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5 KURUŞ GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

AŞKIN TEMiZi 
Milli, Hissi ve Aşki Roman 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
Satı$ Yt>ri: T A N - İstanbul Fiyatı: 100 Kr. 

Türk Siy~seti iki Yüzlü Değildir 
Avam Kamarasında, Müttefik 'ıJ. Millet 

• 

Kurmayların Batum Petrollerine 

Meclis 
Bugün T oplanıgoJ 
Başvekil Doktor Refik Saydam, Hari 

Siyasetimize Dair Beyanatta Bulunact 
Ankara, 11 (TAN Muhabiri bildiriyor) -Büyük l 

let Meclisi, yarın (bugün) saat 15 te toplanacaktır. . Ait Planlar IŞi Dün GörüşüJd·ü 

ı:en~~!a!~~!~t~!!!~~!~~!n~~~~k~~:adile 
Yaptıkları Tetkiklerde, Mefruz Planlara iştirak veya Muvafakatleri için Türkiye 

Ve lran Hükumetleri Nezdinde Hiçbir Teşebbüs Y apılmamıştır11 

Rumamede muallimlerin teş -
kilat kadrolarına dair layiha 
ile muvazenei umumiye ka -
nununa ek bir layiha, İstiklal 
Harbi malullerine verilecek pa-

l
• ra mükafatına ve Orman Umum 
müdürlüğü teşkilatına ilave ya
pılması hakkındaki layihalar 
vardır. Bu layihaların müzake. 
resinden sonra Ba~vekilimiz Re-
fik Saydam, harici siyasetimizi 
teşrih ederek mühim beyanatta 
bulunacaktır. Başvekilimizin bu 
nutkuna Ankara siyasi mahafi. 

........... 4 ................ --------------------· 
(Sonu; Sa: 4; Sü: 4) 

Halifax'ın Beyanatı 1Akdenizdeki Çarpışma Yugoslavy 
"Türkiye ile Aramızdaki Muahede Gibi •• Yeni Nizaı 
00:·!~~. ;:.~:~~e:i~:.i:;;.~::~17:;::_ Munakaşaya Yol Af;tı Peşinde 

l>Un beyanatta bulunan 
Lord Halifax 

Vesika Tahrif 

!arla sulan bulandırmak ve hizmet ettiği mahut siyaset 
hesabına zemin hazırlamak için çalıştığı halde bu defa 
kati bir mağlubiyete uğradı ve hakikatin ezici darbelerile 

--ı karşılaştı. 

Münih Müf akatlıJUl FranTsanın Ankara. l3ü!ük Elçi. 
ti • • .B':. nm ta'hriflerıni Y-ZU-

• ne vurduktan sonra dün de 1n,gil. 

Ak.ISler·ı te:.e · Ha~iciye~inin P~rlamento 
mumessilı, sar.ıh ve katı beyanat 
ile hakikati anlatmış ve Baküyu 

liT AL YANLARA GÖRE: 
iNGILIZ 1 -

Ya'")ınlear Çıkartldı. 1 lngiliz Hood Zırhlısında 
Ark Royal 

Ark Royal Z1rhlısına sabetler Kavdeclilcli 

Tayyare jNGILIZLERE GÖRE : 

. Edilebilir, Fakat 

Hakikat Tahrif 

bombardıman meselesinin ancak 
Kont T eJeki : 11 Lafı mütWikte~ tararınaan düşunm. 1 müş bir tasavvurdan ibaret oldu- Komutanı 
Bırakarak itaat ğunu ve Türkiyenin bu tasavvur 

ile uzaktan yakından zerre kadar 

Gemilere Hiçbir isabet Yoktur, Son Çarpıımada 

Kayda Değer Hiçbir Hasar ve Zayiat Olmamııhr 

ni 

Edilemez 
Yazan: Aka Gündüz 

H ~e~ şunu söyleme
le . . ~ıyız ki, ister kendi
le~ cıddi gösteren mahlil
hu] en olsun, ister karışık ve 
çık:ik ıne~b~lardan olsun 
rağıne an .. b~tün şayialara 
si ~ Turkıyenin iç ve dış 

Yasetinde hiçb· d ~· 'kl'k 
Yoktur, ve oın:r ~~tş_ı aliı • 
de Yoktu ası ı ım r. 

Çünkü b- 1 • . . 
dana getir oy e hır ihtımali mey. 
l'le de iınk~ek he sebep vardır, 
Senç 'l'ü k~n .... Çünkü yeni ve 
tuttuğu ; ıy: .~i yıldanbcri 
~asetinin ~Yllğrutt~ğü dinamik sL 
guıa sa 0 ruluguna, sağlamlı. 
seıerle ~~~z ~ccrübeler ve hadi. 
tni<>t" ...... bır kanaat peyda ct-

:r ır. 
Ko.nıı :S 

<
11 'l'iir~ 1eği~ınez esas bakımından 

Relik ·Sngıllz İttifakını imza eden 
tıydarn hük' • · iven ııı \·e dev} t .. umetı, vatan 

i ı1-'7·t rnnnk· de mumessilliğini her za 1' ın en d h .• 
15 de enerjik b" n a sağlam ve daha 
mıı ko Bir tak~r surette yapmaktadır. 
min b buat Ve wrn yalancı radyo, mat. 
miııııtı Ye Iiari ~gız neşriyatı ile Türki. 

syo~dııl niçin cıye Vekiline yapılan ve 

Edeceğiz .. Diyor 
Londra, 11 - İtalya Hariciye 

Nazın Kont Ciano Romaya, Ma.. 
car Başvekili Kont Teleki ve 
Hariciye Nazırı Kont Csaky Peş. 
teye dönmüşlerdir. 

Münib mülakatı hakkında dün 
hasıl olan intiba bugün teeyyüt 
etmiştir. 

Macaristan yeni nizamın ku. 
rulmasını bekliyecek ve bu ni. 
zam içjnde kendisine verilecek 
rolü yapacaktır. 
KONT TELEKININ BEYA?liATI 

Macar devlet adamlarının av
deti münasebetile Peştede tertip 
olunan bir resmi kabulde Kont 
Teleki, "İtalya, Almanya '\'e 
Macaristan arasındaki .dostluğun 
bir kat daha takviye edilmiş bu. 
lunduğunu beyan etmiştir. Bu
nun için de Macar milletinin va
zifesi boş lafları bırakar;ık, iti. 
matla çalışıp itaat etmektir., de
miştir. 

Başvekil, Macar Ajansının 
muhabirine şu beyanatta bulun
muştur: 

"Almanyanın harpte olmasına 
rağmen, Führer, Alman devlet 
adamlarmı dinlemeğe ve bunlar. 
la, Macaristan için hayati olan 
bazı meseleler hakkında da mü
zakereler yapmıya vakit bulmuŞ
tur. Mihver devletlerinin arzusu 

(Sonu: Sa. 4; Sü. 4) 

vcsıkıı Yapıldığının 1 im 
elmcler Pek kolay l .. an aşı ası ~ 

ır. ne kada o an hucumlar bugü.. 
< ll'lek ka~l~adsıl suyu kılıçla kes. 

d ın en olmuşsa b .. 
ıılın"r en sonra da Öyle olacaktır~gun. 

Hava Harbi 

Şiddetlendi 
5-7-940 Bunun i . d' 
ancdc ! gayel çı~ lır ki siyasetiyle, İngiltere üzerine Alınan ha. 
syonurı \>cUcti ·ı erıy e, manevi kuv. va akınları devam ediyor. Dün 

eli ıaoo de Sa 
1 

e ve orduları ile yekpa.. 14 Alman tayyaresi düşürül. 
NUınurı' re ol r;.~~unu?şd?nETAOiN- müş, 23 tayyare de h asara uğ. 
göruıil< de san urkiye, harici siyasetin.. ratılnuştır. 

omisyorı* ıl :racoğlunu bir çelik mümes. Şimali Almanyada birrok 
cıt o arak gorm kt 'I< 

rtlaktadır. e e ve alkışla_ !jchir ve limanlar bombardı.. 

1 ·rf~c :Ne hükurnet' . ~~n edilmiştir. Bunlara ait 
~b~ ~nrıô ~. ve ıti~:tc de bı~ Jl~fsilatla harp tebliğleri üçün. 'a Bııh~ (Sonu s:.ef ~ nu cu sayfamızdadır. 
~ABAM • tr:.1._~ .............. 
! . pcrclt' 

·~ 

~la.kadar olmadığını izah etmiş· 
tir. 

Böylece D. N. B. Ajansının, 
Türk siyasetini iki yüzlSi göster. 
mek yolundaki teşebbüsü, iki a· 
lakadar tarafın hakikati izah et. i 
:r;neleriyle kati darbeyi yemiş ve j 
Türk siyasetinin dürüstlüğü bü. I 
tün dünya nazarında bir kere da
ha tecelli etmiştir. 

Butler'in Beyanatı 
Londra, 11 (A.A.) - Reuter a. 

jansı bildiriyor: Avam Kamara. 
srrıda bir mebus, İngilterenin 
BakCı'ya doğrudan doğruya taar. 
ruzlar tasarlamış olduğuna müte. 
dair Alman beyaz kitabında mev
cut iddialar hakkında bir sual 
takriri vermiştir. Mebus bu iddL 
aları kati olarak yalanlamak ve 
İngiliz siyasetinin Büyük Britan. 
ya ile Sovyetler Birliği arasın. 

daki münasebetlerin ıslah ve tak. 
viyesine matuf olduğu hakkında 
teminat vermek mümkün olup 
olmadığını sormuştur. 

Bu suale Hariciye Müsteşarı 
Butler yazı ile şu cevabı vermiş.. 
tir: 

................... ________ ' 
Londra, 11 - Akdeniz

de bir İngiliz filosu ile İtal
yan filosu arasındaki çarpış
ma İngiliz istihbarat kay
naklarıyle İtalyan istihba
rat kaY.naklan arasında mü
nakaşa açmıştır. 

İtalyanlar, tayyarelerinin Ho. 
od z1rhlı~ında yangın çıkardık. 

!arını ve Ark Royal tayyare iırh. 
lısına isabet kaydettiklerini bil. 
diriyorlar. İngiliz bahriye neza. 
reti bu iddiaları tekzip ederek di. 
yor ki: 

"Alakadar İnıziliz deniz kuv. 
vetleri kumandanının raporu a
hT'mıştır Bu raporda. her ne ka. 
dar gemiler yakınına birkaç bom. 
ba düşmüşse de hiçbir tam isabet, 
hiçbir ha~ar ve hiçbir zayiat ol. 
m•·dığı bildirilmektedir." 

.l\IUSSOLİNİ'NİN TEBLiC.t 
Sinyor Mussolini, bugün, İtaL 

yan donanması amirallerine, er. 
kanıharplerine, zabitan ve mü
rettebatına hitaben neşrettiği bir 
tebliğde 9 Temmuzda kazandık. 
ları parlak zafer dolayısile teb
rik etmekte ve memleketin ken. 
dilerile iftihar ettiğini anlatmak. 
tadır. 

İONIENNE DENİZİNDE 
Bugün Romadan şu malumat 

"- İngiliz hükumetinin siya.. il 
seti daima Büyük Britanya ile 
Sovyetler Birliği arasındaki mü
nasebetlerin ıslah ve takviyesine 
matuf olmuştur. Bu siyasette mu 
vaffakryet, Mart ayında Sovyet
ler Birliği İngiliz hükumetinden 
dostça istiınzaçta bulunarak, t i
caret münasebetlerinin tekrar 
başlamasını teklif ettiğindeoberi 
daha mümkün ve muhtemel gö.. 
rülmüştür. Sovyetler Birliği ta. 
rafından yapılan bu teşebbüs, 
Sovyet hükumetinin geçen A
ğustosta siyasi müzakereler in irı. 
kıtaındanberi tatbik ettiği gayri 
dostane hattı hareketten iyi kar
şıladığımız bir inhirafıdır. 

\

veriliyor: 
------------------------ ''İonienne Denizinde vukua ge. 

SEFiRiN MOSKOVADAKI 
TE:\IASLARI 

İngiliz hükumeti bu teşebbüse 
derhal cevap vermiştir ve MoS
kovadaki İngiliz Elçisinin halen 

(Sonu; Sa : 4: Sü: 2) 

istiklal · Uğrunda! 
YAZAN: lsmail Hakkı BAŞAK 

Uzun ıamandanberi huırladığımız, ve günlerdenberi ncş. 
rolunacaiım müjdelediiimiz bu m ühim tefrikamıza yann 
baılıyoruz. 

Bugün, Be~inel sayfamızda: "HATIRALARIMI NİÇİN 
YAZDIM!,, Başlıiı altında: ''İsmail Hakkı BAŞAK,. ın 
yazdiğı :şayanı dik.kat mukaddeme, size: "İSTİKLAL U<:'i
RUNDA! ... ,. Tefrikamız hakkında daha fada fikil' verebi
lecektir •• 

YARIN NEŞRE BAŞLIYORUZ -. .......... -................. ________________ ..... ..... 

len bir deniz muharebesi esnasın· 
da İtalyanın Comte di Cavour ve 
Giulio Cesare zırhlılarının takri· 
ben 26 kilometre mesafeden ateş 
açmış oldukları tasrih edilmekte. 
dir. İtalyan ve İngiliz hattı harp 
gemileri arasında vukua gelen 
muharebe, 15 dakika devam et
miştir.,, 

İTALYANLARIN HAREK ATI 
İtalya hava kumandanlığının 

bugünkü tarihli bir bülteni, bir 
emirname neşretmiştir. Bu emir· 
namede ezcümle şöyle denilmek
tedir: 

"8 ve 9 Temmuz günlerinde ha 
va ordumuz fevkalade bir faali. 

(Sonu SL 4, S ü. 5 ) 

-o-

Hükumet, Almanla 
Edece~ Me mnun 

Tedbirler Alıyor 
Belgrat, (Hususi Muhabir 

bildiriyor) Yugosla~ 
Zvctkoviç hi.ıkümetinin, d 
tin bünyesinde mühim bir t 
ıslahat yapacağı anlasılıyor. 

Mevsuk b ir habere gor Z 
kClvic'in reform projelerını 
bil. sahasına koyacak hazır 
lar arasında bütün parti 
lağvedilmesine daır bır kan 
Sırb iye, Hırvatya ve Slova 
i~in ayrı ayrı birer devlet e 
kal organizasyonu proje · ' 
dır. Bu projeye gore, Yugosl 
ysnın yukarıda sayılan uç 
m.nda, ışe v~ sermayeye aıt 
lu işler kategori kııtegorı ~ 
!anacaklardır. 

Diğer taraftan, Terbiye N 
lığına Koroşez'in tayinile, 
gençlik nasyonalist ceph 
vucude getireleceği anlaşıi 
tadır. Bu istikamette ıslah 
üniversite sahasında da YD 
ması bekleniyor. Alman ~em 
larına göre, Mason aleyhtar 
ile tanınmış olan eski Senato 

(Sonu Sa. 4, Sıi 1 

Lebrun'ün Yerin 

Geçmek Üzere ... 
Londra, 12 - Frnn adan 

n:ın haberlere göre, l\fnre al 
tnin, Cümhurreisi Lchrun'un 
rine geçmek iizcrcdir. Bug 
Petain, 12 nazırdan miitcs<'k 
yeni bir kabine \'iicudc gctirm 
tir. 

• 
İngiltcr<'yc hiirum ed«'n 

man tan·arcleri hugiin ağır 
yiat \'erdiler ve 22 tavynr<' k 
bettiler. Bu suretle Almanla 
iki günliik ka;\'lpları 59 (a\."Ur 
ye varmı~tır. 

• 
Arna\•utluk liılJO luğu 

kınında yannn <°1-A T) _ B 
talyan \ apuru· ·1 H kkı nlrr 

Ü t - .ıaı a 
mı ş ur. . mcr ... c erek yerme 
W!A ır.N ehil tayin cdilmı.:ıtıjr 



r·~~~---~-~----·--~----------, 
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1 Bir Deniz Kaplumbağası Yakalandı J 

\.._"""'---------------------.) 
f YeşHkiiy lslava Meydanındaki inşaat 

i Tefrika: No. 78 Yazan: ULUNAY 

·mir SalCihaddine Unvan 

•vcih.i için Sizi Beklemiştim .. 
1 
1 

p küçük biraderi Şem. 
ve oğullarile Kahıreye 

zaman, misli görülmemiş 
yla istikbal olundu. 
mıen'in ısrarile halife A

at sarayından çıkarak, 

tabi olduğu için, halife diye hitap 1 
etmekten çekiniyor, sadece bir 1 
hükümdara karşı kullanılan elka 
bi da küçük görüyordu. İstikbal 
telaşı arasında bunu oğlundan 

sormayı ihmal eylemişti. 
kapısına kadar gitti ve 

u istikbal eyledi. 
addin de babasrnı rnev
yık haalemin ve h?-şemle 

mıştı. Maiyetinde yalnız 
uvarisi olarak dört bin 
rdı. Salahaddinin babası 

Huzura çıktıkları zaman halL 
fe: 

- Vezirimiz Emi:- Salahad
dine bir unvan tev.:ıhi için sizin 
muvasalatınızı bek1enıi~tim. Oğ

lunuza "Meliki Nasır,, , size de 
"Meliki Efdal,, unvanını ihsan 
ediyorum. dedi. 

Evvelki gün Fenerbahçedeki dalyanlarda büyük bir 
deniz kaplumbağası diri olarak yakalanmıştır. 

Resimde, bu kaplumbağayı görüyoruz. ı 
Mütealılıit Nuri JJemirağ, Yeşilkiyde tayyarelerin 

inip havalanması için beton bir meydan yaptırmak
tadır. Resim, salıadaki faaliyeti gösteriyor. 

ddin Eyyup, bütün Eyyu. 
bi uzun boylu, yakışıklı 

arlı bir adamdı. 
i halifesini görür görmez 

n indi ve Azıd'a doğru yü
k, ihtiram ile elini öptü. 
Eyyubun ayağına kapana. 
zannediyordu. Eyyup, A
cirUştükten sonra oğluna 

Sal8.haddinin yüzüne 
Bu çehrede gördüğü iti. 
na büyük bir haz vermiş.. 

alar içinde parlıyan mai. 
luklerini askerlikten anh. 
r nazarla gözden geçi:di. 
pen oğlunun gözlerinden 
n: 
llaha hamdü şükür olsun. 

er hususta iyi buldum oğ. 
edi. Sonra Fatımi Halife. 

ğlum Salahaddinin tarafı. 
nail olduğu lutuflara biz. 
de arzı şükran ederim. 

Memleketimiz şimdiye ka. 
--~· ...... ,,.ı.alahaddin gibi bir vezire 

mamıştı, cevabını verdi. 
;;:ık muhavereden sonra a. 
raya avdet etti: 
lılar öyle değme vukuııt 

ayından çıkıp, tebaasına 

ü goStetrniyen halıfeleri. 
"rin babasını ziyaret için 

hmeti ihtiyar eylemesine 
t ediyorlardı. 

olunduktan 
sonra Eyyubiler, tekr8r 
~ kabul olundular. Eyyup, 
lerin bu debdebe ve ser. 
gorünce, şaşırdı. Seneler-

ri harp ile uğraşarak pek 
anaim elde eden Sultan 
dınin serveti, Fatrmi hali. 

n servetinin yanında hiç 
du. Altın denilen kıymet. 
enin burada bakır kadar 
iyeti yoktu. 
p, Azıd'a ne suretle hitap 

ğini bilmiyordu. Efendisi 
Nureddin, Fatımilerin baş 

anı olan Abbas halifelerine 

lotörde Yangın 
ı sabah Kuruçeşrne önlerin. 
mirli bulunan kömür yüklü 
nluk Hüdaverdi motörün
gın çıkmıştır. Bir kısım 
yandıktan sonra İstinye 

ıtfaiyesi ateşi söndürmü§-

OTELDEKİ CESET 
byada Tokatliyan Otelinin 
ında boğulmuş olarak bu
Mıgırdıç ismindeki adamın 
cıhk yapan otel müstah. 

rinden olduğu anlaşılmış. 
ıgırdıçın ölüm sebebi mor. 
ereceği rapordan sonra an. 
aktır. 

UV ARDAN DÜŞTÜ 
-.lide Şerefiye sokağında o
Şakirin oğlu 12 yaşmda 
kale duvarından düşerek 
aralanmış. Cerrahpaşa hn.ı;. 
ne kaldırılmıştır. 
~KADIN KAYBOLDU 

batanda Muhterem Efen. 
ında oturan Hafız Süley

minde 60 yaşlarında bir 
Pazartesi günündenberi or 
kaybolmuştur. Kendisi kı

....... ,..,.., .... lu, siyah mantolu ve aya-

Salahaddin hi.irıı1·~ll:? Azıd'm 
dizine doğru eğilerek· 

- İmamülmüslimin hazretle
rinin hangi bir lutuf!arına teşek
kür edeyim? cevabım verdi. 

Eyyup rahat bir nefes altlı. 
Dernek Azıd'a, İmam, diyebilir. 
di. Derhal o da: 

- İmam hazretlerini:ı. tevcih 
buyurdukları bu mefharet unva. 
nı bizler için en büyi.ık bir te
veccüh nişanesidir. Cümlesi ile 
oğluna peyrev oldu. 

A zıd, maiyeti arasında bulu
nan Matemen''! işaret et. 

ti. Hadım ağası büy:ik altın kak
malı bir çe!tmece getirerek tah
tın önüne koydu ve k'lpDğınr a\
tr. Halife çekmec~d·~ıı kıymettar 
taşlarla bezenmiş bir gerdanlı'&.: 
çıkararak Eyyuba uzattı: 

- Bu gerdanlığı bir ya:Jigar 
olarak veriyorum, dedikten son. 
ra, Şemseddine ve di.ıter Eyyu
bilere de ayrı ayrı hed;ycler ver. 
di. 

Azıd'ın elile yaplrğr işaret, h:J
zura kabul merasiminin hitamı. 

m anlattığı için, li;yyııbiler tek. 
rar halifenin elini öperek huzur. 
dan çıktılar. 

Salon boşaldığı zaman Azıd, 
kalktı. Hareme dogru dönerken, 
biraz arkasında bulunan Mµte. 
mene: 

- İşittin ya! ded_i. Ubeydulla. 
hm, Muizeddinillahın torununa 
halife unvanını bile çok görüyor
lar. Fatımi halife3i n•mlsa İrna
mülmüslimin olabildı. 

Mütemen, Azıd'ın bi.iyi.lk bir 
teessürle sararan çehresine bak. 
tı: 

- Efendimiz! d~di. Pek ya. 
kında hilafet tahtında rakipsiz 
ve müstakil kalacaksınız, veya. 
but Mütemcn köleniı; bu uğurda 
hayatını verecektir! 

- Ne demek istiyorsun! Söy. 
le. 

(Devamı var) 

Spor: 

At Yarışları Bu 

Hafta Başlıyor 
Geçen hafta koşu sahasının ik. 

mal edilememesi dolayısiyle te. 
hir edilen Yarış ve Islah Encü. 
meni tarafından tertip edilen at 
yarışlarının ilk haftası Pazar gü. 
nü Bakırköy Veliefendi sahasın. 
da yapılacaktır. 
GÜREŞ MÜSABAKALARI 
Pazar günü Şeref Stadında a

matör güreşçiler arasında müsa
bakalar tertip edilmiştir. Bu mü
sabakalara Pera, Anadolu ve Be. 
şiktaş giireşçileri iştirak edecek. 
tir. 

~-------------------------
ASKERLiK iŞLERi : 

Talim için Davet 
Kartal Askerlik Şubesinden: Şube

mizde mevcut bllQmum yerli (327 -
328 - 329) doğumlu erler tAlim için 
ı:.:-7-9~0 Cuma günü celbedllmekte
dlr. Derhal ~beye müracaatlan illin 
olunur. 

• Emlnllna Yeril Aa. Şubesinden; 

TAYYARE iki Genç, Hükiimeti 
Modelciliiji Tahkir Suçundan 
için Kurs Mahkllm Öldular 

Dünya, tayyareciliğinde görül-
mekte olan terakki ve inkişafı 
gözönünde tutarak yurtta tay. 
yareciliğe hevesi arttırmak ve 
tayyare ile küçük yaştan meşgul 
olmayı temin maksadile bu sene 
15 Temmuzdan 15 Ağustosa ka
dar devam etmek üzere Türk 
Hava Kurumu tarafından İstan
bulda sanat mektebinde bir tay. 
yare modelcilik kursu açılacak

tır. Bu kursa yurdun muhtelif 
vilayetlerindeki lise ve orta 0-

kul muallimlerinden 50 kişi işti
rak edecektir. Bunlara, tayyare 
modeli yapabilmeleri için .ameli 
ve nazari ders verilecek ve :Cı;n. 
dilerine muhtelif tip model yap
tırılacaktır. Kurs nihayetinde bu 
mualliı~Jer mekteplerine döne. 
rek, kursta gördükleri metrıdları 
talebelere öğretecekler ve bu su. 
retle modelcilik yurdun hr,r ta. 
rafında taammüm etmiş olacak. 
tır. Bu maksatla Türk Hava Ku. 
rumu model imaline lüzumlu o. 
lan bütün malzemeyi tale~eye 
meccanen verecektir. 

Kurs 15 Temmuz pazartesi g\L 
nü saat 15 te Türk Hava Kuru. 

' mu başkanı ve Erzurum mebusu 
Şükrü Koçak tarafından Sulta
nahmetteki sanat mektebinde 
merasimle açılacaktır. 

Kursu müteakıp Ağostosun on 
sekizinci pazar günü Yeşi1köy. 
de bir model müsabakası yapı. 
lacaktır. Bu müsabakaya iştirak 
etmek istiyenlerin şeraiti öğren. 
mek ve kayıtlarını yaptırmak Ü
zere Türk Hava Kurumu İstan. 
bul Havacılık Mümessilliğine 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Adliyede : 

G. Efgani Davası 
Perapalas otelini dolandırmak 

suçuyla mahkemeye verilen Ga. 
lip Efgani hakkındaki nakzen ya. 
pılan duruşmaya dün de devam 
edilmiştir. Mahkemenin Yemen_ 
den sorulmasını istediği kredi 
mektubunun Yemende sefareti
miz olmadığı cihetle tahkikine 
imkan bulunmadığı anlaşılmış, 
suçlunun Beşinci Asliye Ceza 
Mahkemesindeki duruşmasına ait 
evrakın celbine karar verllrniş, 
bu evrakın getirilmesi ve karar 
verilmesi için muhakeme ba~ka 
güne bırakılmıştır. 

PİYANGO DAVASI 
Kendisine isabet eden 15 bin 

liralık piyango ikramiyesini 13 
bin lira olarak verdikleri için 
Hatice isminde bir kadın tarafın. 
dan haklarında dava açılan Pi. 
yan g o Bayii Celal ile katibi Mu-
zafferin duruşmasına başlanmış· 
tır. Suçlular, vaki isnadı red ve 
inkAr etmişler, karakolda da iti
rafta bulunmadıklarını söylemiş
lerdir. Muhakeme başka şahit 
celbi için başka güne bırakılmış. 
tır. 

Halkı, hükumet aleyhine silablı isyana tahrik, Reisi
cümhuru ve hük.Umetin manevi şahsiyetini tahkir suçun
dan mevkufen ve gizli olarak duruşmaları yapılan Faik 
ve Nihat adlı çocuklar hakkında dün İkinci Ağırceza mah
kemesinde aleni celse ile karar tefhim edilmiştir. 

Karara göre, bu suçlular, 14 yere beyanname bırak
mışlar, bu beyannamelerden bazı zevat ve müessesata da 

j göndernıişlerdir. 
Belediyede: Yapılan duruşma sonurtda hü. 

Florya Plailarını 

işletecek Müteahhit 

Bu işten Vazgeçti 
Florya plajlarını üzerine ·a. 

lan müteahhit, evvelki gün bele. 
diyeye müracaat ederek ~<anu. 

rıen vermeğe mecbur olduğu ve. 
sikaları ve meblağı tedarik ede. 
mediğini bildirnüş ve bu yüzden 
kendisile aktedilmiş olan muka
vele feshedilmiştir. Mukave~enin 
akdi için müteahhidin yatırmış 

olduğu 9 bin liralılt depozito ak. 
cesi de belediyece irat kaydediL 
miştir. 

Ptajlar pazartesi akşamma ka. 
d&r belediye memurları tarafın. 
elan idare edilecek ve pazartesi 
günü pazarlık suretile talibine i. 
hale olunacaktır. 

LOKANTA TARiFELERi 

İçkili yerlere ait tarüeler sı. 
nıflandınldıktan sonra, kayma
kamlara bildirilmiştir. Her mü
essese tarifesini cumartesi akşs

mına kadar, bu yeni esasa göre 
tanzim ve tasdik ettirip :ı.stırmı
ya mecburd ur . Her müessese, ta
rifesini, mensup olduğu kayma
kamlığa müracaat etmek sureti. 
le tasdik ettirecektir. * Eyüple Keresteciler arasın. 
da işliyen otobi.islerde yolcuhıra 
bilet kesilmediği, kesilen biletle. 
rin de, yolcular inerken t~krar 
toplatıldığı ve bu biletlerin iitü. 
lenerek yin e kullanıldığı hakkın. 
da belediyeye ihbarda bulun ul. 
muştur. İhbar üzerine, dün be
lediye memurları bu otobüsler . 
de kont rol yaparak zabıt vara
kası tanzim etmişlerdir. 

N evşehirde Bir Çocuk 

Duvardan Düşüp Öldü 
Nevşehir, (TAN) - Camiice. 

dit mahallesinde oturan Musta
fa isminde 6 yaşında bir çocuk, 
cami avlusunda oynark en, 10 
metre yüksekliğindeki duvardan 
düşerek h afifçe yaralanmtş ve 
kazayı böylece atlatmıştır. Mus. 
tafa, ertesi gün evlerinin ibahçe. 
sinde oynarken bu defa ela ·1 -
5 metre irtifadaki bir duvardan 
düşmüş, fakat derhal can ver
miştir. 

kumetin şahsiyeti maneviyesini 
tahkir suçu sabit görülmüş, bu 
suçtan dolayı Nihat ve Faikin bL 
rer sene ağır hapse konulmaları. 
na hükmedilmiştir. Ancak bunlar 
henüz 18 yaşını bitirmediklerin. 
den suçları altısar aya indiril-

1 
miştir. Reisicümhuru tahkir su-
çu da Reisicümhura karşı edep 
ve hürmete münafi hareket ma. 
hiyetinde görülmüş, bu suçtan da 
altışar ay hapislerine hükrnediL 
miş, fakat yaşlarından dolayı ce. 
zaları üçer aya indirilmiştir. 
Halkı silahlı isyana tahrik suçu 
sabit olmamış, bu cihetten bera
etlerine karar verilmiştir. 

Suç ve cezaların içtimai dola. 
yısile cezalardan tekrar tenzilat 
yapılmış, netice olarak Faik ile 
Nihadın yedişer ay on beşer gün 
ağır hapse konulmalanna, mev. 
kul kaldıkları müddetin cezala. 
rına mahsup edilmesine ve 1 700 
kuruş mahkeme harcının her iki
sinden müştereken alınmasına 
karar verilmiştir. 

Maarifte : 

Maarif Kadrosunda 

Yeni Diş Doktorları 
Mekteplerin ve talebelerin sıh. 

hat işlerile meşgul olmak üzere 
ötedenberi maarif kadrosunda 
8 doktor çalışmaktadır. Bu sene
ki maarif bütçesile bu kadroya 3 
de diş tabibi ilave edilmiştir. piş 
tabiplerinden biri Fatih, biri Us-
kildar, biri de Beyoğlu kazasına 
verilmiştir. Fatih kazası diş ta. 
bipliğine Hayrettin, Üsküdar 
kazası diş tabipliğine Ratıp Ti.ir. 
koğlu, Beyoğlu kazası diş tabip. 
liğine Şevket Tangür tayin edil. 
mişlerdir. Bunlardan başka Fa. 
tih kazası maarif doktoru İhsan, 
Gclenbevi ortamektebi doktorlu. 
ğuna nakledilerek yerine dahi. 
!iye mütenassısı doktor Sait ta. 
yin edilmiştir. 

Aksarayda Bir Cinayet 
Aksaray, (TAN) - Kalanlar 

mahallesinde oturan Ali isminde 
biri terzi kalfası Hasaru bıcakla 
yaralıyarak öldürmüştür. Sebe
bi, Hasanm, Alinin üvey kmrıı 
sevmesi ve onunla konuşmakta 
olmasıdır. Katil, yakalanmr~~ır. 

SUAL CEVAP ..... ~ . 

Benzinden 
Tasarruf 
Hazırlıijı 

Benzin sarfiyatının tahdidi, 
taksilerin de münavebe ile çalış. 
tmlması hakkındaki karar he. 
nüz şehrimize bildirilmemiştir. 
Bu karar tebliğ edildikten sonra 
taksilerin çalışma tarzını tesbit 
etmek üzere Belediyede bir ko
misyon kurulması düşünülmek
tedir. Maamafih taksilerin nu. 
mara s1rasile çalıştırılması bir e. 
sas olarak kabul edilmektedir. 
Hususi otomobillere gelince bun. 
larm adedi de hemen hemen tak. 
si adedine yakındır. Karara göre, 
bunlara verilecek benzin miktarı 
tahdit edilmekle iktüa edilecek
tir. Yeni kararın tatbikile bazı 
otobüs hatlarının kaldırılması da 
diişünülrnektedir. 

Diğer taraftan taksi şoförleri, 
crünaşırı çalışmak kararının ken. 
b •• 

dilerini çok müşkül vaziyete du. 
!'liireceğini ileri sürüyorlar. Şo. 
förler, bu vaziyette ayda yalnız 
15 gün çalışacakları için her ay 
10 lira üzerinden tahsil edil. 
mekteı obııµ ıpl.aka resminin 5 li. 
raya indirilmesini istiyorlar. 

Müteferrik: 
,J 

Motör Kursunda 

Tedrisat Başhyor 
Beyoğlu Halkevinin, vatan. 

duşlara motör ve direksiyon kul
lımmasını öğretmek maksadile, 
!esis etmek istediği kursun bütün 
hazırlıkları bitmiş, icap eden 
muallimler de tayin edilmiştir. 
Kursta, pazartesi günü saat 18.30 
dan itibaren tedrisat başlıyacak. 
tır. Kursa fazla müracaat vuku
bulmus olmakla beraber, bun. 
!urdan, ilk devreye, yalnız 70 ki. 
si kabul edilebilmiştir. Ekserisi 
de kadmdır. Kurs tedrici suret
te, tamirat atölyesini de ihtiva 
etmek üzere, ileride bir mektep 
haline getiri1ecektir. 
Beyoğlu Halkevi, kayıtlarım 

yaptıranların pazartesi gün~ m~ 
ayyen saatte Beyoğlu Partı bı. 
nasında hazır bulunmalarını bil. 
dirmektedir. 

SİGORTA PRİMLERİ 
Gemilerimizin Akdenize se. 

fcı lerini temin etmek için, si. 
gorta müesseselerinin muayyen 
bir fiyat olarak tesbit ettikleri 
yüzde bir ve yüzde üç primin 
yüksek görülmesi üzerine, va2.i. 
yet tekrar Ankaraya bildirilmiş. 
tir. 

Bu hususta Devlet Denizyol
ları umumi müdürü İbrahim K.e. 
mali ile Milli Reasürans Şirke. 

ti müdürü Rabbani arasında ya. 
pılan görüşmede de her iki tara
fı memnun edebilecek bir neti
ce elde edilememistir. Ankara. 
dar. gelecek ernire 'göre hareket 
edilmek Ü7.ere simdilik vaziy ete 
itıtizar edilmekte ve İskenderu. 
na vapur gönderilememektecHr. * On İkinci Yerli Mallar Ser. 
gisi bu sene Eyltilde Galatasa. 
rayda açılacaktır. Bu sergide 
teşhir adilecek malların h epsi 

Piyasada: 

Rumenlerle 
Mukavel 
İ mzalandı 

--o-

Bugün 

Daha 

Bir Heyet 

Geliyor 
Şehrimize gelen Rumen heye

ti, di'ın Ziraat Bankasında ya!?ak 
ve tiftik mukavelelerini imza et. 
mişlerdir. Mübayaat devam et
nıektedir. Pamuk ve diğer bazı 
maddelerin alınmas ı için de bu
gün bir Rumen yolcu vapurile 
diğer bir Rumen heyeti gelecek
tir. Bu heyet, Ankaraya gide. 
cektir. 

iTHALAT VE IllRACAT 

Limanımıza gelen bir Yunan 
vapurile, Yunanistandan piyasa
mıza külliyetli miktarda n eft 
yağı ve muhtelif asitler getiril. 
miştir. Bir Tuna vapurile de Ma. 
earistana elli bin kilo palamut 
hulasası ve otuz be~ bin liralrk 
yaprak tütün gönderilmiştir. Ro
manyaya bugün tiftik ve tuzlu 
balık yüklenecektir. 

MAHSUL VAZİYETİ 

Seyhan, İçel vilayetlerinde hu 
senenin pamuk rekol.O 193,820 
balya tahmin edilmiştir. Ege 
mıntakasında da mahsul iyid :r. 
Geçen seneden Egede 14 bin bal. 
yalık bir stok kalmıştır. Fiyat. 
larda tebeddül yoktur. Rumcnle. 
rin iılt parti olarak 10 bin balya 
alacakları söyleniyor. Afyon 
mıntakalarmda, afyon istihsalatı 
başlamıştır. Mahsul geçen sene. 
den az olduğu için, fiyatlar 405 ... 
410 kuruş arasındadır. Stok kal. 
mamıştır. Seyhan vilayetinde bu 
sene 67480 ton yulaf, 144,922 ton 
buğday 115,015 ton arpa istihsal 
edilmiştir. Bu mahsuller geçen 
seneden 30 ...:.... 40 bin ton fazla 
olarak elde edilmLştir. 

Çanakkalede Bir 
ı ı ı j 1 t ., ... . 

Çocuk Arkadaıını 

· ·Qldürdü 11 

Çanakkale, (TAN) - Sig'lnin 
Sakarya mahallesinden Hüsnü 
oğlu 12 yaşlarında Nihat Özkan 
ile Ali oğlu 12 yaşlarında Şükrü, 
oynarlarken kavgaya tutuşmuş
lardır. Neticede Şükrü Nihr:ıdı 
çakı ile yaralamış ve çocuk der
hal ölmüştür. 

* Evciler nahiyesinin Çavuş 
köyünde Şerif km 22 yaşların
da Zübeyde Kaçarla dört sene 
denberi evli olan İnegöllü Os. 
rrıan, karısını bırakarak 18 yaş 
larındaki baldrzı Emineyi zorla 
dağa kaçırmıştır. Suçlunun Ed
remit veya İnegöl kazasına kuç. 
tığı tahmin edilmektedir. 

* Yenice köyünde çobanlık 
yapan Mustafa Hasan ile Ah 
met kavga etmişler, netked 
Ahmet, bıçakla Mustafayı agm 
yaralamıştır. Suçlu tevkil edil
miştir. 

MEVLUT 
Gala tasaray lisesi arab1 muallim 

merhum Fehmi Ultay ile kızlan Kud 
si.ve, Sanavber ve Ülvan'ın ruhla rın 
Hhııf olunmak üzere bugün ikindi na 
m:ızını müteakip E yüp camlinde mev 
lüdilnebevı: okunacağından arzu eden 
lcrin iştirak c.>tmeleri rica olunur, 

ns ·S'i·J 
Bugünkü Program : 
7.30 
7.35 
8.0(, 
8.10 
8.20 

12.30 
12.35 
12.50 
1~. 05 

13.20 

18.00 

Program 
Seçme parçalar (Pl.) 

Ajans haberleri 
Ev kadını - Yemek listesi 
Saksofon soloları (P i.) 

• 
Program 
Alrıturlrn miizik 
Ajans haberleri 
Saz eserleri 
Müzik (Pi.) 

• Progrrım 
terliği vardı. Keyfiyetten 
aberdar edilmiştir. Bilen. 

Levazım teğmen (39601) sicil nu
nı:ıralı Salih oğlu 322 doğumlu Meh
met Ali ve demir yol eri 319 - 80 Os
man oğlu Ahmedin !asa bir zamanda 
şubeye gelmeleri. 

4 

1 

satılabilecektir. 

0 • 1~.0!i Cazband (Pl.) 

Ankara caddesinde Hüsnü 
abiat Matbaasına malumat ver. 
eler! insaniyet namına rica e. 

ilmektedir. * Karagümrükte Aynalı Bak
·al sokağında 42 numaralı evde 
turan Aytenle komşusu Anesti 
rasında çıkan kavgada her ikisi 
e biribirlerini taşla başlarından 
aralamışlardır. 

Beyo~lu Yerli Aekerllk Şubesinden: 
Şimdiye kadar hiç askerlik etmemiş 

cezalı, cezaSlZ 316 - 334 (Dahil) do
ğumlu (Süvari) sını!ına mensup erat 
askere sevkedileceklerdir. Şubede top
lanma g\.ınü 15 Temmuz 940 günü P3-
uırtesi sabahı saat (9) dur. Tayin o
lunan gQnde mükelleflerin 1Ubede 
hazır bulunmalan. 

S - T.ayyaıe:>~mlyetlnln mü· 
ualıl kimdir? Cemiyet hangi tarih· 
te teıekkü 1 etmiştir? 

C - Cemiyetin müessisi Cevat 
Abbastır. Kurum bugün 16 ya~ın
dadır. 

• 
S - lzmlrde Kara ntinada u nat 

okulunda lhzarf B. 2 ncl sınıf okur-

larındanım. Ankarada a•k•rf una• 
yl okuluna girmek istiyorum. Bu 
del'8 yılında aene kaybetmeden 
ka bul edlll r mly lm'f 

c - Mektep mQdürlQğüne bir l:s· 
tida ile müracaat ediniz. 

• 
9 - MOte kalt memurlar dı hO· 

kOmet doktorları nı hastala rına da· 

vet edebilirler mi? Hasta oldukla · 
rı nda devlet hastanelerine m uvaz· 
zaf memur lar gibi kabul edillrler 
mi ? 

C - Halk hastalarının muayene 
ve tedavisile belediye doktorları 
meşgul olurlar. Mütekaitler dev
let hastanelerine kabul işinde mu
vanaf memur gibi muamele gör
mezler. 

Bayburtta Zelzele 
Bayburt, 11 (TAN) - Bu sa

bah saat 6 da burada şiddetli bir 
ZC!1zele olmuştur. Hasar yoktur. 

Açık Teşekkür 
Pederim Galip Dengizm:ının cena

zesinde bulunmak suretile h!irmet ve 
sııygı gö8teren zevatı muhtereme ve 
arkadaşlara alenen teşekldlr ederim. 

MDflt Oenglzman 

lP..30 Halk havnları 

18.50 Radyo SVİNG trlo'su 
19.15 Alaturka miizik 
19.45 Ajans haberleri 
2(1.00 'Fasıl heyeti 
20.30 Konuşma 

20 50 Alaturka müzik 
21.15 İktısa t saoti 
21 30 (Radyo gazetest) 
21.45 Radyo salon orkestrası 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Cazband (Pl.) 
23.25 Yarınki nrnPl'A'M 
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ı a u··s .. öNı 
..................... i ................ _.__.. .. 

erlin ve Münih 

ülakatları 
}' 
rızan: O. Rıza DOGRUL 

Her llitler, Kont Ciano ile 
·· .. Bcrlinde göriiştü ,.e hu 
oruıımc . 'it ~ sırasıntla, anlaşılan Jn. 
ı ere il '1 • ' 
ınd k' e rnı ıvcr devlet lerı arn-

ha ha 1 h~rb'n inkİ<•afları, hu 

1 rhe V<•rılrcck isi ik:•ı11ct hu 
ıar · · · • · 

nak ~c~ıd.detlcndirınck için almo. 

1\ • hırler konu uldu. 
• hh, er d 1 1 . . . ·ı ., e\ et erı ıle in"• tere 

rasınd k' "' 
(·,· rd··~ a 1 hnrp . simdh·c kndar 

ugr ·· • ola ~ ınıuz harplerin en çetini 
nıe~~g.a bc~·1.ilor. İngiltere hiikfı
ha 

1 ı' c mı ileti gereli giimHiılii 
ıc:ı~ anı) or \'e miidafaa tedbir· 

ını teke ··ı . . a j mnıu ettırdıkten ba~· 
ngiliz h ıı· . h: . · ar ••ne taarruzı ır 

ltlahıyet 
ak h \'ermek için h:ışvurula. 

8 e~. cnrcden istifade ediyor. 
'ılt u ~ u1.<len mİh\'cr ricalinin İn. 

creye k leri k arşı alacakları tedhir. 
r··· onuşınalarını gayet tabii 
,.,orrnek ı· . . 
nıah fT a1.ıııı gel"r. Gerc;i Ingili1, 
ö .. a 1 ı, Bertin nıiilnkatını. hir 
rusnıe ı h' . , . 

ıııiv ua ıyetınde tclakkı et. 
noi·ori ve ller llitlcrin. Kont Cia
lcri ~.~alyndan hckJcdiği hi:r.ınet. 

·ıan 1 
•
1
te ettiğini, ciinkii Bitlerin 

ind 
0 ıkc ancak bu \"a7İ~ el dairc-

f k 
e onusac:ıO.ını s(ivliiYorlar 

il at b · · "' " · ' 
in. ll cıhetc avrıca isaret ct-IYe 1.. ~ ~ 

uzum yoktur. 
Bu hah· ·· . rn 1 ıs uzerınde ,·erilen kn 
r arın h' . . . •-,,r ına ıyctı Ingıltereve ..... sı tak' • 

ketı ıp olunacak hnth hare-
lı"kle nnla~ılacalYı için hadiseleri 

" enıek · tun İ .. ıcap ediyor. Alınanyn. 
'.:Ven hngılı7. sahillerine miitemadi. 
" ava k ~·anı ? ·ınlıırı yapması. itnl 
P.rtt n Lıb;\·adaki kun·etlerin · 
tatb1.~~ıası, belki de hu kararların 
la dı 1 Yo)uruln alılı:ın ilk ıufııu . 

r ır. 

~ B n nıcsclc ile nıcsgu1 oldıık. 
ano d ları anlaşılan Hitlcr ile Ci. 
Baş . ~~~ sonra l\1 iinihte ;\la<'nr 
•Cir~el .. ılı \'c Ilı:ır'ci;\·e Nazırı ile 
•denş ulcr. Bu konu:;:ıııuyı takiıı 

luk h rcsıni tehliğ anane\·i do f. 

.tifa ~~asından hnhsetmcklc ik 
tan e .~·orsa dn yanılan ncsriyat 
.rhta~~ v?r devletlerinin ;\laca. 
ltikı .hıraz sııbretını-~·i ta,·s·~·e 
erc·ıcrı. nnlasılnor. Çüukii milı

Avr~ etın hedefi, Cenubu Sarki 
lıarbt~. •~cselclcrini İngilte;e ile 
hırı tırdikten sonra kurat'nk 
. Yeni nİ7 .. h 11 k tır n ama gorc a etme --. u ~ .. 

ı "Pada ~h1,'7dcn Cenubu Snrki Av-
llu k ır karısıklık l'ıkmasınn. 

arısıklık .. .. d • nrk· yunın en Cenubu 
l\lın 1 

A. \'r\.!pa ıncın le ket lcrivlc 
Lndc~ny.a arasın':!~ki iktı adi n~ii. 

eııın ci' ,. b' • v 

•nnsın ız ı ır :ırı7.ııyn ugrrı 
l\Inca t~raftar <l<·ğildirler. 

rzust arıstan da ın '11\'crcileriıı 
· ına g·· 1 harh' ore ıarekct cıfccck \'C 

ın sonunu hckliyercktir. 
liarbin D .. .. .. 
:---.____ uguın Noktası : 

O hald-;-h - .. -k-::- - . . ugun u vazı~·etın 
dii~ .. . 

1\Uıl\ c hgıını nokta ı lngiltcre-
r arb·a· kaddcr 1 ır. Avr11panın mu· 

b ntı bu 1 ı · · · ağlıflı ıar Jın nctıcesıne r. 
l\Iih \er ·ı . 

tere 1 c Crın im ararln innil. 
a c~ h' · .. 

C('k her ınde tahrik edilebile. 
lıir sli .. kuvvetten istifade jçiıı 

ru ıırop d tncakJ agan alara haş\ u. 
nrı nııJ 1 ı>nndaJ a 1 ı~ or. Bu propa. 
arın kRI ld • 

Uhıcu . 1 a atırı, kuh kor. 
hınkt · ~ekılter alacağı ve al. 

a olduö-u . -''d . 
l>•l·or ıı·· sıınuı en gıizc l'Rr-
1. • ııncr J a darın • 111 propagandalara 

ıanıak • b 1 hıaınak ~ e. un ardan kork-
lıuhr ' hu sın r harbinde inir 

. anı na ugw•rn k 
~ ı ar 1 lllaına ve netiı·e · 

bekle~ ıkn~ı bir metanet içine.le .. ...e tır. 

~=========~=== 
erfi Edecek 

Or a Tedrisat 

ua limleri Listesi 
Ankara 11 ( 

terfi ed ' TAN) - Eylulde 
lirn1 .. r·ı ~cek orta tedr:sat mual. 

"' nın · ·1 . kikı b it . s~cı vazıyetlerinin tet. 
tıi, terfi~:ştır .. Mudurler encüme. 
lcırnışt stesını hazırlnmıya baş. 

ır. 

İcra ve İfl ~ -o 
a Kanunundaki 

A Tadilat 
trıasn~ara, 11 <TAN) - İcra ve 
rinı· dan~nunun bazı maddl'.'le. 

cğı t • 
ncşredilm( 1:cn kanun, bugtin 
t l"lhinden ştır. . Bu kanun neşri 
tncvk" ~O gun sonra ıneriyet 

ıınc gırecekt' ır. 

Havzada Belediye 
Ankara 11 (' 

nah ' TAN) - Havza 
kılat;c ~erkezinde beledıye tcş. 
rnr tır. urulması kararla~tırıl. 

TAN 

Hava Harbi Siddeffeniyor 
Şimali Alıiıanyada Dün Birçok 
Limanlar Bombardıman Edildi 

Londra, 11 - Almanyanın İngiltereye karşı nava 
akınları devam ediyor. Dün 14 Alman tayyaresi düşürül
müş ve 23 tayyare hasara uğratılmıştır. Bu tayyarelerin 
üslerine dönmüş olmaları ihtimal haricidir. Dünkü hava 
harbi "şimdiye kadar vukubuJan en büyük hava harbi,, 

1,tı1~11:tJ,J·••A:J!td9J;tı 
İngiliz Resmi Tebliği 

Londra, 11 (A.A.) - Hava Nezaretinin tebliği: 

I 
sayılıyor. 

B·ır Tu··rk Kad n 11 n YENİ TAAKKUZLAR 1 1 1 Bugün de Alman taarruzları 

Di:n gece. ln~iliz hava kuvvetlerine mensup bombardıman tayyare. 
ıeri \'i'ilhelmshaven ve Bremen deniz tezgahlarını, Ruhr'dalci eşya istas.. 
yonlarını. l\fonh~im "de petrol tası iyehanlerini ve Borkum, Texel , Schipel 
ve '\'allıaven t<ıyya,.e me;.rlanlarını bombardIJllan etmi~lerdir. Buralarda 
hasarat vukua r:etirilmiştir. Tayyarelerimizin hepsi ü:;lerine donmuştuı:. 

Vatanperverliği 
Adıyaman, 11 (A.A) - Paıti 

ve halkevleri tarafından yuıdun 
her tarafında paraşüt, paraştit

çüler ve Beşinci Kolon ile mti
cadele etrafında koylere kadar 
\'erilmiş olan konferanslu:-m 
halk i.ızerinde bıraktığı tesirler 
nNiccsi kazamızın Hırbaz kö
yünde şayanı dikkat bir hadısc 
vuku bulmuştur. 

Dün bu köye ilk defa giden 
zıraat memurunu gören Abuzer 
Doğan karısı Ayşe, mem'.lrun "a. 
ziyctinden şüphelenerek ca!.t:s 
oimak ihtimalini diişünmii~ ve 
derhal atının yularına yapışa;ak 
hüviyetini ispat etmeğe ctavet 
eylemiş ve ekin biçmekte olan 
köy erkekleri gelinceye kadar 
kendisini bırakmıyacağını söylı. 
yerck etrafta bulunanları vardı
ma çağırmıştır. Derhal yetişen 

kadın. erkek köyliılerin ortasın
da kalan ziraat memuru, bu miis 
küı vaziyetten ancak hüvı:-; et 
cüzdanını ibraz etmek surctile 
kendini kurtarabi1miş ve köylü. 
ler tarafından izaz edilmıştir. 

İrlandada 
---o---

Müşterek Müdafaa 

Tedbirleri Reddedildi 
Londra, 11 - Şimali İr. 

landa Başvekili, serbest Ir. 
landa Ba:ı\'ekili De Valernnın 
müşterek m ü da fa a tedbir. 
lcri almak için vukubulan tekli
finin reddolunduğunu söylemiş. 

Serbest İrlanda bitaraflığını 
muhafaza ve Şimali İrlanda ile 
serbest İrlandayı birleştirmek 
azmindedir. İngiltere mahafıli, 
bu birle~meyi şimdilik imk{ınsız 
görmektedir. 

İrlandaya yapılacak bir 
hücum, düşmana, İngiltcreye 
karşı harekat için yeni üsler ve. 
rebilecektir. Bu keyfiyet ise İn. 
g.lterenin mukabil tedbirler al. 
masını icap ettirmektedir. Lüzu
mu takdirinde müessir surette 
mukavemet için, Ş'\1ali İrl:mda. 
da bütün tedbirler alınmış bu. 
lur.maktadır. 

lngiltere. Haile 

Selôsiye'yi Yeniden 

İmparator Tanıdı 
Londra, 11 - İngilterenin, eski 

Habeşistan imparatoru Haile Se. 
lasie'yi Habeşistanın meşru im. 
paratoru ve İngilterenin müttefi. 
kı tanıdığı bugün Avam Kama. 
ras111da irad olunan bir suale ve 
verilen bir cevaptan anlaşılmış. 
tır. 

Suali soran mebus Mister 
Wedgewood demiştir ki: 

"- Hükumet Haile Selasie'yi 
Habeşistanın meşru imparatoru 
ve İngilterenin müttefiki tanıyor 
mu? İngiltere Habeşistanın istik. 
liılini temine ç:alışacak mı ve İn. 
giliz - Habeş birlikte teşriki me. 
sa edecek mi?" 

İngiltere hariciyesi, bütün bu 
suallere müsbet cevap vermiştir. 

İngiliz Gemisi, l\lermi 
Tasıdığı İçin Yakalanmış 
Tokyo, 11 (A.A.) - Röyter 

bildiriyor: 
Shengking İngiliz vapurunun 

musaderesi hakkında Schaııgha. 
dan gönderdiği bir telgrafta Do. 
mei Japon ajansı bu geminin mu. 
h'lrip bir devlete ait 1.210.000 
mermi nakletmc.kte olduğunu id. 
dia etmektedir. 

"China Narigation Company". 
ye ait Shcngking, Çin sahillerin. 
de cok tanınmıs bir aemivdi. 

devam etmiş ve bütün bu taar. 
ruzlar bertaraf edilmiştir. 

Stokholm'den verilen bir habc. 
re göre İngiliz hava kuvvetleri
nin bombardımanları Şimal Al
manyasındaki şehirlerde muaz. 
zam hasarlar vukuuna sebep ol. 
muştur. Muhtelif noktalarda li. 
manların bazı kısımları o kadar 
hasara uğramıştır ki deniz nak. 
liyatı pek ziyade mü~külatla ya. 
pılabilmektedir. 

İtalyacla 

İngili:ı: hava kuvvetleri İtalya. 
nm bu,gün 8 tayyaresini düşür. 
miişlerdir. Bunların 3 Ü Macaca. 
da. 3 ü J\Taltada, diğer ikisi Lib. 
yede düşürülmü:~tür . 

Şimali Kcnyada 

Şimali Kenya hududu bölge. 
sinde yapılan harekata dair neş. 
redilcn bir İngiliz tebliginde İn. 
giliz Moyalesinin salı gunü şid
detle bombardıman edildiği ve 
muharebenin devam ettigi, fakat 
ne insanca zayiat, ne de maddi 
hRsar mevcut olmadığı bildiril
ml'ktedir. 
Diğer cephelerde kayda değer 

bir ~ey olmamıştır. 

Malta da 

Bu sabah İtalyan tayyareleri. 
run .Malta üzerine yaptığı bır hü. 
cumdn, hava dafi batar.)'"llcırı ve 
İngiliz avcı tayyareleri tarafın. 
dan üç düşman tayyaresi duşu

rülmüştür. Ayrıca bir. du~man 
tayyaresi o derece tahrip edil
miştir ki, bu tayyare pek muh
temel olarak üssune donememiş. 
tir. 

KIRK DORT DAKiKA 
BO:MBARDli\1AN 

İtalyan hava erkanıharb~?eSİ
ne mensup olan Albay Schtggi, 
ecnebi gazeteleri mümessillerine 
bt•yanatta bulunarak, Malta üs. 
sunün 11 Hazirandan 7 Tem. 
muza kadar 236 tayyare tarcl
fından 44 defa bombardıman e. 
dilmiş olduğunu ve bu tayyarele. 
rin ceman 1610 ton infilak erJici 
m&dde atmış olduklarını ~ôyle
miştir. 

Sahil mıidafoa tayyarcleriyle bombardıman tayyareleri, dun, geniş ke. 
şiı harekC"tlerinde bulunnıutlardır. Üç tayyarcmız Üs5Üne dönmemiştir. 

Gunduz, )anlarında avcı tayyareleri bulunan düşman bombardıman 

tayyareleri. ticartt gcmil<"rimize ve sahillerimize hücumlar yapmışlardır. 
$imdiye kaıfar almnn maliımata göre. dünkü çarpışmalarda , avcı tayyare. 
!erimiz üçü bombardıman olmak üzere 11 düşman tayyaresi duljıirmü:;. 

lcr<lir. 

* Lonıtra, 11 (A. A.) - Bahriye nezaretı teblığı: 
İngiliz deniz kııvvetlerıne mensup tayyareler Sicilya'da Angusta'nm 

şimalinde bir İtalyan limanına "itmişler ve bir 1talyan destroyerile ekse. 
riy:ı dcrıo olarak kullanılmakta olan bir gemi teknesi batırılmıştır. Tayya. 
relerimiz hepsi uslerinc dönmuşlerdir. 

* r.ondra. 11 (A. A.) - Emniyet nezareti tebliği: 
Ru sabah düşman tayyarrleri şark sahHlerine bombalar atmı,lardrr. 

Bir şimendifer g2rajma isabet olmuş, bir çok kimseler olmu~tür. İngilte. 
renin merke7. mıntakasınd:ı küçiık bir şehirde de bazı hasarat olmuştur. 

Birkaç kişi ölm.is cam parçaları çocukları yaralamıştır. 

Alman Resmi Tebliği 
Rcrlin. l 1 (A. A.) - Alman orduları başkumandanlığı bildiriyor: 
Ha\'a 6İllilıımızın İngilı7. nakliye kafilelerine karşı muvaffakiyetleri şu 

suretle tcsbit edılmiştir: iOOO tonluk bir kruvazorle yekünu 21.000 tona 
baliğ ulan 4 tir11ret gemisinin batırılması, ayrıca bir kruvazorle 7 tuccar 
gemisi o kadar hasara uğratılmıştır ki imha edilmiş gibi telakki edilebilir. 

Bombardıman tayyarrlerimiz diınkü gün zarfında İngilterenin Cenubu 
Şarkisinde tayyare meydanlarına ve Cenup ve Cenubu Sarki sahillerinde 
liman tesisatına ve silah fabrıkalarma karşı muvaffakıyetli harekat yap. 
mı~larJır. Bilhas~a Pebrok civarında ve Plymouth ve swansır limanlarm. 
daki muhimnıcıt depolarında şiddetli infilaklar ve büyük yangınlar mü,a. 
hede edilmiştir. Pebrok ve Portland'da benzin depolarında da yangınlar 
c:ıkaı ılmıştır. A:nim tayyar(' meydanına karşı yedi düşman bombardıman 

tayyaresi tarafından yapılan hücum, yedi tayyarenin de imbasile netice. 
lenmiştir. Manş Denizinde bir deniz nakliye koluna karşı yapılan bir hü. 
cum neticesinde vuku bulan hava muharebesi esnasında 10 düşman avcı 
tayyaresi duşurülmüştür. 10 - 11 gecesi, düşman Almanya üzerindeki akm. 
!arını yapmamışur. Diinkü hava muharebesi esnasında cem'an 35 düsman 
tayyaresi ve bir baraj balonu duşürülmüştur. 7 Alman tayyaresi kayıptır. 

ltalyan Resmi Tebliği 
ltalyada bir nı:ıhal 11 (A.A.) - İtalyan ordusu umumi karargahı tcb. 

lii: ediyor: 
Birıbirini mütc.·akıp yapılan ara5tırmalar, bu aym dokuzuncu guna 

Baleares mmtakasmda yap: lan har ekit esnasında İtalyan tayyarelerınin 
41.001) ton hac:min~<"ki ve Hood adındaki buyuk İnı;ıliz hattıharp gemisini 
ha~ara uğratmış ve içinde yangın c;ıkarmıli olduklarını meydana çıkar. 

mıstır. 

Ark _ Royal ııdmdaki tayyare ı;emısının güvertesinin tam ortasın3 
da iki büyuk bombı> isabet etnıİ$lir. Fotoğraf vcıikaları bunu teyit et. 
mektedir. 

Bundan ba ka İonien denizinde vukua gelmiş olan deniz muharebesi 
esnasında İngilizlerin diğer hır hattı harp gemisinin de tam ortasına iki 
büyiik bomba isah .. t etmistir. 

Dıişmanın gerek bu bombardIJllanlar esnasında, gerek evvelce Girid'in 
Cenubunda yapılan bombardımanlarda diışmanın uğramış olduiu hasar. 
lan tesbit ve tasrih etmek için araştırmalar yapılmaktadır. 

Malta deniz iıssü dün sabahleyin ve öğleden sonra yeniden şiddetle 

bombardıman edılm!ştir. Tersanede ve limanda demırlı bulunan cemilerde 
yangınlar cıkmı:? olduğu lÖrulmüştür. 

Duşmanın iıı;: <.vcı tayyaresi, bombardıman tayyareleri tarafından dü. 
şiırülmuştür. 

İki tayyaremİ7. hııreket üslerine avdet etmemiştir. 

HADİSELERİN İÇYUZU 

• 

• 

İ 11giltere, Alnımı taarruzu başlama
dan, denizlerde mutlak hakimiyet 
tesisine karar vermiştir. Bu kararm 
tatbikatmdan olmak üzere evvela 
Fransız donanmasmm Alman ve 1-
talyanlar eline geçmesine mani ol
mıya te§ebbüs etmi§ ve gerek Akde
nizde, gerek arık denizlerdeki Fran
sız deniz kuvvetlerini ya teslim al
mış veya batırmıştır. Şimdi Akde
uizde İtalyan donanmasını imhaya 
sıra gelmiştir. Evvelki gii.ıı vukubu
lan ilk lıarp deram edecek ve /ngiliz 
donanması, Akdenizdcki İtalyan do
ııanmasını zarar veremiyecek bir lıa
le getirecektir. Bir taraf tan da bom· 
ba tayyarelerilc Vilhelmslıafen ııe 

Kiel ka11allarında bulu11an Alma11 
de11iz kuvı·elleritıi mütemadiyen 
bombardıman ederek tahrip etmiye 
çalışmaktadır. 

Bütün bu lıarekiitzn gayesi, Alman 
taarruzu başladığı zamarı düşmam 
istifade edebileceği deniz kuvvetle
rinden mahrum etmek, ve Akdelliz
dcki donallmasını da Atlas Derıizillc 
çıkarıp /ngillerenin müdafaasmda 
kullanabilmektir. 

* * İngilteTe miitemadi'.' en Almıın fMrrm:u 
ihlin•alinc karşı miidafaa tcdb:rlNini art
tırmakla me guldür. Son günlerde. taar-

• 

• 

ruz C!masmda tatbik edilmek iizcre bir 
İdnrci Örfiye Kanunu kabul etmistir. 
l\lt!mlcket dahilinde ne kadar Naıi teşki
latı varıo.a dağıtılmış ,.e Nazi tarnftarı İn
gilizler de tevkif edilmiştir. 

* * Taarruz ihtimaline kar§ı İngiltere 
çocuk ve kadmlan şimdiden Kana
daya gönderiyordu. Şimdiye kadar 
yarım milyona yakın çocuk göllde
rilmiştir. Fakat soll zamanlarda va
pur bulamamak yüzünden bu sevkı
yat durmuştur. Amerikadan, sırf 

çocuklarm naklinde kullanılmak ü
zere vapur istenmiştir. 

* * Bulgarj...tandaki teına~·üJ ,.e cereyanları 

an!am~k için, Bulgaristanın Tesmi ı:azt-. 

tesi olan La Parole Bulgare adlı gaz.ete. 
nin ba~makale inden asağıya aldığımız 

parc:aları okuyunuz: 
"'Ge<;en harpten sonra hakc;ızlığa uğrıyan 
Ilulgarbtan yirmi enedenberi kanayan 
ynrasına elini basarak Balkanlarda SuL 
Jıfin dt-,·amını temine çahşmı tır. Bu'1in 
bu . ahrının miikafahnı görecek zaman 
gı-lmistir. Yeni bir devir haşlamıştır, ve 
AYrupa harita"ında hu haks17lıklar tamir 
erl;ımi.,tir. Diğer haksızhkla.rın da ta.miri 
zamanı. gelmi~tir. Bulgaristan, Avrupada. 
kı },nksuhkları tamirle ınc~snıl olanların 
teYcrl'iih \'C ınııhahhctlerini 

Umarız ki hu haksızlıkların 
ciknı İ\'Crcktir . ., 

kazanmıstır. 

tamiri ge. 

-3 

Asker Ailelerine 8"fl .. f ~ 
Yapllan Yardımlar ikinci v aprak 
Sinop, 11 <A .A .) - Halen silah 

altında bulunan askerlerimizin a
ilelerine geniş ölçüde yardım 
maksadiylc vilayette, kazalarda 
ve nahiyelerde büyük mülkiye a. 
mirlerinin riyasetinde teşekkül 
eden komisyonlar kôy kanunu. 
nun hükümleri dairesinde faali. 
yete başlıyarak bir kaç gün için. 
de asker ailelerin miktarı ve zi. 
raat işleri tesbit edilerek her ta
rafta imece suretile ekinler bicil
mekte, harmanları yapılmakta 
ve buğdayları anbarlanmaktadır. 
Hükumetimizin askerde bulunan_ 
ların köyde kalan işleri üzerin. 
deki yüksek alakası bütün mu
hitte sednç uyandırmıştır. 

PAMUK 
İhracatımız 

Fazlalaştı 

Dökümü 
Yazan: B. FELE!i 

En ke ekizdcn altı~a irı 
rilmiş olan gazete a,lia 

rı Koodina yon Heyetinin ~ 
hir kararivle tekrar azaltıla~ o 

Avrupada harp olur ı:Ja, ga 
muharip deYletlcr sulh ha' 
)'a~ar diye ,·ahimeye diismck 
bc:.lir. Avrupanın en biiytik 
na.) i memleketleri harp hatır 
iken bizim gibi muhtaç old 
çoğu mami'ıl maddeleri dı arı 
alan verlcrin hundan ciddi sur 
te ıniitee sir oJmaınlbı kabil • 
~ildir. Ga7ete sayfalarının t 
didi de bunun neticesidir. Bu, ı 
ridc gazete kağıdı getirHcme7 
memleket gazetesiz kalmasın 
~ e alınmış bir tedbirdir. 

A \'rupada, bilhassa Fransa 
da huna benzer tedbirler nhnm 
tı. Liıkin bizimki gibi değil, da 
elnstiki \'e daha pratik. Herk 
ten en·el. matbuat amelesinin 

Izmir, 11 (TAN) - Tkaret ~ah asını daraltan bu kararın e 
Vekili Nazmi Topçuoğlu, bugün sını gayet haklı görmekliğim 
tetkikler yapmış, pamuk i!mı. rağmen bizdeki tatbik ekh 
catçılar birliği idare heyeti top. kar'.jı akla gelen hazı ımilaha 
Iantısına riyaset ederek pamuk ları da ileri sürmekten kendİll\ 
istihsalatının arttırılmasının e. alanu~·oruz. 
hemmiyetini anlatmıştır. Bu tahditten maksat kağıt ~ 

Pamuklarımızın ihtiyaçtan fiyatını azaltmak ' 'e eldeki nı 
fazla olan miktarının iyi fiyat- cudii tasarrufla kullanmaktır 
!arla satılacağım söyliyen Vekil, ğil mi? 
sözlerine pamuğun altın kıyme- _O,, halde b~. m~s~da zıt ol 
tinde olduğunu Romanya ile son 1 hu tun te ebbuslerı onleınek 
yapılan anlaş~aya göre, TtirkL zım~ır. Xe gib~_? 
yeden Romanyaya satılacak pa. , Bır .. gaze~~ d~~t sa~·fa çıkar; 
muğun bu defa için Adana mın. k~t gunde uç dort tabı ~apar. 
takasından verileceğini ilave et. nı kararnamede bunu mened 
mistir ahkam olmadığına göre diirt sa 

Tic~ret Odasının verdiği öğle fa? a inmekle maksat. temin ed 
. f t" d b 1 N . T nıı olmaz. zıya e ın e u unan azmı vp. B' d .. f k 

w ı k t'fl d , .1 , ar ga:.ıete ort say a l'l 
çt.ıog u, oopera 1 ere aılt o.. c· .. d 10 b' b k b k . .. .un e ın asar en as ı 
mıyan bazı yerlerdekı mustrıh- d d' . 20 b. k ...,. k 
·ıı · h l'f h 1 . e ını ıne cı arır .... ıne a 

sı .erın mu te ı ma su lerının t f t · ~ d'l · 1 8 . • ·w· Rsarru u cmın e ı mı om z 
de kooperatıfler bırlıgı tarafın- 8 . t d .. t f rık . ır gaze e or say a 3 

dnn satın alınmasını emretmış. " Ü b k 1·s'ınıJe . . .. . . 11.ynı n1 e e e as a 
tır. Vekıl, akşam uzerı Manısa- dörder s •f lık 'k' gazete da . . . 

0 
d .. .. a~ a ı ı 

ya ~ıtm~ştır ... . ra a uzum mus- <"ıkarır. Yine kağıt tasarrufu t 
tahsıllerıle goruşecek ve. yarın Jafına hareket edilmi~ olur. 
Bandırmadan İstanbula narcket İste bu mülahawlnrladır I' 
edecektir. A v;upada kağıt tasarrufu iç 

Çekoslovakya 

ve lngiltere 
Londra, 11 (A.A.) - Reuter: 

Avam Kamarasında Liberal me
buslardan Mander, Çekoslovak 
hükumetinin resmen tanınması 
meselesini hükumetin nazarı itL 
bare almak niyetinde olup olma. 
dığını sormuştur. Butler şu ceva. 
bı vermiştir: 

"Milli Çekoslo\'ak komitesi, ana 
hatları, Mander'in sualine benzi
yen bir talep tevdi etmiştir. Bu 
talep sempati ile tetkik edilmek
tedir. Fakat şu anda bu mevzu 
hakkında sarih beyanatta buluna 
mıyacağım.,, 

Başka suallere cvap veren BuL 
ler, müttefiklerin davasına karşı 
Çeklerin dürüst hareketlerinin 
parlak tarihini her zaman İngiliz 
hükumetinin hatırındadır. Çc.kos 
iovakyanın müttefiklerini davası 
lehine yaptıkları büyük hizmet
leri tamamiyle mudrik bulunu. 
yoruz. 

Bozguna Uğnyan 
Çin Kıtaatı 

·rokyo, 11 (A.A.) - Rcuıt!r: 

Domei Ajansının bildirdiğine sö
re. bir Japon garnizonu kıtııııtı 

12 bin kişi tahmin edilen ikinci 
ve 18 inci Çin fırkalarını b0zgu. 
na uğratmıştır. 

Çin kuvvetleri İchang şehrini 
yeniden zaptetmeğe teşebbı.is et. 
mişlerdir. Domei Ajansı, goğüs 

göğüse bir muharebe cereyan et
tiğini, bu sırada bir de iırtına 

koptuğunu ilave etmektedir. 

Beden Terbiyesi Umum 
Müdürü Çankında 

Çankırı, 11 (A.A.) - Beden 
Terbiyesi Genel Direktörü Gene. 
ral Cemil Taner bölge spor mü
kellefiyeti hakkında tetkikatta 
bulunmak üzere bu sabah şehri. 
mize gelmiştir. 

Kıskançlık Yüzünden 
Bir Cinayet 

İzmir, 11 (TAN> - Dikilide 
amele Gelibolulu Yaşar, kıskanç. 
lık yüzünden metresi Saniyeyi 
bıçakla yaralıyarak öldürmüş, 
araya girmek istiyen bir diğer 
kadını da ağır surette yaralamış.. 
tır. 

Tehir Edilen İnsaat 
İzmit, (TAN) - Mcm~eket 

hastanesinin insaatı, son karar 
üzerine durmuştur. Klor fabri. 
'll-.:a<:mTn İn~~T n;:ı tııtil Prl ilmı!:tir. 

tedbirler alınırken gazeteleri m 
hayycr bıraktılar. Onlara de 
ler ki: 

- Sizin hergiin 
re murabbaı satha tckabiil ed 
~u kadar kilo kağıt sarfetmı 
hakkınız var. Fazlası ya ak. 
i terseniz sayfalarını eksiltin 
ister eni7 giinde yaptığınız h 
kaç tabıdan va:r. geçiniz. İster 
niz baskı adedini azaltınız! Bu 
ekilden birini toyinde muhtan 

nız. 

Böv]e hareket edincr. her gaz 
te kc.ndi he abına nıu\'afık gel 
~ekli ihtiyar etti ''e roğu da &a 

falarını eksiltme~ i tercih c) le 
Eğer biLdc de a) nı usul tatb 

edilmez \'ani ve\'mi sarfcdilect' 
kağıt mlktarı • te hit olunma 
sayfa adedinin ek Htilme ind 
beklenen fa~ da btlki de elde ed 
lem ez. 

Kozanda Bir Kızı 

60 Lira Mukabilind 
4 Kişiye Satmışlar 
Kozan, (TANl - Ayşe ısm 

de bir genç kız 60 lira mukabıl 
de dört kişiye satılmıştır. Had 
şudur : 
Karahamzalı köyünden Me 

teş Hacı, kızı 17 yaşındaki Ay 
yi amelelik için Hacılar koyu 
deki arkabası Ömerin yanı 
gôndermiştir. Ayşe amelelik ) 
perken Ömer, Ceyhaoın Ham 
bey Bucağı köyünden 4 kışi 
anlaşmış ve 60 lira mukabilin 
Ayşeyi kendilerine satmayı ta 
hüt etmiştir. Nitekim Ömer, 
gün babasına gotüreceğini 
liyerek kızı arabaya bindirmı 
tnm yarı yolda bahsi geçen 4 
şiye teslim etmiştir. Ayşenın 
halefcti ve feryadı netice ver 
miştir. Hadiseyi haber alan kı 
babası, zabıtaya müracaat etm 
tir. Suçlular aranmaktadır 

İs tan bul Radyo u Teşikl 
Ankara, 11 (TAN) - Rad 

müdürlüğü, İstanbu! radyosun 
faaliyete getirilmesi için tetk 
lerini tamamlamak üzere yak 
da radyo merkezinden biri !s 
bula giderek teşkilatını ku 
caktır. 

Bari Konsolosluğu 
Ankara, 11 (TAN> - B 

Konsolosu İsmail Hakkı mrr 
ze nakledilerek yerine mC'r,. 
den Fuat Nebil tavin cdiltnl!IU 



TAN 

esika Tahrif 
Edilebilir, Fakat 

akikat Tahrif 

Ha lif aks Avam Kamarasında 
Dün Beyanatta Bulundu 

~ Ed•ı (Başı 1 incide) 1 da Mısır menfaatlerinin daha 

1 e(B~~~ddc) ~~~:~~t~o~~ğ~ü~ı~~~:~e~i~ ~;~~~~:ub~e h::us::~!lc i~~\~~~: 
• manyanın nef'ine olarak gerek ittifak muahedesine gerek metin 

Saracoğlunun istifası katiyen iktısadi, gerekse askeri bakım- ve gerek ruhu itibarile tamamen 
1ıs mevzuu olamaz. Hatta sıh. dan İ~iltere aleyhinde hareket riayete azmetmiş olduğunun is

! ve şahsi bakımlardan bile... edeceği endişesini izale edeceği pat edileceğini müdafaa etmek. 
acoglunun sıhhati pek yerin. ümit edilebilir. tedirler. 

· Saracoglu hayret verici Harbin daha bidayetindenberi Mısır Parlamentosundaki nu. 
malarına ragmen yorulma. İngiliz hükumeti askeri planlan. tuklar da Mısır efkarı umumiye. 

•tır. Bir Pazar tatiline bile nı hazırlarken bu tehlikeden sa- sinin müdafaa ve dahili e111niyet 
taç degildir. Demek oluyor kınmağa calışmıştır. tedbirlerinin daha kuvvi?tli bir 
, sıyaset ve kiyaset bakımın.. PETROL İSTİHSALİNİ idare altında tatbikine amade ol-
olduğu gibi sıhhat ve afiyet ZORLAŞTIRMAK İÇİN duğunu göstermiştir. 
ımından da Turk Mehmetçi. Topyekun harpte müstakbel İngiliz hükumeti ayni fikirde 

lı damarlarındaki asil kanın bütün ihtimalleri düşünmeğe okluğunu müttefiki olan Mısıra 
h;messilidir. mecbur olan genel kurmayların ihsas hakkına malik olduğu ka
l)ımdiyc kadar anlıyanlara ne Sovyetler Birliği tarafından Al- naatinde bulunmuştur. Zira Mr
ır:tlu ... Fakat anlamıyanlara ne manyaya yardım edilmesine na- sırın müdafaası muahedemiz mu 
uıktır ki, Türkiye, küçük, bü. sıl mani olunabileceğini tetkik et cibince bize terettüp etme1d0.dir. 
;r~, yumuşak ve sert ve fantas. miş olmaları pek tabii idi. Doğru Mısır Kralı mesuliyctini ele. 
~orik tesire kapılacak kabili. dan doğruya askeri yardım dışın_ rul:İte etmiş ve müşavirlerile isti. 
ıte bir memleket değildir. da Sovyet hükumetinin Alman- ~arcden sonra hükumetin teşki. 

:ark • Sovyet münasebetlerine yaya yapabileceği en kıymeW !ini Hasan Sabri Paşaya tevdi 
~arref vesikalarla kundak .yardım ~endisine Kafkas petrolü eylemiştir. 

mak istiyenlcr belki bugün, vermektı. BUGUNKU HUKUMETLE 
ı bugünden de yakın bir za. Buna binaen bnzı ihtimaller MÜNASEBAT 

!11da gerek hükumete, gerek dahilinde kuyularının petrol ve. Yeni hükı"ımete, reisi 1936 da 
acogluna karşı galeyan ede. rimini zorlaştırmak mümkün o. ittifak muahedesi imza edildiği 
milli tezahürleri bir defa da.. lup olmadığını tetkik etmek Ge. zaman Başvekil olan milliyet. 

göreceklerdir. nel kurmayların vazifesi icabın- perver Veft partisinin iştiraki 
' 
~ ürk milleti pekala biliyor 
f;1' ki bütiin şahıslara ve şah. 

ti maneviyelerinc karşı ya. 
ran ve erkekce olmıyan bütün 
ıfUmlann gayesi, hedefi bizzat 
;xı, müstakil Türkiyedir. 

Siyasetimize, yolumuza, 
~arlarla tedbirlerimize ve 
l1ıayet Milli Şefimize tam 
,::l imanımız vardır. Bugü

kadar ne yaptıksa iyi 
\}>tık, bilerek yaptık ve 
~luğunu müşahede et
~ .. 
i?\Junun içindir ki hükfunet is-
1lıği dakika ve kaç defa isterse 
ıresin milletten ittifakla itimat 
pY1 alır ve onun harici siyasetL 

çelik mümessili olan Sara. 
lu daJ>u itimada her seferin. 
tam manası ile layıktır. Tür. 

;ede icap' ederse bütün hükı'.i. 

1 ti, ya mensuplanndan birini, 
hut birkaçını değiştirmek hak. 

'2 ancak milletindir, yani milleti 
sil eden Türkiye Büyük Mil. 
Meclisin indir. 

Yugoslavyada 
Yeni Nizam 

(Başı 1 incide) 
Roroşez, Yugoslavya hüku
tınin daha kati ve vazıh bir 

•ikamet almasında geniş nıik. 
ta amil olacaktır. 
omanyadaki ic siyaset inki
an ile Sovyet Rusyanın hala 

iıhafaza edilen esrarlı tavru 
ekctini gözöniinde tutanlar, 
goslavyadaki bu reform hare .• 

~eri zaten beklemekte idiler. 

dan bulunuyordu. Ancak şurası. mümkün olsaydı; bahtiyar olur
nı ilave etmeliyim ki, ne Türki- duk. Fakat harp zamanında bir 
yenin, ne de İranın bu mefruz kabine teşkili daima kolay bir iş 
planlara ne iştirak, ne de muva. değildir. Bugünkü hükumetle o. 
fakatleri için hiçbir zaman, hiç- lan münasebetlerimizin tama. 
bir teşebbi1s yapılmamıştır. men memnuniyet verici ve tat. 

Bu beyanatın, Alman propa. mirı edici olduğunu söylemekle 
gandasının ihdasına yeltendiği memnunum. 
yanlış veya bedhah intıbalan i. ISKENDERIYEYE FRANSIZ 
zale edeceğini limit ederim." FILOSU1'ı'UN VAZiYETi 

Lord Halifax'ın 
Beyanatı 

Londra. 11 (A.A.) - Lord Ha
lifax, Yakın Doğu hakkında be
yanatta bulunarak demiştir ki: 
"- Malumdur ki, Mısır hüku. 

meti geçen Eylülde Almanyaya 
harp ilan etmemiş, fakat diplo. 
matik ve ticarret münasebetlerini 
kestiği gibi Britanya hükumeti 
ile istişare ederek ittifak muahc. 
desi mucibince lüzumlu görülen 
bütün tedbirleri almıştı. 

İtalya müttefiklere harp ilan 
ettiği zaman, Mısır hükumeti ah. 
val ve şerait başka olmakla be. 
raber yine buna benzer 'bir usul 
takip etmiştir. Zira Akdeniz bir 
harp bölgesi hal!ne gelmektedir. 
Ve İtalyan müstemlekeleri de 
garpta ve Mısır • İngiliz Suda. 
nında MlSlrla hemhudut bulun. 
maktadır. 

Düşman propagandası tarafın. 

dan ortaya ŞRyialar çıkarılmış oL 
duğu için, İtalya harbe girdiğin. 
denberi İngiliz hüklımetinin Mı. 
sır hükl'ımctinden hiçbir zaman 
İtalyaya harp ilcinını istemiş oL 
madığının acık surette bilinme
sini arzu ederim. 

1\llSIRlN İTALYAYA KARŞI 
VAZİYETİ 

İskenderiyede Fransız filosu 
hakkında olup biten şey Akde
nızdeki İngiliz filosu başkuman.. 
danı ile İskenderiyedeki Fransız 
filosunun Amirali arasında yapı. 
lan bir anlaşma neticesinde ilan 
edilmiştir. Fransız filosunun cü
zütamları silahtan tecrit edilmiş
tir. Bunların bir kısım silahları 
karaya gönderilmiş ve gemiler. 
deki muharrik maddeler liman İ
çinde hareketlerine yeti;jecek 
miktara indirilmiştir. Mür~ttebat 
gemilerin bakımına kafi gelecek 
hadde indirilmiş ve geri- kalan 
kısm1 Suriyeye gönderilmiştir. 

Bu kısmı da oradan Fransız 
makamlarının yapacağı tertiple
re göre Fransaya gönderilecek
tir. Gemilerin bakımı ile mükeL 
lef mürettebatın iaşesi ve aylık. 
larının tediyesi ve harpten sonra 
Fransaya avdctleri tarafımızdan 
temin edilecektir.,, 

FİLİSTİN AHVALİ 
Lord Halifax müteakıben Filis 

tinden bahsederek şöyle demiş. 

tir: 

ve şeraiti tamamen takdir etmiş
tir. Türkiye ile olan muahcdemiz 
baki olduğu gibi bu muahcdenin 
dayandığı iki millet arasındaki 
dostluk ve sempati de berdevam. 
dır. Bu dostluk ve sempatinin 
geçmişte olduğu gibi harbin de
vamı müddetince ve ondan son. 
raki barış yılları zarfında da a
ramızda yapıcı teşriki mesainin 
velud bir temeli olarak kalacağı. 
nı ümit ediyorum. 

ALMANLARL'l BALKAN. 
LARDAKl FAALİYETİ 

Bu arada Almanlar imkan buL 
duklan her yerde, Balkanlarda 
ve Yakın Şarkta bu memleket
leri Alman siyasetinin oyuncağı 
yapabilmek ümidi ile yersiz şüp. 
heler ve alarmlar tevlidine hara
retle çalışmaktadır. Fakat öyle 
iimit ve zannediyorum ki, bu 
bölgelerde bulunan ve araların
da birkaçı düşmanlarımızın u. 
sullerini esasen tecrübe etmiş o
lan memleketler inkisara uğra. 
mıyacaklar ve uğrunda harp et. 
tiğimiz prensiplere sadık kala
caklardır. Dünyanın bu kısmın
da bulunan dost ve müttefikle. 
rımize yardım ve himayede bu
lunmıya muktedir olduğumuzu 
düşünmek cesaretine malik bulu. 
nuyorum.,, 

Lord Halifax sözlerini şöyle 
bitirmiştir: 
"- Silahlarımızın nihai mu

vaffakıyetine itimadımız olduğu 
için gayretlerimizi idame ve har
be mümkün olan en büyük şıd. 
detle devam edeceğiz.,, 

Münih Mülakatının 
Akisleri 

(Başı 1 incide) 
Avrupaıun her yerinde uzun bir 
sulh devresini garanti edebile
cek şerait vücude getirmektir.,, 
İTALYANIN TELAKK·İSİ 
İtalyanın Hariciye Nazırı Kont 

Ciano ile alakadar "Telegrapho" 
gazetesi bu münasebetle yazd1ğı 
hir-makalede Bcsarabyanın işgali 
hadisesinin Macar muhayyelesini 
kamçıladığını söyledikten sonra 
vaktin Macarları tatmin için mü. 
sait olmadığını anlatıyor. 

"TİMES" E GÖRE 
Londra, 11 CA.A.) - Reuter 

ajansı bildiriyor: 
Times gazetesinin diplomatik 

muharriri, Macaristanın Tran. 
silvanya hakkındaki metalibatı 

münasebetile şunları yazmakta. 
dır: 

Jc ZABITA TEDBiRLERi 
Bir yandı:ın bu ıslahat projele
hazırlanırkcn, öbür yandan 
kumet, Alman rejimini hoş-

Bununla beraber şurası aşikar 
bulunmakta idi ki, Mısırda bu. 
lunan ve Mısır hükfımetinin iste. 
ği üzerine fevkalade tnkviye e. 
dilmiş olan Mısır kuv\·etleri İtaL 
yaya karşı harekatı Mısır toprak. 
hrından idare etmektedirler 

"- Son raporlara göre, Filis· 
tin'de vaziyetin sakin olduğunu 
ve münferid bir kaç zabıta vaka· 
sı hariç olmak üzere memleketin 
şimdi asayiş içinde olduğunu söy 
lemeklc bahtiyarım. Artık dahiL 
de ihtilaf yoktur. Arap mahfille
ri yüksek komiserin geçenlerde 
beyanatta bulunarak vaziyette 
emniyet bakımından mevcut sa
lah dolayısiyle askeri mahkeme. 
lerin bundan böyle idam cezası 
vermiyeceklerini bildirmiş olma. 
smdan dolayı umumi bir memnu_ 
niyet hissetmektedirler. 

"Gayri kabili vezin olan şey, 
S"vyet Rusyanm Balkanların 
şarkında, adım adım nüfuzunu 
arttırmakta olmasıdır. Şimdiye 
kadar Almanya, muvafakatini 
vermiş ve ihtimal ki vermekte 
devam edecektir. Hatta Rusyaya 
yardım bile edecektir. Zira AL 
manyanm Rusyaya karşı vesair 
istikamette olan siyaseti tama
men hayadan muarradır. Hitler, 
Kızılorduyu mağlup edip, istediği 
zaman Ukranyayı alabileceğin. 
den emin bulunmaktadır. Hitlcr, 
~imdiye kadar Rusyanın rahat 
durmasını temin etmiş ve hatta 
muvafakatleri ve yardımlarına 

karşı da minnettar bırakmağa 
çalışmıştır." 

~t edecek zabıta tedbirleri aJ. 
tya başlamıştır. Avala Ajans!
rı bildirdigine göre, Yugoslav 

ı 2 Temmuz sabahı muhte
arastırmalar yapmıştır. Al-

C}ln memb::ılarına göre, bu araş. 
Jmalar İngi1izlerin Balkan is
barat servisleri aleyhinde ya. 

ış, bazı vesikalar elde edil. 
tir. Son zamanlarda Yugos. 
adan hudut dışına çıkarıl. 

bir İngiliz yahudisi olan 
us Hanau'nun tesis ve idare 

ıgi A. B. C. kredi organizas
nunun bürolarında yapılan a

rmalar bu meyandadrr. Bun 
başka, eski nazır Stosoviç'in 
de araştırılmıştır. 

Avala Ajansı tarafından bil. 
11l lmemekle beraber, Alman 

m;.~mıbalarmın yaydıkları b!r ha
e gore, Trcpca'da İngilızlere 
kurşun madenleri jdaresi de 
tırmaya tabi tutulmuştur. 

t 

Almanlar, bu idarenin biiyiik 
mit tertibatile demir kapı. 

n atılmasını üzerine al<lığınr 
iia ediyorlar. 

Ierf ,:YınP. Almanların iddia ettik. 
nekt~ne bakılırsa; daha yakın za
it Karlara kadar Alman tertibatı-
soka karşı türlü türlü tedbirler 

ran ;.ayı kendine iş edinmiş olan 
sındago lav hi.ıktımcti, şimdi İngi. 
birn}erin, Yugoslavya bit&rnflığı 
·alarr1Yhinde tertipler almalarını 

'!lctmck endişesi icindcdir. 

"MISIRI MÜDAFAA 
TAAIIIIÜTLERİl\.fİZİ İFA 

EDECEGİZ" 
1stiklali ve hayati menfaatle. 

ri İtalyanın Mısırın müttefiki O

lan İngiltcreye harp ilan etmesi. 
le tehdide maruz kalan Mısırı 
müdafaa taahhiitlerimizi ifa et. 
mek istiyoruz. Mısır milletinin, 
heyeti umumiyesi itibarile, men. 
faatlerinin bizimkilere çözülmez 
bir surette merbut bulunduğunu, 
İtalyanın gÜ7:el sözlerine haklı 
olarak siiphcli bir gözle bakmak. 
t:ı olduğunu ve İtalynnın Mısır 
ve Sudan topraklarını ciğncmesi 
ihtimalini fevkalade nefret ve in. 
fialle derpis etmekte bulunduğu. 
nu söylemekle bahtiyarım. 

Mısır milJeti İta}y;:ının Libye. 
cfo, Arnavutlukta ve Ilnbeşistan. 
daki icraatını çok iyi hatırlamak. 
tadır. Bu millet, totaliter emel. 
lerinin siimulii hakkında hiçbir 
haya le kapılmamaktadır." 

Lord Ha lifax, sözlerine şu su. 
retle devam etmiştir: 

" - İtalya ekisilc sefaret me
murlarının Kahlrcden hareketin. 
de az çok bir gecikme vuku bul. 
muştur. Bunlar ve diğer düşman 
ajanları Mısır ahdi vecibelerini 
hiçbir suretle hesaba katmadığı 
takdirde bir İtalyan taarruzunun 
tevlit edebileceği en fena netice. 
lerden içtinap edebileceğini ima 
etme kt!'d ir. . 

l\TUDAFAA TEDBlRLERl 
Bu ahval ve şerat içinde, 

birçok Mısır mümessilleri, Mıı=rr 
için nihai bir an olan şu dakika-

SERBEST BIRAKILAN 
MAHKÜMLAR 

Mısırın üç yıl zarfında işlenen 
cürüm ve cinayetlere ait davalar 
bundan böyle askeri mahkemeler 
tarafından değil, sivil mahkeme
ler tarafından görülecektir. Mev. 
kuf bir c:ok Arapların serbest bı
ı:akılması Filistinde takdir edil
miş bulunmaktadır. 

Büyük Millet Meclisi 
Toplanıyor 

(Başı 1 incide) 
!inde hususi bir ehemmiyet veri. 
Uyar. Hükumetin bu münasebet. 
le Meclisten itimat istemesi de 
muhtemeldir. 

İtalyanın harbe girmesinin te. 
sirlerinden biri de bütün camia
lar arasında İngiliz taraftarı hi.s
siyatın kuvvetlenmesi olmustur. 
İngiliz lisanile neşriyat y~pan 
kanunsuz radyo postası bütün 
Musevi camiasını vaziyetin icap • 
ettirdiği muhtelif müdafaa terti
batında bizimle teşriki mesaiye 
davet ederek nesriyatını tatil ey. 
}emiştir. Filistinde İtalyanların 
Libyada kullandıkları miistemle_ 
ke usullerinin tatbikini görmek 
ihtimalini nefretle tasavvur eden 
Arapların tesriki mesaisi bundan 
daha az samimi ve daha az mü
kemmel değildir. 

Nutuk, radyo ile her tarafa 
yayılacaktır. 

P ARTI GRUPUNUN 
DÜNKÜ İÇTİMAI 

Ankara, 11 (A.A.) - C. H. 
Partisi B. M. M. Grupu bugün 
(11/7 /1940) saat onda Reis Ve
kili Trabzon mebusu Hasan S&. 
ka'nın reisliğinde toplandı. 

Söz alarak kürsüye gelen Bnş. 
vekil Dr. Refik Saydam, son 
günlerin siyasi ahval ve hadıse
leri hakkında uzun ve etraflı be
y::ınatta bulunmuş ve birçok ha. 
tıplerin bu beyanata muvazi mü. 
talaaları dinlenerek, mcvzua da
ir sorulan suallere cevap vermiş 
ve Başvekilin faahatı Grup u. 
mumi heyetince ittifakla ve al
kı§larla tasvip ve kabul olun. 
mu~tur. 

Türkiycyc gelince, Lord Hali. 
fa.x şunlar şfi.}:lemiştir: 
"- Türkiye ile fevkalade sıkı 

bağlarla bağlı olmakta berdeva. 
mız. MalUmdur ki, İtalya harbe 
girdiği zaman Türkiye Başvekili 
'l'ürkiyenin f' 'diki gayri muha. 
rip hattı hr 'ini idame ede-
ceğini bild; ._ İngiltere hü_ 
ktımcti b; hayete kadar 
kendisil '>halinde hare. 
ket eclr hükı1mct!nln 

bu k<;~ 'l eden ahval 

RAŞiD RIZA TiYATROSU 
12 Temmuz Cuma .ı:ünı.i ak~:ımı 

Suadiye, $enyol, Aile 'Rahçcsinde 
"KARMAKARIŞIK" Vodvil 3 Perde 

Romanya 
Milletler 

Cemiyetinden 
Çekildi 

..Bükreş, 11 - Romanya, 
Milletler Cemiyetinden çe
kilmiştir. Romanya Harici
ye Nazın Manoilescu, bu 
hususta aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

Romanya, Milletler Cemiyetin
den çıkmakla, uzun zamanlar, 
kendisini avutan bir siyasi haya
le nihayet vermiştir. Hiç bir za. 
man, Romanya, Milletler CemL 
yetinden, jest ve sözden başka h:ı 
kiki hiç bir menfaat elde etme. 
miştir. Bilakis, Romanya, Millet
ler Cemiyeti vasıtasile, bazı kom 
şu büyük millet hakkında, oto
matik bir makanizma ile, Roman 
yanın hakiki hissiyatına muhalif 
aleyhtar siyasi harekata sürük
lenmiştir. Halen, hakiki menfaa
tine ve Avrupa vaziyetinin reali
tesine tetabuk eden bir siyaset 
takibine başlamış buluunan Ro
manya, Milletler Cemiyeti azası 
kalmasının faydasız olduğu fik. 
rindedir. 

RUMEN KABİNESİ 
ERK.ANININ BEYANATI 

Nazırlar heyetinin 9 Temmuz_ 
da yaptığı ikinci toplantısında, 
Dahiliye Nazın General David 
Popescu, dahili vaziyet hakkında 
izahat vermiş ve bütün memle. 
kette nizam ve sükunun hüküm 
sürdüğünü tebarüz ettirmiştir. 
Bilahare Hariciye Nazırı Manoi
lsscu, Romanyanın yabancı mem 
leketlerle olan münasebetlerin
deki esaslı safhaları ve yeni kabL 
nenin teşekkülünden bu ane ka
dar elde edilen şayanı memnuni
yet neticeleri anlatmıştır. 

Nihayet, Başvekil Gigurtu, hü 
kumetin dahili ve harici siyaseti 
bahsinde hükumet azası arasın. 
da tam bir fikir beraberliği mev_ 
cudiyetini tebarüz ettiren izahat. 
ta bulunmuştur. 

RUMEN MACAR İHTİLAFI 
Memleketi tehdit eden yeni 

tehlikeler karşısında milli cep
heyi ipka edebilmek için Kral 
Carol sıkı bir mücadele yapmak. 
tadır. Sabık Demir Muhafız teş. 
kılatı müşkülat çıkarmağa baş. 
ladığı cihetle, Kral Carol, bu teş
kilatın şefi olan General Auta. 
nesco'yu tevkif ettirerek bir tec. 
rit kampına göndermiştir. 

Bükreş'de zannedildiğine göre, 
Macar metalibatı kendisine res. 
men bildirildiği zaman Romanya 
hükumeti, arazi tcrketmektense, 
ahalinin miiıbadelesile, Transil. 
vanyada bulunan mühim fahri. 
kaların satm alınmasını teklif c. 
decektir. Macaristan böyle bir 
teklifi kabul etmediği takdirde, 
uzlaşma mahiyetinde olmak üze. 
re, Romanyanın hudut teşkil e. 
den bir kısım araziyi terketmeğe, 
diğer Rumen arazisinde bulunan 
Macar ahalisinin, Macar toprak. 
larına gönderilmesini kabul ede
ceği zannolunmaktadır. 

Ak denizdeki 
Çarpışma 

(Başı 1 incide) 
yet göstermiştir. Bu iki gün için. 
de düşmanın Akdenizin münteha 
üslerinden hareket etmiş olan iki 
kuvvetli deniz filosu kendisine 
gayet muayyen ve bizim için çoıc 
tehlikeli hedefleri gaye edinerek 
İtalyaya doğru sefer etmekte 
idi.,, 

• Ege denizindeki, Libyadaki, 
Poı..illes'teki, Arnavutluktaki, Si. 
cilya ve Sardinyadaki en uzak 
üssülharekelerinden gelen 300 
tayyare, biribirini takip eden dal. 
galar halinde düşman filolannın 
üzerine saldırmışlar ve tayyare 
dafii bataryalarının şiddetli mu
kabelelerine rağmen bir çok bü
yük bombalar atmışlardır. 
Düşman filoları, hedeflerinden 

hiç birine varmağa muvaffak ola 
madan İtalyan sularını tcrketme_ 
ğe mecbur olmuşlardır. 

KANADA SEKSEN iKi 
GEI\11 YAPIYOR 

Londra, 11 (AA.) - Kanada 
donanması için 16 Kanada tez. 
gahında inşa edilmekte olan 82 
harp gemisinin inşaatının süratle 
ilerlediği öğrenilmiştir. 

Bu gemiler iki sene zarfında 
inşası mukarrer ve 10 milyon İn
giliz lirasına mal olacak yüz harp 
gemilik programdan bir kısmını 
teskil etmektedirler. Gemiler if. 
şa edilmemiş olması tabii bulu. 
nan üç sınıf üzerinden insa edil. 
mektedirler. 

12 - 7 - 940 ==-
Fransanın Merke~ 
işgal Altındaki Bi 
Şelıre TaşınacaA 

Mareşal Petain1 Fransayı Ademi Merkezi 

Usuliyle İdareye Karar Verdi 
Cenevre, 11 - Mareşal Petain bu akşam raq 

söylediği bir nutukla Fransaya verdiği yeni şekil hali 
da mallimat vermiştir. 

Mareşal, evvela Almanlardan müsaade alarak h 
met merkezini işgal altında bulunan bir şehre naıd 
ceğini fakat bu şehrin Faris olmıyacağını, Pariste bi 
nezaret bulundurulacağını söyle. B:ınkalarda kasası bulunan 
miştir. teriler kasalarını ancak .A 

Mareşalin idarede ademi mer. memurları huzurunda aç 
keziyetçi bir siyaset takip edece. ceklerdir. 
ği ve her vilayete bir vali gönde- Vesika, maliye nazırını 
receği anlaşılıyor. Mareşal valile. rince, mütareke hükü 
rini de tayin etmiş olduğunu an. göre işgal altında buluna 
!attıktan sonra "Kapitalizm de, lerde Fransız hükumetini 
sosyalizm de maziye karışmış reden mesul olacağı tasr· 
şeylerdir. Beynelmileliyetgiliğin mekte bulunmasına naza 
her şeklile mücadele lazım" de. man tamiminin müzakc 
miş ve sözüne devam ederek ye. kümlcrine muhalif olduğu 
ni esas kanun hazırlanıncaya ka. mesele hakkında Alman 
dar Fransayı kararnamelerle ida. ti nezdinde derhal teşebbi." 
re edeceğini, yeni esas kanun risildiği beyan ile bitmekt 
mucibince milli meclisin lüzum Pctain Rabincsinde Ta 
hasıl oldukça ve davet edildik. Yapılacak 
çe toplanacağını söylemiş ve Ge- Cenevre, 11 (A.A.) -
neral Weygand ile Laval ve Da. den alınan haberlere göre, 
hiliye Nazırı Market'in kendi ri. mahfiller, Pet<\_in kabinesi 
yaseti altında bir üçler meclisi hafta sonunda bazı tadilat 
teşkil ettiklerini izah etmiştir. masını beklemektedir. 

ALMANYA • FRANSA 
MUNASEBATI O KADAR 

iYi DEGILMIŞ 
Londra, 11 (A.A.) - Londra 

resmi mahafilinin eline düşen ve. 
saike nazaran Alınan işgal ordu. 
su ile Petain hükumeti arasında 
her şey yolunda gitmemektedir. 
Weygand imzasını taşımakta o. 
lan bu vesika 14 Haziranda Al. 
man kumandanlığının neşrettiği 
bir tamimin tafsilatını vermekte. 
dir. Bu tamime tevfikan Paris de 
dahil olmak üzere işgal altında 
bulunan yerlerdeki bankalar, 
bangerler, esham, nakit, kıymet. 
li taş ve banknot muamelelerini 
mufassalan bildirmekle mükeL 
leftirler. Tamim, sahipleri tara. 
fından açılacak kasaları da AL 
man kontrolüne vazetmektedir. 

Fransanın yeni kanunu 
ile meşgul olan milli m 
Vichy'deki son içtimaına 
zı tafsilat alınmıştır. Bu 
Mareşal Petain'in neşredec 
kflrarnameye nazaran yeni 
nuesasi meriyete girinceye 
k:ıbine şimdiki parlame 
teşriki mesai edecektir. 
rarname ile mebusan ve 
meclislerinin salahiyet ve 
yetleri pek cok tahdit edile 

PARİSTE HAYAT 
Faris, 11 (A.A.) - D. 

Ajansı bildiriyor: 
Pariste peyderpey norm 

yat avdet etmekte, büyü 
v&rlar yeniden canlanma 
Kahveler doludur. Tiyatro 
ma ve kabareler tekrar a 
tır. 

İstanbul L~vazını· Amirliği 
Satınalma Komisyonu . İlanları 

bı.,,vu adet şaplı pösteki alınacak
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18-7-940 
Perşembe günü saat 15 de Tophanede 
İst Lv. Amirli.eti satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 123,000 lira, ilk teminatı 7400 
liradır. Şartnamesi 615 kuruşa komis
yondan alınır. Nümuncsi komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni vcsikala
rile beraber teklif mektuplarını ek
siltme saatinden bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri, (78) (5529) 

• 41l ton sığır eline ait ilanın İzmir 
gazetesilc çıkarılmadığı i<;>in yapılan 

ihaleden sarfınazarla yeniden pazarlı
ğa konulmasına mecburiyet h:ısıl ol
duğund;ın pazarlıkla eksiltmesi 

16-7-9-10 Salı günü saat 13.30 
hanede i~t. Lv. Amirliği satı 
komisyonunda yapılacaktır. 

berleli on altı bin yüz lira ilk t 
1207 lira 50 kuruştur. Şartnam 
misyonda göriilür. İsteklilerin 
vcsikalarile belli saatte ko 
gelmeleri. (112) 

* 14500 kilo sığır eti alınacak 

zarlıkla eksiltmesi 12-7-940 

nü saat 15.45 de TorıPanedc L 
Amirliği satın alma komisyonu 
pılacaktır. Şartname~i kornisyo 
rtıliir. ,İsteklilerin kanuni ve 
ile belli saatte komisyona gel 

(113) 

Askeri Fabrikalar Sa.tın~ma Komisyonu İlanlar 

Şartnamelerinde değişiklik yapılacak malzeme llinı 
Malzemenin cins ve miktarı hıale tarihi 

14 kalem ve cem'an 162 ton ma J<l-7-940 Cuma günü saat 
den yağı 

500 Ton Elektrolit Bakır l-8-940 Perşembe günü saat 
20 Ton Fcrre Krom 12-8-940 Pazartesi günü saat 
25 Ton Nikel 12-8-940 Pazartesi günü saat 
Hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı 7.nrf'.la ihale edilecekle 

edilen yukarıdaki malzemenin şarlna mclerinde degişiklik yapılaca~ 
mczkür ihale günleri hükümsüzdür. ( 

* Tahmin edilen bedeli (1960) lira o-
lan 140.000 kilo odun 24 Temmuz 940 
Çar&amba günü saat 15.30 da Salıpa
zarında askeri fabrikalar yollamasın
d,.ki stın alma komisyonunca açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 
Şartname her i:Ün komisyonda gö

rülebilir. İsteklilerin ilk teminatı olan 
117 lirayı herhangi bir malmüdürlU
ği.ine yatırarak alacakları makbuz ve 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde
lerindeki \·esaikle o gün ve saatte ko
mlsyonda bulunmaları. (5745) 

Tahmin edilen bedeli 2762. 
olan (7000) kilo sığır eti 24 T 
940 Çarşamba günü saat 14.30 
Iıpazarında askeri fabrikalar y 
sındakl satınalma komisyonun 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
me..:i her gün komisyonda gör' 
İsteklilerin ilk temint olarak 
lirayı herhangi bir malmüdür 
yatırarak alacııkları makbuz v 
sayılı kanunun 2,' 3 cü maddele 
vesaikle o gün ve saatte komi 
bu lunrnaları. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İlanları 

1 - Tahmin edilen bedeli (1542) 
lira olan Aydın Reis mesaha gemisi 
erleri için alınacak 12 kalem eşyanın 
18-7-040 tarihine raslayan Perşembe 
giinü saat 14 de Kasımpaşada bulunan 
Deniz Leva7.ım satınalına komisyo-

nunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (115,65) lira olup 
şartnamesi her gün iş saati dahilinde 
mezkur komisyondan bedelsiz alına
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 

istediği vesaikle birlikte adı geç 
misyona müracaatları, 

• 5000 adet büyük yaldızlı dü1jrrı 

5000 adet küçük yaldızlı düğ 

4 Roda, 3 burga talık çell 
halat 

Yukarda cins ve miktarı y 
kalem eşya pazarlıkla alınacak 
teklilerin 1!5 Temmuz 940 p;ı 

akşamına kadar Kasımpaşada 
nan komi yona müracaatları. 
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"istiklal Uğrunda .. Tefrikamızı Yarın Neşre Başllyoruz. Eserin 

BEDELi 

Ecnebi 

Mu arriri. Bu Makalede 

o 
Hatıraları Niçin 

o 
Yazdığını Anlatıyor: 

o 
1 ıı:ene 
6 Ay 
3 Ay 
ı Ay 

-2800 Kr. 
1600 
800 " 
300 " 

• l ara ı Posta lttıhadına 
ezıY :nıyan ı:ncmtcltcuer ıçın 

edeli tnUddet sırasiyle 
il, 3,5 liradır, Abone bc
ndır, Adrc dc.,iştırmek 

ATIRALARIMI 
d ' >tur, Cevap için mcklup

ra ) kuru luk pul llAvcsl 
hak~ l ıımdır, 

~ h'' 
akl 

• 
ıçın Yazıyo~um? • 

e birl B A. 
nan rt • ıansının 

a~1 Ettiği 

Son yılların en zararlı mo· 

1 
dalarından birisini de, hiç 

şüphesiz hatıra yazmak teşkil 
'ı eder. Fakat maalesef, bu hatıra. 

]arı yazdıranlardan, ve yazanlar. 
dan çoğu, temas ettikleri o mü. 
him mevzulan dillerine ve ka
lemlerine dolamıya salahiyettar 
değildiler. Bu yüzden, kahra. 
manlarından çoğu henüz yaşa
makta bulunan yakın tarihin 
bir çok vakıaları, memleket O

kur yazarlarına yanlış anlat1L 
dı. Yine bu yüzden, hiç bir de
virde, hiç bir hizmet gormemiş 
bazı kimseler bugün kahraman 

1 YAZAN: . 
! İsmail Hnkkı BAŞAK 1 

lar Karşısında 
B. nuırkalı Alman ajan. 
ın son ne riyatı Alman . . 

l cııı hlr gayesini ifşa 
ha ka hiçbir netice ve. 
Bu · d oz e ve ikaların 
:ı tnhrif olunarak ncş. 

n sade Alman siya eti. 
Alman ps'ık 1 .. . . bbüse h k o OJısının 

kt ~ kında verdiği fıkir 
T d

. dıkkattir: 
a ı . 

cllı oluyor k' b U h , ı, Ujt n 
a~bın Yorup yıprattığı 
hır zaruret içine sok. 
nnyanın yegane teselli. 

Vn h"k• . "' u un içinde 
~ıllctleri de felakete 
ıs " . gormekten ibarettir. 
•kolojik histir ki, D. 
sına, l abancı milletle. 

k
c katmak arzusunu il. 
tcdir. 

ek ınenf tl k aa er doğuran 
omşulugu" n b'ırb' ı · 

ı" S ır erı. 
gı ovyetler ve T .. k 

dak· d ur • 
ı ostluk, çoktan 

.__ _ _. .... ış şu~ırlara ve çoktan 
~ • hıslerc yerleşmis 

11 •çındir iki D .. 
Pıldı... .. .'. • N. B. a. 

11 buluk hulyanın 
unu timit edeme• a ... 
ı; elinde tahrif edilmiş 
sin?1'~aya çıkmakla ken. 
D. ~ endi elilc indirmiş 
ındak n., ınasum evlere 

al. d koyarken cürmii 
ın e k ... 

\.. . Ya ayı ele ver. 
ıcrını-. k' 

esik ... ev ılndedir. Ve 
aların cok bü "k 

etıc · h yu 
N ~ a~ ettiği tek ha. 

. . aıansının bu ta 
erdut ciirmünd 'h • 

n h k en ı a. 
arl' etile D N B 

~nkullanılm~kt~n. n~r:: 
'k ınıs 'e kızrnış bulu. 
ı \•e P 
kur ropaganda silahı. 
ı Şununu, kendi kal. 
ş oldu! Bunun :-t d' . n . v.:ın ır 

.: ~!ansının hu hazin 
ı onunde d d y 

h' lll ugumuz 
ıs, sadec • h ttir? e nıer amet. 

tanınıyor. V:e büyük hizmetler 
başarmış bir çok fedakar vatan 
çocuklarının isimleri bile anıl
mıyor, hatta bilinmiyor. 

Halbuki, yarın, Meşrutiyet, 
Mütareke, Milli Mücadele, ve 
İnkılap tarihini yazacak olan. 
lar, yazılmış bulunan bu batı. 
ralan, maalesef, ciddi ve şaya. 
nı itimat birer mehaz, birer ve
sıka sanacaklar: Çünkü, yazılan 
hatıralarda yapılan büyük hata. 
lar, salahiyettar şahsiyetler ta
rafından tekzip veya tashih o. 
lunmamaktadır. Bu tekzibi, ve
ya tashihi yapacak mevkide bu. 
lunanlar, harekete geçmeyi, te. 
vazolarına sığdıramamaktadır. 

lar. Fakat bence, şayanı hürmet 
bir tevazudan değilse, bu sükut, 
ve Iiıkaydi, memleket hesabına 
çok tehlikeli bir ihmaldir. 

Maalesef, yakın tarihi yaşa. 
mış, memleketin son 30 yıl için. 
de başardığı bütün kavgalarda 
ehemmiyettli roller oynamış 

vatandaslar1 birer birer aramız_ 
dan eksilmektedir. Onlarla bir
likte, işlenen bu tarihi hatala:-m 
bir gün tashih olunması ümidi 
de ölmektedir. 

Bu vaziyet karşısında, öte. 
denberi duyduğum çok samimi 
endişedir ki, bugün bana kale. 
me sarılmak cesaret ve ihtiyacı. 
nı duyuruyor. Zekeriya Sertel 
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ISMAIL HAKKI BAŞAK 

gibi, Sadri Ertem gibi bir çok 
kıymetli dostlarımın teşvikleri, 
bu cesaretimi bi.isbütun arttırdı. 

Niyetim, bildiklerimi anlat
mak, ve memleketin en kara 
günlerinde, büyük hizmetler 
görmüş vatan çocuklarını me. 
zarlarında bile rahat bırakmı
yan bazı cibilletsiz ve sinsi boz. 
guncuların hakiki hüviyetlerini 
ortaya koymaktır. 

E slti bir İttihatçıyım. Bu
günkü rejimin kurulması 

ve yaşaması uğrunda çalışmış O

lanlar arasında, benim de kü. 

çiik, naçiz, fakat şerefli ve te. 
miz bir yerim var. Ne ikinci 
grupun, ne İtila!cıların, ne Te. 
rakkipcrverlerin, ne de Serbest 
Fırkacıların dolaplarına girme. 
miş bulunmakla mü!tchirim. 
Bugünün büyüklerinden bir 
çokları, bu yegane iddiamın 

canlı ve adil birer şahididirler. 
Ve ben. bugün kaleme sarılmak 
cesaretini, biraz da, bu şehadete 
güvenişimden alıyorum. İnanı. 
yorum ki, inkılap tarihini, 
memleket tarihini, har vurulup, 
harman savrulacak bekçisiz bir 
hazine sanan gafillere had lerini 

[_r_R_A_ T_l_K_ B_I L_G_ I L_E_R_· _l 
Sınai Müesseselerle Tacir ve 
Esnafın T utmıya Mecbur 

Oldukları Başlıca Defterler 
B ütün dünyanın siyasi, iktı. 

sadi, mali yeni sistemleri 
''Disiplin,, esasına dayanmakta. 
dır. Buna nazaran vergi sistemle
rinin de bu esastan ayrılamıya
cagı şüphesizdir. 

Y yeni Muamele Vergisi Kanunu 
•••••••• azan : •••••••• mucibince, sınai müesseseler: 

1 S S 1
1 - fm'alat defteri, 2- Muame-

• • le defteri, 3 - İptidai maddesiııi 
• • • • • •-• • • • • • • • • • • • • • • • kendi imal eden müesseseler ip. 

Vergilerde "disiplin,, i 0 isUk. car ve esnaf musaddak defter 
rar,, manasına almak kabildir. tutmalıdır. Bu mecburiyet ka.. 

tidai madde imalat defteri tut. 
mıya mecburdurlar. 

Fakat bazı vergilerde bu "istik- nunlarunızda da vardır. A ldıklan ücret üzerinden 
rar,, ı temin için "Vahidi kıyasi,, Muamele Vergisine tabi 
bulmak müşküldür. İşte bu vahi. T icaret Kanununun 66 ıncı sınai müesseseler , "imallt ve 
di kıyasi tebeddülat ve farkları maddesi, Kazanç Kanunu. m uamele defteri,, tutacaklardır. 
lktısadi hayatta mühim roller oy. nun 15 inci maddesi mucibince Toptancı ticarethane ve müte-
namaktadır. her tacir: ahhitler ise, ••emtia ithallt ve 

Memleketimizde vergi usulle- 1 - Mevcudat ve muvazene ihracat defteri,, tutmıya m ecbur. 
rinde "beyanname,, usulüne git- (bilinço) defteri. 2 - Yevmiye durlar. 
tikçe ehemmiyet verilmektedir. defteri. 3 - Muharrerat kopyc Sınai müesseselere devamlı su. 
Bu "beyan,, ların sıhhatinin kon. defteri. 4 - Defteri kebir. tutmı- rette mal satan toptancı ticaret. 
trolü için de bunun mevcut ka. ya mecburdur. haneler de "satıı defteri,, tutar-
yıtlara istinat etm;si lazımdır. Bu defterler şimdiye kadar larsa da yukarıda yazdıjımız ti. 
Halbuki memleketımizde -ka· ı t ı af nd t d'k k ... ya nıa no er er tar ı an as 1 cart defterleri yani yevmiye def. 
zanç anununun mecbur tuttugu edilmekle iktifa edilirken bu s•- t ı k b' lre l t ta t' • ·· tt d k.. ..k er e ır ve sa y u n acır-
muessesa an maa a- uçu es- ed it' b 3840 1 k naft t .. .. . 0 en 1 ıren numara 1 n. ler ayrıca satı§ defteri tutmaktan 

an utun da buyuk tıcaretha. nunun 8 inci maddesi muciblnee d' ı 
lere vanncıya kadar hemen he. • • . . vareste ır er. 
men b"t·· t" 1 • .. Klnunusanı ayı ıçınde varıdat Ticarethane ve küçük büyük u un uccar ar ve "Sınaı mu. d . • d 'k · ' Jd 'k ' 
essese sahipleri ticarl muhasebe- aıresıne tas 1 ettırı 1 ten son. sınai müesses(!lerin bir de polis 
den mahrumdurlar. Bu kimseler r~ notere de tasdik ettirilme•i defteri tutmıya mecbur oldukları 
ticari defter ve muhasebenin mu- lanmdır. unutulmamalıdır. 
azzam bir iş olduğu kanaatinde- Yeniden iıe ba§lıyan veya'ye- Kanunlarımıza n azaran bu 
dirler. Halbuki biraz müşkülitı. nid en defter t utmak lstiyen ta. defterlere kayıtlar günü gününe 
na rağmen ticari muhasebe ve cirler bittabi defterlerini i§e baş. yazılmak llıımdır. Fakat yeni 
defter çok fayaaıı bir şeydir. ladıklan zaman tasdik ettirmeli. Muamele Vergisi Kanunu ball 
Hergün neşredilmekte olan ka. dirler. Bu defterler! tutan tacir kayıtların icrası için bet günlUk 
nunlarımız yavaı yavaş bu mec- ve sınai müesseseler diğer bazı mehil vermektedir. Maam aflh 
buriyeti tevsi etmektedir. Bina.- kanunlarla başka defterler de günü gününe kayıt her zaman 
enaleyh benim fikrimce her tüc. tutnnva mecburdurlar. Mesela savanı tercihtlt. 

bildirmek için, konuşmaktan, ve 
mümkün mertebe açık konuş. 
maktan başka çare yoktur. Çün. 
kü o cüretkarlar, hakikatleri 
bilenlerin, yalanlar karşısında
ki hazimkarane sükunetlerini. 
gafüıtlerine vermektedirler. Ko
nuşmıya tenezzül etmiyerck su
sanların tevazuu, beriki miite
cavizJerin cüretlerini hergün bL 
raz daha arttırıyor. Bunun için
dir ki, tarihin en şerefli sayfa
larının, ve en mukaddes haki
katlerinin tahrifi karşısında yii. 
reği sızlıyanlardan birisi olan 
ben, nihayet: 

"Bir hakikat kalmaaın ilemde 
Allahım nlhan!" 

Demekten artık kendimi ala. 
mı yorum! 

Hiç fÜphesiz, neşredilen hah. 
ralar içinde yapılmış olan bütün 
hataları düzeltebilmek benim 
elimde değildir. Buna hcnim, ne 
mallımatım, ne de salahiyetlm 
müsaittir. Fakat, yazacaklarım· 
la, o hataların hiç değilse cüz'i 
bir kısmını düzeltebillrsem. ve 
hele bilhassa, hakikatlerin mey
dana çıkarılması çığırını açabi. 
Jirsem, kendimi bahtiyar saya. 
bilecek, ve: 

"- Ne mu tlu bana!,, diyebi
leceğimi 

B iliyorum ki, bu iddia hilı-
hoyumdan bü,vüktür. Ve 

benim, boyumdan biiyiik ol<iu
ğunu göre göre, bile hile bu işc
başlayışım, cok uzun siirmiiş hir 
sabır ve tahammiilü artık W. 
ketmiş bulunmamdır. 

Kimbllir, sabır ve tahammii. 
lümün tükenlşinde ihtimal, 11r. 
tık ilerlemiş bulunan yasımın 

da tesiri var. Bugün. her ya~'.a
nan insan gibi, mukaddes say· 
dığım hatıralara karşı, daha iç. 
I,i bir titizlik duymaktayım. He,. 
geçen gün, beni, mazinin, asi1 
mücadeleler peşinde geçen yıl. 
Janmın temiz ve şerefli hatıra. 
larına biraz d aha bağlıyor: Hu 
ihtimal, zamanın, o sıcak hatı

ralarla aramızdaki mesafeyi her 
gün bir parça daha ço~altma
sındandır. 

Yakın g{inlerden birindeydi. 
Köprü üzerinde, tesadüf beni, 
mücadele günlerinin yiğit ar. 
kadaılanndan birisiyle karşılaş. 
tırdı. O gün onu zor tanıdım. 

Çünkü, gôğsünde taşıdığı İstik. 
lll Madalyasından başka hiç bir 
ıey ona layık de~ildi: Sakalları 
uzamış. biribirine karışmıştı. 

Kıyafeti de, sararmış solmuş ı-i
ması kadar perişandı. Yanından 
geçenler, ceketinin yırtık gö~
sündekl fstiklil Madalyasına 
k&rfl d uyduklan hürmetten u. 
bınma~alar, ona sadaka vcrebl. 
lirlerdi. Ona: 

.. _ Bu kıyafetle göğsiinde fıı. 
tikliil Mad11lyası taşımaktan u
tanmıyor musun?,, 

Diyemezdim. Çünkü biliyor
dum ki, o hırpani esvap altındn. 
ki şerefli göğsü, İstiklal Madal. 
yasına hak kazanabilmek uğ. 
runda delik deşik olmuştu. 
Gayriihtiyari: 

"- Bu ne hal?,, 
Ded im. Onun göılerl doldu, 

ve: 
••- Hiç ... Dedi, sizi teşhir edi. 

yorum!., 
Bu cevabın acısını ömrüm ol

dukça unutamıyacağım. Sabık 
kahraman dostumun bu perişan 
halidir ki sabrımı büsbütün tü. 
ketti: Ve istedim ki, bu memle. 
ket, yeni kahramanlar yetiştir. 
mek istiyorsa, eski kahraman
larını, bugünün gençliği huzu
runda bu vaziyette gezdirme. 
sin! 

Ben bu hatınların ilk satırla. 
rını, o günkü tesadüfün acı te_ 
siri altmda yazmı~tım. 

Neticede hüküm vermeyi, o. 
kuyuculanmın yüksek b asireti· 
ne bırakıyorum. Ve diyorum ki, 
milletimin büyüklüğii, onun en 
naçiz unsurlarından birisinin 
bile, böyle boyundan bilyük iş. 
ler görmiye kalkışacak kadar 
cesur olmasından da ~llidir' 

' - -

Yazan: Sevim SERTEL 

Fransada 
Felaket 

Görülen Sefalet 
Sahnelerinden 

ve 
Biri 

Fransa, hala dumanı 
tüten bir harabe ha

lindedir ve hala her tarafın
dan iniltiler ve feryatlar işi
tilmektedir. Aşağıdaki vaka 
da bu facialardan bir tane
sinin hikayesidir. 

Paristen İsviçrcye kaçan bir 
mülteci anlatıyor: 

"16 Haziran sabahı, Pouzy 
pastahanesine girdim: 

"Paristen çıkalı altı giin olu
yordu. Buna rağmen, lsviçrcde. 
ki ailemi sıhhatimden haberdar 
etmek fırsatını ilk defa bulabili
yordum. Telgrafı çekip dışarı çı. 
k~cağım sırada, p~t!şan kılıklı, 
sapsarı benizli bir kadınla kar .. ı. 
!aştım. Yıkıcı bir yorgunluğun ve 
ıstırabın şaşırtıcı :zlcrıni taşıyan 
bu zavallı çehreyi daha evvel 
hir yerde görmiiş gibıydim. 
"Yanında üç tane de çocuk 

vardı. Onlar da, bu zavallı ka
dıncağızdan daha JZ perışn.ı bir 
halde değillerdi. Dördünün de 
elierinde, kimbilir nereden bulu
nup ta paylasılmış bir miktar 
be.yat ekmeğin adeta bitmeı:in. 
den korkularak kcmırllen b!rcr 
lokması vardı. 

"Kadın da yi.izüme bakıyordu. 
Donuk gözlerı ıslandı. Sima::.:le, 
ayni rengi almış olan kuru dJ. 
d1ıkları, çoktan unutulmuş bir i
tiyadı yeniden edinerek gü1üm. 
scmeğe çabaladı: 

sadaka almadan dil.,nmışe bcn
ziyen şu perişan çocuklar m\i
dı? 

"Ve başına oturduğuınuz ye
mek sofrasında, karısımn panna. 
gına batan ignenin çıkardılı bir 
damla kanı, sert asker yüzün. 
den umulmıyacak kadar şefkatle 
emen o genç tayyare zabiti şim. 
di neredeydi? 

"0: 
"- Hnkhsınız ... Dedi, tanın

mıyacak halde olduğumu ben ele 
biliyorum. Zaten sade bım değil, 
bıitün memleketim tanınmıyn
cak hale girmiş. Başımıza daha 
neler geleceğini bilmiyorum. Şu 
yavrular olmasa, şuracığa uza. 
nıp oliımü bekliyeceğim: o ka
dar bitkinim... Niyetim bunlan 
Chatelguyon'a gotiırüp dedeleri
ne teslim etmekti. Biliyorsunuz: 
Ufacık bir otomobilimiz vardı. 
Hani sizi onunla Parisi gezdir. 
miştik. Mümkün mertebe fazla 
benzin alarak, onunla yola çık. 
tık. Fakat burada benzinsiz kal
dık. Bir damla benzin bulmıya 
do imkan yok. Halbuki, bei lit. 
ncik benzinimiz olsaydı, bu 
yavruların canlarını kurtarabile
cektim: Çünkü Chatelguyon'a 
çok az yolumuz kaldı!,, 

"Bende de çok az kalmr, ol
masına rağmen, ona istediği ka
dar benzin vermekten kendimi 
alamadım. O bir buçuk ay ev
velki mağrur ve mijstağni kadı
nın, kendisine sadaka verilmiş 
bir dilenci minnetile eğilip, elle. 

"-Beni tanımadmız mı?,, de- rımi öpmek istemesini 5mrilm 
di. oldukça unutamıyacağım. 

"Tasavvur edebileccğ•m facia- "Bir buçuk ay evvel, Parlsteld 
ların hiç birisine bcnzcmediğı i- evinin kapısından beni teşyi e
çin, o gülümseyişi anlata?f'J.}a- dcrck, genç kocasının sağla'!tt 
cagım. Yiiziine daha Jıkkatlc ba. göğüsüne dayanıyor, ufak men. 
kınca, hayretle haykırmıs1m: dilini sallıyarak: 
Yarabbi... Daha bir b:ıçuk ay ev. "- Yine bekleriz!,, diyordu. 
vcl, Parisin temiz, sakın bir yu. "Şimdi beni bir postahane ka-
vr.cığını neşesile dolduran, genç, pısından uğurluyordu. Ve ihtL. 
güzel kadın bu muydu? Aııala- mal, dayanacak adamı .olmadığı 
rının etrafında küçtık melaikeler için düşecek gibi sallanıyor ve: 
gibi dolasan temiz, sevimli. ve "- Yine bekleriz!,, diT9 iç'
hcr yeri birer çiçek kadar süslü j ne dostlarını çağır~cağı yuvasuıı 
yuvrular, bütün omür!crince hıç anarak, hıçkırıyordu! 

---..,..-,,==== 

Beya~ını mı Seversiniz, Karasını mı? 
Bu sene dutlarm hcya11 da, 

karası da hol göriiniiyor. Sahalı. 
ları t'n zi~·ade iş'tilen satıcı ses. 
)eri dut~nlarınki olu~·or ... Fakat 
hangisini tercih etmeli, beyazını 
mı, karasını mı? 

İkisi de birer ask hikayesi fa. 
şıyor. Beyaz duttaki hiraz gii. 
lünç, kara dutun temsil ettiği 
h:ka~·e sade<'e acıklı... Bazıları 
hikayenin eğlcnl'elisini, bazıları 
da acıklısını tercih ederll'r. 

Beyaz dııtnn anlattığı aşk lıi. 
ka~·e l şudur: Ru tiirlü dut ağa. 
cın ın \'atanı olan Çin diyarında 
onu, yapraklariyle ipek böcekle. 
rine yem olmak için yetiıtird'k. 
)erinden o diyarın padişahı, mcııı 
leketin en biiyiik senctini tcş. 
kil eden ipekçilik sanatının ora. 
dan baska hiı;: bir yere <:•kına· 
masını temin etmek iizerc her 
kim hu sanatı yabancılara iha 
ederse ho3 nunu vurduracağını 
ilan eder ... Biraz sonra kendi kı. 
21 ~·ahancı bir memleketin sl'h. 
zadcsi~·lc SC\ işerck hnhasıııııı 
sara~·ından kaçar \'e scvgilisiıw 
Jıcdi~·e olarak dut ağacının to. 
h umu ile i11ck kozasını götiiriir ... 
Buraya kadar h 'kayede A"liliiııç 
bir şey yok. Fakat beyaz dutun 
Avrupadaki tarihine göre onun 
tohumunu Çin diyarından ilk 
defa olarak getiren aynaroz pa. 
pazlarından biri olmuştur. Onun 
için, Çin Padİ§ahının kızına keıı 
d:sini bir şehzade diye tanıtarak 
sevdiren acaba AJ noroz papazı 
mıdır? 

Kara dutun hikayesi: E ki zn. 
manlarda me~hur Babll şehrin. 
de hiribirine biti ik komşu olun 
iki genç hirihiri~ le sevişirler. O 
taıııanlarda kağıt olmadığından 
dU\·ar arasından kiremitle ınek. 
luplaşmaktan bıkarak, hir sa
bah, kırda bir çeşme yanında 
bulu§mak iizere sözleşirler. Kız 
çeşmenin başına daha önce ~c
lir. Fakat orada kocaman bir 
aslan giiriince hir kayanın ko 
vuğuna saklanır, knçarken arkrı 
aındaki harmani~·esi diiş<'r, As
lan kızı kaçırdığına hırslanarak 
harmaniyeyi partalar ve ~ıkıtr 
eider... Arkasıncbn dr.likanh 

çeşme yanına gelir. Orada ıev. 
gilisinin yerine, aslanın ağzın
dan çıkan köpiiklcrle bulaşmıt 
harman:~ enin parçalarını ıö
rünce kederinden kılıcını ıöi· 
siine saplar. Biraz sonra kayanın 
ko\ uğundan çıkan kız delikan. 
lıyı o halde göriince o da kılıcı 
kendi ine saplar... İksinin gö. 
giislerniden fı kıran kan çeşme· 
nin yanındaki heyaz dut ağat'ID• 
sıçrayınn hc~·az dutların hepsi 
hirdcnbirc kararırlar. Fakat de. 
likanlının kanından kararanm 
ek i, kızın kanından kararanın 

tatlı kara dut olurlar . ., 
Hekimlik bakımından beyaı 

dutla kara dutun tatlısı ve ekılııt 
arasında büyiik bir fark yoktur. 
Hiç birinde \•itaminlerden haber 
çıkmamıştır. J\ladenler de hep • 
sinde de,·ede kulak kabil;nden ... 
Onun için dut agacının, arkasın. 
dan kış gelme e çocukların be 
lini kendisinin kUtllğiinc ben 
zetcccği iddiasının neye istinat 
ettıgi bilinemez... Kara dutlar 
dan bazılarının ekşi olması on. 
larda asit sitrik maddesinin faz
lalıgından gelir. 

Kara dut ilaç olmakla da ıöh. 
ret almıştır. Tam olıun ve yu. 
muşakları yenilirse pekliğe kar. 
şı gelir, fakat büyük şair Ho 
ras'ın kendi tecriibesine göre 
dutların sahahleyin giineı dol
madan toplanılmıs olması ve ye. 
meklcrin sonunda yenilmeııi 
şarttır. ikinci artı 3erine getir. 
ıııck kolay ise de birincisini ,e
rine getirmek dut satanın değıl 
de toplı3 anın ke3 fiııe kalınca ... 

Kara dutun suruhu da ağız 
agrılarıııa i) i ıcellr, derler ... Şe 
kcr hastalıgına karşı fa3 dasın• 
"elince kimi!ii beyaz dut, kim'~ı 
de kara dut 3apraklarını sena e 
derler. 

Fakat siz dutu sadt'ce ağzınızt 
tatlılandırınak için yerseni:ıt. 
zevkiniz hangisinden hoşlanır-
a onu terc'h edersiniz. vahııt 

her iki5inden de yu ini7., Şu ka. 
dar ki kara duttan ·erken, pır. 
maklarınızı boyamamak lfin, o
nu bir kilrtlanla yemeli tabii .,. 
nutmazsınıı 



Y avnnuz, Saadetinizdir ••• 

Onun gürbüz ve sıhhatli yetip mi; tabiatin tıpkı b ir yavru ga
bi sinesinde yeti, tirdiii saf ve normal gıda ile m iim kii ndür . 
Her anne tabiatin insanlara bahşettii'i bu kudret ıüıelliğin. 
den is tifadeyi- ıeri bırakmamalıdır. 
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para•ız ahnabilir'. 

1 - Ekıil~ ittim edecelrlerin mua77en etin ve 11ıtte Tıyyııre 
llQdanmda kim Umam lliıdıirlÜk bınumda hurr bulunmaları ilin olu. 

"5863,. 

r;;t°ograf maklnelerl Bl 11 K LETLER 
l..!2.!'k (Alman 1: 3,5 Eterna (Alman) 

SAAT LER 1 
a ay vade 

Luxor radyolan, AEG Elektrik 
Aletleri, Havagazı aletleri, a-. ızeler, 
kadın ('antaları, hedıyclikler vesaire. TAKSiTLE 

O S M A N Ş A K A R ve Şki. 
Galata· BanM:alar caddesı No. ~9. Tel : 42769. - Beyar.ıd. Elektrik 

td resi karsı ında No. 28 - Kadıkoy: İskele caddesı No. 33/2. 

Alız. Boil.Zlft ber türlQ iltihabla nle Grıp, Kıı:ıl, Kızamık \ e emsaıı 
ııt.nl hastalıklarda atız. b•zın an ti•eptisin.i temın eder. 

GUnlilk dış bakımı lçln Rfda dış suyunun mahltilunde fırça ıslatılır, 
ftreanın mlhanikı tesırile dı$1erln temizlenmesini, müstahzarın may1 halin
de bulunması ıtlbarUe de fırça akabı nıie gargarası dış ve dış etlerının en 
derin J'erleı-ine kadar nüfuz ederek an ti.septik hassasını yapar. Dış çıka

n\dıktan sonra dif a,PHlerinde, akıl di~ı lltıhablannda m hlülun ılık 
olarak gargarası bu ılUhabların flfasını temın eder. Sun'l dantıyelere gu
ftl bir koku venr ve bunların anll.!eptık olarak ıstimaline h17.met eder. -

C'21jie! Demiryo11arı ve Limanları işletme idaresi ılanları 

llıfuha men bedelı 35640 lira olan 300 ton motorin 23-7-1940 Salı gu
nü saat 15 de kopalı zarf usuli.1 ile An kara'da ıdare bınaııında satan alı
n c ktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin %673 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
yın ettiği vesikaları ve tekliflerini Myni gün saat 14 de kadar Komısyon 

R llt ne ~ emıelerı liwndır. 
SarLnamcler l i5 kuruşa Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde satılmak-

-tadır. (5756) 

* * I" bcdelı (4000} lira olan 11)000 kılo ~;ıf h~mızı kıhril te h-
fa edemeyen mut.eahhıdi nam ve hesabına (30-7-1940) Salı gil

( 10 30 on buçukta HRydaTpR şada Gar binası d.ıhılındeki komıs-

n tara fır dan açık eksıltme uıullle satın alınacaktır. 
Bu ı e gırmek isteyenlerin (300) il ralık mu\ akkat temınat \•e kanunun 

n ettıgı \esaıkle bırlikte eksiltme guni.I saatine kadar komi yona lnU
t rı lazımdır. 

Bu şe aıt ş rtnameler komisyondan parasız olarak daiıtılmaktadır. 
(6018} 

ahçekapıda Taıhanda Kiralık Daire ı 
Kaloriferli ve iki asansorlü Taş hanın 12 odalık birinci katı 

kamilen veya kısmen kiralıktır. •••••.; 
meı.t' 
dilmekt~e Siimerbank Pamuk İpliği ve Dokuma Fabrikaları * Kt ?lüessesesinden : 
kal sok. Fabrıkalarrmızaı cumrük tahmil, tahliye ve naklıye işleri kapalı zarfla 
oturan ı sene ıçin münakasaya konulacaktır. 
ara11n<j. htcklıler'n bıa ıte aıt tartnameyi, Bahçekapıda ı inci Vakıf han 1 ci 
de bir\ •uıakı muesse1e Ticaret Mrvisinden alabilecekleri ılin olıınar. ( 5940) 

)'aralat;, 

TAN 12 • 1 • 94fl 

E ____ .... ,, 
Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü l 

Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden: 
SÜMER BANK EREGLİ FABRİKASI MAMULATINDAN 

Balye ile Perakende 

1 on santim genişlikte aile has1'esi 45 50 Kr. 
160 " " " ,, 67 15 ,, 

MALATYA BEZ FABRİKASI MAMUL.ATINDAN 
Pamuklu fiy attan Sandık Fi. toptan Perakende 

Mı.:hammen kıymet* 

Lira Kr. 

3216 Asmalı me~cit 

202 9Z 

158 05 

ni Yenlçeriagası sokağında eski 12 y 
Kfırglr hane. 
E ki Huscyın ağa yeni Bülbul mahaııes· 
car yeni Turan soknğında eski 91 yeni -
Fıruzağa mahal lesinın eski Hasan ağa 
Kadrıler csddesmdc eski 8 No.h 24 ın 

llüz kutil 115 santim ıeni~lik 60 74 Kr Um arsa. 

Yatak kılıfük 125 " » 65 80 " 27 10 Pangaltı mahallesinin Çemen sokağında 
" " 135 " ,, 70 88 " ni 131 No.lı arsa. 
" " 155 " " 85 105 " Yukımdıı yazılı ~ayri menkullerin mülkiyetlerinin peşin 

Sı:ıtıı;lar avni zamanda Yeni Postane karşısında Kınacıyan hanın m ,.,.min kahncfaki müp c;cpc;Pmi7. 

1 

ları on beş gün müddetle atık nrttırın ı:ıya çıkarılmıştır. İhalel 
toptan deposunda yapılmaktadır. Cumartesi günu saat onda ya pılncaktır. İsteklllerill 

•••••••••••••••••• ••••• yedi bucuk pey paralarile akarat, ma hlfıllıt kalemine milracas 
• '--;-~~~~----~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;iiii~ 

Kızılay Kermesi t To:~!~EATcoB~~~RA•:, 
Kuruluş Ta rihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası YARIN AKŞAM SABAHA KADAR 
( Şişli Kızılay Şubesi tarafından ) 

• 

Tepebaşı 1 Bahcesinde 
Alaturka kUJmı : 

1 - B.üyük SAZ HEYETİ 
Alafranga kumı : 

2 - Yeni ve büyük VARYETE 
3 - NAŞİD ve arkadaşlan 
4 - SAFİYE ve arkadaşları 

---·---. 

1 - Caz kralı Gregor ve arkadaşları 
2 - NAŞİD ve arkadaşları 
3 - LEBİBE, MERİ ve arkadaşları 
4 - Yeni ve büyük varyete 

1\lehtab ,.e Fişenk eğlenceleri - Vapur ve otobüs tem in edilmiştir. 
Duhuliye serbesttir. 

_______ , 
, Geceli • Gündüzlü 

Üsküdcr Amerikan Kız Lisesi 
Kirallk Ardiye 

Aranıyor 
l\lektep EylUlün 17 nci SALI günü açılacaktır. 

Kayıt i.çin Pazartesi ve Per1Jembe günl.eri saat 9 -12 ge 
kadar, ayrı~a da mektupla müracaat kabul edilir. 

Adres : Bağlarbaşı - Telefon : 60474 
......................................... 

Babıfıll, Eminönü ve Sirkeci clva
rma yakın bir yerde depo olarak kul
lanılmağa elverişlı ve sokak seviye
sinde geniş bir ardıyeye ihtiyaç var
dır, Posta kulusu (406) ya mektupla 
mUracaat. 

inşaat ilan~ 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Karabuk'tc kurulacak asit ~ili filrık ve süper fodat fabrikası inşaatı 
vahldı fıat esaslle ve kapalı zarf usu lıle eksiltmeye konulmuştur. İşbu in 
şaatın muhammen ke if bedelı 494508.0i liradan ibarettir. 

!? - Eksiltme e'oTakı 25 Ura mı.ıkabi lınde Sumer Bank Muamel~l Şube
sinden alınabilir. 

3 - Ekslllme 29 Temmuz 1940 tarihine mUsadl! Pazartesi gtinu saat 
lli da Ankarııda Sümer Bank Umumi Mildurluğilnde yapılacaktıc. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 23 'i30.32 liradır. 
5 - isteklilerin teklif e\•rakı mey &nına şimdiye kadar yapmı~ olduk

lan bu kabil işlere, bunların bedellerine, firmanın teknik teşki!Uının 

kimlerden teşekkül etüı;ıne ve hangi bankalarla muamelede bulundukla
rına dair vesikaları koyacaklardır. 

li - Teklif mektuplarını hh'i zar!lnr kapalı olarak ihale gunil "aat 
15 şe kadar makbuz mukabılinde Ankara'da 51.imer Bank Muhaberat Mu
durlüğüne teslim edllecektır. 

7 - Posta ile gbnderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat ev
velıne kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılm!l olması ltızımdır. 

Postada vAkl olabllecck gecıkmeler n nıım itibar c alınmıyacaktır. 
8 - Banka ihaleyi ıc:rada serbest tır. (3677) {6009) 

l-r ~ 
Satıhk Arsalar 

ı-taydarpaşada Denize pek yakın 
olan Nemll zade sokağında satı
lık arsalar vardır. Sirkeci Nem
lizade Han 12 No.ya müracaat 

Telefon : 21788 

KAYIP : İstanbul seyrllseferinden 
aldığım 192 numaralı sandal plfıka

sını kaybettim. Yenlaln.1 •l•c:atımdan 
~kisinin hükmıi yoktur. - Heybeli· 
adada Balıkçı: Paf'ayot oO lu Vael l 

[I~~· y~l~~a~a~~~~~~•' 
ha•ısı. Beyojilu Yıl d ız si neması 

'-~-·~ı tramvay duralı L"'<ler 
- ı partımanı Tel: 43924 •mllll 

1 latanbul Asliye Mahkemesi 9 uncu 
----------------------------- • Hukuk Hiklmlljjlnden: Beyoğlu Tak

1940 tKBAMİYELERI: 

T. ıs BANKASI 1 adet 2000 llralık = 2000- ııra 
ı • 1000 • = 8000..- • 

• • 1500 • = 3000.- • 
11 • llSO • = 1000- " 
40 • 100 • = 4000- • 

1940 KÜÇtlK 75 • ISO • = 17150.- • 
210 • H • = 15250.- • 

CARI HESAPLAR Keıldeler: 1 ıubat, 1 mayıs 

İKRAMİYE PLANI 1 aOustoe. 1 lklnclteırın tarlhterlndı 

ı;im Valde çeşmesi 92 numarada otu
ran Kozma Sarıaslan tarafından ka
rısı Agatonıki Yozif kızı aleyhine aç
mı~ olduğu mahkemenin 940/l 12 N.su 
lle açmış olduiu veruet diıvaınnın ya
pılan muhakemesi M>nunda: Dava o
h.anan Agatonıkınln milteveffa lstil 

ile Kayseridc evlenip orada karı koc<ı 
olarak kayıt edildikleri ve Ahiren de 

1 Kumkapı nüfus küUlğüne Etapli ola
ra!< kaydedilı1ıği K ayseri nüfus daire
sinden celbedilen kayıt ile Kumkapı 

1 
nufus memurluğundan gelen kayıttan 

. anlaşılmasına ve mezbura Agatonlkl 
' miıteveffa İst.ilin veraseti ke-ndlsi ile 
kardeşi diıvacı Kozmaya ait olduğuna 
dair kadastro hiıklmliğinden vera~et 
se.1edi istihsal eylemiş oldugu halde 

1 
dAvacı me7.k(ır kaydın ve veraset se
nedinin hilafını ispat ede<.'ek hiçbir 
delll irae edemiyeceğine binaen dAva
"tnın reddine 24-5-940 tarıhinde ka
rar verilmiş olduğu ve yazılan fliımın 
bir sureti de mahkeme divanhanesine 
tıilik edllmi!; olduğundan davacı Koz
mo ilAn tarıhlnden itibaren on bes .ıtiın 
zarfında temyizi dAva etmediği tl!k
dirde hiıkmün kesbi kaUyet edeceği 
ilan olunur. 

K9YIP : Camialtı bahrlye askerllk 
şubesinden aldığım terhis tezkeremi 

1 ka;:vbetUm. Yeolsıni alacağımdan es
kisinin hükmu yoktur. - 327 dojium. 
lu Trabzonlu Feyzi oğlu Enver Sancak 

KAYIP : İstanbul İthalat gümril
günden 23-5-940 tarih ve 33834 nu-

1 
maralı iUıalat ~yıınnameslne ait cUm
rilkten aldığım para makbuzunu zayi 
ettım. Yenisini çıkaracağımdan eskı
sinin hükmü kalmadığını bildiririm. 

ı Mahmutpap Ekber lya Han No. 12 
Mordehay lpever 

KAYIP : İstanbul İUıat!t gümrU
tünden aldıiım 1 Haziran 940 tarih 
ve 11 numaralı iUıalat beyannamesine 
ait tümrük paramakbuzunu kaybettim 
Yenisini çıkaracajımdan eskslnin hük
mü kalmamıştır. - Rıza Pa .. eaddesr 

1 No. 74 RU BEN ALA LUF 

Emin Uzman - Gazetecilik ve Neşriyat 
Y•ptlıP, 

il Sahıp ve Neşriyat MUdilril 

._ _________________________ _. T. L Ş. • TAN Matbaatı 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Z irai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Li 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bıınk11ında kumbaralı ve ihba rsız tHarruf heuplarınd 

ll rHı bulunanlara senede 4 defa çekllecek kura ile aıaOıdaıd 

" 4 
4 

40 
100 
120 

Adet 
" .. .. .. .. 

ikramiye daOıtılacaktır. 

1.000 Llralı k 

600 .. 

250 
100 
50 
40 

• 
• 
• 
• 

160 .. 20 .. 

Dl K KAT: Hesaplarındaki paralar btr ııene içinde 50 liradan 
yenlere ikramiye çıktığı takdlfde ~ 20 fazluiyle verilecek 
senede 4 defa, ı EylUl, 1 Birinci kfınun, ı Mart 

tarihlerinde Çekilecektir. 

Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi 
Tramvayları Türk Anoni~ Şirketinden 

Memur ve işçi Ahnacak 
1 - Şırketlmlzde bllctçUlk, \•atnıanlk, elektrlkçllık, tesvi 

mılnhalleri doldurmak i.ızerc işçiye ih tlyaç vardır. Askerlikle a 

yan istcklllerln mUracaati. 

2 - Şırkctimiz Bürolarında münhıtl vazifeler için müsabaka 

mur alınacaktır. Askerlıkle alAkası olmıyan isteklilerin her gün 

lfı ar.ısında Bağlarbaşı'ndııkl Merkezimize mOracaaUa şerıuU 

ve 25 Temmuz Perşembe gilnil saat 14 de yapılacak musabak 
!eri hız.umu IUın olunur. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ile 
I - İdartmb:in Sıvas Ba•mıldurlüpne bağlı ''Harciın,, tuJ 

velce yapılan lesısata il'velen yaptırılmasına karar verilen 
kuşak kanalı .. nın İn$111 ''aı,,ık eksiltme., ye konmııııtur. 

11 - lnşaatıo muhaınmen bedeli 4029,0S liradır, 
III - Eksıltme e\•rakı Sivasta İnhisarlar Baımıidıirlü 

tanbulda Cialatada yolcu Palonu karşısında İnhisarlar Umum 
merkezinde tuz len şubesinde ~cirulebıllr. 

IV - Eksiltme l IJ/VJl/940 Cuma ıunü öğleden ıonra aaa 
Sivasta 1nhisadar B~şmiıdurlıığu bınasmda mıiteıekkil komla 
lacaktır. 

V - İsteklilerin bu kabil ı terle meıcul olduklarına v,. Ti 
sına kayrtlı lıul..ınduklarına dair vesika ıbraz etmeleri lizırııd 

VI - Muvakkat teminat "",, 7,5 hesabile 303 hradır. T 
milli bankalardan alınacak mektup ıle Boraa rayiç fiyatların 
noksanıle mıllı esham kabul edihr. 

VII - Ekı; ltmC'yc iştırak etmek ıstiyenlerio 
ve saatte mahallinde hazır bulunmaları laıımdır. "5375,, 

• • l - İdarcmızln S vas başmfidur- V - fstek1Jlcrln teklif 
lüğüne bağlı "Hargün" tuzlasında ev- v nında, sımdıyc kadar 
'elcc yap.ılıın te !sata ilAvel('n yaptı- d•ıklan bu kabll işlere ve 
rı'mıısına karar 'enlen rczervar ve da~ına kııvıtlı bulunduk 
Ü7.erinc ahsep İ!!kele inşası, 2 - Be- l'l\ıın vesikalarını da koya 
ton kanallarının ş plı:ınması, 3 - Be- VI - Muvakkat temınıı 
ton tuz çekme yerleri, 4 r- ,Ba bo- "' 7.5 hl'ı;ı>bile Rl2 lirad C: 

ı;aitma beton kmvıtında kolon inşası Vll - Teminat c;ln r11 
"kapalı zarf" u ullle eksiltmeye kon- 1 rdıın ıılınRC'Rk mektup il 
muştur. y ç !iy tından yiızdr orı h 

il - Bu l lel"ln muhammen bedeli "llllll h m kabul ed ı lir· 
ttHi5,21 liradır. VIJI - Tcklıf mektupll 

III - Eksiltme evrakı Sıvn ta fn- "t'ı e\Tak! hAvl zarnıır ı 
hisarlar Başmüdurluğünde ve fstan- muhürlendlkten sonra ıhıı 
hulda Gnlata yolcu salonu karşısında bir saat evveline kad. r Si 
İnhisarlar Umum Müdiirlil/Zil mcrke- ~ıırlllr Başmiidtlrlll üne 111 
zl11de tuz fen şubeı:inde gorülebillr. kaollinrle verllmPJidır. P 

IV - Eksillmt- 15 - Temmuz - 940 nerllt>cck tekliflerin vıne 
P .. zartesı gün\! ögledcn !;anra ıı :ıt 011 s a~ t'\:veline kadar <'m 
beşle Sıvasta fnhisarlı:ır Bıı mOdurlil- olması lllzımdır. Postada 
ğu binasında müteşekkil koml~yonda leı-ek teehhurler nazarı dl 
yapılacaktır. m:u:. - Harp Okulu Komutanlığından : 

Sivil lisclf'rde ikmale kalmış talebelerin Harp Okuluna ı'r 

ni temin mak .. adile kayıt ve kabul muamelesi. EylC.ıl nihaye 
u7.atılmı,tır. İkmali olup Harp Okuluna ıtirmeie istekli olan 
şımdidcn mensup oldukları askerlik $Ubclerine müracaat edere 
lelerini ikmııl ettirmeleri ve ikmalde muvaffak olduktan takdl 
ce teJ.:emmül ettirecekleri evrakı ile okula alaıacaklan ilin ol 

(293) ( 


