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lngiltere Sahilleri Uzerinde Dün 
Büyük Bir Hava Harbi Oldu 
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lngiliz Bombardıman Tayyareleri de Emden ve 
Kiel Deniz Us/erini Tekrar Bombardıman Etti 

I{O 

~~k: ~ürkiye ile 
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esi .tn.unasebetleriınizden 
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Alman Radyoları, 

işaret Eden 

Nutkun Propagandaya 

T araflaran ı Atladılar 

ltalyanlar Tefsirde Bulunmadı 

Başvekilimiz Refik Saydamın evvelki gün Büyük Mil
let Meclisinde söylediği nutuk bütün dünya radyolan ve 

\ 
matbuatı tarafından günün en mühim hadisesi olarak te-
lakki edilmiş ve her yerde derin dikkat ve alaka ile karşı

lanmıştır. Nutkun nasıl karşılandığını tebarüz ettiren bir 
kaç notu naklediyoruz: 

I lası.ı adet olmuştur. İki 
esi rı.leket birib · l . I 
ıarç' l .. ır enne en ngilterede 

al< • gunlerde yardım etm. -

* 
::::i \11' •• Türk - Sovyet d ı~- Nondra, 13 - Türkiye Başvekili Refik ~aydamın nün 

)a gu1 Istiklaı Tarihi· .. os Büyük Millet Meclisinde söylediği nutuk Ingilterede en 
G • mızın en 

~·P '7etlı unsurudur· ud derin hoşnutlukla karşıla..11mıştır. Bu nutuk ile, Alman 

1ruşr~r. Bir sürü laf' ş ~~, propagandasının Türkiye hakkında itimatsızlıklar ve şüp-
lk 
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<11'u1 gün de yalnız T '~ak . • şa gitmiştir. Türkiye Başvekilinin nutku, hakikati bütün 
, büc .. ur ıyede _ . .. .. . 

<örn oiyeyi~: d~nyada erkan u. açıklıgı ile ve en durust lisanla ortaya koymuştur. 
ıtrrırS"'le s zıyade meşgul eden * 

ovyet T "· 
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8 l' • esarabyan . . anya a 
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l77 J; ıne tahrik i . b. ur ıye 
o. ô t Yapılnııştır.ç~n~~·çok neş. 
J{O· 'I'ürk ı::: ı matbu. 

W.buianct- "'nvyet münasebetle. 
..-/r-· ıracak bi k . tkınıştır. Ve r ço ~ıvayeL 

T·· k bu vesıle ile 
ur So 

da TÜrk ~yet dostluğu et. 
ıyatın tek atb~atı.nda ayni 

>ruz. rar edıldığini gö. 
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Alman radyoları, Türkiye Başvekili R efik Saydamın 

nutkunu anlatırken, nutukta Alman propagandasına işa

ret eden tarafları atlamışlar ve böylelikle nutkun Alınan

yada yaptığı d erin tesiri de göstermişlerdir. 

Alman radyoları n utkun bu parçalarını hazfetmekle bu 

bahse dair söz söyliyemiyecek vaziyette olduklarını anlat

mış oluyorlar. 
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ı7 lifi av~sı rnl akalıp edebiyat, vazL 

" n ntrnıya k Af" 
:aıerıı Ya değişiyor ~ ~ değildir. ltalyada 
enôe ,.,.,.. 

1 
• hadıseler yeni · ... ana ar ·k · 

ta'' faatıe ı tısap ediyor. 
ıni t n r arasında bekı .. ru·1 

ti Çarpı ... • 
en b· Şmalar husule g 1 oınaenale h . A e ı. 

./eni vaz· Y Yenı hadiseler 

Roma radyoları, Refik Saydamın nutkunu yalnız hula

sa etmekle iktifa etmişler, tefsirlerde bulunmamışlardır. 

--'· ıyetler ka 
~ ~rı. tetkik rşısında va. A * ' gJll 8Ydınlığ ~t~ek, ve nadisele. merikada 
ı . sı l'tıcnfaat; ı~ınde Türk - Sov. 
tur· ve bir ah~rıkarasında bir işti. Refik Saydamın nutku Birleşik Amerika matouatında, 
klc•

1 .:ğ nı araş~rm~~v; 01~~ -~1~ Ya~ın Şarkta sulhü koruyan ve devam ettiren dürüst siya-

k°"' fS _ ~.,. g j E~tın sarih ifadesi sayılmış ve Türk - Sovyet dostluğunun 
onu Sa:~' ... ~ü: 3, te~ ~sas itibarile çok sağlam olduğu müşahede edilmiştir. 
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Afrikada 
İngil iz Ba skınları 

Devam Ediyor 
Londra, 13 - Bugün tngilterc 

sahilleri üzerinde vuku bulan 
hava harbinde Almanlar 6 bom
bardıman, 6 avcı tayyar<?si kay. 
bettiler. Böylece hava harpleri. 
n;n sürekli surette başlaması ta. 
rihi olan 20 hazirandan bugüne 
kadar Almanlar 119 tayyare kay. 
betmiş bulunuyorlar. Buna mu. 
kabil İngilizler de 86 tan are 
kaybetmişlerdir. Almanlar 250 
İngiliz tayyaresi imha edip 45 
tc.yyare kaybettiklerini iddiıı e. 
diyorlarsa da bu iddialar yanlış
tır. 

İtalyanlar 

o 

Hava NezaTeti nin Tebliği (/) 

İngiliz Hava Nezareti bugliı,kü 
faaliyetleri hakkında şu mailıına_ 
tı veriyor: 

"Dün gece İngiliz bombcırdı. 
rrıan tayyareleri havanın muha. 
lefetine rağmen Almanyada he. 
defler üzerine taarruzlara dev~ım 
etmişlerdir. Emdcn ve Kiel'de 
deniz üsleri tekrar bombardıman 
edilmiş, hasar.nt: ve bir-çok y n .. 
gınlar vukua getirilmiştir. 

Bugün bombardıman tayyarı?lc 
rimiz Brükselde bir tayyare mey. 
danını, Monheim ve Rende bazı 
hedefleri ve Ostend • Bruges ka. 
nalı üzerinde mavna gruplarmı 
bombardıman etmişlerdir. Bütün 
tayyarelerimiz salimen dönmüş. 

Ağır Zayiat Veriyor 

/ 

< 

o 

m 

lerdir. . Biiyük Britanya adalarile Alman işgali altında bulunan bir kısım araziyi gö:;terir harita 
Manş Üzerinde 

Bu sabah Manş üzerinde tah. ı-- -
~;~;:~:ç~::~!~~~:~;:~J Bir Bulgar Askeri Heyeti Davet 
akşam cenup sahili <>..rıxlarında 

düşürülmüştür. Avcılarımızdan 

biri kayıptır." 
İngiltereye Taarrm: 4 • 5 Güne 

Üzerine Almanyaya Gidiyor 
Kadar Başbyacakmıj! ,-

Londra, 13 - Zürihte çıkan Romanyada MuhteUf ihtiyat Sınıflarının ......... ., ........ 
Basler Nachirchten gazetesinin 
Roma muhabiri bildiriyor: 

"Mihver memleketlerinin 1n. 
giltereye ve Britanya imparator. 
!uğuna karşı taarruzlarının dört 
beş gün zarfında başlayacağı zan. 
nedilmektedlr. 

İtalyanın yan resmi mahiy<>tte 
olan Relazioni İnternazionali ga. 

(Sonu: Sa. 3, Sil: 3) . 

Terhisine Başlanıyor-Mahsulün Toplanması 

için Macar Efradına izin Veriliyor 
Sofya, 13 - Umumi Harpte B ulgar ordusu Başku

mandanı olan General Çekof, Alman Başkumandanlığı
nın daveti üzerine, Garp Cephesini gezmek üzere dün Al

manyaya hareket etmiştir. General Çekof'a General Po

EN S ON 
D AK. İ K A 

lngiltere Saatte 1020 
Giden 

-------------------- ı pof refakat etmektedir. 

FRANSAYI H b ROMANYA İHTİYATLARI 

Kilometre 
T.ayyareler 
Yaphrıyor ar e TERHİS EDİYOR 

Bükreş, 13 - Rumen Genel 1'1evyork, 13 - İngiltere heıa. 
Kurmayının bir tebliğine göre, hına siparişler \•eren komisyon, 

· Sürükliyenler için 
Tahkikat Yapılacak 

Cenevre, 13 - Mareşal Petain 
de, Her Hitler gibi ölümü takdi. 
rinde, Fransız Führerliğini de. 
ruhte edecek zatı tayin etmek ü. 
zeredir. Anlaşıldığına göre, Pe. 
tain'in halefi Laval olacak ve La. 
val'in ölümü üzerine de kabine. 
yi teşkil eden on iki nazırd30 
biri bu mq.kama seçilecektir. 

YENİ KABİNE 
Başvekil muavini: Ay:ın a;ı:,,. 

sından Pierre Laval. Adliye: Dev 
le~ şurası azasından Albert, Da
hiliye: Mebus Marquet, Har!ciye: 
Baudouin, Maliye: Bouthillier, 
Milli Müdafaa: Başkumandan 

Veygand, Maarif:Mircaux, Genc:
l ik ve Aile: Mebus Ybarnegaray, 
Ziraat ve İaşe: Ziraat Abucmisi 
az.ıı1;1ndan Caziot, Posta, Telgraf, 

(Sonu : Sa. 4; Sü. 4) Jf areşal Petain 

Pazartesi günü muhtelif ihtiyat bugiin saatte 1020 kilometre sü. 
sınıflarının terhisine başlanacak. ratle hareket eden bir harp tay. 
t.ır. :varesini tecrübe ettiler. Bu mo. 
SİYASETTE DE(iiŞİKLİK del tayyarelerin imaline başlan. 
Romanya Hariciye Nazırı Ma. mışhr. 

noilescu, D. N. B. ajansı muha. • 
birine verdiği bir beyanatta de. Londra , 13 - :\farec;al Petain . 
miştir ki: hiikômeti Vichy'dcn Versailles. 

"-Romanya siyasetindeki ye. ~· a nakletmek ic;in hnzırlıklar 
ni vechenin bürhan1arım müsbet \'apmı~·a ba:;lamı ·hr. Bundan da 
hareketler teşkil edecektir. Mil. Petain'in Versailles"yı hiikumel 
letler Cemiyetinden çekiliş ılk merkezi yapmak için Alınanla. 
adımdır Bunu diğerleri takip e. nn muvafakatini temin etti~i 
decektir. Zira, maziyi tamamile anlaşıhyor. 
ortadan kaldırmağa azmetmiş bu. Diti'cr taraftan General De 
lur.uyoruz. Almaeya ile olan mü. GaulJe 14 Temmuz hayramının 
nasebetlerimizi kuvvetlendir. arifesi miinasebetile şu sözleri 
mek ve Rumen milleti ile Alman sövlemistir: 
milleti arasında devamlı dostane ~'Ku~andam altında miihim 
bir işbirliği tesis eylemek arzu. askeri ku\'ntler , ·ar. Karada. 
sundayız." dPnizde ve ha\·ada harbe ha~~
ROMANYADA ALI\IANLARIN rım. Kunetim günden ~iinc ~~: 
İKTiSADİ TEŞEBBÜSLERİ 1 ~·üyor. Çiinkü Fran~n: J!enclı~ı 

hana iltihak etmekte t?ecikmedı. 
Reuter. Romanyada Almanla. '7 r · F "l"hlar1nın ,,a erın ransı7. c;ı ıı 

rın iktısnd_i teşebbü~leri hak km. vardım ile kazanı laca ·ıodan cmİ· 
da su malumatı verıyor: · g 

•'İktısadi sahada Almanlar, rı im ••. 

(Sonu: Sa. 3, Sil. 5) ••••••••••• 
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YAZAN: ISMAiL HAKKI BAŞAK 

Acıyı Bu Anlaşllmaz 

Milletime 
Dünkü Kısmın Hulasası 

Meşrutiyetin illı.nı üzerinden çok 
geçmemişti. Bir gün Divanyolunda 
Doktor Tema ile karşılaştım. Aya
sofyayı avcı taburlarının tuttuğu

nu söyledi. Beraberce Ayasofya ö
nüne geldik. Temo, bir Arnavut 
çavuşa sokuldu ve çavuş, kendisi
Iıe yüz vermedi. 

O gece bir bostanda ı:aklandım. 
Ertesi gün mühendis mektebi son 
sınıfından Abdullahla askeri tıb

biye talebesinden Doktor Abidin 
ve Hüseyinle Hadımköyüne gittik. 

31 Mart faciasından sonra hepi
miz inandık ki ittihatçıların ilk 
büyük hataları Abdülhamidi tah
tında bırakmak olmuştur. 

HaiaskArlar o zaman Meclisin 
kendi kendini feshetmesini iste
mişlerdi. Halbuki akılları başla

rında olanlar, bu mahiyetleri ma
lüm kimselerin bir hükümeti idare 
eclemiyeceklerinl biliyorlardı. İtti
hat ve Terakkinin mensupları Ga
latadan mebusan meclisine kadar 
her dükkanı, her kahveyi, her kö
feyi tutmuşlardı. Mimar Salimle 
ben. mebusan meclisinin yanında
ki arsanın karşısına düşen binaya 
yerle~Urlldik. 

-2-
Iraz evvel bahsini ettiğim arsa, 
m önümüzdeydi. Ve biz, bulun
.ığumuz yerden, bir manga as

i rle, çavuşu görebiliyorduk. İ
miz de, dişlerimizden tırnakla
mıza kadar müsellahtık. Sade, 
erimizdeki bomba1ar, değil o 

asum mangayı, bütün o havali
harabeye çevirebilirdi. Bütün 
adaşlar da, birer Makedonya 
dudu kadar silahlıydılar. Hat 

meclis azaları arasında bile 
tlsellah olanlar vardı. 
Ufak bir hareket, ilk silahın 

ltlamasma kaii gelecekti. On
m sonra, kıyamet kopacak, or
lrk muharebe meydanına döne-
;kti. 
Hepimiz, meclisin vereceği ka
n sabırsızlrkla ve milli bir he

'?Canla bek).iyorduk. Fakat, az 
nra, hayret ve teessürle haber 
dık ki, Talat Bey (Talat Paşa) 

agatkarane bir müdahalede 
lunmuş ve meclis, kendi ken
ini :feshetmiye karar vermiş. 

r. 
VakıA, bu acı haberin şiiyuunu 

rvela, bütün İttihatçılar isyanla 
ırşıladılar. Fakat sonra. bu ka. 
ınn, umumi merkez tarafından 
rildiğini öğrenmek, herkesi i-
atkar davranmıya mecbur etti: 
nk:i kuvvetinden emin bulu. 

ın merkezi umumi, şöyle diyor. 
ı: 

"- İttihatçılar resikarı, inhl
r altına aldılar!" dedirtmiyclim 
rakalım, biraz da onlar resL 
rda kalsınlar. Ne yapacaklan
biz de görelim, halk ta görsün. 

tehlike görürsek, derhal mü. 
ihale ederiz!" 
Vakıa, bu feragatkarane ve ce
ı.rane karar, ilk bakı~ta, • isa
•tli değilse bile • mahzursuz gö. 
lüyordu. 

f Fakat ne olursa olsun. sefil hfı-
yetleri, mahiyetleri, idi mak
tlan mallım bulunan kimc;ele. 
, bir milletin mukadderatınr 

lim etmek, bir hataydı. Nite-
m, İttihat ve Terakkinin bu 
'nci ve büyük hatasidır ki, ma
m Akıbetleri doğurdu! 

Malüm mütareke imzalandı: 
Yurt istilaya uğro.dı. Ha

Vahdettin, halaskarlar (!) ve 
lafçılar, müstevli düşmnnla e. 
e verdiler. Daha doğrusu düş.. 
ana kul, köle oldular. Memle. 
+ temelinden sarsılıyor ve İti. 
fçıların, halaskarların düşmona 

.rnal ettikleri, tertemiz vatan 
ıcuklan, Arabyan hanlarına, 

lis müdürlüğüne, Bekir Ağa 
liığüne atılıyordu: Artık bıçak 
mıiğe dayanmıştı. Memlek~tin 

r köşesinden yükselen feryat 
ydu: 
"- Ya tstiklfıl, ya ölüm!" 
Belliydi ki, Türk mi1letinin 
illi mücadelesi, mütarekeyle 

ikte başlamıştı. 

l 
Sahsen, kend:me düşen ilk iş; 

8 
tana hiçbir hizmette bulunama 

er n ölmemek için saklanmaktı. 
e Beyoğlunda, Ağacamiinin kar-

ındaki sokaklardan birinde es
so den tanıstığımız bir Rum ailesi 
:n rdı. Saklanmayı düşününce, ev 
. a orasını hatırladım. t Bu üc katlı evin orta kah, müs 

li kuvvetlere mensup bir Fran 
'-~veti tarafrndan i~ı?al olun-

muştu. Bu katın penceresinde bir 
Fransız bayrağı sallanıyordu. Bu 
bayrak. o evde tehlikeden uzak 1 

kalacağ1m ümidini büsbütiln kuv 1 

vetlendiriyordu. Kendi vatanım
da, bir yaburıcı bayrağın himaye. 
sine sığınmak... Hem de sözüm 
ona kendi kanımdan c\'ln insdn
larrn şerrindon kaçmak ... 

Bu anlatılmaz acıyı tali, yük
sek milletime bir daha tattırma. 
sın! 

Ben o eve. Kemal Beyle fKara 
Kemal) birlikte gizlenecektim. 
En üst katı kira1amıstrm. Fakat 
birlikte eve gitmek i.izerc bul~ış
tuğumuz giin, Kemal Bey: 
"- Maalesef. dedi, ben şimci, 

seninle beraber gclemiyeceğim: 

Se!l bana adresi bırak. Ben sonra 
gelip sana iltihak ederim!" 

Sebebini sorunca öğrendim ki, 
Kemal Bey, saklanmadan evvel, 
kendisince lüzumlu görd•iğii bir 
vazifeyi ifa mecburiyetindedir. 
Bittabi itiraz edecek değil el im. 
Evde buluşmak üzere :ıyrıHık. 
Fakat maalesef. ertesi gün tees
sürle öğrendim ki, Kemal Bey, 
benden ayrılışından pek az !'On

ra tevkif olunmuş ve divanı har
bi ürfiye verilmiştir. 

Bana gelince, gizlendiğim ye
ri. kayrn pederimden ve Bayan 
Saadetten (1) baska hiç kimse 
bilmiyordu. Hatta zavallı refi. 
kam bile! 
Bulunduğum evden tamamile 

emindim. Ev sahibesi, Düyunu u
mumiyede ve başta Sıvas olmak 
üzere Anadolunun muhte1if yer
lerinde memuriyette bulunmuş 

halis Türk dostu bir zatın kızıy~ 
dr. O da babası gibi, bizlere bağ
hydı Bütün dostları Türk ailele. 
rivdi. 

.İkisi erkek. ikisi kız olmak Ü
zere dört tane de çocuğu vardı. 
Ve Türklere karşı, bu çocuklar 
da ayni samimi ve irsi sevgile 
bağlıydılar. Bugiin, beni o temiz 
Rum evinin içinde saran muhab
bet ve emniyet havasını tasvir 
edebilmekten acizim. 

Ev sahibesinin büyük kızı Jorj 
(2) adında bir gençle nişanlıydı. 
Jorj Yunan tebaasmdandı. 

Ben yalnız ondan çekinmiştim. 
Fakat evin olgun ve temiz ruhlu 
sahibesi, samimi ve müessir söz
lerle beni bu şüphemden de u
tandırmıştı. 

Kısa bir zaman içinde anfadrm 
ki. kendisinden haksız yere şüp
helendiğim o temiz Rtım genci de 
müstakbel kayın valdesi kadar 
kamil bir insandır. 

Onunla dost olmakta hiç zor
luk cekmedik. O. her sabah er. 
kenden İstanbul gazetelerini ba
na getirir, hatırımı sorar, biraz o. 
turup giderdi. Akşam yemekleri. 
ni. yine Jorjla birlikte yerdik. 

Adeta bir aile hayatı geçiriyor
duk. Üstelik ev sahibesinin iki 
kızı da, benim muhaberatıma va
sıta oluyorlardı. Yani, posta teş. 
kilatım da kurulmuş, dl.inya ile, 
dostlarımla temasım da teessüs 
etmişti. 

B ir gün, ev sahibeslnfn nL 
şanlr olan kızı odama gir

di. Elinde ermenice Azadmart g.a 
zetesinin üç nüshası vardı. Ve kız 
cağızın masum temiz yüzünde, 
büyük işler gören küçük insunla. 
rrn heyecanı seziliyordu. KRpryı 
kapayarak yanıma sokuldu. Te
laşlı, fakat alçak bir sesle: 

"- Sizin, dedi, Şavars Misak. 
yan adında bir dostunuz var. Ken 
disi Ermenilerin Taşnaksotyon 

komitacılarındanmış. Bu gazete
lere, 1ttihatçtlar aleyhinde çok 
fena şeyler yazmış, benimle ko
nuşan arkadaşlarınız, o fena cüm 
lelerin altlarını kırmızı kalemle 
çizmişler. Siz o cümleleri okuya
caksınız, (Şavars Misakyan) a 
hıtaben bir mektup yazıp bana 
vereceksiniz. Arkadaşlarınız: 
"- İsmail Hakkı Bey, yazaca

ğı mektupta, bu komitacı dostu. 
nu insafa, ve adalete davet et
sin!'' dediler. 

Ben, vereeeğiniz mektııbun, 
Şavars Misakyanın eline geçme-

1 
sini temin edeceğim: Hem de ken ' 
disine hiç gözükmeden!" 

(Devamı var) 

(1) Erk&nıharbiye feriklerlnden 
merhum O~man Paşanın refikası olan 
bu P.ayan akrabamdır. 

(2) Şimdi banka memurudur. İs
tanbul Elen Birliği idare heyetinin 
faal Azasındandır. 

TAN 
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14.. 7. 940 

Plajlar, lıergün dolup dolup boşalıyor. Bu sene Florya plajları pek rağbettedir. Resimler, kumda uzanmış bir bayanla denizden çıkanlan gösldc 

Vali, Tatil Edilen 
inşa~_,\ Hakkında 

izahat Verdi 
Planların Hazırlanmasrna Devam Edilecek 

Dört günden beri Yalovada tedavi edilmekte olan Vali 
ve Belediye Reisi Lfıtfi Kırdar, bazı mühim belediye iş
leri için dün şehrimize gelmiş, doğru belediyeye giderek 
bu işlerle meşgul olmuştur. Belediye Reisi akşam geç va
kit tekrar Yalovaya gitmiştir. Lütfi Kırdar belediyede 
kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza demiştir ki: 

1 

"- İnşaat işleri hakkında ve. 
Belediyede : killer heyetinin ittihaz ettiği ka-

_;; rar tebliğ edildi. Esasen tebligat

........ _____ ................... ·-········ı 
İnönü İle i 

Roosevelt 1 

Arasında i 
Ankara, 13 (A.A.) - Amerika 1 

istiklalinin yıldön~mü m.ünasebe
tne Reisicümhur Ismet Inönü ile 
Amerika Birleşik Devletleri Reisi ,. 
B. Franklin D. Roosevelt arasın
da aşağıdaki telgraflar teati olun- İ 
muştur: 1 

Ekıel§ns Franklln D. Roosevelt • 
Amerika Blrle§lk Devletleri Reisi IJ 

Washington 
Amerika Birleşik Devletleri is- 1 

tikHllinin yıldöni.imli münasebeti- • 
le, hararetli tebriklerimi ve sahst ı 
saadetiniz ile dost Amerikan mil
letinin refahı hakkındaki çok sa
mimt temennilerimi size bildir
mekle bilhassa bahtiyarım. 

Halkın Aldanmasına 

Meydan 
" 

Verilmiyecek 
Eyupte bulunan bir yağ fabri

kasının cıkardığı margarin yağ
larının kutularına inek resmi 
koyduğu ve halkın bu resme al
dı:ınarak kutu muhteviyatını inek 
yağı zannettiği anlaşılmıştır. 

tan evvel de bu kabil işler mal. 
zeme fıkdanmdan dolayı durmuş 
gibi idi. Hastahanenin p!anrnı 

yaptırmış, münakasaya çıkarmış
tık. Tiyatro ve belediye sarayı. =ı 
nm planlarını hazırlamakla meş
guldük. Dolma bahçe stadyomu
nun insası ihale edilmişti. Lü
zumu olan demiri biz verecektik. ı· 
Kafi miktarda demir de getirtil. 
di. Fakat bu demirler daha Tiizum 
lu mahallere sarfedildiği ;çin stad 
yom inşaatı şimdiki halde yalnrz 

ISM ET INÖNÜ 

Ekselans ismet i nönU 
TUrklye Reislcümhuru 

Ankara 
Amerikanın istiktılli günü mü

nasebetile Ekselanslarının gön
derdiği dostane mesajdnn derin 
surette mütehassis bulunuyorum. ! 
Ekselansınızın bana yüksek sele
finizden mazh::ır olduğum ayni 
dostluğu göstermesinden dolayı 

bahtiyarım ve size Amerikan mil
leti adına Türk milletinin refahı 
hakkındaki en samimi temenni
lerimi bildiririm. 

BE:lediye riyasetinden alaka
darlara gönderilen bir tebliğde ön tarafta duvarların ve binala--
halkın bu kabil resim ve rekliım- rın yıkılması, toprağın tesviyesi 
larla aldatılmasına meydan , ve- şeklinde devam edecektir. Yol 
rilmemesi ve halkın aldatılma- in~aatı her bakımdan lüzumlu ol
sına vesile olan bu gibi yağların duğu için zannederim bu lnşaa_ 
imha edilmesi icap ettiği Lildiril- ta devam edeceğiz. Yalnız tan. 
m;ştir. zifat hayvanları için bazı bina-* Belediye şehirde sütlerle i. lar inşa ettirecektik. Şimdilik 
nek ahırlarının sık sık kontrol e- bunlar geri kalacaktır. Görülü. 
dilmesini alakadarlara tebliğ et- yor ki, malzeme frkdanı esasen 
miştir. bu gibi işlerin yapılmasına mani 

Poliste = 

Bir Otomobil Bahçe 

Duvarına Bindirdi 
Şoför Alinin idaresind~ki oto

mobil Kalamış caddesinden ge
çerken ayni cadde üzerinde kim
yager Mustafa Abdinin bahçe du
varına bindirerek duvarı yikmış. 
tır. Otomobilin ön kısmı hasara 

uğramış, şoför muhtelif yerlerin. 
den yaıulanmıştır. * Balatta Loncada Esnaf cad
desinde oturan Şükrü oğlu Tali 
Sönmez isminde 6 yaşında bir 
çocuk, bir kaç gün evvel o civar
da oynarken kaybolmuştur. Za. 
bıta, çocuğu aramaktadır. * Eyupte sandalcılık yapan 
Rizeli Ahmet ile arkadaşı Halis 

arasında müşteri almak yüzün. 
den çıkan kavgada Ahmet, Hali
si sandalın küreği ile b"işından 
ağır yara1amıştır. Yaralı hasbha. 
neye kaldırılmış, suçlu tutulmuş
tur. 
* Tophanede Camii Şerif ~o

kağında oturan Nedime yediği 
balıktan zehirlenmiş, Beyoğlu 

hastahanesine kaldırılmıştır. 

' 

olmakta idi. Hükumetin kararile 
bu iş daha resmi bir şekil aldı. 

YEN1 YOL 1NŞAAT1 

Bir gazetede bir yolun bozuk
luğuna ait bir yazı gördüm. Bu 
kabil bozukluk şehrin yalnız bir 
yerinde mevcut değildir. Şehrin 
her tarafında bulunabilir. Bir 
müddet evvel şehrin bütün yolla
rının inşası için tetkikat yaptır. 
dık ve bunların inşası için en az 
49 milyon liraya lüzum olduğu. 

nu tesbit ettik. Bütçe müsaııdesi 
nisbetinde bu yolların yapılması
na devam edeceğiz. Yalnız şunu 

kaydetmek lazımdır ki, İstanbul. 
da bu bir iki senede yaptırılan 

yollar eski senelere nisbet kabul 
edilmiyecek derecede fazladır. 

Yalnız geçen sene beş, altı mil
yon liralık şehir bütçesinin bir 
buçuk milyon lirasını yol inşası. 
na sarfettiğimizi söylersem bu 
hakikati ifade etmiş olurum. Ay. 
rıca inşa edilen vilayet yolları da 
bu rakamdan hariçtir. İstanbul 
şehrinde hiçbir sene bu kadar yol 
inşa edilmemiştir. Bu meyanda 
arızalı ve bozuk yollann mühim 
bir kısmı da tamir edilmiştir. 

Benzin istihlakinin tahdidi hak 
kındaki karar henüz makamımıza 
tebUğ edilmemiştir." 

FRANKLİN O. ROOSEVELT 
: ·-------··----·--···-·-··-..... ·· 

Müteferrik : 

Maarif Vekili Dün 

Şehrimize Geldi 
Maarif Vekili Hasan Ali Yü

cel, dün Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Vekil, rahatsız bulu
nan dişlerini tedavi etmek üzere 
lstanbula gelmiştir. Bugün An
karaya dönecek ve hafta sonun
da tekrar İstanbula gelecektir. 
Vekil kendisile görüşen gazeteci
lere, imtihan neticeleri hakkın

daki raporları henüz almadığmı 
ve bu neticelerin bir haftaya ka
dar alınacağrnı söylemiştir. 

TAHSiLDEKi TALEBE:\IIZ 

Belçikada tahsilde bulunan ta
lebelerimiz Fransaya hicret eder
ken Mehmet Ali ve Ethem Tok
gözlü isimlerinde iki kardeşin 
tayyareler tarafından atılan bom 
balarla öldüğü, Enver Boksör is
minde bir vatandaşın ifadesine 
atfen yazılmıştı. Bu gençlerin İs
tanbuldaki ailelerine yazdıkları 
mektuplar, her ikisinin de hayat
ta ve sıhhatte olduklarını gös
termiştir. Bunu memnuniyetle 
kaydediyoruz. 

FLORYA SEFERLERi 

Devlet Demiryolları idaresi, 
pazar günleri Floryaya giden hal 
kın fazlalaşmasına karşı bir ted
bir olarak tarifeye ilave seferler 
koymµştur. Bu ilave trenler bu
günden itibaren işlemiye başlıya. 
caktır. 

SUAL CEVAP 

Ticaret Vekili Düt 
Rumen Heyeti il~ 

Bir Görüşme Yap~ 
Yapak ve Tiftiklerin ihracına 
İzmirden dönen Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğhı,n 

teşkilatlandırılma bürosunda tetkikler yapmıştır. 't 
tesbit ve mürakabe komisyonunun faaliyeti hakkındı 
hat almış ve bazı direktifler vermiştir. Öğleden sonrBr 
rol Limitet Şirketi Müdürü ile şehrimizde bulunaJl ~ 
men heyetini kabul eden Nszmi Topçuoğlu, son anl1

"' 

ya göre ihraç edilecek yapak ve 1 t1 
tiftiklerle diğer maddeler üzerin- Piyasada : k 
de heyetle görüşmüştür. İmzala.. _ • ıi 
nan mukaveleler mucibince ya- İt 1 \ 
pak ve tiitiklerin yarın yüklen- a ya ve .ı 
mesine başlanacaktır. M • 01ı 

SiGORTA PRİMİ İSİ acarıstan il 

İtalyanın harbe girmes: üzeri. Gönderilen Mat 
ne bir çok memleketlerden lima
nımıza gelirken İskenderiyede 
kalan mühim miktarda ithalat 
eşyası ile cenup iskelelerimizde 
bekliyen yerli mahsulün naklini 
temin etmek işi üzerinde tetki
kata devam edilmektedir. 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu 
bu mesele etrafında da alakadar. 
lardan izahat almıştır. Vekil, bil
hassa Deniz yolları umum mü
dürü İbrahim Kemal ve Milli 
Reasürans sigorta şirketi .müdü. 
rü Rabbaniyi de kabul ederek 
Akdenize çıkacak gemilerimizin 
sigorta işlerinde bazı teferruatın 
da tesbitini istemiştir. 

Spor: 

Yanliş Tefsir 
Yüzünden 

---0>---

Yüzme Birincilikleri 

Karmakarışık Oldu 
İstanbul yüzme şampiyonası 

müsabakaları dün BüyükdereJe
ki havuzda ba:;;lam1s, fakat deniz. 
cilik federasy~nun~n yanlış tef
s;r edilen bir kararı yüziinden 
İstanbul yüzme birincilıği ni. 
zams1z ve karışık bir vaziyet al .. 
mıştır. Beden Terbiyesi teşkilatı 
1.Jsansiye bulunduğu ve sporun 
her şubesinde lisans almış id
mancıları karşılaştırmak ve pu
van vermek şart olduğu halde, 
İstanbul su sporları ajanlığı teş. 
kilatla alakası k~si1en mektepli 

Son üç gün içinde IimaJI: 
gelen vapurlardan Macat 
vapuru, piyasamızdan kuŞ • 
kitre, iç fındık, palamut l 
pamuk kırpıntıları, mey~n '1 
barsak yüklemektedir. Vı11• 
nan vapurile reçine, neft h 
tabakhane yağı, asitler, detı' 
tü, Nomiko Yunan vap\!ft 
cam ve bin ton dökme çirıJtCI 
deni getirmiştir. İsviçreye 1'l 
satrlmıştır. italyaya koli pO= ' 
av derisi gönderilmiştir. 

BAGLAMALIK TELL~ 
Piyasada bağlamalık deJ1! 

azalmış olduğundan çayır c ~ 
nın balyalarını çember ile 

8 
mak icin Ticaret müdürlüğ1 

ı çemb~r istenilmiştir. Demit: 
herler, diğer demir malze~tm 

1 vekaletin izni ile satılabıl 
için bu hususta vekalctteıı 11

• 
saatle istenilmiştir. tl 

ÇIMENTO BEYANNAl\ff: 

Tüccarlar, temmuzun bitİ\i 
evvel piyasaya çıkarılmış ı 

çimentolar için di.ln öğleye ~t~ 
beyannamelerini vermişlerdilg 

Bu beyannamelerde yaıl 0 

mentolar on beş liradan f#\r 
satılriııyacaktır. Bir temmll 

sonra piyasaya çıkarılanlat~i 
nu on yedi liradan hesap h. 

cektir. st 
--o--

Bir Kadın Öldü ~ 
Beyoğlunda oturan Eli trll!J 

minde bir kadın balkondall la 

müş, ağır surette yaralanmı~ d 

!edildiği hastahanede ölmfü 
ı::porculara da k1iip1er arasında -
puvan vermek garabetini gös. 
termiştir. 

Bu suretle şampiyona, teşvik 

mahiyetinde bir yüzme yarışları 
vaziyetine sokulmuştur. Hatta 
3.Skeri teşkilata mensup bazı id
mancılar da resmi bir teşE kkiil 
sayılamıyacak bir klüp ismi al
tında bu müsabakalara girmiştir. 

Dünkü müsabakalarda Bey
kozlular her sene olduğll gıbi, 
muvaffakıyet göstermiş, nizami 
hiçbir kıymeti olmıyan bu ş:ım
piyonada en fazla puvanı almış. 

Bugünkü Program ; 
8.30 Program 
8.35 Valsler (Pl.) 
9.00 Ajans haberleri 
9.10 Ev kadını 
9.20 Gitar ve Banjo parçnlar1 

• 12.30 Program 
12.35 Halk. tlirkilleri 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 l\tüşlcl'ek şarkılar 

13.25 Rndyo s:ılon orkcst:nsı. 

di 
1 

k 

s - Ortaokulu bitirdim. Ormın ve arızalı yerlerde yaşamafa mAni l!l, - Her hangi bir öğretmen 
mektebine girmek ıatlyorum. şart• bir hali olmamak lbımdır. Hiçbir okulunda paralı leyli okumak la- tır. Yarışlara bugün yine devam 

odı'lecektı'r. 18.00 Program 
• 

l. rı nedir? nıshkOmiyetle mahkfun bulunma- tfyorum. MUmkün mUdür? 
18,05 Cazband (Pl.) c - Orman mektepler! iki kı- mak da şarttır. C. - Bu :ıartlıı her hangi bir Atlama müsabakalarında bi.i- 18.25 Melodiler (Pl.) 

sımdır. Biri ormnn fnkültesldlr ki, e li~retmen okuluna girebilirsiniz. yüklerden Beykozlu Fahn "birin. 1845 _ , dyo caz oı·ke tr~sı 
buraya lise mezunları kabul edilir. S. - Askerlik çaftı gelen bir hu- • ci, Galatasarayclan Sabri ikinci, 19 30 'Alaturka miizik ~ 
Mezunları orman mühendisidir. t- kuk talebesi 2 yıl ayni sınıfta kal• 8 - Muntazam tahsil görme- müsabaka harici iştirak eden Sa- 19.15 Alaturka müzik. 
kincisi, orta orman mektebidir. Or· dığı takdirde, aııkerlli:i• çağrılır mı, mıı olanlar lstanbul Ticaret Lise-

rfl ü"üncü olmuştur. 20.00 Fasıl heyeti man mühendis:. muavini yetiştirir. yoku mektebi bltlrmHI beklenir elnln liseyi bitirme imtllıanlarına ::s 

Mektep Bursadndır, ıeylldir, tahsil mi kabul edlllrler mi? Küçükler arasında da Galata- 2v.45 Konuşma 
21.00 Türküler 

müddeti üç senedir. Buraya orta- c. - Univers1tenin hangi sını- C - Ortıınıektep mezuniyet im- -;araydan Kemal birinciliği ka. ıuo Alaturka müz1ıt 
mektep mezunları kabul edilir. Gir- tında olursa olsun, iki sene maze- tihanından dört sene sonra girebi- 7anmıştır. 

21 
_30 izahlı bir opera 

mek için yirmi yaşından küçUk ol- retsiz imtihana ııirilrnezse, yahut lirler. Fakat bu lisede diğer lise- Galatasaray • Beşiktaş kücük. 2~.:iO Ajanc; haberleri 
maki dı·ı, g"z ve kulaklarında bır' imtihana gır· ı'p •- muvaffak olun- !erden faıklı olnrak meslek dersle- .. b k d 

- u "" .., ıerının su topu musa a a0ı a 22.45 Ajam; ı:por servisi 
· b 1 k - tç yilk~ k mazsa•, kaydı terkin edlllr. ri de v;ırdır. 

~;·m·z-~~u~u·n·m·a·m~a~·-v.11.~~a~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· Galabsara~tlar ~h~e neti~- 2~00 Cn~nd (~.) 
lenmiştir. 23.25 Ynrmki proJ!ram 

ir 
h 

u 
:xn 
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G u·· 1 - N ı '-----· 
Sahası: 

i sahanın biri İngiltere 
. AIÖ'!'anya arası, diğeri 
~.r.. nürnüzdeki gUnle. 

l ulurn hadiseleri burada 
arak ve bu h"d" 1 . .. a ıse er 

C) rı uzerinde tesir ede-

rr il~ Al h. manya arasın. 
ılha sa havada "d 

lt k 51 • 
ırrna tl\dır. Bugtink"" 

ere go"re .. .. u 
onnrnüzdeki 

u harbin bir kat d h 
t\(" • a a 

"ı>ıe ""ahit olacaktır 
. harbinin arkasında~ 
e karsı istila ve . 1 

in b l ışga 
aş aması da bekle. 

:va, İn 'it 
h 

gı ereye karşı. 
azırhklarl a me•gulse de Al .., ' 

bb"' l ~a?yanın muhte. 
. . us erını akamete uğ 
ıçın en geniş öl,.üd h • 
kta :.. e a. 

ve Almanların ha 
ne_ nı~kavemetten başk; 
uzerınde :nıüh · 

aktad ım uçu~ 
ır. 

.rşılıkh hava harple • • 
ddeti b l nnın 
n . ~ rnasından son. 
- Yenı hır safhaya . 
ukrnedilebilir Bu .~~re: 
·ı · ıaıncı 

gı tere ile harbe kati b" 
ve k ır 

rece işgal harekatı. 

Almanya leh' d b' e · ın e ır 
rıp venniyeceiini hadi. 
terecektir. Fakat İngilb: 
e devam etmek azınind: 
l n~ bildiriyor ve tam bir 
e • ~bettııderini ve har. 
lerını söylüyorlar. 

n uzaınas 'ht" 1' ı ı ı ıma ıne 
1 manyanın da yeni ted. 
makta oldux... .. r. .. .. coze çarp. 

nlarda huzuru 'hl'I 
had' ı a e. 
ek ~se çıkmamasını te. 

t .h ' ışgaJ altındaki saha 
ı sal 'ınk • 
tedb" ıl anlannı arttu. 

ır er arasındadu. 

a~s~ f ngilf.ere • ltalva 
arbıne h · 
ı ıla sa ne olan Akde. 
Y nlna gelince lnmula 

e ve t J k a Ya de1tiz, hava 
uvvetleri harbetmekte.. 

nkuı emeli, lngiliz donan. 
a satarak L'b t 1 Yeye geniş 
~ ~Ptnak ve Mısın işeal 

Cs.~ıveyş kanalına var 
unk.. • • u, ancak bu sayede 

e:vı Akd . d i k• enız en çıkanp 
tn an vardır. 

t bu·· 
a ğ ııın kolaylıkla ba .. 
ca 1 g·· .,... 
in Akdoze. çarpıyor. İn-
bl enız donanması 

r darbeye .. ıc... ' 
•• ""5 .. amamış 

~: Mısıra karp bir taar. 
ev':t~ıtır. Bu taarruzun 
·ını· nunde yapılacai:J da 

• ı~or. Çiinkü, ııcalda. 
ı şıddeti bulduiu b 
eği ve kullanacap u n. 

a :nıecb111' olmak suyu 
rt zarure. 
basında susuz kalmak 'h 

urada ınUhim bir ha~C: 
uuna nıUıkUlleıtinnek. 

izler buradaJı:i ce • 
Cenubi a ~-· phelerı. 

aftd ~ıkadan, hem 
an, henı A vuatral 

ledikleri için ltaı ya. 
dan k k yan tL 
k or :nıadıldanıu ve 

nvvetlerinin hakkı d 
teklerini aöyltlyerla: an 

diaın~abil f talyanlu da 
Y1 ıleri ıünnekted" ı 

ıl iki h ır er. 
diaeı arp sahası ela miL 

er bekliyor. 
er devletleri • h 
elerı 1 • ilin arbt bi. 

er 
1 

çın bu iki sabada 
. do nıaları ilamdır Ak. 
ır e har U • 
den' l P m znılnletir ve 
u ız ere lıikim olan ta. 

vvet bullllaauıa hiunet 

İpsaJada Tarihi 
AraştınnaJar 

e TAN) - İpsalanın tb 
nahiyesindek· ta • 

alesini . 
1

1 rihi (Ha. 
ınce emekte olan 

ssıs Rustenı D 
erini bitirmı uyuran, 

l ştır. Bu kale. 
ı an araşt l 
anak .. ırma ar netice.. 
· . ' çomlek Parçalan ~. 
ı tır. Ele 

sta h geçen eşya ara. 
r •san ve be 

lzerne d yaz, yeşıl 
i llk e Vardır. Umumi 
l bu tarihi kal il L ene 1 . ee 
r Ya ar uzerinde kü.. 

ılım hey t· . 
Ulun e ının inceleme. 
Kord ll1asını faydalı ve lu. 
i t uaunü alakadarlara 

ır. 

TAN 

ingilter~ Avrupa önümüzdeki 
Çin işinde • • 

Japonya ile Kış Açlık Tehlıkesıne 
T~!ı~!AU,Y:.~ny• Maruz Bulunuyormuş 

!:uikile Çinlilere yapılan silah 
teslimatı hakkındaki Japon tale. 
binin, İngilizler tarafından kabul 
edileceği zannolunmaktadır. 

"Asahi Shimbun,, gazctec;ine 
nazaran, İngiliz Sefiri Sir Robert 
Craizie'nin Hariciye Nazırı Ari. 
ta'ya müzakerata esas olmak il 
zere İngiliz hükumetinin, silah 
teslimatından sarfınazar edilme. 
si hakkındaki Japon talebin; ka. 
bul etmeğe karar verdiğini bıl. 
dirmiştir. 

Craizie'nin mümkün olnn su. 
ratlc bir itilafa varmak için Lon. 
dra:fan yeni talimat iste:iiği de 
yazıımaktadır. 

"Asahi" gazetesi, aşağıdaki 
noktalar hakkında pazartesi gü. 
niı İngiltere ile Japonya arasın. 
da bir itilaf aktedileceğini haber 
vermektedir: 

İngiltere Birmanya yolu ile 
Çank _ Kay • Çek'e silah gönde. 
rilmesini menedecek ve hiniha. 
cette Rangoon'daki Japon konso. 
losluğunun kontrollük vazifesi 
germesine müsaade edecektir. 

LONDRADAN VERlLEN 
HABERLER 

Londra, 13 ( A.A.) - Re:ıtcr a. 
jansının diplomatik muhabiri ya
zıyor: 

Tokyodaki 1ngiliz büyük elçisi 
Sir Robert Craizie ile Japon hati
ciye nazın Arita arasında Bir. 
manya yolu ile Çine yapıbn si
lah sevkıyatı hakkındaki göri.iŞ
meler devam etmektedir. Muhte. 
lü teklifler tetkik halindedir ve 
muhtemel olarak önümüzdeki 
günler zarfında Tokyoda başka 
görüşmeler cereyan edecektir. 

FRANSA • JAPONYA 
ARASINDA 

Tokyo, 13 (A.A.) - Domei a. 
jansı: bildiriyor: 

Cenup Çin'indeki Japon dele
gesi Sato, dün Hanoi'de Hindici. 
ni umumi valisi General Catoux 
ile bir saat süren bir mülakatta 
bulunmuş ve umumi validen Çın 
işinin mesut bir neticeye vnrdı
nlması için fiili teşriki mesai te. 
minatı istemiştir. 

Japon kaynaklarına gör:?, Ge. 
neral Catoux, elinde olan imkan. 
lar dahilinde azami derecede fiili 
teşriki mesaide bulunacağı ceva
bını vermiştir, 

Bitarafllğın 

Tehlikesi 
Meselesi 

Londra, 13 (A.A.) - Times ga. 
zetesi, "bitaraflığın tehlikesi" 
başhğile büyük makalelerinin bi. 
rinde şunları yazmaktadır: 

Harbin kurbanlarından birisi 
de "bitaraflık" tabiri olmuştur. 
Büyük kuvvetler ve büyük zırh
lılarla takviye edilmiş bulunmaz. 
sa, bitaraflık veya herhangi baş. 
ka bir şekil harici politika siste
minin hem manası yoktur, hem 
de tehlikesi vardır. Acı tecrübe. 
nin isbat ettiği hakikat budur. 
Devlet adanılan tarafından isti. 
lacıya karşı arazilerini sonuna 
kadar müdafaa etmeğe azmedil. 
miş olduğunu beyan eylememiş 
olan, Avrupada hiçbir küçük dev
let kalmamıştır. Bazı kere bu 
teşebbüs mevkii tatbika konul. 
du. Fakat hiçbir yerde bu hare. 
ket muvaffakiyetle neticelenme. 
dl. Küçük milletlerin başındakL 
lerini, diirbinlik gösteremedik. 
leri için itham etmek, doğru bir 
şey olmaz. 
Başka memleketlerde, evvelin. 

denberi hakikatle kuvveti tefrık 
etmemek yüzünden dürbin1ik 
hassası tahrif edilmiştir. Fakat 
yeni vaziyet badema başka başka 

iliçlann iatimalini icap ettirmek
tedir. Yangına karşı müdafaa ter 
tibatı olmıyan küçük bir evin, 
daha mükemmel teçhiz edılmiş 
bliyük komşusu için bir tehlôke 
teşkil etmesine müsaade etme. 
mek lizımdır. Yeni nizamımızı 
kurmak zamanı geldiği vakit, 

J.ondrn, 13 (A.A.) - Reutcr Ajansı bildi- haricinde olarak biiyiik bir cndiŞc ile bekle. 
mekledirleı. il'~ şüphesiz. hariçten gelebilecek 
yardıma da İngiliz ablokasına kar ı ko~ ma'k 
gayesile Almanya tarafından el konulacaktır. 
Hayvansıhn Alman orrlusu tarafından tedin• 
hakkında bir 'aatte dahi bulunmadan miisade
resi, hu suretle işgal edilen arazide ict'nabı im. 
kansız olarak !\('lığa mahkiım kalarak olan 
milyonlar«:& ir.sanın Jnukaddcrahna tamamen 
lakayt kalan bir fntihin hareketidir. 

riyor: 
Ne,•york Herald Tribune gazetesi muha

Lirinin Jleodaye'den gönderdiği bir telgraf. 
A' rupada ıne,·<-ut olan ve Alm~n propaganda. 
sının İngiliz l'lhlokasına atfetmeğe çalıştığı yi. 
yccek maddeleri buhranını dikkate lı\yık bir 
~ekilde avdınlı tmaktadır. Muhabir di:yor ki: 

Nazill"r Fransada isgal ettikleri bölgeler. 
deki sığır hay\'anları ile at. tu·uk vcsa"rcyi İn
giliz ahlokasın.n Almanyada tevlit ettiği açlığı 
karşılamak İ<:in alıyorlar. Fransız rekolteleri 
nol"mal değildir. Ve hatta bazı bölgel •rde fona. 
dır. Vaz"yeti tetkik ve mfü~ahede edenler su 
kanaattedirh•r ki. ;\'al nız Fransa değil, hnlya 
'e İ!5gal alhnıl11ki A nupanın büyük bir kısmı 
da iiniinıiizdeki kış tariJıin en büyük açlığına 
maruzdur. Hıı7iranda İtalyan buğdayı henüz 
normalin üctc ik"si derecesinde biiyiimernisti. 
İtalya icin buğday Şarkhlar için pirinç kadar 
hayatidir. Hiç süphesiz sansür bu vaziyeti dün. 
~·adan gizlemektedir. Franıuzlar ve İtalyanlar 
kışı, harbin bitip bitmiyeceği meselesinin dahi 

İ<:ler'nde tahsil ve terbi:ıı•e görmüs birçok 
insanlar bı•ltır·&n mülteciler arasında uzun 
müddet ital::ada yaşamıs olanların kl'lnaatinc 
göre. İCab·a ln:?Hizler tarafından ağır bir hezi. 
mete ıığratılncaktard1r. Bunlara göre. İtal:ıı·an. 
lar harp arn•an bir millet değildir. Ve !\lusso
lin 'nin, ffitl(•rle giristiği ser~iizeşte göniilden 
taraftar de~illt>rdir. Eğer aclık bir ihtilali ta. 
zammun edi~·orsa, İtah·an buğdayı kalmndığı 
ve arlık hirkat ay zarfında bütün memlekette 
tahribatını ~·aıımıva başladığı zaman isyan e. 
dtteklir. Bugiin İtalyanlar ve belki de Musso. 
lini dahi büyiik bir endişe içinde yaşamakta. 
dırlar.,, 

lngiltere Sahilleri U zerinde Bir 
Hava Harbi Daha O~du 

(Başı 1 incide) 
zetesinde çıkan uzun bir makale. 
de bir kaç hafta içinde İngiltere 
ile hesapların görüleceği bildiril
mektedir. 

Denizlerde 

İNGİLİZ GEMİLERİ HASARA 
UORAMADI 

İngiliz mahafili 9 Temmuzda 
İtalyan tayyarelerile vuku bu
lan musademede Hood zırhlısile 
Ark Royal tayyare gemisinin ha. 
sara uğramadığını söylemekte. 
dirler. İngiliz deniz kuvvetleri. 
nin kumandanı, hücum eden tay_ 
yarelerin çok yakından bomba 
bıraktıklarını, fakat hiçbir bom. 
banın hedefe isabet etmediğini 
bildirmiştir. Hiçbir olü veya ya
ralı yoktur. 

Hood zırhlısnın 7 Temmuzda 
Oran'da hasara uğradığı hakkın. 
daki Alman iddiası nasıl zırhlının 
iki gün sonra diğer ikinci hareke
te geçmesine mani olmamışsa bu. 
gün İtalyan iddiası da ihtiyaç ha. 
sıl olduğu gün tekrar harekete 
geçmesine mani olamıyacaktır. 

PARÇALANACAK GEMtLER 
Amiralliğin neşretmiş o>duğu 

bir emirname, İngiliz sahillerin. 
de, içinde geminin nezaretini te
min edebilecek kadar müretteba. 
tı olmayan vapurların oldukları 
yerde hareket edemez bir hale 
getirilmeleri ve istimale gayri sa_ 
lih kılınmalannı talep etmekte • 
dir. 

Berwick'in şark ve cenup sa. 
hillerlnde, Dorst ve Devon Kont. 
larınm hudutlarına kadar, küçük 
yolcu vapurları ve bütün hususi 
ve tenezzüh tekneleri imkan ol
duğu takdirde batırılacak veya
hut sahilden uzak muayyen bir 
mesafeye nakledileceklerdir. Ay. 
ni mıntakada, diğer bütı.in gemi. 
ler ya parçalanacak veyahut i
cabında gayri kabili istimal bir 
hale getirilmek üzere bir cihaz_ 
la teçhiz edileceklerdir. Bu tcd. 
birler, İngilterenin diğer sahille. 
rinde bulunan ve boş kalmış olan 
sair bütün gemilere de teşmil e. 
dilecektir. 

Afrika da 

İTALYANLAR ZAYiAT 
VERİYOR 

Kahire, 13 - İngiliz kuvvet
lerine mensup tayyarele'r yalnız 
düşman tayyarelerinin hücumla. 
rına karşı koymakla kalmamak. 

' HARP TEBLIGLERll\ ROMANYADA 

İtalyan Tebliği: ihtiyat lar 

Terhis Ediliyor "12 Temmuzda tayyarelerimiz düş
manla tekrar temasa geçmıştir. Üç 
grup tayyare, Cenubi İtalya, Llbye ve (Başı 1 incide) 
Şarki Akdeniz uslerlnden uçarak tn- petrol endüstrisinin kontrolünü 
gıliz gemilerine saldırmıştır. İki kru- temin etmek için bütün tesirleri. 
vazorle bir sa.fıharp gemisine mute- ni sarfetmektedirler. Muhtelif 
addit bombalar isabet etmıştir. Maltn petrol kumpanyalarının ihraç et.. 
uzerinde avcı tayyarelerimiz, 4 dilli· t'kl · k · t h ·1· t ·· . ı erı a sıyon ve a vı a a mu. 
man tayyaresıle muharebeye tutulj- ted · · b · k b .. t ·· 
muş, bunlardan ikisini duşurmüştur. I aır y~n~ ır. ararname, u. un 
Bütun tayyarelerimiz üslerine dön- j bu . v~saıkın badema kayde?ıle. 
müşlerdir. Duşmanın bir bombardı- ı ceğını ve bunlar hakkında lazım 
manı esnasında muhnplenmlzden bi- gelen tafsilatın da iktısat nezare. 
ri batmıştır. tine verileceğini tasrih etmekte-

Şarkl Atrikada Moyale civarında dir. Mezkur aksiyon ve tahvila. 
bir İngiliz kasabası ~gal edilmlştiı:. tan nakilleri teskil edilecek bir . ' . 
Hava muharebesi esnasında da 4 avcı Rumen komisyonunun muvaia. 
tayyaresi düşürülmüştür." katile icra edilebilecektir." 
Alman Tebliği: ALMANLARIN PLANI 

"Bombardıman tayyareleri, Cenubi 
lngilterede ve merkezde bahı·l tesi al
la mühimmat fabrikalarını, şark ve 
cenup sahillerinde de müteaddit ge
mileri bombardıman etmişlerdir. 

Plymouth ve Portsmouth'da ve 
Burton Upton Nent'de de sınai tesi
sat üzerine bombalar atılarak büyük 
yangınlar çıkarılmıştır. 

Manş denizinde, 15.000 tonluk bir 
petrol gemisile, cem'an 15.000 tona 
baliğ olan dort tüccar gemisi batırıl
mıştır. 

Duşman Garbi Almanya fizerine 
pek az bomba atmıştır. Hafıf hasarut 
kaydedılmlştir. 

Bombardıman tayyareleri fngilte
renin doğu sahilinde ve Manş denizin
de vapurlara, tayyare meydanlarına, 

deniz tesısatına ve 6iliıh fabrikala
nna taarruz etmişlerdir. Bır devrıye 
vı:ıpuru ile 2000 tonluk bir ticaret va
puru batırılmış ve '5 ticaret gemi!li e
hemmiyetli hasara uğratılmıştır. St. 
Merryn tayyare meydanında 8 fngi
lız tayyaresi tahrip edilmiştir. Exe
ter'd& depolar bombardıman edllmış
tır. PorUand. Newport ve Dundee'de 
liman tesisatı ve nhtımlar, Bılling

ham ve Newcastle'de silah fabrikala-
rı muvaUakiyetle bombardıman edil
mistir. 

İngiliz tayyareleri 12 - 13 Temmuı 
:ecesi Şımal Almanyasını bombardı
man etmişlerdir. Bazı evler tahrip e
dilmiş ve bazı siviller ölmüstür." 

ye hiçbir infial gösterilmemekte. 
dir. 

Londra, 13 - Times gazetesL 
nin diplomatik muharriri Balkan 
lar hakkındaki Alman planmı 

gözden geçirerek şunları yaz. 
maktadır: 

"Görünüşe nazaran Almanya 
Macaristanı biiyütmek istiyor. 
Macaristanın da minnetinden do
layı ona sadık kalması lazımdır. 
Almanyanın niyeti Macaristan
dan büyük buğday stoklan te
darik etmektir. Bundan maada 
küçük Romanya kendisine petrol 
verecek, verdiği miktar her ne 
kadar azalarak gidecekse de, yi
ne faydadan ari olmıyacaktır. Yu 
goslavyanın devlet adamları 

Panslav blokuna iltihak etmek is_ 
teseler dahi, Macaristan ve Ro. 
manyanın kontrolü altına girme
si. Yugoslavyayı mezkur hbktan 
ayırmış olur. Halbuki bugün, Yu 
goslavya devlet adamlarının böy. 
le bir arzuları olduğuna dair de 
hiçbir emare mevcut değilrfü." 

Macaristanda Askerlere İzin 
Budapeşte, 13 - Hükumet 

partisinin vermiş olduğu bir zi
yafette Başvekil Kont Teleki. per 
şembe akşamı ve cuma gunü. 
mahsuli.tın toplanabilmesi için 
askere alınmış olan efradın bü. 
yük bir kısmına izin verileceğıni 
bildirmiştir. 

YUGOSLAV NAiBi SOVYET 
SEFİRiNi KABUL ETTi 

İngilterenin Şarki Afrika kuv. 
vetleri kumandanlığı yeni bir ha. 
di!!le vukub~lmadığını bildiriyor. 

Belgrat, 13 - Prens Paul dün 
öğleyin Slovenya'daki ikamet. 
gahında. kendisine itimat mektu. 
bunu takdim etmiş olan Sovyet 
Sefiri Plotnjikovu resmen kabul 

ta, ayni zamanda adetçe faik t. 
talyan kuvvetlerine ağır zayiat ı 
ta verdirmektedir. İngiliz tayya. Denizlide SeylCip releri İtalyan topraklan üzerine 
muvaffakıyetli baskınlar yapı. 
yorlar. Çölün sakin havası düş. 

manı uzak mesafeden görmek 
imkanını verdiğinden, iki taraf 
için de müdafaayı kolaylaştır
maktadır. Buna binaen İtalyan 
ve İngiliz tayyareleri ekseriya 
hedeflerine yaklaşacaklan daki
kaya kadar deniz yolunu \akip 
etmektedirler. 

Çukurköyünde On Ev Yıkıldı, On 

Kişinin Kaybolduğu Anlaşıldı 

Dört 

Amerikada (f f"ifK 
Reisicümhur jHGIG mı Bana 

Namzetliği Soruyorsun? 
Yazan: B. FEtEit. 

Seçimi 
Vaşington , 13 (A.A.)- Reuter: 

Rooscvclt, Rcisicümhurluğa de
mokrat partisinın namzed'ni seç. 
mck üzere pazartesi gtinti Şıka. 
goda toplanaoak olan demol,rat 
kongresinde yeniden namzetHgı. 
nirı konulmasını reddeder,,e kon. 
gre buyuk kargasalıklara ve da. 
hili kavgalara sahne olacaktır. 
Ba~ı zevatın ufak şüphelere rağ
m<.'n Roosevelt'in demokrat kon. 
gresince riyaseticümhura namzet 
gosterilecegi halen hemen tama
m· le kati telakki edilmek•edır. 

Hull'tin reisicumhur muavinli. 
ğ.ne namzet olarak gösterilmesi. 
nin cenup demokratları tarafın. 
dan pek musait bir surette karşı. 
}anacağı bildirilmektedir. 
MAKİNELEŞMiŞ FIRKA 

Harbiye Nezareti mak~neies. 
miş aerodinamık bir dokuzuncu 
fırkanın teşekkül ettiğini beyan 
eylemiştir. 

Roosevelt ve Stimson, milli 
muhafız kıtaatından dört fırka
nın hemen derhal federal antre. 
nemana tabi tutulmasını karar. 
laştırmışlardır. Hava dafi batar. 
yaları kıtalarından yedi alay ile 
limanlar müdafaasını temine me
mur bir çok alayar da yeni ma. 
kine harbi usulleri mucibince an
treneman göreceklerdir. 

Amerika Birleşik devletleri 
müdafaa komisyonu, Packard o
tomobil kumpanyası direktörle. 
rinin, Amerika ve İngiltere için 
dokuz bin Rollsroyce motörü i
malini kabul etmiş olduklarını 
bildirmiştir. 

PANAMERİKAN 
KONFERANSI 

"Panama American,, gazetesi. 
önümüzdeki hafta Panamcrikan 
konferansı Havana'da toplanır. 
ken, "Nazi diplomatik paraşüt. 
çülerine., Havana'dan uzak dur. 
malarını ihtar ediyor ve diyor 
ki: 

"Filhakika Almanların Pana. 
merikan konferansı etrafında s:ı.. 
botaj yapmıya kalkışmaları mum 
kündür. Esasen 21 Amerika Cüm 
huriyeti Hariciye Nazırlarının 
geçen eylul ve teşrinievveldeki 
ilk konferansında da Almanlar 
bu gibi sabotajlar yapmıya calıs
mışlardır. Fakat uzak dursunlar 
çünkü Amerika tetiktedir. , 

AMERİKANIN FRANSA 
SEFiRİ 

Amerika Sefiri Bullit'in Roo~ 

sevelt ile görüşmek üzere İspan. 
ya ve Portekiz yolile Amerikaya 
hareket ettiği bildirilmektedir. 

Alman yanın 

İspanyada 

Bastırdığı Paralar 
Londra, 13 (A.A.) - Reute 

bildiriyor: 
"Times,, ve "Daily Telerr,.aph. 

gazetelerinin diplomatik muhar
rirleri, ''Almanyanın gerek duş. 
manlarına ve gerek do.,tlarına 

karşı kullanmağa hazır olrluğı.. 
usullerin., en yeni bir tezalıiiriı. 
nü anlatmaktadır. "Daıly Tele. 
graph., diyor ki: 

Almanya, bir miktar İspan:ı ol 
l anknotunun basılması h kl· n. 
da İspanya ile son zam-ınl .. rda 
!lir anlaşma imzalamıştır 8Lın<ı 
ait mukavele icra edilmiş r ka 
bir müddet sonra İspanyol m • 
kamları, Almanyanın bin pese. 
tas'lık banknotların tam seri ha
linde kopyelerini basmış ve bun. 
.arı İspanyadaki casusluk ve pro. 
paganda servislerinde ve norma 
ticaretinde kullanmıs olduğunu 
keşfetmişlerdir. Mezkur kopye
ler 2yni bloklar üzerinde basıl
dığı için, hakikilerden secilf'me. 
mektedir. Mı.imkün yegane hal 
çaresi, Almanyada bastırılan bu. 
tün banknotlann tedavi.ılde!'I kal. 
dınlması olarak gözükmektedir. 

• D. N. B. Ajansı ise resmi Al-
man makamlannın bu haberlerı 
tekzip ettiğini bildirmektedir. 

Çekirge Mücadelesi 
Samsun (TAN) - Ürünlerimiz 

üzerinde amansız zararlar yapan 
çekirge geçen sene olduğu gibi 
bu sene de tahribat yapmak isti. 
dadını göstermişti Ziraat Veka. 
Jeti tekl"'isiyenlerinin aldıkları 
muessir tedbir daha stirfe halın. 

Hani henim.bir dostuna ver. 
dı. Siyasi hadiselerin tua 

ba.,langıcındanberi ara sın 
gelir de fikrimi sorardı. 

Diin •ine kalkıp geldi ve: 
- E' ! Sôl le bakalım! Ne olQ; 

bitil or? di) c sordu. Artık tlay 
nnmadım. Açtım ağzımı, 71Ulle. 
dum ~öziimii ... 

- Be birader: Şu işler-
- Hangi isler? 
- Yani Avrupa harbi. .. 
- Ha, şöyle söyle! 
- Evet, şu işler başladı ...... 

lıyah herhangi mesele haklanü 
bit fikir bir tahmin, bir miltaıa. 
beyan ettim, ileri sUrdümse, aklİ 
t'ıkh. İnat ettim. Hep kentli OL 
rimi doğru buldum ve soran n. 
al eden eşe dosta da onu iliyle. 
diın, miidafaa ettim. Lakin ae pe 
re ki, hadiseler muttasıl ...r' 
tekzip etti. O hale geldim ki; u. 
tık. adımı söylerken bile: 
"- Bilmem ama galiba Fe.. 

lck!" diyorum. Çünkü onda .. 
ısrar etsı!m aksi çıkacak korka. 
sundayım. Şimdi bunun itiyle 
olduğunu, beni okuyan, anhyaa 
-..·e dinleyen herkes görmlf ve 
adeta mahcubiyetime hilnlletea 
artık henden fikir sormaz 01m1111-
Jarken sen utanmadan, sııam.. 
dan sanki ayıbımı yüzüme Ylll'• 

makta bir keyif duyannıvum-. 
gelip, ah'\·al hakkında Nlüınle 
görüşmekte mana var mı? JUi& 
mı bana soruyorsun? 

Dedim. Gülümsedi ve f11 cen. 
hı verdi: 

- Hakkın var! Ben de tipim 
senin şimdi söylediğin ~ 
yim. Fakat bu fikre sen ...... 
inanmış görüniiyorsun! Bea M 
seni dinlemeğe başladığımıda•N 
ri haklında hükmümü • ...ıı.; 

TRAKYADA 
Sıtma Mücadele8 

re~f>rin uzunl 
be m<-tred"r Avni 
muht<.'lıf gol 'c bataklıklar 
hi ok kanal a ılmıs ve tembla 
tırilm' ir Bu sayede 31 . .,.•':llll!I 

metre murabbaı bataklık kura..
tulmu"tur. 

1940 ı:;pne"i zarfında. Haziran 
nihayı>tine kadar 13 447 kişi ftl'a. 
ayene ve 806 kişi tedavi ~ 
mi.,lerdir 

Dört senelik bir miicadele 
tcdavidPn sonra köylü te 
ı;ıhha ini ne sini ve eski 
retmi elde etmi!::tir. 

Samsunda Ma..-ır.r: 

Çok Bereketi 

kuvvet, daha geni§ bir teşriki 
mesai ve birlepne esaslan üzeri
ne istinat etmelidir. Yukarda yı1z 
dıldanmız, doktor Rosenberg'in 
politikasına verilecek yeıane ce. 
vahı teskil etmektedir. 

Umumiyet itibarile Mısırlılar 
baskınlardan endişe etmiyorlar 
ve hiçbir panik emaresi görül. 
müyor. Bununla beraber İtalyan. 
lara karşı olan antipati muhasa. 
matın başındanberi artmıştır ve 
harp Mısır topraklarına ıeldf, dL 

Denizli, 13 (TAN Muhabiri Bildiriyor) - Evvelki gece sa. 
at yirmide başlayan yağmur dört saat devam etmiş, husule ıe. 
len seylap neticesinde Acıpayam şosesi üzerindeki Çukur kö. 
yünde 50 evden onu tamamen Yıkılmış ve kırkı da hasara uğra. 
mıştır. Afet esnasında kadın ve Hkek olmak üzere 14 kişi 
kaybolmuştur. Cç kadın ile Uç erkek yaralanmıştır. Vali, jan. 
darına alay kon10tanı, sıhhlve, nafia ve ziraat miidiirleri ile 
Kızılay reisi feliaket mahalline ıritmiıılerdir. Merkezden .ıönde
rilen erzak felikehedelere tevzi edilmiıtir. Açıkta bulunan
lar yerleştirilmiştir. 

1 de ı~n bu beliyyeyi ortadan kal. 1 dınnı'l ve tahrıbatın önune .ızec-

--------------------------------------------- mf~rr. 



meler 
dilme 

*I 
kal so 
otura 
arasın 

de bi 
yaral 

4-===============-==============================- TAN 

Tarihi Tefrika: No. 79 Yazan: ULUNAY 
• • 
lçı • 1 Ele e 

• 1 e s G 111 
- Efondırniz memleketimizı ı Salahaddinin l\!ıs ırdtı temin 

ecnebi istılasından kurtarmak i- eylediği bu adilane idareye raıı
çın hasetten kuvv.!tli bir sil:ıh men, gerek halk arasında, gerek 
olamaz. Suriveli emirlerclcn İ- orduda bir hoşnutsuzluk vnrdı. 
madeddin, Saİiıhadd :nın vezJret Mısıra gelen Eyy~bilcr, idare 
"e başkumandan!•;;·na kerhen yükünü Salfihaddinı ı onn:zfonn. 
razı olmuştur. Kuıd;sın ~ tak- dan biraz hafiflet tikleri cihetle, 
dım ettirdığim Kaıanfıl isminıie. Emir aleyhinde çalısan kuvvet 
ki cariye kulunuzun terbiye et- hakkında tetkikata başladr. lla
tıgim bir kızdır. İmadeddin bu fiye teşkilatı yal~ız vuku.ıt uzc
kıza delice meftun oldu. Karan- rine raporlar vcrıyordu: 
fıl benden aldıgı talima· ile ha- "Babiilfütuhta duvara asılmri 

reket ediyor. Her gün İmnded- bir _yaftada, Eyyub!ler .. n:ıem~e: 
dınin kalbine bıraktığı daınfa ketın kanını emen bır suluk gıbı 
damla rekabet hissi, bir gün Su- tasvir ediliyor.,, 
riye ordusunda büyuk bir isyan Derbülahmer'de bir şair, ha~
seklinde patlıyacaktır. Diğer ta- kı başına toplıyarak, uzun bır 
raftan haset tohumu Şnmdn A- kaside ile Eyyubileri hicvetro:ş: 

tabek'ın muhitine de ekilmiştir. Karakuşun adamları, ş:ıiri yak~-
Nureddin, Mısırın clınden gi. lamak istedikleri zaman, aha.ı

decegine ve Eyyubilcrm eline ge_ nin hücumuna maruz kalarak, 
çecegine inandırılmıştır. Pek ya. halkın ?lir:den . canlarım güç 
kında Saliihaddine başaramıya. kurtarabılmışlcrdı. . 
cagı işler teklif edecek; bunda "Suriye or~usund.~ki emırlc!' 
Salahaddin muvaffa~ olursa: A- aralarında yınc Salahaddmdcn, 
h'!:>ek daha ziyade kuşkulana- "Genç Yusuf,, diye bahsediyor
cak, muvaffak olmazsa; Salii.. lardı.,, 

haddinin buradaki mevkii kendı Emir bunları her gün öğreni. 
kendine yıkılacaktır. Veziri biis.. yor, fakat önüne geçmek çaresi. 
bütün müşkül bir me.vkie düşiir- ni bulamıyordu. 
mek için gizli olarak yine Ku. Şamdan aldığı haberler, onu 
dus Kralı Amori ile münasebete dalın ziyade sinirlendirdi. Sultan 
gırdim. Butün b:ı hazırladığım Nureddin birkaç defa Eyyubiler-
planlarm yakınd:ı semeresinı den bahsederken: 
toplıyacağız. Fakat o zamana ka- - Acaba Meliki Nasır ile Me-
dar sabır ve ihtiyat lii.zmıdır. liki Efdal unvanlarına başka 

- İmadeddini ele almak için Melkler ilave olundu mu? 
kendisine llıtuf ve ih!ınc.dn b:ı. Salnhaddin, siyasetini içinden 
lurunalr. kemiren bu kurtları elde etmek 
Mutemen~ için Karakuşu çağı:rttI. Husus-i 
- Hayır efendimiz, dedi. Bi. taJimat verdi. 

lakis Eyyubileri ihsanınıza gar- Birkaç gün sonra, Ezher civa. 
keylemelisiniz. Gere!c Salahad- nnda, pazar meydanınd,1 bu pro. 
c'.ltn, gerek babası ve etbaı ne pagandacılardan bit'isim yaka! -
kadar sizden ihsan görürlerse; yabildiler. Sainhaddin tahtikatı
muhalif tarafın o kadar kıskanç. n: bizzat yapmayı üstiine alarak, 
lıgmı tahrik edecektir. Eyyubile- herifi huzuruna getirtti. Ka.:-a. 
re karşı olan tavru hareketinizi kuşa sordu: 
katıyen dcğiştirmeyiniz! - Kim olduğunu tahkik ettin 
" Mütemen İle Salahaddin mi? 

S alahaddin, Mısuın mnliye 
nezaretini babası Eyyup 

lllecmeddine bıraktı. Amca!>"l 
Semseddini ve bütün k<!rdcşleri
n; muhim memurıyetlere tayin 
cyledL Bu suretle etrafındaki 
boşluk doldurulmuştu. 

Vczarete geçtiğindcnberi alıa1i 
arasında adalet tcvziınde, mez
hep farkları ortad !'l kalkmıştı. 
Bir Şafii ile, bir Şii kadının Ö

nunde, ayni hukuka malak bu
lunuyordu. Ezberde ve diğer 
medreselerde Sünni müderrisler 
ders verebiliyorlardı. Artık Mı. 
s.rlılarm canlan, malları daima 
tehlıkede değildi. -~ 

, 
1218 ton kuru ot alınacaktır. Knpil

Jı zarfla eksiltmesi 25-7-940 Perşem
be gilnn saat 15.30 da Tophanede fst. 
Lv. AmJrlı •i satın alına komlsyonun
d~ ynpılacnktır. Tahmin bedeli elli 
yC'di bin beş yüz on lira, ilk temJnatı 
4125 lira 5 kuruştur. Sartnamesı 280 
'.uru~ ko..-nlsyonda alımr. İsteklilerin 
k runt vesıkalarile beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vcrrnelcrL 

(102) (5896) 

•• 
n~rt bin dokuz yQ:z doksan (iç ton 

l vemarin kömfirü alınacaktır. Ka
p 1ı z r!ln eksiltme i 25-7-940 Per
' mbe rünil saat 15 de Tophanede Lv. 

Amiri ğı satın nlın!l komisyonunda 
'.\ '!Jılacaktır. Tahmin bedeli altmış 
v d. bin dort yU:z bcs lira elli kuruş, 
11 lc:ıninntı 4620 lira 27 kuru&lur. 
Ş rtn mcsl 337 kuruşa komisyondan 
:-lınlt', L"1.cklilerln kanuni veslkalnrile 
b raber teklif mektuplarını ihale s:ı
nt nd n bir saat evvel komisyona vcr
rnclcrL (103) (5897) 

• 125 ton mese komilrfi alınacakbr. 
P zarlıkla eksiltmesi 25-7-040 Pcr

b" gunil sa:ıt 16 da Tophanede Lv. 
Am l i s:ıtın alına komisyonunda 
~ ml c:<>ktır. Tahmin bedeli 5312 lira 

O kuru , ilk teminatı 398 lira 44 ku-

.. 
LALE ugun 

~ 

- Evet, ya Emir. İsmi Ab
dullahülkassar'dır. 

- Tevkif olunduğu zaman üs. 
tünde bir şey çıktı mı? 
-Hayır. Yalnız cürmümeşhut 

halinde yakalnnmışt'r. 
Salahaddin mücrime bi: şey 

sormadı. Karakuşa: 

Cellat Ebulhamdayı çağır! de
di ve derhal huzuruna giren cel
lnda: 

- Senin sanatinde cok mnhir 
olduğunu işittim. Bu maharetini 
bugün huzurumda göstereceksin. 
Şu adamı öldürmemek şartile 
beş saat işkence edeceksin. Ben 
bizzat hazır bulunncıığlm. 

(Devamı var) 

rustur. Şrırtııamesi komısyondn gö
rülfir. İsteklilerin kanunt vesikalnrile 
beraber teklif mcktupl nnı ihale s:ı· 
ntinden bir saat evvel komisy:ma ver
meleri. (105) (5899) 

• Atlası ciheti askeriyeden verilmek 
Ozere 20 adet alay sanc:ıi?J yapıırıla
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15/7 /040 
pazartesi günü sa:ıt 11,30 da Topha
nede Lv. Amirliği satın alına Ko. da 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 2100 lira 
kaU teminatı 315 lirndır. Malzemele
ri Ko. da görülür. İsteklilct'in belli 
saatte Ko. na gelmeleri. (110) (6076) 

Kızılay Hastabakıcıhk 1\Icktc~ 
binden Mezun ve Diplomalı 

Bir Hemşire Aranıyor 
Taliplerin Nişantaşında Teşvi. 

kiye Sağlık Yurdu direktörlüğü. 
ne müracaatları. 

lıtanbul c. M üddelumumilililnden: 
istanbulda bulunduğu anlaşılan E

dime icra memuru Esat Palancıoğlu
nun acele mcmuriyeUmize müracaati. 

RAŞiD RIZA TiYATROSU 
14 Temmuz Pazar GunQ. Akşamı 

Gedıkpa.,n Azak Bahçesinde 
(ÜVEY BABAM) Vodvil - 3 - perde 

• 
sıneması a 

MEVSiM.iN EN GÜZEL VE EN BUYUK tKll FİLMİ 

1 ·Türkçe· ÇALINAN TAÇ 
ERROL FLYNN 

2 - BRODVAY SERENADI 
Fred Astair _ Ginıcr Rogers 

"ye ile 1 Frasayı Bu Harbe 
Sovye ler Arasında 

Birlivi Sokanlar Hakkında 
(B.);~.?.ı Takibat Yapılacak 

S iyaset, . hissiyata değil, 
menfaate dayanır. Tür

kiye ve Sovyetlerin menfa
ati ve selameti bu iki mem
leketin dost kalmalarını a
mir midir, değil midir? Me
sele budur. 

Cevabı araştırılacak sual de bu 
dur. İşte biz, bugün edebiyatı 
bir kenara bırakarak kuru vaka
ları ele almak ve iki memleket 
münasebetlerini dünyanın · nL 
malda bulunduğu yeni istikamet 
karşısında açık ve samimi birli
sanla tetkik etmek istiyoruz. 

* * Türkiye ile Sovyetfor ara-
sındaki dostluğu bozabile

cek yalnız bir ihtilaf mevzuu 
vardır: Boğazlar. 

Sovyet Rusya, ötedcnberi em
peryalist devletlerin bir ~ün ge. 
lip, yeryüzünde ilk kurulnn sos. 
yalist memleket ini ortadan knl
dırmağa teşebbüs edeceklerine 
kanidir. Bu sebeple de Moskova
nın ne İngiltere ve Frans:ıya, ne 
de Alll}anya ve İtalyaya itimadı 
vardır. 

Avrupada harp başlamadan 
evvel Chamberlain hükumetinin 
mütemadiyen Almanyayı Sov. 
yetler aleyhine tahrik ettiğine 
vakıftı. Nazi Almanyasıntn da 
Ukraynayı işgal etmek tasavvu. 
runda olduğunu biliyordu. Bina
enaleyh bütün harici siyasetinde 
ana prensipi şu olmuştu: Sovyet 
sosyalist memleketini emperya. 
listlerin taarruzundan masun bir 
hale getirmek. 

Bu siyasetin içinde bizi alaka
dar eden kısmı, Boğazlar ve Ka
rndcnizdi. Sovyct Rusya, Kara. 
denizin, bu deniz sahillerinde 
bulunan memleketlerden başka
sına kapanmasını istiyordu. Ka
radenizde Sovyet Rusya hakim 
vaziyette idi. Boğazlar kapanırsa 
Karadenizde Sovyet Rusya ıçin 
tehlike kalmazdı. Bu sebeple Bo. 
ğazlar meselesinin statüsünü tes. 
bit eden l\'Iontreux konferansın
da Sovyct Rusyanm tezi şu ol. 
muştu: Boğazlardan Karildenize 
hariçten hiçbir harp gemisi gire. 
mez. Fakat Karadcnizdeki dev
letlerin harp kuvvetleri dışarı çr. 
kabilirlcr. 

İngiltere Boğazların açık oL 
masını istiyordu. Çünkü Lir gün 
Sovyetlere taarruz etmek lazım 
gelirse Boğazların bu serbestisin
den istifade etmek niyetinde idi. 
Nihayet orta bir formül bulun. 
du: Boğazlan açıp kapam:ık hak. 
kl Türkiyeye verildi. Türkiyenin 
müsandesile Boğazlardan geçe
cek harp gemileri de ancak birer 
birer geçebileceklerdi. 

Türkiye Boğazlara hakim O

lunca, Boğazlan kazanmak için 
Türkiye ile müttefik olm<ık lazım 
geliyordu. Türkiye biyar hakkını 
müttefikinin lehine kullanabilir
di. 

~ ı\ 

A lmanya tehlikesinin gün-
den güne büyümesi ve na

zizmin bütün Avrupayı istila et
mesi tehlikesi karşısında İngilte. 
re bir ara Sovyct Rusya ile an. 
laşma teşebbüslerim~ girişmişti. 
PUın şu idi: İngiltere hem Tür
kiye, hem Sovyet Rusya ile, Sov. 
yet Rusya da hem Ti.ırkjye, hem 
de İngiltere ile birleşec-ekti. Bu 
üçüzlu ittifak mihver devletleri
ne Karadeniz, Boğazlar, ve Akde
niz: kapamış olacaktı. 

Fakat Chamberlain, Sovyct 
Rusya ile anlaşmak istemedi. 
Müzakereyi lüzumsuz yere uzat
tı, durdu. Zaten iki tarafın da. 
biribirinc itimadı yoktu. Onlar 
m üzakercde iken biz İngiltere ile 
ittifakımızı yapmış bulunduk. O 
vakit Sovyet Rusya, büsbütün 
şüphelendi ve İngiltereyi bıraka. 
rak Almanya ile anlaştı. Mosko
vada bekliyen Hariciye Vekilimiz 
Saracoğlu da Sovyetlcrle bir an
laşma zemini bulmıya muvaffak 
olmadan avdete mecbur oldu. 

O günden itibaren Türkiye -
Sovyct münasebetleri eski sami
miyetini kaybetti, çünkü lVIosko
va, artık 'tı'ıgilterenin müttefiki 
oltın Türkiycye itimat etmiyor
du. 

Biz Ingilizlcrlc ittifak muahc. 
deınizc Sovy.-tler aleyhine h"er
hangi bir Jia ··ete iştirak ctmf. 
ycceğimize r ~rih bir J11adde 
koydurma} c siyasetimiz. 
deki diir: ~ Sovyct Rus-
ynya kr '!na niyet bes-
lemedi etmi!dik. 

(Başı l incide) 
Telefon: Mebus Pietri, Müstem. 
leke: Ayan azasından Lemery. 

Kabine azasına bundan böyle 
(nazır) unvanına mukabil (dev
let sekreteri) denecektir. 
Ayrıca üç müsteşar tayin o

lunmuştur: 
Kara: General Colson, Deniz: 

Amiral Darlan, Hava: General 
Pujo. 

• 
Bcrlin, 13 (A.A.) - Yeni Fran. 

sız nazırlarından bahseden AL 
man radyosu nazırlardan bazı11l
nı, ezciımle B. Laval ve Ybarna. 
garay'ı tenkid etmiştir. 
Alman radyosu: 
"Bu günün adamlarından Fran. 
sa için yeni bir devrenin açılmıt
sı beklenemez." demiştir. 

FRANSIZ LIMANLARININ 
İDARE TARZI 

Bugün verilen bir habere göre, 
Fransanın şimalindeki Akdeniz 
ve şimali Afrikadaki limanları 
deniz mlisteşarı Amiral Darlıının 
kontrolü altına konmuştur. Fa. 
kat bu haberin hakiki mahiyeti 
-anlaşılmamış bulunyor. Çüakü, 
Fransanın şimaldeki limanları, 
Almanların işgali altındadır. 

FRANSAYI HARBE 
SÜRÜKLEYENLER 

Vichy'den bildirildiğine göre, 
Fransız senatosunun milli müda
faa ve hariciye komisyonları 
Fransanın harbe sürüklenmesin. 
den mesul olanlar hakkında tah. 
kikat yapılmasına dair olan ka. 
nun lfıyihasmı tasvip etmişlerdir. 

FRANSIZ l\IİLLI BAYRAMI 
Yarın Fransız milli bayramı. 

dır. Bu münasebetle Vichy'de 
Fransız ölülerinin hatıralarını ta 
ziz için bir merasim yapılacaktır. 
Devlet Reisi Petain, nazırlar, se. 
firler ve yüksek memurlar bu 
merasimde hazır bulunacaklar. 
dır. 

• 
Herriot'nun Mareşal Petain'e 

geniş salahiyetler veren reye iş. 
tirak etmediği ve müstenkif kal. 
dığının zapta geçmesini istediği 
bıldirilmektedir. 

Paul - Boncour ile Leon Blum 
muhalif rey vermişlerdir. 

FRANSIZ REJİMİ VE 
İNGİLTERE 

Fransada vuku bulan hadise. 
ler İngilterede dikkatle takip o. 
lunuyor. Gerçi son senelerde 
Fransanın parlamanter rejimin. 
de ve adliye teşkilatında tadilat 
yapılması temenni olunuyorrlu. 
Fakat bu tadilat yabancı tahak
kümü altında yapılması muzir 
bir hareket sayılmakta ve yapı. 
!an işin sUrcksiz olacağı tahmin 
olunmaktadır. 

"14 üncü Loui ve Napolyon 
kanunlarını Fransayı büyük bir 
millet yapan zafer ve politikala. 
rı üzerine istinat ettirmişlerdir. 
Mareşal Petain, Fransa tarihinde 
kendini nevmidiyc kaptırarak 
mevkii iktidarı eline alan ilk dik. 
tatör olmuştur. Keyfiyet, Petain 
rejimine uzun bir ömür vaadct
memektedir. Fransızlar, memle. 
ketlerinin başına gelen büyük fc. 
lfıketlerin ağır mesuliyetlerini 
taşımakta olanlar tarafından ya. 
pılan ve milletlerini nazilerin e. 
siri kılan ve Fransayı fakir bir 

Fakat Moskova bir defa şüphe
lenmişti. Türkiye kend isile bera. 
ber olmadıkça Boğazların kapalı 
kalacağına inanamıyordu. Hatta 
Molotof, bir nutkunda bu hoşnut
suzluğu açıkça söylemekten de 
çekinmemişti. 

* * Fakat harp başladıktan son. 
ra vaziyet değişti. Avrupa 

tamamen Almanyanın eline geçti 
Liberal demokrasinin tek mü
messili o1an İngilterenin Avrupa 
ile olan aliıka ve bağlan kesildi. 
İııgiltere hük(ımeti artık Avru. 
pada hakim olmak ve nazizmi 
yikmak davasından vazgeçti. Sa
dece kendi hayatım kurtarmak 
kaygusumı düştü. 

küme haline getiren bu tadilata 
uzun müddet tahammül etmiye. 
ceklerdir." 

News Chronicle gazetesi de 
şunları yazmaktadır: 

"Ateh getirmiş olan Mareşal 
Hindenburg'un Hitlerin mevk!i 
iktidara gelmesini kolaylaştırdı. 
ğr gibi, en musibetli bir rejime 
zafer yolunu açmak için de, ihtL 
yar Fransız Mareşalini alet edL 
yorlar. Kabinesinin içinde, belki 
kendi menfaatlerini düşünen bir. 
kaç entrikacı bulunmaktadır. 
Bunlardan birisi, kendini Führer 
ilan etmek için pekala ilk fırsatı 
yakalıyabilir." 

I.ONDRADAKİ FRANSIZ 
LEJYONU 

Londra, 13 (A.A.) - Yarın 
Londralılar, Grl. de Gaulle'ün 
İngilterede teşkil etmek üzere oL 
duğu Fransrz lejyonuna mensup 
gönüllüleri alkışlamak fırsatını 
bulacaklardır. Tank, tayyare, 
bahriye ve ordu teşekküllerine 
mensup Fransız askerleri geçen 
harpte ölen İngiliz askerleri abL 
desine bir çelenk koyacaklar, 
sonra tekrar yollardan geçerek 
Mareşal Focp'un Victoria garı 
yakınındaki heykeline bir çelenk 
koyacak1ardır. 

Gönüllüler yarın Fransız mil1i 
b!iyramı olan 14 temmuzu tesit 
edeceklerdir. Bu münasebetle 
Londraya yüzlerce deniz, hava ve 
kara askeri gelecektir. 

Adliyede: 

Termos ihtikarı 

Davası Yenileniyor 
Mevcut termoslannı saklıya

rak ihtikar yapmak istediği iddi
asile mahkemeye verilen, para 
ve sürgün cezalarına mahkum 
olan J ak Kastro hakkındaki ka
rar temyizce bozulmuştur. Bozma 
kararı İstanbul adliyesine tebliğ 
edilmiştir. Jak Kastro hakkında
ki duruşmaya yeniden başlana. 
caktır 

Almanyanın Macar 
Mahsullerine İhtiyacı Var 
Budapeşte, 13 - Münih mü

zakerelerinden sonra Macar siya. 
seti şimdi tamamen Alman ta. 
raftan olmuş ve Teleki de mem. 
leketin şefi olarak her zaman. 
k!nden daha kuvvetli bir vazi
yette bulunmaktadır. 

Budapeştenin iyi malumat a
lan mahfillerinde zannedildiğinc 
göre, Almanyanın Macar istc-k
leri hakkında itidal tavsiye etme. 
smin sebebi, Macar mahsulüne 
azami derecede ihtiyacı bu1un
ması ve esasen zarar gören hasa. 
dm daha ziyade zarar görmesini 
istememesidir, 

letanbul Beı;lncl icra Memurluljun· 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine kar'!r verilen 200 
teneke makine yağı açık arttırmn su
retile Yıığkapanında 25 No.lı mağnuı
da 16-7-940 tarihine müsadif Salı gii
nil saat 16 dan 17 ye kadar satıiaeak
tır. Alınak isteyenlerin mez.k(ir ma
halde gösterilen saatte hazır bulun
maları ilAn olunur. 

rını seferber eden İngiltere, ar. 
tık Sovyet Rusya ile yeni bir har. 
be girmeyi uzun mUddet aklın. 
dan çıkarmıya mecburdur. 

Halbuki Sovyet Rusya, boğaz. 
larm kapanmasını, denizlere r.a
kim olan ve Sovyetleri :yıkmak 
gayesini güden İngiltereye knrşı 
istiyordu. Almanya denizden ge. 
~ip, boğazları zorlıyamazdı. 

İngilterenin boğazlardan is~i
fade etmek ihtiyacından varC'ste 
kalması, Sovyet Rusya için bir 
İngiliz tehlikesinin zail olmuş 
bulunması ve Almanyanın Avru. 
paya hakim olması, vaziyeti ta. 

mamen değiştirmiş, boğazlar me. 
selesini artık ibaşka bir zaviye. 
den tamamen yeni esaslar üzeri. 
ne mütalaa etmek lüzumunu or. 
taya çıkarmıştır. 

Meseleyi bu zaviyeden tetkik 
ve mütalaa ettiğimiz zaman Sov
yet Rusyanın boğazlar hakkında. 
ki telakkisinin değişmesi !tızım 
geldiği, ve boğazlar meselesinde 
Türkiye ile Sovyet Rusya arasın. 
da bir menfaat iştiraki teessüs 
ettiği görülür. 
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Eclirnede Açd n A ıcıhk Kursu 
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•ı u-Edlrne, (TAN) - Edirnede açılan nrıcılık kursu kı:z ve erkek &P' ul 
men· okul son sınıf talebelerinin de ışUrakile iki haftalık bir çalışaı" ti 
sonra dağıldı. Kursa devam edenler bu müddet znrfında praUk tatt: n 
dersleri görmliş ve arıcılık yapan bnzı köylere giderek köylill ınu 

birlikte arıcılık üzerinde çalışmışlardır. Bu kurs.ı kız ve erkek 200' ÇOcuğ 
!azla talebe devam ctmiıı ve talebe bir yandan dı:ı kozacılık kursU , her 
müşlerdir. tnek 

====================================...-------~Q~ 
ÜSKÜDAR İCRA ME:\1URLU~U1'"DAN: lir gaz 

İstanbul Limanının 295 sicil numa- satış bedelinin paylaşmasından y~,·i
rasında kayıtlı 3700 lira kıymeti mu- kalırfar. Q d;;·o 
hammincli Asya vapurunun açık art- 4 - Gösterilen günde arttııj ak 
tırma ile satılmasına karar verilmiştir. i~tirak edenler nrtbrma ıµır~ o:;um 

Vaziyeti: oh-umuş ve lilzumlu maHlmat aıı:::-· 11 

Gemi halen Paşabnhçe limanı karşı- bunları tamamen kabul etmi:,ı lu ::J 
sında s:ıhlle takriben 50 metre mesa- itibar olunurlar. 

1
,, 

fedc ve prova isUknmeti sahile hemen 5 _ Gemi 15-8-040 tan'lıinde~iıce 
arr.ut bir vaziyette 2 - 2,5 kulaç su- ~embe günü saat 14 den 16 ya 

1 
tak 

da karı deryaya oturmuş ve iskele Üsküdar icra memurluğunda it~ d 
Wrafı ana güverte yalı kütağü baş- bağırıldıktan sonra en çok W Çod c 
tan kıça kadar sathı bahire temas c- lhalf' edilir. Ancak arttırma ar 
derek gemi iskele tara!ma yatmıstır. muhammen kıymetin yüzde 75 1~ ıılsı 
(;emi içi deni:z seviyesine kadar su maz veya satış isteyenin alo ı, oku 
ile dolmuş bir halde yarım batık bir rilchanı ofan diğer alacaklılar bt;lde ib• 
vaziyettedir, geminin iki direği, iki da bedel bunların bu gayrlmenre llle 
bumbası, istiralyalardan bir kısmı ile ~ 1 

temin edilmJş alacaklan mc .A. cır l 
çarmıkları, bacası, iki hava makinesi, d•m f..,zl , ya çıkmazsa en çok lMaknt 
mataforalarile il<l çıplak firika, nok- nın ta:ıhhildü baki kalmak üzctl cihet 
san iki vinci ve noks:ın bir ırgadı, iki !ırma 15 gün daha temdit rı11b'lln 
göz demiri ve loçaların dışarısında gö- :rn-8-940 tarihinde Cuma günığe bı' 
rtilen zinciri, babaları yerlerinde gö- 14 den 16 ya kadar Üsküdar it11J t"(t 
rülınilş ise de demirbaş eşyası yoktur. dı 
Dümen el dolabının ağaç muhafauı- murlui;ru odasında arttırma be ktcb 

tış isteyenin alacağına rilchatıl ,a 
1 

. el 
sı da görülmüştür. Gemi güvertesi diğer alacaklıların bu gayriı! ' ı 
;:ok mail olduğundan bu muh,afauının ile temin edilmiş alacakları ır.!" acı 
içi görülıncmiştlr. Makine kazan dai- /nt~kt 
resi lcbalcb su dolu oldu!;'Undan kazan undan fazlaya çıkmak şartile ~ duy 
ve makinenin teferruatının ne dere- nrtlırana ihale edilir. Böyle bit 
cede üzerinde mevcut olduğunu gör- elde edilmezse ihale yapılınaz .,t Y\' 
mek mümkün olmamış ise de bunların talebi dii~er. • a 
aksamı esasiyeslnln mevcut olmadığı 6 _ Gemi kendisine ihale ,1 

hakkında bir işaret ve alAime de des- kimse derhal veya verilen m{11ı) eh 
tlrcst olamadık. çlnde parayı vermezse ihale k~ V 

1 - i11bu gayri menkulün arttırma holunarak kendislnlen evel enn.lal'ı, 
şartnamcsl 1.8.940 tarihinden itibaren te~lırte bulunan kimse arzctmiŞ • tut 
:-lo. ile Üsküdar icra dairesinin muay- bı>delle almağa razı olursa orJ{oy]c 
yc."l numarasında herkesin görebil- olrr.oz veya bulunmazsa hemeıı~tdctıe 
mesl için açıktır. fırında y:ızılı olan- gün müddetle arttırmaya çıkıırv~n b 
hırdan fa:zla malCımat almak isteyen- çok arttırnna ihale edilir. tıd /..rctl 
Jer işbu şartnameye ve 40/132 dosya arasındaki fark ve geçen günl .ioka 
numarası ile memuriyetimizc milra- yüzde beşten hesap olunacak t Cck 
caat etmelidir. <'lijter zararlar aynen hilkıne gi' e 

i . . IJ JZ 2 - Arttırmaya iştirak için yukarı- kalınaksızın meur yetimızce !il 
da yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetln- t:ıhsil olunur. Madde: 133 1IİI nr 
de pey veya milli bir bankanın tem!- 7 - Alıcı arttırma bedeli hl! 1~ 
nat mektubu tevdi edilecektir. Mnd- olarak yalnız tescil harcı~ı, Dı~ lar, 
de: l?.4. rnr pullarını verıniye mccbur~r rtın 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di- J!lliye resminden mütevellit ;/ Hı 
ğer ııliiknrlarların gemi üzerindeki ı·ii<:umu ıılıcıyn ait olmayıp lnıel 
haklarını, hususile faiz ve masrafa becrlinden tenzil olunur. İşbll . ö 
dair olan iddlnlannı işbu llAn tarihin- menkul yukarıda gösterilen 11 ~a 
den itibaren yirmi giln içinde evrakı Üskudar icra memurluğu odası a tn 
mü~bltelerile birlikle mcmuriyetimlze bu ilan ve göstcrllen artbrrıt• in 
olldinneleri icap eder. Aksi halde namesi dahilinde satılacağı il~ 1 

5 

er. hnklnrı t::ıpu sicillle sabit olmadıkça nur. ~Veri 
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ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tnrihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banko munıııclcled 

'" 

e::..~d_:i.:..~:. ___ , . 
Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERIYO ku 
/lik 

Zlraııt Bankaııında kumbaralı ve lhbn rsız tasarruf hesaplarında en ır 
lirası bulunanlara senede 4 defa çc kllecek kura ile aşağıdaki plA"' ire 

4 
4 
4 

40 
100 
120 

Adet 
n 
,, 
n ,. .. 

ikramiye daöıtılncnktır. ~ i 
1.000 Liralık 4.000 ~ 

600 .. 2.000 
250 
100 
60 
40 

.. .. .. .. 
1.000 
4.000 
6.000 
4.800 

160 .. 20 • 8.200 

o 1 K KAT: Hcsaplarıl'ldakl p:ıralar bir r.enc içinde 50 llrndnn a~ağı (!ıı{t 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fa1Jasiyle vcrilceekUr. 1' I 
senede ' defa. 1 Eylıll, 1 Birinci ktınun, ı Mart ve 1 l1 

~,, 

Şunu kabul etmek Iazımdır ki, 
İngiltcrenin müdafaa ettiğini id
dia ettiği liberal kapitalizm artık 
Avrupayn bir daha dönemez. İn. 
giltcre harpten galip çıksa bile, 
artık Avrupa üzerinde eski nü. 
fuz ve kudretini tekrar e!de ede. 
bileceği şiiphclidir. Binaenaleyh 
Sovyet Rusya için emperyalist 
devletlerin kendisine taarruz ve 
hücum etmeleri tehlikesi kalma
mış gibidir. Almanyanın hakkın
dan ıırJm,..k foin ıhütün k:nnu'lcla. 

Bu menfaat birliğinin dayan
dığı esasların tetkik ve tahlilini 
de var:ın.ıı bırakıvorum.. 

~ •*'•m n 
tarlhlcrlnde çekilecektir. ~ ·····=····-··· ~ 
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BEDELi 

Ecnebi 

1 sene 2800 Kr • 
6 Ay 1600 " 
8 Ay 800 " 
1 Ay 300 " 

lleUernr 
hll ası po ta ittihadına 

olınıyan memleketler için 
one bed li 

16 
e muddct sırnsiylc 

1. ' 9• 8,5 liradır. Abone be
l p ind' kuru ır. Adres delTilitirmck 

tur. Cevap için mektup
a 10 kuru luk pul Utı.vcsi 

lazımdır. 

'J.' AN 
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t_H_A_F_T_A_N_l_N_M_~. SAHABE S ~j 

Ailtolfil Akç~lfilülfil 
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-

Başvekilimizin Nutku Piyasadaki Durgunluğu 
İzale Etti - Bu Hafta Zarfında Ald(ğımız 

ve Sattığımız Mallar Nelerdir? 

E aşvckilimiz Refik Sayda- j yapamamışlardı. Bu yuzdı:!n. R~
mın B. M. Meclisinde ver- manya ile ve Romanya vasıtası. 

el gi son nutuk. piyasada da en\ le işler pC'k azalmıştı, bu kad~~ 
büvuk tesirim yapmış ortada azahşa gorc, Çekoslovakyaya . 

J ' • l k ·· d ·ı ıc;tır mevcut olan durgunlugu gider. bır. lıra ı · susam, gon erı m · 
mistir. Maaınafih p·yasadaki dur Macaristana ise 38 bi~ liral~k 

:ı: ı · t" · fındık scvkedılrnıstır gunluk yalnız siyasi sebeplerrlen u un. ıç ·~ ,. 
ibaret değildir. Esasen bu mev. Tuna yolundan ba~ka dıger mem 
sim, ihracat mevsimi olmadıJ.'I i- lC'ketlerc yapılan ıhr~cat ~ ktar 

Un b' ır gazetede olmduğu. 

ç llı~za göre, çalışkan bir 
u hocugu, mektebe gidebilmek 

er ·· 
1 liın guu on kilometre yol 
~bı=ek nıecburiyctiode knlı. 

tış. 

~~ ga.zete muhabirine, bu kü. 
d~''rlıdan bahseden kayma. 

1Yor ki· :a • 
0 

ak gazetecı: Türk MylQsün-

Çil liraların güler yüzünü 
görmemis, ılık temasını 

duymamış, eşsiz bereketini tec. 
rübe etmemiş ve tükenmez fey
zinden nasip almamış yeni ne. 
sillerin umurunda olmasa ge
rek ama, altın devri çocuğu o. 
lan benım üzerimde soğuk bir 
tesir yaptı: Yeni Avrupa niza
mında altın esası terkedilerek, 
devlet itibarına müstenit kağıt 
mark tedavüle konacakmış ... 
Yani, artık bu sefer altının pa. 
hucu büsbütün dama atılacak
mış! 

1 Yaz_an_._· _R_e_f_ik_H __ a_l_id_. 
zehirli sıtma ateşi bir arada ya
narak aşan altın arayıcıları ... 
Şarlo'nun o paha biçilmez (Al. 
tına Hücum) filmi... Altın dolu 
sandıklarla denizin dibini boy
lamış meşhur yelkenliler .. Nam 
lı korsanların ıssız adalara giz. 
!edikleri defineler ve Monte. 
kristo romanındaki hazine! Bü. 
tün bunları, ayrı ayrı, ş:irin':?. 
heyecanına, lezzetine azami yer 
vererek tatlı, tatlı düşüniıyo. 
rum. Hatta Osmanlı tarihine 
bile fikrimi salarak, o irtikap 
irtJşa, yağma zamıınlarında bul. 
duklurı halis &yarlı altın akçe. 
leri keselere, torbalara do'dura. 
rak sandıklara, sarnıçlara, bocJ. 
rumlara yığan devlet ricalı ve 
parli~ah dalkavukları göziımde 
canlanıyor. Bir gün ''Cellat!,. 
nidası ve arkasından haydan 
gelen huya gider, fehvasınca, 
bunların müsaderesi ... 

ların ellerinde böyle bir tasvir 
snnati ve yazı kudreti yoktur! 

Altın taşıdığımız sırada -·ha 
tırlıyanlar henüz cok olmalı -
iki gozlü, yaylı kutular vardı; 

bir tarafına altı adet tam, öbür 
tarafına yine o miktarda yarım. 
şar liralık istif edilirdi; iizcrın
den birini çektiniz mi, otoma. 
t.k o'arak yerine altındaki geii
verirdi. .. Bu kutuyu sağl:ım bir 
zincirle pantalonumuza iliştir. 

meyi ihmal etmezdik. Yine al. 
tından tel örmesi keseler de 

nin doluşunu, masum gözlPrine çin her sene bu aylarda gôrı..1'en itibarile pek azdır. Bır fıkır '.er. 
cinsiyet hırsının girişinı, yürit- du;gunlugu tabii olarak K.ırşıhı- mek için Bulgaristana sev~edılen 
''Üşlerinin ve edalarının denis. k · der ' 20 bin liralık zeytinyağı ile Yu-
.ı b ımı ıcap e . . d 1 60 dık 
rnesini, aşk ve izdivaç macera- İçinde bulunduğumuz gü 'ller, nanistana gön erı en san . 
larını da hatırlamaktayım. Hat. piyasanın en durgun gtinleridir. yumurtayı kaydetmek mecburı
tiı bir gün, kucaklarında kun. Fakat önümüzdeki avlarda hara. yetinde kalabiliriz. 
dak, eski hanımlarının ~vine, retli bir ticari Caaliv~tin ba.,lıva- Son günlerde barsak ihrda:atı1n-. • • · k' r .. ·"1 kt ır c 
ezgin ve yabancılaşmış ziyarete cağına şiiphe yoktur. Bol ınik1ar- drı hır ın ışa goı u me. e · ·• 

da Z
irai mahsuller elde eden viçreye, İsveçe, Macarıstana ya-

geli~lcrini de unutmamışım. . k ·h t b k tl 
Gürbüz vücutları nasıl, çar- memleketimizin dış memleketle- pılan barsa 1 raca ı, arsa • 

çabuk yumuşayıverirdi ve nasıl re geçen seneye' nisbctle daha faz cnretini tekrar canlan~ı~mıştır. 
da az günde horadalaşırlar, bir la ihracat yapmak imkanı mcv- . Yu~rda tazdığı~ı~ g~~~~~~ 
başka alemin malı olurlardı! cuttur. Bu sene Avrupa harbi yü- sım, ı raca ı:nevsımı . h 

z.t"ınden. Avrupanm zirai mnhsul. hald. e .• susam 1hracatı eskı._ ara. 
Tabiidir ki, yeni sefil hay3tla- f k d ~ Ma ]ere daha çok ihtivacı oldug· unu retını muha aza etme tc ı.. -
rında en evvel satılan da. şup. J • t R Çeko fo goz oni.ine getirmek H'ızımdır. carıs ana, omnnyaya, .. .:. -

~ ~ ZCVki ne kadar ilerlemlli. 
kn atnak için, karda, yağmur-

1 JU ornetrc yol yürüyen küçük 
"' 

1 Ostnıın Knntnrdan ibret a
de : 

ızce, k" _ 
takd· uçük Ali Osman Kan. 

OC ır edelim, fakat ondan 
Çocukla • d rımız ıbret almasın, 

l
1' 

1
ar büyüklerimiz de acı bir 

a sınlar. n· k'' ... ok · ır oy çocugu. 
8 

e ~rnak uğrunda yaz, kış, 
:ın ır hayli yol yürümesi, 
tlı~:~uniyet veren bir fe. 

· akat bu _ • . 

~
cih . • .. emnunıyetm acı 
ğu c~ de Vardır. Çünkii, ki.iy 
e b? .an bu fedakarlığı iste. 

i i(~~m hakkımız yoktur. Biz 
cd feb 1 ıan, Tiirk çocuLrunu, 
ani k'~ kavuşabilmek icin her 
i a ı 0~ctrelcrcc yol yürüye. 
ııı ckı hır tahammlil imtihanı 

c ten k t b'l v• • d ur ara ı cccgınıız 
bit llYacat'lz! 

fi • 

rvanlara Zulüm: 
le~l:---thr· • . __.. • 
rn •nıızdckı sehzecı, saka 
k \'e 

arı emsali satıcılarm hay. 
t ' sıkı bir sıhhi muayeneye 

•• 11htlacak. 
oyic h' 
et} . ır. nlUayene ·e o kadar 
n ~u ı~.tıyaç Yardı ki, bu ka. 
etle g~ne kadar gecikmesi 
kakı arşılanıyordu. 
eke arda, yük tasıyan, ara. 
tiı ~ ~a~ \'anlara biraz insaf. 
lar n ı sın: Derl>al görüliir ki, 

ıırasınd 1 1 h sız h a, cı ız, yara ı, a. 
il1 ıa; ıısta,, hatta kör ve topal 
ı ' ekser· t' k' urdd tnahz •Y.~ ı te ıl ederler. 

t Hı h ura goz yumsak bile, o 

1 1 _ayvanların bu derece 
e crın . d 
Ö c \'ıc anlarımız isvan 

' Ylc " Şnh't acıklı zulilm sahnele-
tah 

1 ol~.Y<>ruz ki, sade on. 
r~' insa~~~nıul edisimizi gören-1- ler. 1 tJ:.'lnıızdan süphe duya. 

\'Crildt~ ~u kanaattir ki, bi. 
Yen ~ını ö!;rrendiğimiz sıkı 

1 Ocıne~ aranndan iyi neticeler 
ı arzusuna diişünnckte. 

itiin • ~ucayı Değil! 
irk . -aç g.iin evvelki nüsha-
h\ızd '"D b a, nuk 8 • o ruca, Transfl-

<>vına ve Besarabya" 
vhalı b' 
ı 

0 
ır Yazı intişar etmişti. 

nJ:zı~ızda, okuyuculan
\'e d'· tvınanın, Besarabya. 

Ol' b .. fik ep 
1 

uy parçadan nıii. 
Ucarı~nan Transilvanya ile, 
tasar 

1 
taınanıı hakkında 

"'a ına linıat ve.rmistik 
" zınuz ku '.: • n bi . • 0 yan vatandaş. 

l>ob rısi, Bulgaristanın, bii. 
tuca..,, • t d'V• üş .ı • ıs e ıgı zannına 

~k ayni Yanlaş zanna düşen 
ali ~yu~~l~ımız bulunması 

ndı 1 .duşlindiiğiinıiiz icin 
e e ım k' ~ ' 

anyad . ı, Bulgaristanın 
değil an ıstediği, biitiin Dob. 
. Ve' ~adece Cenubi Dobru. 

Bir noktadan bu kıymetli 
cevherin matemini tutmak ba. 
na, benim gibi hiçbir devirde 
ve hiçbir rejimde avuçlar dolu
sunu bir araya getirememiş o. 
lan yazı ırgadma düşmez ama, 
kafir madenin uzaktan hile te
maşasındaki zevk düşünülürse, 
sahibi olmadığım halde nasıl 
Çırağan sarayının yandığına a. 
cıdırnsa, buna da hafifinden 
kederlenmemi tabii görmelidir. 
Boğaziçi veya Gülhane parkı 
benim değildir, diye; birincisi. 
nin dünya haritasından, ikinci. 
sinin belediye planından silinip 
kalkmasını elbette istemem. Al. 
tın güzel bir şeydi, renkçe, ses
çe, tesirce... Adeta diyebilirim 
ki, altın sıcak kanlı; yumuşak 
bir mahluktur, elinizi siirünce 
tavşan yavrusu gibi, vücut ha
raretini duyarsınız, hemen he. 
men kalbinin attığını bile işite. 
cek gibi olursunuz. Halbuki gü. 
müş ölü bir madendir; fazla ka. 
bukludur zehabını verir; yerde 
sürünen tesbih böceği cinsin
den teması soğuk ve ürpertici
dir. Öteki demevi yaradılmı~
tır, bu lenfavi! Altın, güneş ışı. 
ğıdır gümüş, ay ... Altını eritip 
içsem vücudümde kan yapacak 
sanırım; gümüş menkuhundan 
ise, zehirleneceğime hükmede. 
rim. Altın gençliktir, lepiska 
saçlılık ve gül tenlilik ... Gümüş 
ise yaşlılık, akçıllık, hiç olmaz. 
sa kırantalıktır. 

f ilvnki bugün piyasada si.i. 
rülen yine altın akçe de. 

ğildir, kağıt varakadır. Fakat, 
velev gerçek, velev yalan, bu 
kağıtları koynumuza koyunca 
gözümüzün önüne karşılığı ola. 
rak Kunt yapılı bir bankanın 
zemin katında bir çelik kasa ge. 
liyor, yanmaz, yıkılmaz, açıl. 
maz ve delinmez bir kasa ... Ha. 
yalimi.zdc dolambaçlı, demir 
merdivenlerden iniyoruz, süt 
renkli ampullerin aydınlattığı 
çini duvarlı, tüfek namlısı gibi 
keskin ışıklı bir dehlizden geçi. 
yoruz, aynk seslerimizin süku
neti ürküten akisleri, kulakla. 
rımızı hırpalıyarak gidiyoruz, 
gidiyoruz. İşte binanın temeli
ne gömülü bir zırhlı kapı ... Şey. 
tan çekici bir anahtar, mini mi
ni kilidine giriyor, adeta kula. 
ğına efsunlu, esrarlı bir ıiCY söy 
lüyor ve bu kapı gıcırdısız, çı. 
tırdısız, şaşılacak bir kolaylıkla. 
zahmet vermeden açılıyor: Kül 
çeler ve diziler, hiç te çürük 
kokmıyan bir gölge içinde, ta. 
~amen endişesiz ve sıhhatte u
yumaktadırfor. Ne kokan, ne 
buluşan, ne bozulan, ne de fire 
veren sihirli mahsul odur. Ona 
ne fare dişi tesir eder, ne rutu. 
bet zarar verir. Yalnız insan di
şile öğütülebilen hububat odur! 

Altın? 

hesiz, o çeyrek liralar, altın ku- Bt• itibarla ktıhk tehlikesine vakyaya her hafta susam gonrle-
pelerdi... mnruz kalan Avrupa memleket- rilmektedir. İtalyadan da susam-

R ivnyete göre. altın birik-
tirenlerin bir zevki de 

ayda bir, ônüne bir legen ko
yup, fırça ve sabunla her bırini 
gi.izelce yıkamak, oğmnk, par. 
latmak, kurutmak ve ellişer, el. 
lişer dizilere ayırıp, k:if:ıtlara 
s:ı.rarak tekrar kasaya yerlestır. 
mekmiş! 

T:ı.bii hu ameliye esnasnıc' ı 

hoştu; biraz kımıldattınız mı i. 
cindeki liralar, ağa düşmüş ba. 
lıklar gibi canlı canlı, pırıl pı

rıl, cilalı ve kaypak oynaşırdı. 
Bunlara zevk ehli hiçbir zaman 
gümüş akçe koymak bayağılığı. 
nı irtikap etmezdi. Altın çanta. 
larından bir başka biçimini de 
hatırlamaktayım: İki istridye 
kabuğu... Ortasından açardınız, 

kırmızı veya sarı atlas kaplı ii~ 
bölmesine tam, yarım ve çcy. 
rek olarak üç cins altını ayrı ay. 
n koyardınız. Bunları daha zi. 
yade hanımlar ve genç yaşta. 
ki erkekler kullanırdı; sünnet 
di.igi.inü hediyeleri arasında da 
mak bu llcrd endi. 

en fazla dikkat edilecek şey, J o;an ve havvan ''aYrııl:ı. 
etrııfa altın sesi duyur'ltaınak. rının 7arif, gii:r.el, sevim. 
tır. Zira bu parlak madenin ta. 
mamen kendine has bir şııkrak li olusu gibi çeyrP1< liralıı.r da 
nağmesi vartiır Vi. başka hiçbir pek cici. pek nazik ~eylcrd'· 
madde ve nesne ile taklidi müm bayramlarda hali, vakti yerin. 
kim olamaz; hava mcvcelerini de aile çocuklarına, bir keten 
büsbütün &yrı bir tarzda heı c- mendil ucunda bunlardan veri. 
kete ve dile getirir. Denebilir kılırdı. Amma düşmesinden ve 
ki, ınsan kulağr bunu duymak lık kızlara da, gönülleri hoş ol
lıu:.usunda mi.istesntı bir kabilı. sun, diye yine çeyrek liradan 
yete maliktir; hatta on•ı jc;itc- kiipeler yaptırılıp, bayramda ta. 
nin sihrine kapılarak - ne ka. kılırdı. Ama düşmesindı;ın ve 
d:ır meşgul, dalgın, kcderlı ve çalınmasından korkulduğu için, 
telaşta olsa yine - duraksama. sa~lam ibrişimle birbirine bnğ. 
sı ve kulak kabartması tabii bir !anıp, bağ saçlarının arkasına 
halettir, fıtri bir inhimiıktir. geçirilirdi. Ufacık yaşımdanbc. 

Eskiden yeni doğan çocuğun ri, aleniyete vurulmuş bu altın 
yumuk ve hcniiz derileri bum. hırsı, hoşuma gitmediği ıcın, 
buruşuk avucuna bir adet çil otoriteme güvenip bizim c\'de c 
altın sıkıştırmak adetmiş. Hatta usulü yasak ettirmiştim. Kom. 
yavru, bunu sımsıkı yakalar, b1. şuların ibrişim bağla çeyrek ıı. 
rakmazsa eli sıkı, hesabını bilir, radan küpeler takmış kaç tane 
zengin olacağına hükmederler; 
tutmaz, yahut tutmasile atmasl kücük ahretliği, işten mosmor 
bir olursa cömert, müsrif, mü. olmuş elleri, koyu renklı önliik. 
bezzir yaradılışlı, diye keder e. leri, çorapsız bacakları, mercan 
der1 ermiş. Bu tali ve baht de. terlikleri ile şimdi gözümiin i-ı. 
nemesi yapılırken, asıl dikkat nünde ... Bir sürü Ayşe, Fatma, 
edilecek cihet te, mini mininin, Zehra. Dilber, Gülsum ve Hati. 
- sevki tabü ile - altını he. ce! Yavaş yavaş, dii zgöğüslcri
men ağzına göti.irüp, yutuver. 

A
,,adolu kasabal;ırınna aı. lerine serbest dövizle mal sat- larımıza karşı talepler başlamış.. 

maktan başka çare kalmamıştır. tır 
tınlar fese dizilirdi, fakat Nitekim Ticaret Vekilimiz Naz.. Fındık ihrac.atı da pek. ~zdır. 

bu fesi , erkekler değil, kaflınlnr mi Topçuoğlu da, son sey~hatle- Esasen fı~dık ıhraç ... mevsım~. ?.1-
giyerdi. Ziynet altını ismil,.. a- . .. • . mndığı içın bu azlıgın da buyuk 
nılan biçim biçim bir sürii al- rınde bunıın bovle olacagını soy- . . . k 1 t 

. . . lemi tir Nasıl ki, biz kağıt, de- bır ehemmıyetı . a mamış .~r. 
tın da vardı kı, beşı bır yerde- . şk 

1 
'b· dd 1 . . Bundan sonra ıhracat muesse-

lerle beraber revaç yeri viııe A-1 mır, ı8 ay 
1 
gı ~ ma ~ cr.ı f.eş~n selcri yeni sene mahsu1i.inün ih-

nadolu idi. İstanbulda it\bar bu- kpar
1
ay a kama kmebc ~drıyc 1 ~b~ racma hazırlık yapmaktadır. 

1 k k d 
v •

1
. t' .1 a ıyorsa . pamu , ug ay gı ı 

an anca un aga ı ıs ırı en . . . . 1 
(M 11 h) 1 ı k lt 1 r maddelerımızı de peşın parav a Bu Hafta Neler Aldık? 

aşa a ı nazar ı a ı n a . . . . d · 
B 1 b

. k t k ı satmak mecburıyetın eyız. 
un arm ır ısmı annıı şc • I . 

linde, kaba şeylerdi; yar.larmı, Yeni inkişaflar 
önümdeymiş gibi işte scçiyo. . . 
rum, okuyorum: "mim,, in haşı B 'lr taraftan ıhracata hazır. 
ne biçimsiz ve "elif,. ler ne de- v lıklar devam .eder~P.n dı. 
rece tenasüpsüz! l ger taraftan da dış tıcaretımızde 

Çengilerin alnına tükürükle. yeni inkişaflara şahit oluyoruz. 
yip, sıra sıra altın yapıştırıldığı Bunları~ başında Türkiye - Al. 
devire ben, yetişmedim. Fakat m.a~~a.bcaret anlnşm~sı.~ı ~aydc: 

U i H rpte operet artisti d~bılırız. Anlaşma onumuzclekı 
mum a ... A k d · 

Miloviç'e ellişer liralık bank- ça~şrımba. gunu n ara a ımza 
nottan yorgan yapıldığı ve bin edılecektır. 
liralık kağıt para mumd:ı tııtuş- Tıirkiye - . So~yetl~r birJigi ~-
t 1 k S

·ga asının ynkıldı"ı rasında da tıcarı mubadelel<:rm uru ara , ı r • ::. . 1. v. d · 1• 1 
r let hengamesini idrfık et. genış ıyccegıne aır a amt!t er 
eza t E Ik' .. ı· mişlerdenim. Bunu yapanların mevcu tur. • vve ı g~n ımanı-

mum gibi eriyip, hemen hemen mıza gelen Jan Joresı vapu~ıl.c 
aç ve biilaç öldüklerine de sc- gelen eşya bu alametlerden hırı. 

f h tl · ·b· ·ne zakt"n ' şa dir. Fakat asıl mesele Sovyet tia a erı gı ı yı u •· - .. · . . t ı 
hit oldum. Çoğunun, belkı hep- c~rct m~~~s~~e~.ı~ın, st:nbu 
sinin bir mezar taşı bile ;yok ga. tıcaret mudurluğu ıle yaptıgı tc
Iiba ... Ecnebi oyuncu kızın ya. maslardır. Bu temaslarda Sov-

v • ... • yetlerin, Tiirkiyeden yapağı, t=f. 
tagını bınlerce altın degerınde , t'k 1 kl t h kk k t · ı· 
h

. t ah t 
1 

v ı a nen arı a a u · e mış ır. 
ıç c r a o mıyacagını san-

dığım kağıtla örtmeyi düşiinür. Bu Hafta Neler Sattık? 
------------

Romanyadan petrol ve ben
zin, Sovyet Rusyadan ta

laş, madeni eşya ithalatından baş 
ka ehemmiyetli bir ithalat mev
zuu da yok demektir. 

ithaltıtçılar, Holanda ~olonile. 
rinden, Hindistandan eşya getir
mek için Basra kôrfezindeki nak-
1 iyat muesscselerile anlaşmalara 
başlamışlardır. Akdeniz yolu e
min bir yol olmadığı için, koloni 
eşyasının Bnsra körfezi vasıtıtsi
lc İrak şimendiferlerine verilme
si miımkündıir. 

Şehrimizde nakliye Jşlerile 
meşgul müesseseler de, Basra ve 
Bağdada mümessiller göndererek 
koloni eşyasınm bu yol vasıtasi. 
le memleketimize girmesini te. 
mir. edeceklerdir. Bu yol vasıta. 
sile çuval, kalav, çay, kahve, ba. 
hnrat gibi maddeler gelecektir. 

!erken, hiçbiri kendi eb~i men 
ziline bir incecik mermer döşe. 
meyi hatırından geçirmedı. Ta. 
mamilc namsız, nişaııesiz kaldı. 
lur. Sarfctmesini bilmiyen içln 
ne altın, ne kağıt, hangi c;ekil
de olursa olsun paranın kıymetı 
yoktur. 

Onun içindir ki, velev altın, 
velev kağıt, para mefhumu ba
ki kalacak olduktan sonra, ta. 
karrür eden değişikliğin niha
yet bir s u r e t tebdilinden 
başka manası olmıyacaktır. Ma. 
rüet paraya suret değil, siret 
değiştirmektedir! 

Bu hafta muhtelif memle-
ketlere pek mütnncnri 

mallar satılmıştır. Bütün bunlar 
yekun itibarile biiyük bir kıymet 
arzetmcz. Yani bir haftalık ıhra. 1 
catımız yüz bin küsur lıradar 

fazla degildir. İhracatımızın bt 
derecede az olmasındaki ycg:ıne 
sebep. beynelmilel vaziyetin ka. 
rısık olmasıydL Mesela, yegtme 
ihracat yolu olan Romanya ile 
vapur seferleri yine arızaya uğ. 
ramıştı. Macar vapurları da Tu. 
na üzerinden mutat seferl<'rini 

Ümithurnu geçilmeden evvel 
de, Hindistan eşyası bu yoldan 
memleketimize nakledilirdi. Bu
günkiı harp, ticaret yollannı o 
kadar degiştirmiştir ki. orta çag. 
dak, ticaret yollarından mal gc. 
tirmıyc bile tC'""bbiis edivoruz. 

Jliiscyfo Avni 
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Bugiınkii Bulnıacamız 
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LOKMAN HEKiMiN ö&OTLERI -
doğrusu revacına yetişti. 

ZEYTINYAGI 
Zeytinyağlı yemekler kış 

mevsiminde de lezzetle yenilir, 
en soğuk havalarda sıcak sıcak 
içmek istedikleri çorbalarını hi. 
le zeytinyağı ile pişirtenler nr. 
dır ... Fakat zeytinyağlı yemek 
.tamamen soğuk yenildiği için-
)'az mevsiminde dnha ziyade ho. 
şa ~idcr. Hele yazın daha :ıiyadc 
aranılan salatalardıı zeytinyağı 

mutlaka aranılır. 

''erdiği halde zeytinyağı bu ci
hetten pek yavandır: Zeytinya
ğının, eskiden kandillerde yakı. 
lan yeşil cinsinde, miktarca pek 
ehemmiyetsiz vitaminler bulu. 
nabilmiştir. Zeytinyağının o tiir 
liisii da zaten yenilemez ve içi
lemez ... Fakat ze)·tinyağının vi. 
tnmin eksikliğini, zeytin~·ağlı 

)'emeklerin üzerine maydano:1. 
koyarak tamamlamak pek ko. 
taydır. Maydanozun yiiz gramı 
yiiz bin ölçü A vitamini verece. 

olmasındadır. Dc\'amlı ve innt
çı peklik çekenler, zeytip)·ağlı 
yemekler yedikleri \ •akit dah 
rahat ettiklerini kendileri de bi. 

lirler. Zeytinl·ağ'ınm bu tiirhi 
hassnsı. pckliı;.; sehC'p olan, har. 
suklnrdaki takalliisii geçirme'. 
.sinden ileri gelir. Zc~\'fiıı) nğı si
nirleri de tc~kin l'der. 

~ • .,, 1 1 ı••~ 
T mm ı ı ı m --- --------

SOLDAN SAGA: 
1 - Aıı;çı yeri, 2 

olun n c.> !er. 3 Bır havyan - G 
mll 4 - Dlnl bır tAblr. 5 - Şartla 
6 - Bir not - Elbı«enın iç kum 
7 ZckA - Ced. 8 Zc\k. 9 - D 
ı cmk - Aptal. 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 Ccd - Bır not;ı 2 - F<'nalık 

Dir renk 3 - Yut.de bulunu 
4 - Hır z mıı - K b dayı - Bır lOl 

:.ı - Boı 1 ınn cd tı - F ıııhı - Bır not 
6 Beyaz - K p - Bıı rC'nk. 7 

b. · obrucanın takriben 
ırıni t•• kil Röst -..oı. • eden bu kıs. 

ence lıınanı dahil değil. 

Demek ki, kırk asırdır, çe. 
şit, çeşit medeniyetleri kuran 
ve dünyayı allak, bullak eden 
bu cevherin de, işte, birçok dev. 
letler, milletler, nazariyeler, 
kanunlarla beraber hükmüne, 
saltanatına nihayet veriliyor; 
bir~ok parlak ürtıitler, emeller 
gibi altın da suya düşüyor; köh. 
ne maliyecilik kuyruğunu tit
retmiş, yeni bir iktısatçılık dev. 
ri açılıyor, bir müthiş inkılap 
oluyor. 

ğim altın akçeler .arasında Os
manlı lirasından sonra en meb. 
zulü İngiliz lirasıydı. Bir tara. 
fmda Kraliçe Viktorya'nın sa~
Jarı atkaya doğru çekilmış, u
facık taçlı ve Rblak çehreh or. 
ta yaşlılık resmi; diğer tarafın. 
da hiç değişmiyen mahut nth, 
kargılı, ve ejderli Sen Jorj tab. 
losu ... Bu dini hıristiyanlık ef
snnesini bilmediğim yaşta ben. 
o silahlı süvarinin öldiirmeğc 
çalıştığı müthiş hayvanı sefalet 
remzi sanırdım ve şu hiikmli 
verirdim: İngiliz altını bir si. 
lahtır ki, onunla fakru zaruret 
ejdc-rinin hakkından geliııir! 
Fransız altını piyasada nzdı; 

zaten hem kıymetçe düşük ol
masından, hem de Üçüncü Na. 
poleon'un altın üzerine hakke
dil:İnesine rağmen, yine kansız, 
ruhsuz, sevimsiz ve imparator. 
luğa yaraşmaz tasvirini taşıma. 
sından dolayı hoşuma gitmezdi. 
Kremis, denilen Avusturya al. 
tını daha zarifti ve Viyana ma
lı olduğunu zarafetile de ispat 

Bu zamanda insan herşt'yİn fi • 
yatını da göz öniine getirıniye 
mecbur olduğundan, bu bakım· 
dan zeytinyağı sade ~·ağdan iis. 

ğinden on gram hile konulsa sa. 
de yağın \'erebilec~i miktarı 

pek çok fazlasiyle temin eder. 

Bunlardan dRlıa ıniihim olrı
rak , zeytinyağı karac·ğerde kum 
sancılarına iliıç olmakla şöhrtıt 
almıştır. Ze~ tinyaJ:ı, kum an· 
cısı haşlamamı-:sa onun öniinii 
alır, sancı başlamışsa onu dur
durur. Şu kadar ki zeytin) ağı_ 
nın hu tiirlii ilaç olarak t<•sir et. 

mesi için, onu ka§ık knşık ve ye
mek zamanlarından başka vn. 
kitlerde içmek JSzımdır. Zeytin. 
yağı da ;yemeklerde \'e salnta. 
larda ne kadar lezzetle ~ enilir. 

Dosm, ın nl r - Vermek. 8 - H r 
lcrı yerlcrını dcğı llrır e aıt olur 
Lozz t O - S lm k fırlatm. · • 
mıryolu. 

\ınir Gazeteleri ve 
. aşvekiJin Nutku 
ır, 13 (A 

un . .A.) - Başvekilin 
u dun d 

~ k bir h r~ yolar basında 
ı eıı 'r h 1k assasıyet ile rlınliyen 
pllrı' 'ren a hının duygularını ·ak-

tiYcd u sabahki gazeteler 
esi \1: a~cn~ Türk milletini~ 
Üsin· Turkiye Büyük Millet 

rlcba::I kar~rı hükiın olduğu. 
etinin 2k~tt~.rmekte ve Türk 
ırnsıkı Yük Şefinin ct"afın. 
ve a to~lanmış olarak dil. 
etrn~~~ıyasetini takibe de. 

lcdirler. olduğunu kaydet. 

Altının para olmaktan çıkışı 
ve tahtından, bazı krallar gibi, 
bu mecburi çekilişi karşısında 
zihnimden eski zamana ait ne 
manzaralar geçmektedir: Ame
rika çöllerini yalınayak, başı 
kabak, sırtlarında lime lime 
elbiseler, avurdu avurduna çök. 
müş, gözlerinde servet hırsile 

ederdi. Fakat fiyatça en deger. 
lisi ve tersim sanati itibarile en 
kıymetlisi Rus lirasıydı. Şimdi 
elimde nümunelik olarak hep. 
sinden birer tanecik olsaydı; si. 
ze nakışlarını güzel güzel, öze
ne bezene ve canlandıra ba llnn. 
dıra anlatırdım. Yazık ki, kosa. 
larmda mebzulen mevcut olan. 

tün görünür. Vakıa zeytinyağı 

da geçen yıllara nisbctle kendi. 
sini daha kibar tutmak istiyor
sa da fiyatça sade yağın ancak 
yarı hoyuna kadar yetişiyor ... 
Beslemek cihetinden sade yağla 
zeytinyağının verecekleri kalori. 
lcri hesaplar!"anız ze~·tinyağı sa. 
de yağııı yarısından daha ucuz 
gelir: Tere)•ağın yiiz gramı 75:J 
kalori verdiği halde zeytinyağı. 
nın o kadan 846 kalori verir. 

Vakıa, vitamin ve madenler 
bakımından zeytinyağı sade yn. 
~ma çıkışamaz. Sade yağın yiiz 
gramı A vitamininden yazın 

4000, kışın 2000, D vitaminin. 
den de yazın 150, kışın '16 ölçii 

Bundan başka maydanoz C 
vitamininden de bol bol verdi. 
ğinden -vitamin bakımından
linıonun da yerini tutar. 

Zeytinyağının madenlerine 
gelince, bunlar da aranılaınıya· 
cak kadar ehemmiyetşizdir. Hal 
huki sadeyağ en lüzumlu ınu

deıılerdcn hiç olmazsa yedisini 
verir. Fakat bundan dolııyı tasu 
çekmiye lüzum yoktur, çiinkii 
zeytinyakJ en ziyade ye~il seh. 
zelerle yenildiğinden onlar ma. 
dcnlerin hepsini temin ederler, 
fasulye piyazı hile insana on iki 
madenin hepsini verir ... 

Zeytinyağının sade yağa hir 
üstünlüğü de yerine 1röre ilic 

c, yalnız başına o kaclıır ~iiç içi. 
lir. Bunclıın dolayı hazılnrı 7.C'~· 
tinyağı ile tenki~·c yapmayı ter
cih ederler. Fakat onun da zey_ 
tinyağını aç karnına içmekkn 
daha kolay bir iş olduğu bilin. 
mez. 

En iyi i, iiı>llc iz kum sancı· 
ı ~ekmemek ve ze~ tin;\lığını 
yalnız yemeklerde lezzetle ve 
afivetle \'emektir. 

DÜNKÜ BULMACANIN 
HALLEDll.MİŞ ŞEKLt 

SOLDAN SAGA: 
1 - Badem. 2 - At • Zor - Sa. 3 

R<' - O • Ar. 4 - Azot - Lapa. 6 
İntihar. 7 Ana • Sem 8 - D 1 
Ahu O - İt - İki - As. 

YENl NEŞRlY.\T: 

TÜRK CEZA KANUNU - 1 
t ırıhinc kadar bu kanuna merbut k 
nunlann blıtun dcği§ıklıklC'rtnı h 
700 sayfalık bır e erdır. İstanbul 
Cıh:ın KutuphanC' ı t.ır hnd n n 
1'1m t r. 

TURING KLÜBÜN BFLLETEN 
'T'ürk ye Tur ng ve Otomo 1 K 

bu'nun ne cttıl!i Bclleten'ın T 
aavısı inUsar ctmiııtir. 
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............................................ , 
ISMAIL HABiB 

AV UPA EDEBİYATI 
VE BİZ 

" GARPTEN TERCÜMELER ,. 
Birinci Cild: 

Yunan - Latin edebiyatları ve tercümeler. Orta Zaman
da Avrupa ve Hıristiyanlık. 

İSLAM MEDENİYETİ VE TÜRKÜN ROLÜ 
Avrupa Rönesans edebiyatı ve tercümeler. Orta Zamanda 

16 ıncı asırda Türk e::lebiyatlan. 
600 Büyük sahifa ... 200 Kr. 

REMZİ KİTABEVİ 
Sonuncu ve ik!nci cilt te basılmaktadır. 

Harp Okulu Komutanlığından: 

1 

Sıvıl lısc!c.-rde ikmale kalmış talebelerin Harp Okuluna girebilmeleri. 
temın makcadile kayıt ve kabul muamelesi, Eyliıl nihayetine kadar 

uzatılmıştır. İkmali olup Harp Okuluna gırmeğe istekli olan talebelerin 
ımdıdcn mensup oldukları askerlik şııbelerine miiracaat ederek mııamc_ 

lelerıni ıkmal ettirmeleri ve ikmalde muvaffak olduktan takdirde evvel. 
ce td:emmiil cttırccekleri evrakı ile okula ahnacaklan ilan olunur. 

(293) (5996) 

Güzel 

Olmak 
• • 
lçın 

Her seyden evvel 
ıhhatli ve parlak bır 

tene, lekesız ve düzgün 
bir cilde malik olmak 
lAzımdır. 

Krem 

Pertev 
Sizin de cildinizi gü
zclleştırir, guddelerinl 
besliyerek canlandırır. 

40 senelik bır tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV, tertip 
ve yapılış tarzındaki incelık dolayısile, tenin fazla yağlanma
ııına m:ıru olur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda satılır ........ , 

Üsküdar • Kadıköy ve Havalisi Halk 
Tramvayları Türk Anonim Şirketinden : 

Memur ve işçi Allnacak 
! - Şirketimizde biletçilik, vatmanlk, elektrikçilik, tes\•İyC'cillk gibi 

lniinhallerl doldurmak üzere i çiye llıtiyaç vardır. Askerlıklc altıkası olmı-

2 - Şırketimiz Bürolarında münhRl vazifeler için müsabaka ile iki me

mur alınacaktır. Askerlikle alakası olmıyan istcklılerin her gün saat 10 ıle 

18 ar ında Bağlarbaşı'ndaki Merkezımıze muracaatla şera!U ö renınC'lcri 

ve 2S Temmuz Perşembe gunü saat 14 de yapılacak müsabakaya ıııUrak-

ır;.: ................................ ... 
SINIFINI GEÇEN OGLUNUZA 

Bir B İ S İ K L E T alınız! 
OSMAN ŞAKAR ve Şeriki 

Galata: Bankalar Caddesi No. 59. Tel. 42769 - Beyazıt: Elektrik 
tdares karııı ı No. 28 - Kadıkoy: İskele Caddesi No 33/2 

Okulu Komutanlığından: 
Hava okulları talimatının 86. madde inde yazılı şartları haiz istekliler 
ek ıdı ve vesikaları ile Temmuz başlangıcından Ağustos sonuna ka

o ula ba vururlar. Okulun bulunduğu yerın dışında bulunanlar dilek 
U rı ile vesikalarını posta ile ok ula gönderirler. Ve alacakları karşı

e hareket ederler. 
dde 86 - Hava okulu gedikli kısmına girme şartlan şunlardır: 
Turk olmak. 

B O ta mektep (Lise sekizinci sı nıt tahsılini bıtirmiş, en az 16 ve en 
çok 20 ya ında olmak. Evli bulunmamak. 
Sıhhi vazlyetı uçuculukta ve u çuıı işlerinde kullanılmağa elverlcli 
o duğuna dair mütehassısı n tamam olan bır hastahanede sıhhat hc
yeU raporu o mak. Boy 1,65 den a ağı olmıyacaktır. 
rd bulun nl r: 

dukları yerin askerlik şubesi ne mUracaaUa muayeneye gönderi
er T m te kil Uı sıhhi heyet bulu nan yerlerde o yerın en buytik ku

mu ac aUa muayeneye gondenlırler. 
ı lam olduğuna ve hiç bir urette suçlu ve mahküm olma-

na d ır bulunduğu yerin emniyet mi.ıdurlilğunden veya polıs amirli-
en el kli vc ika gostermek. 

O ul al n cak okuyucular, Gedıkli erbaşlar hakkında 2505 sayılı 

u bince muamele göreceklerini, mektebı bıtirdıklerinden 12 yıl 

~ .• 11noı~d4~tle ha\a gcdiklı erbaş olarak vazife goreceklerını taahhut etmek. 
O ulra yapılacak seçme imtihanında kazanmak. 
1 e li adcdı çok veya imtihanını kazananı r alınacak miktardan 

• olur bunlann ıçinden rıyazıye bilgilen daha ıyi ve yab n-
1 r yenl<'nır. Hava okulları okuyucuları askeri il eler okuyu

ı ycdirılır ve gıydırıllr. Ki tap ve dığer ders içın lıizım olanlar 
1 r 

nd 16-18 y şında ol nlar pılotlu a ayrılır. Kabillyet 
O ya ına k dar ola nl r ihtisas gcdıklısl olurlar. Kabi

ını t, tel iz, foto, atıcı, bombardımancı olarak yeUsU
(2116) (3741) 

Mektebi Satmalma 
Komisyonundan 

· ... • "n ' 1750 .. lira kıymetinde muhtelıf cins tahta eşya yaJ'. 
1 t m au 132,. lıra olup eksıltmeaı ı 7 /7 /940 nat "15,. te 
Fazla tdsillt ıçin mektep müdtiriyetine miiracaat. ..5456,, 

TAN 

8İRl!$İK AMERlkANIN 1'At1ULATIDIR 

~ ?l,~!~c;GLU . IS1'11<LAL CADD.N0.28. TEL.~ "t 5 8 ~ 9 • 

. -$ • GEN!RAl ELECTRIC MAGAZASI 

_,. I Z _,. I S M I Ame rlkn Kız Koleji 
ft ft : Ar11Yalkliy. Ttl. 36.160 

Robert Kolej ER~E~ KISMI Bebek. Ttl. 36._3 : ft ft 

Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesrdir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak 
mütehassıs muallimler tarafından öğretilir. Milli Terbiye ve Kültüre son derece ehemmiyet ve. 
rilir. Aile hayatı yaşatılır. Kuti.iphnneleri mükemmeldir. Kız ve Erkek beden terbiyesi ve 
sporla talebenin bedeni tekem mtiltinü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak Tica. 

ret dersleri gosterilir. 

MÜHENDiS KISMI Ameli ve nazari usullerle H:lcktr He. Makine ve Nafia Mühendisi 
yetiştirilir. 

KA YiT GÜNLERi Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9.00 dan 
12 ye kadar, 7 Eylliıden sonra hergün. 

Fnzla malumat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. ......................... ~ 
Bugün ÇUBUKLU BAHÇESİNDE 

:MEMLEKETİN MÜMTAZ OKUYUCUSU 

Bayan M U ALLA, Kemani SA D I 
.yr1ca.: Kemani NEC'ATİ TOKYAY, Piyanist FEVZİ, Klarm 
rÜKRÜ, Kemençe BARAŞKO. Hafız BURHAN ve arkadaşlar 
)kuyucu Bayan NEVZAD ALTINOK, BELKİS ALTINOK 

HANDAN ve arkadaşlarını dinleyiniz. 

Kirallk Ardiye 

Aranıyor 
Babıfıli, Eminbnu ve Sirkeci civa

ntıa yakın bır yerde depo olarak kul
lanılmağa elvcrışll ve sokak seviye
inde geni~ bir ardiyeye ihtiyaç var

dır. Posta kutusu (406) ya mektupla 
muracaat. ,, ~ 

Satılık Arsalar 
H ydarpaşııda Denize pek ynkın 
ol n Nemli uıde sokağında satı
lık arsalıır vardır. Sirkeci Nem
i de Han 12 No ya muracaat 

Telefon : 21788 

r. I ~:r· y~l~~l!!,ta~ı~~~~e·' 
hau11ı. Beyolllu Yıldız ılnemaaı 

"• .. ~••ı tramvay durailı Lekler 
-- partımanı Tel: 43924 •mllıl 

S h p ve Neşriyat Müduru 
Emir Uzman - Gazetecilik ve Ne riyat 

T. L. Ş. - TAN Matbaah 

V aldebağ Prevantoryom ve Sanatoryom 
Direktörlüğünden : 

Münakasa ilanı 
Maarif Vekilliği Prevantoryum - Sanatoryum ile pansiyon kı mına alt 

(47) kalemden ibaret Et, Ekmek, Sadeyağ, Peynır, Yaş sebze, Kok KömU
ru ve Mangal KömUril ve Odun senelı k ıhtiyaç için eksıltmeye konmuştur. 

ı - Et, Ekmek, Sadeyağ ihtiyacı 17 -7-1940 Çarşamba gunil saat 14.30 
dan itibaren, 

2 - Kaşar ve Beyaz Peynir, Yaş sebze, Kok kömürü, Mangal kömürü ve 
Odun lhtıyııcı 18-7-1940 Per~embc gunü saat 14.30 dan ıtibaren başlıya

cııktır. 

3 - İstekliler eksiltmeye konan yiyeceklerin şart.namelerini görmek ve 
mlktarlarıle ilk teminat akçelerin! ve eksıltmeye girme saatlerini ogren
rrek ilzere müessese mudiırlüğune "müracaat edebilırler. 

4 - 17-7-1940 ve 18-7-1040 tarih terinde Yüksek Mektepler Muhnse
becıliği veznesine yetıracaklan ilk teminata ait makbuz, yeni scnc Tica
ret odası vesikası (Et, Sadeyağ) ına ait fıyat teklif mektupları ve bu gibi 
t":ıhhütlere şimdiye kadar girdikleri nl bildırlr iş yaptıkları mües esattan 
alacakları bonservisleri ile blrhkte mezkur Muhasebecilik binasında top
lanacak olan satın alma komisyonuna muracaat etmeleri ilAn olunur. (:\615) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
817 /940 tarihinde yapılacağı ilan edilen yiıksek mektep mezunlarmn 

ait imtihan talip çıkmadığı ic;in 8 8/940 tarihine talik edilmiştir. 
Yuksek mektep mezunlarından ıstekli olanların S/8/940 tarıhine kadar 

İstanbul P. T. T. mudurluğü idari kalemine müracaat ederek şartları öğ. 
renmeleri. (5858) 

14 - 7 - 940 

inh~,Jarlar . Umum . Müdü~lüğü llanıor 
ı - İdaremizin Sıvas Ba:mUdurlUğüne bağlı "Hargiln" tuzlasında 

velce yapılan tesisata i15veten yaptırılmasına karar verilen 1 - :Mull 
Ji! tiplerde ahşap kopril, 2 - 'Ahşap oluk ve oluk ayakları in:;ası 
palı zarf" usulile eksiltmeye konmuştur. 

rı - Bu inşaatın muhammen bedeli 11,734,55 liradır. 
III - Eksiltme evrakı Sıvasta İnhisarlar Başmüdürlüğünde ve tstaıı 

da Galatada yolcu salonu karşısındR İnhisarlar Umum Müdürltiğü 
kezınde tuz fen ~bcsınde görülebilir. 

JV - Ek iltme 17-VII-940 Çarşamba günO öğleden sonra saat on 
tc Sıvasta İnhisarlar Başmüdürlüğü binasında müt~ekkll komis1 
yapılacaktır. 

V - İstekliler tckllf evrakı meyanına, şimdiye kadar yaptıklafl 
kabil işlere ve Ticaret Odasına kayıtlı olduklarına dair olan vesik~ 
nı da koyacnklıırdır. ~ 

VI - Muvakkat teminat miktarı % 7,5 hesab!lc (881) liradır. 
nat için MlUI bankalardan alınacak mektup ile Borsa rayiç fiya 
"'o 15 noksanile mılli esham kabul edilir. 

VII - Teklif mektuplarını ve diğer evrakı hi\vi zarflar usulüne 
mühürlendikten sonra ihale saatinden bir saat evveline kadar Sıvasta 
hisarlar Ba mfıdürhığune makbuz mukabilinde verilmelidir. Posta ne 
derilecek tekliflerin yıne ihaleden bir saat evveline kadar komisyon• 
miş olması Hlzımdır. Postada vftki olacak gecik.meler nazarı dik.kate " 
maz. (5372) 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 

ı - Karabük'te kurulacak asit sul!Urik ve süper fosfat fabrikası 
vahidi fiat csıısile ve kapalı zarf usu lile eksiltmeye konulmuetur. 
~aııtın muhammen keşif bedeli 494508. 07 liradan ibarettir. 

2 - EksHtme evrakı 25 lirn mukabilinde SUmer Bank MuamelAt 
sinden alınııbılir. 

3 - Eksiltme 29 Temmuz 1940 tarihine milsadif Pazartesi güntl 
16 da Ankarada Sümer Bank Umumt MUdür!Uğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdı:ırı 23 530.32 liradır. ~ 
5 - isteklilerin teklif e\.Takı meyanına şimdiye kadar yapmış 

lan bu kabll işlere, bunların bedellerine, firmanın teknik teşkUl 
kimlerden teşekkül cttiğine ve hangi bankalarla muamelede bulund 
rına dair veslkalan koyııcaklardır. 

6 - Teklif mektuplarını hlivi zarflar kapalı olarak ihale güntı 
ıs şe kadar makbuz mukabilinde Ankara'da Sümer Bank Muhaberat 
dıırlüğune teslim edilecektir. ~ 

7 - Posta ile gönderilecek tekliner nihayet ihale saatinden bir saat 
vcline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması ı:ı 
Postada v ki olabılecek gecikmeler nazarı itibare alınmıyacaktır. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (3677) ' 

Fiyat Mürakabc Komisyonundan: 
"8 numaralı ilun., 
2,5 ve 3,5 kilo ağırlığında kazma ve bilCımum 

rinde bJ!ıman bu cins kazmalarla küreklerin miktarını birer beya 
ile 17 Temmuz çarşamba güniı akşamına kadar İstanbul komutanlığınl 
dirmeleri iiızu"llu 29 numaralı Mılli Korunma kararnamesinin altıncı 
desine istinadc.-n ilan olunur. (6090) 

Devlet' Dem}ryollan ve Limaniarr işletme idaresi ılan l2' 

Muh .. mmen bedelı 2500 lira olan bir adet yangın sondürmek için 
pomp (araba üzerine monte edilmiş) 22/ 7 /1940 Pazartesi günü saat '] 
on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından ~ 
zarf usulile &atın alınııcaktır. 

Bu i e girmek istiyenlerin 187 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
nunun tayın ettiği vesıkalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı &ütl 

(14) ·on dorde kadar Komisyon R&isliğine vermeleri lazımdır. 
Bu i~e ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktac!Jf 

(5773) 

:\~ke;i· F~brikala~<Satınalriıa Komisyonu İlanları . 
Şartnamelerinde değıfikllk yaoılacak malzeme ltlnı 

Malzemenin cins ve miktarı İhale tarihi 

14 ~ lem ve cem'an 162 ton ma 19-7-940 Cuma gilnil saat ı 
den yağı 

500 Ton Elcktrol t B ıkır l-8-940 Perşembe gunU saat 1 
20 Ton Ferre Krom 12-8-940 Pazartesi gunU saat 1 
2;:ı Ton Nıkel 12-8-940 Pazartesi gıinü saat J 
Hizalarında yazıtı gnn ve saaUerde kapalı zartla ıhııle edilecekleri 

edılen yuk. rıdaki malzemenin artnamclerinde değişiklik yapılacd~ 
mezkür ıhalc gunlcrı hukumsuzdur. (~ 

* n Zı-ytin tanesi 500 28.08 
::> 

S;ıbun 500 38.23 !:?. ;: - "" ;: .. o ... ::s .. Tahmin edılen bedeli 2901,41 :x = .... ; - ~ >. ::s 
lan (10) kalem erzak 24 Tcmı1l :::: Li: ~ 1-

Lira Kuruş 
çarşamba gunu saat 14 de açık 

---- me ıle Salıpazarında askeri !ati 
lar yollnmasındaki satınalma 

Nohut 1000 18.04 180 40 yonunda ihale edilecektir. Şar 
Mcrcimt'k 1000 20.29 202 90 !!1 her gün komisyonda göril~ 
Makarna 600 31.57 189 42 İsteklilerin 219,56 liralık ilk t 
Pirinç 500 33.16 165 80 her hangi bir mal mildürlüğüne 
Bulgur 1600 15 68 250 88 rarak alacakları makbuz ve ~ 
C::adeyağ 800 136.32 1090 56 yılı kanunun 2, 3 cfi madde! 
Fa•ulye 1000 30.34 303 40 vcsaikle o gün ve saatte kom~ 
Şeker 500 37.30 186 50 bulunmaları. (57 

.., . "' . . 
D~niz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

5000 adet buyuk yaldızlı düğme ve saotte Kasımpaşada 
5000 adet kUçUk yaldızlı düğme misyona muracaatları. 

4 Roda, 3 burga talık çelik tel e 
halat 1500 metre kablo "ntimunesl ~ 

Yukarda cins ve miktarı yazılı 3 1500 metre kablo "nümunesl gl 
kalem eşya pazarlıkla alınacaktır. İs- 1 adet basktil "asgari 2ooO 
tc:tlılcrın 15 Temmuz 940 P zartcsl tartar" 
akşamına kndar Kasımpaş;:ıda bulu- Yukarda cins vemıkterı yazılı S 
nan komi yona muracaatları. (5909) c~a 22 temmuz 940 pazartesi gilfl 

e şamına kadar pazarlıkla atın 

Bir Adet Ku,.ıne Alınacak caktır İsteklilerin bellı J?llnde J( 

- Tohmın rdllen bedeli fll700) p;ıcada bulunan komisyona rııO 
lirn olan b r rıdet kuzin(\nin 19 Tem- ntlorı. ' 
muz 940 Cuma ı:unil sn t 16 da pazar-
lıkla eke l'Me i ynpıl c ktır. 

2 - Kati trmlnatı (462) llrn olup 
sarlnnme~lni ı?ôrmek ve almak i te
venlerln her glir ve p z rlığa f Urak 
e1{'C('kle n dC' b lJi ı.n n ve tte Ka-
sımmı•mdıı 

r ati rı. 

• 
mf\rn
(6081) 

l - T hm n Pd lcn hroC'll (17 851') 
lira olnn (65 000) mC'lre Am<'nkan 
bezinin 18 Temmuz 040 Perşembe gu
nO saat 16 d::ı pazarlıkl:ı ek iltme 1 
y pılacaktır. 

2 - İlk tl'ml"I tı 
uruş olup s rtn rnr 1 her ~ün ko

m cıyond '1 hmıbıl r 
3 - f le l ıl'rln 'n!lO ayı1t nun-

dıı yazılı ve lk VC' tenıinat makbuz 
vrya mcktuplarll<' birlikte' bclll ı::On 

KAVIP - Otomobilime 

No.lı pll'ıkamn bir tekini zayi 

Yeni ini çıkıır.ıcağımdan hilkrt10 

tur. - HENRV ABBOTT 

i LAN 
Ermeni Gregoı vıın dinin ic., ' 

jel i mi ile kayıtlı iken bu kefe 

cıı rızam ve isteğimle 1sıam d!rıl 
bul etti •ımi ve ismimi de Md1ll 

·h .. 1 ohrak de · tirdiğlml ve b1' 
mdenın Beyo lu Muftul lğUrı 

7.0Hı turih vı- 184 numaralı teıl< 

nufu memurluğuna blldirlldfğl 
ederim. - Slnemköy: Bliezl+u;l 
No. :!311/11 MEHLiKA NiHAL. 


