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5 KURUŞ • 

HARBiN 
Son Safhası 
Başlamak 

Üzeredir 
Almanyanın İngiliz adalarına 

taarruzu, bütün diğer cephelerde 
de muvazi taarruzları da,·et e. 
den, tam totaliter bir hücum ma. 
lıiyetini haiz olacaktır. - M. Zekeriya SERTEL 

H arici kaynaklardan ge
len bütün haberlere 

. töre, harbin son safhası başla
t ltıak üzeredir. 
~ İngiliz kaynaklannm verdiği ma. 

lfınıata göre, Almanlar; 1ngiltereye 
·taarruz için bütün hazırlıklarını ta. 
· ltlaınıamışlardır. Tıpkı Norveç iş. 

Elli ÜÇ ALMAN 
TAYYARESi 
DOSOROLDO 

3 ln9iliz Gemisi 
Ve Bir Alman 
Muhribi Battı 

---0-

lngiliz Tayyareleri, Dün 

de Paris Civarındaki 

Hava Meydanların1 

Tahrip Ettiler 

GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETESi 

t -_Ş_A_R_K_I N __ K_A_R_L_S_B_A_D_I __ 

TUZLA iÇMELERi 
Karaclier, mide, barsak -.e bın>rek dertlerinden Jrmtaran 

biricik saflık kayrudı;landır. 

TRANSIL VANYA 
VE DOBRUCA 

MESELELERi 
İhzari Macar 

Müzakereleri de 
Nihayetlendi 

:..-..o---: 
Peşte Gazeteleri 1918 

ltilafnamesinin Esas 

ittihaz Edilemiyeceğini 

ileri Sürüyorlar 
• &llinin arifesinde olduğu gibi, BaL 

lı1t sahillerinde vapurlar, sevke ha. 
Londra, 8 {A.A.) - Bugün Manş 

üzerinde hava harplerinin en büyük 
lerinden biri vuku bulmuş ve neti
cede 53 Alman tayyaresi düşürül
müştür. Buna mukabil 16 İngiliz 
Avcı tayyaresi kayıptır. Bunlardan 
bir kısmının donanma tarafından 
kurtarılmış olması muhtemeldir. 
Hücumu yapan Alınan tayyareleri
nin büyük bir kısmı, ·tek veya iki 
motörlü avcı tayyarelerinin refaka. 
tinde hareket eden bombardıman 
tayyareleri idi. 

ltalyanlann lncOiz Som alisine yaptıklan taarrm istrkamet lerinl ~österir harita Budapeşte, 8 (A.A.) - Haber a. 
lmdığına göre, Macaristan ile Ro. 
manya arasında başlıyacak olan 
müzakerelerin esasını hazırlaıruya 

memur Romanyanın Roma Sefiri B. 
Bossy, Kont Teleki ve Kont Csaky 
ile görüştükten sonra bugü,n Bükre.. 
şe hareket edecektir. 

• lir kıtalar bulunmaktadır. Bütün 
ıe .\tıantik sahilleri boyunca küçük 
~rt motörbotlar, saatte 70 kilomet.. 

ş. ~ giden, torpil atan ve hava dafi 
'°Plarile mücehhez bulunan seri kü.. 
fük nakliye gemileri emir bekle. 
~edir. İngiliz sahilleri karşısın. 
dt bulunan Fransa ve Belçika sahil.. 

tine külliyetli miktarda tayyare 
t~tirilm.iştir. Bu tayyarelerin arka. 
ırı.da da miktarı tahmin edilemiye. 
t~k derecede çok planörler bulun.. 
llıaktadır. 
İşgal edilen sahayı dol~şan Ame. 

l'ı'kan muhabirlerinin muşahcdele. 
l'itıe göre bütün işgal sahasında ke. 
f bir askeri faaliyet vardır. Her 

larafta tanklar, toplar, sevkiyat gö_ 
ıe çarpmaktadır. 

Bu büyük faaliyet ve haur11. 
fnı istilzam ettiği masraf ve e. 
llerji o kadar biiyüktür ki. Atl~s 
ıahilJerini işgal eden ve emır 
bP.kJiyen hu ordunun uzun müd. 
det Atıl kalmasına imkan yoktur. 

Bu sebeple, f ngı1iz resmi mah
fillerinin kanaatine göre, AL 

~an taarnızu er geç başlıyacaktır. 
Saıihiyettar İngiliz ricalinin tah. 

(Sonu Sa: 4 Sü: 3) 

INGIL TERE VE 
HOR FRANSA 

lngrıtere ile General 

De Gaune Arasmda 

Dün Bir Anlaşma 

imza Edildi 

Bugünkü zayiat ile İngiltere sa
hilleri üzerinde ve civarında kay. 
bedilen Alman tayyarelerinin sayı
sı 349 u bulmuştur. Almanların bu. 
günkü hedefi gemi kafilelerini ba.. 
hrmaktı. Bunlar yalnız kısmen ha
sara uğramışlardır. 

ADA ÜZERiNDE Htl'CUl\fLAK 
Müstakil uçan düşman tayyarele. 

ri İngilterenin muhtelif mıntakala
n üzerine dün gece bombalar atmış 
lardır. Kınlan camlardan başka az 

lran Matbuaı-;l 
M. MOLOTOF'a 
Cevap Veriyor 

Ettelaat Gazetesi 

Hulasaten Diyor ki: 
-.().-

" Tahranın, Sovyet 

Hariciye Komiserinin 

Sözünden Şikayete 

Hakkı Yardır" 
hasar olduğu haber verilmektedir. Tahran, 8 (A.A.) - Pars Ajansı 
Şu kadar ki İngilterenin Şimali Şar- bildiriyor: 
kisinde bir şehirde bir sanatoryom Sovyet Haridye Komisı>ıi B. 'Mf>
ve bir mağaza ciddi zarar gönniiş_ lotof'un Baku üzerinde iki tavvare 
terdir. İngilterenin Cenubunda bir uçmuş olduğundan bahseden -~e İ
mahalle propaganda kağıtları atıL ran'ın hadiseyi tekzip etmek lüzu
mıştır. Gece harekatı esnasında te. munu gördüğünü kaydeden, yeni 
lef mikdnn çok azdır. Cıddi surette söylemiş olduğu nutku mevzuu ba
yaralanan yalnız kır yollarında do- his eyliyen fran matbuatı, Sovyet 
laşmak'ta olan bir kaç kadındır. gazetelerine bir kaç hafta evvel 

PARfS CİVARl1\"DAKİ verilen cevabı hatırlatarak şunla • 
MEYDANLAR BOMBALANDI rı y:ızmaktadır : 
İngiliz tayyareleri Paris civarın- "- Vermiş olduğumuz müshet 

daki Bourget hava limanına hücum ve pek muhik delail sayesinde me
etmiş, dün Şerburg ve Hamstcd ha_ selenin tavazzuh ettiğine. ve mem
va meydanlarını bombardıman et- lcketimizin böyle kombine~onlara 
mistir. girmiyerek tam bitaraflığından hiı; 

Birçok hafif motörlü Alman tay. bir zaman şaşmamıc; olduğuna ka. 
yareleri ve diğer birçok orta boy. naat hasıl olduğundan emin bulun-
da Alman tayyareleri hangar civa. kt 'd'k ma a ı ı . ., 
rında yerde bulunmakta idiler. Düş Ettelaat gazetesi de diyor ki: 
mana ansızın baskın yapan pilot "- İyi ki B. Molotof nutkunda, 
hangar ve tayyarelerin yanına bom "İran tarafında zikre şayan bir ha· 
balarını atmıya ve tayyare dafi ba. dise olmadığını,, işaret etmiştir. 

I l.Ondra, 8 (A.A.) - Dün akşam taryalan faaliyete geçmed~n bu- Sovyet Rusya ile olan münasebetle_ 
llgiltere hükfunetile General de !utlara girmeğe muvaffak olmu~ rimizin kavi olmasına enterese olan 
t;._11lle arasında viıki itilafın metni tur. bizler, bu teyitten başka bir şey bek 

,; ~ilmiştir. DON GECEKİ UÇUSJ...AR lememektc idik. Fakat Baku üzerin 
~f 1 Temmuz 1940 tarihini taşıyan Gece büyük bombardıman tay- de uçmuş olan iki yabancı tayyare 

(.- bil itiliı.fna.mede başlıca şunlar tas. yarelerinden mürekkep ki.ıçük filo- ı meselesine gelince, hadiseye müda. 
• t!h edilmektedir: lar Holanda ve Almanyanın S'ma- 1

1 

hale etmemiş olduğumuza dair de. 
ı.. "İmkan dairesinde Fransız gönül- lı Garbisinde düşmanın stratejik lillerimize, ve bu ittihamlara kar~ı 

~ ~~ teşekkülü bir Fransız o.rdusu ma hava üslerini taciz etıneğe devnm mesut olmadıgımıZI isbat etmemize 
~ !}etini muhafaza edecektır. Fran. etmişlerdir. Cenubi Holandada GiL 1 ragmen. B. Molotof'un nutkunun 

'6' ~~harp gemileri mümkün mertebe ze ve Rijen askeri tayyare mey- perdesi bizi çok hayrete düşürmüş
l'arısız mürettebat ve kumandan. danlarında yerde hareket yolların- tiir. Hükumetimizin, Sovyet HaricL 

~?'ına malik olacaklardır. Bu gemL da bulunan düşman tayyareleri ü- ye Komiserinin beyanatından şika· 
(Sonu Sa. 3, Sii. 4) ı zerine atılan bomba grup!?.rı ., tam ı yet etmeğe hakkı vardır.,, 

------------- (Sonu Sa: 4 Su:.,) ---------------

• erinde dUşürülcn Alman tayyarclcrinden biri 

AFRiKA DA 
MUHAREBE 
Şiddetleniyor 

lngiliz Somalisinde 

ltalyan ileri 

Hareketi Durduruldu 

ltalyanlar, Zeila'yı 

işgal Ettiler 

ERITREDE 
i -0--

B i r çok ltalyan Ha·:a 
~ Üsleri Bombalandı 

Kahire, 8 (A.A.) - Resmi hir 
tt-bliğe ı-öre İtalya nlar Somali. 
deki ileri hareketlerini durdur. 
mu~lardır. Tebliğde deniliyor 
ki: " 

Fransız idari 
TEŞKILATINDA 
Yeni Değişiklik 

Alsas ve Lüksemburg'a 

Valiler Gönderildi 

Fransanın Cezaire 

Tayin Edilen Yeni 

Valisi. 1 ngilizleri 

itham Ediyor 
Vichy, 8 (A.A.) - Havas bildi

riyor: 

1 
Yeni bir kararname Afrika Fev

kalade KomişerUği idari te:ikilatı. 
nı sadeleştirmektedir. Fransız Orta 
Afrikası bir federe müstcmlelte ha-
line sokulmuştur. İdari teşk•latı 
lağvedilen .l\Iauritanie, muhtariye
tini muhafaza etmekle b~rabcr, 

Senegal umumi valisinin idaresine 
verilmiştir. Dakar mıntakası da Se-

Macar resmi makamatı, B. Bossy' 
nin Budapeştedeki ikameti hakkın. 
da büyük bir ketumiyet muhafaza 
etmekte ve yapmış olduğu görüşme
lerle kendisine verilmiş olan talimat 
hakkında da bir şey neşretmemekte 
dirler. 

B. Bossy'nin gelmesi, Budapeşte 
siyasi mahafilinde büyük bir alaka 
uyandırmış ise de, Macar hükume. 
ti B. Bossy'nin salnhiyetlerinin de
recesini bilmediği cihetle, müzake. 
relerden iyi neticeler ümit edilme. 
mektedir. 

Siyasi mahafilin zannına göre, B. 
Bossy, Macar hükumetinin resmi 
vaziyetini anlamak arzusundadır. 

Peşter Lloyd gazetesi Macar -
Rumen müzakereleri hakkında yaz
m1ş olduğu bir makalede ileri sürüL 
muş olan noktai nazarın Bükreş 
radyosu tarafından reddedildiğini 
yazmaktadır. 

Mezkur gazete bahsi geçen maka
lede Macaristanla Romanya arasın. 
da hukuk esaslarına uygun olarak 
yapılmış bulunan son muahedenin 

(Sonu Sa; 3 Sii: 2) 
"Batı c;öliinde 7 Ağustosta 

hudutta tam bir siikünet hiikiim 
(Sonu Sn: 4 Sii: 1) 

' 

negal umumi valisinin emrinde bu
lunacak ve yüksek bir idare me

------------- muru tarafından idare edilecel~tir. 
Gazino Derdi 
Nüksediyor ! 

İngiliz Devlet Na7.m 
l\I. GREENWOOD 

ALMAN iŞGALi 
Altındaki Yerler 
Aç ve Perişan! 

lngiliz Devlet Nazırı 

Greenwood Söylüyor: 
--0-

11 lngiltere Uzun Bir 

narp Yapacak ve 

Zaferi Mutlaka 

Kazanacaktır .. 
Londra, 8 (A.A.) - Avam Ka

mdrasında iktısadi teşkilatlanma 

hakkındaki müzakeratı açmış ohm 
Devlet Nazırı Greenwood. tcpye. 
kun harp usulünün, mazide gö
rülmemiş mikyaslarda bir ıktısııdi 
teşkilatlanma lüzumunu gösterdi
ğini beyan ctmıştir. 

GREENWOOD'UN SÖZLERİ 
İngiliz Nazırı, Almanya tarafın 

dan işgal olunan yerlerin gittikçe 
(Sonu. Sa. 3 "ü. 2) 

ALSASl,ORl-:N ve LÜKSEM. 
BURGTA SİVİL İDARE 

Berlin, s CA.A.> - n . N. B. A- Suadiye Gazinosunda 
jansı bildiriyor: 

Alsasloren ve Luksemburgta sL Evvelki Gece Halka 
vil idarenin badema askeri kuman- • 
da heyetinin emri aıtında oımayıp, Hayli Tatlı 
doğrudan doğruya kendisine mer. 
but bir sivil idarenin emrine gece
ceğine dair, Führer iki kararname 

Bir 

Seyrettirildi 1 
neşretmiştir. 

Führer, Loren için müme-;sil o. 
larak vali Yoseph Buerckcl'i ve Al
sas için de vali Robert W!ıgner'i 
tay1n etmiştir. Vali Gustav Simon, 
Lüksemburgun .sivil idaresi şefi 

olarak tayin olunmuştur. 
Führer, Alman gençliği ş~Ii va

zifesinden alarak, Baldur Von 
Schirrach'ı Viyana valiliğine tayin 
etmiştir. Baldur ayni zamnnda, 
Nasyonal - Sosyalist partisinin ve 

(Sonu; Sa: 3; Sü: 3) 

Film 
Yeni ve çeşitli tarifelerin çıkı. 

:;ındanberi, gazino sahnelerinde, hu.. 
dut harici edilen Rumen, Macar, 
Alman veya İtalyan varyetecilerL 
nin numaralarına hiç benzemiyen 
fevkaliide vakıalar görülmektedir. 
Bunlardan birine ve belki de bugü. 
ne kndar hiç benzeri görülmemişi. 
ne. evvelki gece kendim de şahit oL 
dum. 

Bir dostumla birlikte, Suadiye 
gazinosuna gitmistik. Bizim o gece 

(Sonu Sa; 4 Sü: 5) 

Genç Tayyarecilerimiz Arasında: 2 

\·uknrır'aki re-im. fn:inii ha\U 1rnm rırnda hıwalnnan l>ir ıı1 ':nı: .. ,· 
tcrmektedir. Arkadaşımız Naci Snd ullalı ın kamp musnlıcdclcnııc u t 

ikinci yazı"ı f5) inri sayfamızdadır. 



.... _,. c .. ,..........,. 

İSTİKLAL UGRUNDA! 
1 

~AZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK 

Birinci Fırka Kumandanı Rüştü 
leyin Atatürk'e Gönderdiği 
Şayanı Dikkat Malumat 
-28-

Braa7aı&!ilbert barekltı mim,.ede hüs
ntl biDnetl meıbwt olan ba ntm. memle. 
ketimtsin ba bahranh nmanlannda, hil
lctlmete teslimi ula muvafık cörülmemek. 
te old11fmıdan itin, hiikOmetin de nlifuzu. 
n11 naan itı"bare almak 1111'etile, Yahya 
Kaptamn takı1>atı bnaniyeden ba aralık 
tahJm basunnan tan%imi, Kartalda Ne. 
catl Beye icap eden talimatın itan " ne
ticeDİQ illbalı ehemmiyetle rica olmnır. 

B07ctl Temsiliye namma 
MUSTAFA KEMAL 

ten mavuıı:af olan Necati Efendinin baş. 
lı::a bir mahalle ve Nail Efendinin de keza 
diicr bir yere kaldmlmuı elzem oldufu_ 
na hülı::mectiyonım. Oralan %stanbulla mu. 
habere etmekte olduklarmdan tabii ben. 
denizce bir ıey yapılamamaktadır. Oraca 
icrayı icabı maruzdur. 

Fırka 1 Kumandanı 
RUSTU 

O zaman Düzcede bulunan 1 inci Fırka 
Kumandanlıimm Gebze Kaymakamhitna 
yazılan tahriratma, alınan cevap sureti ise 
ıöyledir,: 

30/11/335 tan'hn ve 53 namaralı emir. 
1'lttll BC1'1ft Atatilrke ftrdili cevabm namci lJUeri cevabıdır: 

sareti l9e fQdm:ı 
tzMtı: "'Kartal Müdafaai Hukuk Cemiyeti Re. 

- 2' "X'etrtiilsaııl "'3 

ıSmsta lt 3 KUIDlllldanhima 
C: 25/11/335 

R~ Temsniye Ri7&1etine: Şimdiye 

kadar vtJd tahkı1aıtıma nazaran Yahyıı 
Kaptanm kab1, nahiye müdürünü darp ıl. 
bi fiilde bulanmadığı ve binbaıı Necati 
Bey denilen zatm, kendi menafii phsiye. 
ılnf temin için Yahya Kaptanm ortadan 
vilc11d\lnü kaldırmak gayesini takip ettifi 
ve ba b pta zattllinize telgrafla mürac:a_ 

atta bulıındııklan zaman, Yahyayı da iğ. 
fal le nezdlerine celp ile katletmek terti. 
batında oldııklan halde Yahya i3i sezerek 
kendisini kurtarmq olduğu anla3ılmııtır. 
KC7fi7cti icabı veçhile tlnıik ediyorum, 

Birinci Fırka Kumandam 
RUŞTO 

Rt!ıtü Beyin Atatürlı:e :yolladrit mn. 
temmim maliimatın ıureti a!iaiıdadır: 

1ZM1T 

5/12/335 
Sıvasta K. 3 Kumandanhfma 

Heyeti Tcmsillyeye: 
Binba 1 Necati Bey, Maltepe Endaht 

Mektebinde muvazzaf memur oldufu hal. 
de, Mudafaai Hukuk Cemiyeti Reisi ııfa. 
tım takmaralı::, Kuvvayı Milliye namına 

başJm topladrit Arnavut Kuçük Aslan 
çeteslife ortalığı ıoydurmakta oldutu ve 
Gebw Jandarma Jiizbqm Naı1 Efendinin 
de 1ııanmıla ıerilı: olduiuna bende tilphe 
kalmamıstrr. Son zamanda, hulı::llmetin ba. 
,ına saile ı;ılı:aran Darıca Rum bekçilc. 
rınfıl katli ve İstdyanoı isminde bir zen
e nia d ia kaldırılarak para talebi aibl 
hu1119atm mczkQr çete marifetiyle yaptı.. 
rılman ve böyle ef'ali redicye nnaımı

yan Yahya Kaptana iıınadı keyfiyet ile 
gerelı: oraya ve ıcrek hükOmete mumai. 
leyb hakkında ihbaratı lı::izibcde bulunaL 
mut, herhalde bunlann tcıkilitı milliye 
pcrcfeai altmda hallı::ın, hüldlmetin baıJma 
mesele çıkararak keselerini doldurmak. 
tan baılı::a bir maknt beslemediklerine ve 
belki de siyasi daha ba ka maksat takip 
eyledıklerine hiılı::meditiyor. Şimdiye ka. 
dar pek namaala hareket etmiı ve etmek. 
te bulunan Yahya Kaptanın bu gibi ef'ale 
i tirak etmemesi ve ballda meıldlrülislm 
çetenin, kendi mmtakasmda ifayı iczayihe 
meydan vermemesi hasebiyle mamailey. 
hın vUc:udllnü resmen veya cayriresmJ o. 
larak ortadan lı::aldınnrn çah1170rlar. 
Dün, Yahya Kaptan, aczdime ıelerek ha_ 
yatmm tehlikede oldufuna ve binaenaleyh 
avenesinin esJiha ve milhimmatmı bana 
reürfp teanm ederek kendisinin de bara. 
dan pybubet cdcceiim bana resmen söy. 
lec!I. 

Jtenctıshıe nasa:vı'hi ttzlme vererek ve 
daha hizmet edecek mllhim umanlar oL 
dufmıu ıCSyliyerek mahanine iade ettim. 
Heqeyi iyi bilmesi llzmı ıelm Gebze 
lı::azam b)'Dlll]wnma resmen ettıiim iıti. 
zaha aldığım cevap ta, tamamen balld.ı 

anettifim ıelı::ilde yani Necati ve Nail E
fcacBlerin aleyhinde, Yahya Kaptaıım le_ 
hındedir. Necati Efendinin lıtanbulda 
nere ile muhabere ettiiini bilemiyorsam 
da bir yerden ara 11ra para aldriı ıöyleni_ 
yor. Bunlarm vücudü ve cana lı::aadettılı::. 

leri dola)'Isiyle. Yahya Kaptan bu hava. 
lide durmak istemiyor. Binaenaleyh ıı:a. 

isi Binbap Necati Beyin katil Ye nahiye 
m6düribı6 darp ile V1lka bulan ibbaratr, 
zat 'fe zaman beyan etmemek itibariyle, 
muvafıkı hakikat deiı1dir. Zira darbedıl
diii beyan olunan nahiye müdüril Bür_ 
hanettin Bey ise, Yahya Kaptan tarafın. 
dan darp ve taarruza maruz kalmadığını 
resmen ve tahriren beyan ettili ırıöi bu 
bapta makamı lciıiye dahi bir cQna mU
racat ve ,ildyet olmadığı ribi, aleyhinde 
celp ve ihzar muzeklı:eresi bile 1adir ot_ 
mam~trr. Şayet Danca Rumlarmdan iki 
Rumun katli ve Kartalın Paııaköytlnden 

(İstelyanoı) Çorbacının dağa kaldmlarak 
fidyei necat ahz ve talebi keyfiyeti mu. 
rat olunıı:yorsa, bu ef1i cinaiye Küçük 
Astan çetesi tarafından ika cdildii\ mü. 
tevatir ve muhakkak olup, mezkOr çete 
ise, Yahya Kaptana ötedenberi mııana ol. 
dıığundan ve esasen yilzba,ı Nail Efcnd". 
nin himaye ve tesahubunda iken adedi ,,n 
sekize balii olan mcıkOr çete, elycvm 
binbaşı Necati Beyin emrine mevdu bu
lunduğu ve hatti kendilerine ellişer lira 
maaı tahsisine gidilmekte olduğu müstah_ 
ber olup köyleri soymaktan farii olma. 
dıklan aşiklrdır. 

Binbaıı Necati Bey, yiizbaııı Nail Be
yin kadim mektep arkada,r olduiu ve 
kendisiyle bir buçuk mah mukaddem Ay_ 
dmlı karyesinde K\içük Aslan çetesi efra. 
dmdan Ati Kaptanın, dala kaldırdığı Çor 
bacıdan, alınan para i)e 7al}.triı meşhur 
dilfilnünde millikat ederek billhare müte
addit defalar binba,. Necati Bey, )'Uzbatr 
Nail Beyin hanesine gelip misafir kaldık_ 
lan ve hemfikir balanl!uklarr cihetle yilz. 
baııı Nail Beyin ötedenberi Yahya Kapta
nm aleyhinde olup, teşkilSt yaptığı esna. 
da, hududu kazam haricine tart ve teblt et 
mek tcııebbüsünde bulunduğu cibi Küçüle 
Aslan çetesi tarafından ika edildiği müte. 
vatir ve muhakkak olan berveçhiball iki 
'1"31ı::ai c:lnaiyenin, Kuvvayı Milliyeyi şaibe. 
dar ve Yahya Beyi lekcdar etmek fikir ve 
emeli pcrvcrde edildiii hi111edilmit ve 
halbuki cinayatr vilı::ta, mezkiir Aslan çe. 
tesinin dairei cevelin ve faaliyeti dahilin
de vakua setmiş olup hattl icrayı taki. 
bata rönderilecek olan İstanbul muhafız 
alayma mensup ıuvari müfrezesi kuman.. 
danı Hakkı Beyin, yüzbaşı Nail Bey tara
fmdan vücudüne lüzum kalmadıit beya_ 
nıyle ledelmuhabere Dersaadete kaldrrr. 
taralı: takipsiz bıraktırm11 olduğu emri 

muhakkaktır. (Devamı Var) 

Giresunda Yeni 
Fındık Rekoltesi 

Giresun, (TAN) - Fındık fiyat
ları, 9 - 10 kuruşa kadar düştüğü 
halde, alıcı bulunamazken, Ticaret 
Vekaletinin emri üzerine fındık s:ı
tış kooperatifleri faaliyete geçmiŞ
ler ve müstahsilin pazar mahalline 
getirdikleri fındıkları 13 - H ku
ru~tan alıruya başlamışlardır. Bu 
karar, memnuniyet uyandırmıştır. 

Bu sene fındık rekoltesi azdır. 
Görele ve Tirebolu kazaları haric 
olmak üzere, 193 000 kantar, yani 
13 000 ton olarak tesbit edilmiş ve 
mahsulün 5 Ağustosta toplanması
na izin verilmiştir. 
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Karaman, (TAN) - Kızılay haf. 
tası pek canlı olarak geçm·ştir. 

Gen l rm verdıgi müsamere, bil. 
ha a muvaffak olmuş ve iza ade. 

dini arttırmak için sarfedilen gay
retler, iyi netice vermiştir. Yukan
ki resimde, müsamereye iştirak e. 
den gençleri bir arada görüyoruz. 

TAN ı 

Dün Şişhane yokuşu civannda kazaya uğrayan otomobilin hadi~den sonraki hali ve kösede, kazayı 

başmd an aldığı hafü bir yara ile atlatan Arşak 

Belediyede 
. 

Civar Vilayetlerden 
Şehre Bol Miktarda 
Odun GetirtUecek 

!Belediye Y eniMunzam 
Tahsisatın Sarf 

Yerlerini T esbit Etti Sömikok ve gazhane kömürlerini 
şehre tevzi etmek maksadile tees
süsüne karar verilen 4 ana, 2 yar
dımcı, 9 da semt olmak üzere tesl- 1 
sine karar verilen 15 deponun şeb- t 
rin ihtiyacına kifayet etmediği an
laşılmıştır. Yeni semt depolarının 
yerlerini kaymakamlar tesbit ede
rek, belediyeye bildireceklerdir. 

Diğer taraftan odun ve kömür fi
yatları da son günlerde fazla yük
selmektedir. Dün odunun çekisi 
430, kömür ise kilosu 5 kuruşa ka
dnr çıkmıştır. Belediye, fiyatların 
daha fazla yükselmesine mani ol
mak için bir taraftan bu husustaki 
tetkiklerini ikmal edip, fiyat mu 
rakabc komisyonunun murakabes·
nc vermege çalısırken, diğer taraf
tan da şehrin civarında yakılmıs 

ve hazırlanmış bulunan mebzul o. 
dun ve kömürleri de şehre getirt. 
me ve karar vermiştir. 

'ÜSKÜDAR TRAl\fV A YJ .. ARI 
Üsküdar ve Kadıköy tramvayla. 

n umumi hissedarlar heyeti dün 
toplanmıştır. Toplantıda Nafia Ko
mıseri de hazır bulunmuşsa da, ek. 
ser!yet o1madığı görülmüş ve top
lantı 9 EylUle tehir edilmiştir. 

O tarihte ekseriyet olsun olma. 
sm, idare meclisi kanuni toplantı
sını yapacak ve tramvayların vazi. 
yeti hakkındaki karanru verecek. 
tir. Maamafih, tramvay idaresıle a. 
Uıkadar olan Evkaf İdaresi ve Al
man şirketi ile diğer hissedarlar 
sulh yolile anlaşm1ya karar ver. 
mi' bulunmaktadırlar. 
* HALK ekmeğinin yakında ve 

7,30 kuruş fiyatla satı§a çıkanla. 

cağı hakkındaki haber doğru de~il
dir. Bu ekmeğin ne vakit çıkanl
mıya başlanacağı henüz belli olma. 
dığı gibi, fiyatının ne kadar olacağı 
da henüz belli değildir. 

80 lik Bir ihtiyarı 
Evlendirip Varını 
Yoğunu Soymuılar 
KQçüklAnıada otuTBn 80 ,.a11nda, bir 

g!SzQ tamııınen kör, diler 11Szil de yQzde 
(80) ıilYet b asını kaybet.mlı bir ihti
yar d n s b h mUddelumumlllğe müra
caat ederek Aliye ve Şevket i mlnde bir 
ann oğul hakkında takibat yapılmasını 

tem' tir. 
Bu ihtiyarın adı Şükrüdilr. Şilkril, 

Şevket isminde bir ıençle tanılJllış, bu 
gene, ihtl:yann biraz dilnyalıiı olduğunu 
f, rkedlnce: 

.. _ Niçin Ahir &nrQnde tek başına, 

perperlşan oturuyorsun, yaşın ilerlemiş 

ama, hfılA dlnçsin. Kadınlan te hlr kuv
vet·ne de malik n. Benim anam da ak
ça p:ıkça, henüz kırkını doldurm mış b r 
kadıncağızdır. Sizi baı öz edelim, hep 
bir arada llmilr geçirelim." demiştir. 

Teklif, Şükrllye mOlAyim gelmlı, Şev. 
ket de annesini alıp ihtiyarın evine gö
türmüştür. Şükrü, tek gözünün yardunl
le kadının endam, tena!Up ve gQzelllği 

hakkında bir fikir edindikten sonra iz
divaca razı olmuş karar verilmiş, kara
rı mtıteaklp de nlk~h muamelesi ferda
ya tılllk edılerek hemen o gece gerdek 
alemi yapılpuştır. 

ŞUkrll, ertesi sabah u,.andığı zaman 
evini bomboş bulmuş, başına gelen fe
l:'ıketl anlamıştır. Gerek Şevket, gerek 
rın 1, hem evdeki kabili nakil eşyala. 
rı, hem de Şükrıln!ln biriktirdiği 200 li
ra adar parayı al rak k ı;mı tardır. 

z bıta, bu ana ottu yakalamış, tah
tn başlanmıştır. 

BEDEN TERBiYESi VE 8POR - Be
den Terbiyesi Genel DlrektörlUIQ tara
fından neşredilen bu mecmuanın 20 ncl 
sayısı neşredilmiştir. 

OL K O - Halkevlerl ve Halle Odalan 
~rıi inin DO ıncı sayısı lnUpr etmiştir. 

VARLIK - Ankarada on beı «(inde 
bir netrolunan bu mecmuanın 170 incl 
18"181 cıJmulbr. 

Muhasebe Müdürü Dün Ankaraya Gitti 
Belediye muhasebe müdürü Muh 

tar, vilayet ve belediye hesabından 
tefrik edilmiş bulunan, munzam 
tahsisat hakkında Dahiliye VekAle
tile temas etmek üzere dün akşam 
Ankaraya gitmiştir. Bu munzam 
tahsisatın 1.028.931 lirası 939 mali 
vilayet bütçesine konulup ta sar. 
fedilmcdiğinden dolayı, 940 mali 
yılı vilayet bütçesine konulan, 
2.070.982 lirası da kısmen 939 yılı 
bcledjye bütçesine konulup ta sar. 
fed lcmiyen, kısmen de 940 senesi 
içinde tahsil edilmiş olan varidat 
faz1asıdır. Bu paradan 90010 lirası 
vilayet hesabı devrinden, 857.113 
lirası beJediye hesabı devrinden e
manet hesabına karşılık tutulmuş

tur. Geri kalan ceman 2.158.710 li
ra da munzam tahsisat olarak büt
çeye alınacaktır. 

Munzam tahsisatın sarfedileceği 
y~rler de tesbit edilmİ.§ bulunmak
tadır. 

Poliste: 

Şiıhane Civarında 

Otomobil Kazası 
Taksimde Feridiye caddesinde 

oturan Arşakın idaresindeki 951 
numaralı hususi otomobil, Şişhane 
caddesinden geçerken ant olarak Ö

nüne çıkan bir çocuğa çarpma. 
mak için direksiyonu fazlaca sola 
kırması neticesinde Bedrettin yo
kuşundan aşağl kaymıştır. Otomo. 
bil, yokuşun nihayetindeki 13 nu
maralı eve çarparak durmuştur. 

Arşak, kendisini otomobilden aşa.. 
ğı atmış, başından hafüçe yaralan
mıştır. * ŞOFÖR Fethinin idare ettiği 
395 numaralı otobüs Eyüpte Değir
men sokağından geçerken, o civar
da oturan 5 yaşında Alkona çarpa
rak başından yaralamıştır. * BİRKAÇ gün evvel Taksim. 
deki evinde kumar oynattığı iddıa

Vilayet bütçesine alınan paradan 
75 bin lirası pasü korumaya, 15.200 
lirası çocuk bahçeleri inşa3t1na, 

900 lirası jandarma telefon hatları 
inşasına, 1000 lirası Yakacığm ih
tiyacına, 313.000 lirası Bebek - İs
tınye yolu inşaatına ve istimlak i§
lerine, 760 lirası köy odalan teeisi
nc, 1200 lirası şehir ve köy mek
teplerı mübrem ihtiyaçlanna; 

Belediye bütçesine alınan para
dan: 200 bin lirası iktısadi müca
deleye, 75 bin lirası pasü korunma 
mücadelesine, 10 bin lirası Hailç 
vapur idaresine, 60 bin lirası kana
lizasyon işletm~ine ve inşasına, 
15 bin lirası itfaiye levazımı temL 
nine, 10 bin lirası eski senelerdeki 
bor~lann tediyesine, 250 lirası miL 
li tasarruf ve arttırma cemiyetine 
154 bin lirası et nakliyatı işlerine, 
3~00 lirası temizlik amelesi koğu§

lanna sarfedilecektir. Munzam tah
ıisatrn kısmı diğeri için henüz arf 
mahalli tesbit edilmemiştir. 

Piyasada: 

Almanya için ilk 
Satıı Dün Yapıldı 

Türk _ Alınan ticaret anla§l!lası. 
nın Büyük Millet Meclisinde mü. 
zakere ve kabulü piyasalarımızda 
derhal müsait hareketlere yol aç. 
mıştır. İlk satış olarak yüz elli bin 
kiloluk bir parti mazının muamele. 
si yapılmıştır. Almanyadan alRka. 
darlara gelen malumata göre, bazı 
makineler ile elektrik malzemesi ve 
tıbbi eczanın dün yola çıkarıldığı 
bildirilmiştir. 

RUMEN HEYETİ GELİYOR 
Son ticaret anlaşması üzerine 

memleketimizden pamuk almak ü. 
zere bir Rumen heyeti gelecektir. 
Heyet Pazar günü şehrimizde bu
lunacak ve Pamuk Birliği ile te. 
masa geçecektir. Bundan sonra di. 
ğer miibadele mallan almak üzere 
aynca birer eksper heyeti gelecek. 
tir. 

MACARLARLA GÖR0ŞMELER 
Macarlarla ticarl görüşmelere 

sile adliyeye verilen Niyazi ile ar. devam edilmektedir. Emtia müba. 
kadaşlarının böyle bir suç !şleme-

dikleri anla§tldığından, haklarmda 
ademi takip karan verilmiştir. 

Denizde: 

Kleantis Vapurunun 

Kurtarılmasına 

Çalııılıyor 
Çuval yüklü olarak Çanakkale 

dışında karaya oturan Kleantis va. 
purunun süratle karaya bindirdiği 
anlaşılmıştır. Gemi, birkaç günde 
kurtanlabilecektir. Vapurun yarası 
hafiftir. Kurtarma işine başlanmış. 
fır. 

YENİ ARABA V APURLARJ 
Denizyollannın eski ve yandan 

çarklı üç vapurundan "Halep , ve 
"Neveser" isimli ikili araba vapu. 
ru ~llne konulacaktır. Bu gemi.. 
ler Uman nakliyatında kullanılacak.. 
tır. * M'ONAKALAT Vekili All Çe. 
tinkayanın Pazartesi giınü Ankara.. 
dan sehrimi.ze geleceği haber veri
liyor. 

delesi için yapılacak olan anlaşma. 
ya göre sanayi mamulatı mukabL 
linde Macarlara pamuk, yapak, gı. 
da maddeleri, hububat, kuru mey. 
va ve sebzeler gönderilecektir. Dün 
muhtelif memleketlere 75 bin lira. 
lık ihracat yapılmıştır. 
* BU SENENİN ilk bakla satışı 

dün yapılınıştır. İzmit mıntakasın.. 
dan 200 ton kuru bakla ağustos tes. 
limi kilosu 4,30 kuruştan verilmiş.. 
tir. 
* FİYAT tesbit ve mürakabe ko

misyonu dün toplanarak manifatu. 
ra listelerini ikmal etmiştir. Bu lis. 
telerde yazılı Azami kar nisbetleri 
al3kadar tüccarlara bildirilecektir. * MUHTELİF birliklerin umu
mi katipliğine Takas Limited Şir
keti müdürü Salih tayin edilmiştir. 
Salih bugün işe başlıyacaktır. 

MEVLOD 
NaklbQlep'&f merhum Ahmet Muhtar 

Çerkeşllnln ruhuna lUıaf edllrnek Ozere 
11-8-940 tarihine mOaacru Pazar ırQnO 
Balı::ırk!S)'1lnde Carıı camilnde <Sile na
mazından ıonra rnevlödü şerif okutulıı
catından akraba ve dostlarlle anu eda. 
lerin tesrlfteri rica olunur. 

Kırılan 

Bir Hırsızlak Suçlusu 
Dün Tevkif Edildi 

Diın adliyeye iki ayağı alçıda o
lan bir hırsızlık suçlusu gôtüriil
mlış. merdivenlerden çıkarılaratc 
mfıhkemeye sevki mümkün olaın•· 
dığı için hakim, aşağıya kapı altl 
karakoluna inerek, suçlunun sor· 
g:.ısunu yapmı tır. 

Habibullah ismindeki bu sab1• 

kalı, Sultanahmette Sanayi mekte
bi yanındaki eı:;ki imaretin i<1.ırşuD
larını calarken görülmüş, yakaları· 
mamak için aşağı atlamış ve iki _. 
yağı birden kırılmıştır. Tedavirl 
müteakıp adliyeye getirilen suçlu. 
~ün sorguyu müteakıp tevkil edil• 
miştir. 

İHTİKAR DAVALARI 
Dün yedinci asliye ceza manxe

mesinde iki ihtikar davasına bakJl.. 
mıştır: 

Ahmet isminde biri, Takshn 
dört buçuk kuruşa limon almış b 
lan beş kuruşa satml§, fakat nı 
murlar beş kuruşa limon sattı 
gorunce, kendisini adliyeye 
etmişlerdir. 

Yapılan duruşmada, Ahmedin U.. 
monlan dört buçuk kuruşa atdıJI 
sabit olmuş, beş kuruşa satmaSJo
da ihtikar olmadığı için berııe 
karar verilmiştir. Ahmet, mah1'"' 
meden sevincinden ağlıyarak çık" 
mıştır. Ilı 
Diğer dava, bir kira ilıtiklrı dJt 

vasıdır. Dümev isminde bir ka 
Seniye ismindeki ev sahibini 10 
ralık evini kendisine 12 liraya ~ 
raladığı için dava etmiştir. Seniyi 
evi on liraya kiraladığı zaman, ,.. 
lektrik parasını kiracının verd.iıi
ni, halbuki şimdi elektrik paras 
kendisi taahhüt ettiğini, yani Diif
nevin elektrik parası vermiycceJI" 
ni, aradaki farkın bundan neşet et
tiğini söylemiştir. Keyfiyetin tali' 
kiki için duruşma başka güne blı' 
rakılmıştır. * EYÜPTE İslambey mahaJJI' 
sinde oturan Hurşit, kız kardeşı •' 
şakalaşırken, bacağına tığ ba rrı 
bir aylık tedaviye rağmen ciün 
müştü.r .. Ailesi iğne yarasınrl n 
müş olınası ihtimalini il ri s · r 
ğü için ceset morga kaldırılm 

Mithat Özar'm Cenazesi 
Dün Defnedildi 

Vefatını tee ilrle yazdı ımız c;{I 

Sanatlar Ak demisi Afiş Atölye 1 mu 
ml HiUıat Özar, dün Feriköy mezarı 
de!nedilrni Ur. Mlthat Özar, memlcl<et 11 

mümtaz afi:ı aanakiln ve 7egAne • 
muallimi idi. Son iki $ene zarfında 111'• 
bati bozulmu:ı ve gittikçe vıthıımet pe1• 
da etmişti. MiUıat Özar, Mu kil ıus• 
sam ve Heykeli.taşlar Birlifine mensuP 

Sclfınlkte 1318 tarihinde doğmu tuf 
Orta tah ilini Üsküdar Sultanisınde J8P" 
mıs ve Gilzel Sanotlar Akademi 1 ~ 
şube inden 1341 de mezun olmuşf1l1 
T hsllinl Maarif Veklleti hesabına l"' 
ri le "Arts Appliqu~s" mektebtnde f) 

mal eylemiş ve memlekete 1931 senes!!'~ 
de dönmilştilr. Bir mOddet Selçuk r
Sonat mektebinde muallimlik ,.apmlf .,, 
1932 senesinde Guzel Sanatlar Akad~ 
afiş atölyesi mualllmlltine ta,1in olılfl' 
mu~tur. 

Açık Teşekkür 
Eski Beyoı>tu Tapu memuru ze..,t!# 

Hafız Hilseyin TUkelmarun ln1 ölOdl 
dolayısile duyduğum derin acıya or~ 
olan ve cenaze mera imine iştirak 1ıl 
tunda bulunan kıymetli dostlanmıza ar 
rı am teşekkilre kederim mAni olıfll' 
ğundan alent te:ıekldlrlerlmln fbl~ 
muhterem gazetenizin delAletlnl rica 
derim. 

H•fıır HDHyln TDk•lrn•• 
Hvoeıl P'alae TUketmall 

Bugünkü Program : 
7.30 Program 
7.35 Neşeli p rçalar (Pi.) 
8.00 Ajana haberleri 
8.10 Yemek listesi 
8.20 Gitar Havai;,en (Pi.). 

• 12.30 Proıram 

12.35 Alaturka mQzlk 
12.110 Ajanı haberleri 
13 015 Alaturka milzik 
13.20 M!lz.lk (Pi.) 

• 18.00 Procrıım 

18.05 MUzık (Pl) 
18.30 Halk havalan 
18 50 Milzlk 
19.15 Alaturka mQzlk 
1945 Ajans haberleri 
20.00 Alaturka m(lzQl 
20.30 Konupna 
20.110 Fuıl heyeti 
21.111 iktıaat ,...U 
21.10 Rad,.o ıaseıe.t 
21411 Salon ork..trua 
22.30 Ajans h11berlerl 
22.411 Ca:&band (Pi.) 
23.25 Yannltl proır-1!. 
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lyan kuvvetlerinin ingilız 
Somali ine karşı taarruza 
ri ve Zela limanını işgal et. 
İtalyanın, ingiltereyi Şark~ 
an uzaklaştırmak ve Bahrı 
n buradaki sahillerine h~-

. k, Babulmcndcp Bogazı
·liz münakalcleri için kulla
ııa karşı gelmek istcd · gini 
or. 
lnıcndcp Boğazı bugün in. 
in Yakın ve Orta Şarktaki 
erini beslemek için kullan

" geçittir. Jngilterenin Yeni 
\c A\ustralya gibi domin. 
an, Hindistan gibi nıüs. 

lcrinden Yakın ve Orta Şar. 
n gıda maddeleri, askeri Je
ınüh immat ve silahlar ve 
kıtalan bu yoldan geçerek 

erine varıyor. 
İtalya. bu geçidi kapatabi. 

ıncscla l\!ısrr - Libya budu. 
ınu_._,.ndeki, Süveyş Kanalındaki 

kuvvetlerini bu kaynakların 
ettiği yardımdan mahrum e

mi? İngilizler şimdilik 
ihtimal vermiyor ve bü. 

11- giliz Somalisini işgal eL 
dJf dahi İtalya hesabına ba ne. 

temin etmiyeceğini söylüyor. 
tJJ11 ehi İtalyanın bu mıntakada 

· bket hakim olacak bir donanmaya 
çı)' olmamasıdır. İngiltere ise 

'1aliktir, ve bunun için İtal. 
d'1 Somaliyi işgal için vuku bu. 

ketleri bir israftan başka 
a değildir. İtalya bu hattı ha. 
O takip etmekle kendisine hiç 

a ~ · ade temin etmiyeeek zah
ni~ katlanmış oluyor. 

İngiliz mahafili Somalinln 
ehemmiyet vermemekle be-. 

hu ülkenin kolay kolay işgal 
eceğini de söylüyorlar. Fa. 
"kanın Şimali Şarkisindeki 
bu mahiyette değildir. 

aki vaziyet çok mühimdir. 
it han kuvvetlerinin mu
eti takdirinde İngiltere JHı
r \CYŞ Kanalını kaybeder 

tnizden büsbütün ayrılmak 
vazi~ etle karşdaşır. İngilte. 
na mani olmak i~in elinden 

eyi yapacağı şüphe götür
k t Fransanın ani yıkılı.;ıı 
tnüdafaası isini de müşküL 
t"r. Eski plana göre, İtaL 
r dan Mısıra taarruzu tak. 

'l'unustan hareket eden Fran 
etleri italvanlarla harp e. 

~c hu suretle. İngilizlerin mü. 
kolaylaşacak, buna mukabil 

lar. Tunusa karşı hareket et. 
lakd"rde .Mısırdaki İngilizler 

şekilde hareket• edecek-

•nın yıkılışı üzerine Mısınıı 
sı yalnız İngiltereye kaldı 
• arkasından emin olarak 
~e meşgul olmak imkanını 

let tanftndan başaTılması 
olunan bir i!ııin tek bir devle 
r etmesi, hiç olmazsa yeni 

'}, ve yeni hazırlıklar icap et
{,llnıan ve zeminin buna mit. 

ip etmiyeceği maltim değil. 

İngiliz kaynaklannm te. 
göre Mısırdaki İngiliz 

, İtalyanın Mısıra karşı 

etler Şurasının 

a, 8 (A.A.) - Tass Ajans 

er Yüksek Şurasının diın
ında mebuslar. Maresal 
un Sovyetler Halk Komi-
<>nseyi Reis Muavinli ine 
~omiserleri Heyeti Mıllı 
~omitesi Reisligine tayL 
rarnamenin tasdık"nı coş 

larla karşılamışlardır. 
ler Yüksek Şurası başka 
ait kararnameleri de tas
r. Bunlar arasında Mare. 

nko'nun Mılli Mudaf 
·ne t y nı vardır. Mare
nko Sovyet Yuksek Şu. 

t Divanı Azalıgından ce· 

AVRUPADA 
KITLIK 
MESELESİ 

-<>-

Bundan Ancak 

Almanlar Mesul 

Addedilecektir 
-o-

Aımanyada Pek Çok Stok 
Olduğu Muhakkaktır 

Londra, 8 (A A.) - Reuter: 
Londranın salahiyettar mahfüle

ri bu kış Avrupada büyük kıtlık. 
lar zuhur etmesinin pek mümkün 
olduguna dair hasıl etmiş bulun
dukları kanaati muhafaza etmekte. 
dirler. Ayni mahfiller filhakika bir 
açlık hüküm sürecek olursa, bun
dan Almanların mesul olacağını 
söylemektedir. Zira Almanlar, eL 
!erinde mebzul miktarda erzak ih
tiyatlan bulunduğunu daima soy. 
!emişlerdir. Bu takdirde açlık, mev 
cudiyeti iddia olunan mezkur er
zakm Almanlarca münasip bir tarz 
da tevzi edilememesinden aeri gel
miş olacaktır. 

Bu mahafil. arasıra kıtlıklar zu
hur edecek olursa, bunun sebcb;ni 
yalnız Alınan aç gözlülüğü ile mu
nakalatın Almanlar tarafından lü
zumu veçhile temin edilememesin. 
de aramak lilzımgelecegi noktasında 
ısrar etmektedir. Almanya ile İtal
yada ve işgal edilmiş arazide mua1-
1.am yiyecek ihtiyattan bulunduğu 
müteaddit resmi beyanatlarla ilan 
edilmişti. Binaenaleyh her harıgi 
bir kıtlık Almanlann, mevcudiye. 
tini her zaman iddia ettikleri bu 
erzakı tevzi etmek istememelerin
den doğmuş olacaktır. 

Rayştag'da iradettiği son nutuk. 
ta Hitler de Almanyadaki yiyecek 
ihtiyati.annrn bitmek bilmiyecek 
kadar bol olduğunu söylemişti. 

Almanlann harbe 7 milyon ton 
hububat stoku ile girdiklerini id
clia ettikleri malumdur. Komşu 
devletlerin istilası ile bu ihtiyntm 
10 milyon tona baliğ {'lduğu yine 
Almanlarca ileri sürülmüştü. Bü-
tün bunlara binaendir ki, eğer 
Belçikada veya diğer işgal edilmiş 
memleketlerde açlık baş göstere
cek olursa, bu hal sadece Alman 
idaresinin kendi yarattığı vaziyeti 
karşılamıya muktedir olmamasın
dan ileri gelmiş bulunacaktır. 

ALMAN iŞGALi 
.Altındaki Yerler 
Aç ve Perişan ! 

(Ba~ı 1 incide) 
büyüyen bir mesele teşkil edeceği. 
ni anlatarak demiştir ki: 

"Almanya, işgal ettiği m~mle. 
ketlerin ahalisini soyarak kendini 
besliyebilir. Fakat isyan tehlikesi
ne maruz kalmaksızın esarete bir 
de açlık ilave edemez . ., 

Nazır, Almanlara ait sanayi mer 
kezlerinin bombardıman edildiğini 
ve bunlann şiddetleneceğini,Alman 
fabrikalarının çok büyük zarara 
uğradığını, tamiratın uzun siirece
ğini izah etmiş ve ablokadan şu şe. 
kilde bahsetmiştir: 

''Abloka, Almanya ve işgal al
tında bulunan arazinin hari~le o. 
lan ticaretini durduracaktır. Kö
mür mübayaatı bilhassa azalmış o
lacaktır. Kömürsüz de demirin si
lah imaline pek az faydası olur. 

Petrole gelince Hitler, arazisi 
dahilinde istihlak olunan senevi 20 
milyon tonun yarısından fazlasını 
teciarik etmeyi veya imal eylemeyi 
ümit edemez. 

Maamafih, düşmanın kuvvetini 
i:;tıhfaf etmemelidir. Almanya har. 
bin başlangıcında tamamen :;efer
ber bir hale gelmemişti. 

Biz bu harbi kazanmak itsiyoruz. 
Hükumet, gayretlerimizin vüsatinin 
bütün kaynaklarımızı istimal ede
bilecek dereceden aşagı olmamasına 
azmetmiştir. Bu kaynakları: İnsan 
kudret ve kesafeti, sınai kudretim,z, 
mali kudretimiz ve hariçte olan var. 
lıklarımız teşkil etmektedir. 

v7.un bir harp ihtimallerini naza. 
rı itibara almak lazımdır. ı-~abrika
lanmız tahrip cdildıği takdirde 
bunlann yerlerine yenilerinin in~a
sı ve malzemenin nakli için tedbir
ler alınmıştır.,, 
Nazır sozlerini şöyle bitirmiştir: 
''- Tayyare ve silah imalatımı

zın süratlenmesinde büyük terakki. 
' r kayderlilmektedir.,. 

İNGtLTERENiN DENiZ 
TiCARET FİLOSU 

Deniz Ticaret Nezaretinin bildir. 
d'ğine göre. Polonya, Norveç, Da. 
nimarka Holandanın istilasından 
ve Fran anın silahlarını terketmc. 
sinden sonra İngilterenin deniz ti
caret kuvvetleri 10 milyon ton art. 
mıştır. 

TAN ., - -

1 (ffi.f~ 
Soz ve ıı-a a 

}' nzmr : H F' r: lE {( 

Vaktilc hu iki sc~ .lcı hı i ı ıı.•. 

nin kıJ nırti ikincisinden faz. 
la idi Bugiin , bunun ni,::.inc ~&! ıl 
oluJ oruz. E k:dcıı hir dostun111. hn 
bir asinanızrian, hatta hir """ rnı 
'C bankacıdan p:ıra İSt l'il'll·Z. ku
la~ l"a bulaoilird nİ1'.' l l ,1 hirındcı 
bir ışe tJaöı·. bir Jıi1.mctc lur m mıı
S<.'bctc dair s ijz islcrscni~ 'crirkcı 
diis:iniirlcrdi. < tinkii o za.nan ;· ~ 

ziinrlc durmam lk aJ ıp n·inwr(Jih 
' 'c en hafif hl1irle ) ai,ı~ık almaı 

hir hareketti. 
Bugiin de hu•ııın aksini hol 1 ol 

. g(irlİ~ oruz. Kimse kim:)C~ c on para 
'ermiyor. Lfikin bol b:>l soz 'eri
) or. Borcunu ö(!cınck, bir ın\111\ c-

l talyamn Şarki Afrikadaki yerli ku"vetleri, bir talim eanaaında.- ncttc bulunmak, falan yere gitmcl. 
falanla görüşmek. clha ıl akan ha. 
yahn hin bir işlerinden birini ~ ap. 
mak için diisiinmerlen, ta. anmadan 
söz \'criliJ or. Lakin gclgelelim ki, 
' 'erilen hu sözleri kimse tutmu~ or. 

INGIL TERENiN 
Çan- Kay· Şek'e 
Yaptığı Yardım! 

Japonya, Buna Katiyen 

Muhalif Bulunuyor 
Tokyo, 8 (A.A.) - Japon Hari. 

ciye Nezareti namına söz ı;öyleme
ğe salahiyettar bir zat matbuata 
beyanatta bulunarak, Japon hüku
metine gelen son haberlere göre, 
İngilterenin giriştiği taahhütlerin 
hilafına olarak, Çankayşek hüku
metine yardıma devam ettiğini söy. 
lem iştir. 

Ayni zat, bu vaziyetin kati su
rette aydınlanması lazım geldiğini, 
çünkü Japon hükumetinin, İngilte
reden yardım görerek harbe devam 
etmesine, Çankayşek hükumetine 
hiçbir veçhil" müsamaha ~tmiye
ceğini ilave eylemiştir. 

HİNDİÇİNIDE MÜDAFAA 
TEDBiRLERİ iKMAL EDİLDi 

Changai, 8 (A.A.) - Reuter: 
Çin matbuatına nazaran, Vichy 

hükumeti Fransadaki Çin Sefiri va
sıt&sile Chungking hiikümetini ha. 
berdar ederek, Hindiçini mesele. 
sinde Fransanın karannda duraca
ğını ve Japonyanın her hanği bir 
askeri hareketine karşı mukavemet 
edileceğini bildirmiştir. Hin.iiçini 
müdafaa tedbirlerinin takviye edil
diği tahmin edilmektedir. 

ŞANGHAYDA TEDHİŞÇİ 
FAALİYETİ TEKRAR BAŞLADI 

Tedhişçiler, Şanghayda tekrar 
faaliyete geçmişlerdir. 24 saat için
de iki kaçırma vakası olmuştur. 

-<>--
DOK DÖ VİNDSOR YENi 
VAZİFESiNE GiDiYOR 

e Hamilton, 8 - (Bermut) Dük ve 
Düşes Windsor, burada karaya çıkmı~
lardır. 

Fransız idari 
TEŞKILATINDA 
Yeni Değişiklik 

CBaı;ı 1 int'ide) 
Almanyanın gençlik terbiyesi te

-· I< 1 ~ ~ -
Harici Haberler 

RO.!UA NYADA: 

e Bükres, 8 - Buğday rekoltesi an
cak memleketin ihtiyacatım k<1rşılıya

biler.ektir. Resmi tahminlere na7.aran, 
hektar başına her sene isabet etmekte 
olan 800 kiloya mukabil hu ııene isabet 
eden fl20 kilo buğday, 650.000 vagon ma
la teKabül etmektedir. 
l\IACARtSTANDA: 

e Budapeşte. 8 - Sanayi naz.ın "a
mele odaları" teşkiline dair hazırlcınmak
ta olan kanun layihasının eaa& hatlarını 
tf'sbit etmiştir. 
i'rALYADA: 

o Roma, 8 - İt;ılya MılbadP1e ve Dö
viz Nezaretinin muahedeler bürosu u
mum mildüriı Dallolio'nun buıün Bukre
ııe 2idt"eett bildirilmektedir. 
BULGARİSTANDA: 

e Sofya, 8 - Ziraat Naıın, verdiği 
bir oeyanatta çiftçinin en mühim işle. 

rinden birinin istihsali arttırmak olduıu
nu söylemiştir. 

MISJRDA: 

e Kahire. 8 - Tf'kaüde sevkedilen 
Aziz - El - Masri Paşa yerine Genel kur. 
may başkanlıiına, Kral Farulr;"un yaveri 
Liva Generali İbrahim Auullah Paıa ta
yin edilmlstir. 
İSVEÇTE: 

e Stokholm, 8 - Rir lokf'motifln 
bacasından çıkan kl\'ılcımlar Baltık sa
hilinde kiln f sveçin Vister limanında ba
zı fab':"ikalann yanmR"tna sebep olmuş
tur. H:ısarat bir milyon korondan fıızlıı. 
dır. (A.A.) 

ROMANYADA 
Y AHUDILERIN 
VAZiYETLERi 

Bunlar, Üç Sınıfa 

Ayrılarak Yeni Bir 

Statü Yapıldı 

750 Bin Yahudinin 
Vaziyeti Tesbit Ediliyor 

şekkülüne müfettiş tayin olunmuş. Bükreş, 8 (A.A.) - Rumen hüku. 
tur. Baldur'un yerine, Arthur Ox- meti tarafından tasvip edilen ka. 
mann Alman gençlik şefliğine ta. nun 1ayihası Yahudiler hakkında 

yin edilmiştir. çok ağır tahdidat tatbikını derpi~ 

CEZAİR UMUMi VALİSİNİN etmektedir. 
ZİYARETt Miktarı 750 bin olan Romanyalı 

Oran: 8 (A.A.) - Havas Ajansı Yahucliler üç sınıfa ayrılmıştır: 
bildiriyor: 1 - 1!}18 den evvel Rumen tabL 

Cezair Umumi Valisi Amiral Ab. iyetini elaf' etmiş olan Yahudilcrın 
rial. Oran'a gelir ~elmez. kiiciik hir Umumi Hnrpte cephede hizmet et. 
mezarlıkta defnedilmiş ofan ve li- miş olanlar ve harpte ölenlerin ço. 
man sularında yatmakta bulunan cuk ve torunları, 
İngiliz taarruzunun kıırbarılarını sc 2 - Romanyaya 1918 den son"a 
lamlamak üzere, derhal Mers - el - t,?ir~n Yahudiler, 
Kebir'r gitmis ve buraya dcfnolu- 3 - Birinci ve ikinci sınıfa dahil 
nan ölii1cr·n m~zarına bir çelenk olmıyan Yahudiler. 
koyduktan sonra şu sözleri söyle- I f.kinc! ve üçüncü sınıfa dahil Ya. 
'T\İcfir: 1 hurliler amme hizmetlerine alına-

"Limana karşı su kiici.ik mezarhk. mazlar ve bu hizmetlerde buluna. 
ta kahpece yapılan hücumun kur- mazlar. Mesela. idare meclislerine 
hanları yatı;.ıakt~dı.r .. Dirit~~tlarımı. dahil oıamıyacakları gibi yalnız el. 
zın. kruvazorlerımızın, sılfıhlt ge. terinde inhisar bulunduramıvacak 
m~~erimizin, mayın ~~n:ı.nerim'zin ispirto satıımıyacak. toprak Ücare: 
-nurettebatı arasında buyuk boşluk ti ve muallimlik yapamıvacak. si. 
lar actı. nem11 ve gazete sahibi olamıyacak. 

Benim ağzımdan bütün Cezair lardır. 
vatan bayrağının serefi icin ölmfü: İk" . f d h'l y h d"l 
1 l · · • h"" tl · · "bl. x. ıncı sım a a ı a u ı er as. 

o an ara samımı urme erını ı aı. k l'k hi t" · h • b' d er ı zme ı yertnf" ususı ır vl!r-
e er . ., * gi vereceklerdir. Çok fakir olanlar 

Fransız 2azete'eri veni Fransız 
tnkılabının bir halas hareketi sayıl
dığını ve memlekette böyle telakki 
--<iildirr;nı anlahvorlar. Action Fran 
caise İtalyanlarlaAlmanlann bu in. 
lcılaba inanmadıklarını ve ciddi say 
"lladıklannı anlPtıır::ık bunu havrct 
le karşılıyor ve: "Yakın bir istikb:ıl 
bir çok meseleleri bertaraf ederek 
lazım gelen bütün teyidleri meyda. 
na çıkaracaktır.,, diyor. 

bu vergiyi amme ht-mıetleri yap. 
mak suretile ödiyecek!erdir. 

t-larıgi ıunıftan olursa olsun Ya. 
hudılerin toprak sahih~ olması ya. 
saktır. Bu topraklar devlete geçe
"ektir. 

Yahudi dini kanunların, himııye. 
c;indedir. Bugünden itibaren hichır 
Yahudı vaftiz edilemiyecektir. Ya. 
hudi ~uklan resmi gençlik teşJd. 
latına almamıyacaklardır. 

AMERIKAD A 
a Eyliil Düa 

Günü ilan Edildi 
---o,---

Roosevelt, Yeni Bir 

Hıtabe Neşretti 
Hydepark, 8 (A.A.) - Reuter: 
Rooaevelt bir hıtabe neşrederek 

8 Eyli.ıl Pazar gününü dua günü ilan 
etmiştir. O gün hangi mezhebe men. 
sup olursa olsun bütün Amerikalı. 
lar "arza ve kanşık dünyava adil 
bir sulh" vermesi için Allaha dua 
edeceklerdir. 

Hıtabeye §U suretle devam edil. 
mek\edir: 

"Her geçen gün bize, hariçte his. 
sedilen ıstırapların hazin haberleri. 
ni getirirken bizi. bilhassa Allahın 
kudretini müdrik bulunmaktayız. 
Böyle bir anda memleketimizi tak
dis etmesi ve cihanın bütün millet. 
leri arasında adil ve devamlı bir 
sulhün teessüs etmesi icin kadiri 
mutlak olan Allaha yalvarmaklığı. 
mız doğrudur." 

LONDRA MATBUATINA 
VERiLEN MtiLAKAT 

Amerika Hariciye Nezareti, Ame_ 
rikanın Londra sefiri Kennedy'den 
Amerikanın sabık Belcika sefiri 
Cudahy tarafından Londra matbu. 
atına verilen mülakatın tam metni. 
nin gönderilmesini istemiştir. 

Hariciye Müstesan Sumner Wel. 
les, bu mülakatın Hariciye Nezare. 
tinin haberi ve müsaadesi olmaksı. 
zın yapıldığını beyan etmiştir. 

• Vaşington, 8 (A.A.) - Malive 

E"kiden ne alı:ı \'eri~te, ne hm111s"ı 
miinasebt'tlcrdc senet, Sl·pet imza, 
ıniihiir d"ye bir şe)' bilmezlerdi. 
insanlar i~in söziinii tuh,)ak en bii
yük bir borç, bir şerd ve bir milli 
\'&zift' sayılırdı. Onun h;in senet, 
sepet aramayı, isteme~ i bile haka
ret sayarlardı. 

Şimdi, değil söziinü halta inl7a. 
sını inkar etmek ve hu iııkarı hu. 
kukun dolambaçlı ~ ollarile avukat. 
lara müdafaa ettirmek bir hiincr, 
bir zeka a' an tası sayılm.lktadır. 

Hoca merhuma bir dm.tu gehnis: 
- Hoca! Bana beş altın borç Yer. 

Lakin ben fakir bir adamım. Bor· 
cumu derhal ödeyemem. Onun için 
altı ay da mühlet \'er, d(·miş. 

Hoca bir müddet cntşündüktcn 
sonra: 

- Vallahi birader! Beş liram 
:vok! Lakin seni de büsbütün boş 
döndürmek istemiyorum. Onun i. 
çin beş altın veremem amnut, altı 
ay mühlet veririm, ce\ abıru ,·er. 
miş. 

Bugün. ~ahsi ve:ra umumt müna. 
sebetlt>rimizdt'! söze verdiğimiz e
hemmiyet Hocanın hn Cıkrasile 

tehzil edilenden daha azdır. 
Halbuki bö~ le mi olmalıdır? 
İnsanı, öteki hay,·anlardan a~,r

deden söz bu derece zelil, bu de. 
rece müptezel hale gelmeli midır? 

Neyliyelim ki, artık cihanda hu 
gibi insanlık ve erkckJik zaruretle
ri efsane haline girdi. Yalan ~ iğitin 
silahı oldu ve ipin ucu namert eli
ne 1reçti. 

Onun içindir ki; 
"Söz giimiiş ise, sükut :tltındır., 
Meselinde bir tensik yapmak ge. 

rektir. Zira söz artık ne giiınüştür, 
ne bakırdır, hatta ne tenekedir. Bu 
asırda söz bir pa~anadan ibarettir. 
Ne yazık! Be eriyet en şerefli 'arı. 
nr tezlil etmiı: bulunu~ or. 

Nazırı Morgentau bugün matbuata 
beyanatta bulunarak, Birleşik A
merikadaki Fransız kredilerinin 
Fransanın Umumi Harpteki borç
larının tediyesi için kullantlması 

imkanlannın düşünüldüğünü soy. 
~m~~ NO~ 

-<>-----

lngiltere, Hindistan 
.9 'f 

için Bir Kanunu Esasi 

Hazırlattıracak 
Londra, 8 (A.A.) - İngiliz hü. 

kumeti, harpten sonra Hindıstan 

için yeni kanunu esasinin ana hat. 
}arını hazırlamak maksadile Hin. 
di$tanın milli hayatında başlıca un
surları temsil eden bir te~<>klthl 

ihdasına muvafakat eylemiştir. 
Bu husasta bugün Hindistan u. 

mumi valisi Amery beyanatta bu
lunarak ezcümle şöyle demiştir: 

İngiliz hükumeti kanunu E-sasi. 
nin bizzat Hintliler tarafından ha
zırlanması hakkındaki isteği sem
pati ile karşılamıştır. 

Umumi vali bundan ba<ı:ka, Hin
distar efkan umumiyesinin muh
telif kısımlarına mensup mümessil
lerin umumi valiliğin icra konse
yine dahil olmıya davet ve bir harp 
istişare konseyi teşkil edileceğini 
de haber vermiştir. Bu konsey, he. 
yeti umumiyesi itibarile Hindista. 
n•n milli hayatını temsil edecek ve 
Hint devletlerinin mümessillerini 
ihtıva eyliyecektir. 

-0---

Hac, Mutat Şekilde 

,.--.cak 
Kahire, 8 (A.A.) - Hicaz hüku

meti. bu sene Mekkeye yapılacak 
Haccın mutadı veçhile cereyan e. 
decejini bildirmiştir. Hacıların 
Mekkeye gitmeleri için geçecekleri 
kara ve deniz yollarının em:ıiyette 
bulundulu zannedilmektedir. Hi
caz hükumeti Mekkeye gidecek hacı 
lara elinden ıelen yardımı yapa. 
caktır. 

Yarılı hl l;ı beni h'r h:ı 

G lal d n Dokt 
m<'klup go dC'rrıı ol n 
o rcnnıek ı. ter m. - B. F. 

\' akil!er Heyeti 
Toplantısı 

Ankara, 8 (A .A.) - İcra Vekıl. 
lerı Heyeti bugun ög eden ~ ııra 
Başvekalette Başvekıl doktor Rc
fık Saydamın riyasetinde top:an
mıştır. 

Ziraat Vekilinin 

Uşaktaki Tetkikleri 
Usak, 8 CA A.) - Birkaç giinclen. 

beri Kütahya vilayeti kazalarında 
tetkiklerde bulunmakta olan Ziraat 
Vekih Muhlis Erkmen dün de Gediz 
ve Simav kazalarında çiftcilerle tc. 
masta bulunmuş ve mahsul vaziye 
tini gözden geçirdikten sonra ak. 
sam Uşak'a gelmiştir. 

Gerek ticaret ve ziraat odalarını 
ziyaretleri ve gerek kasabamızda ve 
civaı köylerde halk ile temaslan es
nasında kazamızın zirai vaziyeti et 
rafındaki dilekler ile yakından ala. 
karlar olan Muhlis Erkmen akşam 
üzeri buradan ayrılmıştır. 

ltalyan Kabinesinin 
Mühim içtimaı 

Roma, 8 (A.A.) - Radyontm ver. 
diği bir habere göre, Mussolini Cu. 
martesi günü miıhim bir ic-tima ak. 
ted cek olan Nazırlar Mccl ine r -
yaset edecektir. Bu içtima esna ınd;ı 
memleketi alakadar eden mühim 
meseleler göruşülecektir. 

• 
1 
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RIK D 
HA EBE 

• 
nı or 

(Başı 1 incide) 
siinnüştiir. 

Sudanda, Atbara üzerine mn. 
vaffnkıyctsiz bir hava baslanı 
J.nydcdilrni~tir. 

Somalide, dcrpis edildiği vcc. 
Jıilc, diişmnn J·m.'Vctlcri Hargci. 
sa Odbeinnyı znpttan sonra dur. 
muşlardır. Yalnız hnvn istiksnL 
lan ve bu mevkiler · etrnfında 
kiiçük bir faaliyet kaydcdilmi~. 
tir. • 

Bımıo bölgesinde ve doğuyn 
doğru vaziyet normaldir. 

Kenya ve z.'ilistinde knydc de. 
ğer bir 1ıudisc olmmnıstır." 

:iTAI..YANLAR ZEİLA'YI 
İŞGAL ETTİLER 

İtalyan tebliği İtalyan kuvvetle
rinin İngiliz Sonuılisindc Zcna·yı 
isgnl ettiklerini bildirdil.."icn sonra 
diyor ki: 

Şarki Afrikada bombardıman 
gruplarımız Wajir tayyare istasyo. 
nuna taarruz ederek yerde bulu. 
nan üç tayyareyi tahrip etmiş ve 
yangınlar çıkararak tesisata mlihim 
hasarlar yapmıstır. 

Bir hava muharebesi esnasında 
bir düsman avcı tayyaresi düşürül. 
müştür. 

İNGİLİZ KU\TVETl .. ERININ 
HÜCUl\U .. ARI 

Düşmanın Diredaoua ve Massou. 
ah üzerine yaptığı hava hüeumlan 
mühim hasarlar husule getirmiştir. 

Şarki Akdenizde harp gemileri 
himayesinde seyreden beş nakliye 
gemisinden mürekkep bir düşman 

kafilesi 'tayyarelerimiz tarafından 

bombardıman edilmiştir. 
1ki nakliye gemisi ciddi surette 

hasara uUı-attlmıştır. 
MISIR • I.IBYA HUDUDUNDA 
Mısır • Libye hududu üzerindPki 

harekata gelince İngiliz tayyareleri 
keşif uçuslan yapmış, Trablusgarp 
hududunda Bardia limanında va. 
purlara hüctım edilıniş ve büyük 
bir bina tahrip cdilmistir. Trablus. 
garp sahillerinde Tobruk mıntaka. 
sında yapılan bir keşif uçuşu esna. 
suıda deniz tayyarelerimizden biri 
düşmmı tarafmdan düşürülmüştiir. 
Bu tayyarenin mürettebatından bi. 
ri ölmüş, diğer üçü yaralı olarak e. 
sir edilmiştir. 6 • 7 Ağustos gecesi 
İngiliz bombardıman tayyareleri 
Sarki Afrlknda Eritre ve Massava. 
daki ftaly~n denizaltı üssüne hü. 
cum etmişlf'rdir. Alınan rnpora na
zaran bir gemi ile 'bir denizaltıya 
tam isabet vaki olmuştur. Yapılan 

diğer bir hücumda üç gemi hasarn 
uğratıl:nışt:r. Tayyarclcrimizin hep 
si salimen üslerine dönmüşlerdir. 
Düşman muharebe! tnyyarclcri 

dün Maltayn yaklaşınışlarsa da avcı 
tayyarclerimizin hücumuna mey. 
dan vermeden geri dcinmüşlerdir. 

ttalyanlarm harekatı hakkında 
ur.1n mütalualar yürütmekte olan 
Reuter'in muhabiri diyor ld: 

"İtalyanlar, misafirperver olmı
yan ve kurak bu memlekette iler
ledikçe iaşe üslerinden uzaklaşmak 
tadırlar. Halbuki mutlak surette bu 
kıtaata yiyecek maddeleri, benzin 
ve cephane tahsis ve sevketmek 
mecburiyetindedirler. Binaenaleyh 
dağlar arasından Berbera limanına 
doğru daha ileriye gitmeleri kolay 
olmıyacaktır. 

Timcs'in askeri muharriri de şu 
mütalaaları yürütüyor: 

"İtalyan taarruzunun ehemmi
yetli olması muhtemeldir. Faltat o 
arazi üzerinde, başlan ile irtibatı 
olmaksızın, iyi idare dahi edilmis :,; 

olsa ciddi tehlikelere maruz kola-
cnktır. Aksi takdirde o boğazlar a
rasında ne kadar yavaş yürüyebi
lect'klerini düşünmek lazımdır.,, 

İzmir Turistik Yolian 
İz.mir, 8 (A.A.) - Gazeteler, tu

rLc;tik yollar inşasını deruhte eden 
reji general şirketinin vilfıyctin in
şaata başlaması hakkındaki tebliği
ne cevaben alacağı olan 280 bin 
liranın derhal verilmesini istedıği. 
ni veyahut harp hali dolayısile mu 
kavelenin feshi zaruri olacağı nok. 
taSYnda ısrar ettiğini yazıyorlar. 

Şirket bu paranın tesviyesi takdi
rinde inşaata baslamıya hazır ol. 
duğunu bildirmiştir. 

t LAN 
FJcreke m<'l'nUr ve i~llt'T' koopcrntifi 

n <;UI memuru Bay Mehmet Birol 5.8.940 
c: , ı ndrn it b ren Si~ket miıden aynl
n ı hr. Pıyas:1dan ş '"ketlmlzln n:ımınn 
ver ve mal almRk ve b sk ca herhangi 
bir muamelelerde bulunmak :ıaltıhiyeti
nln Hercke csrafından Bay Şerif Ali 
Helvacıya bu snltılı!yetin verildiği mnlt1m 
olmak üzere Dan olunur. 

E. SADi TEK TiYATROSU 
Bu gece Buytikndn iskele Gaı.lno unda 

"KAYNANA" Vodvil -3- Perde 

TAN 

Transilvanya 
Ve Dobruca 

eseleleri 
(Başı 1 incide) 

13 İkincitşrin 1918 tarihli Belgrad 
mütarekenamesi olduğunu söyle. 
mekte ve bugünkü müzakerelerde 
bu itilafnamenin hareket noktası o
larak alınmasını istemekte idi. Mcz_ 
kür itilafname hudut hattını Sza
moş ve Maroş nehirleri üzerinde tes 
bit etmisti. Rumen radyosu bu haL 
tın Mareşal Franchet d'esparny ta
rafından Romanyanın muvafakati 
alınmaksızın tesbit edilmiş olduğu
nu söylemekte ve böyle bir itilafna
mcnin müzakerelere esas ittihaz O

lunamtyacağını ilave eylemektedir. 
İHZARİ GÖRÜŞMELER BİTTİ 
Bükreş, 8 (A.A.) - Reuter A

jansı, Romanyanın Roma Elçisi 
Bossy tarafından Budapeştede ya
pılan gorlişmelerin nihayet buldu
ğunu öğrenmiştir. Bossy bu akşam 
Bfıkreşte beklenmektedir. 

HULGAR - RU fEN RESMi 
l\tÜZA~ERELERİ BAŞLIYOR 
Bükreş, 8 (A.A.) - Önümüzdeki 

iki gün zarfında Kraivova'da Bul. 
garlstanın Romanyadan arazi istek
lerine dair müzakerelerin başlama. 
sına intizar olunmaktadır. 

Hariciy Nazırı B. Popofun Reisli. 
ği altında bulunan Bulgar murah
haslan sabahleyin Biikreşe gelmiş 
ve öğle y~meğiniRomanyaBaşvekili 
B. Gigurtu ile beraber yemişlerdir. 

Romanya namına müzakerelere 
iştirak eden murahhaslar Romanya 
Hariciye Nazırı B. Manoilcscu ile 
Romanyanın Sofya ve Belgrat elcL 
leridir. • 
BİR ALMAN GAZETESİNE GÖRE 

İsviçrede çıkan İncscher Zeitung 
Rumen - Macar müzakerelerinde
ki güclüklerin Almanya tarafından 
anlasıldığını. Almanyanın Macaris_ 
tanla Romanya arasında cereyan e
den müzakerelerin süratle ilerleme. 
sini sabırsızlıkla beklemektedir. 

Biıkreş, 8 (A.A.) (D. N. B.) -
Akşamlan çıkan Ordinea gazetesi, 
şunları yazıyor: 

"Bulgaristnnla olan dostluğu-
muz iki memleketin miişterck ma
zileri, halihazır menfaatleri ve is. 
tikbalin görünüşü icaplarındandır. 
Bu icaplarrn çizdiği fikirler icinde 
Romanya, Bulgaristanla arala;mda 
'bulunan münazaalı meseleleri h~l-
1ctmck kararındadır. :tki memleke
ti ayıran şeyleri değil, bir!eştiren 
şeyleri bulmalıdır. Ayni fikre sa
dık kalarnk Romanya, Macaristan. 
la da bir anlaşma yapmıya muvaf. 
fak olacaktır.,, 

GAFENKO, l\tOSKOVAYA 
GİDİYOR 

Bükres, 8 (A.A.) - Ahiren Mns
kovaya Rumen Elçisi tayin edilmiş 
olan Gafenko, dün Moskovaya git
mek üzere Bükreşten ayrılmistır. 

MACAR TİCARET HEYETİ 
l\fOSKOVADA 

Moskova, 8 (A.A.) - Tass bildi. 
riyor: Tam salahiyetli Büyük Elçi 
Alfred Nikl'in riyaseti altında bu
lunarı Macar ticaret heyeti 7 Ağus
tos saat 9 31 de Moskovaya muva
salat etmiştir. 

1 
Okuyucu Dilekleri 
---

HARBiN 
Son Safhası 
Başlamak 

Üzeredir 
(Başı 1 incide) 

minlerine g6re bir gece yarısı tn. 
giltere her tarafından müthiş bir 
tayyare baskınına uğnyacnktır. Bu 
baskın esnasında zayıf görülen nok. 
taya hücumlar teksü edilecek ve 
burada bir köprü başı vücude getir. 
eğe müsait bir saha temini için 

burasını sabaha kadar ağır bomba 
tayyarelerile dövecekler ve sabaha 
karŞl paraşütçü gruplan hamil tay. 
yarelcrle buraya gökten paraşütçü 
yağdıracaklardır. Bu tayyarelere 
bağlı planörlerle de top, tank, harp 
malzemesi, vesaire getireceklerdir. 

İngilizler her türlü taarruz şe. 
killerini tel.kik etmişler ve her şek. 
le göre muhtelif müdafı:ıa tedbirle. 
ri almışlardır. Evvelki gün Avam 
Kamnrasında İngilterenin ınüdafa. 
ası etrafında söz söyliyen İngiliz 
Nnzırlan, Almanlar nasıl bir taar. 
ruz şekli kabul ederlerse etsinler, 
İngiltereyi bir sürpriz karşısında 
bırakamıyacaklarını söylemişlerdir. 
İngiltere, havadan ve denizden ge
lebilecek her türlü taarruza karsı 
hazırlanmıştır. ~ 

• y lmz hazırlıklara ve harliscle. 
rin inkisa! seyrine bakılırsa, 

Almanyanın; İngiliz adalanna ta. 
arruzu, bütün diğer cephelerde de 
muvazi taa'l'rtızlan davcl eden, tam 
totaliter bir hücum mahiyetini haiz 
olacaktır. Yani Almanlar, İngiltere. 
ye saldırırken, ttalynnlar, Bingazi. 
den Mısıra, Habeşistandan t11giliz 
Somalisine ve Kenynya hiicum ede. 
ceklerdir. Ayni zamanda 1talyan ve 
Alman hava kuvvetleri Cebelitank 
ve Akdenizde de faaliyete geçecek. 
lerdir. 

İtalyanlar daha şimdiden İngiliz 
Somalisindc taarruza gecmişlerdir. 
Tunus hududundan cekip Bingazide 
Mısır hududuna naklettikleri mü. 
him kuvvetlerle de Mısır toprakla. 
rına girmeğe teşebbüs edeceklerdir. 
Binaenaleyh, İngiliz adalarında, At. 
lantik denizinde, Akdeniz ve Afri. 
kada umumi bir taarruz hareketine 
intizar etmek icap eder. 

Hatta, İngiltereyi şaşırtmak için, 
Japonyanın da mihver devletleri ile 
birlikte Uzak Şarkta harekete geç. 
mesi ihtimali pek çoktırr. 

Onun için bu defa baş1ıya
cak taarruz, harbin son ve kati 
safhasını teşkil edecek, ve bel
ki de harbin neticesini tayin 
edecek derecede mühim ola
caktır. 

Elli Üç Alman 
Tayyaresi 
Düşürüldü 

ı (Başı 1 incide) 
lsabctle"Tnfilak etmişlerdir. Başka 
bir bomba grupu da hangara isa. 
bet etmiştir. Bombardıman edilen 

Soma ve Bcrl!ama Holandadaki üsl~r arasında Ha-
Civannda Sıtma gue'nin Cenubunda Ypenburg, 

"Soma ve Bergama civarında sıtma Amsterdam civarında Schiphol, Ut
snlgını var. Hastaların adedi !a:ıln oldu- recht civarında Soesterberr ve 
ğu için bunların muayenesine çok defa Texcl adasındaki tayyare mey
ycUsllemlyor ve çoğu bu yüzden nöbet danları vardır. 
belı:liyorlar. Sonra, Be:rgnma, Soma ve B01\1BAJ .. ANAN PETROL 
Kınık'da kin'n kalmamıştır. Bnlıkcsir- DEPOLARI 
den büyük masraflara kaUanar:ık devlet Donanmaya mensup havn kuv-
kinlni gctirtilmcktcdir ld, bu da aynca . S 
müşkülata ve gecikmelere sebep oluyor. vetlerındcn kua tipinde tayyare-
Sıhhiye mcmurlnn ve doktorlnr, köylü- ler Bergen'in tahminen 8 kilomet
yü koylcrinde muayeneye koşabllscler re Cenubunda Dolvik'de petrol de
ıüphcslz hastaların ~chre fnmelcıi için polarma karŞl muvaffakıyetli bir 
kaybedilen zaman da tasarruf cclilmi~ o- hücum yapmışlardır. Bu mahalde 
lacakbr. Kanaatime göre acele yapılacak 

1 

ccman 7200 ton istiap kabiliyetin. 
Is şudur: Bu mıntakaya süratle do'fetor, de üç petrol deposu bulunmakta i-
mhhiye memuru ve ili\ç göndermek." di. Depolardan büyüğünün infilak 

_ VEHBi ettiği görülmüştür. İkincisi yakıla-
:;--·· • · rak ciddi hasara uğratılmıştır. En 
' - küçükleri bulunan üçüncü depo ne 

GAZ Q Z l U ı depoların tulumba tesisatı ve nh. 
tıma da büyük zararlar verdiril
miştir. Çıkan büyük yangınların 
yayıldığı ve depoların 1 amamen 
mahvoldukları zannedilmektedir. 
Tnyyarelerimizin hepsi salimen üs. 
lerine dönmüşlerdir. PÜRGOLİN 
ÜÇ İNGİJ,tz GEMİSİ BATIRILDI 

1 

Alman tebliğinde deniliyor ki: MÜSHİL LİMONATASI 
Piyasaya çıkmıştır. 

_Bi~ de?,izaltı g?mimiz tes~ih edil
mış uç duşman tıcaret gemısini ba

l tırmıştır. Bunların mecmuu hacmi 
-., rl 16 bin tona baliğ olmaktadır. ••••••••'•••••rl Alman tayyareleri tarafından 7 

Her ecza11edc bulunur. 

- Ağus!o~u 8 Ağustosa bağlıyan gece 
Toplantılar, davetler : birçok Jngiliz limanları önüne ma. 

HAI.KEVİNİN BALOSU 
Bc§lktaı Halkevlndcn: 

Beşiktaş Halkevinln senelik sosyal yar
dım balosu 10 Ağustos 1940 Cumartesi 
gunu akşamı s at 21 den s bııhn kadar 
devam etmek üzere Bebek bahı;eslnde 
verilecektir. 

yin dökiilmüş ve muhtelif miihim. 
mat fahrikalan ile tayyare dfıfi b::ı. 
tarya ~· ve fenerler bombardıman 
edilmi· tir. Bombardıman edilen 
yerler "U"lardır: Chester civannda 
LeyJ-ırıt{ 'l"ntör fabrikaları, Ycoville 
yakınl ımıda Vickerz Armstrong 
motör fabrikaları, Plymouth civa. 

INGIL TERE VE 1 

HÜR FRANSA 
(Başı 1 incide) 

lerin bir kısmı doğrudan doğruya 
İngiliz kontrolü altında olacak ve 
diğer bir kısmı da yüksek müttefik 
bahriyesinin kontrolünde buluna. 
caklardır. 

İtiliıfname mucibince General de 
Gaulle, İngiliz yüksek kumanda he. 
yetinin umumi idaresini kabul ede
cektir. Ayrı bir madde, Fransız 
kuvvetlerinin hiç bir zaman Fransa 
ya karşı silfıh kullanmaya davet e. 
dilmiyeceğini tasrih etmektedir. 

Fransız gönüllü kuvvetlerinin tcc 
hi7.at ve iaşeleri için icap eden me. 
baliğ İngilizler tarafından avans o
larak verilecektir. Churchill ile Ge_ 
neral de Gaulle arasında tenti edilen 
vesaikin metni şudur: 

Müttefik ordulan zaferi kazan
dıkları zaman, Kraliyet hükumeti 
Fransanın eski kudret ve istiklalini 
yeniden tesis etmcğe azmetmiştir.11 

General de Gaulle şu beyanatta 
bulunmuştur: 

"Bana gelince, Fransız kuvvetle. 
ri, müşterek düşmanlarımız olan 
Almanya ile İtalyaya ve yabancı 
herhangi bir düşman devlete karsı 
harekata iştirak edecektir. Bu har~
kat Fransız arazisi ile Fransız man. 
dasında bulunan arazinin müdafaa. 
sına da şamildir. İngiliz arazi ve 
nakliyat yollan ve İngiliz mandası 
altında bulunan arazi dahi bu mü. 
dafaaya dabil bulunmaktadır .• , 

·.; ~~~ari~~r ~ .::tev.azı~ : • ~mirliiji'.' · 
saiı~ci~rii~_. ~omiS:y~~~· .iıA·~ıa;4, 

Mlktan 
adet 

Cin al 

450,000 5X8 Perçin çivisi. 
200,000 5Xl0 n ,. 

1,300,000 2,5X6 n n 

800,000 2,5X8 " ,. 
200,000 2,5Xl0 ,. " 

1,500,000 2,5Xl2 " " 
500,000 5Xl0 " pulu 

2,000,000 5X8 ,. " 
450,000 Çift götlü perçin pulu 
450,000 Yarım yuvarlak halka 
200,000 Küçük yuvarlak halka 
130.000 Çift dilli toka. 
Yukarıda yazılı 12 kalem malzeme 

12-8-940 Pazartesi gUnU saat 15 de Top
hanede ist. Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda kapalı :uırna eksiltmeye 
konmuştur. Tahmin bedcll 102,360 lira, 
ilk temlnab 6368 liradır. Şartname ve 
nilmunelcıi komisyonda görülür. lstekli
lerln knnunl veslkalarlle beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (160) (6429) 

• 
1278 ton kuru ot alınacaktır. Knpalı 

zıırfla eksiltmesi 15 - 8 - 940 Perşembe 
günfi s:ıat 15 de Tophanede İst. Lv. A
mirliği sabn nlına komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 76,680 lira ilk tc
minıı.b 5084 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. isteklilerin kanuni 
vesikalari1c hell! snnttcn bir saat evvel 
tekli! mektuplarını komisyona vermeleri 

(189 - 6625) 

• 
Bir mnyon doksan bcs bin altı yüz lo'1o 

saman alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
12-8-!HO P:ızartcsi günü saat 14.30 do 
Tophanede Lv. Amirliği sabn alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Tcıhmln bedeli 
otuz sekiz bin üç yQz kırk altı Ura, ilk 
teminııb 2875 lira 95 kurustur. Şartna
mesi komisyonda görülilr. İsteklilerin 
kanunt veslkalarilc belli saatte komi:o;yo
na gelmeleri. (200 • 6761) 

' • 
868 ton krlple arpa nlınacaktır. Pazar

lıkla eksiltmesi 10-8-940 Cumartesi gü
nü saat 11 de Tophanede İst. Lv. Amir
liği satın Rlma komisyonunda yapılacak
br. Tahmin bedeli kırk yedi bin yedi yüz 
kırk lira, ilk teminatı 3580 lira 50 ku
ruştur. Şartnamesi ve nilmunesi komis
yonda r:örlll(lr. İsteklilerin belli saatte 
komicyona gelmeleri. (227 - 6966) 

• 
Kırk ton sade yağı alınacaktır. Pnzar-

lıkla eksiltm~ 15-8-940 Pt'T'şcmbe günü 
saat 15.30 da Tophanede İst. Lv. Amir. 
liğl satın alına komisyonundn yapılacak
tır. Tahmin bedeli lork dört bin Urn, kı:ı
tı temlnab 6600 liradır. Şnrtnmnesi ko
misyonda görulilr. Dclatcn teslim alına
cak olan isbu sade ya{!ına istekli olnn· 
!arın belli saatte komisyona gelmeleri. 

(236 • 7100) 

rındaki tayyare imalfıthaneleri ve 
fabrikalar, Cardiff, Manchester, 
Dorehester ve Plymouth civarınfüı. 
ki fenerler ve tayyare dafi batarya. 
lar. 

İngiliz bahriyesi Manş denizinde 
bir Alman torpidosunun batırıldığı. 
nı ve üç İngiliz vapurunun torpiL 
Icndiğini ve battığını ve bazı vapur 
lann mühim hasara uğradığını bil. 
diriyor. 

İngiliz Bahriye Nezaretinin biL 
dirdiğine nazaran mayin tarayıcısı 
Riverclyde bir düşman mayinine 
çarparak batmıştır. 

Ayni kaynağa göre, Oswold de
nizaltısı İtalyanlar tarafından bah
rılmıştır. Accra isminde 9337 ton. 
luk İngiliz gemisi, bir Alman tah. 
tclbahiri tarafından batınlmıştır. 

9. 8 - 940 

Gazino Derdi 
Nüksediyor ! 

(Başı 1 incide) 
konseri olan Münir Nurettinin şar. 
kıya başlamasını beklediğimiz sıra. 
da, sahnede tanımadığımız bir zat 
belirdi. Ve: 

"- Bayanlar, Baylar, dedi, ben. 
deniz, Belediye müfettiş muavinle. 
rinden Hnsruı Akdcnizim. Biraz ev. 
vel, vazifem icabı, bu gazinoyu tef. 
tiş ederken gördüm ki, sizlerden, 
usulsüz olarak ellişer kuruş duh u. 
liye parası alınmıştır. Müessese, 
haksız yere aldığı bu parayı sizlere 
iade etmiye mecburdur. Biz, bu in
de 1-eyfiyetini kolaylaştırmak için, 
pratik bir çare düşündlik: Hepiniz, 
hesaplarınızı görürken, ellişer ku. 
rus eksik veriniz~" 

Müfetti§in bu sözlerinin, orada 
bulunanlar tarafından şiddetle al. 
kışlandığım söylemiye lüzum yok. 
tur sanırım. 

Fakat müfettiş sahneden indikten 
sonra, onun boş bıraktığı yerde, ga_ 
zino sahibi Bay Mustafa görlindü. 
Ve, o da, hıtabenin sonunda ortalı. 
i?ı dolduran giiriiltünün seklinden. 
hiç de hoşa gitmediği anlaşılan şu 
sözleri söyledi: 
"- Müfettiş haksızdır. Kayma. 

kam haksızdır. Belediye haksızdır. 
Ben, bu gece buraya, Münir Nuret. 
tini getirdim. Onu burada söylet
mek bana tam 250 liraya patladı. 
Ben bu parayı, başka türlü çıkara. 
marn. Eğer hareketimde bir hata 
görüldüyse, zabıt tutulabilirdi. Fa. 
kat verilen karann gördüğünüz şek. 
li, haksızlıktır!" 

İş, Bay Mustafanın sözlerilc bit
medi. Onlardan sonra, sahnede, iki 
adnm dnha peydahlandı. Ve onlar 
da sıravla: 
"- Efendim... dediler ... Bay Mustafa 

hnklıdır. Müfettiş de, kaymnkam da, Be
lediye de haksızdır. Ve bu aksam, şu mQ
d:ıhaleyi yapan müfettiş, devlet hazine
sini z..1rara sokmuştur. Çünkü kapıd:ı sn. 
lılan bilette, devlet hatlnesinin de bir 
hissesi vardı. Menafii haı.lneyi Jzrnr e
den o zat hakkında da ;:nbıt tutulacaktır. 
Çünkü biz, maliye memuruyuz!" 

Bu manası bir türlü anlaŞllamı. 
yan karışık vaziyet, oraya eğlen. 
mek idn gelmiş olan vatandaşlarda 
ne zevk, ne de neşe bırakmı h. Bir. 
çok kimseler, cıkıp gittiler. Ve on
lardan buyük bir kısmı, duhuliye 
parasını, konsomasyon masrafından 
tenzil ettiremediler. Biz de, çıkan. 
l:ır arasına kanştık. Bu suretle, he. 
men hepimiz, hem iki katlı masrafa 
katlanmış, hem de eğleneceğimize 
üzülmüş. ezilmiş olduk. Ve bir defa 
daha anladık ki. böyle kendi lehine 
yapılan bir mücadeleden bile • yine 
zavallı halk zarar görmektedir! 

• Biraz sonra, içeride acı neticesi. 
ni gördüğümüz hadisenin başlangı
cını, ve mahiyetini öğrenmek im. 
kanını da buldum. Tahkikatım ne. 
~sinde, doğruluğuna inanmak 

mecburiyetinde kaldığım malô!Y' 
göre, Belediye müfettişi Hasan . 
deniz, Suadiye gazinosunu teft 
gelmiş. Kapıda kendisinden b 
istenildiğini görünce sormuş: 
"- Hem içeride iki misli fiyat, 

de kapıda 50 kuruş diıhuliye? Bunu 1' 
mak için, kimseden izin aldınız mı?" 
"- Hayır ... İzin almıya lfü:um gli 

dik: Çünkü bu, bizim hakkımızdır: 
bu gece, 250 lira saz parası veriyorııı' 

Bu cevabı alınca hayrete düşen ll 
diye müfettişi, bir polis aramış: Yo!C· 
lis noktasına gitmiş. Telefon etmek i.I 
mi§. Aldığı cevap su: 
"- Telefon bozuk!" 
Bir vasıta aramış: Orada bulunan 

sller <'evap vermişler: 
"- Angajeyiz.: Müştcrlmlz var!" 
Bir bakknUye diikkAnında telefon 

lup kaymakrunı yoklamış: Nnmevcııt. 
Emniyet Amirini bulayım demiş: 

yok. Nihayet, başkomlserden, bir IC 
serle, iki de polis göndermesin! 15 
Vaziyeti kısaca anlatıp, zabıt tut 
ğını söylemiş. Başkomlser: 

"'- Efendim... demls, Erenköy 
kolu Suadiye plfıjına bizden daha 1' 
dır: Telefon edin de, lstediğinl:ı: rneıı' 
lnr o karakoldan gönderilsin!" 

Bütün bu müşkülattan sonf9:• 
renköv karakolundan bir koJ'l'l 
le iki~ polis getirtebilen Be]ed 
müfettiş muavini, onlarla birl1 

tekrar gazinoya dönmüş. Tarn 
7.abıt tutturduğu sırada, Kad 
polisi tarafından vakadan habt 
olunan kaymakam da gazinoya 
miş ve vaziyeti görüp anlaY1 
buna benzer bir vakaya şahit . 
her vatandaş gibi, gayri ih 
sormuş: 

"- Burası dağ başı ın1?" 

• 
Ondan sonrasını tahmin e'tJl'l 

kolaylaşmıştır: 
Bir zabıt tutmanın gazino sahtbf111 

hayct cilzt bir para ~ezası tahmn eti 
ğini hesaplıyan kaymakam, düş\1 
ki, o gece, orada, tam 460 bilet sıı 
tır. Ve kesilecek para cezası, hallcı!I 
binden uırulca, fakat usulsüzce atın9l' 
meblağın gazinocunun kasasına 

sine miıni olamıyacaklır. Bu kanııll~Of 
rıldığı içindir ki, bir çare düşünülırı 
Belediye müfettiş muavininin ,. 
çıkarak, işi, bu yazımın basında 
ğım şekilde neticelendirilmesi ka 
tınlmıştır. Tablt, kesilen bflet JcoÇll 

le, kalan blleUerin musadere olun 
da da şüphe yoktur. 

Şimdi Belediye, bu işi sık sıl' 
rarladığı anlaşılan o gaz.inoyıJ< 
yolu tutmıya tövbe ettirmenin 
lı çaresini aramakta ve o gece, 
no sahibinin teşvikile: -

"- Biz Maliye memuruyuı'. 
yerek sahneye çıkan meçhul 1' 
leri aratmaktadır. 

Halka geilnce, bu hayli tatstS 
mi, en az birer buçuk liraya 
mi~ oldu. Bu hesapça gazinoiıd" 
rinci sınıf tiyatrolardan bile 
değil mi? 

Selim TevfiJ 

L_ ASKERLİK IŞ~ERİ-ı 
ŞUBEYE 

Kartal Askerlik Şubesinden: 
940 senesi tütün ikramiyesi gelmiştir. 

Şubemizde kayıUı bulunan sakat subay 
ve erlerle şehit yetimler!, ikramiyelerini 
almnk üzere 4 adet fotogrn! ve vesalkleıi 
ile birlikte her giln zevalden evvel şube
ye gelmeleri ilan olunur. 

• ÜskOdar Askerlik Şubesinden: 
Lise veya muadil ve daha yüksek okul

lardan mezun olanlar askerliklerini yap
madan memuriyet nlamıyacaklarından 

939 - 940 ders yılıncla bu gibi okullardan 
mezun olup da son yoklaması yapılmamış 
ve askerliğine karar verilmemiş olanla
rın yoklamaları Beşiktaş askerlik şube
sinde açılm~ olan askeri kura mcclfsin
de Aitustosun yirminci giinUne kadar ya
pılacnktır. Liseden mezun olanlar ve 
yüksek tahsilini terkctmiı; bulunanlar
dan şubemı7.c bağlı okurların me7.unlyet 
klığıtınrilc birlikte birer fotografla he
men şubeye gclemclerl illin olunur. 

• EmlnônU Yerli Askerlik Şubesinden: 
Aşağıda yazılı maddelerdeki evsafı ha

iz tam ehliyctnamell okurlar 5 Ağustos 
D40 dan 20 Ağustos 940 a kadar Beşiktas 
nskerlik şubesinde teşekkül eden asker
lik meclisince muayeneleri yaptırılmak 

üzere hemen şubeye müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

1 - 336 doğumlu ve bu cloğumlularla 
muameleye tabi tam ehliyetnamelilerdcn 
liseyi bitirip dnha yUksek okula devnm 
etmlyccek olan yüksek okulları terke
denlcr, 

2 - Bunlardnn 327, 326, 325, iU'ıb do
ğumlu askerlik kanununun 35 inci mad
desine göre 29 yaşını doldurnnlarrtan 
tahsillerine devam edcmlycceklcrinden 
hunların tam chliyetnrunelilcri bir okulıı 
müdavim olsa dahi bırakarak hemen şu
bemize müracaat edeceklerdir. 

• Kadıklly Askerlik Şubesinden: 
Lise veya muadili ve daha yüksek o

kullnrdan mezun olanlar. askerliklerini 
yapmadan memuriyet alamıyacakların

dan 939 - 940 ders yılında bu gibi okul• 

DAVET 
lardan mezun olup da tahsiline rıfll 
verecek okurların son yoklamaı-t' 
siktaş askerlik şubesinde kurulact"8 
kerllk meclisinde 5 - 20 ağustoe ,. 
yapılacnktır. 

Bu on bcs günlfik müddet ıçiode 
nunt bir mazerete drıyanmaksı"1' 
meclise müracaat etmlyenlcr hB 
kanuni muamele yapılacaktır. 

• 
Beılk1at Askeı-llk Şubesinden: ~ 
tstanbulda bulunmakta ol.ıın 3;,v 

ğumlu ve bu doğumlularla rrıuııı111 
tAbi lise ve muadill okullar me.ııııt 
yük!!ek okullarda tahsile devam e 
cek olanlann Beşiktaş askerlik şlJ 
de son yoklamalanna başlanmıştır· 
040 gününe kadar her gün clevaıı:ı 
olan a"'kerlik meclisine alfıkadarJııfltl 
fus cüzclanları ve okumuş oldul<lll~ 
salklerile vaktinde mOracaat edere 
yoklamnlannı yaptırmaları nan ol 

Beıiktaf Aıkeı-llk Şubesinden: 

1 - Beşikta~ şubesinde kayıtlı 
rnbay ve eratla şehit yetimlerinin 
ikramiyelcıi aşağıda yazılı ıaril' 
Dcşlktas kazası kaymakamlığındll 
lecekUr. !' 

2 - İzdihama sebebiyet vermcı1"e 
herkesin cüzdanında yazılı nurrı' 1' 
g5re sıuıt (9) dan saat (12) ye 
müracnat etmeleri. 

7 Ağustos 940 Çarşamba g{lnO 
subayfar, 9 Ağustos Cuma gürıil 
erler, 13 Ağustos Snlı gllnü şehit 
leri, 14 Agustos Çarşamba gürıU 
subaylar, 16 Ağustos Cuma giinil 
erler, 20 Ağustos ~alı g!inü şehit 
lerl, 21 Ağustos Ça~amba gürıil 
subaylar, 23 Ağustos Cuma günil 
erler, 27 Ağustos Salı gUnll şetıtt 

11 lcrl, 28 Ağustos Çarljtlmba g(ln ~\ 
ycUmlerl, 2 EylCıl 940 gilnii Jt1 11 

baylar, 3 Eylt)l Çarşamba gani1 
erler, 5 Ey!Cıl Cuma ııtınU şehit 1:.ıı 
ri,.,!_ EylCıl Sah gilnU şehit yetırıv 
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İ"'AN 
EIONEBEOELI 

'lı.lye Ecıfıebl 

sene 2800 Kr. 
Ay 1500 " 
Ay 800 • 
Ay 300 • 

eUerara posta ittihadına 
n olıruJc'l memleketler için 
e bed müddet sırasiyle 

16, 9, 3 liradır. Abone be
Jıeşind Adres değiştirmek 

lturuştuıecvap için mektup
a 10 J.ruşluk pul ilavesi 

fızımdır. 

siz? de, derin bir acı duya

talt olmu:ısunuzdur: Sırbistan

lekonize üç kişilik bir muha
i geliş. İskıln müdürlüğüne, 

~a Pole ba§vurmuşlar. Fakat is-
dürlifr. 
Size ardım yapmamıza imkAn 
te11ab1 vermiş. Zabıta da: 
liu ~.polis karışmaz!" demis.. 

bir aziyet karşısında kalan bi. 
llhacler de, bir cami avlusuna 
lı: ın:buriyctini duymuşlar. Ev

lece, u muhacir ailesinin küçük 
ha.ııln.nmış. Bir Belediye dok

ırıtır;aat olunmuş. Doktor, yapı
mlara rağmen, geç vakit vu
~ kendi rahatını kaçıran bu 

ica}t edemiyeceğ:ini söylemi~. 

e dızavallı muhacir yavrusu öl-

~oA, o doktor hakkında taki
Yalıyormuş. Fakat, ne iskfm 

l)etıne de bir başka makam, dl. 
ınıacirle hfilft mesıtlll değilmiş. 
b!rıadise karşısındayız ki; ı::özü

llasıbir mütalaa ile bitireccğiml-
tlirı kestiremiyoruz: Bilamübaltı
fltııuçuk muhacir! barındırmak

tfonan bir müessesenin kapı
talkan: "İskan Müdüriyeti" lev-
"Odv kahramanlarına takılan ga
~n mübalAğa olunmus soy ad
beıiyor. 
~ olan Belediye doktorım:r ge-
~Jsini hastalara yardım etmek
llt kılan bir sı!at taşıyan bu va
Oizzat tedaviye muhtaç bulun
Ardır. Üstelik vnka esnasında, 

'4.tında bulunduğu d6 tebeyyün 
doktorun (!), bir vazife nöbeti 
· sıtma nöbeti geçirdiği aşik~r

ona en acı dersi, zavallı mu_ 
lğunun ölümünden duyacağı 

~bı te kil edecektir. 
her hatalı vatandaşın tecziyesi, 
!lk veya büyük bir insanın ha

llı.al olacaksa, içtimai muavenet 
&d~lct, çok tehlikeli bir yol tut
ekUr. 

• 
İstismarı 

il "TAN" sütunlarında, Sua

ııı)e gazinosunda geçen müessif 

tafsilatını okumuşsunuzdur. Biz, 
bir miidr!et evvel, bu s(ıtunlarda, 
ların, hem Belediyeyi, hem sa

::öhrcUerlni, hem de halkı 
ettiklı<>Jini yazmış ve bu hususta 

t~Icm fafsilatı da vermiştik. 
~clise, o iddiamızı bir defa daha 
!tıııektedir. Sorul.,un bakalım: Sah
:ıJctıkian ve dühulive bileti kcsil
lçin, devlet ha;inesinin zarar 

O. iddia ettikleri söylenilen o 
~aliye memurları, h11disede adı 

lııııruf :":ınatkArın kazanç vergisini 
l'a üzerinden almaktadırlar? Bu 

1 ltıııeak cevap gösterecektir ki, sa. 
karı, gazinocunun iddia elliği 

bulmuş değildir. Fakat, büyUk 
kendi lehlerinde bir reklam o
ııanmak gafletinde bulundukla-
hzınocuların bu kabil iddialarını 
lüzum görmiyen sanntkfırlıır, hal

anna farkına varmnd:ın yol 
alctadırlar. Bugıin, bu kabil çir
lseıere kendl .adlarının karışma-
laOetlerinin haksız <'ezasını çek-
Otlnr. Sormak isterdik: Herhan. 

tıızınocu kanunun menettiği bir 
~ptı~ zaman, kendisini mazur 

e1t için, bir sanatkarın temiz a-
~3'a fiilrmek hakkını kendisinde 

bulur? Bizce, bugün, gazinocu, 
)e sanatkılnn sade kesl'slni değil, 
~hı.i de istismardan çekinmemek
\>'! bir. teme-nni ederiz ki, bu son 
htı nıesele üzerinde ehcmmiyeUe 

kM:i bir vesile sayılsın! 

~ tıı.zete, memlekette bir Hava Ve

qleti. kurulması lüzumundan bah

dı.ı. Biz, eskidenberi müdafaa et
bu lüzumun, diğer meslekdasla
lclrakine de sir;ıyete baslaması. 

lııllhayır srıyanlardanız. 
' İnönü kıımpının ziyaretin-

en arkadaşların şayanı dikkııt 
l'ı, bu es.ki lüzumu, bugün yeni
' iye eden bil'er delil malıiyetiıJ.-

~. oradan dönen arkadaşımız, 
de okuyacağıruz ynzılanndan bl
btı lüzumu, daha esaslı malılma
'den isbata açlışacaktır. Biz te. 
'!derfı. kl, yapılmakta olan çok 
~riyat, artık e~kisi gibi, acı bir 

~ \ıı le kıırşıl:ınmasın: Çunkü. maDle.. 
\lıa3'aU memleket davasının, artık 
ttınlük ihmale bile tahammülü 
tır. 

TAN 

r GENÇ TA yY ARECILER ARASINDA: 2 l ___________________________________________ _! 

• 
in önü Kampında 
Planörle Uçuş 

Dört, beş saat süren bir uyku. 
dan sonra, şafakla beraber 

uyandığımız zaman, hepimjz de, 
haftalarca sürmüş deliksiz bir is
tirahatten henüz çıkmış kadar 
dinç ve neşeliydik. İnönü ovasının 
temiz, hafif ve sağlam havas[, 
bünyelerimizde sihirli bir gençlik 
aşısının diriltici tesirini yaratmı~ 
tı. 

Dışarıya çıktığımız zaman, koca 
meydanı, göz yoracak kadar bol 
h&.reketli bir kaynaşmayn s<.lme 
olmuş bulduk: Semanın ınavılik. 
lerine karışmış planörler, hirer 
kelebek gibi sessiz sessiz süziilü. 
yorlar ve tayyareler, onlarm i.ı
zerlcrinde, mağrur birer erkek 
homurtusu ile dolaşıyorlar: Pla
nörlerde ince birer genç kız za
rafeti, ve tayyarelerde gürbüz bi. 
rer erkek güzelliği var .. 

Yirminci asır endüstrisinin bu 
mütekamil çocukları arasrnrlaki 
kaynaşma manzarasında, semavi 
bir muaşakanın ihtişamı var .. 

K a~pın en usta plfınörcüsü 
Ali Yıldız isminde bir mu

allim. On üç senelik tecrübeli bir 
tayyareci olan bu genç ve sevimli 
kartal, beş yıl evvel kurulan 
Türkkuşu Kampının ilk muallim
lerinden. İlk tayyarecilik tahsili
ni, Yeşilköy makinist mektebinde 
bitirmiş. Sonra, Sovyet Rusyada, 
bir buçuk yıl staj görmüş. Ve bu
raya dönünce, Bursada, kendi 
kendine yepyeni tipte bir de pla
nör yapmış. Fikri icat sahibi bir 
makinist ve çok usta bir hava ak
robatı olan AH Yıldız, taşıdığı 
"Yüksek Yıldız,, sıfatına bihak
kın layık: Çünkü daha :şimdiden 
bir dünya rekoruna, bir de dün. 
ya ikinciliğine sahip bulunuyor. 
Fırsat bulursam, hayatının çok 
heyecanlı hava maceralartndan 
tekrar bahsedeceğim. Bu genç 
ve parlak yıldızım1z, beni, hem 
tayyaresile, hem de plimörile u
çurdu. Ve motörsüz tayyaremiz, 
havada süzülürken, yaptığımız 
konuşma esnasında bana: 

"- Görüyor musunuz? dedi. 
Tayyareden ne kadar rahat değil 
mi? Bu rahatlık, planörün, en ta
bii hava vasıtası olmasından ge
liyor. Ne gürültü var, ne de sal. 
lantı ... Zaten, tayyareciliğin ga
yesi de bu: Tıpkı kuşlar gibi, ko
lay ve rahat uçmak ... Belki inan-

--YAZAN-

Naci Sadullah 

İnönünde iki planör talim 
uçuşlannda .•. 

bulunan talebe, motörsi.iz t;ıyya
resinin o kalın telle olan rabıta. 
sın: keserek serbest kalıyor. Ve 
hava ccreyanlan arasında, lezzet
li bir muvazene mücadelesine da
lıyor (1). 

Planörleri uçurtmanın, başka, 
ve daha enteresan bir şekli de 
var: Bu şekilde, planör, kendi 
kuyruğundaki çengelden toprak
taki sağlam bir halkaya takılı. 
yor. Planörün burnuna da yüz 
metre uzunluğunda ve tıpkı hor
tumlara benziyen kalın, sağlam 
lastikler raptolunuyor. Talebeler, 
bu lastikleri tutup, tıpkı dolu ağ 
alan balıkçılar gibi, çeke çeke 
ayrılıyorlar. Lastik kordonlar ka
fi derecede gerilince, muallim, 
planörün jçindcki talebeye hare
ket kumandası veriyor ve ku. 
mandayı alan talebe, önünd,..ki a
let vasıtasile, planörünü arka yer

mıyacaksınız ama, insan, uça uça, deki halkaya rapteden çengeli açı
havalara, ve havalardaki sevimli yor. o zaman, iyice gerilmiş ıas. 
mahlılklara karşı, çok dedn bir tiğin hızla çektiği motörsüz tay
yakınlık duymıya başlTyor; adeta yare, tıpkı yayla atılan ok gibi 
!:uşlaşıyor. Ben hazan yere inin- havaya fırlıyor ve biraz sonra, 
ee, adeta alışmadığı bir aleme, maviliklerde, cilveli bir beyaz gÜ
yabancı bir hayata karışmış gibi 
yürüyüşümü şaşırıyorum. Fakat 1. 
emin olun, bir insan beyni ta~ıya-1 1 
rak, bir kuş olmak harikulade 
zevkli şey. Bugün beni, bir daha 
yukarılardaki hav,eyı almaktan 
mahrum bırakın: Karaya vurmuş 

Bugünkü Bulmacamız 
1 z 3 4 5 6 7 8 9 

balık gibi bunalırım. Şöyle, ak
şam üzerleri, bulutlar arasında, 
aşına kuş cıvıltıları dinliyerek, 
bir planör gezintisi yapmak yok 
mu? O zamanlar, hususi yatlarla 
tenezzühe çıkan lordlardan çok 
başka, ve çok büyük bir zevk 
duyduğumdan emin olun. Nerede 
ise, oralarda rastladığım kuşlara 
selam vereceğim ve: 

"- Nasılsınız? diyerek. parlak 
tüylerini okşayıp, hatırlarını so-
racağım!,, 

Ş imdi, planörlerin uçurulu. 
şunu seyrediyoruz: Bir u

cu, planörün, yani motörsüz tay
yarenin burnundaki halkaya takı. 
lan kalınca, ve uzun bir telin di. 
ğer ucu, beş yüz metre uzakta 
bulunan bir otomobilin tekerle
ğindeki demir makaraya merbut. 
Otomobilin yalnız makaralı teker
leği, bir ahşap kriko ile havaya 
kaldırılmış. Motörü işletilince, üç 
tekerleği toprakta bulunan bu o
tomobilin yalnız havadaki teker. 
leği dönüyor ve bir ucu planörü 
çeken kalın tel, bu tekerlekle bir
likte dönen demir makaraya sarı. 
lıyor. Bu suretle, tıpkı havalandı
rılan koca bir uçurtma gibi. bü. 
yük bir sürat ve kuvvetle çekilen 
hafif planör, kırk, elli metre için
de yerden kesiliyor. Planör, mu
ayyen bir irtif aa vannca, içinde 
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SOLDAN SAGA: 

1 - Yusyuvarlaktır - Tehlikt'. 2 -
Fasüa - Yok ctınek. 3 - Bir hay\•an -
Müsabaka. 4 - Bir ağaç - Son tayyare 
muharebelerinde kullanılan bir tarz. 5 -
Gelir. 6 - Otuz gün - Kahve değil. 7 - ı 
Gömlekte, cakette bulunur - Bir renk. 
8 - Bir böcek - İki ııynk arasındaki 
mesafe. O - Bir nota - Elem verici, feci. 

YUKARDA~ AŞAÖI: 

1 - Takmaktan emir - Taş. 2 - Ra
't'lazanda plur - Sevgili. 3 - Generııl -
Şehir harici. 4 - İskambil renklerindE.'n 
biri. 5 - Duygu. 6 - Çok d~ğil - Bir 
askeri sını!. 7 - Ycnilerm·k - Tiıy, ııaç. 

8 - Temayül, sempati - Bir nota. 9 -
Doktorun hastaya yazdığı • Bir harf. 

• 
DUNKü BULMACANIN 
HALLEDİLMİŞ ŞEI<.Li 

SOLDAN SAGA: 
1 - Kııs - O - Sol. 2 - O. 3 - Namaz. 

4 - Un - Nal - Su. 5 - Kas - Kem. 6 -
Fn - Nim. 7 - Bin - Yalan. 8 - Elem. 
9 - Şeker - Bey. 

vcrcin gibi a1çahp yükselerek, sü
zülmeğe başlıyor! 

S aat dokuza doğru, meydan
daki faaliyet son haddini 

buluyor: Paraşütlerle atlıyan, 

planörlerle uçan gençleri ve ba
zıları inerken, bazıları uçan tay
yarelerin çeşitli seyircileri arasın
da, civarda sürülerini otlatan ço. 
banlar, tarlalannı sürerken mola 
vermiş köylüler, ve bir gün evvel 
bahislerini ettiğim Elazığlı, Amas
yalı hcveskar çocuklar da var. O 
çocuklar arasında bulunan kii
ciik Dursun, bir gün evvelki kısa 
konuşmamızdan aldığı cesaretle 
yanıma sokuluyor: 

"- Bey amca ... Diyor... Eğer 

bizi de tayyart'Ci yapmazsanız .. ,, 
Ben, böylece başlıyan cümle

nin ya: 
"- Lanet olsun size!..,, Kabi

linden bir bed dua n . yahut ta: 
"- İki elimiz yakanızdc-drr!,, 

Kabilinden bir tehditle nih,ıyet

lcnmesini bekliyorum. Fakat, kü
çük Dursun, ince boynunu, Ana
dolu çocuğunun o ezeli ve emsal. 
siz tevekkülü ile bükerek, sevimli 
başını önüne e.~iyor ve sadece: 

"- Ağlarız biz!,, diyor. 
Yurdumun eşsiz c;ocuğu... Za

ten, isyanrnı sadece içli ve ma
sum şarkıcıklarile terennüm eden 
o tertemiz köy delikanlısı, k~ndi 
öz kardeşlerinden hakkını istemek 
icin, ne zaman göz yaşından baŞ
ka bir silah kullanmıştır ki? 

Onun güzel, çukur çenesini, hi. 
cap dolu bir şefkatle okşarken, 
gözlerimi tekrar gizliyorum. 

Biraz sonra, kampa kabul olun
muş köy delikanlılarından birka
cile konuşuyorum: İhtimal, ömür
lerinde henüz bir tramvay ara. 
bası bile görmedikleri halde, kırk 
yıllık pilotlar gibi tayyare ile u
çan, kırk yıllık havacılar gibi pa
raşütle atlıyan bu delikanlılar
dan birisine soruyorum: 
"- Atlamaktan korkmuyor mu

sun?., 
Hiç tereddütsüz cevap veriyor: 
''- Her sabah, sıra gelmez de, 

atlryamam, diye korkuyorum!,, 
"- Niçin bu işi seçtin kendi

ne?,, 
"- Muharebe olur, diye ... Çün

kü şimdiki muharebelerde çok 
tayyareci Ifızımmış, diyorlar . ., 

"-Demek muharebeyi sevi
yorsun?,, 

"- Düşman ille muharebe is. 
terse, biz başka ne yapabiliriz?,, 

Yemekten sonra, uçmak, daha 
doğrusu uçurulmak sırası bizim
di. Tiz bir boru sesi, ortalığı çın
latarak, o hiımmalı faaliyeti dur
durunca, gençler, faaliyetin, açık. 
temiz havanın, buz gibi suyun 
,.e sevilen bir iş görerek yorul
manın şahlandırdığı bir iştahla 
yemekhaneleri doldurdular. O 
zaman, biraz evvel her köşesin
den başka bir ses yükselen mey
dan bomboş kalmıştı. Ben, büyük 
binanın arkasından geçerek, ye
mek salonuna doğru yürürken, 
zalim bir tesadüf, karşıma yine 
küçük Dursunu çıkardı. Kendisini 
Elazığ köylerinden ta İnönü'ne 
koşturan, krrlard~, yarı aç sabah
lıyan masum muradına bir türlü 
eremiyen küçük Dursunun süzük 
yüzüne dikkatle bakınca, içim bir 
daha burkuldu: Çlinkii, zavallr 
çocuğun, kamp binası yanmda du
ran tayyarelerden birine masum 
bir hasretle dalmış kocaman kara 
gözlerinden, iri, ve parlak inciler 
dökülüyordu. 

(1) Planörün ·hnvadıı na~ıl durabil
diğini ve uçabildiğini ayrı bir yazı ile 
anl:ıtabileceğmi 

Silifke Yolunda Bir 
Kamyon Kazası 

Silifke, (TAN) - Silifke posta
sını getirip götüren şoför Sadık, 

Muttan Silifkeye gelirken rlireksi
yonu muavin ve kayın biraderi Ah
mede vermiş, kendisi arabanın Ü
zerine çıkarak orada yatmıştır. 

Fakat bu sırada makinede bir a. 
rıza olmuş. Ahmet direksiyonun i-ı· 
dAresini kaybettiği icin, araba dev
rilmiştir. Neticede şoför Sadık öl. 
müş, diğer yolculara bir şey olma
mı~tır. Tahkikat yapılmaktadır. 
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HATIRA DEFTERİNDEN 

ltalyancadan çevire11: Cevat Şakir 

E fendim yaşamıya değer mi? 
Aksi bir talih size musallat 

olup ta, her planınızı, iskambil ka
ğıdındah kurulma bir kale gibi püf 
deyip yıkarsa, size sorarım yaşamı
ya değer mi? Yılmaz bir azimle 
arslan gihi mücadele ettim. Şimdi 

ise, topunlln bo~ olduğunu görliyo
rum. Ve şaire hak vererek, "mu
kadderatı toslayıp durmaktan ne 
çıkar?,, diyorum. İşte ey bizlerden 
sonra gelecek olan insanlar, her 
uğraşmanın beyhude olduğuna iyi. 
ce akıl erdiriniz, diye başımdan ge_ 
çen şu vakaya nazarı dikkatinizi 
celbediyorum. 

Birkaç gün evvel adetim vcchile 
bir başıma olarak ı:ıokakta geziyor
dum. Kalabalığın içinde, şaka de
ğil. Bacağı bacak, beli bel, yüzü 
yüz olan müstesna bır parçaya rast 
geldim. Tıpkı Gocthe gıbi, pek te 
gene;: olmıyan yüzüme rağmen, her 
an tutuşmrya hazır, dinç bir yürek 
taşırım. Piliç kız yi.irüyordu. Ben 
de arkasına dl.işti.im. O gider, ben 
giderim. Kızın ince iskarpinleri kal 
dırımda pıtı pıtı pıtırdıyordu. Ben 
de de yürek cat cat ediyordu. Bir 
pastahaneye daldı. Yallah ben de 
arkasından. Oraya hiçbir ~ey sntın 
almamak, yememek için girilmez 
a. Kızla benim aramda ihtiyatkar 
bir mesafe muhafaza ederek vitrL 
nin yanına dikildim. İçi, hani ya 
krC'ma dolu boru gibi pastalar yok 
mu, onlardan bir tanesini yemeğe 

başladım. Arasrra kızın yüzünü, en
damını en mahmur, en süzgün ba
kış 1arımla süpürüyordum. Pastayı 

yavaş yiyordum doğrusu. Çünkii 
vaktinden evvel biterse, bir ikkci. 
sını yutmalıydı. Bir an geldı ki, 
baygın bakışlarımdan mütehassis 
olduğunu farkcttim. Dudak1arı güç 
bela gizlemeğe çalıştığı tatlı biı gü. 
lümscmeğe yayıldı. İçimden ah, 
canım! dedim. Yüreği aşk olm ile 
yaru.lanmış olanlara has, ölgün bir 
ah çektim. Fakat hemen oracıkta 
paldır, güldür raftan düşermi§<·esL 
ne yanına varamazdım ya. Haspa, 
bir iki bel kırışile, tıkır tık!r yedi
ği şel':erlcrin parasını verdi. Oradan 
çıktr. Bittabi ben de çıktrm. 

B u sefer peşine düşüşümde, 

tecrübeme göre, en muvafık 
takip tarzı olan kla.-ısik usule mü
racaat ettim. Belki bilmezsinizdir. 
Adanacak avın önünde yurunur. 
Ve arasıra dönüp, ona bakılır. Böy
klikle kadın, kendisine gönlünüzü 

vermiş olduğunuzu daha çabuk an
lar. İşte böyle yaparken, kızın, Ö
nümden her geçişinde. başmı cgip 
bir gifüimsemesini gizlcme,ğe kal
kıştığını gördüm. lşim, işti. Benim
le alakadar olmasaydı, burnunu 
havaya diker, kollarını silker, ar
dını çalkalar, işine giderdi. Halbu
ki kızın, o gülümsemesindeki ifade 
gün gibi aşikardı. Öyle değil mi 
y1? 

Bilirim, iş bu raddeye gelince; 
atılganlık gerektir. Onun için usul, 
usul yanına sokuldum. Ve en ya
nık sesimle içini gıcıklıyacak, tatlı 

sözler söyledim. Civelek şey, adım
larını hızlandırdı. Fakat yine için 

için hoşuna gittiği için, fıkırdamr
ya başlıyan o gülüşünü gizledi. Ve 
yüzünün ciddi hal alması için gay. 
retler etti. Kendime davran, de
dim. Armut pi~;, ağzıma düş, diye 
loppcdek, koynuma yıkılıverccck 
dcgıldı ya. Fakat birdenbire biiyuk 
bir binanın knpısmdan içeri daldı. 
Bana tuttuğumu koyuverıncmek, i
nat etmek düşüyordu. Öylece yap
tım. O binanın pencereleri karşı. 
sında aşağı, yukarı volta \'Urup 
durdum. 

A radan çok geçmedi. Pencere. 
lcrin birinin perdelı:!ri ara

landı. O idi. Bana bakıyor ve gü .. 
lüyordu. Eh! Çıldıracak kadar var~ 
dı. Pek iyi, gülümsüyor, ve gül~ 

yordu. Fakat neden söz attığım za .. 
man cev;ıp vermiyordu? İşte bu 
ccv&p bekliyen bir sualdi. Ceva bt 
aksam eve dönünce aldım. Acabcı 

surcıtrm soytarı suratına benziyor 
mu, diye aynanın karşısına dikil .. 
dim. Bir de ne göreyim? Hani ya, 
küçük çocukların salyaları, elbise. 
}erinin önlerini ıslatmasın, diyeı 

önlerine kısa bir peçetcmsi şey 

takmazlar mı? Benim göğsiimdq 

de hpkı onun gibi bir şey vard~ 

Fakat kumaştan değil, pastanın i, 
cindeki yumurta rengindeki krema• 
dan. Efendim, o iki tarafı delilt 
borumsu pastanın, bir tarafını ısı, 

rır ve ah, vah ederken; pastayı dii, 
dtik gibi üfliiyormuşum. O karı:r1 
ağrısı şey de, öteki deliğinden öte. 
ccğine, ötüş yerine krema çıkarlı; 
yormuş. ı 

Aynadaki o rn~nzara, muamma~ 
larm karanlığını yırtan bir ~mşc]f 
oldu. Ben, böylece meçhulatı son, 
da etmekle meşgul iken, bizim ca. 
daloz çıkakoymasın mı? Çığlıkla!! 

mı, tepinmeler mi istersiniz! "Mu, 
hnkkak sokakta erkeleri piist! 
pist! diye çağıran kaldırım aşilte... 
Icrile pasta yedin,, diyordu. Sank{ 
hayatta acı şeylerin kıtlığına kıraıı 
girmiş gibi, şimdi pasta ve şeker 
gibi tatlı şeyler de, hayatı acılaş, 

tırmtya koyuldular. Onun için bof 
verin aruk .• 

Adana Havalisinde 
Yeni Pamuk 

Mahsulünün Vaziyeti 
Adana, (Hususi) - Adana fab

rikacıları bugün bir toplantı yap~ 
mıştır. Küçük ve büyük çiftçi vQ 

tl.iccarların da işlirak ettiği btt 
toplantıda fabrika örler ,ütçi e, 
lindeki bütün kütlülerin (tohuml,J 
tefrik edilmemiş pamuk) mtibayaa, 
sını kararlaştırmışlardır. Bilhassa 
Malatya mensucat fabrikası yarım 

milyon kilo kütlü mübayaa edece .. 
ğini bildirmiştir. 

Diğer taraftan Adana Ziraat 
Bankası da çiftçi elinden ~<ütlü ve 
koza miibayaasına başlıyacaktrr. 

Bundan maada Ziraat Bankası, a. 
melesine vermek üzere çiftçiye a. 
vans ta dağıtıyor. Malına, daha br· 
lada iken alıcı bulan Çukurova çift
çisi, sevinç içinde çalışmaktadır. 

L o K M A N '• H E K' ' M i N . ö ~· o T .t. E rr i ' " 
: t,. • . ' • ·.• 

CiLDiMİZ BiZİ KORUR 
Cildimiz bizi soiuktan korumaya da. 

yarar. Kendisinin kalmlıiı iki milimet_ 
re kadar oldufundan o kadar kalınlık

ta yünden bir kumaş kadar ısıttığı tec. 
rübelerle isbat edilmiştir. Fakat muhit_ 
te harareti içeriye nakletmek kabiliyeti 
sıcakta azaldığındon yazın d.ıha az rsı

trr. Buna karşılık soğukta, cildin ara
sma giren kan arttığından, krşm daha 
fazla ısıtır,.. Demek ki cilt tam viiı:u_ 
dümüzc göre biçilmiş ve mevsime göre 
ısıtan mükemmel bir esvaptır. 

Bu esvap vücudün içindeki uzuvların 
hepsini yerli yerinde tutmıya yarar. E. 
lektriki nakletmek kudreti de az oldu" 
ğundan muhitteki elektrik değişmele-
rinden vücudün içindeki uzuvları bir 
dereceye kadar. muhafaza eder ... Yal. 
nız Röntgen ışıklarının geçmesine ma. 
ni olamaz. Bu kudretsizliği de. vücu. 
dün ic;indekı uzu"ların fotoğrafını çı. 

karmıya ve lüzumunda cı uzuvlan Rönt_ 
gen ışıkbriye tedavi etnıiye fayda verir. 

Güneş ışıklarmm cilt üzerine tc~L 

rini, bilhassa bu mevsimde, pek iyi bi • 
lirsiniz. Güneş ışıkları cildi kararhr. Bu 
da cildin arasmdaki pigmanlarm ıut_ 
masr demektir. Bunlar devam ett'.kc;e 
vücut için bir kuvvet kaynağı olurl r 
Cildi kararan beyaz insan, kararması 
kayboluncrya kadar, mikroplu hastala
ra karşı daha dayanıkh otur .•• 

Cildin nesci yumuşak, lastikli ve d;ı

yanılch olduğundan. pek büyuk olmaz. 
sa, bir çok kazalarm önünü alır. Cilt 
olmasaydı, vücudün içindeki uzuvlar ka_ 
zalardan daha çabuk ve daha ziyade 
müteessir olurlardı ... 

Onun daha mühim işi, vüçııdu ctra
fmdaki mikroplardan kcırumaktır. Ya. 
pılan hesaplara göre cildin her sırntL 
metre murabbaında, vasati olarak, 
40,215 mikrop vardır. Bir insan banyo. 
ya ı;irdiği vakit, banyonun suyu icerisi. 
ne cildinden en az 85 milyon en çok 
1212 milycn mikrop bırakır... Valc:i 

bunlarm en c;oi:u biziırıle hoş gecinnıi. 

ye niyet etmiş davetsiz misafirlerd;r. 
Fakat aralarında azılılan da bulunur. 
Cilt olmasaydı bunlar derhal viıcudıin 

içine girerler ve her biri kendisine has 
olan marifetini gösterirdi. 

Cilt vücudii o mikroplardan korumak 
içın ilkin ııı kr11plara göre h"r:.ııı Jula 

sert hir perde işini gôriir. F'nkat cilt 
canlı bir pcrdedır. Yaşadıkça hücreleri 
değişir. Yerlerinden ayrılan esiri hüc-

. rel'!r daima alttan il:ıte doğru c;ıkarlar 

ve dışarıya c:ıktıkc;a cildin üzerindeki 
mikrcıpları da siiı:oürürler. 

Cildin soyulan p;;ır1; lıırı pcl· ın'krn ' • 
lurlur, fakat bu pı>rçalar vücuttan ı.,ı_ 

karken de vücudii mikroplardan temı, -
'emiye hizmet ederler. 

ER 
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" Saf ve 

PIRINç mm. mzımEK. BEZELYA. YULAF 
ye sair HUBUBAT ~'IU kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MUSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi: 1915 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 

llabammen bedel. anrvakbt teminat •e mikdarlan ataiıda yanlı Akcürccn, 
!Defe •e ıhlamur kereste, ayn ayn ihale edilmek üzere 20/8/1940 Salı cünü sa.at 
15,30 dan ih"baren liste nra numaran n kapalı sarf usulü ile Ankara'da İdare 
binasında satm alınacaktır. 

Ba iılere girmek iltiyen)erin her Bırte hizumda cöırterilen muvakkat temi_ 
mt ile bnamm tayin ettifi •esiblan •e teldifieriııi aynı cün saat 14,30 za kadar 
Komisyon Reislifine nnneleri lbmıdU'. 

Şartnameler paraaıs olarak Anlı:arada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
TeseWim •• Sevk Şeflifinden, lmıir Ye Eskitehirde İdare matazalarmdan datı
tllmütlıcbr. (6898) 

LI• Jllkta" ClD8( 
N-. , MS 

Mahammen bedel1 
MS Mecmua 

Muvakkat 
teminat 

Lira K. 

1 

1 

1 

~ 

"3,220 Alı:ıtklm dflme " 
blu. 

f13,890 Meoe dDme "ta-
laa. 

M0,000 nııamur kalas. 

Lira K. Lira K. 

15 00 

80 00 
50 00 

22512 70 

24821 40 
%5000 00 

11188 411 

1861 ııı 

1875 00 

OiŞ CIKARILOIKTAN SONRA ,DIŞ APSELERiNDE,AKIL DiŞi iLTiHAPLAR iN DA 

AIDA DIS SUYU 
NUH iLiK OLARAK GARGARASI .BU ILTiHAPLARIN SIFASINI TEMiN EDER. 

Yüksek Öğrebnen Okulu Satınalma Komİ$yonu 
Reisliğinden : 

Ytiksek Öfretmen Olnıhınan ihtiyaet olan •e beher kilosu 10 kuruş 25 ım. 
tahmin edilcıı 25.000 kilo ekmek için S.8.940 Pazartesi cünfi ıaat 10 da yapılan 
açık eksiltmede hiç bir istekli çılı:madıimdan cbiltme 10 ciin temdit edilmiş n 
19.8.940 Pazartesi (Ünü saat 10 da telı:rar yapılacaktır. 

tık teminat 193 liradır, ekailtme Caialoğlunda İstanbul Erkek Lisesi binası 
7!lDmda Yiıkıek mektepler muhaaebeciliiinde toplanan okul komisyonunca. yapı_ 
lacalrtır. 

İsteJdilerln Tieare Odasmm 7enl ytl vesikası ve ilk teminat makbuzu ile 
birfikte belli gtin •e saatte sözü seçen komisyonda bulunmaları. 

Teminat yatırmak •e eartnameyi &örmek istiyenler İstanbul Sehzadebaşmda 
Ytlksclı: Öiretmcıı Okulu idaresine müracaatlan. "7098., 

r.7 ~ I Kanlı • Yahmz ~ 
ANA - iLK - ORTA':_ ~~ !ız ~ ~kek) 

Ni~ant.aşı Karakolu karşısında. Telefon: 80879 
1 - Turlriyenın en calı:i hususi Lisesidir. Lisan tedrisatı küçük sınrOarda 

başlar ve çok ehemmiyet verilir. Kayıt için herıün müracaat olunabilir. Ta. 
rifname isteyiniz. 

2 - Eı;ki Taleb~nin F.yl(il'e lcaılar kaYrtlarmı yenilemesi tazımdır. 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Taahhüdün ademi ifasmdan dolayı açı:Jı: eksiltmeye konulan "5,000,. be~ 

bin metre Uç nakilli kurşunlu kabloya münakasa ve temdidı muddetlerindc talip 
çıkmadıgmdan pazarlıkla satın alınaca~tır. 

2 - rıuhammen bedel "1250,, bin iki yüz elli, muvakkat teminat "93,75., dok. 
san üç lira yetmiş beş kuruş olup pazarlık 4 Eyliil 940 Çarşamba günü saat "1 ı .. 
c!e Ankarada ('Vkaf apartnnanı uçuncü kapısmdan (irilen birinci katmdakı P. T •• 
T. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstcldılcr, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubu ile ka. 
nuni vesikaların hamilen mezkur gün ve saatte komisyona müracaat edeceklerdir. 

~ - S r nameler Ankarada !". T. T. Levazım, İstanbulda Valde Hanmda 
ikin i katta P. T. T. Levazım ayniyat şube mudarlulı:lerinden parasız verile. 
cektir. "4440., "7096,. 

, ... ,. = AR L ON 
Saatlerinin gayet .zıewtin 

PIRLANTALI ve ELMASLI 

çeşitleri gelmiştir. 

Son yeni Modeller çok zariftir. 
1' i~ atları fevkalade u~ gundur. 

Bır defn gormeniz menfaatiniz icabıdır. 

Z. SAAT M AN 
Sultnnhamam, Camcıbaşı han, ARLON d<'posu. 

Halle Tramvayları Türk Anonim Şirketinden : ı 
Şirketin tasfiyesi için vaki talep hakkında 8 Ağustos 940 Perşembe günu 

saat onda ikinci defa içtimaı mukarrer olan hissedaran fcvkal5.de toplantı.. 
eında dahi nisabı müzakere hisıl olmadığından hususu mezl..-iıru müzakere 
için 9 Ey!Gl 940 Pazartesi günü saat onda Üsküdarda Bağlarbaşında Şirket 
Merkezinde hissedaran umumi heyetinin fevkalade içtimaı tekrar takarrür 
etmi~ olduiu ve birinci içtima için duhuliye almamış olan hissedarların iç. 
tiına gününden bir hafta evveline kadar Şirket Merkezine müracaatla hisse
lerini tevdi ederek dühuliye kartı almaları ilin olunur. 

R u z N A M E : ı - Şirketin feshilc tasfiye mcmurlanmn intihabı 
ve aallhiyetleriniıı tayinine müteallik teklifi tahririnin mi.mı.kercsile karar 
ittihazı. 

d İDARE MECLİSİ 

Devlet Orman İşletmesi Çoruh Revir Amirliğinden : 
İhalesinin S/8/940 tarihinde yapılacagı Tan ve Cumhuriyet gazeteler~nin ~3, 25 

27, 29 Temmuz 940 tarihli nüshalarında ilan olunan Borçka Balıklı bolgesı em
valinden aalıile yarun kilometre mesafede Çifte Köprüde istifli 1043, 463 metre 
miklp muadili 2996 adet kızılağaç tomrukuna talip çıkmadığmdan arttırma 

16/8/940 Cuma günü yapılmak üzere on gÜn uzatılmıştır. "6991,. 

1.r ............................... .. 

I~ 
ı l(apah vazqell• ~ 

~~ 
Modayı ta.kip eden her asri kadm için kıymetli taşlarilc ve nefis işlemesile 
hakikaten nazan dikkati celbeden böyle bir harikulade (SİNGER) saate sahip 
olmak: ldeta bir saadettir. Fevkalade ciizel ve zarif olan bu (SlNGER) ııaat_ 

leri en müşkülpesentleri dahi tatmin edebilir ve biltün bu meziyetlerinden 
maada saatlerimizin on b~ senelik bir müddet için velev muşterilerinin me_ 
suliyetinden olsun her türlü lrızaların müessesemiz tarafından hic; bir ücret 
almmaksızm tamir olunacaklan garanti edilmiştir. 

S I N G E ft No. 82/A 180 Elmas ve 11 Prrlantalı 500 lira 
111 ft - Emsalleri cibi on be:ı sene garantilidır. 

Adrese dikkat: S1NGER SAAT Mağazası - İstanbul Eminönü 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. '!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~ 
Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonu 

Reisliğinclen : 
Yllkıek Öğretmen Okulunun ihtiyaC1 olan ve beher kilosu 125 kuruş tahmin 

edllen 3000 kilo sade yağ için 6.8.940 Salı gijnü saat 10 da yapılan açık eksiltme. 
~inde teklif edilen 122 kuruş haddi lbıkında görülmediğinden eksiltme 10 giln 
ten.dit edilmiştir. Ve 19.8.940 Pazartesi gÜnÜ saat 10 da tekrar açık eksiltmesı 
yapılac.ıktır. 

tik tcıninat 281 lira 25 kurmş. eksiltme Cağaloğlun~a İstanbul Erkek Lisesi 
binası yanında vüksek mektepler muhasebeciliğinde toplanan okul komisyonunca 
yapılacaktır 

İsteklilerin Ticarc! Odasınm yeni yıl vesikası ve ilk teminat m&kbuzu ile 
birlikte belli f,'iin ve saatte sözü geçen komisyonda bulunmalan. 

Teminat yatırmk ve ,artnameyi görmek istiycnler İstanbul Sehzadebaşında 
Yüksek ÖG;retmen Okulu idaresine müracaatları. "7073,. 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 
Silivri mendireği için Sultan çiftliği malı olmak tlzere 200 M3 kum ile 30()-

500 M3 çakıl pazarlıkla mübayaa edilecektir. 
Taliplerin ,;, ıs teminatı katiye olan 288 lira 75 kuruşluk makbuzla 10/8/910 

Cumartesi g-ünü saat 11 de Galatııda Rıhtım üzerindeki binada Riyaset satın alma 
komisyonuna ve eartnameyİ almak ve ~örmek istiyenlcrin idare şefii(:ine müraca-
atlan illn olunur. •7095,. 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 
Türk:iyede yangın, hayat ve nakliyat sigorta i~lerile me gul olmak üzere ka

nuni hükümler dııiresinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan ve tama_ 
mı tedive edilmlş (120.(100.000) liret sermayeli Asikürasyoni Jencrali Sigorta Sir. 
keti bu kerre miirac-aatla Şirket esu mukavelenamesinin tadil edildiğini bıldire
rek lizım gelen evrakı vermiştir. 

Keyfiyet Sirorta Ş'rketlerinin teftiş ve m akabesi hakkındaki 25 Haziran 
1927 tarihli kanunun 6 mcı maddesi hukümlerine muvafık görulmuş olmakla ilan 
olunur. , 

~I 
l 

.MAGAZASJNU"ı ıpekıt kuma~larınc.:.Aa tcnzilat~ı satışı 
Görülmemiş bir muvaffakıyetle DEV Al\1 :EDiYOR. 

Şimdiye kadar 5000 kişi tarafından ziyaret edilen mücssescmi 
zin cidden iskonto'lu fiyatları saygı değer müşterileri tarafındnn 
takdir edilmiştir. 

FIRSATTAN İSTİFADE EDİNiZ. 
as Yenipostane caddesi N. 53 

Askeri Fabrikalar Satınalma 
Komisyonu llônları 

Pa&rıııda v,7-l mm. liaıvcnız ...ıc, 

:?-2,5 ve 4 mm. Galvenlz tel alınacaktır. 
Malı olanların 12-8-940 Pazartesi akşa
mına kadar Salıpazarında Askeri Fabri
kalar yollnmasındaki satınalma komis
yonuna müracaatıan. (6942) 

• 
Kırıkkalede muk;t.eıenin imzası tari-

hinden 31-5-941 tarihine kadar 10 ila 15 
bin ton eşya naklettirilecek. 

Beher tonuna 120 kuruş bedel tahmin 
edilen yukarıda yazılı nakliyat Askeri 
Fabrikalar Umum Mı.idilrluğu Merkez 
Satın Alma Komi yonunca 22-8-940 Per
şembe günü saat 16 da kapalı zarfla iha
le edıleceklir. Şartname parasız olarak 
komısyondan verıllr. Taliplerin muvak
kat teminat olan (1350} !ırayı hA.vi tek
li! mektuplarım mezkür günde saat 15 " 
kadar komisyona vermeleri ve kenrlile· 
rinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mad-

Marmara Üssü Bahri Komutanlığından: 
1 - 170 !ıra aylık ücretle yüksek ehli

yetli bir mimar alınacaktır. 

2 - İsteklilerin ı:creken ve a kle iz
mitte I;tomutanlıga mür.ıcaatları ılan o-

lunur. • (Ci995) ı 

l - Tahmin edilen bedeli (2925) lira 
olan (150) adet karyolanın, 14 Ağu tos 
940 Çarşamba gı.inil saat 16 da pazarlık. 
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kati teminatı (438) lira (75} ku
ruş olup ~:ırtname i her gun kon ı yon
dan rıara 17. olııral , lınabillr. 

3 - istcklıll'rın 2490 <:ayılı k ınunda 
yazılı ve ıkalarılc birlikte K ımp c:ada 
bulunan komisyona belli gun VC' saatte 
mtiracaatlan. (7046) 

İŞÇİ ARANIYOR 
delerindeki vesaikle komisyoncu olma- Beyoğlu Pıırm kk pı Telgraf sokak 9, 

30 Ağustos 
Zafer Bayramına Mahus 

• Fevl<alade Piyangonun Plar, 

1 kramiye adedi ikramiye miktarı lkramiye'utarı 
Lira Lira 

,. 

1 60.000 60.0tO 
1 20.000 20.0tO 
1 10.000 10.01> . 
2 5.000 10.0CD 

10 2.000 20.om 
30 1.000 30.0CI> 

300 100 30.0CD 
3.000 10 30.0CI 

30.000 3 90.00t 
30.000 2 60.00t. 

63.345 Yekun 360.00t 
Zafer 30 Ağustostadır. Milli Piyango da İzmir Iıa· 

nnda çekilmek üzere bir Zafer Piyangosu tertip etıiş
tir. Türkiycnin her tarafında satılığa çıkarılmış olarbu 
fevkalade piyangoda mevcut 300.000 biletten 63.~5 
tanesi mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yanm biletler (1) lir;a 
satılmaktadır. 

Zafer Piyangosuna siz de bir bilet alarak iştirak ~i
niz. Vereceğiniz paralar ebedi Türk Zaferini temin ee
cek vasıtalardan biri olan hava kuvvetlerimize sar.
dilecektir. 

o;,,., ~· • ' '• F •' ılv ~. , r "I:'' , '\' İ'i' ' '' . ' 

CARI HESAPLAR 
İI{RAI\IİYE PLANI 

l 910 TKRAMJ\'ELF.Rf · 
1 adet 2000 liralık = 2000.- ,,,, 

3 1000 = 3000.- • 
6 500 • = 3000.-

.. 
12 • 250 • = 3000.-

p 

40 • 100 • = 4000.-
.. 

76 • 60 • = 3750.-
210 .. 25 = 5:?50.-

Keşldf!ler: 1 şubat. ı mııY'9 

1 a{justoı ı lklncıtesrln tarı..,ı.rlr,. 
v~f'\•flr' 

dıklarına ve bu işle aliıkadar tüccardan ıı, 13 numaralı Ha\ lu fabr ika ı jçin Ja- ı 
olduklarına dair Ticaret Odası vcslkasile karlı dokuma makınesindc c;alışmı§ do- Sahil.! VC' Nc;ri) at Mi.iclıırü Hı.lil Littfi DÖRDÜNCÜ, Gazctecılik ve 
mezk(ır gün ve saatte komisyona müra- kumacı aranıyor. ı Neşriyat T. L. s. Basıldığı yer: TAN Matbaası ./ 
caaUan. (6947) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~ 

Yarın ak.:am: C. il. P. Taksim -Şubesi tarafından aw:ı::rn 3 

r
• MAN'fOKARBON • 
Mıde ve Barsak Gazlarını Mas ede 
Hafif mi.ıleyyin :ıarbon komprime
leri piyasaya çıkmıştır. Eczaneler-1 

den isteyiniz. 

-- RAŞiD RIZA TİYATROSU-, 
1311 ak m Suıılliye Şenyol A. OahçcclndC" 

Bahçesi ALA TURt{A TEPEEAŞI 

SAFİYE D NA ş iD 
20 kişilik Saz Heyeti - Blivlik Varyete - Miçı- Pençcf Cam 
bazları - Arap rakkasesi Svctta - <RÜYAUA ASlil kahka. 
h 1ı komedi - Macar Kadın orkestrası. 

Zl'VK - NJ:Ş'E - J<:AHKAUA GECESİ. D;ıhulh·c sr.rhesttir. e Yataklı Vagonlar Kontroloru e J "h 

\'od ıl -3-Perde~ ~-•••••••••••~·••••••••• .. ••za••,"W•••••••••••••••llll""'" 
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