lcr tesisi için .Japonlara ıntisaade 

verildiği takdirde. Çinin de teda
füi ve askeri tedbirler alacagım 
bildirmiştir. 
Şanghaydaki Çin gazeteleri, Çin 

kıtaatının Hindiçini hududuna dog. 
ru ilerlemekte olduklarını ve hu 
meyanda bazı miinakale yollarını 
ve köprülerini tahrip suretile ale. 
!acele müdafaa hazırlıklarına tc
vessi.ıl edildiğini bildiriyorlar. 

Sovyet • Amerika 
Ticaret Muahedesi 

Temdit Edildi 
.1\foskova, 7 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı bildiriyor: 1937 scncsindı>n. 
beri Sovyet Rusya ile Birleşik A
merika arasında meri bulunan ti. 
carcı muahedesi, Harici Tıcaret 

Komiseri Mikoyan ile Birlcc;ik A. 
merika Maslahatgiizarı Thurston 
ara~ında teati edilen bir nota ile. 
diin temdit edilmiş bulunmaktadır. 

Mezkur muahede bir sene için 
temdit edilip, Birleşık Amerikadan 
40 milyon dolarlık mal alınmasını 
derpi~ eylemektedir. 

ISVEÇ • ALMANYA 
Münasebatı Etrafında 

Stokholm, 7 (A.A.) - Mecliste 
bir müzakere esnasında Başvekil 

Hansson, Alman malzeme ve ·zinli 
askerlerinin İsveç transitile geçme
leri meselesi hakkında beyanatta 
bulur.arak, İsvec hükümctin'n Nor
vcçe giden bütün trenleri muaye. 
ne ve tetkik etmekte oldııguna bil. 
dirmiştir. 

Basvekil, Almanların anlasma 
hükmünü asla tecavüz ctmedıkleri. 
ni beyan etmiştir. 

~tifK 
Saygı Meselesi 

Yazan: B. FELEK 
T rrbh·e denilen ~ey oku;) up 

~ a7.nıa ile- elde cdilır n~sne 
değildir. Ne terbiyesiz alimler ve 
ne nazik ümmiler 'ardır ki; bu id. 
diamı ishat ederler. Mesela eskiden 
hiı• okuma ~aı:nıa hilınben ;)aşlı 
Hanımef<-ııdilcr. konak kalfaları , a. 
~· 1.ır \(' j an·ın:ığ<lları \ardı ki: ek~. 
tra l'kstra terbi\ =-lı kimsclrrdi. 

Tl·rhi~ enin ilk 'nsfı baskasını tt>. 
:lir«İn etmemektir. l\lııddi \'e mane. 
Yİ lıakımdıın. B •mu esa'5 olarak alın. 
ca kim tcrhh eli. kim rterbi~·esiz ~·üz. 
de pek hafif bir hata ile ta~·in edt'. 
biliriz. 

Hiin~·anın ha~fanba~a hodbin bir 
::idis aldığı 'e hodhin bir terbiye 
"i temine :\ iiriidiiğii bu sırada ha~. 
kasını tedirkin c-tınemekten bah~ct. 
mek hclki hiraz bayatlamıs iddia sa. 
l ılahilir. Lakin heri~ i şey, her kıy. 
metli ~ey \e her nadir şey gibi bu. 
nu da sanki iiir antika st'~ redi3 or. 
ıırns gihi miitalaada fayda memul 
olrırnc;a hile bir hu<:u .. i ze\k \'ardır. 

İlinıfa mct·burnz. ki; halkımız, 
yani siz. hen, şu. hu. artık sa~·ıı de. 
nilf'n o;eyi ortadan kaldırdı. Ne ihti. 
Yara lıiirmet, ne gence şefkat. ne 
hao;t:wa muavenet, ne yoksula mer. 
ha met! 

Herkes kendi zevkinde. Geçende, 
bir tram\'a~· sahanlığ'ında on kişi. 

den fa7.la toplanmıstık. Herifin biri 
• hn tabiri hoş g(irüniiz • sigarasını 
vakfı \'e ağızlığa takıp ağzına aldı. 
Her harekette öniinde huhmanın 

hası \'eya ensesi yanmak khlikesin. 
dt'. Fakat beriki kendi keyfinde. 
Ona ''ızgcliyor. 

Ayni tasasızlık \'C densizliği vapur 
tramva;\· pencerelerinin açJlmasın. 
da da gi)riiyoruz. Kendi soiuk al. 
masını diisiinmi~·enler. başkaları. 
nın lıastalıi:ına sebep olacak bir st>. 
rinlc-meyi kimse~·e ı;ormadan, mü. 
saad~ istemeden biiyiik bir hürri. 
yctle mevkii tathika koyuyorlar. 
Her hiirriyetin. haskasının hürriye_ 
ti hududiJe mahdut olduğunu bil. 
meli \'c kimseyi rahatsız etmemeli. 
:riz. 

Vaktilc soğan yemt'z !liofular var
mıs. Bunun sebebi, sofan yi;\·İp ko. 
kııo;i)e kiınS<';\ i İ7.aç etmemek kay. 
e-ıı"u imi ... Ne giizcl "<'Y! Belki de 
bir alay mc\ znu olan o hareket, 
<;İmdi viibek aile trrhiyc-sinde l[iiç. 
liikle tatbik rdilchilrn bir "adabı 
mnascret'' inceliği olmu tur. 
Şark halkının miibalağalı ne:r.a. 

kt'ti Garbı İnll'cndirirkt'n, bizde 
- hrm de kendi kendimize kar"ı • 
bir hol raflık, bir kabalık hasıl ol. 
dn. 

Umumi bir nakil \•asıfa!'iında u. 
fak hir se~·dcn şikayet ederseniz, 
İ7.İ tedirgin eden adam öziir dileye. 

l'ck ~·erde: 
- Prk rahatsız ohı~·orsan ofomo. 

hile hin! diye m1ıkahcle rdi~·or. Ka. 
halık ,.c terhi\'<'Sİ7.liktir hu. 

Gi"t' il:ı lc-rind<" "ıra tutmak. T.aYl
fıı m·ıa\ enet f'fmck, ;\·a~lr;\·a hfirmet 
etmek en iptidai terhh·e il'ahı iken. 
hii'tiin hunlal', :rukArıda dediğim 

lıoıfl>inliğin kurhanı olarak gitti. 
i. in fl'nası odur ki: ii1fotimizde 

ve <:ohhl'timizde izharını bahalan. 
mızrn iti~·at edindiklc-ri naıdkane 

ta' ır \'e ciinılcll'ri demokrasi~·e mu. 
ga;\'İr 'c hu~iinkii sa\'~ısız ''e ta<:a. 
sız "istemi de hnlk~ılıihn icabı ola. 
rak ~örmek ;:aflctine diistiik. 

Ili!;hir sİ) asi idare sistemi insanı 
tcTlıh·esi7 etmez \'C hirhir sa\·~ısız. 
lık o;i~·asi rejimlerin icahatınitan 
do~maı. Bunu insanlar kc.-ndileri 
u\'durur!ar. 

Diin~ anın c-n hiiyiik dcmokl'a,.isi 
olan İnı,!iltercde insana küfredt'r. 
ken hile: 

- Si7.!. diye hıtaı1 cdi~·o•lal'. 
Terbh·e. sahihi icin hüyiik bir 

km \'ettir. Gcnderin hu ku' \'etten 
ıni.i-;tağni kalınamıılarını tavsiye e. 
ıferim. 

Terhh e, cemi~·,.t idn bfö·ük bir 
i<:tirnhat vasıtasıdır. Halkın hu va. 
<;ıtavı ihmal etmemesini tavsiye e. 
rf"rim. 

Su·gıyı, mckfuplarımı7.ın sonun. 
da hir bağlama "iiıii olınaktan zi~ a. 
de lıirbiriınize karşı lüzumlu bir 
nııir?asebet 3 olu olarak kabul eder. 
c-k, cok rahat ederiz \'C çok mcdt'ni 

oluruz. 

Kanada, Amerika 
Devletlerile Bir 

Anlaşma Yapmıyor 
Ottava, 7 (AA.) - Başvekil Mac. 

kenzie King. Milletler Cemiyetin. 
'ic>n cekilmiyece;;ini söyl,.mi<:ttr. 

Bac,·ekil ayni zamanda Konad11-
n•n ~merik.ı ile mutekabil bir ınıi • 
dafaıı muah desi imza eder k A
merika devletleri ıttihadına ılt hak 
ctme~inin !IU anda vakitsiz olduğı; 
nu beyan ctmistir. 
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Ba kan arda 
Araziye Ait 

İhzGri üzakere 

yet B ldu • 1 
Dükreş, 7 (A.A.) - Bulgar hü. 

kümetilc ihzari müzakerelere baş. 
lamış olan Romanyanm Bclgrad sc. 
firi Cadcra, salı giinit Bü.krcşc gel
miştir. 

Cenubi Dobrucanın iadesi, ahali 
miibadelesi işleri ve tali bazı mcsa. 
:ilin halli maksadile toplanacak olan 
Bul<tar • Rumen konferansı ıçın 
C'arjova'da hazırlıklar yapılmakta. 
dır. ' 

Rcutcr'in istihbarına göre, Cade. 
ranm ziyareti vaziyette biraz terak. 
ki kaydına sebep olmuştur. Bulga. 
ristcının Bükrcse bir murahhas he. 
yeti gönderilmesine dair resmi da
vetin yakında yapılacağı tahmin o. 
lunuyor. 

BULGAR VE RUMENLERİN 
KARARI 

Bulgarların, Dobruca ile Roman. 
.1a arasındaki 1913 hududunun ye. 
nidcn vücudc getirilmesi icin ısrar 
edecekleri de zannolunmaktadır. 

Diğer taraftan, Sofyadan bildi. 
rildiğine göre, Romanya şarkta ba. 
zı mıntakaları muhafaza etmekte ıs 
rar etmektedir. Bundan maksat, 
Bulgaristana terkedilebileeek mm. 
takalarda yapılmış olcın işler ve ıs. 
lahata mukabil nakdi bir telafi el
de etmektir. 

RESMİ l\IÜZAKEREr ... ERıİN 
TARİHİ HENÜZ TESBİT 

EDİLMEDİ 
Bükreş, 7 (A.A.) - Salahiyetli 

kaynaklara göre, Cenubi Dobruca 
hakkındaki Bulgar metalibi hak. 
kında görlişmelcr yapılmakla bera_ 
ber resmi müzakerelerin tarihi he. 
nüz tesbit olunmamıştır. Zannedil
diğinc göre, Romanyanın yegane 
derpi§ etmekte olduğu sureti hal, 
ahali mübadelesine miistenit bu. 
lunmaktadır. Rumenlerin iddiaları, 
Vidin etrafında Bulgaristanın şi. 
mali garmi kösesinde de 120 bin 
Romanyalının bulunmasıdır. Dob_ 
ruca mtrrabbaında bulunan BuL 
garlann adedi 180 bindir. Bunlann 
143 bini Cenubi Dobruc::ıda bulun
maktadır. Burada 77 bin Rumen ve 
135 bin Türk vardır. 

Dobrucanm bir kül olarak terki 
derpiş edilmemektedir. Zannedil. 
diğine göre, Romanya, Bulgar ırkı.. 
nın kesafeti galip olan !kısımlan 
terketmeğc meyyal bulunmaktadır. 

BUJ ... GAR KABİNESİNİN 
HAZffiLJKI...ARI 

Sofyadan bildirildiğine göre, Bul 
gar kabinc-;;inin pazartesi günü yap. 
1ığı iclimada, Bulgaristana terkedi. 
lecek mıntakalann devir muame· 
lesinin tekemmi.ilünü kolaylaştır. 
mak icin muhtelif mütehassıs grup. 
!arının teşkili şimdiden müzakere 
edilmiştir. 

MACARİSTAN İLE İHZARİ 
l\IÜZAKERELER 

Budapcşte, 7 <A.A.) - Stefani: 
Romanya elçisi Bossy, buraya 

muvasalat etmiş ve garda sefaret 
erkanı ile Hariciye Nezareti proto. 
kol müdür muavini tarafından kar. 
~lanmıştır. 

Bu akşam neşredilen hir tebliğde 
Bossy'nin Basvekil ile Hariciye Na.. 
zırını ziyaret ettiği bildirilmekte. 
dir. 

Üç şahsiyet arasındaki müzake
re epeyce sürmüştür. 

Bossy yarın Bükrese hareket e. 
decektir. Öğleden son~a Başvekilin 
reisl:ğinde bir Nazırlar heyeti top
lantıST yapılacaktır. 

Budapeştc siyasi mahfillerinde 
bugünkü müzakereler hakkında 
tam bir ketumiyet muhafaza edil
mektedir. 

-. ALMANYA TAZVİK 
1 YAPMIYORMUŞ! 

Bükrcş, 7 (A.A.) - Bura maha
filine göre, Salzburg konuşmaların 
da Trarısilvanya ve Dobruca mese
lelerinin halli için bir müddet ta. 
yin olunamamıştır. Almanya mü. 
zakcreler üzerinde bir tazyik yap
mamakta, yalnız sulhün devamını 
istemektedir. 

RUMEN - MACAR 
MÜZAKERELERİ GÜCLÜKLER 

İÇİNDE -
Reuter muhabirine göre Tran. 

silvanya meselesi güçlükle halledi. 
Jecektir. Çünkü buradaki Macarlar 
J .400 000 den ibaret bir ekalliyet. 
tir. Macaristandaki Rumen ekalli. 
yeti ise 50.000 kadardır. Büyük bir 
k1Slm arazi terdekilmcksizin nüfus 
mübadelesi ola,mıyacaktır. Fakat 4 
terkin aleyhindcdirler ve umumL 
milyon Transilvanyalı müttefikan 
yelle Romanyalıların gittikçe ar
tan miizaheretini kazanmaktadır. 
lar. 

E ki milli köylü partisi reisi 
1\Ial'Wu. Macaristanla müzakere et
miye rıza gösterecek her hangi bir 
m.iİll hükumetin br\!ına geçmeyi 

Bel~ikada Açhk 
Ve Sefal·et 
Başgösterdi 

(Başı 1 incide) 
bunların avdetlerine naziler mani 
olmaktadır. Naziler işgal altındaki 
Fransa ile meşgul bulunmıyan 
Fransa arasındaki hududu kapa
mışlardır. Ziraat işçilerini çif11ik
leriııden uzak tutarak gıda madde
lerinin Belcika ahalisine gelmesine 
mani olanlar. İngilizler değil, na
zılordir. Hitler tarafrndan işgal e
dilen memleketlerde bulunan yiye
cek stokları ne oldu? Naziler bun
ları zaptedip kendi ordularım bes
lemektedirler. Amerikadcın Be!cL 
kaya gidecek bütün yiyecek mad
deleri, ayni yolu tutacaktır. Bu gr
da maddelerinin s1rf Belcika ahali
sine verileceği hakkında bize bir 
tek garanti verilmekte, o da bir na
zi vaadinden ibaret bulunmaktadır. 

Bi.iyük Britanya kadın ve çocuk. 
lan ac bırakmak suretile harp edL 
yor, diyecekler. Fakat gıda madde
leri depolarının bir askeri hedef 
tec:;kil ettiklerine dair karan kim 
v:rcli? Hitlcr niçin yiyecek depo
larımızı bombardıman ctmeğe ça. 
lmyor. Limanlarımıza hücum cdi
y~r. yiyecek taşıyan gemilerimizi 
batırıyor? Biz de elimizde olan her 
vasıtaya müracaat etmek mecburi-
yetinde knlıyoruz... _ 
BELÇİKADA FECİ VAZIYET 
Londra, 7 ( A.A.) - Reuter A

jansı bildiriyor: 
Amerikanın Belçika Sefiri John 

Cudahy, bir matbuat toplantısmda 
Belcikanın iktısact,i vaziyetinin pek 
karanlık olduğunu söylemiştir. Se
fire nazaran, esasen istihlaki pek 
ziyade takyit edilmiş bulunan yiye
cek maddeleri, belki sekiz ila on 
hafta kifayet edebilecek vaziyette
dir. Bu müddetten sonra yeni it
halat yapılamadığı takdirde. vazi. 
yet ümitsizdir. 

Vekillerimiz 

Ankara da 
Ankara, 7 (TAN Muhabirin~ 

den) - Dahiliye, Nafia, Maliye ve 
Maarif Vekilleri İstanbuldan bura. 
ya geldiler ve karşılandılar. 

veya o hükumete yardım etmeyi 
reddetmektedir. 
Transilvanyanın bir kısmının 

terkini istihdaf eden Macarların 

karışık talepleri karşısında bu çık
maz yol devam edecektir. 

MütalCialar 

İngiliz Matbuatında 

ALMANLARIN PLANI 
TUTMIY ACAK 

Londra mahafiline göre, Hitlerin 
Balkan siyasetine kraışması, vazi
yeti büsbütün karıştırmış ve Kral 
Karolun vaziyetini daha az emin 
bir hale koymuştur. Rumen muka
vemeti arttıkça Macar metalibi de 
büyümektedir. Bulgarların işi da. 

ha kolaydır. Times, Almanyanın 
bütün Cenubu Şarki Avrupaya ha. 
kim olmak istediğini anlattıktan 
sonra, Almanyanın yalnız kendi 
menfaatini gözetmekte olduğunu 

söylüyor. 

Alman Matliuatınoa 

SİY ASİ VE İKTiSADİ SULHUN 
DEV Al\11 LAZIM 

Frankfurter Zeitung'a göre Al
manya Cenubu Şarki Avrupada si. 
yasi ve iktısadi sulhün devamı le
hindedir, bunun da mümkün oldu. 
ğuna kanidir. Onun için en mühim 
mesele, Transilvanya, sonra da 
Dobrucadır. Alman gazetesine gö-
re, Transilvanya meselesin in halli 
kolaydır. Çünkü burada ırki şart. 
lar çok müphemdir. Bu yüzden U

mumi bir çare bulmıya imkan var-
dır. Romanyaya düşen vazife, me
selenin hallini kolaylaştırmak, Ma
caristana düşen vazife de adaletten 
ayrılmamaktır. 

İtalyan Matbuatında 

MİHVER, BALKANLILARI 
TAZYİK ETMEK İSTEMİYOR! 

Roma. Münihte bir Alman • İtal
yan _ Macar anlaşması yapıldığına 
doıir yayılan haberleri bahis mev
zuu ederek, mihver devletlerinin, 
Balkanlıları alakadar eden mesele-
lerde doğrudan doğruya konuşma
larına taraftar oldukları ve bu işi 
kolaylaştırmıya hazır bulundukla
rını anlatıyor. Bu anlatışa göre, 
mihver devletleri, Balkanlıları 
tazyik tasavvurunda değildirler. 

tTAN 8 -8 - 940 

Libya Hududuna 
Büyük ltalyan 
KUVVETLERİ 
Tahşit Ediliyor 

(Başı 1 incide) 
lisindeki İtalyan harekatına ait ns
keri mahafilden öğrenilen miitem. 
mim malumata göre. Harges:ı'ya yü 
rümekte olan İtalyan merkez kolu. 
nun toplar ve hücum arabalariylc 
takviye edilmiş iki müstemleke li. 
vasından yani altı ile yedi bin ıdşL 
den ibaret olduğu zannedilm~kte. 

dir. 
Gargara ve Adwcina iize:ine te

veccüh eden diğer iki kol hakkında 
hiç bir tafsilat alınamamıstır. Bu 
~ehirler Berbera'dan tahminen 00 
mil mesafededirler. Aynı zamanda 
bu şehirler Berberaya giden ve ara_ 
baların yegane kullanılabileceği bo. 
yun noktasından geçen iki yolun 
baslangıcında bulunmaktadırlı:ır. 

İtalyan kuvvetlerine karşı kıs
men motörizc Somali hecin suvari 
kıtaları ve bazı Kings African Rif. 
les cüzütamlan ve bazı küçük cü. 
zütamlar bulunmaktadır. Berhera 
Somalinin yegane kabili istimal li. 
manı olması dolayısiyle en mühim 
askeri hedeftir. 

SOMALİNİN İSTiLASINA 
KARŞI MÜTALAALAR 

Buna mukabil Londra askeri mah 
filleri İtalyanın Somaliye karsı isti· 
la hareketine mukabele eden İngiliz 
kıtaatının iyi talim görmüş mi.ikem. 
mel askerlerden mürekkep hecin a
foylanndan müteşekkil olduğunu 
bildiriyorlar. 

Bu mahfiller harekatın çete :har
bi şeklini alacağı fikrindedirler. 

Tayrnisin askeri muharriri de va. 
ziyeti şu şekilde tavzih ediyor: 

"İtalyanın İngiliz Somalisinc kar 
şı giriştiği hareket hiç bir suretle 
beklenmedik bir şey değildir. Cibu_ 
tideki Fransız mukavemetinin çök. 
mesi üzerine, memleket Şimakk A
den Körfezi boyu müstesna olmak 
üzere sağlam bir İtalyan bloku ile 
cevrilmiş bulunmaktadır. Fiilen L 
talyan arazisi bloku uzun bir müd. 
det nazarı dikkate alındığı takdirde 
ne derece gayri müsait vaziyette 
ise Somali de hemen hemen o dere. 
ce gayri müsait vaziyettedir. Hemen 
hemen, diyoruz, çünkü denizden 
yardım görebileceği için tecrit vazi. 
yeti tam değildir.,, t' 

-------oı-~~-

MISIR • LIBY A 

HUDUDUNDAKi 
HAREKAT 
\-o-

ltalyanların Mısıra Karşı 

Taarruza Gec;meleri 

Muhtemel Görülüyor 
Bugün İngiliz kaynaklan Hayfa. 

nm bombardımanından bahsediyor 
ve bir miktar hasar vuku bulduğunu, 
bir kaç kişinin öldüğünü ve yara
landığını, tayyare dafi topların düş
man tayyarelerini uzaklaştırdığını 

bildiriyor. 
İskenderiyede bir çeyrek süren a. 

larm verilmiş ise de hiç bir tayyare 
görülmemiştir. 

lIAYFANIN BOMBARDIMANI 
Bugünkü İtalyan tebliği Hayfa

nın bombardımanı ve Mısır Libya 
hududunda vuku bulan hadiseler 
hakkında şu malumatı veriyor: 

"Filolarımız üçüncü defa olarak 
Hayfa petrol depolarını bombardı. 

an etmişlerdir. Benzin depoların
da yangın cıkmış ve liman tesis::ıtı. 
na isabetler kaydedilmiştir. Bütün 
tayyarelerimiz üslerine dönmüşler. 
dir. 

İtimada şayan bir membadan ve
rilen haberlere göre Hayfanın ilk 
bombardımanı esnasında çıkan yan
gın bir kaç gün devam etmiştir. İ
kinci bombardıman esnasında tah
r~p edilen tasfiyehane "Shell,, tas 
fiyehanesidir. 

Şimali Afrikada Sollum'un Cenu
bundaki düşman kampları ile İsken. 
deriye - Massa - Matruh demir. 
yolu bombardıman edilmiştir .• , 

MISIRA KARŞI TAARRUZ 
İtalyan kuvvetlerinin Mısıra kar. 

şr umumi bir taarruza geçmesi ihti
mali giiniin en mühim meselesini 
teşkil ediyor. 

Reuter'in askeri muharriri diyor 
ki: 

"Orta Şark İngiliz kuvvetleri u
mumi karargahının işaret ettiğine 
göre, belki İtalyanlar Şimali Afri. 
k::ıda büyük mikyasta bir kıskaç hn_ 
rcketine karar vcrmislcrdir. Tr.ıb
hı~ Garpta İskenderiyeye giden yol 
boyunca da Ağustos ayı böyle bir 
hareketi kolaylaştırmak için _çok sı
~ak bir ayı olmasına rağmen Italyan 

ithalat ve ihracatı 

İnhisar Al ın 
Başvekil Refik Saydam Parti 

Grupunda izahat Verdi 
Alm r 

(Başı 1 incide) ı da da böyle feliı.ketler görrrıtJŞ Q o 
yihasının ikinci müzakeresi yapıl r:ıası ati için bazı tedbfr!erin 3 ~iy., 
mıştır. rnasını istilzam ediyor. Tetl< 

(Başı ı incide) ERZİNCANDAKİ İSTİMLAKLER yaptırdık. Yerinin değiştiril l<r. 

pratik yol olarak birlikler ihdasını Erzincan şehrinin yeniden inşa e- zarureti karşısında kaldık. Şe 
muvafık bulmuştur. dileceği sahanın istimlakine ait ka.. yeri değiştirilecek olunca btl 
Beş altı aydanberi bu birlikler nunun müzakeresi münasebetiyle yeniden bina yapacak olanlar~ '"tler 

.!'aaliyet halindedir, ve ithalat ve ih. söz alnn Hasan Fehmi Ataç Gümüş- kolaylıklar göstermek meselesı 
racat bu birlikler vasıtasiyle yapıl hane, bu kanunun yalnız Erzincan dana çıktı. Diğer taraftan Erzill e 
m:ıktadır. şehrini istihdaf eylemekte bulundu_ şehrinin inşası başlamak üzere ıe, g 

• ğunu halbuki hareketiarz mıntaka- Bu itibarla bu kanun layihası l>elil 

Ş imdiye kadar yapılan tecrübe.! sında 32 ka.za bulunduğunu ."':e bu .:>:im edilerek yüksek heyetinize ııırn 
bu birliklerin de bazı mah. kazalarda bır cok kasaba ve koy y<'r dim olundu ve müstaceliyet k3l 1o 

zurları olduğunu meydana çıkar- ~~ri.n~n ~e de;~istirilmesi icap .e~ledL da almdı.,, 
mı!'tır. Birliklere mensup tüccarın gın• ışııret ederek burala:ı. ıçır~ rl.e TÜRK - ALMAN TİCAft 
bir kısmı idare heyetine dahildir, n~rı ayrı kanunlar mı getırılece~tn ANLAŞMASI TASVİP EDİ1' 
bir kısmı değildir. İdare hevetine r!ıye so-ınustı.;r. 
dahil olanlar. haric devletlerle va- Dahiliye Encümeni mazbata mu
pılan anlasmaları daha evvelden ha_ harriri Fahrettin Tiritoğlu, verdiği 
her alıyor: bu sayede daha erken_. cevap! a, encümende bu meselenin 
den m:ıl alıp biriktiriyor ve diğer tetkik edildiğini bildirmiştir. 

arkadaşlarına üstünlük kazamyor. DAHİLİYE VEKİLİNİN İZAHATI 
Bu da bir çok şikayetleri davet et
mekten hali kalmıvor Son Romanva 
anlasması üzerin~ o~taya çıkan Şi. 
kayetlerin en mühim sebebi budur. 

zaten bizce birliklerin vücut. 
larına lüzum ve sebep kal. 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak, Er
zincan şehrinin baştan aşağı harap 
olduğunu ve bu bakımdan bu şehri
mizin yeniden inşası icap eylediğini 
kaydederek demiştir ki: ·.=._ Erzincamn geçmiş zamanlar. 

Meclis, yine bugünkü topları 
da, mevcut devlet alacaklarının 
sil suretine ait kanun layihası 
vakıflar memba suları ile o 
ve 7.eytinliklerin işletilmesi h 
daki layihanın birinci müza..ke 
rini yapmış ve müstaceliyet ıc• 
ile 'fürkiye - Almanya arıı 

aktedilmiş olan ticaret mübade1 ca 
rine ait anlaşmayı tasvip eyi 'er 
tir. M~elis, 21 Ağustos Çar t 

mamıştır: 

Hariç dcvlctleı·lc anlnşınayı hii
kumct yapıyor. İhraç veya ithal 
edilecek malın nıiktarını ve fiyn. 
tını hiikumet tayin ediyor. 
1tha1i\t ve ihracat kin Hlz1m olan 
kredivi Jıüki'ımet bankaları temin 
ediyor. 

·~·>' .·.~~ ~"".-,\'f:::t'. . . 

4~l{f ~JŞ.~~~~ut L.~y.azım . · 1:~~Jigf. · · · 
~~~~~~.hn~~-a:: .. ;. Jtoıiıisyonu · ·nanl~ı ·,,· 

qünü ~oplanacakhr ~~ 

tbin 

Tediyat bankalar \•asıtasiylc ya_ 
pılıyor. 
Kars1Iıklı alacak verecek hesapla
n hiil<i'tmctlcr namına tutuluyor. 
O halde burada tüccarın rolü ne. 

dir? Malı alıp sevketmek mi? Bunu 
da hükıimct kendi teşkilatı ile yapa
maz mı? 

Bu iş sadece bir organizasyon me. 
selesidir, ve sanayileşme işinde ol
duğu gibi, bunda da muvaffak oL 
mamak için sebep yoktur. 

Zaten harpten sonra da dünyanın 
artık tekrar liberal iktısat sistemiııe 
döneceği şüpheli görünüyor. Ya
rınki iktısat sistemine uymak için 
devlet mekanizmamızı şimdiden o
na göre, organize etmek zarureti 
vardır. Onun için biz şimdiden riev. 
letin ithalat ve ihracatı inhisarla~
tırması liizım geldiğine kani bulu. 
nuyoruz. Şimdiki birlikler bu s:ı.htt
da atılmış ilk adımdır. Daha bir 
hamle yapmak davayı kökünden 
halle kafidir. 

"Times", Pe ain'i 
İtham Ed·yor 

(Bası 1 incide) 
''Bu gibi takibata acaba neden 

lüzum görülmüştür? Mareşal Pe
tain ve General Veygand'ın, ne de 
olsa mesai arkadaşlığı yapmış o]. 
duklan kimselere karsı intikam 
hissile meşbu oldukları dü~iinüle. 
mez. 

Bununla beraber, böyle bir zih
niyet, bu askerleri aldatmış olan 
siyasi ricalin ittihaz ettikleri hattı 
harekette büyük bir rol oynıyabi
lir. Bu muhakemenin Alm::ınlarm 
işine geldiği aşikar olduğu gibi, 
Fransanın işgal edilmiş ve edilme. 
miş kısımlarında bugün onların ha
kim olduğu da unutulmamalıdır. 

Mareşal Petain ile Genrel Vey
gand'ın görüşlerinin Vichy'deki 
daha az tanrnmış politika adamları 
tarafından tasvip edilmediği de mu 
hakkak telakki olunabilir. Fakat 
her hangi bir Fransız gibi, takdir 
ettiğimiz ve hala hürmet etmek is
ted iğirpi~ adamların bu har~ketle
rindeki sebebi adeta ihtirasla ara
yan bizler, bu vaziyeti onların hu
susi bir telfıkkileri olarak kabul e. 
der ve böyle bir düşiinceye s~hip 
olmalarını da tarihin en büyük fa. 
cfalarmdan biri sayarız.,, 
l\1ÜTAREKE KOMİSYONUNDA 

.t"l ., ,, • .J ' ' 

.._ . ~' ' . 
Ade, 

90,0IJO Büvük delikli fahta dü~mc. 
180,000 Küçük " .. n 

80,0lJO Tahta çelik. 
Yukarıda yazılı üç kalem malzemenin 

pazarlıkla eksiltmesi 9-8-910 Cuma günü 
aat 15 de Toph<mede Lv. Amirliği satııı 
lmn komisyonunda eksiltmesi yapıla
·aktır. Hepııinin tahmin bedeli 1410 lira 
lk teminatı 105 lira 75 kuruştur. Şnrt
'lııme ve nilmuneleri komisyonda görü-
1ür. İsteklilerin belli saatte kom!syonıı 
•elme1eri. (206 - 6767) 

• Altı bin ton kadar buğday kırdırıla
<'3ktır. Pazarlıkla eksiltmesi 9 - 8 - 940 
C~ıma günü saat 15,40 da Tophanede İs
tanbul Lv. Amirliği satın alma Ko. da 
yapılacııktır. Tahmin bedeli 48335 lira 
40 kuruş olup ilk teminatı 3625 lira 15 
kuruştur. Şartnamesi Ko. da görtililr. İs
teklilerin kanunt vesikalıırile belli saat
te Ko. na gelmeleri. (213 - 6831) 

• 2000 kilo Naftalin alınacaktır. Pazar-
lıkla eksiltmesi 13 - 8 - 940 Salı günü 
saat 15 de Tophanede Lv. Amlı-liği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Nti
munesl komisyonda görülür. İsteklllerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(214 - 6860) 

• 150 kilo lastik mantar alınacaktır. Pa-
zarlıkla eksiltmesi 14-8-940 Çar~amba 

~ünü saat 14.30 da Tophanede Lv. Amir
liği satın alma Ko.da yapılacaktır. Tah
min bedeli 825 lira, kati teminatı 123 li
ra 75 kuru~tur. Nümunesi Ko.da görülür. 
Istcklilerin belli saatte Ko.na gelmeleri. 

(225 - 6925) 

• On adet kadar Şckip Habip modeli 
Pnomotrak, cihazı alınacaktır. Pazarlık

la eksiltmesi. 14-8-940 Çarşamba günü 
saat 15 de Tophanede Lv. Amriliği Sa. 
A 1. Ko.da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
400 lıra, katf teminatı 60 liradır. İstek· 
lilerin belli saatte Ko.na gelmeleri. 

(226 - 6926) 

• 2000 adet büyük ve 8000 adet küçük 
bez ~u kovası alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 13-8-940 Salı günü saat 15.30 da 
Tophımcde İst. Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacak.ur. Tahmin be
deli Yirmi bin ki yüz lira, ilk teminatı 
1515 liradır. Nümune ve şartnamesi ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanun! 
vesikalarile belli saatte komisyona gel
meleri. (221 - 6922) 

• 5000 adet su fıçısı alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 14-8-940 Çarşamba gü

nü saat 14 de Tophanede İst. Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli on yedi bin beş yü7. 
lira, ille teminatı 1312 lira 50 kuruştur. 
Şaı1name ve nümunesi komlsyondn gö
rliliir. İsteklilerin kanuni vesilcal::ırile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(222 - 6923) 

• larm hücuma geçmeleri beklenmek. 1;;0 kiloluk 1000 adet kantar alınacak-
tedir.,, tır. Pazarlıkla eksiltmesi 13-8-940 Salı 

İngiliz radyosunun bildird;ğinc 
nazaran, Mısırda bulunan İngılız 
kuvvetleri, düşman tarafından yapı 
labilecek bir istilô.ya karşı koym?k 
için Iazıtn gelen bütün tedbirleri 
almıştır. 

Bu husus h:ıkkında dün Kahiredc 
rcsmt bir beyanname nesrcdilmistir. 

Bu beyannamede, Garbi çöldeki 
ameliyatın ilk safhasının bitmiş ol. 
duğu bildirilmektedir. Sark cephesi 
mıntakası İngiliz kıtaatı tarafından 
işgal edilmiştir. Bu kıtaat adedcn 
rok faik düşmanla muharebe etme. 
ğe mecbur kalmıştır. 

RESMi BEYA~"'NAME 

günü saat 15.45 de Tophanede Lv. Amir
liği sııtın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 13.000 lira, ilk temi-
natı 075 liradır. Şartnamesi komisyonda 
göri.llür. htcklilerin teklif edecekleri nü
muııe1erilc belli saatte komisyona gelme
leri. (224 - 6924) 

• 130 ton kuru soğan alınacaktır. Pazar
lıkln eksiltmesi 12-8-940 Pazartesi gi.inü 
saat 14.40 dn Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonundn yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 71;)0 lira ilk teminatı 536 
lira 25 kuru tur. Şarlmımesi komisyonda 
göriillir. İsteklilerin belli saatte komisyo
na gelmeleri. (228 - 6967) 

• 
Kahiredc neşrolunan resmi bir Adet 

beyannamede deniliyor ki: 9500 ip yular bnşlığı. 
"Hudutta tam sükCınet vardır. Mı. 0500 lp yulnr sapı. 

sır toprakların~a hali hazırda bu. 95orı zıııcir yular sçıpı. 
lunınakta olan ltalyan suhavları sa. Yııkarıda yazılı üç Jcalcın muylnbiye 
dece bir general ve 818 subay ve e-ı nlınacaktır. PazarlıkLı eksiltmesi 20.8.910 
rattan ibarettir. Bunların hepsi <1e Salı ~ünil saat 14 de Tophanede Lv. A
esirdir.,. mirligi satın alma komisyonunda yapıla-

lsfa 

caktu·. 'l'anmı.n bedeli 10,917 li~ 5D lıar 
ruş, ilk teminatı 818 lira 81 ıcu )lak 

Şartname ve ntimunesi korn.lsyoııd• lıaı 
rülür. İsteklilerin kanunt v~lk bii. 
belli saatte komisyona gelmeleri· 

• Kilo 

5,000 Tıttuşturmıı odunu. 
25,000 Lavemarin kömürü. 

(230 -

Yukarıda yazılı iki kalem mıı!ı 
16-8-940 Cuma günü saat 14.30 d8 
hanede Lv. Amirliği satın alma JcO 
nunda pazarlıkla alınacaktır. ToPll 
dikim evine kadar nakliyesi ciheti 
riyece yapılacaktır. Odun ve körı'l~r 
nyn isteklilere de verilebilir. Tıılı 
kati teminatlarile belli saatte k# 
gelmelerL (231 ~ 

• Dıt l:lstll< l9 lbttk 
adet ~det 

34 18 
20 10 
2 2 
2 2 
2 2 

60 34: 
Yukarıda yazılı oto dış ve Ic .1 f, 

;ılınacakbr. Pazarlıkla eksiltrnesı 1 
Çarljamba günü ~Rat 16 da ToPıı ~ 
Lv. Amirliği satın alına komls1°;, to 
yapılıır.aktır. Şartnamesi komisyoıı ııi 
tültir. İsteklilerin teminatlarile ııe 1 a 
atte komisyona gelmeleri. (234 :, ~ 

• 200 kilo Çivi. 
25 " Mühür kursunu. 
15 " Tel ~ 

400 " Balye lpL 
" Kınnap. 100 

100 " Adi anball\jlık kAğıt. 
3000 " İnce kuru o~ 
3000 adet sandık tahtası 4X20"' f 
500 " " çıtası. 2,5xs"2' ~ 

'500 " Lfıta. 4XlOX3 
Yukarıda yazılı 10 kalem anbal~ 

zemesi 15-8-940 Perşembe günll 
de Tophanede Lv. Amirli~! satı11 

komisyonunda yapılacaktır. Niiı!lıı 
komisyonda ı?örülilr. htek1ilf'rirt$ 
natlarile belli saatte komisyona 
leri. ( 235 ' 't 

• 
Adet 

2400 Soba borusu. 
250 Alafranga dirsek . 
400 Dış alaturka dirı;ek. 

Yukarıda yaz.ılı üç kalem sob• e 
ları 16-8-940 Cuma günü saat 14 el]: 
hanede Lv. Amirliği satın a1nıll 1:1 
yonunda pnarlığı yapılacaktır. 

ve dirsekler beğenilerek alınac~ 
taliplerin verebilecekleri boru t1\1 
lerile ve teminallarilc belli s9' 
misyona gelmeleri. (232 ' 

• 
150 adet tahta ızgnra alınacııl<{ı 

zarlıkla eksiltmesi 13-8-040 ~11 • .ı 
·rlW saat 16 da Tophanede Lv. Anıı 1' 

alma komisyom•rda yapılacaktır. 1. 
bedeli 780 lira, ilk teminatı 511 
kuruştur. Nümune ve şartnamesi 
yonda görülür. İstekliler\n beli~ 
komisyona gelmeleri. (233 

RAŞiD RIZA TIYATROsıJ 
Bu akşam Kadıköy Süreyya flll~rO 

e Yataklı Vagonlar Kontrol 
Vodvil -3- Pcırrle 

E. SADİ TEK TiYATRO~~ 
Bu gece (BosbnC'ı) İskele oıııı s 
e SÜT KARDEŞLER • Vod~·ll 

- • ge~ 
KAYIP : 10~8 senesinde Mc1\ 1 

racalar ilkokulunun dördüncü 51
1 almış olduğum tasdiknameyi ıcıı ~ 

Yenisini alacağımdan eskisin.l11 

yoktur. - Nuri Somay 

#• İŞÇİ ARANIY01t
1

0-t 

1 
Beyoğlu Parmakkapı Telgr;ıf rl~ 
9, 11, 13 numaralı Havlu fB;i .,ı 
ıçin isçi aranıyor. Mür<ıcAat c - . 



8 - 8 - 940 

AN 
E GEDELi 

Ecnebi 

kr. 
• 

1 ıene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
800 

Kr. .. 
• .. 
• .. 
erarası posta ittthadına 

olmıyan memleketler tçın 
bedeli mi..ıddet sıraslyle 

1, Si, 3,5 liradır. Abone be
l>eşindir. Adres değ tirmek 

ıştur. Cevap !çın mektup-
10 kuruşluk pul ilfıvc.,i 

U'ız.ımdır. 

ulda 

Yapıldı? 

bul gcniı ve daftruk bir ıe. 
dir. 1mar:ı ve cüzellCIJlle•i için 

para ister. Yalnız bu kadar 
yeri o derece harap, 0 kadar 
taçtır ki, aarfedilen para, hiın-

'-net görünme&. 
1938 senesine kadar lıtanbalan 
tamir için aarfedilen para ild 

lira olduğu halde Liltfi Kırdar 
'eııe İstanbul sokaklan için 

lira para sarfetmiıtir. Bir çok 
alta ~lmit. sokak araların.. 

tamir edilmlı, meydanlar açıl_ 
lbt hergün ıehir içinde dolat
de ba farkı göremiyorm. Çilrılrii 
Yük, tehir geniıtir. 
cösteriyor ki, lstanbuhı aemt 
b bir surette imar etmek iL 

llir senenin tahsisatiyle ıehrin 
ertesi senenin tahsiutiyle 

lnsmmı ihya edersek, belki o 
taksim ederek, ıehri bir 
güzelleıtirmek mümkün 

• "y de Biraz 
t İster: 

belediye reis. 

len İstanbul ve Beyoilu semt-
lltıarına ehemmiyet vermiılerdir. 

0

datmm mühim bir kısmı ba iki 
fcdilmiı;tir. 

hiç bir belediye reili Kadıköy 
1-ndına ehemmiyet vermcmittir. 

imar butçesi yoktur. Kadıköy 
Dımrrıa ... 'ı daima ihmal edllmiıtir. 

· son senelerde Kadıköy ve ha. 
iılcmiı, nüfusça zenginleşmiş, 
en ziyade meüGn aemUerin-

Olınuıtur. Ufak bir himmet ve u 
a bu semtte büyük iıler 7ap. 
iındür. 

Fener aiaçtanıp giizel bir park 
la bilir. 

ti•anndaki odunluklar utimllk 
•çıJabilir. 

>ün iki ana caddesi ufalta çev

'I/ e bu küçük himmet Kadıköy ve 
ıı.ıkını fcvkalide memnan ede. 

e Relaimiz LQtfi Kırdann Ka
bu J'etimllfine nihayet vereceii. 
1'retinden bir lusmım da bu aeın.. 

Birllfi Kanunu çıktıktan ıonra 
"-etecililc awbtlıia benziyen 
~ meslek olacaktı. Bu mesleie 
lcııa muayyen tartları haiz olmak 

ekti. Bum Birliiine dahil ol. 
hzetecilik edemi7ccek ve7a ye
l:ıkaramıyac:aklardı. 

ıon umanlann tecrllbeleri 
ltt, cebine beı on kurut koyan 
~desine celip bir tesdh açabili. 

Cazete çrbrabili)"Or. Ba yeni 
!laım Birlltine dahil obruyan 
Colak çocuiu muhbir olaralı: 

rlar. 
tan da klirt buhranından si

or, Milli Korunma Heyetinin 
hzetelerin sayfalarım küçtlltQ. 

ddcByetinl ve intizamını Dl11-

Basnı Birliiinin Baro cib! 
' beri bir defa tetkilcten seçfr. 
""-lb~ıleiin aapt ve raptmı mu
. ~ dileriz. 

Olan Tazminatı 

loydaiı lmzHlle aldıı)ımız bir 
}, denaıyor ki: 
~~n İşleri TOrk Anonim Şlr
~ işlerinde memur ve mlll
~k 11 sene çalıştım. En kO

"ılJıaum görillmedlğl halde, kad
~lınlş bulunuyorum. Şirket 

mucibince daha evvel kııd
~lan arkada larımıza olduıu 
da tazminat verilece i ümldın
»'lkat, nedense red cevabı al-

lntiracaatim de neticesiz kal
lnemleketim olan Rizeye dlS-

1ttn olsun param yoktu. Sirke
lıı lrnirlerine bu vnuyeti anlata

tarda olsun bir yardım bek
rdfm. Gene ayni menfi ce-

1 l yıllık emeğimin ve hak-
i için nereye müracaat etme
kadarların nazan cilkk.atinl 

rica ederim." 

TAN j s 

- -
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L .. ~ ... ~ ... K A '(. ... ~ ... 
HUSUSİ APARTIMAN 

Kampta bir pl<inör lıaııalanıyor 

-2-
- Demek senin metresin var. 
Ötekinin gözleri fal taşı gibi a

çıldı: 

- Benim mi? Neler kuruyorsun 
sen öyle! 

- E, bu apartıman ne oluyor? 
Münir hemen cevap vermedi. 

Kar.sının karşısında bir koltuğa o
turdu. Bir sigara yaktı; karsıma da 
bir tane ikram etti: Amma o red. 
detti: 

- Dikkat et. Münir! diye hay
. kırdı. Ben bu hali izah etmeni is
tiyorum. 

- İzah kolay değil, yavrum! 
Çiiııkii söyliyeceklcrimden sen zan
nedeceksin ki, evdekiler beni sıkı. 
yorlar. Halbuki hayır .. İnan bana, 

( ~ 
kimseden şikayetim yok. Yalnız şu 

GENÇ TAYYARECiLER ARASINDA 1 1 
var: Çokluğuz. O kadar kalabalık-

: _) ~:::~: h~~t~;~~~~~~~r;:ı;ö;ı:~ 
seni bir tek defa bile öpemiyorum. 

1 e e e e H K d E, bu nasıl olur? Sen de arada bir, 

nonu . ampın a ~~~;~:~::~:::.:~~:::·~~:: 
Naslı Çaılşlyorıar'\e başba:~ :a~aa!~;t!ı~e;~~n~:~\:~~ 

'(' ka bir kadınla başbaşa kalmanın 
çaresini buldun!! 

- Yok canım!. Çocuk! Bak gez 
"- Ne otar? Bir kerecik te biz atlı_ apartımanı! Göreceksin, burası bir S enelerden beri adını 

duyduğumuz "İnönü 
Kampı,, nasıl bir yerdir? O
raya gidenler, neler görüp ne
ler duyarlar? Hür kuşlar gibi 
mavi semalara gönül bağla
mış Türk delikanlıları, orada 
nasıl toplanır, nasıl yaşar, na~ 
sıl yetiştirilirler? 

Bizler şu anda, kırk sekiz saat 
sürmüş kısa bir seyahatten döner
ken, bütün bu suallenn cevapları
nı alınış, ve Türk havacılığının 
mazisine, haline, istikbaline dair 
birçok meraklı, acıklı, gülünçlü, 
eh~mmiyetsiz ve çok ehemmiyet
li, lüzumsuz ve çok lüzumlu bir
çok şeyler öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu seyahatin muhtelif müşahe
deleri ve intibahn, hepimizi kah 
Inzkırdı, kah güldürdü, kah ağlat. 
tJ, kah coşturdu. Ve çok kısa bir 
zaman içinde, birbirine hiç ben... 
zemiyen bu duyguların hepsini 
de bütün keskinliklerile tatmış 
bulunan kafalarımızda ve yürek. 
lerimizde, lezzetleri birbirlerini 
hiç andırmıyan gıdalarla doldu
rulmuı midelerin hazımsızlığı 
var. Ve hepimiz, İnönü kampının 
karmakarışık intibalarını, sizleri 
tatmin ve memnun edebilecek ka. 
dar mahirane bir tasnife tabi tut
mak azmindeyiz. Ben, kendi he
sabıma, hafızamı dolduran notian 
hayali bir teftişten geçirince, an
lıyorum ki, bu kısacık İnönü se. 
yahatçiği, hem çok milli bir faci
aya, hem hafif bir komediye, hem 
nefis bir vodvile, hem de çok 
ciddi bir memleket romanına 
müstakbel birer mevzu teşkil e
debilecek kadar mütenevvi cephe
ler, vlkıalar, heyecanlar ve hatı. 
ralarla doludur. 

Fakat ben, size evvela, i~inde 
tam 24 saat geçirdiğimiz o alemi, 
umumi hatlarile gözlerinizin ö. 
nünde canlandırmanıza yarıyabi
lecek malUmatı vermcğe çalışaca
ğını: Çünkü her şeyden evvel, 
hem komedilere, hem facialara, 
hem vodvillere, hem romanlara 
sahne olan bu bambaşka alemin 
ne zaman, nasıl, niçin, nerede, 

c-YAZAN 

ı~aci Sadullah 
kimler tarafından kurulduğunu 
bilmeniz, oranın kahramanların

dan hiç değilse küçük bir kısmını 
tanımanız lazım. 

Bilmem bir giın yolunuz "İnönü , , ne 
dü:stü mü? Eskiııehire bir saat mesafede 
bulıman minimini "İnönü.. iıtasyonu, 
koskoca bir tarihin mütevazi kapısı gibi
dir. İstasyonun biraz gerisine, ve, yalçın 
kayalarında adeta esatiri inler bulunan 
bir dağm yeşil eteğine serilmiş olan "İn_ 
önü,, nahiyeciği, şirin, ufak, kerpiç ve 
bembeyaz haneciklerile, insanın gözüne 
Adeta, sıhhatli, temiz, masum ve giızel 

yüzü kudretten boyanmııı bir Anadolu 
kızının hicap dolu cilvesiyle gillüyor. 

G eniş ovayı dolduran haki tu. 
lumlu gençlerin hepsi de, 

gökyüzüne, uçmak için körpe ka
natlarını çırpmıya çabalıyan bi
rer yavru kuş heyecanile bakını
yorlar. İçlerinde, henüz on Rltı 
yaı-ına basmamış olanlar bile var. 
Güneşte yanmış. gürbiiz yüzlerin 
den fışkıran sıhhat, sanki kendi
lerine fazla geliyormuş gibi, insa. 
na adeta sirayet ediyor. 

Siz, bilmem, Şakir Haznn Ergökmeni 
tanır mısmız? Sivil Türk tayyarecilifinin 
bu cent pfri, beraber ıeçen bu kısacık 
ıeyahatimizde, hepimize, havacılık a,. 
kını öyle bir a3ılayııı aıııladı lr:i, korka'(. 
hklariyle tanınm1' meslekdaşlar hile, 
tayyareye binmek için, ideta biribirleri 
ile kavga ediyorlar. HattA içlerinden bir 
tanesi, -ki yarü ağyarına karşı küçlik 
di!ımeıln diye ismini yazmıyorum- ta. 
tanbulda iken otobüse binmekten kork_ 
tuğu için evine yayan gitmeyi tercih c. 
derdi. Halbuki İnönünde, tayyareye bi
nip yere indikten sonra, kederinden ner. 
deyse, Bayram yerinde sırası yanm~ bir 
mektep çoeuiu gibi aflıyaeaktı. Biz, bu 
ııahneteri görünce, bir defa daha inandık 
ki, tayyare ile yülrtelmenin, herhansi bir 
makama yükselmekten bile caılp selen 
bir keyfi vardır: Hatta. tayyareden pa_ 
raııütle atlamanın tr.Je, hususi ve insanı 
derhal imrendiren bir cazibesi olacak ki, 
dünyada herweyden fıııla atlamaktan, at. 
!atılmaktan korkan biıim meılekdaılar 

bile, pilotlara: •tlt~•·:'iılMı .. lt 

yalnnl Diye Adeta yalvarıyorlardı. bekar evi değildir. Yatak odası, ye-
• mek odası, banyo, mutbak .. Hepsi 

Şakir Haznnla birlikte, kampı cezi~o- var. Burasını, bir giin nasıl olsa, 
ruz. Ve 0 anlatıyor: Kampm eskiden si. sen de geleceksin diye hazırladım. 
nema, tiyatro salonları, kütüphanesi, 0 _ Nilufer, birdenbire ağlamıya 
kuma odası. muazzam bir toplantı oda. başladı: 
sı varmış. Fakat, bugün, bütün bu say_ - Doğru mu bu dediklerin, Mü-
dığım yerlerin bilaistisna hepsi de ya_ 1 nir? Söyle, doğru mu? 
takhane haline sokulmu,: Çünkil, kam. - Pekala .. Kal burada! Her ~eyi 
prn değerli müdürü Bay Arif Doruk tıy_ anla! Olmaz mı? 
yareci olmak aşkıyla lnönüne kotan 1 - İyi amma, ya evdekiler?. 
gençleri kaçırıp feda etmiye, sinemayı, ---------------
tiyatroyu ve aaireyi feda etmeyi daha daha birkaç ay yaylada sabahla-
mlireccah bulmuş. rız. o zamana kadar belki !:>ize de 

B İ7. orada iken, tayyareciliğe 
kabul olurtnak üzere, kL 

misi ta Elazığ'dan, ve kimisi de 
ta Amasya'dan İni)nii'ne gelmiş 
gençlere de rastladık. Onlar, ka
bul olunmalarına imkan buluna. 
madığı kendilerine cok katiyctle 
ve tekrar tekrar ı;öylendiğ; ve 
dönü~ paralarının da ellerine ve
rileceği bildirildiği halde, bir tiir
lü mcmlcketIC'rine gitmiyorlar; 
hiç kimse tarafından beslenilmi
yen masum bir ümitle kampın bir 
kôşeciğinde bekliyorlardı. Hepsi 
de, giinlerdenberi açıkta yatıyor. 
lar, onları bağırlarına basmıyı:t 
müteva7.ı yuvacıkları müsait ol
mıyan nahiyelilerin yardımlarile 
geciniyorlar, ve her sabah kampa 
gelerek, akşama kadar aralanna 
bir türlü katılamadıkları gençle. 
riıı hümmah faaliyetlerini, temiz 
ve acıklı bir imrenişle seyrediyor
larmış. Bir aralık. onlarla konuş
mak fırsatını da buldum. Biçare. 
lcr, kim olduğumu, kcndilerilc 
niçin konuştuğumu bilmiyorlardı. 
Ve benim gösterdiğim alaka, o za. 
vallılara, mutlaka inkisarı ha
yalle biteceğini düşündükçe, de
rin bir vicdan sızısı duyduğum, 
masum bir ümit duyurmuştu. A
kan birer kocaman su damlası ka
dar temiz gözlerinde, en katı yii
reği bile yumuşatabilecek kadar 
içli ve kandırıcı bir yalvanş vaı. 
dı. Birisi: 

"- Bey amcacığım, diyordu. 
Biz. para, pul, yatacak yer, hatta 
yıyecek, içecek bile istemiyoruz. 
Yeter ki, bizi de derslere iştirak 
ettirin.. Önümüz daha yaz, biz 

birer yatak bulunur!., 
Onlara, bekledikleri cevabı vereme. 

menin, öyle derin bir acısı vardı ki, göz_ 
!erimi kaplıyan sıcak ıslak perdeyi ıöı. 
terip te, çaresizliğimi büsbütün izhar et
memek. ümitlerini büsbütün aarımamalr: 
için, yanlarından derhal uzıldaımaktan 
başka çare bulamadım. Şakir Hbnn: 

•·- Ne yapalım? Diyordu. Aynı acıyı, 

belki de çok daha yakıcı olarak, blz de 
duyuyoruz. Fakat şu anda elimizde hiç 
bir imkan yok! .. Biz, elimizde imkib 
varken, onları kendimiz çağırıyorduk. 

Yakın bir istikbalde, o mesut imk'nı 

belki yine kazanacaiız .... 
Paramız olunca. biz, her genci tayya_ 

reci olmıya çağırıyoruz. HattA burııya 
geliş. ve yerlerine dönüş masraflarını da 
kendimiz veriyoruz. Döniı$ masraflarını 
da diyorum: Çunkü, burada yapılan sıh. 
hl muayene neticesinde, bünyeleri müııa. 
it görülmiyenler, bittabi kabul olunamı_ 
7•>rlar. 

B izim bu usulü çtkarı§Jmız_ 
dan sonra, ragbctin ne ka· 

dar arttığını tasavvur cdemezsi. 
niz. Hala, yurdun en uzak şehir_ 
lerinden, kasabalarından, hatta 
köylerinden gençler geliyor. Bun
dan da belli ki, tayyareye ve tay
yaredliğe karşı duyulan milli ve 
vatani ihtiyacın hudutsuzluğu, en 
uzak, en ufak memleket köyiinde. 
ki çocuğun masum idrakine, insL 
yakına bile sirayet etmiştir. Ben
ce, bu emsalsiz imkannan istifade 
etmenin maddi çareleri, bir glin, 
hem de çok yakın bir gün, mut
laka bulunacaktır!., 
Çalışan talebelerin aralarına da karı_ 

ııyonu: Evveli sabit plln&rlerde,, ıonra 
alçaktan uı;an pllnorlerde, ve nihayet, 
tayyareler tarafından uc;urulup havay.t 
bırakılan ptlnörlerde talim gören bu a. 
teııli çocuklar, İnönü kampmdaki ıtajla • 
rmı tamamladıktan sonra motörlil tay_ 
::vare mektebine 1ronderiliyorlar. Ve ne. 
ticede, orduya mal ediliyorlar. 

Kırmızı kuyruklu birer kelebeğ ben
ziyen pllnörlerin uçuruluııunu seyret_ 
mek, aramızdaki yaşlı ba'lı ziyaretc;ilrre 
bile, uçurtma ıeyretmenın maaum zev. 
kini duyuruyor! 

* Şimdi kampa, tatlı bir ak~ırtm 
çökiıyor. Haki tulumlu gençler, 
mor skşam ıı.ığı içinde. k,..y·fli bir 
na7.Ja çırpınan Avyılrhzlı h ... ., ra
ı:ın ctrafındıı, Kabc-<le> ·Iİ\ ın du. 
ran samımi birer mıimin ihtiı .ısi. 
le çevrelenmişler, Bayrak aı;ll' a
ğır inerken, ana öpücüğü kadar 
tatlı, ılık bir akşam rüzgtırile ür
peren geniş ovaya binlerce han
cereden yükııekn ırür ve viin•k 
şahlandırıcı bir ı.es v::ıvılıy .... r: 

G~ havacılanmız tali~ rıkmadan önce birarada ... 

''Korkma sönmı-z hu şafak1n .. dn 
yüzen al sancak, 

Sönmeden yurdumun üstiinde 
tüten en son ocak! 

- Yaa!.. Evdekiler .. Zavallı1ar1 
Nihayet çareyi Nilufer buldu; 

birdenbire kocasının boynuna atıl-
dı: . 

- Buldum, Münir, diye haykır
dı. Evdekilere bir şey demiyeceğiz. 
Her gün sen buraya geleceksin; 
ben de arkandan.. Burada radyo 
dinleriz, çayımızt içeriz. Yani bi
zim asıl evimiz burası .• 

İkisi de sevindiler. Sonra akşam 
yemeğini orada yemeğe karar ver· 
diler. 

G ece eve geç döndüler. Evde
kiler şiiphelenmesinlcr, diye 

ayrı ayrı döndüler. Kaynana ile 
kaynata pek meraka düşmüşlerdi. 

Nilıifcr bir ahpabında yem~ğe kal. 
dığını söyledi. Ötekiler, kocasının 
da birkaç dakika önce döndüğünü 
söylemediler, ve Münirin karısına 
kızıp onu paylamadığına memnun 
cfldular. Münir iyi ve akıllı bir ço
cuktu. 

Fakat ertesi günü, daha ertesi 
günü, ondan sonraki bütün günler, 
Münir artık evde duramaz olmus. 
tu. Öğle yemeğini yer yemez, fırla. 
yıp gidiyordu. NHuf er de arkasın
dan onun yaptığını yapıyordu. Ak. 
şamlan da pek geç dönüyorlardı. 

Bu çocuklar ne yapıyorlardı? 
Birbirlerinden usandılar da, her 
biri kendi başına mı yaşıyordu? 
Demek saadetleri tehlikede idi. On 
ları kurtarmak, yuvalarına döndür. 
mck gerekti. 
Damadın arkasına düsen kayna

na oldu. Onun nereye gittiğini gö
rünce, bir mağazadan kocasına te
lefon etti: 

- Koş, Faikçiğim, yakaladım. 
Münir, Nilu!ere hiyanet ediyor. 

Kaynata koştu; Hüsniye teyze 
koştu; Münirin yengesi koştu. Mü
nirin apartımanırun sokağı başın

da toplandılar. 
- Nereye girdi? Hangi kapıdan 

girdi? Hangi apartıman? Bu mu? 
Şu mu? Yukarı çıkalım. 

B ayan Cemile, yanan bir eve 
girecek bir itfaiye neferi ce

sareti ile atıldı: 
- Yook .. Ben yalnız çıkacağım .• 

Siz. şu aşağı köşede bekleyin!. 
Bayan Cemile ilerledi; fakat da

ha köşeyi döner dönmez, nefes ne. 
fese geriye kaçtı: 

- Eyvah, başıma gelenle!'! di. 
ye soluyordu. Nilufer, karşı sokak
tan çıktı; apartımana doğru geli
yor. Ah, ben bundan korkmuştum 
işte! Kocasını eli ile koymuı gibi 
yakahyacak 

Bay Faik tir tir titriyordu: 
- Aman arkasından yetişelim. 
Karısı bırakmadı: 
- Ben yalnız gidccC'ğim Bcn:m 

kızım ... Benim kanım .. 
- Amma ben de babasıyım. 
- Ben de teyzesi. Elimde buyü-

di1. 
Münirin ycnı?esi, miinakaşayı kı

sa kesmek istedi: 
- Amanm, kuzum çabuk olalım; 

yoksa yukarıda kan olacak .. 
Hepsi birden yiiriidüler: sonra 

merdivenleri cıkıp, iiçüncii kc:ıttı:ı 

durdular. Sağdaki daireden Nılu. 
ferin sesi geHyordu: 

- Alçak! Öcümü alacağım. Şu 
tırnakları görüyor musun? Bak, 
ben insanı nasıl tırmalarım 

Bayan Cemile. ölü 2ibi sararmış.. 
tı. Parmağını :ı.ilin düğmesine gö
turdü: 

- Çalacağım ... 
Tam o sırada Mlinirin sesi gür

ledi; Bay Faik karısının rlini tuttu: 
- Ah kaplan yavrusu! Dur, ben 

sana gosterlrim. 

D erkPn, apartımıınm 'cinde bir 

runiltı.idür koptu Sandal
yeler devrildi. koşuşmalar oldu. 
Sonra keskin, iırkmü~ bir kahka
ha, Nilltferin kahkahası duyuldu. 
Sonra. bu kahkahayı canlı, uzun 
bir öpüş bo~du. 

fü:yan Cernilc. ağızı blr karış. 
kocasına döndii: 

- Bu ne demek oluyor? 
- Sus! 
İçeride giiriiltii kesilmişti 'Tatlı, 

cennet bir siik(ın duyuluyordu. 
- Faik ne vapalım? 
- Ne van;ıc::ığız? .. Gıdrlım. 
- İvi amma! .. 

- Daha anlamadın mı? Biz. on. 
lan yuvalanndan uzaklaştılar san
mı~tık: halbuki onlar, asıl yuvala. 
rını kurmuşlar. 

- Yazık dc-jiıJ mi? 
- Doltrrı R'7." '-ı1•k' nı.. nyı_ 

lıırın gençliklerinden, si'ncn yu
reğ•mizi tutuı;turuvorduk. hte ı?İt
tiler; biz de küllı.iğümüze ıiönüyo. 
ruz. 
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l'ÜKSEK DENİZ TİCARETİ MEKTEBİ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Cınıı 

K sar pcyn rı 
n p yn r 
Yull"urta 
L n.<>n 
z y ın 
Sabun 
Ze tın (d:.ıbl .. ) 
1938 mah ulu 

Tô7 C('
1 P"' 

Re mr "'k"r 
Pırlnç \'ıyolona 

l;n 

:!'!aka na ırmıloll 
İrmık 
"ışa ta 

K. $ :;ın 

Patates 

'ruı • Emrl-.lır. 
Re<.-el 
K K yı•ı 

K Uzum 
K. çalı faruh .. 
K B:ırbun) a !a~ulye 
• ohud 
Y. l,.rdm k 
K Mcrc me<: 
Kon en" bc1rl• c 
Kon ene sakd 
Sirke 
~ut 

~ Ycı ııdu 

K Yo.,urdu 
PirınC' unu 
Ku tl Ull'U 

r, Fı tıl:ı 

Tel ~eh ly,. 
.\rl" chrı c 
Soda 

I'h'°l" rfı 
Kuzu ctı 

Ekmel;: 

Sade Urfa y J;t 

l panak 
IAhn1 
Ko,.. ere\ ız. 
Pıra ;ı 

Remı:ı: o•u 
S Yanraı;: 

T YPprak 
En"ıııar 

T. C. Fıı ulye 
T A. K. Fasulye 
T. Rarbunya kırmızı 

S !'lk domate ı 
'er domak~I 

Sa ız k<lb ;ı 

H"'lVaCl kııba •ı 
."alatcılık 

i'Iaydanoz: 
Dere otu 
Karnabahar 
Patlıcan 

Eamyc 
Bez.!'lye araka 
T. Soğan 
Y. Salata 
D . .Ruber 
Marul 
Ha\'UÇ 

T. Bakla 

Mlktıırı 

ÇoOu Azı 

700 
ı:no 

30000 
20000 
Hon 
1200 
1500 

51'11'10 
1600 
3000 
1800 
1000 
400 
100 

3000 
4500 

ınoo 

2'00 
ı;nn 

800 
1400 
600 
rno 
~00 

600 
100 
800 
800 

:::ooo 
800 

1000 
41'10 
150 
ı:;o 

120 
t n 

1000 

}(ln(ll) 

:iJO(I 

3j000 

3000 

8000 
1600 

1000 
1600 
300 
100 
1(10 

1600 
400 

1500 
400 
600 

1100 
1~00 

60(1 

2000 
6000 

2000 
400 

3000 
500 
300 

3000 
4000 
600 

1000 
1600 
1400 

500 kılo 

800 
24000 adcd 
18000 

1000 kılo 

100() 
1400 " 

41'11)0 lı;ılo 

1:?'10 
2500 
1600 
800 
ôOO 

80 
2500 
S500 

flOI) 

!SQO 
ıno 

600 
1200 
400 
soo 
100 
ıno 

:ıoo 

600 
500 

2601) 
500 
Rl\O 

250 
1 Nl 

ına 

f:O 
100 
son 

" 

" .. 

;non k lo 
2000 kılo 

2'i00() kıln 

2000 kılo 

25(10 
)'>00 
aoo 

1200 
lsn 
so 
80 

kıl o 

" 

.. 
" 

l"OO arlcd 
"00 kılo 

1200 " 
2'i0 

400 
1200 
1000 
400 .. 

1600 aded 
4000 demet 
l200 
250 kılo 

2000 
400 
200 

2500 demet 
2600 aded 

500 kılo 

600 aded 
1200 kilo 
1200 .. 

Muhammen flatı 

Kr. S. 

74 
46 

2 
4 

65 
36 
42 

37 ?'i 

40 50 
37 
1a 

6 50 
7 50 

5 
50 

110 
30 
24 50 
18 
ıa 

20 
ili 

52 
50 
10 
12 
22 

ı; 

24 
t7 
95 
28 
2S 

'j 50 

4!1 
60 

ın 25 narh 

125 

6 
5 
7 
5 
.5 

14 
14 
B 

10 
10 
l:'i 
11 
B 
4 
5 
2 
o 7~ 

o 75 
12 
15 
15 
15 

] 50 
l 

lfi 
2 50 
5 
8 

Çogu tutarı 
Lira K. 

511! 
5::.2 
600 
800 
910 
432 
630 

4442 

186" 50 
6-t8 

1110 
324 
290 
80 
22 

195 

) 

) 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

> 
) 
) 

337 50 ) 

4669 

50 
1200 
660 
2ıo 

313 
1 (Hl 

40 

) 

) 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

96 ) 
208 ) 
41\0 ) 

80 ) 
360 ) 
17fi ) 

50 ) 
~6 ) 
40 50 ) 

H2 50 ) 
33 60 ) 
42 ) 
jj ) 

4512 60 

48ll0 

li50 

6550 

:ı;ı17 50 

3ili0 

180 ) 
80 ) 
70 ) 
81'1 ) 
l::; ) 
14 ) 
]4 

tılj ) 

40 ) 
1~0 ) 
ıırı ) 
fili ) 

112 ) 
4~ ) 
30 ) 
40 ) 
45 ) 
15 ) 
48 ) 

450 ) 
75 ) 
45 ) 
4:1 ) 
40 ) 
96 ) 
25 ) 
80 ) 

112 ) 1 

2171 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 

333 15 

365 17 

338 H 

491 25 

26:'1 nı; 

281 25 

16~ S2 

Eksiltme ıeklı 

Açık 

Açık 

Kapalı ı:arf 

:\rık 

Açık 

Atık 

ihale gun ve saati 

ı~-S-!110 saat 10 

19-c-:ııo saal ıo.30 

19-ô-~40 saat 11 

19-S-940 ıaat 14 

19-R·rl40 ~aat Hl 
10-8-9-10 saat 15.30 

19·&-010 saat 16 

l - · .tekteb!mlzln Mayı~ 941 nihayetine karlar ihtiyııcı "fan yııkarda cin!" Ye mikdarı yazılı erzak ve ~;ıirc ayn ::ıyrı ck•lltmere konulmuştur. 
2 - Eksiltme, Ortaköyde Yuksek Deniz Tıca.retı Mektebı Mıidurluğünde 19-8-940 Pazartesi günü yukarda gôsteıılcn saatlerde ve hizalarında yazılı ~ckillel'le 

mektep satın alma komısyonunca yapılacaktır. 
3 - Bunlara ait şartnameleri görmeyi arzu edenler Mektep muhasebe•ine müracaat etmelidirler. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncu maddelerindeki şartlan haiz: olmalan lazımdır. 
5 - Kapalı zar! usulile et eksiltmesine iştirak edecekler sözü geçen kanun un 32 nci maddesi tarliatı datre~lnde zarflarını ihzar etmeleri ve bu tekemmül 

etmiş zar nan eksiltme saatind t>n bir saat evveline kadar komisyon r.iy asetine m akbuz mukabilinde vermeleri lfızımdır. Posta ile yapılacak tekliflerde 
gecikmeler kabul edilmiyecekt ir. 

6 - Eksıltmelere iştirak ede~klerin yukarda yazılı muvakkat teminatlarını fst. Yükııck Mektepler Muhasebeciliğine yatırdıklarını gösterir makbuz.lanru 
,·cya banka mektuplarını ve T.icarel Odasının 1940 yılı belgelerini komisyona ibraz etmeleri lazımdır. [Kapalı zar! eksiltmesi için bu \'esaık zar!larn ko
nulacaktır.] 

ŞİRKETİ HA YRIYEDEN: 
Boğazın muhtelif mıntakalarına göre yüzde 25 ten 50 ye kadar 

tenzilatı havi 1 ve 3 aylık kart abonemanlarımızın yenileri Ağusto. 
sun 11 inci ı;:ünı.inden itibaren mer'iycte konulacaktır. Muhterem 
yolcularımızdan almak istiyenlerin şimdiden İdarei merkeziyemiz 
Kontrol kalemine ve Köprü gişelerine müracaatları ilan olunur. 

Oevie.t Demiryollan ve limanlan işletme idareşi 'ıtanları 

Ankara.da inşa edilmekte olan Devlet Demiryolları hastanesi mahallinin te~. 
viyesi ile rtraf ihat• duvarı ve kapıcı odası inşaatı kapalı zarf usıılile ve vahidi 
fiyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

ı - Bu işlerin muhammen keşif bedeli 28000 liradrr. 
2 - İstrkliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet Demiryollarınm An. 

kara ve Sirkeci veznelerinden "140,. kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 
3 - Eks' ltme 15/S/940 tarihine musadif Perşembe 'uniı saat 16 da Ankarada 

D. D. Yol daıresinde toplanacak Merkez 1 Komisyonunca yapılacaktrr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile birlikte aşa. 
fıda yuılı tmnnat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar kapalı bir zarf içinde ko_ 
misyon reislifine tevdi etmiş olmalıırı liıımdır. 

a - 2490 No. lu kanu n ahlı:imınıı uy,un "2100., liralık m uvakkat teminat. 
b - Bu kanunun tayin ettıği veıilcalar, 
c - Bir defada en az bu gibi işlerden 15000 liralık bir i~i yaptıima dair vesi. 

ka. "4071,, "6605,. 

Dc\'Jet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
Atclye ihtiyacı için kapalı zarf usulile "20,, ton katranlı üstilbü eatm alına_ 

cııktır. Muhıımmen bedeli "6600,. lira muvakkat teminatı "49'i .. lirad1r. İhalesi 
12 8/94(1 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat "IS., de Galata Rıhtımmdaki 
ııınum mudurluk binasında toplanarak olan satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname111 lıerı:ün sozu geçen komisyonda görülebilir. 

1steklı1rrin teklıf mektuplarını bildırilen vakitten en ı:eç bir saat evveline ka. 
dar komi .. yon rcislığine tevdi etmeleri lizımdır, "6480,, 

Bobreklerden id rar torb•sına kadar yollardaki ha<;talıklarm mikroplarını 

kokünden tem izlemek için H elmoblö kullanmız. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çall}mak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklannı, eski 

ve yeni belsoiuklu( unu, mesane iltihabını, bel ainsını, sık ıık idrar bozmak ve 
bonrken yanmak h;ı ll erini ~derir. Bol idrar temin eder, İdrarda kumlarm, mesa. 
nede ta~ larm teşekkülüne mlni olur. 

DİKKAT: HE LMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavile:;tirir. 

Sıhhat Vekiletinin ruhsatmı haiıdir. H'r eczanede bulunur. 

' . . ı~ . "· .•.. 

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

okul mezunlarından tensipedilen miktarda talebe almacaktrr. 
2 - Yaş haddi 15 den büyük ve 19 dan küçük olmak lazımdır. 
3 - Müracaatlar nihayet Ai us tos sonuna kadar Kasımpaışada Deniz (1ecııkli 

Okulu Miidürlütüne yapılmalıd ır. 

4 - İlerde T ürk donanmasında Gedikli erbas olarak denizlerde çalışmak su_ 
retile hem memleke tine hizmet et mek ve hem de hayatını mükemmelen temin et. 
mek İstiyen orta okul mezunu , ürbüz ve kuvvetli Türk gençlerinin bir an evvel 
kad romuz dolmadan okula müracaat ederek kayıt olunmaları ve d ğer şartları ö~-
renmeleri ehemmiyetle ili n olunur. "6493 .. 

İstanbul Elektrik. Tramvay ve Tiinel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

1 - Taahhü-iı.inü ;fa etmediğinden dolayı m ukavelesi feshedilen Bay Cem:ıl 
A rminin tabı ve teslimini deruhte et tii-t 875.000 adet istihlak makbuzu bakiyesini 
teşkil eden 529.1)15 :\det malı:buz pazarlıkla satm almacaktrr. 

2 - Elı:siltr:.e 2l/8/Q40 Çar~amba gı.inü saat 15 de Metro Hanmın 5 inci ka. 
tında yapılncilktır, 

3 - Mu\aklı-at tl'mhıııt 135.- liradır. 
4 - 1 :ekl'lerin !'arasız olarak venlmektc olan $artn:ımeleri kvıızımdan Rl

mııları ve kıınur:i ve ikaları ve m uvakkat teminatl arı ile ilin edilen ı:un ve saatt-; 
komisyonda iııızır bulunmalan. "6985 .. 

1 

A E G Vantil~torlerl 
Fırınları • SıipUrgeleri 

4 • 6 Ay Vade 

OSMAN 

b - b - ~ıu 

Avizeler 
4 AY VADE 

1 

A ! G Vantılltörleri • 
Ocaklar, Cezveleri 

4 AY VA D E 

Havagazı ocak· 
ları, Kömür so· 
baları 4 ay vade 

ŞJ\KAR 

LUkıor Radyo· 
ları ve hediyelik 

e!Jya 

ş ki 

Galata, P.ankalar Caddesi 5!1 - 4i Tel. 42769. Beyazıd, Üniversite CaCldC 
No. 28. Kadıköy, İskele Caddesi No. :!3/2 

~*---------*"------------------~--------------------~-----::::;;.....;-

l - l;iartnamesı ınucıbınce i.Olıv.Ul.lv auet raıu maııt•u ı nıuteaıııı u• ........ ıı

.ıarlıkl:ı salın alınacaktır. 
1 

il - Pazarlık 12/VIIl/940 Pazartesi ı;ünü saat 14 de Kabata5ta Leval1111 

Mubava:ıt şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Sartname sözü geçen şubeden parasu alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edcce~lı taaı 

fiyat yüııindcn <;;, 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür komisyona müracıı de 
ları. "6936,, 

İ Kİ KOLSUZ 

den 
hiy; 
--ı 

FAİK YILMAZiPEK, H 
ıiali tasfiyede bulunan <Faik İkikolsuz v~ Biraderleri osrrı~ Röre 

ve Etem\ namındaki eski Şirketin YILl\TAZ IPEK, YIL:\IAZ 13 .; "'ak, 
KÜ:~ıl ve YILMAZ DOKU~IA fabrika ve makinclerile bütün al' .. oq 

ve edevatını tasfiye memurunun açık müzayedesine iştirak edere~ 
1 satın aldığından eski ortakları olan Osman ve Etemin sözü ge\e~ /ırnat 

büti.in bu fabrikalar ve tesb;atla hiç bir ilişikleri kalmadığını ve .~~ -aanıı 
ki Şirket firmasında yazılı "Biraderleri,, tabirinin ihtisar için ku>' ll:laınll 
lanıımış olup hakikatte Osman ve Elemin kayınbi!aderleri oldu~ talini! 
nu görülen lüzum üzerine ilan ve bu münasebetle !pek fabrikasın ., lı1' 
her denyede ve en iyi ipek. Büküm fabrikasında her katta ipek,. ~ır ki 
filoş krep ve Dokuma fabrikasında da YILMAZİPEK markasil~ ~tlan• 
maruf her nevi ipekli kumaş imal ve siparis kabul etmekte oldu~ ~ıi 
nu ve siparislerin azami itina ve süratle intaç edileceğini sayın ınLIS- te gi( 
terilerine arzeder. -Opı 

~!...................................... ~k 

~. ....... -- ~-b 
~tin 

lllııılllllMM• ~eti 
lıtıda 

Kadıköy Belediyesinden: Başı Boş olarak bir adet erkek Karaman kO 1 :~k d 
bulunmuştur. Sahibi zuhur etmediği takdirde bir hafta sonra satılacağı ilin ° ~ak 
nur. 5/8/940 (7079) İş 

tı.ltan 
'ine 
~t b 

Adapazan Beden Terbiyesi İstişare Heyeti . 
Başkanlığınd 

1 - Adap~:ıan şehrinin Çark mesiresi civarında yapılacak Spor şa}ıaJ 
tanzimi işi kapalı zarf u•ulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bedeli keşfi 6206 lira 78 kuru3tur. Teminatı muvakkate yüzde yedi 
çuk hesabile 465 lira 45 kuruştur. 

3 - Münakasa müddeti 5/8/940 tarihinden 26/8/940 ~ünü saat 17 ye kad• . 
4 - Eksıltme işleri kaza kaymakamlığında müteşekkil beden terbiyesi i•11 

re heyetinde cereyan edecektir. 
5 - Taliplerin evrakı keşfiye, şartname ve planı görmek ve mütemınirıl 

lumat almak üzere kaymakamlığa müracaatları. (7075) 

İstanbul Hava l\fıntaka Depo Amirliğinden : 
1 - Hava birlikleri i~.tiyacı i<in mühürlü numunesi gibi 150 adet bakır ~ 

vana ile 100 adet kapalı bakrr bakraç alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 9/8/940 Cuma günü saat 14 de Ye,ilköy Hava ısı-' 

depo amirliği Sntmi'.lma Komisy.munda yapılacaktrr. 
3 - İsteklilerin nümuneyi görmek üzere hergün ve Pazarlığa ıirece1'le 

muvakkat teminnt ohn ı 00 lirayı B:ıkrrköy Malmüdurlıiğüne yatırıp mukll' 
ve ~aattc Komisynna nıüracaatlart, (7037) 

. ·Asker'i ·Fabrilcalar &atınalma 
. ., ' · Ko~isyonu· İlanları.· · 

Tahmin edilen bedeli (120.000) lira o 
an 32 ton san sabunlu kösele askeri fab 
ıkalar umum müdOrlüğti merkez salı. 

ima komisyonunca 17-8-940 Cumarte• 
.ınli saat 11 de kaDalı zarfla ihale edı 
cektir. Şarlname (6) lira mukabilind 
omisyondan verilir. Taliplerin muvak 
at teminat olan (7250) lirayı ha\•i tek 
C mektuplarını mezkür günde saat 10 n 
adar komisyona vermeleri ve kendileri 
in de 2490 numaralı kanunun 2 ve :ı 
rıaddelerindeki vesaikle komisyoncu ol 
nadıklarıua ve bu işle alakadar tüccar 
1 n olduklanna dcıir Ticaret Odası ve 
kası1 e mczkür giın ve saatte komisyo 

müracaatları. (66t 1 

• 

Tayyare 
Otomobil 
Kamyon 

\'e 

bilümum 
fabrika 

makinala-

13000 Kg. Sarı vaketa 1 
600 Kg. Siyah vaketa 

alınacak. 

Tahmin edilen bedeli (47420) 

Kimyevi maddeler 
yahut L4boratuarda 

lira olan 13000 Kg. :sarı ve 600 Kg siyah 
\'aketa Askerl fabrikalar umuın müdUr
lusü merkez satın alma komlsyonuncn 
21-8-MO Çarşamba glinü saat 15 de ka-ı 
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
(2) lira (38) kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin mU\'akkat te
minat olan (3556) lira (50) kuruşu hAvl 

teklif mektuplarını mczk(ır günde saat 1 
14 de kadar komisyona \'ermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vcsaikle komisyoncu 
olmııdıklarına ve bu işle alakadar tüc· 
cardan olduklarına dair Ticaret Od ısı 
vcsikasile mczkür gün ve saatte komis-

f S AR 1 YOR. ~ 
(Kimyager) RUmuziyle ısta!\ r.: 
176 Po~ta kutusu adresine vazılrıt 

yona mlıracaatları. (6941!) K• I k A d• t ~ 
11 • ıra ı r ıy İ' 

'' ı,- ~D.en!jj)\.evaı:!m Sahnalma · 
• ' .. ~. • :"" ~ • • • ı' • - ' 

":· - ·Komisyonu: tlônlara. ·. ' ı 
'.'.'" , .• "-:_ l;, ~ ~ • 

1 - Tanının edılen bcdclı (lHııt5J ııra 
olan bir adet kuzlyenln, 9 Ağustos 940 
cuma günü saat 15.30 da pazarlıkla ek
:siltmesl yapılacaktır. 

2 - Kail teminatı (539) Ura (25) ku
rus olup şartnaınc.<ıl her giln Kıısımpaşa
da bulunan komisyondan alınabilir. 

3 - İ tekUlerlıı 24DO sayılı kanunda 
:\ z,tı v ı,aJarıle birlikte belli gün ve 

(690~) 

1 
Tahmis sokak HasırcılRr Cad. ,\ 
30 oı-;Po, AHDİYE ve A'I'l.) 
" rı Ph•,.nşlidir. İçinde Bay t<1' 

müracaat. / 

I ' ' lOKTOfl 
"ükrü Mehmet Sekb81 

Gureba hHtaneıı cılt ve :zli tı r' 
h .. ta lı kları sab ı k heklıTl 1 

•azartesi, Çarşamba ve Cıl~ 
unlcri ilçten altıJ' a ıtııd 
,.,,;;111 i~tiklfıl c d 0"~ 

Tel 4on1ı; ~ 

Sahil.: vr Ne.;ri)at Mudıiıu H11lil Liitfi DORDONCÜ, Gazetecilik ve 
Nc~riyat T. L. Ş. BasılflıÇı yer: TAN Matbaa~11 


