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.~;_Almanlar, S. Rusya 
~;,· ile Türkiyenin 
z::'ArasınıAçacaklardı 

" B . 
nan u Entrıkalan Yapanlar, Şimdi Karşılarında 
rıı1cl• A 
a~: tatürk Türkiyesi Olduğunu Unutmuşlardır.. ı 
ktır· Londra 15 (A A ) R t b·td· . "T' 1 , fstt~csi b ' . · · eu er ı ırıyor: -. ımcs,, gaze-
vesııı; sını' aşmakalesınde, Türkiyenin Rusya ve Ingiltere ile ara
ımcl k açmak maksadile son on gün zarfında Türkivede ve 

<5 omşu meml k 1 . p e et erde ziyadesile fazlalaştırılmış olan Alman 
kırt' _:opagandası faaliyetinden bahsediyor ve diyor ki: . r#ı-------.:.=::.= 
art T • • ---ı "Türkiye Başvekili Doktor Re-
ist. t U R K ,. y E fik Saydamın cuma günü Büyük 
pıınc Millet Meclisinde irat ettiği nu-
ıa20 B tukta kuvvetle ve sarahatle bu 
rtn onazların faaliyeti protesto etmesi hiç tc şa-

mi111 ":I yanı hayret değildir. Bu nutku kar 
olJl'I( Tab•" S şılıyan alkışlar ve Başvekilin aldı-

11 ahİbİdİr ğı müttefık itimat reyi, Başvekilin, 
Yazall: Al. z. SERTEL bu gibi entrikalara karşı muhale

fette müstakil ve şeci Türk mille-
mo s eks~ ovyet Rusya ile Türkiye a-

saııt rne rasında bir menfaat birliği 
11t vcut olup 1 ~ . 

ın ô ctkik o madıgını tahhl ve 
. bcı•düg~ . ed.en Yazılarımda ileri sür. 
ıra ' unı fıkirle · İ . 

1((1. kan M nn, ngılterede çı-
ucsilC si tara~:~hester ~uardian gazete
na diğini Örda~ tekıt ve tekrar cdil-
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Ingiliz g . 
ko azetesı meseleyi sövle yuyor: ~ J 

ığı "Sovyet , 
yen lcrinin b" .~.c Alman niifuz daire-
burıf~erin er UJ uk hıı·s ga~·clcri Türk· 
kla bulunanın;• ... Yani sağlam ellerde 
aat J5~·akla ogazlar 'e i tan hula 
1rı!l1 ları k ınaktadır. Sovyetler Boğaz-
aca" dirdc ontrol altına aldıkları tak

ıırıı an §ark yolu Hitlcrin öniinde 
Ş ,.anmı ı 

• 1 illan~ 
0 aenktır. Buğazlar A1· 

tı:~t' ler ·~nın elinde bulun a Sovyet-
aııt ~ , şırndi B 1t kt I 

( natadcnizd a ı a o duğu gibi, 
dır 'J'·· c mahpus kalac.lklar-

• Urk' 
f avdı •Ye Almanyaya titbi ol-

ve • • Vazj.., t . 
arltlı Yelleri ., e aynı olacaktı. Sov-
üni.i fi na İn n lllcnfanti. Tiirk do tluğu
.Anıirl dü ... 8ann-ıak ve Tiirkiyeye hakiki 
r "' nın ,, d ' 

tinin tam müzaheretine ~alik bu
lunduğunu göstermiştir. Bu entri
kaları yapanlar, karşılarında Ab. 
dülhamit Türkiyesi değil, fakat Ke 
mal Atatürk Türkiyesi bulundu
ğunu unutmuşlardır. Türkler, bu 
sulhün bozulmasının önüne geçmi
ye çalışıyorlar. Türkler, başarıl. 

ması Tı.irk, İngiliz ve ayni zaman
da Rus menfaatlerine de muvafık 
bulunan bu işte İngiliz diploma
sisinin dürüst müzaheretine jti_ 

mat edebilirler. Türkler, ayni za
manda, dostluklarına da sadık bu
lunmaktadırlar. 

TÜRK • ALMAN 

Ticaret Anlaşması 

Bugün imzalanıyor 
Ankara, 15 tTAN) - 21 milyon 

liralık Türk - Alman ticaret anlaş. 
ması yarın (bugün) Hariciye Ve • 
kaletinde imza edilecektir. 

yapıl• hiçb· "'anın a yer aldıracak 
esi ~ ır §ey Yapmamaktır." M t o·· s k. 
ni ve ı araş a un e iZ 
elli fi S OYyetler Al · • 
cııı> ka ı • m~~ t~hrıkatı_n~ Defa Zelzele Oldu 

tnatsızl k P .~arak Turkıyeyc ıtı-
1.k' 1 gosterme · 1 d' · .. rlifl a ıs bir Arne . mı~ er ır. Bı- Ankara, 15 (TAN) - Buraya 

g . /anbuı tnuha r~k.an aJansının İ~- gelen mal~mata göre, Maraşta fa_ 
ulu rnessillcrind bırınc, Sovyct mu- sılasız sekız defa zelzele olmuş, 

ima"(. 'I'ürkiycnin ~~ bi~i, Moskovanın bazı evlerin duvarları çatlamış, 
zun lunduğun st~ug~na itimadı bu- bazı kayalar ve ağaçlar koparak 

<61 kiyedcn bu v; şımdıye kadar Tür- devrilmiştir. Halk, heyecan geçir. 
~bir hareke~ ~stluğ~ muhalif hiç- miş, yiyeceğini alarak onya çık. . r0rmcdıklerini söyle- mıştır. İnsan ve hayvanca zayiat 

· .._____ Sonu; Sa; 3 Sü; 6) yoktur. 

J.:f Yunanistanda da Bir 
~:~::; Kısım Efrat Terhis 
n bcd 
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~a~k~l'lubu Şarki A' rlıpa • · t• · .. t h · anlardak· . ının tınumu vazıyc ını gos ~ren arıta 
1 on vazıvetc nit haberler diirdiincü snYfamızdadır. 

Filistin Dün Defa 
1(,, 1' ~tıO 

Olarak .Bom andı 

Almanların muhtemel bir istila h:ırel:etine kar,ı lngilerc hava ordusunu fevkalf.~e kuv-.d~~.,dirmekted ir. Resmimiz İngiliz tayyare fabrikalarında yapılmak_ 
ta olan son sistem tayyareleri göstermektedir" 

Churchill'in Nutkunun Akisleri ingiltere · Mihverciler Muharebesi 

Hitler, 27 Temmuzda Dün de Cebelitarık 
Yapacağı Hücumda ile Maltaya Neticesiz 

Muvaff akOlamıyacak Hücumlar Yapıldı 
Almanya, Londrayı Açık Şehir Saymıyor Afrikadaki Mücadele Gittikçe Şiddetleniyor 

Londra, 15 - Mister Churchill'in dünkü nutku İmpa- Londra, 15 - Harbin başlangıcındanberi ilk defa ola-
ratorluğun her tarafında en iyi tesiri yapmıştır. İmparator- rak bugün, Filistin arazisi hava bombardımanına uğramış 
luk namına en güzel sözü söyliyen zat, eski Avustralya Baş- ve Hayfa limanına atılan birkaç bomba yüzünden birkaç 
vekili ve şimdiki Sanayi Nazın Mister Hughes'dir. Mister kişi yaralanmıştır. Bu arada birkaç bina yanmıştır. 

• 
;;-ı Hughes "Başvekilin sözleri, da- iTALYA NTAYYARELERİNİıT ı. 

·ıNG.ILTERE 1 Hmar~ar?a kaynı~.anı ~alrap glibiddirk. MALTAYATAARRUZU ar•z••··········· 
Çin • Japon 

İşini Halletmiye 

Çalışıyor 
Singapur, 15 - Malezya umu. 

mi vali vekili Jones, dün akşam 
radyoda bir nutuk söylemiştir. 
Joncs, Japonlarla Çinliler arasın. 
da İngiltere hükumetinin sulh ya. 
pılması için ga)Tctler sarfettiğini 
söylemiştir. 

"- İngiliz hükumeti, Japon hü. 
kCımeti ile, Japonyanın Çin hcırbi 
hakkında yaptığı bazı teklifleri 
müzakere etmektedir.Çin ve Japon 
milletlerinin hakiki arzusu sercfli 
bir sulh üzerinde toplanmışt~r. İn. 
giliz hükumeti, şarkta harbe mü. 
zahcrct ct.ınemck ve bu harbin de
vamının önüne geçmek için gay_ 
retlerini azami hadde kadur götü. 
recektir." 
Japonlar Fransız Hindi~inisinda 

Bir Şehri İşgal Etti 
Tokyo, 15 - Fransız Hindiçini. 

sindeki makamlarla Japon nakli. 
yat müfettişleri arasındaki müna. 
sebat dostanedir. Felemenk Hin. 
distam makamları ile yapılan mü. 
zakereler hakkında malı'.'ımat veri. 
lemiyor. Avrupa harbinin şiddeL 
lendiği şu sırda, Japonya. ademi 
müdahale kararında deği;;iklik 
yapmıyııcaktır. 

Japonlar Fransız Hindiçinisinde 
hudut §Chri olan Fu Kuv<ın'ı işgal 
etmişlerdir Bu suretle Çinin mii. 
himmat tedarik ettiği bir yol daha 
kapatılmıştır. 1 

Almanya ve' İtalya 
Petain Hükfımetini 

Beğenmiyor 

Alman gazeteleri yenı Fransa hukü
mct!nc de çatmıya ba lamışlilrdır. Bu-

1 
1 
1 

1 

epımız onun soz erı e ,can an ı İtalyan tayyareleri, bu sabah ı 
ve sonuna kadar harbetmek yolun Maltaya tekrar hücum etmişler
daki azmimizi biledik. Zafere va. dir. Hasar ve zayiat yoktur. 
racağımız muhakkaktır'' dedi. AKDENİZDE SEYRÜSEFER 

Avustralya gazetelerinden Syd- İÇİN YENİ KARARLAR 
ney Sun gazetesi diyor ki: İtalya, neşrettiği bir tebliğde 

. 
EN SON' 
DAKİKA 

"Churchill İngilterede bir sulh müttefik limanlarına giden bütiın 
partisi olduğuna dair Bcrlinin ticaret vapurlarının sahillere 30 Amerika, Vaziyeti 
yaptığı şayialara mukni bir cevap mil mesafeden daha az bir sahada 
vermektedir. seyrettikleri takdirde bütim me-

Al\IERİKALİLARA GÖRE suliyetinin kendilerine ait olacağı. 
Amerika gazetelerinden Nev- nı bildirmiştir. 

york Times, "İngiliz ruhu söz soy. İngiliz hükumeti, buna müm'l
lüyor,, başlığı altında, şunları sil bir karar alınmasını lüzumlu 
yazmaktadır: bulmu~tur. Bu karara göre, Akde-

"İngiliz milleti, hiçbir zaman nizde Italyan sahillerine 30 mil 
dün Churchill'in söylediği sözler mesafe içinde seyahat eden va
kadar metin sözler işitmemiştir. purlar, bütün mesuliyeti üzerlcri
Bu ses, hür bir milletin, hürriye- ne almış olacaklardır. 

Mihvercilerin 

Aleyhinde Görüyor 
Ncvyork, 16 - Mister Chutchill 

diinkii nutkunda mihvercilerin 
";:imdi veya asla" laath harekctı, 
ni takip ettiklerini söyledi. Mak. 
sadı mihvercilerin ya bu mevsim
de ellerinden geleni yapacakta~ 

tini rouhafaza etmek için her şeye İNGİLİZ TAYYARELERİNiN 
katlanmıya amade . bulunan bir BO:\fBARDll\IANLARI 
milletin sesidir. Büyük Britanya- Bugün neşredilen İngiliz teblL 

(Sonu Sa. 4, Sü. 1) (Sonu Sa: 4, Sü: 3 te) 

Harp Akademisinde : 

Diplomalar Dün 
Merasimle Verildi 

r 

~·nhut hiçbir şey yapamıyacaklan. 
nı anlatmaktı. Almanların İngiltc. 
reyi denemek için ynphklan bil. 
fün hava harpleri boşa bittiği ve 
İngiltere beşe bfr nisbetinde galip 
geldiği için vaziyet mihvercilerin 
aleyhinde görünüyor. İtalyan mu. 
harriri Gayda. İngiltcrenin "ya 
tahrip olunmnk, ya teslim olmak" 
~ıkları karşısında kalacağını söy • 
ledi. Fakat hadisat mihvercilerin 
hu iki şıkkı da hecercmiyecekleri. 
ni g(j teriyor. Sebebi, Hitlcrin ilk 
defn olarak Alman milletine mü
savi olan bir milletle karşılaşması 
ve bu milleti yıkamamasıdır. Bu 

' "iizden mihverl'ilerin fngiltcreye 
karsı hir taarruzda bulunmaları 
ihtimali giinden giine zaafa uğra. 
maktn ve İn~iltere giinden güne 

1 km•\ ctlcnmcktcdir. 

' 

1 Almanların h:giin lngiltereye 
knrşı yaptıkları m~teaddit akınlar 

! nıiıhim bir netice \'ermemİ§tİr. ln. 

1 gillen•ııin t·enubu ~ark ve cenubu 
J! nrp sahillerine vuku bulan bütün 
tn ·ırı uzlar bosa gitmi , fakat da. 

r ha sonra Ingilterenin cenubu §ar· 

!,. ı-. nch•ki '!Chirlcre nıkı. hulan ta
nrrıızlar za)iata sebebiyet vermi -

nıı ait ta fsıliıtı 3 uncu sayfamızda bu- olan 39 ~c:nce dun ıııerasınılr dıplom<> la verılmıştır. 
tır. 

Buna aıt t.ıl ısılatı ı. ın 

lacaksınız. ııaytarııızda .!Ulacaksın1<1 .• 
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YAZAN: iSMAİL ·HAKKI BAŞAK 

Ka.dehler Dolup Boşahyor, Fakat 
Mevzua Haıa Giremiyorduk 

-4-
- Biliyorsunuz, dedi, biz Kafkasya

dnn geldik ve istanbulda Savars ile 
karşılnşınca bOyilk bir hayret duyduk. 
Çünkü biz elinde bir yığın vesika ile 
tevkif olunduğunu duyduğumuz bu ar
kadaşın mutlaka öldürtilmQş bulundu
ğunu sanıyorduk. Kendisinden hayatı
nı nasıl kurtarabildiğini sorduğumuz 

zaman bize sizden bahsetti ve: 
- Benim, dedi, İsmail Hakkı adında 

bir ~kluk arkadaşım vardır. Bu zat, 
hem eski ve koyu bir fttihatçıçhr, hem 
de İttihatçıların Dat;{lleytamlarında 
müdürdür. 

Benim hayatımı kurtaran da odur. 
Onun tavassutu sayesinde, divanı harbi 
örfi beni beş sene hapse mahkum etti 
Ye kurşuna dizmekten vazgeçti! 

Ondan, bunları dinleyince, size karşı 
gerek komitamız, gerek ııahıslarımız 

namına ne derin bir minnet duyduğu
muzu tasavvur edersiniz. Şimdi, ııu ka
dehi, siz.in yüksek ljere!lnize içmemize 
hin verlnı• 

K adehlmf kaldırırken kendimi yok
ladım. Ben, o sıralarda, içkiye ta

hammmn ne maruftum. DosUarım a
rasında benim sarhoş olduğumu gören 
olmamıştı. Fakat o gOn, ilk de!a, baıı
mın hafif hafit döndüğünü hissettim: 
ÇilnkQ l!nQmOzdeki kadehler, şayanı 

hayret bir süratle ve bllA fasıla dolup 
boş:-lmaktaydı. Halbuki, onlann söy
lemi& oldukları sözler, sadece basit bir 
mukaddemeden ibaretti. Henüz, konu
şacağınuz asıl mühim mevzun girmiş 

değildik: Ve sıra o mevruun konuşul
masına gelince, kafam bana Uızımdı. Bu 
düşijnce ile, kadehlerin arasını epeyce 
seyrelttim.. Nihayet, onlar da, sadede 
gelmekte gecikmediler. İhtimal içki, 
sabırlarını bOsbütün tüketmişti. 

Söze yine o kalıxıklı ba:iladı ve san
dnlynsını, masaya biraz daha yaklaş
tırarak, çok ciddi, çok ince bir iş gör
mek istiyen insanlar gibi kaşlarını çat
tı: 

- T:fakkı Bey, dedi. Ve sesine hem 
inandırıcı, hem okşayıcı bir kotiyet to
mı vcımiye çalışarak devam elti: 

.. _ Tiirkleri ne kadar sevd·~imi7.I, 

onlora ne kadar bağlı olduğumuzu bi
lirsiniz. Birçoklarımız, aranızda kardes 
.rr:uamelcsi görmektedir. Blz.IDJ gibi er
kek bir milletin, gördüğü iyiliği unut
ma"ına imktın yoktur. Hele sizln Şa

varsa yaptı~ınız son ve büyük insan
lık', bizim yüreğimizi dolduran sevgiyi 
son haddine vardırdı. Bugün, bir Er
meniyi, bir Türkten fazla sevmemize 
imkün kalmamıştır. Bundan emin olun. 
Zaten, gOnün birinde, bu sözlerimizde 
ne k:td:ır sandınt olduğumuzu fiilen is
bat etmejc 1ın'!3tını bulacağımızdan dn 
eminiz. Yalnız, ondan evvel, sizden 'bir 
lstc~lmiz, yalnız bir tek isteğimiz var. 
Ve bu isteği yerine getirmek si7.e hiç, 
amma hiçbir §CY kaybettirmez. Hem 
unutmayınız ki, siz onu yerine getirir 
ııetirmez, yeryQzfındeki biltün Ermeni 
komitecileri, TOrk vatayının istikltıllne 
kavus'ması uğrunda sUAha sarılacaklar, 
l>lesiye dövüşecekler, sizin düşmanları
nızı, kendi dilsmanları sayacaklardır. 

Merakla sordum: 
• - istediğinizi <iğrenebilir miyim?" 
Kalpaklı Ermeni, bir muddct düsOn-

dü. Önündeki dolu kadehi, - ihtimal, 
istediği cesareti bulmak ilmidile - bir 
yudumda boşalttı. Ve gözlerini gözleri
min içine dikerek, ağır ağır: 

Müteferrik : 

Yeşilay,_ Üzüm 
Bayramı Yapacak 
Yeşilay gençlik teşkilatı dün 

profesör Fahrettin Kerimin baş
kanlığında toplanarak şu kararı 

vermiştir. 
Üzüm sarfiyatım çoğaltmak ve 

bilhassa üzüm suyu propagandası
nı yapmak üzere bu sene eylfılün 
ilk haftasında İstanbulda Halka
lıda bir üzüm bayramı yapılacak
tır. İçki düşmanları toplu bir hal
de ve müşterek bir eğlenti tertip 
edeceklerdir. * Pasif korunma konferansları
na başlanmıştır. İlk konfer:ıns ev
velki gün eczacı Ali Rıza tarafın
dan Üsküdardn verilmiştir. Bu ak
şam, Bt:şiktaşta, 17 temmuzda Be
yoğlunda, 18 de Bakırköyde, 19 da 
Eminönünde, 20 de E~'iipte, 21 de 
Fatihte, 23 te Kadıköyde, 23 te 
Şislide, 24 te Sarıyer halkevinde 
birer konferans verilecektir. 

MOTOR KURSU AÇrLDI 
Beyoğlu halkevinin motör, di

reksiyon ve seyrüsefer kursu dün 
açılmıştır. Şimdilik bunların kurs 
müddeti üç aydır. Bunun iki ayı 
:nazari, bir ayı da talim arabası ile 
ameli olarak yapılacaktır. 

Talim heyeti: İsmail Hakkı Gü
mü.say, Ziya Ergun, Beşir Tezel, 
Kadri Kinet. Ekrem Üreyen, Na
zım Üçer, Zülfü Sekban, Memduh 
Erberk ve Hakkı Erdemirden iba
rettir. 

"- Biz dedi, sadeceı Enverle Tall'ltın 
İngilizlere teslim olmasını i!'tiyoruı!" 

Onların bunu söylemelerile, benim, 
şamar yemiş gibi yerimden fır

lamam bir oldu. Cüretktir ve küstah 
olnbilmek için rakıdan imdat bekllyen 
o sllllhlı yüreksizlere, ve o riyakAr be
yinsizlere merhaıneUe baktım: TOrk 
milletini uykuda zanneden o bedbaht
lar, kendilerinin o gece Türk vatanın
dan dışarı atılmalarının çoktan karar
laşmış bulunduğundan bfle blhııberdi
ler. Halbuki, köpeksiz köyde değnek
siz dolaştıklarını zanneden o gafiller, 
bent aldattıklarına bile inanacak dere
ce hayalpereıttiler. Bütan hırsımı se
simde toplıyarak: 
"- Siz, dedim, bizden, bahsettiğiniz 

adamların kendilerini değil, eski pa
butlannı bile alıımaı.sınız. Onlar, bu 
milletin göz bebcklerldirler. Ve bilmi
yorum siz, bu milletin iki gözOnü oy
mak nrzusunu, hangi cüretle gösteri
yorsunuz. Biraz evvel, sizleri insan 
yerine koyarak ellerinizi sıktığım için 
muztarlbim: Meğer siz. Tilrkiyecle ya
bancıya satılacak adam bulunmadığını 
bllmiyecek kadar cahil, ve beyinsiz 
fnahlOklarmışsınız. Eğer benden daha 
a2ır, daha acı ,bir muamele ,görmilyor
snnı:r., Türk milletinin, slı.leri bile mi
safir ımyan yüksekliğine şükredin!" 

Ben bu sözleri söyleyip kapıya doğru 
y(irürken, onlar yerlerinden fırladılar: 
Kırdıkları potun azametini anlamış o
lacaklardı ki, yiizlerl kıpkırmızı kesil
mişti. Ve yolumu kesmek, hiddetimi 
gidermek, kusurlarını affettirmek isti
yorlar; adeta ellerıme sarılıyorlardı. Bu 
manzara, onları gözümde büsbütün kO
çOltmüştO: 

"- Sizin, dedim, Türkiyenln eline 
sarılmanız Uizımdı. Fakat siz, onun 
gözlerine saldırdınız. Bugün, elinize ge
çen nimet, Türkiyede yediğiniz ekme
sin minnetini ödemek fırsatıydı: o fır
satı na~ıl kullandığınızı görüyorsunuz 
ya? Hiçbir Türk delikanlısı, bu fırsatı 
sizin kı1dnr alçakça kullanmak isteyen 
mahlOklnrın ellerini sıkamaz!" 

Asabiyetten, fırtınaya tutulmuş ağaç 
gibi sarsılıyordum. Ellerinden şiddetli 

bir sllkinişle sıyrı:dım. Ve merdivenlere 
doğru yürüdüm. Merdivenin ortasında 
Abdullah efendi ile karşılaştık. Zavallı 
mübarek ihtiyar, bir çocuk heyecanile 
Utriyor, benl kucaklamak, öpmek lstl
yo:-du. O temiz Anadolu çocuğunun, 

mlllt heyecanımı kamçılayan o nefis ve 
ııs!l heyecanını hiç unutmuyorum. 

L
okantanın biraz ilerisinde beni 
takip eden arkadaşlarla birleştik: 

Çilnkü artık glzlenmemlze lüzum kal
maınışb. Onlarla birlikte bir taksiye 
atladık. Ve ben, Beşiktaşta onlardan 
aynlıp, bir sandalla Osküdara geçtim. 
Beni Osküdardnn Bağlarbaşına Doktor 
Ömer P<ışanın evine götüren taksiyi 
beklettim. Niyetim, Ömer Paşanın e
vinde kiracı olarak oturan merhum 
Hamdi Babayı bulmaktı. Hamdi Baba 
da zaten, pençere önünde beni bekliyor
muş. Geldiğimi görOnce kapıyı kendisi 
açmı~. Karşı karsıya gelince, o fedaktır 
ve büyiık ihtiyarın temiz ellerini hür
metle öptOm ve kendisine, ''Abdullah 
Efendi" lokantasındaki konuşmayı bü
tün tnfslltıtlle anlattım. O, beni, hiç ses 
çıkıırmadnn sonuna kadar dinledikten 
sonra: 

(Devamı Var) 

, Poliste: 

1-lo,ooo Lirahk Para 

Ve Mücevher Çalmış! 
Nişantaşında Kuyulubahçe so. 

knğındn 29 numarada oturan Her. 
mina Cezveciyanm evinden evvel
ki akşam 10 bin lira kıymetinde 
para ve mücevherat çalınmıştır. 
Hırsız, bahçe tarafındaki pencere
lerden birinin camını kırarak içe
ri girmiştir. 

Zabıta, Taşköpri.ilü Osman is
minde birisini dün suçlu olarak 
yakalamıştır. Para ve mücevherler 

Osmanın hemşerilerinden Gümüş. 
suyunda Park apartmanı kapıcısı 

Şabanın odasında bir bavul içinde 
bulunmuştur. Suçlu, bugün adli
yeye verilecektir. 

Bundan başka 1stanbulun bir 
çok semtlerinde faaliyette bulu
nan sabıkalılardan Arap Fahri de 
dün yakalanmıştır. 

Otomobil he Tramvay 
D 

Çarpı§tı .n 

Şoför Nuri tarafın~rı'18are olu. 
ntm Maarif Matbaasına ait kamyon 
Karaköyden Beşikta§S doğru gi.. 
derken, mukabil taraftan gelen 
vatman Şevketin idaresindeki 
tramvayla çarpı~mıştır. Musad~me 
çok şiddetli olmuş, tramvay ve 
kamyon mühim hasara ugradıktan 
başka şoför Nuri muhtelif yerle
rinden afur surette :varalanmıstır. 

Yi y 
ehi il 
rak 

Beyoğlu halkevinde dii~, . kadın ,.e erkekler i~in ~ir. ~o.~örci~liik 1 Ha~p Akademisin.de diin diı>lonıa tevzii mcra!i.İ ııi yapılmıştır. lesi 
kursu a~ılınıştır. Resmımız bu k ur~un açılış merasımını gosterıyor sımde Akndemı kumnndaııını diıılonrn ,·eri l~cn güriiyorıt: Varı~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-__...... Almı 

Piyasada: 

Fiyat Komisyonu 
Vafi Muavininin 

• 
Reisliğinde Toplandı 

Fiyat tesbit komisyonu vali mu. 
avini Halukun reisliğinde toplan
mıştır. Tuvalet sabunu, çay, tel, 
demir çubuk haricinde kalan eski 
demirlerle cam ve asitlerin fiyat
ların.ı tesbit için alakadar tüccar. 
lardan maliyet fiyatlarına ait ev
rak ve vesaik istenilmiştir. Per. 
şembe günü tekrar toplanılacak. 

tır. Asitlerin toptan satışlannda 
yüzde yirmi kar tesbit edilmi~tir. 

Manifatura fiyatlarının kati kon 
trolüne bu ayın yirmisinden sonra 
başlanacaktır. Birliğe dahil olan 
veya olmıyan her nevi manifatu
ra satıcısı, terziler, perakencieci. 
ler beyanname ve nümunelerini 
komisyona getirmiye mecburdur. 
lar. Müddet katiyen uzatılmıya
caktır. 

FIN'LAN'DA lLE TİCARET 

Finlandadan Sovyet Rusya yolu 
ile mal ithali imkanları araştırıl

maktadır. Fakat alakadar mahafiL 
den aldığımız malumata göre, es
ki kliring hesapları henüz tesviye 
edilmediği ve Finlandada ihracat 
vaziyeti tamamile inki~af edeme. 
diği icin daha bir müddet Finlan. 
da n: ticaret yapmak mümkün 0-

Jamıyacaktır . 
BIRffiRN JAPON MALLARI 
İki senedenberi gümrük antre

polarında duran 52 hin İngiliz iL 
ralık Japon manifatura eşyasının 
pİ)JJsalara ithali için Maliye Ve
kaletinin müsaadesi beklenmek
tedir. Bu mallar ucuza mal oldu
ğundan piyasa fiyatlarından mü
him nisbette ucuza satılacak çeşit. 
lerdir. * Memleketimize ithal edile
cek koloni ve A-.ıerikan malları
nın Basra körfezi yoluyla getirtil
mesi için teşebbüslar yapılmıştır. 
İtalya harbi dolayısile Mısıra çı
karılmış olan memleketimize ait 
ma Harın da getirtilmesi için ted
birler düşünülüyor. * Dün mühim miktarda afyon, 
susam, ve keten elyafı ihraç edil
miştir. Bu malların tutan 152 bin 
liradır. Piynsamıza Egeden külli
yetli miktarda pamuk getirilmiştir. 
* İmzalanan mukaveleler mu

cibince Rumen vapuruna 150 bin 
kilo tiftik yüklenmiştir. On bin bal 
yalık yapak ve tift ik hazırlanmış. 
tır. 

* Sovyetler, standard edil:niş 
yapak ve tiftiklerimizi muayene 
etmişlerdir. Bugünlerde siparişle
rin gelmesi bekleniyor. 

Maarifte: 

Kamplar Açlldı 
Üniversite talebesine mahsus 

kampın birinci devresi dün Pen
dikte açılmıştır. Bu devreye 700 
üniversiteli iştirak etmiştir. Dev
re 200 gün kadar devam edecek
tir. İkinci devre tıp fakültesine ve 
tab:ıbetle alakadar diğer yüksek 
mektepler talebesine tahsis edile
cektir . 

Maarif idaresinin de muallim
ler ve talebeler için açmış olduğu 
istirahat kampları dün açılmıştır. * Maarif Vekaletinin, orta mek 
tep ve liselerde ·öğleden sonraki 
miitalfıa saatlerini önümi.izdeki 
ders senesinden itibaren kaldıra. 

cağı hakkında bir gazetede çıkan 
haber doğru değildir. 

Bandırma İcrasında 5000 

Lirahk Bir İhtilas 
Bandırma, (TAN) - İcra me

muru başka yere tahvilde devir 
verememiş ve beş bin liradan faz. 
la açığı olduğu anlaşılmıştır. Me
mur, bu paranın çekmecesinden 
çalındığını iddia etmekte hesaplara 
maliyeciler tarafından bakılmak· 
tadır. Memur _ işten el çektirile. 
rek • derhal tevkif edümi.<;tir. 

Harp Okulunda 

Yeni Mezunlara Dün 
Diplomaları Verildi 

Harp Akademisinin bu seneki mezunlarına dün merasimle dip
lomaları tevzi edilmiştir. Merasim, saat 14.30 da ve birçok yük
sek rütbeli kumandanların huzurile, Akademinin Yıldızdaki bina. 

~ sında yapılmıştır. 

------ı 1 Merasimde İstanbul Komutanı 

Belediye Floryada i Tümge~er~.1 İs~~k ~ vni, '!~akya 
1 : Umum1 Mufettışı Kazım Dırik de 

Bedava Bir PlaAı• ı= hazır bulunmuştur. 
Komutnnın Nutku 

Merasime bandonun çaldığı ls. 
Tesis Ediyor ıikıa1 marşı ne başlanmış, bundan 

Belediye Floryada plAj fiyatla- f sonra ~kademi komutanı. Orgene. 
rının yüksekliğini nazarı dikkate 1 ral Alı Fuat Erdem, yenı mezun. 
alarak burada bir de bedn\'a halk İ l::ıra hitaben bir nutuk söylemiştir; 
plAjı tesis etmeğe karar vermis ve 1 Orgeneral ezcümle demiştir ki:· 
FJoryanın Yeşilköy cihetindeki sa- ı· "- Akademi tahsiliniz bitti. 
hayı bu lşe tahsis etmiştir. Kurmay tahsiliniz devam edecek-

Floryn plajlarının p:ıhulılığı h:ık-• tir. Kurmavın tahsili bitmez. Aka. 
kındakı şlktıyeller karşısında Bele- demi, hed~f değil, merhaledir. 
dıyenin noktai naz."l_rı şudur: Akademi sizi müstakil ve ser. 

1 "- Evvelce bu şekilde bir şart- best çalışabilmek için hazırlamış 

1 name ynpılmış Ye plfljlar ötedenbe-
ri böyle ihale edilegelml§tir. Eğer ve biitün hayatınızda ve en zor 

1 fiyatların daha ucuz olmnsını te- durumlarda tatbik ve istifade ede-
:ninen ucuz bir fiyatla ihale edilir- t'eğiniz (düşünce tarzı) ve (çalışma 

ı• se buraya herkes dolar. Daha ucuz usulünü) size öğretmiştir. 
pli\j arayanlar için Belediye bu Motöriin Tfıhi;\·edc Yaptığı 

'ı plfljların yıınıba~ında meccani bir Değişiklikler 
halk plajı tesis etmiştir. Oraya gi- Motör, Ubiye ve sevkülceyfite bUyük 1 elerler." değişiklikler yaptı. Tırtıl ve zırh saye-

--·----·-.... -.................... sinde otomobil, muharebe meydanında 

Belediyede : 

Halk Ekmeği için 
Tetkikler ilerledi 

Bir halk ekmeği tipi çıkarılması 
hakkında Dahiliye Vekaletinden 
gelen emir üzerine belediye tet
kiklerine devam etmektedir. Ofis
ten belediyeye verilen malumata 
göre, şimdiye kadar yüz kiloluk 
buğdnydan 80 kilo un istihsal e
dilirken badema halk ekmeği için 
değırmenlere verilecek buğdaylar

dan 82 kilo un çıkarılacaktır. Böy
lece yüz kiloluk un çuvalından da 
94 yerine yüz kilo ekmek imal e
dilecektir. 

Ancak böylelikle bu ekmeklerin 
fazla glüten miktarını ihtiva et
meleri için kepek miktarı fazla 
bırakılmış olacaktır. Bu da okka
lık ekmeklerin fazla pişmemesini 
intaç edecektir. Belediye tetkika
tını yaparken bu noktayı da göz ö
nünde bulundurmak ve okkalık 
ekmekler yerine asker ekmeği gibi 
yarımşar kiloluk ekmek çıkarmak 
noktası üzerinde durmaktadır. 

ODUN FİYATLARI 

fstanbulun kışlık ihtiyacı ıçın 
yapılmakta olan sömikok ve di
ğer maden kömürlerinin miktarı, 
son glinlerde 20 bin tona baliğ ol
muştur. 

Diğer taraftan odun ve kömür 
fi)tatlarının da fiyat murakabe ko
misyonunun kontrolü altına ko
nulması muhtemeldir. Narha tabi 
tutulacak maddefd·den biri de et. 
tir. 
* Kilosunu yüz paradan fazla

ya buz satanlar hakkında takibat 
yapılacaktır. * Belediye temizlik amelesinin 
miktarı 900 den 250 ye inmi~tir. * Sütten zehirlenme vakalarr 
arttığı için kontrol sıklastırılQ<'ı>k
tır. 

Ağır Yaralandı 

ve harp sahasında münim mevki ka
zandı. Tesir, sürat, tahaffu:ı: ayni silahta 
birlcstiler. Zırhlı, makineli v.e motörlU 
birlikler harekfıtn, şimdiye kadar meç
?ıtıl o\an blr hız verdiler. 
"Yeni Hnrhin Tecrübesi Sizin İçin 

Sürpirz Olmadı" 
Karadaki motöriln ve havadaki mo-

törün muharebe ve harektitın idaresin
deki tesirleri ~e bunların beraber çalış
ması, akademide üç sene tetebbü mev
zuunuz oldu. Onun için 1939 - 1940 har
binin tecrübeleri sizin için sürpriz de
iildir. Siz plin tatbikatlarında ve harp 
oyunlıırınd:ı ayni tarz.da hareket edi
yordunuz. 

Mevzi harbi, harbin tereddisi idi. Bü
yOk Harpte ı;evk ve idare hataları ne
ticesi olarak infıs eden hareket harbi, 
Türk İsUklOl harbinde tekrar ltib::ırını 
ve hakkını kıı,zıındı. 

Atatürk, İsmet İnönü, 
Bu üç büyük insan, üç 
rnbayıdır. Bu mektepte 
}ardır. 

Mareşal. 
kurmay 
okumuş. 

Atatürk. Tazimin ve sevgin içi
mizde, öğütlerin hafızamızda, ta. 
rihin vicdanımızda ol:ın çok sevgi. 
li Atatürk! 

Sivil dehası, askeri dehasına; 
zeka vasıflnrı kalb ve ruh vasıfla. 
rına, hareketlerine, normal vasıf
larına müsavi olan büyük İsmet 
İnönü! 
Başbuğumuz, akidemiz, vicdanı. 

mız olan sayın l\Iareşal! 
Bu genç kurmay namzetleri, 

kendilerinden ne istediğinizi, ne 
beklediğinizi biliyorlar. Yapacak. 
lardır." 

Orgeneral hıtabesini müteakip, 
her kurmaya ayrı ayn diplomala. 
rmı vermiş, ve ellerini sıkarak 

kendilE."rini tebrik etmiştir. 

Bu Seneki Mezunlar 
Bu sene Harp Akademisinden kara 

(pıyad<', topçu ve levazıından) 22, ha
vadan 3 ve denizden 5 subny mezun 
olmu§tur. İsimleri şuı:ıardır: 

Havadan: 
Sabri Göknar, Talat Biringen, Namık 

Aslan. 
Denizden: 
İzzet Saltur, Şeref, Naci, Hakkı, Ke_ 

mal. 
Levazımdan~ 

Adliycclc: ni b" 
~iırü 

ırak 

akırköy Cinay 1 ıe~·e 
in 

Suç su akkınde ğitdi 
cdec 

Tevk·f e<crarı Verit dan, 
ıner 

Bakırköyde Hnzinedar çiftlt hler~ 
de bir at bağlamak yüzündetl hatt 
k~daşı Hacıyı öldüren Hilst' dar 
dün adliy~ye verilmis ve mii fur 
umumi tarafındnn dördiincıı ınckı 
gu hakimliğine sevkedilmişti:' bir J 

Dordüncu sorgu hakimi, J! dec 
yin hakkında tevlfü kararı Oslo 
miştir. Var 

MA'l'TIUAT DAVASI M 
· · hk • de· a Yedıncı ceza ma emesın 

matbuat davası neticclenmi& 
Sırrı Bellio ;lunun askeri f: 

kemede muhakeme cdilmekt riy 
cluğunu yazdıklan için Cuın tile: 
yet, Politika, Son Posta ve 'f1 hak· 
gazeteleri alcyhinC' açılan bll tanı 
vada Cumhuriyetle Politika Fr: 
nız muhakemenin başladığ"ı!l1 den q 
ber verm<'kl<' kaldıkları için 1' a 
et etm'şlerdir. Son Posta ile tiler 
ber muhakeme safahatından. sa ~ 
settikleri için bunlnrın salı da 
mesulleri ohn Selim Rngtl' B 
Ekrem ve Hasan Rasim birer 1llit 
hapse ve birer lira para ccı- S1>v 

yüz kuruş mahkeme mas nıtıı 
müştereken ödemiye gayri ~ asal 
tl'myiz olmak üzere mahk(ıJJJ Var 
muslardır. du 

~ BiR CiNAYET DAVAS• te~r 
Kurüçcc:mede babası Şevke ~ere 

kardeşi •Ro'diyi öldüren f;e 
muhakemesine birinci ağır tıiin 
mahkemesinde devam edijpl ra il 
Zekinin karde~ Sıddık hnk1' har 
da suçlu olarak son tahkik:ıt 1 

dığt için Sıddık gelecek celsed 11 b 
zır bulunacaktır. Duruşma b Ra 
için ha~kn güne kalmıştır. , * Sebze halinde kabzırrııı 
nında çalışan Mehmetle 1' 
Hasan, Hamza isminde bir b 
dövmüşler ve cürmi.i meşhut 
kcmesine sevkedilmi~lerdit· detı 
kardeş yirmi beşer lira para c kat 
sına mahkum olmuşlardır. İng• 

-----o--- , da 
Nevşchirdc Bir l\fahkfı:ırı~ de

1 

Nevşehir, CTAN) - Eskil 1lli}i 
hallcsinden Ahmet oğlu terzi 1llc 
kadın ceza evine gece girme rne, 
temiş, jandnrmalar tarafmdıır nan 
kalanarak adliyeye verilrf k ' 
Nail, altı ay hapse mahkCı. u, 
mustur. ~ * Yasar lı;mind9 6 yaşla<' ltın 
bir çocuk, D girmen kuyusun 
şerek boğulmustur. 

YENİ NEŞRİYAT: 

Köylii Temsil1cri 
Ahmet Kud i Tccc r, bu ı ınd 

eser nc~rctmiştir. 
DÖNÜM (rıylık 1.iraat mc-cı1' 

nın Hazır n :ıyı ı il.. Adnna 1 
ı. e Sun yi Od ı ın M yı'l - fl 
nyların:ı m h b ıltr 1i ınt r 
tir. ,,1ha 

----....-~-=-~~~~~~_..,..cu 

Bugunkü Program : 
7.30 
7.3~ 

8.00 
8.10 
8.20 

Pro r. ı 

NC' c>l pııı rnbr (Pl.) 
Ajans h be !eri 
F.v kadını 
Müzik (Pl.). 

• 12.30 Pıogr m 
12.35 l\Iuht lıf ırkılnr (Pl.} 
12.50 AJrns habc. lcri 
lS.05 Mu>ik 
13.20 Bcctho\ en - 51nct senfoni l 

ka 
dir 
t a 
Cdj 

lir. 
~ün 
buı 
hr. 

:na~ 
:Yo~ 
no( 
huı 

Vatman Hüseyinin idaresin'.ieki 
Maçka - Beyazıt trnmvayı Tıbbı 

adli önünden geçerken gazete mü. 
vezzii Şabana çarparak ağır su
rette yaralamıştır. Yaralı ümitsiz 
bir haldedir. 

Hakin Özenç, Sallihattin Sumer. Se_ 18.00 
zai Dura, Hayri Ciyas, Ekrem Kat.:ıgan. 18.05 
Bkrem Türker, Ferit Özgeten, Musta. 18.30 
fa İlyas, Ktımil, Erdoğan. 19.00 

8 ola 
Progr m 
D:ıns :ı ti (Pi.) 
Çocu ;ı, tı 

Çot·u .1 ır ıdn (Pi.) 
Fu ıl hcyf't 

Vakaya oradan tesadüfen geçen 
miiddciumumi muavini Reşat Sa
ka elkoymuş, hadise yerinde mii
hendis Nureddinin huzurilc keşif 
yapılmış, vatmanın kabahati ol. 
madığı anlaşılmış, serbest bırakıl
mıştır. 

Karadan: 19.15 

Sıtkı Orgun, Muammer Ertem, İrfan 19.4~ 
Ba,tuf, Adil Aktuna, Kem;al Seymcn, 20,00 

Kemal Dinçler, Necmettin Ergiıven 2o.ı 5 
20 3Q Mustafa Yoruç, Haydar Sukan, J{iinııl 

1 
21.lfi 

At,.şmen, Yahya Okçu, hsan Duray 
.. 21.30 

Fikri Onugören, Seyfettin Çotur, N:}a.ı:ı 2ı.4 5 
Polatsü, Necati Yurdakul, Salahattin 22.30 
Tanç, Adil Sııva$an, Ratip Ergi!, Cahit 22.45 
Ateşalp, Abdillgaffar, Sait. 23.011 

Ajans lınb rleri 
Konurm:ı (Çiftçinin sn3tf) 
Milıik: ÇI ftçinln s1aU 

r:ı-Ayo u kumc he> 
1 

'r Si 



Mister Chıuchill.in di.inkii nut. 

ın .. h. kunda anlatmak istediği en 
u ırn nokta lngı· lt . . .. .. 'd· ' erenın ıc,·uzu ı ı. Oııa .. . . 'J 

katb· ~ore, lngılterenin ruhu ve 
k ti 

1
'. saglamdır ve diğer mcınle-

e erı yık · • 
yi 'ık an ıç amiller, lngiltcrc-
chiil'e ın~.Yaca'ktır. Mister Chur-
"ı- gore, Poloıwadan haslıva-rCU\ d•v • " • 

les· kıger rnenıleketlcrin istila ham 
1 arsısınd 

rıı• Varla ~ a ansızın yere yu. 

A.l ıırnalarına saik olan amil 
nıanyanı b , 

ni b' n u nıemleketleri f<"n-
ır plan d · · çür"t . aırcsınde içlerinden 

u nıesı \'e b . . rak h · unun nel.ıcesı ola-
ef leye :a~enıleketlerin bir tek ham-

ın . 11~ ananıanıalarıdır 
d gı ere · h . · 

C ğiJdir. Ve ıse, .u. vazıyette de. 
edecek. hi o~un ıç.•.n nrnka,·emct 

il dan, hi hi çbı~. ınuzakere uçına
-cr'P.. ç r ınunakasava girmeden ... naınet .. • · 

{tl hle h gosterınekle beraber 
r anıet d'l 

eıı hatta L 1 ennıeden harbedccek, 
üS dafaa :ndrayı sokak sokak mii
{i fur h. e ecck ve Londranın me·n-
. ır teslirni,·ete v d v .. 

ıı ınekt " ugra ıgını gor-. . ense on 
~ıt hır harab u, Y•krlmış, yanmış 
Jti edecek. ç~· ol~rak görmeyi tercih 

unku Lo d ·· ~· ı Oslo p . n ranın orncgı, 
ve arıs d VU • • 

Varşo,·ad eg dır, Madrıt ve 
ır. 

Madrit v de ve ar~u.va : 
iı;~~M 
i t adrit ve Varşova kahra-

k~ riyetin ınanc~ n1~dafaalarile, be~e
nı; tilerd· en asıl hıslcrini tahrik et· 
JJ hakik~te~e)~ Madridin müdafaası 

bll tanı idi 
1 

hır kahramanlık des
kLl P'rankis~lespanya cümhuriyet~ilcri 
ırıl den nıihv re. ve onlara yardım e. 

n t sa Şehr' ercılere teslim olmaktan
ne tiler l sokak sokak müdafaa et
n sa d vbe sonun~a tnağlôp oldular-

! a iit'" ı:ılt da ,,_ un beşeriyetin hafuasın-
,, .... utulrn b' 

gtı- Biit" az ır hatıra bıraktılar. 
et l'llh vun Polonya harbinin en te-

~ e en · 
ccı şova.. necıp hatırası da Var. 

... ın .. d 
as hl.illet· ınu afaasıdır. Polonya 
i lt asaleti'· .ruhunun bütün kudret ,.e 
uı:rı Varsovnı burada gösterdi. Gerçi 

du. Faka da en niha:ret teslim ol
sf feslill\ at b~~eriyetin hafızası onun 
ke eref}i ~~.ugunu değil, belki onun 

.ze~ Ch ~dafaasını hatırlıyor. 
yrr nUn b~~hıll'in anlatışına göre, gü. 

t'a il •~nue Londra da ayni macc
~1' hllf e arşılaşacak olursa beserin 
t ızasrn.d . ' 0d )l b a aynı hatrrayı bıraknıa-

e aşka h . 
b er şeye tercih edecek: 

liarp u zayacak -1 ---._ --J <n .. cuı.. • 

rıııı 'il - -=----k~f Mister Churchill'in anlattığı 
bll :r·· bir Jl\"'~eı d h b" .. 

ut Une aittir. '""" e e, ar ın om-
. Ona ·· 
ır. detı1· ol gore harp, son derece sid-

acak b • kat .. _ ' elki de yavılacak fa-
~un d J" ' 

hıgiJt a olacaktır. Onun için 
, da, 19~;e .Ya~ı .?üşündüğü gibi kışı 

lJ11l de dii .. ~. duşundüğii gibi l942 yi 
"'"'. Şurıuyor H b k" .. ·il ··••hvercil · au u ı ona gore, 

rıi llıevsinıi ;~ ~a~~ız bugünü ,.e bu 
rnc~ llıevsirn· uşunuyorlar. Çünki.i bu 
dall nanuya 

1 
~latırlarsa bir şey kaza-

· ıı1' l\Jiste:a C arına ~anidirlcr. 
k(ı ku, Siiph hurchıll'in bütün nut

lla k~d e Y?k ki, başından sonu-
iı' • ar azım te ff.. di 

şJııt 1llıt a~tlıl·or ne us c yor ve 
urı . .:\fesele kal: ~ 

kıkat olnı ın hale nyınası ,.e ha-
IngUt asıdır. Bunu da ... alnız 
k ere dev . l •' 
avelıtet' gı • İngiltcrenin mu

..... ı ve Alm . 

... osterec k . anyanın savletı 
e hr. .. 

·mili 4-erikadaki Seçim 

onl 

att) 

hC) 

n -o--_ 

Sa~~~krat ~~rtisi, Dün 
t Mesaısıne Başladı 

h ondra 15 . 
~berlere' .. - Şıkagodan alınan 

cu defa ~ore. Roı;,,evelt'in üçi.in-ı 
k~bu1 edio arak. cümhurreisliğini 
dır. Çunt .~trnıyeceği belli değil
ta kendis· u Roosevelt bu husus-
tdip e~- ıdn.:.Yapılan teklifi kabul 
t' "'ile Igın. h " ı:r. Bir k ı enuz~ildirmemiş 
"'İ.i ısırn ha ıı. R ncu def .. J.J\ oosevelt'in Ü-
buı etme/. ~Urnhurreisliğini ka. 
br. 1 ıçuı tezahürat yapmış. 

Farlcy ile 'k· 
lla.nızetlikl . ı. ınci reis Garner 1 
:York tnü erını koyacaklardır. Nev 
il tnessilini 

oosevelt" . n perşembe gı.ini.i. 
htılunaca v ın seçılrnesi icin teklifte 
beınok;~ttahmin ediliyor. 

olan Dem k naınzedi tayin edecek 
Saisine b ol rat Partisi bugün me-
le · aş anuşt K l'i son h ır. ongre lider. 
Şlrlarken ~Zrrlıklar etrafında calı
l'i iizeriı:ı.d OOsevelt Potomac ~eh. 
l'n.ur.nı k e Yat gezintisindedir. U
hu .. anaate .. 
b RUnlerd gore, Roosevclt'in 
Ulınıuyor eg~o~~tik hayattan uzak 

orunmesi zahiridir. 

Aınerik * 
lif tank s~ or~usu bugün 627 ha. 
l'f~ b ıpıtrış et . ı· 'l> .~ arış mış ır. Bu sipa. 
uyük tan~"~a:nında yanılan en 

sıparişidir. 

Bir Tebliği 
11 Türk Malı .. Damgası 

Vurulacak t'Aallar 
Ankara, 15 (TAN) - Yüzde 2fı 

ten fazla yün ihtiva eden bilCımunı 
mensucata. mamul ve yarı mc; ınu 1 

derilere, pamuk \ ' C yün iplikler'. 
ne (Türk malil kelimclcrile fauri· 
ka veya imalathane isimlerinir 
konulması hakkında Vekiller He. 
yetı tarafından verilen knrı1rııı 

Resmi Gazetede inti~arı üzer"nr 
İktısat Vekaleti bir tebl iğ n(:~rnt 
mi~tir. 

TAN -~--

ROMANYA BÜYÜt< 

Rumen Büyük Elçisi, Ebedi Şef Atatürkün kabrine çelenk koymuştur. 
Resim. Büyük Elçi ile maiyetini ihtiram vakfesi esnasında gösteriyor. 

: ~ 

Yazan : B. FELEK 

G azetelerde çıkan bir telgraf 
Fransa)'! harbe sürükli;ven 

ııcsullcrin aranacağını haber ''eri
• ordu. 

Böyle mesul aramak haberlerini 
>kııdukça aklıma gazete ilanları 
4elir. insanlar bulamadığı ~eyleri 
azclelcrdc ilan ederek ararlar. 
Şehir Tiyatrosunun çok ınuvaf· 

ak eserlerinden fBir Muhasip A
l'anı)·or) piyesi de bu gibi harp 
ıııesulü araştırmalarını tehzil e
IPcel< bir vesile olabilir. 

Harp mcsulii kimdir? 
Kazanılmış harbin muzafferle

. i, o harp kaybedilmi~ olsa harp 
nıesulii olurlar. Bunu araı,?tırmakta 
ne fayda var? 

918 in mağlupları da harp me. 
sulleri aramı~lardı. Harp ve ihtilal 

Vekalet bu tebliğinde. bu ka
rarnamenin 8 eylul ::'40 tarihinde 
meriyet mevkiine konulacağını ve 
bu tarihten itibaren fabrika ve i. 
malathanelcrin çıkaracakları maL 
lar uzerine (Türk malı) kelimele
rile fabrika veya imalathane ismi
nin tesbit edilen esaslar da\re3inde 
yazılmasının mecburi olacağt,\ı 

bildirmektedir. 

1 
onu yapanlar için payansız bir şe. =-------------------------------------------- ref \'eya sonsuz bir mesuliyet rre-

Yazış şekli hakkında tesbit edi. 
len esaslar hulasaten şunlardır: 
Kumaşlarda, en aşağı iki metre

de bir ve kolaylıkla görülebilecek 
bir renkle (Türk malı) ibaresi ya. 
zılacak ve istenilirse bu yazı ile 
birlikte alameti farikada konnla
bilecektir. Bu kumaşın cinsine göre 
ya damga ile, ya dokunurken ya
pılacaktır. 

Derilerle battanyelere Türk ma
lından başka yapan fabrikanın etL 
keti mutlaka konulacaktır. 

Pamuk ipliklerinin ambalajları
na ve trikotaj için kullanılan yün 
ipiiklerinin beher çilesine damga 
vurulacaktır. 

Sekiz eylıi1e kadar yapılacak 

mallara da bu tarihten itibaren 
Türk malı olduğunu gö:;ter.m si
linmez tarzda damgalar vurula
caktır. 

Umumi, mülhak ve hususi büt
çelerle idare olunan daireler tara
.fından doğrudan doğruya fabrika. 

lara verilecek siparişler üzerine 
yapılacak imalata (Türk malı) ke
limelerile fabrika isminin konul
ması mecburi değildir. Ancak bu 

mallar herhangi bir sebeple sipa. 
rişi veren daireye teslim ~dilmez 
ve piyasaya ?.;zolunursa Üzerleri
ne tesbit edilen işaretlerin bulun. 
ması mecburidir. 

Türk Dili İçin 

Yeni Bir Eser 
Ankara. 15 (A.A.) - Türk Dil 

Kurumu Genel Sekreterliğinden 

bildirilmektedir: 
Dilmizde ''Men - Man,. ekinin 

kullanılışı ve anlamları üzerine 
eski v~ yeni Türk lehçelerinde 
yapılan incelemeleri toplıyan bir 
araştırma, kurumumuz genel mer
kez kurulu üyelerinden Profesör 
Besim Atalay tarafından hazırla. 
narak kitap şeklinde basılm1stır. 
Dilimizin söz yaratmıya yarıyan 
ekleri üzerinde bu yolda başka a
raştırmalar da hazırlanmaktadır. 

Almanya ve ltalya, Mareşal 
Petain Hükiimetini Beğenmiyor 

Lebrun Vichy'den Ayrlldı -Alman Gazeteleri, "Yeni Reiim, Mazile 

Çok Ala kah Kimselerin Yaptlğı Fena Bir Taklittir.. Diyorlar 

Cenevre, 15 - Fransadan Havas Vichy'den bu münasebet. vaziyeti, hükUmete, uzun hazırlık
alınan en son haberlere göre, le verdiği bir telgrafta Alman ve !arda bulunmağa vakit bırakma-

, . Italyan matbuatının ayni sözleri mıştır. Fransanın maruz kaldığı 
Mareşal Petaın, Endüstri ve söylediklerini ve şu noktalar Ü7.e. darbe, Fransaya. yukardan başlı. 
İş Devlet Sekreterliğine ı rinde bi~leştiklerini söyliyerek ce. yarak derhal otoriteyi ve ınesuli
R.ene Belin'i tayin ederek yenil vap verıyor. yeti yeniden tesis etmek ve Ma
Fransız kabinesini tamamlamıştır. Alman ve İtalyan matbuatına reşal Petain'in manevi himaycsin-

Eski Reisicümhur Lebrun ile gorc: de derinlere doğru derh~l enerji.k 
refikası bu sabah Vichy'den ayrıl. ı _Fransız rejimindeki değişik surette harekete geçebıleck lıır 
mışlardır. l'kl 'h d 1 tl . . 1.k ı kumanda mekanizması kurmak va-

ı er, mı ver ev e erını a a ·a-
I<'r:msız gazeteleri teşkilatlandı. deır etmez. Bu, totalıter rej im:erin zifesini tahmil etmiştir. Bu:1dan 

rılmış Fransadan bahsetmekte- yenı bir istikbal için iyi bir~r za. sonra. memleketin heyeti umumi-

d;1i;:;cel Cleat şunları yazmakta. min olabilmek için mazi ile çok yesi üzerinde tedavi hareketine 
dır: fazla mütesanit bulunan :ıdamlar geçilecektir. Bu hareket. yabancı 

tarafından vücude gctirilcm fena misallerden ilham alınarak yapıla. 
bir taklididir. cak değildir. Bu hareket, daima 

Fransaya bir istikbal tesis etmek 
için en iyi çare, şekli ho~umuza 

gitmese dahi, gözümüzün önünde 
belirmekte olan Avrupanın yeni 
teşekkül tarzını kabul etmektir. 
Avrupaya iltihak etmek onun ikli. 
sodi sistemine kendi arzumuzla 
girerek. manasız ümitlere veda e
dip eski müttefiklerimizi hak et. 
~ikleri gibi tereddütsüz muhakeme 
etmek lazımdır. 

Journal gazetesi, başmakalesin
de, bugünkü vaziyet karşısında 

hariçle sıkı bir teması muhafaza 
etmenın lüzumundan bahsederek 
şöyle devam ediyor: 

isp:myada vaziyetimizi muhafa. 
z3 etmemiz lazımdır. Yedi milyon 
kişinin ana lisanı Fransızca olan 
Lld A;nerikaya kendimizi tanıtma. 
lıyız. Mühim iktısadi rabıfalarla 

bağlı bulunduğumuz Yakın Şarkla 

sıkı bir rabıta muhafaza etmeliyiz 

ALMAN MATBUATI 
MEMNUN DEGİL 

Alman matbuatının Fransız hü. 
kfımeti tarafından verilen kararla. 
rı memnuniyetle karşılamamcısı ve 
italyan matbuatının aleyhte ncş. 
riyat yapması Fransada memnu
niyetsizlik uyandırmıştır. 

2 - Fransa, bu suretle galiple- haki.ki Fransız ruhunun, hqkiki 

r~ hoş görünmek ve bu sur~ da- j Fransız hayatının esasını tc~kil et
ha iyi bir sulh muahedesi elde et-! mi~ olan ananevi kıymetlerin av. 
mek istiyorsa, çok yanılıyor. deti esasına dayanacaktır. 

Fransız basını, esasen araların- Hükumette mazi ile alak:-ıdar a. 
da tezat bulunan bu iki tefsiri de damların bulunduğu söyleniyor. 
reddetmektedir. Hı.ikıimet, totali. HcJbuki nazırların dokuzu, şimdi
tcr rejimleri herhangi bir surette ye kadar hiç:bir kabineye girme. 
taklidi nazarı dikkate almamıştır. miş ve parlamentoda bulunmnmış 
Faşizm ve nasyonal sosyalizmin yeni insanlardır. Diğerlerine gelin 
doğumunda ve terakkisindeki şart ce. bunlar. mağlubiyetten evvel. 
lar. Fransanın vaziyeti ile muka. kalkınma ıslahatım ileri sürmck
yese edilemez. Fransanın bugünkü ten fariğ olmamış zevattır. 

Fransadaki 
Talebemiz 

Ankara, 15 (A.A.) - Hariciye 
Vekaletinden bildirilmiştir: 

Fransadaki talebemizden Tap
gan Çarıklı'run La Bourboule'da 
Lutfi Yaşdal ile Vecdi Türel'in Vi. 
cı-.y'de Mehmet Ali Handan'ın 

Mantes'da Cenan Sahirin Augou
Ieme'de oldukları hakkında bugün 
Vekalete malumat gelmiştir. 

Adliye . Vekili 
Boluda 

Bolu, 15 (TAN) - Adliye Veki. 
li Fethi Okyar, refakatinde Bolu 
Mebusları olduğu halde; dün so
bah Geredeye gelmiş ve merasim. 
le karşılanmıştır. Fethi Okyar E. 
sentepede inşası ikmal edilen be
lediye otelini ve Parti binası inşa. 
atını tetkik etmiş, ceza evi hakkın 
da izahat almıştır. Vekil, müteakı. 
ben şehrimize gelmiştir. 

HADiSELERi"N İÇYOZU 
• 

tircbilir. Kazanılan ihtilallerin 
başları kahraman, kaybedilenle. 
rinki hain olur. Fransa gibi öksü
rürken bile mebusan meclisinden 
rey alarak idare edilıni~ bir mem
lekette harp mesulü bütün mem
lekettir. 

Ve o mesuliyctin akıbetini de 
biçare harıl harıl çekmektedir. 
Şimdi halk yiyecek ekmek arar. 
ken, müstc,·li kuvvetler h.enüz 
Frnnsanın beşte üçünü işgal al· 
tında bulundururken harp mesulü 
aranır mı canım? 

Hüner, harp olmadan evvel va
ziyeti idrak edip harbi zıyaa se. 
bep olabilecek zaafları düzeltmede 
fdi. 

Hanı. Nasrettin Hoca, çocuğuna 
destiyi verip: 

- Al şu de~tiyi de çeşmeden 
doldur getir sakın kırma! domiş 
ve hir de tokat atmış. Görenler 
sormu~lar: 

- Yahu! Kabahatsiz maswnu 
neye dövdün? 

- Destiyi kırmasın diye! 
- Desti kırılmadan dayak atı-

lır mı? 

- Kırılırsa ne işe yarar! Ev\fel 
döveyim ki, desti kurtulsun! de
mı~. 

Fransaya da lazım olan zihniyet 

bu idi. Şimdi arttk mesulleri 
arasın. bulsun, hırpalasın! :Bak j~e 
~·ararsa. 

TÜRKİYE 

Boğazların 
Tabii Sahibidir 

(Başı 1 incide) 

miş , ve Sovyetlerin Türkiyeden 
bazı arazi metalibatında bulunaca. 
ğı hakkındaki rivayetleri tekzip 

etmiştir. 

Çünkü Türkiye, Boğazların ta
bii ve yegane sahibidir. Buraya 
vaki olacak bir taarruza Türkiye 

Cümhuriyeti bütün varlığı ile mu
kavemete karar vermiştir. Türkiye 
siyasi istiklaline dokunacak her
hangi bir harekete asla müsaade 
etmiyecektir. Bunu Sovyet Rusya 
da bilir. Binaenaleyh Alman tah
rikatına kapılarak Sovyetlerin 
Türkiye aleyhinde bir harekete 
teşebbüs edecekleri tahmin edile. 
mez 

Zaten, dün de izah ettiğimiz 
Voce d'/talia isminde İtalyan gazetesinin ver
diği malumata göre, Fransız sahillerillde11 
/.ngiliz salıille1·ini dövmek için hususi mermi
ler kullanacaklardır. Yapıldığı söylenen tec
rübelere göre, alelade toplarla atılan bu mer
miler 200 ilii 300 kilometreye varabilirler. 
İngillereye hücum için Norveçteıı Bresl lima· 
nma kadar sahil boyunca her çapta muhtelil 
toplar konmuştur. Bilhassa Du11kerque'lf. 
Bresi arasma ağn· toplar yerleştirilmiştir. 

italya11 gazetesi bu uzun menzilli toplarla Al
ma11ların, İ11giliz sahillerini bombardıman e
deceklerini söylemektedir. Halla bu toplarla 
Jngiliz sahillerindeki müdafaa mevkilerini 
döve bileceklerdir. 

arttırılmıştır. Londra, heı·biri J/50 _ 500 ba
londan müteşekkil on a.5ılmaz perdeyle çev
rilmiştir. Bu hazırlık, Londra şehrine lıava
da11 yapılacak bir taarruzun yapabileceği te
sirleri asgari hadde indirmiştir. 

1 gibi. Almanya ve İtalyadan gele. 
cek bir tehlikeye karşı Sovyetlcr
le Türkiye arasında menfaat birii
ği vardır. 

İtalyan ~ana~·iini yeni Avrupa nizamına göre organi. 
ze etmek üzere İtnly~ya bir Alman sanayi heveti 
ve nıfüehassıslan gelmiştir. Bunlar İtalyan sanayiini 
tetkik etmektedir. ' 

.>f.. .>f.. 
~ Jngiltere, hm·bi11 başladığı gü11denberi, liman-

larında tahkimat yapmakla meşguldiir. lJ1 em
le ket dahilindeki tahkimat da, hummalı bir 
faaliyet, ve lıer türlü fedakarlık gösterilerek 

.>f.. .>f.. 
• Sahilleri mildafaa nH\ksadiyle alınan tertibat ta i<'

kcnımül ctıw-ktedir. Sahillere, otuz santimetre «;a
pında, hatta daha Hiyük, bir çok toplar yerle~tiri\. 
mi~tir. l\fa;\'i n tarlalarının da, kolay aşılamıyacak bir 
kesafote k~n usturulrhığu iddia olunmaktadır. 

. )f .>f.. 
İngilterenin muhtelif yerlerine yerleştirilen 
lıava dafii bataryalarının, ses dinleme aletle
rinin ve projektörle1·itı hergüu biraz daha ço
ğaldığı da söylenilmektedir. Otuz kilometre 
uzunluğunda bir sahil boyunca alrnan teda
füi tertibat, bir Alman taarruzunun muvaf
fakıyet şansmı hayli azaltacak dereceye var
dırılmıştır. 

* * • Hava mfülafaası bir kumanda altında on bii~·ii.k cii
zij famchn r.liite!!ekkildir: On talim kampı . ha\'a ek
ınanlc:ırnı arttırmak uğrunda, hummalı hir faali~·ct 
~o~terınl'ldedir. Para~iitçülcre. ve sabotajcılal'3 kaı·
şı miicadelP için teşkilatlandırılntı'! hulunan 400.0011 
gi)niillii, .n·n ayrı mtntakalara :l'a:nhnıstır. 

A lmanya Dracht Nach Osten 
(Şarka doğru siyaset) in. 

den vazgeçmiş değildir. İtalyanın 
Arnavutlukta bulunması Boğazlar 
için daima bir tehlikedir. Bugün 
Hitler, harbin Balkanlara siraye· 
tincien içtinap etmektedir. Fakat 
Balkan devletleri tedricen nazi 
rejimine doğru kaymıya başlamış. 
lardır. Romanya bu işte ön ayak 
olmuş görünmektedir. Nazileşmiş 
bir Balkan bloku Sovyet Rusya i. 
çin de, Türkiye i<;in de bir tehli
kedir. 

Binaenaleyh, Sovyet Rusya, Bo
ğazların tabii sahibi olan Türkiye 
ile anlaşmak, ve: onun :.lostlu. 
ğundan istüade etmek ihtiJacın
dadır. Çünkü Boğazlar. Türkiye. 
nin elinde bulunduğu müddetçe 
sağlam ve itimada şayan ellerde 
bulunuyor demektir. 
Umarız ki, Moskova bu hakik<1tİ 

g0rmiyccek derecede gafil değil. 
dir. 
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Filistin Dün ilk Defa 1 ı Okuyucu Dilekleri \ J 

Harp Malulleri 
ikramiyelerini 

istiyorlar Olarak Bombalandı 
lngiltere: • Mihverciler Harbi C HU RC H ILL 'in Malullerden müteşekkil bir heyet 

dün matbaamıza geldi. Bb;e de derile
rini liU yolda döktüler: (Ba~ı l incide) çok yüksekten şehir üzerinde uç- Nutkunun Akisleri "1485 numaralı kanunun 3 üncü mad
desinde bir sene zarfında inhisar İda
relerinin yatırdıkları paralar Ziraat 
Bankası şubelerinde fal:ı:.lerile birlikte 
toplanarak ertesi senenin birinci ayın
da Düyunu Muntazama idaresi emrine 
tC'vcli kılınır, diye yazılıdır. Bu kanunu 
Cumhuriyet hiiklimeti fcdakAr yurtdaş
lnrımızln 1iehlt aileleri ve yavrularının 
maişeUerine ~ardım maksadile kabul 

ğinde, Moyalc'de mukavemete de. muşlarsa da hiçbir bomba atma. 
vam edildıği, İngiliz tayyareleri- nıışlardır. Hava dafi topları mun
nin İtalyan Moyalesini muvaffa- tazeman ateş açmışlardır. 
kıyctle bombardıman ettikleri, in. * 

(Başı 1 incide) 
nın haricinde, bu devletin karşı 

koymakta oldugu mücadele hak
kında bedbinlik gosterebilenlere 
en beliğ bir cevaptır." 

giliz Moyalesinin Garp tepelerin· Fransız kruvazörü Emile Berti. 
deki düşmanın firara mecbur edil. 
diği yazılıdır. 

İtalyanlar beş gündenbcri İn· 
giliz Moyalesinde muhasarads bu· 
lunan kuvvetlerinin bilahadisc gc.. 
ri ekildiğini bildiriyorlar. 

ERİ1'REDE BÜYÜK 
TAHUİBAT 

Kahireden alman haberlere gö. 
re, bir İngiliz tayyare filosu Erit. 
r~de Assab'ın Cenubundaki kışla 
ve depolara hücum etmiştir. Çı
kanlan yangınlar 48 kilometrelik 
bir mesafeden gorülmüştür. 

İngilız bombardıman tayyarele
ri, Tarablusgarpte Tobruk lima
nında bulunan gemileri de bom. 
bardıman etmitşir. 

Elde edilen neticeler henüz bel
li değildir. 

DÜŞÜRÜLES İTALYAN 
TAYYARESİ 

Kenyada Vajir üzerinde ecre· 
yan eden bir hava muharebesinde 
biri İtalyan tayyaresi düşiirülmüş, 
bir tayyare de Derkali'de yere dü. 
şcrek parçalanmıştır. Mürettebat 
ölmüsiür. 

Lo-ndra, 15 - İngiltere cenubi 
İrlandanın müdafaası için tedbir 
almaktadır. Memleket havadan, ka 
radan ve denizden gelecek her ta
arruza karşı hazırdır. Ve memle. 
ket gafil avlanmıyacaktır. 

İrlanda serbest devleti, bilhas
sa havadan gelecek her hucumu, 
ve her tiırlü asker indirilmesini 
karşılamaga hazırlanmış bulunu
yor. İrlanda serbest devleti dahi. 
linçle yere inmiye teşebbüs edecek 
tayyareler, ciddi güçlüklere çarpa
caktır. Çünkü bu sahada müdafaa 
tertibatı çok ilerlemiş bulunmak
taclır. Muayyen bir hadden daha 
yüksek tonilatoda hiçbir gemi, tev. 
kif edilmeden ve hucuma uğrama. 
dan hiçbir limana yaklaşamıya

caktır. Her tarafta sahil batarya. 
lan hazır bulunmaktadır. Ordu, 
miıhim miktarda tcknisiycnlcrin 
iştirakıle takviye edilmiştir. Pek 
yakında İrlanda serbest devleti
n!n kendisini müdafaaya tamami
le salih büyük bir ordusu ol;l-;:ak. 
tır. Memleketin bitaraflığını mu
hafazaya ve memleketin müdafaa
sına büyük bir şevkle bağlı bulu
nan halk, hükümetin işini çok ko
laylaştırmaktadır. 

KARŞIUKI...I HAVA 
MUHAREBELERİ 

İngiltere ile Almanya arasında 
karşılıklı hava harbi devam edi
yor. İngiliz Hava nezaretinin tcb. 
liğinde deniliyor ki: 

Dün gece kuvvetli İngiliz hava filo. 
lan Almanyada yeniden muhtelif heder_ 
lcri bombardıman etmişlerdir. Bunların 
arasında Breme tayyare fabrikası Doiu 
Ruhr'undaki Paderborn ile Osnabruk'un 
Tloğu Şimalindeki Diepholz'da tayyare 
malzeme depoları, Gelııenkirchen'de ben 
:::in tesisatı, Hambourg ve Breme'de 
petrol tasfiyehaneleri Hamm ile Söst'. 
de ıtaT§andiz garlan mevcuttur. Bom_ 
bardımanlar infilllklar ve yangınlara 

sebep olmaı çok mühim hasarat vukua 
&"eÜrmi~tir. 

İngiliz bombardıman tayyarelerinden 
müteşekkil diğer filolar da Holanda ve 
batı _ Gimal Almanyasmda bazı hava 
n•ey~;ır !arını bombardıman etmi~lerdir. 

Son El-i gece zarfmda ccnı:ı-ı 21: d,i man 
tayyare meydanı bombardıman cdılmis. 
tir. 

Bütün bu harekattan yaınız iki tay_ 

yaremiz dönmemiştir. 

Alman ajansı tarafından bildi
rildiğine göre, geçen hafta perşem 
beyi cumaya bağhyan gece İngiliz 
tayyareleri Strasburg'u bombar
dıman ederek Nevdorf banliyösüne 
40 kadar yangın bombası atmışlar. 
dır. 

CEBEU TARIKTA 

Cebelitankın dün üç defa ha. 
vadan bombö.rdıman edildiği hak. 
kında dışarda yayılan haberler a
sılsızdır. Diişman keşif tayyareleri 

Denizli Felaketzedelerine 
Yapılan Yardım 

Ankara, 15 - Bize verilen ma. 
lumata göre Denizli Seylfıpzedc
lcrine mahalli Kızılay Merkezi ta
rafından yapılan ilk yardımlara 

ilaveten umum merkezce de tel
graf havalesi olarak 13 Temmuz. 
d a 500 lira gönderilmiştir. 

lllTLER, I~ONDRA FATiHi 
OLAMİYACAK 

nin İngilizlerin nezaretine ragmen 

yeni İskoçyada Balifax'dan kaça

rak Martinik'e de vardığına dair 

Alman radyosunun iddiası hakkın
da Kanada Müdafaa ve Bahriye 

Nezareti aşağıdaki tebliği neşret-

Nutuk Alman nüfuzu haricinde. ctmi§tir. Kanunun mevzuatına göre 
ki her yerde çok iyi karşılanmak- Haziran ayında Dilyunu Munta:ı:.ama ı ' 
ta, bilhassa Hitlcrin 27 temmuzda emrine verilmesi icap eden bu para he
Londra fatihi olarak Berline dön- ni.ız verilmemiştir. Kanunun hükmünü 
mesine imkan kalmadığı anlatıl. icraya memur vekfıletler, mesullerin-

miştir: maktadır. Halbuki Berlin bu mu- den bunun sebeplerini sormalıdırlar. 
Emile Bertin kruvazörü, Hali. zafferane dimüşe hazırlanmış ve Hiç olma7.sa mevcut kanunun hükmi.i 

fax'ı Fransız - Alman miitarekcsi- icra eclilcrek toplanan bu pnra ert'C'.si daha şimdiden zafer alayına nazır 
nin imzasından eVVl~, 21 haziran- pencereler kiralanmıştı. scnenın birinci ayında DCiyunu Mun-

tazam:ıya verilmiş olmalıydı. 
da terketmiştir. Fransız kruvnzo- * Acaba Duyunu Muntnzaına mudürl-
rü, bir müttefik zırhlısı olarak bir Mister Churchill'in Londra s<>h- yeti kcndısinc du.:cn bu vazifeyi ifa 
d t 1• d d ~ b. d t •· rinin dahi adım adım, sokak sokak etmiyenlcr ıçin kanun hüklımlcrindcn os ıman an ıger ır os ııma- .. d f d"l ~· d · b · b . .. ~ mu a aa e ı ecegıne aır cyaqatı bnhsedC'r hır ikaz m<'ktıı u yıızmış mı-
na gıtmek uzere ayrılmıştır. Kana- iizcrine Doktor Goh<:'ls, hugiin Lnn dır VC' daire! aideslnden bir defacık ol-
da makamatı bu geminin harekc.

1 
drnnın acık schir sayılmıyacağını ı un bir izııhat isteıııiş midir? l\ksullc

tindcn haberdar idiler. ilan etmiştir.":> rinden bu l~i atalete se.v~eden sebcplcrı 
sormak ı:ızım degll mıdır? 

Yunanistanda da Bir 
Kısım Efrat Terhis 
Edilmiye Başlandı 
Bükreş, 15 - Romanya Başvekili Gigurtu, radyoda bir 

nutuk söylemiş, milli hükumetin, memleketin hudut1annı 
daima müdafaa edeceğini beyan etmiştir. Başvekil, milletin 
ekseriyetini teşkil eden köylülerin ınenafiine işaret etmiş, 
namuskar ve adil bir idarenin her zamankinden fazla bugi.in 
köylüye yardımda bulunmak mcc.

1

_ 
buriyetinde olduğunu anlatmıştır. 
Bu uğurda hükümetin elinden ge. Ebe Naciyenin 
leni yapacağını ifade eden M. GL 
gurti hükumetin yeni yollar inşası 
işinde de uğraşacağını ilave etmiş, 

Muhakemesi 
milletin Krala bağlılığını teyit e. Ankara, 15 (TAN Muhabirin. 
derek sözlerine nihayet vermiştir. den) - Doktor Mehmet Aliyi öl. 
Yahudi Doktorların Vazifelerine düren Ebe Naciyenin muakemesi. 

Nihayet Verildi ne bugün Ağırceza mahkemesinde 
Nazırlar Meclisinin verdiği bir devam edildi. Muhtelif yerlerden 

kar3ra göre Sıhhiye Nezaretine gelen istinabe evrakı okundu. Ha. 
mensup Yahudi doktorların vazife. dise etrafında ifadesi alınanlar, 

lerine nihayet verilmiştir. Milli Mehmt Ali ile Naciye arasında 
sigvrtalar nezdindeki Yahudi adli para meselesi olduğunu bilmedik. 
doktorlar da hizmetten çıkarılmış. !erini ve Naciyenin zaman zaman: 
lardır. "Bu adanı beni almazsa onu öldü. 

Macar F.kalliycti Liderinin rürüm'." dediğini bildiriyorlardı. 

B . Muhakeme, diğer şahitlerin ifa. 
evannaml'sı .. ~ t 

R dak. · M k ll' t' deleri alınmak ' uzerc agus osun omanya ı • acar e a ıye ı 1 . 
lideri şu beyannameyi neşretmiş.. beşıne bırakıldı. 

--------·o-----
ti~ :Romanya hükumeti ve milli Kütahya İstas·yonundaki 
parti lid~rlerile yapılan yeni an. l\Iühiın Kavis Açıldı 

]aşma üzerine, millcttaşlarımızın Kütahya, 15 (TAN) - Kütah--
milli Rumen partisine kayıtları bi- ya istasyonunda yaptırılan büyük 
lahare tcıyin edilecek müddet zar. kavsin küşat resmi bugün biitiin 
fında yapılacaktır. Bu hususta ta. Kütahya halkının ve Münakalat 
limat verilecektir." Vekaleti yol dairesi reisi Kemaiin 

Yunanistanda iştirakile yapılmıştır. 

Terhis Edilecek Efrat 
Atina, 15 - 6 Temmuzda an. 

treman müddetlerini bitirmiş olan 
34 sınıfı ihtiyat tfradı terhis edi. 
lecektir. 22 Temmuzda '33 sınıfı 
efradı bir talim devresi geçirmek 
üzere silah altına davet edilecek
tir. 21 Temmuzda da 39 sınıfının 
sekiz ay talim için çağırılmış olan 
muavin efradı terhis olunacaktır. 

Bugünden itibaren bu kavis sa
yesinde Kütahya_ Alayunt ara tre 
ni kalkmış olup Afyon ve Eskişe
hir istikametinden gelen trenler 
Kütahya istasyonundan geçecek· 
lerdir. 

Alpullu Fabrikasında 
Mevsim Faaliyeti 

Edirne, (TAN) - Alpullu şe. 

B ayram lla:urlığı ker fabrikası yeni sene faaliyetine 

A tina, 15 - Memleketin her ta.
1 
başlamak üzere hazırlıklara gırış

rafınd:n matbuat ve turizm ~i~·s. l miştir. Aldığım bir habere göre, 
tesarlıgına gelen telgraflar butun şeker fabrikası, kampanyasma a
Yunanistanın 4 Ağustos rejiminin ğustos sonlarına doğru başlıyabile-
4 üncü yıldönümünü tesidc hazır. kti 
landığını bildirmektedir. cc r. 

• Malum olduğu üzere ilkbahar 
Belgradda bulunan Yunan tica. mevsiminin yağışlı gitmiş olması 

ret heyeti şerefine vermiş olduğu pancar zeriyatını geciktirmiş ol. 
bir akşam ziyafetinde, Yugoslav duğundan pancar sökülmesi biraz 
Ticaret Nazın Andres bir nutuk gecikecektir. 
söyliyerek Yunanistanla Yugos. 

Memleketimizde resmi kuyudata 
mlistcnit 26 bin şehit yetimi ve ailesi 
ve on bir binden fazla harp mal(ılü var
dır. Bunlar memleketin ,selameti namı
na kanlarını dökmüş ve sakat kalmı~ 
kimselerdir. Bu vatandaşların işleri~! 
görmek ve hükümelin bu kahramanlar 
hakkında kabul ettiği kanunları güni.i 
gününe tatbik etmek bas vazifemiz 
olm:ılıdır. 

COmhurlyet hli'kümctinln verdiği bu 
nimetin bir an ev\ el yerine getirilmesi 
ve kanun hükmünün icrası için bu ik
ramiyelerin derhal tevzllni dcvairl ai
desinden rica ediyoruz.." 

---o-

Şakir Kınacının Ai1csinc 
Verilecek Maaş 

Ankara, 15 (TAN) - Geçf"'nlcr
dc İstanbulda vefat eden Ankara 
Mebusu Sakir Kmacıntn maaşa 
müstahak ailesine itası icap eden 
•i200 liranın tediyesi hakkındaki 

kanun projesi ::Vleclis Ruznamesi. 
ne alınmıştır. 

E. Sadi Tek 
Bu gece (Kadıkoy 
HAie) Bııhçeslndc 

e OYUNUMUZ 

BİTTİ e 

RAŞiD RIZA TİYATROSU 
16 Temmuz Salı Giıniı Akşamı 

Bakırköy MİL T IYADİ Bahçesinde 
''ÜVEY BABAM" Vodvıl • 3 - Perde 

Askeri Liselere Öğretmen 
Yetiştirilmek Üzere 
Talebe Alınacak : 

1 - Askeri liselere askeri öğret· 
men yetiştirilmek üzere Harp Okulu 
kadrosuna altı talebe alınacaktır. 

2 - Bu talebeler; Harp Okulu ta
lebesi olarak Anknrııda Dil - Tıırih -
Cosraiya fakültesinde yabancı dil 
tahsili gÖl'ecek ve askeri öğretmen 
yetiştirileceklerdir. 

3 - Kabul ş:ırtları. 

A - Harp Oukuluna glr:ls şartla
rını tamamen haiz olmak. 

B - Lise olgunluk imtihanını vcr
mll' olmak. 

C - Yab:ıncı dil bilgisi yukarı de
recede bulunmak. 

4 - İsteklilerden ı:eçllmek sure
tilc alınacak talebeler inglllzce, :fran
sızcn, almanca branşlarına taksim ve 
:fakültenin 940 : 941 tedrisatına işti

rnk ettirileceklerdir. 
5 - İsteklilerin evrak ve vesikala

rlle Harp Okulu komutanlığına ve 
fazla tafsilfıt almak istiyenlerin de 
askeri liseler müfctti;ıliğine müracaat 
etmeleri ilan olunur. (5470) 

, DOKTOR--... 
Şükrü Mehmet Sekban 
Gureba hastanesi elit ve zührevi 

hastalıkla r ı sabık hekimi 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
gOnlcri tlçten altıya kadar, 
Beyoğlu İstakliıl Cad. 99 No. 

----·Tel: 409H ____ _ 

lavya arasında cereyan eden mü. 
zakeratın iki memleket arasında 
mevcut iktısadi müşküllerin halli
ne matuf olduğuna işaret etmiştir. 

Fiyat l\Iürakabe Komisyonundan : 

Kızılcah.amamda da 
Mahsul Bereketli 

Kızılcahamam, (TAN) - Bu 

sene yağmurlar, hazirc,ın sonuna 

kadar feyizli bir surette devam et. 
tiği için mahsuller ümidin fevkin

de olarak çok bereketlidir. Çiftçi
lerimiz, hükumetçe tevzi edilen 

ziraat aletlerinden büyük istifa
deler gôrmüşlerdir. Harmanların 

kaldırılması ve mahsulün anbar
lara depo edilmesi için hummalı 
bir faaliyet vardır. 

• 9 Nurnaralı İlan: 
4/7 /1940 tarihinde ncı;r olunan 4 numaralı ilanda her nevi manifatura 

stok mevcudünün 15 Temmuza kadar bildirilmesi istenilmi3ti. Bazı perak~n. 
decilerin kendilerini Iıu iliinJa alakadar görmedikleri anlaşıldığından terzi_ 
le.r de dahil olmak iizcre toptan::ı, yarı toptancı ve perakendeci bilumum ma_ 
nifatura satanların ellerindeki mallarır. miktarını ve nümunelerini gösteren 
birer beyanname tanzim ederek 20 Temmuz Cumartesi gününe kadar mmta. 
ka ticaret müdürliıiüne vermeleri liizumu tavzihan ilan olunur. "6174,, 

Gümrük Muhafaza Genci K. İst. Lv. A. 
Satınalma Komisyonuncıan : 

'.1 - Gümrük mnhafaza eratı için 3000 takım yazlık elbise 25/7/940 
Per!j 'llbe günü aaat 15 te kapalı ?:arfla al ınacaktır. 

ır· 

1: 

- Tahmini fiyatı 19,500 lira ve ilk teminatı 1,462 lira 50 kuru~tur. 
Evsafilc şartname ve numunesi komisyondadır. Her zanan görü. 

~steklilerin kanuni vcsikalariyle kapalı zarflarını eksiltme saatin. 
t evvel Galata Mumhane caddesi İbrahim Rilat Hın ikinci kattaki 

ı vermeleri. (5567) 

1.0 - ' - .. 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanları 

61.5UO adet şaplı posteki alınacak
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18-7-940 
Perşembe günü saat 15 de Tophanede 
Jst. Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 123,000 lira, ilk teminatı 7400 
liradır. Şartnamesi 61~ kuruşa komis
yondan alınır. Nümunesl komisyondıı 
görUlür. İsteklilerin kanuni ve lkala
rilc bC'raber teklif mektuplarını C'k
siltme saatinden .bir snat evveline ka
dar komisyona vermeleri, (78) (5520) 

• 500 kilo Baryomin veyahut Radyo 
hnrite alınacaktır. Pazarlıkla eksllt
mf'si 17-7-940 Çıırşamba günü saat 
14.45 de Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 1300 lira, katı teminatı 
195 liradır. isteklilerin belli saatte ko
misyona gelmeleri. (96) (585'.!) 

2000 kilo Arap sabunu alınacaktır. 

P:\zarlıkla eksiltmesi li-7-910 Çar
ş:ıınba g(ınü sa:ıt· 14.30 dn Tophanede 
Lv. Amirliği satın almn komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1000 
lira, kati teminatı 150 liradır. İSlC'k
likrin belli saatte komisyona gel
meleri. (95) (5851) 

Kilo 

3ho ih tiyol. 
1000 Amldon. 

100 Antıpırin. 

• 

100 Bizmuthc nitratc. 
100 Phcnacetin. 
Yukarıda yazılı beş kalem C'CZa 

17-7-940 Çarşamba günü saat 14 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılncaktır. Tahmin bcrlcll 5700 lira, 
ilk teminatı 855 Iirndır. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gclmC'leri. 

(94) (5850) 

• Kutu ampul 

10,000 Huilc de Camphre. 0.20 
2,500 .. .. 0,10 

2,500 " " 0,25 
15,000 Morphlnc-. 0,01 

Yukarıda miktarı yazılı dört kalem 
ccz.a nlınncaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
17-i-940 Çarşamb:ı gUJıü snat 15 de 
Tophanede Lv. Amlrligl satın alma 
komisyonunda yapıl..ıcaktır. Tahmin 
bedeli 0062 lira 50 kuruş, ilk teminatı 
679 lira 69 kuruştur. isteklilerin bel
li snntle komisyona gelmeleri. 

(97) (5853) 

• Yeni veya az kullanılmış bir buçuk 
iIA dört tonluk dört adet kamyon ıılı-

lira (63) 
gün ko-

da yazılı vesaik ve teminat makbuz 
veya mektuplarlle birlikte belll gün 
ve sa:ıttc Kasımpıışadn bulunan ko
misyona müracaatları. (5910) 

• 
Bir Adet Kuzine Alınacak 

- Tnhmln erlilen bedeli (3700) 
lira olan bir adet kuzinenin 19 Tem· 

Tahmin edilen bedell (1960) lira o
lrın 140.000 kilo odun 24 Temmuz 940 
Carıınmba günü saat 15.30 da Salıpa
zarında nskeri fabrikalar yollnmasın
dı ki stın alma komisyonunca açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 
Şartname her giın komisyonda gö

rülebilir. isteklilerin ilk teminatı olan 
147 lirayı herhangi bir mıılmüdürlli
ğUnc yatırarak alacakları makbuz ve 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde
lerindeki vcsaikle o gün ve saatte ko
misyonda bulunmalnn. (5745) 

• Tahmin edilen bedeli 2762.20 füa 
olan (7000) kilo sığır eti 24 Temmuz 
940 Çarşamba günü saat 14.30 da Sa
lıpazarında askErl fabrikalar yollama
sındakl satınalma komisyonunda açık 
eksiltme ile ihale edllccektir. Şartna
mesi her gün" komisyonda göriılebllir. 
isteklllerin Uk tcmint olarak 207.17 
lirayı herhangi bir mnlmiidürlüğiine 
yatırarak alacakları makbuz ve 2490 
sayılı kanunun 2, 3 c!l maddelerindeki 
vesnikle o gün ve snatte kt>misyonda 
bulunınalan. (5746) 

• 
150 ton Toleol alınacak 

Tahmin edilen bedeli (45825) lira 
olan 150 ton toleol asltcrf fabriknlar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 29/7/940 pazratesi gü
nü saat 16 dn kapalı zarfla ihale edl
leceklr. Şartname (2) lira (30) ku
ruş mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(3436) lira (88) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur gilnde saat 15 .e 
kı:ıdar komisyona vermeleri ve ken
dllcrlnln de 24!>0 numaralı kanunun 

Anı. Satın alma Ko.da yapıla 
kklilerin Juımyonlarını m\lllı} 
evvel Salıpazarında Yallına ?dıl
tererek alacakları vesika ne ve 
larile eksiltmeye ilitirak edebil 
d~ (12~ 

• Piyade atış okulu için kırlC 
kilo koyun eti ve yetmiş yedi 
yuz kilo sığır eti alınacaktır. 1" 
la eksiltmesi 22-7-940 Pazartd 
saat 11.30 da Tophanede lst. ı.< 
ligi satın alma Ko.da yapılaca 
min bedeli 35335 lira, ilk tcıııl~ 
lira 12 kuruştıır. Şartnamcsı !C 
rülür. isteklilerin belli snııttt 
gelmeleri. ( 122) 

• Beheri yüzer gramlık beş yiiı 
ket çorbalık sebze komprime' 
caktır. Kapalı zarfla eksiltmtl 
ğustos 940 Perliembe gı.inu Sil 

Tophanede İstanbul Lv. Amir 
nlın:.ı Ko.da yapılacaktır. Tahınl1 
li n ı t rııış iki bin beş yüz lira. 
natı 4375 liradır. Nüınune ve Ş 
si Ko.da görulür. İsteklilerin 
vesnlklcrllc tekli! meklupları!I 
me saatinden bir saat ev\·cı J(D-' 
meleri. (124 

• 250 gramlık beher kutusun• 
ruş teklıf edilen beş yüz bin 
konservesi alınacaktır. Pazarll 
slltmesl 23-7-940 Sıılı günli sa• 
Tophanede İstanbuldn Lv. Afil 
t.ın olma Ko.da yapılacaktır. iiJ 
natı 16250 liradır. Şartname!! 
gör,ilebillr. İsteklilerin kanuni 
larilc belli saatte Ko.na gclJ!I' 

(131) 

• 20 adet kanlar alınacaktır. ~ 
la eksiltmesi 18-7-940 Perfieıtl 

snat 11 de Tophanede Lv. A11'1i 
tın nlma Ko.da yapılaeakbr . 
malı olan isteklilerin nUmuncleı' 
rabcr bellI saatte Ko.nıı gclrııe 

• Metre 

5800 Kol nstnrlığı bez 
810 Kıl telA 

linki astarlık bez: 
Astarlık selen 

Uırtnr" 

(12&> 

Yuk:ırda cins vemlktarı yazılı' 
eşya 22 temmuz 940 pazartesi ~ 
şamına kadar pazarlıkla satırı 
caktır. İsteklilerin bclh günde t 
pafada bulunan komi.cvnnn tf' 
atları. 

2 ve 3. maddelenndcki vesıı•" 
misyoncu olmadıklarına ve 
nllikadar tüccardan olduklar'._,. 
Ticaret Odası vcsikaslle mev· 
ve. saatte komisyona mürarıııı 

(5960) 

• 
Sıhhiye Memuru Alınaca~ 

Çorluda vazife görmek üzere 
i.icrctlc sıhhiye memuru nJın 

Taliplerin Snlıpı:ıznrında asker• 
kalar yollamasına müracaatlarl· 

İıtanbu l ee,ıncl icra Mem"'' 
dan: Bir borçtan dolayı merl1ıl~ 
paraya çe.,,~lmetine karnr 
149 değerinde 22 adet kanııP' 
tuk ve sair ~ya açık artyrma ~· 
Babıali caddesi 54 No.lı evde 19 
Perşembe günü saat 16 da satıl• 
Almak isteyenlerin mezkur ııl 
gösterilen saatte hazır bulunmııl,; 
olunur. 

i L AN 
Kendi arı.um ile vAki mors 

üzerine İstanbul on birinci hult\l~ 
kemcsinden 11-5-940 tarihinde 
esas, 940/340 karar numarası il'J 
ne Kürthoca mahallesi Orta sol<•ıf 
134, cilt 10, sayfa 80 de Reyns d 
yıtlı ismimi Müzeyyen olaral< 
karar verildiğini ilfı ederim. - ı; 
kapı Sarmııık Mustafa Hafıı 

No. 8 de MUzcyycn Hav11eve" 

Sahip ve Neirİyat Müdüfil ,ti 
P.:min Uzman _ Gazetecilik ve ti" 

T. L . Ş. _ TAN Matbaası 
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16 TEMMUZ 1910 

~~AN 
ABONE 

Tıirkfyc 
BEDELi 

Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr, 1 sene 2800 Kr. 
6 Ay 1600 " 
3 Ay 800 " 

,, 
n 

" 1 Ay 300 " 
MılleUerara~ı posta l!tıhadına 
dahil olmıyan mı>mlekeller için 
abone bedeli mılddet sırasiyle 
30, 16 9 3 5 li d ' ' · ra ır. Abone be-
deli Peşindır. Adres değiştirmek 
~5 kuruştur. Cevap için mektup
ara 10 kuruşluk pul ilavesi 

JAzımdır. 

F ransanm mağlüp oluısunun sebep_ 

. di !erini aramak bir moda halıne 
gır • 

"Ar b k 
a a ırıldıktan sonra yol göste. 

ı·en çok olur!., ' 

Darbı m 5 1 .• e e ını harrlatan bu sayısız 
tahmınlerin e . . . . 
kuduk n nefısıru, evvelkı gün o. 

d . .e • Fransanın mağl\ıbiyetine, bütün 
tı;er tahnı. 1 
. ın ere benzemiyen yepyeni 

b:r sebep uydurmak 
lekda§: istiyen bir mes_ 

"' F 
k

- ransannı, on ıki gunde hak ıle 
Ye san olu • . 

şunun sebebı, Fransız edebı_ 
Yatıdır! n· 
lı'l . " ıyor. Ve bu iddiasını, şu ka_ 

1 
cumlelerle destekliyor: 

" E~ 
t" - &er, Umumi Harpten sonra Yr!. 
ışen Frans d' · . ,, . rz e ıplerı, -meseli Ench 

l•.arıe Re 
J l marque, Barbusse, Duhamel. 

ıı es Roma . R 
nıs oland Dorgeles-, in_ 

~nları ha t _ 
rp en sogutan romanlar yaz 

masalardı Fran ·ıı . 1 . : 
.ı·· .. . • sız mı etı, arıı an gıbı 

D"~vuşur; on iki günde Berline ı:n .. erdi 1, 
IYOr, .,- ' 

B' . 
f . ır milletin mağlO.biyetinin mesuliye_ 
ını, edebi sanat eserlerinde aramak U 
ınu • • -
k' rnı Harbin ba§mdanberi görülen fi_ 
ır hatalarınm en garibidir. 

Evvela b • h • u meslekdaşımum edebı hır 
atasın: düzeltelim: 

ed~?th Marie Remarque bir Fransız 
1 

'. ~eğil, bir Alman Musevisidir. Ve 
eserını Al 

• manca olarak Almanyada ne" 
retmi!itir · E ~ .. ' ·
h 'hı • &er gunab eserde olsaydı, 

e 
0 eseri, hem de Umumi Harbin h. 

E'_fldanberi, bir çok Alman müelliflerL 
aın Yazdık! 
ok arı aYni neviden romar.ları 

uınu!i bulunan Al!llılnlar, ellerine 
ınavzeı; d ~il 
ı:n eg , tırnak makası bile aL 
azlardı Ed b" . . . 

hr k' · e ı ıstatıstıklerden anlaşı_ 

ha 
1
' Uınuıru Harbin başındanberi, 

ı• rp aleyhtarı eserlerin en fazla necro 
Undu~ ~ -

çünkü gu U Yerlerden birisi Almanyadır. 
Yan ınuıru Harpten en fazla raru 
odu mı~ olarak çıkmış milletlerden birisi 
sok r. uraya, altlırnıza gelen bir fıkrayr 

B maktan kendimizi alamıyacağız: 
azı Fra . 

lıar t nsız zabıtleri oturmuşlar, 
ınu~ie~ bahsediyorJarmııı. o ıırada, u_ 
bir F arpte çok Yararlıklar göstermiş 

ransız 
llrılatıl çavu&unun menkıbeleri de 
!'ahlan mış, • Vatanperverlik duyguları 
k an zabıtlerdcn biriei, kadehini o 
ahranıan ta 

~onra: vuş namma kaldırdıktan 
.. .. 
- Ben de d • 

raın • emış, onun kadar kah.. 
anca cilmek . 

benim ısterim: Ve isterim ki 
u{O- ın~zar taşımın üzerine: "Vatan 

ancıa ôld"ı .. • n·:. u.,, cumlesı yazılsın. 
15Crleri d . . 

., e onu takıp etmı§ler: 
- Ben de Öyl -1 ~· . ::ar ta e o ecegım: Benım me_ 

§ıma: "N - .... 
zılsın. atnus ugrunda oldu!,, ya_ 

"-Ben d 
•ıı:anu e ... Benim mezar taşıma da: 
"- ~ Ugrunda oldiıl., diye yazılacak. 

en de· B . 
r.ıillet u ~ • enım mezar ta11una da 

grunda o··ıd· - ·· • ı1 1i. . ugum yaz sın! 
ıç seze ka ,. 

~ormuilar: rışıruyan be;ıinci zabite .. 
- 'Ya sen? 

O Siıkılnetı 
.. _ e cevap vermiş: 

Vatanına 
lllillctine ' namusuna, kanununa, 
1''ransı taarruz edilen her insan, o 

nıesini zb~J~VU!iu kadar kahramanca öL 
ı ır· Elb 

Ccde kah · ette, ben de ayni dere_ 
raınan k T · . lerdiı:n ki esı ırdım: Fakat ben ıs_ 

"- İs '~?1ezar taşınun üzerine: 
tcgı hı!afm "! .. · .. · 

Yazılsın!,. a o.muııturl., cumlesı 

Ounyanın 
'rlirkle en kahraman mllleti olan 

r ııulhe t 
o nıüeUin . apmıyorlar mı? Ve eı'er 

b er' ınsanlı. lh k Ya ilı:ııis 1 ga su aş mı aşılı_ 
istila nı 0 salardı, bugün, Almanyada 

aceralar 
gcnı; bul tna koşacak milyonlarca 

B' unabıiır miydi? 
.. ııce, dünya • 

Rormek k d Yı ebcdı sulhe kavuşmuş 
a ar b • b' 

ve biitu b e§erı ır hulya iç;.nd.:, 
ti n eşeriy t. h 
t'ttıek . c 1 arpten nefret et_ .__ CaYesıyl 

ır.yınetı • . e eserler yaratmış olan 
h erı, bır ın ·ıı . 

eplerj 1 etın -muhtelif se 
ıl llıeydand b -
an nıc 1 a ulunan- inkrra::ın_ 

su tutmak .. 
en dLirust bek .. • sulhun en cesur ve, 
du nıcz u çısı o!Jn Türk milletine 

• cıarp IA 
edebi cserl ' azrm gelince edilir. Ve 
1, clövu er, namuslu milletlerin !iUtır. 
rı inek cesaret •. . 
e de nı · b 1 ıuerınde ne menfi 

L US et hi b' 1 

ttat lıatb' . c; ır tesir yapamu. Fa_ 
tı· 1

• nııııeu 
ır macera • ere tıcvilecek, aranacak 

İnsanı k gıbı goetermek, medeni bir 
Y ratnıak · · 

lir bir k . ıstıyenlcre değil, bar 
ır: auıat kurmak istiyenlerc yara= 

Ve b' 
ıı:, bu 'k' • 

•ıı Çok • 1 ıncı zı.ınıreyc katılmak_ 
uzagız. 

TAN 

r-- ---,------, 
L BÜKREŞ MEKT.~~J 

Münih Kararları 
Romiınyada 

Nasıl Karşılandı 
Bükreş, 14 (Sureti mah

susada Balkanlara 
gönderdiğimiz muharririmiz 
Sevim Sertel yazıyor)- Bo
ğazına bir bıçak saplanacağı 
dakikada tesadüfen kurtu
lan bir adamın derin bir 
"oh,, çekişi vardır. İşte Ma
car vekillerinin Almanya 
dönüşü yaptı.klan beyanat
lardan sonra Romanya böy
le bir oh çekmiştir. 

Macar ordusu terhis cdili;\·or. 
Bulgarlar şimdilik Dohruca~·ı al
makta ısrar etmiyorlar ve i~i re. 
rahhyan Romanyada tekrardan 
~azinolar, barlar a~ılnuya başlı. 
yor. 

Almanların arzusu ile kurulan 
Gigurtu hükumeti, Almanların 

gonlünü almak için elinden gele
ni yapmaktadır. Geçenlerde İn
giliz petrol kumpanyalarında c:a
lışan bir çok mühendisler hudut 
harici edilmişlerdi. Şimdi de hü
kumet şöyle bir kanun yapmış
tır. Petrol kuyularına sahip olan
lar hükumetin müsaadesi olma
dan hisselerini başkalarına dcv
redemiyecek, yahu.t satamıyacak
lardır. Bu tedbir Romanyadaki 
İngilizlerin hisselerini Ruslara 
satacağı rivayeti ortaya çıktıktan 
sonra alındığına göre bura maha
filinde maksat ta aşikar gibi gö
rünmektedir: İngilizlerin hissele
rini devre mani olmak. 

Gelecek sene mekteplerde o
kutulacak bütün kitaplar hüku
met tarafından toplatılarak bun
lardan Almanlara dokunan kı. 
sımların çıkarılmasına başlan. 

mıştır. Rumen hükumetinin bu 
hummalı faaliyetine işaretle ya
nımızda bulunan yüksek mahafi_ 
le mensup bir Alman, gayet ma. 
nidar bir sesle: 

ı:--YAZAN 
1 ~evim Sertel 

Kral Carol, Köylülerle Gi>riişiiyor 

- Daima geç kalmak Rumen
lerin adeti midir, yoksa İngiliz
lerden mi oğrendiler acaba? 

Diye soruyor? 

G igurtu nükı:ınıetinin bütün 
• gayret~nc rağmen tutu. 

nacağı şüphelidir. Şimdilik kra
lın istifasını vermesi ihtimali her 
taraf edilmiştir. Zira bu, Roman. 
yada sadece daha buyük bir kar. 
gaşalığa sebebiyet verecek ve 
belki de bundan Rusya istifade 
edecekti. Bu sebepten Romanya-

da sükuneti temin etmek Alman
yanın da işine geliyor. 

F'akat Almanyanın kralla an
laşması şimdiki halde imkansız 
gibidir. Bilhassa Almanların hoş
lanmadıkları bir şahsiyet vardır. 
Kralın arkasında parmak oyna
tan bu kuvvetli şahsiyet kral a i
le:-inin dostu ve kralın müşaviri 
Antianesku'dur. Bizler her ne 
kadar onun adını pek işitmedikse 
de Almanlar onu pek iyi tanıyor
hır ve Romanyanın müttefiklere 
karşı aldığı vaziyetten kra !dan 
cok onu mesul tutuyorlar. Kabi
~cden son günlerde dört Demir 
muhafızın istifası da bu kabine
nin tutunamıyacağma ve Alman
ları da memnun etmediğine diğer 
bir delildir. 

Bugünlerde Romanyada göze 
carpanbüyük faaliyet, ne meclis 
binasında, ne ordu arasında, fa
kat Romanyayı Besarabyaya bağ 
lıyan yollarda görülmektc-dir. 
Romanyadan Rusya idaresindeki 
Besarabyaya geçen halk ı-::ıyısız

dır ve bunlar yahudi değil, hcılis 
muhlis Romanyalılardır. Bugün 
Bükreştcn gelen bir Am~rikalı 

gazetecinin söylediğine göre, bu
g~ne kadar göç edenlerin mikta
rının 15 bini geçtiği tahmin olu
nuyor. Rusya ile Romanya ara
s1nda tek tren hattı olduğuna gö
re, bu göçün çoğu yuruye. 
rek, kağnılar içinde, ·ve sair ele 
geçen vesaitle yapılmaktadır. 

Hükumetin Almanya ile flört 
ettiği bu sırada halkın böyle bü
yük mikyasta Rusyaya taşınması, 
halkla hükumet arasında bir fi_ 
kir ahengi olmadığı zehabını ve
riyor. 

Ve şimdilik bir parça soluk a
lan hükumet, dahili kargaşalığın 
önüne geçmek için çalışryor. Şım_ 
diki halde hiç kimse, hiçbir şeyin 
kati surette ne olacağını kestire
miyor ve biz gazeteciler merak 
içinde bekliyoruz. 

r,~----------------------------, 

MODERN HARPTE HAVAC ILIK 
1 

"""---------,------------------------------~.I 

Yeni Harp, Teknik 
Tayyareci ister 1 

B ir hikaye anlatırlar. İngi
lizler uçuş kabiliyetine 

ölçü veya örnek verebilmek için 
bir maymun almışlar. Bu hayva. 
m bir tayyare ile uçuşa başlat. 

_ mışlar .. Meydandan uçuş pistine 
giriş, rüzgara karşı kalkış, irtifa 
alma, dönüş ve tekrar inişe geç
mek için motörü relantiye alma, 
iniş yapma ve saireyi muayyen 
nirengi noktaları üzerinde ve sı
rasını bozmadan devamlı olarak 
tekrarlamışlar ... Üç yüz, belki de 
dört yüz defa bu hareketler ya
pılınca maymun sevki tabii He 
taklide başlamış. Hocalık yapan, 
bir zaman da kumandalara iliş

meden tayyare içinde kalmış, ni
hayet maymun uçmuş .. Hem de 
tek başına ... Neticede maymunun 
da tayyareyi kırmadan meydan
dan kalkarak, tekrar gelip inebi
leceği kanaatine varılmıştır. 

Bu işin doğruluğunu iddia e
decek değiliz.. Hayal mahsulü 
bile olsa uçuşun korkulacak bir 
şey olmadığını, teşebbüs edecek 
kimsenin muvaffak olacağını an
latmak bakımından alakalıdır . 

Fakat uçmak demek bu değil
dir. Tayyarecilik bir motörün i
daresi, bir tayyarenin sevki gibi 
basit iki unsura bağlı kalsaydı, 
büyük ölçüdeki harp ihtiyaçları 
karşısında yirmi dört saat zarfın
da yetiştirilecek pilotlarla cep
heleri dÖldurmak işten bile ss
yılmazd1. Uçuşu kendine meslek 
yılmazdı. 

.---Yazan: 

A. Ahiskal 

1 ki senelik kontrol a\tında
ki talebelik devresinden 

sonra tecrübeye geçirmeden sa
vaş meydanına gidecek uçucuya 
toy diyebiliriz. Çünkü iyi cinsten 
olmak şartilc bir pilot beş ve bir 
rasıt ta on senede mütehassıs o
lur .. Yüz ile iki yüz bin lira ara
sında masraf kapısıdır. Büyük 
Harbin altmış, yetmiş zafer ka
zanmış Asları bir muvaffakıyet. 
]erini daha ziyade acemi olarak 
cepheye gelmiş pilotların bollu. 
ğuna borçludurlar. Son güne ka
dar Alman zayiatının iki bin beş 
yüz tayyare oluşunu İngilizler i. 
lan ederlerken, bunun sevincini 
düşen tayyare sayısının çoklu. 
ğunda değil, mütehassıs uçucula
rın azalmasında ve yerlerine ben 
zer kabiliyet ve bilgidekilerin ko. 
lay kolay ve kısa zamanda konu. 
lamıyacağında bulabiliriz. 

Hiçbir memleket müdafansının 
ihtiyacı askeri teşkilatın sırtına 
yüklenmiş değildir. Bu talim ve 
terbiye işini ba~angıçtan alarak 
ikmale çalışmak orduya yüklene
cek olursa, asker uçucuların her 
türlü tekamül çalışmalarını bıra_ 
karak hariçten gelecekleri y<'tiş. 
tirmek yoluna didinmeleri icap 
eder. Halbuki sivil teşekküller 
motö:ı;lü mekteplerinin sayısını 
arttırmak ve bu mekteplerde u-

çu~ klasiklerini öğrendikten son
ra ihtisas işi için ordunun mekte
bine göndermek suretile yardım
da bulunurlar. Bu suretle ordu 
bir tarafta, hava klüpleri, diğer 
tarafta daha verimli çalışmış o~ 
!urlar. 

B üyük Harp sırasında tay
yareci olan herkes, vazife 

uçuşlarında her türlü işe, maki
neli tüfek, telsiz, fotoğraf kullan. 
mıya, bombardıman yapmıya 

mecburdu. Bugün ise, büyük tay
yarelere müteaddit kimselerin 
bindirilme:li tayyarecilik işini ih
iisaslandırmış ve yetiştirilen u. 
çucuları da sınıflandırmıştır. 

Av pilotları bu tasnüin dışında 
kalmışlardır. Av pilotu güzel ke. 
şü yapacak, fotoğraf alacak, bom 
ba salacak, telsiz verecek kabili
yette bulunacaktır. Eğer tayyare 
iki kişilik ise, bu takdirde ikinci 
şahıs sadece düşmana karşı tay
yareyi ıpüdafaa ile muvazzaftır . 
Ne olursa olsun bize gösteriyoI' 
ki, bir tayyareci sadece uçuş yap. 
makla meslekten olmuş sayılmaz. 
Günün ve modern harbin icapla
rına uyacak bilgide ve bundan 
daha önce de tam manasile sıh. 
hatli vücut ve karaktere sahip 
olacaktır. 

Arkadaşlık duygusunun uçucu. 
lar arasında çok sağlam bir bağ
lantı olması şarttır. Tek ba~ına 
tayyaresinde bulunan bir uçucu 
tehlike anında arkadaşına isterse 
yardım eder ve yine isterse ctmL 
ye bilir. 

1 ~.4CDZUM[ [ADPAHLAU 
(. Yazan: Sevim SERTEL 

~===!!:::::::::::!::::::::~ 

Ayaksız Gazeteci • Bir Kişilik Ordu 

Ş u son ı::ünlerdc havadis yat;ığı o~ 

lan Roınaııyada biri kell ecnebı 

gazete nıuhahirlcrlııln haddi hesahı 

yoktur. BirbirlPrıni atlatıp havaciısj ilk 
;ılınak idn birbirl<'rine yapmadıkları 

oyunlar kalmıyan bu mc~lC'kd;ışl;;r ayni 
z:mıarıda d;ı birlıırleı ine karşı gayet iYİ 

si saye~inde bun !arın rlognılarıru ye 
y"lnnlarını ·birbirınden tefrik edebilen 
Jngılız oracıkta güniın en iyi ha\·adisi
nı toplamış ve hemen gaısonun elını> 

\ erdlgi ya7..ısını pnstahaııcye yollamış 

'c tcl~ı-af çektirmiştir. 
İki sa;ıt sonra yor:::un arı::ın gelen ve 

ingilizc havadis vcrmcge çalışan arka-
ark;ırlaştırlar. da~ları, buna fırsat bulamadan radyo-

Gürılerini harlarrla, ga:linohırda be-
. . dan İngilizin öbı.ir dünyaya verdiği ha-

rabcr ~ç~r.ek,_ konuşarıı_k .ı::ec;'.rı~~er ~Der- vadisleri dinlemiştir. • Böylece ayagını 
ken bırısı bır yerde ışıtttgı ır ava- kaybetmiş olmak ona hiçbir zarar vcr
disle gelir. onlara iltihak eder. Derken ı ~emi,tir Tecrilbesi ve şi:ıhretı sayc-
onun söylediği bu rivayet edilen hava- . d , '. . . . b e m·ıotı'r 

- sın e o yıne ışını ec r " • disin ne kadar doğru oldut!unu anlamak 
için bu sözde arkadaşlar birer ikişer sı- Bir Kişilik Ordu 
vısırlar. 

İşte Romanyarlnki grupun i<;inde hep
sinin en çok korktukları New-York 
Times gazetesinin mtıhabiri bir İnııi
liz v;ırdır .. Rus.vatla ı;cnclerle kalan, 
Amerikada gayet biiyuk bir "öhrcli o
lan, ha\•adislcri alınakla ve vermekte 
gayet ust<ı nl;ın bu ga7.e1C'cinin bir rı:•a
gı 1ııhtadandır. Kcvfinc ve> r;ıhatına çrık 
rlOskün nl;ın muhııhir. nturrlıığu zıını<ın 

tahla aycıi':ını çık;ırıp bır kenara koy;ır 
vr böyl~ rahat eclrr. 

nu:;yanm nonıanyay;ı ültimatom 
vf?rcli((i rivayeti çıktıgı zaman bütün bu 
ızazetecilf?r bir knh\'cde otııruynrlarrlı. 

Bu çok bi.iyiık havadisi hep..,indrn da
ha l:vi alnrnsından k0rk::ın rti~er .!?nzctc
clle;, kıır~aş:ılık ;ırıısınrlıı İnı?ilizin tah
ta ayağını saklarlıır ve böylece hep:;! iş 
bşımı gittikleri halde onu eli boş bek
leme~e mecbur ederler. 

Aradan iki saat geçip de işlerini bi
tiren gazeteciler dönn~ıerincie z.avııllı 
İngilizi bıraktıklıırı yerde bulurlar. F.h, 
artık bu ı-efer üstııdlarının onları ııtlat
madıgımı emindirler. Hepsi birer lc;ki 
ısmıuladıktan sonnı arıd ıklıırı fngilize 
ö.l'Zrendiklerini nnlatnrnihı başlarlar. A
rad;ın on dııkik::ı p;cçrr .ı:ıeçmez salrındrı
ki r:ıclyoda şöyle bir hm·:ıdis duyarl;ır: 

- New-York Tim<'S ırnzctesinin Ro
manyadaki muhabiri orada son 10 sa
<'lt içinde .ı:ıeçenlcri şoyle anlatıyor .... 

Ve ha\'adis devam eder: 
Bunu işiten dıger ~ıtzetecilcr hayret 

içinde birbirlerine ve İn::?ilize bakaka
lırlar. O, kıs kıs gtilınektedir. İşin aslı 
şudur: 

öteki gazeteciler gittikten sonra İn
giliz orada yalnız kalmamıştır. Onu ta
nıyanlardan olup yolu düşenler kendi
sine uğramışlar ve bu yolda yeni ha
berler almak için duyduklarını söyle
meğe baş1amı;1lardır: 

- Yahu üstadım, dogru mu? Ruslar 
Rumenlerin 36 saat içinde Bcsarabya
dan çekilmelerini istemısler? 

- Ruslar Rumenlerin müzakere tek
liflerini kabul etmiyorlarmış; boylc bir 
~ey var mı? 

Bu suretle oturduğu yerde, pervane
ler ateşin etrafında toplanır gibi; bütiln 
tanıdık, bildik, hııvııdis membaı san
dıldarı İngilizin etrafında toplanmıştır. 
Her gelen bernberiııde İngifü:e kıymet
li olan bir havadis getirmiştir. Tecrübe-

U usyanın Besarabyay~ işgal e~l'iği 

l' şu günlerde Macarıstan ve Bul. 
garistanda da kanı coşanlar olmuştur. 

Bu arada Bulgaristanda şbyle garip bir 
vaka kulaktan kulağa çalınmaktadır: 

Bil' gece Rumen - Bulgar hududun_ 
da saat birden sonra Bulgar hudut mu_ 
hafızları iliklerine geçen rütubeti gi_ 
dermek için bir iki t;ıne çekmişlerdir. 

Bunların içinde İlyanof isminde bir ne_ 
fer vardır. Bunun bir müddet evvel Ru_ 
men ve Bulgar muhafızlar arasındı c;r_ 
kan bir hudut çarpışmasında bir karde_ 
şi ölmüştür. 

O gece Rusların ilerle1işinden bah_ 
~edilirken keyfi biraz yerinde ohn fi. 
yanof birdenbire coşmuş; bir eline tü. 
feğini almış, öbür yanda kılıcım çekmi; 
·;e ben artık bekliyemem, Dobrucayı al. 
malıyız diye hududun öbür tarafına 

doğru Rumen arazisi ic;Inde koşmrya ba~ 
lamıştır. Arkadaşları her ne kadar ça. 

hşmışlarsa da İlyanof'u a-cri dcindurc_ 
memişler, arkasından da gidememiş_ 

!erdir. Zira Rumenlerin bunu bir hücum 
7arıncdip ateş açmaları muhtemeldır. 

Halbuki onlara böyle bir emir gelme_ 
miştir. 

Sabaha kadar bekliyen arkadaşları tL 
yanof'un gelmediğini görünce, ertesı 

gün aydınlıkta beyaz bayrağı önlerine 
çekip Rumen arazisine arkadaşlarmı a. 
ramıya çıkmışlardır. Muhakkak zavallı_ 
nın cesedini bulacaklarını sanırken kar. 
r,ılanna ne çıksın! Hudut boyunrfaki 
l;üçük Rumen karargahındaki 12 Rumen 
2.~keri iç erde hapistir. Binanın önünde 
elinde tüfeği İlyanof bir aşai"ı bir yu_. 
lrarı dolaşmakta, nöbet beklemektedir. 

Arkadaşlarını göriınce ilk .sözü: 
- Dobruca alınmıştır. İçiniz rahat 

etsin! diye şaka etmek olmuştur. 
Hikayenin aslı şudur: Gecenin ~eç 

saatinde elinde bir tüfekle bir Bulı;:a
rın geldiğin( gören Rumenler, zaten 
kuvvei maneviyeleri bozuk olduğun

dan, arkadan büyiik bir ordunun ~cl
mekte olduğunu sanarak hemen bu ku
lübeye koşÜp sığınmışlardır. İlyanof da 
kapıyı üzerlerine kilitleyip bir kişilik 

işgalini tamamlamıştır. 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERi 

Kızamul<tan Sonra Verem 
Kızamuk esaııen tehlikeli bir hıı.sta. 

hk değildir. Başında şiddetli bir nezle, 
sonra, kırmızı dökiintülerle birlikte bir 
kaç gün ateş .. Bir kere geçtikten scnra 
bütün hayatta tekrar gelmesi de -'ıc-_ 
kimlerden bazılarına bu ihtimali biis_ 
bütün reddettirecek kadar- nadir ol_ 
duğundan, her çocuğun sonradan bu 
hastalığa karşı ı;erbctlenıniş olmasını 

temin etmek fikriyle bir kere onu ı;c_ 
çirmiş olması iyi olur, derler. 

Fakat kızamuğun ihtilatlarmı da dii_ 

şünmek lizundır. Temiz bir evde ve 
dikkatli bir aile arasında kızamuklu c;o_ 
cuk, başka hiç bir hastalıkla karışma. 

dan ııeçer, çocuk büsbütün iyi olur. Fa 
kat ev kalabalık, apartıman aile için 
dar olur da bir kaç çocuk birden has. 
talanırsa ihtilıita meydan vermemek 
güçleşir. O vakit kızamuk hasahğmın 

ne marifetler yapabileceği önceden kes_ 
tirilemez ... Ondan dolayı eski zaman 
anneleri, kızıl hastalığının önünden, 
krzamuğun da sonundan çekinirlerdi. 
Hastalığın sonu, tabii, bir ihtilata yol 
açması· demekti, 

Ku:amuk, uzuvların her birinde ilı_ 

ülit yapabilirse de, en çoğu nefes bo_ 

rularmda, bilhassa akciğerlerde olur. 
Kızamuktan eonra zatürree meşhur_ 
dur. Bununla beraber, kızamuktan son_ 
ra gelen zatürree hastalığı da tedavi 
edilir, o da büsbütün geçer. Ondan do_ 
ha ziyade can &ıkacak ihtilat kızamuk_ 
tan sonraki akciğer veremidir. 

Bir rivayete göre kızamuk hastalığı. 
bu hastalıktan önce veremle hiç alaka_ 
11 bulunmıyan çocuklarda bile verem 
hastalığına yol ac;ar. Fakat verem has_ 
talığmın her tıırafta o kadar yayrltnı·; 

olmasına göre kızamuğa tutulan bir 
çocuğun daha önceden veremle alakası 
gerçekten bulunmadığı pek te kati ola_ 
rak söylenilemez. 

Her halde çocuğun, yahut çocukluk_ 
ta o hastalıia tutulmayıp ta olgunluk 
zamanmda kızamuia tutulan kimsenin, 
daba önceden verem hutalığı ile aliktsı 
vana krzamuk verem haetahtını alev_ 
Jcndirir. 

Kimisi cöiüe vereminin hid şekline 

tutulur ve bu ikinci hastalığa uzun 
müddet mukavemet gösteremez: ... Ki_ 
misi de müzmin şekline: Çocuk kıza_ 

muğun devrini ve kırmızılar mı ı:ecir _ 
ciikten sonra, ateşi devam eder, İ;?tahı 
yerine gelmez, durmadan zayıflar ve 
lıeş altı hafta sonra da göğüs veı·enıi 

bütün şiddetile meydana c;ıkar. 

Eski hekimler kızamuk har;tahğını 

ı:öğüş veremine istidat veren hastalık_ 
!ardan biri diye sayarlardı . ., Onların 

istidat dedikleri şey zaten mevcut olan 
fakat kızamuk hastalığına kadar me,,_ 
dana çıkmryan, uyumuş denilen verem_ 
dir. Kızamuk uyuyan veremi uyandı_ 
rır. 

Onun için çocuğun kızamuk haı;t;ıh. 
ğına hiç tutulmaması, tutulup ona kar_ 
şı şrbetlenmesinden daha iyidir. Göğ_ 
ı.ünde uykuda bulunan veremi, kıza_ 

muğa hiç tutulmaz&a, çocuk büyüdı:kce 
daima uykuda kalması umuda daha 
çok olur. 

Kızamuk bulaşrk bir hastalık oldu_ 
ğundan, çocuğun ona tutulmasma mey_ 
dan vermemek te mümkün demektir 

Bu hastalık doğrudan dofruya, yani 
hastanın kendisinden bula~ır. Kıı:amuk 
hasta!;ını ziyaret etmiış olan bir kimse 
hastalığı başkasına götüremez... Bır 

iyiliği de kuluçka devrinde, yani has_ 
talık meydana çıkmadan önce bul~~ık 
olmamasındadır ... Deri üzerinde çrkan 
kırmızılardan once, çocuğun gözlerinde 
ve burnunda nezle meydana çıktığı va. 
kit. ateşin devam ettlii miıddetçe, kır. 
mızı yerler soyulurken, bir de ate~ 

düştükten sonra bir kaç gıin bulı!:'ık. 
trr. 

Şu halde kızamuk çıkarmamış bır 

çocuğu o haatalıktan korumak için t'n 
iyi çare onu kızamuk çıkara11. hat_ 
ti hastanın yanında ytizü ve cözleri 
nezleli bulunan bir çocufun r.ıııın.ı. 

ı;okmamaktır ••. Bir çocuk ytizıi ve ı::ozu 
nezleli olduğu vakit oııu meydana l:ıı 

ra.kmıyarak hemen bir odaya kapanııık 
y.;.nma başka çocukluı 'Oırakmanıak 

ta her annenin ve babanın insan~e;t 

vazifesidir. 
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VAKİT, NAKİTTİR!.. 

5 porsiyonluk bir komprime ile (Su ve ateşten gayri hariçten hiçbir 
madde ilave etmcyı duşunmeksiz.i n) 15 kuruş mukabılinde 15 dakika 
ı:ibl kısa bır zamanda zengin ve i~tıhalı bir sofra hazırlıyabilirsiniz.. 
Marul \ c me.hur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bır çorbayı 

her zaman bulamazsınız.. 

BQyük yardım ve faydası ftşlklir olnn çorbalık sebze komprimeleri
mizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine şahıt olacaksınız. 

ÇAPAM ARKA ... 
MERCiMEK, BEZELYA, NOHUT vesalr hububat sebze ve çorbalık 

komprlmelerinl kilcrinİz.de bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ''e sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temini kcıbildır. Bakkallarınızdan 50 gram
lık bir komprime 9/100 gram !ık bir komprimeyi 15 kuruştan 

alabi)irslniz. 
BEŞİKTAŞ : ÇAPAMARKA Tarihi tesisi : 1915 .. ~ ................................ , 

Belgrad, Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinden: 
l - B-üyükderede Belgrad Devlet Ormanının Kurtkemeri mevkiindc 

nıevcut "100,. metre mikap "434,. desimetre mikap muadilı (171) adet 
dört '.köşe meşe ağacı bir ay içinde kaldırılmak uz.ere 15 gün miıddeUe 
açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Ar:ıtrma 29/7/940 tarihine müsadif Pazartesi giinü saat 10 da BeL 
rrad Devlet Orman İşletmesi Revir amirliği binasında yapılacaktır. 

3 - Her m5.miıl metre mıkabın muhammen bedelı "22,, yirmi iki 
liradır. 

4 - Muvakkat teminat "165,. lira "75 .. kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projelerile kereste çaplarını gor_ 

mek istiyenler bı. miıddet içinde Belgrad Devlet Orman İşletmesi Revir 
lmirliı:ı ile İstanbul Orman Çevirge Mudürfüğüne müracaat edebilırler. 

"6004., 

Harp Okulu Komutanlığından : 
Slvll llıcierde ikmale kalmış talebelerin Harp Okuluna ılrebilmelerL 

ni temin mal:tadile kayıt ve kabul muamelesi, Eyhil nihayetine kadar 
ııntılmııtır. İkmali olup Harp Okuluna girmeğe istekli olan talebelerin 
ıimdiden mensup oldukları askerlik şubelerine mliracaat ederek muamc_ 
lelerini ikmal ettirmeleri ve ikmalde muvaffak olduklan takdirde evvel_ 
'e tekemmill ettirecekleri evrakı ile okula alınacakları ilan olunur. 

(293) • (5996) 

Motopomp Ahnacak 
Siverek Belediye Reisliğinden : 
Yangın ve kuyulardan su çekmeye mahsus olarak 15 gün müddetle 

Siverek Beledıyesince açık eksiltme suretiyle bir adet ve son sistem Mo_ 
topomp alınacaktır. Şartlar şunlardır: 

1 - Makine caz veya benzinle i~liyecektir. 2 - En aşağı sekiz met_ 
reden su çıkaracaktır. 3 - Motorda yağlama ve yangına mani olmak ter_ 
tibatı buluna(aktır. 4 - Motör iki kişi ile kabili nakil olacaktır. 5 - Em.. 
me ve basma hortum ağızları altı santimden aşağı olamaz. 6 - Manomet_ 
re irtifaı en a:;ağr 100 metredir. 7 - Yedek parçalar ve mühim aksamıM 

ait ikişer yedeıı: bulunmak lazımdır. 8 - 10 metrelik birinci kalita keten 
hortunı, lansa bulunur. 9 - Makine mo• .e edilmiş olmalıdır. 10 - Be_ 
deli muhammeni 1400 lira üzerindendir. 11 - 105 liralık pey akçesile la_ 
zım ı:elcn izah.:ıtı verip almak için İstanbul Vilayetine muracaat olunur. 
12 - İhale Temmuzun 29 uncu Pazartesi ıunu Siverek Belediye Encü_ 
meninde yapı!al"aktır. "6056,, 

Muhammen bedel 
Lira Kuruş 

1400 

I 

• 
HELIOS 

.. 
Mu E ss E SAT 1 CAlATA - İSTANBUL 

TAN lb. 7. ~HU 

Her yerde Yerli 

E M i R 
Traş Bıçakları 

Bulunduğu halde Yerli olmayan bıçaklar 
kullanmakta bir mana yoktur 

E MİR 
Traş Bıçakları 

Senelerdenberi herkes tarafından kullanılmakta 
ve takdir edilmektedir. 
Her vatandaşın va
zifesi YERLİ MA
LINI TERCİH ET
MEK ve işçileri

mizi korumaktır. 

EMİR , 

Sağlığın kıymetini takdir eden 
Bayanlara lidet zamanlarında seve 
seve kullanacağı mikropsuz, ufak, 
yumu:;ak ve sıhhi en birinci mah
rem tuvalet bezleridir. En ince el
biseler altında bile belli olmaz. 

F E l't1 İ L ve B A G I 
Her eczanede, kadın berberlerinde 
ve tuvalet mağazalarında bulunur. 

( 

Dr. SUPHİ ŞENSES ' 
İdrar yolları h1&talıkları müte· ı 
haas11ı. Beyo!ilu Yıldız ılnemaaı 

'-•~•ısı tramvay durajiı Lekler 
~ apartımanı Tel: 43924 -=-

Yerli Traş 
Bıçaklarını 
Kullanınız. 

• • A 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 

l - Karabük'te kurulacak asit sülfürik ve süper fodat fabrikası inşaatı 
vahidi fiat csasile ve kapalı zarf usu lile eksiltmeye konulmuştur. İşbu in 
~aatın muhammen keşif bedeli 494508. 07 liradan ibarettir. 

2 - Eksiltme evrakı 25 Ura mukabilinde Sumer Bank Muamelıit Şube
ş-inden alınabilir. 

3 - Eksiltme 29 Temmuz. 1940 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 
16 da Ankarada Sümer Bank Umumi MıidürHlğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mlkdarı 23 5~0.32 liradır. 
5 - İsteklilerin teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış olduk

ları bu kabil işlere, bunların bedellerine, firmanın teknik teşkilAtının 

kimlerden teşekkül cttll!ine ve hangi bankalarla muamelede bulundukla
rına dair vesikaları koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarffoC" kapalı olarak ihale günü saat 
15 ;ıe kadar makbuz mukabilinde Ankara'da Sümer Bank Muhabernt Mü
diirluğüne teslim edilecektir. 

7 - Posta ile gonderllecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat ev
veline kadar gelmiş ve 1.arfın kanun! şekilde kapatılmı~ olması !fızımdır . 
Postada vAki olabilecek gecikmeler n auırı itibare alınmıyacaktır. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (36i7) (6009) 

i///Jlj ................................ , 

YENİ HAYAT 
Tlirkiycde nefasctile şöhret 

bulan hakiki ve esas YENİ HA. 
YAT karamelaları birdir. O da 
ABDÜLVAHİT TURAS mar· 
kasıdır. Kahveciler için nefis lo
kumlarımız vardır. Adrese dik· 
kat: Galata Necatibey caddes: 
No. 92. Telefon: 40058 

~ ............................... , 
Sümcrbank Pamuk İpliği ve Dokuma Fabrikaları 

l\ 1 üesscsesinden: 
Fabrika.larnnızm gümrlik tahmil, tahliye ve nakliye i5leri kapalı ıarfla 

1 ıene için münaqsaya lwnulacaktır. 

İsteklilerin bu İşe ait :ıartnameyi, Bahçekapıda 1 inci Vakıf han 1 d 
k1ttaki müessese Ticaret servisinden alabilecekleri' ilan olunur. (5940) 

İnh~sarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

l - İdaremizin Sıvas Batmiidürlüğüne bailı "Harrün., tuzlasmda ev_ 
velce yapılan tesisata iliveten yaptırılmasına karar verilen "'Taşpercli 
kuşak kanalı,. nın inşası "ac,ık eksiltme., ye konmuştur. 

11 - İnşaatın muhammen bedeli 4029,05 liradır. 
III - Eksiltme evrakı Sivasta İnhisarlar Başmüdürıutüncıe ve fı;. 

tanbulda Galatada yolcu ~lonu karııısında İnhisarlar Umum Müdürlüiü 
merkezinde tuı: fen ~ubesinde i;Örülebilir. 

iV - Eksiltme 19/Vll/940 Cuma rünü öileden sonra saat on be-;te 
Sivasta İnhisarlar BaşmiıdürWiu binasında miite~ekkil komisyonda yapı_ 
lacaktır. 

V - İsteklilerin bu kabil i~lerle meHul olduklarına ve Ticaret Oda. 
sına kayıtlı bulunduklarına dair vesika ibraz etmeleri lizımdır. 

VI - Muvakkat teminat '7o 7,5 hesabile 303 liradır. Teminat için 
milli bankalardan alınacak mektup ile Borsa rayiç fiyatlarından % 15 
noksnnile milli esham k<ıbul edilir. 

VII - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin yukarda kaydedilen rün 
ve saatte mahallinde hazır bulunmaları liznndır. "5375., 

ADEMİ İKTİDAR 
ve ,a&L••V••KLiaiNE -HORMOBIN 

Tabletleri her eczanede bulunu,.. 
ıPosta kutusu 1255) Galata, l.ta.nbull -

Reçete il e eatılır 

Sarace\'i Müdürlüğünden : 
Tophane Askeri Sarac; .. vine bilumum tek ve çift dikis makinelerile ilik 

makinelerini calışıracak ve tamirat•nı yapabilecek 300 - 400 kuruş yevmiye 
ile makine ustu.ı alınal"almr. Talip olnların 25/7/940 ı:üniı saat 9 da bir heyet 
hu;ı;urunda imtihanları Ylll"ılmak üzere Tophanede Saraı;evi Md. ne muraca_ 
atları. "336., "6147 .. 

Ağzın Hıfzıssıhhası 

Dİ$1cri ati.im Ye beyu .... mulıafua tçJii 
lı.emu küçük 1aşlnnıufa ağun bıfXüSıl 
ha.,na itina etmek lazımdır. 
O~lununıo veya kız.ınıı.ın tuvalet-mu.~ 
-1nd• daiıN DENTOL müstahzara:J 
bulundurmaJ1 ımutmayınrı.. 
PASTEUR tetkiklen aaye.sindıİ'UtiM: 
aln!'an ~E.NTOL müstaluaratJ- r•J~ 
antıaept.iktır. 

~ deıcofokte " tiiür eder. Diş 1nı 
nalırıoın sıyahlaomasına mani olur. Di~ 
lezc parlak bu- berulık ~!!l,İo eder,' ' 

10[1"0~. 
la r • eeıan.ı..ıa , 
D•r1lhılerllerde • a 
•urw- :11~ 
,Utlllf~ -

Devlet Oemiryolları ve limanlan ~ştetme idaresi ılanları 
E.;kişehir Deı>osuna bir sene zarfında gelecek olan takriben 30.000 t 

Kömürün vagonlardan yc;c boşaltılması \'e aynı miktar kömürün yerden mı 
kine ve icabında var.onlara yükleme içi kapalı zarf asuliyle 6.8.940 tarih! 
miısadıf Salı günü saat l 5 te H. Pa~a gar binası dahilinde 1. inci İşletme k 
misyonu tarafından ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedel: Bir ton kömUrün vagondan yere indirilmesi 10 1( 

ru$tur. Bir ton kömürün yerden makint veya vagona yükletilmesi için ida 
elle müteharrık vinç tah:.;is t•ttiği takdirde 15, elektrikle müteharrik vinc; ve 
diği zaman 10 ve tahmil icin idaremiz hiç bir vesait vermediii takdirde 
kuruştur. 

Eksiltmeye girmek istiyenler kanunun tayin ettiği vesaik ve 675 liral 
muvakkat teminatlariy!e bir!ikte ihr.le günü teklif mektuplarmt ışaat 14 : k~ 
dar komisyona verınelrri lazımdır. 

Bu işe ait ::ıartname ve mukavelename projeleri komisyon ve Eski$r~ 
deposu tarafından para<;ız olarak venlir. "61ı7., 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR. 
Demir ve Tahta Fabrikaları T. A. Şirketinden : 
Sirketımizin Adapazarı Fabrikalarında çalışmak ıi.ı:re iki Elektrikçi> 

ihtiyac vardır. ())J.:'J'A) .\dapazarı adrt'sine müracaat etmeleri 

Ö GRETMEN ALINACA K 
Hususi mekteplerden birine tecd.:beli iki ilk muallim mektebi mczunlle 

orta sınıflarda mı.inha! Matematık, Fızık, Tabiiyc, Musiki ve Resim ders. 
lerine öğretmen alınacaktır. Taliplcrın menşelerini, sicil ve hal tercüme. 
!eriyle adres ve şartlarını hildirtn mektuplarını birer fotoğraflarını le! sU
retile İstanbul 1059 JIOSta kutusuna ıti:ındermcleri. 

QUINA LAROCHE 
Terkibinde Kırnıızı Kınakına 

K ül Renk li Kınakına 
S a·r ı K ı n a k ı n a 

gibi en mükemme l ü ç KınaKı; 

nanın teksif ed ilmiş eriyebilen 
. bütün unsur lan bulunan nefis 
ve le z ze ti ho ş b i r şarap 

h ü las asıdı r . 

Doktorlar :a rafı n

dan tavsiye edilen 
bir k uvvet ve 

eksiridir. sı h h at 


