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A. N E v ' ASK 1 N TEMiZI 
Milli, Hissi ve Aşki Roman 

TEMM 
. 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
1 1 9 4 o 5 KURUŞ Sah Y<'ri: T A N - l!'\tanbul Fiyatı: ı on rcr. 

--..;;;; 

lngillere, ulh Yapmıyacak 
Churhill: " Her Sadmeye Hazırız, Ne Olurs 
Olsun Müzakereye Girişmiyeceğiz. ,, Diyor ,-

Ankarada Rumen Kralı, Alma 
ZİRAAT 

'Avrupa, Hitler Tahakkümüne 

Asla Boyun Eğmiyecektir11 Seferber-

1iği ilk Askeri Mümessilleri 
Churchill, Londranın Harabeye Dönebileceğini, 

Fakat Hiçbir Zaman Esir Düşmiyeceğini Söyledi 
Londra, 14 - Başvekil 

Mister Churchill, bu akşam 
radyoda söylediği nutkunda 
son vaziyeti anlatmış ve de
miştir ki: 

,,_ ......... .._ .............................. ----~ 

1 

N::~~;:~"i TemasEtmiye Başla 

,~]ister Churchill 

Türkiye İle 
Sovyetler 

1 

Arasında 

t.1enfaat Birliği 
Var mıdır? 
:Yazan: JJI . Z. SERTEL 

O ünkü yazımda izaha 
idi. çalıştığım mesele şu 

k Sovyeı Rusya, Boğazların 
d apalı kalmasını ve Kara

J1 a:ni~in bu deniz sahillerin-
,. ll'ı'' ulunan memleketlere 
11 

• ~nhasir bir göl olmasını 

"- İngiliz donanması, son ikı 
hafta içinde Almanya donanma
sını abloka, İtalyan donanmasını 
takip ettikten başka Fransız safı 
harp gemilerini, harbin devamı 
müddetince faaliyete geçemiyc
cek hale getirmiştir. Bu zırhlılar, 
Fransız mütareke hükümlerince, 
nazist Almanyanın kontrolü a!tı. 
na geçecek, Almanlar tarafından 
kullanılacak ve evvela İngiltere
nin, sonra da Amerikanın seliımc 
tini ihlal edecekti. Bu yiuden 
derhal harekete geçmek mecbu. 
riyetinde idik ve bu hareketle bu 
donanmaya karşı cok acı mahi. 
yette olan vazifemiz nihayet bul
du. 

Romanya, Alman Dostluğuna Güvenerek 

Olan ihtilaf ;arını Sulh Yolile • Halle 

KomşularH 

Verdi Karar 
=ı Londra, 14 - Romanya erkanı,---============ 1 harbiyesinin bazı ihtiyat sınıfla. ··-········ rını terhise karar vermesi üzeri- l 

MİLLİ ŞEF ne Kral Carol'ün Alman askeri 
mümessilleri ile görüşmelere baş 
laması nazarı d ikkati celbetmek. 
tedir. Yalovada Terhlsin Alman tesiri altında 
ve bilhassa iki sebep yüzünden 

Reisidimhurumuz Milli Şef ileri geldiği anlaşılıyor. 
İsmet İnönii, diin sahalı hususi . Birincisi : Romanya ile komşu-
f renle saat 10 da Dcrınrc\'c 1 d h h · ·· d ı 

1 · 1 d" · arı arasın a er angı muca e c. 
ge mı:;. er ır. · ·· ·· k . . nın onune geçme . 

Burada htanhul Vah \'e Be- ı I'k. I . s· ı · h l d k " 
1 d . · · ı · 1r· K d .1 ınc sı : ı a a tm a ·ı asker-e ıyc reısı J U ı ır nr ı <' . .. .. 
... • t " d"'r" l\f ff , lerın toprak başına suratle don. 
ı~mn \'e. ınıı u ıı u7.a er n-· • . • 
k 1 • ,. , ·ı· t · _. k n~elermı ve mahsullel'ılle meşgul a ın, • • a''C Jannarma u - . 

d Z : ·ı· t p olmalannı tcmın etmek. 
ınan an ı ıya, , ., a:ye ''e ar. 
ti ileri gelenleri tarafından i htilaflar Sulh Yoluyla 
karl?ılanan Ciiınhurrci~hniz, Halledilecek 
Sa\'arona :\'atı ile kiirfezd<' 2 -- Alman kaynaklarından verilen 
:1 saat __ kadar de\'am eden h :r malumata göre terhis olunacak 
lencznıhten sonra. Yalo"a~·a ihtiyat sınıfları 200 binden fazla. 
çıkm ışl.ard ı~.' l\li~li. Şef, Yalo- ı' dır. Ve Romanya Alman dostlu
\' ada bı~ muddet ıstırahat ede. ğuna güvenerek komşularile ara
reklerd ı r. 11 d k" "h · ı · fı 1 lh arın a ı ı tı a arı ya nız su 

(Sonu; Sa: ·1 : Sü: 2) 

de İngiliz Mille • 

Zafere Götürecek 
Londra. 15 - Rcuter"in 

york muhabiri bildiriyor 
Churchill' ln nutku burada 
rin dikkat ve alaka ile diD 
l ngilterenin içten ;\' ıkılmı 
na, Londranın ~okak soka 
dafna edileceğine dair Chu 
in sözleri derin ve canlı hi 
bıraktı . Yüksek mahafil, 
chill 'in, Büyiik Tiirk Dahisi 
türk gibi, İn_g:liz milletini, 
re sevkcdcceğini söylemek 

ı f ıstıyor. 

Çünk~ t 
~ Boğa 1 u ngiltere ve Fransanın 

c5' l"aklaz ardan geçerek Sovyet top
korkar:na taarruz etl}lesinden 

Fransızların elinde yalnız Jon 
Bar adlı safıharp gemisi kaldı. 
Fakat onun da inşaatının nihayet 
bulması için bir müddet lazım . 

Gerçi Toulon deniz üssünde da. 
ha başka Fransız zırhlıları var
dır. Fakat bunlar İngiliz donan. 
masınm faikiyetini ihlal edecek 
mahiyette değildir. Onun için bu 
zırhlılar Alman ve İtalyan liman_ 
larına geçmedikçe bunlara dokun 
mıyacağız. Bu iş böylece bitmiş. 
tir. 

''Fransanın Tekrar Dirileceğini 

Göreceğiz" 
• 

1lngiltere ile Almany 
~I lialb k" ll'lı§tır u 1 .bugün Fransa kalma. 

llılıdar İngıltere, kendi nefsini 
Avru aa kaygusuna düşmüştür. 
leyfo~: muvazenesi İngil_tere a. 
re Uz b~zuınıuştur. Ve Ingilte
:te ka:n hır zanıan için 5ovyetle
hetınişşıı· taa~ruz kabiliyetini kay
cili~ d ır. Bınaenaleyh artık in-

... onanın · 

Bugün 14 temmuzdur. Bir se. 
ne evvel Pariste bu milli bayram 
münasebetile yapılan muhteşem 
geçit r esmini Şanzelizede gör. 
müştüm. Bir sene sonra Fransa. 
nın bu hale düşeceğini kim tah
min edebilirdi? 

Fakat gelecek senelerde de da. 
(Son u; Sa: 4; Sü: 4) 

Ankara kö~ }erinde ziraat seferberliği de,·aın ediyor . Ziraat 
Enstitüsü talebelcrile memur ve k öylünün emeği birleştiril. 

mi~, mahsulün süratla kaldırılmasına başlanmıştır. 
Yukardaki resim, Ziraat E ns titüsii talebesinden bir kızı ma. 

kine ba~ında göstermektedir. Makineli h asat faaliyetine ait re. 
sjmlerlc Ankara m uhabirimizin bu fa aliyeti tesbit eden yazısı 
İkinci savfamızdadır . 

ı Arasında Hava 
ı 

Mücadelesi Şiddetlen 
:rın ka asına karşı Boğazla-
:r>lana ~~tıl~as~. 2arureti ikinci 
~iUz d §tnuştur, Bu sebeple İn
hilir d?nanrnasına Boğazları aça
deıı ş"ıy~ Sovyetlerin Türkiye
tnanı1~~r.c etmesine .sebep kal. 

lngiliz Matbuatı, Dr. Refik
1
. 

İngiliz Hava 

Bombaladdar, 

Kuvvetleri, Afrikadaki ltalyan Limanlan 

Taarruzlar Püskürtül Maltaya Y apdan 

Fakat · 
ni bir ~ımdi famamen ye-
1 un.. vazıyet karşısında bu

'-'YOruz: 

SagdaminNutkunul 

~ I<arade · 
gıı> değil, fak nız, Boğazlar ~rikile 

Alkışlıyor 
oo ~adır. :M;t karadan te~dit altın. Bu••ar Gazeteleri· "Türkiye istiklalini 

lı.~erı .. d ver devletlerı Avrupa ~ • 1 
1 .. , e hiı.k· ' 

s r taıyanı ırn vaziyettedirler. K M kt d. D 1 tt• D. ı 
ıı Olnıak n emeli Akdenize hikiınl orumaya u e ır eve ır.. ıyor ar 
' d ~ ' Alrnany . 

n J( <i 05~U Uzanrnak:nınt gayesı şarka Londra, 14 (A.A.) - İngiliz miştir. Doktor Refik Saydam bu. 

11 enızdeki ha . ır: talyanın Ak- resmi mahafili ve İngiltere mat- günkü Türkiyenin Osmanlı İm. 
01

, "~ So,_.Yet n!ımı~e.ti Boğ~zla~ buatı Türkiy e Büyük Millet Mec_ paratorluğu Tlirkiyesi olmadı-
lo duğu gib" A ya ıçın tehlıkelı lisinde Türkiye Başvekilinin irat ğında ısrar etmiştir. İngiliz ef. 
ar ·· 1 lnıanyanın B Ik ıt t tızerinden ş k a an. ettiği açık ve cesur nutku hara- karı umumiyesi bu hususiyeti 
ernesi de s ar a uzanmak İS- retle karşılamı~lardır. dikkatle kaydeder, çünkü Al. 

•I t ovyetlerin ve Türki . · · • · ·· b h · t' "h l 
0 

(Sonu S . .. s··. · Burada takdır edıldıgıne gore, manya u ususıye ı ı ma et-
., ' a. -. 'u. 3) Doktor Refik Saydam'ın bcya. mişse, İngiltere onu hiçbir za. 

• fi - - natı, son günlerde Sovyct hüku. man dikkat nazarından uzaklaş. 
Fransanın Yaslı _NJ meti ile Türk hükumti arasında- tırmamıştır. 

ki münasebatı karıştırmak ve Doktor Refik Saydam'ın nut. 
~t Ba '.L'ürkiye Hariciye Vekilinin ısti. ku etrafında yürütülen Alman 

crf yramı fasını tem in etmek gayesini is- mütalaalarında son giinlerde neş. 
•0uı tJı1:1'ansız milli ha , .. tihdaf eden Alman propaganda- redilen vesaikte Türkiye aleyhi. 
\ııcf <'hl, ve Londrada tl r~tmıd~~? V~- sının gayretlerine sarih ve doğ. ne yapılan ithamların sahteliği 
\ıı k l d~ Şehitlerin h ~ e 1 ı, Vı. r udan qoğruya bir cevaptı r. Söz. hakkında Ba~ekil tarafından 

ıJ J: ~il bınlerre insan 
8 ~~~sı .. anı~.ır~ıeri bütün gazeteler tarafından gösterilen bütün ispatların .sure. 

n ~~·t'l ağladılar. •• ~ng!~..laun. neşredilen Türkiye Başvekili me. ti mahsusada unutulması lngil. 
1< r er diirdüncü rans aı~ ... A etle konuşmuş ve Atatnrk terede alaka ile kaydedilmekte. 

il!I" • rz ridır. kiyesinin sıfatı olan hareket dir. 
çl I .-; .... .. ; "kir istiklalini tebarüz ettir- (Sonu Sa; 3 Sü; 8) 

"L 

1 ...... ---...... ...._. ................ I 
Bu resım, Akdeniz h arbi- • 

1 
nin sıklet merkezini teşkil 1 
eden Cebelltarıkt.akl İngiliz 

tahkimat tesisatlle müdafaa 
İ mıntakasını göstermektedir . • 

İngiltere - Almanya ve İn- 1 
giltcre - İtalya arasındaki ı 
muharcbclcre ait ta.fsHaJ. 
üçüncü sayfamızdadır. ..................................... 

1 
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Zir i _..eferberl!k nhbalar;n an : B .... 

nın 

rri~ 
Un 
ryii 

~fraat Enstifüsü11ii11 genç talebeleri lraldörle1·in üzerinde - E11gi11, nmlıarrir arkadaşımıza izahat veriyor - Devlet tarlasında işletilen maki11elerden biri 

YAZAN: 
• • ç r 

r 

iSMAİL HAKKI BAŞAK 

Şeyden Çekinm yin, 
ınızda Dolaşacağım .. 

ki Günliik Hulasa 
• 

':tı miıtareke imzalanmıştı. 

etin her tarafından yukse. 
cryat şu idi: Ya istıkllil, ya o. 
Eskiden tanıştığımız bir rum 

, vardı. Bu evde saklanmayı 

m. Benimle beraber saklan:ı. 
I lan Kemal Bey - Kara Ke. 
ı - • ben ııonra iltihak ederim. 
yanımdan ayrılmış ve pek a~ 

• ı tevkiC olunarak Divanıharbi 
vcrllrnitti. 

ndi ım ev halkile adeta hir :ıi. 
geçiniyorduk. Bir gün, c\• 

nln n'şanlı olan kızı, ~vime 

El ndc bir ermcniee gazete 
Alçak bir sesle: 
n, dedi; Şavara Misakyan n. 
bır dostunuz var. Kendis; er. 

enn Tasnak aotyon komita. 
~ imİ!i, onun tt'lihatçılar hak. 
ıı yar.dı ı $U fena yazıları oku. 

Şavars Misakyana hitaben bir 
1 up :;vuacakııınız. Arka.daşlıı. 
1 onu insaf ve adalete davet et. 
ri sByledUer, Ben mektubun o.. 
eline 'ecmcsini temin edece. .. 

- 3 -
ı 

kçcyi çok iyi konuşan zeki 
1 !lzın, bana söylemesini is-
1 eri sözlerden bir tek keli. 

utmamak için hayli hafıza 
gı belliydi : Ezber okuyan 

e s'nirli bir talebe gibi ace. 
le anlatıyordu. Ve o kadar

ı ızu t::ımamlaymcıya kadar 
zun bır yol yürümiiş gibi 
ndc kalmıştı. 
m bu hali, benim, içinde bu 
~um eve karşı beslcılığim 
e duyguları birnt daha kuv 

1 
dirını c:ti. Artık yabancı bir 

• m:safir bulunduğumu çok
nutmu tum. Analarının kar 
den, ve çocukların, kendi 
cuklarımdan hiç farkı kal. 
tı. HC'le öyle günforcfo, bu 
r:.ıbıtaların kıymeti büsbü
üyiıyor. Nitekim, o gün, o 
kadar çocuğa, bell<i haya. 

mal olabilecek bir işi emni. 
tmekte tereddüt bile duy. 
m. Bir mektup yazıp ver. 
ve Ş:ıvars Misakyan (1) la 

, mi bildirmeden rnektuplaş. 
ba ladım. Neticede, Kafkas 
!stanbula gelmiş iki Erme

rnitacisile buluşup konuş. 
hususunda mutabık kaldık. 
-:;ac ğım o iki Ermeni mu. 
s ta Taşnakırıotyon k?mit::ı. 

mC'nsuptular ve onlarla, Gn. 
ki (Abdullah Efendi) lo
c:;ının u t kntrnda birleşecek 
zl şt ğimiz ak§am, geç va

ki arkadaşın nezareti altm. 
antaya gittim. Arkadaşla. 

oeni uzaktan ve çok ıhtiynt. 
zlenerek takip ediyorlardı. 

ı en biraz sonra onlar dn lo
ya girmişler, birisi alt kat. 

'r koseye oturmuş, diğeri de 
kata çıkmış ve biz loknnta. 

dan ayrılıncaya kadar, orta knt 
koridorunda mekik dokumuş. 
Üst kata çıktığım zaman, tantdı. 
ğım garson, geleceğimden h::ıber. 
dar edilmiş olacak ki, beni, hu
susi bir odaya götürdü. İçine so
kulduğum odada, ilk gözüme çar. 
pan şey, iki erkek, ve iki mas.ıy. 
dı. 

Masalardan birisinin üzeri u. 
fak rakı surahileri ve mezeicrlc 
doluydu. Diğer masanın Ü7crin. 
de ise, yalnız bir surahi ile bir 
bardak duruyordu. 

Adamların ikisi de iri yap·lı 
idiler. Birisinin başmda simı;i. 
yah, kocaman bir kalpak vardı. 
Diğıp-inin ba~ı açıktı. Onlrırı bıı
şımla selamladım ve ;izerlncle 
va1nız surahi ile bardtık bulunan 
~asanın başına geçip ol•Jrdum. 
Benim oraya oturuşumdan he. 
men bir kaç saniye sonra, oda 
kapısı açıldı, ve içeriye lokanta
nın sahibi Abdullah Efendi gir
di. B~nim masama sokularak, 
mutadı hıJafına, masa üzerınue. 
ki kırıntıları ellle temizledi ve 
benim tam önüme, ufacık bir pu. 
sula bırakarak, yabancılara so
kuldu. 

Abdullah Efendi, onlardan, bir 
emirleri olup olmadığını sorar -
ken, ben, puslada şu ciimleyj o. 
kudum: 

- Hiçbir şeyden çekinmeyin. 
Ben ctrofınızda dolaşacağım! 

Puslayı, yabancılara sezcJ:rme
den yırtıp cebime attım ve öte. 
denberi tanıyıp sevdigim Abdul
lah Efendinin bu hareketini de, 
deruni bir hayret ve sevinçle 
karşıladım. 

Yabancılar, Abdullah Efendi
ye yeni mezc1et 1smarladıl:tan 
sonra. bana baktılar ve şu cüm
leyi ilave ettiler: 

- Beyefendi niçin yalnız otu .. 
ruyorlnr. Masolnrımızı birleştir. 

seniz de, hep beraber otursak ol. 
maz mı? 

O zaman, beni bekliyen Erme. 
ni murahhaslarının onlar oldu
ğundan hiç şüphem kalmadı. Çün 
kil aramızda mukarrer bulunan 
parola buydu. Ben, parolayı du. 
yup gülümseyince, onlar ı.la, ken 
dilerile benim görüşeceğimi anla_ 
dılar ve ayağa kalkarak: 

- Eğer, dediler, rahatsız ol
mazsanız, buyurun, birlikte otu. 
rahmi 

Abdullah Efendinin de yardı
mOe masalarımız birleşti ve Ab
dullah Elendi ısmarlananları gön 
dermek üzere yanımızdan ayrılın 
ea, biz de yalnız kaldık. Evvela 
hava.don, sudan konuşarak bir 
miktar rakı içtik. Nihayet, kal
paklı Ermeni açılmasını bekledi. 
ğim mevzua girdi: (Devamı var) 

(1) imdi Parlıtcdlr. 

ümessilliğind n : 
Gençleri küçUk yaıta tayyarccilikle allkad r etmek ve onlara tayya. 
k ııtkını a~ılamak mnkı;adlle 'filrk Hava Kurumu htınbulda bir av 

"."I etmek Uıere 1 ir tıına re modelcilik kunu a;maktıdır. Bu lcuı t:ı 
n muhtelif 'lllyeılerlndtn 1lk Tedrisat MUtettlılerlle mualllmlrrdeıı 
ıt p o mık üzere 50 ki ilik bir ırrup iftirak etmektedir. 

Bu kunta ameli ve nAZart derıı görerek tayyare modeli yapmnsmı 6ğ. 
ı.:ek olın bu nılHtUlş ''e nıu-.ı1Jlmler, avdetlerinde mıntRkalarındakl 

tep talebelerine model yıııımıuınıı !Sireteeeklerdir. Model imaline muk. 
biıtı..n malzeme Turk Hava Kunımu tarafından talebeye meccanen ve. 
ektir, 
Kura, Tı.irk Ha\'D Kurumu Baııkanı ve Z:rzurum Melıu'u ŞUlcrU Koç le 

fmd n 17 Aı"tuıtoı Çorvıtmba cUııU tam at 3 te Sultanahmettekl gıt_ 
Mekteblnde nrılnrııktır, 
Kurıu mlltcakıp Abıtoa nlhııyetlne dofru bir model mU11bılcaıı ya. 
ktır. liu nıUsabaka:va istlrak etmek iatlyenluln kayıtlarına T. H. K, 
Hıffaczlık Milme!!llliflnde ıtnıdiden baıslt.ıunııtır. (!1120) 

eferbe • 
1 Zir irine ilikleri 

Fener Stadında 

Atletlerimiz İyi 

Yapılan Müsabakalarda 

Dereceler Elde Ettiler 
Beynelmilel atleti?.m birinci

likleri üçüncü yıl karşılnsmnlan, 
dün Fenerb::ıhçe stndındµ iki üç 
bin kişilik bir seyirci kütlesi Ö

nünde yapılmış ve atletlerimiz 
çok iyi dereceler elde etm:şler. 
dir. Bu meyanda Ankaradnn Mu • 
hittin sırıkla yüksek atla nada 
3,84 atlıyara.k Türkiye rekoru 
kırmış ve Faik l 10 metre mania
lı da 14.7 lik rekorunu cgnlc et. 
miştir. • 

Günün birincileri şunlardır: 
400 maniahda ~ellh, ı 00 de 

Muzaffer, 800 de Ankaradan Ga-

lisesinden Vedat birinci, Beykoz.. 
dan İsmail İkinci. 

l 00 metre sırt üstünde Kadı. 
köy orta mektebinden Mahmut 
birinci, Haydarp::ışa lisesinden 
Fuat ikinci. 

1500 metre serisinde fstiklfil 
lises,inden İbrahim birinci, ticn. 
retten l\1ıısa ikinci, 

4 x 200 bayrakta, Beykoz tfıkı. 
mt rakipsiz olarak blrlncl, 4 x 
100 bayrakta Galatasaray birinci, 
Beşiktaş ikinci olmuşlardır. 

Fenerin l\1açlan 

Ankara öglüleri ilk Veri 
Net ·celeri Alıyorlar 

Makine İle Çalışan Köylü, Talebe ve 

Memurlar, Mahsulü Süratle Kaldırıyorlar 
Ankara l\Iuhnbirimiz yazıyor : 

1 !" .... :::::::: .......... - .... ·--· ıuşf 
Florya Pi ·ınd f 

A mrikadan iki buçuk milyon liraya satın alınan zi
raat makineleri Gazi Orman Çiftliğinde geniş bir 

saha üzerinde yanyana duruyorlar. 
Bir kısmının'montajı yapılıyor,' dl•rduğu en mühim bir istihsal 

lhti ar mı? 
Karilerimizdon nldıt~n: 

ınektuplarn \'O orndn yaptığı. 

ıid 

mn: tetkiklere nuznran geçen \'e 
yıllar pluj mlistecirlcri tara- Pla 
fmdnn halka 35 kuru~n kira. Hi11 

lip. 5000 de İstanbuldım Hüs~yin 
110 manialı dn Faik, 400 de Gö
ren, 200 de Muzaffer, 1500 Maki
dis, giillede Ateş İbrahim, dikste 
Fılistinli Akkerman, çekicte An
karadan Balçı, ciritte 57,87 gibi 
çok güzel bir derecC' ile Melih, 
ytiksek atlamada Ankaradan Jer
fi, üç adımda Üçtck, uz m atıa. 
mada Muzaffer, sırıkta 'l'tirkiyc 
rekoru olarak 3,q4 le Ankarıtdan 
Muhittin, 4 x 100 bayrakta Fe
nerbahçe takımı birinci olmuş.. 
lardır. 

Fenerbnhçeliler, di.ln yapılan 
davet üzerine Hcrekeye gitm1Ş
lcrdir. Futbol maçınd 6 • 3 Fc 
nerliler kazanmış voleybol de He 
rekeliler lehine netlcelenm 1 ştir. 

bir kısmı vagonlara yüklctilip 
memleketin dort bucağına scvko
lunuyor. 

maddesidir. ı ı 

B u makineler de nadası ha- 1 

lanan soyunma kubinclcri bu ret, 
sene 65 kuruşa çıl.nrılnu;ı. ıu 

t in acıklı tnraCı bu pnrn) ı İtnl 
Belediye tahsil ediyormuş. : :h 

Yüzme Birincilikleri 
İstanbul yüzme birlncıliklcri. 

ne dün de Büyükdercdeki havuz. 
da devam edilmiş ve şu neticeler 
alınmıştır: 

200 metre serbestte Hayriye 

il 

il 

---o---
Mürettebat, Şilebin 

Macerasıflı Arılatıyor 
Bundan 7 oy kadar evvel Ro. 

many:ıdan aldığı 2272 yahudi mu 
hncirini İskenderuna götürürken 
İngilizler tarafından tevkif edi
len Sadıkzudclcrin Sakarya va. 
puru dün akşam limanımıza dö. 
nebilmiştir. 

l\liircttebnt Ne Anlntıyoı·? 

At Yarışları Başladı 
At ynrışlnrma dün Vellefendi 

cayırında başlanmıştır. Birinci 
koşuya 2 at iştirak etmiş, Feri. 
dunun Vuralı birinci olmuştur. 

İkinci koşuda Kara Osmonın 
Tasviri birinci, Klrgulin Altınto. 
pu ikinci, üçüncü ko~uda Asım 

Cırpanın Tomrusu birinci, Prl'ns 
Halimin Ahim Pourcu 1u ikinci, 
dörclüncU koşuda Nihnlin Mfsi bl. 
rinci, Kemalin Taşpınarı ikinci, 
gelmiş, beşinci koşuda birinciliği 
Vaganofun Fru Fru'su, ikinciliği 
Talatın Cesuru kazanmıştır. 

ok Feci! 
-0--

Arkadaşının Boynunu 

Orakla Kesmiş l 
Dün saat 14 to Bokırkôyde Ha. 

zinedar çirtliği civarında Kavak 
köprasii altında boynu orakla kc. 
silmiş bir ceset bulunmuştur. 

Yağ kokosu, motör sesleri nra
sındn, yanımda zirai kombineler 
müdür vekili Numan Kıraç ol
duğu halde bu mnklncleri tetkik 
ediyoruz: 

Numan Kıraç anlatıyor: 
- Bu makineleri Amcrlknya 

sipariş verdiğimiz zaman ilk ha
tırımıza gelen şey, bunları işle
tecek elemanların nasıl temin c.. 
dileceği mcsckesi oldu. Yaşı, sıb,. 
hnti müsait 600 köylü -çocuğu 
bulduk. Bunlara uzun bir zamun 
bu makinelerin nasıl işlelllmesi 
lfizım geleceğini gösterdik. Ara
larında knbiliyctli olanlarını a
yırdık. Bugün bu makinelerin 
bir çoğunu bu çocukların eline 
terkctmiş bulunuyoruz. Yüks<'k 
ziraat enstitüsü stnjycrleri de 
bunlarla beraber alındı. Enstitü
ye toJcbc olacak gençler htr ı-e. 
nelik staj müddetlerini bu maki. 
neler üzerinde geçirmektedirler. 

B an mıntnkn1ardn istihsal 

Yapılan tahk'lknt neticesinde 
cesedin o civarda bir tuğlo har •• 
mnnında ~çi Hacıya nit olduğu 
ve arkadaşı Hüseyin tarafından 

öldürüldüğü anlaşılmıştır. 

Jandarma bir kaç saat sonra 
kntili yakalamıştır. Yakaya miıd. 
de1umumi muavinlerinden Fethi 
el koymuştur. 

Zan Altına Alınan Amele 

masrafı, klCıslk alctle;le 
yüzde 60 olduğu halde bu fenni 
vasıtalarla ancak yüzde 15 i bu
luyor. Vakitten ve işçiden ynpı
lucak tasarrufu da buna ıluve e
decek olursnk bu mnkinelerin 
bizim zirai biinyemlz.dc ynpııcağı 
lnkılubı anlatmıya lüzum kal
maz." 

BİR MAKiNE ÜNÖNDE 
Beraberce yürüdlik. üzerinde 

bin bir vida ve somun laiıyan 

koskocaman b ir makinenin onun. 
de durduk. 

Kombineler müdiirü sözlerine 
devam etti: 

Merdivenköyünde bnşı ve vü- _ Bu gördüğünüz makinelere 
cudü ayrı ayrı bulunan ve tc- (Biçer, döver) makineleri diyo. 
mizlik nmeleslndcn olduğu ıınln. ruz. Bunların sayısı 170 dlr. Bü. 
şılnn Mevllıdun katili hakkındaki yuk ve küçük olmak üzere iki 
tahkikata devam olunmaktadır. tiptir. Küçükleri beygirle; büyük 

Mürettebatın anlattıklarına gö 
re, 939 kununuevvelindc, fstan
buldan Romanyayn hareket eden 
vapur Sünne limanında Sakarya 
ya yanaşan İspirula isimli bir AL 
man vapuru 833 Çek, Leh ve A
vusturya yahudisini aktarma et.. 
miş, Sakarya Tunnya girerek dl- • 
ğer bir Alman gemisinden de 
1439 ynhudi daha almrntır. 

Bütün bu işler 52 gi.in sürmüş. 
tür. Sakarya. 2 şubat 940 da Siin
ne'yi tcrkctmiştir. Kafilenin için
de 31 tııne doktor bulunuyormuş 
va kafile reisi Doktor Gans'ın 

kardcııi de İstanbul üniversitesin 
de profesörmüş. 

Sakarya, İskendcruna giderek 
yahudllcri bnşka bir gemiye ak
tarma edecekti. Çana.kka.ledcn ~ı
kıp Bozcandaya gelindiği zaman 
bir top sesi vapuru tevkif etmiş 
ve bir 1ngiliz harp gemisi, Sa. 
knryayı doğruca Hnyfoya götür. 
rnUstU:r. 

Zabıta, yine temizlik amelcsin. leri traktörlerle çekilebiliyor. Bir 
den ve maktul McvlOdun arka- traktör 3000 dolar olduğunu gö. 
dıışlnrından Mehmet isminde bi- re küçiik tipler bizim memlcketi
rislni zan altınu almıştır. miz için daha verimli olacaktır. 
* Zabıta, Ferlköydc unurlu 1 Sonra büyük tiple, kiiçük arasın. 

sokakta Mchmcdc alt 34 numa. daki fiyat farkı da çoktur. Bu kü
ralı evde yaptığı bir arama neti. çük tiplerin dığer bir meziyeti 
cesindc 44 parça asker! e§Ya llc daha var ki, o da, dururken çalı-
11750 adet çakmak taşı ile kUlll. şabllmesidir. 
yctll miktarda tabanca ve mav. Şu gördiiğlinüz makineler har. 
zer fişeği bulmu~tur. Eşyıılor mu man makineleridir. 118 tanedir. 
saderc cdilml§, suçlu adl1ycyc Bunlar saman da yaparlar. Sa. 
verllmlştir. man bizim köylünün üzerinde 

----------~----------------~--~-------· 

zırlama vasıtalarıdır, ytı

ni pulluklar ve kültivatörler. Tnr 
la sürüldtlkten sonra bir tnkım 
muzır otlar da çıkıyor. Bu külti. 
vatör denen fıletler toprağı derin 
kozmadan bu otları imha eder. 

Köylü bu işle meşgul olamaz .. 
Buna ne vakti, ne de adamı vur. 
dır. 

Bu makineler de tohum ekme 
vasıtolnrıdır. Bilhassa bu mnki
tıclerl,n bizim · tihsal ~uç\retimlz. 
de yapacngı tesir çok bi.iyüktür. 
Tohumu vaktinde ekmek lazım. 
dır. Köylii bu işi yağmurlu bir 
zamana bırakır. Kış gelip te yağ. 
mur başlayınca kôylU tohumu 
eker, fakat soğuklar da başlamış 
olur ki, be>klenen netice bu su
retle temin edileme7.." 

CAKİRLAU KÖYÜNDE 
Numan Kıraçın makineler hnk 

kında verdiği izahat burada bitti. 
Bundan sonra otomobile :ıtlıyn. 
rak Çakırlar köyüne doğru gıdi. 
yoruz. 

U akırlar köyünde her işi 
U devlet yapıyor. Sovyctle. 

rin kolhoz teşkfliitının Dfnini bu
rada müşa:rnde etmekteyiz. Tur. 
la devletindir. Üzerinde çalışan 
makine devletindir. Makineyi 
kullanan mak1nist bir devlet me
murudur. Konuşmoğa başladık: 

- Bu ınakinclcrin hepsi kaç 
parça? 

- Bu makineler, yani harmnn 
makinesi, traktör, nadas ve' to
hum ekme vasıtaları 200 birlik 
vücude getirmektedirler. 

- Nerelere gönderiyorsunuz.? 
- İstihsal kabiliyeti fıızla, kol 

kuvveti noksan olan yerlere. Tet. 
kik ettik: Mesela Eskişehir ve 
Bozhöylik fazla !stlhsııl yapan 
yer 1 e r d i r. Bu mıntakalar. 
da hemen her taraf mezru bir hal 
dedir, fakat ke11afet farkı vıır. 

Bozöyükte nüfus kesafeti 70, 
Eskişehirde 11 dir. Biz Eskişehi. 
re gittik. Çünkü burada kol kuv
vetine yani vasıtaya ihtiyaç vnr. 
Bunun gibi Ankara, Afyon, Kon. 
ya, Niğde, Knyseri, Kırşehir, 

Yozgat, Çorum, Amasyaya kadnr 
uzandık. Urfa, Antep, Maraş, Mar 
din, Diyarbakır gibi mıntııkalara 
bıı sene geç kaldık. Bu makine. 
ler gelinciye kadnr onlar işlerini 
bitirmislcrdi. 

- Bu makineler bozulunca, 

• b h' k 1 1 ıu Dcınz ıınvosu ır zcv o - İ ' 
maktan çıkmış ve bir sıhhi ih- : ~~ 
tiyaç haline gelmiş iken bu ! 
gibi ihtiya~ları ucuzca temin 1= a~ 
ile mükellef bir miicsscsenin 

8 1 

bir kabineden 55 kuru~ iiCret i a 
al~bilcceğine inanmak iste. 1 hf 
ınıyourz. 1 1 

Çiinkil Dc\'let Demiryoll rı r ıt 
Sirkeciden Florynya gidip 

cJmc 23 ku,rus pnra alır
ken Belediyenin Florya plfi- ri 
jındu bir knhlııe irin adam hn- Ilı 

Mna 55 kuruş alma 1 iznh e- 11 Un 
dilemez bir munmmndır. ri 

Şirketi Hayriye Küçiiksu re 
plfıjı için gidip gelme "npur i 
bileti ile beraber adnm başı- 1 ltll. 
na kabine pı:ırası 33 kuruş ol- ın 
maktndır. ilk 

Floryndaki bu pahalılığı f.'• 
giiren halk, Belediyeye bo- nı 

ğ'uhnnktnn ise denizde boğul. ri. 
mnyı tercih ederiz deyip n- er 
çıkta soyunmaktn ve denize 
girmektedirler. 

Belediye crktmının dikkat 

1 
K 

naınrını "ekeriz. 
··-············~················ .. ···.......... . 
bir parçası kaybolunca ne yapı.- J11 
yorsunuz? ~o 

- Ankarada ve Esklşehirdc ıı- e. 
telyclerimiz var. Buralarda bet n 
tiırlti tamiratı yapmok mümküıl· ni 
Bundan bnşka ki.içlik tamirler f, . 
çin de !ngiltereden seyyar atöl· : 
yaer mübayaa edllmiyc bn§lart· lO! 

mıştır. Halen orada bulunmnkt8 h 
olan heyet hu işlerle meşguldür· la , 

- Hangi şartların bu işi gö· 
rüyorsunuz? 

- Gayet uf ak bir ücretle b\J ) 
işleri bizzat devlet yapıyor. M~· ıl 
kinelcrj köylüye teslim edemeyıı n 
Etsek bile kulla.namaz. Onun içil1 a 
bazı yerlerde her iş bizim cllmft- t 

dedir. Bazı mmtaknlardn ise z1' c. 
l 

. 1 'll rant memur arının nezaretı ıı • 
tında köylü kendi çalışıyor. t 

Sovyet Rusyadan getirtmiş o1· \I 
duğumuz bin kadar orak makiııe• •sİ 
sini köylilye teslim edebiliyorı.ıı n 

Çakırlar köyüne yakla§ıyot' e 
d~k. Burada bu makinelerin nıı· t~ 
sıl çalıştığını, bir başağı kopar• 'li 
dıktnn bir dakikn sonra buğdııyırı ~ · 

bir çuvalın içerisine nasıl atıldf- aı:ı 
ğını göreceğiz. 

l!lmin l\ARAKUŞ 

Genç Türk kıtı traktör başında - Köylüye yardım eden Enstitii talebesillden iir.ii • frn1diir1Pl' lılrnrndn . 
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astilden Bastile~~~-.. Etiket Usulü Bütün 
Yazan: ö. Rıza DOGRUL 

Fransızlar 1789 senesinin 14 

Yurda Teımil 

Ediliyor 
Temmuzunda Bastil zin. 

=~?ı Y.ıkarak, yakarak; Fransı7 Ankara. 14 (TAN Muhabirin. 
linı~;tıni~ temelini attılar. Zul. den) - Ticaret Vekaleti pazar. 
r:-. .. ·~~salı olan bu miiessc '" i lıksız satış kanununun tadiline 
u' ·uzu~den kaldıran Fran ı:7.l;r dai~ olan projeyi Başvekalctt! 
tan Yerınc 1789 ve 1830 da ol~n vermıştir. Projenin ihtvia ettiği 
h ~s.~v~rlcrin hatırasını tilziz esaslara göre, etiket usulü bütün 
h -~~rı,v~t dehasını temsil c. yurda teşmil edilecektir. J\Tu. hu: ~dey! ~iktiler. Bastilin, rakabe komisyonlarının yapmak 
k k astıllerın iikutu. in nn ta oldukları kontrolde etiketler, 
t ~ ~~un il_ilnına bir mukaılde. üzerindeki fiyatlar esas olarak 
F eş ıl ettı. Ve insan hakları alınacaktır. Etiket üzerine vazı. 
b 
8.nnaınesi hiitiin medeniyet lacak fiyatlar, tüccar taraf1~dan 
~asıl tarafından veni ha vatın tayin edilecek ve bu fi vattan ti.ic. 

e a~ d'· · • • d' • 1 usturu olarak kabul e- car mesul olacaktır. Yapılacak 
~· Bkununla, milletin hakimi. murakabede etikette görülecek 
ı~ kı tanındı , kanunlar mil. fazlalık tacir hakkında Milli Ko. 

nıumessill · · ile erının rıza ' 'e ta..,,·i. 
u. hazırlanır ,.e tatbik edilir 

İn anların k t · . 
do"' . . a ıddıalarınn 
1 gnıa zıncırlerine üstiin ol. 

ın arı a~laşıldı. Elhasıl insan. 

runma Kanununa göre yapıl:ıc::ık 
takibata esas olacaktır. Bu su. 
retle tüccarın fazla fiyatla satış 

yapmasının otomatik surette ö. 
nüne geçilecektir. 

• luşel rled , .e haysi ·etine uygun 

ı u u. Ve in · D N B en sanın. ınsanlı- • • • 
. ~ygun ideal pesinde ko . • 

ıı ıçın yol anldı • 

nin 23 

No.lu Vesikası Sastilin Fr • · 
Jl ' ans,ılar tarafından 

ınası, ve \'ak 1 ll had' 1 •. 1 ınası. hu yolu 
ıse crın ha ınd ~ td•w • 

ı, hu bii .. . a ee ıgı 
ıu"t ~ uk ınkılabın remzi 

li' ur. 

raliin t' 

d 
n J?arıp tec~ınıerın. 

en b" · ıid b' ırı, Pransanın bugün 
en ır Bastile girınis olma. 

~ s 

•tili ed'l 
ilk h' 1 en Fransa, bugün 

ır Bast·1 · · \'e . · 1 ıçınde yaşamak. 
n Bastıl ha\'atın b"t·· ı>l • ın u un ı . 

.. arını çckmekt d" 
lun-i ·e e ır. 

• ~ t kaynağı olan Fran a, 
u tctın tazv'k· l 

ıu • k. • 1 1 a tında kendi ru-
ı-11". ar etmekte ''e ruhunun 

•ı •11 erınden .. . v h . Yuz çevırmege 
&.'i· : : Uf edılmektedir. 
J. 1 :tı~aın lllanasile. bir Bastil 
h-:tl·b·'~· ~ransa foci hir a keri 
u u 1l ctın ıstırarı içinde buna 
n annıaktadır. 

akat " . F .,enı ransanın, bir hu-
t l aBsır evvelki Fransa gibi bu 

astT ' ı hl '-.1 1 de ~·aklp, Yıkmama ı 
~IJlf b • 

ısı , se ep :yoktur. Fransa. 
tt es ~I ıllık mazisi, onun hiir
lni ts ann~an feragat etmiyc. 

~.Pat edıyor. Fransa terrö. 
'Umhur· · t tine • ı~ e ten, Napoleon 

n- llık ',.e·· N.apoleon devrinden 
e- li Jlmınc geçmiş, fakat 

n bu . k. 
t" ın ı. aflara rağmen, 1Yet ve hak' . . . . u reıı .. ımıyetını teccllı 

ır F cuınl\urivcte kavusmus. 
ran • • ),; 1 sanın :veniden Ba tile 

ması h h • 
111. ö 1'.. er alde onun uyuk. 
ak ı u kuvvetlerini uvandı. 

Ve y 'd • }' enı en hızlandıracak. 
ransanın h B .. 

bı v k u astılı de yık. 
rh·cte urtulduğunu görmek 

" seve · er i i . n ınsanlar ve mil. 
ç n hır bahtiyarlık olacak. 

ati(='====== 
.... onyada Tüyler 

ııpı- ~rpertici Cinayet 
e •· .. onya, (TAN) 'I' . k 

esinin A - ome na-
hef . skerbaşı yaylasında 
· iitl n Yuzunden "ık b" "b' " ni Öldur .. ı genç ırı ır-

er 1' . ınuşlcrdir. Vaka şu. 
atöl·: 
lart• ~onyada gazozculuk yapan 
kt9 met, Asiye i . . 

d .. r a smınde hır ka-
1.1 • ll'letres h gö- I<:: d ayatı yaşamakta-

a ın son günlerde Mehmet 
tısanrnı 

bıı A. ş, onu yalnız hıraka-
skerba 

Ma• .ı ~" h şı yaylasındaki kar. 
.. , l~ıe rned' 

e)'1 n ın yanına kaçmıştır. 
iti a rnu · b 

iç t d g er olan gazozcu Meh-
it• ogruca ynvlava ''td ' il. •• :. br " J b 1 p .-ısı\: e. 
z..- en Kon . • 

--o--

Atman Aiansı, Yaptığı 
Gafı Tashih Etti 

Ankara, 14 (A .A .) - D. N. B. 
ajansı neşre başladığı vesikalar 
cümlesinden olarak 10 Temmuz 
tarihinde ve 23 numara ile Fran. 
sa Büyiık Elçisi Massigli tarafın. 
dan Fransa Hariciye Nezaretine 
gönderilen bir raporu 23 numara 
altında her tarafa yaymış ve bu 
raporun bazı cümlelerinde: 

Evvela Türk hükumetinin tav. 
rı hareketinde bir terakki mev
cut olduğunu ve artık Sovyet it
tihadına kar~ı taarruzi bir harbi 
nazarı dikkate aldığını, 

Saniyen Türkiyenin Bakiıya 

karşı İran arazisinden geçecek bir 
hücuma memnuniyetle iştirak e. 
deceğini kaydetmek suretile ga
rip bir iddia ileri sürmüştür. 

Bu neşriyattan haberdar olan 
Fransız büyük elçisi Massigli, 
şekle ait ufak mahsus farklardan 
sarfı nazar kendi raporunda, 
manayı tamamile tersine çevire
cek surette bazı değişiklikler de 
yapılmış olduğunu iddia ve bu 
değişiklikleri ayni günkü biılte. 
nimizdeki notlarla göstermiş ol
duğumuz gibi birer birer te~rih 
etmiştir. 

Fransız büyük elcisi ezcümle 
hükumetine göndermiş olduğu 
raporda Türlciyenin bir taarruz 
harbine değil bir müdafaa harhL 
ne hazır old\lğundan bahsetmiş 

olduğunu ve yine Türkiycnin 
müttefikler tarafından İran yolu 
ile Bakuya karşı yapılacak bir 
taarruza iştirak edeceğini değil, 

seyirci kalacağını yazmış bulun. 
duğunu iddia etmiştir. 

D. N. B. ajansı bugün gö,1der
diği bir telgrafla " Almanya Ha. 
riciye Nezareti tarafından neşro. 
lunan vesikaların tercüml'si es. 
nasında yapılan yanlışlıklar" kay 
dile, Massigli tarafından ileri sü
rülen değişikliklerin vücudunu 
tamamen kabul etmiş ve mezkur 
vesikayı bu sefer, esasen koP..ye 
ettiğini ilave ederek musahhah 
şekilde tekrar neşretmiştir. 

Bu yeni metinde tabii .\lassig- ı 
li 'nin iddia ettiği gibi, Tiırkiyc
nın bir taarruz harbine değil, bir 
müdafaa harbine hazır olduğu 

yazılıdır ve yine Fransa büyük 
1 ı ı::ur. yaya goturm"k ıs. 

a • dC'isirı ;n icldin!'t vcchilc miıltrfik. 
1 

le bu sırad A . . lcnn Bakuy<ı karşı y:ıp:ı-::al<!nrı 
j, Mch a ıycnın ]; ardc. b :r taa rruza Turkiycnin İ<:tir~k e. 

ş o rnt't te i şe k · 
• 1c, j ... • b cırışmış, hem. dec r:g- i d~~ il , seyirci kalacağı gös. 
ıı ,,, ırakrn k . 
oruı agın . a ıstcmediğinden terilmiştir. 

1 çek p .. 
ot• e Yltr . . rnutecavi7.in uzc- Bu sebeple 10 temmuz tarihli 
:rııı· tab urnuştur. Bu sırada g:ızoz bültenimizde l\lassigli'ye atfen 
at• l' ancasını çck'p iki el ates 1 verdiğimi:ı: şekle tamam ... n tcta. 

Ingiliz -Alman Hava 
Harbi Şiddetleniyor 

İngiliz Hava 

Bombaladllar, 
Kuvvetleri, Afrikadaki ltalyan 

Maltaya Yapdan Taarruzlar 
Limanlarını 

Püskürtüldü 

r~~-;:;;Uc;~~ıı 
: 1 

Lon~ra , 14 - Bugün öğleden 
sonra Ingilterenin Cenubu Sarki. 
si üzerine Alınan pilotlarını~ vak 
)aşmakta olduğu görülünce, ·in. 
giliz tayyareleri yükselmi;ıl cr. lngiliz raporuna göre : 
dir. Tayyare dafi bataryaları da 
ateş açmışlardır. Mitralyözlerin 
işlediği işitilmekte idi. 

Alman bombardıman tayyare. 
/eri pike uçuşu ile hücum etm iş. 
lerdir. Sahil açıklarında İngiliz 
Spitfires'lerile dlisman bonıbar _ 
dıman tayyareleri arasında mü. 
cadele çok şiddetli olmuştur. Ka. 
fileden de şiddetli bir baraj ate. 
şile mukabele edilmiştir. 1 ıgiliz 
avcı tayyarelerinin birkaç Al
man bombardıman tayyaresi dii. 
şürdükleri zannediliyor. Neticede 
düşman tayyareleri kaçmışlardır 
Alman bombardıman tavvarele. 
rinden birinin pilotu 30Ô ·m~trc
dt·n kendini paraşütle koyuver. 
miştir. 

BAHRİYE NAZIRININ 
NUTKU 

Londra, 14 - Bahriye Nazırı 

Alnıanyanın şimali varbısinde muh
telir hedeflere, 'boınbardıman servi-
sın~ mensup tayyareler tarafından 

dun akşam yeni hucumlar yapılmı $· 
tır. Bombardıman tayyarelerimiz.den 
ı kisı üssüne dönmemiştir. Dün gece 
bombardıman ser\'lsine mensup tay
yareler hücumlara devam etmişlerdir. 
He:lefler arasında Hambourg, Breme, 
Wılhelnıshaven \ ' c Emdeıı dokları , 

Rrcmc'ıie ve Diechshausen tayyare in
"<l'la tı fabrikaları. Monheım ve Ham
hourg petrol tasfıye fabrikaları, Gre
\'Cn Brolck malzeme fabrikaları, 

Haı11m, Asnabruck \ ' C Socst emtia gar
ları vardır. Holondada \'e Almanyada 
14 tayyare meydanı da hücuma tfıbl 

tutulmuştur Avdetle bir bombardı
man tayyııremiz bir diısman a\' CI tay
yaresini düşürmiiştiır. Bütün tayyıuc
l<'rimiz salimen uslerine dönmiı~lcr
dir. 

Dun gece sahil müdafaa tayyarele-
Mistr Alexander dün Kanadaya rimiz, Holanda sahillerinde Harlin-
hitaben söylediği bir nutukta g~n 'rle cephane dePolarına ve Bruge.s 
İngillerenin her Alman taarruz civarında toplanan mavnalara hilcum 
ve istila hareketini karşılamağa ederek infilak ve yangın yapan isa
hazır olduğunn anlatarak demiş. beller kaydetmışlerdir. Tayyarclerl-
tir ki: rr l:>:den biri ussüne donmemiştir. 

"-Sahillerimizde ve sair icap Alma11 raporuna göre : 
cdPn yerlerdeki müdafaa hazır. .. ~---
hklarımtz o kadar müessir bir Harp ıemilerinden biri, 18,500 ton. 
~ekilde ilerlemiştir ki mevcut u. luk lnıiliz ticret cemilerinden birisini 
sullerde hakiki bir inkılap teşkil batırmıştır. Manş uzerinde yapılan u. 
etmektedir. cuşlarda tayyareler, muhtelif seyroı:;c. 

Yapılan bütün hazırlıkla rrla. fer kollarına hüc1ım etmişler. 4 ticaret 
ı;cmi~ini hasara uiratmışlardır. $ima_ 

düşmanın sevkiyatıncJ.an vaktıi li Almanyada uçan 2 İngiliz t 11yyuesi 
znmanile haberdar edilmek ve duşuriılmüştür. tnıiliz tayyareleri dun 
hücum vasıtalarını batırıp imha gece, Şimali ve Garbi Almanya üzenn_ 
edebilmek icin amirallik dairc>,;;i de bombalar atmışlardır. Hasar azdır. 
hava nezaretile sıkı bir işbirliJi 3 düşman tayyaresi duşiiriılmuştıır. 
dairesinde çalışmaktadır. Alman tayyarelerinden üçiı üslerine 
Düşmanın pek şiddetli hiicum. dönmemişlerdir. 

1arına rağmen, nakliye kafildc. İtalyan raporuna göre : 
rinde batırılan gemilerle salimen __ _ 

doki hava mücadelesi devam et. 
mekte ve geçen haftaki muhare. 
bC'ler, şimdiye kadar vuku bula:ı_ 
larm en sıkısı ve en şiddetlisi sa. 
vılmaktadır. Bununla berab~r 

Alman tayyarelerinin askeri he. 
deflere hiçbir mühim zarar vere. 
mediği de görülmüştür. 

TÜCCAR GEMİLERİNE 
HÜCUM 

Londra, 14 (A.A.) - Hava Ne. 
zareti tebliği: 

Bu akşam erken Pas de Calais 
boğazında tüccar gemilerine hü. 
cum eden düşman tayyareler.in
den biri avcı, dördü bombardı. 
man tayyaresi olmak üzere beşi 
avcı tayyarelerimiz tarafından 

denize düşürülmüştür. Bunlar. 
dan başka bir bombardıman !ay. 
:.·aresi de tayyare dafi bataryala. 
rının ateşile düşürülmüştür. Av. 
cı tayyarclcrimizden biri zayi ol. 
muştur. 

Libyad2 

Bugün de İngiliz tayyareleri 
Libyade El Adem ve Ei Gubi, El 
Badiye mevkilerine taarruz ede: 
:-ek şiddetli bombardımanlar 
yaptıktan baska Tobruk lima. 
nındaki gemilere de taarruz et. 
tiklerini bildiriyorlar. 

ASSAB LİMANINDAKİ MÜ. 
HÜUfAT DEPOLARI TAHRİP 

EDİLDİ 
İngiliz tayyareleri Assab lima. 

nına da taarruz etmiş, mühim
mat ve petrol depolarını tutuş. 

turmağa muvaffak olmuştur. 
Musav\·adaki hava meydanın. 

daki hangarlar üzerinde isabet. 
ler kaydolunmuştur. Bir İngiliz 
tayyaresi dönmemiştir. 

İtalyanların Adene karşı yap
tıkları akınlar neticesinde 2 ver. 
li ölmi.iştı.ir. 

"JAPONYA, 
Mihvercilerle 
Birleşmeli! .. 

1 
Bir Japon Gazetesi 

l 
ı Bu Tavsiyede 

Bulunuyor 1 

'l'okyo, 14 ( A.A.J - l\'ıchi 
Nichi Shimbun gazetesinin bu 
gün neşrettiği bir yazıda en 
büyiik Japon siyaı.i hedefinin 
Almanya ve İtalya ile ittifak • 
akdi olması lazım geldiği be. 
yan edilmektedir. 

Gazete. böyle bir ittifakın 
Japon~·anın şarki Asyada ik. 
tısadi bir blok temin ve cenup 

1 
mıntakalarındaki siyasetine 
devam etmesine müsait oldu. 

1 ğunu ila,·e etmektedir. 
• Gazetenin fikrine göre. Ja. 
İ ponya hiikümeti bu ittifakı, 

SES 

Ses. iyi kullanılırsa, süse; 
şe~·dir. Şarkı okumak~ 

nara atmıya kadar. 
\'aktile mahalle tulumbal 

\'e onların da naracılan va 
Bir tulumbanın Iiyakalann 
biri de narası idi. 

Tarihte muhariplerin de na 
ettıkları yazılıdır. Demek 
muharebe silahı da o1muf. 

Sesin silah olarak kullanıl 
sına bugün de şahit olUJ'O 
Hem de ısrar ile: 

Galiba Ziya Paşanın: 
' 'Bir yerde ki yok nafm 

takdir edecek g6f,, 
''Tazyii nefes eyleme telMllll 

ı makam et!,, 
diye bir beyti vardır. Ona da 
dıran :l'ok. 

Şimdi dinlensin, dinlenm-'li 

1 lngiltereye karşı Almanların 
ı yapacağı umumi hücumdan 

ev"el aktetmeli ve bilahare 

muttasıl söyliyen radyolar 
Bunların yegane imti:razlan 

1

1

• liyenlerin çehrelerindeki intil» 
görmemek, ''e bezginlik temlk• 

Sovyetler Birliği ile münase. 
batını Alman • Sovyet ademi 
tecaviiz paktına uygun olarak 
düzeltnwlidir. 

i lerini sezememektir. r i Son zamanın remzi, bıkma 
ı.öylemek, ~·alan. doğru •• WJ.i 

Gazete bundan başka hü. 
kumete cenup mıntakasında 

azimkar bir hattı hareket ka. 
bul, Japonya ile Amerika a. 
rasmdaki münasebatta muh. 
temel l•ir gerginlikten endişe 
etmeksizin icap ederse kuv
,·ete miiracaat etmesini tav. 
siye etmektedir. =---·-· ..... -...._..., _____ .. 
Buğday İhracat Kontrol 

Nizamnamesi 
İzmir, TAN) - 15 Temmuz. 

da meriyet mevkiine konacak o. 
lan buğday ve arpa ihracatının 
kontrolüne ait nizamname, va. 
ziyeti haztra dolayısile bir mud
det daha tehir edilmiştir. 

ha!isa yalan söylemektir. 
Onun için artık susmama 

bir miida{aa icabıdır. Size bunu 
tc,·it eder bir fıkra nakledeyim: 

Herifin birisi, bir ıssız lartla 
kendi kendine giderken için ... 
gelmiş: 

- Hey! Bu dünyada 
gibi bir kabadayı daha var Jlll• 

dır be? diye bağırmış. 
O sırada yandaki tarlada, •tr 

ağacın dibinde uyumakta elaıa 
bir köylii, uyanmış ve öksilrmfq. 

Beriki tenhalık kabadafUI da. 
öksürüğü işitince, derhal Aa. 
mü: 

- Bir sen arkadaş! Bir ele 1teaf 
Cevabını vermiş. 
Sırasında, liizumunda i,.t Wr 

eda \'e kun·etli ton ile ses çıkar. 
mak faydalı şeydir. 

lngilizMatbuatı R. Saydamı 
Nutkunu Alkışlıyor 

vasıl olan gemiler arasındaki nis- lnıiliz deniz kuvvetleri, İskendeı i. 
bet bire 681 raddelerindedir. yeye çekilirken, İtalyan tayyareleri ta_ MALTAYA YAPILAN TAAR. (Başı 1 incide) anlıyor ise, kurulan tuzaJa d8t-

RUZLAR TARDEDİLDİ !\fanclıester Guardian Gazetesine miyecektir. Sovyetlerin menfaa. 
Adamız, harp gayretlerimizi rafından hücuma ulramıştır. Kruva_ 

sarfedebileceğimiz en mühim 1 :rörlerle harp ıemilerine bombalar L 
noktadır. Düşmanı takip ederek 1 ~abet ettirilmİ$tİr. Bombardıman etı_ 

~ 1· d b"l kı· - · · · · nasında 4 lnıiliz avcı tayyaresi dÜ!iÜ-

Maltaya yapılan taarruzlar da 
İngiliz avcıları tarafından pÜS
kürti:lmüştür. mag up e e ı me ıgımız ıçm . . 

k .. h. b ' .. k "l k rulmuştur. pr mu ım ır us leş ı etme te. M 1 .. · d 'k" t f n.:ıa • a ta uzerın e ı ı ara arası "~ 

dir. Son çare olarak mücadele. b:r hava muharebesi olmuştur. tk; 
TEKRAR CEBELİTARTK'A 

ÇAÔIRILAN AHALİ 
ye devam etmek için dominyon. lnıiliz tayyaresi diışıiriılmiı~tur. BU. 
larımıza iltica edebiliriz. Fakat tün İtalyan tayyareleri uslerine rlon. 
adamızı terketmez isek zaferi miışlerdir. Bir torpido, bir İngiliz 
daha kolaylıkla kazanabiliriz.'' tahtelbahirini batırmıştır. İtalyan de. 

Cebelitarık . 14 (A.A.) - Vali 
tarafından neşredilen bir beynn. 
nameye nazaran Cebelitarık'dan 
Fransız Fasına nakledilmiş olan 
ahali, gorülen lüzum üzerine der. 
hal Cebditarık'a geri alınmış. 

Hava Muharebesj 
nizaltılarmd11n biri üssüne avdet etme_ 
miştir. Şimali Afrikada 1nıilizler ta. 
rafından yapılan hava akınları telı:. 

İngiltere ile Almanya arasın. fata sebep olmamışur. tır. 

• 

• 

• 

HADİSELERİN İÇYÜZÜ 
Bitler, Macar devlet ricalile görüş
tükten sonra Berlini terketmiştir. 

Şimdi nerede olduğu belli değildir. 
Fakat Berghtesgaden'de lıususi kö§· 
künde bulunduğu ı·e birkaç giin bu
rada istirahat edeceği tahmin edili
yor. Bitler, Berliiıe döndükten son
ra /ngiltereye taarruz plcimnm ka
rarlaşacağı zannolunuyor. 

* * !'on giinforde İngiliz sahillerine Alman 
tay;varelerin;n daha kesif nishettc hücum 
l'tınclcri, taarruzun başladığına hir rl<'lil 
sayılmamak lazımdır. Taarruz heniiz has. 
lamamı~tır. Fakat tay;\·are hiicumlarının 

ı:iinclcn !rİİne ke.safet pc;\·da ctın"si. taar. 
ruzun ~ :ıkla~tığına delrtlet etmektedir. 

* * 

• • Dün 14 Temmuz olmak hasebile fı'ransn. 

İhtil~linin yıldönümü idi. Bu münasebet. 
le Nazi (ilozofu ve meşhur Alman muhar. 
riri Ro:.enberg Folkische Beobahtorf, ga. 
zetesinde yazdıih ltir makaladc di~·or ki; 
"- Fransız İhtilali 9!0 14 Temmuzunda 
niha~·ete l'rmi~tir .. , 
ı·ranı.ız fhtilal:nin dün~·aya getirdiği 

prensipler iflas etmiştir. Fransız ihtilali. 
nin mühdii sıfatile bütiin Anupa \'e dün. 
~·a ii2erinde kiiltürel nüfuz sahibi olan 
Fraıı'-a, artık bu niifuzunu kaybetmi~tir. 

Ciinkli Fransız İhtilali bitıni~. diinya yeni 
bir de\ reye girm ·~tir .. , 

* * • Alma11 matbuatı, Panöropeen yeni 
bir llizam teessüsü etrafında neşri
yat yapmakla me!Jguldii.r. Bu ne§ri
yala gi>re, Alma11ya, bir Avrupa Bir· 
liği vücude getirmek tasavvurun.da
dır. Bu birliğin alacağı şekil henüz 
tamamen malıim olmamakla beraber 
şimdilik anlaşılan şudur: 

Göre... ti Türk dostluğuna inanmak 
Manchester Guardian gazetesi, Türkiyeyi hakiki düşmamn 1• 

Balkan meselesine uzun bir ma. nında yer aldıracak hiçbir fC3 
kale tahsis etmiştir. Bu gazete. yapmamaktadır. İstanbuldaki bu 
nin başmakalesini yazan muhar. Sovyet sözcusünun dün .nakledi. 
rir, Almanyanın şu anda Ro- len beyantı, Sovyetlerin Tüt• 
manyada harbe mimi olmak için toprakları üzerinde bir iddialan 
yerinde sebepleri olduğunu , fa. bulunmadığını göstermektedir. 
kat Romanyanın taksimini tehir Başmuharrir yazısına dev~la: 
etmekten ba~ka bir şey yapma. Sovyetler her ne kadar bu~k 
dığını bildirdikten sonra, So\·yet bi?' memleket ise de, dostlara U.. 
ve 1 Alman nüfuz dairelerinin bü-ı ti yacı olduğunu ve mihver arka. 
yük hırs gayeleri Türklerin elin. daşının hakiki maksatlan mey. 
de. yani sağlam ellerde bulunan dana çıktıktan sonra Alınan ai. 
İstanbul ve Boğazlara yakla-.tır. yasetine yardımı olabilec~ her 
dıklarını yazmaktadır. Sovy:tler hangi bir tedbirden çekınm 
Boğazları kontrol ettikleri tak- lazım geldiğini hatırlatmaktadır 
dirde her zaman Garp cihangır. Sovyetler, Hitlerin, "Bitler bana 
lcrini~ gözüniı kamaştırmış olan dedi ki,, ismindeki ki~•? 
SRrk yolu Hitlerin önünde kapa. Herr Rauschning'e soyledıği IÖ 
~acaktır. Boğazlar Almanyanın leri unutmamakla iyi ederi~~ 
olsa Sovyetlcr şimdi Baltıkta ol- "Belki Sovyetlcrle bir iıtıfaka 
duğ~ gibi, Karadcnizde mahpus mani olamıyacağıın. Fakat\ ~ 
kalacaktır. taki hırslarımı tahakkuk etü 

Bu kadar kazanabilecek VC"ya 
hu kadar kaybedebilecek Alman. 

1 yanın sahte \'esaik neşri suretile 

1 
öteden beri Sovyctlerle Türkler 
arasında mevcut dostluğu bog. 
mıya matuf bir siyaset takip et-
mesi tabiidir. Almanlar Baktı 
petrol kuyularına hücum etmek 
iı; in müttefiklerin toprakların. 
dan geçmesine Ti.irkiyenin nma. 

ce, geriye dönmekligime hiçbir 
zaman engel olmıyacaktır.,, 

Makale bu mucize kabilinden 
sözlerle bitmektedir. 

Hitlerin geriye dönüşünde Sav 
yetler Boğazların, Butler tarafın. 
dan perşembe günü izah edilen 
siyaseti, So\·yetlerle münase9atı. 
nın ıslah ve takviyesi olan ın,tı. 
terenin müttefiki, Turkiye 1ibJ 
bir dost memleketin elinde ~ 
lunmasından memnun olac~· 
dır. 

1 
de olduğuna dair hazırlanm·~ bir 
plan bulduklarını iddia etmekte. 

: dirler. Türk matbuatı bu bcya. 
1 nahn sıhhatini beliğ bir surette Bulgar Matbuatında 
ı tekzip etmektedir. " Turkiyc, _ -------
1 :nuttefiklere. ;ı.ralarında me\·cut Sof ya, 14 (Hususi Muhabiri. 
'ittifakın ya.lnız bir şartla yapıl. mizden) _ Türkiye Bapeklli 
j dığını, o ~artın da Rusyaya kar. Refik Saydamın nutku, buradı 
şı bir harbi intaç etmemek şartı fevkalade büyük öir menınwıi.. 
olduğunu ötcdenberi sarahatle 

yetle kar~alanmıştır. 
bildirmiştir.,, yf ıann...1-Gazeteler, birinci sa a u-. 

pyıJ1 ~ış, hnsnıını a'•ır vn ı .. 1 • t '" bıık cd:m bu •eni m tn i y eniden 
ıı )llna ı:; J a am.ş ır. d . ı · .. .. 1 ı 
ıdY ıugrncn g· , crcetmıv "' uzum ~ormııyor, ya , 

tı ln Mchnıet h uıozcuyu )a.irn- nı:ı: kevföveti kaydetmekle ~klifa 

Alman ı·e tlalya11 matbuatı, bugün
kü Fransız hükıimetine lıücuma baş· 
lnmışlardır. Alma11ya ı·e Jtalya, JJla
re~al Petaill hükıimeti11i berjenmi
yor re Frmısada eski pr.rtileri11 nıü
messillerinde11 miirekkep bir hükü
meti11 mevcudiyelilli doğru bulmu
yorlar. G11lar, Fra11sada doğrudan 

doğruya bir Nazi lıükümet istiyor
lar. Bu maksatla Fransada bir Nas
yonal, Sosyalist partitJi kurmuşlar

dır. Bu partinin başına etJki Fransa 
Polis Müdürü Cltiappe getirilmi§tir. 
Alman ve ltalyan matbuatı, Fran· 
sayı tamamen Nazi re Fnıine uygun 
bir lıükii.met kurmaya daı·et et nıek· 
tedir. 

Bu birlik içi11de bütün devletler mil
li varlıklarım nıulıaf aza edecek, fa
kat Büyük Alma11yamn ancak birer 
t<ibii olarak ya§ıyabileceklerdir. Bu 
yeni nizamm bütün devletler hak
kındaki tatbik şekline ıHacarista11 ı·e 
Romanya ilk misal olarak gösterile
bilir. Bütü1l Avrupa milletleri Al
manya karşısında Macaristan ve Ro
manyanm vaziyetini alacaklardır. 
]"cini milli lıudutlarını ve Biyasi ı·ar
lı kları m muhafaza . ederek, fakat 
iktısmlcıı Al,,.auyaya tiıbi o!acak
lardır. 

Almanya, bu sahte haberleri biıyük puntolu harflerle nutk 
yaymakla, yalanların suiniyet vermi~ler ve" Türkiyenin ltfeJI 
sahibi şeklinde gösterdigi bir dan Okuyu~u" diye serlevha y, p. 

cal asmını bıçakla ed yoruz. 
UŞ t h'Ynrak oldurrnus.tur. i\leh. 

astahan " Şu kadar var ki . bu vaziyet 
ıda 1 . . eye nakledilırkcn k{lrşısında bizim de bir :mal sor. 

0 rnaştur. m::ıi!a hakkımız vardır: 

in ~oı11~1{i p· 
Aı dı . ıyade Alayının 

.... 
1 içme Merasimi 

;ırdesu~ , 14 (TAN) - D " 
a p Yad un sa. 

ni rr c alayının and icır.e 
oBrnızon • 

tır T meydanında ''a-
l · uren b J 1 Slikltıl c ondo::ıun çal-

Jtu la rn rş le bnşl.mm1s, 
~ lttıdir Yckurnandanı Albay Ab-

J""'' anın b' h" wı ıtıı tır. Gec , ır ıtabesi takıp 
" hir e 21 de askeri mah

cav zıvafctı verilmıstir. 

''Niınrcsıni hir dc\'let ajansı o. 
lan n. X. B. :Massiuli raporunun 
a:.ıl metnini kolayca elc!e etmek 
imkanını haiz iken • nitekim bu 
metnin bu dakika-la elinde oldu
ğunu D. N. B. de itiraf etmekte. 
dir • a<"aha na.,ıl bir sehf'n1e A" 
rupa memleketlerine yaptığı bir 
ne:.rİ'.\ atfa e,·,·elil almıım·aYa ,.c 
sonra almancadan fransızca~·a t<'r 
eüme edilmek surctile husule ge. 
len bu yanlıslarla dolu metni 
\'ermd·i terC'ih rtmistir? '' 

komşuya karşı Sovyetler tarafın. 
dan tedafui tedbirler alınmasmı rnışlardır. 
temin etmeğe gayret ediyor. Al. Refik Savdamın acık, düfiilt 
man propagandasının ümidi, ve sarih if;desi Türk ·siyasetiftilt 
So' yetlerin ittihaz edecck!eri te. samimi bir ifadesi olarak ~ 

ldaüi tedbirlerin Türkiyeyi mu. edilmektedir. .. • 

1 
kavemetc sevi{ ve Romanya ve Pazarları çıkan Viva gazetes 
Finlanda gibi Türkiyenin de Al. bugünkü nüshasında Türkiye 
manyaya doğru teveccüh etme. Başvekilinin nutkunda, -TürkiJ.-, 
siydi. Türkiye, Almanyaya tabi nin ve Türk ordusunun Osmank 
olsaydı; Boğazlar Cermen tahak. imparatorluğuna ve Osmaah oı.-
kümü altına ·girecekti. dusuna benzemediği hakkı 

Sovy<>tler Birliği, Alman fa- beyanatı üzerinde durarak 
ı;avvurlarını ve Tlirkiycnın Fin- kiyenin kendi kun•etin~ güv 
landııdan farklı olarak kend:sine ve bu sayede istiklalin, her 
kar~ı dostluk hisleri be:.liycn ve her zaman miıdafaayı 111 

_____ .,, Ahnanyaya karşı hasmanc Jıi:.ler dir olan yegane devlet ol 
ta~ıyan bir memleket oldu::::unusöylemektcdir. 
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ransız Milli Bayramı 
Vichy ve Londrada 
Merasimle Kutlandı 

Ölülerin Hatırasına Hürmet 

Esnasında Binlerce İnsan Hı~kırarak Ağladı 
Cenevre, 14 - 14 Temmuz milli bayramı Fransa ve 

ngiltcrcdeki Fransızlar tarafından tcsit edilmiştir. 
\ ıchv'de Marcsal Pctain'in hü_ ,----
mC't werkanının ·ve kordipıoma. ı Rumen Kralr, 

1 ın hnzır bulundugu bir ayinle 
1 Tl'mmuz bayramına başlan. Al A k ,,. 
ı tır. Ayini mutcakip Mareşal man S erı 

.,etain, Mechul Askerin mezarı. 
bir çelenk koymuştur. Bu me. 

ac;imden sonra kıtaat Marcsnl 
ctain'in önünde resmigeçit y;p. 
ı~tır. 

Ölulcrin hatırasına hürmet 
in yapılan bir dakikalık sükut 
nasında binlerce insanın hiin. 

ur htlngi.ır ağladıkları göze 
arpmı~tır. 

J ... ONDRADA 

Londradaki Fransızlar heye. 
nlı merasim yapmışlar, Gene. 

al de Gaulle, Umumi Harbin ö. 
uleri abidesine bütiın hür Fran. 
ızlar namına bir celenk kovmu~
ur. Bilahare Ma;eşal Foch abL 

tlesine giderek oraya da bir çe. 
enk bırakmıştır. Bu iki mera. 
ım esnasında binlerce Londra. 
ı yaşasın General, yaşasın Fran. 
a diye Generali alkışlamışlar. 
ır. 

General de Gaulle'c Visamiral 
.. , .... ,.uıusclier, Fransız teknik servis. 

er mudi.irü Labrathe, yi.ıksek 
utbedc birçok zabitler ve Lon. 

pradaki Fransız muteberanı, re. 
akat etmişlerdir. Hücum araba. 
arı teşckkullerine, Lcgion Etrnn. 
ere'e, tayyare ve deniz kuvvet. 
erine mensup birçok muharip .. 
er de merasime iştirak etmişler. 
ir. Bir otobüsle resmigeçide iş. 
ırak eden Fransız yaralıları he. 
ecanlı yaşa avazelcri yükselt. 

~slerdlr. 
Fransadan kacmağa muvaffak 

]anlardan maruf Fransız gazete. 
C'I i Bayan Tabouis de merasim. 
~e hazır bulunmuştur. 

CHURCHİLL'İN l\IESn.JI 

İngıltcre Başvekili Mr. Chur. 
chıll de bu münasebetle General 
de Gaulle'c şu mesajı gönder. 

i tir: # 

"Fransa tarihinin en büyük 
!?'Ünlerinden birinin scnei devri. 
e~i olan bugün, :feliıket içinde 

bulunan Fransız milletine ve 14 
emmuzu tekrar hiir ve muzaffer 
ransanın bayram günü ol.arak 

e it cdcccgimiz ve çok uzak ol. 
mıyan gunc kadar mikadeleyc 
devam kararını verenlere sempa. 
timi bildiririm." 

MISIR, FRANSA YA KARŞI 
VAZiYETİNİ DEGİŞTİR:\IİYOR 

Kahire, 14 (A.A.) - Havas a. 
f ansı bildiriyor: Hariciye Müstc. 

iHl~•'..::;arı yapmış olduğu beyanatta, 
mutarckenin imza edilmiş olma. 
ının, Mısırın Fransaya karşı o. 

bn vaziyetini degiştirmiycceğini 
sovlemistir. 

Mümessillerile 

Temasa Başladı 
(Başı 1 incide) 

yoluyla halletmeyi iltizam ede
cektir. 

Uulgari tanın Vali ·etı 
Fakat Almanyanın şimdiJik 

Macaristanı teskin etmesine mu. 
kabil, Bulgaristanın Romanya.ya 
karşı eski vaziyetini muhafaza 
etmekte olduğu göze çarpıyor. 
Dobruraya l<nrşı Vaziyet A,yni! 

Sofyadan alınan haberlere gö. 
re, Bulgaristanın Dobrucaya kar. 
şı vaziyeti, hicbir tahavvlil gc. 
çirmemiştir. Bulgarlar Dobruca. 
ya ait emellerini tahakkuk ettir. 
mek için teşebbüslerine devam 
etmekte ve Sovyct Birliğinin yar 
dımından da istifade etmek iste. 
mektedir. Sovyet Birliği Başve. 
kili Molotofun, Bulgar sefirini 
kabul ettiğine dair verilen ma. 
h'.'ımat, Bulgarların Dobruca işini 
takibe devam ettiklerini gösteri. 
yor. 
l\lihvcr Propagnndası Yugoshw. 

ya Aleyhine Dönüyor 

Balkanlarda göze çarpan, diğer 
bir inkişaf, mihver propaganda
sının Yugoslavya aleyhine dön. 
mesfdir. Dün Berlin radyoları, 

meşhur İtalyan muharriri Sinyor 
Gaydanın Yugoslavların hattı ha. 
reketi aleyhinde yazdığı bir ya
zıyı neşrettiler. Bu yazıdan anla
şıldtğına göre, Yugoslav radyo. 
ları, Londra ile Kahirenin, İn
giltere • İtalya harbi hakkında 
neşrettikleri tebliğlere ehemmi. 
yet vermekte ve bunları dinleyi. 
cilerine bildirmektedir. Bu teb
liğler İtalyayı mağlup bir vaziyet 
te gösterdiği için İtalyanların Yu 
goslavlar nazarındaki itibarı düş. 
mektedir. Sinyor Gayda bu mü. 
nasebetle: "Biz bu hattı hareketi 
kaydediyoruz. Bütün bu hareket
ler, yeni beynelmilel miinasebc~ 
lerin tayini hususunda kati bir 
amil olacaktır,. eliyor ve böylece 
Yugospv radyolarını tehdit edi
yor. 

Diğer Balkan Hnbcrlcri 
Bugün Balkan merkezlerinden 

gelen diğer haberler şunlardır: 
Bükreş, 14 - Neşredilen y~ni 

bir kararname polis umum ..;nü
dürlüğü ile jandarma kun:ı.andaa. 
lığını tevhit etmiştir. Yeni tesek. 
külün ismi (Polis ve devlet cm. 
niyet umum müdürlüğü} olmu~-
tur. -

* 

TAN 15. T. HO 

eh h•ıı " H Belediyede; f 

UrC ) ' erşeye Taksilerin Münavebe) B .. k~ 
Türkiye ile 

Sovyetler Arasında 

Menfa t Birliği 
Var mıdır? 

Hazırız Su]h Kararı Bekleniyor ~r~;:;:~:::'c~, 
(Başı 1 incide) 

yenin menfaatlerine muhaliftir. 

Benzin sarfiyatını azaltmak i. 8.00 Ajans haberleri 

Yapmıyacagw ız,, oı·yor çin otobüs seferlerinin tahdit e- ::~~ ~vü::dı(~l.>.Yemck l!Juı.~,1 
dilmesi ve taksilerin birer gün .. 
ara ile çalışmaları hakkındaki 12.30 Program " 

Bitlerin dünya hakimiyeti pro. 
gramını biliyoruz. Almanyanın 
İngiltereyi mağlup ettikten son. 
ra gelecek ilkbaharda Sovyetlere 
saldırarak Ukraynayı zapta te. 
şebbüs etmesi ihtimali de \Oktur. 

(Başı 1 incide) her sokak başmda, her köyde ve 
ha neler olacağını tahmin etmek her şehirde harp ile karşılaşa. 
kimin elindedir? caktır. Bu yüzden bir gün Lon. 

Şu halde gerek Boğazların, ge. 
rek Balkanların ve ger<.'k Yakın 
Şarkın sulh ve emniyetini muha. 
faza ve idamede Sovyetlerle Tür. 
kiye arasında bir menfaat birliği 
vardır. 

Mukadderatın bu tecellilerine <lranın bir harabeye döndüqü~ü 
rağmen hürriyetine kavuşmuş görebiliriz. Fakat görmiyeceği. 
bir Fransayı tekrar görmeyi, hür miz bir şey varsa o da, Londra. 
riyet müdafii ve hukuku beşer nın esarete düştüğüdür. 
şampiyonu olan Fransayı tekrar llaYa Harekatında 
dirilmiş görmeyi umuyoruz. l\luvaffakıyetler 

Fransanın ruhu, muhakkik ki, Biz. her hakikati halka Rçıkçn 

A lmanya ve Ita1ya Balkan. 

tekrar canlanacak ve en karan- soylüyor ve her vaziyeti anlatı. 
lık anlarda ümitlerini kesmiyen . yoruz. Bugünlerde hava harpleri 
Fransızlar buna ön ayak olacak. oluyor ve bu hava harplerinde 
lardır. beşe karşı bir ile tefevvük göste. 

Iar tarikile karadan Kara. ''Fransa~·a :Ui.imkiin Olan Her 
deı!i~e inebilirler ve Boğazlara Yardımı Yapacağız" 
yukardan gelebilirler. Burada da Bir dostun şiddetli bir darbeye 
Sovyetlerle Türkiyenin müşte. uğrıyarak yere serilmesi üzerine 
rek.bir tehlikeye maruz bulun- yapılacak iş, ona ait olan silahla. 
duğu ve binaenaleyh Balkanların rın düşmana geçmesini beklemek 
ve Boğazların sulbünü müdafaa. değildir. Bilakis dostun bir an 
da aralarında menfaat birliği evvel kendine gelmesini temin 
me\·cut olduğu görülür. etmektir. Bugiin Fransa harpten 

çekilmiştir. Fakat aramızdaki 
Zaten Sovyet Rusyanın bir se. müşterek dava ve ifa edilecek 

nedenberi almakta bulunduğu müşterek vazife yaşıyor. Onun i
mlidafaa tedbirlerine dikkat edi. çin mümkün oldukça Fransaya 
niz. Bütün bu tedbirler, yarın her yardımı yapacağrz.Fransadan 
Avrupaya hakim olması nıuhte. kalan ve hürriyetini muhafaza 
mel bulunan muazzam ve mego. etmek istiyen her ülkeye yardım 
!oman bir Almanyanın kend1sine edeceğiz .Ve yardımımız Fransaya 
taarruz etmesi ihtimaline karşı munhasır kalmıyaeak, hürriyeti. 
alınmıştır. k · 

1 n<.' avuşmak istiyen v.c bugün 
Baltık denizindeki üsler, Po. inim inim inliyen her memlcke

lonyanın yarısı, Besarabya ve biL te şamil olacaktır. 
hassa Bukovina, bunun için işgal "Harp Uzun Sürecek" 
edilmiştir. Şimdi de Sovyet Rus- Vaziyet harbin uzun ve sert 
ya, Bulgaristan ve Yugoslavya olacağını gösteriyor. 
üzerinde siyasi nüfuzunu arttıra. Harbin ne kadar uzıyacağı ve 
rak Balkanlarda Alman ve İtal- ~erelere yayılacağını söylemeğe 
yan akınına karşı bir tabii sed imkiın yok. Fakat muhakkak 0 • 

vücude getirmiye çalışmaktadır. lan nokta Avrupanın Gestapo ile 
Sovyet Rusyanın bu hareketin- ı idnrc olunmıyacağı ve Hitlerin 

de de Türkiye ile menfaat birliği tahakkümüne boyun eğmiyeceği. 
vardır. dir. 

Hatta, daha ileri giderek diye. Bugün tek başımıza bulunu. 
biliriz ki, İngilterenin de Sov- yoruz. Allahın huzuru azametin. 
yetlere göre dikenleri çıktıktan de huşu ile eğilerek ve pek bü. 
ve tehlikesiz bir hale geldikten yük bir maksada hizmet ettiği. 
sonra Moskova ile anlaşması im. mize inanarak tek başımıza har. 
kansız değildir. Çünkü yukardan bediyoruz. Fakat tek başımıza 
beri izah ettiğim meselelerde harbettiğimiz halde, yalnız ken. 
Sovyct Rusya ile İngiltere ara. dl nefsimiz için harbetmiyoruz. 
sında da menfaat ve görüş birli. Bütün insanlık ve medeniyetin 
ği mevcuttur. Sovyet Rusva si- davası için dövüşüyor ve kendi 
yasetinden emin olduğu blr 'in. öz yurdumuza karşı da tecavüz 
gilterc ile anlaşabilir. Çünkü bekliyoruz. 
ergeç harp tehlikesinin kendisine Bu tecavüz belki bu akşam 
döneceğinden emindir ve bu teh. yapılır. Belki gelecek hafta vuku 
likcyi azaltmak için her türlü bulur, belki de hiç vuku bulmaz. 
tedbire bnşvurmağa fımadcdir. Fakat biz her sadmeye hazırız. 

Onun için biz bugün d h" S , Ve her ne olursa olsun müzakc. , a ı O\. • , . -· h 
yet Rusya, Türkiye, İngiltere 8 _ reye ız:rışmı~ecegız, .. mer amet 
rasında bir anlaşma ve birleşme dilenmıyeceğız ve duşmana yal. 
imkanı olduğuna kanliz ve D N varmıyacağız. 
B A . .. 

1 
d · · "~Tcmlekctkr 1dndcn Yıkıldı" 

. Jansının son gun er e neş. .. • 
rcttigv i tahrif ed ilmi<: "k 1 Okyanusun ote tarafında na. ::: vesı a arın . h k" . . 1 blı U

··ç d ı t• k zıst arp ma ınesının ne er yap. ev c ın arasını açma ve - . • . 
boy le bir anlaşmıya imkan hr. ktıgını .'!e ~~rkd·aç haftal, khattlta. hır. 
rakmamak mak dil ld ;:..... aç gun ıçın e mem e e erı or. 
zanned" sa e yapı 1b~1 tRdan kaldırdığını görerek bizim 

ıyoruz. d · h l · 'ft l ~ . · • . . . . c aynı a e gırı ar o acagımıza 
Ve yıne bunun ıçındır kı, bız, zahip olanlar vardır. Fakat AJ. 

Türkiye ile SoVyetler arasında man istilası karşısında hemen yı. 
sulh yoluyla bir anlaşma imkanı kılıveren memleketler daha ev. 

göriiyor ve iki memleket arasını 

acmalc için yapılan neşriyatın, or 
taya atılan dedikoduların fayda. 
sız olduğuna kani bulunuyoruz. 

riyoruz. Hava harplerinin büyük 
lerini daha ileride beklemkle be. 
raber, şimdiye kadar aldığımız 
neticelerden memnun olmamak 
için sebep yoktur. Fakat daha iyı 
neticeler almak için çalışmalı. 
yız. 

"Yalnız 941 i Değil, 94.2 yi de 
Dii~iineceğiz,, 

1000 müsellah gemiden müte. 
şekkil donanmamız, denizleri dev 
rediyor ve mparatorluğun her ta. 
rafını muhafaza ve muvasalamı. 
zı temin ~ttikten başka, bilha;;sa 
yeni dünya i1e irtibatımızı ku. 
ruyor. Bu nokta, çok mühimdir. 
Çünkü mücadelemiz büyiirlükçc, 
yeni dünyadan yaptığımız itha. 
lat ta o nisbette artmaktadır. 

Bununla beraber biz, yalnız 
v:ız mevsimini değil, kış me\•si. 
mini de dü~ündük ve yalnız 19~1 
~enesini değil, 1942 senesini de 
düşünmek mecburlyetindeyi!. 

Çünkü o zaman harp~ ba~ka 
hir mahiyet alacak ve tedafüi ol. 
maktan çıkacaktır. 

Biz çalışıyoruz ve karanlık 
dehlizler içinde gördüğümüz ışık. 
lara güvenerek bir sabaha doğru 
ilerliyoruz. 

''Başladığımız f,i Mutlaka 
Sonuna Götüreceğiz,. 

Hükumetim bütün memleke. 
ti, bütün fırkaları, temsil ediyor. 
Hür parlamento ve hür matbuat 
bize müzaheret ediyor. Fakat bü. 
tün bunlardan başka bizi bütün 
millete bağlıyan daha başka bir 
rabıta vardır ki, ittihadımızın 
büsbütün sıklaşmasına sebep 
olmaktadır. Bu da başladığımız 
işi mutlaka .sonuna götürmek az. 
midir. 

Milletler de hürriyetlerint an. 
cak bu şekilde korur ve davaları. 
nı ancak bu hareketle tahakkuk 
ettirir. 

Bugünkü davanın tahakkuku 
İngiliz ırkına dayanıyor. Biz de 
azami kuvvetimizle sonuna ka. 
d;tr calışacağız. 
"Bu Harp, Meçhul AskerJcrin 

Harbidir,, 
Bugünkü harp, bir hükümda. 

rın, veya bir hanedanın, vey2' bir 
sınıfın harbi değildir. Büfün mil. 
letin ve hürriyetin harbi, yeryü. 
zündcki bütün milletlerin harbi. 
dir. Bu harp meçhul askerlerin 
harbidir. Ve bu davanın zaferi 
sayesinde dünya Hitlerin karan. 
lık laneti altında yaşamaktan 
kurtulacaktır.,, 

Ünh•ersitede: 
------....-4 .. 

koordinasyon heyeti kararının 12.35 Fasıl heyeti LJ 
bu hafta içinde çıkacağr tahmin 12.60 Ajans haberleri o 
edilmektedir. Karar çıkınca, tak- 13.05 Fıısıl heyeti (Devam), ~ 
silerin boş olarak dolaşıp miişte. 13.20 Karışık hafit proıraırı. 
ri aramalarına da mani olunacak , 18 00 Program 
hususi otomobillerin de günlük ı 18.05 Yaylı saılar kuartet! 
benzin sarfiyatı muayyen bir 18.30 Radyo en orkestrası 
haddi gcçemiyecektir. l!l.10 Alaturka müıik 

19.45 Ajans haberleri 
Ticaret Vekili. Dün :?o.oo saz. eserleri 

Ankaraya Gitti 20.10 Alaturka muzik 
Birkaç gündenberi şehrim~zae 20.30 Konuşma 

bulunan Ticaret Vekili NaT.mi 20.45 Dinleyici dilekleri 
21.00 Milzik il 

Topçuoğlu ile Hatay valisi Şük- 2ı.20 Müzik: Llcd'ler (Pl)' 
rü Sökmensüer, dün akşamki eks 2:'..:rn Ajans hab~lerl 
presle Ankaraya avdet etmişler. 22.45 Cazbıınd (Pl.) 

dir. 23.25 Yarınki program 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

Gümrüklerdeki Sahipsiz 
Eşya Satıhyor. 

Miktarı 

K il o GI'. 
Değeri 

Lira Kr. Eıyarıırı el nıl 

13 500 
50 
30 

277 
109 

2 310 
70 380 

1590 
47 200 

270 
25 
31 
34 
13 

7940 
401 soo 
45 

164 adet 
108 
122 
104 

59 
10 400 
14 800 

444 
612 

il 

71 750 
216 

8 500 
317 

111 500 
47 
95 115 
53 500 

139 600 
13 500 
47 
33 

63 
2272 

75 
~o 

1525 

8T 
119 
309 

71 
180 
120 
236 
109 
179 

1906 
237 

57 
115 

250 
284 

1888 
71 

224 
11115 

4551 
103 
83 
85 
88 

365 
113 
199 
805 

52 
816 

1639 
176 

50 
51 

285 103 
45000 tahmini 1318 

1025 164 
1760 192 
1129 

36 
52 

114 
50 

909 
898 

17 ııoo 
23 

4 740 
8 
7 
4 200 

34 
111 
48 

203 
213 
58 
78 

1025 
150 

3293 
107 
109 
92 
54 

109 
71 
60 
:18 

14 Pamuk ve sellefonlu kordea 
İpt>kli yilnl ük mensucat 
ispirtolu tı bbt milstahur 
Katııloğ 

95 Yün men~ucat 
10 Demirle mürettep deri jimlastik Uetl 
57 Sışeler için de $3.rap 
54 Demir s:ıç kıvırma maklne.t 
80 Demirden bo~ metre mahfazası (falvan.,; 
07 İşlenmemiş tüylü ham kuru keçi deriı.d 

Tu,•atete m ahrus milstahtar 
211 İpekli boyalı P. mensucat 
58 Topu boyalı P. mensucat 
90 Deri alet çantası 
39 Dökme font demir boru 
94 Adi demir kilit 
87 Ayaklı dikiş makinesi 
80 Talaş ve kAğıt şapka t.aslait 
20 Lltlk top (çocuk oyuncağı) 
49 Kasarh P. mensucat · 
68 İpeği havi yün mensucat 
58 Çiğ kahve 
80 Gayri mP.zkör uçan yaflu 
95 İpelf hA vJ P. mensucat. 

" " .. " 
06 Ma11e mukavva masura 
80 Boyalı demirle mürettep deri !ltf ~ 
83 Kurtun ~üp 
88 Sade kilçiik cam şi~e 
50 Yün!U !pek 1i mensucat 
110 Boyasız demir yuvarlak 
18 Pamuklu yünlü mensucat 
25 Pamuklu ipekli mensucat 
60 Su ıeçmez pamuk mensucat 
f>O İpelıi hlvi yün mensucat 
50 .. .. .. " 

" • pamuk " 
55 RetimU m atbu kart postal 
35 " ,. zarf ve ltlı1t 
110 Tahta knfos ve sandık 
50 Gemi ankazı 
150 Adi ~elik ldma • .. 

.. .. 

60 Vapur sapanı ve iskele ve alt bışlıJ2 
95 Yolurt tenekesi makinesi 
20 Pamuk tül perdelik 
~O Elektrik kondansetöril ' 
40 Kabırtmnlı yaldızlı ağaç çerçevi ~~ 

ı Tuvalet pudrası 
90 Demir makara (palanga) 
69 İpekli P. ipliği boyalı 
50 Eski alıcı r aciyo makinesi 

Diş macunu 
80 Enjeksiyon ifneal 
40 Boyalı kalay şişe kapsülü 

Kokulu basit cisim 
50 Boyanmış oğlak postu 

Tıbbt milstahzar 
37 B-Oş mukavva kutu 
14 Sakkırin 

Müstrşar sözlerine §Ôyle de. 
r-..:1m.liJll" vam etmiştir: 

"Fransanın bir kısmının Al. 
manlar tarafından işgal edilmiş 
olması, gerek işgal altında bulu. 
nan, gerekse işgal edilmemiş o
lan kısımlarn karşı diplomatik 
munasebatımızı tadil etmemek. 
tcdir. Harpten evvel Fransayi si. 
YA i bir vahdet telakki ettiğimiz 

Sofya, 14-Yugoslavya Nafıa''=============-
Nazırı Krek, bir kaç ~ün kalmak 111•••••••••••• 
üzere, Sofyaya gelmiştir. 

vel Alman entrikaları ile zehir. 
lenmişler ve hariçten taarruza 
uğrar uğramaz, mukavemet gös. 
tercmemişlerdir. Onun ic;in bu. 
giin Fransız ordusunu ve Fransız 
liderlerini arıyoruz da bulamıyo. 
ruz. 

Kamplar Bugün 

Açıhyor 

89 
136 
190 
396 

12 Şekerli lrenk üzümil usaresi 
Kokulu mayi kimyevi cisim 

40 G. mezkur uçan yııf 

.. ..... ,..,.qibf şimdi de Fransa ile müstem. 
lekeleri ve kendisine tabi olan 
memleketlerle olan münasebııtı. 
nuz mütarekenin akdinden evvel 
::ılduğu gibi baki kalmaktadır." 

FKANSADA. PROFESYOXEL 
SPOR I.AGVEDİLDİ 

Vlchy. 14 (A.A.) - Gençlik 
ve Aıle Nazın Ybarnegaray, pro. 
fosyonel sporun Iağvın? karar 
'\! ermistir. Nazır, iyi tanııımış o. 
la'l tenisci Jean Borotra'yı Fran. 
ız sporunu idare etmeğe memur 

etmiştir. 
-~--

--~o-

Fransa • ltalya 
ispanya Bloku 

1 nndra, 14 - Son glinlcrdc 
Dt"rlin '\!c

0

Jfomnnın, Pctain. La. 
val tarafından yapılan totaliter 
devlet tecrübesi tcscbhiisiinc ha • 
lanan hUclunlnn , :Fransa, ispanyn 
, e hal ·a arasında bir Latin hlo. 
ku feskili gnl c ine matuf \ 'C doğ. 
1mıkta olan bir hnrekl'!~ Alm. n-
31antn cc\ ahı olarak telakki cdil
~ektedir. Roma radyosu hu hu
susta Gubcls'tcn emir almıı!tır. 

Nazır, Bulgar kooperatif cemi. 
yetlerinin kongrelerinde hazır bu 
lunacaktır. 

* Atına, J4 =.. Stefani: 
Gazeteler, son .aylar içincle, ce. 

man 62 bin tonluk 14 Yunnn va. 
purunun battığını bildirmektedir, 
ler. 3 gemici olmüştür. 

Samsunda 

Tütüncülere 

Dağıtılan Mükafat 
Samsun (TAN) - Yeni tütün 

kanununun çizdiği esaslara gö. 
re İnhisarlar İdaresi tarafından 
tertip edilen demet dengi müsa. 
bnka~ında tütününü en iyi işle. 

yen Çırakmandan Mustafa Öz. 
baş birinciliği , Devgerişten Ha. 
snn Şen ikinciliği kazanmrşlar
clı. B:.ıgün valimiz başkanlığında 
ve banka direktörleri, ticaret 
mıntnka müdüril, inhisarlar bas. 
müdürü ve erkanı, bütün gazete 
muhabirleri, kbylülcr ve kalaba. 
lık bir halk kütlesi ile ti.itün ti.ic. 
carlnn huzurunda yapılan tören. 
de Mustafa Özbaşa elli, Hasan 
Şen'c 30 lira verilmiş ve birer 
ta kdirnamc ile taltif cdilmi:o;ler. 
d~ • 

YENi ADAM 

Sahibi~ 

İ. H. Baltacıoğlu 

Ho. 289 

1ÇİN:D'EK1LER 

Harp (I. H. Baltacroğlu), kim 
ı;ercfsizdir. (I. H. Baltacıoğlu). 
Tiyatro Anketi (Ulunay), Gar. 
son (Sait Faik), Harp lizerine 
düoüncclcr (Peyami Safa, Abi. 
din Daver ve Kazım Nami Dıı.. 

ru), Lise ve Ortamekteplr.rde 
İm\ihan (Yunus Kazım Köni), 
Amerika'ya dair (Vedat Nedim 
Tör), Karagöz. Ankara'da (l. 
H. Baltacıoğlu), Hayatım (I. H. 
Baltacıoğlu), İnsan nedir (Dr. 
Sadettin Vedat Koçer), Mahmut 
CQda ve Zahir Güvcmli'nin Ka. 
rikatiır ve desenleri. 

İstanbul • Ankara Caddesi 
Adalet Hanı No. 15 _ 17 , _! _____ ., 

Hitler. komşularını ve hasım. 
lıırını frlerinden yıkmak icin 
fenni planlarla hareket etti. Bu 
yiizden Polonya, Danimarka, Nor 
veç, Holanda, Belçika ve nihayet 
Fransa içlerinden vuruldular ve 
bu yiizden harici istilaya daya. 
namadılar. İngiltere Hitlerin en 
belli başlı hasmı olmak şerefini 
haiz olduğu için ona karşı da bir 
p13n h&zırlanmış olabilir. Fakat 
vakın zamana kadar Fransacla 
hizmet eden en güzide İngiliz 
kuvvetleri ve hava kuvvetleri 
artık İngilterededir. Ve biz içi. 
mizdl'n y1kılmyacağımıza eminiz. 

Gittikrc Büyüyen Ordu 
Ordumuz kemiyet, keyfiyet ve 

techizat bakımlarından hiçbir va. 
kit bu dereceye varmamıştı. 
ı .500.000 askerimiz silah altında. 
dır. Bu kuvvet mütemadiyen 
büyüyor ve fersah fersah ilerli. 
yor. 

Bundan başka bir milyon ka. 
dar "vatan muhafızları" dediği. 
miz göniillü bir kuvvetimiz var 
ki paraşütçü kuvvctelere ve va. 
tona hiyanet edecek her kuvvete 
derhal mukavemete hazırdır. Bu 
kuvveti teşkil edenler, geçen har. 
bi de görmüş kimselerdir. Bunlar 
düşmanla her nerede karşılaşır
larsa derhal harbe girişecekler. 
dir. 

Elhasıl düşman İngillerenin 
hiçbir yerinde teslimiyet ile kar. 
~ılaşmıyacak, bilakis her yerde, 

Üniversite birinci devre talebe. 
sinin kamplarına bugünden iti. 
haren Pendikte başlanacaktır. 
İlk devre 5 ağustosta kampını bi. 
tirecek, ayni tarihte ikinci evre 
kamplarına başlanacaktır. 
DARUŞŞAFAKADA TALEBE 

KAYİT ve KABULÜ 
Darüşşafakaya kayıt ve kabu. 

lüne bu sabah başlanacak ve 15 
ağustosa kadar bir ay devam e •• 
decektir. Taliplerin yaş1 10 dan 
aşağı, 13 ten yukarı olmıyacak, 
ve babaları bulunmıyacaktır. Ta_ 
lipler, bu yıl, ilk mektebin üçün. 
cü sınıfından dördüncü sınıfa ~ç 
tiklerine dair bir nakil ilmühabe. 
ri ~lacaklar ve fakrühal kağtdı 
getırcceklerdir. 

ASKERLiK iŞLERi: 
--------
Beyoğlu Yerli Askerlik Subesinden: 
Subemiz halkından 327 : 331 (dahil) 

doiumlu sakat eratm durumları ince. 
lenmek üzere aşafıda yazılı ıünlerdc 
şubemize rapor ve nüfus cüzdanları i. 
le müracaatları ilin olunur. 

A - 327, 328, 329 doiumlular 15/ 
7/940 cünU. 

B - 330 ve 331 doiumlulat 22/7/ 
940 günü. 

KA YTP: İzmirden aldıirm 2t5 teşri. 
nievvel 341 tarihli ve 60 numaralı ma. 
lcinist ıahadetnamemi kaybettim. Ye. 
nisini ılacaiımdan, eskisinin hükmü 
yoktur. ÖMER GİRİT 

28 
2 450 

2349 
126 
106 
42 500 

212 500 
155 
271 

22 500 
964 
l61 

6 070 
22 
6 450 

19 250 
110 300 
21 300 

319 500 
20 

161 
32 

150 500 
2 570 
7 450 

23 
56 

1 060 

59 
2774 

66 
661 
279 
99 

1420 
272 
121 

2896 
562 

372 
1430 

66 
262 

1287 
42 

1758 
255 
639 
522 

1871 
55 

640 
305 

712 
80 

50 Pirinçle mürettep poraelen liıorta 
13 Sodyom sıJikat 
10 Yün ipliği 

911 Selloloit kapah demir pudra kutusu 
25 Yazılı resi rrıll kajıt rekllm 

Sunt ipek ipliği 
13 Ağac saplı adi demir saç masası 
77 Nikel yaldızlı çanta ağızlığı 

62 tpekli pamuk mensucat 
63 Gümüş y,1ldı:ı:lı elektrik teneke cep ten., 
75 İpekli p;ım uklu perdelik tül 

Safi ipek kadın örme elbisesi 
75 Yün mensucat 
50 Serum (an titetanik) 
86 Yün mensusat 
10 P. kadife 

Sunt ipek ipliği 

Pamuk mensucat 
80 Boyalı kalay tüp 

Yün mensucat 
45 f pekli yün mensucat 
84 Sade deri ç .mta 
40 fpekll pamuk mensucat 
85 Pamuk mensucat 
40 Keten mensucat 
20 Bloknot 

1058 490 44 Sade ~di boş cam şl~c 
11 500 82 16 Galalit şişe kapağı 

8 200 62 30 Derece 
106 500 101 28 Zımpara cark 

2500 262 50 Safi toprnk boya 
Son Telırraf ıazetesinln 3·7·940 gunlü nüııhuındı llln ~Ddlti 

yukarıda kilo, değeri ve cinsleri yazı Jı eşyanın satışları 18, 19, 2Z, 
29-7-940 aünlerinde Halı antreposu dahılindekl Gümrlik satış mil 
ğünde yapılacaktır. Taliplerln ihale günlerinde saat 12 ye kadııfi 
sayılı kanunda yaz.ıh vesikaları ibraz C'yliyerek % 7,5 pey akçesill 
neye yatırmış olmaları IAzımdır. tha le gUnlC'rinden evvel 3 gün ııı 
sabah saat 9 dan 12 ye kadar alıcılar eşyaları ambarlannda U!'ulO 
sinde görebilirler. "eu eşyadan maada her gün milt~terrlk eşya ıuıtı 
pılmakta ol»,p liateıe.rl aalon illn tahtasında asılıdır. Telefon: 2sı 
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BEDELi 

Ecnebi 

1 sene 2800 Kr. 
6 Ay 1500 " 
3 Ay 800 " 
1 Ay 300 " 

llerarası 
l pn tıı ittihadına 

o ınıyan 1 
b d rnem ekell<'r için 

6 9 
e eli rnlıddct sıra ıylc 

, .' 3,5 liradır. Abone bc
..ıı4 şındır. Adres değlşlırınC>k 
r• u tur Ce 

10 k • V&p lr;:ln mektup-
uruşluk pul llfıvcsl 

--.!!1z.ımdır. 

Kol, ve ... 
Kadını! . 

•· ınl andan verilen bir na. 
uz erim' 
lrb .

1.z "Yasararak oku-
az koyunc, Yeni bir zi. 

ınuru gitnıi , Doğan kn
.~, köyde bir yabancı er. 

rıdtnce, Bc11ıinci Koloıı hn'k-
cd'k 

• 
1 oduları hatırlamış, 

lctındcn Ü h 
ının ~ P elendiği bu 
.. casus olnıası lhtima.. 

luncrek hila tereddiit ntt-
rına ııard 

tini 1 b nu ve ondan, 
k s at etmesini istemiş. 

al 
adının ınildnhnlcsini 

ınak • . ısteylnce Av e se. 
ettı~· k " ' 
llld g~ adar haykmp kiiy. 

. a ına çağırmı , köylü
>1p, heygl · zl rın etrafrnı sa. 

Yetin ciddiyet pcydah
a.n!ıYan nıenıur kurtu. 
ıçın hiiviyetinl isbat et. 

lın ka 
lknt rare bulamamış. 
ti l'llnnlaşılrnca, temiz yii

\ er y · 
b geld'~. cnı ıncmuru el. 

ıgı kadar izaz ctmlp 

henzhc hl lınd • n r başka Ytl· 
an C\'\•el k d Sert 1. , ar a a;;ıınıız 
e ın "t Ö su ununda oku-

anl~ede b.crlde işittikleri. 
•ııuJ0~tız ki, hu nıiidahn. 
'l'ü tıt vakıalar değil. 

r lrılllcti, en zeki ve 
er uns 

in 1_ urundan en sal 
c ıı.nd ' 

kltıı h cır, ktıCi derecede 

1 bir lllunınaktndır. Ar. 
ne ~lrınlyctle söyliyebi

Çin, ~~ne! ~olon mb alı, 
1 h'J ~lıcuk bir endişe 

ı e de~·ı Ph gı dir: Ve kendi-
e \'ere h 

ıa hpln n v er mahli'ıkun 
teredd .~0~an kızı Al şe 

~nlin utsu:ı yapı nn, tek 
ntik c gelıni bulunun ol. 
heşin:~kfıh 'l'Urk milleti. 
li k ' ne onuncu, ne de 

oloııd 
lr/ an ller\'ası kal-

o 

~ 
r İstanbul 
,ı·, gazetesi bele. 

Yenin r I 

dığını .d' . alanca sokağa 
ı dıa et . 

ge1;irdiği .nıı , ve sny. 
a ını t hır !oto •rnrıa 

C\' 'k \tyınuş a etmek lfüu-
tek .. ·•. clcdiye, neşret. 

' 1Plc 
1 kkındo.ki . ln~\·zuuhahls 

ıddınyı çUriit. 

" lddiasrnın "Ür"t"I" .. rni" 3 u u usune 
.. n:ıetc i 

tın h • stanbul so. 
i . ozulrnu k"' 1 . • 
nı bas oşe erının 

t'or, arak, belediyeye 

~ııt beledi • • 
1•zc d ·· Sesin, mildnfan 
ı f\L·ut tnez. l'nkat gö te ,...,, Old ... • 
lık l.inü uguıuu:ı bir ka. 
ltlü1ie ndc sUkut ctnıe,•i 

ı,; ~·a'kı t . 
hıhu1 ırnnınd1k: Bu 

- Un en .. k" 11•· ıne r· nıuş ıılpescnt 

o.rlll~kt:~!~lt vatandaşla. 
sı, lstnnb ıl ki, İstanbul 
ak . ı soknklnrını 

' genışJct 
tenı· 1 tnek \'eya dü-

ız cnıl'k ... 
len h ugruncln e-

r. Ve ~; g~Yreti göster. 
l bütün ı; kınıse de, is .. 
le "u sokaklarının ti 

~ nıurta , • 
lndıı Ytı\•arlnnıla. 
• r lllUk 
tini de iıı/ınınet bir ha. 
ıtnnhulda ın ctınlyor. Şu 
' hul hcnuz bozuk 
,.1_ Undut•u • . 
•ıı; Ve b 6 nu ıddıaya 
· unu • 11 • vesik 1 • Yepyeni bir 
'nııırız k~ arla isbata ça. 
lldc hUku halka beledi. 

ltınrlfct d ~ verdirehlle. 
led' egildir 

'" 'Yede • UJi Vl!tı niyet n, nrncizc de. 
ı 2, Sıllnbut bekliyoruz \•e 

o4 le Çcvj okaklarını der. 
dıtf t s r~ıedi1,,'i 1 in he. 
1 1 11lıtıak ıı tfi cı hır ' oll!la olsa 

i ztı •hiJ h lcııkitt İr, \'o lıiz~ 
~u 6 l\ltJ\,. aksız tcnkitlc.r 
ııtııı ~a mctlı' , en 

il 1,t. 1Hler kadar 
23',&l 

TAN 

Thlera, Mac • Mahon, Grevy, Car not, flfrler, P'nure, Loubet, Fnlıl ~rca, Pofncar&, Deechanel, Mllıer11 nd, Doumergue, Doumer, Lebrun 

5 

Yeni Fiyatlarla Kar 
1 

Nisbetlerine Ait 
Neşredilen Tebliğler 
İst~nbul Mürakabe Komisyonunun Verdiği 

Kararlardan Halkımızı Alakadar Edenleri 

Sırasile ve Toplu Bir Halde Bildiriyorui 
İstanbul Fiyat Mürakabc Komisyonu, teşekkülUnden .. 

beri birçok maddelerin yeni fiyatlarına ve kar nisbetle
rinc ait muhtelif tebliğler ne retmiştir. Bu tebliğlerden pı~ 
~'asayı ve halkımızı alakadar edenleri sırasilc ve toplu 
olarak neşrediyoruz: 

Bu resimde Fransada Oçüncü Ciimhuriyctin bütün Cumhurrciıılcrini 
gbriıyoruz. Kôsedc Fransayı tcmı;il eden kadın, yeni Devlet Şefinin giyccc_ 
4P elbiseye bakarak ı;onıyor: ''Son Cıimhurreiııi kim olacak?,, Bu suahn cc. 

vahı sudur: "Fransada Oçuncü Cuınhuriyct Lcbrun ile nihayet bulmuştur. 
J.'rıınsnnın dılçaı- oldu(tu mailubıycttcn sonra, yeni Fransanm hıil:Ümct ve 
Devlet Sch Dıktator Morc~al Pctain'dır.,, 

1 - 3780 numaralı Milli Ko. 
runma Kanunu ve' 13628 numa
ralı 31.5.1940 tarihli kararname. 
ye göre teşekkül eden komisyo. 
numuz a ağıdaki maddelerin a. 
tış fiyatlarının tayinine medar 
olmak üzere maliyet fiyatlarına 
gayri safi kar olarak zammını 
muhik gördliğü azami yüzdeleri 
ilan ve tebliğ eder: 

Aksaray, Eyüp, Samatya, Edir
nckapı, Topkapı, Kumkapı, Ye • 
nikapı, vesaire. 

3 - Bilumum ebzelcr, ütüm, 
çilek, kiraz, knysı, cftali yaı ar
mutlorı, incir, erik yat elması, 
musmulnnın A semtindeki ma. 
na,; dükkanlarında azami kar 
haddi yiizde 50, seyyar satıcılar. 
do yüzde 35, (B)- semtindeki ma
nav dükkanlarında yüzde 40 sey .. 
yar satıcılarda yüzde ao. 

14 
14 

Dün, temmuzun 14 li, Fran 
sızların büyıik milli bay. 

ram günleri idi Fakat bu sene 
Frıınsızlar bayram yerine ma. 
tem tuttular. Halbuki üçüncü 
cumhuriyetin kurulmıısındanbe 
ri bugün büyük merasim ile 
tcsit edilirdi. Her t a r a f 
bayraklarla donatılır, Pa!'lstc 
büyuk bir asker geçit resmi ya
pılır. Elize sarayında kabul ve 
tebrik merasimi, ziyafetler o. 
lur, gece Sen nehri kena:-mda 
havai fişekleri atılır, şenlikler 

yapılır ve halk köşe bnşlarımı, 
meydanlara kurulmuş kürsiiler .. 
de- yerleşen orkestraların refa. 
katile üç gün, üç gece r;okaklar
da, durup dinlenmeden d ns c. 
der eğlenirdi. 

Çünkü 14 temmuz, hnJkrn 
hürriyete lcavuşmnsının dönutn 
günü idi. Kralların istibdat dev. 
ri o gün kapanmıştı 1879 14 tem 
muz gi.inü idi:Kral Louis XVIye 
karşı isyan eden Paris halkı, ıs. 
tibdadm timsali sayılan Bas
tille kalesine saldırmış, yeni 
teşkil edilen Milli Muhafaza ar. 
dusundan bir avuç askerin ya. 
nı sıra halktnn 5 - 6 bin ka. 
darı kaleyi zorlamış ve muhafız 
De Launey'i parçalamış, niışını 
Otel dö Vil'e kadar yerlerde 
süri.ıklemişti. Bastil'in halk e
line geçmesi hiçbfr şey ifade 
etmezdi: Yalnız bunun büyük 
bir mfınnsı vardı: Hürriyetine 
susamış olnn tnsanhğın cebre, 
tohakküme karşı artık sabrı tU. 
kenmişti. Frıınsız ihtilali o giin 
kopuyor ve bu hareket bütün 
Avrupaya yayılıyor, uyni ihti. 
llil, Belçlkada, Holandada, L 
talynda, Ren memleketlerinde, 

Almanyada da koyuyordu.Bu ha 
reket Rusyada bile akisler uyan 
dırmıştı. O zaman Çar nezdin. 
deki Fransız sefiri: "Bastille'in 
burada kimseyi tehdit etmediği. 
ne şüphe yoktur, bununla be. 
rabcr bu kalenin sukutu ve hal .. 
kın hürriyctfne kavuşması hn. 
beri buraya vardığı vakıt so. 
kaklarda gördüğüm heyecanlı 
manzarayı tarif edemem. Ifor. 
kes biribirilc kucaklaşıyor ve 
yekdiğerinin ellerini sıkflrak 
gözümiiz aydın diye birlbirfoi 
tebrik ediyorlar." diyordu. 

L ouis xvı. Bııstille'in h1lk 
tarafından zeptodi!diğini 

öğrenince: "Bu bir Jsyandır" 
demiş ve mabeyncilerinden 
Duk de la Rochcfoucaulrl'dan: 
''Hayır Haşmetpenah, bir isyan 
değil, bir ihtilal..." cevabını al
mıştı. Bu hareket asılzaclelcrin 
imtiyazlarına nihayet vermek, 
kralın, kraliçenin ve daha bir 

çok taraftarlarının kafalarını u. 
çurmakla kalmıyor, tarihte ye. 
ni bir devir açıyordu. Fransa
nın peşi sıra biltün dünya: "Hür 
riyct, müsa\'at, uhuvvet" i şıar 
ediniyordu. İşte geçen salı gumı 
Vichy'dc toplanarak uçıincü 

cumhuriyet esas kanunımu or. 
tadan kaldırmak surctlle kendi 
olum vesikasını imzalıyan Fr;ın 
sız ayan ve mcbusan meclisle
rinin reddettikleri şıarlar bun
lardı: Bunların yerine "İş, aile, 
vatan" esasları konacak imiş. 
Son zamanlarda Almanya üze-

Te~ z 1879 
Te z 1940 

ZeytinyağI - Toptancı yüzde 
5, yan toptancI yüzde 6, pera
kendeci yüzde 10. 
Sadeyağ - Toptancı yüzde 5, 

yarı toptancr yüzde 6, pernken .. 
deci yüzde 1~. 

Sabun - İkinci el yüzde 5, 

4 - Kış meyvalan armut, muz 
portakal, mandalina, taze fınd~, 
kavun, karpuz, kestane ve cevı. 
zin (A) semtindeki manav dük. 
kfinlarında nzami kAr haddi yüz. 
de 40. seyyar !fttıcılarda yUzde 

, ............ - .ı. YAZAN: ..... _ .. ___ .. . 

l_F_~~~-~~~-~~~-~-.J 
da yeni bir inkılaba vücut vcr
mış olacak ... 

perakendeci ytizde 15 . 
Pirinç - Toptancı 

yarı toptancı yiizde 4, 
deci yüzde 1 O _ 12. 

yüzde 4, j 30, (B) semtindeki manavlarda 
peraken- yür.dc 30, seyyar satıcılarda yüz.. 

rlne yazdığı bir kaç eseri ile ta
nınan Frances Gunthcr isminde 
bir muharrir var, bir eserinde: 
"Almanyadan hurriyeti kaldırı
nız, memlekette birliği t<:nıin 
etmiş olursunuz, Frnnsııd n hur 
riyeli kaldırınız, arkasıncl::ın ih
tilal kopar." diyor. Bu sözlerde 
hır hakikat var mı, yok mu bu. 
nu zaman gösterecek, fakat "li
rası var ki, şimdiye kadar Fran. 
sada irtica hareketlerini h0p 
ihtilaller takip etmiştir. Chıır
les X in "ordonn:ınccs''ları ır.:rn 
ihtiliıhnı doğurmuştu. Almanyn 
ve lfolyadn halkın hi.ırriyctlcri
nc kavuşmak için yaptıgı hnre. 
ketlerc karşı prenslerin istıb
dadını himaye eder gibi gorü. 
nen Gutzot ve Kral Louls • 
Philippc, 1848 ihti!Uline sebep 
oldulardı, bu hareket krallıgın 
sukutu ve bunun yerine ikinci 
Fransız cümhuriyetmin geçmesi 
ile neticelenmişti. 

B astille, krallığın hapisha-
nesi olarak kullanılıyor. 

du. Parlslller bu kaleyi istıbda
drn ve kC?yfi idarenin bir timsali 
addederlerdi. Krallar bur::ıya is_ 
tediklcrini, muhakeme edilme
den tıkabilirlcrdi. Bunun ıeın 
bir tevkif cmirnam~sinin her. 

F ransada Üç-ünciı Ciiınhu. 
riyet idaresinin c:ok za

yıf, çlirlık cepheleri vardı. Bun. 
Jardan biri hakikatte memlcke

bildiğindcn daha çok anlar ve ti idare edenlerin adı::di iki 
anladıklarına bir hudut s::ımc-
sini de bJlir. En buyuk mcı·nkı, yüzü gcçmiyen ba11kacılar ol. 

masa idı. Bunlar babadan ev. blrlbirine zıt fikirleri uzlaştır. 
rnıya çalışmaktır" dermiş. La. lada geçmek suretile senelerden 
vcıl, ötedenberi harbin aleyhin- beri Fransa maliyesini ellerinde 
de idi. Kendisi pasifist hııtta tutuyorlnrdı. Rocildler, Mnllet. 
miıfrit bir antimilitarisl olarak ler, Vanrlcl'lcr, Veil'l~r isteme
tnnınmıştı. Cihan Harbinden dikçe hiçbir kabine iktidar mcv 

kiinde tutunamıvordu. Sonuna sonra Alnıanynyı ziyaret eden 
\'aran Fransız Cümhuriyctinin ilk Fransız Dıış\'ekili o olmu~tu. 

Lavol'in Romııyı ziyareti ve M. altmış dokuz seneyi bulan h&· 
l\Iussol'ni ile anlaşmosı rla İta). yatı içinde yüz altı defa kabine 
yanın llabcş;stan seferini C'Ok dcğiştirilm'ştir. Demek ki, hü. 

koı"yla.ştırm ştı Lava! Fr .. nsız klımetlerin ortalama ömrü yedi 
<1 ı. " -

lnrıh (Malin) kel'mcsi ile tavsif buçuk aydan ibaretti. Fransayı 
ettikleri bir tiptir, bunu başka zayıf düşüren bir hadise daha 
dilde hnkkile ifade etmek mü • var: Buna hiçbir hi.ik(ımct adıı-

mı ne c:are aradı, ne de buh1bil
ki.ı1... Mal n için kurnaz mı, 

di, o da nüfus artmasının sene. 
şeytan mı demeli bilmiyorum. 
Bir başknsı onu kecl "ye benzeti- den seneye düşnı~sidir. Hele son 

senelerde bu hareket mcnCi b'r yor ve "Yumuşak, kolay eğilip 
biizultir ve kedi gibi tamumilc istikamet almıştı. Doğanlar ile 

ölenler arasındaki fark Frnnsa emin olmadan sıçrayıp atılmaz, 
hesabına .935 tc (Nakıs tarafın

adımlarının her birini ayrı ay. dan) 194 76, 1936 da 12080, 

Diğer zahire ve kuru sebzeler 
için ayni nisbct kabul cdilmi§tİT. 
Eminönü, Beyazıt, Beyoğlu gibi 
merkez vaziyetinde bulunan pe. 
rakendeci bakkallar için lrnbul 
edilen yüzde 10 kar nisbeti, mık
liye masrafı, piyasn merkezlerine 
nazaran daha yüksek olan ve ci. 
roları az olan semtlerde }i.izdc 
12 ye kadar çıkabilir. 

2 - Toptan !iyatlan Ticaret 
Vekaleti tarafından nevilerine 
göre 129, 125,5, 130 kuruş üze. 
r!ndcn tcsbit edilen 30.5.940 ta-
rih ve 3843 numaralı kanun ma. 
clbince tahsili lazım gelen mua. 
mele vergisinin ilavesilc 141, 
141,5, 142 kuruşa baliğ olan kah_ 
venin İstanbul şehri hudutları 
dahilindeki perakende azami fi
yatları şunlardır: 

Çiğ kahve yarı toptancı (zahi. 
reci) tarafından 145 kuruş. 
Çiğ kahve perakendeci tarafın. 

dan 155 ktıru5. 
Kavrulmuş '\'C c)ğfümüş (pcra. 

kcnde olarak) 190 kuruş. 
SEBZE ,.e !\1EY\' A SATİŞIA .• 

RINOA AZAMI KAR 
rı hesap lor ve her işin içinden 1937 de l 1.740 idi. Halbuki ay- l - Sebze ve meyvaların azıı. 
sıyrılıp çıkmasını pek iyi bılir'' ni seneler A1manya hesabına nıt kar hadleri a agıda gösteril. 
diye tavsif ediyor. Laval birli:aç (Ztıit tarafından) 1935 ic;in miştir. Gerek manav, gerekse 
gün evvel radyoda \'erdiği bir 471.95R. 1936 için 482.700, l937 seyyar bütiın sebze ve meyva 
konferansta "Hazırladıgımız ye. ıçın 482.020 kaydediliyordu. satıcıları Hal toptan fiyatlarına 
ni esas kanunu kntiycn ırticakfı. Müthiş fark... bu en çok kltr nisbetlerini iiavc 
rane değıldır, bilakis içtimai be. l\Iareşal Foş'un keyifli bir 1.a. etmek suretile satış yapabilirler. 
kımdan l'Ok cüretli bir hıtrekel. manında söylemiş oldugu bir 2 - Sntış semtlere göre ikiye 
tir" diyordu. Lavnl hiırriyet fı- sözü \•ar, şaka ama vaziyeti pek ayrılmıştır: 

hangi bir şahıs namına doldu- ~ıkı olan Fransayı totaliter rııll. giizcl ifade ediyor: Mareşal de- A - Beyoğlu semti, Bahkpa. 
rulıırak imzalanması "afi icıi. Jetler rejimi ile bir hiznva netı- · · 1 b Si l' 'lif k 

.; b mış kı: "Fransız _ A man mc- zarından iti aren. , ş ı , ı· ac n, 
Bu vaziyet gittikçe suiistlmale rebilecek bir s'stcm J...ur"hildi selcsı'ııı', kat'ı ol,·ır .. k halletmek A B ~ · · Ad l K .. " yaspaşa, oga:ı:ıc:ı. a ar, a. 
ugratılmıştı. Bir çok kimseler ise tezatları birle tirmek husu. icin kolay bir çare var, söyle dıköy, Anadolu :;;imendlfcr glizer 
şunun bunun şahsi intikamlı:ırı sundaki şöhreti hakkile kazan. bir yirmi milyon kadar Almanı gahı, Yeşilköy, Bakırköy. 
yüzünden haklı haksız hapsedl. mış demektir. Bu halde 1940 hadım edebiliyor musunuz. o B - İstanbul Balıkpazarı. s·r. 
liyordu. Krallar isim yerleri a. temmuzu, bir rok temmuzlar zaman Fransava rahat bir ne- krci, Kasımpaşa. Şişhane, Feri. 
çık tevkifnameler imzalayıp. n~- gibi F-rnn onın siyaset hayatın. fes aldırmı~ olursunuz." ki-iy, Tophane, Beşiktaş, Fatih, 
zırlannn verecek kadar i i ıptı. ------------------------------------------
zalc uğr:ıtmışlardı. Hatta na., 
zırlar bu tevkif müzekk~reıcri
nl şuna buna para ile satınıya 

başlamışlardı. Hukumeti, yahut 
iktidar ıncvkiinde buhınanları 
açıktan açığa tenkit etmek c~

saretinl gösterenler hem~n B:ıs
tille'e tıkılıyorlnrdı. On Dordün 
cüden On Altıncı Louis'ye ka
dar Bastille'de hapsedilmiş o
lanlar arasında bir çok tanınmış 
simalar bulunuyordu. Voltaire 
bir kaç defa buraya girmiş çık
mıştı. Sonralan Paris belediye
si bu kaleyi yıktırmış ve yeri
ne 1840 ta bir hürriyet ıibidesi 
diktirmişti. 1830 ihtilullnde ö
lenlerden üç yüz kişi bu stitu
nun dibine gömUlmlişttlr. Üs
tıinde hi.ırriyeti temsil eden bir 
heykel dikilidir. 14 temmuz 
şenliklerinde bu sütün bastan. 
bnşa donnnır ve bu meydan hal. 
kın eğlencelerinin en canlı ko
şesini teşkil ederdi. 

yeni Fransız esas kanunu 
nu eski başvekillerden 

Lavııl hazırlamış. Fraıısanııt, 

kaplanı denilen Clcmenceau, 
Laval'den bahseder ve onu cli
ğer rical ile karşılaştırırken: 
"Brinnd bir şey hilmc:r.. her sc
yi nnlnr. Poincure, her şeyi hi
Jir bir şeyden anlamaz. Laval 
dse bu ikisi ortasındadır: B•r çok 
şeyler bilir ama her ~eyi değil, 

· L9KMAN ' HEKIMl.N OGOTLERi .. 

KORKUDAN GELEN 
f no;ana sarılık Hirlii tiirlii SC'. 

lıcplerden gcJlr: Sııfrn ~·olutltın 

tık:ınmasıııdan. karndğerin has. 
tnlanmasından, :.tc~li hiiJ iik 
hastnhklıırclun, ıtınndan, krtn 
hastalıklnrmdan, zehirlenmek
ten, soğuktan, yorgunluktan 
ve aire ... 

Bir de kederden, dU5ünnıe. 
den ve lrnrkudnn. Çok kimseler 
bir eye kcderlendiklcri vakit, 
~·ahut acıklı diişihtcclcri olurt1a: 
lıanlzleriııc koyuca sarılık gelir, 
gözlerinin nkı sararır. Bunlnr 
nrılıi!ln hafif hafif cin111ind<'n

dir. Faknt birdenbire gelen hir 
korku, in ana - neticesi lıakı. 
ımndan ağır olmasa hlJc - ~c. 

. rccesi bnkımından epeyce şJrl. 
d<'tli hir snrılık g<'tirchi1ir. 

Korkunun da, tnh'i. tiirlii ii 
\ardır. Kimisi Yemiş topl11rk<'n. 
ağuçton dii c.r, korliar. Kimisi, 
deınir~·ohmdan gc~orkon bir. 
denbire ı;nnnc çıkan trc-ndcn, 
- e~ilmcse hile - korkar, ki. 
misi zelzeleden korJmr. SRrılıl· 
~clİl'cn <'tı nw~hur korku, p ,,_ 
risıc bir ihtill\1 esıııı~ı•ıtl~ı k•ı"-
una dizilmeğe nıalıklım olnn 

hir adamın korkmasıdır... En 
tuhafı da zifaf gecesinde ;reni 

kocasından korkan ı::cn!: kı1,ın 
korkusu .. 

Sarılık korkunun hemen aka. 
binde g~lme7., korku il~ sarılık 
arn mda biraz vakit, hllnların. 
da birkaç saat geçer. :Fnkat sn. 
rılık pek bellidir. Bnşkncn "'" 
hatsıdık olmu:. NıAdir olurak, 
ye !l renkte bir ishal. .. 

Korku ne kadar ~iddetli olur. 
sa olsm• onun sarılık a 1 ~mctini 
nasıl ııwydanıt çıkarahilı•\'l~İni 
hekimler öteclenberi m"rr'k et. 
mişlcr ve bazıları tiirlii tiirtii 
naznriyelcr kurmu larrhr: Akln 
en mtllı\ylm gelen ıtar.ar'yc kor. 
ku tc 1 rllc karııciğ~rln tw(ı n ~ı
karıııak i inin hirdenhlrc l\Tt • 

ına ıııdnn dolnyı fft1la. S:ıfrtı-
11111 kana knrışma~utır. Kor' u. 
rlRn lıührelderin de isi hlrdcn. 
hirc artarak, mco;ancnin ta"mtto 
~:ndan dolayı pantalonun ııılan. 
masına ısebep olnıar.ı gibi ... 

Korkudan lfCt'lcn Hrılık, nna 
tuhılım ln11anlA hltlikte <'trnfın. 
dakilcrc de ha:vllctı tdiı'! \Hİr. 
~c el<.', hunu mcrnk clmcğl• ıu. 
zum yoktur. 

Ru tiirlii sarılık, merak edile. 
cck bir şey olmamakla hcrnher, 

SARILIK 
ona tutulan kiııı enin kııradf!e
riııdc :ll, çok hir hoıukluk 1111. 
lunıluğunıı hatıra gctirmelirllr. 
Herkes, ne k;Hlar çok korksa, 
~arılı~a tutulnıa7:, onu tutıılnıak 
için knraciğl'rde hir ıstidnl la. 
zınıdır: Belki alkoldC'n. hl'lki 
~olmadan, hclki g<· •mi hir ntc ·
li hastalıktan blra7. h01:ulıntı 

bir karac'ğer. ~·ahut - g•·C'cn. 
Ierde söylediğim - c;oya çP!<f'n 
sarılığa miistait hir kar~\('ll!C'r. 

Onun i~in, korkudan ;:c1cıı 
sarılık de\'am ettiği miirldctcr. 
~·attıkta istirahftt dnıt•k iyi ,,ınr, 
i..tir11hnt her ralıntımdıkla ifü , .• 

ha~ lllkfır... Blrn21: da pcrhlı: 
Ya~llltdntı \'C ~ uııııırtnrfaıı ,.,. 
kııArınış ctlctd!'ıı <'Ckiıımrk trı. 
ıımdır. OıılaT1t1 'cri11c yol\ıırl 

<hıılınıık miimkiin olıırsa) '' 11~. 

sıı ilt, hol Cb1.C'. f knt ndc su. 
~·a ha lanmtş, ~·.,nlllrk,.n iizerl. 
ne biraz tereyatı. (içilcbiJhosc) 
ade ım~·a pirinç çorhao;ı, 'nhut 

Hlpac;ı, ıbhn i~ i i sch7.o rorlın..ı 

\'C ~:ulC' ı111nt hasll\nınıs ın:•l,;ır. 
na. Mey\':tların \'C' kompn•tnla. 
tın her tilrlii"U. Ekmek te nırar 
vermcı. Hekim hıılunnn Jcrde, 
tabii, ondan ilaı; istenilir. 

de 25. 
5 - Turfanda meyva ve seb .. 

zelerin (A) semtindeki mana" 
dükkanlarında azami kar h:ıddi 
yuzde 30, seyyar satıcılarda yüu 
de 20, (B) semtinde manav dük .. 
kanlarır.l.a yüzde 30, seyyar satı• 
cılarda yi.Jzde 20. 

6 - Bu azami kar hadlerinde 
satılan mnlların nakil mas:afı 
çürüme ve bozulma keyfiyeti ile 
bu semtlerde dukkan kiralarının 
çokluğu veya azlığı nazarı dık. 
kate alınmıştır. 

7 - Milli korunma kanununun 
31 inci maddesinin 3 ve 4 iıncu 
fıkraları hükümlerine istinaden 
ve 2 / 13020 numaralı kararname 
mucibince fatura vermek r.ıecbu .. 
ri olduğundan bütün sebze ve 
meyva satıcılarının Halden top. 
tan alış faturalarını yanlan:ıda 
bulundurmaları ve teftiş sırasın
da göstermeleri lazımdır. 

Yukarda yazılan azamt kAr 
hcıdleri Halden ah~ faturalarına 
göre hC?sap edilecektir. 

B - Civar bahçelerden t'Jpla
nıp ta Halden geçirilmeden piya
!'RdA satılan sebzeler ve mcyva
lar Hal toptan fiyatlarına zam o
lunan kiır nisbetlerl dahilinde 61· 

tılmaktn olan alcliımum sebze ve 
meyva fiyatlarından daha yük.sek 
fiyatla satılamaz. 

TOPTAN \'C rırnAKENOE 

OLARAK LİMON FİYATLAR! 
Son giınlerde kara yolu ile ve 

imcndifcrlc memlekctlmlze it
hal edilmiş olan lirnonların ma
liyet fiyatı iizerine toptancıl r 1-
cin azami olarak vlizdc 20 kar 
haddi muhik görülmüştür. Yarı 
toptancılar için ayrıca bir kar 
kabul cdilemiyeceğindcn işb\1 
yi.izdc 20 kilr toptancı ile yarı tep 
tancı arasında taksim cilecektfr. 
Bu hesaba gôro 490 Iık sandıklar 
dl bulunan limonların perakende 

azami satış fiyatı (3,5) kuruş 
olarak ve 300 Hik sandıklarda bu. 
lunan litrıonların perakende Aza
mi salış fiyatı (4,5) kuruş ola
rak tcshit ve ll:in olunur. 

KALAY 'c 'ISADIR 
llı\IiKL 'DA 

Kalayın maliyet fiyatına toptan 
cılar tarafından azami gayri safı 
yiızde 15 perakendeciler tarafın
dan azami gayri afi yüzde 10 ka 
lıp ni ndır için toptancılar tara. 
fındon azami gayri safi yüzde 25, 
toz nl adır için azami gayri ı;afi 
yilzde 20 ve her ikisi için pera. 
kendcC'ilcr tarafından azarnt {::ay. 
ri safi yiizde 20 knr zammlnın 

komısyonumuzca muhik görlile
ceğı ve bu maddelerde toptancı 
ile perakendeci nrasındn Muta
vassıt icin kar poyı kabul edilml
ycccgi ilfın olunur. 

l<ı\7.UA. ıct'ınm: ~NJ'f\NLAR 
BI:Yı\N. A rn vnrnt:CI~LJ•R 

2,5 ve 3 5 kilo ağırlığında kaz
ma ve bıh.imum kurek satanların 
ellerinde bulunan bu cins ka:r.mA
larla küreklerin m ktarını rırer 
beyanname ile 17 tcmmuı crır
s:ı rnb::ı gunii aks~mınıı krıd:ır ~
t . nbul l(om•ıranlı~ın:ı bil-i rı e. 
le>rı hizumu 29 numaralı milli ko
runma kararnamesinin altıncı 

maddesine istinaden ilan olunur. 



.. 

6 
JllM ................................. . 

1 

ISMAIL HABiB 

AVRUPA EDEBİY A Ti 
VE BİZ 

(( GARPTEN TERCÜ?flELER ,, 
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 

ve 16 ıncı asırda Türk ı:?-:!ebiyatlan. 
600 Büyük sahifa ... 200 Kr. 

REMZİ KİTABEVİ 
Sonuncu ve ikir.ıci cilt te basılmaktadır. 

-

İktısat Vekaletinden: 
Diyarbakır viliyetinin Çermik kanımda hududu muayyen 26 nes_ 

tar arazi dahilinde Çermik namilf' maruf kaplıca; 
1 - Kaplıcanın itletilmesi için aaıari 10.000 liralık ıermaye vazı ile 

bir sirket teşkil edilmek ve bu pıra ile sıhhi $eraiti haiz otel ve banyo da_ 
irçleri tesis etmek •e bplıcanm teslimi tarihinden itibaren bir sene zar_ 
fmda yapılacalo: tesisat projelerini vekilete ita etmek ve projelerin tasdi_ 
kinden itıb.ıren de ıumi üc; sene zrfmda bilcümle teshatı ilı:mal etmek; 

2 - Kaplıcanın imtiyaz sahibine tesliminden itibaren üc; sene zar_ 
Emda kaplıca ic;in tayin olunan hududu ı;evreliyen sahanm 1/SOOO mikya_ 
ında topor:;rafik baritasmı tanzim ile iki nüsha olarak 1ktıaat V ekiletine 

tevdi etmek: 

3 - Hıssei temettü olaralı: hükGmete senevi "100,, lira ita etmek; 
4 - Yukarda yazılı taahhütlerin ifumı teminen milli bankalardan 

alınmış •·ı:ıco,. liralık teminat mektubu verilmek ve teahhütler yerine re.. 
.tırilmediti t:ıkdirde teminat mektubu ir.ıt kaydedilmek ~artları ile talibi_ 
ne ihale edilectginden iııtiyenlerin Ankarada lktıaat Veklletine bir istida 
ile muracut etmeleri luzümu ilin olunur. "3636,, "S976,. 

,------------------------· Devlet Denizyolları İşletme 
idaresi ilanları 

15 Temmuzdan 22 Temmuza kadar muhtelif hatlara 
kalkacak \'apurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına - S:ıh ız dr (İzmir), Perşembe 12 de (Aksu) ~e 

Puar lf. da (Ciüneyıu). Galata nhtımmdan. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Bur&a), Cumartesi 18 de (AntaL 
ya). Sirkeci rıhtımından. 

lzmlt hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top-

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablgı hattına 

1 mroz hattını 
Ayvalık hattına 

hane rıhtımından. 

- Panrtesi 13, Salı 9.50, Çarşamba: Per~embc. 

Cuma 16 da ve Pazar 8.lS de (Trak). Ayrıca 
Cumartrsi 14 de •e Puar 19 da (Sus). Galata 
rıhtımından. 

- Pa~artesi 8,lS de (Maraka:ı:), Çar1amba ve Cu_ 
mş, 8.l~ de (9\Jı). Galata rıhtunmdan. Ayrıca 
Ç;Jrt_mba 20 de (Antalya), Cumartesi 20 de 
('Surt:AJ. Tophane rıhtımından. 

- Salı v~ Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtı_ 
mından. 

- Pazar 9 d;ı (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
- <;'uıamba ıs de (Ülcen), Cumartesi 15 de 

(Bartm). Sirkeci nhtımından. 
lzmlr SOrat hattıHa -
lzmir aralık poıta11-

}"azar lJ de (Tırhan). Galata rıhtımından. 
Salı 19 da (Konya) Tophane rıhtımından. 

(6095) 

NOT: Vapur seferler! hakkında her türlü malumat aşağıda telelon nu

maraları yazılı Acentelerimizden ö'renlleblllr. 

Galata Bıı Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Galata Şubt • 
.Müdürlüğü binası altında. 

- Galata rıhtımı, Mıntaka Limar 

Rei!ıliği binası• altında. 

42362 

- Sirkeci, Yolcu Salonu . 
40133 
22740 • Sirkeci 

'----------·---·----------..,, 
• 

Devlet Havayollan Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare için açık eksiltme ıuretile bir adet kamyon şasesı alma. 

caktır. 

2 - Muhammen bedeli 3.650 lira olup muvakkat teminatı 276 lira 25 
lruruıtur. 

3 - Eksiltme 22/7/940 tarihine müaadif P"zarte.:i ıünü saat 11 de 
Devlet Havayolları Tayyare meydanında kain Umum Mudurliık binasın_ 
da toplanacak komisyon tarafından icra edilecektir. 

4 - Bu i$e ait fenni ve hususi ıartnameler ile mukavele projeleri 
r:ara11rz almabilir. 

S - Eksiltmeye iştirak edeceklerin muayyen cun ve uatte Tayyare 
Meydanmda kain Umum Müdürlük binasında hazır bulunmaları ilin olu_ 
nur. •·3517,. "S863., 

Ankara Belediye İmar Müdürlüğünden: 
1 - Eksilmeye konulan iş: Ankara ıehir meı:arlıimda yapılacak olan 

tesviye} turabi}e, turabiye, istinat duvarları ve yollar, lı:anali:ı:asyon in_ 
ıaatı ve ke~Cinde öaterilen diter iıler olup bedeli kevfi iki J'ÜZ yirmi bin 
1 radır. 

2 - Bu i~e ait keşifname veu.ir evrak 11 lira bedel mukabilinde An_ 
kara İmar Müdurlufünden alınır. 

3 - Eksiltme vahidi kıyui fiyat uzerinden kapalı zarf usulile ya_ 
pılacalctrr. 

4' - İhale 26 Temmuz 1940 tarihine müsadif Cuma cünu saat 17,S ta 
vıliyet binasında imar idare heyeti huzurunda yapılauktır. 

S - Eiı.siitmeye cirebilmei: için: 
a - 12250 lira muvakkat teminat verilmesi. 
b - Ankarada kanuni ikametcih côsterilmesi. 
c - Ticarr-t odasında kayrtlı bulunulması. 
d - Bu işi yapmaca ehil bulunduiuna dair İmar Müdürlüiünden ve_ 

ııka almmaGı icap eder. 
6 - Tekl:C mektupları yukarda dördüncü maddede yanlı saatten bir 

Nat evveline yani saat 16,S ğa kadar idare heyeti riyasetine makbuz mu. 
bbilinde tevdi edilmelidir. Posta ile cönderilecek mektupların nihayet 
4 üncü maddede yazılı saate kadar celmit olması ve dış zarfınm mühlir 
mumu ile iyıcı: yapı,tırılmı1 ve muhl.rlenmiı olması lizımdır. Her ne su_ 
retle oluna nlsun vaktinde heyete visıl olmıyan mektupların kıymeti 
yoktur. "J5l 4., "S974., 

tfasta nakli isleı =nde l"Ui:ıırııtm,ı... uzere ııatın alınau.lı: 2 adet otomo_ 
hl ac;·k tktıiltmeye k"nulmı:~tur. !-lccmu"unun tahmin bedeli 3500 lira ve 
ıı. tem·natı 2!ı2 lira •o knru~tur. Sartname Zabıt ve Muamelit mudiir!iı~ü 
blemindı: r.b,.iılecektir. ihale 22/'//'}~0 Pazartesi ıüni.i saat 14 de Daimi 
J,nC'unıendc yapılacaktır. 'htiµlcı in ilk teminat makbuı veya mekturıları 
"'" 9.ıo yılmr.. ait Ticaret Od•:.r ver.ikalarilc ihale cuniı muayyen su•te 
D ımı En1.umende bulunm~ları. {5810) 

Askeri Fabrikalar Satınalmc; 

Komisyonu ilanları 

1 
Tahmin edilen bedeli (2400) Ura 

olan ordu tipi (30) adet mahruti ça
d!r Tophane Salıpazarı .Aı;kerl fabri
kalar yollamasındaki satınalma ko
mısyonunca 19-7-940 Cuma günü sa
at 14.30 da pazarlıkla ihale edilecek
tir. 

İsteklilerin muvakkat teminatı o
lan (180) liranın herhangi bir mal
miıdiırlügüne yatırarak alacakları 

makbuzla birlikte mezkur ıün ve sa
atte komisyonda bulunmaları. (5623) 

• 
Tahmin edilen bedeli (1500) lira o-

l lan (50) adet ordu tipi nöbetçi mu
şambası Tophane askeri fabrikalar 
yollamasında satınalma komisyonunca 
19-7-940 Cuma günü saat 15 de pa
zarlıkla ihale edilecektir. İsteklilerin 
muvakkat teminatı olan 112,5 liranın 
herhangi bir malmildurlüğüne yatıra
nılc alacakları makbuzla birlikte mez
kiır gün ve saatte komisyonda bulun
maları. (5622) 

• Tahmin etmen bedeli (3560) lira o-
lan ordu tipi a:ıağıda cinsi ve miktarı 
yazılı (6) kalem techlzat Tophane Sa
lıpazarında askeri fabrikalar satınat
ma komisyonunca 19-7-940 Cuma ıu
nil saat 14 de pazarlıkla ihale edile
cektir. 

İsteklilerin muvakkat teminat olan 
(267) lirayı herhangi bir malmüdür
lüğiine yatırarak alacakl;ın makbuzla 
birlikte mezkur gün ve saatte komis
yonda bulunmaları. (5621) 

356 adet arka çantası 
356 pekııimet torbası 

256 çift kutükliık 

256 adet süngulük 
256 " palaska askı kayışı 
256 tu!ek kayısı. 

• 10 Ton Zeytin Yağı Alınacak 

Tahmin edilen bcdcli 5200 lira olan 
1 O ton zeytin yağı as kert fabrikalar 
Umum Müdürlüğü merkez satınalma 
komisyonunca :!0-7-1940 Cumıırtesl 

günü saat 11 de kapalı zarfla ihale e-
~dileccktir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin; mu
vakkat teminat olan (390) lirayı hflvi 
tekli( mektuplarını mezkür günde sa
at 10 na kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nu:ıun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarınıı. ve bu iş
le alAkadar tüccardan olduklarına 

döir Ticaret Odası vesikasile mezkur 
ı;ün ve saatte komisyona 
ları. 

Cınıi 

Soğan 

Semizotu 
Sakız Kabağı 

• 

~yşe kadın !.ı.sulye 

Patates 
Dcımates 

L!ıhna 

R1mye 
tspanak 
Pırasa 

Ptlıcan Adet 

Kilo 

1000 
500 
500 

2100 
1200 
1500 
300 

1200 
300 
300 

4500 

müracaat
(5739) 

Fiyatı 

Kuru9 

6,60 
5,50 
6.66 

17,80 
8.80 
6.33 
3,88 

10,69 
4,59 
4,65 
2.06 

Yukarıda cinsi ve mikdarı ve tah
mın bedelı yazılı 11 kalem sebze Sa
lıpaznrında Askert Fabrikalar Satın
alma komisyonunca 26 - Temmuz -
940 Cumr günu ~aat 14 de açık eksilt
me ile alınacaktır. Şartnamesi her 
gurı komisyonda göriılebilir. isteklile
rin ilk teminatı olarak 64,83 lirayı 

herhangi bir malmüdür!Uğiine yatıra
rak makbuzu ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerindeki veııaikle o 
gün ve saatte komisyonda bulunma
ları. { 5920) 

• 
300 ton yerli linterı pamuiu ılınacak 

Tahmin edilen bedeli (14.()00) lira 
olan 300 ton yerli linters pamuiru u_ 
keri fabrikalar umum miıdurluci.i mer_ 
kez satın alma komisyonunca 31/7/940 
c;arsamba ıünü saat 16 da kapalı zarf. 
la ihale edilecektir. Şartname (4) lira 
(20) kuru~ mukabHinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (S4SO) lirayı havi teklif mektup. 
!arını mezkur ıünde saat ıs ııe kadar 
komisyona nrmeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesailcle komi'lyonru 
olmadıklarma ve bu işle ali.kadar tik_ 
cardan olduklarma dair Ticaret Odıı_ 
11 vesikaaile mezi:Ur ııun ve saatte k<1_ 
ıniıyona müracaatları. (5971) 

• 100000 metre torbalık bcı alınacak 

Tahmin edilen bedeli ( 40.000) lıra 

1 

olan 100000 metre torbalık bez askeri 
fabrikalar umum müdürlüfü merkez 
ııatm alma komisyonunca 30/7 /940 sa_ 
lr cünu ıaat 16 da kapalı zarfla ihale 
tdilecektir. Şartname (2) lira muin_ 
bilinde komisyondan verilir. Taliplr. 
rin muvakkat teminat olan (3000) lL 
rayı havi teklif mektuplarını mezk\ır 
ciınde saat ıs ıe kadar komi~yı:>na 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu_ 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde_ 
ki vsaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alakadar tüccardan olduk_ 
!arma dair Ticaret Odası vesikasile 
meıkfır ciın ve saatte komisyona mü_ 
racaatları. (5972) 

• 20000 metre ıpek kumat alına.c.ak 

Tahmin edilen bodeli (62.000) lira 
olan (20000) metre ipelı: kumat ul<e_ 
ri fabrikalar umum müdürlüğü mtr_ 
kez satın alma lı:omiıyonunca 30/7/ 
940 sair cunü saat 15 te kapalı zarfla 

TAN 

.~~NÇ._ .. 
G.QRUNMEK ./ÇIN 

50 yaşlarındaki kadınlar 

35 YAŞINDA 
görünebilirler. 

Meşhur bir cild mütehassısı tara· 
fı :dan kesif ve genç hayvanların 

cild ve hüceyrelerinden kemali !.Una 
:le istihsal edilen ve bir genç kmn 
taze ,.e sat cildinin unsurlarına mü
şab~ olan "BİOCEL", tabir edilen 
kıymetli ve yeni cevher, halihazırda 
cild unsuru olan pembe renk~k.i To-

ka!on kremi terkibine karıştırılmı~tır. 
Ru akşam, yatmadan evvel sürünClz 
l'yud11tunuz her dakika zarfında cil
dinn:, bu kıymetli unsuru mas edip 
besl<>necck ve her sabah kalktı~ınızda 

cildiniz. daha sar, daha taze görünecek 
\ e ~cnı:;leşeccktir. 

Cıinctinl!'ri, beyaz (yağsız) Tokalı>.ı 

kremi kul\anınız. Terkibindeki be
ya:latıcı ve kuvvetlendirici unJurlnr, 
dah.le nüfuz ederek gı?H gayrisaf 
ı.ıadde1eri ihraç ve siyah nol~talan 

ı•ak eder. Açık mesameleri sıkiıışlınr 

ve tu tı.ı::etle cildinizi beyazlatır• yu
muşatac::.ktır. Bu basit tedbir saye
sınde her kadın birkaç sene gençleş~-

bılir ve genç kızların bile gıp:a ecie
ce(!ı ~ ıy~nı hayret bir clld ve bir len'! 
mn·ık olabilirsiniz. 

. . 
İstan~ul Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyo°ııu İlanl 

Kilo 

7,315 Piliç etL 
23,600 Tavuk " 
15,900 Hindi 
Yukarıda yazılı etler kapalı uırna 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi 22-7-

918,000 kilo :fırın odunu 
Pazarlıkla eksiltmesi ıs 
~embe gilnü saat 15.30 d 
ı !!!! stanbul Lv. Amirliği sıı 
da yapılacaktır. He;siniıl 
deli 13311 lıra, ilk temi 
32 kuruştur. Şartnamesi 
lılr. İsteklilerin kanuni 
beraber belli saatte }{o. 

'.HO Pazartesi günü saat 15 de Topha
nede İst. Lv. Amirlığ{ satın alma ko
Pıisyonunda yapılacaktır. Hepsinin ri. 
tahmin bedeli 23,733 lıra 20 kuruş, • ilk teminatı l i79 lira 99 kuruştur. 

Şı.rtnamesi komisyonda görulür. İs
teklilerin kanuni vesikıılarile beraber 
teklif mektuplarını eksiltme saatiı:
den !:>ir saat evvel komısyona verme
leri. (80) (5639) 

Adet 

3 

3 

• 
Yangın tulumbası ve 25 şer 

metre hortum ve rekorlarılc 
beraber. 
Beheri 20 şer metrelik yan
gın hortumu ve rekorları. 

Yukarıda yaz.ılı yangın tulumba \'e 
hortumları 16/7 /940 Snlı günil saat 
14 de Tophanede Lv. Amırliği satın 
alma komisyonunda pazarlıkla satın 

alınacaktır. Taliplerin teklif edecek-
leri tulumba katalog, hortum \'e re
kor nümunclerile belli saatte tcmi
nııtlarıle komisyona gelmeleri. 

(00) (5i81) 

• 
Adet 

l 150 cilt lfıstik ı:ldJvcıı 
Pazarlıkla eksiltmesi 17' 
q11ınba günii saat 15 15 dt 
Lv. Amirliği satın almn 
da ynpılacaktır. Tahmin 
Urıı 50 kuru:ı. kati tcmlıı 
dır. Nümunesi komlsyc" 
isteklilerin kanunI \·es 
sa~ttc komisyona gclnıe 

• !!O adet yangın söndil 
si alınacaktır. Pazarıı.ld 
1617 /940 Salı günu saat 11 

hanede Lv. Amirliği sıı 
misyonunda yapılacaktı!· 
komisyonda görülur. iste l 
teminat ve kanuni ves~ 
saatte komisyona gelme! k 

(92) (5 

• p 
l 65,000 kilo yünlü kU'f 

tnniye yaptırılacaktır. P 
ı::lltmesi 22/7 /940 paznrte 
14 30 da Tophanede ist. ~ 
snın alma Ko. da yapıla 

40,000 !!O mılimetrelık köprü. yenin tahmin bedeli 1320 
50,000 27 " mlnatı 09 liradır. ŞartnP 
40,000 20 ,. bıışlık. g.:ıriılür. İsteklilerin mılll 
70,000 27 " hibi veya mümesı:ili olı:11 
10.000 50 ,, ,, (116) ( 

120,000 Kapsol. e 
20,000 Çanta çengeli. İki adet ıırabasile be! 

, - il\ Yukanda yazılı yedi kalem malze- ferrüat F~er marka tnO 

1 DOKTORLARIMIZIN VE HALKIMIZIN il 
mc alınacaktır ... P~ızarlıkla eksiltmesi nacaktır. Pazarlıkla eıtsı 
16-7-940 Salı gunu saat 15 de Topha- !110 Pazartesi günü sant 

1 
. nede Lv. Aınirliğı satın alına komis- hanede Lv. Am. Sııtın 11 t 

NAZARI D KKATINE: yonundıı yapılacaktır. Tahmin bedeli 

1 

yppılacaktır. Tahmin beÔ d 
7365 lira, ilk teminatı 552 lira 37 ku- ilk teminatı 148 lira ı! 

Laboratuvarın değişmesi üzerine bir kaç zamandır ıuştur. Şartııam~ ve nümunesi komls- 1 Sartname ve kataloğu }{o le. 
vonda görül ur. Isteklılcrin belli saatte 1 İsteklilerin kanunt vesıl: Sı 

piyasada mevcudü kalmıyan Ye en güzel ve latif bir komisyona gelmeleri. cıo61 c5900) her belli saatte Ko. na d 
şekilde imal edilip i~imi gayet kolay ve lezzetli olan • cıı8> 

(PÜRGOLİN) Gazozlu müshil Limonataları Adet • 
46 ton sığır etine llıt 

Her eczanede miişterilerimizfn emirlerine amadedir. 2 ~X5 eşya örtüsü gazetesile çıkarılmadıtı 
Toptan Satış Deposu " 7X7 " ihaleden sarfınazarla yer,} 

3 7Xl0 " " ga konulmasına mecburıd 
L A B Q R A T U A R 1 duğundan pazarlıkla b 

9 16-7-940 Salı günü saat ı!~ . 
İş Bankası arkasında No. 5 İstanbul Yukarıda ebad \'C miktarı yazılı 9 hanede lst. Lv. Amirliti 1 

~-- Telefon: 219.19 - Telgraf ASI PROCAN , 1 adet e,ya örtüsü alınacaktır. Pazar- ı koml~yonunda .yap'.!ac~ı:t: d .., l lıkla eksiltmesi 18-7-940 Per~embe becielt.on altı bın yuz ıırıı 
--------------------------------- - günü saat 14.30 da Tophanede Lv. A- 1207 lıra 50 kuruştur. Ş$ 

' mJrllğl satın alma komisyonunda ya- mi~yonda goriılilr. İslel->11 
1 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılaiı_ la~ı 

Muhammen bedeli (4000) lira olan 10000 kilo saf hfımızı kibrit teah
hıldünü ita edemeyen müteahhidi nam ve hesabına 130-7-1940) Sıılı gü
n il saat (10.30) on buçukta Haydarpa şada Gar binası dahilindeki komis-
yon tara!ından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. • 

Bu işe girmek isteyenlerin (300) li rıılık mu,·akkat teminat ve kanunun 
tayin etUgi vesaikle birlikte eksıltme gunu saatine kadar komisyona mü
racaatları l~zımdır. 

Bu işe ait §artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(6018) 

* * .Muhammen bedeli 35640 lira olan 300 ton motörin 23-7-1940 Salı gü-
nü sa~t 15 de kapalı zart usulü ile An kara'da idare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2673 liralık mu\·akkat teminat ile kanunun 
toyin ettiği vesiknları ve tekliflerini a.rnl gün saat 14 de kadar Komisyon 
Reisliğine verrneleri IAzımdır. 

Şartnameler 175 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (5756) 

Modayı takib eden her asri ka dm •için kıymetli taşlar ile ve nefis 
işlemesile hakikaten naz.arı dikkati celbeden böyle bir harit<u!Ade 
"Sİ NG ER" tıaatine sahib olmak adeta bir saadettir. "SİN GER" saatleri 
on beş ıenellk bir müddet için velev müşterinin mes'ullyetinden olsun 
her türliı arızaların müessesemiz tarafından hiç bir iıcret alınmaksıan 
tamir olunacaklan ıaranti edilmiş tir. 

S I N G ER No. 27/A 108 elmaslı ve 8 pırlanta ?30 Lira 
No. 27 /B 126 " " 8 " 255 " 

Adres : SİNGER SAAT Mağazası - lstanbul, Eminönü Cad. 8 • 

Sümerbank Pamuk İpliği ve Dokuma Fabrikaları 
Müessesesinden: 

Fabrinlarrmızm ıümri.ik tahmıl, tahhye ve nakliye işlen kapalı zartla 
l sene için münakasaya konulacaktır. 

İsteklilerin bu i'e ait tartnameyi, Bahçekap1da 1 inci Valcd han 1, ci 
k•ttaki müessese Ticaret servisinden alabilecekleri ilan olunur. (5940) 

Harp Okulu Komutanlığından . 
Sivil liselerde ikmale kalmış talebelerin Harp Okuluna ilrebilmeıerı_ 

ni temin maktadile kayıt ve lı:abul muamelesi, Ey!Ul nihayetine kadar 
uutılmı~tır. İkmali olup Harp Okuluna girme(e istekli olan talebelerin 
~imdiden mensup oldukları askerlik şubelerine müracaat ederek muame_ 
lelerini ikmal ettirmeleri ve ikmalde muvaffak oldukları takdirde evvel_ 
ce tekemmill ettirecekleri evrakı ile okula almacakları ilan olunur. 

(293) (S996) 

P: T. T. U. Müdürlüğünden : 
İdaremize en avacı crtamf'l.teı· mezunu olmak şartile müsabaka ile 

stajyer almu:aktır. 
Bunlara -..·erilecek i\:retle nniliai:-akaya iştirak için aranacak vesikala_ 

rm nev'i ve mahiyeti viliiyet P. T. T. mudurlillderinden öirenilir. İmti. 
hanlara villyet merkf'.zlerinde 1 Ağı:ttos 940 perşmbe ııünü saat 9 d;ı La,_ 
!anacaktır. Taliplerin evrakı müt-bittlerini tamamlayıp vilayet P . T. T . 
müdürlüklerine miırac.aıtla isim ve adreslerini kaydettirmeleri fü7umu illin 
olunur. (S833) 

pılacaklır. Kati teminatı 147 liradır. vesıkalarllc belli snattc 
Nlimunesi komisyonda görülür. İstek- gelmeleri. ( d 
lilerin belli saatte komisyona gelme- e 
leri. ( 107) (5977) Uç yiız adet büyiık ve 

e çuk ıbakır kazan pazariılc Y 
Bir adet Saya makinesi ıılınacnktır. 24/7 /940 c;arşamba ı:ün!i n 

P:ıuırlıkla eksiltmesi 16-7-940 Salı Tophanede 1st. Lv. ~miri d 
glınO saat 15.30 da Tophanede Lv. A- ma komisyonunda yapıl! 
mirliği satın alma komisyonunda ya- muneleri ve şartnamesi 1' 
pıl:>caktır. Kataloğu komisyonda gö- lür. İsteklilerin konuni ve 
ril!Gr. İ stekli lerin belli saatte komis- nıir.atlarile beraber belli fi 

yona gelmeleri. (108) (5978) ~elmeleri. (121) 

Darphane Ye Damga Matbaası l\1üdürlüğüfl 1 

Muhasebe işlerinde un t'tle iı:tihdam edilmek iızere usulü ~ 
hakkile vakrf \'e memur cJr.ıak tvııafını haiz iki memur alınacıı1 

Taliplerin şeraiti C..ğrcnmck ıiı. trf" müduriyete Temmuzun ı 1 
dar müraC"aatları. (61 

, , O '''Cı-&o - 1 L 0 .. f" 0 0 • 

Deniz: L~v~zım' · Satınalma · Komisy~~u ~laf1 
. . ' . 

:! acıct ko~cbent 8 Mt. X75X75X7 m/m 
2 " " 6 l\ıt. xıooxıoox10 m/m 
4 " " 6 l\It. X 80 X 80 X 8 m/m 
1 " siyah saç 2440 X 1220 X 8 mim 
1 " " 2440 X 1220 X 6 m/m 
6 Roda 7 Burgatalık lif halat 
ı adet Kuzine 

l:> 700 kilo parça bez.in 26 
hine rnstlıyan Cuma güJI" 
Knsımpaşada bulunan d 
salın alma komisyonunda 
la eksıltnıesi yapılacaktı!· 

2 - İlk teminatı {706·5 

~nrtnamesi her gün iş 511 
Yukarda cins ve miktarı yazılı mal- eD 

zeme 16 - Temmuz _ 940 Salı giinU mezkur komisyondan b 
akşamına kadar pıızarlıkla alınacak- biiır. 
tır. i~teklilerin Kasımpaşada bulunan 3 - isteklilerin 2490 ! 

komisyona her 1:ün miıracaatları. nun tnrıfatı dahilinde hltıl 
(S066) !l'kllf mektuplarını eksilıf 

e laC'ağı gün \'e saatten erı 
- l\Ievcut evsafı mucibince tah- ev\'elint' kadar adı C( 

min edil~n bedeli (9420) lira olan b:ı~kanlığınıı vermeleri. 

Üsküdar Kadıköy \ 'C Havalisi flal 
Tram\'ayları Türk Anonim Şirkctindcfl : 
Kadıköyünde Altıyol 1\1uha\'\'İlc Mevki(! 

Çatısının Tamiri 

Münakasaya Konmuştur. 
Miınakau 25/7/940 pcr-.rnıtc ~unü saat 14 te şirketin 

daki mcrk~.dndc )'apılacaktır • .MunaJ..asaya iştirak edecek iste!: 
hi ilandan itibaren tatil cüııleri müste~na her gun saat 10 ıta11 

dar şirket merkezinde ır.ai;:ua ~ e le' azım müdurlüğune mur'' 
nameyi görebilecekleri ilun ı1tunur. 

Kızıla~· Ilastahakıcılık M<.>ktc-. 

hinden ;\lezun ve Diplomalı 

Bir Hemşire Aranıyor 
Taliplerin Nişantaşında T.:sv 

kiye Sağlık Yurdu direktörlüği 
ne müracaatları. 

ihale edilecektir. Şartname (3) lira !arını mezkur cünde saat 14 de kadarı olmadıklarına ve bu işle alakadar ~üc_ 
(10) kuru!! mukabilinde komisyondan komisyona vermeleri ve kendilerinin cardan olduklarma dair Ticaret Oria_ 
verilir. Taliplerin muvakka.t tcıni{1at l de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 sı ve:;ikasile mezkur ıün ve saatte ko_ 
olan ( 43SO). lirayı havi teklif mc,ktutı-1 maddelerindeki n saikle komisyor.cu misyona müracaatları . (S959) 

RAŞiD RIZA TiYATROSU 

15 Temmuz Pazartesi ~linü &kşanıı 

Beşık la ş Aile Bahçesinde 

(ÜVEY BABAM) Vodvil - 3 - perde 

Emir Uzman - Gazctccıllfe 

T. L. Ş. - TAN;;; 


